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فصل 7
یادگیری درک زبان بدن
اهمیت ارتباط غیر کالمی
 هدف فصل :ارائه راههای به شما برای کمک به کودکتان برای ( )1یادگیری بیان خواستهها،
احساسات ،عالقهها با استفاده از زبان بدن ،و ( )2یادگیری درک زبان بدن شما .ارتباط غیر
کالمی پایهای برای صحبت کردن و زبان است.
 چرا ارتباط غیر کالمی (زبان بدن) بسیار مهم است
هر چند اکثر ما هنگامی که در مورد ارتباط کودکان فکر میکنیم به گفتار فکر میکنیم ،ارتباط برقرار کردن
چیزی فراتر از صحبت کردن است .مدتها قبل از ا ینکه گفتار آنها رشد کند و ایجاد شود ،اکثر کودکان و نوپایان
در گرفتن پیامها با استفاده از چشمها ،حاالت چهره ای،حرکات دست ،پوسچرهای بدن ،و صداها بسیار
ماهر می شوند .آنها همچنین درک زبان بدن والدین خود را به خوبی یاد میگیرند .بدنها صحبت میکنند!
تشخیص و استفاده از ارتباط غیر کالمی به آنها یاد میدهد که ذهن یک نفر میتواند ارسال افکار و احساسات
به دیگری -از طریق تماس چشمی ،واکنشها /ژستها ،و صداها -دریافت کند و ذهن دیگری میتواند این
پیامهایی که از بدن فرد ارسال میشود  ،در ذهن طرف مقابل تفسیر شود .این همه چیزی است که همه جوانب
ارتباطات را تشکیل میدهد.
از طریق زبان بدن ،کودک شما درک خواهد کرد که او می تواند افکار ،احساسات ،خواستهها و عالقهمندیهای
شما را تفسیر کند و شما می توانید احساسات او را تفسیر کنید .این دلیلی است که چرا ارتباط غیر کالمی
بسیار مهم است :به کودک شما شیوه جدید از درک افراد دیگر و خودش به عنوان افرادی با زندگی درونی ،با
حاالت روحی که میتوانند به اشتراک گذاشته شوند ،میدهد .به عبارت دیگر شما میتوانید هر نشانه دیگری
را بخوانید ،که به معنی خواندن ذهن است! این نحوی ارتباط ما با یکدیگر است .با اشتراکگذاری آنچه در
ذهن و قلبهای ما جریان دارد.
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اهمیت ارتباطات غیر کالمی
و فقط این نیست که ارتباط غیرکالمی به کودکی که صحبت نمی کند اجازه دهد روشی برای بیان خودش
داشته باشد .اکثر محققین زبان و زبانشناسان اعتقاد دارند که ارتباط غیر کالمی پایه اساسی و حیاتی برای
رشد و توسعه گفتار است .هنگامی که کودک درک میکند که ارتباط وجود دارد ،گفتار و ژستها معنا پیدا
میکنند .گفتار به سیستم ارتباطی ،تبدیل میشود که ساختمانی بر روی اولین سیستم ارتباطی ما ،که آن را
بدنهای در حال صحبت میشناسیم.
 در اتیسم چه اتفاقی میافتد؟
اتیسم با یادگیری در مورد ذهن دیگران تداخل دارد .بچههای کوچک مبتال به اتیسم مشکالت زیادی در
یادگیری پیامهایی دارند که از شخصی به شخصی دیگر ،از ذهن ،از طریق بدن ،و در چشمها ،گوشها ،و
ذهن دیگری ارسال میشود .این فرایند انتخاب برای ارسال پیامها و «خواندن» پیامهای «دیگران» ممکن
است برای آنها وجود نداشته باشد .به نظر میرسد بچههای کوچک مبتال به اتیسم بسیار ناآگاه هستند که
ارتباط بین دو نفرد رخ میدهد؛ آنها اهمیت نگاه ،ژستها ،صداهای گفتاری و حاالت چهره ای را تشخیص
نمیدهند .کودکی که نمیداند که در این عالمت ها معنی وجود دارد به معنی توجه نخواهد کرد یا به دنبال
معنی نیست .برخی کودکان اطراف والدینشان حرکت میکنند و دستهایشان به سمت اشیاء میبرند یا برای
ارسال پیام تالش میکنند .برخی بچههای کوچک مبتال به اتیسم در کل از هیچ عالمت واضحی برای بیان
نیازها یا خواستههایشان استفاده نمی کنند .والدین آنها باید دون دریافت نشانههای بسیار از طرف کودکشان
تصمیم بگیرند کی زمان غذا دادن به کودک ،تعویض او ،بردن به رختخواب است .کودکان دیگر ممکن است
ایراد بگیرند یا حالت پریشان نشان دهند ،ولی آنها آنچه آنها ر ا ناراحت کرده است انتقال نمیدهند ،بنابراین
والدین آنها باید برای درک آنچه کودکشان نیاز دارد بسیار تالش کنند.
 چرا این مشکل وجود دارد؟
وقتی کودکی به طور کلی ارتباط برقرار نمیکند ،یا استرس و پریشانی بیان میکند ولی بدون علت والدینش
ممکن است به تصمیمگیری برای او عادت کنند که کودکشان هیچ نیاز ناخواسته و برآورده نشدهای نداشته
باشد  .زندگی آسان است! هر چیزی با شخص دیگری مدیریت میشود! چگونه کودکی که همه نیازهایش
برآورده میشود برای شروع برقراری ارتباط انگیزه داشته باشد؟
این موانع ناشی از اختالل در اتیسم برای ارتباطات غیر کالمی میتواند رشد همه ارتباطات را به شدت به
تاخیر بیندازد ،و این موانع برای ارتباطات میتواند برای سالها در مکانی باقی بماند -مانع رشد زبان و گفتار
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می شود ،از تبادالت اجتماعی بر پایه معنی به اشتراک گذاشته شده با والدین و افراد دیگر جلوگیری میکند و
دسترسی کودکان به یادگیری را به شدت محدود می کند .قبل از اینکه مداخله اولیه برای اکثرا در دسترس
باشد ،این برای ما غیرعادی نبود که ببینیم برخی کودکان در رده سنی  8یا  10سال هنوز به طور کامل از
ارتباطات آگاهی نداشتند .آنها بدون ارتباطات گفتاری ،ژستی یا جایگزین بودند که بدین معنی است که آنها
همچنین بدون تبادالت و تعامالت اجتماعی با هم ساالن و خواهر و برادر بودند.
 استراتژیهای روزانه
والدین جولیانا نمی داند که چه کاری برای زمان غذای کودک دو سال و نیمهی خود انجام دهند .در عوض
نشستن در صندلی بلندش در زمان غذا ،دختر کوچکشان میخواهد به سوپ غالت ،ساندویچ و غذاهای میوهای
دسترسی داشته باشد و در اطراف خانه با فنجان در دست راه برود .برای نشاندن او از آنجا که او جیغ میزند،
خودش را به پشت می اندازد ،و هنگامی که آنها او را در صندلی بلند میگذارند و او نمیخواهد بنشیند والدینش
یک آذوقه غذایی کوچک (کاسه سوپ غالت ،تکه های از غذاهای صبحانه) بر روی یک طاقچه پایین در
آشپزخانه میگذارند که او بتواند همیشه به آنها دسترسی داشته باشد و بردارد .ولی این بدین معنی است که
خردههای نان و اثرات انگشت کوچک چسبناکش در همه جا باقی خواهد ماند.
هنگامی که جولیانا چیز خاصی را میخواهد او مادرش را با دست به سمت آشپزخانه هل میدهد و در جلوی
کابینت یا یخچال می ایستد .با این حال هنگامی که مادرش کابینت را باز میکند ،جولیانا هیچ روشی برای
بیان آنچه او میخواهد ندارد ،چون او هنوز یاد نگرفته است که اشاره کند یا صحبت کند .مادرش باید هر با
آیتمی را نگه دارد و آن را پیشنهاد بدهد ،و جولیانا هر بار که مادرش چیزی را به او میدهد که او نمیخواهد
گریه میکند و ناراحت می شود .چون جولیانا هیچ ژست واضحی ندارد مادرش ممکن است مجبور شود 10
انتخاب مختلف به او پیشنهاد بدهد تا چیزی که او میخواهد بخورد را پیدا کند ،و جولیانا اغلب تنها دو تکه
میخورد و سپس غذا را پس میزند و کل روند را دوباره شروع میکند .در طول یک روز بارها این اتفاق میافتد
و دائما استرسی برای خود ومادرش است .عمه جولیانا از مادرش برای «لوس کردن او» انتقاد میکند ،ولی
جولیانا نسبت به سنش الغر است و مادرش واقعا نگران تغذیه او ست .او هیچ ایدهای ندارد که چطور این
مشکل را حل کند .او آرزو دارد که جولیانا بتواند آنچه را که میخواهد با اشاره بیان کند.

 برای افزایش ارتباطات غیرکالمی کودکتان چه کاری میتوانید انجام دهید
توسعه و رشد ارتباطات غیرکالمی -بدنهای در حال صحبت -مسیری برای زبان و گفتار میسازد و راه ارتباطی
دو طرفهای با افراد دیگر میسازد .اینجا پنج مرحله خاص است که شما میتوانید برای کمک به بچه کوچکتان
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که به اتیسم مبتال ست استفاده کنند با یک بدن در حال صحبت را ایجاد کنید و در بیان نیازها ،عالقهها ،و
احساساتش مسئولیت بیشتری داشته باشید -یعنی یک ارتباطدهنده فعالتر باشید:
مرحله  :1کمتر کار کنید تا کودکتان بیشتر کار کند.
مرحله  .2اندکی منتظر بمانید.
مرحله  .3فرصتهای تمرین بیشتری خلق کنید.
مرحله  .4اصرار کنید.
مرحله  .5خودتان در موقعیت قرار دهید.
در صفحات بعدی ،ما نحوی انجام هر یک از این مراحل را توضیح میدهیم ،چندین ایده برای تمرین فعالیتها
میدهیم و آنچه شما میتوانید برای حل مشکالتی که ممکن است پیش بیاید پیشنهاد میدهیم.
مرحله  .1کمتر انجام دهید تا فرزندتان بیشتر انجام دهد
استدالل .بچههای کوچک مبتال به اتیسم ،مانند همه بچههای کوچک ،باید نحوی استفاده از ژستها ،تماس
چشمی ،حاالت  ،و صداها برای انتخاب کردن ،نشان دادن آنچه آنها میخواهند ،برای به اشتراک گذاشتن
احساساتشان ،و برای نپذیرفتن چیزهایی که آنها نمیخواهند را یاد بگیرند .برای پیشبینی نیازهای کودکتان
کمتر کار کنید -به آنها اجازه دهید در میان چند گزینه انتخاب کنند ،به جای اینکه همه چیز را به صورت
آزاد در اختیار کودکتان قرار دهید؛ به جای یک انتخاب چندین مورد به کودکتان ارائه دهید؛ یا چیزی که
میدانید او نمیخواهد را به او پیشنهاد دهید -او را به برقراری ارتباط تشویق کنید.
فعالیت :بفهمید چطور کودکتان را تشویق کنید که در طول روز بیشتر ارتباط برقرار کند
در طول چند روز آینده برای مشاهده کودکتان در حین انجام شش نوع فعالیتی که در فصل  4مورد بحث قرار
گرفت زمان صرف کنید:
 .1بازی با اسباب بازی یا اشیا دیگر
 .2بازی اجتماعی
 .3غذا خوردن
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 .4فعالیت های مراقبتی (حمام کردن /لباس پوشیدن /تعویض لباس /زمان خواب)
 .5فعالیتهای مرتبط با کتاب
 .6کارهای روزمره خانه
اینجا چندین ایده برای تشویق کردن کودکتان به برقراری ارتباط بیشتر هستند:
 در هر شش فعالیت لیست شده ،در مورد موضوع فعالیت و اینکه چطور شما میتوانید کمک کنید تا
کودکتان در طی فعالیت کار بیشتری انجام دهد فکر کنید .آیا میتوانید تنقالت او(هر خوراکی که
دوست دارد) را به چندین تکه کنید تا کودکان آنها را د رخواست کند ،یا تنها چند کوکی در کاسهاش
بگذارید تا او درخواست مقدار بیشتری کند؟ برای افزایش
مشارکت کودکتان آیا میتوانید انتخابهای بیشتری به او
پیشنهاد دهید؟ در مورد راه اندازی چه؟ آیا فکر میکنید
کودکتان بتواند به شما در باز کردن ظروف ،برداشتن مواد،
انتخاب آیتم ها برای استفاده کمک کند؟ توالی فعالیت
مشترک چهار مرحلهای مقدمات ،موضوع ،تنوع ،و بستن/
انتقال که شما در فصل  6یاد گرفتهاید به خاطر داشته باشید.
 بعد ،برای هر یک از این چهار فاز ،لیستی از فعالیتهایی که
شما میتوانید انجام دهید که به مشارکت بیشتر کودکتان در

اغلب والدین احساس میکنند بدون زبان
کالمی ،یا با این اتیسم تشخیص داده شده،
کودکانشان قادر به انجام هیچ کاری
نیستند .آنها فکر میکنند انجام مفرط کارها
برای کودکانشان به آنها کمک میکنند ولی
آنها استقالل را کاهش میدهند و به طور
ناخواسته مانع یادگیری میشوند.

