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 7فصل 

 یادگیری درک زبان بدن

 اهمیت ارتباط غیر کالمی

 ها، ( یادگیری بیان خواسته1های به شما برای کمک به کودکتان برای )هدف فصل: ارائه راه

زبان بدن شما. ارتباط غیر ( یادگیری درک 2ها با استفاده از زبان بدن، و )احساسات، عالقه

 ای برای صحبت کردن و زبان است.هکالمی پای

  چرا ارتباط غیر کالمی )زبان بدن( بسیار مهم است 

کنیم، ارتباط برقرار کردن کنیم به گفتار فکر میهر چند اکثر ما هنگامی که در مورد ارتباط کودکان فکر می

ینکه گفتار آنها رشد کند و ایجاد شود، اکثر کودکان و نوپایان چیزی فراتر از صحبت کردن است. مدتها قبل از ا

بسیار دست، پوسچرهای بدن، و صداها  حرکات،چهره ایحاالت ها، چشمها با استفاده از در گرفتن پیام

کنند! ها صحبت میگیرند. بدنشوند. آنها همچنین درک زبان بدن والدین خود را به خوبی یاد میماهر می

تواند ارسال افکار و احساسات دهد که ذهن یک نفر میستفاده از ارتباط غیر کالمی به آنها یاد میتشخیص و ا

تواند این کند و ذهن دیگری می دریافت -ها، و صداهاها/ ژستاز طریق تماس چشمی، واکنش -به دیگری

چیزی است که همه جوانب  . این همهشودتفسیر طرف مقابل در ذهن  ،ارسال میشود  فرد از بدن یی کههاپیام

 دهد. ارتباطات را تشکیل می

های مندیها و عالقهتواند افکار، احساسات، خواستهاز طریق زبان بدن، کودک شما درک خواهد کرد که او می

توانید احساسات او را تفسیر کنید. این دلیلی است که چرا ارتباط غیر کالمی شما را تفسیر کند و شما می

است: به کودک شما شیوه جدید از درک افراد دیگر و خودش به عنوان افرادی با زندگی درونی، با بسیار مهم 

توانید هر نشانه دیگری دهد. به عبارت دیگر شما میتوانند به اشتراک گذاشته شوند، میحاالت روحی که می

گذاری آنچه در با اشتراک .را بخوانید، که به معنی خواندن ذهن است! این نحوی ارتباط ما با یکدیگر است

 ذهن و قلبهای ما جریان دارد. 
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 اهمیت ارتباطات غیر کالمی

کند اجازه دهد روشی برای بیان خودش و فقط این نیست که ارتباط غیرکالمی به کودکی که صحبت نمی

برای  حیاتیی و اساسپایه  ارتباط غیر کالمیشناسان اعتقاد دارند که داشته باشد. اکثر محققین زبان و زبان

ها معنا پیدا کند که ارتباط وجود دارد، گفتار و ژستاست. هنگامی که کودک درک می توسعه گفتاررشد و 

ساختمانی بر روی اولین سیستم ارتباطی ما، که آن را که  شودتبدیل می،کنند. گفتار به سیستم ارتباطی می

 شناسیم. های در حال صحبت میبدن

  افتد؟ اقی میچه اتف اتیسم در 

مشکالت زیادی در  اتیسم های کوچک مبتال به با یادگیری در مورد ذهن دیگران تداخل دارد. بچه اتیسم 

ها، و ها، گوشدیگر، از ذهن، از طریق بدن، و در چشم شخصی به شخصیدارند که از  هاییپیامیادگیری 

ممکن « دیگران»های پیام« خواندن»ها و امشود. این فرایند انتخاب برای ارسال پیذهن دیگری ارسال می

بسیار ناآگاه هستند که  اتیسمهای کوچک مبتال به رسد بچهداشته باشد. به نظر میناست برای آنها وجود 

را تشخیص  حاالت چهره ایها، صداهای گفتاری و ، ژستنگاهدهد؛ آنها اهمیت ارتباط بین دو نفرد رخ می

ها معنی وجود دارد به معنی توجه نخواهد کرد یا به دنبال عالمتد که در این داندهند. کودکی که نمینمی

برند یا برای کنند و دستهایشان به سمت اشیاء میشان حرکت میمعنی نیست. برخی کودکان اطراف والدین

بیان واضحی برای  متعالدر کل از هیچ  اتیسمهای کوچک مبتال به کنند. برخی بچهارسال پیام تالش می

های بسیار از طرف کودکشان کنند. والدین آنها باید دون دریافت نشانههایشان استفاده نمینیازها یا خواسته

تصمیم بگیرند کی زمان غذا دادن به کودک، تعویض او، بردن به رختخواب است. کودکان دیگر ممکن است 

دهند، بنابراین ا ناراحت کرده است انتقال نمیایراد بگیرند یا حالت پریشان نشان دهند، ولی آنها آنچه آنها ر

 والدین آنها باید برای درک آنچه کودکشان نیاز دارد بسیار تالش کنند. 

 چرا این مشکل وجود دارد؟ 

والدینش  علت بدون  کند ولیکند، یا استرس و پریشانی بیان میوقتی کودکی به طور کلی ارتباط برقرار نمی

نداشته ای برای او عادت کنند که کودکشان هیچ نیاز ناخواسته و برآورده نشدهگیری ممکن است به تصمیم

کودکی که همه نیازهایش چگونه شود! . زندگی آسان است! هر چیزی با شخص دیگری مدیریت میباشد

 ؟انگیزه  داشته باشدشود برای شروع برقراری ارتباط برآورده می

تواند رشد همه ارتباطات را به شدت به ی ارتباطات غیر کالمی میبرا اتیسماختالل در  این موانع ناشی از 

مانع رشد زبان و گفتار  -تواند برای سالها در مکانی باقی بماندتاخیر بیندازد، و این موانع برای ارتباطات می
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کند و میشود، از تبادالت اجتماعی بر پایه معنی به اشتراک گذاشته شده با والدین و افراد دیگر جلوگیری می

کند. قبل از اینکه مداخله اولیه برای اکثرا در دسترس دسترسی کودکان به یادگیری را به شدت محدود می

سال هنوز به طور کامل از  10یا  8باشد، این برای ما غیرعادی نبود که ببینیم برخی کودکان در رده سنی 

یا جایگزین بودند که بدین معنی است که آنها ارتباطات آگاهی نداشتند. آنها بدون ارتباطات گفتاری، ژستی 

 همچنین بدون تبادالت و تعامالت اجتماعی با هم ساالن و خواهر و برادر بودند. 

 های روزانهاستراتژی 

ی خود انجام دهند. در عوض داند که چه کاری برای زمان غذای کودک دو سال و نیمهوالدین جولیانا نمی

ای ای میوهخواهد به سوپ غالت، ساندویچ و غذاهان غذا، دختر کوچکشان مینشستن در صندلی بلندش در زم

زند، . برای نشاندن او از آنجا که او جیغ میبروددر اطراف خانه با فنجان در دست راه  ودسترسی داشته باشد 

والدینش  بنشیندو او نمیخواهد گذارند اندازد، و هنگامی که آنها او را در صندلی بلند میخودش را به پشت می

های از غذاهای صبحانه( بر روی یک طاقچه پایین در یک آذوقه غذایی کوچک )کاسه سوپ غالت، تکه

که او بتواند همیشه به آنها دسترسی داشته باشد و بردارد. ولی این بدین معنی است که میگذارند  آشپزخانه

 . خواهد ماندباقی  در همه جا  شهای نان و اثرات انگشت کوچک چسبناکخرده

دهد و در جلوی خواهد او مادرش را با دست به سمت آشپزخانه هل میهنگامی که جولیانا چیز خاصی را می

کند، جولیانا هیچ روشی برای ایستد. با این حال هنگامی که مادرش کابینت را باز میکابینت یا یخچال می

کند یا صحبت کند. مادرش باید هر با  اشاره است کهخواهد ندارد، چون او هنوز یاد نگرفته بیان آنچه او می

خواهد دهد که او نمیآیتمی را نگه دارد و آن را پیشنهاد بدهد، و جولیانا هر بار که مادرش چیزی را به او می

 10شود. چون جولیانا هیچ ژست واضحی ندارد مادرش ممکن است مجبور شود کند و ناراحت میگریه می

خواهد بخورد را پیدا کند، و جولیانا اغلب تنها دو تکه و پیشنهاد بدهد تا چیزی که او میانتخاب مختلف به ا

افتد کند. در طول یک روز بارها این اتفاق میزند و کل روند را دوباره شروع میخورد و سپس غذا را پس میمی

کند، ولی انتقاد می« دن اولوس کر»است. عمه جولیانا از مادرش برای خود ومادرش  برای  یاسترس او دائم

ای ندارد که چطور این جولیانا نسبت به سنش الغر است و مادرش واقعا نگران تغذیه او ست. او هیچ ایده

 بیان کند. خواهد با اشاره آنچه را که میمشکل را حل کند. او آرزو دارد که جولیانا بتواند 

 

 توانید انجام دهید یبرای افزایش ارتباطات غیرکالمی کودکتان چه کاری م 

سازد و راه ارتباطی مسیری برای زبان و گفتار می -های در حال صحبتبدن -توسعه و رشد ارتباطات غیرکالمی

توانید برای کمک به بچه کوچکتان سازد. اینجا پنج مرحله خاص است که شما میای با افراد دیگر میدو طرفه



 
5 

 

ها، و یک بدن در حال صحبت را ایجاد کنید و در بیان نیازها، عالقهمبتال ست استفاده کنند با  اتیسم که به 

 تر باشید: دهنده فعالیعنی یک ارتباط -احساساتش مسئولیت بیشتری داشته باشید

 : کمتر کار کنید تا کودکتان بیشتر کار کند. 1مرحله 

 . اندکی منتظر بمانید. 2مرحله 

 . های تمرین بیشتری خلق کنید. فرصت3مرحله 

 . اصرار کنید. 4مرحله 

 . خودتان در موقعیت قرار دهید. 5مرحله 

ها رین فعالیتدهیم، چندین ایده برای تمدر صفحات بعدی، ما نحوی انجام هر یک از این مراحل را توضیح می

 دهیم. توانید برای حل مشکالتی که ممکن است پیش بیاید پیشنهاد میدهیم و آنچه شما میمی

 متر انجام دهید تا فرزندتان بیشتر انجام دهد . ک1مرحله 

ها، تماس های کوچک، باید نحوی استفاده از ژست، مانند همه بچهاتیسمهای کوچک مبتال به بچه. استدالل

خواهند، برای به اشتراک گذاشتن ، و صداها برای انتخاب کردن، نشان دادن آنچه آنها میحاالتچشمی، 

بینی نیازهای کودکتان خواهند را یاد بگیرند. برای پیشرفتن چیزهایی که آنها نمیاحساساتشان، و برای نپذی

به آنها اجازه دهید در میان چند گزینه انتخاب کنند، به جای اینکه همه چیز را به صورت  -کمتر کار کنید

د؛ یا چیزی که آزاد در اختیار کودکتان قرار دهید؛ به جای یک انتخاب چندین مورد به کودکتان ارائه دهی

 او را به برقراری ارتباط تشویق کنید.  -خواهد را به او پیشنهاد دهیددانید او نمیمی

 فعالیت: بفهمید چطور کودکتان را تشویق کنید که در طول روز بیشتر ارتباط برقرار کند 

مورد بحث قرار  4صل در طول چند روز آینده برای مشاهده کودکتان در حین انجام شش نوع فعالیتی که در ف

 گرفت زمان صرف کنید: 

 بازی با اسباب بازی یا اشیا دیگر .1

 بازی اجتماعی  .2

 غذا خوردن  .3
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 های مراقبتی )حمام کردن/ لباس پوشیدن/ تعویض لباس/ زمان خواب(فعالیت .4

