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  مقدمة

 ماذا عن نظام التواصل عن طريق تبادل الصور: 

لالستخدام  ريبية من أنظمة التواصل البديلة طورإن نظام التواصل عن طريق تبادل الصور هو جمموعة تد    

مع املئات  االجتماعية. وقد استخدم –اصلية مع االطفال الصغار التوحديني وكذلك ذوي االضطرابات التو

 تحتا  إ ى مواد األخرى.  وهو نظام اليد من الدول من االطفال الصغار التوحديني يف الواليات املتحدة والعد

أو تدريب  ختبارات شاملة أو حتى طاقم عمل مكلفمعقدة أو طرق تدريس عالية. وال تحتوي على أدوات مكلفة، ا

 ل واجملتمع.عالي لألبوين. ويستخدم ببيئات متنوعة تشمل املنزل والفص

 ماذا عن هذا الدليل:

حد أو االضطرابات املربني وأسر األفراد ذوي اضطراب طيف التومني وأعد هذا الدليل ليستخدم من قبل املعل  

 التواصلية االجتماعية و يعرض  وصفا خلطوات التدريب.

 الفئة العمرية املستهدفة:

التوحد  الستخدام مع االطفال ذوي اضطراب طيفإن نظام التواصل عن طريق تبادل الصور طور يف االصل ل   

لتواصلية طرابات النمائية الشاملة واالضطرابات اوكذلك االطفال ذوي االضيف مرحلة ما قبل املدرسة 

ن بتاتا، يتكلمون ل اجتماعيا )االطفال الذين ال يتكلمواالجتماعية اليت تتميز بالكالم الغري وظيفي والغري مقبو

وذلك ألنهم ال  .ين لديهم اضطراب تواصلي اجتماعيبطريقة إثارة الذات، يرددون الكالم بشدة( وهؤالء من الذ

عمل شيء ا فقط يتواصلون كاستجابة لتلميح ما ليتصلون باآلخرين، ويتجنبون التفاعل مع اآلخرين أو أحيان

 ما ...

 راد بالغني.شهر. ومع مرور الوقت مت تطبيقه مع أف18إن هذا النظام يطبق مع األطفال بسن 

 رؤية عامة للعال  اللغوي:  

التدريب عادة يبدا  ال الصامتني أن يتكلموا وهذا النوع منتدريس وتدريب األطفالعديد من املتخصصني حاولوا 

األصوات، ثم  من ثم يكافئ الطفل إلنتاجه العديد منمبحاولة تعليم الطفل أن ينظر إ ى وجه املدرب أو عينيه. و

ذا وفق هذا النوع من إت يف كلمات خيتارها املدرب. ومرحلة تقليد األصوات وأخريا يدرس الطفل ملز  هذه األصوا

الطويل، ال  العديد من األشهر. وخالل هذا الوقت التعليم فإنه سوف يستغرق العديد من األسابيع إذا مل يكن

 عن احتياجاته االساسية.   يكون لدى الطفل طريقة مفيدة لالتصال مع اآلخرين للتعبري

ة اإلشارة مثال. ولكن البيكس نظام غبعض برامج التدريب اللغوي تشتمل على برامج بدائل للتواصل كل

لك اليت تتعلق بتدريب النطق مثل يشتمل على مهارات تعد كمتطلب سابق لتعليم هذا النظام مشابهة لت

أشري باإلصبع أو ملس الصور أو الرموز التوجيه البصري والتقليد احلر، وهناك أنظمة أخرى تشتمل على الت

وصيل ألشكال معينة كمتطلب الستخدام الصور على مهارة الت البصرية املشابهة. بعض الربامج تشتمل
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أن نوعيات من األطفال لديهم  للتواصل. مع أنظمة مثل نظام التأشري وجد اخلرباء

م املدرب )مثال ماذا تريد(( بعض صعوبة يف احلصول على انتباه املدرب أو يستجيبون فقط عندما يسأهل

 ى أي شيء آخر ولذلك يكون هناك شك يف تفسري ه للنافذة أو إاألطفال قد يؤشر على الصورة أثناء نظر

م ئية. التدريب الكالمي، لغة اإلشارة، نظاعملية التأشري كاستجابة تواصلية وبالتالي استجابة تفتقد التلقا

 اءحيان على الطفل أن يتقنها. األطفال أثنتأشري على الصورة تعتمد على مهارات ما قبل اللغة يف كثري من األ

ية اليت ترتبط بكل منهم كاملكافئات منوهم يتعلمون هذه املهارات جزئيا، وذلك بسبب التبعات االجتماع

وا من املستجيبني بشده هلذه األنواع االجتماعية ولكن األطفال الصغار جدا ذوي اضطراب طيف التوحد ليس

ن جتماعية. مثال اعطي الطفل قطعة ملغري امن املكافآت. لذا فإن خطة التدريب جيب أن تشتمل على املكافآت ا

قد يكون بشكل اتصال بصري عادي عابر وال  احللوى املفضلة لديه عند النظر لعيين املعلم /ة. وهذا االنتباه

 يكن اعتباره نتائج او تبعات فهو غري وظيفي لذلك جيب االنتباه.

