
 

 
 

صفحة التعلم

استخدام التتابعات المصورة المرئية لتعليم مهارات 
 العناية بالذات

 
إن تعلم مهام الرعاية بالذات مثل ارتداء المالبس بشكل ذاتي يحتاج 

إن التتابعات المصورة المرئية بشكل أساسي  .إلى الوقت والتدرب
هي عبارة عن مجموعة من الصور التي تعرض الخطوات الالزمة 

.إلتمام المهام

وهي عملية (ويؤدي تقسيم مهام العناية الذاتية إلى خطوات متعددة 
إلى جعل األمر أسهل على ) يطلق عليها أيًضا اسم تحليل المهام

 .ل لمتابعة المهمة عندما تبدأ تعليمهم آيفية القيام بهااألطفا
وآبالغين، ننسى في بعض األحيان آيف يمكن االعتماد على عدد 

دعونا . من الخطوات في مهمة ما ألننا نقوم بها منذ فترة طويلة
ففيما يلي بعض الخطوات  .آمثال على ذلك‘ غسل األسنان’نأخذ 

الفرشاة الخاصة بالشخص، البحث عن  :المكونة لتلك العملية
والبحث عن معجون األسنان، وفتح أنبوب المعجون، والضغط على 
األنبوب ووضع المعجون على فرشاة األسنان، وفتح الفم، وغسل 

حتى المهام البسيطة مثل غسل  .األسنان برفق، ثم غسل الفم بالماء
.األسنان يمكن أن تكون مهمة معقدة للغاية

 .لعناية بالذات الالزمة لتعليمها للطفلقم اآلن، بذآرخطوات ا
وبمجرد ذآرالخطوات، حددالخطوات التي يمكن للطفل القيام بها 

ويساعد ذلك على  .والخطوات التي يمكن أن تكون صعبة عليه
.التخطيط للخطوات التي يتم الترآيز عليها عندما تبدأ تعليم الطفل

وعلى (ألطفال وعند عمل تتابع مرئي، التنس أنه من الصعب على ا
استيعاب ما هو أآثر من ست أو سبع خطوات في المرة ) الكبار
وبمجرد ذآر خطوات مهمة للعناية بالذات، تكون على  .الواحدة

ومن شأن ذلك مساعدة أطفالك على ما  .استعداد لعمل تتابع مرئي
:يلي

 .التعرف على األشياء التي يحتاج إليها إلتمام المهمة .1
 . هذه األشياءتعلم آيفية استخدام .2
 .إدراك تتابع اإلجراءات التي يتوجب عليه اتباعها إلتمام المهمة .3

 

أنواع الصور التي يتم استخدامها
يمكن استخدام صور أحد األقارب وهو يقوم بعمل مهمة من مهام 

العناية بالذات، أو قطع الصور من إحدى المجالت، أو رسمها 
ية الستخدام رموز آما يمكن زيارة محرك الصور المرئ .بنفسك
تأآد من أن الصور تكون واضحة ومن أن طفلك تكون  .الصور

لديه القدرة على التعرف على األشياء في الصور أو في 
ومن األفكار الجيدة أن تتم تسمية آل خطوة في عملية  .الرسومات

التتابع بكلمات لتكون بمثابة تذآيرات لكل شخص يظهر في 

خذ ”، الكلمات :على سبيل المثال .لكروتينات العناية بالذات لطف
ويؤدي  .يمكن أن تطبع فوق صورة فرشاة أسنان“ فرشاة األسنان

استخدام نفس الكلمات لوصف اإلجراءات إلى تسهيل األمر على 
.الطفل للتعرف على خطوات التتابع

تعليم المهارات الجديدة
المكان عندما تعلم طفلك مهارة جديدة، فمن األمور المفيدة أن يكون 
على . المستخدم مرتًبا وخالًيا من األمورالتي يمكن أن تشتت الترآيز

خذ فرشاة األسنان
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استخدام تابعبالذات، العناية مهارات لتعليمالمرئيةالتتابعات

 
إلى ‘ رائع للطفل’ير فرشاة أسنان ملونة ومعجون أسنان ويساعد توف

.جعل عملية غسل األسنان عملية أآثر إمتاًعا

قم بوضع التتابع المرئي في مكان على مستوى نظر الطفل، مع 
اإلشارة إلى صورة آل خطوة، مع قراءة العنوان الخاص بهذه 

تعليم ويساعد ذلك على  .الخطوة قبل إتمام اإلجراء المذآور فيها
 .الرابط الموجود بين صورة معينة واإلجراء الذي يتم تنفيذه

وبمجرد أن يتعود طفلك على التتابع المصور، يمكن أن تطلب منه 
.أن يقول أو يشير إلى الخطوة التالية

ويمكن أن تكون بعض خطوات العملية صعبة التعلم من الناحية 
.  يقوم به الطفلالمادية على طفلك على الرغم من معرفة ما يجب أن

وإذا شعر باإلحباط، اسأله إذا آان يحتاج إلى المساعدة ووفر له 
اإلرشاد والتعليم أثناء تنفيذ الخطوات بحيث تكون يدك بيده في آل 

 .ومن المناسب أن تساعد الطفل في معظم خطوات الروتين .خطوة
.واألمر األهم أن تمتدحه على الجهود التي يقوم بها

كن أن تالحظ أن طفلك قادر على إتمام بعض ومع الوقت، يم
وفي هذا  .الخطوات بنفسه ومن خالل قدر ضئيل من اإلشراف

على  .الوقت، يمكن أن نقلل من عدد الصور في التتابع المصور
اغسل  ’ و‘احصل على فرشاة األسنان والمعجون’سبيل المثال، 

بغسل وبمجرد التأآد من أن طفلك يقوم  .‘اشطف الفم ’ و‘األسنان
أسنانه بشكل صحيح، قد ترغب في ترآه يفعل ذلك بمفرده مرة في 

.تذآرأن تترك التتابع المصورأمام أعين الطفل آوسيلة تذآير .اليوم

تذآر أن تلك الصور الداعمة تكون أسهل على الطفل لفهم وتوصيل 
إن استخدام الصور المرئية لتعليم األطفال مهارات  .المعلومة

 .و الخطوة األولى نحو االستقالليةالعناية بالذات ه
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