 های مرتبط با کتاب فعالیت .5

 کارهای روزمره خانه  .6

 برقراری ارتباط بیشتر هستند: اینجا چندین ایده برای تشویق کردن کودکتان به 

  توانید کمک کنید تا فعالیت و اینکه چطور شما می موضوعدر هر شش فعالیت لیست شده، در مورد

تنقالت او)هر خوراکی  که توانید کودکتان در طی فعالیت کار بیشتری انجام دهد فکر کنید. آیا می

اش رخواست کند، یا تنها چند کوکی در کاسهرا به چندین تکه کنید تا کودکان آنها را د دوست دارد(

؟ برای افزایش کندبگذارید تا او درخواست مقدار بیشتری 

های بیشتری به او توانید انتخابمشارکت کودکتان آیا می

کنید پیشنهاد دهید؟ در مورد راه اندازی چه؟ آیا فکر می

کودکتان بتواند به شما در باز کردن ظروف، برداشتن مواد، 

ها برای استفاده کمک کند؟ توالی فعالیت اب آیتمانتخ

، تنوع، و بستن/ موضوع، مقدماتای مشترک چهار مرحله

 اید به خاطر داشته باشید. یاد گرفته 6انتقال که شما در فصل 

 هایی که بعد، برای هر یک از این چهار فاز، لیستی از فعالیت

ودکتان در توانید انجام دهید که به مشارکت بیشتر کشما می

فعالیت کمک خواهد کرد ایجاد کنید. )ما فرمی برای شما 

توانید از آن استفاده کنید و اگر ایم که شما میآماده کرده

توانید لیستان را در این کتاب قرار دهید. این بخواهید می

د، تقریبا در انتهای این فصل است.( اگر شما مطمئن نیستید که کودکتان ممکن است چه پاسخی ده

 آن را امتحان کنید و بر اساس آنچه کار کرد و آنچه کار نکرد آن را تغییر دهید. 

 . اندکی منتظر بمانید2مرحله 

خواهید را انجام دهید . یک روش کمتر انجام دادن کارها این است که قبل از اینکه کاری که میاستدالل

رای کودکتان برای برقراری ارتباط با شما در مورد ای از طرف کودکتان بمانید. با انتظار کشیدن بمنتظر نشانه

 -، ژستهای دستی، صداهانگاه کردن –خواهد شروع کنید. شما کارنامه رفتارهای ارتباطی کودکتان آنچه او می

کنند بدون زبان اغلب والدین احساس می

اتیسم تشخیص داده شده،  کالمی، یا با این

کودکانشان قادر به انجام هیچ کاری 

 کنند انجام مفرط کارهاآنها فکر می. نیستند

کنند ولی برای کودکانشان به آنها کمک می

هش میدهند و به طور آنها استقالل را کا

 . شوندناخواسته مانع یادگیری می
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خواهد بدست فرستد و آنچه او میو آگاهی کودکتان که هر یک از این روشهای برقراری ارتباط پیامی می

 ساخت. آورد را خواهید می

 فعالیت: منتظر بمانید، ولی به طور فعاالنه به نشانه کودکتان نگاه کنید

برداشته شود، یک نوشیدنی داده شود، یک اسباب  -خواهدهنگامی که کودکتان به طور آشکار چیزی می

بدنش شی مورد نظر را باال در جلوی  -بازی حمام بگیرد، به شی مورد نظرش که از زیر مبل یافته است برسد

یک صدا بگیرید و منظر بمانید. منتظر ژستی کوچک باشید، منتظر تماس چشمی کوتاهی باشید، برای 

 . منتظربمانید

خواهد انجام دهد. به دنبال تماس چشمی، یک دراز کردن منتظر باشید کودکتان چیزی برای بیان آنچه می

هایش است، دکتان از احساسات یا خواستهصدا یا ژستی که بیان کو -دست، یا یک آواز خوانی و ایجاد صدا

شنوید، به سرعت آنچه کودکتان با آن تک ارتباط بینید یا آن صدا را میباشید. هنگامی که شما آن ژست را می

 درخواست کرده است به او بدهید.

 فعالیت: حل مشکل با به حداقل رساندن ناامیدی کودکتان 

کنید ارائه ی زمانی که شما منتظر هستند و تماشا میدر اینجا چندین ایده برای حل مشکل برا

 شود: می

 شود اگر کودکتان برای برقراری ارتباط از گریه کردن و جیغ زدن استفاده کند، مثل چه می

جولیانا؟ انتظار کشیدن تنها باعث گریه کردن بیشتر خواهد شد. اگر کودکتان از گریه کردن برای 

)چیزی برای د، پس شما باید شروع به پیشنهاد دادن گزینه کنیدکنبرقراری ارتباط استفاده می

، قبل از اینکه شروع به گریه کردن کند. اگر کودکتان برای برداشتن  انتخاب پیشنهاد بدهید(

شود، توجه کنید که این نزدیک شدن قبل از اینکه کودکتان برای چیزی به شما نزدیک می

 و دستتان را به سمت دستان کودکتان دراز کنید. دهد، خم شوید برداشتن نق بزند رخ می

 نکته مفید

های کوچک تمایل به استفاده از صداها، دستها، و چشمهایشان همه با هم دارند تا به والدینشان هرچند اکثر بچه

هایت کودک در ن. ای ارائه دهند، کودکان مبتال به اتیسم تمایل به استفاده از آنها به صورت مجزا هستندنشانه

-ها، نیازها، احساسات و عالقه، صدا را برای بیان خواستهنگاه کردنشما یاد خواهد گرفت که چطور ژست، 

در مورد نحوی کمک به کودکتان برای ترکیب این رفتارها در ارتباطات  13در فصل . های خود ترکیب کندمندی

 . بحث خواهد شد
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 کند )ژست وجود دارد( با یک برداشتن هنگامی که کودکتان دستانش را به سمت شما دراز می

 دنبال کنید. 

کردند. در حالی که جولیانا در کابینت آشپزخانه شروع می به جستجودر مورد جولیانا چه؟ والدین جولیانا 

جام دهد، آنها سه یا چهار غذای مورد عالقه از کابینت بر روی لبه پیشخوان مرتب خواست کار دیگری انمی

 گفتند. به او می« بیا کمی غذا بخور»و چیزی شبیه به این  را گرفتند جولیانا دست  کردند. آنها سپسمی

 ندکردبه اشیا اشاره می و شدند،جولیانا خم میرفتند، به سمت آنها سپس در آشپزخانه راه می

داشتند، آن را رسید، والدینش آن را برمیها میهنگامی که جولیانا به یکی از آیتم« خواهی؟چه چیزی می»

دادند، بنابراین او مجبور بود دوباره به سمت آنها برود. به محض گرفتند، و آن را پیشنهاد میبه جلوی او می

 کرد. ولیانا با رسیدن ارتباط برقرار میدادند، چون جرسید، آنها به او غذا میاینکه جولیانا می

 شود اگر کودکتان فقط آنجا بایستد و هیچ کاری انجام ندهد؟ آیتم مورد عالقه را پایین چه می

بیاورید، چمباته بزنید به طوری که با کودکتان چهره به چهره شوید، و در عین حال شی را به 

هنگامی « هی )یا اسباب بازی دلخواه دیگر(؟خوارا می عروسکآیا شما »کودکتان پیشنهاد دهید: 

، و آن را به او بدهید. کودک «خواهیدمی عروسکبله، شما »رسد، بگویید گرفتن آن می برایکه او

 رسیدن! -کندشما با یک ژست ارتباط برقرار می

 های تمرین زیادی خلق کنید. فرصت3مرحله 

ش برای برقراری ارتباط یاد بگیرد، او به تمرین بسیار زیادی . برای اینکه کودکان نحوی استفاده از بدناستدالل

توجهی کردن به نیازهایش بلکه با توانید هر ساعت که شما با کودکتان هستید نه تنها با بینیاز دارد. شما می

به  دادن چیزها به کودکتان بدون اینکه او نیاز انجام تأخیربا  کاری کردن و هایی برای اندکی کمیافتن راه

های برقراری ای برای خلق وسوسهکنید. در اینجا ایده ایجاد برقراری ارتباط داشته باشد، فرصتهای زیادی

 ارتباط وجود دارد. 

 انجام دهید تأخیر بافعالیت: قبل از اینکه چیزی به کودکتان بدهید به طور فعاالنه عقب بکشید و 

 ارتباط وجود دارد:  های برقراریدر اینجا چند ایده برای خلق وسوسه

 ولی برای بلند کردن کودکتان منتظر  -قبل از اینکه کودکتان بلند کنید، بازوهایتان را به او بدهید

کند. نگاه در ابتدا کند یا بازویش را در پاسخ به شما بلند میبمانید تا زمانی که او به شما نگاه می

 تواند سریع و زودگذر باشد. می
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  به نوشیدن آب نیاز دارد، مقداری آب در فنجانش بریزید، خم شوید به هنگامی که کودکتان

ولی برای دادن به دست او  -طوری که چهر به چهره شوید، و فنجان را در جلوی او قرار دهید

 تولید کند یا به او برسد. صدایی منتظر شوید تا کودکتان نگاه کند،

 شما نیاز دارد. برخی اوقات کودکان به هر کنید که در آن کودکتان به کمک ایجاد هایی موقعیت

اگر این چیزی که آنها نیاز دارند بدون برقراری ارتباط با دیگری برای کمک دسترسی دارند. 

ها، یا دیگر ها، فنجان، اسنکتوانید اسباب بازی، شما میموضوع برای کودک شما صحیح است

دیدن باشد ولی نتواند به آنها برسد )بر اشیا خاص دلخواه کودکتان را طوری نگه دارید که قابل 

روی یک طاقچه یا در یک ظرف شفاف در بسته( به طوری که کودکتان مجبور شود از شما برای 

خواهد کمک بخواهد. این چه شکلی است؟ کودک شما ممکن است به طاقچه گرفتن آنچه می

توانید د و نق بزند. شما میبرسد، ممکن است ظرف را برای شما بیاورد، یا ممکن است آنجا بایست

کند، ژستهای اگر کودکتان به شی میرسد یا به آن اشاره می« خواهی؟چه چیزی می»بگویید 

کند که گریه کردن یا نق زدن نیست، یا برای کمک ای صدا تولید میمربوط به برداشتن، به شیوه

گیرید. که شما آن را می لحظههمان در « خواهیدشما این شی را می»کند، بگویید به شما نگاه می

 « این شی اینجا ست.» سپس بگویید 

  دهد، به ایستد ولی هیچ عمل ارتباطی انجام نمیمیکنار شی یا وسیله ای  اگر کودک شما آنجا

توانید شی مورد نظرش را کودکتان کمک کنید درخواست واضحی با بدنش انجام دهد. شما می

، «(خواهی؟میچی )»هید تا برای رسیدن به آن تالش کند بردارید و آن را نزدیکتر حرکت د

-میاینو  )»تا یک ژست باال بردن برای گرفتن انجام دهد  ببرید دستان خود را به سمت او

یا خود را به جای کودکتان تصور کنید و درست در جلوی او )چه چیزی باید انجام «( خواهی؟

یندازد یا صدای تولید کند. اگر کودکتان تماس تا نگاه کوتاهی به شما ب«( ؟چی میخای» -دهید

کند یا برخی صداهای متفاوت از نق زدن در پاسخ به درخواست شما تولید چشمی برقرار می

 کند بالفاصله کودکتان بلند کنید یا شی را به او بدهید. می

 د، شوزند و به سمت ناراحتی بیشتری هدایت میاگر کودکتان در مورد خواستن شیء نق می

، بعد از اینکه دستش را دراز کرد او را دستهای خود را به نشانه بغل شدن سمت کودک ببرید

بلند کنید، او را به سمت شی بلند کنید، و در حین رسیدن به شی او را تماشا کنید. اگر رسیدن 

س یا هیچ ژست دیگری وجود ندارد، شی را با دست آزادتان بلند کنید، ولی آن را خارج از دستر

ل بقایجاد شود کودکتان نگه دارید؛ سپس منتظر بمانید تا نگاه کردن، رسیدن، یا تولید صدا و آوا 

 از اینکه آن را به او بدهید. یا در حالی که کودکتان هنوز بر روی زمین است شی را بر روی
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اینکه  بگذارید و فقط اندکی به او نزدیکتر کنید تا قبل از قفسه)یک سطح باالتر از دید کودک(

آن را به او بدهید عمل رسیدن را در او تحریک کنید. چون شما شی را درست بعد از ژست، صدا 

بود  غیر کالمیهای دهید، او یاد خواهد گرفت که این یکی از نشانهیا تماس چشمی به او می

 که باعث شد شما اسباب بازی به او بدهید. 

