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 ماتریس ارتباطی چیست؟

به شما نشان فرزند شما در حال  این است که ارتباطی 1ماتریسهدف از طراحی 

کند. همچنین این ماتریس حاضر دقیقًا چگونه با دیگران ارتباط برقرار می

تواند معین کند که کدام اهداف درمانی برای بهبود ارتباط کودک، منطقی می

میالدی توسط خانم  1990اولین بار در سال برای  ،و مناسب است. این ماتریس

سپس منتشر شد و از دانشگاه علوم پزشکی ایالت اوِرِگن،  2ندولَ دکتر َچریتی ر

ای اولیه این نسخهمورد بازبینی قرار گرفت.  توسط ایشان  1996در سال 

ی گفتاردرمانگران و مربیان طراحی شده بود که ماتریس، تنها برای استفاده

ی قابل دسترس است. نسخه www.designtolearn.comهم از طریق سایتهنوز 

مخصوص والدین طوری طراحی شده است که استفاده از آن توسط کاربران عادی 

 آسان باشد.

شوند. ای خالصه و درج مینتایج به دست آمده از ماتریس در یک نیمرخ یک صفحه

مقطع یا سطحی که در آن این نیمرخ، در واقع ماتریسی است که در یک نگاه، 

هایی که قادر است به پردازد و همچنین نوع پیامکودک به برقراری ارتباط می

دهد. این نیمرخ دقیقًا مشابه آن چیزی است که شما انتقال دهد را نشان می

-شود. این بدان معنا است که والدین و متخصصین میتوسط متخصصین تکمیل می

ث و تبادل نظر در مورد کودک در مدرسه یا توانند از یک نیمرخ برای بح

ای از یک نیمرخ تکمیل شده را درمانگاه استفاده نمایند. در زیر، نمونه

 نمایید. مشاهده می

 

                                                           
جدول یک  ستونی در آرایش سطری و ارات بابعا ی و، اطالعات دسته ای ازاعداد هرگاه 1

 م. -شودند، به آن ماتریس گفته میمستطیل شکل قرارداده شو
2  Dr. Charity Rowland 
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 جمعیت مورد هدف

ترین مراحل ارتباط ماتریس ارتباطی برای تمام افرادی که در ابتدایی

، آن ماتریس ارتباطی ،بطور کلی ی مقاطع سنی، مناسب است.هستند، در همه

ماهگی رخ  24های ارتباطی که بطور عادی از نوزادی تا سن دسته از مهارت

با هر نوع  ،افرادتمامی برای دهد. ماتریس ارتباطی، دهند را پوشش میمی

ای از شدت، از جمله اختالالت شدیدو چندگانه، مناسب اختالل و با هر درجه

ماتریس ارتباطی، برای افرادی که در  حال حاضر، با استفاده از هر  است.

م(  –شکل از زبان )همانند زبان اشاره، بوردهای ارتباطی یا شکل مرسوم آن 

 . نیستدار و روان هستند، مناسب قادر به برقراری ارتباط به شکلی معنی

تواند ود میماتریس ارتباطی با هر شکل از رفتار ارتباطی تطابق دارد، که خ

 شامل این موارد باشد:

  های تصویری، وسایل ، همانند نظامو جایگزینتقویت شده ارتباط

 ای.الکترونیکی، وسایل تولید صوت، خط بریل، زبان اشاره و عالیم شی

 همانند ایما و اشاره، حرکات بدنی، آواها، ارتباط پیش نمادین ،

 خیرگی چشم، حاالت صورتی

 ماتریس ارتباطی طرح

ساختار ماتریس ارتباطی براساس رفتارهایی است که از نه کودک نوپا بین 

ی گیری و ثبت شده است. ماتریس گویای دو جنبهماهگی نمونه 20و  6سنین 

برقراری ارتباط و نوع رفتارهایی که  برایافراد  دلیلاصلی ارتباط است: 

 کند.برای برقراری ارتباط از آنها استفاده می فرد

 صلی برای برقراریدلیل ا 4

 . امتناع یا رد کردن1

 ابراز ناراحتی

 اعتراض

 امتناع از چیزی یا رد کردن آن

 . بدست آوردن2

 ابراز راحتی

 ادامه دادن یک عمل 

 بدست آوردن مقدار بیشتری از یک چیز

 درخواست انجام بیشتر یک عمل

 درخواست انجام یک عمل جدید

 درخواست مقدار بیشتری از یک چیز

 ب کردنانتخا

 درخواست یک شی جدید

درخواست اشیایی که از نظر غایب 

 هستند

 

 . اجتماعی3

 ابراز تمایل به )بودن با( دیگران

 جلب توجه

 درخواست توجه

 ابراز عاطفه و احساس

 احوالپرسی با دیگران

به دیگران یا سهیم چیزی ارائه کردن 

 . اطالعات4

 «بله/نخیر»جواب دادن سواالت با 

 سوال پرسیدن

 نامیدن اشیاء یا نام بردن افراد

 اظهار نظر کردن
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 کردن آنها در آن

 جلب توجه فردی به چیزی

 استفاده از آداب اجتماعی 
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 هفت سطح ارتباط

ماتریس ارتباطی در هفت سطح ارتباطی سازماندهی شده است، که در سطرهای آن 

 گیرند. این سطوح عبارتند از:قرار می

 هدفمندی -ارتباط پیش. 1

ی وضع عمومی )همانند دهندهنشان اما –یعنی رفتار کودک تحت کنترل او نیست 

آلوده بودن( او است. والدین بر اساس رفتارهای گرسنگی، خیس بودن یا خواب

وضع و حال کودک کلی کودک، همانند حرکات بدن، حاالت چهره و صداها، پی به 

 برند.می

 ارادی . رفتار قصدمند یا2

-در این سطح، رفتار کودک ارادی است )یعنی تحت کنترل اوست(، اما او نمی 

اگر من این کار را انجام دهم، مامان یا بابا آن کار را برای »فهمد که 

به بیان دیگر، او هنوز با قصد و از روی اراده «. من انجام خواهند داد

های کودک را از واستهکند. والدین هنوز هم نیازها و خارتباط برقرار نمی

ها و خیرگی نگاه روی رفتار وی، همانند حرکات بدن، حاالت صورت، آواسازی

 زنند.حدس می

 شود، شروع می3دار یا قصدمند از اینجا، یعنی سطح ارتباط هدف

 .  ارتباط غیرقراردادی3

نمادین با هدف بیان نیازها و در این مرحله، کودک از رفتارهای پیش

این رفتارهای مورد استفاده  کند.های خود به دیگران استفاده میخواسته

شوند که در آنها خوانده می« نمادینپیش»برای برقراری ارتباط به این دلیل 

شود. دلیل م( استفاده نمی -از هیچ نمادی )مانند کلمات یا اشارات مرسوم

ر برای آنها این است که با بزرگتر شدن کودک، دیگ «غیرقراردای بودن»

شوند. این رفتارها عبارتند از: سایرین، از لحاظ اجتماعی مناسب تلقی نمی

های ساده )همانند ها، حاالت چهره و ایما و اشارهحرکات بدن؛ انواع آواسازی

 تکان دادن دیگران(.