فعالیت کمک خواهد کرد ایجاد کنید( .ما فرمی برای شما
آماده کردهایم که شما میتوانید از آن استفاده کنید و اگر
بخواهید میتوانید لیستان را در این کتاب قرار دهید .این
تقریبا در انتهای این فصل است ).اگر شما مطمئن نیستید که کودکتان ممکن است چه پاسخی دهد،
آن را امتحان کنید و بر اساس آنچه کار کرد و آنچه کار نکرد آن را تغییر دهید.
مرحله  .2اندکی منتظر بمانید
استدالل  .یک روش کمتر انجام دادن کارها این است که قبل از اینکه کاری که میخواهید را انجام دهید
منتظر نشانهای از طرف کودکتان بمانید .با انتظار کشیدن ب رای کودکتان برای برقراری ارتباط با شما در مورد
آنچه او میخواهد شروع کنید .شما کارنامه رفتارهای ارتباطی کودکتان – نگاه کردن ،ژستهای دستی ،صداها-
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و آگاهی کودکتان که هر یک از این روشهای برقراری ارتباط پیامی میفرستد و آنچه او میخواهد بدست
میآورد را خواهید ساخت.
فعالیت :منتظر بمانید ،ولی به طور فعاالنه به نشانه کودکتان نگاه کنید
هنگامی که کودکتان به طور آشکار چیزی میخواهد -برداشته شود ،یک نوشیدنی داده شود ،یک اسباب
بازی حمام بگیرد ،به شی مورد نظرش که از زیر مبل یافته است برسد -شی مورد نظر را باال در جلوی بدنش
بگیرید و منظر بمانید .منتظر ژستی کوچک باشید ،منتظر تماس چشمی کوتاهی باشید ،برای یک صدا
منتظربمانید.
منتظر باشید کودکتان چیزی برای بیان آنچه میخواهد انجام دهد .به دنبال تماس چشمی ،یک دراز کردن
دست ،یا یک آواز خوانی و ایجاد صدا -صدا یا ژستی که بیان کودکتان از احساسات یا خواستههایش است،
باشید .هنگامی که شما آن ژست را میبینید یا آن صدا را میشنوید ،به سرعت آنچه کودکتان با آن تک ارتباط
درخواست کرده است به او بدهید.
فعالیت :حل مشکل با به حداقل رساندن ناامیدی کودکتان
در اینجا چندین ایده برای حل مشکل برا ی زمانی که شما منتظر هستند و تماشا میکنید ارائه
میشود:
 چه می شود اگر کودکتان برای برقراری ارتباط از گریه کردن و جیغ زدن استفاده کند ،مثل
جولیانا؟ انتظار کشیدن تنها باعث گریه کردن بیشتر خواهد شد .اگر کودکتان از گریه کردن برای
برقراری ارتباط استفاده میکند ،پس شما باید شروع به پیشنهاد دادن گزینه کنید(چیزی برای
انتخاب پیشنهاد بدهید)  ،قبل از اینکه شروع به گریه کردن کند .اگر کودکتان برای برداشتن
چیزی به شما نزدیک می شود ،توجه کنید که این نزدیک شدن قبل از اینکه کودکتان برای
برداشتن نق بزند رخ میدهد ،خم شوید و دستتان را به سمت دستان کودکتان دراز کنید.
نکته مفید
هرچند اکثر بچه های کوچک تمایل به استفاده از صداها ،دستها ،و چشمهایشان همه با هم دارند تا به والدینشان
نشانه ای ارائه دهند ،کودکان مبتال به اتیسم تمایل به استفاده از آنها به صورت مجزا هستند .در نهایت کودک
شما یاد خواهد گرفت که چطور ژست ،نگاه کردن  ،صدا را برای بیان خواستهها ،نیازها ،احساسات و عالقه-
مندیهای خود ترکیب کند .در فصل  13در مورد نحوی کمک به کودکتان برای ترکیب این رفتارها در ارتباطات
بحث خواهد شد.
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 هنگامی که کودکتان دستانش را به سمت شما دراز میکند (ژست وجود دارد) با یک برداشتن
دنبال کنید.
در مورد جولیانا چه؟ والدین جولیانا به جستجو در کابینت آشپزخانه شروع میکردند .در حالی که جولیانا
میخواست کار دیگری ان جام دهد ،آنها سه یا چهار غذای مورد عالقه از کابینت بر روی لبه پیشخوان مرتب
میکردند .آنها سپس دست جولیانا را گرفتند و چیزی شبیه به این «بیا کمی غذا بخور» به او میگفتند.
آنها سپس در آشپزخانه راه میرفتند ،به سمت جولیانا خم میشدند ،و به اشیا اشاره میکردند
«چه چیزی میخواهی؟» هنگامی که جولیانا به یکی از آیتمها میرسید ،والدینش آن را برمیداشتند ،آن را
به جلوی او میگرفتند ،و آن را پیشنهاد می دادند ،بنابراین او مجبور بود دوباره به سمت آنها برود .به محض
اینکه جولیانا میرسید ،آنها به او غذا میدادند ،چون جولیانا با رسیدن ارتباط برقرار میکرد.
 چه می شود اگر کودکتان فقط آنجا بایستد و هیچ کاری انجام ندهد؟ آیتم مورد عالقه را پایین
بیاورید ،چمباته بزنید به طوری که با کودکتان چهره به چهره شوید ،و در عین حال شی را به
کودکتان پیشنهاد دهید« :آیا شما عروسک را میخواهی (یا اسباب بازی دلخواه دیگر)؟» هنگامی
که اوبرای گرفتن آن میرسد ،بگویید «بله ،شما عروسک میخواهید» ،و آن را به او بدهید .کودک
شما با یک ژست ارتباط برقرار میکند -رسیدن!
مرحله  .3فرصتهای تمرین زیادی خلق کنید
استدالل .برای اینکه کودکان نحوی استفاده از بدن ش برای برقراری ارتباط یاد بگیرد ،او به تمرین بسیار زیادی
نیاز دارد .شما میتوانید هر ساعت که شما با کودکتان هستید نه تنها با بیتوجهی کردن به نیازهایش بلکه با
یافتن راههایی برای اندکی کم کاری کردن و با تأخیر انجام دادن چیزها به کودکتان بدون اینکه او نیاز به
برقراری ارتباط داشته باشد ،فرصتهای زیادی ایجاد کنید .در اینجا ایدهای برای خلق وسوسههای برقراری
ارتباط وجود دارد.
فعالیت :قبل از اینکه چیزی به کودکتان بدهید به طور فعاالنه عقب بکشید و با تأخیر انجام دهید
در اینجا چند ایده برای خلق وسوسههای برقراری ارتباط وجود دارد:
 قبل از اینکه کودکتان بلند کنید ،بازوهایتان را به او بدهید -ولی برای بلند کردن کودکتان منتظر
بمانید تا زمانی که او به شما نگاه میکند یا بازویش را در پاسخ به شما بلند میکند .نگاه در ابتدا
میتواند سریع و زودگذر باشد.
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 هنگامی که کودکتان به نوشیدن آب نیاز دارد ،مقداری آب در فنجانش بریزید ،خم شوید به
طوری که چهر به چهره شوید ،و فنجان را در جلوی او قرار دهید -ولی برای دادن به دست او
منتظر شوید تا کودکتان نگاه کند،صدایی تولید کند یا به او برسد.
 موقعیتهایی ایجاد کنید که در آن کودکتان به کمک شما نیاز دارد .برخی اوقات کودکان به هر
چیزی که آنها نیاز دارند بدون برقراری ارتباط با دیگری برای کمک دسترسی دارند .اگر این
موضوع برای کودک شما صحیح است ،شما میتوانید اسباب بازیها ،فنجان ،اسنکها ،یا دیگر
اشیا خاص دلخواه کودکتان را طوری نگه دارید که قابل دیدن باشد ولی نتواند به آنها برسد (بر
روی یک طاقچه یا در یک ظرف شفاف در بسته) به طوری که کودکتان مجبور شود از شما برای
گرفتن آنچه می خواهد کمک بخواهد .این چه شکلی است؟ کودک شما ممکن است به طاقچه
برسد ،ممکن است ظرف را برای شما بیاورد ،یا ممکن است آنجا بایستد و نق بزند .شما میتوانید
بگویید «چه چیزی میخواهی؟» اگر کودکتان به شی میرسد یا به آن اشاره میکند ،ژستهای
مربوط به برداشتن ،به شیوهای صدا تولید میکند که گریه کردن یا نق زدن نیست ،یا برای کمک
به شما نگاه میکند ،بگویید «شما این شی را میخواهید» در همان لحظه که شما آن را میگیرید.
سپس بگویید « این شی اینجا ست».
 اگر کودک شما آنجا کنار شی یا وسیله ای میایستد ولی هیچ عمل ارتباطی انجام نمیدهد ،به
کودکتان کمک کنید درخواست واضحی با بدنش انجام دهد .شما میتوانید شی مورد نظرش را
بردارید و آن را نزدیکتر حرکت دهید تا برای رسیدن به آن تالش کند («چی میخواهی؟»)،
دستان خود را به سمت او ببرید تا یک ژست باال بردن برای گرفتن انجام دهد (« اینو می-
خواهی؟») یا خود را به جای کودکتان تصور کنید و درست در جلوی او (چه چیزی باید انجام
دهید« -چی میخای؟») تا نگاه کوتاهی به شما ب یندازد یا صدای تولید کند .اگر کودکتان تماس
چشمی برقرار می کند یا برخی صداهای متفاوت از نق زدن در پاسخ به درخواست شما تولید
می کند بالفاصله کودکتان بلند کنید یا شی را به او بدهید.
 اگر کودکتان در مورد خواستن شیء نق می زند و به سمت ناراحتی بیشتری هدایت میشود،
دستهای خود را به نشانه بغل شدن سمت کودک ببرید  ،بعد از اینکه دستش را دراز کرد او را
بلند کنید ،او را به سمت شی بلند کنید ،و در حین رسیدن به شی او را تماشا کنید .اگر رسیدن
یا هیچ ژست دیگری وجود ندارد ،شی را با دست آزادتان بلند کنید ،ولی آن را خارج از دسترس
کودکتان نگه دارید؛ سپس منتظر بمانید تا نگاه کردن ،رسیدن ،یا تولید صدا و آوا ایجاد شود قبل
از اینکه آن را به او بدهید .یا در حالی که کودکتان هنوز بر روی زمین است شی را بر روی
9

