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  (Persistent, P)المثابرة

األولى  الطفل محاولةخالل  منالمثابرة تضح ت .ةكلالمشحل  تتطلب مهارةأن و ،للطفل ا  تحديالمهمة التعليمية  شكلت  يجب أن 

لتحقيق خرى ستراتجية مرة أستخدام نفس االابأو ، ستراتجياتتغيير االأو من خالل ، لحل المشكلة أو الوصول للهدف فاشلةال

 .ذلك

 (K) قرانواأل (T) أمثلة مع البالغين

يستخدم الطفل كلمات مختلفة لتوضيح الرسالة عندما يفشل ) ما ئاشي أو يفهم يعمل البالغجعل حاول بطريقة أخرى ي •

 .(جعل المعلم يعطيه لعبةالطفل  ةحاولم ...في ذلك من المرة األولى

جمال،  ،رنظانظر ماذا لدي، جمال اجمال )ئهم بشكل متكرر خر أو معلم بمناداة أسماآاول جذب انتباه طفل حي •

 .(جمال

فل يبدأ الطفل في طلب المزيد حبه الطعندما يقوم الكبار بشيء ما ي  كرر األشياء )ي   خرآ جعل البالغ أو طفالحاول ي •

 .(منه

للعبة )الطفل الذي يستمر بالتمسك با هلعمرمناسب سلوك من خالل لعبة لزميله لتخلي عن الطفل ا مقاومةمن يتض •

 .(عندما يرغب طفل آخر بأخذها

  :(O) أمثلة مع األشياء

 .(إلخراجهايجد الطفل وسيلة بسرعة لعبة خلف األثاث  عندما تسقط) تكالحل المش •

رغم الصعوبات التي يواجهها الطفل نهائها )إل طويال   ا  وقت تطلبت، حتى لو تكالحل المشيكمل المهام أو يحاول أن ي •

 .(البعضت قوالب التركيب مع بعضها يبالطفل الذي يثابر في محاولة تثكذلك و، المهمة مليك إال أنه

 .األكل رغم صعوبة ذلك باستخدام اليدفي ستمرار إصرار الطفل على اال •

قلب إخراجها. يستطيع بمسكها من خالل الفتحات، لكنه ال ياألشكال  صندوقمن  المكعبات إخراج يحاول الطفل •

 .إخراجهافي ينجح  الصندوق حتى

 :تتضمن ال

لن نكون قادرين إال أننا  ،الرغم من أن هذا نشاط مثابرةعلى . مع بعضها البعض )البازل(التركيب وضع ألعاب  •

 ،ألسباب عملية من المالحظة. مختلفويلة. هذا مستوى لفترة ط سيبقى يلعب بالبازلحقيقة أن الطفل  دوينعلى ت

 ةواضح صعوبةالطفل  لدى نيك لم ما (Co) مستوى بنائي من المشاركةعلى أنه له  دونيس لعبة التركيب تمامإفإن 

 .الفتحات الموجود بالصندوق ناسبت التركيبويحاول إيجاد طرق مختلفة لجعل قطع  ،التركيب قطعفي وضع 

" ميأيا  يقفزالطفل الذي يقول "ل تحدي على ا  أيض تشتملأن  يجببل  ،فقط ستمرار في اللعبةاال طلبيتضمن  ال •

كسلوك  دوينهيفترض ت (لألعلى واألسفل على السريربالطفل مل قفز األم تيشوالذي ستمرار في اللعب لطلب اال)

يفترض أن نتباه األم، اآخر لجذب  اأو وجد أسلوب   ،له صغيت   مالطلب ألن األم ل هذا الطفل في ستمرا، لو (E) رشف  م  

 . (P) مثابرةك هنا هذا السلوك ي دون

 .ن تحد   لم يتضم ما ،االعصبالمعجون  رقلخشب، أو طرق المسمار في قطعة من ا •
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 (Symbolic Behavior, Sالسلوك الرمزي )

