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 8فصل 

 !آموزش تقلید از طریق بازی

 کمک به یادگیری کودکتان با تقلید کردن

ها، کارها ، و کلمات ها، حاالت صورت، بیانهدف فصل: تشویق شما به تقلید کردن از صداها، ژست

کردن از حرکات شما به کودکتان. کودکان با تماشای دیگران و انجام آنچه آنها کودکتان و آموزش تقلید 

 گیرند. دهند یاد میانجام می

 ؟چرا تقلید کردن بسیار مهم است

کنند؛ بینم و آنها را کپی میهای کوچک مقلدهای طبیعی هستند. آنها کارهای که والدینشان میاکثر بچه

گویند؛ آنها حتی نحوی راه رفتن کنند و کلمات آنها را میرا کپی می های والدینشانآنها صداها و ژست

به ویژه  -کنند. اغلب تقلید کردن از کودکان دیگر برای آنها مطلوب استو لباس پوشیدن آنها را کپی می

برادران و خواهرانشان، همچنین کودکانی که همسن آنها هستند یا اندکی از آنها بزرگتر و آنها را تحسین 

 کنند. می

تقلید کردن یک ابزار یادگیری قوی برای همه ما ست. مغز ما برای یادآوری و یادگیری از تماشای افراد 

بینند را به مدت بسیار طوالنی به یاد دهند و آنها میشود، کودکان آنچه دیگران انجام میدیگر تنظیم می

توانند بالفاصله بعد از ت که کودکان میآورند، حتی بدون تمرین کردن آن کار. این بدین معنی اسمی

های خودانگیز دهد آن عمل را تقلید کنند، برای مثال در اغلب بازیتماشای فرد دیگری که کاری انجام می

کنند. ولی آنها ها با خواهر و برادر، دوستان و والدین بازی میو خودجوش که حتی کوچکترین بچه

 آورند. اند به یاد مید، چون آنها آنچه مشاهده کردهتوانند آن را بعدا هم تقلید کننمی

است که کارها ی که بین دیگران  ایهای آینهنورونهای مغزی به نام منشا این ظرفیت خاص سلول

های کنند. با کمک نورونکنیم با الگوهای عمل خودمان ارتباط برقرار میدهند و ما تماشا میانجام می

ای کنیم: نورونهای آینهکنیم را تقلید میدهند و ما تماشا میرا که دیگران انجام میای، ما واقعا آنچه آینه

کنیم تحریک دهیم و هم هنگامی که ما انجام آن عمل را تماشا میهم هنگامی که ما عملی انجام می

اینکه شود قبل از شوند. این بدین معنی است که عمل جدید بخشی از مجموعه مهارت فرد تماشاگر میمی
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تماشاگر به طور واقعی آن عمل را تقلید کند. این است دلیل اینکه ما با تماشا کردن و یادآوری یاد 

 گیریم.می

گیریم. بنابراین نهال مهارتی که بخاطر تماشا کردن و به یاد آوردن در ولی ما با انجام دادن هم یاد می 

د تا هنگامی که کودک خودش شروع به انجام شوشود در عمل کاملتر یادگرفته میمغز کودک کاشته می

 کند. عمل می

برای تقلید کردن، به والدین، خواهر و برادر، پدر بزرگ و مادر بزرگ  کودکاننهفته  ظرفیت عصبی

دهد که عمل یادگیری را به کودکان انتقال دهند بدون اینکه حتی تالش کنند یا به آن و دیگران اجازه می

یابند که ای بدون تالش انتقال میها، به شیوها از فردی به فرد دیگر، در میان نسلفکر کنند. همه مهارته

دهند از جایی که فرد آخر رها کرده است شروع کند به جای اینکه خودش از ابتدا به هر نسل اجازه می

العاده فوق شروع و آنرا تجربه  کند. افراد بسیاری اعتقاد دارند که تقلید کردن و زبان با همدیگر چیزی

 اند. اند، فرهنگهای غنی که تمام مردم در سراسر دنیا در طی هزاران سال ایجاد کردهو پیچیده ایجاد کرده

تقلید کردن به ویژه ابزار قدرتمندی برای یادگیری و تعامل اجتماعی با دیگران است. چون رفتار اجتماعی 

کنیم. طور آگاهانه به بسیاری از آنها فکر نمی بسیاری است که ما به شامل قوانین نامحسوس و پیچیده

دانیم که چطور دور یا کنیم، ما به طور طبیعی میبرای مثال هنگامی که ما با دیگران تعامل برقرار می

نزدیک شویم ما باید جدا از شخص دیگری بایستیم؛ ما به طور ناآگاهانه از حاالت و بیانات صورتی و 

قفه جریان دهیم طوری که مکالمه به طور طبیعی و بیکنیم؛ و ما پاسخ میژستهای فرد دیگر تقلید می

دهد این را انجام دهیم. ما همه این رفتارهای اجتماعی از طریق کند. هیچ کس واقعا به ما یاد نمیپیدا می

 ایم. تقلید کردن نه از طریق دستورالعملی صریح یاد گرفته

گذارد. هنگامی که های بیشتری بر آنها تاثیر میافراد دیگر به شیوهتقلید تقریبا اتوماتیک کودکان از 

ای آنها روشن بینند، نورونهای آینههای فرد دیگری را میکودکان )و افراد بزرگسال( احساسات و بیان

های افراد نگاه دهد احساس فرد دیگر را احساس کنند. آیا تا کنون به چهرهشوند، به آنها اجازه میمی

 اید هنگامی که در حال تماشای فیلم احساسی هستند؟ هکرد
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توانید احساسات بازیگران در چهره افرادی که در حال تماشای فیلم هستند ببینید. این توانایی شما می

دهد. تقلید برای برقراری تماس احساسی با دیگران از طریق تقلید کردن حتی در نونهاالن نیز رخ می

 های بسیار زیادی آنها را توانمند میسازد: ر کودکان از دیگران به شیوهکردن تقریبا خودکا

 هنگامی که کودکان از حاالت چهره دهداین همدلی ظرفیت یادگیری از دیگران را افزایش می .

-کنند، انجام همان کاری که در حال تماشای آن هستند را در آنها برمیشخصی دیگر تقلید می

تواند باعث اشک ریختن شود رسد میدهد که به نظر مینونهاالن رخ میانگیزد. این حتی در 

کند. شما احتماال بارها دانند شروع به گریه میکنند که میهنگامی که آنها شخصی را تماشا می

آورید که در حال تماشای شخص دیگری بودید که در حال درد کشیدن یا مضطرب به یاد می

اید. شما احتماال موجی از همدردی یا در وجود خود حس کردهبوده است و شما همان حس را 

اید. این به مردم کمک اید و تمایل به کمک به او داشتههمدلی برای آن شخص احساس کرده

کند تا حس ارتباط برقرار کردن با دیگری را عمیقا احساس کنند، که تمایل به میل به توجه می

 دهد. وبه خود پتانسیل یادگیری از دیگری را افزایش میدهد، که به نبه دیگری را افزایش می

 ها و نونهاالن اصواتی که از . هنگامی که بچهکنداین به کودکان در یادگیری زبان کمک می

کنند آنها ایجاد اصوات زبان شنوند و با استفاده از زبان کودکانه خودشان تقلید میاطرافشان می

دهد توانایی آنها برای تقلید کردن از واژگان والدین به آنها اجازه میکنند. خودشان را تمرین می

 دهد. شان میهر دو درک و بیان زبان مادری

  کنند، های کوچک ژستهای افراد دیگر را تقلید میهنگامی که بچه .رشد میکندارتباط غیر کالمی

مواردی که ما در مورد آنها  -دارندبخشد برمیهای اضافی که به گفتگو معنی میآنها همه نشانه

دهد و به ما اجازه های غیر کالمی معنی احساسی انتقال میصحبت کردیم. این نشانه 7در فصل 

 توانیم با کلمات بیان کنیم، انتقال دهیم. دهد مطالب بسیار بیشتری نسبت به آنچه ما میمی

  های کوچک از کارها  دیگران بر هنگامی که بچهدهد. را یاد می اءیاشبه آنها نحوی کار کردن

کنند، آنها چه چیزی گیرند چطور اشیا و چیزها کار میکنند، آنها یاد میتقلید می اءیاشروی 

 هستند، و چه کاربردی دارند. 

 در یک مکالمه، دو فرد به  کند.به آنها در یادگیری قوانین اجتماعی برای مکالمات کمک می

گوید در حالی چیزی می Aکنند: شخص طور متناوب از الگوهای سخنگو و شنونده بازی می

دهد، پاسخ خود را پاسخ می Aبه منظور و مقصود فرد  Bشنود؛ سپس شخص می Bکه شخص 

لمه همچنین کند. این نوع ساختار مکاسازد، و به همین ترتیب ادامه پیدا میبر مبنای موضوع می

شکند و سپس مکث کوبد و میهای تقلیدی است. فرد بزرگسال دو مانع را با هم میاساس بازی
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کند، و سپس فرد بزرگسال دوباره شروع به کند در حالی که کودک این عمل را باز تولید میمی

شود به کننده میکند و در هنگامی که بازی خستههمین ترتیب شروع به انجام مجدد آن کار می

دهد و این نوع تجربه کند. این دقیقا چیزی است که در طی مکالمه رخ میآن تغییرات اضافه می

 کالم بدون توقف،گیردنوبت میممکن است واقعا به کودک در یادگیری قوانین مکالمه کمک کند: 

 دارد، و به همین ترتیب.، آن را برای شریک خود جذاب نگه میموضوعحفظ ، 

 دهد؟چه اتفاقی رخ می در  اتیسم

شان کمتر شما نسبته به کودکان همسن ASDهمانطور که شما ممکن است توجه کرده باشید، کودکان 

مند باشند و تمایل به تقلید کردن از کلمات، ژستها، و کارها  دارند. حتی اگر آنها به اشیا بسیار عالقه

تقلید کردن از آنچه اغلب افراد دیگر با آن اشیا انجام  مهارتهای زیادی با اشیا داشته باشند، آنها تمایلی به

 دهند ندارند. می

وجود دارد، ولی هنوز هیچ پاسخ قطعی داده  ASDتعدادی تئوری در مورد مشکالت تقلید کردن در 

ای در کودکان اند که هر چند سیستم نورون آینهنشده است. مطالعات تصویربرداری از مغز نشان داده

سیستم  بدین معنی که با تجربه مناسب، این -است، ولی تخریب نشده است اتیسم کمتر فعالمبتال به  

و کاربردی شود. این یکی از دالیلی است که اهمیت ارائه مداخله اولیه که مهارتهای تقلیدی  فعالتواند می

طور طبیعی ژستها، دهد. دالیل احتمالی که چرا کودکان مبتال به  اتیسم به دهد نشان میرا ترویج می

کنند این است که آنها به حرکات دیگران توجه حاالت صورت، و حرکات بدن دیگران را تقلید نمی

شوند )نه اینکه در انجام آن ناتوان باشند(. کنند یا به سادگی برای تقلید کردن از دیگران تحریک نمینمی

انون توجه کودکتان و با کمک به ایجاد این خبر خوبی است چون بدین معنی است که با وارد شدن به ک

توانید سیستم نورون آینه او را بیدار کنید و به رشد این بخش از انگیزه برای تقلید کردن از شما، شما می

 مغزش کمک کنید. 