قفسه(یک سطح باالتر از دید کودک) بگذارید و فقط اندکی به او نزدیکتر کنید تا قبل از اینکه
آن را به او بدهید عمل رسیدن را در او تحریک کنید .چون شما شی را درست بعد از ژست ،صدا
یا تماس چشمی به او می دهید ،او یاد خواهد گرفت که این یکی از نشانههای غیر کالمی بود
که باعث شد شما اسباب بازی به او بدهید.
 وقتی شما چیزی به کودکتان میدهید ،این ممک ن است هنوز در ظرف درب بسته باشد .پس
کودک شما باید آن را به شما بدهد و برای باز کردن آن از شما کمک بگیرد .اگر او آن را به
راحتی به شما ندهد ،دستانتان را دراز کنید و بگویید « کمک داری؟» او احتماال آن را به شما
خواهد داد ،ولی اگر نداد ،به او کمک کنید تا آن را در دست باز شما بگذارد .سپس آن را باز کنید
و آن را به او برگردانید ،در حالی که چیزی شبیه به این میگویید «(شی) اینجا ست یا با بگیر!»
 به جای برداشت یک جعبه سوپ غالت از طاقچه که شما میدانید کودکتان میخواهد ،دو چیز
از جمله چیزی که کودکتان نمیخواهد بردارید .هر دو جعبه سوپ غالت جلوی کودکتان نگه
دارید تا عمل رسیدن یا لمس آن چیزی که او میخواهد را برانگیزید .یا آن که کودکتان نمی-
خواهد را به او بدهید ،و هنگامی که او شروع به اعتراض یا امتناع از گرفتن آن کرد بگویید «جانی
میگوید نه» (با یک حرکت دست قوی) در حالی که شما دست بازتان را برای برگرداندن سوپ
غالت ناخواسته دراز می کنید .سپس فورا جعبه غالت ترجیحی او را به او بدهید ،و هنگامی که او
به آن رسید بگویید «جانی میگوید بله،آفرین خیلی خوبه !» در حالی که شما با تکان دادن سر
بله را اشاره میکنید و شروع به ریختن سوپ غالت میکنید .حاال جانی با دو حس غیر کالمی
عدم درخواست« نه» و خواستن ارتباط «بله» برقرار کرده است.
 به جای بلند کردن مکرر کودکتان برای چرخاندن ،قلقلک دادن یا بغل کردن او ،این عمل را یک
بار انجام دهید و سپس کودکتان را روی زمین بگذارید .سپس به کودکتان نگاه کنید و ثانیهای
صبر کنید ببنید آیا کودکتان برای انجام بیشتر برمیگردد («میخواهد بیشتر بچرخی؟»-یا هر
حرکت دیگری که کودک انجام میدهد ) .اگر چنین است ،زبان بدن وجود دارد! آن را دوباره
بالفاصله انجام دهید («بله ،آیتن میخواهد بچرخد!») .اگر کودکتان به شما نگاه میکند ولی
عملی انجام نمیدهد ،بالفاصله پاسخ دهید و بچرخانید .اگر کودکتان آنجا میایستد ولی به هیچ
روشی ارتباط برقرار نمی کند ،خم شوید و دستتان را به او بدهید و منتظر بمانید کودکتان به شما
دست بدهد .اگر او انجام داد ،به چرخاندن ادامه دهید .اگر کودکتان هیچ پاسخی به پیشنهاد نداد
و هنوز آنجا منتظر ایستاد ،جلو برو و چرخش یا عمل دیگری را دوباره به او تحویل بده
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(«چرخش!») .آن را چند بار انجام بده و سپس دوباره توقف کند ،دستانت را دوباره به او بده ،و
منتظر بمان ،درست مانند قبل .ببینید که آیا کودکتان به دستان شما نزدیک خواهدشد ،به
چشمانتان نگاه خواهد کرد ،یا صدای برای برقراری ارتباط تولید کرد که او میخواهد بازی دوباره
تکرار شود.
 به جای دمیدن مکرر به حبابها ،یک بالون،
یک آسیاب بادی ،یا یک تولیدکننده صدا ،آن
را یک یا دو بار انجام بده به طوری که
کودکتان به آن عالقهمند شود .سپس برای
انجام آن برای بار سوم آماده شو ،ولی منتظر
بمان! آنجا با چوب کمانه حباب یا اسباب
بازی دیگر قرار گرفته در دهان بایست ،و به
چشمان کودکت نگاه کن .بپرس «فوت-یا
حباب؟» و حباب کوچکی درست کن ،ولی در
اسباب بازی فوت نکن .کودک شما ممکن
است درست در چشمان شما نگاه کند ،ممکن
است فوت کردن را امتحان کند ،ممکن است
به آن برسد ،لبخند بزند ،یا صدای تولید کند.
اگر کودکتان هر یک از اینها را انجام داد ،فوت
کن! .این کار را تکرار کن ،برای یک ارتباط
قبل از دمیدن زیاد منتظر بمان .ولی یک بار
هم بعنوتن جایزه برایش حباب درست کنید
به طوری که ساده باشد نه سخت ،و کودکتان
تحت تاثیر قرار میگیرد تا انگیزهاش را حفظ

نکته مفید
رفتارهای کودکتان در نظر بگیرید که ممکن
است هنگامی استفاده شوند که چیزی رخ می-
دهد:
 توجه شما را میخواهد :باال بردن
دستتان ؛ نگاه کردن به شما؛ صدا تولید
کردن؛ لمس کردن یا ضربه زدن به
شما؛ نگه داشتن شی برای نشان دادن
به شما
 خواستن چیزی که خارج از دسترس
است :اشاره کردن به یا درخواست
شی؛ دادن یک ظرف درب بسته به شما
برای باز کردن آن؛ با سر به شما اشاره
کردن برای پس گرفتن شی؛ نشان دادن
جایی که شی میرود؛ نگاه کردن به شی
و رسیدن به آن
 رد کردن یا انجام دادن کامل چیزی:
دادن شی به شما؛ گذاشتن شی بر روی
میز یا در ظرف؛ تکان دادن سر؛ ایجاد
آواهای «نه» یا «تمام شد»؛ پرتاب
کردن ایتم(وسیله) (اگر مناسب باشد).یا
ترک آنجا

کند.
 زمان غذا و زمان میان وعده در جدول زمانهای عالی برای تمرین هستند .قبل از اینکه شما غذا
را بر روی سینی صندلی بلند کودکتان قرار دهید ،آن را در جلوی خود و کودکتان قرار دهید ،آن
را پیشنهاد دهید ولی منتظر بمانید کودک نوپایتان به نحوی بیان کند که آن را میخواهد .به
جای اینکه سینی صندلی را پر کنید مقدار کمی بر روی آن قرار دهید ،بنابراین کودکتان مجبور
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می شود مقدار بیشتری را دوباره درخواست کند .مقداری شیر یا آب میوه در فنجانش بریزید به
جای اینکه آن را پر کنید ،بنابراین او مجبور میشود مقدار بیشتر و بیشتری درخواست کند.
فنجان آب یا آیتم های میان وعده برای کودکتان تنظیم نکنید تا خودش کمک کند و این کار را
انجام دهد .همه اینها به عنوان گزینههای انتخابی ارائه دهید بنابراین کودکتان باید آنها را
درخواست کند.

ما از این تکنیکها در زمان غذا استفاده کردیم ،ولی
همیشه برای حل این که چقدر تحریک پسرم به پاسخ
دادن سخت است ترفند دقیقی بود( ،چون) او کم وزن
بود و ما نمیخواستیم جذب مواد غذایی او را کاهش
دهیم .یک پیشنهاد مفید این بود که ما باید همیشه
غذا یا نوشیدنی مورد درخواست پیشنهاد میدادیم،
ولی میتوانستیم آیتم غذای کمتر دلخواه بدهیم اگر
او هیچ نشانهای از یک خواسته یا ترجیح نشان
نمیداد .این به ما کمک کرد محکم باشیم ،به جای
اینکه نگران باشیم که او بخاطر پیشنهاد ما کاهش
وزن پیدا کند .شما همچنین میتوانید از این تکنیک

برای میان وعده یا دسرها به جای غذای اصلی
استفاده کنید.

بعدا در این فصل ،ما در طی زمان بحث می کنیم چطور شما شروع به درخواست ارتباطات پیچیدهتر خواهید
کرد -برای مثال استفاده از یک اشاره به جای تنها رسیدن به هدف ،یا استفاده از هر دو ژست و یک آواسازی
به طور همزمان .اکنون هدف کمک کردن به کودکتان برای توسعه بدن در حال صحبت از طریق یادگیری
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استفاده از ارتباطات غیر کالمی ساده مانند تماس چشمی ،صداها ،رسیدنها ،لبخندهای هدایت شده ،و دیگر
ژستهای بدنی است.

اینجا ایدههای بیشتری است:
 به جای اینکه همه اسباببازیهای حمام را در وان بیندازید ،یکی یا دو پیشنهاد بدهید در حالی که
نام آنها را می گویید ،و قبل از اینکه آن را به دست او بدهید منتظر بمانید او درخواستش را بیان کند.
 به جای اینکه هه اسباب بازی ها را بیرون بیاورید و در اختیارش قرار دهید ،برخی از آنها در جعبه
کفشهای تمیز (با دربهای محکم) روی قفسه سازماندهی کنید ،و به کودکتان اجازه دهید یک جعبه
انتخاب کند .هنگامی که او جعبه بسته شده را می گیرد ،منتظر یک ارتباط غیر کالمی باشید که
کودکتان نیاز به کمک برای باز کردن آن دارد .دستتان را به او بدهید و بپرسید آیا نیاز به کمک دارد.
 به جای بیرون آوردن همه تکههای پازل ،تکه هایی نگه دارید و هر بار یکی از آنها را به کودکتان
پیشنهاد دهید در حالی که نام هر تکه را به او می گویید ،یا اجازه دهید بین دو تکه انتخاب کند
(«خرس یا خانه؟») .یک رفتار ارتباطی غیر کالمی مانند رسیدن به ،نگاه کردن یا هر رفتار ارتباطی
غیر کالمی دیگری برای اکثر آنها برانگیزید .هنگامی که کودکتان آن را میگیرد نام آن را بگویید:
«خرس! شما خرس می خوای!» چند پیشنهاد اینجا و یا آنها به او بدهید هنگامی که کودک به آنها
نگاه میکند («خوک اینجاست!») تا انگیزه کودک را باال نگه دارید .هنگام بازی با هر اسباب بازی که
چندین تکه دارد این کار را انجام دهید.
 هنگامی که پوشک کودکتان را تعویض می کنید ،به او پوشک بدهید تا نگه دارد و هنگامی که زمان
گذاشتن آن است آن را از او بخواهید (دستتان را بلند کنید و بگویید پوشک را به من بده!) .اگر او آن
را به شما نداد ،سپس آن را بگیرید« :پوشک را به من بده .ممنون .پوشک اینجاست ».هنگامی که
برای بیرون رفتن کفشهای کودکتان را میپوشانید ،به کودکتان بگویید بر روی کف زمین یا بر روی
کوسن جلوی شما بنشیند .کفشها و جورابهاش را بین دو نفرتان بگذارید و هر بار یک لنگه جوراب
و کفش از دست او بگیرید (در صورت نیاز کمک کنید) و آن را بپوشانید در حالی که آنها را از او
میگیری (به من جوراب بده ،به من کفش بده) .همنطور که هر آیتم را میپوشانید داستانی بیان
کنید همانطور که در فصل  4توصیف شده است .در هنگام لباس پوشیدن کودکتان هر تکه را به شما
میدهد هنگامی که آن را درخواست می کنید .در صورت نیاز به او کمک کنید و در حین راه رفتن به
او توضیح دهید.
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 هنگام حمام کردن ،از کودکتان بخواهید دست و پایش را به شما دهد(دستت رو بده) .از او بخواهید
شامپو و لیف به شما بدهد .قبل از اینکه شما اسباب بازی به او بدهید هر اسباب بازی را به او پیشنهاد
دهید .برای هر کدام ،نام اشیا در حین کار بیان کنید ،گزینههای انتخابی پیشنهاد دهید و در صورت
نیاز به او کمک کنید .همه این فعالیت های مراقبتی به این شیوه به کودکتان امکان میدهد که به
طور فعاالنه در فعالیتها درگی ر شود و در آنها مشارکت کند و به شما پاسخ دهد ،به جای اینکه یک
شرکتکننده خنثی در فرایند باشد .ما شیوههای بسیاری توصیف کردهایم که شما میتوانید به
کودکتان در رشد بدنش برای برقراری ارتباط کمک کنید ،ولی شما چطور باید پاسخ دهید هنگامی
که او این را انجام مید هد؟ با بدنتان و صدایتان .ارتباطات فرزندتان را دنبال کنید -عمل را انجام
دهید یا شی مورد نظر را به او بدهید ،و برایش توضیح دهید!
چند کلمه برای توصیف آنچه کودک خواسته یا آنچه او در
حال انجام بوده است یا آنچه در حال رخ دادن بوده است
اضافه کنید:
« پسر من در ابتدا تمایلی به کمک کردن
در لباس پوشیدن یا شامپو زدن نداشت،
ولی با استفاده از داستان گفتن در حین
راهنمایی کردن او به ما در رسیدن به
نقطه ای که او مشارکت خواهد کرد ،کمک
نمود.