 ن است هنوز در ظرف درب بسته باشد. پس دهید، این ممکوقتی شما چیزی به کودکتان می

کودک شما باید آن را به شما بدهد و برای باز کردن آن از شما کمک بگیرد. اگر او آن را به 

او احتماال آن را به شما « کمک داری؟ »راحتی به شما ندهد، دستانتان را دراز کنید و بگویید 

در دست باز شما بگذارد. سپس آن را باز کنید  خواهد داد، ولی اگر نداد، به او کمک کنید تا آن را

 «!یا با بگیر شی( اینجا ست»)گویید و آن را به او برگردانید، در حالی که چیزی شبیه به این می

 خواهد، دو چیز دانید کودکتان میبه جای برداشت یک جعبه سوپ غالت از طاقچه که شما می

هر دو جعبه سوپ غالت جلوی کودکتان نگه  خواهد بردارید.از جمله چیزی که کودکتان نمی

-خواهد را برانگیزید. یا آن که کودکتان نمیدارید تا عمل رسیدن یا لمس آن چیزی که او می

جانی »خواهد را به او بدهید، و هنگامی که او شروع به اعتراض یا امتناع از گرفتن آن کرد بگویید 

شما دست بازتان را برای برگرداندن سوپ  )با یک حرکت دست قوی( در حالی که« نه گویدمی

کنید. سپس فورا جعبه غالت ترجیحی او را به او بدهید، و هنگامی که او غالت ناخواسته دراز می

سر تکان دادن   در حالی که شما با!« آفرین خیلی خوبه گوید بله،جانی می»به آن رسید بگویید 

کنید. حاال جانی با دو حس غیر کالمی ت میکنید و شروع به ریختن سوپ غالبله را اشاره می

 برقرار کرده است.  «بله» و خواستن ارتباط «نه »عدم درخواست

  به جای بلند کردن مکرر کودکتان برای چرخاندن، قلقلک دادن یا بغل کردن او، این عمل را یک

ای د و ثانیهبار انجام دهید و سپس کودکتان را روی زمین بگذارید. سپس به کودکتان نگاه کنی

یا هر -«خواهد بیشتر بچرخی؟می)»گردد صبر کنید ببنید آیا کودکتان برای انجام بیشتر برمی

(. اگر چنین است، زبان بدن وجود دارد! آن را دوباره حرکت دیگری که کودک انجام میدهد

کند ولی اگر کودکتان به شما نگاه می«(. خواهد بچرخد!یتن میآبله، )»بالفاصله انجام دهید 

ایستد ولی به هیچ دهد، بالفاصله پاسخ دهید و بچرخانید. اگر کودکتان آنجا میعملی انجام نمی

کند، خم شوید و دستتان را به او بدهید و منتظر بمانید کودکتان به شما روشی ارتباط برقرار نمی

خی به پیشنهاد نداد دست بدهد. اگر او انجام داد، به چرخاندن ادامه دهید. اگر کودکتان هیچ پاس

و هنوز آنجا منتظر ایستاد، جلو برو و چرخش یا عمل دیگری را دوباره به او تحویل بده 
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آن را چند بار انجام بده و سپس دوباره توقف کند، دستانت را دوباره به او بده، و «(. چرخش!)»

، به خواهدشدنزدیک منتظر بمان، درست مانند قبل. ببینید که آیا کودکتان به دستان شما 

خواهد بازی دوباره چشمانتان نگاه خواهد کرد، یا صدای برای برقراری ارتباط تولید کرد که او می

 تکرار شود. 

 ها، یک بالون، به جای دمیدن مکرر به حباب

یک آسیاب بادی، یا یک تولیدکننده صدا، آن 

را یک یا دو بار انجام بده به طوری که 

ود. سپس برای مند شکودکتان به آن عالقه

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 

یا -فوت»چشمان کودکت نگاه کن. بپرس 

و حباب کوچکی درست کن، ولی در « ؟حباب

اسباب بازی فوت نکن. کودک شما ممکن 

شما نگاه کند، ممکن است درست در چشمان 

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 

یک بار قبل از دمیدن زیاد منتظر بمان. ولی 

 ت کنیدهم بعنوتن جایزه برایش حباب درس

به طوری که ساده باشد نه سخت، و کودکتان 

اش را حفظ گیرد تا انگیزهتحت تاثیر قرار می

 کند.

 های عالی برای تمرین هستند. قبل از اینکه شما غذا زمان غذا و زمان میان وعده در جدول زمان

ار دهید، آن را بر روی سینی صندلی بلند کودکتان قرار دهید، آن را در جلوی خود و کودکتان قر

خواهد. به را پیشنهاد دهید ولی منتظر بمانید کودک نوپایتان به نحوی بیان کند که آن را می

بر روی آن قرار دهید، بنابراین کودکتان مجبور مقدار کمی اینکه سینی صندلی را پر کنید جای 

 نکته مفید  

گیرید که ممکن رفتارهای کودکتان در نظر ب

-است هنگامی استفاده شوند که چیزی رخ می

 :دهد

باال بردن : خواهدتوجه شما را می

؛ نگاه کردن به شما؛ صدا تولید دستتان 

کردن؛ لمس کردن یا ضربه زدن به 

شما؛ نگه داشتن شی برای نشان دادن 

 به شما

 خواستن چیزی که خارج از دسترس

اشاره کردن به یا درخواست : است

ی؛ دادن یک ظرف درب بسته به شما ش

برای باز کردن آن؛ با سر به شما اشاره 

کردن برای پس گرفتن شی؛ نشان دادن 

رود؛ نگاه کردن به شی جایی که شی می

 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 

؛ پرتاب «تمام شد»یا « نه»ی آواها

.یا (اگر مناسب باشد) )وسیله(کردن ایتم

 ترک آنجا
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نش بریزید به شود مقدار بیشتری را دوباره درخواست کند. مقداری شیر یا آب میوه در فنجامی

شود مقدار بیشتر و بیشتری درخواست کند. جای اینکه آن را پر کنید، بنابراین او مجبور می

های میان وعده برای کودکتان تنظیم نکنید تا خودش کمک کند و این کار را فنجان آب یا آیتم

ن باید آنها را های انتخابی ارائه دهید بنابراین کودکتاانجام دهد. همه اینها به عنوان گزینه

 درخواست کند. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تر خواهید کنیم چطور شما شروع به درخواست ارتباطات پیچیدهبعدا در این فصل، ما در طی زمان بحث می

برای مثال استفاده از یک اشاره به جای تنها رسیدن به هدف، یا استفاده از هر دو ژست و یک آواسازی  -کرد

از طریق یادگیری  بدن در حال صحبت ون هدف کمک کردن به کودکتان برای توسعه به طور همزمان. اکن

ما از این تکنیکها در زمان غذا استفاده کردیم، ولی 

همیشه برای حل این که چقدر تحریک پسرم به پاسخ 

او کم وزن ( چون)دادن سخت است ترفند دقیقی بود، 

کاهش خواستیم جذب مواد غذایی او را بود و ما نمی

یک پیشنهاد مفید این بود که ما باید همیشه . دهیم

دادیم، غذا یا نوشیدنی مورد درخواست پیشنهاد می

کمتر دلخواه بدهیم اگر  غذای توانستیم آیتمولی می

ای از یک خواسته یا ترجیح نشان او هیچ نشانه

این به ما کمک کرد محکم باشیم، به جای . دادنمی

او بخاطر پیشنهاد ما کاهش اینکه نگران باشیم که 

توانید از این تکنیک شما همچنین می. وزن پیدا کند

برای میان وعده یا دسرها به جای غذای اصلی 

 . استفاده کنید
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ها، لبخندهای هدایت شده، و دیگر استفاده از ارتباطات غیر کالمی ساده مانند تماس چشمی، صداها، رسیدن

 های بدنی است. ژست

 های بیشتری است: اینجا ایده

 در وان بیندازید، یکی یا دو پیشنهاد بدهید در حالی که های حمام را بازیبه جای اینکه همه اسباب

 گویید، و قبل از اینکه آن را به دست او بدهید منتظر بمانید او درخواستش را بیان کند. نام آنها را می

 ها را بیرون بیاورید و در اختیارش قرار دهید، برخی از آنها در جعبه به جای اینکه هه اسباب بازی

سازماندهی کنید، و به کودکتان اجازه دهید یک جعبه  قفسه ( رویمحکمبا دربهای های تمیز )کفش

گیرد، منتظر یک ارتباط غیر کالمی باشید که انتخاب کند. هنگامی که او جعبه بسته شده را می

 کودکتان نیاز به کمک برای باز کردن آن دارد. دستتان را به او بدهید و بپرسید آیا نیاز به کمک دارد. 

 هایی نگه دارید و هر بار یکی از آنها را به کودکتان های پازل، تکهبه جای بیرون آوردن همه تکه

گویید، یا اجازه دهید بین دو تکه انتخاب کند پیشنهاد دهید در حالی که نام هر تکه را به او می

ر رفتار ارتباطی یا ه نگاه کردنیک رفتار ارتباطی غیر کالمی مانند رسیدن به، «(. خرس یا خانه؟)»

گیرد نام آن را بگویید: غیر کالمی دیگری برای اکثر آنها برانگیزید. هنگامی که کودکتان آن را می

چند پیشنهاد اینجا و یا آنها به او بدهید هنگامی که کودک به آنها « !می خوایخرس! شما خرس »

. هنگام بازی با هر اسباب بازی که تا انگیزه کودک را باال نگه دارید«( خوک اینجاست!)»کند نگاه می

 چندین تکه دارد این کار را انجام دهید. 

 کنید، به او پوشک بدهید تا نگه دارد و هنگامی که زمان هنگامی که پوشک کودکتان را تعویض می

گذاشتن آن است آن را از او بخواهید )دستتان را بلند کنید و بگویید پوشک را به من بده!(. اگر او آن 

هنگامی که « پوشک را به من بده. ممنون. پوشک اینجاست.»به شما نداد، سپس آن را بگیرید:  را

پوشانید، به کودکتان بگویید بر روی کف زمین یا بر روی های کودکتان را میبرای بیرون رفتن کفش

جوراب هاش را بین دو نفرتان بگذارید و هر بار یک لنگه کوسن جلوی شما بنشیند. کفشها و جوراب

و کفش از دست او بگیرید )در صورت نیاز کمک کنید( و آن را بپوشانید در حالی که آنها را از او 

پوشانید داستانی بیان جوراب بده، به من کفش بده(. همنطور که هر آیتم را می گیری )به منمی

ه را به شما توصیف شده است. در هنگام لباس پوشیدن کودکتان هر تک 4کنید همانطور که در فصل 

به کنید. در صورت نیاز به او کمک کنید و در حین راه رفتن دهد هنگامی که آن را درخواست میمی

 . او توضیح دهید
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  از او بخواهید )دستت رو بده(دهدشما  بههنگام حمام کردن، از کودکتان بخواهید دست و پایش را .

