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إهداء
ر.ع .آل خليفة
مؤسس و رئيس جمعية البحرين
لألطفال ذوي الصعوبة في السلوك والتواصل

لي المصباح الذي على هداه أسير
إلى من كان ّ
لي السند حينما التقي األمر العسير
إلى من كان ّ
لي الهادي ،ونعم الهادي في دروب الخير
إلى من كان ّ
لي النبع الذي ال ينضب ،نبع حب وعطاء وفير
إلى من كان ّ
لي الظل ،األمان ،الدفء ،والمطر الغزير
إلى من كان ّ
إلى من عرفه الجميع ،فوصـفوه بخلوق ليس له نظير
إلى الروح التي أفتقدها ،روح والدي ،وصديقي وعوني ومثلي
األول واألخير
إلى النور الذي أضاء لي طريق حياتي .إلى العقل المفكر
بالتميز في جميع األمور .إلى الذي
الطموح الذي ال يرضى أال
ُّ
أود
ساندني في كل خطوة
ُ
قمت بها ،إزاء هذا االختصاص الذي ُّ
أن أعطيه كل ما أستطيع..
إلى روح والدي الحبيب  ...أهدي هذا الكتاب.
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لتعليم األطفال ذوي الصعوبة

المقدمة

منذ تأسست «جمعية البحرين لـألطفـال ذوي الـصـعـوبـة
فـي السلوك والتواصل» في شهر مارس  ،2004وهي
تبذل قصارى الجهد من أجل توفير فرصة تطوير قدرة
األطفال من ذوي الصعوبات في السلوك والتواصل ومن
يعانون من التوحد ،إضافة إلى مساعدة أسرهم من أجل
المشاركة واالندماج بشكل تام ،ما أمكن ،مع بقية أفراد
المجتمع ،وذلك عبر التعليم والتدريب والتأهيل والتوعية
العامة ،وخصوص ًا التوعية بأهمية الكشف المبكر ،ومن
ثم التدخل المبكر ،وتشجيع إجراء البحوث.
عملت الجمعية من خالل لجانها الفرعية على تنفيذ
وقد
ْ
برامجها النوعية على الرغم من حداثة تأسيسها .فقد
تشكلت تلك اللجان من أجل أن يتم تحديد وتوزيع المهام
فضمت هذه اللجان )1( :لجنة
بشكل أكثر دقة وشمولية،
ّ
العضوية )2( ،لجنة االتصاالت )3( ،اللجنة المالية )4( ،لجنة
مصادر لتمويل و( )5اللجنة التعليمية.
وبعد تأسيسها بعدة أشهر ،افتتحت الجمعية «مركز عالية
يقدم خدماته
للتدخل المبكر» كمركز تعليمي تدريبي
ِّ
التعليمية والتأهيلية في الفترتين الصباحية والمسائية
لألطفال من ذوي الصعوبة في السلوك والتواصل .كما
قدم المركز خدمات التدريب والتأهيل لمد ِّرسي المركز
ّ
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إلكسابهم الخبرات الالزمة والمعرفة الضرورية للتعامل
مع أطفال المركز.
وقد بلغ عدد موظفي المركز من مدرسات وإداريين
وقدم المركز
 78شخص ًا ،معظمهم من البحرينيين.
َّ
أيض ًا خدمات تدريبية دورية ألولياء األمور والمهنيين
من العاملين في القطاعين التعليمي والصحي من
المعنيين بالطفولة ،من خالل أنشطته المتعددة المبينة
تالي ًا.
بدأ المركز بستة عشر طف ً
ال في نوفمبر  ،2004ليرتفع العدد
اآلن إلى  58طالب ًا في الفترة الصباحية ،و 24طف ً
ال في
الفترة المسائية ،تتراوح أعمارهم بين ثمانية عشر شهراً
حتى ثمانية عشر سنة .ونظراً ألهمية التدخل المكثف
والمبكر ،وألن األطفال ال يشخَّ صون تشخيص ًا واحداً ،فإن
لكل منهم احتياجاته الخاصة .وعليه ،فقد اتبعت الجمعية
طريق المعالجة الفردية لكل طفل على حدة .ونظراً
لتعدد المدارس في هذا المجال ،اختارت الجمعية تطبيق
برنامـج تحليل الســلوك التطبيقي ( )abaكمنهاج معتمد
بالمركز ،مع العمل على إدخال برامج إضافية أخرى بشكل
تدريجي مثل برنامج ( )miller methodوبرنامج (.)teacch

التعاقد مع مؤسسة الخبرة األمريكية:
تعاقدت الجمعية مع مؤسسة  .abc incاألمريكية صاحبة
امتياز برنامج  abaوذلك لتقييم األطفال وتدريب مدرسات
المركز إلكسابهن الخبرات المطلوبة للتعامل مع أطفال
مؤهلون من تلك
المركز وتعليمهم .ويقوم مدربون
َّ
المؤسسة بزيارة المركز بشكل منتظم ثالث مرات في
العام ،وذلك لتقييم أداء المدرسات ،ومتابعة تدريبهن،
وكذلك لقياس مدى التقدم الذي يحرزه األطفال بالمركز.
االعتراف الدولي:
وفي سابقة على مستوى الشرق األوسط ،حصل «مركز
عالية للتدخل المبكر» ،بعد عام ونصف العام على
إنشائه ،على اعتراف دولي به كمركز متخصص في مجال
تدريب وتعليم األطفال ذوي الصعوبات في السلوك
والتواصل ،حيث حصل على اعتراف من مؤسسة applied
 behavior consultantsالدولية المتخصصة ومقرها في
والية كاليفورنيا األمريكية.
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السلوك اللفظي
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البدء ببرنامج السلوك اللفظي
ما هوتحليل السلوك التطبيقي وتحليل السلوك
اللفظي؟
 abaهواختصار لـ  applied behavior analysisباللغة
يوفر
التطبيقي الذي
السلوك
وهوعلم تحليل
اإلنجليزية،
ِ
ِّ
ُ
ُ
لنا هيكليةً نظريةً لفهم السلوكيات البشرية ،أسبابها،
وكيفية زيادتها أو تقليلها ،كما ويوفر لنا ِبنيةً نظريةً
أساسيةً لتعليم السلوكيات الجديدة (وهي السلوكيات
التي نريد أن نشجعها).
هناك مجموعة من المفاهيم األساسية التي يجب اإللمام
ُ
ُّ
المساعدة تدريجي ًا،
وسحب
والحث،
التشكيل،
بها وهي:
ِ
ُ
ُ
والتسلسل ،والتعزيزُ التفاضلي .وفي ما يلي توضيحات
مبسطة جداً لهذه المفاهيم.
التشكيل shaping
ُ
ُ
هوالعملية التي يتم من خال ِلها تعديل السلوك الحالي
ً
السلوك المرغوب فيه تدريجيا .وعاد ًة ما تتم
للطفل إلى
ِ
هذه العملية من خالل تحديد السلوك المرغوب فيه قبل
القيام بتعزيز ذلك السلوك .على سبيل المثال :إذا كان
ُ
تعلم نطق الكلمات ،قد نطلب منه أوالً
صدد
الطفل في
ِ
ِّ
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الشيء قبل أن يحصل عليه .الحق ًا ،قد نطلب
يلمس
أن
َ
َ
َ
ينطق الحرف األول من اسم الشيء ،ثم
من الطفل أن
َ
المقطع األول من االسم ،ثم االسم كام ً
ال ،ومن ثم نقوم
َ
بإعطائه الشيء.
ُّ
الحث prompting
المدرب من أجل تشجيع
وهو المساعدة التي يقدمها
ُ
االستجابة الصحيحة من ِق َب ِل الطالب .إن أحد الفروق
الرئيسية بين برامج تحليل السلوك التطبيقي ونموذج
أسلوب «التعلم
تحليل السلوك اللفظي ،هواستخدام
ِ
الخالي من التخطئة» في نموذج تحليل السلوك اللفظي،
في مقابل استخدام أسلوب «الحث باستخدام كلمة ال»
(توجيه
في النماذج التقليدية لتحليل السلوك التطبيقي
ُ
كلمة «ال» للطالب في حال قيامه بالسلوك غير المرغوب
ِّ
الحث في مدى تدخ ّلها في سلوك
أساليب
فيه) .وتتفاوت
ُ
الطالب .وتشتمل على التوجيه الجسدي ،واإلشارات أو
العالمات اللفظية ( ،)verbal cuesوالعالمات المرئية (visual
ِّ
الحث
 ،)cuesواإلشارة إلى األشياء (باليد) ،باإلضافة إلى
التحفيزي كاالقتراب الجسدي من الطالب .على سبيل
ِّ
المثال :حينما تبدأ بمحاولة تعليم الطفل كيف «يلمس»

شيئ ًا أو صور ًة ما ،قد تُضطر بدايةً إلى األخذ بيد الطفل
وتحريكها إلى الشيء المطلوب لمسه.
سحب المساعدة تدريجي ًا fading
ُ
يؤدي أسلوب «سحب المساعدة تدريجي ًا» دوراً مفصلي ًا في
منع الطفل من االعتماد كلي ًا على أسلوب الحث ،حيث يجب
ِّ
الحث تدريجي ًا حتى ينجح
أساليب
نقوم بسحب جميع
أن
ِ
َ
ُ
دون استخدام
من
التعليمات
إلى
االستجابة
في
الطفل
ِ
نعلم الطفل كيف
الحث .وإكماالً للمثال أعاله ،إذا أردنا أن
َ
ُ
يد الطفل جسدي ًا إلى الكرة،
نبدأ
يلمس الكرة؛ قد
بتحريك ِ
ِ
ونقوم بعد ذلك بتقليل التوجيه الجسدي بدفع مرفقه
ُ
فقط ،وأخيراً ننتهي باإلشارة إلى الكرة بيدنا ،حتى ينجح
لمس الكرة حين ُيطلب منه ذلك من دون
الطفل في
ِ
أي ٍّ
حث جسدي (تجدر اإلشارة هنا إلى أن معظم
استخدام ِّ
ِّ
األطفال ال يحتاجون إلى هذا القدر من الحث لكي يقوموا
بلمس الكرة).
ُ
لس ُ
لة chaining
الس َ
التسلسل أو َ
ُ
تجزيء المهارات إلى وحدات صغيرة ،وتعليمها
عملية
ِ
نقوم تدريجي ًا بربطها مع ًا على
وحدات
شكل
للطفل على
ٍ
ُ
ِ

ُ
ُ
والتسلسل
التسلسل التقدمي
شكل «سلسلة» .و ُيعتبر
ً
التراجعي من التقنيات التي غالبا ما تُستخدم في تعليم
مهارات جديدة .أحد األمثلة على التسلسل التقدمي
ُّ
كلمة على
كل
هوتعليم الطفل كيف يقول جملة،
ٍ
ُ
«أحب» ،ثم ُقل َ
«ك»
حدة ،على هذا النحوُ :قل «أنا» ،ثم ُقل
ُّ
َ
أحبك» .بينما إذا استخدمنا التسلسل
فتكتمل الجملة «أنا
ابتداء من نهاية
للطفل
الجملة
بتعليم
التراجعي سنقوم
ً
«أحبك» ،ثم ُقل «أنا أح ّب َ
َ
الجملة (قل َ
ك»).
«ك» ،ثم ُقل
التعزيزُ التفاضلي
الجزء األهم من عملية
التفاضلي
قد ُيعتبر التعزيزُ
ُّ
َ
ُ
االستجابة إلى سلوك الطفل
على
ويشتمل
التعليم،
ِ
السلوك المرغوب فيه .يشير
بطريقة تؤدي إلى زيادة
ِ
مفاوتة مستوى التعزيز
مصطلح «تفاضلي» إلى طريقة
ُ
َ
ً
المهام
بناء على استجابة الطفل .مثال ،قد نقوم بتعزيز
ِّ
ً
بطريقة مكثفة ،بينما نستخدم تعزيزاً أقل
«الصعبة»
ٍ
نفاوت
أن
علينا
يجب
السهلة.
للمهام
تكثيف ًا بالنسبة
ِ
يقوم الطفل في نهاية
التعزيز بطريقة منهجية بحيث
ُ
المطاف باالستجابة بالطريقة المناسبة ،وذلك ضمن
الجدول الطبيعي لتعزيز السلوك ،والذي يستجيب فيه

15

الدليل المتكامل

لتعليم األطفال ذوي الصعوبة

للمعزِّزات
الطفل ،من فترة إلى أخرى ،إلى األنواع الطبيعية ُ
(أي المعزِّزات االجتماعية).
ما التعليم من خالل المحاوالت المنفصلة؟
()discrete trial teaching
التعليم من خالل المحاوالت المنفصلة هو إحدى التقنيات
المستخدمة في النماذج التقليدية لتحليل السلوك
التطبيقي وتحليل السلوك اللفظي .تتكون هذه التقنية
مما يلي:
عدد من المهارات األصغر.
تجزيء المهارة إلى
•
ٍ
ُ
فرعية على حدة حتى يتقنها الطالب.
تعليم كل مهار ٍة
•
ٍ
ُ
توفير التعليم المركَّ ز.
•
ُ
ِّ
ِّ
للحث عند الضرورة.
الحث والسحب التدريجي
توفير
•
ُ
استخدام إجراءات التعزيز.
•
ُ
جلسة تعليم على محاوالت متكررة تتكون
تشتمل كل
ِ
والسلوك المرغوب
من بداية منفصلة (إعطاء التعليمات)،
ِ
فيه (استجابة الطفل) ،والتابعة (التعزيز ،والحث ،أو السحب
التدريجي للحث).
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التصنيف
السلوكي للغة

حسب «بي .اف .سكينر» ))b.f. skinner
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التصنيف السلوكي للغة
الطلب mand
هو طلب الحصول على الشيء« .الطلب األصلي أو
الخالصة
الرغبة
الخالص» ( )pure mandهونتيجة لوجود
ِ
ِ
الحصول على الشيء (establishing
والمباشرة في
ِ
ِ
 )operation, eoبدالً من كونها نتيجةً لالستجابة لسؤال
مثل «ماذا تريد؟»
أمثلة:
• هل أستطيعُ الحصول على بسكويت؟
• أين ماما؟
االستقبال أو اتباع التعليمات
receptive & receptive instruction
يشير إلى اتباع التعليمات أو االمتثال لطلبات اآلخرين.
ُ
أمثلة:
الدمية)
• ِ
الدمية»( .يقوم الطفل بلمس ُ
«ج ِد ُ
«الرجاء وضعُ الصحن في سلة القمامة»( .يمتثل الطفل
•
ُ
للتعليمات)
ُ
يقول «طوط طوط»؟ (يقوم الطفل
الشيء الذي
• «ما
ُ
بلمس القطار)
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ٌ
لفظي tact
اتصال
ٌّ
القيام بتسمية الشيء ،والعمل ،أو الخاص ّية الموجودة
ُ
ُ
ُ
يتصل به الفرد
تسمية الشيء الذي
في البيئة حالي ًا ،أو
مصطلح «االتصال اللفظي
في البيئة .تجدر اإلشارة إلى أن
َ
يشير إلى
األصلي» ال
وجود الرغبة ( )eoفي الشيء.
ِ
ُ
أمثلة:
• «ماذا ُيسمى هذا الشيء؟» (يقوم الطفل بتسمية
الشيء)
• «ما شعو ُرك عند لمس القط؟ (يقول الطفل «ناعم»)
شيء من هذه األشياء يقول «طوط طوط»؟ (يقول
• «أي
ٍ
الطفل «القطار»)
• «ماذا ترى؟» (يقول الطفل «طائراً يطير في السماء»)

ٌ
ٌ
لفظية intraverbal
استجابة
هي استجابة لفظية لما يقو ُله شخص ما حول الشيء،
الموجود في البيئة
أو العمل ،أو خاصية الشيء غير
ِ
حالي ًا (بما في ذلك اإلجابة على األسئلة أو المشاركة في
المحادثات).
أمثلة:
• «النجمة الصغيرة( »...يقول الطفل «براقة»)
• «ما هوالشيء الذي يقول طوط طوط؟» (يقول الطفل
«القطار»)
«رسمت
فعلت في المدرسة اليوم؟» (يقول الطفل
• «ماذا
ُ
َ
لوحة!»)
ُ
السلوك الترديدي – echoic
•
المتطابق لما يقو له
الترديد
ُ
ُ
الشخص اآلخر.

ُ
والوظائف ،واألصناف ffc's
الخصائص،
ُ
وترمزُ هذه الحروف باللغة االنجليزية إلى features
«الخصائص»« functions ،الوظائف» ،و« classesاألصناف».
ُ
الطفل قادراً على طلب وتسمية األشياء
يصبح
حالما
ُ
خصائص،
نقوم بتعليمه
والتعرف عليها في بيئته؛
ُ
َ
وأصناف األشياء ،وذلك لكي يتمكّ ن الطفلُ
َ
ووظائف
َ
من تعلم الترابطات و»العالقات اللفظية» بين الكلمات.
ُ
أوصاف الشيء.
أجزاء الشيء أو
بالنسبة للخصائص ،فهي
ُ
ُ
ُ
الشيء
األعمال التي عاد ًة ما يقوم بها
الوظائف ،فهي
أما
ُ
ُ
الشيء نفسه .أما
أجلها
أو األهداف التي ُي
ستخدم من ِ
ُ
َ
التصنيفات التي
المجموعات أو
بالنسبة لألصناف ،فهي
ُ
ُ
نقوم بتعليم االستجابات اللفظية
تنتمي إليها األشياء.
ُ
ِّ
الرد على األسئلة
واالتصاالت اللفظية لنعل َم الطفل كيفية ِّ
والتحدث عن األشياء الغائبة وغير الموجودة في البيئة.

أمثلة:
ُ
تريد أن تخرج؟»)
تريد أن تخرج؟»
ِّ
(يرد ُد الطفل «هل ُ
• «هل ُ
• ماما تقول «سيارة»( .فيردد الطفل «سيارة»)
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أمثلة:
• موزة
نقشرها ،طويلة.
• الخصائص :صفراء،
ُ
ُ
نأكلها ،فاكهة.
• الوظيفة:
األشياء التي نأكلها.
• الصنف :الطعام،
ُ
ُ
استجابة الطفل
خالل المرحلة األولية من التعليم ،تكون
ُ
النطق باسم الشيء عندما تُذكر
وتسمية أو
لمس،
هي
ُ
ُ
ُ
ُ
وأصناف هذا الشيء .بعد تعليم
ووظائف
خصائص
ُ
ً
ً
بتعليم العكس،
أسماء ثالثين شيئا تقريبا؛ نبدأ
الطفل
ِ
َ
حيث نسمح للمتعلم ذكر الخصائص والوظائف واألصناف
عند ذكر الشيء.
ّ
نقشرها  -طويلة  -موزة  -نأكلها
صفراء -

للتو من إجازة!» (استجابة
عدت
سلمان« :في الواقع لقد
ُ
ِّ
مستعد للعودة إلى العمل!» (اتصال لفظي).
لفظية)« .وأنا
ٌ
لقضاء اإلجازة؟» (طلب)
ذهبت
عبدالرحمن« :حق ًا! أين
ِ
َ
لمدة أسبوع» (استجابة
سلمان« :ذهبنا إلى الشاطئ
ِ
ُريد أن تنظ َر إلى الصور؟» (طلب)
لفظية) «هل ت ُ
عبدالرحمن« :بالطبع!»
«ناولني تلك الحقيبة»( .طلب – سلمان ،استجابة
سلمانِ :
استقبال أو اتباع التعليمات)
ٌ
(اتصال لفظي)
«صوري موجودة في الحقيبة».
سلمانُ :
ُ
المنزل الذي سكنَّا فيه»( .اتصال لفظي) «وها هو
«هذا هو
أحد أطفا ِلنا وهو يدفنُ ني في الرمل»( .اتصال لفظي)
ُ

غالب ًا ما تكون المحادثات
مزيج من الطلبات (،)mands
ٌ
واالتصاالت اللفظية ( ،)tactsواالستجابات اللفظية
( )intraverbalsمع وجود استجابات االستقبال أو اتباع
التعليمات في بعض األحيان.

سلمان« :نعم ،كان لطيف ًا!» (استجابة لفظية)

أمثلة:
ً
سلمان« :مرحبا! كيف حالك؟» (طلب)
كنت مشغوالً مؤخراً!» (اتصال
عبدالرحمن« :أنا بخير ،لكني
ُ
بحاجة إلى إجازة!»
«أشعر إنني
لفظي ،استجابة لفظية).
ٍ
ُ
ُ
«وأنت ،كيف حالك؟» (طلب)
(اتصال لفظي)
َ

َ
مكتب
أحصل على رقم
عبدالرحمن« :هل أستطيعُ أن
ِ
أسكن في ذلك
أريد أن
السفريات؟» (طلب) «أنا أيض ًا
َ
ُ
الرقم على هذه الورقة
المنزل!» (اتصال لفظي) «اكتب
َ
من فضلك»( .طلب – عبدالرحمن ،استجابة استقبال –
سلمان).

22

ُ
المنزل الذي سكنتم فيه؟»
عبدالرحمن« :هل أعجبكم
(طلب)
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مشكالت السلوك
•" ماذا ينبغي أن نفعل عندما يبكي الطفل
َ
يحصل على ما يريد؟
لكي
العد counting procedure
إجراء
ِّ
ُ
اإلجراء إلى إعالم الطفل أن التعزي َز ليس متوفراً
يهدف هذا
ُ
األسلوب
في الوقت الحالي ( .)s-deltaو ُيستخدم هذا
ُ
يريده،
يمكن للطفل الحصول على الشيء الذي
عندما
ُ
ُ
نتيجةً
للسلوك غير المناسب أو السلبي مثل
ليس
لكن
ِ
البكاء أو الركل أو الصراخ .مث ً
ال:
العـد حالمـا
المدرب
المدرب « :توقف عن البكاء» (يبدأ
ُ
َّ
ُ
ً
الطفل عن البكاء لكي يأخذ نفسا ،ولكن يتوقف
يتوقف
للبكاء مجدداً).
الطفل
يعود
عندما
العد
عن
المدرب
ِ
ُ
ُ
العد في كل مر ٍة
(ويبدأ
البكاء»،
عن
«توقف
يكرر
المدرب:
َّ
ُ
ُ
الطفل عن البكاء).
يتوقف
تسمح
محاوالت يتوقف عن البكاء لمد ٍة
الطفل( :بعد عدة
ُ
ٍ
َ
الع َ
شرة).
إلى
العد
كمل
للمدرب أن ُي
ّ
َ
ِّ
بحث الطفل عند مرحلته الحالية (مرحلة
المدرب :يقوم
ّ
والحث بواسطة إشارة وضع اليد فوق اليد أو توجيه
التقليد،
ُ
الشيء الذي يريد.
بطلب
سؤال «ماذا تريد؟») لكي يقوم الطفل
ِ
ِ
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لبعض األطفال ،فقد يؤدي هذه اإلجراء إلى حدوث
بالنسبة
ِ
يظن الطفلُ
غضب ( .)tantrumفي هذه الحاالت قد
نوبة
ُّ
ِ
ٍ
ً
ين يعني أنه يستطيع
الوالد
أو
المدرب
وجود
أن
خطأ
ِ
َ ِ
َ
يريده (المحفّ ز التفاضلي للتعزيز) .وقد
الحصول على ما
ُ
ِّ
رة من التعليم ،خصوص ًا
يحدث ذلك في المراحل
المبك ِ
إذا كان الوالدان أو المدرب قد عزَّزوا سلوك نوبات الغضب
لديه في السابق .في هذه الحالة ينبغي على الوالدين أو
َ
تصرف الطفل لن
المدرب أن يتركوا الغرفة (بعد التأكد أن
يؤدي إلى إصابة جسدية أو إضرار بالبيئة المحيطة) .فور ما
ُ
يح َّ
ث
المدرب أن
يجب على
نوبة الغضب،
تنتهي
ِ
يعود وأن ُ
ُ
َ
َ
بطريقة مناسبة.
يريده
ما
طلب
على
الطفل
ٍ
ِ
ُ
األطفال
األطفال (خصوص ًا
بعض
االلتفات إلى أن
يجب
ُ
َ
ُ
ِ
لسلة
يبدؤون
الذين يميلون إلى الترديد) قد
َ
بس َ
َ
الحالة
العد في طلباتهم .في هذه
إجراء
()chaining
ِ
ِ
ِّ
المدرب أن َي ُع َّد باستخدام األصابع بدالً من
على
ينبغي
ِ
عال.
َع ِّد األرقام
ٍ
بصوت ٍ

ُ
ّ
الطفل بالبكاءِ أو
نفعل عندما يبدأ
• ماذا ينبغي أن
يريد شيئ ًا؟
الصراخ على الرغم أنه ال
ُ
ُ
للطفل
السلبية
السلوكيات
في هذه الحالة قد تكون
ُ
ِ
عبار ًة عن رغبة ( )mandفي جذب االنتباه .عاد ًة ما يكون
ٌ
نداءات الطفل عندما
لتلبية
طبيعي
ميل
لدى الوالدين
ِ
ِ
ٌّ
يكون منزعج ًا ،حيث يعتبران أنه من «واجبهما» أن يكتشفا
ُ
المشكلة التي يعاني منها الطفل .ولكن مع األسف ،قد
ُ
يجذب االنتباه في أي وقت
أن
يستنتج
الطفل أنَّ بإمكانه ْ
ُ
َ
البدء بالصراخ.
يريد بمجرد
ِ
َ
َ
الطفل عندما
نتجاهل
هل يعني هذا أنه يجب علينا أن
يشعر باأللم أو االنزعاج؟
ال ،ليس في جميع الحاالت .على سبيل المثال :في حال
نقوم بمواساته
وجرح ِه لركبته ،ينبغي أن
سقوط الطفل
ِ
ِ
َ
بشكل متكرر،
يبكي
الطفل
كان
إذا
ولكن
رحه.
ج
وتضميد
َ ُ
ٍ
ُ
نكتشف أنه ال يوجد ما يزعجه ،فقد
وبعد التحقق من األمر
لجذب االنتباه .في هذه الحالة
محاولة
مجرد
تكون هذه
ٍ
ِ
ُ
نتوقف عن تعزيز سلوكيات الطفل،
يتوجب علينا أن
َ
وذلك بعدم السماح له بجذب انتباهنا.
االنتباه
ُولي الطفل الكثي َر من
ِ
في مقابل ذلك ،يجب أن ن َ
بالسلوكيات المناسبة .مث ً
ال ،عندما يكون
يقوم
حينما
ِ
ُ
ِّ
ُ
ً
كتاب بكل هدوء؛ ينبغي أن
الطفل منغمسا في مطالعة
ٍ

الثناء عليه (في حال
باالقتراب منه ومعانقته أو
نع ِّز َز ذلك
ِ
ِ
أهمية
نشد َد على
تقبله للعناق والثناء!) .ولكن يجب أن
ِ
ِّ
ُّ
عدم االنتباه إلى السلوك السلبي مطلق ًا .إذا حاول الطفلُ
ينجح أسلوب
جذب االنتباه ،قد
اإلبعاد المؤقت ( )time outأو
ُ
ِ
َ
تجاهل الطفل.
بنفس ِه
طريق اإلضرا ِر
االنتباه عن
جذب
أما إذا حاول الطفل
ِ
ِ
ِ
َ
ببيئت ِه؛ ينبغي عدم تجاهله بأ َّي ِة صورة من الصور.
أو
ِ
السلوك المض ِّر وحماية الطفل ،ولكن ال تمنح
قم بإيقاف
ِ
ْ
الطفل أي ًا من «لمسات» المواساة.
ُقم بتعليم الطفل أن يستخدم «الكلمات والمفردات»
حاجت ِه لجذب االنتباه.
للتعبير عن
ِ
مث ً
نلعب
«أريد َك عن تُعانقَ ني» ،أو «ه ّيا
ال ،ع ّلمه أن يقول
ُ
ُ
االنتباه عندما يستخدم
مع ًا» وتأكد من منحه الكثي َر من
ِ
هذه الكلمات.
ُ
الطفل الكلمةَ
• ماذا ينبغي أن نفعل عندما يعرف
ُ
يرفض استخدامها للتعبير عن ما
المناسبةَ ولكنه
يريد؟
ُ
يرفض الطفل أن يستخدم الكلمة المناسبة
من النادر أن
َ
عندما تكون له رغبة قوية في الحصول على شيء ما.
الكلمة ال يعني أن
قول
ولكن مجرد قدرة الطفل على
ِ
ِ
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بإمكا ِن ِه طلب الشيء باستخدام هذه الكلمة .حتى عندما
األشياء
طلب
يكون الطفل قادراً ،من حين إلى آخر ،على
ِ
ِ
باستخدام الكلمة المناسبة ،قد يصعب عليه كثيراً تذكر
الكلمة المناسبة ،خصوص ًا عندما يكون تحت الضغط.

قصد
عندما يقوم الطفل بهذا السلوك السلبي ،والذي ُي
ُ
نسمح للطفل
أن ال
منه التهرب؛ فمن األهمية بمكان ْ
َ
للتهر ِب أو تجنب األمر الذي
مطلق ًا باستخدام هذه الطريقة
ُّ
ُيطلب منه.

على سبيل المثال :هناك الكثير من األطفال الذين يعانون
من األبراكسيا apraxia
الحركات الطوعية
يصيب
(اضطراب
ِ
ٌ
ُ
الرغبة في القيام بالعمل ومن
ويعطلها ،على الرغم من
ِ
عضوي في تلك العضالت) ممن لديهم القدرة
ضعف
دون
ٍ
ٍّ
ِ
ً
على تقليد نُطق الكلمات واستخدامها تلقائيا في بعض
أي نموذج ،ولكن عندما ُيسأل الطفل «ماذا
األحيان من دون ِّ
تريد؟» قد يستعصي عليه استخدام الكلمة المناسبة.
في هذه الحاالت ينبغي للمدرب أن يبدأ في ِّ
حث الطفل
لوافترض أن الطفلَ
الكلمة الصحيحة ،حتى
استخدام
على
َ
ِ
ِ
علم بالكلمة.
على
ٍ

المدرب بطلب شيء ما من الطفل ،من الضروري
فو َر قيام
ِ
تنفيذ األمر حتى لوتطلب ذلك ّ
حث الطفل
المدرب
أن يتابع
َ
ُ
جسدي ًا على االمتثال.

مث ً
يريده
كمية صغير ٍة من الشيء الذي
ال :قم بتقديم
ٍ
ُ
َ
تحصل على االستجابة الصحيحة
الطفل ،ومن ث ََّم حاول أن
دون َح ٍّ
ث ،على هذا النحو:
من ِ
ُ
يده إلى
يمد
الوالدة« :ماذا تريد؟» (في هذه األثناء ُّ
الطفل َ
قطعة البسكويت) ،ثم تقول الوالدة «بسكويت».
الطفل« :بسكويت».
الوالدة« :ماذا تفعل؟»
الطفل« :آكُ ل».
الوالدة« :هذا صحيح! الشيء الذي تأكله هو...؟»
الطفل« :البسكويت».
الوالدة« :هذا صحيح أيها الذكي! ماذا تُريد؟»
الطفل« :بسكويت».
ُ
َ
بالصراخ
الطفل
نفعل عندما يبدأ
• ماذا ينبغي أن
ِ
موقف ما؟
أو
مكان
لالبتعاد عن
ٍ
ٍ
ٌ
بي في الواقع.
هوسلوك
إن هذا النوع من التصرف
تهر ٌّ
ُّ
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ص إستراتيجيات التعليم لكي
بعد ذلك يجب أن
َّ
نتفح َ
بشكل
نتأكد من أن المهمات المطلوبة من الطفل تتالءم
ٍ
منطقي مع مستوى مهاراته.
ٍّ
ينبغي كذلك النظر إلى البيئة وذلك لكي نكتشف
ُ
الهروب منه (كاإلضاءة أو
الطفل
العنص َر الذي يحاول
َ
الضوضاء أو الروائح).
من المهم أيض ًا أن نع ِّلم الطفل سلوك ًا استبدالي ًا
( .)replacement behaviorمث ً
تعلم الطفل
ال ،تستطيع أن
َ
كيف يطلب استراحةً عندما يريد ذلك .في البداية اسمح
َ
يحصل على استراحة في أي وقت يريد .مع مرور
للطفل أن
ُ
يقوم الطفل بطلب استراحة ،يجب إخباره
الوقت ،عندما
ُ
متى يستطيع الحصول عليها.
ُ
سلوك الطفل قد
• ماذا ينبغي أن نفعل عندما يكون
ُعزّ ر عن طريق التحفيز الذاتي (أي عن طريق األعمال
التي تُشعر للطفل باالستمتاع)؟
ً
يتوجب منعُ السلوك جسديا .والواقع أن
في هذه الحالة،
ُ
مشكلة سلوكيات التحفيز الذاتي هي أنها تع ِّز ُز نفسها؛
وإذا سمحنا للطفل باالستمرار في هذه السلوكيات ،فإنها
ستزدادُ .قم بتعليم الطفل كيف يستمتع بالتفاعالت
االجتماعية (عن طريق االقتران مع األشخاص اآلخرين)
وبالنشاطات ُ
بطرق
تقدم التحفيز الحسي ذاته
األخرى التي
ُ
ٍ
مالءمةً وأقل إضراراً للطفل.
أكثر
َ
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الجمل
بناء ُ
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الجمل؟
متى ينبغي أن نبدأ بتعليم ُ
الجمل؟
متى ينبغي أن نبدأ بتعليم ُ
جواب هذا السؤال يعتمد على الطفل نفسه ،ولكن
إن
َ
الجمل المتكونة من
بتعليم
نبدأ
أن
يجب
عامة
بصفة
ُ
كلمتين حالما يكون الطفل قد اكتسب خمسين «كلمة»
يستخدمها من دون ٍّ
حث من أجل طلب
يستطيعُ أن
َ
التعر ِف على األشياء عن طريق
األشياء ( ،)mandومن أجل
ُّ
االتصال اللفظي (.)tact
إن عملية اتخاذ القرار بشأن توقيت وكيفية تعليم الطفل
تأخذ بعين
مل ،يجب أن
صياغةَ الكلمات على
َ
شكل ُج ٍ
ِ
المهارات الحالية للطفل.
االعتبار
ِ
عدد الكلمات التي يستطيع
على سبيل المثال :ما
ُ
ُ
ُ
الطفل تلقائي ًا بتقليد
يقوم
هل
تقليدها بنجاح؟
الطفل
ُ
َ
ُ
يطلب
الطفل أن
الجمل الطويلة؟ هل يستطيعُ
(أو ترديد) ُ
َ
كلمات مف َر َد ٍة ومن دون َح ّ
ث؟ هل يقوم
األشياء باستخدام
ٍ
بترديد كلمتين أو أكثر من دون حث؟
الطفل
ِ
المتوحدين ال يجدون
كما ناقشنا سابق ًا ،فإن بعض األطفال
ِّ
صعوبةً في استخدام ُجمل مكتملة بطريقة الترديد أو
الج َ
بطريقة
مل
ِ
التقليد .هؤالء األطفال قد يستخدمون ُ
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«القص واللصق» ( )copy and pasteولكنهم يجدون صعوبةً
ِّ
في تركيب الكلمات على شكل ُجمل بصور ٍة مرنة.
نقوم
في حالة هؤالء األطفال؛ فإنه من المهم جداً أن
َ
يستخدمون َّ
كل
نتأكد من أنهم
بتجزيء ُج َم ِل ِهم لكي
ِ
َ
َ
بناء تراكيب
ٍ
«جزء» لمجموعة من الوظائف ،ثم نقوم بإعادة ِ
ً
أسئلة تتطلب من
الكلمات مجددا ،مع الحرص على توجيه
ٍ
إجابات تتكون من كلمة واحدة.
الطفل
ٍ
على سبيل المثال :حتى إذا كان الطفل يستطيع أن يقول
ُ
يصادف
حمراء على األرض» ،حينما
«أنا أرى قبعةً صغير ًة
َ
تلك القبعة في البيئة؛ فمن المهم أيض ًا أن تكون لديه
قدرة اإلجابة على سؤال «ما هذا؟» (قبعة)« ،ما لونها؟»
(حمراء)« ،أين القبعة؟» (على األرض) .باإلضافة إلى ذلك،
نتأكد من أن الطفل يستطيع أن يستخدم
من المهم أن
َ
نموذج الجملة ذاتها من أجل االتصال اللفظي مع األشياء
في البيئة ،أو تسمية األحجام واأللوان المختلفة للقبعات
التي يراها على األرض في أماكن مختلفة.
ٌ
أطفال آخرون قد يستطيعون أن يستخدموا
وهناك

دون
المفردة من أجل طلب وتسمية األشياء من
ِ
الكلمات ُ
ّح ّ
ث ،ولكنهم يعانون صعوبةً كبيرة في تركيب الكلمات
ُ
ّ
لفظ
تعط ٍل في
الطفل من
شكل ُجمل .قد يعاني
على
ِ
ِ
كلمات تحتوي على
الكلمات حينما يحاول أن يستخدم
ٍ
أكثر من مقطع ،أو حينما تُركّ ب كلمتان أو أكثر في جملة
واحدة .في حالة هؤالء األطفال ،يجب أن نرك َز على أهمية
سيجد صعوبةً في
مل تدريجي ًا ،ألن الطفل
زيادة طول ُ
ُ
الج ِ
تعقيد الجملة.
نطق الكلمات بصورة صحيحة كلما زاد
ُ
نعد َل
وكما هو الحال في كل مجاالت التعليم ،ينبغي أن ّ
ُ
بسلوكيات
الطفل
صعوبة األهداف التعليمية عندما يقوم
ٍ
وتسمية األشياء،
طلب
تهربية ،أو يتوقف تلقائي ًا عن
ِ
ِ
ُّ
التقدم الذي أحرزناه نتيجةً للتسرع
ر
نخس
أن
نريد
ال
فنحن
ُ
َ
َ
في تعليم تركيب الكلمات!
َ
الطفل كيفية استخدام «الكلمات
نعلم
هل ينبغي أن
َ
الجر وأدوات التعريف («الـ») من
حروف
مثل
الصغيرة»،
ِ
ِّ
سليمة نحوي ًا وقواعدي ًا ،أو هل من
مل
ٍ
أجل إنتاج ُج ٍ
تعليم الطفل نوع ًا من «كالم األطفال» غير
المقبول
ِ
ُ
السليم نحويا؟ً
يتكرر هذا السؤال كثيراً ،وهناك بعض التفاوت في اآلراء
بين المختصين ،ولكنه من األفضل اتخاذ القرار وفق ًا
الحتياجات الطفل نفسه باإلضافة إلى تاريخه التعليمي
وسنِّه.
ِ
ُ
األطفال الناشؤون بتشكيل ُج َمل غير صحيحة
عاد ًة ما يقوم
نحوي ًا ،ولكنهم يتعلمون تدريجي ًا كيفية بناء ُج َم ٍل صحيحة
من ناحية التصريفات والتشكيالت .بالنسبة لألطفال
المتوحدين ،فإن المشكلة تكمن في أنه فور ما يتعلم
ِّ
الطفل طريقةً معينةً أو قاعد ًة معينةً للتعبير عن أمر ما،
فإنه يصعب تغييرها! في حالة هؤالء األطفال ،فإنه من
األهمية بمكان تعليم القواعد النحوية والقواعد اللغوية
الصحيحة المناسبة للموقف منذ البداية.
القاعدة العامة هي أنه إذا كان الطفل يستطيع أن يتعلم