ر يتفكهذا يسمح للطفل أن  .لخإ. .شارة، الرسم.لغة اإل ،التمثيلي للسلوك مثل اللغة، اللعب مألوفةالل اشكاألستخدام ا

. مختلفة شاراتإورموز دمج من خالل ر جديدة من التعابي التحدث عن المستقبل، ويبني أشكاال  والماضي، ب املي  

رة على التواصل حول القد تكون وقد ،بسياق أو محتوى محدد غير مرتبطأنه للسلوك الرمزي الصفة الرئيسية 

 حالة اللعبفي  .متى عيد ميالدي؟() المفاهيم المجردة ذلك ويتضمن ،ا  حالي ا  موجودأو  ا  متوفرليس  و شخصأشيء 

 ا  دور يمثل( 3)أو خرى أأشياء ب ( استبدال أشياء2) ما شخصية تقمص (1سلوك الطفل ) ن يتضمنأيجب  ،التمثيلي

 .معينة ألحداث قصة اوفق  

 ( Kقران )( واألTأمثلة مع البالغين )

 عدة أيام.ليوضح ماذا حدث مع القطة قبل " !مم قطة الالطفل يقول "  •

 .واللعب الذهاب للمنتزه البالغمن الشخص  الطفل يقول "لعب" ليطلب •

 .(Reference-giving cues) " في غياب التلميحات المرجعيةأشرببدي "  عبارة •

 "نفي السيارة اآل أن تركب   ب عليك  يجاألم. أنت " على سبيل المثال في السابق. ها الطفلسمع جزء من قصةتمثيل  •

 أمثلة مع األشياء 

 يتذكر الطفل مكان الشيء بعد عدة ساعات. •

 .ستبدال الشيء(اكفكرة إطعام طفل ) ةفي فم الدمي يضع المشبك •

من حمل الكوب لشفتي الدمية. أو  دال  ب ،تشرب هايحرك الطفل ذراع الدمية لجعل ال  فمثحية. يتعامل مع الدمية كأنها  •

 .للقول مع السالمة تحريك ذراع الدمية

 .الماءزجاجة استخدام بالطفل الدمية  سقيي   •

 تتضمن  ال

. كما يجب أن تستخدمستخدمت ن الفرشاة األ ؛(D) يتفريق كسلوك سي دون السلوكط شعر الدمية بالمشط. هذا يشتم •

 .الشعر تمشيطب فعال  الطفل قام ف

األطفال الذين إال أن  ،يرمزسلوك ك دوني   ه الطفل في رحلة يمكن أنآرسم حيوان ر أن منرغم على ال .الرسم •

خالل رسمها من من  بدال   مألوفة باستخدام أساليبرسم الما يقومون ب ا  البغ (اشهر   12-36) تتراوح أعمارهم ما بين

ولكنه لن يستطيع رسم الزرافة من خالل شيء  ،رموزها )فمثال قد يرسم الطفل زرافة شاهدها في حديقة الحيوان

 .(Co)كسلوك بنائي  ي دونشاهده ويرمز للزرافة(. ولهذا الرسم س
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  (Encoded Behavior, E) رالُمشف  السلوك 

شف  يستخدم السلوك  قيدةللسلوك التي تكون المألوفة ستخدام األشكال . افقط جتماعيةللسلوكيات اال رالم  والتي تعتمد  ،سياقب م 

شف  السلوك  ستخداميمكن االسلوك. بينما  ستثارةس الأساك اليةحات محفزو أعلى مرجعيات   المشاركةكل من لتدوين  رالم 

 السلوكن إف، ولهذا ةجتماعياال للسلوكياتنستخدمه فقط سوف  هنا إال أننا ،األشياء من خالل استخدامالمشاركة و ةجتماعياال

شف    ضمن أحداثعن أشياء أو للتواصل  (S) سياقال أو خارجة عن ،(U) متكررة استخدام لغة مفهومة ولكن غير يتضمن رالم 

 .اآلني المحتوى

 ( Kقران )واأل( Tأمثلة مع البالغين )