 . ارتباط قراردادی4

-نمادین با هداف بیان نیازها و خواستهکودک در این سطح از رفتارهای پیش

این رفتارهای مورد استفاده برای کند. ی خود به دیگران استفاده میخا

شوند که در آنها از خوانده می« پیش نمادین»برقراری ارتباط به این دلیل 

هستند زیرا که در بین « قرار دادی»شود. اما آنها هیچ نمادی استفاده نمی

آوردن سر به افراد یک جامعه مرسوم هستند، همانند اشاره کردن یا پایین 

ای دارد که در آن ها بستگی به جامعهمعنی این نوع اشاره«. بله»ی نشانه

گیرند. افراد بزرگسال همچنان به استفاده از این مورد استفاده قرار می

 دهند.اشارات در کنار زبان ادامه می

 شود، شروع می5ارتباط نمادین از اینجا، یعنی سطح 

 . نمادهای عینی5

کند چراکه نامیم استفاده میمی« عینی»نمادهایی که ما آنها را کودک از 

بدین معنا که  -آنها در ظاهر شبیه به چیزی است که کودک به آن اشاره دارد

-کنند،  همانطور حرکت میرسند، همان حس را منتقل میآنها آنطور به نظر می

یا استفاده ، تصاویر، اشکنند، یا همان صدا را دارند. نمادهای عینی شامل

مورد استفاده « کفش»شده به صورت نماد )مثل یک بند کفش که برای اشاره به 

«( بشین»)همانند زدن به صندلی به معنای « بیانگر»گیرد(، اشارات قرار می
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و اصوات )مثال وز وز کردن برای اشاره به یک زنبور(. کودکان دارای 

یکی یا با اشاره، لمس و های جسمی شدید از طریق یک دستگاه مکانمعلولیت

ای دسترسی پیدا کنند. توجه داشته توانند به تصویر و نماد شیخیرگی چشم می

باشید که کودکانی که در حال حاظر قادر به استفاده از نمادهای انتزاعی 

( هساند، نیازی به استفاده از نمادهای عینی ندارند: اغلب کودکان 6)سطح 

کنند. اما برای آندسته از آن استفاده نمی از این مرحله صرف نظر کرده و

اند، از کودکان ی که هنوز استفاده از نمادهای انتزاعی را یادنگرفته

ی پلی برای شروع استفاده از تواند به مثابهمی (،5نمادهای عینی )سطح 

 ( باشد.6نمادهای انتزاعی )سطح 

 . نمادهای انتزاعی6

ار، عالیم دستی، خط بریل یا کلمات کودک از نمادهای انتزاعی همانند گفت

کند. این نمادها، از لحاظ ظاهر به آنچه که به آن نوشته شده استفاده می

 شوند.. این نمادها یک به یک استفاده میندارنداشاره دارند، شباهتی 

 . زبان 7

کودک، در این مرحله، نمادها )هر نوع نمادی( را با یکدیگر ترکیب کرده و 

با استفاده از قوانین دستوری، ترکیبات دو یا سه نمادی  به این ترتیب،

در این سطح کودک در «(. منو ببر بیرون»یا « آب میخوام» سازد )همانند می

میابد که معنی هر یک از ترکیبات کلمه بر حسب چینش یا ترتیب کلمات در ان 

 -«وردماشین به او خ»و « او به ماشین خورد»)مثالً ترکیب  ترکیب متفاوت است

 .م(
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 ز به کاراآغ

از چهار عبارت زیر که به بهترین وجه گویای  یکیلطفًا 

 انتخاب کنید.را های ارتباطی فرزندتان است مهارت

A . رسد که کودک من، هنوز بر بدن خود به نظر نمی

راه برای اینکه بفهمم چیزی را کنترل داشته باشد. تنها 

زدن است که نشان خواهد از طریق گریه کردن یا جیغ می

ی ناراحتی یا غمگینی او است و تنها هنگامی که دهنده

فهمم که راحت کند یا آرام است میخندد و سر و صدا میمی

اید، به بخش اگر این گزینه را انتخاب کردهو شاد است. 

A  ) بروید. )صفحه 

B .  کودک من بر رفتار خود تسلط و کنترل دارد، اما

کند. برقراری ارتباط با من استفاده نمیاز آنها برای 

 خواهد،آید تا بفهمم که چیزی را میاو به سمت من نمی

توانم از روی حرکات و تالشی که اما من به آسانی می

خواهد خواهد. او میداند که چه میانجام دهد بفهمم چه می

خواهد. اگر غذایش دهد که چه میو رفتارش به من نشان می

کند که غذای بیشتری به شد، او تنها تالش میتمام شده با

غذای بیشتری به او  را وادار مندست بیاورد، بجای آنکه 

 Bاید، به بخش اگر این گزینه را انتخاب کردهبدهم. 

 )صفحه ( بروید. 

C .  فرزندم به روشنی سعی در انتقال نیازهایش به من

تا چیزی را  داند که چطور من را وادار کنددارد. او می

ها و صداها برای وی تهیه کنم. او از انواع اشاره

)همانند اشاره، تکان دادن سر، کشیدن دستم یا نگاه پی 

خواهد( با من ارتباط برقرار در پی به من و آنچه که می

-کند. برای مثال، هنگام او مقدار بیشتری شیر میمی

اشاره یخچال گیرد یا به خواهد، فنجان را به سمت من می

کند. او به هیچ وجه از زبان برای برقراری ارتباط می

اید، به اگر این گزینه را انتخاب کرده کند.استفاده نمی

 )صفحه ( بروید.  Bبخش 

 یا

   فرزندم با استفاده از زبان یا ارتباط نمادین به

هر نحوی که شده )همانند گفتار، کلمات نوشته شده، خط 

نمادهای سه بعدی، یا زبان بریل، نمادهای تصویری، 

 یکند. هنگامخواهد مطلع میاشاره( من را از چیزی که می

-کند، کامالً واضح است که مینمادها استفاده میکه او از 

-اگر این گزینه را انتخاب کرده داند چه معنایی دارند.

 )صفحه ( بروید.  Bاید، به بخش 

  



8 
 

 ...A دستورالعمل بخش

 دهینمره

نمایید، به پیامی خاص که شاید کودک شما بتواند آن مالحظه میهر سوالی که 

را به اشکال مختلف به شما انتقال دهد، مربوط است. هر سوال را خوانده و 

. سپس هست یا خیرتعیین کنید که آیا فرزندتان قادر به انتقال آن پیام 

تخاب کند را اننوع رفتارهایی که برای بیان و انتقال آن پیام استفاده می

کنید. همچنین باید تغیین کنید که آیا کودک در استفاده از آن رفتار 

مهارت کافی دارد یا اینکه تازه شروع به استفاده از آن کرده است. در 

و در مورد رفتارهایی که به  [×]یافته، عالمتمورد رفتارهای کاماًل مهارت

[ را در ]/تازگی ظاهر شده و هنوز در مراحل ابتدایی قرار دارد، عالمت 

مهارت »کنار آن رفتار درج نمایید. از این تعاریف برای اشراف بر معنی 

 استفاده نمایید.« تازه ظاهر شده»و « یافته

 

 

 تازه ظاهر شده ]/[

 دهد و بی ثبات است.همواره انجام نمی 

 دهدتنها هنگامی که تشویق یا ترغیب شود، آن رفتار را انجام می 

 دهدتنها در یک یا چند موقعیت و در حضور یک فرد خاص انجام می 
 

 مهارت یافته ]×[

  را به صورت مستقل انجام می مهیا باشد، آن رفتارزمانی که شرایط-

 دهد

 نجام می های مختلف و در حضور افراد مختلف ارا در موقعیت آن رفتار

 دهد
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 Aقسمت 

در این مرحله،  فرزند شما ظاهرًا کنترل و تسلطی بر رفتار خود ندارد و 

 کند واکنش نشان میدهد.غالبًا به آنچه که حس می

.1A بیان ناراحتی 

توانید بفهمید که کودک چه موقع ناراحت است )مثاًل خودش را خیس آیا می

است(؟ اگر چنین است، کودک چه  کرده، درد دارد، گرسنه است، جا پریده

 ناراحت است؟ فهمیدمیدهد که شما از خود بروز می رفتارهایی

 

 
 

  تغییر در وضعیت بدن

)سفت شدن بدن، چرخش، 

 روی گرداندن(

 

 ها )لگد حرکت اندام

زدن با پا، باال و 

 پایین بردن دست(

 

حرکات سر )چرخش سر به 

 سمت دیگر(

 

 
 

  گریه کردن، غرغر

 کردن، جیغ زدن

 