ملاذا أنشئ نظام التواصل عن طريق تبادل الصور:    

عوبات اليت واجهت العاملني يف تطبيق طور هذا النظام يف برنامج )برنامج التوحد دلوير( وذلك بسبب الص

ديد من السنوات وفيه استغرق العاملون برامج تدريبية للتواصل مع األطفال التوحديني الصغار على مر الع

الطويلة لألطفال مل يكن لديهم  لفرتةشهور حماولة لتطوير مهارة التقليد احلركي / الصوتي. خالل هذه ا

الي كانوا يعربون عن احتياجاتهم يف طرق وسائل مناسبة أو معقولة للتعبري عن احتياجاتهم األساسية. وبالت

 شارة حيث  واجهتهم صعوبة مع األطفال الذينمتنوعة سيئة التكييف ، ثم عر  املدربون بهذا الربنامج للغة اإل

اليد الصورة وجدوا ان األطفال لديهم حركات زائدة بولوا تطبيق نظام التدريس بال يقلدون بكفاءة. وعندما حا

 رون بتبادل التواصل. ان نظام التواصل عنمما خيل بعملية قراءة الرسالة التواصلية وكذلك األطفال ال يباد

هذا  تخدمونجتماعي. األطفال الذين يسطريق تبادل الصور يوفر لألطفال الصغار وسيلة للتواصل يف قالب ا

طريقة للتواصل بدال عن هذه املادة. النظام يدرسون لتوصيل وإعطاء الصورة ملادة مرغوبة لشريك )شخص( ك

 لذلك الطفل يبادر / يبدأ بفعل تواصلي بقالب اجتماعي.

  

  ماذا يدرس يف نظام التواصل عن طريق تبادل الصور)بيكس(:

 

تبدأ  بقوة بالتعزيز االجتماعي. لذلك كان لزاما أن أثروناألطفال الصغار ذوو اضطراب طيف التوحد ال يت

ل يف ع التعزيزات املكافئة . منوذجيًا األطفاالتدريبات التواصلية بأفعال وظيفية واليت جتذب الطفل للتفاعل م

،واألهم يف ذلك أنهم يتعلمون كالم هذه طور النمو يتعلمون تلقائيًا كال من التعليق والطلب يف عمر مبكر

ئج)العواقب( االجتماعية مثال الطفل هارات ألسباب تختلفة.التعليق يتعلم ويتم زخزينه بسبب النتاامل

هي عواقب مرح(اخل و-ضم-األبوين(يستجيبون ب)مدح-املربي-يسمى،يعلق،يتعجب عن شيء بسبب أن )املدرس
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 دماغ  بسبب عواقب ملموسة ماديةاجتماعية. وغالبا الطلب ، يتعلم ويتم زخزينه بال

لنتائج)العواقب(االجتماعية بالنسبة وبالتالي  الطفل يستطيع أن تحصل على املطلوب. التعليم بسبب ا –

نظرا لذلك فان اول توظيف للتواصل للطفل التوحدي ليس فعال كالتعليم من خالل العواقب امللموسة . و

ل املتعددة من التدريب من خالل األو ى يوجهه نظام البيكس هو الطلب )األمر(  يتعلمه الطفل خالل املراح

دريج ع املكافئات االجتماعية)املدح...( وبالتالعواقب  ، وعندما يتم تعليم )الطلب( املكافئات امللموسة تصحب م

ما زاد إدخال الوظائف التواصلية كلما أصبحت املكافئات االجتماعية أكثر تأثري لتثبيت السلوك، كل

م من عليق. أن ما مييز طريقة البيكس  أن الطفل يتعلبتعلم مهارة الت املعتمدة اجتماعيًا حيث يبدء الطفل

ا التميز يتحقق خالل استخدام اسرتاتيجيات بداية التدريب أن يبدا، و يهــم بتبادل التواصل مع األخرين وهذ

باد  ملقني املستخدمة . جيب االلتزام باتعلم معينة صممت للتحكم وللحد  من كمية ونوعية التلميحات والتل

كون النتيجة النهائية هي طفل يبدأ التعليمية اليت تطبق خاصة يف املرحلتني األوليتني للتدريب حتى ت

 بالتفاعل بالتواصل مع اآلخرين من تلقاء ذاته.

     

:(Pecs (كيف يدرس نظام البيكس 

 

لعملية  تعطيهناك اعتبارات مهـــمة هناك العديد من طرق التعليم املستخدمة يف تدريب بيكس، ف

اليت االجتماعية أو امللموسة و ع وكذلك العواقبالتلقني)التلميح(واليت تطبق حلدوث استجابة أو سلوك متوق

تأخر ، ،والتلقني املسبق ،والتلقني امل لتشكيلتلي السلوك. وطرق التعليم هذه تشتمل التسلسل العكسي و ا

 ومضاءلة  التلقني اجلسدي.
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 األو ى التبادل عن طريق اجلسداملرحلة 

ورة هذه املادة ثم مفضلة جدًا للطالب سيلتقط الطالب ص”اهلدف النهائي: من خالل رؤية مادة

 يصلها جلهة املدرب ثم تحررها يف يده.