القاعدة النحوية الصحيحة بسهولة ،ينبغي تعليمه إياها،
حساب بناء
ولكن ال تركز على التشكيالت الصحيحة على
ِ
مل الطويلة.
ُ
الج ِ
من ناحية أخرى ،إذا كانت لدى الطفل صعوبةً شديد ًة في
تركيب الكلمات ،وكان يعاني من عدد متزايد من صعوبات
والجمل ،فقد يكون
اللفظ كلما زاد طول وتعقيد الكلمات ُ
َ
الجمل «التلغرافية»
من المفيد أن نعلم
الطفل مزيداً من ُ
( telegraphic sentenceأي غير المكتملة نحوي ًا).
إن هدفنا هنا هو تعليم الطفل كيفية التواصل بالطريقة
ّ
َّ
نغض النظر عن
األكثر فاعلية ،وهذا يعني أنه بإمكاننا أن
الكلمات «الصغيرة» (كأدوات التعريف أو حروف الجر) التي
ال تشكل فرق ًا في المعنى ،وذلك لكي يستطيع الطفل
أن يعب َّر عن األفكار األكثر تعقيداً.
مث ً
َ
الطفل غير قاد ٍر على تقليد الكلمات التي
ال ،لنفرض أن
أربعة مقاطع .بالنسبة لهذا الطفل،
تتكون من أكثر من
ِ
فإنه سيكون من األسهل تعليمه أن يقول «اقرأ كتاب قطة
مصورة تدور
يطلب قراءة قصة أطفال
أحمر كبير» (لكي
َّ
َ
أحداثها حول قطة حمراء كبيرة) بدالً من أن يقول الجملة
المكتملة «أريد أن أقرء كتاب القطة الحمراء الكبيرة» ،حيث
أن تعبير «أريد» ال يحمل قيمةً تعبيريةً كبيرةً ،ولكنه يزيد
من طول الجملة وقد يصعب لفظه .نستنتج من كل
المثلى لتعليم الطفل هي اكتشاف
هذا أن الطريقة ُ
التعبيرات المهمة التي يريد الطفل إيصالها لك ،وتعليمه
إياها بطريقة تعتمد على مهاراته وقدراته الحالية .أما
إذا اضطررنا إلى ِّ
حث الطفل على القيام باستجابة ما،
فإنه من الوارد أن هذه االستجابة تفوق قدرة الطفل من
الوقت الحالي ،ولن يستطيع استخدامها بطريقة وظيفية
مناسبة.
تذكّ ر أن الهدف من عملنا مساعدة الطفل على التواصل
معنا والتعبير عما يريده طوال اليوم!
ما ترتيب الكلمات الذي ينبغي أن نتَّ بعه في تعليم
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الدليل المتكامل

لتعليم األطفال ذوي الصعوبة

الجمل؟
تراكيب ُ
ُيعتبر هذا الموضوع كذلك من المواضيع التي يختلف
فيها المختصون .فمث ً
ال :يوصي الدكتور پاتينغتون
والدكتور سوندبيرغ  dr. partington and dr. sundbergباتباع
نموذج استمرارية النشوء ( )developmental continuumلدى
األطفال ويقترحون الترتيب اآلتي للكلمات:
• اسم  +اسم (إتقان طلبين مع ًا ،مث ً
ال «كرة»« ،سيارة»)
• اسم  +فعل (كرة تتدحرج)
• اسم  +صفة (كرة كبيرة ،شاحنة صغيرة)
• اسم  +صفة  +فعل (كرة حمراء تتدحرج)
من ناحية أخرى ،يقترح الدكتور كاربون  dr. carboneالترتيب
اآلتي للكلمات عند تعليم الطفل تسمية األشياء (:)tacts
• اسم  +اسم (كرة وقبعة)
• أفعال
• عبارة تدل على المبتدأ  +اسم (هي كرة)
• صفات
• الرد باتصال لفظي ( )tact itemحينما تُذكر خاصية،
وظيفة أو صنف الشيء
• الرد باتصال لفظي فيما يخص خاصية ،وظيفة وصنف
الشيء حينما ُيذكر اسم الشيء
• اسم  +صفة  +فعل (دب أبيض يجري)
• الرد باتصال لفظي فيما يخص خصائص الشيء
• الرد باتصال لفظي باستخدام عبارة مبتدأ ،الخصائص
والفعل (هي كرة حمراء تتدحرج)
• الرد باتصال لفظي باستخدام عبارة مبتدأ ،الخصائص
والفعل (مع ذكر خاصيتين) ،مث ً
ال (هي كرة صغيرة،
حمراء تتدحرج)
وفي وصفه لترتيب تعليم الطلبات ( ،)mandsيقترح
الدكتور كاربون ما يلي.
مفردة لوصف األشياء ،والنشاطات ،واألعمال،
طلب
كلمات
ُ
ٍ
َ
على هذا النحو:
• (طلبات) (اآلخرون) (األعمال)
• (طلبات) (عبارات مبتدأ)
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• (طلبات) (اآلخرون) (التوقف عن العمل) (تقديم المساعدة)
• (طلبات) (اآلخرون) (جذب االنتباه)
• (طلبات) (معلومات) (أسئلة تبدأ بـ :من ،ماذا ،أين ،متى،
كيف ،أي ،لمن ،لماذا؟)
• (طلبات) (أحداث المستقبل)
• (طلبات) (استخدام الصفات ،حروف الجر ،األحوال/صفات
األفعال ،والضمائر الغائبة)
الجمل لدى األطفال
أخيراً ،حينما ننظر إلى طريقة تركيب ُ
َ
بشبك سلسلة من
الطفل يبدأ
في طور النشوء ،نجد أن
ِ
دون النظر إلى ترتيب الكلمات في
الكلمات المنفصلة من ِ
الج ُمل ( .)bloom and lahey، 1978، brown 1973وقد تأتي
ُ
هذه الكلمات مع أو من دون تعبيرات متكررة أخرى.
ُ
الطفل ويقول« ،ماما»
يؤشر
على سبيل المثال :قد
ُ
(وهوينظر إلى األم)« ،قطة» (وهو ينظر إلى القطة) من
يطلب من أمه االنتباه إلى القطة .الواقع أن الطفل
أجل أن
ِ
َ
يستخدم الكلمتين كجملتين منفصلتين ،وذلك بوضع
تركيز متساوي ونبرة منخفضة عليهما .عندما يبدأ
ُ
األطفال في شبك الكلمات ،يقومون بذلك بطريقة عاد ًة ما
تدل على العالقة بين الكلمات.
مث ً
َ
قبل
مقام الفاعل ،غالب ًا ما يأتي
االسم
ال ،حينما يقوم
ُ
َ
الفعل (مث ً
ال :ماما تجلس ،قطة تعض) .عندما يقوم االسم
ً
مقام المفعول به ،فإنه عاد ًة ما يتبع الفعل (مثال :اركل
كرة ،اشرب عصير).
فيما يلي التركيبات وتداعيات المعاني التي عادةً ما
ُ
ُ
الناشئ استخدامها عند تعلم اللغة:
الطفل
يبدأ
• فاعل  +فعل (ماما تدفع)
• فعل  +مفعول به (يأكل موزة)
• فاعل  +مفعول به (ولد | يركل| كرة)
• فعل  +موقع (اقفز سرير)
• اسم  +موقع (ماما مطبخ)
• مملوك  +مالك (أو مضاف ومضاف إليه) (حذاء ماما ،أنف بابا)
• اسم  +صفة (سيارة حمراء ،كوب مكسور)
• أداة إشارة  +اسم (هذه الدمية ،تلك الكعكة)
ُ
تعلم اللغة لدى األطفال
بحوث
باإلضافة إلى ذلك ،تُشير
ِ

ُ
الطفل
الناشئين بشكل اعتيادي إلى أنه عندما يبدأ
تراكيب الكلمات
الجمل الطويلة ،فإنه عاد ًة ما يمزج
باكتساب ُ
َ
ً
الجمل التي يعرفها أص ًال .على
يمد
أو
ا
سابق
تعلمها
التي
ّ ُ
سبيل المثال :يقوم الطفل بشبك «بابا يرمي» مع «أرمي
الكرة» لكي يحصل على «بابا يرمي الكرة» ،وقد يتعلم «كرة
كبيرة» ،و»أرمي الكرة» ثم يشكل جملة «أرمي الكرة الكبيرة».
المتوحدين
الغالب أن ال ينمو األطفال
كما نعلم ،فإن من
ِّ
ِ
حسب استمرارية النشوء المعتادة .ولكن بالنظر إلى
األدبيات العلمية لبحوث النمو لدى األطفال ،فإنه باإلضافة
ِ
وظائف اللغة المحددة (اإلجراءات اللفظية verbal
فهم
إلى
ِ
ِ
َ
المعلومات
 ،)operantsنستطيع كذلك أن نتوصل إلى
ِ
نوعية تراكيب الكلمات التي
تحديد
التي ستمكنُ نا من
ِ
ِ
نع ّلمها وكيفية تعليمها للطفل.
اإلجراء
تبع ًا لذلك ،إذا تقبلنا فرضيةَ أن الطلب ( )mandهو
ُ
اللفظي ( )verbal operantالوحيد (أو وظيفة اللغة الوحيدة)
ُّ
التي يلبي احتياجات الطفل بشكل مباشر ،نستنتج أنه
تراكيب الكلمات،
الطلب لتعليم غالبية
يجب أن نستخدم
ِ
َ
تمام ًا مثلما ُيستخدم لتعليم غالبية «الكلمات األولى»
التي يتعلمها الطفل.
نعلم الطفل أوالً كيفية التعبير عن الطلبات
ينبغي أن
َ
باستخدام التراكيب المتكونة من كلمتين ،ومن ثم يجب
تعميم ( )transferهذه الطلبات إلى التسميات التي تتكون
من كلمتين (اتصال لفظي .)tacts
إن ترتيب الكلمات الذي نع ِّل ُمه (مث ً
ال اسم  +فعل ،اسم +
يقوم به الطفل،
صفة ...الخ) سيعتمد على الطلب الذي
ُ
يتم
وعلى القواعد اللغوية الصحيحة للتركيب حينما
ُّ
تعميمه إلى االتصال اللفظي.
ُ

(أي كوب) تريد؟».
«أي واحد ّ
إلى المحفز التفاضلي ( )sdهكذاّ :
حينما نقوم بالتعميم إلى الطلب ،نستطيع أن نقول
«ص ْف هذا» فور
بكل بساطة« :أخبرني عن هذا الشيء» أو ِ
بدء الطفل باستخدام تركيب يتكون من كلمتين ،وذلك
من أجل الحصول على نفس االستجابة المتكونة من
اتصال لفظي .الحق ًا ،يستطيع
كلمتين ،ولكن على شكل
ٍ
المدرب أن يكرر المحفز التفاضلي ( )sdالمتعلق باستجابة
ُ
«ص ْف هذا»
اللفظي:
المحفز
يكون
(حيث
اللفظي
االتصال
ِ
في وجود الكوب األزرق في البيئة) من أجل فصلها عن
محاولة التعميم.
ُ
الطفل بطلب عمل معين من شخص آخر ،مث ً
ال
إذا قام
ُ
هدف تعميم االتصال اللفظي
«ماما امشي» ،سيكون
هو جملة «ماما تمشي» (اسم  +فعل) .من ناحية أخرى،
إذا طلب الطفل من شخص آخر أن يعمل عم ً
ال يؤثر على
شيء ما ،مثل «افتح العصير» ،سيحدث التعميم إلى
االتصال اللفظي «ماذا تفعل؟» وستكون االستجابة هي:
«أفتح العصير» (فعل  +اسم) .في كال الحالتين ،سيكون
من الضروري تقديم حث ترديدي إذا ما توجب تغيير تصريف
الفعل.
إن استخدام االستنتاجات أعاله من أجل اختيار األهداف
التعليمية سيؤدي إلى تركيز أقل على التراكيب المعينة
التي تُع ّلم بصورة تسلسلية وبدالً من ذلك سيتم التركيز
على تشكيلة متنوعة من التركيبات والتي تعتمد على
األشياء واألعمال التي تجذب اهتمام الطفل .نستطيع
اختيار األسماء ،األفعال ،الصفات ،حروف الجر واألحوال
(الحال ،أوصفة الفعل) وشبكها مع بعضها البعض.

مث ً
يطلب
ال :بدالً من مجرد طلب كوب ،قد نعلم الطفل أن
َ
ً
واحدا من كوبين متوفرين ،األمر الذي سيتطلب استخدام
صفة لتوضيح الطلب .في مرحلة التعليم األولية ،قد
ٍ
نعرض الخيارات المختلفة على شكل سؤال« :كوب أحمر؟
يده إلى كوب
كوب أزرق؟» أو قد ننتظر أن
َّ
يمد الطفل َ
ً
معين ،ثم نعطي حث ًا ترديديا للطلب ونقوم بعد ذلك
بسحب الحث الترديدي .أخيراً ،نستطيع تعميم االستجابة
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تقنيات تعليم
تركيب الكلمات
الجمل
وتشكيل ُ
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ماذا ينبغي أن نفعل عندما يبكي الطفل
َ
يحصل على ما يريد؟
لكي
إحدى طرق تعليم التركيبات هي التعميم من الطلب
كما شرحنا سابق ًا .نطلب أوالً من الطفل إيضاح طلبه ،ثم
نعمم االستجابة إلى االتصال اللفظي .مث ً
ال:
«أي كرة تريد؟»
المدربّ :
الطالب« :كرة زرقاء»
المدرب« :اخبرني عن هذا الشيء»
الطالب(« :هي) كرة زرقاء»
بناء تركيبات االتصاالت اللفظية
building tact combinations
يتضمن هذا اإلجراء التعليمي استخدام االستجابات التي
أتقنها الطفل من أجل بناء عبارات أطول وأطول تدريجي ًا.
مث ً
ال:
ُ
يفعل الولد؟»
المدرب« :ماذا
الطالب« :يركل» (استجابة ُمتقنة مسبق ًا)
المدرب« :ماذا يركل؟» (وهويلمس الكرة)
الطالب« :الكرة» (استجابة متقنة مسبق ًا)
ُ
ُ
يحدث اآلن؟»
يركل الكرة .ماذا
الولد
المدرب« :هذا صحيح!
ُ
ُ
يركل الكرة»( .ترديد)
«الولد
الطالب:
ُ
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ُ
يحدث اآلن؟» (محاولة تعميم)
المدرب« :أحسنت! ُقل لي ماذا
ُ
الفعال جدا!)ً
يركل الكرة» (حالة من التعزيز
«الولد
الطالب:
ّ
ُ
فور ما يكون الطفل قادراً على استخدام العبارات من أجل
مل أطول.
الرد؛
ُ
يمكن شبك العبارات من أجل تكوين ُج ٍ
مث ً
ال:
المدرب« :ماذا يحدث؟»
ُ
«الزالجة تطير»
الطالب:
«أي زالجة؟»
المدرب:
ّ
ُ
«الزالجة الصغيرة»
الطالب:
المدرب« :أين تطير؟»
الطالب« :في السماء»
المدرب« :أخبرني عن ذلك»
ُ
«الزالجة الصغيرةُ
تطير في السماء»
الطالب:
ُ

الجمل
تمديد ُ
ُ
هي تقنية غالب ًا ما تُستخدم مع األطفال الناشئين بصور ٍة
اعتيادية مع أجل تعزيز ُجملهم الصحيحة ،وإضافة كلمة
أو عبارة إضافية من أجل تكوين اتصال لفظي مع الحدث
في البيئة .يمكن كذلك استخدام هذه التقنية مع األطفال
ويجد نجاح ًا خاص ًا في حالة األطفال الذين
المتوحدين
ِّ
ُ
ُيكثرون من الترديد .مثالً:
expanding utterances

الطالب« :سيارة» (مشيراً إلى صورة سيارة في الكتاب)
المدرب« :هذا صحيح! سيارة حمراء»
الطالب« :سيارة حمراء»
يمكن كذلك الحصول على النتيجة نفسها باستخدام
تمارين «ملء الفراغ» .مث ً
ال:
المدرب« :أخبرني عن هذا األمر»
الطالب« :ماما تنام»
المدرب :صحيح! ماما تنام»
الطالب« :في السرير»
المدرب« :صحيح! أخبرني عن ذلك»
الطالب« :ماما تنام في السرير»

التعليقات المشروطة
حالما يتعلم الطفل كيف يعلق استجابةً لتعليقاتك؛
الجمل.
ُ
سيصبح من األسهل تعليمه مجموعة متنوعة من ُ
الجمل بربطها مع الطلبات
هذه
بتعليم
البدء
نستطيع
ُ
البسيطة:
contingent comments

المدرب« :أريد قطة»( .وهو يأخذ القطة)
الطالب« :أريد كلب ًا»( .يتم حثه وهو يأخذ الكلب)
بعد ذلك ،يمكن تعليم تركيبات الجمل األخرى .مث ً
ال:
قلم أحمر»
المدرب:
«لدي ٌ
َّ
قلم أزرق»
الطالب:
«لدي ٌ
َّ
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الجمل:
أمو ٌر ينبغي االنتباه إليها عندما نع ّلم ِص َيغ ُ
استمر في تعليم االستجابات المتكونة من كلمة واحدة
الجمل،
عندما يكون ذلك مناسب ًا .تذكر ْ
أن تعود وتراجع ُ
وتأكد أن الطفل قادر على إعطاء إجابات تتكون من كلمة
واحدة وقادر على اإلجابة على األسئلة بشكل صحيح.
ع ّلم الطفل الظروف التي تتطلب الحصول على المزيد
من المعلومات ،فنحن نريد أن نتأكد من تعليم الطفل
متى يكون من الضروري (أو من غير الضروري) استخدام
األوصاف والتوضيحات عند التحدث عن األشياء .على سبيل
المثال :فلنفترض وجود الطفل في حديقة تحتوي على
مئات الفراشات ،وأراد الطفل أن يلفت انتباه أمه إلى فراشة
معينة .في هذا السياق ،إذا قال الطفل «ماما ،انظري إلى
الفراشة» فلن تكون المعلومات المقدمة كافية ،بل سوف
يتوجب عليه أن يطلب منها النظر إلى فراشة معينة في
مكان معين ومحدد ،على هذا النحو« ،ماما ،انظري إلى
تلك الفراشة الزرقاء والبيضاء اللون الموجودة في أعلى
القفص!» .من ناحية أخرى ،لو كانت هناك فراشة واحدة
فقط موجودة في الحديقة وأراد الطفل أن ُيريها إلى أمه
بقوله «ماما انظري إلى تلك الفراشة البرتقالية والسوداء
ّ
الحاطة على الزهرة البنفسجية» ستبدو هذه
اللون
الجملة المعزولة غريبةً بعض الشيء ألنها ستقدم قدراً
من المعلومات غير الضرورية في هذا السياق.
احرص على تعزيز التركيبات السليمة حتى إذا لم يستجب
الطفل بالتركيب المطلوب! فمن السهل أن نركز على
هدف تعليمي مع َّين وننسى أن نصغي إلى ما يقوله
ال .مث ً
الطفل فع ً
ال ،إذا كنت تحاول تعليم الطفل تركيب
«اسم  +لون» من خالل الطلب منه أن يختار أي ُملصق
يريده ،احرص على تعزيز ما يقوله الطفل لو طلب «ملصق
اللماع» .حتى ولو لم تكن هذا الجملة هي الجملة
القط
ّ
التي في ذهنك ،إال أنها تُعتبر جملةً صحيحة .وهذه من
النقاط التي قد يخطئ فيها المدربون والوالدان أحيان ًا.
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احرص على تعليم الطفل مجموعة متنوعة من الكلمات،
لسلة االستجابات مع ًا
وذلك من أجل أن يتجنب الطفل َس َ
( .)chaining responsesعلى سبيل المثالُ :قم بتعليمه
أسماء عديدة مع الصفة نفسها (كرة كبيرة ،بيت كبير،
قميص كبير ،بنطال كبير) ،واالسم نفسه مع صفات عديدة
(قميص كبير ،قميص أرزق ،قميص ُمخطط ،قميص دافئ).
احرص على عدم فرض متطلبات كثيرة على الطفل بحيث
يتوقف عن بذل الجهد للتعلم .إذا الحظت انخفاض ًا في
الطلبات لدى الطفل بعد البدء بتعليم تركيب الكلمات،
قد يعني ذلك أن الهدف التعليمي يفوق قدرة الطفل من
ناحية الصعوبة.
مث ً
ال ،إذا كان الطفل يطلب األشياء باستخدام كلمات ُمفردة
من دون الحاجة للحث ،ولكنه يتوقف فجأ ًة عن الطلبات
أو يقلل منها عندما تتم إضافة صفة جديدة إلى الكلمات
المفردة؛ تراجع قلي ً
ال أو قم بتعزيز كل استجابة ككلمة
ُمفردة ،ثم قم بشبك الكلمات على شكل نموذج للطفل،
ولكن من دون طلب التركيب كجواب.
الطالب« :بسكويت»
المدرب« :أي واحد؟»
الطالب« :كبير»
المدرب« :البسكويت الكبير!» (ومن ثم يعطي البسكويت
للطفل)
(إذا بدأ الطفل في طلب البسكويت باستخدام كلمة
«كبير» ،تأكد من جعله يقول كلمة «بسكويت» قبل
إعطائه البسكويت).
الجمل عن
يقترح بعض المختصين البدء بزيادة طول ُ
طريق إضافة عبارات المبتدأ ( ،)carrier phrasesبينما قد
تكون هذه طريقة مناسبة بالنسبة لبعض األطفال ،قم
الجمل
بالتركيز على وظيفة الكلمات المستخدمة لتمديد ُ
الجمل
بالنسبة لألطفال الذين يجدون صعوبةً في تقليد ُ
الطويلة.
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اختيار األهداف
التعليمية
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بسبب طبيعة غالبية برامج السلوك اللفظي ،فإن طريقةَ
اختيار األهداف التعليمية تحاذي طريقة تسجيل البيانات.
ُ
الطفل بإتقان مهارة معينة ،غالب ًا ما يتم
فور ما يقوم
ُ
تعميمها إلى وظيفة لغوية لفظية أخرى (إجراء .)operant
مث ً
ال ،عندما يتم
تعميم
إتقان الطلبات ( ،)mandيمكن
ُ
ُ
هذه المهارة إلى تسمية األشياء ( ،tactأو ما ُيعرف باالتصال
اللفظي) .والسلوك الذي يتضمن مد اليد إلى الشيء
ولمسه يمكن أن يتم تعميمه إلى استجابات االستقبال
أو اتباع التعليمات ( receptive responseمثل اللمس أو
الحصول على الشيء) .إضافةً إلى ذلكُ ،يمكن تعميم
أهداف التقليد الحركي أيض ًا إلى أهداف تعليم اتباع
المهارات
التعليمات( .انظر األقسام المتعلقة بتعليم
ِ
إجراء لفظي من أجل المزيد من االقتراحات حول
ضمن كل
ٍ
َ
إجراءات التعميم).
اختيار األهداف التعليمية
عندما نقوم باختيار األهداف التعليمية وأهداف االستجابات
الفردية ،يجب االنتباه إلى اآلتي:
• يجب أن تكون األهداف وظيفيةً بالنسبة للطفل.
ً
• قم باستخدام المهارات التي تع ّلمها الطفل سابقا من
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أجل تعليم المهارات الجديدة.
ُ
ونمو الطفل.
نشوء
األهداف مع مرحلة
• يجب أن تتناسب
ِ
ِّ
• يجب اختيار األهداف على أساس األولويات التي اختارها
الوالدان للطفل.
• قم باختيار مهارات متنوعة من كل إجراء لفظي وال
تلتزم باختيار المهارات بالترتيب من إجراء لفظي واحد.
• تأكد من إلمام الطفل بالمهارات الشرطية المتقنة مسبق ًا
والتي سوف يعتمد عليها تعليم المهارة الجديدة.
تحديد الغايات
ُ

بعد إتمام تقييم abllstm-r
()assessment of basic language and learning skills revised

المعدل) ألول
(تقييم مهارات اللغة والتعلم األساسية
ّ
مرةُ ،ينصح بتقدير وتقييم النتائج بصورة متحفّ ظة .إذا لم
تكن متأكداً من قدرة الطفل على إنجاز المهارة بطالقة (أي
بسرعة ومن دون حث)ُ ،ينصح بالتحقق من مستوى إتقان
المهارة .فمن األفضل أن ال نبالغ في تقييم مهارات الطفل،
وأن نستمر في تعليم المهارات السهلة .أما إذا بالغنا في
تقييم مهارات الطفل؛ فقد يؤدي ذلك إلى شعور الطفل
باإلحباط.

ينبغي االنتباه إلى أنه بالنسبة لبعض المهارات ،قد
ُ
المطلوب أحيان ًا ولكن
الطفل من أداء السلوك
يتمكن
ِ
ليس حينما يكون تحت سيطرة المدرب.
على سبيل المثال :قد يكون الطفل قادراً على تقليد
تصرفات األطفال الذين يراهم في شريط الفيديو المفضل
لديه ،ولكن لن يتمكن من ذلك لو ُطلب منه مباشر ًة
(عندما يقوم المدرب «افعل هذا»).
من المهم كذلك التحقق من وجود السلوك المستهدف
تعليمه تحت السيطرة التحفيزية لسؤال معين .مث ً
ال ،قد
يستطيع الطفل (بعد أن ينظر إلى القطار) أن يقول «لقد
سقط القطار من السكّ ة» ،ولكنه لن يتمكن من الجواب
وجهنا إليه سؤال «ما هذا؟» ،أو «ما هو لون القطار؟» ،أو
لو ّ
«ماذا حدث للقطار؟».
بعد إكمال تقييم  ،abllstm-rانظر إلى الهدفين التاليين
في كل خانة متعلقة بمجاالت المهارات وذلك من أجل
تحديد األهداف المحتملة .بعد ذلك ،انظر إلى اإلجراءات
اللفظية لكي تتحقق من قيام الطفل بإتقان إحدى
المهارات الموجودة من خانة أخرى ،والتي ُيمكن االستفادة
منها في تعليم مهارات جديدة.

طلب
على سبيل المثال :إذا كانت لدى الطفل القدرة على
ِ
وجه إليه سؤال «ماذا تريد؟»؛ نستطيع أن
األشياء حينما ُي ّ
يسمي
كيف
نعلمه
أن
أجل
من
المهارة
نستفيد من هذه
ِّ
يكون اتصاالً لفظي ًا) عندما نسأله «ما
الشيء (أي كيف
ّ
إخالل في التوازن بالنسبة
أي
هذا؟» .فتّش كذلك عن ِّ
ٍ
لملخص المهارات في برنامج  abllstm-rوركَ ز على تعليم
المهارات الضعيفة لدى الطالب .وإذا كان الطفل يمتلك
مهارات قويةً في تسمية األشياء (تكوين اتصاالت لفظية
ٍ
 ،)tactingمع كونه ضعيف ًا في مهارات الطلب (،)manding
فة على
سيكون من
الحري بالمدرب التركيز بصور ٍة مك ّث ٍ
ِّ
مهارات الطلب الضعيفة في هذه الحالة.
تأكد كذلك من كون المهارات مناسبة لمرحلة نموالطفل،
ِّ
وبكل بساطة ،سوف لن يتمكن من تعلم
ألن الطفل،
المهارة إذا لم يكن في مرحلة النمو التي تسمح له بذلك.
ُ
الطفل متمكن ًا من المهارات
باإلضافة إلى ذلك ،قد ال يكون
التأسيسية (أو الشرطية) التي تعتمد عليها المهارات
األكثر تطوراً.
مث ً
ال :قد ال يكون من الحكمة أن نقوم بتعليم الطفل مهارة
«استخدام عبارات المبتدأ عند شبك األسماء باألفعال
والصفات» ،في حين أن الطفل ما يزال غير قادر على تقليد
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الجمل التي تتكون من ثالث كلمات .إن محاولةَ تعليم
ُ
الطفل المهارات التي ال يمتلك االستعداد لها قد يؤدي
حد سواء!
إلى الشعور باإلحباط عند الطفل والمدرب على ٍ
األهداف الفردية
اختيا ُر
ِ

()choosing individual targets

إن أول إجراء لفظي نع ّلمه للطفل عاد ًة ما يكون كيفية
طلب األشياء ( )mandوذلك ألنه يسمح للطفل باكتساب
الوظيفة اللغوية التي تعطيه أكبر قدر من «التمكين» عند
التعامل مع البيئة .قم بمراجعة القسم المتعلق بالطلبات
( )mandingمن أجل اختيار هذه األهداف التعليمية.
نلتفت إليها هنا هي
إن النقطة الرئيسية التي ينبغي أن
َ
َ
الطفل القيام بطلب شيء ما إذا
نعلم
أننا ال نستطيع أن
َ
ُ
َ
لم تكن لديه الرغبة في ذلك الشيء .إن الهدف الرئيسي
للمدرب عندما يقوم بتعليم الطفل على الطلبات في
عدد األشياء
بناء
المرحلة المبكرة ،هو االستمرار في
ِ
ِ
المعزِّزة ،وتعليم الطفل كيف يطلبها .واألهداف التي
ُ
ُ
تندرج تحت المجاالت األخرى للمهارات (اإلجراءات اللفظية)
قد تكون على عالقة قريبة باألشياء التي يقوم الطفل
بطلبها.
مث ً
ال ،إذا كان الطفل يقوم بطلب سيارة ،وسمكة ،ورقاقة
بطاطا ،ستكون هذه هي األهداف والمحفزات ذاتها
سيستفاد منها عند تعليم الطفل مهارات اتباع
التي ُ
التعليمات (أو مهارات االستقبال) مثل «يتّبع تعليمات
المعزِّز» ( )C3أو «يتّبع تعليمات لمس
النظر إلى الشيء ُ
المعزِّز في مواضع مختلفة» (.)C5
الشيء ُ
من ناحية ُأخرى ،في حال مواجهة الطفل صعوبةً في
مهارة معينة وعدم استجابته للحث؛ نستطيع أن نختا َر
تعليمي من ضمن مجال آخر
كهدف
تلك االستجابة
ٍ
ٍّ
للمهارات (إجراء لفظي) .على سبيل المثال :إذا لم يكن
شيء معين
الطفل متمكن ًا من تكوين اتصال لفظي مع
ٍ
ِّ
للحث الترديدي؛ قد نقوم باختيار هذا الهدف
وال يستجيب
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كهدف تقليد.
يكون اتصاالً لفظيا مع «الثالجة» قائ ً
ال
فلنفترض أن الطفل ّ
«ساجة»؛ رغم أنه من الواضح أن هذه مشكلة في النطق
وليست مشكلة في القدرة على تسمية الشيء .قد
تختار هذا الهدف كهدف «ترديدي» أو هدف تقليد ،ثم نعلم
الطفل أن يلفظ الكلمة ،مقطع ًا بمقطع ،إلى أن يقترب
لفظه تدريجي ًا إلى اللفظ الصحيح.
األهداف
تحديد
قم بدراسة البرنامج الحالي للطفل من أجل
ِ
ِ
تقليدها ،بدالً من إجبار
التعليمية التي يجب على الطفل
ُ
وجمل «عشوائية» .وبالطريقة
الطفل على تقليد كلمات ُ
يستخدم لغةَ اإلشارة؛ قم باستخدام
ذاتها ،إذا كان الطفل
ُ
أجزاء من حركات اإلشارة وحركات إشارة كاملة كأهداف
ٍ
تقليد ،بدالً من تعليم حركات إشارة عشوائية للطفل.
يجب أن تكون جميعُ األهداف التعليمية وظيفيةً بالنسبة
للطفل (كحالة فردية) ،ويجب كذلك أن تتمحور حول
تفاصيل حياته الحالية.
إن طريقة تسجيل البيانات قد تساعد ،أو تعيق ،عملية
لفظي إلى آخر .من المهم أن
إجراء
تعميم االستجابة من
ٍ
ٍّ
يضع المدرب «الصورة الشاملة» في االعتبار ،باإلضافة إلى
قدرته على متابعة استجابات الطفل لألهداف التعليمية
المدرب أنه بالرغم من
يعي
المحددة .من المهم كذلك أن
ُ
َ
كوننا في صدد تعليم هذه المهارات المحددة؛ إال أننا يجب
أن نع ّلمها بطريقة تعتمد على المهارات التي تم إتقانها
سابق ًا ،وليس من خالل الحفظ والتسميع والتصحيح
المتكرر.
نضيف هنا أنه من األهمية بمكان أن تسمح أساليب
تسجيل البيانات للمدرب أن يرك َز على التعليم بدالً من
بأي
اختبار المهارات ،حيث أنه يتوجب علينا أن ال نسمحِّ ،
حال من األحوال ،أن تقوم عملية تسجيل البيانات بعرقلة
التعليم .وفيما يلي أهداف تسجيل البيانات:

• متابعة فاعلية التعليم.
• العمل كأداة تواصل بين المدربين.
• تحديد األوقات التي تم فيها إتقان األهداف الفردية.
• تحديد األوقات التي تم فيها إتقان األهداف العامة.
• مراقبة إنجاح األهداف المتعلقة بالحفاظ على المهارات
المكتسبة.
• تكوين صورة عامة عن تاريخ الطفل التعليمي ،والتي
سوف تسمح بمالحظة أي «انخفاض» أو تراجع لدى الطفل
باإلضافة إلى إتاحة الفرصة لعالج هذا التراجع.
ّ
التحقق ()probe data
بيانات إجراءات

بدالً من تسجيل البيانات بخصوص كل استجابة على
انفراد؛ يقترح معظم أخصائيي السلوك اللفظي تسجيل
البيانات عن طريق التحقق من األهداف التعليمية الجارية.
والتحقق هوعبارة عن اختبار .فالفكرة المحورية هي أنه إذا
تمكن الطفل من االستجابة لمحفز تفاضلي مع َّين ( sdأي
 )discriminative stimulusمثل عبارات :امأل الفراغ/سؤال/أمر
أو تعليمات/جهة  +أي محفز بصري موجود في البيئة) في
المحاولة األولى من اليوم بطريقة سريعة ومن دون حث؛
نستطيع إذاً أن نعتبر االستجابة «مستق ّلة» أو صحيحة.
إذا لم تكن االستجابة صحيحة ،يتم تصحيحها باستخدام
اإلجراءات التي ناقشناها سابق ًا .من ثم ،نستطيع أن
نستخدم هذا التحقق اليومي من أجل تحديد ما يجب
تعليمه في كل جلسة .بعد القيام بالتحقق ،تُستخدم
باقي الجلسة لتعليم االستجابات التي تتطلب استخدام
المتقنة سابق ًا،
الحث .يتم تنويع هذه «األهداف» مع األهداف ُ
باإلضافة إلى تغطية جميع اإلجراءات اللفظية ،والهدف من
ذلك هوالحفاظ على نجاح الطفل خالل عملية التعليم .إن
استجابات الطفل خالل إجراءات التحقق تتيح لنا التمييز
بين األهداف التي ما تزال صعبة وبين تلك التي تتطلب
المزيد من التعليم.
َ
الهدف من التع ّلم الخالي من التخطئة (errorless
إن
 )learningهو الحصول على االستجابة المطلوبة بطريقة
تسمح للطفل أن يشعر بالنجاح ،ومن ثم استغالل قدرته

جديد بطريقة غير
ظرف
على تكرار هذا السلوك بإدخال
ٍ
ٍ
ملحوظة ،بحيث أنه حينما تُك ّرر االستجابة يتم كذلك تكرار
آن واحد .بعد ذلك نقوم بفصل
الشرط الجديد وتعزيزه في ٍ
الظرف الجديد تدريجي ًا إلى أن يتمكن الطفل من االستجابة
بطريقة صحيحة ،ومن دون حث ،تحت الظرف الحالي.
باإلضافة إلى ذلك ،نقوم بعمل تعميمات لكل االستجابات
الصحيحة حتى إذا لم يكن هدف الطفل الفعلي هوالمهارة
المعممة .على هذا النحوسوف يكتسب الطفل تجربةً
َّ
واسعةً في االستجابة بطريقة صحيحة عندما يأتي وقت
إضافة الهدف إلى إجراء جديد ،وحتى قبل أن نقوم باختيار
الهدف من صنف اإلجراءات اللفظية.
َ
الطفل قادر على طلب
على سبيل المثال :فلنفترض أن
«كرة» ،وكان الهدف التعليمي الحالي هوأن يستجيب
الطفل بطلب «الكرة» عندما نسأله «ماذا تريد؟» .خالل
توجب
الجلسة األولى في ذلك اليوم (اختبار التحقق)
َ
َّ
يحث الطفل بعبارات ترديدية .خالل ما
على المدرب أن
ُ
عمل العديد من التعميمات من
تبقى من الجلسة ،تم
العبارات الترديدية إلى الطلبات .مع اختبار التحقق الثالث،
ُ
ِّ
الحث الترديدي،
مرحلة ال يحتاج فيها إلى
الطفل إلى
وصل
ٍ
وأصبح قادراً على طلب الكرة متى شاء .بعد ذلك ،تم
البدء بالتعميم إلى االتصال اللفظي (تسمية األشياء).
المدرب« :ما هذه؟»
الطالب« :كرة»
المدرب« :ماذا تريد؟»
الطالب« :كرة»
َ
الطفل يريد الكرة)
ال تزال االستجابة نتيجة للطلب (ألن
ومازالت «الكرة» هي هدف الطلب ولكن المدرب يم ِّرن
الطفل على االستجابة لسؤال «ما هذا؟».
عند هذه النقطة ال يتم تسجيل أية بيانات جديدة عن
«الظرف الجديد» .حالما يستوفي الطفل معايير اإلتقان؛
ضمه
نقوم بإضافة الهدف إلى الظرف الجديد الذي نريد
َ
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َ
الطفل قد
في إجراء التحقق .في هذه الحالة نالحظ أن
حصل على قدر كبير من التعليم أص ً
ال ،ولكن هدفنا هو
التحقق من قدرة الطفل على االستجابة إلى الظرف الجديد
إجراء التعميم .انطالق ًا من المثال
من دون الحاجة إلى
ِ
كهدف للتسمية (أو تكوين
السابق ،بعد اختيار «الكرة»
ٍ
المدرب بتوجيه سؤال «ما هذه؟»
االتصال اللفظي)؛ سيقوم
ُ
خالل إجراء التحقق األول في ذلك اليوم ،قبل القيام بأي
تعميمات أو حث .إذا أعطى الطفل االستجابة الصحيحة؛
سيتم تسجيلها كاستجابة مستقلة ،وسيستطيع
المدرب تحديد مدى ضرورة تسخير مدة زمنية طويلة خالل
الجلسة من أجل تعليم الطفل كيفية تسمية الكرة
(باستخدام إجراءات التعميم) .إذا أعطى الطفل استجابةً
غي َر صحيحة وكان في حاجة إلى الحث؛ سيتوجب علينا
تسجيل تلك االستجابة كاستجابة جاءت نتيجة الحث،
وسيعلم المدرب أن هناك حاجة إلى قدر أكبر من التعليم
في هذه الحالة.
إن هدفنا هو أن يبقى التعلم ممتع ًا! فالجميع يستمتع
بالقيام باألمور التي يجيدها ،ونحن نريد أن نتأكد أن الطفل
سيكتشف إنه ُيجيد التع ّلم (عن طريق حدوث التعزيز
بصورة متواصلة) .والطريقة التي نتبعها للتأكد من ذلك
هي أن نقوم ،وبصورة متواصلة ،بخلط وإدخال االستجابات
المتقنة مسبق ًا خالل إجراءات التحقق.
ُ
من ناحية سلوكية ،نحن نعلم أن تمكّ ن الطفل من
المهمات «السهلة» ستزيد من احتمالية انخراطه في
المهمات «الصعبة» .ومن ناحية لغوية ،هذا يعني أنَّ
توجيه األسئلة والتعليمات «السهلة» للطفل ستزيد
من احتمالية استجابته لألسئلة الصعبة .إن الدافعية
السلوكية التي تبنيها المهمات السهلة ُيمكن أن
َ
تحمل
ت
ُستغل أثناء عملية التعليم والتحقّ ق .وفق ًا لدرجة ّ
الطفل للشعور باإلحباط؛ فإن هدفنا هوخلط المهمات
«الصعبة» مع المهمات «السهلة» بنسبة  80/20بالمئة،
أو  70/30بالمئةُ .يمكن تصنيف األهداف الجارية على أنها
المتقنة على أنها «سهلة».
«صعبة» واالستجابات ُ
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في حالة األطفال اآلخرين ،قد يكون من المقبول القيام
بإجراءات التحقق بالنسبة لجميع األهداف التعليمية
الجارية في وقت واحد ،أو حتى بالنسبة لمجال مهارات
يوم مختلف من األسبوع.
معين ،كل
مجال على حدة وفي ٍ
ٍ
وسيعتمد هذا على سهولة اكتساب المهارات الجديدة
لدى الطفل ،باإلضافة إلى استجابة الطفل نفسه للشعور
باإلحباط .ال ُينصح بهذا النوع من التحقق في حالة الطفل
الذي ُسرعان ما ينتابه الشعور باإلحباط.
يتفاوت مقدار التحقق الضروري ومعايير اإلتقان بالنسبة
لكل برنامج تعليمي ،ويمكن تحديدها بشكل دقيق
اعتماداً على احتياجات الطفل نفسه واعتماداً على الفريق
التعليمي.
مث ً
ال ،إذا كان أحد الوالدين هو الوحيد الذي يقوم بالتعامل
مع حالة الطفل ،قد يكون من األسهل متابعة تعليم
الطفل بدون قدر كبير من البيانات .ولكن إذا كان هناك
آخرون بصدد التعامل مع الطفل؛ سيكون من الضروري
تم تعليمه من جهة،
وجود طريقة للتواصل بشأن ما ّ
تم تعليمه من جهة
وبشأن تفاصيل استجابة الطفل لما ّ
أخرى.
يجب كذلك تحديد معايير اإلتقان للمهارات اعتماداً على
تاريخ التعلم لدى الطفل .مث ً
ال ،قد يجد الفريق التعليمي
يتقن الهدف التعليمي في جلسة
أن الطفل يستطيع أن
َ
صعوبةً
في االحتفاظ بالهدف على المدى
واحدة وال يواجه
الطويل .بالنسبة لهكذا طفل ،يكفي إعطاء االستجابة
ألطفال
الصحيحة الثنين من إجراءات التحقق .أما بالنسبة
ٍ
آخرين ،قد يتطلب األمر عدداً أكبر بكثير من التعميمات من
أجل الحصول على االستجابة الصحيحة ،أو قد يجد الفريق
أن الطفل غالب ًا ما «يفقد» األهداف التي سبق إتقانها .في
حالة كهذه ،قد يكون من الضروري الحصول على خمسة
إجراءات تحقّ ق صحيحة على التوالي قبل أن نعتبر أن
الهدف التعليمي تم إتقانه إلى حد الطالقة (االستجابة
بسرعة ومن دون حث).