 
 

  اخم کردن یا شکلک در

 آوردن

 

.2A بیان راحتی 

راحت است، همه چیز دارد یا هیجان توانید بفهمید که کودک چه موقع آیا می

دهد که شما از خود بروز میاگر چنین است، کودک چه رفتارهایی خوبی دارد؟ 

 است؟ یا شاد احتر فهمیدمی

 

 
 

  تغییر در وضعیت بدن

 (شل شدن)سفت شدن بدن، 

 

 ها )لگد حرکت اندام

زدن با پا، باال و پایین 

 بردن دست(

 

سر به  تکانحرکات سر )

 (باال و پایین

 

 
 

  بغبغو کردن، )از سر

 شادی( جیغ زدن

 

 
 

 خندیدن 
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A.3 بیان عالقه به دیگران 

اگر چنین مند شده است؟ کودک به افراد دیگری عالقه توانید بفهمید کهآیا می

فهمید به دیگران میدهد که شما چه رفتارهایی از خود بروز میاست، کودک 

 ؟دارد عالقه

 

 
 

  تغییر در وضعیت بدن

 (شل شدن)سفت شدن بدن، 

 

 ها )لگد حرکت اندام

زدن با پا، باال و پایین 

 بردن دست(

 

 

 

 
 

  ،سر و  بغبغو کردن

 صدا و هیاهو کردن

 

 
 

 خندیدن 

 

آیا فرزندتان، از چند رفتار که بر آنها کنترل داشته باشد، برخوردار 

-و ببینید که آیا می ( بروید، 10 )صفحه Bاست؟ اگر چنین است، به قسمت 

. اگر چنین توانید جواب مثبت به  هریک از سواالت آن بخش بدهید یا خیر

 .بروید 30صفحه نیست به 
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  B قسمت

در این سطح، کودک قادر است تا کارهایی را با هدف و قصد قبلی انجام دهد 

دار یا قصدمند(، اما هنوز درنیافته است که با استفاده از )بطور هدف

ممکن است  تواند چیزهایی را به بقیه انتقال دهد. برای مثال،رفتارهایش می

به سمت آن غلط بزند، اما به  ی شیرش گریه کرده وکودک برای برداشتن شیشه

ناله و زاری رسد که برای وادار کردن مادر به آوردن شیشه شیرش، نظر نمی

 کند.

.1B اعتراض 

بفهمید که کودک یک شی یا مورد خاص،   توانیدمی )از روی حرکات کودک(آیا 

اگر چنین خواهد؟  بازی، یا بازی خاص، را دیگر نمیهمانند یک غذا، اسباب

به چیزی فهمید دهد که شما میچه رفتارهایی از خود بروز میاست، کودک 

 ؟دارد اعتراض

 

  حرکات سر

)چرخش سر به سمت 

دیگر، به عقب 

 کشیدن سر(

  حرکات دست

)باال و پایین 

، هل دستبردن 

دادن یا دور 

 انداختن(

 

 

 

  حرکات پا )لگد

زدن یا پا به 

 زمین کوفتن(

  از فرد یا شی

 کنددوری می

 

 

  گریه و زاری، داد و

 فریاد، جیغ

 

  اخم کردن، شکلک در

 آوردن

 

2.B ادامه دادن کار یا عملی 

توانید بفمید که کودک تمایل به ادامه دادن به انجام کار یا عملی آیا می

-اما دیگر آن را ادامه نداده است که شما تا چندی پیش برایش انجام داده

اگر اید )مثال باال و پایین انداختن وی، دالی کردن یا نواختن یک ساز(؟ 

 تمایلفهمید دهد که شما میکودک چه رفتارهایی از خود بروز میچنین است، 

 ؟دارد به ادامه آن کار

 

  حرکات سر

)چرخش سر به سمت 

باال و پایین ، آن

 

  بغبغو، جیغ از روی

 شادی، سر و صدا

 

 خندیدن 
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 سر( بردن

  حرکات دست

)باال و پایین 

 (دستبردن 

  حرکات پا )لگد

 (زدن

 

 به فرد کردن نگاه 

3B. آوردن مقدار بیشتری از یک چیز بدست 

توانید بفهید که کودک شما مقدار بیشتری از یک مورد بخصوص )همانند آیا می

رفتارهایی از خود کودک چه اگر چنین است، خواهد؟ بازی( میغذا یا اسباب

 ؟خواهدمقدار بیشتری از یک چیز میفهمید دهد که شما میبروز می

 

  نزدیک شدن به شی

 مورد عالقه

  حرکات سر )چرخش

سر به سمت آن، باال 

 و پایین بردن سر(

  حرکات دست )باال

 و پایین بردن دست(

  حرکات پا )لگد

 زدن(

  برداشتن شی مورد

 عالقه

 

  بغبغو، جیغ از روی

 شادی، سر و صدا

 

 به فرد کردن نگاه 

 

 خندیدن 

 

4B. جلب توجه کردن 

-آیا کودک شما کارهایی را برای جلب کردن توجه شما به سوی خود انجام می

اگر چنین است، کودک چه  دهد، حتی اگر از این کار قصدی نداشته باشد؟

 ؟شما را به خود جلب کندتا توجه دهد رفتارهایی از خود بروز می

 

  نزدیک شدن به شی

 

  بغبغو، جیغ از روی

 

 خندیدن 
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 مورد عالقه

  حرکات سر )چرخش

سر به سمت آن، باال 

 و پایین بردن سر(

  حرکات دست )باال

 و پایین بردن دست(

  حرکات پا )لگد

 زدن(

 شادی، سر و صدا

 

 نگاه کردن به فرد 

 

دهد؟ اگر را با هدف انتقال مطلبی به شما انجام میآیا کودک، رفتارهایی 

توانید به سواالت ( بروید، و ببینید آیا می12)صفحه  Cچنین است به قسمت 

  .بروید 30مندرج در آن بخش جواب مثبت بدهید؟ در غیر این صورت به صفحه 
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 cسمت ق

کودک شما می داند که هر کاری  ،در این مرحله

که انجام می دهد با عکس العمل مشخصی از 

 و از رفتار هایش برای خواهد بودشما سویی 

استفاده می  کاماًل هدفمند یارتباط برقراری 

، برای متفاوتیبسیار  هایشیوه از کودک کند.

هدفمند با دیگران، استفاده ارتباط برقراری 

 ها عبارتند از:بعضی از این شیوه .کندمی

، اشاره)گفتار، زبان  نمادها استفاده از

نماد های تصویری، نماد های سه بعدی(، 

های خاص و حرکات بدن و ژستاستفاده از 

که هنوز به  ای صداهای اولیهاسنفاده از 

دارای اند. بعضی از کودکان گفتار تبدیل نشده

ممکن است از دستگاه های  ،نقایص عضوی شدید

ی برای برقراری ارتباط استفاده الکتریک

کنند. صرف نظر از هر رفتاری که کودک برای 

آنچه  ،کنداستفاده می ، از آنبرقراری ارتباط

با  ،که مهم است این است که این رفتارها

ا آشکارشوند، یعنی کودک انجام میمنظور خاصی 

. کند تا نکته خاصی را به شما بگویدمیتالش 

که بعضی از کودکان با به یاد داشته باشید 

ه از دستگاه های ارتباطی به نمادها استفاد

 کنند.دست پیدا می

 ...c دستورالعمل قسمت

 استفاده از دستگاه های ارتباطی

مکانیکی  ممکن است از دستگاه های ،کودکانی که معلولیت شدید جسمانی دارند

استفاده کنند.  ،است در آنها به کار رفته هانمادای از مجموعه ارتباط که

 کلیدهای مختلفی مثال ممکن است از دستگاه های الکترونیکی استفاده کنند که 

یک یک نماد تصویری یا حتی  دارد که بر روی هریک از آنها،فشار دادن برای 

صدایی پخش شود  ،دهندرا فشار می کلیدوقتی آنها یک . ترسیم شده است کلمه

در این . است که روی آن کلید قرار دارد ایکه بیانگر نماد تصویری یا کلمه

نمادهایی استفاده کند که کودک این اجازه را بدهید که از  باید به موارد

تصویری، کلمه و یا هر نماد  هاینماددر آن دستگاه تعبیه شده است )یعنی 

به کار در دستگاه های ارتباطی ی که . نمادهای(دیگری که حاوی پیام است

        د زیر است:شامل موارروند می

     