 تقييم التعزيز-االستعداد

ل عملية تتقييم خالريد الطفل. وهذا جيري من جيب أن يكتشف املتدرب من خالل املالحظة الدقيقة. ماذا ي

 التعزيزت

 (قطع صغرية من البسكوي 8-5تحضر للطفل جمموعة تختارة)بطاطس  احللوى ت،يف وقت واحد،

ليها .املادة تمرار وبقوة تحاول الطالب الوصول إمقرمشة.....اخل. وتحدد ماهي املادة)املواد( اليت باس

 ثوان. 5املفضلة هي اليت يصل إليها الطفل خالل 

 بعمل تقييم  مرات على األقل. مت يقوم املعلم3ها الطفل ة األكثر تفضيل توهي اليت قام باختيارتزال املاد

 مواد تعترب تاألكثر تفضيلت. 5-3لباقي املواد. يقوم  بذلك حتى يتبقى 

 ألصوات اب املستعلمة بالبطاريات ألعاب ايعيد اخلطوات السابقة مستخدما تختلف األلعاب ، األلع

 دمى،....اخل.

 يتم  م املعلم  بأجراء تقييم آخر حتىاستخدام األلعاب األكثر تفضيل وكذلك املأكوالت يقوب

 اكتشاف املادة)األكثر تفضيل(املفضلة أو الغري مفضلة.

 

 

 األخطاء الشائعة واحللول :

 .مل يتم اختيار أي مادة من احلوض1

 التأكد من عدم وجود إعاقة حركية-أ

 اسأل املربية األبوين...تاليت مت توفريها تأضيف مواد جديدة للمواد -ب

 ديةتذكر باال تقتصر باختياراتك للمواد على مواد تقلي- 

 

 .مت اختيار كل املواد2

ند حماولتها املدرب من مقاطعة الطالبة بسهولة ع ابعد املواد املتوفرة عن بعضها البعض بطريقة متكن-أ

ألو ى أو مبنع الطالب زالة املواد املتوفرة بعد االختيار اإإ ى الوصول إ ى مادة آخري. ويتم ذلك عن طريق 

 من اختيار مواد إضافية.
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يل بعد من إزالة املادة األكثر تفض .زختار الطالب مادة واحدة بشكل متكرر تأكدي3

 أن اختارها الطالب ثالث مرات.

 

 بيئة التدريب: 

لطالبة. يتم ون أمام الطالبة واألخرى خلف اتك الطالبة ومدربتان جتلسان على الطاولة. أحد املدربتان

ق الطاولة بني ن متناول الطالبة وصورة املادة فوتقديم مادة تمفضلة جدا تللطالبة وتكون بعيدة قلياًل ع

 الطالبة واملادة املرغوبة

 خطوات التدريب للمرحلة األو ى

 مالحظات :

 عطيين الصورة أو ماذا تريد(تأ ال تستخدمي التلقني اللفظي خالل هذه املرحلة مثالت-1

 استخدمي أكثر من مادة مفضلة واحدة مقدمة يف وقت واحد.-2

 بتفرص خالل اليوم للطالب كي تيطل 3قل ال جتري كل التدريبات بشكل حماوالت مكثفة رتيب على األ-3

 مدربان ضروريان هلذه املرحلة-4

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سديًا اللتقاط لطالبة املدربة خلف الطالبة تساعدها جتبادل املساعدة الكامل: عندما تكون املادة يف متناول ا-1

ملفتوحة املدربة تكافئ مس الصورة يد املدربة اوحاملا تل الصورة وتصلها للمدرب األخر وحتررهــا يف يدها املفتوحة

دربة اليت ساعدت بة املادة املطلوبة. ويف وقت واحد، املالطالبة لفظيا...أو أنت تريد الكرة........،وتعطي الطال

اول الطالبة املادة املستوى خلمسة حماوالت. إذا مل تتن الطالبة جسديًا حتثها لتحرير الصورة. ويتم التعزيز هلذا

نتباه تمثال ة للطالبة تستطيع أن تستخدم تلميحات لاليعاد التأكيد على أنها املادة املفضلة. املدربة املواجه

خدم التلقني كويت توجيب أن تتذكر دائما بعدم استتنادي الطالبة بامسها تذكرها مبا هو متوفر تأنا عندي بس

 اللفظي مثل تعطين الصورة، أو تماذا تريدت

بتأخري املدح  يستمر التدريب كالسابق ولكن أبدائي دة اجلسدية: باستخدام التسلسل العكسيتضاؤل املساع-2

 يد املدربة هذه فتوحة. وحاملا حترر الطالبة الصورة يفاللفظي بعد حث الطالبة لتحرير الصورة يف يد املدربة امل

تى حترر الطالبة الصورة املطلوبة وأعيدي حلطالبة املادة املدربة فوراً متدح الطالبة لفظياً ويف نفس الوقت تعطي ا

 من احملاوالت. %80يف يد املدربة املفتوحة بدون تلقني يف 

بدئي ها لليد املفتوحة للمدربة األخرى اتذكري: استمري يف مساعدة الطالبة اللتقاط الصورة وتوصيل

تمري بإظهار يدك املفتوحة للمدربة اسليها لليد باضمحالل )تقليل( املساعدة اجلسدية اللتقاط الصورة وتوص

البة عندما ترى ادة. استمري يف هذه اخلطوة حتى أن الطاملفتوحة للطالبة وحاملا تصل الطالبة إ ى الصورة أو امل
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فتوحة. ويف ه املدربة وحتررها يف يدها امليد املدربة املفتوحة تلتقط الصورة تصلها جتا

 يًا.يها لفظنفس الوقت أعطى الطالبة املادة وامدح

 تضاؤل تلميح اليد املفتوحة.-3

لصورة وتصلها تكون الطالبة قادرة على أن تلتقط ا تنتظر املدربة مدة أطول لرتي الطالبة يدها املفتوحة حتى

 جتاه املدربة وحتررها يف يدها.