 چرا این مشکل وجود دارد؟ 

ببیند چه تعداد از توانید اگر شما به لیست که برای  تقلید کردن تهیه کرده اید نگاه کنید، به سادگی می

توانند دچار اختالل در عملکرد  شوند. در حقیقت ما فکر توانند از دیگران تقلید کنند میکودکانی که نمی

کنیم که کاهش انگیزه برای تقلید کردن ممکن است مسئول بخش بزرگی از تاخیرهای باشد که اکثر می

تقلید یکی از مهمترین مهارتهای است  دهند.های رشدی نشان میدر همه حوزه ASDهای کوچک بچه

تواند یاد بگیرد، چون به خودی خود یک ابزار یادگیری است و به که یک بچه کوچک دارای اتیسم می

کنند ممکن است از یادگیری که کند مهارتهای مختلف یاد بگیرند. کودکانی که تقلید نمیکودکان کمک می
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ی ایجاد میشوند،از دست میدهد. بدون تقلید کردن، کودکان باید فقط با مشاهده وقایعی که در محیط اجتماع

ها انجام چیزها را از دیگران یاد ترین و موثرترین شیوههمه چیز را از نو بسازند به جای اینکه ساده

بگیرند. برای مثال تصور کنید چطور یک بچه یک بازی گروهی مثل قایم ماشک بازی یا عمو زنجیر 

گیرد. ولی حتی در یک محیط آموزشی از تقلید برای یادگیری از دیگران، یابد میباف بدون استفاده 

کند چون کودکان لزوما قادر به گرفتن سریع، تر میمدون، فقدان تقلید یادگیری مهارتهای جدید را سخت

 مدلسازی موثر از معلمان یا درمانگران )یا والدین( نیستند. تقلید کردن از دیگران همچنین روابط

با تقلید کردن « ترین شکل تملق است؟تقلید صادقانه»گویند دانید میدهد. شما میاجتماعی را افزایش می

از یک شخص ما از )لباس پوشیدن یا استایل موی یک شخص به شیوه خاصی، بازی با یک اسباب 

گذاری یا اشتراکی کنیم و لحظهبریم یا ستایش میکننده( لذت میبازی خاص، گفتن یک کلمه سرگرم

کنیم. با تعمیم، تقلید برای رشد توانایی شناسایی احساس با دیگران و به ارتباط بین افراد را خلق می

 اشتراک گذاشتن با آنها حیاتی است. 

 توانید انجام دهیدبرای آموزش تقلید به کودکتان چه کاری می

برای تقلید  ASDهای کوچک جه بچهخوشبختانه از تحقیقات مشخص است که هنگامی که انگیزه و تو

توانند تقلید کردن از دیگران را یاد بگیرند. چندین یابد به خوبی و به طور طبیعی میکردن افزایش می

تواند توانایی تقلید کودکان مبتال به  اتیسم را افزایش دهد. مطالعه نشان داده است که مداخله اولیه می

ر کردن تماس چشمی و استفاده از ژستها و کلمات( هنگامی که کودکان همانند سایر رفتارها )مانند برقرا

کنند، برای انجام آن کارجایزه دریافت مبتال به  اتیسم شروع به توجه کردن به کارها  دیگران می

، ما در مورد تقلید کردن از آنچه 4میکنند،بیشتر تحریک به انجام الگوهای تقلیدی میشوند. در فصل 

دهد به عنوان روشی برای جذب کردن توجه او بحث کردیم. در این فصل ما بیشتر می کودکتان انجام

های رویم و بر نحوی آموزش تقلید کردن از مهارتها و رفتارهای مختلف در حین بازی و فعالیتپیش می

توانید برای افزایش تقلید کودکتان کنیم. پنج مرحله خاص وجود دارد که شما میروتین مراقبتی تمرکز می

 استفاده کنید: 

 : تقلید کردن صداها1مرحله 

 : تقلید کردن کارها  بر روی اشیا 2مرحله 

 : تقلید کردن ژستهای دست و حرکات صورت/ بدن 3مرحله 

 : تقلید کردن و گسترش کارها  4مرحله 
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 های تقلیدی در قالب فعالیت مشترک : قرار دادن بازی5مرحله 

دهیم کنیم، چندین ایده به شما میدر صفحات بعدی، ما نحوی انجام هر یک از این مراحل را توصیف می

توانید مشکالتی که ممکن است با آنها روبرو کنیم چطور شما میتوانید انجام دهید، و پیشنهاد میکه می

 بشوید را حل کنید. 

 . تقلید کردن صداها 1مرحله 

اند چطور از کلمات برای برقراری ارتباط استفاده کنند و باید هنوز یاد نگرفتهاستدالل: کودکانی که 

مجموعه بزرگی از اصوات بسازند، یاد بگیرند چطور به طور عمدی صدا تولید کنند، و یاد بگیرند 

مند( ایجاد کنند. ای هدفخواهند )به شیوهچطور صداهای خاصی را به منظور گرفتن چیزی که آنها می

ای برای دستیابی به اهداف مختلف درک کنند. نهایت آنها باید قدرت کامل اصواتش به عنوان شیوهدر 

به طور عمیق در مورد رشد ارتباط کالمی روبرو خواهیم شد، اینجا ما بر  13هر چند با در فصل 

توجه کردن  ( کمک به کودک برای1)کنیم: استفاده والدین از تقلید برای رسیدن به سه چیز استفاده می

( افزایش تولید عمدی 3)و  کنند،( افزایش فرکانس اصواتی که آنها ایجاد می2)، به آواسازی خودش

  اصوات و آواسازی خاص.

فعالیت: افزایش اصوات کودکتان با بازتاب آنها شما ممکن است آواسازی کودکتان را بشنوید، برخی 

حتی اگر «. بدون رخ دادن هیچ اتفاقی»رخی اوقات اوقات در پاسخ به چیزی که اتفاق افتاده است و ب

اید و شما مطمئن نیستند که معنی صدا چیست، برای اینکه به کودکتان بفهمانید که صدای او را شنیده

من »گوید دار است اصوات کودکتان را تقلید کنید. شما به کودکتان میاینکه آواسازی او مهم و معنی

دهید. با موقعیت خودتان بخشید و اهمیت میا تان به اصوات معنی میو با کاره« صدای تو را شنیدم

شروع کنید به طوری که کودکتان بتواند صورت شما را ببیند. سپس هر صدای واضحی یا اصوات هم 

انگیزد )به جز گریه کردن، فریاد گذارد و او را برمیآهنگ یا دیگر صداهایی که بر کودک شما اثر می

کنید. حاال منتظر باشید تا ببینید آیا دن( را تقلید کنید در حالی که با صدای او بازی میزدن، یا ناله کر

کند. اگر انجام داد، شما حاال فرصتی برای تقلید کردن مجدد از او کودکتان صدا را دوباره تولید می

ید نکرد، دوباره تالش اید! اگر او در نوبت خود صدا تولدارید. با این کارشما یک بازی تقلیدی ایجاد کرده

کنید، منتظر بمانید. در نهایت کودک شما صداهایش بعد از تقلید شما تکرار خواهد کرد. ایجاد برخی 

 ای حیاتی در مسیر رشد سخن گفتن است. بازهای تقلید صدا ارزش استقامت شما را دارد چون مرحله
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 بازی کنید دار)اهنگین(کلمات قافیه فعالیت: آواز بخوایند و بازهای انگشتی و 

کند تا شنیدن الگو و آواز خواندن با تاکید یک کلمه یا عبارت کلیدی درهرشعر به کودک شما کمک می

های مهم آواز را شروع کند. شما ممکن است آواز بخوانید یا کلمه یا عبارت کلیدی را اندکی بلندتر بخش

معنی آن توجه کند. برای تاکید اهدافتان از حالتهای  تر بگویید، تا به کودک شما کمک کند بهیا حتی آرام

چهره ای و ژستها استفاده کنید . بعد از خواندن شعر به مدت چند روز در تمام روز، کودک شما شروع 

کند، در حین آواز خواندن فاصله کوچکی ایجاد کنید )برای مثال با جا انداختن به تشخیص دادن آن می

جازه دهید در بین آواز خواند به شما بپیوندد. کلمه یا عبارت هدف را در آواز یک کلمه( و به کودکتان ا

بیاورید و سپس منتظر بمانید، به حالت منتظر به کودکتان نگاه کنید، تا به هدف اشاره کند. کودک شما 

 از دست رفته کند. اگر چنین است، عالی! هنگامی که شما ممکن است شروع به ایجاد صدا برای کلمه

شنوید، به آواز خواندن ادامه دهید. یا درعوض شما مکث کنید، کودکتان ممکن است ژستی آن را می

کوچک ایجاد کند، اندکی بدنش را تکان دهد، سریع به شما نگاه کند یا چندین نشانه دیگر ارائه دهد که به 

ز نشانه کودکتان کلمه را خواهد مشارکت کند. اگر او چنین کاری انجام داد، بعد اشما نشان دهد او می

بیفزایید و به آواز خواندن ادامه دهید. این مهارت یک نقطه عطفی در رشد صحبت کردن است و نوع 

های انگشتی با ای از آوازها، اشعار، و بازیمهمی از فعالیت برای پرورش تقلید کالمی است. مجموعه

 کودکتان ایجاد کنید. 

بخوانید، بر یک عبارت کلیدی تاکید کنید: « چرخهای اتوبوس»انند توانید آوازی مبرای مثال شما می

-چرخند )البته با اجرای دست(. چرخهای اتوبوس میچرخند و میچرخند و میچرخهای اتوبوس می»

عبارت هدف شما ست. بعد از یک یا دو « چرخندچرخند و میمی«.»چرخند، در همه شهرچرخند و می

و منتظر بمانید « روند )وقفه(.....چرخهای اتوبوس می»ما خواهید خواند، بار آواز خواندن، این بار ش

کودکتان صدایی تولید کند یا حداقل چند نوع نشانه غیر کالمی ایجاد کند. هنگامی که انجام داد به سرعت 

 ...«چرخد و چرخد و میاطراف شهر می».....و با خوشحالی آواز را ادامه دهید، و بخوانید 

  1خالصه مرحله 

 -ایداگر شما مطالب دنبال کرده باشید و تمرینات قبلی انجام داده باشید، یک الگوی عادتی جدید ایجاد کرده

شما وکودکتان در مسیر رشدی برخی  -که حاصل تقلید کردن ازاصوات پیش کالمی کودکتان است

به عنوان یک مکان شروع برای ها های تقلیدی کالمی )صوتی( پیش خواهید رفت. این فعالیتبازی

کنند، و ما مراحل بعدی در فصل بعدی ارائه های تقلید صوتی و کالمی کودکتان عمل میافزایش مهارت
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خواهیم داد. اکنون، ببنید اگر با اکثر بیانات در چک لیست زیر موافق هستید آن را ببینید. اگر چنین است، 

استفاده  2دانشی که شما در مرحله  -ایدقلید کردن مجهز شدهشما اکنون به مهارتهای مهمی برای آموزش ت

های مراقبتی روتین شروع به تجربه کردن کنید تا روشهایی خواهید کرد. اگر نه، در طی بازی و فعالیت

 کند.بیابید که برای هر بیانیه کار می

 چک لیست فعالیت. تقلید کردن اصوات

 کنم.به صداهای کودکم توجه می -

 کنمشنوم صدایش را تقلید میی کودکم را میوقتی صدا -

 برد.های زبانی دیگر دارم که کودکم لذت میهای انگشتی، و فعالیتای از آوازها، بازیمجموعه -

ای به من نشان دهد یا صدای ها منتظر بمانم تا کودکم نشانهدانم کی مکث کنم و در این بازیمی -

 تولید کند تا بازی ادامه دهم.