 عینی:نمادهای 

 عکس/ نقاشی

شی که بیانگر  ی ازنماد

 است یپیام خاص

 انتزاعی:نمادهای 

 )نوشتاری( کلمات نوشته شده

 بریل نوشته شده با خط کلمات

 بعدی 2 انتزاعینماد های 

 بعدی 3 انتزاعینماد های 

 :زبان

ترکیبی از هر یک از 

 الذکرفوقهای نماد

 

 

 دهی:امتیاز 
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تواند یک پیام مشخص است که کودک شما میوابسته به  ،هر سوالی که می بینید

و مشخص کنید که  های مختلف بیان کند. هر یک از سواالت را بخوانیدبه شیوه

تواند پیام تعریف شده را بیان کند یا نه، سپس رفتاری را آیا کودک شما می

از لیست تیک بزنید. همچنین  که کودک شما برای بیان پیام استفاده می کند

یا  قرار دارد ایدر سطح پیشرفته رفتارباید مشخص کنید که کودک شما در آن 

هایی است که در سطح رفتاربرای  [/] ممیز. عالمت است سطح ابتداییدر 

هایی است که در سطح پیشرفته برای مهارت [×] درابتدایی هستند و عالمت ضرب

اینکه رفتار کودک پیشرفته است باشند.  از تعاریف زیر برای مشخص کردن می

 استفاده کنید: یا ابتدایی،

 

 

 

  تازه ظاهر شده [/]
 

  ثباتبیبه صورت  رفتارانجام 

 دهد که را انجام می آن رفتاروقتی  تنها

 شودیا ترغیب به انجام کار تشویق 

 را در یک یا چند موقعیت مشخص و در  رفتار

 دهدانجام می یک فرد )خاص(حضور 
 

  مهارت یافته [×]

  را به  مهیا باشد، آن رفتارزمانی که شرایط

 دهدصورت مستقل انجام می

 های مختلف و در حضور را در موقعیت آن رفتار

 افراد مختلف انجام می دهد
 

 

  



16 
 

 

1.C امتناع کردن و سرباز زدن از چیزی 

-را نمی ییزچنشان می دهد که  «از روی قصد و بطور هدفنمد»آیا کودک شما 

است او چه کار هایی را اگر چنین  ؟خواهد انجام دهدنمی ییا فعالیتخواهد 

 مقصود انجام می دهد؟این  برای بیان

 

 

  

 

 
 

  حرکات کل بدن 

چرخیدن، خود را )

 (عقب کشیدن

 

  حرکات سر

)چراخاندن سر به 

طرفین یا روی 

 برگرداندن(

 

  حرکات دست و

 بازو

 

 حرکات پا 

)لگد زدن یا پا 

 به زمین کوبیدن(

 

 
  شی یا فرد را

 زندپس می

 3سطح 

 
 

 جیغ زدن، ناله کردن 

 

 
 

  اخم کردن، شکلک در

 آوردن

    

 4سطح  
 

 
 خواهد چیزی که نمی

 دهد.را به شما می

  سر را به نشانه

 دهد.تکان می« نه»

 های اختصاصی آواسازی

 «(آ-آ)»

 5سطح  
 

 
 

  تصویر یا نقاشی چیزی

-خواهد را رد میکه نمی
 کند.

 

 نماد آنچه که نمی-
 کند.خواهد را رد می

     

 6سطح 

 
 

  (تمام»، «نه)»کلمه شفاهی»        

 «(ایست»، «نه)»نوشته شده با خط بریل کلمه 

 

  (ایست»، «نه)»عالمت دستی»      نماد سه

 «(ایست»، «نه»بعدی انتزاعی )برای 

 

  (     تمام»، «نه)»کلمه نوشتاری» 

 «(ایست»، «نه»نماد دو بعدی انتزاعی )برای 

 

 7سطح  

 
 

  دو یا چند نماد را با

تمامش )»کند هم ترکیب می

، «همش انجام شد»، «کن

 «برمخوام بیرون نمی»

 انواع نمادها:
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2.C ی فعالیتدرخواست ادامه 

اهد که فعالیتی را خواز شما می «بطور هدفنمد و از روی قصد»آیا کودک شما 

 غائم شدن، ساخت اسباب بازی( ادامه دهید؟ )مانند ایدکه متوقف کرده

 اگر چنین است او چه کار هایی برای بیان خواسته ی خود انجام میدهد؟

 

 

  حرکات کل بدن 

حرکت ناگهانی رو )

 (به جلو

  حرکات دست و

 بازو

باال و پایین )

 (بردن دست

 حرکات پا 

 )لگد زدن(

 

 دستتان را می-
 گیرد

 

  شما را لمس

 کندمی

 

 آید به جلو می

یا به شما ضربه 

 زندمی

 3سطح 

 

 کند، جیغ میبغبغو می-

 خنددزند، می

 

 

 خنددمی 

 

 کندبه شما نگاه می 

    

 4سطح  

 

 به شما اشاره می-

 .کند که بیایید

  دستانش را رو به

باال یا به سمت خارج 

دارد )برای نگه می

 .«(بغل شدن»

 سرش را تکان می-

 دهد.

 5سطح  

 

 

  به عکس یا نقاشی عمل

 کنددلخواه اشاره می

 ای عمل به نماد شی

 کنددلخواه اشاره می

  عمل دلخواه را به شکل 

 کنداجرا می پانتومیم

     

 6سطح 

 

  کلمه شفاهی

 «(    بازی»، «بیشتر)»

 

 

  عالمت دستی

-تاب»، «بیشتر)»
    «(    بازی

 

 

 

 

  کلمه نوشته شده با

، «بیشتر)»خط بریل 

 «(هل»

  نماد سه بعدی

انتزاعی )برای 

 «(بازی»، «بیشتر»

  نماد دو بعدی

 7سطح  

 

  دو یا چند نماد را با

باز هم )»کند هم ترکیب می

 «یه بار دیگه»، «بازی

 انواع نمادها:
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3.C  خواست فعالیت جدیددر 

از شما می خواهد که فعالیتی  «بطور هدفنمد و از روی قصد»آیا کودک شما 

 را که تا به حال انجام نداده اید انجام دهید؟ 

اگر چنین است او چگونه درخواست می کند و یا فعالیت جدید را نشان می 

 دهد؟

  کلمه نوشتاری

 «(     بازی»، «بیشتر)»

 »انتزاعی )برای 

 «(خوردن»، «بیشتر 

 

 

  حرکات کل بدن 

خودش را باال و )

انداز، پایین می

همانند عمل جدیدی 

 (که دوست دارد

  حرکات دست و

 بازو

دستانش را )

همانند عمل جدیدی 

که دوست دارد 

 (دهدتکان می

 حرکات پا 

پاهایش را )

همانند عمل جدیدی 

که دوست دارد 

 (دهدتکان می

 

 دستتان را می-

 گیرد

 3سطح 

 

 میخندد 

 

 

 کندبه شما نگاه می 

    

 4سطح  

 

 به شما اشاره می-

 کند که بیایید.