زی به او بدهید هر اسباب بازی را به او پیشنهاد شامپو و لیف به شما بدهد. قبل از اینکه شما اسباب با

های انتخابی پیشنهاد دهید و در صورت دهید. برای هر کدام، نام اشیا در حین کار بیان کنید، گزینه

دهد که به های مراقبتی به این شیوه به کودکتان امکان مینیاز به او کمک کنید. همه این فعالیت

ر شود و در آنها مشارکت کند و به شما پاسخ دهد، به جای اینکه یک طور فعاالنه در فعالیتها درگی

توانید به ایم که شما میهای بسیاری توصیف کردهما شیوهکننده خنثی در فرایند باشد. شرکت

کودکتان در رشد بدنش برای برقراری ارتباط کمک کنید، ولی شما چطور باید پاسخ دهید هنگامی 

عمل را انجام  -هد؟ با بدنتان و صدایتان. ارتباطات فرزندتان را دنبال کنیددکه او این را انجام می

! برایش توضیح دهیددهید یا شی مورد نظر را به او بدهید، و 

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: 

 « خواهیمیتو سوپ غالت» 

 «آب میوه بیشتر» 

 «حبابها را بگیر              » 

 «پذیرد()هنگامی که کودکتان نمی« هیچ شیری 

 «ها صدای بنگ بنگ )وقتی اسباب بازی« بنگ بنگ

 دارند(

 «فوت دادن حباب» 

 «باال» 

 «چرخش بیشتر» 

 «ریختن آب» 

های لیست شده برای این کنیم. ایدهما در مورد نحوی انتخاب زبان با جزئیات بیشتری بحث می 13در فصل 

توانید فرصتی برای کودکتان برای برقراری ارتباط با شما دهد چند بار در یک ساعت شما میمرحله نشان می

بار در یک  60تواند با استفاده از زبان بدن تنظیم کنید. شما ممکن است بفهمید که کودک نوپایتان اغلب می

پسر من در ابتدا تمایلی به کمک کردن »

در لباس پوشیدن یا شامپو زدن نداشت، 

ولی با استفاده از داستان گفتن در حین 

ه ما در رسیدن به راهنمایی کردن او ب

نقطه ای که او مشارکت خواهد کرد، کمک 

 .  نمود
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اگر شما واقعا سرعت کم  -هر بار یک دقیقه -اقبتی با شما ارتباط برقرار کندهای مرساعت بازی یا فعالیت

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. 

 

 انتخاب کنید  آموزشهای مشخصی برای فعالیت: ژست

توانید کودکتان برا به ارتباط ژستی تشویق کنید ما در طول این مدت در مورد اینکه چطور و کی شما می

ها، شما اولیه هستند؟ در انتخاب ژست آموزشهای خوبی برای های خاص گزینهبحث کردیم. ولی کدام ژست

توانید به راحتی ترویج و شکل دهید و را می هایی( شما چه ژست1): خواهید دو مسئله را مد نظر بگیریدمی

هایی ( ژست باید چه پیام2یادگیری در کودکتان برانگیزید که آنها را انجام دهند و )/آموزشدر طی فازهای 

  را منتقل کند.

های خیلی جوان تمایل دارند در دوره ارتباطات پیش کالمی تحویل وجود دارد که بچه سه نوع پیام اصلی

در مورد اشیا و  دیگربا افراد توجه گذاشتن  اشتراک، تالش برای به برای تعامل اجتماعی ایلتمدهند: 

. ما از بحث در مورد توجه دیگرانبا  ارتباطی تنظیم رفتارپیام سوم اشتراکی  و توجه  -وقایع مورد عالقه

توانید به کودکتان در هایی که شما با آنها میداریم و اکنون بر ژستدست نگه می 10مشترک را تا فصل 

 هایشان برای تعامل اجتماعی و تنظیم رفتار کمک کنید. یادگیری انتقال خواسته

کنند. هایشان برای تعامل اجتماعی با همه کودکان استفاده میهای کوچک از زبان بدن برای بیان خواستهبچه

دهند. آنها کننده پاسخ میه یک بازی سرگرمزنند یا بکنند و به دعوت به تعامل لبخند میآنها به دقت نگاه می

برای خواندن آوازهای  با آنها بازی کنند. آنها برای نشان دادن به والدین ،خواهندمی هنگام رسیدن به افراد

کنند. هنگامی که والدین یک هایی را ایجاد میکردن آنها ژستدنبال دلخواه، برای قلقلک دادن آنها، برای 

. آنها از انجام میدهند  کنند آنها ژستهای بیشتریکنند و بعد آن را متوقف میشروع می بازی اجتماعی را

روند تا دوباره کنند. آنها نزد پدر و مادر میصداهایشان برای صدا زدن، خندیدن، یا قهقهه زدن استفاده می

دهند، با انگشتان تکان میبای دست -زنند، بایتوجه آنها را جلب کنند و تعاملی را شروع کنند. آنها کف می

ها ژست -دالی موشه ای مثل های سادهو به درخواست والدین برای بازی 1زنندباز به دست فرد دیگری می

 کنند. ایجاد می

                                                             
1 High five: ژستی که در آن فرد دستش را باز میکند و کف دستش را به دست فرد دیگری میزند 
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ها با کودکتان در طی همه نوع فعالیت اجتماعی کار کردیم. ، ما بر روی توسعه بسیاری از این ژست5در فصل 

ها مثل نگاه کردن، لبخند زدن، رسیدن، و انجام حال حاضر به کودکتان در ایجاد ژستشما به احتمال زیاد در 

ها هنگامی که شما ها به عنوان راهی برای شروع یک بازی اجتماعی با شما یا ادامه این بازیدادن برخی ژست

به کودکتان « تاندستانباال بردن »ژست  آموزشاید. شما همچنین بر روی اید، کمک کردهآن را متوقف کرده

های به بچه آموزشاید. ارتباطات دیگر در این گروه که اغلب برای هنگام بلند کردن یا بغل کردن کار کرده

نگاه کردن و دست تکان دادن در طی خوشامدگویی و زدن به  ، هستند )دارای اتیسم(ساده ASD کوچک

 آموزشنکه چطور هر یک از اینها را به کودکتان هستند. ما به طور خالصه در مورد ایاز آن موارد دست دیگری 

 بحث خواهیم کرد.  دهید

  با ایجاد یک فعالیت ن نگاه کردن و تکان دادن دست در طی خوشامدگویی به کودکتا  آموزشبرای

شروع کنید. هنگامی که شما هر صبح برای « خداحافظی»و « سالم»بسیار روتین با کودکتان برای 

در اتاقی دیگر، در  -گردیدروید و هر بار که شما از دور به سمت او برمیاق میاولین بار به داخل ات

بینید با لبخندی بزرگ و دست تکان دادن به محض اینکه او را می -بعد از خوابموقعیت  یک

، و هنگامی که شما درست در جلو او و چهره به چهره هستید محکم به او «سالم!»آمیز بگویید اغراق

کودکتان را  دست )شما باید خم شوید اگر کودکتان بر کف اتاق ایستاده است(. سپسدست بدهید 

همان چیز را «. سالم مامان»در مچ یا پایین دست بگیرید و به کودکتان کمک کنید به شما بگوید 

و « بای، بای!»بگویید «. بای-بای»هر وقت شما در حال ترک کردن او هستید انجام دهید و بگویید 

که به او نزدیک و درست چهره به چهره کودکتان هستند با او دست بدهید به این ترتیب هنگامی 

شوید برگردید و درست قبل از توانید او را تشویق کنید، و سپس همانطور که از او دور میشما می

ا پید دفعه این موقعیتها رااینکه خارج شوید این کار را تکرار کنید. تالش کنید در هر روز چندین 

های روتین خوشامدگویی را تکرار کنید هنگامی که شما به کودکتان نزدیک یا کنید که این فعالیت

های روتین خوشامدگویی به افراد توانید برای استفاده از همین فعالیتشوید. شما همچنین میدور می

امدگویی استفاده های روتین خوشدیگر اشاره کنید، و حتی از حیوانات بازی برای انجام این فعالیت

، «سالم»کنید. همیشه به کودکتان در پاسخ دادن کمک کنید، با یک دست دادن و با کلمات خودتان 

بعد از چند روز، فعالیت روتین خود را ادامه دهید، ولی هنگامی که به کودکتان برای «. بای-بای»یا 

وض دست کودکتان را بگیرید کنید تالش کنید محرک کمتری ارائه دهید. در عپاسخ دادن اشاره می

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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دن، تماس چشمی و شاید حتی با کلمات کامال احتمال دارد که در یک ماه کودکتان شروع با دست دا

 شروع به پاسخ دادن به خوشامدگویی شما کند. 

 زدن به کف دست دیگری ژست دیگری است برای  باال بردن دست( High five ) که انتخاب اولیه

آن، زمانی را انتخاب کنید که کودکتان روبروی شما نشسته است و شما در  آموزشخوبی است. برای 

و « بزن قدش»ید. دست بازتان را به او بدهید، به سمت یکی از دستانش و بگویید سطح چشم هست

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 

قبل کمک کمتری به او کنید: به جای دست کودکتان بگیرید و این کار انجام دهید، مچ دستش به روز 

تر بیایید. در یک هفته یا دو هفته شما احتماال پاسخ او به را بگیرید، و سپس چند روز بعد پایین

ان با قرار دادن دستش بر روی دستت« بزن قدش»پیشنهاد دست باز شما و درخواست کالمیتان برای 

دهد شروع به خواهید دید. هنگامی که او بدون هیچ کمکی دستش را بر روی دست شما قرار می

بازی کردن دو دستی همراه است. تکامل و به شکل تمرین کنید ضربه آرام کنید که با بزن قدش 

 پیشرفت در یک کف زدن به دست دیگری در عرض چند هفته آینده بسیار محتمل است. 

ها ها )این را برای من انجام بده( و اعتراضبچه کوچک معموال دو معنی دارند: درخواست تباطیار تنظیم رفتار

های واضح برای اشیا و تعامالت مورد نظر از خواهم انجام بدم؛ نه(. شما بر ایجاد و توسعه درخواست)من نمی

های کوچک باید که بچه اید. یک درخواست مهم دیگرطریق دستیابی ارتباطی در چندین فصل تمرکز کرده

 بیان کنند درخواست کمک است. 

 که برای درخواست کمک از دادن چیزها به شما و نگاه کردن  دهید آموزشتوانید به کودکتان شما می

های پالستیکی، ظروف پالستیکی، و موانع به شما استفاده کنند. ما قبال در مورد استفاده از پاکت

اشیا مورد نظر قرار دهید بحث کردیم، به طوری که کودکتان باید آنها  توانید اطرافدیگر که شما می

را به شما بدهند، و نگاه کنند تا در باز کردن آنها از شما درخواست کمک کنند. اشیا دیگری که به 

های های بادی، چراغ قوه با دکمهبازیکنند اسبابسادگی درخواست برای کمک را پشتیبانی می

های آب میوه و ظروف غذا که ها و سرپوش محکم، جعبهها با کالهک، حبابخاموش روشن مشکل

 باید باز شوند، و به همین ترتیب. 