لصورة بها امسحي ا حة من الطالبة حتى تتمكن من حتريريف الظروف املثالية ال جيب أن تقرب املدربة يدها املفتو

 من احملاوالت. %80البة يف للطالبة االقرتاب وامدحيها لفظيًا. استمري حتى تنجح الط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بيئة التدريب:

يف التلقائيةاملرحلة الثانية : التوسع   

ر  الصورة منها وتذهب للمدربة و حترر اهلدف النهائي : الطالبة سوف تذهب إ ى لوحة التواصل اخلاصة بها وزخ

 الصورة يف يدها
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ة امل الصورة )فليكرو( على لوحالصقي صورة واحدة من مادة مفضلة جدًا خالل ح

اخلارجي  ق مقوى أو لوحة بطاقات ، أو الغالفتواصل، وهذه اللوحة من املمكن أن تكون قطعة مصفحة من ور

مواد مفضلة  ملرحلة األو ى. وفري عدةلسابقة بامللف ثالثي حلقات، الطالبة و املدربة جيلسان كما هو يف ا

 وصورها باملقابل.

 مالحظات: 

 .ال تستخدمي أي تلقني لفظي يف هذه املرحلة.1

 فة..تعرض كل صورة منفردة عند تدريس الصور املعروضة املختل2

 .أعدي قائمة أو بيان باملعززات باستمرار3

 املستخدمني.تنويع املدربني 4

ألنشطة و املوظفة فرصة للطلب التلقائي خالل ا 30.باإلضافة إ ى حماوالت التدريب العدة. أنشي على األقل 5

 كل يوم.

 خطوات التدريب للمرحة الثانية: 

إ ى  10بها من  اب احلر ملادة واحدة، وبعد أن تلعب.نزع الصورة من لوحة التواصل. امسحي للطالبة من االقرت1

ن متناول الطالبة. لة التدريب األو ى عن طريق نزع املادة مثانية أو تستغرق متامًا باالنتباه إليها، رتيب حملاو 15

لمدربة، زع الصورة من لوحة التواصل وتصلها لووفري لوحة التواصل بصورة مفردة للمادة فقط. الطالبة تن

ي ذلك ولكن ضائلي لتدلي الطالبة لنزع الصورة فـافعلة وحتررها يف يد املدربة. إذا احتجيت إ ى املساعدة اجلسدي

 من عدد احملاوالت. %80هذه املساعدة اجلسدية حتى تنجح الطالبة 

ا للمدربة. وعندما تهم تنزع الصورة وتصله _عملية التبادل .زيادة املسافة بني املدربة و الطالبة. تبدأ الطالبة ب2

لوصول إ ى املدربة. لخلف عن الطالبة مما تضطر الطالبة للوقوف لة لالطالبة للوصول إ ى املدربة تبتعد املدرب

طالبة للقرب لمة(. أمدحي الطالبة لفظيًا ومسحي للوعندما تنتهي عملية التبادل ) أي حترير الصورة بيد املع

ي على قرب حافظ يدي املسافة بني الطالبة و املدربة.من املادة. استمري بالتدريب على هذه الطريقة وبالتدريج ز

 مبسافة أنش(.ا وبني الطالبة بنسبة بسيطة بالتدريج )الطالبة من الصورة. املدربة جيب أن تزيد املسافة و بينه

 

رة واحده كل لمعلمة )من املمكن تلقني الطالبة موكلما استمرت الطالبة باحملافظة على النجاح يف الوصول ل

 ل.لطالبة أثناء وليس انتهاء عملية التبادا مخس حماوالت( وتزداد املسافة. استمري يف تعزيز

 

 .زيادة املسافة بني الطالبة و الصورة.3

 خطوات التدريب للمرحلة الثانية
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ن يذهب لتلميذ إ ى حد أن التلميذ جيب أابدئي بانتظام بزيادة املسافة بني الصورة وا

 ري بالتعزيز السابق.إ ى الصورة. وثم إ ى املدربة لتنفذ عملية التبادل. استم

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

:املرحلة الثالثة  متييز الصورة    

  لوحة التواصل و زختار الصورة املناسبة مناهلدف النهائي: الطالبة ترغب املادة املرغوبة عن طريق الذهاب إ ى

.اجملموعة املرتبة وتذهب إ ى شريكتها يف التواصل وتعطيها  
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 بيئة التدريب:

مالئمة وكذلك  ويتم توفري صور عديدة ملواد مرغوبة او .الطالبة واملعلمة جتلسان حول الطاولة وجهًا لوجه

 قابلة هلا.صور ملواد غري مفضلة أو صور ليست ذات عالقة واملواد امل

 

 