ُ
الطفل
يعط
إذا حدث أن حاولنا التحقق من الهدف ولم
ِ
ثوان ،يتم
االستجابة الصحيحة خالل ثانيتين إلى ثالث
ٍ
تقديم الجواب الصحيح (وذلك بهدف إنتاج السلوك
المطلوب من الطفل) ،ومن ثم يتم تقديم المحفّ ز
التفاضلي ( )sdمر ًة ُأخرى (راجع «إجراءات التصحيح») .حتى
ولو كان الفريق «يعرف أن الطفل يعرف الجواب الصحيح»،
ُيفضل عدم االنتظار أطول من هذه المدة من أجل حث
الطفل على إعطاء االستجابة الصحيحة .عاد ًة ما تكون
االستجابات «القوية» سريعةً  ،ال يسبقها أي تردد ،ولذلك
ُيفضل االستمرار في التعليم حتى تصبح االستجابات
عال من الطالقة ،والذي من شأنه مساعدة
على
ً
مستوى ٍ
الطفل على المحافظة على االستجابة الصحيحة على
المدى البعيد.
المحافظة على االستجابات الصحيحة
من أجل اختيار األهداف التعليمية بشكل جيد ،يجب أن نختار
مستوى يومي,
تلك األهداف التي يتّصل بها الطفل على
ً
حتى يسهل «التم ّرن» عليها بصورة مستمرة .مع تقدم
برنامج الطفل والبدء بعملية التعليم المكثفة ،سيصبح
المتقنة كبيراً جداً؛ إذ ستكون هذه
عدد األهداف التعليمية ُ

هي األهداف التي يتم خلطها أثناء عملية تعليم األهداف
الجديدة ،وذلك من أجل الحفاظ على مستوى النجاح لدى
الطفل .سوف تساعد هذه الطريقة كذلك على ضمان
الحفاظ على هذه األهداف على المدى الطويل من خالل
«مراجعتها» واالستمرار في تقديم التعزيز الالزم من أجل
تشجيع الطفل على تقديم االستجابة الصحيحة.
المتقنة بشكل
إذا لم يكن الطفل مستجيب ًا لألهداف ُ
صحيح ،يجب التركيز على هذه األهداف خالل الجلسة
التعليمية ومن ثم يجب «إعادة تعليمها» إياه إلى أن
يتمكن الطفل من الرد بشكل صحيح .تأكد من االنتباه
إلى األسئلة الموجهة باإلضافة إلى االستجابة المحددة
حد سواء ،وذلك من أجل
المقدمة من ِق َبل الطفل على ٍ
َّ
التوصل إلى سبب الصعوبة الذي يواجهها الطفل في
التمييز بين األشياء .كلما تعلم الطفل المزيد عن شيء
معين أو صنف معين من األشياء ،كلما زاد عدد التمييزات
َّ
الشرطية التي يتوجب عليه أن يقوم بها لكي يستجيب
بطريقة صحيحة .قم باالستفادة من إجراءات التحقق
والجلسات التعليمية خاصتك من أجل تحديد ماهية
التمييزات التي يجب تعليمها.
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اختيار نمط
االستجابة األولية
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اختيار نمط االستجابة األولية
النمط اللفظي verbal
ُيستخدم في حالة األطفال الترديديين ،حتى إذا لم
اللفظي بطريقة وظيفية.
التواصل
يكونوا قادرين على
ِّ
ِ
وسبب ذلك أننا نستطيع أن نستغل سلوك الطفل
ُ
(النطق بالكلمات بصورة ترديدية) من أجل تعليمه كيفية
التواصل بصورة وظيفية.
نظام التواصل بتبادل الصور
(pecs (picture exchange communication
system
ُيستخدم في حالة األطفال الذين يتميزون بالقدرات
اإلبصارية واإلدراكية القوية بالرغم من ضعف القدرات
السمعية واللفظية لديهم .نستطيع كذلك أن نستخدم
أنظمة التواصل بتبادل الصور عند بدء التدريب على
الطلبات في حالة األطفال الذين يستطيعون الكالم
ولكنهم ال يستطيعون تقليد الكالم ،وذلك من أجل
تعليمهم وظيفة التواصل .في هذه الحاالت ،يجب سحب
مساعدة نظام تبادل الصور فور ما يبدأ الطفل بالطلب
لفظي ًا .قد تنفع أنظمة التواصل بتبادل الصور أيض ًا
بالنسبة لألطفال الذي يجدون صعوبةً في التقليد ،أو
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لسلة الحركات التي تتطلبها لغة اإلشارة ،أو
بس َ
القيام َ
ِّ
يد
سلبية
الذين يستجيبون بصور ٍة
ٍ
ألسلوب الحث بوضع ِ
ِ
يدهم .باإلضافة إلى ذلك ،يمكن االستفادة من
المعلم فوق ِ
الصور الفوتوغرافية ،لواصق األيقونات واألشياء الملموسة
والدمى.
مثل األلعاب ُ
لوحات التواصل بالصور
picture communication boards
ُيستفاد منها في حالة األطفال الذين يتميزون بقدرات
إبصارية وإدراكية قوية وقدرات سمعية ضعيفة .عاد ًة
ما تُحاك هذه اللوحات حول تفاصيل نشاطات معينة،
باإلضافة إلى سماحها بتنوع في التواصل ُيعتبر أوسع مما
يمكن تعليمه عن طريق تقليد لغة اإلشارة.
لغة اإلشارة
تُستخدم بمفردها أو باالشتراك مع أنظمة التواصل بتبادل
الصور ( )pecsمن أجل إعطاء الطفل حرية التواصل في
شتى البيئات .وتُعتبر اإلشارات خياراً جيداً بالنسبة
لألطفال الذين يعانون من قدرات إبصارية إدراكية ضعيفة
أو الذين يواجهون صعوبةً في االنتباه للصور ،كما ُينصح

باستخدامها في حالة األطفال القادرين على تقليد
المهارات الحركية بصورة جيدة .تنفع لغة اإلشارة أيض ًا في
حالة ُ
تجد صعوبةً في صنع أو تنظيم أو متابعة
األسر التي ُ
رموز أنظمة التواصل بتبادل الصور.
أجهزة إخراج الصوت voice output devices
ُينصح بها في حالة األطفال الذين يتميزون بقدرات إبصارية
إدراكية قوية وقدرات سمعية ضعيفة .يجب أخذ الحيطة
للحيلولة دون استغالل الطفل للجهاز كأداة محفزة للذات
بدالً من االستفادة منها كأداة تواصل مع اآلخرين.

عيوب تبادل النماذج
• صعوبة التوفر الدائم للنماذج حينما يحتاجها الطفل.
• صعوبة إيجاد نماذج لجميع األشياء التي يتعامل معها الطفل.
• صعوبة تعميم هذه المهارة إلى االستخدام الوظيفي للغة.
• محدودية األسلوب من ناحية أنه يسمح بصورة رئيسية
بتعليم المسميات وليس األفعال والصفات.

تبادل النماذج object exchange
ُيستخدم في حالة األطفال الذين ثبتت عدم قدرتهم على
التمييز ما بين الصور.
مزايا تبادل النماذج
• يتعلم الطفل بسهولة كيف يربط بين نموذج
الشيء والشيء الحقيقي المرغوب فيه لكَ ون الشيئين
متشابهين.
«المستمع» إلى أي تدريب خاص باستثناء معرفة
• ال يحتاج ُ
ُ
الطفل النموذج.
ما يجب عليه فعله عندما يعطيه
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مزايا أنظمة الصور
• ال يحتاج «المستمع» إلى تدريب خاص.
• عملية الربط السهلة بين الصور واألشياء تجعل عملية
التعلم سهلة في المراحل األولية.
• ال حاجة للتدريب الخاص من أجل الحصول على استجابات
معينة؛ كل ما يتوجب على الطفل فعله هو إلقاء نظرة
على الصورة ،اإلشارة إلى الصورة ،ومن ثم يتم إعطاء
الشيء للطفل.
• كون الصور ثابتة وغير متحركة تسمح للطفل بالنظر
إليها لمدة أطول.
الصور كأدوات ٍّ
حث بصرية من أجل
• يمكن أن ُيستفاد من ُ
الحصول على استجابات لفظية بالنسبة لألطفال الذين
بدؤوا بالكالم للتو.
• بعد أن يتعلم الطفل االستجابات األولية ،ليست هناك
حاجة إلى الحث الجسدي.
• تسمح للطفل بالتواصل مع أخوته وزمالئه ،خصوص ًا
عند تقديرهم وتشجيعهم لجهود الطفل للتواصل مع
اآلخرين.
عيوب أنظمة الصور
• تتطلب دعم البيئة التعليمية والمعيشية – إذ يجب
توافر الصور من أجل التواصل.
• يصعب «التقاط» االهتمامات أو الرغبات العفوية التي
يبديها الطفل في لحظتها من أجل االستفادة منها في
عملية التعليم ،وذلك ألنه يجب صنع الصورة أوالً.
• أنظمة اإلشارة إلى الصور تتطلب وجود «مستمع» ُ
بالقرب
من الطفل .قد تفوتنا الكثير من االستجابات (عندما يشير
الطفل إلى الصورة) وبالتالي ال نستطيع أن نعززها ،مما
يؤدي إلى صعوبة إدراج االستجابة (اإلشارة إلى الصورة)
تحت سيطرة الرغبة للشيء الذي تمثله الصورة (عملية
خلق الرغبة في الشيء  .)eoويمكن التغلب على هذه
المشكلة عن طريق االستفادة من أنظمة التواصل بتبادل
الصور ( )pecsحيث يتعلم الطفل كيفية تسليم الصورة
في يد المعلم.
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يصعب ابتكار الصور والرموز من أجل تعليم المفاهيم
• قد
ُ
المجردة (أي المفاهيم غير الملموسة).
يصعب على بعض األطفال شبك الرموز مع ًا وإنتاج
• قد
ُ
تركيبات لكلمات وجمل طويلة.
• من الصعب تعميم المهارات المكتسبة من الصور إلى
وظائف اللغة األخرى ،باستثناء الطلب (.)manding
• يجب صنع وتنظيم الصور ،والتأكد من توفرها دائم ًا،
وإبعادها عن متناول األطفال اآلخرين الذين قد يفقدونها
أو ُيعطبونها.
مزايا لغة اإلشارة
• سهولة الحث ،خصوص ًا إذا كانت مهارات الطفل في
تقليد القدرات الحركية جزءاً فاع ً
ال من قائمة سلوكياته.
• غالب ًا ما يتشابه المحفز واالستجابة ولكنهما ال يتطابقان
تمام ًا ،ولذلك يشكالن مع ًا عامل حث جاهز وطبيعي.
• ال تحتاج لغة اإلشارة إلى دعم من البيئة التعليمية وذلك
لكون واسطة التواصل متوفرة للطفل دوم ًا (ألنه لن يفقد
يديه!).
• تتكون كل عالقة من إشارة تحفيز واحدة باإلضافة إلى
استجابة واحدة ،أي أن العالقة بين المحفز واالستجابة
فريدة لكل حالة ،تمام ًا كما في الكالم .بمعنى آخر ،فإن
كل إشارة يد تُعتبر مميز ًة وتختلف عن اإلشارات األخرى،
بينما ،بالنسبة ألنظمة التواصل بتبادل الصور ( ،)pecsفإن
كل إشارة طلب تبقى على حالها وال تتغير.
• هناك بحوث تشير إلى أن األطفال الذين يبدؤون تعلم
التواصل عن طريق لغة اإلشارة؛ يكتسبون مهارات الكالم
بصورة أسرع من الذين يبدؤون بأنظمة التواصل بتبادل
الصور .وألن كل طفل يمثل حالةً فريدةً؛ سيكون من
الصعب التحقق من هذا االستنتاج تحت ظروف التجربة
العملية .وقد رأينا أطفاالً يبدو أنهم كانوا «يحثون»
أنفسهم من أجل لفظ مقاطع كلمات معينة عن طريق
القيام بعدد من الحركات تساوي عدد مقاطع الكلمة،
وذلك عندما يبدأ الطفل باكتساب مهارات الكالم.

• وجد سوندبيرغ وسوندبيرغ ()sundberg and sundberg
في «تحليل السلوك اللفظي» (the analysis of verbal
 )behavior، 1990أن بعض اإلشارات تُكتسب بصورة
أسرع ،وتنتج تواص ً
ال أكثر دقةً وأكثر تلقائيةً كما ويسهل
االحتفاظ بها في المدى البعيد ،باإلضافة إلى كونها أكثر
عموميةً وشموالً من أنظمة التواصل بتبادل الصور (اإلشارة
إلى الصور).
عيوب لغة اإلشارة
• يتطلب الوالدان والمدربون تدريب ًا خاص ًا في لغة اإلشارة.
• يتوجب على الوالدين والمدربين استخدام لغة اإلشارة
عند تواصلهم مع الطفل.
• يتوجب على الوالدين والمدربين تشكيل كل إشارة يد
على حدة.
• اإلشارات ليست ثابتة – على خالف الصور الثابتة ،فإن
اإلشارات «تُنتج» ثم تختفي.
لسلة الحركات
• األطفال الذي يعانون من صعوبات في َس َ
المتتابعة ( )sequencingقد يجدون صعوبةً كبير ًة في
تعلم اإلشاراـت.
• يتوجب «اختراع أو ابتكار» اإلشارات التي تشير إلى األشياء
والنشاطات المفضلة لدى الطفل.
• قد يكون من الصعب على الطفل التفاعل مع األطفال
الملمين بلغة اإلشارة.
والبالغين غير
ّ
ِّ
بحث األطفال الذين ينزعجون
• قد يكون من الصعب القيام
من اللمس.
ِّ
الحث تدريجي ًا في حالة
• قد يكون من الصعب سحب
بعض األطفال الذي قد يستمرون في «تسليم» أيديهم
للمعلم عندما يريدون شيئ ًا.
• إذا كان المحيطون بالطفل غير ملمين بلغة اإلشارة،
فلن يستطيعوا تعزيز الطلبات باإلشارة ،والذي من شأنه
عرقلة عملية إدراج اإلشارة تحت سيطرة طلب الشيء (أي
عملية خلق الرغبة في الشيء .)eo establishing operation

أسئلة يجب أخذها في االعتبار
• كيف يستجيب الطفل للمس؟ بالنسبة لتقنية وضع يد
المعلم فوق يد الطفل ،فعلى الرغم من أنه يمكن تقليل
الحساسية تدريجي ًا في الحالة األطفال الذين يتحسسون
من اللمس ،إال أن تلك العملية تتطلب قدراً من الوقت ،مع
العلم أن تقنية وضع اليد فوق اليد تُستخدم في تعليم
إشارات اليد واالستجابة ألنظمة التواصل بتبادل الصور .من
المهم أن يتم قَرن المعلم مع التعزيز بحيث يتم إنجاز
عملية تقليل الحساسية بصورة تدريجية.
• هل بمقدور الطفل تقليد الحركات بسهولة نسبية؟
• هل بإمكان البيئة التعليمية دعم نمط االستجابة التي
قمنا باختياره؟
• ما هي سرعة التعلم لدى الطفل بالنسبة للطلبات
()mands؟ هل سيكون بإمكان البيئة والمعلمين متابعة
ُصنع الصور الضرورية في حال استخدام الصور للتواصل؟
• هل طلبات الطفل الحالية هي عبارة عن األشياء
والطعام بصورة رئيسية ،أو هل يستمتع الطفل بممارسة
الكثير من النشاطات التي يصعب تمثيلها بالصور؟
• كم بيئة يمر فيها الطفل خالل اليوم ،وكم عدد األشخاص
المختلفين الذين سيطلب منهم الطفل احتياجا َته؟
• هل سيكون من الممكن توفير نمط االستجابة التي
قمنا باختياره للطفل في كل البيئات التي يتعامل فيها؟
• هل التفاعل مع األقران الذين ينمون بصورة اعتيادية
جزء من برنامج الطفل الحالي ،وإذا كان األمر كذلك ،هل
ٌ
نستطيع أن نعلمهم نظام االستجابة الذي اخترناه؟
• هل لدى «شركاء التواصل» ( )communicative partnersفي
حياة الطفل االستعداد والرغبة في تع ّلم نمط التواصل؟
رد فعل الطفل لألصوات؟ هل سيميل الطفل إلى
• ما هو ُّ
تحفيز الذات المتكرر ( )stimmingفي حال تم اختيار جهاز
إخراج الصوت لنمط االستجابة؟
• ما هي األنواع المختلفة للنشاطات واأللعاب التي تجذب
اهتمام الطفل؟
• هل سيستطيع الطفل تعميم نمط االستجابة
بسهولة من بيئة إلى أخرى؟
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في حالة عدم تواجد دالالت واضحة تساعدنا على اختيار
النظام األفضل للطفل نفسه وألسرته (على اعتبار الطفل
حالة فردية) ،ننصح باختيار شيئين نع ّلمهما للطفل
عن طريق اإلشارات ،وشيئين نعلمهما عن طريق نظام
التواصل بتبادل الصور .تأكد من كون جميع األشياء هي
أشياء يطلبها الطفل كثيراً (أي أنها تملك قيمة تعزيزية
ٌ
متساوية) .ابدأ بتقديم النظامين اللذين اخترتهما للطفل
وراقب أ ّيهما يتعلمه الطفل بصورة أسرع .ستستطيع بعد
ذلك اختيار النظام الرئيسي الذي سوف يستخدمه الطفل
للطلب.
بغض النظر عن النظام الذي نختاره ،فإن األنواع األخرى
من التواصل التعزيزي ( )augmentative communicationقد
تساعد في زيادة وعي واهتمام الطفل بما يقوله ويفعله
األشخاص المحيطون به .على سبيل المثال :قد ينتبه
بعض األطفال بصورة جيدة للوحات األغاني المتكونة من
األيقونات أو السجادات الصغيرة التي تمثل أوقات الوجبات،
والمتكونة أيض ًا من األيقونات .هنا يقوم أحد الوالدين
«باإلشارة» إلى الصورة بينما «يتحدث» عنها .تعمل الصور
ّ
«الحاث» لما يقوله األب أو األم ولكن الطفل غير مطالب
عمل
باالستجابة .يبدأ بعض األطفال في محاكاة هذا السلوك
واستخدام الصور بطريقة وظيفية من أجل التعليق على
األشياء (تكوين اتصال لفظي) وطلب األشياء.
إذا كان الطفل يستخدم نظام التواصل بتبادل الصور
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( )pecsكنظامه الرئيسي ،قد يكون من المفيد أيض ًا
إشارات للكلمات التي يصعب تمثيلها
تعليم الطفل
ٍ
بالصور ،مثل األفعال وحروف الجر التي تشير إلى مواقع
األشياء («في»« ،تحت»« ،فوق») .غالب ًا ما تمثل هذه اإلشارات
الموقع أو الفعل بشكل دقيق ،بينما قد ال تمثل الصورة
الموقع أو الفعل بشكل دقيق ،كما أن الطفل يتعلم
اإلشارات بشكل أسرع.
ِّ
بغض النظر عن النظام الذي تختاره ،ينبغي أن نقوم بقَ رن
الكلمات واألصوات والكالم عن طريق التعزيز!
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8

إجراءات
ّ
والحث
التصحيح
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البدء باألهداف التعليمية الجديدة
عندما نبدأ بهدف تعليمي جديد للطالب ،أو عندما نعتقد
أنه من المحتمل عدم تمكن الطفل من إكمال الهدف،
تتوفر لدى المدرب الخيارات اآلتية:
التعميم من استجابة تم إتقانها ُمسبق ًا
المدرب« :اسبحي أيتها»...
الطالب« :السمكة»
المدرب« :ما هذه؟»
الطالب« :سمكة»
إعطاء الجواب الصحيح مباشرةً بعد توجيه السؤال
(أي ،الحث ومن ثم إعطاء الجواب مباشرةً ومن دون
تأخير ،حتى ولو بثانية واحدة).
المدرب« :ما هذه؟ سمكة»
الطالب« :سمكة»
بالحث الذي سيتيح
في كلتا الحالتين ،يقوم المدرب
َ
للطفل االستجابة بطريقة صحيحة.
بالنسبة لبعض األطفال الذين لديهم تاريخ من
ّ
الحث التي حدثت قبل إجراءات
االستجابة لعمليات
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ّ
التحقق ،هناك خيار ثالث ،أال وهوالقيام بالحث قبل
المحفز التمييزي (.)sd
المدرب« :هذه سمكة؟ ما هذه؟»
الطالب« :سمكة»
عدم االستجابة أو االستجابة غير الصحيحة
ثوان ،أو إذا
إذا لم يستجب الطفل خالل ثانيتين أو ثالث
ٍ
الجواب
لم يقدم الجواب الصحيح ،قم بتكرار السؤال واعط
َ
الصحيح مباشر ًة (الحث الفوري وبدون التأخير لثانية واحدة
 )second delayثم انتظر أن يقوم الطفل بتقليدك ،ثم َس ْل
السؤال مر ًة أخرى من أجل الحصول على استجابة غير
محثوثة.
المدرب« :ما هذه؟»
الطالب« :موو»
المدرب« :ما هذه؟ بقرة».
الطالب« :بقرة».

السحب التدريجي للحث
ُ
الخطوةُ
السحب التدريجي للحث،
المهمة التالية هي
ُ
ُ
الطفل اعتماداً كلي ًا على الحث،
وذلك لكي ال يعتمد
ِّ
ِّ
المحفز
المحفز أو
سيطرة
ولكي تصبح االستجابة تحت
ِ
التمييزي اللفظيُ .يمكن إنجاز هذه العملية من خالل
توجيه السؤال مر ًة أخرى من أجل محاولة الحصول على
استجابة غير محثوثة.
المدرب« :ما هذه؟ سمكة»
الطالب« :سمكة»
المدرب« :ما هذه؟»
الطالب« :سمكة»
ليس من الممكن دوم ًا الحصول على استجابة غير
محثوثة بصورة فورية ،كما أنه من المهم أن نتجنب
التسبب بالشعور باإلحباط لدى الطفل في هذا الحاالت.
يتفاوت األطفال في قدراتهم على تحمل إجراءات التحقق
المتعددة ،ولكن كقاعد ٍة عامة :إذا لم تتمكن من الحصول
على استجابة غير محثوثة ،حتى بعد المحاولة الثالثة ،يجب
تقبل االستجابة المحثوثة واالنتقال إلى المهمة التالية .وألن
ُّ

األطفال يتفاوتون أيض ًا في تجاوبهم مع األنواع المختلفة من
الحث واستخدام إجراءات التعميم؛ فإنه من المهم تحديد
األساليب األكثر فاعليةً بالنسبة للطفل نفسه.
قم تدريجي ًا بفصل االستجابات المحثوثة عن االستجابات
علم
غير المحثوثة عن طريق المهمات «السهلة» التي َت ُ
َ
وعد بعد
الطفل سيستجيب إليها
بأن
ّ
ٍ
بطريقة صحيحةُ ،
«المهمات السهلة»
عدد
بزيادة
قم
الناقص.
الجزء
إلى
ذلك
ِ
ْ
ّ
تدريجية مع العودة إلى األجزاء السابقة من أجل
بصور ٍة
ٍ
محاولة الحصول على استجابة غير محثوثة.
المدرب« :اسبحي أيتها»
الطالب« :سمكة»
المدرب« :ما هذه؟»
الطالب« :سمكة»
المدرب« :انظر إلى القارب في الماء!»
الطالب( :ينظر)
المدرب« :ما هذه؟» (يريه السمكة)
الطالب« :سمكة»
المدرب« :ممتاز أيها الذكي!»
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إن هذا النوع من اإلجراءات يندرج تحت ما يسمي بالتعلم
الخالي من التخطئة  .errorless learningوتتلخص هذه
الفكرة في عدم انتظار االستجابة غير الصحيحة قبل
القيام بالحث ،ألن الطفل في تلك الحالة «سيتم ّرن» على
االستجابة الخاطئة .والسبب وراء تكرار السؤال عندما
يجيب الطفل بشكل غير صحيح هومنعُ الطفل من القيام
ً
لسلة االستجابات غير الصحيحة مع االستجابات
بس َ
خطأ َ
الصحيحة .باإلضافة إلى ذلك ،فإن التعلم الخالي من
التخطئة ُيبقي على السؤال واالستجابة متقاربين زمني ًا.
ُ
المثال اآلتي ما الذي يمكن أن يحدث عندما ال نتبع
يصور
أسلوب التعلم الخالي من التخطئة:
المدرب« :ما هذه؟»
الطالب« :موو»
المدرب« :ال ،هي بقرة»
الطالب« :بقرة».
المدرب« :أحسنت»
في السيناريو أعاله ،قام الطفل بالتمرن على ٍّ
كل من
االستجابة الصحيحة واالستجابة غير الصحيحة بنفس
القدر من التكرار .باإلضافة إلى ذلك ،هناك فترة زمنية
كبيرة نسبي ًا ،والعديد من التركيبات اللغوية التي تفصل
السؤال (ما هذه؟) عن االستجابة الصحيحة («بقرة») .من
الوارد أن الطفل لن يقدم اإلجابة الصحيحة («بقرة») حتى
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في وجود البقرة في البيئة وعند سماعه لعبارة «ما هذه؟»،
آن واحد
إال إذا تم تقديم جميع المحفزات المناسبة في ٍ
وعلى شكل متقارب زمني ًا ،باإلضافة إلى تعزيز االستجابة
الصحيحة بصورة مباشرة.
نقدم الهدف التعليمي «الصعب»
ما نسعى إليه هو أن
َ
بطريقة أكثر تكراراً بكثير ،ولكن مع خلطه مع العديد من
ٍ
االستجابات «السهلة» ،وذلك لكي نزيد من كمية اتصال
الطفل مع عملية التعزيز .إنَّ استخدام إجراءات التعليم
التمرن على االستجابة
سيتيح للطفل
الخالي من التخطئة
ُ
َ
مخلوطةً
مع االستجابات السهلة.
الصحيحة عندما تكون
ُ
الطفل بطريقة صحيحة إلى هدف أخطأ
عندما يستجيب
هدف جديد بدون ّ
حث ،قم باستخدام
فيه سابق ًا ،أو إلى
ٍ
معز ٍز أقوى من المعز َزات التي استخدمتها لألهداف التي
تم إتقانها مسبق ًا ،أو معزز أقوى من المعززات التي
ّ
استخدمتها لالستجابات «السهلة» (ما ُيعرف بالتعزيز
التفاضلي).

63

9

التعامل مع السلوكيات
قبل أن تحدث
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التعامل مع السلوكيات قبل أن تحدث
حينما نتحدث عن تعديل الظروف قبل أن يحدث سلوك
ما (سابقة السلوك  )antecedentفنحن نتحدث عن
ُطرق تجنب حدوث السلوكيات السلبية أص ً
ال ،ومنذ
نقطة البداية .ينبغي أن ال نخلط بين هذه الفكرة وبين
رد الفعل بعد حدوث السلوك (تابعة السلوك
طريقة ِّ
 ،)consequenceوالتي تحدد إمكانية أو عدم إمكانية
حدوث السلوك في المستقبل .من الضروري أن نفهم أن
سوابق وتوابع السلوك ،على حد سواء ،لديها القدرة على
تغيير السلوك ،ولكن ألسباب مختلفة .إضافةً إلى ذلك،
كل واحد ٍة على حدة ،وبمعزل عن األخرى بدالً
إذا استخدمنا َ
من ضمهما في عملنا؛ لن نستطيع أن نُحدث تغييرات
السلوك الناجحة بالفاعلية المطلوبة .فالواقع أنه إذا ركزنا
فقط على الظروف السابقة للسلوك؛ فسوف يستمر
رد الفعل
السلوك
السلبي ،خصوص ًا إذ كان أسلو ُبنا في ِّ
ُّ
يعمل كمعز ٍز لذلك السلوك السلبي.
إن تعديل سوابق السلوك قد يشتمل على الكثير من
األساليب ،ولكن يجب أن نأخذ بعين االعتبار المعلومات
المتوفرة بشأن الحالة الخاصة والفردية للطفل ،باإلضافة
إلى معلوماتنا حول ردود فعل الطفل بالنسبة للبيئة،
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وقدرته على إدراك ما يحدث من حو ِله .من المهم أن
َ
بحساسية مع احتياجات الطفل ،مع سعينا
نتعامل
ٍ
إلى تمكين الطفل من التك ّيف بنجاح مع اآلخرين في
المجتمع ،وذلك عن طريق القيام بأقل عدد من التعديالت
الضرورية لتحقيق نجاح الطفل في هذا اإلطار .بمعنى آخر،
نستطيع أن نستفيد من جميع األدوات الالزمة للتعليم
وفق ًا لمستوى مهارات الطفل الحالية ،ولكن ينبغي أيض ًا
ِّ
الحث
سحب
أن نشمل أساليب التعليم التي ستتيح لنا
َ
تدريجي ًا ،باإلضافة إلى دعم الطفل في عملية تعلمه
للمهارات الجديدة.
الصفات الفردية للطفل
الجهاز الحسي – أوالًُ ،ق ْم بدراسة شخصية الطفل .ادرس
ردود فعله النمطية والمعتادة للصوت ،واللمس،
والروائح ،والحركة ،والمذاقات ...،الخ .على الرغم من أهمية
احترام ردود فعل الطفل للبيئة؛ فمن غير الحكمة أن
نجنّب الطفل مواجهة المواقف المزعجة لحواسه .بالنسبة
لبعض األطفال قد يعني هذا عزلهم عن العالم الخارجي
ُ
الطفل صعوبةً في مواجهة
يجد
إلى األبد! إذا
َ
كنت تتوقع أن َ
موقف ما؛ يجب التخطيط للتقليل التدريجي لحساسية

( )desensitizationالطفل ما أمكن .من أجل القيام بهذه
العملية؛ يجب تقديم الطفل للموقف تدريجي ًا ولفترات
قصيرة في كل مرة ،مع تعزيز قدرة الطفل على مواجهة
فعل
رد
الموقف لفترات أطول وأطول .ولكن أحيان ًا يكون ُّ
ِ
القوة بمكان بحيث يكون تقليل الحساسية
الطفل من
ِ
جد.
التدريجي غير ُم ٍ
إذا كنا بصدد حالة كهذه ،يتوجب علينا اختيار البيئة
التعليمية التي تأخذ بعين االعتبار طريقة استجابة الطفل
إلى المحفزات المختلفة في البيئة .قد يكون من المفيد
كذلك قَرن ( )pairingالظروف المزعجة قلي ً
ال مع األمور التي
يجدها الطفل تعزيزية مثل اللعبة ،الكتاب والطعام
المفضل لديه.
ُ
مث ً
الطفل صالة السينما مزعجةً إذا كانت
ال ،قد ال يجد
ُ
أحداث الفلم تدور حول الشخصية المفضلة لديه وكانت
معه لعبته المفضلة.
قم بتعليم الطفل كيفية التعبير عن ظروفه الخاصة
وكيفية التواصل حول ردود فعله للبيئة (السلوك
االستبدالي .)replacement behavior

فمث ً
عال
ال ،نستطيع أن نعلم الطفل كيف يقول «الصوت ٍ
جداً!» أو «هذا ال يعجبني» أو «هيا نذهب» حينما يشعر أنه
غير قاد ٍر عن التعامل من المحفزات الموجودة في البيئة.
ُ
الشعور بالقلق عند مواجهة المواقف غير
المتوقعة  /الحاجة إلى التشابه في البيئات
يختلف األطفال في قدرتهم على التعامل مع التغ ّيرات غير
المتوقعة في الروتين أو المواقف .إذا كان الطفل أو الطالب
ُيصاب بقلق شديد عند مواجهته للمواقف المستجدة،
نتجنب بعض السلوكيات السلبية عن طريق
نستطيع أن
َ
تعريف الطفل مسبق ًا بالظروف المستجدة بطريقة مفهومة
من ِق َبله.
تحدث معه عن الظروف التي
إذا كان الطفل يفهم اللغة؛ َّ
سيواجهها في الموقف المستجد؛ وقد تكون الكتب مفيد ًة
في هذا السياق.
مث ً
ال ،قبل زيارة عيادة طبيب األسنان ،ع ّرف الطفل بالموقف
ً
مسبقا عن طريق قراءة كتاب تدور أحداثه حول الموقف
نفسه .نستطيع كذلك أن نستفيد من القصص التي تروي
الصور أو المحادثات
المواقف االجتماعية أو اليومية عن طريق ُ
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(من نوع  social storiesأو  comic strip conversationsمن
تأليف  )carol grayمن أجل تعريف الطفل بالموقف مسبق ًا.
باإلضافة إلى ذلك ،نستطيع استخدام الجداول البصرية
( )visual schedulesفي حالة األطفال الذين ال يستوعبون
اللغة جيداً.
يكمن في أنها تع ّرف الطفل بما
إن الهدف الجوهري للصور
ُ
سيحدث خالل اليوم أو خالل فترة معينة من اليوم .مث ً
ال،
لفظية مثل «سنذهب
حينما يستطيع الطفل فهم عبار ٍة
ٍ
أوالً للبقالة ،ثم إلى منزل الجدة ،ثم سنذهب إلى الحديقة
العامة»؛ فلن نُضطر إلى استخدام الجدول البصري.
تحمل بعض
ويجب أن
َ
نتأكد هنا أنه ينبغي على الطفل ُّ
نشجع هذه القدرة بإضافة
العفوية في حياته! نستطيع أن
َ
بعض النشاطات الممتعة التي لم تكن في الروتين
إلى جدول النشاطات اليومية .تأكد من كون النشاط
الجديد من ضمن النشاطات التي تعجب الطفل كثيراً.
الهدف هوتعليم الطفل أن األشياء غير المتوقعة ُيمكن
أن تكون ممتعةً ! من المهم كذلك تعليم الطفل كيفية
التعبير عن احتياجاته ،وذلك لكي يستطيع الحصول
موقف ما .مث ً
ال ،قد
على المعلومات عن ما سيحدث في
ٍ
نقوم بتعليم الطفل أن يسأل «ماذا سيحدث اآلن؟» أو «أين
سنذهب؟» إذا كان في حاجة للمعلومات.
فهم المواقف االجتماعية
المتوحدين صعوبةً في «قراءة» أو
األطفال
الكثير من
يجد
ِّ
ُ
ُ
ِ
تفسير إشارات التواصل غير اللفظية مثل لغة الجسد أو
يصعب على الكثير
تعبيرات الوجه .إضافةً إلى ذلك ،قد
ُ
منهم تعلم «قواعد» التفاعل االجتماعي .نتيجةً لذلك،

68

فإنهم قد يقولون ويقومون بأشياء غير مناسبة للموقف
تعليم هذه المهارات لألطفال
االجتماعي .ولكن يمكن
ُ
استخدام القصص المصورة comic
بصورة مباشرة .يمكن
ُ
 strip conversationsوقصص المواقف االجتماعية (social
 )storiesمن أجل تعليم هذه المهارات لألطفال إذا كانت
قدرات الطفل اللغوية محدودة بحيث أنه ال يستطيع
يفهم الشرح أو التوضيحات اللفظية .ويمكننا أيض ًا
أن
َ
تعليم الطفل كيفية فهم المواقف االجتماعية عن طريق
تدريبه على مراقبة اإلشارات المرئية التي قد تساعده في
«قراءة» أو فهم أحاسيس وأفكار األشخاص المحيطين به
ٌ
مثال
(المصاحبات االجتماعية .)public accompaniments
على ذلكُ :يمكن مساعدة الطفل على فهم ما يشعر
به أو يخططه اآلخرون بواسطة االنتباه إلى حركات العين
واليد لدى اآلخرين.
فهم التوقعات االجتماعية
المتوحدون فهم ما يتوجب عليهم
قد ال يستطيع األطفال
ِّ
عمله في موقف معين .بالنسبة لألطفال الناشئين
بصورة اعتيادية ،فقد يراقبون ما يفعله األطفال اآلخرون
إذا كانوا غير متأكدين من السلوك المتوقع اجتماعي ًا
في هذا الموقف ،أو قد يسألون الوالدين أو المعلم عن
السلوك المناسب المتوقع منهم .ولكن بالنسبة للطفل
المتوحد؛ قد ال يستطيع إدراك ما عليه فعله إن لم يكن
قد تعلم تقليد أقرانه ،أو طلب اإليضاح .ولكن يمكننا
أن نتجنب بعض السلوكيات السلبية عن طريق توفير
فهمها من ِق َبل الطفل .نضيف هنا أنه
توضيحات يسهل
ُ
باإلضافة
األقران
تعليم الطفل كيفية تقليد
من المهم
ِ
ُ
ِ
إلى كيفية طلب المعلومات (.)manding information
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العوامل الثالثة لبيئة الصف الدراسي
هناك ثالثة عوامل رئيسية يجب أخذُ ها بعين االعتبار قبل
المتوحد في بيئة الصف الدراسي
اتخاذ قرار وضع الطفل
ِّ
التقليدي.
بينما يحب الوالدان أن يريا طفلهما يترعرع ضمن بيئة
الصف الدراسي التقليدي؛ فإنه من المهم أن نتحقق
من قدرة البيئة الدراسية على تلبية احتياجات الطفل
بالطريقة المثلى .ولكي نحدد الموقع المناسب للطفل؛
يجب أن نأخذ بعين االعتبار الشروط التالية:
المدرجة ضمن جدول الطفل في تلك السنة.
• األهداف ُ
• البيئات والخدمات اإلضافية التي يوفرها الصف.
• مهارات التعليم لدى الطاقم التعليمي.
ُّ
كل طفل من ذوي االحتياجات الخاصة لديه الحق في
الحصول على خطة تربوية فردية (individualized education
 .)plan, iepويتم وضع هذه الخطة من قبل المختصين في
والدي الطفل ،حيث توضح
المجاالت المختلفة بالتعاون مع
ّ
الخطة التربوية األهداف والغايات التي يشعر الفريق أنها
مناسبة للطفل نفسه وكحالة فردية.
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من المهم أن تكون األهداف قابلة للتحقيق ،وقابلة
للقياس ،وينبغي كذلك أن تكون األهداف محدد ًة ومبنيةً
على المهارات التي سبق واكتسبها الطفل أص ً
ال .يجب
تقوم الخطة بتعريف المهارات األساسية التي يجب أن
أن
َ
يتعلمها الطفل من أجل الحصول على مهارات إضافية،
خاص .يجب أن نشدد أن
ومن دون الحاجة إلى تدريب
ّ
الهدف هنا هو مساعدة الطفل على تحقيق أكبر قدر من
االستقاللية ،وتقليل اضطراره للبيئات التقييدية (أي التي
تقيد حريته).
بعد قيام
الفريق بوضع الخطة التربوية الفردية ()iep؛ فإن
ِ
الخطوة التالية هي البدء بتنفيذها .عند هذه المرحلة
ينبغي على الفريق دراسة األهداف الموضوعة وتحديد
المكان الذي سيجري فيه التدريس .إذ تُعتبر هذه خطو ًة
مهمةً في عملية التنفيذ.
من المهم أيض ًا النظر إلى بيئة الصف الدراسي الحالية
للطفل (بما في ذلك الزمالء ،الطاقم التعليمي،
واإلمكانات ...،الخ) إذ قد يتعذر العمل على بعض األهداف
التعليمية في تلك البيئة وبتلك اإلمكانات (مث ً
ال ،تعليم