توانید به کودک خود ظرف آشنا، در بسته بدهید که کودکتان خواهد گرفت ها، شما میدر همه این موقعیت

پرسید در حالی که می«( به من بده»ژست ولی نخواهد توانست آن را باز کند. شما سپس دست باز به او بدهید )

کمک کنید کودکتان آن را به شما بدهد و سپس آن « توانم کمک کنم!کمک؟/نیاز به کمک داری؟ من می»
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کننده برای ژستش وجود دارد(. اغلب این را با مواد بسیاری تمرین را باز کنید و شی را به او برگردانید )تقویت

ید به طوری که دببنرا شود، دستتان می ماهردر گذاشتن شی در دست باز شما کنید. همانطور که کودکتان 

کودکتان مجبور شود با گذاشتن آن در مقابل دستان بسته شما، برای کمک گرفتن از شما کار بیشتری انجام 

برای ، به طوری که کودکتان مجبور شود پایتاندهد. مرحله بعد دستتان را در دسترس قرار دهید ولی بر روی 

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 

مک؟/نیاز به کمک داری؟ مطمئنی، ک»دهد شما بگویید ارائه دهد. هر بار کودک شما درخواست کمک انجام می

)یا چیزی شبیه به این( و همان لحظه به او کمک کنید. در طول این روش کودکتان « من کمک خواهم کرد!

در حالی که برای درخواست کمک شی  کندشما « کمک»ممکن است به خوبی شروع به تقلید کردن از کلمه 

 دهد. را به شما می

  ممکن است « نه»داشته باشند. ارائه یک ژست برای « نه»برای بیان همه کودکان باید چندین روش

کند با گریه کردن، پرتاب کردن، یا دیگر رفتارهای ناخواسته که کودکتان اخیرا از آنها استفاده می

ها و حاالت صورتی تا زمانی که آنها بر تقلید ژست« نه»تکان دادن سر برای  آموزشجایگزین شود. 

کار نسبتا سختی است. اولین ژست اعتراضی که اکثر کودکان نوپا از آن استفاده تسلط پیدا کنند 

توانید به راحتی این را به کودکتان یاد دهید هنگامی کنند هل دادن ناخواسته اشیا است. شما میمی

« نه»که کودکتان یک ژست درخواستی واضح برای اشیا مورد نظر و دلخواه دارد. هل دادن برای بیان 

است. غذا باید از حداقل یک غذای انگشتی که کودکتان  آموزشترین طی یک وعده غذایی سادهدر 

های های خام، ساقهخیلی دوست دارد و یک غذایی که او دوست ندارد ساخته شده باشد )هویج

کنند(. با پیشنهاد دادن چندین تکه به کودکتان شروع های فلفل سبز به خوبی کار میکرفس، یا تکه

 بیسکویتخواهی؟ بله، شما می بیسکویت)». بیسکویتید، هر بار یکی از غذاهای ترجیحی مثل یک کن

هر بار قبل از اینکه آن را به دست او بدهید منتظر درخواست دستیابی بمانید. سپس «( خواهی.می

ه غذای بعد از  سه یا چهار تکه، به جای کراکر غذای ناخواسته را پیشنهاد بدهید، به همین شیوه ک

، آن را به سمت کودکتان حرکت دهید. «(خواهی؟هویج می)»مطلوب و ترجیحی را پیشنهاد دادید 

شود کند یا از شرش خالص میاگر کودکتان آن را گرفت تا زمانی که او شروع به زمین گذاشتن آن می

« خواهید.کر میخواهید. شما کرانه، شما هویج نمی»منتظر بمانید. سپس آن را پس بگیرید، بگویید 

بعد از چند تکه دیگر از غذای «(. شما اینجاست بیسکویت)»و سخاوتمندانه یک کراکر به او بدهید 

ترجیحی، دوباره هویچ پیشنهاد بدهید. بعد از تکرار کافی این کار، کودکتان شروع به هل دادن و پس 

 آموزشرفتاری است که شما برای  که این -کند قبل از اینکه او را بسیار نزدیک بگیریددادن هویج می
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کنید. به محض اینکه او شروع به هل دادن و دور کردن آن کرد، آن را به عقب بکشید آن تالش می

، و سپس سخاوتمندانه «خواهیدخواهید، شما کراکر مینه، شما هویج نمی»گویید در حالی که می

 غذای مورد عالقه را به او بدهید. 

توانید این را در روع به هل دادن غذای ناخواسته در زمان غذا خوردن کرد، شما میهنگامی که کودک شما ش

بازی با اسباب بازی به خوبی تمرین کنید، گاهی اوقات )یک پارچه، یک جعبه کوچک خالی و غیره( هنگامی 

نطور که هما ،دهید یک شی ناخواسته با او پیشنهاد بدهید که شما هر بار یک اسباب بازی به دست او می

 -جورچین یا درون یک ظرف ی، یا گذاشتن اشکال در یک مکعبممکن است در طی پازل، ساختن برجهای 

دهید. به کودکتان اعتراض کردن با هل دادن چیزها و پس دادن آنها در مورد ژست رسیدن کودک انجام می

 استفاده کنید. « نه»، همیشه از حرف دهید آموزشبه شما را 

و آنها اساس اولیه  میدهیم  آموزشمان هایی هستند که ما در کار تعاملیشده اولین ژست های توصیفژست

 کنند. بسیار قوی برای برقراری ارتباط فراهم می

 . مقاومت و اصرار ورزیدن 4مرحله 

خواهید را درک های روتین جدید، کودک شما احتماال در ابتدا آنچه شما می. با همه این فعالیتاستدالل

توانید اید. شما میخواهد کرد، و ممکن است نق بزند یا مخالف کند چون شما روش انجام چیزها را تغییر دادهن

خواهد بگیرد. ولی همه چیز را با هم هماهنگ کنید تا برقرار ارتباط برای کودک شما آسان شود و آنچه او می

 را یاد بگیرد.  اتفاقاتمقاومت و اصرار کنید به طوری که 

 فعالیت: آن را برای کودک خود بسیار ساده نگه دارید 

 در اینجا چند ایده برای ساده نگه داشتن فعالیتهای عادی برای کودکتان وجود دارد:

 ( که میدست بردن، نگاه کردنبه دنبال ارتباطات باشید )تواند به سادگی دانید کودک شما می، صداها

 تولید کند. 

 خواهید را انجام دهد )رسیدن، اشاره کردن، باال بردن ه شما از او میبه کودک خود کمک کنید آنچ

 دستها(

 کند به سرعت شی یا فعالیت مورد نظر را به او بدهید، بنابراین بعد از اینکه کودک شما بیان می

قوی است. این اثرات  -بدون توجه به کوچکی آن -گیرد که این ارتباطکودکتان به سرعت یاد می

 و جوایز و پاداش به دنبال دارد.  بزرگی دارد
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 شوند که کودک های عادی جدید منجر به انجام چیزی میمطمئن شوید که هر یک از این فعالیت

 )محل غذا خوردن کودک(های صندلی بلندخواهد، بنابراین در انتها پاداشی وجود دارد. گزینهشما می

 به معنی غذا ست! 

! ممکن است یعنی اسباب بازی میخواهد وی طبقه اسباب بازیها بر راشاره کردن به اسباب بازی

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 

ه شما کودک خود را از روی میز تعویض یا از روی زمین بلند شود دنبال شود. قبل از اینکعوض می

 کنید یکی از دستهای باال را در انتهای تعویض پوشک بگیرید. 

 بینید های روتین جدید را تکرار کنید. شما احتماال میاید، فعالیتهنگامی که شما یک موفقیت داشته

شروع به پیش بینی فعالیت، انتظارات شما گیرد، و کودکتان کودکتان به سرعت روش جدید را یاد می

های شما خواهد کرد. در طول زمان شما خواهید دید کودکتان بیشتر و بیشتر از ارتباطات و نشانه

 کند.های روتینش استفاده میالیتغیر کالمی در فع

 

 . خودتان را در موقعیت قرار دهید5مرحله

. به ویژه برای تقویت تماس نگاه میکنندیکدیگر هکنند، برار میارتباط برقافراد باهم . هنگامی که استدالل

چشمی، شما باید با کودکتان روبرو شوید، و چهره شما نباید از چهره کودکتان بسیار دور باشد. ارتباط برقرار 

ستهای ژز اهایش به سمت شما،شها، صدا و ژستکردن چهره به چهره با کودکتان، گرفتن ایده هدایت کردن چ

 ساده در هر موقعیتی استفاده کنید.

هایی برای قرار دادن چهره خودتان در مقابل چهره کودکتان پیدا کنید و اشیا فعالیت: روش

 مورد نظر بین خودتان قرار دهید

ایم برای موقعیت یابی خودتان برای جلب توجه کودکتان به شما بحث کرده 4های که ما در فصل همه روش

نجا استفاده شود. حتی برای یک فعالیت کتابی، تالش کنید خودتان را در جلوی کودکتان بر تواند در ایمی

روی کوسن، بر روی تخت، یا بر روی کف زمین قرار دهید )با کودک در یک صندلی کیسه لوبیا یا نشسته و 

ر فعالیت باشید نه فعال و ارتباط برقرار کننده د مراههتکیه داده به صندلی یا کوسن( به طوری که شما یک 

، کلمات، ها در جلوی کودکتان هستید، و با اشاره. هنگامی که شما با کتاببدون چهرهکتاب خوان یک ماشین 

 مراههو اثرات آوایی توجه کودک را به تصاویر جلب میکنید، کودک شما تجربه بسیار بیشتری از شما به عنوان 
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کتاب باشد. کودک شما  مراه با تصاویر هسر صدایی از پشت فقط  نباید  ودر فعالیت کتاب خواندن دارد، 

بیند و شروع به درک خواندن به عنوان یک های شما را میدهید و ژستبیند شما به کلمات شکل میمی

 کند به جای اینکه فقط یک فعالیت بصری باشد. فعالیت اجتماعی می

  5تا  1خالصه مراحل 

اید، شما چندین روش برای افزایش ارتباط غیر کالمی کودکتان پیدا ای قبلی را انجام دادههفعالیتاگر شما 

ها، احساسات، و افکارش. شما برای بیان خواسته -حاالت چهره، و نگاه کردنها، استفاده از ژست -خواهید کرد

جام دهید. به عنوان یک خواهید فهمید چه کارهایی را با کودکتان بیشتر انجام دهید، و چه کارهایی کمتر ان

کنید که خود به خود بیشتر از زبان بدن برای برقراری ارتباط نتیجه شما احتماال شروع به دیدن کودکتان می

در چک لیست زیر موافق هستید. اگر چنین است شما اکنون  طالعاتا کنید. ببینید که آیا با اکثراستفاده می

دانشی که -ایدمجهز شده توسعه ارتباط غیر کالمین در رشد و ترین مهارتها برای کمک به کودکتابه مهم

های قبلی را همچنین به کودکتان در رشد و توسعه گفتار و زبان کمک خواهد کرد. اگر نه، سعی کنید فعالیت

 در چک لیست موفقیتی بدست آورید. طالعات اتجربه کنید تا زمانی که شما برای هر یک از 

 کند؟ کنیم و فرزندم بیشتر کار میکمتر کار میچک لیست فعالیت: آیا من 

ارتباط برقرار کند؛ من این کار را چند بار در روز انجام  مفرزندتا دانم چطور منتظر بمانم من می -

 دهم. می

 ام. های بسیاری برای برقراری ارتباط با کودکم در طی روز یافتهمن فرصت -

های برقراری ارتباط بسیاری تین مراقبتی فرصتهای روهای مختلف و انجام فعالیتمن در طی بازی -

 دهیم. ام، ما اینها را اکثر روزها انجام میبرای کودکم ایجاد کرده

اصرار کنم و به کودکم دانم چطور هنگامی که من از کودکم انتظار دارم ارتباط برقرار کند، من می -

 ایم.کمک کنم بنابراین ما معموال موفق بوده

شود، بنابراین دهم و به سطح چشم او نزدیک میطور روتین خود را در جلوی کودکم قرار میمن به   -

 هدایت ارتباطات به سمت من برای کودکم راحت و ساده است. 