  .لطلب المساعدة ثانيةشارة أو لغة اإل ةستخدام لغا •

في  ةعلى الطاولة، أو صورموضوع  عمل فنيمثال: على سبيل ال. ا  حول شيء ما موجود فعلي ستمرار بالحواراال •

 لخ. إ...قصيرة قصة

 على السرير. قفز األم بالطفل لألعلى واألسفل يشمل  ستمرار في اللعب والذيقفزي" لطلب االايقول الطفل " أمي  •

 .(ت جديدة )عندما تكون مفهومة فقطتقليد كلما •

هو صوت  ما"لسؤال األستاذ كإجابة  "مووو"ما هذا اللون؟" أو يقول لسؤال األستاذ " ر"أخضيجاوب الطفل بـ " •

شف  لتسمى  ةأولي  زالت  ما المهارةإال أن ن البقرة تمثيل رمزي للبقرة الحقيقة، " بالرغم من أالبقرة؟  . (E)رة م 

 مثلة مع النفس أ

 بينما هو وحده. غنية مميزةغناء أ •

 لعب. خالل الالحديث مع نفسه  •

 ال تتضمن

 .(S) يرمزسلوك ك سي دون ،لى لعبة لعبت باألمسإشير تهي بينما " قفزياأمي قول الطفل " •

 (S)كسلوك رمزي سي دون  ،ماشخصية من خالل  للحديثتقمص الطفل  •
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 (Constructive Play, Co)اللعب البنائي 

 األشياء يُستخدم فقط مع 

اللعب باألشياء /و ليس فقط التعامل ،في مكانها المخصص . أو وضع األشياء مع بعضها البعضاألشياء لبناء شيء ماب اللعب

 ا  يكون قصدي   يجب أن اللعب البنائي. ( (U)يفريقتغير لوك س)ق المكعبات ببعضها البعض أو بطر ((D) يفريقتوك سل)

 )غرضي(.

 أمثلة مع األشياء

 .قطع الليغو تشييد مبنى باستخدام •

 .البعض مع بعضها البازلوضع قطع  •

المشابك على لوح المشابك وضع  ،اللعب بالخرزات المثبتة من حالل إدخالها بسلك ،إدخال الحلقات في العمود •

 المخصص.

 .طرق مسمار في قطعة خشب ،لصنع البسكويتالصلصال أو المعجون استخدام  •

 .رسم وتلوين األشياء المألوفة •

 .األحرفنسخ  •

 .لبناء منزل ربط أو تثبيت قطع من الفلين معا   •

 ال تتضمن 

 (.D) يفريقكسلوك تسي دون  هذا السلوك(. هالفأو  ،حملها) الليغواللعب بقطع  •

 .(Pمثابرة )هذه السلوك سي دون كسلوك  .ا  وتكرار ا  مرار البازلمحاولة لترتيب قطع  •

 (.D)ي فريقتالتلوين باتجاه معين.هذا السلوك سي دون كسلوك  •

 .هذه السلوك سي دون كسلوك مثابرةيواجه الطفل صعوبة في فعل ذلك.  مسمار في قطعة خشب بينما طرق •
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  (Differentiated Behavior, D) التفريقيالسلوك 

للطفل مجموعة من  . يوفرالسلوك المألوف نحو التطورو في السلوك بحيث يعكس درجة أكبر من التفاصيل تنظيمالتنسيق وال

ال مع شتمل على التفاعل الفع  يوالمعايير االجتماعية.  ا  السلوكيات التي تسمح بالتكيف مع المتطلبات والتوقعات البيئية خصوص

 ،(E)لغة ل ا  مألوف ا  استخدام وليس ،(U) ا  مكرر ا  سلوك وليس ،(S) ا  تمثيلي   ا  لعب وليس ،(Pمثابرة )سلوك البيئة ولكنه ليس 

 (. Co) ا  ألشياء مع ا  وليست تجميع

 ( K( و األقران )Tأمثلة مع البالغين )