 مالحظات:

 .ال تستخدمي أي تلقني لفظي يف هذه املرحلة.1

 رصة أنشطة طارئة كل يوم.ف .باإلضافة إ ى األنشطة املعدة، رتيب على األقل لعشرين2

 متييز الصور .غريي من وضعية الصور على لوحة التوصل حتى تتحقق مرحلة3

 

 .التمييز:1

فصل(. وبدون أي  عما يناسب املوقف أو يف بيئة الحضري ملوقف تكون خالله التلميذة تطلب مادة معينة )مثاًل-أ

بيئة املوقف او واصل بصورتني فقط ملادة مناسبة جدًا لتتلقني لفظي وأخذه املادة بعني االعتبار احضري لوحة ال

لوسها اما ملوقف. )مثاًل تسأل عن التلفاز خالل جمفضلة. إذا أعطت التلميذة صورة للمادة املناسبة لبيئة ا

تعطي الطالبة  عطت الطالبة صورة مادة ليست هلا عالقةالتلفاز(. املدرسة توفر هذا الشيء ومتدح  الطالبة. إذا أ

بة املادة اليت ليس ا أمام التلفاز(. املدربة تعطي الطالملادة اليت ليست هلا عالقة )مثال صورة قفاز خالل جلوسها

ات عالقة. أواًل استمرت الطالبة بإعطاء الصور الغري ذ هلا عالقة وال توفر هلا أي ردود فعل اجتماعية خاصة. إذا

دريبات خاصة استمرت يف األخطاء عن هذا املستوى فيجب ت اتأكدي ان الطالبة حقًا تريد املادة املالئمة إذ

 .distractorللتمييز من املمكن استخدام صور فارغة صارفه لالنتباه 

 ور الصارفةر عديدة. حتكمي بقيمة التعزيز للصأضيفي صور من أجل أن الطالبة تتعلم أن تطلب من بني صو-ب

 بقدر متساوي. ر متعددة واليت تكون ترغبها الطالبةلالنتباه حتى تتمكن الطالبة من أن تتعلم أن متيز بني صو

 

 ة للتأكيد من أن فعاًلمواد أجري فحوصات للتطابق دوري 3 – 2.فحوصات التطابق: عندما متيز الطالبة من 2

 تأخذ ما تطلب.

 أستخدمي أحد او كال الطرق التالية:

 خطوات التدريب للمرحلة الثالثة
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تان على البة مادحضري للط .أ

البة طالبة صورة، أشريي جسديًا للطمستوى واحضري لوحة التواصل بصورتان وعندما تعطي ال

 لذلك. إذا مل زختار طالبة املادة املناسبة، عززيها وفقًابأن عليها أن تأخذ املادة املناسبة. إذا اختارت ال

ة للطالبة وقولي إذا . وأومئي للمادة املفضله املادةاملادة املناسبة، قولي أنت طلبت... و أشريي إ ى هذ

 ثوان وأعيدي احملاولة. 5انتظري أردت هذه )قولي لي( واالن اومئي للصورة املناسبة ت

لصحيحة، لطالبة املادة مستخدمة الصورة احضري مادة واحدة ولوحة التواصل بصورتان، إذا طلبت ا .ب

... اخلاطئة قولي ت انا عندي فقط دوني ذلك كاستجابة صحيحة. إذا أعطت الطالبة الصورة

 وأومين للمادة و الصورةت.

 

ة. وأن الصورة توفرة هي بذاتها حقًا تريدها الطالباستخدمي هذه الطريقة فقط إذا أنت متأكدة بأن املادة امل

 الصارفة لالنتباه هي ملادة ال تريدها الطالبة.

عطى، = صورة على لوحة التواصل يف وقت م1 – 8 ني. تقليل حجم الصورة: إذا متكنت الطالبة من متييز ما ب3

 ابدئي تدرجيًا من تقليل حجم الصور.

 

 
 تركيب اجلملة  –املرحلة الرابعة 

 

كلمات وذلك وجودة باستخدام عبارة متعددة الاهلدف النهائي: الطالبة تطلب مواد موجودة أو غري م

ثم تزيل  أريد(( وتضعها على شريط اجلملة. بالذهاب إ ى الكتاب وتنزع صورة/ رمز لعبارة ))أنا

. بنهاية لتواصل، وتعطي شريط اجلملة هلاشريط اجلملة من لوحة التواصل وتصل إ ى شريكها يف ا

صل مع جموعة صورة على لوحة التواصل وتتوا 50 – 20هذه املرحلة تكون الطالبة لديها من 

 متنوعه من الشركاء يف التواصل.
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 بيئة التدريب

لتواصل ة والذي من املمكن وضعه على لوحة اللتدريب املنظم، وفري لوحة التواصل بعد صور وشريط اجلمل

بسبب أن مفردات )أنا أريد(( واملعززات واألنشطة. ووالذي عليه يتم إلصاق الصورة وكذلك صورة تعرب عن عبارة )

 ة االسرتجاع.لفئات واسعة وذلك لسهول ترتيبها الطالبة تنمو وتتطور، الصور على لوحة التواصل من املمكن

 