های بسیار کودکم در حال یادگیری این است که چطور از بدنش برای برقراری ارتباط در موقعیت -

 کرد در خانه استفاده کند.  ستفاده میهای که قبال ابیشتری نسبت به موقعیت
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 توانید برای افزایش درک کودکتان از ارتباط غیر کالمی انجام دهید میچگونه 

ای از معنی ارتباطات غیر کالمی افراد دیگر ناآگاه هستند. این اغلب به طور قابل توجه اتیسم کودکان مبتال به 

از یک دست باز یا معنی « بده به من»که ژست  ندببین(اتیسم) ASD کوچک های غیر عادی نیست که بچه

خشمگین یا ناراحت در شخص ای  چهر ه حالتبچه شما ممکن است اهمیت یک  د.ندرک نکن را یک اشاره

دیگران را به عنوان عدم همکاری تفسیر  عدم عالقه یا پاسخ کودک به  فرادادیگری درک نکند. برخی اوقات 

د. ما باید به کننا خواسته شده است را درک نمینچه را که از آنهآ ASD کنند ولی بسیاری از کودکانمی

توجه  و آنچه آنها در حال انجام آن هستند ه افراد دیگربموزش دهیم تا آ اتیسم های کوچک مبتال به بچه

رسد کودکان بدون مشکالت ارتباطی و به آنها در درک معانی زبان بدن دیگران کمک کنیم.  به نظر می .نندک

بر مرکز توجه  را ، ما باید اتیسم گیرند. با این حال برای کودکان مبتال به زحمت و دردسر یاد می این را بدون

توانید این کار را انجام تا این واقعا برای آنها قابل درک شود. چطور مییجاد کنیم یگران ادروی زبان بدن 

 دهید؟ 

 

 توانید انجام دهید: در اینجا سه مرحله وجود دارد که می

 آمیز کنید های خود را اغراقژست: 1مرحله 

 بینی اضافه کنید : مراحل قابل پیش2مرحله 

 : کمک مورد نیاز را فراهم کنید 3مرحله 

 

 آمیز کنید های خود را اغراق. ژست1مرحله 

های روتین های خودتان در فعالیتها هستید، ژستهنگامی که شما با کودکتان در حال بازی با اسباب بازی

ها یا اشاره کردن به جایی تان همراه با گفتار برجسته کنید. با دراز کردن دست برای تکهبازیاسباببازی با 

ها را بردارد، یا ها را به شما بدهد، تکهکنید، از کودکتان بخواهید تکهکه آنها هستند در حالی که صحبت می

انتقال این استفاده کنید، و سپس به کودکتان آنها را زمین بگذارد. از دستها و بدنتان همچنین از کلمات برای 

های بدنی استفاده کنید که برای تقلید کردن توسط کودکتان کمک کنید آن را دنبال کند. از دست و ژست

توانند به سادگی هایی که میژست -ساده باشد، مانند دستیابی و رسیدن، اشاره کردن، دستهای باز، و هل دادن

 های روتین اجتماعی حسی گنجانده شوند. فعالیت در فعالیت مشترک شما و
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 نشان دادن، اشاره کردن، دادن، پوشیدن/ در آوردن، چرخاندن، هل دادن، های بر پایه شیژست :

  بستن ، گذاشتن، برداشتن ،  دادن، کوبیدن ، غلوردنآوسیله ای را از درون هم در

 نشان دادن، اشاره کردن، کف زدن، نوازش کردن، پریدن، انگشتان  های اجتماعی حسی:ژست

 ن، پایکوبی کردن خزنده، قلقلک کرد

کند یا نوبت بعدی برود، از بدنتان برای بیان این استفاده کنید با به کودکتان کمک کنید تا فعالیتی تنظیم 

های دستی. به ها به دستش، اشاره کردن، با استفاده از ژستنشان دادن اینکه چطور انجام دهد، با دادن تکه

ل پیروی ؛ مطمئن شوید کودکتان به محض اینکه به طور کام را انجام دهد فعالیت  مانهکودکتان کمک کنید 

زیادی برای پیروی کردن و دنبال کردن کامل به او بدهد. همه  تشویقایزه و ج رسد؛ کند به هدفش میمی

 ای برای زبان بدن هستند. های روتین شما وسیلهفعالیت

 

 در اینجا چندین ایده وجود دارد: 

 ن را آسم ان، قبل از اینکه آن را بپوشانید، هر تکه از لباس را نشان دهید و هنگام لباس پوشید

های کنید، از ژست. هنگامی که شما کودکتان را در کمک کردن یا دادن درگیر مینام ببرید

 کنید. ستفادها میزآغراق آ

  پوشک را نشان  ،به کودکتان بدهید تا نگه داردرا  پوشک هنگام پوشک کردن، قبل از اینکه شما

  میزآغراق آخواهید آن را برگرداند، از ژست دهید و اسم آن را بگویید. هنگامی که شما از او می

به کودک  ا اغراق و هیجانبی «متشکرم از شما»برای گرفتن آن استفاده کنید و بعد از آن یک 

 بگویید. 

 بگذارید، و سپس به یکی از آنها اشاره  در زمان غذای اصلی، چند تکه غذا در سینی صندلی بلند

به کودکتان کمک کنید تا اشاره شما برای « !بگیر این یکی -این یکی»کنید که او بخورد: 

گرفتن آن دنبال کند. اگر او انجام نداد، دفعه بعد تنها یکی بدهید و قبل از اینکه کودکتان آن را 

 از اشاره شما پیروی کند.  بگیرد به آن اشاه کنید. با این روش کودکتان باید

  از او ه سمت کودکبدر زمان حمام، با اشاره کردن، درخواست کردن، و نگه داشتن دستتان 

های حمام را درخواست بخواهید یک دست یا پایش را برای شستن بدهد. در انتها اسباب بازی

 . قسمت از بدن بار یکید که از آب خارج کند، هر کنید، و به آنها اشاره کن
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 های اجتماعی حسی، برای قلقلک کردن، تعقیب کردن، چرخاندن، تاب خوردن، زیدر طی با

“Itsy-Bitsy Spider"آمیز کنید. تا ها را اغراقهای انگشتی ژست، و آوازهای دیگر و بازی

انگیز بزرگ بزنید، به تدریج دستان خود را در خم شوید یک لبخند هیجان،کودکتان  چشم طحس

د، و سپس با انرژی زیاد شروع به بازی کنید. به کودکتان کمک کنید تا آنچه موقعیت قرار دهی

 قرار است پیش بیایید از صورت و پوسچر بدن شما پیش بینی کند و هیجان و انتظارش را بسازد. 

 بینی اضافه کنید . مراحل قابل پیش2مرحله 

به کودکتان کمک خواهد  اضافه کنید، روزانه های روتینبه بازی و فعالیت های روتینتوالیاگر شما مراحل و 

از یک ژست یا عمل غیر کالمی دیگر برای نشان دادن مرحله  سهای شما را بهتر بفهمد، و سپکرد که ژست

ای های خود را در مراحل قابل پیش بینی انجام دهید، به شیوهها یا بازیبعد به کودکتان استفاده کنید. فعالیت

تکرار کنید، بنابراین کودکتان مراحل روتین را درک فعالیت روتین  در طول رچند بارا مرحله یک  شخصیم

کنید، در یکی از مراحل تواند مرحله بعد را پیش بینی کند. پس دفعه بعد شما توالی را تکرار میکند و میمی

 مانید. کنید و منتظر پاسخ میآمیز استفاده میکنید، از یک ژست اغراقتوقف می

اش، ماهه 18اسباب بازی حباب ساز برای پسر _ بعنوان مثال لیندای یک فعالیت روتین بسیار قابل پیش بینی

-آنتونی، ساخته است. اسباب بازی حباب ساز بر روی یک قفسه کتاب باالی دسترس آنتونی همراه با اسباب

 های دلخواه دیگر قرار دارد. بازی

در حالی که دستش را به سمت او « خواهی بازی کنی؟می»ید، گولیندای می :1مرحله : ابتدا  اجراقدمات م

: سپس او به سمت 2. مرحله دارندگیرد، و آنها با یکدیگر به سمت قفسه کتاب گام برمیبرد. او آن را میمی

 کند. اگر او اینماند تا او دستش را دراز کند و برای برداشتن به او نگاه میچرخد، و او منتظر میصورت او می

کند. اگر او کاری انجام نداد، او دستش و او را بلند می« خواهی بلندت کنم؟می »گوید، کار انجام دهد، او می

ماند. سپس قبل از بلند کردن منتظر دستها و چشمهای او می« خواهی برداری؟می»گوید کند و میرا دراز می

 :4مرحله رود. به سمت اسباب بازی حباب ساز می کند و اولیندای او را به سمت طاقچه بلند می :3مرحله 

خواهی! شما اسباب بازی حباب ساز می»گوید دارد و میمادر با دست آزادش اسباب بازی حباب ساز را برمی

او برای باز کردن  :5مرحله  گذارد.دهد. او سپس پسرش را پایین می، و آن را به او می«حباب ساز اینجاست

حباب ساز -باز»گوید کند میاو در حینی که آنها را باز می :6مرحله گذارد. ت مادرش میحباب ساز را در دس

 گیرد. کشد و خودش موقعیت دمیدن و فوت کردن می، او کمان حباب ساز بیرون می«باز کنم
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و با دهانش « کنی؟حباب ها فوت می»گوید کند و میلیندای درست در چشمان آنتونی نگاه می :وضوعم

کند. او زند، و فوت میکند، لبخند می: آنتونی مستقیم به مادرش نگاه می7گیرد. مرحله وت دادن میژست ف

 . رسدها میزند، به حبابلبخند میکند. او فورا جریانی از حباب برای او فوت می

دارد، و به سمت آنتونی نگه می گیرد، آن رالیندای یک حباب بزرگ با کمان می :8مرحله : تنوع_ تغییر

ترکاند همانطور که مادرش کند و حباب را میاو با انگشتش اشاره می (؟زدن وترکاندن حباب)-«زنب»گوید می

کند، ترکاند همانطور که او نگاه میکند و دیگری را می: او انگشتش را دراز می9مرحله «. بوم-زنب»گوید می

همه حبابها  :10مرحله زند. میاو با دست « بزن_ ومب»گوید یکند، در حالی که مادر مکه سپس او تقلید می

کند، و آن را بلند کند، ظرف حباب که درست آنجا ست نگاه میدر هوا هستند، و آنتونی به اطراف نگاه می

 شود. دهد و فرایند دوباره شروع میکند. او آن را با تماس چشمی به دست لیندای میمی

مرحله ارتباطی مختلف وجود  10برد، و در این فعالیت روتین دقیقه زمان می 3-2 نگاه کن. اینقسمت به این 

هفته قبل اصال  3دهد. برای کودکی که ، یک یا دو ارتباط انجام میدارد. آنتونی در هر مرحله، هر چند دقیقه

رای انجام این کرد، یک تغییر بسیار بزرگ است. و روال مجموعه که لیندای بهیچ ژست ارتباطی تولید نمی

کند. بینی کند و به آن اشاره میکند که عمل بعدی را پیشکند به آنتونی کمک میبازی ساده استفاده می

ارتباطی فعال است، به طور کامل در هر مرحله از این روال ساده درگیر شده و در ساخت همراه حاال او یک 

ند ارتباطات بسیاری را تقویت کند، تصور کنید چقدر تواکند. اگر یک بازی ساده با حباب میآن مشارکت می

 تر مانند یک وعده غذایی یا یک پازل انجام دهد. تواند با یک روال پیچیدهمی

های توانید از کل فعالیتبدن در حال صحبت کردن وجود دارد که شما می شاراتادر اینجا چندین مثال از 

ف استفاده کنید )بازی با اسباب بازی یا اشیا دیگر، بازی روتین غیرفعال خود در طی شش فعالیت هد

 های کتابی، و کارهای معمولی خانه(: های مراقبتی، فعالیتهای غذایی، فعالیتاجتماعی، وعده

  اینکه آیا کودک شما دوست دارد به آواز یا بازی ادامه دهد « پرسیدن»از حرکت دست یا بدن برای

 یا نه استفاده کنید. 