« تو سوپ غالت میخواهی»
« آب میوه بیشتر»
« حبابها را بگیر»
« هیچ شیری» (هنگامی که کودکتان نمیپذیرد)
« بنگ بنگ» (وقتی اسباب بازیها صدای بنگ بنگ
دارند)
« فوت دادن حباب»
« باال»
« چرخش بیشتر»
« ریختن آب»

در فصل  13ما در مورد نحوی انتخاب زبان با جزئیات بیشتری بحث میکنیم .ایدههای لیست شده برای این
مرحله نشان میدهد چند بار در یک ساعت شما میتوانید فرصتی برای کودکتان برای برقراری ارتباط با شما
با استفاده از زبان بدن تنظیم کنید .شما ممکن است بفهمید که کودک نوپایتان اغلب میتواند  60بار در یک
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ساعت بازی یا فعالیتهای مراقبتی با شما ارتباط برقرار کند -هر بار یک دقیقه -اگر شما واقعا سرعت کم
کنید و دادن چیزهای بیشتر را متوقف کنید و انجام کارها را با کودکتان بسپارید ،و به جای درگیر کردن
کودکتان در فعالیت ارتباط غیر کالمی از کودکتان بکشید.

فعالیت :ژستهای مشخصی برای آموزش انتخاب کنید
ما در طول این مدت در مورد اینکه چطور و کی شما می توانید کودکتان برا به ارتباط ژستی تشویق کنید
بحث کردیم .ولی کدام ژستهای خاص گزینههای خوبی برای آموزش اولیه هستند؟ در انتخاب ژستها ،شما
میخواهید دو مسئله را مد نظر بگیرید )1( :شما چه ژستهایی را می توانید به راحتی ترویج و شکل دهید و
در طی فازهای آموزش/یادگیری در کودکتان برانگیزید که آنها را انجام دهند و ( )2ژست باید چه پیامهایی
را منتقل کند.

سه نوع پیام اصلی وجود دارد که بچه های خیلی جوان تمایل دارند در دوره ارتباطات پیش کالمی تحویل
دهند :تمایل برای تعامل اجتماعی ،تالش برای به اشتراک گذاشتن توجه با افراد دیگر در مورد اشیا و
وقایع مورد عالقه -توجه اشتراکی و پیام سوم تنظیم رفتار ارتباطی با دیگران .ما از بحث در مورد توجه
مشترک را تا فصل  10دست نگه میداریم و اکنون بر ژستهایی که شما با آنها میتوانید به کودکتان در
یادگیری انتقال خواسته هایشان برای تعامل اجتماعی و تنظیم رفتار کمک کنید.
بچههای کوچک از زبان بدن برای بیان خواسته هایشان برای تعامل اجتماعی با همه کودکان استفاده میکنند.
آنها به دقت نگاه میکنند و به دعوت به تعامل لبخند میزنند یا به یک بازی سرگرمکننده پاسخ میدهند .آنها
هنگام رسیدن به افراد میخواهند ،با آنها بازی کنند .آنها برای نشان دادن به والدین برای خواندن آوازهای
دلخواه ،برای قلقلک دادن آنها ،برای دنبال کردن آنها ژستهایی را ایجاد میکنند .هنگامی که والدین یک
بازی اجتماعی را شروع میکنند و بعد آن را متوقف می کنند آنها ژستهای بیشتری انجام میدهند  .آنها از
صداهایشان برای صدا زدن ،خندیدن ،یا قهقهه زدن استفاده میکنند .آنها نزد پدر و مادر میروند تا دوباره
توجه آنها را جلب کنند و تعاملی را شروع کنند .آنها کف میزنند ،بای-بای دست تکان میدهند ،با انگشتان
باز به دست فرد دیگری میزنند1و به درخواست والدین برای بازیهای سادهای مثل دالی موشه  -ژستها
ایجاد میکنند.

1

ژستی که در آن فرد دستش را باز میکند و کف دستش را به دست فرد دیگری میزند High five:
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در فصل  ،5ما بر روی توسعه بسیاری از این ژست ها با کودکتان در طی همه نوع فعالیت اجتماعی کار کردیم.
شما به احتمال زیاد در حال حاضر به کودکتان در ایجاد ژستها مثل نگاه کردن ،لبخند زدن ،رسیدن ،و انجام
دادن برخی ژست ها به عنوان راهی برای شروع یک بازی اجتماعی با شما یا ادامه این بازیها هنگامی که شما
آن را متوقف کردهاید ،کمک کردهاید .شما همچنین بر روی آموزش ژست «باال بردن دستانتان» به کودکتان
هنگام بلند کردن یا بغل کردن کار کرده اید .ارتباطات دیگر در این گروه که اغلب برای آموزش به بچههای
کوچک ( ASDدارای اتیسم)ساده هستند  ،نگاه کردن و دست تکان دادن در طی خوشامدگویی و زدن به
دست دیگری از آن موارد هستند .ما به طور خالصه در مورد اینکه چطور هر یک از اینها را به کودکتان آموزش
دهید بحث خواهیم کرد.
 برای آموزش نگاه کردن و تکان دادن دست در طی خوشامدگویی به کودکتا ن با ایجاد یک فعالیت
بسیار روتین با کودکتان برای «سالم» و «خداحافظی» شروع کنید .هنگامی که شما هر صبح برای
اولین بار به داخل اتاق میروید و هر بار که شما از دور به سمت او برمیگردید -در اتاقی دیگر ،در
یک موقعیت بعد از خواب -به محض اینکه او را میبینید با لبخندی بزرگ و دست تکان دادن
اغراقآمیز بگویید «سالم!»  ،و هنگامی که شما درست در جلو او و چهره به چهره هستید محکم به او
دست بدهید (شما باید خم شوید اگر کودکتان بر کف اتاق ایستاده است) .سپس دست کودکتان را
در مچ یا پایین دست بگیرید و به کودکتان کمک کنید به شما بگوید «سالم مامان» .همان چیز را
هر وقت شما در حال ترک کردن او هستید انجام دهید و بگویید «بای-بای» .بگویید «بای ،بای!» و
هنگامی که به او نزدیک و درست چهره به چهره کودکتان هستند با او دست بدهید به این ترتیب
شما می توانید او را تشویق کنید ،و سپس همانطور که از او دور میشوید برگردید و درست قبل از
اینکه خارج شوید این کار را تکرار کنید .تالش کنید در هر روز چندین دفعه این موقعیتها را پیدا
کنید که این فعالیت های روتین خوشامدگویی را تکرار کنید هنگامی که شما به کودکتان نزدیک یا
دور میشوید .شما همچنین میتوانید برای استفاده از همین فعالیتهای روتین خوشامدگویی به افراد
دیگر اشاره کنید ،و حتی از حیوانات بازی برای انجام این فعالیتهای روتین خوشامدگویی استفاده
کنید .همیشه به کودکتان در پاسخ دادن کمک کنید ،با یک دست دادن و با کلمات خودتان «سالم»،
یا «بای-بای» .بعد از چند روز ،فعالیت روتین خود را ادامه دهید ،ولی هنگامی که به کودکتان برای
پاسخ دادن اشاره میکنید تالش کنید محرک کمتری ارائه دهید .در عوض دست کودکتان را بگیرید
و دست دادن کامل را ترویج دهید ،چند ثانیه صبر کنید و سپس از آرنج از مچ دست بیشتر او را
برانگیزید .به این رفتار بسیار پایبند باشید و فرصتهای تمرین بسیاری در یک روز فراهم کنید .این
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کامال احتمال دارد که در یک ماه کودکتان شروع با دست دادن ،تماس چشمی و شاید حتی با کلمات
شروع به پاسخ دادن به خوشامدگویی شما کند.
 باال بردن دست برای زدن به کف دست دیگری ژست دیگری است(