  دستانش را رو به

باال یا به سمت خارج 

دارد )برای نگه می

 «(.بغل شدن»

 

 5سطح  

 

 

  به عکس یا نقاشی عمل

 کنددلخواه اشاره می

 ای عمل به نماد شی

 کنددلخواه اشاره می

   عمل دلخواه را به شکل

 کندپانتومیم اجرا می

  صداهایی که همراه عمل

دلخواه هستند را تقلید 

 کند، همانند صدای قطار می

     

 6سطح 

 

  کلمه شفاهی

 «(    قلقلک)»

  عالمت دستی

 

 

 

  کلمه نوشته شده با

 «(تاب )»خط بریل 

  نماد سه بعدی

 7سطح  

 

  دو یا چند نماد را با

قلقلکم )»کند هم ترکیب می

 «خوامبازی میتاب»، «کن
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4.C  مقدار بیشتر از یک شیدرخواست 

مقدار بیشتری از یک چیز که  «بطور هدفنمد و از روی قصد»آیا کودک شما 

غذا یا  )مانند ایداید و یا انجام دادهدادهبه او قبال مقداری از آن را 

اگر چنین است کودک شما چگونه این درخواست را  اسباب بازی( می خواهد؟

 دارد؟

 

 «(       خوردن)»

  کلمه نوشتاری

 «(     قلقلک)»

 «(هل»انتزاعی )برای 

  نماد دو بعدی

» انتزاعی )برای 

 «(قلقلک

 

 انواع نمادها:

     

 

 

  حرکات کل بدن 

به )حرکت ناگهانی 

 (سمت شی

  سر را به سمت

-مورد دلخواه می

 برد

  حرکات

 بازو/دست

 حرکات پا 

 

  دستتان را به

سمت آیتم دلخواه 

کند یا هدایت می

شما را سمت آن هل 

 دهدمی

  بدون اینکه شی

را بردارد به آن 

 زنددست می

  به جلو خود را

 3سطح 

 

  ،سر و صدا جیغ زدن

 راه انداختن

 

 

 کندبه شما نگاه می 

 
 

 خندیدن 

  

 5سطح 

   

 

 

  به عکس یا نقاشی عمل

 کنددلخواه اشاره می

 ای عمل به نماد شی

 کنددلخواه اشاره می

   عمل دلخواه را به شکل

 کندپانتومیم اجرا می

  صداهایی که همراه عمل

دلخواه هستند را تقلید 

 کندمی

 4سطح  

 

 به شما اشاره می-

 کند که بیایید.

  دستانش را رو به

باال یا به سمت خارج 

دارد )برای نگه می

 «(.بغل شدن»

 سرش را تکان می-

 دهد.
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5.C انتخاب کردن 

بین دو یا چند حق انتخابی که ، «بطور هدفنمد و از روی قصد»آیا کودک شما 

کودک از همه )مطمئن شوید که  به او داده اید، یکی را انتخاب کرده است؟

انتخاب نکرده  ،را  و صرفا شی اولی که دیده است ها با خبر بودهگزینه

 اگر چنین است چگونه انتخاب کرده است؟. است(

 

 
 

 حرکات کل بدن 

)حرکت ناگهانی به سمت 

 شی(

 

  سر را به سمت مورد

 چرخانددلخواه می

 3سطح 

 
 

  به شی دلخواه نگاه

 کندمی

 

 
 
  دست شما را به سمت

 بردشی دلخواه می

 

  خود را به جلو

کشیده، به شی دلخواه 

زند یا روی آن دست می

زند )بدون آنکه ضربه می

 آن را بردارد(.

 

 شییا به  کشدمی

 زندضربه می

     

 6سطح 

 

  کلمه شفاهی

 «(توپ»، «بیشتر)»

  عالمت دستی

 «(عروسک»، «بیشتر)»

  کلمه نوشتاری

 «(توپ»، «بیشتر)»

 

  کلمه نوشته شده با

، «بیشتر)»خط بریل 

 «(آبمیوه»

  نماد سه بعدی

انتزاعی )برای 

 «(توپ»، «بیشتر»

  نماد دو بعدی

» انتزاعی )برای 

 «(کلوچه»، «بیشتر 

 7سطح  

 

  دو یا چند نماد را با

 آبمیوه)»کند هم ترکیب می

حباب بیشتری »، «بیشتر

 «خواممی

 انواع نمادها:
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6.C  درخواست شی جدید 

)مانند  درخواست چیز جدیدی، «بطور هدفنمد و از روی قصد»آیا کودک شما 

دیده یا شنیده یا لمس کرده است  آن را که کرده است اسباب بازی، غذا( 

 شما به او نداده اید؟ اگر چنین است چگونه درخواست کرده است؟ لیو

 

 3سطح 

 

 حرکات کل بدن 

ناگهانی به )حرکت 

 سمت شی(

  سر را به سمت مورد

 

 

  به شی دلخواه

 کندنگاه می

 4سطح  

 

  نگاهش بطور دایم بین

شما و شی دلخواه حرکت 

 کندمی

  به شی دلخواه اشاره

 4سطح 

 
 

  نگاهش بطور دایم بین

-شما و شی دلخواه حرکت می
 کند

 

 به شی دلخواه اشاره می-
 کند

 

 5سطح  

 
 

  به عکس یا نقاشی

عمل دلخواه اشاره 

 کندمی

 ای به نماد شی

عمل دلخواه اشاره 

 کندمی

   عمل دلخواه را به

شکل  پانتومیم اجرا 

 کندمی

    صداهایی که همراه

عمل دلخواه هستند را 

 کندتقلید می

 6سطح 

 
 
 کلمه شفاهی 

 ، یا نام آیتم(«آن)»

 آن)» عالمت دستی» ،

 آیتم(یا نام 

 کلمه نوشتاری ( 

 نام آیتم(

 
  کلمه نوشته شده با

 ) نام آیتم( خط بریل

   نماد سه بعدی

 ) نام آیتم( انتزاعی

 نماد دو بعدی

 ) نام آیتم( انتزاعی

 

 7سطح 

 
 

  دو یا چند نماد را

کند با هم ترکیب می

قطار رو »، «اون یکی)»

-اون را می»، «میخوام
 «(خوام

 

 نوع نماد:
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 چرخانددلخواه می

 

 کندمی

 

  دستتان را به

سمت آیتم دلخواه 

کند یا شما هدایت می

 دهدرا سمت آن هل می

  بدون اینکه شی

را بردارد به آن 

 زنددست می

  خود را به جلو

کشد یا به شی می

 زندضربه می

 

 5سطح  

 

   به عکس یا نقاشی عمل

 کنددلخواه اشاره می

 ای عمل به نماد شی

 کنددلخواه اشاره می

   عمل دلخواه را

به شکل  پانتومیم 

 کنداجرا می

    صداهایی که

همراه عمل دلخواه 

-هستند را تقلید می

 کند

 

  6سطح 

 

 7سطح  

   
 
  دو یا چند نماد را با هم

، «اون یکی)»کند ترکیب می

اون را »، «قطار رو میخوام»

 «(خواممی

 

 نوع نماد:

 

 

 

 
 کلمه شفاهی 

 «(ماشین)»

 عالمت دستی 

 («عروسک)»

 کلمه نوشتاری 

 ()توپ

 
 نوشته شده با کلمه

 («کلوچه)» خط بریل

  نماد سه بعدی

 («ماشین»)  انتزاعی

  نماد دو بعدی

 («آبمیوه») انتزاعی

 

 

 

 

7.C درخواست شی غایب 

)اسباب بازی، درخواست چیزی ، «بطور هدفنمد و از روی قصد»آیا کودک شما 

 خارج ازیعنی، )اطرافش وجود ندارد که در محیط  کرده استغذا یا فرد( 

 (؟و امثالهم در اتاق دیگر یا دور از دسترس و ، شنوایی، بینایی میدان

 اگر چنین است چگونه درخواست داده است؟

 7سطح   6سطح   5سطح 
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  به عکس یا نقاشی

-عمل دلخواه اشاره می
 کند

 
 ای عمل به نماد شی

 کنددلخواه اشاره می

 

 صداهایی که همراه

عمل دلخواه هستند را 

 کندتقلید می

 