سلوك التخاطب للطفل إذا كان جميع أقرانه غير قادرين
على التواصل اللفظي) .تقع المسؤولية على الفريق
التربوي لتحديد البيئة المناسبة للتعليم ،حيث تنطوي
ُ
المتوحدين على
المناسب لألطفال
عملية تحديد المكان
ِّ
ِ
اختيار مزيج من البيئات التعليمية.
ذلك وينبغي تعليم الطفل َّ
أقل عدد ممكن من القيود
البيئية ،ويجب تحديد البيئة المناسبة اعتماداً على قدرة
الطفل الفردية على العمل والمشاركة في تلك البيئة،
حيث أن نجاح الطفل ضمن بيئة معينة تحدده قدرة الطفل
على التعلم من تلك البيئة.
يجب على الفريق أن ينظر ليس فقط في تاريخ التعلم
بالخاص بالطفل نفسه ،ولكن أيض ًا إلى توافر الموارد
المتاحة للطفل.
ِّ
الصف الدراسي،
الفريق إلى حجم
ينبغي كذلك أن ينظر
ُ
ونسبة المعلمين إلى الطالب ،والخلفية التدريبية
ِ
للمعلمين .من المهم أيض ًا بالنسبة لمعلم الصف أن
نة من احتياجات الطفل الخاصة ،وأن يكون
يكون على ب ِّي ٍ
ً
ُمد َّرب ًا تدريب ًا مناسبا على تنفيذ إجراءات التعليم الفاعلة
بالنسبة للطفل واحتياجاته الفردية.
إن الميزة الرئيسية إلدراج الطفل ضمن إطار بيئة الصف
الدراسي التقليدي هي النماذج المستمرة للتفاعل
اللغوي واالجتماعي النمطي التي ستتوفر للطفل .فهنا
يتمكن الطفل ،ليس فقط من تعلم استخدام الكلمات
المناسبة ،ولكن أيضا معرفة متى يستخدمها .كما تتوفر
العديد من الفرص لنمذجة اللغة المناسبة للتقليد من
قبل الطفل.
مع ذلك ،فإنه من المهم بالنسبة للفريق أن يحدد مدى
إمكانية استفادة الطفل من هذه النماذج .يجب أن
نسأل :هل يمتلك الطفل المهارات اللفظية المناسبة؟
هل يمتلك الطفل المهارات الناشئة الضرورية لتقليد
األلفاظ والحركات؟ وهل لديه مهارات التواصل األساسية
التي من شأنها السماح له بإدراك الجوانب المهمة من
زمالء الطفل المهارات الالزمة
نموذج التفاعل؟ هل يمتلك
ُ
المتوحد بالتفاعل؟
لمساعدة الطفل؟ هل يبادرون الطفل
ِّ
وهل هم قادرون على إشراك األطفال في تفاعالتهم؟
قبل اتخاذ قرار إدراج الطفل في البيئة التقليدية؛ يتوجب

على الفريق دراسة مساوئ اإلدراج .أوالً ،وقبل ِّ
كل شيء،
ُ
فالطفل
يقلل اإلدراج من فرص التعليم المخصص للفرد.
هنا يجب أن يتعلم ضمن مجموعة ،وعليه أن يتعلم
مهارات جديدة بصورة مباشرة في ِّ
وقت ممكن .يجب
أقل
ٍ
ُ
الطفل قادراً على فهم اتِّباع التعليمات بسهولة،
أن يكون
وأن تكون لديه مهارات تقليد قوية.
بالنسبة للمعلم ،فسيصعب عليه تقديم التعليم
الثناء والشعو ُر
والتعزيز على مستوى فردي ،فهنا يصبح
ُ
ُ
باإلنجاز بعد االنتهاء من المهمة هو العامل الرئيسي
األولي داخل الصف الدراسي .يصبح من النادر
للتعزيز ّ
كذلك أن يتمكن المعلم من إيقاظ الدافعية الفردية لدى
الطفل.
يجب أن ُيؤخذ بعين االعتبار.
إن سلوك الطفل هو أمر آخر
ُ
ً
إذ غالب ًا ما تكون البيئات الشاملة أقل تسامحا مع
السلوكيات المشاغبة ،وذلك بسبب اآلثار السلبية التي
قد تقع على األطفال اآلخرين .ضمن إطار البيئة الشاملة،
يصعب تحديد وظيفة سلوك الطفل .بدالً من ذلك
فإنه قد
ُ
ُ
ً
قد ُيعامل السلوك على أنه سلوك طوبوغرافي (مثال إذا
قام طفل بالصراخ على أحد زمالئه أو ضربه ،يتم إبعاد
الطفل من النشاط) .إذا كانت وظيفة ذلك السلوك هي
وسيلة للتهرب ،فقد يتم تعزيز هذا السلوك السلبي عن
غير قصد.
الوقت
التدريب أو
المدرب
إضافةً إلى ذلك ،قد ال يملك
َ
ُ
َ
الكافيين للتعامل مع السلوك المعقّ د ،وقد يقوم
بتعزيز السلوكيات غير التك ّيفية عن غير قصد.
من البديهي أن هناك الكثير من األشياء التي يجب أن تُؤخذ
بعين االعتبار عند تحديد مدى جاهزية الطفل لإلدراج في
نقوم
بيئة شاملة كالصف التقليدي .من األهمية بمكان أن
َ
المفتاح هنا هوالتخصيص
بدراسة جميع العوامل المؤثرة.
ُ
الفردي ،إذ نقوم أوالً بتحديد احتياجات الطفل التعليمية،
ومن ثم نقوم بتحديد المكان األفضل للتنفيذ .قد نجد أن
مزيج ًا من األماكن هوالوضع األفضل للطفل .مهما كانت
ّخذة؛ احرص على تسجيل بيانات دقيقة عن
القرارات المت َ
ّ
معدل اكتساب الطفل للتعلم ،وتأكد من عمل الطاقم
َّ
التربوي كفريق واحد واجتماع جميع أعضائه مع ًا بشكل
متكرر .قد تتغير احتياجات الطفل على مدار السنة ،ومن
نقوم بمراجعة انجازا ِته وضبط وتعديل المواقف
المهم أن
َ
البيئية حسب الحاجة.
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بدايات رائعة
ونطور العالقة العالجية بعناية
من المفصلي أن نبدأ
ِّ
ُ
ً
فائقة ،كما أنه من المهم جدا أن يستم َّر الطفل باالستمتاع
بمصاحبة اآلخرين ،وباعتبار التع ّلم نشاط ًا مرغوب ًا!
تعليم الطفل بأن وصول
المهمة األولى للمدرب هي
ُ
المدرب يعني بداية فترة النشاطات الممتعة! من الناحية
السلوكية ،يجب عليك أن «تُقرن نفسك مع المعززات»
( ،)pair yourself with reinforcersإذ يمكن إنجاز هذا بطرق
عديدة ولكن الطريقة الرئيسية هي مراقبة الطفل بعناية
والتفاعل معه بطريقة يجدها ممتعة .الحظ كيف يحب
لمس ،وأنواع األصوات التي يستمتع بسماعها،
الطفل أن ُي َ
كيف يستجيب لتعبيرات الوجه المختلفة ،وأنواع اللعب
التي يفضل اللعب بها .اقترب منه عندما يظهر عليه
قيد أو شرط.
الملل،
وقدم له شيئ ًا يستمتع به من دون ٍ
ِّ
العب معه دون أن تنتظر استجابةً منه .قد يكون من
ٌ
لعبة «خاصة»
طعام أو
للطفل
يكون
المفيد أحيان ًا أن
ٌ
َ
ِ
تتوفر فقط عند حضور المدرب ،لما من شأنه تكريس
المعلم كشكل من أشكال «المعززات المشروطة».
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كيف تعرف أن أساليبك ناجحة؟
حين يبدو الطفل سعيداً عند وصولك! فيما يتعلق ببدء
العالقة التربوية بين المدرب والطفل ،تجدر اإلشارة إلى
العوامل المهمة التالية:
• ال تقاطع الطفل عندما يكون منغمس ًا في نشاط ممتع
عند وصولك .على سبيل المثال :سيكون من األفضل
َّ
المفضل لدى الطفل قبل الموعد
عدم تشغيل الفيديو
المقرر لوصول المدرب بقليل.
تعط الطفل
• ال تطالب الطفل باستجابة .بعبارة أخرى ،ال
ِ
أي تعليمات تتطلب استجابة مثل «تعال هنا»« ،اجلس»،
«انظر إلى هذا» ... ،الخ.
• تفاعل مع الطفل بطريقة ممتعة ومفعمة بالحيوية
لكي تجعل الطفل يحب مرافقتك.
متى نطلب االستجابة األولى من الطفل؟
أهم شيء نعلمه للطفل باستخدام نموذج السلوك
إن
َ
اللفظي هو كيفية طلب األشياء التي يريدها (،)manding
وهذا ألن الطفل عاد ًة ما يمتلك الدافعية للتواصل من
أن لديه «الرغبة
أجل الحصول على األشياء التي يريدها (أي ّ
في الشيء»  .)establishing operationوعاد ًة ما نرى «قفز ًة

كبيرةً» في مهارات االتصال عندما يتعلم الطفل كيفية
عبارات مثل «أنا أتحدث» و «أنا
الطلب ،إذ يتعلم الطفل
ٍ
أحصل على »...وهذا يمكّ نه بشكل كبير .ويجب البدء
بطريقة التعليم هذه جزئي ًا منذ المرحلة األولى من عملية
التدريب .على سبيل المثال :إذا كنت ترى الطفل وهو يمد
يده إلى لعبة معينة (كسيارة) ،قد تقول «سيارة» .أمسك
السيارة لثانية واحدة فقط لرؤية ما إذا كان الطفل سيقوم
أية حال .إذا
بالترديد .إذا لم يردد الكلمة،
اعطه السيارة على ِ
ِ
لم تكن لدى الطفل القدرة على االستجابة الترديدية عندما
تجب
يكون في نطاق السيطرة التعليمية للمدرب؛ فربما
ُ
محاولة الحصول على استجابة «ملء الفراغ» ( )fill-inيمكن
في وقت الحق تعميمها إلى الطلب .تستطيع أن تقول ،مث ً
ال،
«هيا نلعب بالسيارات» .وبعدها تكرر «هيا نلعب» ،وتنظر ما
إذا كان الطفل سيستجيب بملء الفراغ.
ٌ
ٌ
ُ
يحبه
مفيدة أخرى مفادها
تقنية
هناك
عرض الشيء الذي ُّ
الطفل بوضوح ،ولكن بطريقة يصعب الوصول إليها من
ونوج ُه سؤاالً للطفل مثل «هل
دون مساعدة شخص بالغ.
ِّ
تريد السيارة أم الكتاب؟» .إذا لم يستجب الطفل ،مع علمنا
أنه قادر على قول الكلمة ،فقد يكون من الضروري أن نع ّلم

التعاون مع أنشطة التقليد األخرى في نفس فترة
الطفل
َ
تعليم الطلبات اللفظية ( .)verbal mandsمن المهم
االلتفات إلى العوامل التالية عند البدء بطلب االستجابات
من الطفل:
• ال تقم أبداً بطلب استجابة ال يمكن حثها من الطفل.
على سبيل المثال :ال تقل ُ
«قل سيارة».
• بينما تمسك بلعبة سيارة إذا كان الطفل ال يستطيع
تقليد حركاتك بصورة منهجية ،ألننا ال نستطيع إجبار
الطفل جسدي ًا على قول الكلمة .تذكّ ر أننا ال نريد الطفل
أن يتمرن على عدم اتباع التعليمات.
• إذا قمت بتوجيه تعليمات جسدية للطفل ،مثل «اجلس»،
توجه الطفل جسدي ًا إلى الجلوس إذا لم
يجب عليك أن ّ
يفعل ذلك تلقائي ًا .نكرر :إننا ال نريد الطفل أن يتمرن على
عدم اتباع التعليمات.
• تأكد من كون التعليمات األولى التي توجهها هي تلك
التي يستطيع الطفل تنفيذها بكل تأكيد ،وعزّز بكثافة
عند امتثال الطفل للتعليمات .قد تشتمل متطلبات
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التقليد غير اللفظي ،مثل:
االستجابة األولى على
ِ
«تعال إلى هنا» (مع وجود شخص بالغ آخر للنمذجة
ولالستجابة للحث)« ،اجلس» «المس»ُ ،
«قم بمطابقة
شيئين»« ،ضع القطعة في األحجية» ...الخ.
• ال تقم مطلق ًا باستخدام المعزز كرشوة .وهذا يعني،
بصورة رئيسية ،تهييج الطفل بعرض المعزز على مرأى
منه ومطالبة الطفل باستجابة قبل السماح له بأخذ المعزز.
هذا ال يعني أنه ال يمكننا استخدام المعززات «كوعود» .على
سبيل المثال :إذا كنت تريد أن يأتي الطفل إليك ،امسك
يحبه الطفل في يدك واعطه إياه عندما يأتي!
شيئ ًا ُّ
مهارات صوتية
• حتى بالنسبة لألطفال الذين يمتلكون
ٍ
(أي القدرة على إنتاج األصوات)؛ ال تزال خارج سيطرة المدرب،
قد تكون الصور ولغة اإلشارة مفيد ًة في تعليم الطفل
كيفية طلب األشياء التي يستطيع قول أسمائها ،وهذا
ُّ
حث الطفل على تشكيل إشارة في تجاه
ألنه يمكن
الصورة ،أو على تسليم صورة الشيء الذي يريده للمدرب،
ولكن ال يمكن حث الطفل جسدي ًا على الكالم .ونجد أنه
ُ
الطفل سريع ًا باستخدام الكلمات
من الطبيعي أن يبدأ
ً
بشكل وظيفي إذا كان قادرا على نطقها ،حالما يفهم
«قاعدة» الطلب (.)manding
التعامل مع السلوك السلبي
ال ينبغي مطلق ًا أن يحصل الطفل على معزز بواسطة
السلوك السلبي .غالب ًا ما يكون تطبيق هذا المبدأ صعب ًا
في بداية العالقة العالجية ،وذلك ألنه ،في بعض األحيان،
قد تكون سلوكيات الطفل السلبية قد تم تعزيزها عن
ُ
الطفل
قصد في بعض األحيان .من الشائع أن يبدأ
غير
ٍ
ِ
بالبكاء والصراخ عندما تكون لديه حاجة غير مل ّباة .وألن
الطفل غير قاد ٍر على التواصل بطرق أكثر فعاليةً  ،قد
يحاول الوالدان التوصل إلى ما يريده الطفل عندما يصرخ
بتقديم كل األشياء المفضلة لديه ،مما من شأنه تعزيز
َ
تجاهل نوبة
الصراخ ونوبات الغضب ( .)tantrumingإن
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الغضب قد يؤدي إلى زيادة هذا السلوك مؤقت ًا (ما ُيعرف
ولكن
باالنفجار االنكفائي االنطفائي ،)extinction burst
َّ
أي من األشخاص الذين
من المِ فصلي أن ال «يستسلم» ٌّ
يتعاملون مع الطفل عند حدوث نوبات الغضب .حاول أن
تتجاهل النوبة إذا كان الطفل يصرخ من أجل الحصول
على شيء ما .قم باالبتعاد عن الطفل ،خذ نفس ًا عميق ًا،
وحافظ على هدوئك! عندما يهدأ الطفل ،استخدم الصور،
ولغة اإلشارة أو اعرض عليه األشياء ،إلى أن تتوصل إلى ما
يريده .إذا كنت واعي ًا بما يريده الطفل؛ يمكنك أن تستخدم
تبك» أو شيء من هذا القبيل ،وابدأ
إجراء العد .قل «ال
ِ
بالعد حينما يتوقف الطفل عن البكاء ،حتى لو كان فقط
لكي يأخذ نفس ًا ،ثم ابدأ بالعد مجدداً في كل مرة يبدأ
الطفل بالبكاء مجدداً .فور ما يتوقف الطفل عن البكاء
لمد ٍة تكفي للعد حتى رقم محدد ُمسبق ًا (إلى  ،10مث ً
ال) ،قم
بإعطاء الطفل الشيء الذي يريده.
أما إذا كان الطفل في نوبة الغضب نتيجة رفضه لالمتثال
الحث األقل تدخُّ ً
ِّ
ال لكي
ألحد تعليماتك؛ قم باستخدام طريقةَ
تتأكد من قيام الطفل بعمل ما ُطلب منه .إذا طلبت منه
الجلوس وبدأ بالصراخ ،قم بتوجيهه برفق إلى الكرسي،
اجعله يجلس لعدة دقائق ،ثم اسمح له أن يقوم (فقط
في حال توقفه عن الصراخ!) .أهم ما نستفيد من السلوك
السلبي هو أن نتعلم كيفية تجنبه في المستقبل.إذا كان
الطفل يعاني من نوبة غضب؛ فهذا يعني أنه يجب تعديل
إجراءات التعليم .قم بمراجعة المعززات ،وكثافة التعزيز،
وصعوبة المهام المطلوبة من الطفل ،من أجل تحديد
النقاط التي تحتاج إلى التعديل .من المهم جداً عدم تعزيز
المثلى هي أن نتجنب
السلوكيات السلبية ،ولكن الطريقة ُ
السلوكيات السلبية باستخدام إجراءات التعليم الفعالة.
أهم ما علينا تذكّ ره في بداية العالقة العالجية هوأن
نستمتع بعملنا وبصحبة الطفل ،وأن نعلم الطفل
أن التعليم ممتعٌ  ،وأن التواصل مصدر قوة! يجب
تتحسن عندما
يتعلم أن الحياة
على الطفل أن
ُ
َ
يقوم باتباع التعليمات!
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األلعاب والنشاطات المعززة
بالنسبة لألطفال الذين يفضلون التحرك
• األراجيح  – swingsادفع ،أعلى ،أسرع ،اتركني ،اجعله يدور.
الدوار أو لعبة الدوران "spinning/"sit-n-spin
• الكرسي
ّ
 – merry-go-round spinning chairإلى األعلى ،اجعله يدور،

انطلق ،أسرع ،إلى األسفل.
• القفز بالكرات العالجية  – bouncing on therapy ballsإلى
األعلى ،إلى األسفل ،انطلق ،قم بجولة.
• الركوب على الكرسي المتأرجح أو الركوب على ظهر
المعالج – انطلق ،اصهل ،اركب ،حصان.
ُ
• الترامبولين  – trampolineاقفز ،قف ،انطلق ،أعلى ،أسماء
دمى الحيوانات ،شخصيات (خيالية) للقفز مع الطفل،
اختبئ ،مفاجأة.
ِّ
يفضلون الضغط المركّ ز أو
بالنسبة لألطفال الذين
الدغدغة
• العناق – عانق ،عانق بشدة ،أجزاء الجسم.
• الدغدغة – دغدغ ،أجزاء الجسم.
• الضغط بين المخدات والمراتب ،واللف في البطانيات
واألغطية.
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ِّ
يفضلون األماكن الضيقة
بالنسبة لألطفال الذين
الخيام ،الصناديق الكبيرة ،األنفاق ،البطانيات– ادخل،
اخرج ،أناشيد األطفال ،افتح ،أغلق ،مظلم ،مضيء ،لعبة
المفاجأةَ ،ن ْم ،استيقظ ،نهار ،ليل.
ِّ
يفضلون تحريك األشياء
بالنسبة لألطفال الذين
وتدويرها
• العجالت ،التروس– ضع بالداخل ،ادفع ،اسحب ،شغّ ل،
أطفئ ،طلب ألوان معينة أو أحجام األشياء.
• بالونات– انفخ ،أكبر ،األلوان ،األحجام
• الفقاعات– انفخ ،األحجام« ،الفقاعات التي يمكن لمسها»،
أجزاء الجسم ،المواقع ،افتح ،بالداخل ،مبلل.
• اللفافات أو األوشحة الملونة– األلوان ،المواقع ،لعبة
المفاجأة ،اختبئ ،خارج ًا.
ِّ
يفضلون األصوات
بالنسبة لألطفال الذين
صي الموسيقية ( ،)music sticksاأللعاب التي تتكلم،
• ِ
الع ّ
اآلالت الموسيقية – سريع ،بطيء ،هادئ ،مزعج ،األغاني.
ِّ
يفضلون األشياء الطويلة
بالنسبة لألطفال الذين

كالعصي
ِ
العصي الموسيقية – الصوت مرتفع ،هادئ ،سريع،
• ِ
بطيء ،شارك مع اآلخرين.
• األنابيب – ادفع ،اسحب ،في الداخل ،خارج ًا ،طويل ،قصير،
ثقيل ،خفيف.
صي «اللماع أو الغليتر» (ribbon wands/
صي األوشحة ِ
وع ّ
• ِع ّ
ُ
 – )glitter wandsلف ،إلى األعلى ،إلى األسفل ،طويل ،قصير،
األلوان.
بالنسبة لألطفال الذين يفضلون األضواء واأللوان
• المصابيح اليدوية ( – )flashlightsسلط الضوء على/
سم األشياءِ ،جد ،انظر ،المواقع.
ِ
• األلعاب التي تضيء ،األلعاب اإللكترونيةِ ،عصي «الغلتير».
• الصورة المتحركة بأسلوب توقف الحركة stop motion
 –animation, oogliesتشغيل/إيقاف ،اضحكُ ،مضحك ،دغدغ،
توقف ،تشكيل األسئلة ،أجزاء الجسم.
بالنسبة لألطفال الذين يفضلون الروائح
• الكتب المعطرة ،طين اللعب المعطر ،األقالم المعطرة–
األلوان ،الروائح ،األنف ،األشياء.
بالنسبة لألطفال الذي يفضلون تنويع الملمس
• لعبة أكياس الرز والحبوب– اختبئ ،في الداخل ،خارجاً،
غط ،ممتلئ ،فارغ ،اسكب ،كبير ،صغير.
ِ
• كرات الضغط ( –)tension balls/koosh ballsاعصر،
خ ِّبئ ،المواقع ،افتح ،في الداخل ،خارج ًا ،كبير ،صغير،

ارم ،اصطد.
ِ
• لعبة األنابيب التي تُعصر ويصعب مسكها (squishy
– )tubes that are hard to hold onto/worms, squishy balls
اعصر ،في الداخل ،خارج ًا ،منحشرَ ،ز ِلق ،ل ّين ،يابس.
• طين اللعب – األلوان ،األشياء (القوالب التي ُيشكل بها
الطين) ،األحجامُ ،لفُ ،دق ،اضغط ،ادفع ،افتح ،في الداخل،
إلى الخارج.
• مكعبات الفراشي أو كُ تل الشعر الخشن (–)bristle blocks
ابن ،طويل/قصير ،األلوان ،األشكال.
ِ
• أصباغ األصابع/رغوة الحالقة – األلوان ،لزجُ ،مبتل ،األشياء
المصبوغة ،األشكال.
• الكتب ذات الملمس
ابنُ ،مبتل ،جاف ،بالداخل ،بالخارج ،تحت ،خبئ،
• الرمل – ِ
مفقودِ ،جد.
اللعب بالتمثيل أو التظاهر
• األلعاب التي يمكن أن تُستخدم للعب الرمزي والتي
تع ّلم كذلك مفهوم السبب واألثر:
• إسطبل الخيول مع مضخة ماء.
• مطبخ مع مواقد وحوض ماء.
• دمي يمكنها أن تأكل.
• أطعمة متغيرة األلوان.
• نماذج بالستيكية لألطعمة.
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قواعد التعزيز
من الواضح أنه ينبغي أن تكون المعزِّزات معزِّزة .يجب
االلتفات إلى أنه ما ُيعتبر معزِّزاً بالنسبة لطفل ما قد
منفراً بالنسبة لطفل آخر ،وما ُيعتبره الطفل معزِّزاً
ُيعتبر ِّ
في وقت ما ،قد ال يكون معزِّزاً في وقت الحق.
• يجب أن يكون التعزيز مشروط ًا حسب الظروف ،إذ
ينبغي أن يكون المعزِّز متوفراً فقط عند حدوث السلوك
المستهدف تعليمه ،وذلك لكي ال تقل فاعلية المعزِّز.
(يمكن تقديم التعزيز غير المشروط أثناء محاولة القَ رن
بين المدرب والتعزيز ،أو بين نشاط غير مرغوب فيه
والتعزيز).
نستخدم مجموعةً متنوعةً من المعزِّزات ،وذلك
• يجب أن
َ
لضمان محافظة المعزِّز على قيمته ،باإلضافة إلى إتاحة
طريقة للتعزيز التفاضلي.
األولية.
قم دائم ًا بقَ رن المعزِّزات االجتماعية مع المعزِّزات ّ
• ْ
• قم دائم ًا بالتعرف على المعزِّزات الجديدة وتطويرها.
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• قم بدراسة سلوكيات الطفل المحفّ زة للذات من أجل
المساعدة على تحديد األشياء والنشاطات التي يستمتع
بها الطفل.
• قم باستخدام المعزِّزات المالئمة لسن الطفل ،مما
زمالء الطفل له ،باإلضافة إلى زيادة
من شأنه زيادة تقبل
ِ
إمكانية تعامل الطفل مع المعززات في البيئة الطبيعية.
• إن األشياء المفاجئة والجديدة تزيد من فاعلية التعزيز
بصورة كبيرة .عاد ًة ما تكون المفاجآت ممتعة ومشجعة
للدافعية ،وقد يكون من المفيد مث ً
ال استخدام صندوق أو
كيس المفاجآت.
• في البداية ،ينبغي أن يحدث التعزيز بعد السلوك بصورة
ُ
َ
يربط
الطفل
فورية ومباشرة .ينبغي أن نتأكد من أنَّ
سلوكَ ه مع التعزيز .يكون التعزيز أكثر فاعليةً عندما
يحدث بعد نصف ثانية من حدوث السلوك.
متنوع للتعزيز واتِّباعه بدقة.
جدول
• يجب وضعُ
ِّ
ٍ

• ينبغي سحب التعزيز تدريجي ًا أثناء تعلم الطفل للمهارة،
ويجب أن تحصل المهارات السهلة على تغطية أقل في
جدول التعزيز.
• قم بتقييم وتقدير التوقيت المناسب للتعزيز.

تقديم
• قم باستخدام التعزيز التفاضلي ،إذ يجب
ُ
المكافآت األفضل للسلوكيات األفضل والمهام األصعب،
بينما يجب تقديم المكافآت متوسطة القيمة لمهام
متوسطة الصعوبة أو لتقليل السلوكيات السلبية.

• تجنب عرقلة دافعية العمل من أجل القيام بالتعزيز،
واعمل على بناء مجموعة «عنقودية» أو متفرعة من
االستجابات قبل إعطاء مكافأة ملموسة.
• بمرور الوقت ،قم بالتغيير إلى المعزِّزات األكثر طبيعيةً
وعمليةً – مثل الثناء االجتماعي ،ولغة اإلشارة التي تدل
على الثناء.
• تجنب استخدام المكافآت كرشوة ،وال تسمح للطفل بأن
يتعود على المعرفة ُمقدم ًا بالمعزِّز الذي سوف يحصل
ّ
عليه .ال تذكّ ر الطفل بالمعزِّز الذي كان سيحصل عليه
لوأقلع عن السلوك المشاغب .إضافةً إلى ذلك ،ال تقم
بتقديم معزِّزات إضافية في محاولة منك لتهدئة الطفل
عندما يتصاعد سلوكه السلبي.
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تعليم الطلب بواسطة تبادل الصور والنماذج
إذا قمنا بتحديد أن أحد أنظمة التواصل بالتبادل هو
مالءمةً لألهداف التعليمية في
نمط االستجابة األكثر
َ
مرحلة الطفل الحالية؛ فينبغي تحديد ما إذا كنّا سنقوم
أن هذا
باستخدام النماذج أو الصور أو كليهما .ونكرر هنا ّ
القرار يجب أن ُيبنى على المهارات الحالية للطفل ،باإلضافة
إلى ضوابط البيئة التي عاد ًة ما يتواجد فيها .حالما يتم
تحديد هذا؛ ينبغي على الفريق التعليمي أن يتخذ قراراً
المناسبة لتعليم نظام التبادل .إذا قررنا
بشأن المحفزات
ِ
استخدام نظام التواصل بالتبادل ،يجب أن نقوم بجمع
األشياء التي عاد ًة ما يستخدمها الطفل ،وذلك من أجل
الحصول على ع ّينة مم ّثلة ( )representative sampleلتلك
األشياء .قد تساعدك االقتراحات التالية في اختيار الع ِّينة:
• الكوب البالستيكي الذي يستخدمه الطفل لطلب األشربة.
• بعض الع ِّينات من الوجبة الخفيفة المفضلة لدى الطفل،
مقوى.
حيث يتم لصقها على قطعة ورق
َّ
َّ
المفضل لدى الطفل ،حيث
• بعض الع ِّينات من الطعام
يتم وضعها في علبة بالستيكية شفافة (مثل علبة
الكاسيت) ويتم إغالقها بالشريط الالصق.
المفضل لدى الطفل (كلعبة ،مث ً
َّ
ال)،
• ع ِّينة من الشيء
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حيث توضع في علبة بالستيكية شفافة (مثل علبة
شريط الفيديو).
الصور ،قم بتحديد نوعية الصور التي
إذا قررنا استخدام ُ
ستلبي احتياجات الطفل بصورة أفضل .تذكر أنه ليس من
الضروري دائم ًا أن يكون الطفل قادراً على مطابقة الصورة
بالشيء قبل بدء التعليم .حينما نعزز قدرة الطفل على
مبادلة الصورة بإعطاء الشيء المطلوب؛ فنحن نصنع
رابط ًا يربط الصورة مع الشيء الذي تمثله .ولكن إذا كان
الطفل يواجه صعوبةً واضحةً في التمييز بين الصور ،قم
بإعادة تقييم المحفزات من أجل تحديد التغييرات التي
يجب عملها لمساعدة الطفل على التمييز .أحيان ًا قد تجد
أنه من األفضل استخدام نوع مختلف من المحفزات .وهناك
عدة خيارات منها:
الصور الفوتوغرافية.
• ُ
• قطع من لفافات ( )wrappersاألشياء المفضلة لدى الطفل.
• قطع من صناديق أو ُعلب األلعاب المفضلة لدى الطفل.
"• األيقونات ( )iconsأو الرسمات التخطيطية
(.)line drawings

بعد ذلك قم بتحديد األشياء أو النشاطات التي تستطيع
استخدامها من أجل تدريب الطفل على نظام التبادل الذي
َّ
المفضل لدى الطفل،
بالنشاط
بالشيء أو
تم اختياره .ابدأ
ِ
ِ
ُ
الطفل رغبةً حقيقةً في الشيء أو
حيث يجب أن يمتلك
النشاط عند بدء فترة التعليم .قم بإعطاء الطفل قطعةً
صغير ًة من الشيء وتحقق مما إذا كان الطفل يريد المزيد،
أو الحظ إذا ما قام الطفل بمد يده للشيء ،أو بدأ بالتحديق
فيه .تذكّ ر أنك ال تستطيع أن تعلم الطفل أن يطلب شيئ ًا
ال يريده في الوقت الحالي! تقني ًا ،تتطلب الخطوات األولية
لتعليم التبادل وجود شخصين .قم بوضع الشيء (والذي
يرغب فيه الطفل) أمام الطفل ،ولكن ليس في موضع
يده إليه .في مرحلة التعليم األولية،
يستطيع أن يمد َ
سيكون من المفيد تجزيء الشيء المرغوب فيه من
أجل إعطائه للطفل تدريجي ًا ،وذلك لتوفير ُفرص كثيرة
نريد
للتمرين .بعد ذلك ،نضع النموذج أو الصورة التي
ُ
أن نبادلها بين الطفل وبين الشيء المرغوب فيه .يقوم
المدرب األول بالجلوس مقابل الطفل ،في موضع قريب
من الشيء المرغوب ،ثم يقوم المدرب الثاني بالجلوس
ِّ
بالحث .من المهم
وراء الطفل ،وذلك من أجل القيام
أن ال يتحدث المدربان عن الشيء المرغوب فيه قبل أن
يكون متوفراً في بداية الجلسة ،وذلك ألننا نريد أن تكون
االستجابة مبنية على رغبة الطفل في الشيء ،بدالً من أن
ننطلق مما قاله أو عمله المدربان.

لشيء ال يرغب الطفل فيه،
• قم بإضافة صورة أو نموذج
ٍ
شتت (.)distracter
الم
ر
دو
الشيء
وذلك لكي يلعب هذا
َ ُ ِ
قم بخلط األشياء على الطاولة بحيث يتوجب على الطفل
النظر إلى الصور واألشياء بهدف اختيار الشيء الصحيح.
• قم بالسحب التدريجي ( )fadingلحركة اليد الممدودة من
ِقبل المدرب األول.
• قم بالسحب التدريجي لوجود المدرب األول .قم باالبتعاد
تدريجي ًا عن الطفل وذلك لكي يضطر الطفل إلى المجيء
إليك من أجل الحصول على الشيء المرغوب.
• قم تدريجي ًا بتعليم الطفل كيفية طلب األشياء
والنشاطات األخرى التي يرغب فيها.
• قم تدريجي ًا بتوسعة مجال االختيارات التي على الطفل
أن يطلب األشياء من ضمنها.
• َضع الصور أو النماذج في مكان يسهل الوصول إليه
من قبل الطفل .إذا تعذّ ر ذلك ،قم بتعليم الطفل كيفية
طلب كراسة أو صندوق تُخزّن الصور أو النماذج فيه.
• تأكّ د من تعليم الطفل كيفية القيام بالتبادل مع
مجموعة متنوعة من األشخاص وذلك لكي ال يتعلم الربط
ً
خطأ بين النشاط المطلوب وشخص واحد فقط.