High five

)که انتخاب اولیه

خوبی است .برای آموزش آن ،زمانی را انتخاب کنید که کودکتان روبروی شما نشسته است و شما در
سطح چشم هست ید .دست بازتان را به او بدهید ،به سمت یکی از دستانش و بگویید «بزن قدش» و
سپس با دست دیگر دست کودکتان را بگیرید و آن را به آرامی به کف دست خود بزنید .با یک قلقلک
ادامه دهید و سپس چندین بار این را تمرین کنید .هر روز چندین بار تمرین کنید و هر روز نسبت
به روز قبل کمک کمتری به او کنید :به جای دست کودکتان بگیرید و این کار انجام دهید ،مچ دستش
را بگیرید ،و سپس چند روز بعد پایین تر بیایید .در یک هفته یا دو هفته شما احتماال پاسخ او به
پیشنهاد دست باز شما و درخواست کالمیتان برای «بزن قدش» با قرار دادن دستش بر روی دستتان
خواهید دید .هنگامی که او بدون هیچ کمکی دستش را بر روی دست شما قرار میدهد شروع به
تمرین کنید ضربه آرام کنید که با بزن قدش به شکل بازی کردن دو دستی همراه است .تکامل و
پیشرفت در یک کف زدن به دست دیگری در عرض چند هفته آینده بسیار محتمل است.
تنظیم رفتار ارتباطی بچه کوچک معموال دو معنی دارند :درخواستها (این را برای من انجام بده) و اعتراضها
(من نمیخواهم انجام بدم؛ نه) .شما بر ایجاد و توسعه درخواست های واضح برای اشیا و تعامالت مورد نظر از
طریق دستیابی ارتباطی در چندین فصل تمرکز کردهاید .یک درخواست مهم دیگر که بچههای کوچک باید
بیان کنند درخواست کمک است.
 شما میتوانید به کودکتان آموزش دهید که برای درخواست کمک از دادن چیزها به شما و نگاه کردن
به شما استفاده کنند .ما قبال در مورد استفاده از پاکتهای پالستیکی ،ظروف پالستیکی ،و موانع
دیگر که شما میتوانید اطراف اشیا مورد نظر قرار دهید بحث کردیم ،به طوری که کودکتان باید آنها
را به شما بدهند ،و نگاه کنند تا در باز کردن آنها از شما درخواست کمک کنند .اشیا دیگری که به
سادگی درخواست برای کمک را پشتیبانی میکنند اسباببازیهای بادی ،چراغ قوه با دکمههای
خاموش روشن مشکل ،حبابها با کالهکها و سرپوش محکم ،جعبههای آب میوه و ظروف غذا که
باید باز شوند ،و به همین ترتیب.
در همه این موقعیتها ،شما می توانید به کودک خود ظرف آشنا ،در بسته بدهید که کودکتان خواهد گرفت
ولی نخواهد توانست آن را باز کند .شما سپس دست باز به او بدهید (ژست «به من بده») در حالی که میپرسید
«کمک؟/نیاز به کمک داری؟ من میتوانم کمک کنم!» کمک کنید کودکتان آن را به شما بدهد و سپس آن
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را باز کنید و شی را به او برگردانید (تقویت کننده برای ژستش وجود دارد) .اغلب این را با مواد بسیاری تمرین
کنید .همانطور که کودکتان در گذاشتن شی در دست باز شما ماهر میشود ،دستتان را ببندید به طوری که
کودکتان مجبور شود با گذاشتن آن در مقابل دستان بسته شما ،برای کمک گرفتن از شما کار بیشتری انجام
دهد .مرحله بعد دستتان را در دسترس قرار دهید ولی بر روی پایتان ،به طوری که کودکتان مجبور شود برای
گذاشتن شی در دست شما کار بیشتری انجام دهد .به عنوان مرحله آخر ،چیز دیگری را در دستهای خود نگه
دارید به طوری که کودکتان مجبور شود یک رویکرد کامل را انجام دهد و به شما یک درخواست کمک کامل
ارائه دهد .هر بار کودک شما درخواست کمک انجام میدهد شما بگویید «کمک؟/نیاز به کمک داری؟ مطمئنی،
من کمک خواهم کرد!» (یا چیزی شبیه به این) و همان لحظه به او کمک کنید .در طول این روش کودکتان
ممکن است به خوبی شروع به تقلید کردن از کلمه «کمک» شما کند در حالی که برای درخواست کمک شی
را به شما میدهد.
 همه کودکان باید چندین روش برای بیان «نه» داشته باشند .ارائه یک ژست برای «نه» ممکن است
با گریه کردن ،پرتاب کردن ،یا دیگر رفتارهای ناخواسته که کودکتان اخیرا از آنها استفاده میکند
جایگزین شود .آموزش تکان دادن سر برای «نه» تا زمانی که آنها بر تقلید ژستها و حاالت صورتی
تسلط پیدا کنند کار نسبتا سختی است .اولین ژست اعتراضی که اکثر کودکان نوپا از آن استفاده
میکنند هل دادن ناخواسته اشیا است .شما میتوانید به راحتی این را به کودکتان یاد دهید هنگامی
که کودکتان یک ژست درخواستی واضح برای اشیا مورد نظر و دلخواه دارد .هل دادن برای بیان «نه»
در طی یک وعده غذایی سادهترین آموزش است .غذا باید از حداقل یک غذای انگشتی که کودکتان
خیلی دوست دارد و یک غذایی که او دوست ندارد ساخته شده باشد (هویجهای خام ،ساقههای
کرفس ،یا تکههای فلفل سبز به خوبی کار میکنند) .با پیشنهاد دادن چندین تکه به کودکتان شروع
کنید ،هر بار یکی از غذاهای ترجیحی مثل یک بیسکویت«( .بیسکویت میخواهی؟ بله ،شما بیسکویت
میخواهی )».هر بار قبل از اینکه آن را به دست او بدهید منتظر درخواست دستیابی بمانید .سپس
بعد از سه یا چهار تکه ،به جای کراکر غذای ناخواسته را پیشنهاد بدهید ،به همین شیوه که غذای
مطلوب و ترجیحی را پیشنهاد دادید («هویج میخواهی؟») ،آن را به سمت کودکتان حرکت دهید.
اگر کودکتان آن را گرفت تا زمانی که او شروع به زمین گذاشتن آن میکند یا از شرش خالص میشود
منتظر بمانید .سپس آن را پس بگیرید ،بگویید «نه ،شما هویج نمیخواهید .شما کراکر میخواهید».
و سخاوتمندانه یک کراکر به او بدهید («بیسکویت شما اینجاست») .بعد از چند تکه دیگر از غذای
ترجیحی ،دوباره هویچ پیشنهاد بدهید .بعد از تکرار کافی این کار ،کودکتان شروع به هل دادن و پس
دادن هویج میکند قبل از اینکه او را بسیار نزدیک بگیرید -که این رفتاری است که شما برای آموزش
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آن تالش می کنید .به محض اینکه او شروع به هل دادن و دور کردن آن کرد ،آن را به عقب بکشید
در حالی که میگویید «نه ،شما هویج نمیخواهید ،شما کراکر میخواهید» ،و سپس سخاوتمندانه
غذای مورد عالقه را به او بدهید.
هنگامی که کودک شما شروع به هل دادن غذای ناخواسته در زمان غذا خوردن کرد ،شما میتوانید این را در
بازی با اسباب بازی به خوبی تمرین کنید ،گاهی اوقات (یک پارچه ،یک جعبه کوچک خالی و غیره) هنگامی
که شما هر بار یک اسباب بازی به دست او میدهید یک شی ناخواسته با او پیشنهاد بدهید  ،همانطور که
ممکن است در طی پازل ،ساختن برجهای مکعبی ،یا گذاشتن اشکال در یک جورچین یا درون یک ظرف -
در مورد ژست رسیدن کودک انجام می دهید .به کودکتان اعتراض کردن با هل دادن چیزها و پس دادن آنها
به شما را آموزش دهید ،همیشه از حرف «نه» استفاده کنید.
ژستهای توصیف شده اولین ژستهایی هستند که ما در کار تعاملیمان آموزش میدهیم و آنها اساس اولیه
بسیار قوی برای برقراری ارتباط فراهم میکنند.
مرحله  .4مقاومت و اصرار ورزیدن
استدالل .با همه این فعالیت های روتین جدید ،کودک شما احتماال در ابتدا آنچه شما میخواهید را درک
ن خواهد کرد ،و ممکن است نق بزند یا مخالف کند چون شما روش انجام چیزها را تغییر دادهاید .شما میتوانید
همه چیز را با هم هماهنگ کنید تا برقرار ارتباط برای کودک شما آسان شود و آنچه او میخواهد بگیرد .ولی
مقاومت و اصرار کنید به طوری که اتفاقات را یاد بگیرد.
فعالیت :آن را برای کودک خود بسیار ساده نگه دارید
در اینجا چند ایده برای ساده نگه داشتن فعالیتهای عادی برای کودکتان وجود دارد:
 به دنبال ارتباطات باشید (نگاه کردن ،دست بردن ،صداها) که میدانید کودک شما میتواند به سادگی
تولید کند.
 به کودک خود کمک کنید آنچه شما از او میخواهید را انجام دهد (رسیدن ،اشاره کردن ،باال بردن
دستها)
 بعد از اینکه کودک شما بیان می کند به سرعت شی یا فعالیت مورد نظر را به او بدهید ،بنابراین
کودکتان به سرعت یاد میگیرد که این ارتباط -بدون توجه به کوچکی آن -قوی است .این اثرات
بزرگی دارد و جوایز و پاداش به دنبال دارد.
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 مطمئن شوید که هر یک از این فعالیت های عادی جدید منجر به انجام چیزی میشوند که کودک
شما میخواهد ،بنابراین در انتها پاداشی وجود دارد .گزینههای صندلی بلند(محل غذا خوردن کودک)
به معنی غذا ست!
اشاره کردن به اسباب بازیها بر روی طبقه اسباب بازی یعنی اسباب بازی میخواهد! ممکن است
دادن یک پوشک بر روی میز تعویض با یک بازی قلقلک مطلوب و دلخواه یا با یک حرکت متحرک یا
موزیک برای دیدن یا شنیدن یا با نگه داشتن یک اسباب بازی دلخواه برای چند دقیقه که پوشک
عوض میشود دنبال شود .قبل از اینک ه شما کودک خود را از روی میز تعویض یا از روی زمین بلند
کنید یکی از دستهای باال را در انتهای تعویض پوشک بگیرید.
 هنگامی که شما یک موفقیت داشتهاید ،فعالیتهای روتین جدید را تکرار کنید .شما احتماال میبینید
کودکتان به سرعت روش جدید را یاد میگیرد ،و کودکتان شروع به پیش بینی فعالیت ،انتظارات شما
و نشانه های شما خواهد کرد .در طول زمان شما خواهید دید کودکتان بیشتر و بیشتر از ارتباطات
غیر کالمی در فعالیتهای روتینش استفاده میکند.

مرحله . 5خودتان را در موقعیت قرار دهید
استدالل .هنگامی که افراد باهم ارتباط برقرار میکنند ،به یکدیگرنگاه میکنند  .به ویژه برای تقویت تماس
چشمی ،شما باید با کودکتان روبرو شوید ،و چهره شما نباید از چهره کودکتان بسیار دور باشد .ارتباط برقرار
کردن چهره به چهره با کودکتان ،گرفتن ایده هدایت کردن چشها ،صدا و ژستهایش به سمت شما،از ژستهای
ساده در هر موقعیتی استفاده کنید.
فعالیت :روش هایی برای قرار دادن چهره خودتان در مقابل چهره کودکتان پیدا کنید و اشیا
مورد نظر بین خودتان قرار دهید
همه روشهای که ما در فصل  4برای موقعیت یابی خودتان برای جلب توجه کودکتان به شما بحث کردهایم
میتواند در ای نجا استفاده شود .حتی برای یک فعالیت کتابی ،تالش کنید خودتان را در جلوی کودکتان بر
روی کوسن ،بر روی تخت ،یا بر روی کف زمین قرار دهید (با کودک در یک صندلی کیسه لوبیا یا نشسته و
تکیه داده به صندلی یا کوسن) به طوری که شما یک همراه فعال و ارتباط برقرار کننده در فعالیت باشید نه
یک ماشین کتاب خوان بدون چهره .هنگامی که شما با کتابها در جلوی کودکتان هستید ،و با اشاره ،کلمات،
و اثرات آوایی توجه کودک را به تصاویر جلب میکنید ،کودک شما تجربه بسیار بیشتری از شما به عنوان همراه
20

در فعالیت کتاب خواندن دارد ،و نباید فقط صدایی از پشت سر همراه با تصاویر کتاب باشد .کودک شما
میبیند شما به کلمات شکل میدهید و ژستهای شما را میبیند و شروع به درک خواندن به عنوان یک
فعالیت اجتماعی می کند به جای اینکه فقط یک فعالیت بصری باشد.
خالصه مراحل  1تا 5
اگر شما فعالیتهای قبلی را انجام داده اید ،شما چندین روش برای افزایش ارتباط غیر کالمی کودکتان پیدا
خواهید کرد -استفاده از ژستها ،نگاه کردن ،و حاالت چهره -برای بیان خواستهها ،احساسات ،و افکارش .شما
خواهید فهمید چه کارهایی را با کودکتان بیشتر انجام دهید ،و چه کارهایی کمتر انجام دهید .به عنوان یک
نتیجه شما احتماال شروع به دیدن کودکتان می کنید که خود به خود بیشتر از زبان بدن برای برقراری ارتباط
استفاده میکنید .ببینید که آیا با اکثر اطالعات در چک لیست زیر موافق هستید .اگر چنین است شما اکنون
به مهمترین مهارتها برای کمک به کودکتان در رشد و توسعه ارتباط غیر کالمی مجهز شدهاید-دانشی که
همچنین به کودکتان در رشد و توسعه گفتار و زبان کمک خواهد کرد .اگر نه ،سعی کنید فعالیتهای قبلی را
تجربه کنید تا زمانی که شما برای هر یک از اطالعات در چک لیست موفقیتی بدست آورید.
چک لیست فعالیت :آیا من کمتر کار میکنیم و فرزندم بیشتر کار میکند؟
 من میدانم چطور منتظر بمانم تا فرزندم ارتباط برقرار کند؛ من این کار را چند بار در روز انجاممیدهم.
 من فرصت های بسیاری برای برقراری ارتباط با کودکم در طی روز یافتهام. من در طی بازیهای مختلف و انجام فعالیتهای روتین مراقبتی فرصتهای برقراری ارتباط بسیاریبرای کودکم ایجاد کردهام ،ما اینها را اکثر روزها انجام میدهیم.
 هنگامی که من از کودکم انتظار دارم ارتباط برقرار کند ،من میدانم چطور اصرار کنم و به کودکمکمک کنم بنابراین ما معموال موفق بودهایم.
-

من به طور روتین خود را در جلوی کودکم قرار میدهم و به سطح چشم او نزدیک میشود ،بنابراین
هدایت ارتباطات به سمت من برای کودکم راحت و ساده است.