 اینکه آیا کودک شما دوست دارد شی، فنجان، یا « پرسیدن»س چشمی و یک نگاه منتظر برای از تما

 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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 خواهید کودکتان را قلقلک ن دهید که میلبخند بزنید یا بخندید و انگشتانتان را تکان دهید تا نشا

 کنید. 

 انجام دهید دست خود را دراز کنید.  رکتیحخواهید یک بازی برای نشان دادن اینکه شما می 

 خواهید به حباب ها فوت کنید یا یک بادبادک ژست فوت دادن را تقلید کنید تا نشان دهید شما می

 را فوت کنید. 

-های مشترک برای بازی و برای فعالیتدالیل اهمیت استفاده از ساختار فعالیت مثال لیندای و آنتونی یکی از

تر گوید برای کودک شما بسیار سادهدهید و میدهد. درک آنچه شما نشان میهای روتین مراقبتی را نشان می

د در همه کارهای توانیداند بعدا چه اتفاقی خواهد افتاد. بنابراین تا جایی که میشود وقتی او از قبل میمی

فکر کنید. این به اندازه حمام  ، اتمام فعالی ، تغییر، ووضوعم ، مقدماتروزانه کودکتان در مورد یک مرحله،

کردن، پوشک کردن، لباس پوشیدن، غذا خوردن، و ..... مهم است و برای بازی اجتماعی و بازی با شی نیز 

های روتین فعالیت مشترک را خش روالبرگردید و ب 6وجود دارد. اگر شما نیاز به یادآوری دارید به فصل 

 ببینید. 

 . کمک مورد نیاز ارائه دهید 3مرحله 

کمک کردن به کودکتان با دادن اشیا به شما یا با نگاه کردن به « درخواست» آموزشیک روش موثر برای 

ست. در شما برای کمک، استفاده از چیزهایی است که اندکی تنها انجام دادن آنها برای کودکتان مشکل ا

کنید تا تر استفاده میهای مشکلهمچنین از ژست ، دهیدحالی که شما به نیازهای کودکتان کمک ارائه می

 . کند به کودکتان در یادگیری درک ارتباط غیر کالمی کمک

 وجود دارد: ایده  یشنهاد وپ در اینجا چندین

 زلی استفاده کنید که کامل کردن آن به توانید از پابرای کودکی که پازل دوست دارد، شما می

تنهای برای کودکتان اندکی مشکل است. همانطور که شما و کودکتان در حال کامل کردن پازل 

« رود اینجا!اینجا!این می»گویید هستید، به سوراخهای هر تکه اشاره کنید، در حالی که می

پاداشی  -به داخل آن بگذارید. اینجاها را کند تکههنگامی که کودکتان اشاره شما را دنبال می

 برای توجه کردن و دنبال کردن اشاره وجود دارد!

 های پازل مربوط به یک پاز دلخواه را در یک ظرف یا کیف پالستیکی شما ممکن است تکه

های پازل را به او بده و منتظر بگذارید که کودکتان خودش نتواند آن را باز کند. پازل و ظرف تکه

تواند آن ه از شما درخواست کمک کند. هنگامی که کودکتان تشخیص داد خودش نمیبمانید ک



 
27 

 

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. 

 های پازل است. ای پاسخ به دست باز شما و درخواست کمک کردن دسترسی به تکهپاداش او بر

  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 

کن است به شما نگاه دهد. او ممانجام می

کنند یا آن را به شما بدهد. اگر چنین کرد، 

کنید و همانطور که آن را به باال پرتاب می

دوباره »دهید، بگویید، آن را دوباره انجام می

 و باز  اگر نه، با دستان کشیده«. ؟خواهیمی

و کلمات از کودکتان بخواهید آن را به شما 

را به  بدهد. سپس همانطور که کودکتان آن

دهد )حتی اگر نیاز داشت کمکش شما می

ا به رکنید( به سرعت آن را باد کنید و آن 

 . کودک دهید تا دوباره انجام دهد

-هایی که شما با آنها کمک ارائه میعالوه بر این فعالیت

توانند برای های روتین اجتماعی حسی میدهید،  فعالیت

معنی ارتباط غیر کالمی به کودکتان استفاده  آموزش

وند. هنگامی که شما در حال بازی مانند تعقیب و گریز/ ش

قایم  «بازی حلقه»، هواپیما، «من دارم میام تو رو بگیرم»

ها، و ژست ،هرهچو حاالت ، بازی کنیدباشک  چرخیدن 

ت حرکات بدن خود را برجسته کنید به طوری که کودک روابط بین حرکات شما و بازی را یاد بگیرد. حرکا

های ها و انجام فعالیتبازی خواهد داشت. بازی کردن بازی« ذاریگکد-برچسب»شما و کلمات برای کودکتان 

های روتین اجتماعی حسی، ها، با فعالیتبا اسباب بازی -ساختار بازی مشترک -مراقبتی به شیوه آداب و رسوم

های روتین زمان غذا خوردن یتهای پوشک کردن/ لباس پوشیدن/ حمام کردن/ زمان خواب و با فعالبا فعالیت

ها، بیانات صورتی، و کلمات شما با فعالیتهای روتین کمک خواهد کرد. به کودکتان در یادگیری ارتباط ژست

ها، حرکات بدن و کلمات شما را بخواند یا تفسیر کند به اینکه چطور معنی صورت، ژست آموزششما در حال 

 کودکتان هستید. 

 نکته مفید 

درست همراه با افزایش ارتباط غیر 

کالمی کودکتان با شما، درک کودکتان به 

نیازهای ارتباط غیرکالمی شما افزایش 

های زیادی خلق یابد که شما فرصتمی

کنید و خودتان را در کنید، مقاومت میمی

دهید که توجه کودک را قرار می موقعیت

 . جلب کنید

هایی که مراقبت از کودک یا در محل

بر روی  –کنید بازی با کودک فراهم می

میز تعویض، بر روی شیر حمام، بر روی 

ا تخت خواب کودک، بر یمیز آشپزخانه، 

نوارها  -روی دیوار با نواحی بازی

یادداشت یا یادآورهای بگذارید که به شما 

ها و فعالیتهای روتین ندازی ژستراه ا

 ری کند ویادآ
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 ا برای افزایش ارتباط غیر کالمی هریزی فعالیتبرنامه

ریزی های روتین روزانه ممکن است به شما کمک کند اگر شما برای برنامهترکیب همه مراحل قبل در فعالیت

کنید. ابتدا، در مورد یک فعالیت مشترک متمرکز بر شی و یک از دو فرم بحث شده در این بخش استفاده می

برد. تصور کنید که کودکتان واقعا از انجام آن همراه با شما لذت می فعالیت روتین اجتماعی حسی فکر کنید

ها کنید. کودک شما برای درخواست این اعمال ترجیحی، حرکات یا نتایجمراحل و توالی آن روال را طی می

نگاه کنید و سپس خر این فصل آات در صفحجداول ل در دهد؟ به دو مثا تواند انجاماز شما چه ژستی می

های زیادی ند فعالیت برای تمرین با کودکتان در این هفته تکمیل کنید. اگر دوست دارید، کپیسعی کنید چ

لیست شده است تهیه  کهای اضافی عالوه بر اینهایی که در چاز فرم برای ثبت اطالعات در مورد فعالیت

 کنید. 

دهند و ه در کل روز رخ میبرای برخی والدین، تقسیم روز به شش نوع بازی و فعالیت مراقبتی یا روتین ک

شود مفید است. هنگامی که شما این سپس شکستن مراحل فعالیت مشترک که هر روال و فعالیتی شامل می

و کلمات دارید که که  هرهاالت چحها، اعمال، دهید شما چارچوبی برای فکر کردن از طریق ژسترا انجام می

دهد که والدین به شما چندین مثال ارائه میخر این فصل آات در صفحجداول در روند. با آنها مراحل پیش می

 رایط محیطیشاند. سعی کنید یک یا دو تای اینها را انجام دهید، مراحل را مناسب با خانه و دیگر ایجاد کرده

های ژست را واضح ارائه دهید، و به خود تغییر دهید. مطمئن شوید برای هر مرحله داستانی دارید، نشانه

های خالی فرم انجام دهد. سپس دست نوشته را در طی فعالیت الیتی از یکی از ردیفکودکتان نشان دهید فع

امتحان کنید و ببنید آیا این به شما در شکستن فعالیت به مراحل ساده که هر یک شامل یک داستان ساده 

و حبابها در کند )مثال مورد لیندا، آنتونی و یک ارتباط غیر کالمی برای شما و برای کودکتان باشد کمک می

کند و چقدر ممکن است از اینکه ببنید کودکتان چقدر سریع شروع به مشارکت در هر مرحله میباال ببینید(. 

 کند شگفت زده شوید. سریع شروع به برقراری ارتباط با بدنش می

روش برای افزایش آگاهی و درک چند های قبل را انجام داده باشید، و فعالیت ،اگر شما تا االن ما را دنبال 

 . االت چهره ایح، و گاه کردننها، استفاده شما از ژست -خواهید یافت کودکتان از ارتباط غیر کالمی

کند. خواهید دید و او از آنها در پاسخ به شما استفاده میرا ها ها، صداها، و نگاهدرک کودکتان از ژستشما 

های مهمی چک لیست زیر موافق هستید. اگر بله، شما اکنون مجهز به مهارتدر  باراتعببنید آیا شما با اکثر 

دانشی که همچنین به کودکتان در رشد  -برای کمک به کودکتان در یادگیری درک ارتباط غیر کالمی هستید

ما های قبلی را تجربه کنید تا زمانی که شو توسعه گفتار و زبان کمک خواهد کرد. اگر نه، سعی کنید فعالیت

 در چک لیست موفقیتی بدست آورید.  عبارات برای هر یک از
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های برقراری ارتباط بسیاری های روتین مراقبتی فرصتهای مختلف و انجام فعالیتمن در طی بازی -

 دهیم. ام، ما اینها را اکثر روزها انجام میبرای کودکم ایجاد کرده

 ام. ام پیدا کردهن بدنم به بچهمن فرصتهای زیادی در طی روز برای برجسته کردن زبا -

کند )مهم نیست چقدر کوچک است( من تالش هنگام کودکم از یک نشانه غیر کالمی استفاده می -

تواند با بدن حرف بزند و آنچه کنم آن را دنبال کنم، بنابراین کودکم یاد خواهد گرفت که او میمی

 خواهد بگیرد. می

هایم و ژست حاالتمن ام، برقراری ارتباط در طی بازیی کشف کردههای استفاده از بدنم برای من راه -

 کنم بنابراین کودکم به آنها توجه خواهد کرد.را اغراق می

دانم کنم، من میهنگامی که من با کودکم با استفاده از زبان بدن و کلمات ساده ارتباط برقرار می -

 اسخ دهم، بنابراین ما معموال موفقیت داریم. چطور مقاومت کنم و برای کمک به کودکم پ

شوم بنابراین برای دهم و به سطح چشمش نزدیک میمن معموال خودم را در جلوی کودکم قرار می -

 کودکم راحت است که ارتباطات من را ببیند. 