کند، هر چند که برای جلب توجه والدینش ساله،  اتیسم دارد و گاهی اوقات صداهایی تولید میکلر، سه 

تا کاری برای انتقال «( ها»کنند )برای مثال نیستند. والدینش صداها را بیشتر به عنوان بازدم توصیف می

ساخت  -ی دلخواه کلرهاای، وآنها مطمئن نیستند چطور به آنها پاسخ دهند. در طی یکی از فعالیتکلمه

گذاری اشکال حیوانات درحین خمیر بازی انجام پدرش شروع به نام -شکل با استفاده از قالب خمیر

نگاه، کلر، یک »کن: دهد صداهایی تولید میمیدهد. اوهمچنین هنگامی  که حیوانات  به کلر نشان می

بعد از چندین بار «. کندر میپرنده جیر جی»یا « گوید "هاپ هاپ"سگ کوچولو می»، «سگ کوچولو

ماند کلر صدا را دارد و منتظر میکند حیوان بعدی را نگه میتکرار این موضوع، پدر کلر مکث می

دهد. ولی سپس، دهد ولی این اوکی است، و پدر به هر حال به فعالیت ادامه میتقلید کند. او انجام نمی

دارد، او صدای بازدم کشیدن وانی که ساخته است برمیکند و حیهمانطور که کلر به پایین میز نگاه می

 کند.ایجاد می

کند. بعد از چند ثانیه، آورد و درست همان صدا تقلید میپدر آنچه در این فصل خوانده است به یاد می

 زند.کند و اندکی لبخند میتر. کلر نگاه میکند ولی این بار اندکی عمیقپدر کلر دوباره صدا را تکرار می

-یابد. حاال پدر از کلر میکند. لبخند کلر گسترش میکند، حتی بیشتر اغراق میپدر صدا را تکرار می

کند. این بار او به کلر کند او صدا را دوباره ایجاد میپرسد، دوباره؟ و هنگامی که او مشتاقانه نگاه می

کند ولی صدای کی دهانش باز میکند. کلر اندو صدا را دوباره مدلسازی می« تو انجام بده»گوید، می

کند( و کلر به لبخند زدن کند )پدر به جای او صدا تولید میخارج نمیشود. پدر جای خالی صدا پر می

« هاپ هاپ»دارد، دوباره صدای گردد و سگ را نگه میدهد. پدر به فعالیت خمیر بازی برمیادامه می
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کند. آن را از پدر بگیرد، او صدای بازدم تولید می رسد کهکند. همانطور که کلر به سگ میایجاد می

کند و او آن را کند. پدرش از صدای او تقلید میاین مهم نیست که او در حین ایجاد صدا به پدر نگاه نمی

کند و سپس کند. او خوشحال است و صدایش دخترش را تقلید میکند. او دوباره آن را تقلید میتکرار می

 که دخترش دوست دارد.« هاپ هاپ»کند صدای سگ ایجاد می

ماهه مبتال به  اتیسم  26مالیک یک پسر 

کند یا صحبت است که صدای تولید نمی

رسد به طور ثابت کند و به نظر مینمی

-کند. مادرش میآواها وکالم بی معنا می

رسد او به خصوص گوید به نظر می

و مکیدن  ها نیستمند به اسباب بازیعالقه

دهد. او مطمئن نیست کجا شروع به آموزش تقلید صوتی یا جویدن آنها را به بازی کردن با آنها ترجیح می

ها و مهارتهای صحبت کردن و برقراری به مالیک کرده است، با توجه به عدم عالقه او به اسباب بازی

ر مالیک در مورد استفاده از ، ماد1رابطه بسیار محدود او. بعد از مرور چک لیست فعالیت مرحله 

کند. او تصمیم های دهانی بچگانه برای برانگیختن حرکت محرک و استنباط اصوات مطالعه میبازی

 ها یا اشیا ممکن است برای مالیک به درستی کار نکنند.گیرد این را امتحان کند چون اسباب بازیمی

چهره خوبی -به-نشیند تا مطمئن شود موقعیت چهرهنشاند و در جلوی او میاو مالیک را در صندلی می

کند در حالی که آهسته دهانش را نوازش شروع به بازی می« ااااووووو-oooaaahhh»است. او با گفتن 

کند و رسد. او دوباره صدا را با دهانش ایجاد میکند، ولی به او نمیکند. مالیک با کنجکاوی نگاه میمی

کند تا کند، و دهانش را اندکی باز میزند. او صدایی تولید نمیضربه میسپس به دهان مالیک آهسته 

کند و سپس به سمت زند صدا تولید میزبانش را خارج کند. او در حینی که به دهان پسرش ضربه می

کند. او تناوب بین دهان خودش و گردد، در زیر و بمی صدا و شدت صدا اغراق میدهان خودش برمی

 کند ببیند آیا او صدا را تقلید خواهد کرد.کند، هنگامی که نوبت مالیک است مکث میمیمالیک را حفظ 

دهد بنابراین مادر تصمیم کند او به بیرون آوردن زبانش ادامه میهر چند مالیک صدایی تولید نمی

گوید دهد در حالی که میآورد . به عقب و جلو تکان میگیرد بازی تغییر دهد و زبانش بیرون میمی

کند تا ببیند چطور مالیک پاسخ خواهد داد. او به خیره شدن او یک عمل متفاوتی اضافه می«. ااااااه»

کند. دهد. او دوباره زبانش خارج میدهد و به بازی عالقه نشان میمشتاقانه در چهره مادرش ادامه می

به حرکت زبانش اضافه  ”اه“کند. او یک صدای دهد و آن را تکرار میمادرش زبانش را تکان می

کند. او در مورد این کند و صدای کوچکی ایجاد میکند، و مالیک دوباره اندکی زبانش خارج میمی

ما همچنین پسرم را به صحبت کردن با استفاده از صداهای »

کننده ساده است، حیوانات تشویق کردیم. ایجاد صداهای سرگرم

رسد آنها برای تکرار کردن نسبتا ساده هستند و به نظر می

بنابراین بازی با صدای حیوانات با یک چارچوب بخش بزرگی 

 «تالشهای اولیه ما برای تشویق او به صحبت کردن بود. از
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های مراقبتی های دهانی در سایر فعالیتگیرد این بازیشود. او تصمیم میپیشرفت بسیار هیجان زده می

تمرین کند برای مثال تعویض پوشک و غذا دادن. توانند چهره به چهره باشند هنگامی که او و مالیک می

 آورد.کند هنگامی که مادرش زبانش بیرون میدر عرض چند روز او با اعتماد از مادرش تقلید می

 بر روی اشیاکارهای کودک . تقلید کردن 2مرحله

ام هستید استدالل: تقلید کردن کارهای  کودکتان با اشیا، توجه کودکتان به سمت چیزی که در حال انج

دهد، کند، به شما واژگانی از نام اشیا و بازیها یا کارهای خاصی برای بیان فعالیت کودکتان میجلب می

یعنی رابطه متقابل. اکنون نوبت به گام بعدی  -دهدبه کودک شما حس دو نفری کاری انجام دادن می

گذارند افزایش تماعی هماهنگ میرسد: تقلید کردن. باید مدت زمانی که کودکتان بر روی فعالیت اجمی

دهید، و احتماال انگیزه کودکتان برای تقلید کردن از عمل شما افزایش خواهد یافت. تحقیقی که توسط 

یکی از نویسندگان کتاب( یافت که هنگامی که -یکی از نویسندگان ما انجام شده است)جرالدین دانسون

قلید کنند، کودکان مبتال به  اتیسم در حین بازی تقلیدی بیشتر دهند تهایشان انجام میوالدین از آنچه که بچه

شوند که والدینشان در حال زنند. کودکان متوجه میکنند و به والدینشان لبخند میتماس چشمی برقرار می

 بردند.تقلید کردن از انها هستند و از این بازی لذت می

پذیری، خالقیت و ماهیت متنوع بازی را چنین انعطافتواند همتقلید کردن از کارها  کودکتان با اشیا می

افزایش دهد. هدف ما در این مرحله جلب توجه کودک مبتال به  اتیسم نه تنها به شی بلکه همچنین مهمتر 

های دهیم. آموزش تقلید کردن از دیگران به آنها شیوهاز این توجه به آن کاری است که با آنها انجام می

دهد از طریق مدلسازی مهارتهای جدید آموزش کنیم دهد و همچنین اجازه می میخودآموزی به آنها 

ها بازیها های جدید بازی کردن با اشیا ارائه دهیم و مجموعه ایدهتوانیم به آنها شیوهبنابراین ما می

 وکارهای انها را را گسترش دهیم.