بينما يمد الطفل يده للشيء ،يقوم المدرب الثاني بحث
الطفل جسدي ًا على التقاط الصورة أو النموذج وإعطائها
يده ممدود ًة من أجل استالم
إلى المدرب األول ،الذي تكون ُ
الصورة أو النموذج .فور ما تكون الصورة أو النموذج في يد
المدرب؛ يقوم المدرب األول بذكر اسم الشيء ويقوم بإعطائه
للطفل ،حيث يجب أن تتم هذه العملية بسرعة فائقة.
ينبغي االستمرار في عملية الحث الكاملة حتى يبدأ الطفل
في «التقاط» النموذج أو الصورة ووضعها في يد المدرب األول
من دون حث.
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إجراءات التعليم "الطلبات الصوتية"
ينبغي أن نضع دائم ًا في االعتبار:
• إيجاد ظرف يستطيع الطفل تحته القيام باالستجابة
التي تريدها (أو استجابة شبيهة) ثم قم بتعميم
االستجابة إلى الظرف الجديد.
• هناك احتمالية أكبر أن يقوم الطفل بتكرار كلمة قالها
للتو تحت الظرف الجديد.
ِّ
ثوان؛ تذكر
ثالث
إلى
ثانيتين
مرور
بحث الطفل بعد
• قم
ٍ
أننا نريد أن نحافظ على إحساس الطفل بالنجاح.
ماذا ينبغي أن نفعل إذا كان الطفل قادر ًا على إنتاج
األصوات ولكن تلك األصوات غير مفهومة؟
• استمر في تعزيز هذه األصوات في البيئة الطبيعية.
حتى إذا كان التشابه بين الكلمة وبين الشيء الذي
يطلبه الطفل طفيف ًا جداً ،قم بإعطائه الشيء ثم ُ
الفظ
الكلمة بشكل صحيح ،وذلك من أجل تشكيل األصوات
تدريجي ًا حتى يزداد التشابه بينها وبين اسم الشيء
يقوم
المطلوب لفظه .من المأمول في هذه الحالة أن
َ
ُ
الطفل أيض ًا باستخدام أحد أنماط أنظمة التواصل
التعزيزية ( augmentative systemمثل لغة اإلشارة أو نظام
التبادل) ،وذلك لكي يتمكن األشخاص الذين ال يعرفون
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الطفل من فهم طلباته .إذا كان الطفل يستخدم أحد
األنظمة التعزيزية ،فيمكن استخدام اإلجراء اآلتي في حالة
الطلبات «القوية» من ِقبل الطفل ،والتي تشتمل على
الطلبات المتكررة التي يقوم بها من دون حث.
ألي طلب جديد
من المهم التأكد من التعزيز الفوري ِّ
تع ّلمه الطفل للتو .قم دائم ًا «باحترام» خيار الطفل في
ُ
الطفل
نظام التواصل .على سبيل المثال :إذا استخدم
صور ًة من أجل طلب رقائق الذرة؛ ال تقل «قل رقائق ذرة»،
ألن الطفل قد فعل ذلك أص ً
ال! إن االستخدام المتس ِّرع لهذا
اإلجراء قد يؤدي إلى توقف الطفل عن محاوالته لطلب
األشياء بواسطة النظام التعزيزي.
• عندما يقوم الطفل باستخدام لغة اإلشارة ،أو نظام
التبادل من أجل طلب الشيء؛ أعطه قطعةً صغير ًة من
الشيء المطلوب.
• عندما يفرغ الطفل من استخدام أو أكل هذه القطعة
الصغيرة؛ اذكر اسم الشيء الذي طلبه الطفل .إذا حاول
الطفل تقليدك ،قم فوراً بإعطائه المزيد من الشيء.
بالنسبة لمعظم األطفال فإنه يمكن تكرار هذه العلمية

ثالث مرات ،ولكن بالنسبة لألطفال الذين لديهم تاريخ
من نوبات الغضب أو البكاء؛ قم بهذه العملية مر ًة
واحد ًة فقط ،ثم قم بإعطاء الطفل الشيء حتى لو لم
يستجب .فهدفنا هنا هو جعل التعليم ممتع ًا ،والحفاظ
على شعور الطفل بالنجاح! إذا كان الطفل يحاول طلب
شيء يستصعب لفظ اسمه؛ تستطيع أن تلفظ الصوت
أو المقطع األول فقط ،ثم تنظر إذا حاول الطفل التقليد.
ِّ
الطفل مر ًة
بحث
إذا قمت بعمل هذا ،من األفضل أن تقوم
ِ
أخرى على الطلب باستخدام نظامه التعزيزي.
• الفظ اسم الشيء بوضوح عندما تعطيه للطفل.
ماذا ينبغي أن أعمل إذا كان الطفل يلفظ الكلمات
بوضوح عندما يقلد بعفوية (ما ُيعرف بالترديد
 )echoingولكنه ال يقوم بتقليدي عندما أطلب منه
ذلك؟
التعميم من إجراء «ملء الفراغ» إلى الطلب :إذا كان
الطفل يستجيب إلى إجراء ملء الفراغ ،قد يكون هذا
أحد الظروف التي تستطيع من خاللها الحصول على
كررت قول
االستجابة المطلوبة .على سبيل المثال :إذا
َ

«انفخ الفقاعات» ،بينما تقوم بنفخ الفقاعات ،حاول أن تقول
«انفخ »...وتوقف قلي ً
ال لتنظر ما إذا كان الطفل «سيمأل
الفراغ» ،أو ُيكمل الجملة ،بكلمة «فقاعات» .بما أن الطفل
قال كلمة «فقاعات» للتو ،سيكون من المحتمل أكثر أن
يقولها مر ًة أخرى ،فقم إذاً بسؤال الطفل «ماذا تريد؟» ،من
الفروض أن يقول الطفل «فقاعات» مر ًة أخرى .إذا لم يفعل
ذلك ،قم بالرد على السؤال بنفسك واستمر في التعليم.
من المهم تجنُّ ب إعطاء التعليمات بصيغة «قل »....حتى
تصبح مهارات الطفل على التقليد (الترديد  )echoicتحت
َّ
نحث الطفل
سيطرة المدرب ،وذلك ألننا ال نستطيع أن
جسدي ًا على الكالم ،مما من شأنه تعليم الطفل عدم
اتباع هذا النوع من التعليمات.
المدرب« :انفخ فقاعات»« ،انفخ»...
الطالب« :فقاعات»
المدرب« :ماذا تريد؟»
الطالب« :فقاعات».
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زيادة احتمالية الترديد« :التظاهر بعدم السماع» (playing
ُ
يده تجاه الشيء؛ اذكر اسم
 - )dumbبينما يمد
الطفل َ
الشيء بنبرة «تساؤل» .على سبيل المثال :إذا كان الطفل
يده تجاه كرة على الرف ،قل «كرة؟» بنبرة سؤال .إذا لم
يمد َ
يستجب الطفل ،ك ّرر كلمة «كرة؟» .ال تكرر التساؤل أكثر
من ثالث مرات قبل أن تعطي الطفل الكرة .إذا كان لدى
ٌ
تاريخ من نوبات الغضب تحت الظروف المشابهة؛
الطفل
كرر التساؤل مر ًة واحد ًة فقط .تستطيع كذلك محاولة
تقديم خيارين للطفل .تأكد من قول اسم الشيء فقط
(من دون «هل تريد...؟») وذلك لكي ال يردد الطفل «هل
تريد...؟» قبل أن يردد اسم الشيء.
َ
الطفل
سيطرة المدرب .د ّرب
قم بوضع سلوك الترديد تحت
ِ
على تقليد السلوكيات األخرى التي يمكنك أن تحثَها،
اليد مث ً
اللعب
الغناء أو
أثناء
يمكن عمل هذا
ال.
ُ
ِ
كحركات ِ
ِ
ِ
َ
ُ
سيطرة
تحت
الحركات
تقليد
هو
والهدف
باأللعاب،
وضعُ
ِ
ِّ
المحفز التفاضلي (« )SDاعمل هذا» .على سبيل المثال:
تكون في صحبة الطفل وأنتما تص َّبان بعض الرز في
قد
ُ
الصب ،قل «اعمل هذا» مباشر ًة
وعاء .حالما يبدأ الطفل في
ِّ
َ
الر ِّز في الوعاء .بعد ذلك،
من
ك
نصيب
بصب
قبل أن تقوم
ِ
ِّ
ُ
ُ
نصيب ِه من الرز ،عزّز بكثافة .يجب
بصب
الطفل
عندما يقوم
ِ
ِّ
األعمال وذلك
متنوعة من
مجموعة
تكرار هذه التقنية مع
ٍ
ٍ
ِ
لكي ال نع ّل َم الطفل عن غير قصد أن «اعمل هذا» تعني
«صب الرز»! وهناك بعض األعمال ،كالتصفيق أو الدعس
بالقدمين أو طرق الطاولة ،التي يمكنك أن تع ّلم الطفل
كيف يقلدها بسهولة ،وذلك ألنك تستطيع أن تحث
الطفل بسهولة بواسطة قيامك بتحريك أجزاء جسمه
بدالً منه .حالما َّ
عدد من الحركات؛
تمكن الطفل من تقليد
ٍ
تعميم تقليد الحركات إلى تقليد األصوات.
يمكنك
ُ
المدرب« :اعمل هذا» (يصفق بيديه)
الطالب< :االستجابة :التصفيق>
المدرب« :اعمل هذا» (يطرق على الطاولة)
الطالب< :االستجابة :يطرق الطاولة>
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المدرب« :اعمل هذا – كرة»
الطالب« :كرة»
المدرب« :قل كرة»
الطالب« :كرة»
ماذا ينبغي أن أعمل إذا كان الطفل يستطيع تقليدي
بصورة منهجية من أجل طلب الشيء المرغوب فيه
ولكنه ال يستجيب عندما أسأله «ماذا تريد؟» ؟
التعميم من الترديد إلى الطلب:
المدرب :ماذا تريد؟ كرة»
الطالب« :كرة»
المدرب« :ماذا تريد؟»
الطالب« :كرة»
إذا ردد الطالب «ماذا تريد؟» ،قم بتجربة أحد االقتراحات
التالية:
اسأل السؤال بصوت منخفض بالمقارنة مع اسم الشيء.
توقف فتر ًة قصير ًة جداً بين السؤال والجواب.
الفظ الصوت األول من الشيء الذي يريده.
المدرب« :ماذا تريد؟ كُ ـ»...
الطالب« :كُ رة»
ماذا ينبغي أن أعمل إذا كان الطفل يستجيب عندما
أسأل «ماذا تريد؟» ،ولكنه ال يستجيب عندما أعطيه
خيارين؟
يتمكن من إخبار اآلخرين بما يريد
نريد من الطفل أن
نحن
َ
ُ
تحت مجموعة متنوعة من الظروف .إذا تم تقديم عدة
خيارات للطفل من ِق َبل األشخاص المتواجدين في بيئاته
اليومية (أي الحضانة ،المدرسة ...،الخ) ،من المهم أن نعلمه
كيفية االستجابة للطرق المختلفة التي قد يتَّعبها اآلخرون
في تقديم الخيارات:

• التعميم إلى سؤال جديد (محفز تفاضلي :)sd
المدرب( :وهو يمسك بكرة وبقطعة بسكويت) ماذا تريد؟
الطالب« :كرة»
أم بسكويت ًا؟»
المدرب« :هل تريد كر ًة ْ
الطالب« :كرة»
قد ُيعطي بعض األطفال االستجابة األخيرة في هذه
المحادثة بصورة متكررة .إذا كان األمر كذلك ،قد يكون
َّ
المفضلة
من المفيد أن «نتم ّرن» باستخدام بعض األشياء
لدى الطفل وأشياء أخرى ال يحبها الطفل ،حيث نقوم بذكر
بصوت أعلى كلما كررنا
اسم الشيء المفضل أوالً ونتحدث
ٍ
اسم الشيء المفضل .يمكنك أيض ًا ُّ
حث الطفل بلفظ أول
صوت من اسم الشيء المرغوب بعد أن تسأل السؤال.
المفردة:
• البدء بالكلمات ُ
المدرب( :وهو يمسك كر ًة وقطعة بسكويت) «كرة؟
بسكويت؟»
الطالب« :كرة»
أم البسكويت»
المدرب« :هل تريد الكرة ْ
الطالب« :كرة»
ِّ
الحث الترديدي:
• تقنية
المدربُ ( :يمسك كر ًة وقطعة بسكويت ،ويالحظ أن
الطفل مد يده إلى قطعة البسكويت) «هل تريد الكرة أم
البسكويت؟»
الطالب« :بسكويت»
المدرب« :هل تريد الكرة أم البسكويت؟»
الطالب« :بسكويت»
ماذا ينبغي أن أفعل إذا كان الطفل يطلب فقط
عندما أسأله «ماذا تريد؟».
هناك بعض األطفال الذين تعلموا من غير قصد أنه
بإمكانهم طلب األشياء فقط عندما يقوم الشخص اآلخر
بتوجيه الكالم لهم .كما أوردنا سابق ًا ،فإن «الطلب األصلي

األولي» ( )pure mandهو الطلب المنطلق بشكل مباشر
أو َّ
من رغبة الطفل في الشيء ،ولذلك فنحن نريد أن يبادر
الطفل بطلب األشياء بشكل تلقائي من دون الحاجة إلى
سؤاله «ماذا تريد؟».
المدرب« :ماذا تريد؟» (أو يعطيه خيارا)ً
الطالب« :بسكويت»
المدرب( :يقوم بإعطاء قطعة بسكويت صغيرة للطفل
ومن ثم ينظر إليه بتر ّقب)
الطالب« :بسكويت»
المدرب( :يعطي الطفل قطعةً أكبر من البسكويت)
حاول أن تح َّثه بالصوت
أو في حال أن الطفل لم يقل شيئ ًاِ ،
األول من الكلمة (ما ُيعرف بالحث الفونيمي phonemic
.)prompt
ماذا ينبغي أن أعمل إذا قام الطفل باستخدام
عما يريد،
بطاقات نظام التواصل بالصور لكي
ِّ
يعبر َّ
بينما يتوجب على الطفل أن يتعلم كيفية التعبير
عما يريد حتى عندما ال تتوفر البطاقات؟
َّ
حالما يبدأ الطفل باستخدام األصوات؛ نريد أن نعلمه
طلب األشياء من دون الصور ،وذلك لكي يتمكن
كيفية
ِ
توافر الصور.
عدم
حالة
من طلبها حتى في
ِ
ِ
ِ
المدرب صور ًة للبسكويت)
الطالب( :وهو يعطي
َ
«بسكويت»
المدرب( :يعطيه قطعة صغيرة من البسكويت)
المدرب( :يخ ِّبئ الصورة وراء ظهره) «ماذا تريد؟»
الطالب« :بسكويت»
ُ
َّ
يحث
للمدرب أن
الطفل باالستجابة ،يمكن
إذا لم يقم
ِ
الطفل بالصوت األول من الكلمة ،أو بالكلمة كاملةً  ،أو
بإخراج بطاقة نظام التواصل بالصور بسرعة وتخبئتها
بصورة مباشرة.
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ماذا ينبغي أن أعمل إذا كان الطفل يستطيع فقط
طلب األشياء التي يراها؟
المدرب( :هناك قطعة بسكويت يستطيع أن يراها الطفل)
«ماذا تريد؟».
الطالب« :بسكويت» (يحصل الطفل على قطعة صغيرة
من البسكويت).
المدرب( :يخ ّبئ البسكويت تحت الطاولة) «ماذا تريد؟».
الطالب« :بسكويت» (يحصل الطفل على قطعة أكبر من
البسكويت).
َ
الشيء تدريجي ًا من
يراك وأنت تح ِّر ُك
اسمح للطفل أن
َ
الموقع الذي عاد ًة ما يكون فيه إلى الموقع الذي ُيخ ّبأ فيه
تقوم بإجراء المزيد من المحاوالت.
الشيء ،بينما
ُ
َ
أعلم الطفل كيف
أردت أن
أعمل إذا
ماذا ينبغي أن
ُ
َ
يقول «أنا أريد» عندما يرغب بالتعبير عن ما يريد؟
يقوم بعض المدربين بتدريب الطفل على هذه المهارة
المهم موازنة
في مرحلة مبكرة من البرنامج التدريبي .من
ِّ
«القيمة المضافة» التي تضيفها هذه العبارة إلى قدرة
الطفل على التواصل بالمقارنة مع مقدار الصعوبة التي
قد تضيفها إلى مهمة طلب األشياء .إذا كان الطفل يواجه
صعوبةً كبير ًة أص ً
ال في الكالم؛ قد يسبب تعليم عبارة «أنا
أريد» الكثير من اإلحباط لدى الطفل .إحدى المشاكل األخرى
التي نشاهدها عندما نتس َّرع في تعليم عبارات المبتدأ
( )carrier phrasesهي أن الطفل قد يستخدمها بصور ٍة غير
ُ
صحيحة لجميع الطلبات .مث ً
الطفل بطلب «أنا
ال ،قد يبدأ
أريد مشي» أو «أنا أريد نوم».
بالنسبة لمعظم األطفال؛ فإنه من األفضل تعليم الطلب
تعليم
بالبدء بكلمة واحدة فقط لكل طلب ،ما من شأنه
ُ
الطفل الكلمةَ المعينةَ التي ستجلب له الشيء المرغوب
ِ
فيه ،باإلضافة إلى تيسير عملية تعميم الطلب إلى وظائف
اللغة األخرى .على سبيل المثال :إذا تم تعليم الطفل طلب
«لبس الحذاء» ،فعندما يأتي الوقت لتعليم الطفل كيفية
تسمية (تكوين اتصال لفظي مع الشيء  )tactالحذاء ،قد
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يسميه «لبس الحذاء» .من األفضل عاد ًة أن ننتظ َر إلى أن
ُ
الطفل بطلب الكثير من األشياء واألعمال قبل إضافة
يبدأ
عبارات مبتدأ .عندما نضيف عبارات المبتدأ ،من المهم أن
نع ِّلم مجموعةً متنوعةً من العبارات بدالً من عبارة واحدة
للطفل تشتمل على
فقط .بعض العبارات التي تُع ّلم
ِ
«اجلب الـ« ،».....أعطني« ،».....هيا نلعب» باإلضافة إلى عبارات
أخرىُ .يمكن تعليم هذه العبارات بسهولة باستخدام
ُ
الطفل بالقيام بالكثير من
الحث الترديدي حالما يبدأ
تدريب الطفل في المراحل األولية
يجب
الطلبات ،ولكن
ُ
ُ
باستخدام الطلبات األقوى فقط (أي تلك التي يستخدمها
ُ
الطفل بكثافة ومن دون حث).
الطالب« :بسكويت»
المدربُ :
«قل :اعطني بسكويت»
الطالب« :اعطني بسكويت»
المدرب« :ماذا يمكنني أن أعطيك؟»
الطالب« :اعطني بسكويت» (يحصل الطفل على قطعة
من البسكويت)
المدربُ :
«قل :اعطني بسكويت»
الطالب« :أريد بسكويت» (يحصل الطفل على قطعة من
البسكويت)
المدرب« :ماذا تريد؟»
الطالب« :أريد بسكويت( ».يحصل الطفل على قطعة من
البسكويت)
أو
الطالب« :كرة»
المدربُ :
«قل :هيا نلعب بالكرة»
الطالب« :هيا نلعب بالكرة»
المدرب« :ماذا تريد؟»
المدرب« :ماذا تريد أن تلعب؟»
الطالب« :هيا نلعب بالكرة»

ُ
الطفل قادر ًا على طلب
ماذا ينبغي أن نعمل إذا كان
األشياء وليست األعمال أو النشاطات؟
عززة .على
الم ِ
ُيمكن تعليم األعمال في سياق النشاطات ُ
سبيل المثال :إذا طلب الطفل «التأرجح»ُ ،يمكنك استخدام
تقنية «امأل الفراغ» أو ٍّ
حث بالترديد من أجل تعليمه طلب
عمل «ادفع».
«أرجح».
الطالبِ :
المدرب( :يضع الطفل في األرجوحة ويبدأ بالدفع قائ ً
ال)
«سوف ندفع ،سوف ندفع ،سوف »...
الطالب« :ندفع»
المدرب« :ماذا ينبغي أن أعمل؟»
الطالب« :ادفع»
أو

يستخدمون زمن «المضارع المستمر» (إذا كانوا يتكلمون
اللغة اإلنجليزية) .مث ً
ال ،قد يستخدمون تصريف الفعل
«( »pushingالدفع) للتواصل اللفظي ولكننا نريد نعلمهم
أن يقولوا «( »pushادفع ،بصيغة األمر) من أجل الطلب.
يريدها
األشياء التي
ماذا ينبغي أن نعمل إذا كانت
ُ
ُ
ُ
ضطر إلى الطلب كثيرا؟ً
الطفل محدودةً ولذلك ال ُي ْ
قم دوم ًا باستكشاف األشياء والنشاطات الجديدة التي
قد تجذب اهتمام الطفلِ ،وفق ًا للطريقة التي يستجيب
بها لألصوات ،والمناظر ،والمالمس ،والروائح ،والمذاقات (أي
ِّ
المحفزات) .يمكنك أيض ًا زيادة عدد األشياء التي يطلبها
الطفل بواسطة اإلضافة التدريجية للطلبات الجديدة
أجل الحصول على
التي يجب على الطفل القيام بها من ِ
الشيء المرغوب.

«أرجح»
الطالبِ :
المدرب( :يضع الطفل في األرجوحة ويبدأ بالدفع قائ ً
ال)
ُ
«قل :ادفع»
الطالب« :ادفع»
المدرب« :ماذا ينبغي أن أعمل؟»
الطالب« :ادفع»

حمام ًا ،فإن
على سبيل المثال :إذا كان الطفل يريد أن يأخذ َّ
قيمة خلع مالبسه قد تكون قوية جداً في تلك اللحظة.
تأكد من عدم التس ّرع في إضافة طلبات جديدة وعدم
وقت واحد ،وإالّ
عدد أكبر من الالزم من الطلبات في
إضافة
ٍ
ٍ
قد يفقد الطفل رغب َته في الشيء أو النشاط (أي أن عملية
خلق الرغبة في الشيء تُفقد).

تأكد من تعليم الطفل التصريف النحوي الصحيح للكلمة
من أجل استخدامها لطلب األعمال أو النشاطات .يستطيع
بعض األطفال تسمية (أو تكوين عالقة لفظية مع) األعمال
يسمونها
قبل قدرتهم على طلبها ،ولكنهم عندما
ُّ

وفي مثال آخر ،إذا كان الطفل يستمتعُ كثيراً بالفقاعات،
فإن قيمة فتح العلبة ،وإخراج َعصا الفقاعات والنفخ ،قد
تصبح قويةً جداً.
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تعليم الطلب بواسطة لغة اإلشارة
إذا حددنا أن لغة اإلشارة هي نمط االستجابة الذي سوف
نستخدمه مع طفل معين؛ فإنه من المفيد لو اتَّبع جميعُ
الذين يعملون مع الطفل اإلجراءات نفسها المخصصة
ِّ
للحث
لتعليم الطفل لغة اإلشارة .إن اإلجراءات المناسبة
ِّ
الحث ،سوف تضمن تعلم الطفل اإلشارات الجديدة
وسحب
ِ
ِّ
بأقل قد ٍر من الشعور باإلحباط ،والذي من شأنه السماح
بقّ رن ( )pairingاستخدام اإلشارات مع التعزيز.
غالب ًا ما يكون من المفيد استخدام األشياء التي يمكن
ُ
أجزاء صغيرة للتمرين على الطلبات األولى التي
تجزيئها إلى
ٍ
ً
يتعلمها الطفل ،وذلك ألنها تتيح لنا فرصا عديد ًة للتمرين
على اإلشارات الجديدة ،كما وتسمح لنا بإعطاء الطفل جزءاً
يتعلم فيها مهار ًة جديدةً ،وذلك
أكبر من الشيء في كل مرة
ُ
تطور الطفل في عملية اكتساب القدرة على استخدام
أثناء
ُّ
لغة اإلشارة بشكل مستقل.
يرغب فيه الطفل غي َر قابل للتجزيء
أما إذا كان الشيء الذي
ُ
تعليم الطفل أن يتخلى
المهم
من
سيكون
إلى أجزاء صغيرة؛
ُ
عن الشيء المعزِّز ،والذي سيتيح لنا فرص ًا عديد ًة للتمرين.
من أجل القيام بهذا؛ اطلب الشيء من الطفل بينما يسمك
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به .إذا قام الطفل بإعطائك الشيء ،خذه منه ثم قم بإرجاعه
إليه فوراً .إذا بدأ الطفل بالصراخ ،أو بدرت منه أية سلوكيات
أخرى غير مناسبة عندما ُيؤخذ منه الشيء؛ ابتعد عن الطفل،
ُ
الطفل عن
العد إلى أن يتوقف
إجراء
قم بتجاهله ،أو استخدم
ِّ
َ
بح ِّ
ث اإلشارة وارجع الشيء
السلوك السلبي .بعد ذلك ،قم َ
للطفل .حالما يبدأ الطفل بإعطائك الشيء عند الطلب؛ عزّز
بكثافة واسمح للطفل أن يحتفظ بالشيء لمدة أطول .قم
بمحاوالت متكررة في هذا اإلجراء خالل فترة الجلسة التعليمية،
ُ
الطفل
وقم تدريجي ًا بإضافة مهمات أخرى عندما يعطيك
يطلب إرجاعه.
الشيء ثم
ُ
َ
بعض األشياء التي يرغب فيها الطفل قد ال تُقابلها
إشارات قياسية أو ثابتة ( .)standard signفي هذه الحالة،
يمكن ابتكار إشارة جديدة ،ولكن تأكد من كون جميع من
يعملون مع الطفل على علم باإلشارة الجديدة ،وذلك لكي
يتم تعزيزها بصورة متواصلة .ويمكن كذلك ابتكار إشارات
متمكن من الحركات
جديدة أو تعديلها إذا كان الطفل غير
ٍ
الدقيقة التي تتطلبها اإلشارة القياسية .عند ابتكار
اإلشارات؛ حاول جعلها «أيقونية» ( ،)iconicأي أنها تشبه في
المشار إليه.
شكلها أو مضمونها
الشيء ُ
َ

قبل محاولة تعليم اإلشارة من أجل طلب الشيء؛ من
المهم أن نحدد ما إذا كان الطفل يريد الشيء في ذلك
الوقت بالفعل (أي أن الطفل لديه الرغبة في الشيء
 .)establishing operationويمكن القيام بهذا عن طريق
يده تجاه
مالحظة الطفل وهو
ِّ
يحد ُق في الشيء ،أو يمد َ
يد َك إلى الشيء .ويمكن أيض ًا
توجيه
الشيء ،أو يحاول
ِ
جزء من الشيء للطفل أو
إعطاء
القيام بهذا عن طريق
ٍ
ِ
اللعب بالشيء مع الطفل لفترة من الزمن.
من المهم جداً أن نتأكد دائم ًا من أن نُقرن ( )pairingاإلشارة
مع الكلمة المنطوقة من جهة ،ومع الشيء نفسه من
جهة أخرى .يعنى ذلك أننا يجب أن نذك َر اسم الشيء)1( :
ِّ
بحث اإلشارة )2( ،كلما أعطى الطفل اإلشارة،
كلما قمنا
ُ
الطفل على الشيء.
و( )3كلما حصل
ُ
الطفل باالقتراب من الشخص وإعطاء إشارات
إذا حدث وقام
المتسلسلة
االستجابات
هذه
تعزيز
عدم
فينبغي
متعددة؛
ُ
( .)chained responsesبعبارة أخرى ،ينبغي أن ال يحصل الطفل
على الشيء .يجب السماح للطفل بالحصول على الشيء
حال قيامه باإلشارة الصحيحة .من أجل ضمان هذا؛
فقط في ِ
ِّ
ِّ
الحث .على سبيل المثال:
وسحب
الحث
إجراءات
باستخدام
ُق ْم
ِ
تعط ِه شيئ ًا .إذا
إذا قام الطفل بإعطاء ثالث إشارات متتابعة؛ ال ِ
ِّ
بحث اإلشارة ،ثم اسأل «ماذا تريد؟»،
كنت تعلم ماذا يريد؛ قم
َ
وذلك لكي تحصل من الطفل على إشارة واحدة ومستقلة
قبل إعطائه الشيء.
إذا لم تكن متأكداً من الشيء الذي يريده الطفل؛ ُقم بعرض
ُ
َّ
يده ألخذ
يمد
المفضلة لديه .بينما
بعض األشياء
ُّ
الطفل َ
ِّ
بحث اإلشارة واسأل« ،ماذا تريد؟» لكي
الشيء الذي يريده؛ ُقم
َ
تحصل على استجابة غير محثوثة.
ماذا ينبغي أن نفعل إذا كان الطفل غير قادر على
حركات اليد الدقيقة والمتتابعة؟
ِّ
يد الطفل (hand over
• قم
يد َك فوق ِ
بالحث بواسطة وضع ِ
 .)handيعني ذلك أنه يجب تشكيل يد الطفل مباشر ًة من
أجل الحصول على اإلشارة.

ِّ
تشكل يد الطفل على اإلشارة.
• اذكر اسم الشيء بينما
• كرر اسم الشيء بينما تعطيه للطفل.
• ُقم بتوفير فرص عديد ٍة للطفل من أجل طلب الشيء.
َّ
الحث (وضع اليد فوق اليد) عندما تشعر أن
• اسحب
ً
ً
الطفل بدأ بتحريك يديه تلقائيا .غالبا ما يكون من المفيد
لمست َ
ُّ
ك تدريجي ًا
آخر خطو ٍة من اإلشارة ،أوالً وتخفيف
ِ
حث ِ
ُ
بشكل مستقل.
الطفل اإلشار َة
يؤدي
بينما ِّ
ٍ
حركات
• كجزء من برنامج الطفل؛ قم بتعليمه تقليد
ٍ
أخرى وذلك لكي تستطيع تعليمه إشارات جديدة بواسطة
الحث التقليدي األقل تدخّ ً
ِّ
ال.
أساليب
ماذا ينبغي أن أفعل إذا كان الطفل قادر ًا على تقليد
حركات اليد الدقيقة والمتتابعة رد ًا على أمر «افعل هذا»،
ِّ
أشكل إشارته؟
ذكرت له اسم الشيء وأنا
ولكن ليس إذا
ُ
• ُقل «افعل هذا» وقم بتشكيل اإلشارة.
• اذكر اسم الشيء وقم بتشكيل اإلشارة مر ًة أخرى .من
المفترض أن يقوم الطفل بالتقليد ألنه قد قام للتو بأداء
الحركة نفسها.
• اذكر اسم الشيء بينما تناوله للطفل.
• قم بإضافة مهمات أخرى تدريجي ًا بين تجربة «افعل هذا»
والتجربة المستقلة ،إلى أن يصبح الطفل قادراً على تقليد
اإلشارة عندما تقوم بذكر االسم ونمذجة اإلشارة.
ماذا ينبغي أن أفعل إذا كان الطفل قادر ًا على تقليد
اإلشارة عندما أقوم بذكر اسم الشيء ونمذجة
اإلشارة؟
• اذكر اسم الشيء بينما تعطي اإلشارة.
• يقوم الطفل هنا بإعطاء اإلشارة .قم بذكر اسم الشيء
بينما يقوم الطفل بإعطاء باإلشارة.
• قم بإجراء بتجربة تعميم .اسأل «ماذا تريد؟»
• يقوم الطفل بتكرار اإلشارة .قم بذكر اسم الشيء بينما
يقوم الطفل بإعطاء باإلشارة.
• اذكر اسم الشيء بينما تعطي الشيء للطفل.
• قم تدريجي ًا بإضافة مهمات أخرى بين تجربة التقليد
يصبح
واالستجابة الجديدة لسؤال «ماذا تريد؟» ،إلى أن
َ
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ُ
الطفل قادراً على االستجابة من دون نموذج.

الطفل المزيد من الشيء إذا نجح بطلبه مع أنه ال يراه.

ماذا ينبغي أن نفعل إذا كان الطفل قادر ًا على طلب
الشيء فقط عندما أقول «ماذا تريد؟».
يتعلم كيف يستجيب لهذا
أن
• (بينما
نريد من الطفل ْ
ُ
َ
السؤال؛ ال نريده أن يطلب األشياء فقط عندما نسأله ماذا
يريد .إن «الطلب األصلي» ( )pure mandيتوقف فقط على
رغبة الطفل في الشيء).
• اسأل «ماذا تريد؟».
• يقوم الطفل بإعطاء إشارة اسم الشيء .قم بذكر اسم
ِّ
يشك ُل الطفل اإلشارة.
الشيء بينما
ً
ً
• قم بإعطاء الطفل جزءا صغيرا من الشيء ثم انظر إليه
بتر ّقب.
ُ
الطفل بتكرار اإلشارة؛ قم بإعطائه جزءاً أكبر من
• إذا قام
الشيء.
• إذا لم يكن الطفل يكرر اإلشارة؛ قم بالحث الجزئي ،مثل
ِّ
يشكل
تحريك اليدين جزئي ًا في وضعية اإلشارة .عندما
الطفل اإلشارة ،اذكر اسم الشيء واعطه إ َّياه .قم بسحب
ِّ
حث التقليد تدريجي ًا.

ماذا ينبغي أن نفعل إذا كان الطفل قادر ًا على
تشكيل اإلشارات من أجل طلب األشياء التي ال يراها،
ولكنه ال يلفت انتباهي قبل تشكيل اإلشارة؟
ِّ
يشكل اإلشارات مع عدم وجود شخص
• (إذا كان الطفل
في المحيط يمكنه أن يستجيب له ،قد يتوقف عن التأشير
بسبب غياب التعزيز .هدفنا هو تعليم الطفل كيف يلفت
انتباه الشخص المرافق قبل تشكيل اإلشارة).
• قم باالستعانة بمدر َب ْين اثنين .اطلب من المدرب األول أن
َ
مسك بالشيء ،ثم اطلب منه االبتعاد عن الطفل.
ُي
ِّ
المدرب
يد
• يقوم
المدرب الثاني بحث الطفل على لمس ِ
ِ
ُ
المدرب األول ويقول «ماذا
يستدير
بذلك؛
يقوم
ما
فور
األول.
ُ
ُ
ُ
ُّ
ب ،أو يلتفت إلى وجود
تريد؟» (أو ينظر إلى الطفل
بترق ٍ
الطفل بقول «نعم؟» ،إذا كان الطفل يستطيع الطلب من
دون سماع السؤال).
ُ
بذكر
األول
المدرب
يقوم
ثم
الشيء،
بطلب
الطفل
يقوم
•
ِ
ُ
ُ
ُ
ِ
الشيء بينما يعطيه للطفل.
سحب ِّ
يتمكن
المدرب الثاني تدريج ّي ًا حتى
حث
• يتم
َ
ِ
ُ
ُ
بشكل مستقل.
األول
المدرب
لمس
الطفل من
ِ
ٍ
ِ
ِ
خالل عملية التعليم؛ تأكد من َح ِّ
َ
الطفل إذا لم
ث
•
ِ
ثوان ،ولكن احرص
يكن يستجيب خالل ثانيتين أو ثالث
ٍ
ِّ
ُ
سنحافظ على
الحث تدريجي ًا .بهذه الطريقة
على سحب
وسنساعد ُه على تجنب اإلحباط.
إحساس الطفل بالنجاح،
ُ

ماذا ينبغي أن نفعل إذا كان الطفل قادر ًا على
تشكيل إشارة الشيء فقط عند وجود الشيء في
هوتدريب الطفل على طلب
البيئة؟ (الهدف هنا
ُ
األشياءِ غير المرئية حالي ًا).
ُ
ِّ
الحصول على الشيء.
أجل
يشك ُل
•
ِ
الطفل اإلشار َة من ِ
ُ
الطفل اإلشارةَ،
• عند ذلك ،اذكر اسم الشيء بينما يشكل
ُ
َ
تناول
وك ِّرر اسم الشيء بينما
الطفل جزءاًَ صغيراً منه.
الشيء عن األنظار وانتظر إلى أن يقوم الطفل
• ابعد
َ
بتكرار اإلشارة.
• قم تدريجي ًا بتحريك الشيء إلى موقع مختلف .اسمح
الشيء في الموقع .قم بإعطاء
للطفل أن يراك وأنت تضع
َ
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تعليم اإلجابة على األسئلة
المتوحدين صعوبةً في اإلجابة
يجد الكثير من األطفال
ِّ
ُ
على األسئلة.

بالطفل كيفية ِّ
حث الطفل وتعليمه اإلجابة على األسئلة.
ُ
يجيب الطفل ،ال يقومون بعمل شيء.
ولذلك ،عندما ال
ُ
وعندما يحدث التعزيزُ بعد عدم إجابة الطفل على السؤال،
ُ
الطفل باإلجابة على
فهذا يزيد من احتمالية أن ال يقوم
السؤال في المستقبل!

غالب ًا ما يشتكي الوالدان أن الطفل «يعرف اإلجابات ولكنه
ال يفهم األسئلة!» .على سبيل المثال :قد يتمكن الطفل
من اإلشارة إلى اللون (عن طريق اتّباع التعليمات) ،أو من
تسمية اللون (تكوين اتصال لفظي) ،ولكن عندما نسأله،
«أي لون؟» أو «ما هو اللون؟» ،قد يجيب باسم الشيء
ُّ
َ
الطفل
بدالً من اسم اللون .والحال أنه عندما نع ّلم
اإلجابة على األسئلة ،ينبغي أن نشكّ ل «وصلةً » بين أنواع
نتأكد من قدرة الطفل
األسئلة وإجاباتها ،ويجب كذلك أن
َ
على التمييز بين اإلجابات التي تتطلبها األنواع المعينة
لألسئلة.

على سبيل المثال :فلنفترض أن الطفل كان في
ُ
الطفل
الحضانة وسألته المعلمة« ،ماذا تفعل؟» .إذا كان
ال يعرف اإلجابة ،قد يقوم بتجاهل المعلمة فحسب .وإحدى
االستجابات المتوقعة لهذا التجاهل هوأن تسأل المعلمة
بصوت أعلى .ومر ًة أخرى لن يقوم الطفل
ُمجدداً ،هذه المرة
ٍ
تقوم المعلمة بتوجيه السؤال مر ًة ثالثة،
باالستجابة .قد
ُ
وبنبر ٍة تدل على االستياء.

عاد ًة ما يكون الطفل قد تعامل مع عدد كبير من األسئلة
في الفترة قبل البدء بجلسات التدريب .ولكن من المؤسف
أن التاريخ التعليمي ،الذي غالب ًا ما نصادفه ،هو أنَّ الطفل
قد «تع ّلم» عدم اإلجابة على األسئلة! عاد ًة ما يبدأ الوالدان،
ومن يو ّفر الرعاية للطفل ،بتوجيه األسئلة إلى الطفل
حينما يكون صغيراً جداً .ولكن إذا كان الطفل ال يعرف
اإلجابة ،فهو ال يعرف اإلجابة! غالب ًا ما يجهل المحيطون

ُ
الطفل بعدم ارتياح شديد نتيجةً لهذا التفاعل!
يشعر
قد
ُ
ِّ
منف ٌر بالنسبة للطفل) .في النهاية ،قد
(أي أن التفاعل
«تيأس» المعلمة وتنصرف .حينما تتم «إزالة» هذا التفاعل
ِّ
ٌ
تعزيز
المنفر (أي عندما تنصرف المعلمة) ،قد يحدث
سلبي (إزالة الشيء المنفر) ،وقد يؤدي هذا إلى قيام
ٌ
الطفل باالستجابة نفسها عندما ُيسأل سؤاالً في المرة
التالية .والواقع أنه بسبب تاريخ الطفل في إيجاد «تفاعالت
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األسئلة» منفّ رةً ،فقد يحاول الطفل تجنب الموقف كلي ًا (أي
أنه تم خلق الرغبة في التهرب) .ولذلك ،في المرة التالية
ُ
الطفل سؤاالً من شخص ما؛ قد يقوم الطفل
التي يواجه
بكل بساطة باالنصراف!

يتم تعليم تكوين
«ما» كجزء من السؤال .الحق ًا ،عندما ُّ
اتصال لفظي مع األعمال؛ يجب على الطفل أن يمي َز بين
«ما» و «ماذا تفعل؟» كجزء من السؤال ،وذلك من أجل
االستجابة بطريقة صحيحة.

تجنب هذا النوع من «التع ّلم»؛ فإنه من األفضل
من أجل
ِ
ُوجه
عدم توجيه أسئلة ال يعرف الطفل أجوبتها .عندما ت ّ
أسئلة للطفل ،ينبغي أن نع ّلم الطفل كيف يجيب
بالطريقة الصحيحة ،وذلك باستخدام إجراءات التعميم،
والحث ،والتصحيح .كما هو الحال في مواقف التع ّلم
األخرى ،يمكننا إنجاز هذا باستخدام االستجابات التي سبق
وأتقنها الطفل ،والقيام بتعميمها إلى استجابة السؤال
الذي نريد أن نع ّلمه.

بالحرص على السيطرة
لهذا السبب ،قد ُينصح المدربون
ِ
على المحفزات اللفظية (األسئلة) التي تُستخدم في
األولية لتعليم استجابات االتصال اللفظي ،وذلك
المراحل ّ
للتأكد من قيام الطفل باالستجابة للمحفزات الضابطة
الموجودة في السؤال .ولكن حالما يتمكن الطفل من
التمييز ،فمن المهم أيض ًا «ترخية» سيطرة المحفز على
السؤال.

من المهم أن نفهم أن األسئلة تصبح جزءاً من مجموعة
شروط المحفزات التي تحدد االستجابة التي سيتم تعزيزها.
وألن األسئلة تحتوي على الشروط الضابطة للمحفزات؛
بتمييزات مشروطة.
فقد تتطلب من الطفل القيام
ٍ
يعتمد على عدد
عدد التمييزات المشروطة المتط ّلبة
ُ
األشياء الموجودة في البيئة ،كما وتعتمد على المحفزات
الضابطة الداخلة في السؤال نفسه.
تعليم الطفل كيف يصنِّف
على سبيل المثال :إذا تم
ُ
تعليمه كذلك كيف يستجيب (عن طريق
األشياء ،يتم
ُ
تعزيزه عند إعطائه االستجابة) باسم الشيء عندما يسمع

ُ
بطريقة
الطفل من االستجابة
بخالف ذلك ،سيتمكن
ٍ
صحيحة فقط عند توجيه سؤال دقيق جداً .على سبيل
ٍ
المثال :إذا كانت سيطرة المحفز على السؤال «أضيق من
الالزم» ،فقد يتمكن الطفل من االستجابة بـ «كبير» عند
توجيه سؤال «ما حجمه؟» .ولكن من ناحية أخرى ،لن يتمكن
يوجه إليه سؤال مثل «كيف يبدو؟»،
من االستجابة عندما ّ
«أي واحد؟» أو «ما هوحجم هذا الشيء؟» .حالما
«أي نوع؟»ُّ ،
ُّ
يتمكن الطفل من تمييز المتغيرات الضابطة في السؤال،
ُيمكن برمجة التعميم ( )generalizationبواسطة تعميم
االستجابات المتقنة مسبق ًا إلى الظروف الجديدة ،كما
يمكن تحقيق ذلك أيض ًا بواسطة «ترخية» السيطرة على
المحدد.
السؤال
َّ
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المهارات المتطلبة ُمسبق ًا أو المشروطة

المباشر على االستجابة على
التدريب
قبل بدءِ
ِ
ِ
يكون الطفل قادراً أص ً
ال على طلب
األسئلة؛ ينبغي أن
َ
( )mandمجموعة متنوعة من األشياء واألعمال .يجب أن
َّ
تظل الطلبات ( )mandingهي محور االهتمام الرئيسي
للتعليم.