 .هز الرأس( ،إعطاء ،لفظية )إشارةالغير استخدام اإليماءات  •

 .للمبادرة باللعب مع البالغين استخدام األشياء •

 .نشاط مفضل من بين عدد من الخياراتاختيار  •

 .قام بها أطفال آخرون حركاتتقليد  •

 .لطلب حمله من قبل الوالدين كإشارة مد اليدين •

 ،لغة مفهومةوهذه األصوات ليست  ،ألعابه ماستخدطفل آخر  نم هرضاعدم  لىع ةلالللد استخدام الطفل ألصوات •

 .(N) بكاء   كذلك ليستو

 أمثلة مع األشياء

 ستقاللية.االكوب بمن الشرب  •

 .لتناول الطعام الملعقة أو الشوكةاستخدام  •

 .تمثيليعب وبدون ل (Uتحريك سيارة على األرض، ولكن ليس بطريقة متكررة ) •

 .(ه مع الذاتالشيء قبل تدوينالسلوك مع وين تد) األصابع عن الكريمةلعق  •

 أمثلة مع الذات

 .عندما يركز الطفل على هذا النشاط االقفز أو التخطي والوقوف مجدد   •

 .فقط الحبوالرضيع لغرض  أن يحبو •

 ال تتضمن

 .(E) غناء أغنية •

 .بأسلوب غامض (Humming) همهمة أو تكرار بعض الكلمات •

كان الطفل يتفاعل  (، إال إذاN) رمزيدون هذا السلوك كيجب أن  ،خرمن مكان آلتحرك الالطفل طلب المعلم من إذا  •

 .بيده يلعبته التفي اللعب مع  ا  مع المعلم أو مستمر
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 (Focused Attention, F) زالُمرك   االنتباه

ال  لمدةالشيء المميز النظر المباشر إلى  يتضمنويجب أن  ،شيء مميز في البيئةلستماع اإليتضمن مشاهدة أو هذا السلوك 

رك ز  يتميز اإلنتباه. دوني  هو الذي يجب أن فأن السلوك السابق  ثواني 3المدة أقل من . وفي حالة كانت يثوان 3 تقل عن الم 

يستجيب  في هذا السلوك المهمة التي بين يديه.ألي متغيرات دخيلة على حركي النشاط الوسكون  ،يةد  الجوجه البتعبيرات 

صف لو ا  أنظر الحق) عرضيال من االنتباه ةي  وحدعالية  إنتقائية السلوككذلك يتضمن هذا الطفل لنطاق ضيق من المدخالت. 

 هذا الرمز(

 ( K( و األقران )Tأمثلة مع البالغين )

 كتاب.ل تهقرأتركيز مع المعلم خالل ال •

 .الضحك كإستجابة لحدث ممتع •

 مشاهدة طفل آخر يبني شيء ما. •

 مشاهدة المعلم وهو يوضح كيفية القيام بشيء ما. •

 مشاهدة شخص بالغ وهو يمشي إلى الغرفة. •

 بالرغم من أن الطفل يحول انتباهه بين الشخصين. ،تتبع محادثة بين شخصين اهذا أيض   : يشملمالحظة

 (Oأمثلة مع األشياء )

 الموسيقى. ستماع إلىالجهاز اإللكتروني عند االالنظر إلى  •

 تتبع شيء ما يتحرك عبر مجال رؤية الطفل. •

 تجاه مصدر الصوت.انتباه باال •

 النظر إلى لعبة جديدة وضعت على الطاولة. •

 ال تتضمن 

 .(N، التحديق بشدة بدون هدف )السرحان •

 .(Dتجاه شيء ما )االتحرك ب •
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 (Undifferentiated Behavior, U)تفريقي الغير السلوك 

هذا السلوك ال بسيطة.  مستويات سلوكية(، وذلك باستخدام كررتالم السلوكسلوكه )أي تغيير في دون بيتفاعل الطفل مع البيئة 