   عمل دلخواه را به

شکل  پانتومیم اجرا 

 کندمی
 

 
 

  کلمه شفاهی

 «(توپ)»

 

  عالمت دستی

 «(عروسک)»

 

  کلمه نوشتاری

 («کلوچه »)

 

  کلمه نوشته شده با

 («آبمیوه)»خط بریل 

 

  نماد سه بعدی

 («کتاب»انتزاعی ) 

 

  نماد دو بعدی

 («توپ»انتزاعی )

 

 
 

  دو یا چند نماد را

کند با هم ترکیب می

من »، «خوامتوپ می)»

 «(خوامقطار می

 

 نوع نماد:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

8.C درخواست توجه 

 خواسته است که توجه شما را، «بطور هدفنمد و از روی قصد»آیا کودک شما 

کودک شما چگونه تالش کرده است که توجه  ،جلب کند؟ اگر چنین است به خود

 شما را جلب کند؟
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 3سطح 

 
 

 بغبغو، جیغ 

 

 
 

 خنددمی 

 

 
 

 به شما نگاه می-
 کند

 
 

  حرکات دست/بازو )حرکتی

 شبیه به بال زدن(

 

 کندشما را لمس می 

 

  دگمه ای را روشن کرده یا

را فعال « ی خبر کردنوسیله»

 کندمی

 

 

 4سطح   

 
 

 کند به شما اشاره می

 که بیایید

 کندبه شما اشاره می 

  

 

 6سطح 

 
 

  کلمه شفاهی

 («مامان»، «نگاه)»

 

  عالمت دستی

 («بابا»، «نگاه)»

 

  نوشتاری کلمه

 «(مامان»،«نگاه)»

 

 

 

 

 

  کلمه نوشته شده

، «نگاه)»با خط بریل 

 («بابک»

  نماد سه بعدی

، «نگاه)»انتزاعی 

 «(مامان»

  نماد دو بعدی

، «نگاه)»انتزاعی 

 («معلم»

 

 7سطح  

 
 

  دو یا چند نماد را با هم

بابا، نگاه )»کند ترکیب می

 «(به من نگاه کن»، «کن

 

 نوع نماد:

 

 

 

 

 

  9. C    عواطفنشان دادن 

عاطفه دیگری  فردبه شما یا ، «بطور هدفنمد و از روی قصد»آیا کودک شما 

 را نشان داده است؟ عواطفاست؟ اگر چنین است چگونه این  نشان داده

 3سطح 



25 
 

 

 بغبغو، جیغ 

 
 

  به شما نگاه

 کندمی

 

 خنددمی 

 

 

 

  حرکات دست/بازو )حرکتی شبیه

 به بال زدن(

 کندشما را لمس می 

  دگمه ای را روشن کرده یا

-را فعال می« ی خبر کردنوسیله»

 کند

 

 4سطح  

 

 کند به شما اشاره می

 که بیایید

 کندبه شما اشاره می 

 5سطح  

 
 

  به تصویر یا نقاشی

، ی یک مفهومنشان دهنده

اشاره ، «محبت»همانند 

 کندمی

 

 6سطح 

 

  کلمه شفاهی

 «(عشق)»

  عالمت دستی

 «(بغل)»

  کلمه نوشتاری

 «(عشق)»

 

 

  کلمه نوشته شده

عشق )»با خط بریل 

)» 

  نماد سه بعدی

 «(بغل  »انتزاعی )

  نماد دو بعدی

 «(عشق )»انتزاعی 

 

 7سطح  

 

 

  دو یا چند نماد را با هم

، «دوستت دارم)»کند ترکیب می

 «(من مامان را دوست دارم»

 

 نوع نماد:

 

 

 

 

10.C احوالپرسی کردن با مردم 

به  سالم کردنی عالمتی به نشانه، «بطور هدفنمد و از روی قصد»آیا کودک شما 

 ، نشان داده است؟به هنگام رفتن کسیخداحافظی کردن یا  هنگام رسیدن کسی

 اگر چنین است چگونه نشان داده است؟
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 4سطح 

 

 یا « سالم»ی دست را به نشانه

              دهدتکان می« خداحافظی»

 

 5سطح 

 

 ی به تصویر یا نقاشی نشان دهنده

-اشاره می خوشآمدگویی یا خداحافظی
 کند

 

 6سطح   7سطح 

 
 

  دو یا چند نماد را

کند با هم ترکیب می

، «خداحافظ مامان)»

 «(صبح به خیر بابا»

 نوع نماد:

 

 

  
 
 
 
 
  کلمه نوشته شده با خط

 «(خداحافظ»، «سالم)»بریل 
  نماد سه بعدی انتزاعی

 «(خداحافظ»، «سالم)»

 

  نماد دو بعدی انتزاعی

 «(خداحافظ»، «سالم)»

 

 
 

  کلمه شفاهی

 («خداحافظ»، «سالم)»

 

  سالم)»عالمت دستی» ،

 «(خداحافظ»

 

  کلمه نوشتاری

 «(خداحافظ»، «سالم)»
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11.C  آن به دیگری یا دادن با کسی چیزیتقسیم کردن  

با داده یا به شما چیزی را ، «بطور هدفنمد و از روی قصد»آیا کودک شما 

، بدون آنکه چیزی در قبال آن از شما خواسته باشد؟  استتقسیم کرده شما 

 اگر چنین است چگونه این کار را انجام داده است؟

 

 4سطح 

 

 دهد یا به شما چیزی می

 دهدنشان می

 

 

 

 های اختصاصی که آواسازی

لحنی سوالی داشته بطوریکه 

را « ایُن میخوای؟»انگار معنی

 دارد

 

 7سطح   6سطح

 
 

  مال )»کلمه شفاهی

 «(تو

 

  مال )»عالمت دستی

 «(تو

 

  کلمه نوشتاری

 «(مال تو)»

 

 

 

 

  کلمه نوشته شده با

 «(مال تو)»خط بریل 

 

  نماد سه بعدی

 «(مال تو)»انتزاعی 

 

  نماد دو بعدی

 «(مال تو)»انتزاعی 

 

 

 

  
 

  دو یا چند نماد را

کند با هم ترکیب می

کلوچه مال »، «مال تو)»

 «(تو

 

 نوع نماد:
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12.C جلب توجه شما به چیزی 

توجه شما را به چیزی که به ، «بطور هدفنمد و از روی قصد»آیا کودک شما 

 ؟(«نگاه کنبه اون » انگار که بخواهد بگوید:آن عالقه دارد جلب کرده است؟)

 اگر چنین است چگونه توجه شما را جلب کرده است؟

 

 

 4سطح 

 
  کنداشاره میبه چیزی 

 

 

 

  مرتبا بین شما، یک نگاهش

 شود.شی، فرد یا مکان عوض می

 

 7سطح   6سطح

 
 

  کلمه شفاهی

 («آنجا» «نگاه کن)»

 

  نگاه )»عالمت دستی

 «(آنجا« »کن

 

  کلمه نوشتاری

 «(آنجا« »نگاه کن)»

 

 

 

 

  کلمه نوشته شده با

« نگاه کن)»خط بریل 

 «(آنجا»

  نماد سه بعدی

« نگاه کن)»انتزاعی 

 «(آنجا»

 

  نماد دو بعدی

« نگاه کن)»انتزاعی 

 «(آنجا»

 

 

 

  
 

  دو یا چند نماد را

کند با هم ترکیب می

اون را »، «اون طرف)»

 «(نگاه

 

 نوع نماد:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.C استفاده از عبارات اجتماعی مودبانه 
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از عبارات اجتماعی مودبانه ، «قصد بطور هدفنمد و از روی»آیا کودک شما 

و مانند اجازه گرفتن از شما قبل از انجام کاری، نشان دادن تشکر، خواهش 

اگر چنین است چگونه از این عبارات  معذرت خواهی استفاده کرده است؟

 استفاده کرده است؟

 