 شود.ا  انجام شده بر  روی اشیا ارائه میدر اینجا چندین فعالیت برای افزایش تقلید کردن کودک از کاره

های جورچین یا چندی تکه )یکسان یا بسیار مشابه(، برای آموزش فعالیت: استفاده از اسباب بازی

 جدید به کودکتان کارهایتقلید کردن سریع و ساده از 

ف با هم جور های مختلبرای اولین فعالیت، شما باید چندین مجموعه از اشیا در دسترس در طی فعالیت

کنید. مطمئن شوید که شما درست در جلوی کودکتان هستید، و اشیا شما در جلوی اشیای او است. توجه 

ای شامل تقلید کردن از کودک کنید که بسته به پاسخ کودک به هر مرحله، از طریق توالی چندین مرحله

کند و عمل شما را تقلید تماشا میشود و شما را کنید. اگر او به سرعت درگیر میچقدر سریع حرکت می

توانید از طریق هر یک از این مراحل حرکت کنید و آن را در اولین جلسه خود امتحان کند شما میمی
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کنید تقلید نکرد، کنید. با این حال اگر کودکتان به شما نگاه نکرد و به راحتی کارها ی که شما معرفی می

)حداقل یک روز یا بیشتر( تا زمانی که شما پاسخی که برای هر مرحله زمان بیشتری صرف کنید 

 خواهید را قبل از رفتن به مرحله بعد ببینید. می

 های چند تکه یا جورچین: بازیاینجا توالی برای استفاده از اسباب

  با تقلید کردن از کارها  کودکتان با ابزار خودتان و نامگذاری بر روی اشیا و کارهای که

دهد شروع کنید. برای مثال اگر کودکتان در حال غلتاندن یک ماشین به جلو میکودکتان انجام 

دهد به جلو و عقب و عقب است، شما ماشین خودتان را دقیقا همانطور که کودکتان انجام می

بغلتانید. هنگامی که کودکتان غلتاندن ماشین را متوقف کرد، شما هم متوقف کنید. هنگامی که 

کند شما دوباره شروع کنید. احتماال کودک شما شروع به امتحان کردن می کنددوباره شروع می

زند و حتی ممکن است دهد تکرار کند. او احتماال لبخند میتواند هر آنچه شما انجام میببیند می

برد و این قدرت دارد که شما را تماس چشمی برقرار کند به طور آشکار از این بازی لذت می

 دهد!اری کند که خودش انجام میوادار به انجام ک

  بعد از اینکه شما به دقت کارها کودکتان برای مدتی تقلید کردید، در حین انجام دادن کارتغییری

توانید ماشین سریعتر یا کندتر بغلتانید، یا به جای غلتاندن در آن ایجاد کنید. برای مثال شما می

د و به همین ترتیب. مکث کنید و منتظر بمانید، ماشین بر روی زمین آن را بر روی بدنتان بغلتانی

کند. تمام وقت به و ببینید او به طور خود به خود شروع به تقلید کردن از این تغییرات جدید می

ماشین در حال غلتیدن است! ماشین در حال غلتیدن )»یاد داشته باشید کارها را نامگذاری کنید 

 «(.کند!ن است. ماشین تصادف میسریع است! ماشین به آرامی در حال غلتید

 دهد یا با تغییری بعد از چندین بار انجام الگوهای تقلید کودک، با استفاده از کاری که او انجام می

در کاری از کودکتان تقلید کنید. کاری که انجام میدهید به شکل متفاوتی تغییر دهید )حدودا با 

اق( عمل یا کار جدید را به کودکتان وبا اغر-همان سطح سختی( و با نمایش بزرگی)مشخص

اید آل شما با معرفی عمل دیگر شروع خواهید کرد که شما قبال دیدهنشان دهد. به طور ایده

کودکتان با شی انجام داده است. برای مثال اگر شما قبال هر دو غلتاندن و کوبیدن به ماشینی 

توانید با کوبیدن و ضربه زدن آن شما می اید،اید و شما غلتاندن ماشین کودکتان تقلید کردهدیده

بنگ!( و این را چندین بار تکرار کنید. اگر کودکتان -شروع کنید. و نام این کار رابگویید )بنگ

مند بود منتظر بمانید و ببینید ایا کودکتان عملی که شما معرفی دهید عالقهبه انچه شما انجام می

تقلید کردن کمک کنید. برای برانگیختن او به انجام عملی  درکند. اگر نه، به او اید تقلید میکرده
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جدید با اسباب بازی، از طریق حرکت جدید با دست خودتان بر روی دستش او را به آرامی 

 راهنمایی کنید. 

  هنگامی که کودک شما عمل جدید انجام داد، مشتاقانه کودکتان را تشویق کنید و اجازه دهید چندین

خواهد با اسباب بازی انجام دهد. چندین بار از کودکتان تقلید کنید و سپس دقیقه هر آنچه می

دوباره عمل جدیدی نشان دهد. دوباره نمایش بزرگتری )اغراق( نشان دهید. منتظر بمانید 

کودکتان از شما تقلید کند، در صورت نیاز او را به انجام تشویق کنید و سپس اجازه دهید کودکتان 

نترل ابزار در اختیار داشته باشد. این چارچوب یادگیری پایه برای آموزش برای چند دقیقه ک

 تقلید کارها  بر روی اشیا است. 

 فعالیت: استفاده از دو مجموعه اسباب بازی

 هایی برای استفاده از دو مجموعه اسباب بازی برای آموزش تقلید استاینجا ایده

 و دو جفت چوب، یا دو مجموعه ماراکاس)وسیله  مانند دو درام -هایی از ابزار موسیقیمجموعه

های با کارها  مختلف برای آموزش تقلید کردن به تواند برای فعالیتمی -ای برای تولید صدا(

کودکتان استفاده شود. برای یک دوره تکرار کوتاه از کارها  کودکتان پیروی کنید و سپس چندین 

بازی را با ضربه زدن با چوبهای خودتان بر  روی توانید روش مختلف مدلسازی کنید. یا شما می

درام خود یا تکان دادن ماراکاس شروع کنید و اگر کودکتان به طور طبیعی به شما ملحق نشد 

سپس به او در تقلید کردن از کارتان کمک کنید. دوباره نوبت بگیرید و درهنگام کار یک آواز 

نجام عمل تشویق کنید. یک یا دو ثانیه منتظر کنید. سپس مکث کنید و کودکتان را به ااضافه 

کند. اگر انجام نداد او را  به تقلید کردن کمک کنید، او را بمانید و ببینید آیا کودکتان تقلید می

 تشویق کنید و بعد از تقلید اجازه دهید کودکتان چند دقیقه آنچه دوست دارد انجام دهد.

  ،اینکه است که  دواسباب بازی به کودک نشان روش دیگر، مفید برای معرفی ابزاری جدید

کنند )مطئمن شوید دهید و برای کودکتان مدلسازی کنید از آن اسباب بازی چطور استفاده می

تواند  آنرا انجام دهد(. سپس ابزار طوری آن کار را به او آموزش داده اید و که کودکتان می

کننده صدای جذابی است که ابزار تولید ینجا تقویتمشابه را به کودکتان بدهید تا او تقلید کند )در ا

کند(. اگر او به سرعت تقلید کردن از شما  را امتحان نکرد، او را به انجام این کارکمک می

وترغیب کنید. اگر او تالش کرد ولی نتوانست کامل انجام دهد به او کمک کنید تقلید را کامل 

تو به آن ضربه زدی!( و دوباره عمل انجام »ای مثال کند. به طور مشتاقانه اظهار نظر کنید )بر

کننده شد آن را تغییر دهید: دهید. نوبت را رعایت کنید و وقتی این کارها  اندکی تکراری و کسل

به جای چوب با دست بر روی درام ضربه بزنید یا از ماراکاس برای ضربه زدن بر روی زمین 
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دهید و به کودکتان کمک کنید تا این کارها  جدید را استفاده کنید. سپس به نوبت گرفتن ادامه 

 تقلید کند. 

 توانند برای آموزش های با چندین تکه )مثل قطارها، مکعبها، توپها یا پازلها( نیز میاسباب بازی

های اسباب بازی را به چند تکه تقلید استفاده شوند. شما ممکن است در ابتدا نیاز داشته باشید تکه

اش بر شما متمرکز کند. ببینید با اولین آیتم کودکتان ا به کودکتان کمک کنید تا توجهمحدود کنید ت

ای برای بیان فعالیت دهد و سپس آن را با شی خود تکرار کنید، زبان سادهچه عملی انجام می

اضافه کنید. بعد از چندین بار تقلید کردن از عمل کودکتان، با نشان دادن چیز جدیدی که با شی 

تواند به دهید به کودکتان فعالیت را تغییر دهید یا پیچیده کنید. برای مثال قطار شما میجام میان

قطار کودکتان برخورد کند یا از مسیر خارج شود. شما ممکن است نیاز داشته باشید چندین بار 

د عملتان تکرار کنید و نمایش بزرگتری)شور هیجان واغراق برای توجه به موضوع( ارائه دهی

کننده را متوجه شود. سپس مکث کنید و منتظر بمانید )و تا به کودکتان کمک کند فاکتور سرگرم

او قطارش به قطار شما برخورد  -در صورت نیاز( به کودکتان کمک کنید عمل را تقلید کند

کند. اگر برای حفظ توجه و عالقه او الزم است، به همان عمل دهد یا قطار از ریل خارج میمی

لی برگردید که کودکتان با قطار انجام میداد و بعد از چند بار، دوباره عمل جدیدی مدلسازی اص

کنید و به کودکتان کمک کنید آن را تقلید کند. این فرمول تقلید کردن از عمل ترجیحی 

کودکتان)کاری که کودکتان عالقه دارد( و سپس نشان دادن عمل جدیدی که مدنظرتان است دنبال 

تصادف کردن، غلتاندن، چرخاندن قطار(، و به  -تواند چیزهای مختلفی باشداین میکنید )و 

 کودکتان کمک کنید سریعا آن  را تقلید کند. 
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  به فراتر از زمان بازی تعمیم  وگسترده انجام دهید)در طول بیشتر

تواند هر زمانی که کودکتان ها(. تقلید با اشیا فعالیتی است که میکار

دارد رخ دهد. فرصتهای بسیاری برای تقلید کردن شی نگه می

ها کودک شما در زمان غذا و میان وعده وجود دارد )گرفتن لقمه

با قاشق، استفاده از دستها، نوشیندن از یک فنجان، کوبیدن قاشق 

ان همچنین اغلب در زمان غذا و میان وعده به سینی و غیره(. کودک

صدا تولید میکنند ، بنابراین باید فرصتهایی برای تقلید کردن از 

اصوات کودکتان وجود داشته باشد. زمان حمام نیز فرصتهای 

های حمام، همچنین فعالیتهای با آب )پاشیدن، های با اسباب بازیفعالیت -کندبسیاری فراهم می

های حمام.ضربه با دست داخل آب وتولید صدا کردن (. از کتابهای لیف ها،ریختن، حباب

 توانند استفاده شوند. و غیره( نیز می holes to poke in ،doors to openنونهاالن  )

 2خالصه مرحله 

اید، شما روشهایی برای استفاده اگر شما تا اینجا مطالب دنبال کرده باشید و فعالیتهای قبلی انجام  داده

اید تا از کودکتان تقلید کنید و نحوی تقلید کردن از کارها  خودتان ها و لوازم منزل یافتهاز اسباب بازی

 نکات مفید 

 بدهید و یکی دیگر بردارید، یا با  خواهد؟ هیچ مشکلی نیست: آن  را به اوشود که کودکتان اسباب بازی شما را میچه می

 اسباب بازی او تعویض کنید. 

 شود؟ شما اگر کودکتان بر روی اسباب بازی خودش بسیار تمرکز کند به طوری که به اسباب بازی شما توجهی نکند چه می

کودکان در طول زمان  به این دهد صرف کنید. اکثر توانید زمان بیشتری دقیقا برای تقلید کردن از آنچه کودکتان انجام میمی

دهید توجه خواهند کرد. به تان انجام میکنید و به آنچه شما با اسباب بازیمند خواهند شد که شما از آنها تقلید میامر عالقه

برای  توانید اسباب بازی خودتان کنار بگذارید وکودکتان زمان بیشتری جهت یادگیری بازی تقلید متقابل بدهید. شما همچنین می

گیرید، به نوبت بین دو یا سه بار از عمل کودکتان استفاده از شیء کودکتان نوبت بگیرید. برای مثال شما شی ا ز کودک می

کنید تا در صورت نیاز با کنید )تا سرگرمی و  انگیزشی بودن آن حفظ شود( و عمل جدیدی برای کودکتان خلق میتقلید می

 کمک شما تقلید کند. 