ر ييتغإحداث  هو الذي يهدف إلى السلوك المتكرر .(في األعلى P)انظر ما مشكلة غرض حل لسلوك معين ب ا  تكرار يتضمن

غير مع األقران. تذكر أن السلوك  هستخداميتم ا ما ا  . نادرمن تصرفات الطفل ةالناتج في البيئة أو الحفاظ على التغذية الراجعة

 ل.بحسب عمر الطف ا  وتطوري ا  مناسب ا  قد يكون سلوكبل . ا  ئليس سي تفريقيال

 ( Kاألقران )( وTأمثلة مع البالغين )

 (.يقول الطفل: با با با با با)فاظ المتكررة لاستخدام األ• 

 (.تهاويست يتمحتى ) ا  وتكرار ا  مرار ،مصنوعة من المعجون كعكةعلى الضغط • 

 كالم. في ال لمس فم البالغين بشكل متكرر لجعلهم يستمرون• 

 ألمام والخلف.إلى ا وأرجحتهك طفل آخر امسإ• 

 (Lأمثلة مع الذات )

على فيجب تدوين هذا السلوك  ،(reflexكردة فعل )هذا حدث إذا ة الذراعين بشكل متكرر. رفرفتلويح اليدين، هز الرأس، • 

 (.N) مشاركغير  سلوك على أنه أن ي دون ينبغي، ولكن إذا استمر السلوك (Uتفريقي )أنه غير 

 .(Humming) متكرر بشكل تصو همهمة• 

 (Oأمثلة مع األشياء )

 من قبل األطفالوعلى األرجح يستخدم  ،تخدم هذا الرمز مع األشياءما يس . غالبا  بشكل متكررالمكعب على الطاولة  ضرب• 

مضغها  أوشاف األلعاب من خالل الفم ستكابل األطفال الرضع الذين يحاولون من ق ا  يستخدم أيضهذا السلوك  .لرضعا

فيه ينظر بطريقة ال إدراكية في الوقت الذي من خالل فمه اللعبة  كان الطفل يستكشف في حالة بأسلوب مركز وبإصرار.

 نتباه.على أنه اي دون سوف  ،لشيء ما

 صوت.إلحداث  (ةشخخشال)لعبة هز و طرق • 

 يتحرك. الشيء القابل للحركة أنجعل • 

 تضمنال ت

 .(N) بنفسه تأرجحال• 

 التصفيق. يستطيعالمعلم من  سألتصفيق اليدين عندما ي• 
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 (Casual Attention, Ca)االنتباه العرضي 

رك زصف االنتباه العرضي على أنه ذو نطاق أوسع من االنتباه يمكن و ال تقل  لمدة إلى شيء ما ينظر بحيث أن الطفل ، الم 

في هذا النوع من (. ن السلوك السابق هو الذي يجب أن ي دونإثواني ف 3الة كانت المدة أقل من في حو) متواصلة ثوان 3 عن

معين أو  االنتباه إلى شخصمن  بدال   ثوان   3لمجموعة من األحداث خالل  يتابع سلسلة من األشياء أو تسلسال   الطفل االنتباه

 .شيء معين

 ( K( و األقران )Tأمثلة مع البالغين )

 .األكل والنظر حول الطاولة •

 .يذهب بعد ذلكسالنظر في أنحاء الغرفة ليرى أين  •

 .لمعلم في الغرفةعن ا آخر أو البحث عن طفل •

 (Oأمثلة مع األشياء )

 .شياء مختلفة في تسلسل معينينظر الطفل أل •

 تضمنال ت

 .(N، )السرحانالتحديق بشدة بدون هدف  •

 .(Dالتحرك باتجاه شيء ما ) •

 .(Dالطعام ) تناولفي مشغول واضح ال منولكنه  ،أثناء تناول الطعام لألعلى ينظر الطفل •

. إذا فشل الطفل في التركيز على شيء تتحرك حول المكان عينيهنظرات و ،امهطعأن يتم إعندما ينتظر الرضيع  •