-

کودکم در حال یادگیری این است که چطور از بدنش برای برقراری ارتباط در موقعیتهای بسیار
بیشتری نسبت به موقعیتهای که قبال استفاده میکرد در خانه استفاده کند.
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چگونه میتوانید برای افزایش درک کودکتان از ارتباط غیر کالمی انجام دهید
کودکان مبتال به اتیسم اغلب به طور قابل توجه ای از معنی ارتباطات غیر کالمی افراد دیگر ناآگاه هستند .این
غیر عادی نیست که بچه های کوچک ( ASDاتیسم)ببینند که ژست «بده به من» از یک دست باز یا معنی
یک اشاره را درک نکنند .بچه شما ممکن است اهمیت یک حالت چهر ه ای خشمگین یا ناراحت در شخص
دیگری درک نکند .برخی اوقات افراد عدم عالقه یا پاسخ کودک به دیگران را به عنوان عدم همکاری تفسیر
میکنند ولی بسیاری از کودکان  ASDآنچه را که از آنها خواسته شده است را درک نمیکنند .ما باید به
بچههای کوچک مبتال به اتیسم آموزش دهیم تا به افراد دیگر و آنچه آنها در حال انجام آن هستند توجه
کنند .و به آنها در درک معانی زبان بدن دیگران کمک کنیم .به نظر می رسد کودکان بدون مشکالت ارتباطی
این را بدون زحمت و دردسر یاد میگیرند .با این حال برای کودکان مبتال به اتیسم ،ما باید مرکز توجه را بر
روی زبان بدن دیگران ایجاد کنیم تا این واقعا برای آنها قابل درک شود .چطور میتوانید این کار را انجام
دهید؟

در اینجا سه مرحله وجود دارد که میتوانید انجام دهید:
مرحله  :1ژستهای خود را اغراقآمیز کنید
مرحله  :2مراحل قابل پیشبینی اضافه کنید
مرحله  :3کمک مورد نیاز را فراهم کنید

مرحله  .1ژستهای خود را اغراقآمیز کنید
هنگامی که شما با کودکتان در حال بازی با اسباب بازیها هستید ،ژستهای خودتان در فعالیتهای روتین
بازی با اسباببازی تان همراه با گفتار برجسته کنید .با دراز کردن دست برای تکهها یا اشاره کردن به جایی
که آنها هستند در حالی که صحبت میکنید ،از کودکتان بخواهید تکهها را به شما بدهد ،تکهها را بردارد ،یا
آنها را زمین بگذارد .از دستها و بدنتان همچنین از کلمات برای انتقال این استفاده کنید ،و سپس به کودکتان
کمک کنید آن را دنبال کند .از دست و ژست های بدنی استفاده کنید که برای تقلید کردن توسط کودکتان
ساده باشد ،مانند دستیابی و رسیدن ،اشاره کردن ،دستهای باز ،و هل دادن -ژستهایی که میتوانند به سادگی
در فعالیت مشترک شما و فعالیتهای روتین اجتماعی حسی گنجانده شوند.
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 ژستهای بر پایه شی  :نشان دادن ،اشاره کردن ،دادن ،پوشیدن /در آوردن ،چرخاندن ،هل دادن،
وسیله ای را از درون هم درآوردن ،غل دادن ،کوبیدن  ،برداشتن  ،گذاشتن ،بستن
 ژستهای اجتماعی حسی :نشان دادن ،اشاره کردن ،کف زدن ،نوازش کردن ،پریدن ،انگشتان
خزنده ،قلقلک کردن ،پایکوبی کردن
به کودکتان کمک کنید تا فعالیتی تنظیم کند یا نوبت بعدی برود ،از بدنتان برای بیان این استفاده کنید با
نشان دادن اینکه چطور انجام دهد ،با دادن تکه ها به دستش ،اشاره کردن ،با استفاده از ژستهای دستی .به
کودکتان کمک کنید همان فعالیت را انجام دهد ؛ مطمئن شوید کودکتان به محض اینکه به طور کامل پیروی
میکند به هدفش میرسد؛ جایزه و تشویق زیادی برای پیروی کردن و دنبال کردن کامل به او بدهد .همه
فعالیتهای روتین شما وسیلهای برای زبان بدن هستند.

در اینجا چندین ایده وجود دارد:
 هنگام لباس پوشید ن ،قبل از اینکه آن را بپوشانید ،هر تکه از لباس را نشان دهید و اسم آن را
نام ببرید  .هنگامی که شما کودکتان را در کمک کردن یا دادن درگیر میکنید ،از ژستهای
آغراق آمیز استفاده کنید.
 هنگام پوشک کردن ،قبل از اینکه شما پوشک را به کودکتان بدهید تا نگه دارد ،پوشک را نشان
دهید و اسم آن را بگویید .هنگامی که شما از او میخواهید آن را برگرداند ،از ژست آغراق آمیز
برای گرفتن آن استفاده کنید و بعد از آن یک «متشکرم از شما»ی با اغراق و هیجان به کودک
بگویید.
 در زمان غذای اصلی ،چند تکه غذا در سینی صندلی بلند بگذارید ،و سپس به یکی از آنها اشاره
کنید که او بخورد« :این یکی -بگیر این یکی!» به کودکتان کمک کنید تا اشاره شما برای
گرفتن آن دنبال کند .اگر او انجام نداد ،دفعه بعد تنها یکی بدهید و قبل از اینکه کودکتان آن را
بگیرد به آن اشاه کنید .با این روش کودکتان باید از اشاره شما پیروی کند.
 در زمان حمام ،با اشاره کردن ،درخواست کردن ،و نگه داشتن دستتان به سمت کودک از او
بخواهید یک دست یا پایش را برای شستن بدهد .در انتها اسباب بازیهای حمام را درخواست
کنید ،و به آنها اشاره کنید که از آب خارج کند ،هر بار یک قسمت از بدن.
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 در طی بازی های اجتماعی حسی ،برای قلقلک کردن ،تعقیب کردن ،چرخاندن ،تاب خوردن،
“" ،Itsy-Bitsy Spiderو آوازهای دیگر و بازیهای انگشتی ژستها را اغراقآمیز کنید .تا
سطح چشم کودکتان ،خم شوید یک لبخند هیجان انگیز بزرگ بزنید ،به تدریج دستان خود را در
موقعیت قرار دهی د ،و سپس با انرژی زیاد شروع به بازی کنید .به کودکتان کمک کنید تا آنچه
قرار است پیش بیایید از صورت و پوسچر بدن شما پیش بینی کند و هیجان و انتظارش را بسازد.
مرحله  .2مراحل قابل پیشبینی اضافه کنید
اگر شما مراحل و توالیهای روتین به بازی و فعالیتهای روتین روزانه اضافه کنید ،به کودکتان کمک خواهد
کرد که ژستهای شما را بهتر بفهمد ،و سپس از یک ژست یا عمل غیر کالمی دیگر برای نشان دادن مرحله
بعد به کودکتان استفاده کنید .فعالیتها یا بازی های خود را در مراحل قابل پیش بینی انجام دهید ،به شیوهای
مشخصی یک مرحله را چند بار در طول فعالیت روتین تکرار کنید ،بنابراین کودکتان مراحل روتین را درک
میکند و میتواند مرحله بعد را پیش بینی کند .پس دفعه بعد شما توالی را تکرار میکنید ،در یکی از مراحل
توقف میکنید ،از یک ژست اغراقآمیز استفاده میکنید و منتظر پاسخ میمانید.
لیندای یک فعالیت روتین بسیار قابل پیش بینی بعنوان مثال_اسباب بازی حباب ساز برای پسر  18ماههاش،
آنتونی ،ساخته است .اسباب بازی حباب ساز بر روی یک قفسه کتاب باالی دسترس آنتونی همراه با اسباب-
بازیهای دلخواه دیگر قرار دارد.
مقدمات اجرا  :ابتدا مرحله  :1لیندای میگوید« ،میخواهی بازی کنی؟» در حالی که دستش را به سمت او
میبرد .او آن را می گیرد ،و آنها با یکدیگر به سمت قفسه کتاب گام برمیدارند .مرحله  :2سپس او به سمت
صورت او میچرخد ،و او منتظر میماند تا او دستش را دراز کند و برای برداشتن به او نگاه میکند .اگر او این
کار انجام دهد ،او میگوید « ،میخواهی بلندت کنم؟» و او را بلند میکند .اگر او کاری انجام نداد ،او دستش
را دراز میکند و میگوید «میخواهی برداری؟» سپس قبل از بلند کردن منتظر دستها و چشمهای او میماند.
مرحله  :3لیندای او را به سمت طاقچه بلند میکند و او به سمت اسباب بازی حباب ساز میرود .مرحله :4
مادر با دست آزادش اسباب بازی حباب ساز را برمیدارد و میگوید «شما اسباب بازی حباب ساز میخواهی!
حباب ساز اینجاست» ،و آن را به او میدهد .او سپس پسرش را پایین میگذارد .مرحله  :5او برای باز کردن
حباب ساز را در دست مادرش میگذارد .مرحله  :6او در حینی که آنها را باز میکند میگوید «باز-حباب ساز
باز کنم» ،او کمان حباب ساز بیرون میکشد و خودش موقعیت دمیدن و فوت کردن میگیرد.
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موضوع :لیندای درست در چشمان آنتونی نگاه میکند و میگوید «حباب ها فوت میکنی؟» و با دهانش
ژست فوت دادن میگیرد .مرحله  :7آنتونی مستقیم به مادرش نگاه میکند ،لبخند میزند ،و فوت میکند .او
فورا جریانی از حباب برای او فوت میکند .او لبخند میزند ،به حبابها میرسد.
تغییر_تنوع :مرحله  :8لیندای یک حباب بزرگ با کمان میگیرد ،آن را به سمت آنتونی نگه میدارد ،و
میگوید «بزن»(-زدن وترکاندن حباب؟) او با انگشتش اشاره میکند و حباب را میترکاند همانطور که مادرش
میگوید «بزن-بوم» .مرحله  :9او انگشتش را دراز میکند و دیگری را میترکاند همانطور که او نگاه میکند،
که سپس او تقلید میکند ،در حالی که مادر میگوید «بوم_بزن» او با دست میزند .مرحله  :10همه حبابها
در هوا هستند ،و آنتونی به اطراف نگاه می کند ،ظرف حباب که درست آنجا ست نگاه میکند ،و آن را بلند
میکند .او آن را با تماس چشمی به دست لیندای میدهد و فرایند دوباره شروع میشود.
به این قسمت نگاه کن .این  3-2دقیقه زمان میبرد ،و در این فعالیت روتین  10مرحله ارتباطی مختلف وجود
دارد .آنتونی در هر مرحله ،هر چند دقیقه ،یک یا دو ارتباط انجام میدهد .برای کودکی که  3هفته قبل اصال
هیچ ژست ارتباطی تولید نمی کرد ،یک تغییر بسیار بزرگ است .و روال مجموعه که لیندای برای انجام این
بازی ساده استفاده میکند به آنتونی کمک میکند که عمل بعدی را پیشبینی کند و به آن اشاره میکند.
حاال او یک همراه ارتباطی فعال است ،به طور کامل در هر مرحله از این روال ساده درگیر شده و در ساخت
آن مشارکت میکند .اگر یک بازی ساده با حباب میتوا ند ارتباطات بسیاری را تقویت کند ،تصور کنید چقدر
میتواند با یک روال پیچیدهتر مانند یک وعده غذایی یا یک پازل انجام دهد.
در اینجا چندین مثال از اشارات بدن در حال صحبت کردن وجود دارد که شما میتوانید از کل فعالیتهای
روتین غیرفعال خود در طی شش فعالیت هد ف استفاده کنید (بازی با اسباب بازی یا اشیا دیگر ،بازی
اجتماعی ،وعدههای غذایی ،فعالیتهای مراقبتی ،فعالیتهای کتابی ،و کارهای معمولی خانه):
 از حرکت دست یا بدن برای «پرسیدن» اینکه آیا کودک شما دوست دارد به آواز یا بازی ادامه دهد
یا نه استفاده کنید.
 از تماس چشمی و یک نگاه منتظر برای «پرسیدن» اینکه آیا کودک شما دوست دارد شی ،فنجان ،یا
غذا را بگیرد و دریافت کند.
 یک اثر صوتی برای اشاره کردن به یک کودک استفاده کنید که شما با یک شی در حال انجام عملی
هستید.
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 لبخند بزنید یا بخندید و انگشتانتان را تکان دهید تا نشا ن دهید که میخواهید کودکتان را قلقلک
کنید.
 برای نشان دادن اینکه شما میخواهید یک بازی حرکتی انجام دهید دست خود را دراز کنید.
 ژست فوت دادن را تقلید کنید تا نشان دهید شما میخواهید به حباب ها فوت کنید یا یک بادبادک
را فوت کنید.
مثال لیندای و آنتونی یکی از دالیل اهمیت استفاده از ساختار فعالیتهای مشترک برای بازی و برای فعالیت-
های روتین مراقبتی را نشان میدهد .درک آنچه شما نشان میدهید و میگوید برای کودک شما بسیار سادهتر
میشود وقتی او از قبل می داند بعدا چه اتفاقی خواهد افتاد .بنابراین تا جایی که میتوانید در همه کارهای
روزانه کودکتان در مورد یک مرحله،مقدمات  ،موضوع ،تغییر ،و اتمام فعالی  ،فکر کنید .این به اندازه حمام
کردن ،پوشک کردن ،لباس پوشیدن ،غذا خوردن ،و  .....مهم است و برای بازی اجتماعی و بازی با شی نیز
وجود دارد .اگر شما نیاز به یادآوری دارید به فصل  6برگردید و بخش روالهای روتین فعالیت مشترک را
ببینید.
مرحله  . 3کمک مورد نیاز ارائه دهید
یک روش موثر برای آموزش «درخواست» کمک کردن به کودکتان با دادن اشیا به شما یا با نگاه کردن به
شما برای کمک ،استفاده از چیزهایی است که اندکی تنها انجام دادن آنها برای کودکتان مشکل است .در
حالی که شما به نیازهای کودکتان کمک ارائه میدهید  ،همچنین از ژستهای مشکلتر استفاده میکنید تا
به کودکتان در یادگیری درک ارتباط غیر کالمی کمک کند.
در اینجا چندین پیشنهاد و ایده وجود دارد:
 برای کودکی که پازل دوست دارد ،شما میتوانید از پا زلی استفاده کنید که کامل کردن آن به
تنهای برای کودکتان اندکی مشکل است .همانطور که شما و کودکتان در حال کامل کردن پازل
هستید ،به سوراخهای هر تکه اشاره کنید ،در حالی که میگویید «این میرود اینجا!اینجا!»
هنگامی که کودکتان اشاره شما را دنبال میکند تکهها را به داخل آن بگذارید .اینجا -پاداشی
برای توجه کردن و دنبال کردن اشاره وجود دارد!
 شما ممکن است تکه های پازل مربوط به یک پاز دلخواه را در یک ظرف یا کیف پالستیکی
بگذارید که کودکتان خودش نتواند آن را باز کند .پازل و ظرف تکههای پازل را به او بده و منتظر
بمانید ک ه از شما درخواست کمک کند .هنگامی که کودکتان تشخیص داد خودش نمیتواند آن
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را باز کند ،با استفاده از یک دست باز برای درخواست آن همراه با کلمات از او بپرسید نیاز به
کمک دارد .سپس هنگامی که او آن را در دست شما گذاشت آن را باز کنید و آن را برگردانید.
پاداش او بر ای پاسخ به دست باز شما و درخواست کمک کردن دسترسی به تکههای پازل است.
 شما ممکن است بازی با یک اسباب بازی بادی شروع کنید که کودکتان تماشای آن را دوست
دارد .آن را زیاد به باال نفرستید! هنگامی که برگشت منتظر بمانید و ببنید کودکتان چه کاری
انجام میدهد .او ممکن است به شما نگاه
کنند یا آن را به شما بدهد .اگر چنین کرد،