  نوبتهای خود آگاه باشید )آنها را بین خودتان و کودکتان متعادل تقسیم کنید( همچنین به زمان نوبت خودتان توجه داشته  از تعداد

کنید عالقه نشان دهد پس شما مهلت بیشتری برای آن نوبت دارید)تعداد باشید )کوتاه!( اگر کودکتان به کاری که شما خلق می

میدهد( . اگر نه نوبتهای خودتان را کوتاه کنید، تعادل نوبتها را حفظ کنید، و مطمئن شوید  بیشتری از نوبتها را خودتان انجام

 کنید و کودکتان درگیر فعالیت کنید و در این حالت الگو را حفظ کنید.دهد تقلید میاغلب آنچه کودکتان انجام می

برای ما به این نوع فعالیت واقعا »

دیدن چیزهای  خوبی کار کرد. پسرمن

تا با عالقه داشت کننده جدید، سرگرم

دادن ماشینهایش انجام دهد )مثل مسابقه 

های اثاثیه یا با آنها سریع بر روی لبه

تصادف کردن آنها به سمت پایین(. 

فعالیتها سرگرم چون او فکر میکند این 

کردن از آنها  کننده هستند . او تقلید

 «.داشت بسیار عالقه

 نکته مفید 

کودکانی که هنوز . سعی نکنید کل جمله را برای نامگذاری کنیداعمال و اشیا  -به زبان ساده کتابهای نونهاالن را بخوانید

چیزهای بیشتری از کتاب یاد  نام گذاری کنیدکنند و انجام میدهند حرف نمیزنند بخوانید. اگر به چیزهای که آنها نگاه می

 خواهند گرفت. 
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با اشیا به کودکتان آموزش کنید. اگر چنین است، شما اکنون مجهز به مهارتهای مهمی برای آموزش 

گیرد. اگر نه، اده قرار میمورد استف 3دانش شما در مرحله  -تقلید از کارها  جدید به کودکتان هستید

در حین بازی و انجام فعالیتهای روتین مراقبتی شروع به تمرین کنید تا شما روشهایی بیابید که برای 

 کند.هر مطلب بیان شده  کار می

 

 چک لیست فعالیت: تقلید کردن کارها  با اشیا 

توانم همراه با من میها یا چندین شی وجود دارند که های دوتایی از اسباب بازیمجموعه -

 کودکم از آنها استفاده کنم.

 کنم.من به طور مکرر از کارها  کودکم با اشیا تقلید می -

کنم، گاهی اوقات تغییراتی در کارها  کودکم همچنین کارها  مختلفی در بازی مدلسازی می -

 و کودکم را به تقلید کردن از کارها  من بر روی اشیا ترغیب میکنم

 توانیم یک شی مبادله کنیم وقتی ما با آن به نوبت کار میکنیم.یمن و کودکم م -

چه هنگامی من نوبت بیشتری « حس  بزنم»توانم توجه کودکم را به کارم جلب میکنم، و می -

 میگیرم و چه هنگامی که من باید نوبتم را خیلی کوتاه حفظ کنم.

ام؛ تقریبا این را بطور ن یافتهمافرصتهایی برای تقلید از کودکم در اکثر فعالیتهای روزانه -

 دهم.کنم و انجام میاتوماتیک حس می

درباره کلر چه خبر؟ پدر کلر به ساختن حیوانات از خمیر بازی ادامه داد تا بر روی مهارتهای تقلید 

او سگ، گربه و گاو بود و او حاال برای تقلید کردن  حیوانات مورد عالقهکالمی و بیانی کلر کار کند. 

از صدای آنها تالش خواهد کرد. پدر کلر دوست دارد استفاده از اشیا در طی بازی با خمیر به او یاد دهد 

دهنده پیتزا، وردنه، و به جای اینکه کلر فقط به او نگاه کند، بنابراین او چندین ظرف مختلف )برش

داند که کلر کنند. او میکننده شیرنی و خمیر بازی برای استفاده خود  تنظیم میچنگال( در کنار برش

اش باشند کلربا تماشا احتماال کارها  جدید بیشتری تقلید خواهد کرد اگر آنها بخشی از بازی مورد عالقه

 کردن پدرو تقلید از او حیوانات را میسازد. 

دهد که برای حیوان بعدی آماده است، پدر وردنه را میسازد، و هنگامی که کلر نشان او یک حیوان می

دهد، آورد و به دست او میدهنده ، شکل گاو در میکند. سپس او با برشدارد و خمیر  را صاف میبر می

کند. او دوباره خمیر را کند گاو بسازد، و سپس صدای حیوان مورد عالقه او را تولید میبه او کمک می

گیرد و آن را بر کند گربه بسازد. او قالب برش گربه  را میدن میکند و تالش میصاف واماده شکل دا
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دهنده در خمیر دهد به طوری که برشدهد. پدر به سرعت کمی به دست کلر هل میروی خمیر فشار می

 دهند وآورد. آنها به بازی ادامه میآورد و صدای آن را درمیحرکت کند، و سپس او گربه را بیرون می

دهد. چند روز بعد پدر به او کمک دهد او آن را بر روی خمیرفشارمیدهنده به کلر میهنگامی که برش

 خواهد کرد که مرحله وردنه را به فعالیت روتین اضافه کند.

از مالیک چه خبر؟ مالیک به یاد دارید؟ او پسر بچه کوچکی است که تمایل دارد اشیا در دهانش بگذارد 

های دهانی برای تشویق مالیک به ایجاد صدا  انجام میداد. آنها بازی کند، و مادرش بازی به جای اینکه با

کنند. کمک می ”aah“و  ”bbb“ها به مالیک در ایجاد صداهای تا حاال مادر فهمیده است که این بازی

کردن به این  حتی اگر مالیک با اشیا بازی نکند، مادر نمیخواهد از این مرحله بگذرد. مادر بعد از فکر

گیرد که از یک اسباب بازی برای نوبت گرفتن و نوبتی بازی کردن استفاده کند به مرحله تصمیم می

جای اینکه از دو اسباب بازی استفاده کند تا به این ترتیب عادت در دهان گذاشتن اسباب بازی مالیک به 

های ها  کمک کند. مادر اسباب بازیحداقل برساند و احتماال به او در یادگیری نحوی تقلید کردن کار

گیرد که آیا اسباب بازی هنگام هل دادن یا فشار دادن گیرد و تصمیم میمختلفی برای استفاده در نظر می

چیزی انجام میدهد که ممکن است به اندازه کافی مالیک را سرگرم  و مجذوب کند  که  انرا در دهان 

چرخد و بر دهد به باال میرد؛ وقتی دکمه آن را فشار میدانگذارد. او یک موشک اسباب بازی برمی

 گیرد. روی زمین قرار می

این را نگاه کن، فشار »گوید، دهد. او به مالیک میمادر موشک بر روی زمین بین او و مالیک قرار می

آن را به » گوید،شود و در چند قدمی مالیک میافتد. مادر میدر همین حال مستقیم به باال پرتاب می« بده

« این را ببین، فشار بده»گوید، گذارد. دوباره میگیرد و درجای پرتاب میو با دست از او می« من بده

و موشک در هوا رها میشود. این بار مادر به جایی که موشک قرار میگیرد اشاره میکند و به مالیک 

سمت دایره مالیک را به برداشتن آن ماند و با اشاره کردن به گوید تو آن را بگیر. مادر منتظر میمی

گیرد ولی آن را به مادرش این بار مالیک دایره می«. آن را بگیر»گوید کند و دوباره میتشویق می

گذارد پس این یک پیشرفت است. مادر موشک را به دهد. با این حال او آن را در دهانش هم نمینمی

کند. او سپس با به جای پرتاب اشاره می« وی آنبگذار ر»گوید دهد و مینزدیکی مالیک حرکت می

بنابراین او به مالیک در راه اندازی کمک « فشار بده»گوید کند و سپس به او میعمل به مالیک کمک می

گیرد و آن را بر رود و موشک میآید، مالیک به سمت آن میکند. بعد ازاین کار موشک فرود میمی

 دهند.کند و آنها با همدیگر دکمه فشار می. مادر به او کمک میگذاردرویجایگاه پرتاب موشک می

فهمد پذیر باشد. او میحاال آنها یک بازی نوبتی با یک شی دارند و مادر هرگز تصور نمیکرد این امکان

توانند نوبتی بازی کنند و به اشتراک بگذارند ممکن که استفاده از یک اسباب بازی که هر دو آنها می
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های او باشد، حداقل تا زمانی که او مهارتهای بیشتری ین استراتژی برای ساختن مجموعه بازیاست بهتر

ایجاد کند. مادر در مورد این پیشرفت بسیار هیجان زده است که او یک عمل جدید به بازی افزوده است. 

و سپس مالیک را  «بینمدالی.... ، من تو را می»گوید دارد و میاو دایره مقابل چشمان مالیک نگه می

برد. مادر زیر چشمی از بین دایره کند، او قلقلک را دوست دارد و از تغییر در بازی لذت میقلقلک می

کند. سپس او به مالیک کمک گذارد و دوباره او را قلقلک میکند بعد آن را بر روی زمین مینگاه می

مالیک هنوز خودش این «. بینیمی را میتو ما»گوید کند دایره را باالی چشمانش نگه دارد و میمی

 -قلقلک شدن -ماند و دوست دارد آن را دنبال کندکند ولی او درگیر در فعالیت باقی میعمل تقلید نمی

گیرد عمل قلقلک کردن دیگری انجام دهد که او بتواند تقلید کند. حاال آنها چندین بنابراین مادر تصمیم می

 توانند با یکدیگر انجام دهند. که مادر و مالیک میعمل در یک بازی با شی دارند 

 . تقلید کردن از ژستهای دست و حرکات صورت/بدن3مرحله

های تعاملی برای آموزش تقلید کردن صداها و کارها  با اشیا در طی استدالل: در این نقطه شما بازی

دن از ژستها و حرکات فیزیکی اید. مرحله بعدی آموزش حضور و تقلید کرهای مختلف ایجاد کردهفعالیت

ما در  6های اجتماعی حسی شما هستند. به یاد بیاورید که در فصل است که بخشی از آوازها و بازی

یا آوازها با «( دالی موشه)»مورد نحوی سرگرم کردن فعالیتهای اجتماعی با کارها  و کلمات خاص 

اگر شادو  خوشحالی و دست بزن "( »، "”"عنکوبوت ریزه”انگشتی یا دیگر انواع حرکات ) بازهای

صحبت کردیم. حاال زمان آموزش نحوی تقلید کردن از چندین ژست مختلف، حرکات بدن، و کارهای  

های اید. استراتژیحرکتی به کودکتان است که شما به طور طبیعی در طی این فعالیتهای روتین انجام داده

بخش و آشنا را برای آموزش ارتباط برقرار کردن بین  ارائه شده در طی فعالیتهای اجتماعی حسی لذت

کلمات و ریتمهای آواز با اهمیت حرکاتی که بخشی از بازی هستند را با کودک خود تمرین کنید. برای 

با حرکت چرخیدن بازوهای شما ارتباط دارد؛ دالی موشه با پنهان کردن « چرخهای اتوبوس»مثال 

ارتباط دارد و به همین  ”!دالی“گوید کردن آنها هنگامی که شما میصورتتان پشت دستانتان و سپس باز 

 ترتیب.