استمر في البناء التدريجي لعدد األشياء التي يمكن
للطفل طلبها ،وذلك بهدف الوصول إلى  1000طلب في
اليوم .إذا لم يكن الحال كذلك؛ ارجع إلى األقسام المتعلقة
بتعليم الطفل كيفية الطلب ،وكيفية تكوين االتصاالت
سيكون
اللفظية .إذا سبق وحدث هذا النوع من التعليم،
ُ
ُ
الطفل قادراً أص ً
ال على إجابة األسئلة التي تعمل عمل
المحفز لتسمية (تكوين االتصال اللفظي) األشياء (ومن
نسمي
ضمن هذه األسئلة «ما هذا؟»« ،ما ذلك؟»« ،ماذا
ّ
هذا الشيء؟») كما وسيكون قادراً على االستجابة لسؤال
«ماذا تريد؟» ،أو «ماذا تحتاج؟» عندما تكون لديه الرغبة في
الشيء (.)eo
ولكن ينبغي أن نالحظ هنا أن بعض األطفال يجدون صعوبةً
كبير ًة في تعلم تسمية األشياء ،ولكنهم يستطيعون
االستجابة بملء الفراغ فيما يتعلق بالخصائص والوظائف
فيمكن استخدام ()fcc
واألصناف ( .)ffcإذا كان األمر كذلكُ ،
من أجل «التعميم» إلى االتصال اللفظي.
األطفال االستجابة
على سبيل المثال :قد ال يستطيع بعض
ِ
لـ «ما هذا؟» في وجود «البسكويت» ،ولكنهم يستطيعون
وجه سؤال «نحن
أن يستجيبوا بطريقة صحيحة عندما ُي ّ
نأكل  »...في وجود البسكويت .في هذه الحالة ،يمكن
تعميم الـ  ffcعلى السؤال الذي يبدأ بـ «ما؟» والذي يتعلق
باالتصال اللفظي مع الشيء.
المدرب« :نحن نأكل»...
الطالب« :بسكويت»
المدرب« :ما هذا؟»
الطالب« :بسكويت»
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النقطة المهمة التي ينبغي أن نتذكرها هي أن الهدف
هنا هو تحديد الظروف التي يستطيع الطفل خاللها
االستجابة بطريقة صحيحة ،ومن ثم تعميمها على
الظروف المختلفة.
أمر مهم آخر ينبغي االلتفات إليه ،وهوالقيام دائم ًا
هناك ٌ
ِّ
وحث الجواب.
بتصحيح االستجابات الخاطئة بتكرار السؤال
الطفل ليس فقط
تعلم
تساعد هذه التقنية على ضمان
ِ
ِ
االستجابة الصحيحة ،ولكن أيض ًا ضمان القدرة على تمييز
كون السؤال جزءاً
مهم ًا من ظروف المحفزات المرتبطة
ّ
بتعزيز االستجابة الصحيحة .مث ً
ال:
المدرب« :ماذا يطير في السماء؟»
الطالب« :سيارة»
المدرب« :ماذا يطير في السماء؟ الطيارة».
الطالب« :الطيارة»
المدرب« :ماذا يطير في السماء؟»
الطالب« :الطيارة»
وهنا مثال على عكس ذلك:
المدرب :ماذا يطير في السماء؟»
الطالب« :سيارة»
المدرب« :ال .السيارة تسير على الطريق .الطيارة»
الطالب« :الطيارة».
المدرب« :هذا صحيح!»
ُ
الطفل بإعطاء االستجابة «الصحيحة»
في هذه الحالة قام
مسافة َبعدية»
«على
يقع
السؤال
ولكن
وتم تعزيزها،
ٍ
من الحدث (هناك الكثير من الكلمات بين السؤال وحث
صبح
الصعب أن ُي
االستجابة الصحيحة) ،بحيث يكون من
ِ
َ
ُ
السؤال جزءاً من ظروف المحفزات ،إذ أنه ال توجد «عالقة»
بين السؤال واالستجابة مع التعزيز.
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األسئلة األولية
**تجنب نعم/ال**
هناك بعض األنواع من األسئلة التي ُي َّ
فضل تجنبها عندما
نقوم بتعليم «المتع ّلم المبكّ ر» ( ،)early learnerأو الطالب
الذي بدأ للتوعملية التدريب.
تعليم األسئلة التي ُيجاب
بحسب بعض البرامج ،يتم
ُ
عليها بـ»نعم أو ال» للطفل منذ البداية .بينما الواقع هو
أن هذا قد ُيعيق تطور اللغة لدى الطفل .وهناك مقترحات
بتعليم أسئلة نعم/ال كمحاولة إلتاحة طريقة للطفل بأن
يخب َر اآلخرين بما يريد.
على سبيل المثال :قد ُيمسك المدرب كر ًة ويقول« ،هل
َ
يقول «نعم» إذا كان يريدها،
تريد الكرة؟» ،ويع ّلم الطفل أن
وأن يقول «ال» إذا كان ال يريدها .أحد المخاوف هنا هو أن
يريد الشيء
المدرب قد ال يعرف حقيقةً ما إذا كان الطفل
ُ
أم ال .إذا كان الطفل يلعب بالكرة لفترة ،ويقوم اآلن بمد يده
ّ
نستدل على وجود الرغبة في
تجاه الكرة ،فقد نستطيع أن
ِّ
يفضل في الواقع الحصول على
الشيء .ولكن الطفل قد
شيء آخر حالي ًا .إن حقيقة األمر هي أنَّ المدرب ال يستطيع
ٍ
ِّ
بحث االستجابة الصحيحة
التحقق من قدرته على القيام
في هذه المواقف.
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ُ
يريد
الطفل
تحدث إذا كان
وهناك مشكلة أكبر ُيمكن أن
َ
ُ
عما يريد! في هذه الحال،
شيئ ًا ولكن لم يقم أحد بسؤاله ّ
ُ
السلوك الوحيد الذي تم تعليمه إياه كاستجابة
يكون
لهذه الرغبة (عملية خلق الرغبة في الشيء) هو قول
«نعم» .ونتيجةً ذلك ،سيذهب الطفل إلى أحد البالغين
ويقول «نعم» ،أو يهز رأسه بقصد قول «نعم».
من المؤسف هنا أن البالغ لن تكون لديه أدنى فكرة
سيؤدي
عما يريده الطفل .وغياب التعزيز الناتج عن ذلك
ّ
ّ
غضب لدى الطفل نتيجةً
نوبات
بشكل محتمل جداً إلى
ِ
ٍ
االنكفائي االنطفائي ( )extinction burstأو نتيجةً
لالنفجار
ِّ
َ
الطفل سوف ُيضطر للرجوع إلى إحدى
لحقيقة أن
المعززة سابق ًا ،والتي تقع في صنف االستجابة
السلوكيات ُ
الوظيفية نفسه الذي يشمل «الحصول على األشياء /أو
جذب االنتباه» (التعزيز اإليجابي بواسطة اجتماعية socially
المفضلة
 .)mediated positive reinforcementبينما الطريقة
ّ
لتعليم الطفل كيف يل ّبي احتياجاته هوتعليمه كيفية
طلب ( )mandاألشياء المحددة بدالً من تعليمه االستجابة
إلى أسئلة «نعم/ال».

ُ
تعرف أجوبتها**
** تجنب توجيه األسئلة التي ال
تتجنب توجيه أي سؤال يدور حول
بصور ٍة عامة ،ينبغي أن
َ
أشياء ليست موجودة في البيئة خالل فترة التعليم ،وذلك
ٍ
ألنه قد يكون من الصعب ،إن لم يكن من المستحيل،
القيام ِب ِّ
حث الطفل.
سألت الطفل «ماذا عملت في
على سبيل المثال :إذا
َ
المدرسة اليوم؟» فلن يكون بمقدورك ُّ
حث الطفل على
اإلجابة ،ألنك ال تعرف اإلجابة الصحيحة (إذ لم تكن في
المدرسة مع الطفل) .في المراحل المتقدمة ،سنقوم
بتعليم الطفل كيفية االستجابة لألسئلة التي تدور
َ
يحصل
حول أحداث الماضي ،ولكن قبل ذلك يجب أن
ُ
كبير من التعليم حول كيفية اإلجابة
الطفل على قد ٍر
ٍ
األشياء الموجود َة في البيئة
تخص
على األسئلة التي
ُّ
َ
ّ
َ
الطفل على
المدرب
الحالية .إضافةً إلى ذلك ،عندما يعلم
ُ
االستجابة لألسئلة التي تدور حول أحداث الماضي؛ ينبغي
المدرب دائم ًا على بينة من اإلجابات الصحيحة.
أن يكون
ُ
َمن؟ ( )G3بعد تعليم الطفل كيفية تسمية األشياء؛
تسمية (تكوين اتصال
يمكننا البدء بتعليمه كيفية
ِ
نمط
لفظي مع  )tactاألشخاص ،والذي من شأنه إضافة
ِ

ُ
الطفل كيف
سؤال آخر إلى تعليم الطفل .يتعلم
ٍ
يستجيب إلى أسئلة مثل «من هذا الشخص؟»« ،من ذاك
ُ
الشخص؟»« ،من هنا؟» ...الخ .إن الجزء التمييزي في هذه
«من» .ويتعلم الطفل ،أنه عندما يسمع
األسئلة هو كلمة َ
ِّف ( )tactشخص ًا
«من؟» ،فإن االستجابة يجب أن تصن َ
كلمة َ
تعليم استجابات
ما .ينبغي االلتفات إلى هذه النقطة عند
ِ
االستقبال بالنسبة لألعمال المب َّينة في الصور ،حيث
بعض المدربين وهم
سمعت في كثير من األحيان
إنني
ُ
َ
ّ
يسألون« ،من يتسلق؟» ،على اعتبار أن هذا السؤال هو
المحفز التمييزي للهدف التعليمي المتعلق باستجابة
االستقبال لألعمال ( .)receptive action targetفي هذه
الحالة ،فإن االستجابة التي ينتظرها المدرب هي أن يقوم
الطفل بلمس صورة الشخص المتسلق ،بينما االستجابة
شخص ما ،أو تسمية
اسم
الصحيحة هنا ينبغي أن تكون
ُ
ٍ
عامة ألنواع األشخاص مثل «بنت» أو «ولد» .من أجل تجنب
ّ
أخطاء التمييز الحق ًا ،تأكد أن سؤالك (المحفز التمييزي
اللفظي  )verbal sdيتطابق مع االستجابة التي تريدها.
مث ً
ال ،في المثال أعاله ،قم باستخدام «المس التس ّلق» في
دور المحفز التمييزي اللفظي لتعليم الطفل على لمس
الصور التي تم ِّث ُل األعمال.
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ماذا...يفعل/أفعل/تفعل؟ الخ ()G7, G8
عندما نبدأ بتعليم الطفل التسمية (تكوين اتصال لفظي
 ،)tactفنحن نبدأ بتعليمه أيض ًا كيفية االستجابة إلى
األسئلة من نوع «ماذا ...يفعل؟» .نك ّرر هنا أيض ًا أنه ينبغي
تعليم مجموعة متنوعة من األسئلة التي تستدعي
ُ
الطفل أوالً
يتعلم
استجابات «تسمية األعمال» .يجب أن
َ
ِّف األعمال المستمرة حالي ًا ،وذلك لكي يتعلم
كيف يصن َ
االستجابة ألسئلة «ماذا تفعل اآلن؟» و «ماذا أفعل اآلن؟».
حالما ُيتقن الطفل األعمال المستمرةُ ،يمكن استعمال
أي حركة فعلية
الصور .إن هذا مهم ألننا ال نستطيع أن نرى َّ
يجب على الطفل أن
الصور ،وهذا هو الشيء الذي
في ُ
ُ
يتعلم كيف يصنّفه .و ُيمكن أن نعلم الطفل كيف يجيب
على هذا النوع من األسئلة بواسطة التعميم من أحد
التعليمات البسيطة إلى إحدى الطلبات.
التعميم من التعليمات البسيطة
المدرب« :صفّ ق»
الطالب< :يصفق ويقول> «صفق»
ٌ
ٌّ
المدرب« :ماذا تفعل؟ «أصفق» (حث كامل بسبب تغ ّير
تصريف الفعل)
ِ
الطالب« :أصفق»
المدرب« :ماذا تفعل؟»
الطالب« :أصفق»
التعميم من الطلب
ب»
الطالب( :يريد العصير ويطلب عمل) ُ
«ص ّ
ٌ
ٌّ
تغير
(حث كامل بسبب
تصب»
المدرب« :ماذا أفعل؟
ُّ
ّ
التصريف)
الطالب« :تصب»
المدرب« :ماذا أفعل؟»
الطالب« :تصب»
التعميم من استجابة االستقبال إلى التسمية
تُستخدم في حالة األطفال الذين يقولون اسم العمل
(اتصال لفظي) بينما يؤشرون على الصور.
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المدرب« :المس (يأكُ ل)»
ُ
تمثل شخص ًا (يأكل) ويقول>
الطالب< :يلمس صور ًة
«يأكُ ل»
المدرب« :ماذا يفعل؟»
الطالب« :يأكل»
تقوم بعض البرامج بتعليم الطفل كيفية تسمية األشياء
ُ
الطفل
واألعمال ولكن بصورة منفصلة .بعبارة أخرى ،يقوم
عدد من األشياء ،وبعد ذلك ،في وقت آخر،
أوالً بتسمية
ٍ
عدد من األعمال ،ويتم استخدام الصور
يقوم بتسمية
ٍ
كمحفزات في كلتا الحالتين.
عندما نتّبع هذه الطريقة ،هناك احتمالية بأن األسئلة
نفسها لن تقوم بدور المحفز لالستجابة .حالما يتم توجيه
ُ
الطفل نوعية االستجابة
السؤال األول ،سوف «يعرف»
ً
المطلوبة منه ولن يتوجب عليه واقعا االنتباه إلى السؤال!
َ
أنواع مختلفة من
خلط
لكي نتجنب هذا الخطأ ،ينبغي
ٍ
األسئلة مع ًا حالما يقدر الطفل على االستجابة لها .على
سبيل المثال :قد يسأل المدرب أو األم «ما هذا؟» ،وبعد
أن يستجيب الطفل ،يسأل المدرب أو األم «ماذا يفعل
ِّ
الكامل
بالحث
(هذا الشخص)؟» .ينبغي دائم ًا القيام
ِ
األولية ،كما وينبغي
عند تعليم االستجابة في المراحل ّ
يستجيب الطفل .من
استخدام إجراءات التصحيح عندما ال
ُ
الصور نفسها أو النماذج
األهمية بمكان عدم استخدام ُ
نفسها دائم ًا لتعليم الطفل تسمية النماذج واألعمال.
ُ
للصورة وللنموذج نفسه
الطفل
يستجيب
بخالف ذلك ،قد
ِ
ِ
ُ
بدالً من أن يستجيب للسؤال .مث ً
ال ،إذا كنا نسأل الطفل
لق ٍّ
ط
«ما هذا؟» مع
االستخدام المتكرر للصورة نفسها ِ
ِ
مع َّي ٍن في الكتاب نفسه ،أو نسأل الطفل «ماذا تفعل
لبنت تتأرجح
ُري الطفل الصورة نفسها
ٍ
البنت» عندما ن َ
على أرجوحة ،فقد يكون المحفز الذي يستجيب له الطفل
في الواقع هو الصورة وليس السؤال .بدالً من ذلك ،إذا كان
قط وقمنا بتوجيه سؤالين مثل« ،ماذا
الطفل
يلعب مع ٍ
ُ
الطفل
على
فيجب
القط؟»،
يفعل
«ماذا
و
هذا؟»
ى
يسم
ِ
ّ

أن «ينتبه» للسؤال ألن المحفز البصري ال يتغير في هذه
الصورة.
ُ
الطفل أن
يستطيع
عند هذه المرحلة ،من المفترض أن
َ
صحيحة ،وأن يم ّي َز بين أسئلة «ماذا»
بطريقة
يستجيب
ٍ
ٍ
َ
وأسئلة
لتسمية األشخاص،
«من»
ِ
ِ
ِ
لتسمية األشياء ،أسئلة َ
«ماذا....يفعل» لتسمية األعمال.
تعليم الطفل اإلجابة على األسئلة الشخصية ()H5
ُ
األطفال الناشئين بصورة
إن األسئلة األولى التي يتع ّلم
اعتيادية اإلجابة عليها ،عاد ًة ما تتعلق بالمعلومات
ٍ
تعليم هذه المعلومات
كاالسم أو السنُ .يمكن
الشخصية
ِ
ُ
ِ
ِّ
الحث الترديدي ،أو بالتعميم من استجابات
إما بواسطة
ّ
االستقبال (اإلشارة/اللمس) إلى استجابات التسمية.
التعميم من استجابات االستقبال إلى التسمية أو
االتصال اللفظي (إذا كان الطفل يتكلم وهو يؤشر)
«ج ْد سلمان».
المدربِ :
الطالب< :يلمس صورة لنفسه ويقول> «سلمان»
المدرب« :ما اسمك؟»
الطالب« :سلمان»
ّ
تمكن الطفل من االستجابة الصحيحة للسؤال
حالما
ً
نقوم
أن
مكن
ي
،
ال
أو
الصورة
لمس
إلى
الحاجة
دون
من
ُ
َ
بسحب الصورة تدريجي ًا:
المدرب« :ما اسمك؟» (مع وجود الصورة)
الطالب« :سلمان»
المدرب( :يخبئ الصورة) «ما اسمك؟»
الطالب« :سلمان».
تعليم الطفل كيفية االستجابة لـ «كم عمرك؟»
«ج ْد ثالثة»
المدربِ :
الطالب( :يلمس رقم «ثالثة» ويقول) «ثالثة»
المدرب« :كم عمرك؟»
الطالب« :ثالثة»

سحب المحفز البصري
التعميم إلى االستجابة اللفظية
المدرب« :كم عمرك؟» (مع وجود رقم «ثالثة»)
الطالب« :ثالثة» (يصن ُ
ِّف الرقم)
المدرب( :يخبئ رقم « »3المكتوب) «كم عمرك؟»
الطالب« :ثالثة»
الحث الترديدي
المدرب« :ما اسمك؟ سلمان»
الطالب« :سلمان»
المدرب« :ما اسمك؟»
الطالب« :سلمان»
المدرب« :كم عمرك؟ ثالثة»
الطالب« :ثالثة»
المدرب« :كم عمرك؟»
الطالب« :ثالثة»
اإلجابة على األسئلة المتعلقة بالصفات ( )G13عند مراجعة
األمثلة الواردة في نظام abllstm – r (the assessment of
 basic language and learning skills – revisedتقييم مهارات
المعدل) والتي تتعلق بـ«تسمية
اللغة والتعلم األساسية
َّ
الصفات»؛ نرى أن األمثلة هي استجابات من نوعية «ملء
ِّف الصفات تحت
الفراغ» .ولكن لكي يستطيع أن يصن َ
يتمكن من
الطفل أن
يتوجب على
الظروف المناسبة؛
َ
ُ
ِ
التمييز بين مجموعة متنوعة من أنماط األسئلة .وتُصبح
األسئلة عندها جزءاً من مجموعة شروط المحفزات التي
وألن األسئلة
استجابة معينة.
يتم تعزيز
تحدد متى
ّ
ٍ
ُّ
المحددة على
المستخدمة الستجرار استجابات الخصائص
َّ
الطفل كيفية
تعليم
كبير من التشابه؛ فمن المهم
قد ٍر
ُ
ٍ
ِ
تمييز األجزاء المهمة (المتغيرات الضابطة controlling
 )variablesمن األسئلة ذاتها .ويمكن إنجا ُز هذا عن طريق
بأسئلة قصير ٍة وبسيطة .إضافةً إلى ذلك ،فإن
البدء
ٍ
ِ
التشديد على المتغيرات الضابطة (نطقها بصوت أعلى
من باقي الكلمات في الجملة) يمكن أن يجعلها «بارزةً»

119

الدليل المتكامل

لتعليم األطفال ذوي الصعوبة

ويسهل مهمة التمييز على الطفل .من المهم أيض ًا
ّ
استخدام مجموعة متنوعة وواسعة من النماذج المختلفة
لألشياء عند تعليم الطفل كيفية إجابة األسئلة التي
تتعلق بالخصائص (الصفات) ،والتي من شأنها ضمان
حد
قدرة الطفل على التمييز ،وتعميم االستجابات على ٍّ
يتعلم الطفل كيفية االستجابة الصحيحة
سواء .حالما
ُ
المتطابقة التي تختلف فقط
األشياء
التعامل مع
عند
ِ
ِ
ِ
المستهدف تعليمها؛ يجب البدء
في الخاصية الواحدة ُ
بتعليمه األشياء غير المتطابقة.
أي لون؟ ()G13
ما اللون؟ ُّ
الطفل على تسمية األلوان؛ ينبغي أن
تعليم
كجزء من
ٍ
ِ
نع ّل َمه كيفية االستجابة لسؤال «ما اللون؟» في وجود
األشياء الملونة.
قد تبدو هذه المهمة سهلة ،ولكن تذكر أن كلمة «ما» هي
جزء من نوعين من األسئلة :األسئلة التي تتطلب
أيض ًا
ٌ
استجابات تسمية األشياء (مثل :ما هذا؟ ما ذاك؟ ماذا
سمى؟) ،باإلضافة إلى األسئلة التي تتطلب استجابات
ُي ّ
تسمية األعمال (مثل :ماذا....يفعل؟) (ينطبق هذا خصوصاً
فيمكن
في حالة اللغة اإلنجليزية .أما بالنسبة للعربية ُ
استخدام عبارة «أي لون؟») .يستطيع الكثير من األطفال
القيام باإلشارة (باستقبال التعليمات) أو بتسمية (تكوين
ُوجه لهم أسئلة
اتصال لفظي) األلوان ،ولكن عندما ت ّ
مخلوطة ،يستجيبون إلى سؤال «ما اللون؟» بإعطاء
اسم الشيء (اتصال لفظي مع الشيء) .إضافةً إلى ذلك،
ينبغي أن تلتفت إلى أنه من السهل تعليم الطفل ،و«من
غير قصد» ،أن يقول اسم «اللون» فقط في حالة كون اسم
الشيء (االتصال اللفظي) داخ ً
ال في المحفز التمييزي
اللفظي.
لون الكرة؟»
على سبيل المثال :عندما ُيسأل الطفل «ما ُ
ُ
الطفل« :حمراء» .ولكن عندما ُيسأل «ما
قد يستجيب
اللون؟» ،بينما نُريه الكرة ،قد يستجيب الطفل «كرة» .في
ُ
اسم
وجود
تمييز
صدد
الطفل في
هذه الحالة ،قد يكون
ِ
ِ
ِ
ِ
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الشيء (اتصال لفظي مع الشيء) في السؤال ،ولذلك
يستجيب باللون بدالً من تمييز الكلمة األكثر أهميةً  ،وهي
«لون».
من أجل تعليم الطفل كيفية االستجابة لسؤال «ما
اللون؟»؛ ينبغي علينا أن
نقوم أوالً باستجرار ( )elicitاسم
َ
اللون لوحده (االستجرار هو أن نجعل الطالب ُيعطي
إجابة معينة ،أي أننا نريد الطفل هنا أن يعطي اسم لون
ٌ
سلوك
معين تحت ظروف معينة) ،وذلك لكي يكون لدينا
نعممه إلى ظرف جديد .وتشتمل التعميمات
نستطيع أن ّ
الممكنة على اآلتي:
التعميم من الطلب إلى االتصال اللفظي (تأكد من
قوة طلب ،أو قوة الرغبة في الشيء الفعلي قبل
بالصفات)
القيام بتعليم الطفل على الطلب
ِّ
الطالب( :لديه الرغبة في الكرة ولذلك يطلب) «كرة»
ري الطفل َ
كل
المدرب( :لديه كرة حمراء وكرة زرقاء – و ُي َ
واحدة على حدة) «حمراء؟ زرقاء؟»
الطالب« :حمراء»
المدرب« :أي لون؟»
الطالب« :حمراء»
التعميم من االستقبال إلى االتصال اللفظي
لكي نستطيع القيام بالتعميم في هذه التقنية ،يتوجب
على الطفل أن يكون بصدد قول اسم الشيء في الوقت
ِّ
الحث الكامل
نفسه الذي يقوم فيه باللمس .قم بإعطاء
عن طريق اإلشارة إلى االستجابة الصحيحة ،بينما تقوم
األولية للتعليم.
بتوجيه السؤال خالل المراحل ّ
المدرب« :المس األحمر»
الطالب( :يلمس األحمر ويقول) «أحمر»
المدرب« :ما اللون؟»
الطالب« :أحمر»
تعميم ملء الفراغ ( ُيستخدم في حالة األطفال
ُ
اتصال لفظي مع األلوان،
الذين يستطيعون تكوين
ٍ
ولكنهم ال يستجيبون إلى سؤال «ما اللون؟» بصورة
منهجية).

المدرب( :يؤشر على الكرة الزرقاء) «هذه الكرة زرقاء (يؤشر
على الكرة الحمراء) «هذه الكرة »...
الطالب« :حمراء»
المدرب« :ما اللون؟»
الطالب« :حمراء»
من األهمية بمكان ،وخصوص ًا في المراحل المبكرة من
التعليم ،أن ال يتم تعزيز الطفل عند إعطائه للون واسم
أما سؤال «أي لون» أو سؤال «ما
نوجه إليه ّ
الشيء حينما ّ
هذا؟».
مث ً
ال ،في حالة أننا قمنا بعرض كرة على الطفل وسألناه،
«ما هذه؟» واستجاب الطفل« ،كرة حمراء» ،سيكون من
الضروري أن ال نقوم بالتعزيز .بدالً من ذلك ،ينبغي أن
نحصل على االستجابة الصحيحة ،أال وهي «كرة» .قد يكون
من الصعب تذكر هذا في أغلب األحيان ،وذلك ألنه قد
ننبهر جداً عندما يبدأ الطفل بتركيب الكلمات ألول مرة،
لدرجة أننا نريد أن تُعزّز هذه الجملة الجديدة على الفور!
على الرغم من ذلك ،فإنه من المهم جداً تعليم الطفل
على التمييز بين أنماط األسئلة المختلفة .حالما يستطيع
الطفل االستجابة بشكل صحيح لسؤال «ما اللون؟»،
نعمم هذه االستجابات إلى األسئلة األخرى ذات
يمكننا أن
َ
الصلة ،مثل «ما لون هذا؟»« ،ما لون الكرة؟» ...الخ.
الطفل
بتعليم
أي حجم؟ ( )G13عندما نبدأ
ما الحجم؟ ُّ
ِ
ِ
تسميةَ (تكوين اتصال لفظي مع) األشياء ،قم بتقديم
الخصائص ما عدا الحجم،
شيئين متطابقين في كل
ِ
ِ
المستهدف تعليمها.
الصفة
وهي
ُ
التعميم من الطلب إلى االتصال اللفظي (تأكد من
قوة الطلب للشيء قبل القيام بإضافة الصفات)
الطالب< :يريد بسكويت ولذلك يطلب> «بسكويت»
المدرب( :لديه قطعتان من البسكويت ،إحداهما كبيرة،
واألخرى صغيرة – و ُيريهما للطفل ،كل واحدة على حدة)
«كبيرة؟»« ...صغيرة؟»

الطالب« :كبيرة».
«أي حجم؟»
المدربُّ :
الطالب« :كبيرة».
التعميم من االستقبال إلى االتصال اللفظي
يصنف الحجم بينما ّ
يؤشر( .خالل
يتوجب على الطفل على
َ
ُ
ِّ
األولية للتعليم ،قم بالحث الكامل المباشر ،من
المراحل ّ
دون تأخير ثانية واحدة )second delay-.
المدرب( :لديه كرة كبيرة وكرة صغيرة) «المس الكبيرة».
الطالب< :يلمس الكرة الكبيرة ويقول> «كبيرة».
الحجم؟»
المدرب« :ما
ُ
الطالب« :كبيرة».
التعميم من ملء الفراغ
ملء
األطفال من
الكثير من
يتمكن
األولي،
ُ
ِ
ُ
بعد التعليم ّ
ِ
أضداد) الصفات .إذا كان األمر
لعكس (أو
الفراغ بالنسبة
ِ
ِ
يمكن استخدام هذه االستجابة لتعليم الطفل
كذلك؛
ُ
كيفية االستجابة لسؤال «ما الحجم؟».
ِ
ٌ
المدرب« :هذه الكرةُ
صغيرة .هذه الكرةُ »....
الطالب« :كبيرة».
الحجم؟»
المدرب« :ما
ُ
الطالب« :كبيرة».
أشكال
ما الشكل؟ (ُ )G13يستخدم هذا السؤال الستجرار
ِ
استخدام إجراءات التعليم والتعميمات
األشياءُ .يمكن
ُ
نفسها الموصوفة أعاله.
ستخدم هذا السؤال
اإلحساس...؟ ما الشعو ُر؟ (ُ )G13ي
ما
ُ
ُ
ُ
اللمس مثل
أحاسيس
تصف
التي
الصفات
استدراج
في
ِ
َ
درجة الحرارة ونوع الملمس (مث ً
ال :ساخن/بارد ،خشن/
ويمكن للمدرب السيطرة على هذا
أملس ،ل ّين/صلب).
ُ
النوع من «األحاسيس» بوساطة تقديم شيئين يختلفان
ُ
ستهدف
الم
في خاصية واحدة فقط ،أال وهي الصفة ُ
تعليمها.
على سبيل المثالُ :يمكن استخدام منشفتين
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أجل
متطابقتين ،األولي مب ّللة والثانية جا ّفة ،وذلك من ِ
تعليم الطفل كيفية االستجابة لصفتي «مبلل» و«جاف»
تعليم
وجه إليه سؤال «ما اإلحساس؟» .من أجل
عندما ُي َّ
ِ
يمكن استخدام إجراءات التعليم
االستجابات الفردية؛
ُ
والتعميمات نفسها التي وصفناها بالنسبة للصفات
األخرى.
استخدام هذه األسئلة الستجرار تسميات
يمكن أيض ًا
ُ
ُ
قوية
رغبة
«العواطف» .بينما ُيع ِّبر الكثير من الوالدين عن
ٍ
ٍ
في أن يستطيع الطفل التعبير على مشاعره ،فغالب ًا ما
تعليم هذا ألننا ال نعلم دائم ًا الجواب
يكون من الصعب
ُ
يجب علينا القيام بح ّثه ،وذلك ألن العواطف
الصحيح الذي
ُ
تُعتبر «مشاع َر» خصوصية للفرد.
شخص آخر ،هي
إن الطريقةَ الوحيد َة الستنتاج ما يشعر به
ٌ
مراقبة السلوكيات التي عاد ًة ما نربطها مع المشاعر.
الشخص
على سبيل المثال :من السهل جداً أن نعرف أن
َ
«غاضب» إذا كان في صدد
«مريض» إذا كان يتق ّيأ ،وأنه
ٌ
نوبة غضب! ولكن مع األسف ،ال تُعتبر هذه المواقف فترات
ِ
«مالئمة» ألنه من الصعب ،أو من غير المناسب،
تعليمية ُ
استجرار أو تعزيز هذه االستجابات! ولكن عندما نع ّلم
الطفل على تمييز العواطف ،يمكننا أن نعلمه كيفية
المحددة التي تدل
االستجابة لخصائص أو أعمال الفرد
َّ
على وجود العاطفة .مث ً
ال ،عند توجيه سؤال من نوع «ما
الشعور؟» ،قد نع ّلم الطفل تميي َز دالئل الحزن مثل الدموع
َ
دالئل
أو العبوس من أجل االستجابة بـ «حزين» .أو تمييز
أجل االستجابة بـ
والضحك من
االبتسامات
السرور مثل
ِ
ِ
ِ
«مسرور».
ما المذاق؟ ما الطعم؟ غالب ًا ما ُيستخدم هذا السؤال
لتعليم الصفات المتعلقة بالمذاقات ،مثل «مالح»« ،حلو»،
«مت ّبل» ،أو «حار» .تمام ًا كما هوالحال في الصفات األخرى؛
ينبغي أن نع ّلم هذا النوع من الصفات باستخدام شيئين
متطابقين في جميع الخصائص باستثناء خاصية واحدة،
وهي الخاصية التي نريد أن نعلمها.
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مث ً
والسكر لديهما المظهر نفسه ،ولكنهما
الملح
ال،
ُ
ُ
الشيء
يذوق
يختلفان في المذاق .يجب على الطفل أن
َ
َ
بتعليم الطفل
يكو َن اتصاالً لفظي ًا مع المذاق .قم
وأن
ِّ
ِ
االستجابة للسؤال عن طريق استخدام التعميمات،
كيفية
ِ
كما تم وصفه سابقاً.
ستخدم هذا السؤال لتعليم الصفات
ما الرائحة؟ غالب ًا ما ُي
ُ
بحاسة الشم مثل «نتنة»« ،حلوة»« ،حادة»« ،قوية»،
المتعلقة
ّ
والروائح ولذلك
المذاقات
صفات
الخ .غالب ًا ما تتطابق
ُ
ِ
ِ
المس ّبب) لالستجابة
تحديد
ينبغي
ِ
ُ
نمط السؤال الجا ِّر (أو ُ
ً
األكل أو الشم.
المطلوبة ِوفقا لكون الطفل في صدد
ِ
ما مظهره؟ ُيعتبر هذا من األسئلة األكثر «عموميةً »
التي ُيمكن أن تُستخدم الستجرار مجموعة متنوعة من
والصفات التي
الخصائص
االستجابات التي تشتمل على
ِ
ِ
تحديد الجواب «الصحيح» إال من
يمكن رؤيتها .وال يتم
ُ
ُ
تتضمن االستجابة
فقد
للسياق.
المناسب
المعنى
حيث
ُ
َ
أجزاء الشيء.
الحجم ،أو حتى
الشكل،
اللون،
«الصحيحة»
َ
َ
َ
الصفات التي
تعليم
وغالب ًا ما تُستخدم هذه األسئلة عند
ِ
ِ
مجموعة صفات أخرى متعلقة بالحجم،
ال «تتوافق» مع
ِ
اللون الخ (مثل :منحني/مستقيم ،متجعد ،ضيق/واسع،
طويل/قصير).
ُيمكن أيض ًا استخدام هذه األسئلة الستجرار االستجابات التي
تدل على شيء يمتلك خصائص مرئية شبيهة بخصائص
شيء آخر مختلف .عندما نع ّلم الطفل أن يستجيب تحت
هذه الظروف ،فنحن نتطلب اتصاالً لفظي ًا مع حدث «خاص
وشخصي» بالنسبة للطفل ،وذلك ألننا نطلب من الطفل
وصف مظهر الشيء بالنسبة له شخصي ًا.
على سبيل المثال :عندما ننظر إلى الغيوم ،قد يقوم
شخص بوصف الغيمة بأنها «تشبه السفينة» ،بينما يصفها
آخر بأنها «تشبه الطائر» .تُعتبر كال االستجابتين صحيحتين
وذلك ألنهما تمثالن اتصاالً لفظي ًا شخصي ًا مع حدث خاص في
نفسية الفرد .ويمكن كذلك استخدام األسئلة من نوع «ما

رائحته/مذاقه/إحساسه» من أجل تعليم الطفل كيفية وصف
الخصائص التي تعتمد على التشابهات مع األشياء األخرى.

مث ً
ال :إحدى خصائص ُ
الكرة أنها «دائرية» وخصائص السيارة
األمان»« ،اإلطارات».
«حزام
«مقْ َود السياقة»،
تشملِ ،
ِ
َ

ما هوالنوع؟ أي واحد؟ تُعتبر هذه من األسئلة األكثر
«عموميةً » التي يمكن استخدامها الستجرار مجموعة
متنوعة من الصفات .وليست هذه األسئلة على القدر
نفسه من الدقة بالنسبة لالستجابة المطلوبة .مث ً
ال،
البسكويت الذي تريده؟» من
إذا ُسئل الطفل «ما نوعُ
ِ
أجل استجرار استخدام الصفات عندما ُيطلب ذلك من
الطفل؛ ينبغي أن تكون «االستجابة» الصحيحة هي اللون،
والشكل ،والنكهة ،والنوع ،أو حتى الماركةُ .يستخدم هذا
الطفل إنه من الضروري تقديم
لتعليم
األسئلة
النوع من
ِ
ِ
ِ
«المزيد من المعلومات» أو التعبير بقد ٍر أكبر من الدقة
جدت
من
أجل توضيح الطلب .على سبيل المثال :إذا ُو ْ
ِ
ثالث بالونات ،وقام الطفل بطلب «بالونة» ،فمن الضروري
صفة لتحديد البالونة التي يطلبها الطفل.
استخدام
ٍ

يمكن بها ربط ،تسمية ،أو
الطرق التي
تشير إلى
الوظيفة:
ُ
ُ
ِ
فرز الشيء مع األشياء األخرى.

الخصائص ،الوظائف ،واألصناف ( – )ffc'sعندما نبدأ بتعليم
الطفل تسمية (تشكيل اتصال لفظي مع) األعمال ،وأجزاء
األشياء ،والصفات؛ نبدأ كذلك بتعليم الطفل اإلجابة على
األسئلة المتعلقة باالرتباطات ما بين األشياء .في نظام
ُسمى هذه االرتباطات بـ»الخصائص ،والوظائف،
 ،abllstm-rت َّ
واألصناف».

ُ
األطفال الصغار جداً
عاد ًة ما ُيصن ُ
األشياء بحسب
ِّف
َ
ً
وظائفها ،ولذلك فإنه بالنسبة للصغار جدا أو للمتعلمين
ِّ
َ
التعليمي المتعلق بالـ»صنف»
الهدف
المبكرين؛ فإن
َّ
والـ»وظيفة» قد يكون متطابق ًا .مث ً
«األشياء التي نتنقل
ال:
ُ
فيها» أو «األشياء التي نأكلها» هي أصناف ،ولكنها
وظائف كذلك.
بالنسبة لألطفال الناشئين بصورة اعتيادية ،والذين
تتراوح أعمارهم بين الرابعة والخامسة ،فإنهم في
األشياء حسب األصناف .أما
المرحلة التالية يتعلمون فر َز
ِ
بالنسبة ألسماء األصناف األولى التي عاد ًة ما يكتسبها
األطفال الصغار ،فهي عاد ًة ما تشمل الحيوانات ،واألطعمة،
المفيد غالب ًا
واأللعاب والمالبس .إضافةً إلى ذلك ،فمن
ِ
َ
الطفل
تعليم «األلوان» كصنف .قد تساعد هذه الطريقة
ُ
ّ
على تعلم التمييز بين «ما اللون؟» في مقابل «ما هو؟».