 خطوات التدريب للمرحلة الرابعة

 ال يوجد أي تلقني لفظي خالل هذه املرحلة. .1

 استمري يف فحوصات التطابق الدورية. .2

 استخدمي التسلسل العكسي للتدريب خالل هذه املرحلة. .3

 الوظيفية. فرصة يومية للطالبة لكي تطلب خالل األنشطة 20اعدي على األقل  .4

 

ملة. عندما تثبت على اجلهة اليمنى من شريط اجل الصور الثابتة مثل ))أنا أريد(( : صورة ))أنا أريد(( .1

ة لصورة وضع الصورة داخل شريط اجلملة جماورتريد الطالبة ))الطفلة(( مادة واحدة، دليها جسديًا ل

ا أريد(( وصورة جلملة، اآلن تحتوي ))أنمة شريط ا))أنا أريد(( ثم دلي الطفلة ))الطالبة(( لتعطي املعل

 مفردة. وبالتدريج قللي املساعدة مع مرور الوقت.

ذي تحتوي على ة للمادة املرغوبة لشريط اجلملة. والاالجتياز يتم عندما تكون الطالبة قادرة على إلصاق الصور

ي تلقني بنجاح كامل بدون أعطي شريط اجلملة بالصورة ))أنا أريد(( مسبقًا، وتصل إ ى شريكها بالتواصل وت

 من عدد احملاوالت. 80%

التواصل.   الزاوية العليا اليمنى من لوحةحتريك صورة ))أنا أريد(( : حركي صورة ))أنا أريد(( يف .2

ألمين لشريط ة ))أنا أريد((. وتضعها يف اجلانب اوعندما تريد الطالبة مادة ما أو نشاط دليها لنزع صور

لشريكة يف ها على شريط اجلملة، وثم الوصول إ ى ااملادة املطلوبة جبانباجلملة. خذي وضعي صورة 

ملستوى يكون مرور الوقت. االجتياز عن هذا ا التواصل واعطيها شريط اجلملة قللي من التلميحات خالل

 حماوالت على األقل بدون أي تلقني. 3استجابات صحيحة خالل  %80بقدر 

طريق ابعاد شيء  ي تطلب مواد/ أنشطة غري مرئية. ابدئي عنالبة كاملواد الغري مرئية. وفري فرصة للط .3

فها وال تراها بة جيب أن تتعلم أن تطلب مواد تعرما مباشرة بعد أن تطلبه الطالبة مع مرور الوقت الطال

 أمامها . 
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 مالحظات

حول  )املدرسة( جيب أن تدور بالشريط عندما تعطي الطالبة شريط اجلملة، شريكتها يف التواصل .1

ا(( أو من فع ))أنت قلت لي، أنا أريد بطاطالتلميذة كي تراه، وتؤشر على كل صورة وتقول بصوت مرت

تسمية  لعلى أن تؤشر على كل صورة من خال املمكن أن تقرب املدرسة شريط اجلملة للطالبة وتدرسها

ارة ))أنا أريد(( الصور، تضع املعلمة و قفات بني عباملعلمة لكل صورة. عادة عندما يبدأ األطفال بالتحدث ب

 تكمل صوتيًا االسم بنفسها. واالسم الذي يليها، فإن الطفلة أو الطالبة غالبًا ما

شريط إ ى اللوحة ال يط اجلملة، وتعيدها معالشريكة يف التواصل جيب أن تأخذ الصورة خارجًا من شر .2

 لكي يكون جاهزًا لالستخدام التالي.
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 املرحلة اخلامسة: االستجابة لـتماذا تريدين

 

ل تماذا واد تختلفة وتستطيع اإلجابة لسؤااهلدف النهائي: الطالبة تستطيع تلقائيًا أن تطلب م

 تريدين

 

 بيئة التدريب:

يث تكون غري ة وصور املواد ووفري عدة مواد للتعزيز حبتأنا أريد و شريط اجلملوفري لوحة التواصل بصورة 

 قريبة من الطالبة.

 خطوات التدريب للمرحلة اخلامسة:

 مالحظات:

 استمري يف الدعم اللفظي واملادي لكل استجابة صحيحة.-1

 استخدمي التلقني املتأخر للتدريب خالل هذه املرحلة.-2

 طلب التلقائية تدريب رمسية بفرص وذلك للاسبقي واتبعي كل جلس-3

 ملوظفة.فرصة يومية للطالبة لكي تطلب خالل األنشطة ا 20أعدي على األقل -4

لوقت تتأخري ت على لوحة تواصل املعلمة ويف نفس اتأخري بصفر ثانية أظهري مادة مرغوبة وبطاقة تأنا أريد-1

أنا أريدت وتكمل ا تريدين( تالطالبة جيب أن تأخذ صورة تذبصفه ثانيةت تؤشر على بطاقةت تأنا أريد تونسأل تما

 من الفرص%80التبادل استمري حتى تنجح الطالبة بنسبة 

ا أريدت. إن تماذا تريدينت( والتأشري لبطاقة تأن .زيادة فرتة التأخري، ابدئي بزيادة الوقت ما بني سؤالك2

عامة من الفرص الناجحة(.القاعدة ال%80ستوى ناجح )مالفرتات الزمنية جيب أن تزيد بقدر ثانية واحدة لكل 