سمون /بیرون زودی آفتاب می زنه آ/عنکبوتو میشوره و میبره /بارون از ناودون پایین میره  /از ناودون باال میره/این عنکبوت ریزه میزه 

اگر کودک آگاهی تقلیدی بیشتری داشت همراه /میرهاز ناودون آب باال /این عنکبوت ریزه میزه  /زمین رو خشک میکنه

هر دو دست را به سمت باال نگه دارید وانگشتان .بزنیددیگرسبابه دست به طور متناوب انگشت شست یک دست را به انگشت خواندن شعر 

هر دو دست را .به طرف دیگر بکشید دستها را از یک طرفبهم بزنید حاال هر انگشت به انگشت دست دیگر شست دست راست به دست چپ و.... . را

  .باال آورده و به طرفین بکشید تا یک نیم دایره به عنوان خورشید تشکیل شود
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اگر تو شاد و خوشحالی دست بزن / اگه تو شاد و خوشحالی پا بزن / اگه تو شاد و خوشحالی: خنده »؛ «اگر تو شاد و خوشحالی دست بزن

 «بزنکن / اگه تو شاد و خوشحالی: بوق 
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 ها و آوازهای انگشتی همراه با کارها  آموزش کنید فعالیت: تقلید در طی بازی

اید که شما با به یاد بیاورید که تا حاال شما و کودکتان در بازیهای اجتماعی چهره به چهره شرکت کرده

تدریج در میانه راه یا کنید و به شروع می«( ماهی لغزنده)»یک بازی فیزیکی )قلقلک( یا آواز خواندن 

گوید مانید تا کودکتان به شما برای ادامه بازی سیگنال دهد )میکنید، منتظر میقبل از انجام عمل مکث می

اید، بنابراین این احتمال وجود دارد که کند(. شما تا االن این کار را انجام دادهیا به شما نگاه می« قلقلک»

گوید ادامه دهید یا با چشمانش، ژستها حاالت کند و به شما میرقرار میاکنون کودکتان به راحتی ارتباط ب

گوید دوباره انجام دهید. هنگامی که کودکتان به راحتی و مکررا به این صورت یا صداها به شما می

توانید بر آموزش تقلید کردن یکی از حرکات کلیدی مورد استفاده در کند شما میهدف ارتباط برقرار می

 یا بازی تمرکز کنید. آواز 

 در اینجا توالی برای آموزش تقلید کردن ژستها/حرکات به کودکتان وجود دارد"

  یک آواز یا بازی به خوبی تمرین شده، دلخواه انتخاب کنید و سپس حرکتی انتخاب کنید که انجام

ک فعالیت دادن آن بسیار آسان باشد )باال بردن دستها، دست دادن، دست زدن و غیره( بخشی از ی

 برد!روتین است که کودکتان واقعا از آن لذت می

  تقلید کردن این ژست با شروع آواز به کودکتان آموزش کنید؛ سپس هنگامی که زمان انجام آن

ژست در آواز فرا رسید، ژست شروع کنید و سپس توقف کنید و به کودکتان کمک کنید )وادار 

خواهد ی این است که به منظور انجام عملی که شما میکنید( ژست انجام دهد. وادار کردن به معن

تواند یک لمس کردن آرام بخشی از بدن باشد که شما او انجام دهد به او کمک کنید. واداشتن می

خواهد کودکتان از آن استفاده کند )لمس کردن بازو تا باال بردن دستها در هوا را برانگیزد(، می

ا با انجام عمل هدایت و راهنمایی کنید )دستانش بگیرید و آنها را یا اگر نیاز باشد بدن کودکتان ر

یابد. برای مثال اگر شما در هوا باال بیاورید(. در طول زمان، به تدریج کمک کردن  کاهش می

کردید، شما با کم کردن میزان دستان کودکتان از طریق حرکت دادن راهنمایی و هدایت می

کنید تا او را به باال نی که شما فقط اندکی بازوهای او را لمس میکنید تا زماراهنمایی شروع می

خواهید کنید. در نهایت شما میبردن دستانش در هوا تشویق کنید یا تنها به بازوهایش اشاره می

راهنمایی وکمک را به طور کامل حذف کنی به طوری که کودکتان آن عمل را خودش به تنهایی 

 د. در تقلید از شما انجام ده
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  هنگامی که کودکتان عمل به کمک شما تقلید کرد، به فعالیت روتین ادامه دهید به طوری که

 کند.برای تقلید کردن از حرکت تجربه می« پاداشی»کودکتان لذت از فعالیت روتین به عنوان 

   

  دستان کودکتان را کنترل نکنید. به جای آن او را از ناحیه مچ بعد از اولین محرکها سعی کنید

دست، بازو، آرنج یا شانه لمس کنید به طوری که کودکتان تصور نکند که شما انتظار دارید 

 برای انجام حرکت دستانش را به شما بدهد. 

  دهید. این همیشه آواز بعد از اینکه کودکتان ژست انجام داد چه با کمک و چه بدون کمک ادامه

 کننده یا پاداش است. یک تقویت

  عنکبوت ریزه “هر بار تنها یک ژست را آموزش کنید. برای مثال اگر شما در حال آموزش

با چندین بار گرد هم آوردن انگشتان هر دو « عنکبوت»هستید، شما ممکن است ژست  ”میزه

تواند این کنید کودکتان میدست و گرفتن کودکتان آموزش کنید. هر بار که شما از این استفاده می

تا «( باران پایین آمد)»ژست تقلید کند ولی شما ژست دوم به کودکتان آموزش نخواهید کرد 

تولید کند. شما هنوز خواهی خواند و هر بار « عنکبوت»و بتواند خودش حرکت زمانی که ا

خودت همه ژستها انجام خواهی داد، ولی شما هر بار فقط یک ژست به کودکتان آموزش خواهید 

 کرد تاز زمانی که کودکتان به طور مستقل چندین نسخه از آن به راحتی تولید کند. 

 دتر کودکتان چندین ژست به طور مستقل انجام دهد بهتر است. خیلی کمالگرا نباشید. هر چه زو

یا در ابتدا تقریبا خشن و زخمت هستند. به همین « نامرتب»نگران نباشید که ژستها جزئی، 

ها تشویق کردید، روش که شما با پاسخ دادن به همه صداها کودکتان را به تقلید کردن آوازسازی

دن از ژستها با پاسخ دادن مثبت به هر حرکتی با قسمت درست خواهید کودکتان را به تقلید کرمی

بدن برای اولین بار تشویق کنید )برای مثال اندکی تکان دادن انگشتان هنگامی که شما ژست 

 توانند بعدا دقیقتر شوند. کنید(. این ژستها میعنکبوت ایجاد می

 نکته مفید

ن دادن حرکت و سپس کند. شما ابتدا با نشانمیایجاد . این تقلید که بدن کودکتان را همیشه حرکت ندهید مراقب باشید

 از ژست را  والگ. اگر کودکتان همان آموزش میدهید با منتظر شدن و تشویق کردن کودک به تقلید کردن، تقلید را 

که ژست انجام دهد و کم  ای به او کمک کنیداو کمک کنید آن را انجام دهد. ولی به اندازهبه انجام  نداد حاال میتوانید 

یری انجام شود و واقعا برای یادگگفته میکمک کم به مرور زمان کمک را حذف کنید. این به اصطالح محو کردن 

جام یک خیلی بهتر از اندادن حرکت به تنهایی خیلی مهم است. انجام دادن یک حرکت نامرتب ولی توسط خودش 

 تقلید کامل و بی نقص به کمک شما ست. 
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 برای مثال کف زدن در یک شوند. برخی ژستها به طور مکرر در آوازهای زیادی تکرار می

حاال دست -اگر شادو خوشحالی دست بزن:»شعر کودکانه ،ودست زدن در هر پایان هر قسمت  

کند هنگامی که کودکتان شروع به تقلید کردن از کف زدن در یکی از آوازها می«. بزنید ..... 

 او را به انجام آن در آوازهای دیگر ترغیب کنید.

 برای رشد و توسعه تقلید ژست وجود دارد: اضافی  اینجا چندین فعالیت 

  حالتهای چهره ای )لبخندها، لب به زیر انداختن، گریه کردن الکی، حاالت شگفت زده یا

سوپراز شده( به فعالیتهای روتین اجتماعی حسی خود اضافه کنید. در احساسات اغراق کنید 

ند،و تشویق شود از شما تقلید کند. ای برای کودکتان باشد و به چهره شما توجه کتا نشانه

توانید از لحاظ فیزیکی به کودکتان کمک کنید که لبخند بزند یا اخم آشکار است که شما نمی

توانید صورت کودکتان توانید معنی آن را با زبان یا کارها  خود بیان کنید. شما میکند ولی می

 را با لمس کردن تحریک کنید. 

  ، شما نیاز به استفاده از حرکات اغراق شده و تا حدودی آهسته دارید. برای تقلید ازصورت

بر روی زمین چهره به چهره.  -برای مثال یک بالون یا حبابها، نزدیک کودکتان بگیرید

های خودتان واقعا بزرگ پف کنید و به آرامی و به طور چشمگیری فوت کنید. این گونه

کند توجه افتد و به کودکتان کمک میاتفاقی می گوید چهشروع چشمگیر بازی به کودکتان می

کند و ارتباطات غیرکالمی شما را بخواند. با این حال، همچنین بازیهای چهره ای خود را 

رود تا معنی عمل در معرض کانون توجه کودکتان قرار دهید. همانطور که کودکتان پیش می

تان مدلسازی کنید و منتظر بمانید را درک کند در حین انجام آن مکث کنید، عمل برای کودک

و ببینید آیا او برای درخواست عمل آن را تقلید خواهد کرد. دوباره در ابتدا شما انتظار یک 

بیند تقلید کامل و بی نقص نداشته باشد. اگر کودکتان اندکی دهانش باز کرد هنگامی که می

 اید، این عالی است!شما ژست فوت دادن گرفته

عاشق بازی بالون است. مادرش با فوت کردن به یک بالون)بادکنک( به آرامی و به طور آمبر دو ساله 

کند و ژست فوت دادن با فرستد به آمبر نگاه میکند و سپس با دهانش بالون باال میچشمگیر شروع می

ن ژست را بیند آیا آمبر ایماند و میکند منتظر میدهد. او مکث میهای پف کرده و بزرگ انجام میگونه

، به طور چشمگیری و به «بالون فوت کن»گوید، تقلید خواهد کرد. چه آمبر انجام دهد چه ندهد مادر می

کند و اجازه کند و دوباره آن را فوت میکند، چندین صدای فوت کردن تولید میهایش پف میآرامی گونه

رود که انتظار میبر به حدی پیش دهد پرواز کند تا آمبر آن را تعقیب کند. در عرض چند روز، آممی
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کند. چند روز دیگر او های پف کرده دارد و ژست )تقریبا( در طی زمان انتظار و مکث تقلید میگونه

 را انجام میدهد. « فوت کردن»همچنین تقریبا 

 کند تقلید از های تقلید چهره در جلو یک آینه بزرگ اغلب به کودکتان کمک میانجام بازی

د فوت کردن، خر و پف کردن، ایجاد صدای ترکیدن با لبهایتان، حالت بوسیدن، و صورت مانن

 کننده شود. مانند اینها را یاد بگیرد و تبدیل به فعالیت بسیار سرگرم

در اینجا چندین ایده برای استفاده از فعالیتهای روزانه دیگر برای توسعه فعالیتهای روتین صوتی و چهره 

 وجود دارد:

 تان تمرکز کرده  خوابد، بر چهرههنگامی که کودکتان در جلوی شما می -یض پوشکدر طی تعو

ها و زمان عالی برای ایجاد شکلکهای خنده دار و صداهای بچگانه است، مانند چهره -است

صداهای حیوانات، آواز الفبا یا آوازهای اعداد، تکان دادن زبان و خرو پف کردن. یک سوت 

دار و بچگانه استفاده کنید در دهید و از آن برای ایجاد صداهای خنده بر روی میز تعویض قرار

کنید. این همچنین زمان ایجاد صدای وزوز شکم، بازی انگشتان حالی که پوشک تعویض می

 خزنده یا دالی موشه و غیره است. 