 .السابق ستمرار الرمزامن  ( بدال  Nغير مشارك ) سيتم تدوينه على أنهعلى األقل  يثوان 3معين لمدة 

 مالحظة

بناء  على  هن السلوك يتم تدوينإخر، فآلى المعلم أو لطفل إفي الوقت ذاته  ا  إذا كان الطفل يمضغ األكل أو اللعبة ويصبح منتبه

في حين ال ولكن يبدأ بمشاهدة طفل آخر  ،اللعبةفي حال كان الطفل يلعب ب ا  واألمر نفسه يكون صحيح .تجاه نظرات الطفلا

 نتباه.اال تجاه نظرة الطفل ي شير إلى التحول في سلوكافي  رتزال يده تمسك أو تستكشف اللعبة. في هذه الحاالت التغيي
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 (Nonengaged Behavior, N)السلوك غير المشارك 

رر نتظار بال مب( اال1: )أي من السلوكيات األخرىيتضمن حدوث ال الذي متفاعل. الغير لمشارك هو السلوك السلوك غير ا

ى الرغم من أن الطفل يعرف ما هو النشاط الالحق نتظار عل( اال2، )لتزام بالدوركن ليس في المواقف التي تتطلب االول

واضح في  تجول بال هدف( ال4) ،هدف )السرحان(التحديق بشدة بدون ( 3نتظار األكل(، )اوالمتوقع )الجلوس على الطاولة ب

 )رمي أو ركل األلعاب(.لتزام بالقوانين عدم اال( 7( األفعال العدوانية أو التخريبية، )6لخ، )إ ...األنين -( البكاء 5) ،المكان

 ( K( و األقران )Tأمثلة مع البالغين )

 .نتظار المعلم لبدء نشاطا •

 (.ا  )كقول البالغ لشيء ما أو إبعاد اللعبة بعيدالبكاء بعد إثارة الكبار له  •

 .البكاء بدون سبب •

 .ستجابة متوقعةستجابة عندما تكون االشل في االالف •

 خالل النشاط مع الكبار.لتحديق بشدة بدون هدف )السرحان( ا •

 حتجاج.من طلب المعلم بواسطة األنين واالالتهرب  •

ركزنتباه اكسلوك ع يالرض الطفل سلوكي دون  ،ا  عيرض يحمل المعلم طفال  عندما  • ولكن إذا  ،ا  إذا كانت نظر الطفل م 

 .(N)ي دون على أنه  ،دفاه غيرينظر بشكل الرضيع الطفل كان 

 .خر له(آإثارة األقران له )عند ضرب طفل  البكاء بعد •

 (Oأمثلة مع األشياء )

 .بالقلم بشكل عشوائي( يطرقسنوات  4طرق الشيء بشكل متكرر بدون وعي لذلك الفعل )طفل عمره  •

 .غضبمن الكسر اللعبة  •

 .تمزيق الورق دون داع   •

 التجول بال هدف. •

 .الجلوس وحده دون فعل أي شيء •

 (Lأمثلة مع الذات )

 .التعثر ،السقوط •

 .التثاؤب، مص الطفل إلبهامه •

 .العبث في أنفه بإصبعه •
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  (Uncodeable Behavior, X)قابل للترميزالغير السلوك 

ظخللش مرئيغير الطفل  من الترميز عندما يكونيستخدم هذا المستوى  . يستخدم هذا الرمز عندما ال تستطيع رؤية ص الم الح 

هو تدوين لهذه القاعدة . واالستثناء الوحيد فقط واحدلوك س باستثناءالطفل بما فيه الكفاية إلستبعاد جميع رموز السلوك 

فل من الط فقط جزء . إذا كانأن يكون ذلك السلوك مثابرةحتمالية ا بوضوح تلغيتكون مالحظة السلوك ال المشاركة عندما 

ن سلوك المشاركة المناسب ، المشاركة الذي يقوم به الطفل سلوك لك الواضحن من اكو ، ا  مرئي على سبيل . في هذه الحالة دو 