أجزاء الشيء.
الخصائص :تشير إلى مزايا ،صفات ،و /أو
ِ
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اختيار األهداف التعليمية
إن اختيار األهداف التعليمية التي نع ّلمها (والتي تشمل
يعتمد
الطلبات ،االتصاالت اللفظية ،والـ .)FFCينبغي أن
َ
على اهتمامات َّ
يكون
كحالة خاصة .الطلب
كل الطفل
ُ
ٍ
عاد ًة َ
الوحيد
اإلجراء
لفظي يتم تعليمه وذلك ألنه
إجراء
أول
ٍ
ٍّ
ُ
ُ
ّ
«الكلمات مصد َر قوة» .لذلك ،فإن
الذي يعلم الطفل أن
ِ
َ
األهداف التعليميةَ األولى المتعلقة باستقبال التعليمات،
واالتصاالت اللفظية والـ ffcينبغي أن يتم تعميمها من
الطلبات التي تم إتقانها ُمسبق ًا.
ٌ
قليل جداً من
عدد
األطفال لديهم
بعض
المعروف أن
من
َ
ِ
ٌ
ِ
المعززة .بالنسبة لهكذا أطفال ،فإن
األشياء والنشاطات
ِ
ِ
تكون االستمرا ُر
أن
يجب
للبرنامج
الرئيسية
التركيز
نقطة
َ
في التدريب على الطلبات .ولكن ال يعني هذا عدم
أهداف الطلبات،
اإلجراءات األخرى .يمكن اختيا ُر
معالجة
ِ
ِ
ِ
ّ
ً
االتصاالت اللفظية ،والـ ،ffcاعتمادا على تعلقها باألشياء
التي يت ُ
ّصل بها الطفل على مستوى يومي .بينما قد ال
خلق الرغبة
يمكن
تكون هذه األشياء معزز ًة بذاتها ،فإنه
ُ
َ
مهام ِه اليومية.
لهذه األشياء التي يحتاجها الطفل إلنجاز
ِّ
على سبيل المثال :إذا كان الطفل يريد أن يتناول بعض
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ُ
قيمة تعليم َّية .إذا كان
الملعقة ذات
رقائق الذرة ،تُصبح
ٍ
ُ
الحذاء يصبح ذا قيمة تعليم َّية؛
الخروج ،فإن
الطفل يريد
َ
َ
يصبح ذا قيمة تعليم َّية.
القلم
التلوين ،فإن
أما إذا أراد
ُ
ُ
ّ
َ
أساس ًاُ ،ينصح بإجراء تدريب الـ ffcالمبكّ ر فقط لألشياء
ُ
ويوجد لدى المدربين
الطفل في الماضي.
التي طلبها
ُ
خيار «التقاط» فرص خلق الرغبة في الشيء ( ،)eoكما في
ُ
شيء جديد مث ً
ال ،أو إيجاد
الطفل اهتمام ًا في
حالة إذا أبدى
ٍ
رغبة جديدة كلي ًا في الشيء ،كما وصفنا أعاله .باإلضافة
إلى ذلك ،يجب أن نقوم بمحاولة البناء المتواصل لمعززات
َرن األلعاب والنشاطات مع
جديدة محتملة عن طريق ق ِ
ُ
كمعززات أص ً
ال .يمكن أن تكون هذه
تعمل
األشياء التي
ٍ
معززات أولية مثل الطعام ،والدغدغة ،والعناق ،واألصوات
ٍ
المضحكة ،أو المعززات المشروطة األخرى ،أو األلعاب التي
ُ
ُ
تعو َد الطفل االستمتاع بها.
َّ
نصح أن
المفردُ ،ي
ُ
من أجل اختيار ال ffcالتي نع ّلمها للطفل ُ
لمالحظة
بعناية
والمدربون بمراقبة الطفل
الوالدان
يقوم
ٍ
ِ
َ
ِ
َ
َ
يستجيب لها.
الطفل
الوظيفة التي يبدو أن
الخاصية أو
ِ
ِ
ُ
ُ
صلة
المختارة ذات
فمن األهمية أكثر أن تكون
ٍ
األهداف ُ

بحالة الطفل ،من أن تكون تلك التي ُح ِكم بأنها األهداف
«الصحيحة» اعتماداً على العالقات بين معاني الكلمات
( .)semantic relationshipsعلى سبيل المثال :إذا كان الطفل
يستمتع حق ًا باللعب بالدراجة ،ولكن نشاطه المفضل هو
مهم ًا
«دواسة» ستكون «جزءاًَ»
الدواسات ،فإن كلمة َّ
تحريك َّ
ّ
ةً
لطفل
مهم يتم تعليمها للطفل .بالنسبة
أو «خاصيةً »
ٍ
َّ
آخر ،فقد ُيحب الدراجة ولكنه يستمتع حق ًا برنِّ الجرس.
في حالة هذا الطفل ،فإن الجرس سيكون جزءاً أو خاص ّيةً
تعليمها للطفل .وفي حالة طفل آخر ،فقد
مهمةً يتم
ُ
ّ
ً
ركوب الدراجةَ أبدا ،ولكنه قد يطلب من اآلخرين
يحب
ال
ُّ
َ
الركوب وذلك لكي يرى دوران العجالت .بالنسبة لهذا
ُ
التعليمي المهم.
الهدف
الطفل ،ستكون «العجالت» هي
ُّ
ُ
للمس
الطفل
انظر كذلك إلى الطريقة التي يستجيب بها
ِ
ُ
سواء كانت
لمس قطة،
الطفل مطلق ًا
الشيء .إذا لم يخ َتر
ً
َ
حيةً أو محنّطة؛ فقد تكون خاصية «ل ّين» غير ذات صلة
ُ
الطفل
بالهدف التعليمي .ولكن من ناحية أخرى ،إذا كان
ُ
األشياء المختلفة ،خصوص ًا
الكثير من
لمس
يميل إلى
ِ
ِ
ِ
إذا كانت الكثير من هذه األشياء «ل ّينة» ،فقد تكون هذه
الخاصية ذات صلة بالنسبة للكثير من األشياء .بالنسبة

لألطفال الذي يستمتعون بالنظر إلى األشياء الطويلة أو
الالمعة؛ قد تكون هذه الخصائص «للشوكة» أكثر أهميةً
عب حادة.
من كون الشوكة لديها ُش ٌ
نريد أن نع ّلمها ،من المهم
عندما نحدد الوظائف التي
ُ
ُ
الطفل بالشيء .تذكّ ر
بعين االعتبار ما يعمله
نأخذ
أيض ًا أن
َ
ِ
أن الكثير من األشياء لديها وظائف وخصائص متعددة.
حقيقةً  ،فإن الغايات التعليمية لـنظام  abllstm-rالمتعلقة
بالخصائص ،الوظائف وتسميات االستجابات اللفظية
( h17, h8, h14على التوالي) تذكُ ر أن معايير اإلتقان هي «20
أو أكثر من (ملء الفراغ) باإلضافة إلى استجابتين».
مث ً
صي للنخز أو التدوير (السوائل،
ال :يمكن استخدام ِ
الع ِّ
مث ً
ال) .يمكن استخدام البطانيات لالختباء أو التدفئة
الدوامات للدوران أو
أو لصنع خيمة .و ُيمكن استخدام
َّ
َ
يعمل
يحب الطفل أن
المشاهدة .السؤال هو :ماذا
ُّ
بالشيء؟
بالنسبة لمعظم األطفال الناشئين بصور ٍة اعتيادية،
األمر
خاصية أخرى .وهذا
أي
ٍ
فإنهم يتعلمون الوظائف قبل ِّ
ُ
ُ
الطفل
فهمه بسبب االستجابة مع الطلب .إذا كان
ُيمكن
ُ
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يعمل عم ً
َ
ال
يريد أن
قد طلب الشيء ،فإنه من المعقول أنه ُ
ُ
َ
الطفل بالنسبة
األعمال التي يطلبها
مع َّين ًا بالشيء! إن
المدخلة ()input
لشيء مع َّي ٍن
ٍ
ّ
ستزو ُدك بالمعلومات ُ
كأهداف
الالزمة لتحديد «الوظائف» التي ُيمكن أن تُع َّلم
ٍ
تعليمية.
ُ
َ
األشياء
يصنف
يعرف كيف
الطفل أن
يتوجب على
الحظ أنه
ُ
ِ
َ
بأكثر من طريقة .إحدى الطرق األولى التي يتع ّلمها
ِ
ُ
األطفال الناشؤون بصورة اعتيادية لتسمية األشياء ،هي
تلك التي تعتمد على الوظيفة .عاد ًة ما يتعلم الطفل
حسب الوظيفة ،مثل «األشياء التي نلبسها»،
التسميةَ
َ
«األشياء التي نأكلها»« ،األشياء التي نلعب بها» قبل
تع ّلمِ ِه التسميةَ حسب الصنف ،مثل «المالبس»« ،األطعمة»
و»األلعاب».
في الواقع ،بالنسبة لبعض األطفال ،فإنهم حالما تعلموا
«األشياء التي نأكلها» كـ»صنف» ،فإنه من السهل جداً
تعميم كل االستجابات الموجودة في هذا في الصنف
من االستجابات ،إلى صنف «األطعمة» عن طريقة تعليم
تسمى (أطعمة)» .وال يتوجب عاد ًة
«األشياء التي تأكلها
ِ
ّ
تعليم كل استجابة فردية مجدداً ،كما يمكن تو ّقعه لو
كنا نضيف خاصيةً أو وظيفةً جديدة إلى هدف تعليمي
يتضمن
خصائص ،ووظائف وأصناف ( )ffcسبق وتم إتقانها.
َ
بينما توجد الكثير من الخصائص ،الوظائف واألصناف التي
ُيمكن اختيارها كأهداف تعليمية ،فإنه ليس من الضروري
تعليمها جميع ًا في وقت واحد.

تريد
عندما تحاول أن تتخذ قراراً بشأن األهداف التي
ُ
إضافتها؛ ِّ
فكر في العبارات التي ستقولها لشخص من
طلب منك شرح إحدى «التسميات» له.
بلد أجنبي لو
َ
مث ً
ال :لوسألك عن ماهية «القطة» ،ستقول له« ،هي حيوان
يحتفظ به الناس كحيوان مدلل .لديها شوارب وذيل
طويل .لديها مخالب تخدش .نقوم بمالطفتها .لديها
نحدد أنه يمكننا أن
ِفراء ناعم.
ُ
يطاردها الكلب» .من هذاّ ،
نختار اآلتي بالنسبة لألهداف التعليمية المتعلقة بالـ:ffc
«حيوان»« ،حيوان مدلل»« ،ناعم»« ،فراء»« ،شوارب»« ،ذيل
طويل»« ،مخالب»« ،يخدش» ،و«مالطفة».
إذا كنت تواجه صعوبةً في تحديد األهداف المناسبة؛ توجه
عمر
إلى طفل ينمو بصورة اعتيادية (يكون في نفس ُ
طالبك تقريب ًا) واطلب منه أن «يخبرك عن» أو «يصف لك»
ِ
الشيء.
الوالدين عن مواجهة صعوبة في
يتحدث الكثير من
ِ
تحديد ما إذا كان الهدف التعليمي هو خاصية أم وظيفة.
إن «القاعدة العامة» هنا هي أنه إذا كان الهدف ِفع ً
ال (من
فيمكننا أن نع ِّلمه كوظيفة .إذا كان
ناحية قواعد اللغة)ُ ،
كجزء من الشيء أو كخاصية .إذا
فيمكن أن نع ِّلمه
ٍ
اسم ًاُ ،
ُ
وصف فعل (حال) ،فيمكننا أن نع ِّلمه
الهدف صفةً أو
كان
ِ
كخاصية .كما ذكرنا سابق ًا ،فإن األشياء يمكن أن تصنَّف
بطرق عديدة ومتنوعة ،ولذلك فيمكننا أن نع ِّل َم األسماء،
واألفعال ،والصفات كأصناف.

بحياة الطفل في
صلة
تكون ذات
قم باختيا ِر تلك التي
ُ
ٍ
ِ
استخدام
مكن إضافة المزيد كلما نما
الوقت الحالي .و ُي
ُ
ُ
نمت قدرت ُُه على االستجابة
اللغة لدى الطفل ،وكلما
ْ
ِ
بطرق أكثر تنوع ًا.
لألشياء
ٍ

«عدد
ال يوجد
سحري» من الـ( ffcالخصائص ،الوظائف،
ٌ
ٌّ
شيء مع َّي ٍن
يمكن تعليمها بخصوص
واألصناف) التي
ُ
ٍ
تعليم ffc
في وقت واحد .بالنسبة للطفل الصغير ،يمكن
ُ
واحدة فقط ،مع تعليم المزيد كلما ازداد تفاعل الطفل من
الشيء.

بالنسبة للمتعلمين المتقدمين ،فإننا سوف نستخدم
الخصائص والوظائف واألصناف ،للتعميم إلى تعليم
الطفل كيفية وصف وتعريف األشياء.

مث ً
ال :بينما قد يستفيد الطفل الذي في الثالثة من عمره
وجهنا إليه سؤال« ،أين
يجيب
إذا تع ّلم أن
ّ
«قعادة» إذا ّ
َ
تذهب إلى الحمام؟» ،لن يكون من المفيد جداً لو أجاب
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«قعادة» باالرتباط مع عناصر أكثر تعقيداً مثل «تجهيزات
دورة المياه» أو «خزف دورة المياه» .بالنسبة للمتعلمين
المبكرين ،فال يجب البدء بأكثر من ثالث أو أربع  ffcفي فترة
واحدة.
ينبغي كذلك اختيار هذه األهداف حسب العناصر ذات
الصلة بحياة الطفل بدالً من اإلصرار على تعليم وظيفة
واحدة ،خاصيتين ،أو صنف واحد لكل هدف تعليمي .بعض
األشياء قد تكون لها وظائف متعددة ذات صلة ولكن قد
وعدة
تفتقد إلى «الصنف» .وأخرى قد يكون لها «صنف»
ّ
«خصائص» ولكن تفتقد إلى «الوظيفة».
تجنب البحث عن أهداف تع ّلمها فقط لكي يكون لديك
هدف واحد من كل مجموعة ( .ffcيمكن االطالع على
أمثلة حول األهداف التعليمية المتعلقة بالـ  ffcsفي
دليل سوندبيرغ وپارتينغتون sundberg and partitington،

"teaching language to children with autism and other
المتوحدين
 "development disabilitiesتعليم اللغة لألطفال
ِّ

واألطفال الذين لديهم إعاقات تنموية أخرى).

ُ
لفظي مع
اتصال
الطفل تكوين
يستطيع
من المهم أن
َ
ٍّ
ٍ
األجزاء والصفات المرتبطة مع الشيء ،قبل إدخالها في
ِ
ffcs
الـ
على
التدريب
لنتجنب االستجابات
وذلك
اإلمكان،
عند
َ
«المحفوظة عن ظهر قلب» .من األسهل بكثير التأكد من
قدرة الطفل على تمييز الجزء الصحيح من السؤال إذا
األجزاء والصفات تم تعليمها أوالً.
أسماء
كانت
ِ
ُ

ال يتوجب على الطفل القيام بتمييزات مشروطة إضافية.
كل ما عليه فعله هو تسمية الشيء الذي ّ
نؤشر عليه ،مع
ِّ
تمييزي شبيه.
تمييزي مثل «ما هذا» أو محفز
محفز
إعطاء
ِ
ٍّ
ٍّ
ويمكن استخدام إجراءات التعميم لتعليم االتصاالت
اللفظية لألشياء ،ولكن يجب االلتفات إلى أن المختصين
اآلخرين الذين يستخدمون منهج الـ  abllstm-rال يعتقدون
تقديم هذا التعليم المتط ّلب سابق ًا
أنه من الضروري
ُ
قبل اختيار الهدف التعليمي لتعليم الـ  ،ffcما دامت
تعليمها في مرحلة ما في
يتم
األجزاء
ُ
والصفات سوف ُّ
ُ
ُ
المستقبل.
ستجد غايات  abllstm-rالتعليمية المتعلقة بتعليم الـ ffcs

في أقسام مهارات االستقبال ،ومهارات التسمية ،ومهارات
يتم
االستجابات اللفظية .على الرغم من ذلك ،فعاد ًة ما ُّ
تعليم هذه المهارات في الوقت نفسه .عندما تُستخدم
ُ
مهارة معينة لتعليم مهار ٍة أخرى ،فإن هذه العملية
تُسمى «تعميم ًا» (.)transfer

تشمل الغايات  abllstm-rالتعليمية المتعلقة بتعليم الـ
 ffcsما يلي:

على سبيل المثال :يجب أن يكون الطفل قادراً على تعريف
(كحد أدنى) ،أو في الحاالت
العناصر عندما ُيطلب منه ذلك
ٍّ
المثالية ،قادراً على تسمية العناصر مثل «شوارب ،فراء،
ذيل ،ل ّين» في القطة قبل استخدام هذه الخصائص في
تدريب على الـ  ffcللقطة.
ٍ
أجزاء الشيء (أو
إن األسئلة المستخدمة الستجرار أسماء
ِ
تكوين اتصاالت لفظية معها) هي األسئلة ذاتها التي
تُستخدم في تكوين االتصاالت اللفظية مع األشياء ،لذلك
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استجابات لفظية
(حيث يكون الشيء غير موجود)

اتصاالت اللفظية
(حيث يكون الشيء موجود ًا)

استجابات استقبال
(حيث يكون الشيء موجود ًا)

 :G15التسمية عند إعطاء الوظيفة
ما الشيء الذي نأكله؟

 :H6كلمات تمأل الفراغ وتصف األعمال
المعتادة
ُ
مث ً
ال :نحن ننام في....
 :H8ملء الفراغ بالشيء عند إعطاء الوظيفة
مث ً
ال :نحن نأكل..
 :H11اإلجابة على أسئلة «ما(ذا)؟»

 :C38التحديد حسب الخاصية
مث ً
الِ :جد الشيء الذي يحتوي على رقاقات
الشوكوالتة

 :G16التسمية عند إعطاء الخاصية
مث ً
شيء هوطعام؟
أي
ٍ
الُّ :

 :H10ملء الفراغ بالشيء عند إعطاء
الخاصية
مث ً
ال :الشيء الذي يحتوي على رقاقات
الشوكوالتة هو...

 :C39التحديد حسب الصنف

 :G17تسمية الشيء عند إعطاء الصنف
مث ً
ال :أي شيء هوطعام؟

 :H14ملء الفراغ بالشيء عند إعطاء
الصنف
مث ً
ال :نوع من الطعام هو...

 :G24تسمية وظيفة الشيء
مث ً
ال :ماذا نعمل بالكوب؟

 :H9ملء الفراغ بالوظيفة عند إعطاء
الشيء
مث ً
ال :نستخدم الكوب لـ...

 :G25تسمية صنف الشيء
مث ً
ال :ما هوالقط؟ (حيوان)

 :H18ملء الفراغ بالصنف عند إعطاء
الشيء
مث ً
ُّ
القط هو...
ال:

 :C37التحديد حسب الوظيفة
مث ً
ال :المس الشيء الذي نأكله

 :G12تسمية أجزاء/خصائص الشيء
مث ً
ال :ما هوالشيء الذي لدى الفيل؟

 :H16ملء الفراغ بالخاصية عند إعطاء
الشيء
مث ً
ال :الفيل لديه( ...أنياب/خرطوم)

 :G13تسمية الصفات
مث ً
حجم الفيل؟
ال :ما
ُ

 :H16ملء الفراغ عند إعطاء الشيء
مث ً
ال :الفيل( ...كبير)

بالمهمة التي سبق للطفل
عند بدء تعليم الـ  ،ffcابدأ
ِ
ُ
الطفل
حدد االستجابةَ التي أتقنها
وأن قام بها بنجاحّ .
ظرف جديد .قد تختار أن تع ّل َم
ُمسبق ًا وقم بتعميمها إلى
ٍ
ملء الفراغ أوالً ،ومن ث ََّم تقوم بتعميمها إلى
استجابات
ِ
ِ
توجد
ال
أنه
هذا
وسبب
الفراغ.
ملء
إتقان
يتم
أن
بعد
أسئلة،
ْ
ُ
ّ
لملء الفراغ أية «استجابة متط ّلبة» أو صحيحة .إذا لم يقم
ُ
يقوم
المستهدف تعليمها؛
ُ
الطفل بملء الفراغ بالكلمة ُ
ملء الفراغ الستجرار الطلبات في
خدم
المدرب بذلك .إذا استُ
ُ
َ
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ُ
مرات عديدة
الطفل قد استجاب للـ ffc
الماضي؛ قد يكون
ٍ
يكون من السهل جداً استجرار
عند الطلب ،ولذلك قد
ُ
ملء الفراغ كاتصال لفظي .على سبيل المثال :إذا قام
بترديد
المدرب (أثناء تعليم الطفل على طلب «الفقاعات»)
ِ
ُ
عبارة «انفخ الفقاعات...انفخ »...واستجاب الطفل «فقاعات»
(وتم تعزيز ذلك بالحصول على الفقاعات) ،فسيكون من
السهل تعليم الطفل على استخدام االستجابة نفسها
حتى عندما ال يريد الفقاعات .المتغ ِّي ُر الوحيد الذي سيكون

مختلف ًا هنا هو عملية خلق الرغبة في الشيء ( )eoلدى
الطفل بالنسبة للفقاعات نفسها.

ُّ
(الحث مباشرة ،من دون
نفسه الذي نسأل فيه السؤال
تأخير ثانية واحدة).

وفيما يلي بعض األمثلة على إجراءات التعميم التي
تُستخدم عند تعليم الطفل على االستجابة لألسئلة التي
تدخل فيها الخصائص والوظائف واألصناف:

المدرب« :ما الشيء الذي نستخدمه لكي ننشف به؟»
(يلمس المنشفة في الوقت نفسه)
الطالب( :يلمس المنشفة)
المدرب« :ما الشيء الذي نستخدمه لكي ننشف به؟ (من
ّ
بالحث)
دون القيام
الطالب( :يلمس المنشفة)

• التعميم من استجابة االستقبال إلى الخصائص،
استجابة االستقبال حسب الوظائف واألصناف ()rffc
ُ
الطفل يستطيعُ أن يؤش َّر
ماذا ينبغي أن أعمل إذا كان
على الشيء عندما أذكر اسمه ،ولكنه غير قاد ٍر على
لسؤال حول الشيء؟
االستجابة
ٍ
يختار بعض المدربين تعليم الـ  ffcsبادئين باستجابة
استقبال .في هذه الحالة ،يمكن تعميم استجابة االستقبال
للشيء إلى االستقبال حسب الخصائص والوظائف
يكون من
الطبيعية للطفل،
البيئة
واألصناف ( .)rffcفي
ُ
ِ
ِ
الطفل االستجابة بطريقة
تتطلب من
مواقف
إيجاد
السهل
َ
ُ
ُ
ِ
ِ
استقبال ألحد الـ .ffcs
مث ً
يجلب «شيئ ًا
الطفل أن
تعرضت للبلل ،اطلب من
ال :إذا
َ
ِ
َ
ننشف به» أو نستخدمه للتنشيف .أو مث ً
ال :يمكنك أن تتظاهر
بالعطش وتطلب من الطفل أن يجلب «شيئ ًا للشرب» .ومن
ِ
ُ
أجل تعليم هذه المهارة؛ ق ْم بالبدء باستجابة ُمتقنة ،مثل
لمس الشيء عند سماع «اسمه».
المدرب« :المس المنشفة».
الطالب< :يلمس المنشفة>
ننشف به؟»
المدرب« :ما الشيء الذي نستخدمه لكي
َ
الطالب< :يلمس المنشفة>
ُ
الطفل
في هذه الحالة ،هناك احتمالية أكبر أن يقوم
المنشفة مر ًة أخرى ألنه قام بذلك للتو .وهناك
بلمس
ِ
ِ
ِّ
بالحث الكامل الستجابة
بديل أال وهو القيام
تعليم
إجراء
ٍ
ٍ
ُ
لمس النموذج أو الصورة في الوقت
الـ  ffcsعن طريق
ِ

• التعميم من االتصال اللفظي إلى االتصال اللفظي
حسب الخصائص والوظائف واألصناف ( tffcلألطفال
يكونون اتصا ًال لفظي ًا مع األشياء،
الذين يصنفون ،أو
ّ
ولكنهم ال يستجيبون لألسئلة).
يمكن تعميم استجابة االتصال اللفظي إلى االتصال
اللفظي حسب الخصائص والوظائف واألصناف (.)tffc
المدرب« :ما هذه؟»
الطالب« :بطانية».
المدرب« :ما الشيء الذي نستخدمه لكي ّ
نغطي أنفسنا به؟»
الطالب« :بطانية».
• التعميم من ملء الفراغ إلى الـ ( tffcلألطفال الذين
يستجيبون جيد ًا لمهمات «ملء الفراغ»)
المدرب« :نحن نغطي أنفسنا بالبطانية .نحن نغطي
أنفسنا بالـ»...
الطالب« :بطانية».
• التعميم من ملء الفراغ إلى األسئلة التي تبدأ بحرف
استفهام (الشيء ما زال موجود ًا) –  tffcلألطفال الذين
يستطيعون ملء الفراغ بالشيء (اتصال لفظي)
َ
يستجيبون لألسئلة التي تبدأ بحرف
ولكنهم ال
َ
استفهام (أو التي تبدأ بحرفي  whباللغة اإلنجليزية
.)wh questions
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المدرب« :نحن نغطي أنفسنا بـ»...
الطالب« :بطانية»
المدرب« :ما الشيء الذي نغطي أنفسنا به؟»
الطالب« :بطانية».
• التعميم من  rffcإلى ( tffcلألطفال الذين يقولون اسم
الشيء «اتصال لفظي» بينما يؤشرون على الشيء).
االتصال اللفظي/استجابة االستقبال
يمكن تعميم تركيب
ُ
ِ
ُ
ُ
المهمة هنا هي أن تكون
النقطة
من االستجابة إلى .tffc
ُ
ُ
ُ
تحاول تعليمها
االستجابة التي
استجابة الطفل هي
ُ
الشيء في
اسم
تحت الظرف الجديد .إذا لم يقل الطفل
ِ
َ
الوقت نفسه الذي يلمس فيه هذا الشيء؛ فال توجد هناك
استجابة يمكنك تعميمها إلى الظرف الجديد.
المدرب( :في وجود قطة أو صورة قطة) «المس الشيء
الذي لديه شوارب».
الطالب< :يلمس القطة ،ويقول في الوقت نفسه> «قطة»
المدرب« :ما الشيء الذي لديه شوارب؟»
الطالب« :قطة» (اتصال لفظي إعطاء الخاصية/الجزء)
• التعميم إلى االستجابة اللفظية
ُ
ماذا ينبغي أن أعمل إذا كان الطفل يستطيعُ تسميةَ
ُ
أسأل سؤاالً ولكنه ال يستطيع االستجابة
الشيء عندما
عندما ال يكون الشيء موجوداً؟
المتوحدين اإلجابة على
يستطيع الكثير من األطفال
ِّ
ً
الشيء موجودا في البيئة ،ولكنهم
األسئلة عندما يكون
ُ
يكون موجوداً .بالنسبة لمعظم
ال
عندما
يعجزون عن ذلك
ُ
سحب الشيء (المحفز البصري)
األطفال ،فإنه من الضروري
ُ
ُ
الطفل
تدريجي ًا من مجال رؤية الطفل ،وذلك لكي يتعلم
اإلجابة (أو االستجابة) اعتماداً فقط على السؤال (محفز
لفظي من شخص آخر).
• التعميم من االتصال اللفظي إلى االستجابة اللفظية
المدرب( :في وجود بطانية) «ما الشيء الذي نغطي أنفسنا به؟»
الطالب« :بطانية»
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المدرب( :يضع البطانية وراء ظهره) «ما الشيء الذي
نغطي أنفسنا به؟»
الطالب« :بطانية».
• التعميم من ملء الفراغ إلى االستجابة اللفظية
المدرب( :في عدم وجود بطانية) «نحن نغطي أنفسنا بـ»...
الطالب« :بطانية»
المدرب« :ما الشيء الذي نغطي أنفسنا به؟»
الطالب« :بطانية».
• التعميم من الترديد إلى االستجابة اللفظية
المدربُ :قل« ،سيارة»
الطالب« :سيارة»
المدرب« :ما الشيء الذي نركب فيه؟»
الطالب« :سيارة».
• أين؟
يمكن تعميم االستجابات ألسئلة «أين» من األسئلة
ملء الفراغ
استجابات
«المعكوسة» التي تخص  ffcأو من
ِ
ِ
التي تخص .ffc
ُ
ُ
تعيش .»....
«السمكة
المدرب:
الطالب« :في الماء».
المدرب« :أين تعيش السمكة؟»
الطالب« :في الماء».
ألسئلة «أين» بواسطة
تعليم الطفل االستجابة
من السهل
ِ
ُ
ً
تعليمه أوال كيفية طلب المعلومات باستخدام «أين؟».
التعميم من الطلب إلى االتصال اللفظي
«لدي بسكويت من أجلكُ .قل «أين البسكويت؟».
المدرب:
َّ
الطالب« :أين البسكويت؟».
المدرب« :في العلبة»ُ ( .يخرج بسكويت ًا ويعطيه للطالب).
إتقان هذه الخطوة (أي أن الطفل لم يعد يحتاج
عندما يتم
ُ
يطلب المعلومات بشكل ُمعتاد) ،قم
وأصبح
إلى الحث
ُ
بإضافة االتصال اللفظي الخاص بالموقع إلى الطلب.

«لدي بسكويت».
المدرب:
َّ
الطالب« :أين البسكويت؟».
المدرب« :في العلبة»ُ ( .يري الطفل البسكويت في العلبة
ثم يسأل) «أين البسكويت؟».
الطالب« :في العلبة ...هل أستطيع الحصول على
البسكويت؟».
المدرب« :بالطبع! أخرجه من العلبة!».
ُ
يتعلم
الطفل أيض ًا االستجابةَ ألسئلة «أين» عندما
يتعلم
ُ
تسميةَ حروف الجر (التي تدل على الموقع).
• التعميم من االستقبال إلى االتصال اللفظي لألطفال
الذين يشكلون اتصا ًال لفظي ًا بينما يتبعون التعليمات
الحذاء في الصندوق»( .تعليم اتباع التعليمات)
المدرب« :ضع
َ
الطالب( :يضع الحذاء في الصندوق) «في الصندوق»
المدرب« :أين الحذاء؟».
الطالب« :في الصندوق».
(هناك وعاءان ،أحدهما توجد تحته تفاحة ،والثاني توجد
فوقه تفاحة)

رجل اإلطفاء)
يستطيع تسميةَ
ِ
ُ
«رجل إطفاء».
الطالب:
المدرب« :من يطفئ الحرائق؟».
ُ
«رجل اإلطفاء».
الطالب:
«لمن» ضرورية من أجل تعليم
وتُعتبر االستجابة ألسئلة َ
الملكية مثل «له ،لها ،لي ،كتابي ،كتا ُبك ،كتا ُبنا...،
ضمائر ُ
الخ»
المدربُ :
(دوري)».
«قل َ
الطالب« :دوري»
المدرب« :دو ُر من اآلن؟».
طالب« :دوري».
تعليم هذه االستجابة عن طريق تعليم الطفل
يمكن
ُ
«لمن» أوالً.
كيفية طلب المعلومات باستخدام َ
المدرب( :يضع قطعة حلوى على الطاولة) ُ
«قلِ ،ل َمن
الحلوى؟»
الطالبِ « :ل َم ِن الحلوى؟»
المدرب« :إنها لك! تفضل ،خُ ذها».

المدرب« :أرني (تحت الوعاء)»( .الحث ـ بدون تأخير ثانية
خالل المراحل األولى للتعليم)
الطالب( :يقول) «تحت الوعاء»( .ويؤشر على التفاحة الصحيحة)
المدرب« :أين التفاحة؟»
الطالب« :تحت الوعاء».

(توجد قطعة حلوى على الطاولة)

• َمن/لِمن..../من؟
«من» عندما يتعلم
يبدأ الطفل في تعلم االستجابة ألسئلة َ
تسمية (تكوين اتصال لفظي) األشخاص .أحد الظروف
«من»
األخرى التي تتطلب من الطفل االستجابة إلى أسئلة َ
هي تعليم الطفل أدوار المحيطين به أو أفراد األسرة.

الطالبِ « :ل َم ِن الحلوى؟».
المدرب« :إنها لبابا .إن الحلوى لـ»....
الطالب« :لبابا».
المدربِ « :ل َم ِن الحلوى؟»
الطالب« :لبابا».

يضعك في السرير؟».
«من
ُ
المدربَ :
الطالب« :ماما».
المدرب« :من هذا؟» (مع وجود صورة لرجل إطفاء ،والطفل

تعليم االستجابات ألسئلة «لمن» باستخدام
يمكن كذلك
ُ
ُ
كون اتصاالً
الطفل
يتعلم
«التعليقات المشروطة».
َ
كيف ُي ِّ
ُ
حدث شيبه ،ولكن ليس مطابقاً.
لفظي ًا مع
ٍ

الحق ًا ،عندما يقوم الطفل بالطلب باستخدام «لمن» بصورة
ِّ
الحث ،قم بإضافة االتصال اللفظي إلى
منهجية ومن دون
الملكية.
ضمير ُ
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أقالم ملونة)
(كال الطفل والمدرب لديهما
المدربِ :
ٌ
الطالب« :قلمي أحمر».
المدرب« :قلم من أحمر؟».
الطالب« :قلمي».
• أي؟
«أي» عندما يتم تعليم
يبدأ الطفل باالستجابة إلى أسئلة ّ
االتصاالت اللفظية للصفات والـ .ffcs
واحد كبير؟».
«أي
ٍ
المدربُّ :
الطالب( :يلمس الشيء الكبير)
واحد يطير؟» (في وجود طائر ،كنغر ،وكرة)
«أي
ٍ
المدربُّ :
الطالب :يلمس/يقول «طائر».
تعميم هذه االستجابة من أجل تعليم الطفل
يمكن
ُ
ُ
«أي» المتعلقة باالستجابات
كيفية االستجابة ألسئلة
ّ
اللفظية ،كما هو موصوف في نظام .abllstm-r
أم كرة؟» (يلمس كل
واحد
«أي
ٍ
المدربُّ :
ُ
يطير؟ طائر ،كنغرْ ،
صورة بينما يسأل)
الطالب« :طائر».
واحد يطير؟ طائر ،كنغر ،أم
«أي
ٍ
المدربُ ( :يبعد الصور) ُّ
كُ رة؟»
الطالب« :طائر».
• متى؟
ُ
األطفال ألسئلة
يتعلمها
إن أولى االستجابات التي
ُ
تكون مفاهيم «الوقت» العامة مثل «في
«متى» عاد ًة مع
ِّ
ُ
الطفل عدداً أكبر
الصبح»« ،في الليل» .الحق ًا ،كلما تع ّل َم
يتم كذلك «اختبار» هذه
من مفاهيم الوقت والترتيب؛
ُّ
المفاهيم باستخدام أسئلة «متى».
ننام »....
ننام في الليل .نحن
المدرب« :نحن
ُ
ُ
الطالب« :في الليل».
ٌ
ّ
للحث
حاجة
حالما يتم إعطاء كلمة ملء الفراغ ،فليست هناك
المدرب« :نحن ننام في »...
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الطالب« :الليل».
المدرب« :متى ننام؟».
الطالب« :الليل».
• كيف؟
يمكن تعميم بعض أسئلة «كيف؟» من الـ.ffcs
المدرب« :أنت تذهب إلى المدرسة بالـ»...
الطالب« :الحافلة».
المدرب« :كيف تذهب إلى المدرسة؟».
الطالب« :الحافلة».
تعليم االستجابات ألسئلة «كيف» عن طريق
يمكن أيض ًا
ُ
تعليم الطفل أوالً كيفية طلب المعلومات باستخدام
«كيف».
َ
دوامةً تدور «مع وجود الرغبة في
المدرب
ُيري
ُ
الطفل ّ
( َ
الدوامة للطفل)
الدوامة لدى الطفل» ،ثم يعطي المدرب
ّ
المدرب« :كيف تجعلها تدور؟»
الطالب« :كيف تجعلها تدور؟»
َ
الطفل عند
(يساعد
المدرب« :تضع العصا هنا وتسحب».
ُ
الحاجة وذلك من أجل التعزيز)
ُ
الطفل قادراً على طلب المعلومات
يصبح
بعد ما
ُ
باستخدام «كيف» بصورة منهجية ،ومن دون الحاجة إلى
ّ
الحث ،قم بإضافة االتصال اللفظي إلى الطلب.
ِّ
تشغل هذا؟».
الطالب« :كيف
المدرب« :اضغط على الحبة البيضاء الصغيرة».
المدرب« :كيف تشغل هذا؟».
الطالب« :اضغط على الحبة البيضاء الصغيرة».
ُ
الطفل أيض ًا كيفيةَ االستجابة ألسئلة «كيف» بينما
يتعلم
ُ
تكوين االتصال اللفظي مع ترتيب األحداث في
يتعلم
ُ
ُ
نشاط معين .مث ً
الطفل تكوين االتصال
ال ،حالما يستطيع
اللفظي مع جميع «خطوات» صنع الشطيرة ،يمكن تعميم
هذه االستجابات إلى االستجابة إلى سؤال «كيف تصنعُ

شطيرةً؟».
كما ناقشنا سابق ًا ،يستطيعُ األطفال كذلك تع ّلم كيفية
االستجابة ألسئلة «كيف» عندما يتعلمون تكوين االتصال
اللفظي مع الصفات.
• لماذا؟
إحدى الطرق المستخدمة لتعليم الطفل كيفية االستجابة
ألسئلة «لماذا» ،هي أن «نقود» الطفل إلى الجواب الصحيح.
المدرب( :ينظر إلى كتاب فيه صورة صبي) «انظر إلى هذا
الصبي .إنه يتثاءب .كيف يشعر هذا الصبي؟
الطالب« :يشعر بالتعب».
المدرب« :لقد ذهب إلى الفراش! لماذا ذهب إلى
الفراش؟».
الطالب« :يشعر بالتعب».
المدرب( :وهوينظر إلى كتاب فيه صورة طفل) «ماذا يحدث
هناك؟»
الطالب« :تدخل البنت اإلسطبل».
المدرب« :هذا صحيح! ماذا فعلت في اإلسطبل؟».
الطالب« :جلبت الحصان».
المدرب« :لماذا دخلت اإلسطبل؟»
الطالب« :لجلب الحصان».
َ
الطفل اإلجابة على هذه األسئلة بشكل
عندما نع ّلم
منعزل؛ من المهم كذلك البدء بتعليمه كيفية االستجابة
واحد
حدث
واحد أو
شيء
ألسئلة مختلفة متعددة حول
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٌ
بعض
ألن
مهمة
نقطة
هذه
(وحدة لفظية .)verbal module
َ
المتوحدين يجدون صعوبةً في االستجابة إلى
األطفال
ِّ
ِّ
ِّ
المحفز) .من
لكل شيء (أي
«العالمات» ( )cuesالمتعددة
الطفل
يكون لدى
يتوجب أن
أجل االستجابة بهذه الطريقة،
َ
ُ
ِ
ٌ
ِّ
استجابة
مع
ة
بقو
مقرون
لفظي)
(محف ٌز
محدد
سؤال
ٌ
ٍ
ٍ
ٌ
معينة .عند تعليم هذه األنواع المختلفة من التسميات
(االتصاالت اللفظية) ،من المهم أن تُالحظ أية صعوبة
ُ
الطفل في االستجابة لألسئلة.
يجدها
ُ

على سبيل المثال :يتم تعليم الطفل كيفية االستجابة
الصحيحة لسؤال «ما اللون؟» ولكن عندما ُيسأل سؤاالً
يستجيب
«ما اللون» مخلوط ًا مع سؤال «ما الحجم؟»؛ قد
ُ
حجم الشيء عندما ُيسأل «ما
بطريقة خاطئة بإعطاء
ِ
اللون» ،وإعطاء لون الشيء عندما ُيسأل «ما الحجم؟».
َ
الطفل لم «يتقن»،
يستنتج الكثير من المدربين هنا أن
ُ
أو لم يقم «بتعميم» مهارة معينة ،وذلك ألنهم يسألون
السؤال نفسه في سياق مختلف ،ولكنهم ال يدركون أنهم
قد أضافوا شيئ ًا من التعقيد للمهمة ،عن طريق فرض
المزيد من التمييزات التي يجب أن يقوم بها الطفل .لهذا
كيفية تمييز الكلمات
الطفل
تعليم
السبب ،من المهم
ِ
ُ
ِ
في السؤال التي تعمل فع ً
ِّ
المحف ِز التمييزي ()sd
عم َل
ال َ
صنف استجابة ( .)response classكلما استم ّرينا في
لكل
ِ
كجزء من سؤالنا (محفز تمييزي  ،)sdيجب
استخدام «ماذا؟»
ٍ
على الطفل أن «ينتبه» أو يستجيب لـ»الكلمة» (المحفز
يتوجب على الطفل أن يقوم
اللفظي) الثانية في السؤال.
ُ
بالتمييزات الشرطية اعتماداً على السؤال المعين.
ادرس األمثلة التالية التي يمكن استخدامها كمحفزات
تمييزية ( )sdعند تعليم الطفل كيفية تسمية األعمال،
والصفات ،أوأجزاء الشيء .بمجرد إمكان الطفل اإلجابة
على هذه األسئلة بشكل منفصل؛ ال يعني ذلك بالضرورة
أنه سينجح في االستجابة لكل األسئلة المختلفة بشأن
أشياء أخرى
الشيء نفسه ،خصوص ًا إذا كانت هناك
ٌ
المزيد من التمييز .في هذه الحالة،
موجودة تستوجب
َ
فلنفترض وجود سيارات لعبة أخرى ،ولكن هناك ُدمية
واحدة ،تمثل «بابا» .فيما يلي ،المحفزات التمييزية اللفظية
ٍّ
بخط
أو العناصر التي تتطلب تمييزاً شرطي ًا مكتوبة
عريض.
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• ماذا ُيسمى هذا؟ االستجابة = سيارة (اتصال لفظي مع الشيء).
• من هذا؟ االستجابة = بابا (اتصال لفظي مع شخص).
ُ
يعمل بابا؟ االستجابة = يسوق (اتصال لفظي مع العمل).
• ماذا
مهم ًا)
(مالحظة :حتى لو كان شخص آخر موجوداً ،سيكون «بابا»
ّ
• ما لونُ السيارة؟ االستجابة = زرقاء (اتصال لفظي مع الصفة).
قود ،إطارات ،عجلة،
• ماذا لدى السيارة؟ االستجابة = ِم َ
حزام األمان... ،الخ (اتصال لفظي مع أجزاء الشيء).
مساحات،
ُ
ّ
حجم السيارة؟ االستجابة = كبيرة (اتصال لفظي مع الصفة).
• ما
ُ
• ما الشيء الذي نركب فيه؟ االستجابة = سيارة
• لمن هذه السيارة؟ االستجابة = لبابا
نسوق ،نركب
• ما الشيء الذي نعمله بالسيارة؟ االستجابة =
ُ
• أين تسير السيارات؟ االستجابة = في الطريق
• من يصلح السيارات؟ االستجابة = الميكانيكي
• كيف نشغل السيارة؟ االستجابة = المفتاح
• ماذا نلبس في السيارة؟ االستجابة = حزام األمان
• لماذا نلبس حزام األمان أو حزام السالمة؟ االستجابة =
للحفاظ على سالمتنا
المزيد عن الشيء
كما ترى ،فإنه كلما تع ّلم الطفل
َ
توجب عليه عمل عدد أكبر من التمييزات
المعين؛ ك ّلما َّ
الشرطية من أجل االستجابة الصحيحة لكل األسئلة
كبير
عدد
المختلفة المتعلقة بالشيء .تأكد من إجراء
ٍ
ٍ
أخطاء قد
جداً من التجارب لألسئلة المختلفة ،والحظ أية
ٍ
تحدث أثناء التمييز.
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يستجيب «على
على سبيل المثال :إذا كان الطفل
ُ
وجه إليه سؤال «ماذا نلبس في السيارة؟»،
الطريق» عندما ُي َّ
َ
الطفل لم يقم بتمييز «أين»
نستطيع أن نرى من ذلك أن
ُّ
ُّ
تدل على
تدل على المكان ،أو «يلبس» ككلمة
ككلمة
العمل .كما وأنه لم يستجب للكلمة المفقودة «تذهب»
التعليم
فرص
إيجاد أو ابتكا ُر
يمكن
كجزء من السؤال.
ُ
ٍ
ُ
ِ
َ
تعليم الطفل على التمييز بين هذه األسئلة
أجل
من
ِ
َ
الطفل
نحافظ على شعو ِر
المحددة .والمهم أن نتذك َر أن
ِ
بالنجاح!
تذكّ ر إنه عندما نلعب ونتفاعل مع الطفل ،من المهم
حفظ األسئلة عن ظهر قلب واحداً
أن ال نبدأ بإجباره على
ِ
ُ
األنواع األخرى
خلط األسئلة تدريجي ًا مع
تلو اآلخر .ينبغي
ِ
يجب أن يبقى التفاعل
من االستجابات خالل فترة اللعب.
ُ
َ
صر
وجدت أن الطفل
ممتع ًا بالنسبة للطفل! إذا
ٌ
َ
منزعج ُ
وم ٌّ
التهرب من الموقف؛ قد تكون هذه داللة على أنك
على
ُّ
ُ
تبالغ في توجيه األسئلة! إذا كان األمر كذلك ،تراجع قلي ً
ال
بإجراء المزيد من تمرينات ملء الفراغ ،استجابات
وقم
ِ
االستقبال واستجابات التقليد خالل اللعب.
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تعليم تسمية األشياء والصور
ُ
الكثير من األشياء؛ ينبغي
طلب
الطفل من
حالما يتمكن
ِ
ِ
ُ
رص الطلب.
بإضافة
المدرب
أن يبدأ
ٍ
ِ
ُ
مهمات أخرى بين ف ِ
تجب زيادة عدد المهمات المفروضة بين ُفرص الطلب
إذ
ُ
ِّ
الحث الشامل بالنسبة لجميع
تدريجي ًا ،باإلضافة إلى توفير
ُ
َ
يحافظ الطفل على شعوره
المهمات الجديدة ،وذلك لكي
بالنجاح.
ُ
ُّ
قيام المدرب بكل ما يلزم
»
الشامل
«الحث
ويعني
َ
التوصل إلى االستجابة الصحيحة،
الطفل على
لمساعدة
ِ
ِ
وبأية طريقة ممكنة.
ِ
تقليد
صدد تعليم
كنت في
على سبيل المثال :إذا
ِ
ِ
َ
ُ
جسم الطفل
بتحريك
م
ق
التعليمات؛
الحركات ،أو اتباع
ِ
ِ
تقليد
أي
وعزز
المطلوبة،
الحركة
أداء
أجل
من
جسدي ًا
ٍ
َّ
ِ
ِّ
الحث
بسحب
ناجح يقوم به الطفل بمفرده .بعد ذلك قم
ِ
ٍ
ُ
ً
أداء الحركة
الجسدي تدريجيا إلى أن يتمكن الطفل من
ِ
أو اتباع التعليمات من دون ٍّ
حث جسدي .قم باإلضافة
التدريجية لمهمات مختلفة بين االستجابات المحثوثة
ضل
وغير المحثوثة .بالنسبة للمهارات المبكّ رة التي ُيفَ ّ
إضافتها بين الطلبات؛ فعاد ًة ما تشمل مهمات التقليد،
ومهمات المطابقة ( ،)matching tasksواتباع التعليمات
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البسيطة ،والتمييز بين األشياء عن طريق االستقبال.
بالنسبة «للمتع ّلمين في المراحل المبكرة» (أي األطفال
الذي بدؤوا تعلم التواصل في الفترة األخيرة)؛ يجب أن يتم
معظم التدريب في سياق النشاطات التي يستمتعُ بها
الطفل.
يمكن تعليم تقليد الحركات في
على سبيل المثال:
ُ
سياق األغاني أو حركات اليد التي تصاحب األغاني (songs
تعليم
 )and fingerplaysأو اللعب باأللعاب .أيض ًا ،يمكن
ُ
التمييز بين األشياء عن طريق استقبال التعليمات في
ُ
يفرغ
وإرجاعها إلى أماكنها (عندما
سياق ترتيب األلعاب
ِ
التمييز بين الصور
تعليم
الطفل من اللعب) .كما يمكن
ُ
ِ
عن طريق االستقبال في سياق مطالعة الكتب.
البسيطة بواسطة
التعليمات
تعليم اتباع
يمكن كذلك
ِ
ِ
ُ
لمس المعزِّزات أو التخلي عن المعززات
تعليم الطفل
ِ
َ
ً
عندما ُيطلب منه ذلك .كما ناقشنا سابقا ،فإن تعليم
مهم من تعليم
هوجزء
الطفل التخلي عن المعزِّزات
ٌ
ٌ
الطفل الطلب ،وسوف يكون ضروري ًا من أجل استخدام
تلك المعزِّزات للتعليم.