 بدبو هایکفش»های بیانی برای ها؛ جلوهلباس پوشاندن نیز امکان بازی دالی موشه با پیراهن» ،

مثال وقتی جوراب را بو میکنید شکلک انجام دهید و اوه اوه کنید( «)جورابهای بد بو، پاهای بدبو

 وزوز کردن شکمها... و غیره است. 

 های چهره -زمان وعده غذایی و میان وعده نیز فرصتهایی برای جلوهای بیانی و تصویری است

ها و صداهای برای غذاهای که ؛ چهرهیا صداهایی برای غذاهای خوشمزه« خوشحال ناراحت»

کند؛ صداها و ژستهای نوشیدن؛ صداها و ژستهای غذا خوردن؛ لیسیدن انگشت کودکتان رد می

بعد از خوردن یک چیز خوشمزه و خوب؛ استفاده کردن از زبانتان بر روی بستنی یا یک هویچ 

اید، ما تقریبا مقابل او نشستهپر از کره بادام زمینی. اگر کودکتان در یک صندلی بلند است و ش

 تان هستید. شما در بهترین موقعیت ممکن برای جلب توجه او به سمت صدا و چهره

 اوه-ااا“افتد. از یک زمان واکنش و نامگذاری به وقایع غیر منتظره که در طی روز اتفاق می” 

افتد. از ین میبزرگ و یک حالت متحیر و شگفت انگیز استفاده کنید هنگامی که چیزی به زم

سازید و سقوط و یک حالت بیانی بزرگ هنگامی استفاده کنید که شما یک برج می« نه اوه,»

کنند. هنگامی که بزرگ هنگامی استفاده کنید که ماشینها تصادف می« تصادف»کند. از یک می

 هی. دبا یک حالت به او دلداری می« اوخ ، شما اوخ شدی»بیند، بگویید کودکتان آسیب می
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   احتیاط! تقلید کردن حرکات و صداها برای کودکان مبتال به  اتیسم نسبت به تقلید کردن کارها

کند بینید کودکتان عملتان بر روی شی تقلید میتر است. شما احتماال میبر روی اشیا بسیار سخت

این  -گران نباشیدقبل از اینکه او حرکات چهره ای  و بدنی یا آوازها را تقلید کند. در این مورد ن

کند. تنها فعالیتهای اجتماعی حسی معمولی است که تقلید در اکثر کودکتان مبتال به  اتیسم رشد می

مختلف را حفظ کنید هر هفته فعالیتهای جدید به آن اضافه کنید، فعالیتهای قبلی را همچنان حفظ 

دا در این فعالیتها خواهد کرد. کنید، و دیر یا زود کودکتان شروع به تقلید کردن چندین عمل یا ص

رود کودکتان یک روزی اینها را تقلید خواهد کرد. به انتظار کشیدن فراموش نکنید که انتظار می

 کننده ادامه دهید. ادامه دهید، به کودکتان کمک کنید تقلید کند و سپس به بازی سرگرم

 3خالصه مرحله 

تمرینات قبلی انجام داده باشید، شما ژستها، حرکات بدن و اگر شما تا اینجا مطالب دنبال کرده باشید و 

کنید احتماال چندین حالت و بیان صورتی پیدا خواهید کرد که شما با استفاده از آنها به کودکتان کمک می

ها در در طی فعالیتهای اجتماعی حسی روتین و فعالیتهای روزانه تقلید کند. ببینید آیا با اکثر این بیانیه

ست زیر موافق هستید. اگر چنین است، شما اکنون به مهارتهای مهمی برای تغییر تقلید در قالب چک لی

استفاده خواهد شد. اگر نه، در  4دانش شما در مرحله  -ایدبازیهای اجتماعی و اسباب بازی مجهز شده

یابید که برای طی بازی و فعالیتهای مراقبتی روتین شروع به تمرین کنید تا زمانی که شما روشهایی ب

 هر حالتی کاربرد داشته باشد. 

چک لیست فعالیت: آیا من به کودک در تقلید کردن از ژستها، حاالت بدن و بیانات و حاالت 

 کنم؟صورتی کمک می

 شود.ام که باعث لبخند زدن کودکم میچندین فعالیت اجتماعی حسی روتین و آواز یافته -

های دهد تا من  به روتینراحتی به من نشانه ای می در طی بازی وقتی نوبت کودکم است به -

 آواز و فعالیتهای اجتماعی حسی ادامه دهم.

حداقل یک ژست یا حرکت بدن در هر روتین اجتماعی)کارهای به طور معمول است( حسی و  -

 توانم تقلید کردن را به کودکم بیاموزمشناسم که میآواز می

های آواز و اجتماعی حسی و های صدایی  به روتیندانم چطور حاالت چهره ای و جلوهمی -

 های روتین روزانه اضافه کنم تا کودکم مشاهده کند.فعالیت

 دانم چطور مکث کنم و منتظر بمانم تا کودکم عمل بدون کمک من تقلید کند. می -

 دانم چه زمانی به طور فیزیکی به کودکم کمک کنم تا عمل را تقلید کند. می -



 

25 
 

ر؟ مادر چندین آواز دارد که هر روز در طی لباس پوشیدن، تعویض پوشک، و زمان از مالیک چه خب

«(. آنها باز کن و ببند»و « ستاره کوچولو/ چشمک بزن/ چشمک بزن)»خواند حمام برای مالیک می

کند در حالی که شروع می« ستاره کوچولو، چشمک بزن، چشمک بزن»مادر آواز خواندن را با 

گیرد که این ممکن است یک ژست نسبتا کند. او تصمیم مین هر بیت باز و بسته میانگشتانش را در حی

ساده برای مالیک باشد تا نحوی تقلید کردنش را یاد بگیرد. بعد از اینکه آواز برای بار اول کامل 

 کند به خواندن مجدد آواز و در انتهای خط اول با دستان باز در جلوی او مکثخواند، او شروع میمی

ماند ببیند آیا مالیک دستانش در تمایل به تقلید کردن از او حرکت خواهد داد کند. مادر منتظر میمی

کند و غیره(. او رساند، دستانش باز و یا بسته میبرد، به دستان مادرش به سمت او می)دستانش باال می

کند. پس مادرش درش نگاه میدهد، ولی با حالتی کامال مشتاق به ماهیچ یک از این حرکات انجام نمی

چشمک بزن، چشمک »رسد، جایی که کلمات دهد. هنگامی که او به انتهای شعر میبه آواز ادامه می

کند و منتظر شود او دوباره دستانش به سمت باال در جلوی او باز میتکرار می« بزن، ستاره کوچولو

کند دهد، مادر کف دستان او را باز میانجام نمیماند تا او به آرامی به او دست بزند. هنگامی که او می

کند و در عرض چند زند. برای چند روز بعد او این را تکرار میو با دستانش به آرامی به او ضربه می

رساند هنگامی که مادرش ای میرسد که کف دستانش را به کف دستان مادرش میروز مالیک به مرحله

زند و چند خط از شود و به کف دستانش ضربه میمادر هیجان زده می گیرد.دستانش را در مقابل او می

کند. رسد بلکه شروع به ضربه زدن میخواند. چند روز بعد، او نه تنها به کف دستان مادر میشعر می

کند هر چند این عالی و کامل آید که او خودش تقلید کردن یک ژست را امتحان میمادرش به وجد می

 ا در حال یادگیری است!نیست. او واقع

 . تقلید کردن و تعمیم دادن به کارها  4مرحله 

کند بازیها جذاب شوند و برای مدت زمان های نوبتی تقلیدی کمک میاستدالل: ایجاد تغییرات در بازی

کند. همچنین های طوالنی توجه کودکتان به شما پشتیبانی میبیشتری کمتر تکراری شوند. این از دوره

آموزد. این تعدادی از چیزهای که کودکتان های مختلف میکتان کاربرد استفاده از اشیا یه شیوهبه کود

پذیر با اسباب تر و انعطافدهد، و بازی تکراری با بازی پیچیدهتواند با اشیا انجام دهد تعمیم میمی

کند تقلید کردن لید میشود. هر بار کودکتان از عمل جدید تقهای اجتماعی جایگزین میها و بازیبازی

 کند. تر میتر و اتوماتیکتر و سادهرا برای کودکتان ساده
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  )ایجاد تنوع(فعالیت: افزودن تغییرات

کنید، کند که شما مدلسازی میهنگامی که کودکتان به راحتی و به طور پیوسته از یک عمل آشنا تقلید می

به طوری که عمل یا موضوع اولیه بعد از چندین بار انجام توانید تعمیم دادن کارها  شروع کنید شما می

کند و برای کودکتان شگفت کننده میکننده نشود. افزودن تغییر اغلب تقلید را سرگرمدادن تکراری و خسته

 کند. انگیز است و او را سوپرایز می

شود موضوع یا اولین عمل تقلیدی شما که دو یا سه بار در بازی به نوبت انجام می چگونه انجام دهم؟

کند. بعد از این شما چیزهای جدیدی در تقلید به کودکتان نشان میدهید ) یک عمل اصلی را ایجاد می

ید عمل در انجام بازی. در انجام این کار، شما همچنین تقل تغییر( برای حفظ جذابیت و حفظ نوبت طوالنی

 تر خواهی کرد. متفاوتی آموزش خواهی داد و فعالیت روتین را اندکی پیشرفته

 اینجا چندین ایده برای معرفی تغییرات وجود دارد:

 تر ما در مورد تقلید کردن از استفاده کودکتان از شی برای ایجاد یک بازی تقلیدی نوبتی پیش

کنید و او شما از او تقلید می -دهدی انجام میصحبت کردیم. هنگامی که کودکتان این را به سادگ

به کودکتان یک عمل بسیار جذاب، ساده و جدید برای انجام با شی نشان  -کنداز شما تقلید می

دهید. این ممکن است نشان دادن نحوی پایکوبی کردن برای حباب ها هنگامی که شما فوت 

ا، نحوی چرخیدن در اطراف در حین کنید، نحوی ضربه زدن به یک بادکنک پر باد در هومی

یا نحوی تصادف کردن ماشین به یک برج مکعبی بعد از ساختن آنها باشد. « پانکی-هاکی»بازی 

دهید به طوری که او بتواند کنید، سپس شی را به دست کودکتان میشما ابتدا آن را مدلسازی می

پس او را به تقلید کردن ازخود ترغیب از شما تقلید کند. اگر کودکتان شروع به تقلید کردن نکرد، 

کنید، اشتیاق خود را به موفقیت او نشان دهید و سپس اجازه دهید کودکتان چند دقیقه به هر نحوی 

؛ دادن ابزار به 1که دوست دارد با شی بازی کند. سپس کل توالی تکرار کنید: مدلسازی عمل 

؛ سپس دادن شانس به کودکتان 2عمل  کودکتان برای تقلید کردن؛ سپس نوبت گرفتن و مدلسازی

کننده ؛ و شادی کردن و کف زدن و اجازه داشتن اسباب بازی داشتن. تقویت2برای انجام عمل 

برای تقلید کودک شما داشتن شی مورد نظر برای چند لحظه بدون هیچ گونه درخواستی است. 