الذي من شأنه أن  مكان مخصص للعبلذهاب إلى الحمام. أو إذا كان الطفل يحبو في ما يغادر الطفل الغرفة لعند ، المثال

 يجعله غير مرئي للشخص المالحظ.
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  (Type of Engagement)نوع من المشاركة

 :من المشاركة. هناك أربعة أنواع من المشاركة بنوعمن المشاركة مصحوب  مستوىكل 

 Kطفل  

 T( ةالبالغين )أي بالغ في الغرف 

 Oالشيء 

 Lالذات أو أجزاء من الجسم 

عندما يكون الطفل ر ن نوع المشاركة يتغيإكل مستوى من المشاركة. ومع ذلك فهناك نوع واحد فقط من المشاركة محتمل مع 

ن نوع المشاركة التي يمارسها الطفل بمساعدة. على سبيل المثال بشكل عرضي. دائما   ا  منتبه ظر عندما يبدأ الطفل في الن ،دو 

ن نوع المشاركة مع المعلم ) ،ثم ي حول نظره إلى المعلم، لى الشيءإ  (.Tدو 

 القرار التخاذ قواعد

 .محتملةالالمشاركة  مستوياتن أو أكثر من اثنايكون هناك  عندما

ن ا  مستويات المشاركة المذكورة سابق ستثناء اينبغي . وفي الرمزين المحتملين ا  األعلى ترتيبي مرتبة في نظام هرمي. ندو 

ن السلوك كسلوك غير  ،المشاركغير السلوك معين ومستوى رك. في حالة الشك بين رمز السلوك غير المشا عليك أن تدو 

 ومنتبه للمعلم (Dالطفل يأكل ). على سبيل المثال في وقت واحد مستويان من المشاركةعندما يحدث  ،على أية حال ،مشارك

(Fفي هذه الحالة .)، ن  .(Dاألعلى بينهما وهو )الرمز  ندو 

 أمثلة 

ن السلوك ( Co/O) ا  مع البازل( وكالهما يعمل بجد إلكمال D/K) إذا كان الطفل يلعب مع طفل آخر • أعلى  Co/k (Coدو 

 .(Dفي القائمة من 

في حديقة  مسها باألآر يتحدث عن الحيوانات الت( وفي نفس الوقت يK/Co) خرآدما يبني الطفل المكعبات مع طفل عن •

 السلوك البنائي. الترتيب الهرمي في مستويات المشاركة من على في السلوك الرمزي أ( S/Kالحيوانات )

 محتملة.النواع المشاركة أن أو أكثر من اثنايكون هناك  عندما

ن نوع المشاركة ،ولكن أنواع المشاركة مختلفة ،انهإذا كان مستويا المشاركة متشاب  للتسلسل الهرمي التالي: اوفق   دو 

K 

T 

O 

L 

 أمثلة 

خصية ما في اللعب الحديث من خالل شا يتقمص الطفل ( بينمS/O)ى خربها أشياء أمثل لي  أشياء إذا كان الطفل يستخدم  •

نقران يالتمثيلي مع األ األلعاب شياء أو ن المشاركة مع األعلى في الترتيب الهرمي م( أKقران ). المشاركة مع األ(S/K) دو 

(O) 
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ن هذا السلوك  للعب معه. (P / Kوطفل آخر )( P / Tالبالغين )إلى  لوصولا ا  وتكرار ا  إذا كان الطفل يحاول مرار • دو 

 .(P / K) كسلوك تمثيلي مع األطفال

ن هذا السلوكCo / O) ازلالببينما يلعبان ب(، E / Kقران )إذا كان الطفل يتحدث إلى أحد األ • وعلى الرغم . (E/K) (. دو 

شف  السلوك  من أن غير ق على جتماعي يتفوالسلوك االفي التسلسل الهرمي، والسلوك البنائي على نفس المستوى  رالم 

  جتماعي.اال