بالنسبة للنوع التالي من التواصل الوظيفي (السلوك
اللفظي) الذي نريد تعليمه للطفل ،فهو يشتمل على
تسمية (االتصال اللفظي « )»tactingاألشياء التي يتّصل
يستفيد
معها أو يواجهها الطفل في البيئة .بينما
ُ
الطفل من الطلب ألنه يحصل على ما يريد؛ فإن التسمية
أو تكوين االتصال اللفظي ال يؤدي إلى القدر نفسه من
ُ
َ
الشيء ليس
اسم
يقول
الطفل
التعزيز .بعبار ٍة أخرى ،فإن
ِ
َ
طلب منه ذلك ،أو فقط
المدرب
الشيء ،ولكن ألن
يريد
ألنه ُ
َ
َ
َ
َ
سلوك التسمية.
ألنه
صادف الشيء في البيئة وتم تعزيزُ
ِ
ُ
اللفظي
«االتصال
األصلي» ( )pure tactعبارة عن استخدام
ُّ
ُّ
اللغة من أجل تسمية أو وصف (أو تكوين اتصال لفظي
ُ
يتصل به الشخص في البيئة.
مع) الشيء الذي
مث ً
ال ،إذا قال الطفل «هذي ماما» ،وهو ينظر إلى صورة أمه؛
فإنه يقوم بالتسمية أو بتكوين اتصال لفظي .في «الحياة
يقوم األطفال بتكوين
الواقعية» أو الحياة اليومية ،نادراً ما
ُ
سمون
اتصال لفظي أصلي .بعبارة أخرى ،فإنهم عاد ًة ما ُي ُّ
األشياء ليس ألنهم صادفوا الشيء فحسب؛ ولكن ألنهم
شيء ما في
يريدون جذب انتباه المحيطين بهم إلى
ٍ

البيئة .فلنأخذ كمثال طف ً
ال في الثانية من عمره يطالع
كتاب ًا ويقول «حصان» ،بينما يؤشر على صورة الحصان
ويلتفت إلى أمه في الوقت نفسه .هنا يقوم السلوك
اللفظي بوظيفتين :التسمية (االتصال اللفظي )tacting
وطلب االنتباه ( .)manding attentionواقع ًا ،قد يبدو
ُ
الطفل إلى غرفة ما وبدأ تلقائي ًا
األمر غريب ًا حق ًا لو دخل
األشياء التي يراها! مع األسف ،قد يتم في
بتسمية جميع
ِ
المتوحدين عن
لألطفال
تعليم هذه العادة
بعض األحيان
ِّ
ُ
ِ
غير قصد ،وذلك ألن التسمية اعتُ برت مهار ًة منفصلةً عن
طلب االنتباه.
بالنسبة لألطفال الناشئين بصورة اعتيادية ،فإنهم
يبدؤون بتسمية األشياء في بيئتهم في مرحلة مبكرة
جداً من عملية اكتسابهم اللغة .وهم في أغلب األحيان ال
لوحدهم في الغرفة ،أو فقط
يقومون بذلك عندما يكونون
ِ
ألنهم الحظوا شيئ ًا ما ،ولكن ألنهم يريدون أن يلفتوا انتباه
الوالدين أو المحيطين إلى الشيء («التنويه بالشيء»
َ
 .)referencingواالنتباه الذي يحصل عليه الطفل نتيجة هذا
السلوك ُيعز ُز هذا النوع من سلوك التسمية أو االتصال
ٌ
ٌ
مهمة يجب أن تُؤخذ بعين االعتبار.
نقطة
اللفظي؛ وهذه
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ُ
الطفل بالتسمية التلقائية لألشياء التي
يقوم
إذا أردنا أن
َ
يصادفها في البيئة؛ ينبغي أن نستم ّر في جعل وجودنا
وانتباهنا ُمع ّز َزين لسلوك الطفل.
أشياء
من أجل تعلم العناصر الجديدة التي قد تشمل
ً
وأعماالً ال يهتم بها الطفل؛ فإنه من المهم أن يكون
الطفل قادراً على تسمية األشياء عندما ُيطلب منه ذلك.
وغالب ًا ما تكون الطريقة األفضل في المراحل األولية هي
التعميم إلى التسميات من الطلبات.
ُ
الطفل
نقترح هنا أنه من األفضل االنتظار حتى يتمكّ ن
بطلب الكثير من األشياء ،ومن تسمية األشياء
من القيام
ِ
في البيئة تلقائي ًا قبل مباشرة األهداف التعليمية التي
تتعلق باألشياء التي لم يقم الطفل بطلبها بعد (أي أن
الرغبة في الشيء ليست موجودة) .والسبب ،ألن هذا
السلوك (االتصال اللفظي التلقائي) يشير إلى أن قد تم
قَرن «الكالم» بالتعزيز بكثافة شديدة لدرجة أن «الكالم»
أصبح نفسه معزِّزاً .باإلضافة إلى ذلك ،يشير ذلك السلوك
إلى أن الفريق التعليمي نجح في قَرن نفسه مع التعزيز
وثيقة لدرجة أن الطفل يجد مجرد انتباه الفريق
بطريقة
ٍ
ٍ
معززاً!
يقوم
الطفل أن
خالل المراحل األولية للتدريب ،نريد من
ِ
َ
بالتسمية عند سماع مجموعة متنوعة من األسئلة
المختلفة مثل «ما هذا الشيء؟»« ،ما ذلك الشيء؟»« ،ماذا
نسمي هذا الشيء؟» باإلضافة إلى القدرة على تسمية
الشيء ومن دون الحاجة
بمجرد إشارة المدرب إلى
األشياء
ِ
ِ
إلى السؤال اللفظي .وأخيراً ،كما ناقشنا سابق ًا ،فنحن
ُ
تسمية األشياء في محاولته
الطفل من
يتمكن
نريد أن
ِ
َ
ُ
نتأكد أنه عند
نريد كذلك أن
لجذب انتباهنا للشيء.
ُ
َ
قيامنا بتعليم الطفل على تسمية األشياء؛ فإننا نع ّلمه
ِ
كيفية االستجابةَ بطريقة «مرنة» ،وليس فقط االستجابة
إلى سؤال «ما هذا؟» .ويمكن إنجاز هذا الهدف باستخدام
إجراءات التعميم ،إذ أنه حالما يتمكن الطفل من االستجابة
لسؤال «ما هذا؟» ،أتبع بتوجيه سؤال مختلف .مث ً
ال:
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المدرب« :ما هذه؟»
الطالب« :بقرة»
المدرب« :ماذا نسمي هذا الشيء؟»
الطالب« :بقرة»
سواء كنا نتعامل مع األطفال الذين لديهم قدرات صوتية
ٌ
أو الذين يستخدمون لغة اإلشارة؛ فإنه يجب اتباع الطريقة
نفسها عند تعليم وظيفة اللغة هذه (السلوك اللفظي).
تعليم هذه الوظيفة لألطفال
ولكنه من األصعب بكثير
ُ
الذي يستخدمون أنماط ًا أخرى من التواصل التعزيزي
(مثل لوحات التواصل ،تبادل الصور ،أو تبادل النماذج).
ُ
الطفل بتسمية الشيء
يقوم
والسبب وراء ذلك أنه عندما
ُ
باستخدام هذه األنماط ،فهو يقوم واقع ًا بمطابقة شيئين.
لنأخذ مثاالً حالة الطفل الذي يستخدم لوحة التواصل .إذا
سأله المدرب «ما هذا؟» بينما يمسك بالكرة ،فمن باب
االستجابة سيقوم الطفل بلمس صورة الكرة على اللوحة.
إذا كان الطفل ال يحصل على الشيء بعد لمس الصورة،
فإن السلوك ليس طلب ًا في الواقع ،ولكنه في نفس
الوقت ليس اتصاالً لفظي ًا ،وذلك ألن الطفل ُيطابق الصور َة
بالشيء ،وهذه مهارة مختلفة عن االتصال اللفظي.
هناك أربعُ طرق أسياسية تُستخدم لتعليم الطفل كيفية
تسمية األشياء .الطريقة األولى تتضمن تعميم مهارة
الطلب إلى االتصال اللفظي ،حيث يجب أن تكون الطلبات
المستخدمة مؤثر ًة جداً .بعبارة أخرى ،من المفترض أن
ُ
تعود على طلب الشيء بصور ٍة تلقائية
الطفل قد
يكون
َ
ومتكررة ،من دون الحاجة إلى الحث من ِق َب ِل أشخاص
آخرين ،أو عندما يكون الطفل في بيئة معينة .ولكن إذا
ُ
الطفل قادراً
تس َّرعنا في إجراء التعميمات قبل أن يصبح
ُ
بسهولة
الطفل
على القيام بالطلبات بمهارة؛ فقد يقعُ
ٍ
لسلة االستجابات مع ًا (.)chaining responses
في خطأ َس َ
ً
ُ
على سبيل المثال :قد «يتعلم» الطفل ،خطأ ،أنه من
أجل الحصول على شيء معين ،فمن المفترض أن يقول
ت
اسم الشيء ،ثم
تم ُّ
ُ
يقوم بسلسلة من الحركات التي ال ُ
بصلة إلى طلب الشيء.

ُ
الطفل قادر ًا على طلب
• ماذا ينبغي أن أعمل إذا كان
الكثير من األشياء ولكنه ال يستجيب عندما أسأل
«ما هذا؟»
االتصال اللفظي mand to
التعميم من الطلب إلى
ِ
ُ
اإلجراء التعميمي إلى
 –tact transferقد يؤدي اسم هذا
ِ
يكون
أن
الطفل
من
نطلب
شيء من الخلط ،وذلك ألننا
ُ
ّ
اتصاالً لفظي ًا مع الشيء أوالً .خالل المراحل األولية للتدريب،
ُ
الطفل ،واقع ًا ،بطلب الشيء استجابةً للسؤال
يقوم
ُ
الجديد .ولكن مع اإلضافة التدريجية للتجارب المختلفة
الطالب تسميةَ
يتعلم
األولية والطلب؛
بين
ِ
ُ
ُ
التسمية ّ
األولية
الشيء عندما ُيطلب منه ذلك .وأيض ًا خالل المراحل ّ
باالستجابة
سيكون من المحتمل قيام الطفل
للتدريب،
ُ
ِ
بذكر اسم الشيء أو إعطاء إشارة الشيء عندما يراه،
وذلك بسبب التاريخ التعليمي للطفل الذي حدث خالله
تعزيز سلوكيات الطفل عن طريق السماح له بالحصول
على الشيء .تأكد من االستفادة من المهمات التي أتقنها
الطفل بين االتصال اللفظي وتجارب الطلب ،فنحن نريد أن
نع ّل َم مهار ًة جديد ًة واحد ًة فقط في كل فترة زمنية!
َّ
المفضل لدى الطفل) «ما
المدرب( :وهو يمسك المعزز
هذه؟»
الطالب« :كرة»
المدرب« :ماذا تريد؟»
الطالب« :كرة» (يحصل الطالب على الكرة ويلعب بها
لبعض الوقت)
المدرب« :اعطني الكرة».
الطالب( :يعطي الكرة للمدرب) (حيث أنه تم تعليم
الطفل كيف يتخلى عن المعزِّزات)
المدرب« :ما هذه؟»
الطالب« :كرة»
المدرب« :اعمل هذا» (وهويضرب الكرة بمطرقة)
الطالب( :يضرب الكرة) (استجابة تقليد تم إتقانها مسبق ًا)
المدرب« :أعطني المطرقة»
الطالب( :يعطي المطرقة) (استجابة تم إتقانها مسبق ًا)

المدرب« :ماذا تريد؟»
الطالب« :كرة»
بالنسبة لبعض األطفال ،يمكن أيض ًا إنجاز هذا عن طريق
جعل تجربة االتصال اللفظي تتبع تجربة الطلب في
الترتيب .على سبيل المثال :مباشر ًة بعد الطلب والحصول
ُ
َ
الطفل «ما هذه؟» .قد يكون
المدرب
يسأل
على الكرة ،قد
ُ
من الوارد جداً قيام الطفل باالتصال اللفظي مع الكرة،
خصوص ًا إذا وضع المدرب يده على الكرة ُمقاطع ًا بذلك
اللعب .ولكن بالنسبة لألطفال اآلخرين ،فقد ال يستجيبون،
وذلك بسبب عدم وجود الرغبة في الشيء ( )eoأو الرغبة
في الحصول على الكرة .وهذا من شأنه وضع المدرب في
موقف صعب ،وذلك ألننا ال نستطيع أن «نسحب الكلمات
قسراً من فم الطفل» لكي نجعله يستجيب .إذا لم يكن
ُ
الترديدي تحت سيطرة المدرب ،وإذا كان الطفل ال
السلوك
ُّ
يستجيب تحت هذا الظرف؛ ينبغي على المدرب أن يجيب
على السؤال بنفسه ويتابع إلى المرحلة التالية.
بالنسبة لألطفال الذين يستجيبون جيداً ألسئلة «ملء
يصبح هذا النوع من نموذج السؤال
الفراغ» ،فيمكن أن
َ
والجواب نوع ًا من مهمات «ملء الفراغ» للطفل.
المدرب« :ما هذه؟»
الطالب( :ال يستجيب في ظرف ثانيتين)
ٍّ
كحث
المدرب« :كرة .ما هذه؟» (يلفظ حرف الكاف
فونيمي)
الطالب« :كرة»
تعليم الطفل
نتجنب
ينبغي أن نتذكر أن هدفنا هو أن
ُ
َ
عدم االستجابة لألسئلة ،ولهذا السبب ،إذا لم يستجب
ُ
استخدام إجراء
الطفل للسؤال في هذا الموقف؛ يتوجب
ُ
تعميم مختلف.
إجراء آخر ُيمكن استخدامه يتضمن استخدام
هناك
ٌ
ويتضمن هذا
الطلبات التي قام الطفل بإتقانها مسبق ًا.
ّ
اإلجراء توفير شيئين من األشياء المفضلة لدى الطفل.
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قم أوالً بتحديد الشيء الذي يرغب فيه الطفل أكثر (أي مع
وجود الرغبة في الشيء) ،ثم قم باستخدام ذلك الشيء
في دور المعزِّز .بالنسبة للشيء الثاني ،فقم باستخدامه
لتعليم االتصال اللفظي.
(تتوفر لدى المدرب حلوى وكتاب ،وقد حدد أن الطفل يرغب
مت له)
في المطالعة أكثر ولكنه سيقبل بالحلوى لو ُق ّد ْ
المدرب( :وهو يمسك الحلوى) «ما هذه؟»
الطالب« :حلوى»
(يقدم الكتاب)
المدرب« :أحسنت! ماذا تريد؟»
ّ
الطالب« :كتاب».
ُ
الطفل قادر ًا على اإلشارة
• ماذا ينبغي أن نفعل إذا كان
إلى الصور ولكنه ال يستجيب عندما أسأله «ما هذا؟»
التعميم من اتباع التعليمات إلى االتصال اللفظي
 – receptive to tact transferمن السهل ُّ
حث تعريف
الصورة أو النموذج عن طريق إعانة الطفل على لمس
الشيء المرغوب (الحث الجسدي) ،أو عن طريق نمذجة
( )modelingاالستجابة الصحيحة (حث التقليد) .سيبدأ
الكثير من األطفال بتسمية األشياء تلقائي ًا عندما
يشيرون إليها .إذا كان األمر كذلكُ ،يمكن تعميم استجابة
اتباع التعليمات بسهولة إلى التسمية (االتصال اللفظي)،
َ
الطفل سيقوم بتكرار االستجابة
المحتمل أن
وذلك ألنه من
ِ
التي أعطاها للتو.
المدرب« :المس السيارة»
الطالب« :سيارة» (بينما يلمس السيارة)
المدرب« :ما هذه؟»
الطالب« :سيارة».
إذا لم يكن الطالب يستجيب تحت هذا الظرف ،يمكن
يعطي الصوت األول من الكلمة من أجل الحث
للمدرب أن
َ
(الحث الفونيمي  .)phonemic promptإذا لم يستجب الطفل
يجب إعطاء الجواب الكامل.
مع ذلك؛
ُ
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تذكر أن تقوم بالحث إذا م ّر ْت ثانيتان أو ُ
ثوان على عدم
ثالث
ٍ
إعطاء الجواب.
• ماذا ينبغي أن أعمل إذا كان الطفل قادر ًا على
التقليد (أو الترديد) بصورة اعتيادية عندما أقول
ُ
«قل »...ولكنه ال يستجيب عندما أسأل «ما هذا»؟
التعميم من الترديد إلى االتصال اللفظي echo to
َ
نحصل على
 – tact transferنكرر هنا أيض ًا أنه ينبغي أن
استجابة ُمتقنة من ِقبل الطفل من أجل التعميم إلى
الظرف الجديد:
المدربُ :
«قل ،سيارة»
الطالب« :سيارة»
المدرب« :ما هذه؟»
الطالب« :سيارة».

• ماذا ينبغي أن أعمل إذا كان الطفل قادر ًا على ملء
المعتادة،
الفراغ بالكلمات خالل الكثير من النشاطات ُ
ولكنه ال يستجيب عندما أسأله «ما هذا؟»
التعميم من ملء الفراغ إلى االتصال اللفظي fill-in to
ُ
 – tact transferإذا كان الطفل قد استجاب لمهمات ملء

الفراغ في الماضي؛ يمكن تعميم هذا النوع من االستجابة
إلى االتصال اللفظي .تذكّ ر أن استجابات ملء الفراغ «ال
تتطلب» أية استجابة محددة من ِق َب ِل الطفل ،ولذلك
فإن استخدامها غالب ًا ما يكون أسهل بكثير .كما وأنه
مبالغ فيه من األسئلة
عدد
يساعدنا على تجنّب استخدام
ٍ
ٍ
األولية لتعليم اللغة .حالما يتمكن الطفل
خالل المراحل ّ
من ملء الفراغ بذكر اسم الشيء بشكل منهجي؛ ابدأ
بالتعميم إلى االتصال اللفظي.
المدرب« :نحن نغسل يدينا في»..
الطالب« :الحوض»
المدرب« :ما هذا؟»
الطالب« :حوض»
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تعليم الطفل طلب األشياء
حالما قمت بالتعرف على األشياء التي تجذب اهتمام
الطفل (المعزِّزات) ،وقمت بقَ رن نفسك مع هذه المعزِّزات
(مع ِّز ٍز مشروط)؛ قم بتعليم الطفل كيفية طلب الشيء
ٌ
طرق عديدة
أو طلب القيام بالنشاط الذي يعجبه .وهناك
للقيام بهذا وفق ًا للمهارات الحالية للطفل ،وردود فعله
تجاه األشياء الموجودة في بيئته (المحفزات) .تذكر أن
تستعين «بمنطقك في التعليم» (،)teaching reasoning
حيث يجب أن تسأل نفسك «كيف أستطيع أن أجعل
الطفل يستجيب بالطريقة التي أريدها؟» بعد ذلك حدد
كيفية تعميم تلك االستجابة إلى الظرف الجديد.
من المهم جداً أن نتذكر أن هدفنا النهائي هو تعليم
ُ
األهل في
الطفل كيف يتواصل عن طريق الكالم .قد يتردد
المع َزز أو البديل» (alternative or
استخدام تقنية «التواصل ُ
 )augmentative communication, aacوذلك ألنهم يخشون
أن استخدام هذه التقنية يعني التخلي عن تدريب الطفل
على الكالم ،ولكن األمر ليس كذلك مطلق ًا ،إذ أن هناك
تعليم الطفل
عدداً كبيراً من البحوث التي تشير إلى أن
َ
نظام التواصل المعزِّز ( )aacأو البديل ،من
على استخدام
ِ
تطور مهارات الكالم لدى الطفل.
احتمالية
من
شأنه أن يزيد
ّ
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إضافةً إلى ذلك ،حتى إذا قمنا باستخدام نظام التواصل
البديل أو المعزز من أجل تعليم الطلبات؛ ينبغي أن تكون
هناك عناصر أخرى في برنامج الطفل تساعد في زيادة
قدرته على الكالم .إن استخدام نظام التواصل البديل
يتيح للطفل طريقةً للتواصل ولتعلم مهارات
أو المعزز
ُ
الكالم في آن واحد.
تعليم الطفل
أهم ما يجب االلتفات إليه هنا هو أن
إن
َ
َ
نمط كان ،سيقنعُ الطفل بأن التواصل
بأي
ٍ
على الطلب ِّ
هومصدر قوة بالنسبة له .فهو يتيح له فرصة الحصول
على األشياء التي يرغب فيها ،ويشكل بدي ً
ال للكثير من
السلوكيات السلبية التي قد يقوم بها حالي ًا للتعبير عن
تتيح مهارات التواصل للطفل
احتياجاته .إضافةً إلى ذلك،
ُ
َ
الحصول على األشياء من الناس اآلخرين ،األمر الذي بدوره
سوف يجعل التعامل مع األشخاص أنفسهم أكثر تعزيزاً
عد التواصل مهار ًة نستطيع أن
بالنسبة للطفل .أخيراًُ ،ي ُّ
نعممها الحق ًا إلى وظائف اللغة األخرى المتعددة.
عدد من اإليجابيات
لكل نمط من أنماط االستجابة
ٌ
والسلبيات الخاصة بها .ولكن ينبغي أن يعتمد قرا ُر اختيار

النمط المناسب على حالة الطفل الخاصة ،وعلى البيئة
كبير ومتنوعٌ
عدد
التي يقضي فيها
ٌ
معظم وقته .فهناك ٌ
َ
يدعي المختصون أنها الخيار «األفضل»،
من األنظمة التي ّ
ولكن الخيار األفضل هو الخيار الذي يالئم الطفل وبيئته
مستوى يومي.
على
ً
بالنسبة لقرار اختيار نمط االستجابة ،فيجب أن ُيتخذ من
فريق من األشخاص الذين يعرفون شخصية الطفل،
ِق َب ِل
ٍ
وال ينبغي أن يعتمد أساس ًا على مهارات المدرب أو على
البرنامج الذي ُأدرج فيه الطفل .من الطبيعي أن نأخذ
نتأكد من امتالك
نريد أن
هذه العوامل بعين االعتبار ،ألننا
ُ
َ
المدرب للمهارات الالزمة ،ومن جاهزية البيئة لدعم نمط
االستجابة ،ولكن ينبغي أن تكون احتياجات الطفل هي
محور اهتمامنا الرئيسي.
واحد
نمط
ٍ
يشعر البعض أنه من األفضل التركيز على تعليم ٍ
في الفترة المخصصة لذلك ،ولكننا وجدنا أن هذا األسلوب
ليس ضروري ًا وال حتى مفيداً في كل الحاالت .قد تتناسب
بيئات معينة مع أنماط استجابة معينة ،واستخدام أنماط
يتعلم طلب المزيد من األشياء
معينة يتيح للطفل أن
َ
واحد على
نمط
استخدام
فإن
ذلك،
خالل فترة أقصر .مع
ٍ
ٍ
حدة قد ال يسمح بتعليم أنماط استجابة متعددة لطلب
الشيء نفسه في بداية العملية التعليمية .والموقف
التالي يمثل هذه النقطة:
صبي يبلغ من العمر ثالث سنوات ،ويسكن في
سلمان
ٌّ
جميعهم تحت سن
آخرين،
أطفال
أربعة
مع
واحد
بيت
ُ
تبادل
نظام
تعليم سلمان كيفية استخدام
السادسة .تم
ُ
ِ
َ
الصور (بواسطة الصور الفوتوغرافية) من أجل القيام

بالطلبات ،وتم وضع هذه الصور في الموقع نفسه الذي
يرغب فيها
عاد ًة ما تتواجد فيه األشياء واألعمال التي
ُ
الطفل ،وذلك من أجل سهولة الوصول إلى نظام التواصل.
الصور من
في كثير من األحيان،
ُ
يقوم أخوةُ سلمان بأخذ ُ
مكانها مما يجعلها غير متوفر ٍة الستخدامه .تم بعد ذلك
وضعُ الصور في كتاب ،وتم تعليم إشارة إلى سلمان
يطلب بها الكتاب عند رغبته في طلب شيء ما .كان
برعاية سلمان
هناك العديد من األشخاص الذي يقومون
ِ
يذهب سلمان إلى
خالل اليوم ،وكان من االعتيادي أن
َ
بيئات كثيرة .في الكثير من األحيان ،كان كتاب التواصل
ُعرضة للنسيان أو الفقدان ،مما يؤدي إلى فقدان سلمان
طريقته للتواصل مع اآلخرين .لذلك تم تحديد أنه سيكون
تدريب سلمان على استخدام لغة اإلشارة مع
من المفيد
ُ
أجل الطلبات ،وذلك ألن يديه ستكونان متوفرتين دائم ًا.
بالنسبة للصور ،ما زالت تُستخدم عند الوجبات ،وذلك
ألن البيئة وخيارات األشياء التي يريدها ظلت ثابتةً على
ُستخدم الصور في مد َر َس ِته من
حالها .إضافةً إلى ذلك ،ت
ُ
أجل طلب األطعمة والوجبات الخفيفة .تم تعليم سلمان
كيفية طلب جميع األلعاب واألعمال التي يريدها باإلشارات،
وتم االستمرار في استخدام الصور لطلب األطعمة.
إن أهم نقطتين ينبغي أن نتذكرهما بشأن تعليم الطفل
على الطلبات عند استخدام أي نمط استجابة هما:
• أن يكون لدى الطفل رغبة في الشيء.
المستخدم
• أن يكون الطفل قادراً على االستجابة للمحفز
َ
لتعليم الطلب.
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خاتمة
وأخيرا كل طفل توحد هوحالة خاصة ،وكل طفل له
احتياجاته المختلفة ،لذا دائما ما ينصح بوجود الخطط
الفردية حسب احتياج حالة الطفل ،واهم شىء
هواالستمرارية واالصرار والتكرار خصوصا في بداية
تعليم المهارات التي تحتاج وقت مثل التواصل .
ونختم كتابنا هذا بالتأكيد عل انه ليس هناك
ممارسات موحدة تناسب كل اطفال التوحد ،ولكن
هناك العديد من االستراتيجيات وطرق التعليم ،وما
قد يطور مهارات طفل ما قد ال يناسب الطفل االخر،
وقد حاولنا جاهدين من خالل هذا الكتاب ان نضع
بين ايديكم اكبر كم ممكن من المعلومات المفيدة
والممارسات الصحيحة في تطوير مهارات أطفال
التوحد ،راجيين من اهلل عز وجل ان تجدوا بين ضفتي
هذا الكتاب ما يكون لكم نعم العون وخير المرشد
واهلل ولي التوفيق .
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المصطلحات والتعريفات
مالحظة :إن الغرض من هذه التعريفات مساعدة
األشخاص الذين ال يملكون خلفية واسعة في التحليل
السلوكي على االستفادة الوظيفية من المفاهيم
المعرفة أدناه .تبع ًا لذلك ،قد ال تكون هذه
والظروف
ّ
ً
«دقيقة» تمام ًا من وجهة نظر علم النفس
التعريفات
السلوكي.
• عملية خلق الرغبة في الشيء أو زيادة قيمة الشيء
مؤقت ًا ()establishing operation eo
• تزيد مؤقت ًا من فاعلية أو قيمة المعزِّز.
ُّبعت بذلك المعزز في
• تزيد مؤقت ًا من السلوكيات التي ات
ْ
الماضي.
• العوامل التي تؤثر على عمليات خلق الرغبة في الشيء
()eo
• الحرمان – حينما ال يحصل الشخص على الشيء المرغوب
لفترة من الزمن (والذي ما شأنه زيادة قيمة الشيء) .مث ً
ال:
حينما تتبع ِحميةً  ،تصبح البيتزا مرغوبة جداً.
• اإلشباع – حينما يكون الشخص قد حصل مؤخراً على
كبير من الشيء المرغوب( .والذي من شأنه تقليل
قد ٍر
ْ
ٍ
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قيمة الشيء) .مث ً
ال :إذا كنت تأكل البيتزا على الغداء كل
يوم ،قد تفقد رغبتك فيها.
• عملية خلق الرغبة في الشيء ( )eoالمتنافسة – تحدث
عندما تكون هناك قيمة أقوى لسلوك آخر (والذي من شأنه
تقليل القيمة) .مث ً
ال :يرغب الطفل حق ًا في اللعب بلعبة
ما ،ولكنك قمت بتوجيه عدد كبير من األسئلة لدرجة أن
قيمة التهرب أصبحت تفوق قيمة اللعب باللعبة.
إذا كنت تفتقر للنقود ،فإن هذا يزيد من قيمة المال
اإلضافي بالنسبة لك ،ويؤدي إلى بعض السلوكيات (مثل
أخذ وظيفة أخرى ،أو الحصول على عمل إضافي من أجل
الحصول على زيادة في المرتب) التي أتاحت لك الحصول
على المال اإلضافي في الماضي.
ٌ
مفض ُ
َّ
لة لم يلعب بها لمدة طويلة؛
لعبة
إذا كانت للطفل
تزداد قيمة هذه اللعبة مؤقت ًا ،ويؤدي ذلك إلى زيادة في
السلوكيات (مثل الكالم أو الصراخ) التي أدت إلى حصول
الطفل على اللعبة في الماضي.

ُ
الطفل في بيئة مزعجة بالنسبة له ،مليئة
إذا كان
واألصوات العالية؛ قد يزيد ذلك مؤقت ًا من قيمة
بالضوضاء
ِ
ِ
التهرب ويؤدي إلى السلوكيات (مثل الضرب ،العض،
ُّ
التهرب
الصراخ ،أو عبارة «هيا نذهب») التي استطاع الطفل
ُّ
بها في الماضي.
(المعزِّز) بعد حدوث السلوك،
• التعزيز  -هو ما يحدث ُ
ويؤدي إلى زيادة هذا السلوك تحت الظروف نفسها في
المستقبل.
• التعزيز اإليجابي –إعطاء الشيء (المعزِّز) الذي يرغب فيه
الشخص بعد حدوث السلوك ،مما يزيد احتمالية حدوث
السلوك نفسه تحت الظروف نفسها في المستقبل.
يرغب الطفل في بسكويت ويستمر في الصراخ ،بينما
عما يريد .في المرة التالية التي يريد فيها
يبحث الوالدان ّ
الطفل بسكويت ًا ،ستزيد احتمالية أن يبدأ الطفل بالصراخ
للحصول على ما يريد.

(المعزِّز) الذي يجده
• التعزيز السلبي – إزالة الشيء
ُ
ِّ
منفراً ،مما يزيد من احتمالية حدوث السلوك
الشخص
نفسه في المستقبل.
وجود أخيه منفراً ،ولذلك يقوم بعضه .تأتي
يجد الطفل
ُ
َ
األم وتُبعد األخ ،مما يؤدي إلى زيادة احتمالية قيام الطفل
ِّ
يتخلص منه.
بعض أخيه في المرة التالية التي يريد أن
َ
ُ
ِّ
المنفر الجلوس في دائرة اللعب مع
الطفل أنه من
يجد
ُ
األطفال اآلخرين في المدرسة ( ،)circle timeولذلك يبدأ
بالصراخ .عند ذلك تضعه المعلمة في «فترة اإلبعاد
المؤقت» ( ،)time-outمما يؤدي إلى زيادة احتمالية الصراخ
يريد الطفل مغادرة «الدائرة» في المرة التالية.
عندما ُ
ُ
فرض الشيء الذي يجده الفرد منفَ راً ،أو إزالة
• العقاب –
ً
الشيء الذي يجده الفرد ممتعا ،مباشر ًة بعد حدوث
السلوك ،مما يؤدي إلى تقليل ذلك السلوك.

يريد الطفل اللعب بالكرة ،ولذلك يقوم بإشارة «كرة».
تقوم األم بإعطائه الكرة ولذلك ،في المرة التالية التي يريد
الطفل الكرة ،سيقوم بإشارة «كرة» مر ًة أخرى.
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يحس به
المحفز – أي الشيء الذي يستطيع الشخص أن
َ
• ُ
من خالل حواسه .بعبارة أخرى ،األشياء التي ُيمكن رؤيتها،
وشمها ،واإلحساس بها أو تذوقها .ويمكن لألشخاص
حسوا باإلحساس نفسه ُ
رق مختلفة،
المختلفين أن ُي ُّ
بط ٍ
شخص ما ممتع ًا ،قد يجده شخص آخر
فالمحفز الذي يجده
ٌ
ِّ
منفراً .بالنسبة لبعض المحفزات ،فهي ال تسبب المتعةَ ،
بأي إحساس آخر في الماضي
وال تسبب األلم ،ولم ترتبط ِّ
(ما ُيعرف بالمحفز المحايد) .ويمكن للمحفز أن يرتبط
بحدث آخر حينما ُيت َبع بالمعزِّز أو العقاب ،إذ ُيعتبر محفزاً
تمييزي ًا ( )sdفي تلك الحالة .بعبارة أخرى ،عندما يكون
المحفز موجوداً ،فإن هذا يشير إلى توفر أو إمكانية التعزيز
أو العقاب .عندما يرتبط المحفز مع عدم توافر المعزِّز ،فإنه
ُيسمى «ظرف .)s-delta» (s-delta condition
• المحفز المحايد – يقول بابا «المس القط» ،وهذه أول مرة
يسمعُ فيها الطفل تلك العبارة .يسمع الطفل الكلمات
بأي شيء سلبي أو إيجابي.
ولكنها ليست مرتبطة ِّ
• المحفز التمييزي – يجلس الطفل في حضن أبيه بينما
يد الطفل ويوجهه
يطالع كتاب ًا .يقول بابا ِ
«ج ِد القط» ويأخذ َ
(أي أنه يحثه) للمس القط .عندما يلمس الطفل القط،
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يقوم بابا بمعانقته ويقول «هذا صحيح!» .يجد الطفل هذا
«ج ِد القط»
ممتع ًا جداً (معزِّزاً) ،ولذلك عندما يقول األب ِ
في صفحة أخرى ،يقوم الطفل مر ًة أخرى بلمس القط من
دون الحاجة إلى التوجيه من ِق َب ِل األب .وألن التعزيز جاء
بعد سلوك لمس القط في الماضي؛ فإنَّ سماع عبارة
«ج ِد القط» عندما يكون القط متوافراً ،يشير إلى إمكانية
ِ
التعزيز إذا قام بلمس القط مر ًة أخرى.
ُ
الطفل
• اس-دلتا  – s-deltaواستمراراً للمثال أعاله ،إذا قام
بلمس العصفور بدالً من القط ،لن يقوم بابا بمعانقة
الطفل ،ولن يقول «هذا صحيح!» .وهذا يؤدي إلى ارتباط
سلوك عدم لمس القط بعدم توافر التعزيز عندما يسمع
الطفل عبارة «المس القط».
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إن التعامل مع األطفال الذين يعانون
من صعوبت التعلم ينطوي علي الكثير
الممتزجة بالجانب األرهف من اإلنسانية
لدي المعلمين ،وبالتالي فإن اتباع المناهج
العلمية المجربة سيكون الفرصة المثالية
من أجل اجتياز هذا التحدي ،من أجل
جعل العملية التعليمية متعة للمتعلم
والمعلم عل|ى حد سواء.