 

 4سطح 

 
 کندبه چیزی اشاره می ،

پرسد: میبطوریکه انگار 

به من توانی آن را می»

 «بدهی؟

 

 

 

  صداسازی اختصاصی )با لحنی

 «(توانم؟می»سوالی به معنی 

 

 7سطح   6سطح

 
 

  کلمه شفاهی

 «(لطفاً )»

 

  عالمت دستی

 «(ممنون)»

 

  کلمه نوشتاری

 «(لطفًا )»

 

 

 

 

  کلمه نوشته شده با

« نگاه کن)»خط بریل 

 «(آنجا»

  نماد سه بعدی

« نگاه کن)»انتزاعی 

 «(آنجا»

 

  نماد دو بعدی

« نگاه کن)»انتزاعی 

 «(آنجا»

 

 

 

  
 

  دو یا چند نماد را

کند با هم ترکیب می

اون را »، «اون طرف)»

 «(نگاه

 

 نوع نماد:
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14.C  بله/نخیرجواب دادن به سواالت 

نمی »و یا  «خیر»، «بلی»از ، «بطور هدفنمد و از روی قصد»آیا کودک شما 

در جواب به سواالت شما استفاده کرده است؟ اگر چنین است چگونه جواب  «دونم

 داده است؟

 4سطح 

 

  بله»سر را به عالمت »

 آوردپایین می

  نه»سر را به عالمت »

 دهدتکان می

 اندازدها را باال میشانه 

 

 

 

 های اختصاصی به آواسازی

، «آها)»ی بله، خیر نشانه

 «(آه-نا»

 

 5سطح 

 

 ی به عکس یا نقاشی نشان دهنده

 کنداشاره می« خیر»یا « بله»

 

 

 7سطح   6سطح 

 

  کلمه شفاهی

 («نه»، «بله)»

 

  عالمت دستی

 «(نه»، «بله)»

 

  کلمه نوشتاری

 «(نه»، «بله)»

 

 

 

  کلمه نوشته

شده با خط بریل 

 «(نه»، «بله)»

  نماد سه بعدی

، «بله)»انتزاعی 

 «(نه»

 

  نماد دو بعدی

، «بله)»انتزاعی 

 «(نه»

 

 

 
 

  دو یا چند نماد را با هم

اون را »، «اون طرف)»کند ترکیب می

 «(نگاه

 

 نوع نماد:
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15.C سوال پرسیدن 

با استفاده از )نه لزوما از شما سوالی پرسیده است ، تا کنون، آیا کودک

اگر چنین است  باشد؟از سوی شما مشخص  یجواببه طوریکه منتظر ( کلمات

 پرسیده است؟ سوالش را چگونه

 

 4سطح 

 

 هایش به عالمت سوال، دست

-دارد، شانهرا باال نگه می
 اندازدهایش را باال می

 ی سوال، به نشانه

های اختصاصی انجام آواسازی

 دهدمی

 

 

 

  نگاهش مرتبًا بین شما و

 کندشی یا مکان تغییر می

 

 6سطح 

 

  کی؟)»کلمه شفاهی» ،

، «ِکی؟»، «کجا؟» «چی؟»

 («چرا؟»

 

  کی؟)»عالمت دستی» ،

، «ِکی؟»، «کجا؟« »چی؟»

 «(چرا؟»

 

  کی؟)»کلمه نوشتاری» ،

، «ِکی؟»، «کجا؟« »چی؟»

 «(چرا؟»

 

 

 

  کلمه نوشته شده با خط

« چی؟»، «کی؟)»بریل 

 «(چرا؟»، «ِکی؟»، «کجا؟»

 

 
  نماد سه بعدی انتزاعی

، «کجا؟« »چی؟»، «کی؟)»

 «(چرا؟»، «ِکی؟»

 

 

  نماد دو بعدی انتزاعی

، «کجا؟« »چی؟»، «کی؟)»

 «(چرا؟»، «ِکی؟»

 

 

 7سطح 

 

  دو یا چند نماد را با هم

، «کیه؟اون )»کند ترکیب می

 «(ری؟کجا می»

 

 نوع نماد:
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16.C  افرادنامیدن اشیا یا 

)همانند  بطور خودانگیخته یا در پاسخ به سوالی از سوی شما ،آیا کودک شما

؟ اگر اطالق کرده استشخص، فعالیت و یا اشیا  نامی را به ،«(اون چیه؟»

 گذاری کرده است؟چنین است چگونه نام

 

 

 

17.C نظر دادن 

آیا کودک شما به صورت   بدونیعنی ) خودانگیخته

( اینکه از وی سوالی شود راجع به موارد مختلف

( اگر چنین است کودک چگونه «ه و غیره، داغهقشنگاون »داده است؟ ) نظر

 کرده است؟ نظردهی

 

 5سطح 

 

  به تصویر یا

ی نقاشی نشاندهنده

شی/فرد/مکان/فعالیت 

 کنداشاره می

 ای به نماد شی

 مربوطه به 

 شی/فرد/مکان/فعالیت

 کنداشاره می

  پانتومیم مربوط

به شی یا عمل را 

 دهدانجام می

  صدای شی را تقلید

 کندمی

 7سطح 

 

  دو یا چند نماد

-را با هم ترکیب می
، «کیه؟اون )»کند 

 «(ری؟کجا می»

 

 نوع نماد:

 

 

 6سطح 

 

  کلمه شفاهی

 «(نام آیتم)»

  نام )»عالمت دستی

 «(آیتم

  کلمه نوشتاری

 «(نام آیتم)»

  کلمه نوشته شده

نام )»با خط بریل 

 «(آیتم

  نماد سه بعدی

نام )»انتزاعی 

 «(آیتم

  نماد دو بعدی

نام )»انتزاعی 

 «(آیتم

 5سطح 

 

  به تصویر یا

ی نقاشی نشاندهنده

 /مکان فرد/ شی/

اشاره  / کیفیتفعالیت

 کندمی

 ای به نماد شی

 فرد/ شی/مربوطه به 

 / کیفیتفعالیت مکان/

 کنداشاره می

  پانتومیم مربوط
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 پروفایل:

پروفایل برای این منظور 

طراحی شده است که خالصه 

ی اطالعات ارتباطی کودک 

شما را در یک صفحه نشان 

دهد. پروفایل در یک 

نگاه به شما نشان می 

کودک شما در رشد دهد که 

چگونه ی ارتباطی زمینه

است. این کار با 

هفت سطح  استفاده از

ارتباطی و چهار دلیل 

 . شود، انجام میث شدبح قبل در مورد آنبرای ارتباط که در صفحات  اصلی

این نکته حائز اهمیت است که کودکانی که معلولیت شدید جسمانی دارند ممکن 

 از خود بروزبرای برقراری ارتباط را است فقط بتوانند یک یا دو رفتار 

پروفایل نمی تواند کسی را که ردن یک کلید. فشمانند حرکت چشم یا  دهند

فقط یک رفتار برای برقراری ارتباط دارد از کسی که رفتار های متفاوت 

برای برقراری ارتباط استفاده می کند، تشخیص دهد. نتایج پروفایل فقط 

 برای تشخیص سطح مبتدی یا پیشرفته مهارت هاست.

)هر پیام در  پیشرفته ثبت شود اگر در مورد هر نوع از پیام تنها یک رفتار

در پروفایل باید به صورت پیام  ،ماتریکس نشان داده می شود( ازیک خانه 

های سطح مبتدی نیز ثبت اگر چه برای آن پیام رفتار ،ثبت شود یافتهمهارت

 کرده باشید.