 های بسیار بیشتری در خانه است. زبان بدن من در موقعیت« خواندن»کودکم در حال یادگیری نحوی  -

  دهی به شما به شیوه دلخواه و مطلوب شروع کند چه؟ عالمتاگر کودک شما 

ی عالمتکنم منتظر هنگامی که من سعی می»مادر بیتانی با این نگرانی به یک جلسه مربیگری والدین آمد: 

کند به کند گریه کردن و جیع کشیدن است. او سعی میهای بیتانی که با من ارتباط برقرار میباشم تنها پیام

 اتبفهمم چطور آن را عقب نگه دارم  توانمشود آن را چنگ بزند، بنابراین من نمیمحض اینکه شی نمایان می

 «او بتواند به من ژستی ارائه دهد. من باید چه چیزی انجام دهم؟

کند که به جای نگه نهاد میداند که او تغییر را دوست ندارد. درمانگر پیشبیتانی به اندازه کافی می درمانگر 

های به او دار پالستیکی، یا شیشههای زیپها، کیسهها در ظرفداشتن شی در عقب، مادر تالش کند آیتم

ن است بیتانی بتواند مقداری کنترل بر شی داشته باشد، کتواند باز کند. ممتواند بگیرد ولی نمیبدهد که او می

کند می نیازمند کمک است. برای کمک بیتانی با یک ژست درخواست کمکی بدهد که او عالمتولی هنوز باید 

مادرش باید دستایش را جلوی بیتانی بگیرد به طوری که اگر نیاز داشت بتواند به به جای اینکه گریه کند،

سرعت درخواست کمک کند، و سپس به سرعت آن را برای بیتانی باز کند و به او بدهد قبل از اینکه بیتانی 

 انس گریه کردن داشته باشد. ش
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در بیسکویت تنها دو یا چند  -کننده های سرگرمدر استراتژی دوم مادر شروع به استفاده از مقدار زیادی بسته

 یرنگمداد هر بسته غذایی )برای میان وعده(، یک اسباب بازی در هر کدام )برای بازی با اشیا کوچک(، یک 

هنگامی که شانس زیادی برای تمرین وجود داشت. این مکرر  هادر فعالیت -در هر کدام )برای نقاشی کشیدن(

ولی مادرش  .با زمان انجام شدکار کرد. این افتاد و بیتانی به جای گریه کردن از کمک استفاده میاتفاق می

 دانست با تکرار این تمرینات بیتانی چیزهای جدید بهتر یاد خواهد.می

مستقل ایجاد شد. و اندکی ناامیدی وجود داشت چون و ار، مهارت به رفتاری خودک ،با تمرین در طول زمان 

بسته سرگرم کننده هنگامی که او آن /(شی)یتمآوردن آبیرون  -بیتانی به سرعت و به راحتی به هدفش رسید

 داد. را به دست مادرش می

شروع به نق  مادر همچنین پشینهاد که ما در باال بحث کردیم تمرین کرد: او چیزی که او دوست داشت و قبال

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 

خواهد فقط ا دست یابد به جای اینکه وقتی چیزی میتواند به چیزهداد بنابراین او توانست یاد بگیرد که می

 نق بزند. 
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 ها برای تشویق ارتباط غیر کالمیریزی فعالیتبرنامه

کودک من دوست  فعالیت

 دارد: 

توانم به او من می

 بپیوندم با: 

 زبان بدن  تواند با بدنش درخواست کند با:کودکم می

 منتظر پاسخ هستم با: 

قطارها به جلو و عقب  قطارها . دیگر زی با اسباب بازی یا شیبا

 هل بدهد

دادن قطارها به او 

 برای هل دادن 

دادن مسیر و ریل به 

او برای بهم وصل 

کردن و هل دادن 

 قطارها به جلو و عقب 

هل دادن قطاری 

 دیگر به جلو و عقب

 تواند باز کند به مندادن جعبه قطارها که او نمی

دن به قطاری که او دوست دارد داشته اشاره کر

 باشد 

گفتن رنگ قطاری که او دوست دارد داشته باشد به 

 من 

تواند خودش آن را وصل دادن یک مسیر که او نمی

 کند به من 

 اشاره کردن یا گفتن به من که مسیر کجا بگذارم 

 خواهددادن یک قطار به من وقتی او قطار من را می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ار یا مسیر به من دادن یک قط

 اشاره کردن به یک قطار یا مسیر 

گفتن یک کلمه در حالی که به 

 کندمن نگاه می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کو -ایجاد صدای کو کو-شنیدن صدای کو 

در حالی که قطار را به 

-جلو و عقب هل می

دهد یا قطارش با 

-قطار من تصادف می

 کند

 کو -ایجاد صدای کو

دف کردن یا حرکت دادن نگاه کردن به من، یا تصا

 قطارش نزدیک قطار من

 ایجاد صدا با یا بدون نگاه به من 

 کپی کردن از من با قطارش 

 بازی اجتماعی 

 قلقلک کردن 

نگه داشتن پاهایش و 

 قلقلک دادن شکمش

قلقلک دادن پاها و 

 شکمش

لیز دادن بدنش نزدیکتر به دستان من برای قلقلک 

 دادن 

خشی از بدن برای قلقلک یا اسم ب« قلقلک»گفتن 

 دادن 

 نشان دادن شکمش به من 

 باال آوردن پاهایش 

 نگاه کردن به من 

 نگاه کردن و خندیدن/لبخند زدن به من

 حرکت بدن به سمت من 

گفتن یک کلمه در حالی که به 

 کند من نگاه می

 نگاه کردن به من 

نگاه کردن و خندیدن/لبخند 

 زدن به من 

     های غذاییوعده
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های مراقبتی )حمام کردن، لباس فعالیت

 پوشیدن، تعویض لباس/ وقت خواب(

    

     کارهای معمولی خانه 

 ها به مراحل ارتباط غیر کالمیشکستن فعالیت                                           

 های بدن در حال صبحت گزینه مراحل فعالیت روزانه

های مراقبتی )حمام کردن، لباس فعالیت

 پوشیدن، تعویض کردن، وقت خواب(

 اس پوشیدن لب

لباس برای پوشیدن  .1

 آماده کردن 

 پوشیدن پیراهن  .2

 پوشیدن شلوار .3

بستن دکمه ها یا  .4

 زیپها

پوشیدن جورابها و  .5

 هاکفش

 

ها به مراقب برای پوشاندن آنها، یکی یکی، با درخواست دادن لباس .1

 مراقب

 هل دادن پیراهن از سر ب سمت پایین، باال بردن هر دست برای لباس .2

 سمت پایین برروی ناحیه شکمی ، هل دادن به 

ایستادن بر اساس دستورالعمل، باال بردن هر پا برای شلوار، کمک کردن  .3

 برای باال کشیدن شلوار، کمک کردن برای باال کشیدن روی باسن 

ها یا هل دادن آنها هنگامی که تقریبا کار ها و زیپاشاره کردن به دکمه .4

 با آنها تمام شده است

تورالعمل، دادن هر تکه، و باال بردن هر پا برای هر نشستن بر اساس دس .5

 جوراب/ کفش برای پوشیدن آنها، کمک کردن در باال کشیدن جوراب، 

 یا پوشیدن کفش، در انتها ایستادن بر اساس دستورالعمل 

 

 

 کارهای معمولی خانه 

 تمیز کردن لباسهای کثیف 

 برداشتن لباسها  .1

 بازکردن سبد لباسی .2

سها پرتاب کردن لبا .3

 در سبد 

 بستن درب سبد  .4

برداشتن لباسهای کثیف درخواستی از کف زمین و حمل سبد لباسی  .1

 یا دادن آن به مراقب 

 اشاره کردن با صدا و آوا به سبد برای باز کردن .2

 اشاره کردن با صدا و آو به آنچه باید در سبد ریخته شود  .3

 دنبال کردن دستورالعمل کالمی و ژستی برای بستن سبد  .4

   زی با اسباب بازی یا اشیا دیگر با

   بازی اجتماعی 

   های اصلی غذاوعده

   بازی در محیط بیرون

   های کتابی فعالیت
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ها برای گرفتن خیلی سریع برای روبرت، که یاد گرفته است چطور از ژست چطور شما موفق خواهید شد؟

 آموزشتی که برای صو از همان فر« حوش باال رفتهتا این حول و »ها از یک کیف استفاده کند، پدرش آیتم

های دیگر استفاده کرده است، بکار برد. پدر روبرت توقع دیگری داشت: هنگامی که او کیف بر اساس ژست

درخواست فیزیکی روبرت باز کرد، او دو شی داخل کیف را باال نگه داشت و آنها را به روبرت پیشنهاد داد، که 

در حالی « اشاره»کرد. روبرت به شی مورد نظر رسید و پدرش گفت خواست اشاره میه میاو باید به آن شی ک

کرد و سپس دست روبرت برای یک اشاره شکل داد همانطور که او شی را لمس که یک اشاره را مدلسازی می

 اش لمس کرد، پدرش آن را به او داد. کرد. به محض اینکه روبرت شی را با اشاره

 خالصه فصل 

های کوچک یاد هایمان است. مدتها قبل از ظهور گفتار، اکثر بچهصورت ولین روش برقراری ارتباط با بدنها وا

کنند. آنها در بسیاری از های بدن برای ارسال پیام به جلو و عقب استفاده میعالمتگیرند که مردم از می

که آنها بتواند اولین کلمه را بیان کنند. گفتار بعدا، خارج شوند، قبل از اینهای غیر کالمی ارتباطی مهار میپیام

 کند. همانطور که شما به کودک مبتال به شود و رشد میاز یک سیستم ارتباط غیر کالمی پیچیده ایجاد می

ها، و صدایش برای ارسال و درک ارتباطات ساده یاد بگیرد، کنید استفاده از بدن، چشمخود کمک می اتیسم

های آشنا و ساده برای استفاده ها برای ارتباط ژستی، شروع با ژستتدریج به افزودن انتظارات و فرصتشما به 

یک درس حیاتی زندگی به  آموزشهای جدید ادامه خواهید داد. شما در حال آرام برخی ژست آموزشو 

نکه با گریه کردن، چنگ زدن، کنیم، نه ایکودکتان هستید این است که ما با دیگران ارتباط و تعامل برقرار می

کنیم، و خواهیم، احساس میخواهیم برسیم. در عوض ما پیامهای در مورد آنچه ما میجیغ زدن به آنچه می

های ما در کنیم. پیامهای آنها توجه میکنیم و ما به خوبی به پیامخواهیم به اشتراک بگذاریم را ارسال میمی

، و نیازهای است که ما را به نزدیک شدن، درگیر شدن، و صحبت کردن با هامورد افکار، احساسات، خواسته

ها، پوسچرها، تماس چشمی، و در نهایت کنند و ما این را از طریق بیانات صورتی، ژستدیگران تحریک می

 دهیم. زبان گفتاری کودک شما خارج از این چارچوب ایجاد خواهد شد. کلمات انجام می
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 لیست یخچال 

ها، است تا بیان خواسته اتیسم ای فراهم کردن روشی برای کمک به بچه کوچک شما که مبتال به هدف: بر

 مندیهایش را با استفاده از زبان بدن و درک زبان بدنش یاد بگیرد. احساسات، و عالقه

 مراحل: 

 !کمتر انجام بده تا کودک شما بیشتر انجام دهد 

 س چشمی و یا یک آواسازی برای یک ژست، تما -توقف کن و منتظر بمان 

 های روتین مراقبتی ژستها به مراحل فعالیت مشترک اضافه کنید در طی بازی و فعالیت 

 آمیز کنیدها در طی بازی و کارهای مراقبتی اغراقبیانات صورت و ژست 

  در طی بازی تقسیم کنید « به من بده»مواد برای تمرین ژست 

 ر بمانید کودک شما آن را دنبال کند. به اشیا و تصاویر اشاره کنید و منتظ 

 بازی با اسباب بازی/ شی و اجتماعی،  -های کلیدی بسازیدمراحلی برای تغییرات ارتباطی در فعالیت

های مراقبتی )حمام کردن/ لباس پوشیدن/ تعویض کردن/ وقت خواب( و های غذایی، فعالیتوعده

 کارهای معمولی خانه. 

 

 

 

 