نکته مفید

همانطور که آن را به باال پرتاب میکنید و

درست همراه با افزایش ارتباط غیر
کالمی کودکتان با شما ،درک کودکتان به
نیازهای ارتباط غیرکالمی شما افزایش
مییابد که شما فرصتهای زیادی خلق
میکنید ،مقاومت میکنید و خودتان را در
موقعیت قرار میدهید که توجه کودک را
جلب کنید.

کنید) به سرعت آن را باد کنید و آن را به

در محلهایی که مراقبت از کودک یا
بازی با کودک فراهم میکنید – بر روی
میز تعویض ،بر روی شیر حمام ،بر روی
میز آشپزخانه ،یا تخت خواب کودک ،بر
روی دیوار با نواحی بازی -نوارها
یادداشت یا یادآورهای بگذارید که به شما
راه اندازی ژستها و فعالیتهای روتین
یادآوری کند

آن را دوباره انجام میدهید ،بگویید« ،دوباره
میخواهی؟» .اگر نه ،با دستان کشیده و باز
و کلمات از کودکتان بخواهید آن را به شما
بدهد .سپس همانطور که کودکتان آن را به
شما میدهد (حتی اگر نیاز داشت کمکش
کودک دهید تا دوباره انجام دهد.
عالوه بر این فعالیتهایی که شما با آنها کمک ارائه می-
دهید ،فعالیتهای روتین اجتماعی حسی میتوانند برای
آموزش معنی ارتباط غیر کالمی به کودکتان استفاده
ش وند .هنگامی که شما در حال بازی مانند تعقیب و گریز/
«من دارم میام تو رو بگیرم» ،هواپیما« ،حلقه بازی» قایم
باشک چرخیدن بازی کنید ،و حاالت چهره ،ژستها ،و

حرکات بدن خود را برجسته کنید به طوری که کودک روابط بین حرکات شما و بازی را یاد بگیرد .حرکات
شما و کلمات برای کودکتان «برچسب-کدگذاری» بازی خواهد داشت .بازی کردن بازیها و انجام فعالیتهای
مراقبتی به شیوه آداب و رسوم -ساختار بازی مشترک -با اسباب بازیها ،با فعالیتهای روتین اجتماعی حسی،
با فعالیت های پوشک کردن /لباس پوشیدن /حمام کردن /زمان خواب و با فعالیتهای روتین زمان غذا خوردن
به کودکتان در یادگیری ارتباط ژست ها ،بیانات صورتی ،و کلمات شما با فعالیتهای روتین کمک خواهد کرد.
شما در حال آموزش اینکه چطور معنی صورت ،ژست ها ،حرکات بدن و کلمات شما را بخواند یا تفسیر کند به
کودکتان هستید.
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برنامهریزی فعالیتها برای افزایش ارتباط غیر کالمی
ترکیب همه مراحل قبل در فعالیت های روتین روزانه ممکن است به شما کمک کند اگر شما برای برنامهریزی
از دو فرم بحث شده در این بخش استفاده می کنید .ابتدا ،در مورد یک فعالیت مشترک متمرکز بر شی و یک
فعالیت روتین اجتماعی حسی فکر کنید که کودکتان واقعا از انجام آن همراه با شما لذت میبرد .تصور کنید
مراحل و توالی آن روال را طی می کنید .کودک شما برای درخواست این اعمال ترجیحی ،حرکات یا نتایجها
از شما چه ژستی میتواند انجام دهد؟ به دو مثال در جداول در صفحات آخر این فصل نگاه کنید و سپس
سعی کنید چ ند فعالیت برای تمرین با کودکتان در این هفته تکمیل کنید .اگر دوست دارید ،کپیهای زیادی
از فرم برای ثبت اطالعات در مورد فعالیتهای اضافی عالوه بر اینهایی که در چک لیست شده است تهیه
کنید.
برای برخی والدین ،تقسیم روز به شش نوع بازی و فعالیت مراقبتی یا روتین که در کل روز رخ میدهند و
سپس شکستن مراحل فعالیت مشترک که هر روال و فعالیتی شامل میشود مفید است .هنگامی که شما این
را انجام میدهید شما چارچوبی برای فکر کردن از طریق ژستها ،اعمال ،حاالت چهره و کلمات دارید که که
با آنها مراحل پیش میروند .در جداول در صفحات آخر این فصل به شما چندین مثال ارائه میدهد که والدین
دیگر ایجاد کرده اند .سعی کنید یک یا دو تای اینها را انجام دهید ،مراحل را مناسب با خانه و شرایط محیطی
خود تغییر دهید .مطمئن شوید برای هر مرحله داستانی دارید ،نشانههای ژست را واضح ارائه دهید ،و به
کودکتان نشان دهید فعالیتی از یکی از ردیفهای خالی فرم انجام دهد .سپس دست نوشته را در طی فعالیت
امتحان کنید و ببنید آیا این به شما در شکستن فعالیت به مراحل ساده که هر یک شامل یک داستان ساده
و یک ارتباط غیر کالمی برای شما و برای کودکتان باشد کمک میکند (مثال مورد لیندا ،آنتونی و حبابها در
باال ببینید) .ممکن است از اینکه ببنید کودکتان چقدر سریع شروع به مشارکت در هر مرحله میکند و چقدر
سریع شروع به برقراری ارتباط با بدنش میکند شگفت زده شوید.
اگر شما تا االن ما را دنبال  ،و فعالیتهای قبل را انجام داده باشید ،چند روش برای افزایش آگاهی و درک
کودکتان از ارتباط غیر کالمی خواهید یافت -استفاده شما از ژستها ،نگاه کردن ،و حاالت چهره ای.
شما درک کودکتان از ژستها ،صداها ،و نگاهها را خواهید دید و او از آنها در پاسخ به شما استفاده میکند.
ببنید آیا شما با اکثر عبارات در چک لیست زیر موافق هستید .اگر بله ،شما اکنون مجهز به مهارتهای مهمی
برای کمک به کودکتان در یادگیری درک ارتباط غیر کالمی هستید -دانشی که همچنین به کودکتان در رشد
و توسعه گفتار و زبان کمک خواهد کرد .اگر نه ،سعی کنید فعالیتهای قبلی را تجربه کنید تا زمانی که شما
برای هر یک از عبارات در چک لیست موفقیتی بدست آورید.
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 من در طی بازیهای مختلف و انجام فعالیتهای روتین مراقبتی فرصتهای برقراری ارتباط بسیاریبرای کودکم ایجاد کردهام ،ما اینها را اکثر روزها انجام میدهیم.
 من فرصتهای زیادی در طی روز برای برجسته کردن زبان بدنم به بچهام پیدا کردهام. هنگام کودکم از یک نشانه غیر کالمی استفاده می کند (مهم نیست چقدر کوچک است) من تالشمی کنم آن را دنبال کنم ،بنابراین کودکم یاد خواهد گرفت که او میتواند با بدن حرف بزند و آنچه
میخواهد بگیرد.
 من راههای استفاده از بدنم برای برقراری ارتباط در طی بازیی کشف کردهام ،من حاالت و ژستهایمرا اغراق می کنم بنابراین کودکم به آنها توجه خواهد کرد.
-

هنگامی که من با کودکم با استفاده از زبان بدن و کلمات ساده ارتباط برقرار میکنم ،من میدانم
چطور مقاومت کنم و برای کمک به کودکم پ اسخ دهم ،بنابراین ما معموال موفقیت داریم.