های ی مهارت سطح پیشرفته و خانههای توپر نشان دهندهی زیر خانهدر نمونه 

 ی مهارت سطح مبتدی هستند. نشان دهندههاشوردار 

دهد که در حال حاضر کودک شما از چه ه شما نشان میبسایه زده شده های قسمت

نوع پیام هایی برای برقراری ارتباظ استفاده می کند و از چه رفتارهای 

ارتباطی برای رساندن پیام استفاده می کند. بیشتر افراد هم زمان در دو 

 اطی قرار دارند.یا چند سطح ارتب

)شروع به کار( انتخاب کرده باشید  5را در صفحه  C و  Bهای اگر شما گزینه

ارتباط ی سطوح اولیهکه مربوط به   Bیا  و Aبه سواالت قسمت  ، دیگر نباید

 در پروفایل وجود ندارد عالمتیدر این سطوح دهید. بنابراین جواب است 

 پیشرفته که آن سطوح ارتباطی )مانند نمونه ی زیر(. فرض بر این است

در کودک از آنها استفاده دیگر که شده  یترابتدائی سطوح ارتباطیجایگزین 

 .کندنمی

یا کیفیت عمل ، به شی

 دهدرا انجام می

 6سطح 

 

  کلمه شفاهی

 «(زیبا)»

  عالمت دستی

 «(سرد)»

  کلمه نوشتاری

 «(بد)»

  کلمه نوشته شده

 «(داغ)»با خط بریل 

  نماد سه بعدی

 «(قشنگ )» انتزاعی 

  نماد دو بعدی

 «(زرد)»انتزاعی 

 7سطح 

 

  دو یا چند نماد

-را با هم ترکیب می

، «تو خوبی)»کند 

 «(خیلی سرده»

 

 نوع نماد:
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 سه راه برای کامل کردن پروفایل:

انتقال داده های جدول به پروفایل کمی سخت است و سه راه برای آن وجود 

دارد: خودتان انجام دهید، از کس دیگری که در تیم مربیان کودک شما است 

 به صورت آنالین انجام دهید.یا آن را بخواهید انجام دهد، 

 خودتان انجام دهید:-1

را از جدول به پروفایل  شما با استفاده دستورالعمل زیر می توانید اطالعات

 منتقل کنید.

، شما راه های مختلفی که کودک شما بوسیله ی آن ارتباط در جدول شما

تیک زده اید.  C17و  C1و  A1 ،A3 ،B1  ،B4های در آیتمرا برقرار کرده است 

در زیر هر یک از این آیتم ها انواع مختلف رفتارها مانند صدای اولیه و 

نماد های اولیه وجود دارد. برای کامل کردن پروفایل، شما خانه هایی را 

که به این آیتم ها و حداقل یکی از رفتارهای ارتباطی که تیک زده اید، 

از کدام دستورالعمل ها برای هاشور بزنید. تصمیم بگیرید که را مربوط است 

تمایز بین رفتار های سطح مبتدی و سطح پیشرفته استفاده کنید. همچنین شما 

کنید و نیز می می توانید از رنگ های مختلف برای هاشور زدن استفاده 

توانید خانه ی رفتار های سطح پیشرفته را پر رنگ کنید و خانه ی رفتار 

 های سطح مبتدی را خالی بگذارید.

 :  Bو Aبرای سوال های 

خانه های پروفایل را که به شماره ی هر پاسخی که شما حداقل یک بار تیک 

 سه نوع دارد A1زده اید مربوط است، سایه روشن کنید. برای مثال: آیتم 
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اگر شما هر یک از این رفتار  .)حرکات بدن، صداهای اولیه و حاالت صورتی(

را در پروفایل پر کنید.  A1تیک زده اید، شما باید خانه ی  A1ها را در 

ی مربوطه را هرفتار( شما خان )حتی یک اگر هر رفتاری در سطح پیشرفته بود

به صورت رفتار سطح پیشرفته پر کنید. اگر یک یا دو رفتار سطح مبتدی وجود 

مبتدی  خانه را به صورت رفتار سطح ،داشت و رفتار سطح پیشرفته وجود نداشت

خالی بگذارید. اگر شما قسمت توانید آن را و در غیر این صورت،میپر کنید 

کودک شما در بین این دو سطح قرار دارد پر را به این دلیل که  Bو  Aهای 

نکرده اید شما باید خانه های مرتبط در پروفایل را خالی بگذارید. برای 

طوح بیشتری از ارتباط را و آنها س انواع بیشتری وجود دارد Cسواالت قسمت 

هشت نوع  C1که در جدول عالمت زده اید در بر می گیرند. برای مثال سواالت 

در هستند و نیز هر یک از آنها III دارد که چهارتا از آنها به عنوان سطح

 نیز قرار دارند.  VIو  Vو IV سطوح 

در قسمت حرکات بدن صداهای اولیه، حاالت صورتی و ژست های ساده یک اگر شما 

)امتناع و سرباز  C1یا چند رفتار را عالمت زده اید شما باید در زیر ستون 

را عالمت بزنید. همچنین اگر رفتاری در قسمت  III زدن( خانه مربوط به سطح 

را عالمت  IV خانه ی مربوط به  C1نماد های مخفف را عالمت زده اید در ستون 

بزنید. به یاد داشته باشید که رفتار های سطح مبتدی و سطح پیشرفته را 

 طبق تعریفات باال جدا کنید. 

 از کس دیگری بخواهید انجام دهد: -2

ای ماتریکس استفاده می اگر گفتار درمان یا معلم کودک شما از نسخه ی حرفه

( شما می توانید از او کنداستفاده نمی اگر از ماتریکس)و یا حتی  کند

 بخواهید که اطالعات جدول را به پروفایل منتقل کند. 

 به صورت آنالین انجام دهید:-3

موجود است. شما  www.communicationmatrix.orgهمچنین ماتریکس والدین در سایت

با مراجعه به سایت می توانید اطالعات را از جدول خود به جدول آنالین 

انتقال دهید. وقتی که شما اطالعات را ارسال می کنید پروفایل به صورت 

 خودکار برای شما آماده می شود که یک سرویس رایگان است.

ی اده از ماتریکس ارتباط برای طراحی برنامهاستف

 :آموزشی

توانند از ماتریکس ارتباطی جهت تعیین آندسته از الدین و درمانگران میو

های کودک است، جهت آموزش استفاده اهداف ارتباطی که مناسب سطح فعلی مهارت

از ارتباط هدف  سطحیتوانند یک هدف درمانی کلی )اینکه چه نمایند. آنها می

 هایپیامو  رفتارهاقرار گیرد( و اهداف درمانی اختصاصی )اینکه چه نوع 

 ارتباطی باید هدف قرار گیرند( را تعیین نمایند. 

 و  در سطح عادی خود فعالیت کنداجازه داده شود که کودک به باید در کل 

. اولین تصمیم ی بعدی ارتباط نیز سوق داده شودعین حال، به سمت مرحلهدر 

زی که اگر )چی این است که آیا روی افزایش عملکرد کودک در سطح فعلیش

کار شود ( باید انجام شود رفتار های ارتباطی کودک در سطح عادیش کم است

 شروع رفتار هایی که مربوط به مراحل باال تر استر شود؟تکیه بر یا 

ورد نظر است. شما م ارتباطیرفتار های  کدامیک ازتصمیم بعدی این است که 

 های جدید تالش کنید؟ های موجود تاکید کنید یا برای رفتارباید روی رفتار

این تصمیم باید حرکات کودک، حرکات ظریف، قابلیت های گفتاری و حسی و هر 

محدودیتی را که برای کودک سخت و غیر ممکن است در نظر بگیرد. شما همچنین 

http://www.communicationmatrix.org/
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باید محدودیت های شناختی را در نظر بگیرید که ممکن است باعث شود که 

نشود و در آخر شما باید تصمیم  کودک نوع خاصی از نماد ها را متوجه

بگیرید که دقیقا چه پیامی هدف است. به پروفایل مراجعه کنید که معین شود 

کجا در مهارت هی ارتباطی کودک فاصله وجود دارد و پیام هایی را که کودک 

 .نیاز دارد بیان کند را هدف قرار دهید

 