  بثبات.هي أن الطالبة جيب أن تكون قادرة على التغلب على التلقني

 لتلقني بانتظامبدون تلميح للتأشري عندما تتغلب الطالبة وبثبات على ا-3

كون الطالبة قادرة ت ارة تماذا تريدين( تجيب أنادجمي الفرصة للطلب)للسؤال( التلقائي واإلجابة على عب-4

 اإلجابة على عبارة ماذا تريدين.-2الطلب -1على عمل الشيئان بدون التلقني 

mailto:INFO.ELSAADANY@GMAIL.COM
https://slpemad.com/


 

  002-011000913053 

6––  002-01033858452  

INFO.ELSAADANY@GMAIL.COM  https://slpemad.com/ 

 املرحلة السادسة: املالحظات التلقائية واإلجابة

(ت وأسئلة  تماذا تريدين(ت تت تما ذا لديك اهلدف النهائي: الطالبة جتيب إجابة مالءمة ألسئلة

 عشوائيًا مشابهة عندما توجه هذه األسئلة

 بيئة التدريب

كون من أقل وصورة تأنا عنديت ووفري كذلك مواد ت  وفري لوحة التواصل بصورة تأنا أريدت ، وصورة تأنا أرىت،

 تفضيالت للطالبة  واليت تعلمت الطالبة صورها السابقة

 خطوات التدريب للمرحلة: 

 التعزيز املادي واالجتماعي خدميعززي كل فعل تواصلي بطريقة مالءمة للطلبات)السؤال(است-1

لكن تكون حتجت إ ى التعزيز املادي تستخدمي ووللمالحظات)االستجابات(استخدمي التعزيز االجتماعي وإذا ا

 مبواد تختلفة عن األنشطة املستخدمة يف السؤال.

 ؤال جديد خالل هذه املرحلة.استخدمي التلقني املتأخر للتدريب على االستجابات لكل س-2

 )تعطي مالحظات( خالل األنشطة فرصة يومية للطالبة لكي تطلب )تسال( أو جتيب 30على األقل اعدي -3

 املوظفة.

ن أقل تفضيل ت صورة تأنا أريدت وأمسكي مادة تكوماذا ترين( : ضعي صورة تأنا أريت على لوحة التواصل حت -1

ط التلميذة بسرعة أنا أريت إذا مل تلتقعلى صورة ت للطالبة وبنفس الوقت اسأليهات ماذا تريدينت وأنت تؤشرين

كون صورة جسديا أن تدهلا لعمل ذلك وحاملا ت صورة تأنا أرىت وتضعها على شريط اجلملة جيب على املدرسة

ع الصورة املرجعية على ثوان لرتى إذا كانت الطالبة سوف تض 5تأنا أريت على شريط اجلملة تنتظر املدربة 

ائزة بسيطة غري تنعمت أنت ترين......وتعطي التلميذة ج دربة املعلمة تعلقشريط اجلملة إذا كان كذلك امل

حلة اخلامسة جيب ة تالتلقني املتأخرت املوصوفة يف املرمتعلقة باملادة ذات العالقة، يستمر التدريب تبعًا لطريق

دة تتعلمها ياد أكثر تفضيل ومن ثم مواد جدأن تتعلم التلميذة أن جتيب على هذا السؤال كاستجابة ملو

ألقل ستجابة غري مصحوبة بتلقني للسؤال على االطالبة واليت تكون من غري املعززات معيار االجتياز هو ا

 من احملاوالت ومع مدربتان واثنان على األقل.  %80لـــ

ن( إذا ذا تريديتبدأ بسؤال عشوائيًا ماذا ترين( وما تماذا ترين( : تمقابل تماذا تريدين(ت املدربة جيب أن -2

ستطيع اسرتاتيجيات التلقني املتأخر حتى ت كان لدى الطالبة  صعوبة بهذا التمييز ، استمري باستخدام
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ي ما يسأل بها عشوائيًا بدون أالتلميذة أن جتيب على كل من هذه األسئلة عند

 من عدد احملاوالت. %80تلقني بنسبة 

أرىت استخدمي  لتواصل حتت بطاقات تأنا أريدت تأنااماذا لديك ( : ضعي صورة)بطاقة(تأنا عنديت على لوحة -3

من %80نسبة لطالبة من اإلجابة على هذا السؤال بنفس تسلل التدريب املشروح يف اخلطوة األو ى حتى تتمكن ا

 احملاوالت بدون أي تلقني.

ألسئلة الثالثة إذا ا(ت ابدئي عشوائيًا بسؤال كل هذه  تماذا ترينت( : مقابل تماذا تريدينت مقابلت ماذا لديك-4

ستجابة لتلقني املتأخر حتى تتمكن من االكن لدي الطالبة صعوبة بالتمييز مرة آخري استخدمي أسلوب ا

 من عدد احملاوالت.%80ألقل الصحيحة على كل من األسئلة الثالثة بدون أي تلقني على ا

 اذا تشم(ا( توتماذا تسمعتو مة مثل تما هذأسئلة إضافية: دربي الطالبة على اإلجابة ألسئلة إضافي-5

ت( التلقائية  خرى مثل إعطاء املالحظات)التعليقاالسؤال)الطلب(التلقائي : جيب أن تدرس التلميذة وظائف  أ-6

(  ( وتبدهلا  لقني اللفظي املباشر ت  مثل )ما هذهمثال تهذه كرةت ( تاملدرسة  بانتظام جيب أن تقلل من الت

مهارات إبداء  سيطت أو أنظري!ت حتى يتطور لدي الطالبةيقة أو تلقني لفظي   ببتلقينات من اإلمياءات الدق

 املالحظات التلقائي.