 من معموال خودم را در جلوی کودکم قرار میدهم و به سطح چشمش نزدیک میشوم بنابراین برایکودکم راحت است که ارتباطات من را ببیند.
 کودکم در حال یادگیری نحوی «خواندن» زبان بدن من در موقعیتهای بسیار بیشتری در خانه است.اگر کودک شما عالمت دهی به شما به شیوه دلخواه و مطلوب شروع کند چه؟
مادر بیتانی با این نگرانی به یک جلسه مربیگری والدین آمد« :هنگامی که من سعی میکنم منتظر عالمتی
باشم تنها پیامهای بیتانی که با من ارتباط برقرار میکند گریه کردن و جیع کشیدن است .او سعی میکند به
محض اینکه شی نمایان میشود آن را چنگ بزند ،بنابراین من نمیتوانم بفهمم چطور آن را عقب نگه دارم تا
او بتواند به من ژستی ارائه دهد .من باید چه چیزی انجام دهم؟»
درمانگر بیتانی به اندازه کافی می داند که او تغییر را دوست ندارد .درمانگر پیشنهاد میکند که به جای نگه
داشتن شی در عقب ،مادر تالش کند آیتمها در ظرفها ،کیسههای زیپدار پالستیکی ،یا شیشههای به او
بدهد که او میتواند بگیرد ولی نمیتواند باز کند .ممک ن است بیتانی بتواند مقداری کنترل بر شی داشته باشد،
ولی هنوز باید عالمتی بدهد که او نیازمند کمک است .برای کمک بیتانی با یک ژست درخواست کمک میکند
به جای اینکه گریه کند ،مادرش باید دستایش را جلوی بیتانی بگیرد به طوری که اگر نیاز داشت بتواند به
سرعت درخواست کمک کند ،و سپس به سرعت آن را برای بیتانی باز کند و به او بدهد قبل از اینکه بیتانی
شانس گریه کردن داشته باشد.
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در استراتژی دوم مادر شروع به استفاده از مقدار زیادی بستههای سرگرمکننده  -تنها دو یا چند بیسکویت در
هر بسته غذایی (برای میان وعده) ،یک اسباب بازی در هر کدام (برای بازی با اشیا کوچک) ،یک مداد رنگی
در هر کدام (برای نقاشی کشیدن) -در فعالیتها هنگامی که شانس زیادی برای تمرین وجود داشت .این مکرر
اتفاق می افتاد و بیتانی به جای گریه کردن از کمک استفاده میکرد .این کار با زمان انجام شد .ولی مادرش
می دانست با تکرار این تمرینات بیتانی چیزهای جدید بهتر یاد خواهد.
با تمرین در طول زمان ،مهارت به رفتاری خودکار ،و مستقل ایجاد شد .و اندکی ناامیدی وجود داشت چون
بیتانی به سرعت و به راحتی به هدفش رسید -بیرون آوردن آیتم(شی) /بسته سرگرم کننده هنگامی که او آن
را به دست مادرش میداد.
مادر همچنین پشینهاد که ما در باال بحث کردیم تمرین کرد :او چیزی که او دوست داشت و قبال شروع به نق
زدن کرده بود به بیتانی پیشنهاد داد .او یک اسباب بازی ترجیحی همچنین یک اسباب بازی ناخواسته اندکی
خارج از دسترس نگه داشت .هنگامی که بیتانی به اسباب بازی مورد نظر رسید ،مادرش به سرعت آن را به او
داد بنابراین او توانست یاد بگیرد که میتواند به چیزه ا دست یابد به جای اینکه وقتی چیزی میخواهد فقط
نق بزند.
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برنامهریزی فعالیتها برای تشویق ارتباط غیر کالمی
فعالیت

بازی با اسباب بازی یا شی دیگر .قطارها

کودک من دوست

من میتوانم به او

دارد:

بپیوندم با:

قطارها به جلو و عقب

دادن قطارها به او

هل بدهد

برای هل دادن

منتظر پاسخ هستم با:

دادن مسیر و ریل به
او برای بهم وصل
کردن و هل دادن
قطارها به جلو و عقب
هل

دادن

کودکم میتواند با بدنش درخواست کند با:

زبان بدن

قطاری

دیگر به جلو و عقب

دادن جعبه قطارها که او نمیتواند باز کند به من

دادن یک قطار یا مسیر به من

اشاره کردن به قطاری که او دوست دارد داشته

اشاره کردن به یک قطار یا مسیر

باشد
گفتن رنگ قطاری که او دوست دارد داشته باشد به

گفتن یک کلمه در حالی که به
من نگاه میکند

من
دادن یک مسیر که او نمیتواند خودش آن را وصل
کند به من
اشاره کردن یا گفتن به من که مسیر کجا بگذارم
دادن یک قطار به من وقتی او قطار من را میخواهد

شنیدن صدای کو-کو

ایجاد صدای کو-کو
در حالی که قطار را به
جلو و عقب هل می -
دهد یا قطارش با

ایجاد صدای کو-کو
نگاه کردن به من ،یا تصادف کردن یا حرکت دادن

ایجاد صدا با یا بدون نگاه به من
کپی کردن از من با قطارش

قطارش نزدیک قطار من

قطار من تصادف می -
کند
بازی اجتماعی
قلقلک کردن

نگه داشتن پاهایش و

قلقلک دادن پاها و

لیز دادن بدنش نزدیکتر به دستان من برای قلقلک

قلقلک دادن شکمش

شکمش

دادن
گفتن «قلقلک» یا اسم ب خشی از بدن برای قلقلک
دادن
نشان دادن شکمش به من
باال آوردن پاهایش
نگاه کردن به من
نگاه کردن و خندیدن/لبخند زدن به من

وعدههای غذایی
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حرکت بدن به سمت من
گفتن یک کلمه در حالی که به
من نگاه میکند
نگاه کردن به من
نگاه کردن و خندیدن/لبخند
زدن به من

فعالیتهای مراقبتی (حمام کردن ،لباس
پوشیدن ،تعویض لباس /وقت خواب)
کارهای معمولی خانه

شکستن فعالیتها به مراحل ارتباط غیر کالمی
فعالیت روزانه
فعالیت های مراقبتی (حمام کردن ،لباس

مراحل
.1

پوشیدن ،تعویض کردن ،وقت خواب)
لباس پوشیدن

گزینههای بدن در حال صبحت
لباس برای پوشیدن
آماده کردن

.2

پوشیدن پیراهن

.3

پوشیدن شلوار

.4

بستن دکمه ها یا
زیپها

.5

پوشیدن جورابها و
کفشها

.1

دادن لباسها به مراقب برای پوشاندن آنها ،یکی یکی ،با درخواست
مراقب

.2

هل دادن پیراهن از سر ب سمت پایین ،باال بردن هر دست برای لباس
 ،هل دادن به سمت پایین برروی ناحیه شکمی

.3

ایستادن بر اساس دستورالعمل ،باال بردن هر پا برای شلوار ،کمک کردن
برای باال کشیدن شلوار ،کمک کردن برای باال کشیدن روی باسن

.4

اشاره کردن به دکمهها و زیپ ها یا هل دادن آنها هنگامی که تقریبا کار
با آنها تمام شده است

.5

نشستن بر اساس دستورالعمل ،دادن هر تکه ،و باال بردن هر پا برای هر
جوراب /کفش برای پوشیدن آنها ،کمک کردن در باال کشیدن جوراب،

یا پوشیدن کفش ،در انتها ایستادن بر اساس دستورالعمل

کارهای معمولی خانه

.1

برداشتن لباسها

تمیز کردن لباسهای کثیف

.2

بازکردن سبد لباسی

.3

پرتاب کردن لباسها

.4

.1

برداشتن لباسهای کثیف درخواستی از کف زمین و حمل سبد لباسی
یا دادن آن به مراقب

.2

اشاره کردن با صدا و آوا به سبد برای باز کردن

در سبد

.3

اشاره کردن با صدا و آو به آنچه باید در سبد ریخته شود

بستن درب سبد

.4

دنبال کردن دستورالعمل کالمی و ژستی برای بستن سبد

بازی با اسباب بازی یا اشیا دیگر
بازی اجتماعی
وعدههای اصلی غذا
بازی در محیط بیرون
فعالیتهای کتابی
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چطور شما موفق خواهید شد؟ برای روبرت ،که یاد گرفته است چطور از ژستها برای گرفتن خیلی سریع
آیتمها از یک کیف استفاده کند ،پدرش «تا این حول و حوش باال رفته» و از همان فرصتی که برای آموزش
ژست های دیگر استفاده کرده است ،بکار برد .پدر روبرت توقع دیگری داشت :هنگامی که او کیف بر اساس
درخواست فیزیکی روبرت باز کرد ،او دو شی داخل کیف را باال نگه داشت و آنها را به روبرت پیشنهاد داد ،که
او باید به آن شی که میخواست اشاره میکرد .روبرت به شی مورد نظر رسید و پدرش گفت «اشاره» در حالی
که یک اشاره را مدلسازی می کرد و سپس دست روبرت برای یک اشاره شکل داد همانطور که او شی را لمس
کرد .به محض اینکه روبرت شی را با اشارهاش لمس کرد ،پدرش آن را به او داد.
خالصه فصل
اولین روش برقراری ارتباط با بدنها و صورت هایمان است .مدتها قبل از ظهور گفتار ،اکثر بچههای کوچک یاد
میگیرند که مردم از عالمت های بدن برای ارسال پیام به جلو و عقب استفاده میکنند .آنها در بسیاری از
پیامهای غیر کالمی ارتباطی مهار میشوند ،قبل از این که آنها بتواند اولین کلمه را بیان کنند .گفتار بعدا ،خارج
از یک سیستم ارتباط غیر کالمی پیچیده ایجاد میشود و رشد می کند .همانطور که شما به کودک مبتال به
اتیسم خود کمک میکنید استفاده از بدن ،چشم ها ،و صدایش برای ارسال و درک ارتباطات ساده یاد بگیرد،
شما به تدریج به افزودن انتظارات و فرصتها برای ارتباط ژستی ،شروع با ژستهای آشنا و ساده برای استفاده
و آموزش آرام برخی ژست های جدید ادامه خواهید داد .شما در حال آموزش یک درس حیاتی زندگی به
کودکتان هستید این است که ما با دیگران ارتباط و تعامل برقرار میکنیم ،نه اینکه با گریه کردن ،چنگ زدن،
جیغ زدن به آنچه می خواهیم برسیم .در عوض ما پیامهای در مورد آنچه ما میخواهیم ،احساس میکنیم ،و
میخواهیم به اشتراک بگذاریم را ارسال میکنیم و ما به خوبی به پیامهای آنها توجه میکنیم .پیامهای ما در
مورد افکار ،احساسات ،خواستهها  ،و نیازهای است که ما را به نزدیک شدن ،درگیر شدن ،و صحبت کردن با
دیگران تحریک می کنند و ما این را از طریق بیانات صورتی ،ژستها ،پوسچرها ،تماس چشمی ،و در نهایت
کلمات انجام می دهیم .زبان گفتاری کودک شما خارج از این چارچوب ایجاد خواهد شد.
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لیست یخچال
هدف :بر ای فراهم کردن روشی برای کمک به بچه کوچک شما که مبتال به اتیسم است تا بیان خواستهها،
احساسات ،و عالقه مندیهایش را با استفاده از زبان بدن و درک زبان بدنش یاد بگیرد.
مراحل:
 کمتر انجام بده تا کودک شما بیشتر انجام دهد!
 توقف کن و منتظر بمان -برای یک ژست ،تماس چشمی و یا یک آواسازی
 در طی بازی و فعالیت های روتین مراقبتی ژستها به مراحل فعالیت مشترک اضافه کنید
 بیانات صورت و ژستها در طی بازی و کارهای مراقبتی اغراقآمیز کنید
 مواد برای تمرین ژست «به من بده» در طی بازی تقسیم کنید
 به اشیا و تصاویر اشاره کنید و منتظر بمانید کودک شما آن را دنبال کند.
 مراحلی برای تغییرات ارتباطی در فعالیتهای کلیدی بسازید -بازی با اسباب بازی /شی و اجتماعی،
وعدههای غذایی ،فعالیت های مراقبتی (حمام کردن /لباس پوشیدن /تعویض کردن /وقت خواب) و
کارهای معمولی خانه.
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