ملنزل  عند إخرا  واهلن يف الفصل، املبنى املدرسي واجيب أن يكون هناك روتني ثابت للمدرسات واألهل خالل جت-أ

..!( )يا دخليةت مثل تانظري!ت)اهللحظات املأي مالحظة على جمموعة من املواد جيب أن يستخدموا تاملال

ن تستخدم مع مية ت،أسلوب التلقني املتأخر ميكن أسالم...!( قبل استخدامك اجلملة الكاملة، مثل تأنا رأيت  د

قت التأخري ميتد بني ...أنا رأيت .....دمية !. مع مرور الواإلدخال املتأخر قبل االسم املرجعي)املادة(مثال تانظري!

يج أضيفي مواد ل مادة يف اجملموعة الروتينية بالتدرا تتعلم التلميذ/ ة )الطفلة( أن يسمى ككل عنصر وحامل

 جديدة.

ادة غالبًا ما يلفت الرأي ت : .إن اإلدخال املفاجئ للم -استخدام تاملفاجآت تلتعزيز تإبداء املالحظات التعليق-ب

اجآت عن طريق درسات يستطعن ترتيب مثل تلك املفامل انتباه الطفل وهو يكون غالبًا بداية إلبداء املالحظات ،

ملواد فجأة فلة زخر  واحدة( من املمكن أن توضع اوضع املواد يف شنطة أو صندوق ومن ثم إخرا  واحدة)أو الط

 لفصل.فوق طاولة خالية متامًا أو تدخل املدرسة فجأة بها داخل ا
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طي صفحات كتاب وتعسة سوف تقلب أخذ األدوار يف تقراءة تكتاب مصور، املدر-ت

ة. ويف آخر األمر وتدع الطالبة تكمل الكلمة املفقود املالحظات على الصور تأنا أرى سلحفاةت مرات عديدة تتوقف

 ر يف كتاب جديد.تدع التلميذة تتقرأت كل الكتاب بنفسها أو تتبادل األدوا

ذ نظامهن التواصلي تخدم التلميعليمية من خالهلا تسم جدًا أن تطور اسرتاتيجيات تهمالحظة إنه من امل-ث

صل التلقائي استفسارات املعلمات أن جوهر تالتواللتجارب مع املتغريات البيئية وليس فقط كرد فعل ألسئلة و

لطلب التلقائي بينما ابيبدأ  البيكس  ين أن نظامتأنه غري متعلق مباشرة للمجهودات التواصلية للناس اآلخر

سئلة املدربة أو ض األطفال من إبداء املالحظات كاستجابة ألي يكون أصعب لبعتعلم  إبداء املالحظات التلقائ

 املدرسة.

 إدخال املفاهيم اللغوية اإلضافية

 صلية متنوعة.سع من مفاهيم املفردات يف وظائف تواتستخدم مدى وا النهائية: الطالبةاألهداف 

 : بيئة التدريب

 للتدريب عليهاجديدة  ة/مفاهيم خالل اجللسات التدريبية املعدة ، وفري صور ملفردات جديد

 واملواد/األشياء/األنشطة.

 :تدريبللأفكار 

 . ملهارات املدرب عليها سابقًاا /راجعي تأكدي من استمرارية فهم  حافظي/-1

 ظامها التواصل تلقائيًا.نفرصة يومية للطالبة لكي تستخدم  20استمري يف إعداد على األقل -2

فها تواصليًا يف ب أن تتعلم أن تستخدم هذه املفاهيم وتوظجي املواقع. التلميذةمفاهيم األلوان ، األحجام ، 

 ذخريتها اجلارية.

تسأل عن قطعة  راء تأوخضء ، أو تقول تتأنا عندي كرة ب كرة محرالتستطيع أن تسأل)تط مثاًل: الطالبة

 بسكويت يف العلبة.بسكويت كبرية ، أو ال

 بنعم/ال ة بدء اجلمل ال. مقابلالتفريق بني السؤال بنعم/

 (__تهل هذهو  هذه تهل تريدينأسئلة مثل الطالبة تتعلم أن جتاوب 
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زان بطريقة تختلفة عندما جتيب وهاتان مهارتان تختلفتان متامًا وجيب أن تعز

طالبة املادة أو أبعادها تكون استجابة املعلمة بإعطاء الجيب أن  تهل تريدين هذهت الطالبة أسئلة نعم أو ال لـــ

 جتماعي.( جيب أن تكون استجابة املعلمة بتعزيز ا_____هذه الطالبة تهلعنهـــــا، أما عندما جتيب 

 

 

 

 

 

 

 املراجع : 

The picture Exchange communication system –Lori 

A.Frost,M.S.CCC/SLP- Andrew S.Bondy,PHD 

Autism speaks.com  

PECS: Steps for Implementation - National Professional . 
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