 البته شادی کردن شما نیز پاداش بزرگی است. 

  شوند وقتی آنها شامل کارها  ساده ولی غیر معمول و کودکتان جذابتر میتغییرات اغلب برای

جذاب بر روی شی باشند: چسباندن یک چوب بر روی توپ خمیر بازی، ضربه زدن به یک 



 

27 
 

شیکر با یک چوب، یا گذاشتن توپی در کف سوراخ یک پلکان مارپیچ به جای اینکه باالی آن 

ای که ما قبال بحث این کارها  جدید را دقیقا به همان شیوهبگذارید. شما به کودکتان تقلید کردن 

زنید، کردیم آموزش خواهید کرد: نشان دادن به کودکتان در حالی که بر عملتان برچسب می

منتظر ماندن، تحریک کردن در صورت نیاز، شادی کردن و تشویق کردن کودکتان برای تالش 

کند و سپس شادی کردن و تقلید اگر او تالشی نمیبرای تقلید، یا کمک کردن به کودکتان برای 

تشویق کردن او. مواد عالی برای این کار کردن برای تغییرات شامل: خمیر بازی، فعالیتهای 

های های موزیکال، و چیدن وسایل )مسیرهای قطار و ماشین، مجموعههنری، اسباب بازی

بندها، ها، گردنمانند عینکها، کاله های بازی تظاهریهای ساختمانی، و پایهمکعبها، مجموعه

 دستبندها، شانه/ برس و غیره( هستند.

 ها یا اشیا جدید است بازی تقلیدی تغییر و تنوع دادن یک شیوه عالی برای معرفی اسباب بازی

که کودک هیچ مجموعه روشی برای بازی با آنها ندارد، بنابراین هر چیزی که شما مدلسازی 

کنند بود. ابزاری که برای آموزش تقلید از اشیا جدید به خوبی کار نمیکنید جدید خواهد می

 ،آنهایی هستند که کودک از قبل شیوه تکراری واجرا شده بازی با آن دارد. 

 4خالصه مرحله 

اگر تا کنون مطالب را دنبال کرده باشید و تمرینات قبلی انجام داده باشید شما اکنون همه مراحلی که 

آموزش انواع مختلف تقلید )کالمی، کارها  با اشیا، ژستها، حرکات بدن، بیانات و در آنها نحوی 

های روتین اجتماعی حسی است ایجاد حاالت چهره( به کودکتان در بازی با اسباب بازی و یا فعالیت

دانید چطور با کودکتان نوبتی بازی کنید و یک موضوع اولیه برای تقلید از یک اید. شما میکرده

ایجاد کنید، و بعد از چندین دور چگونه فعالیت را تغییر یا تعمیم دهید تا تقلیدهای دیگری که  عمل

کودک شما میتواند انجام دهد به بازی اضافه کنید. اگر چنین است، شما اکنون به مهارتهای مهم برای 

فعالیتهای  اید. اگر نه، در طی بازی ونوبت گرفتن و آموزش در طی فعالیتهای مشترک مجهز شده

 روتین مراقبتی شروع به امتحان کردن کنید تا زمانی که شما چندین روش پیدا کنید .
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 دهم؟چک لیست فعالیت: آیا من تقلید کودکم را گسترش می

میدانم چطور در طی تقلید با کودکم در طی بازی با اسباب بازی و فعالیتهای روتین اجتماعی  -

 حسی موضوع ایجاد کنم.

تواند به راحتی حداقل یک نوع از کارها  بدون کمک من در طی بازی با اسباب میکودکم  -

 بازی و فعالیتهای روتین حسی اجتماعی تقلید کند. 

میدانم چطور فعالیت مشترک تغییر یا گسترش دهم تا انواع تقلید در طی بازی با اسباب بازی  -

 و فعالیت روتین حسی اجتماعی به کودک آموزش دهم.

چطور مناظر جدید و جذاب ایجاد کنم که کودکم در طی بازی با اسباب بازی و  میدانم -

 فعالیتهای روتین حسی اجتماعی تقلید خواهد کرد. 

 کند آنها را تقلید کند. کننده است و تالش میکند این تغییرات سرگرمکودکم فکر می -

 های تقلیدی در چارچوب فعالیت مشترک . گذاشتن بازی5مرحله 

اندازی، ایجاد مضوع، ما در مورد چهار بخش از یک فعالیت روتین مشترک بحث کردیم: راه 6ل در فص

های تقلیدی به خوبی در این توانید اکنون ببنید چطور بازیتنوع)تغییر(، و بستن/انتقال. شما احتماال می

های تقلیدی و تغییرات در آنها گیرند. حتی ممکن است قبال هنگامی که بر فعالیتچارچوب قرار می

 تمرکز کرده بودید، از این چهار چوب چهار بخشی به صورت عمدی یا غیر عمدی استفاده کرده باشید. 

قالب بازی برای آموزش تقلید که در طول این فصل در مورد آن صحبت کردیم چارچوب و قالب فعالیت 

شود(، و جاد موضوع )اولین تقلید آغاز میمشترک است، با یک شروع )ابزار نشان داده میشود(، ای

ایم، ولی به طور تنوع دادن و در نهایت انتقال وبستن فعالیت.ما هنوز در مورد بستن/ انتقال بحثی نکرده

تمرین کردید. در باقی این  6آل بستن یک انتهای سازمان یافته است، همانطور که شما در فصل ایده

های تقلید برای آموزش ی استفاده از چارچوب فعالیت مشترک و استراتژیهای براکتاب، ما با ارائه شیوه

 دهیم. انواع دیگر مهارتهای رشد به کودکتان ادامه می

های مشترک و بازیهای اجتماعی حسی، با تمرکز بر شئ ، فرایندهای تقلید و نوبت گرفتن در طی فعالیت

رد زبان، رفتار اجتماعی، و نحوی کار با اشیا های کوچک از دیگران در مواساسی هستند که توسط بچه

ایم یاد بگیرید، شما پیش از این مهمترین شوند. اگر شما مفاهیمی که ما تا کنون معرفی کردهآموخته می

توانید برای کمک به کودک خود حرکت کنید و پیش بروید، اید و میمهارتهای آموزش کردن را آموخته

 فصل را نخوانید و بر اساس آنها پیش نروید. حتی اگر شما مطالب بعدی این 
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 ؟انجام میدهم چک لیست فعالیت: آیا من تقلید کردن را در چارچوب فعالیت مشترک 

اندازی و شروع است که در آن کودکم و من فعالیتهای تقلیدی من معموال شامل یک دوره راه -

 کنیم. موضوع فعالیت را شناسایی می

نوبت از یکدیگر یا به صورت هم آوایی بازی کردن چندین نوبت را به ما با تقلید کردن به  -

 گذاریم.اشتراک می

دهیم  تا شامل فعالیتهای بیشتری بعد از چندین تکرار، کودکم یا من معموالموضوع را تغییر می -

 برای تقلید باشد. 

شود، تکراری میهنگامی که کودکم  توجه به بازی ندارد، یا هنگامی که فعالیت روتین بسیار  -

کنیم، یا چیز دیگری وسایل جمع می-دهیمما معموال یک بستن/انتقال سازمان یافته انجام می

 کنیم. انتخاب می

من از ساختار چهار بخشی فعالیتهای مشترک حداقل برخی اوقات در طی زمان غذا، لباس  -

ینم کودکم در اکثر این بکنم و میپوشیدن/تعویض لباس/ حمام کردن یا زمان خواب استفاده می

 کند. بینی مراحل میفعالیتهای روتین شروع به پیش

چه خبر از کلر؟ کلر و مادر بزرگش چندین بازی با اسباب بازی و فعالیتهای روتین اجتماعی  -

اند که شامل کارها  تقلیدی مختلف است. یکی از فعالیتهای مورد عالقه کلر حسی ایجاد کرده

بزرگ از غلتاندن ماشین اسباب بازی به سمت جلو و عقب بر روی میز هنگامی است که مادر 

-دارد، در سمت دیگر میز روبروی کلر میکند. مادر بزرگ ماشین دومی بر میقهوه تقلید می

صدای -قان قان»گوید کند و میغلتاند از غلتاندن تقلید مینشیند و هنگامی که کلر ماشین را می

د. غلتاندن  موضوع بازی تقلیدی است که کلر تنظیم کرده است. کنسپس او مکث می«. ماشین

کند، و مادر بزرگ آن کند و زمانی که مادر بزرگ مکث کرده است به او نگاه میکلر توقف می

کند. غلتاند، که کلر با ماشین خودش تقلید میگیرد و دوباره میای در نظر میرا به عنوان نشانه

تواند بگوید کند. ولی مادر بزرگ میطور کامل دوباره تکرار می مادر بزرگ این دوره را به

دهد یا با همان انرژی قبل اش به این بازی از دست داده است، چون او پاسخی نمیکه کلر عالقه

دهد. بنابراین مادر کند. همچنین این مهارتی است که کلر به راحتی انجام میدر بازی شرکت نمی

کند. او با مکعبها سطح شیبدار چوبی بلندی بر روی میز قهوه  درست بزرگ تغییری ایجاد می

دهد به سمت پایین بغلتتد. گذارد و اجازه میمیکند ،سپس ماشینش را بر روی انتهای باالی آن می

غلتاند. مادر بزرگ کند و سپس ماشین را دوباره بر روی میز میکلر این با عالقه زیاد تماشا می
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کند، و سپس با غلتاند، مکث میکند، ماشین را دوباره به سمت پایین مییتوجه او را جلب م

کمک کردن به کلر برای قرار دادن ماشین بر روی لبه باالیی مکعب، کلر را به انجام همین کار 

کند. مادر بزرگ خورد، و مادر بزرگ تشویق میانگیزد. ماشین کلر به سمت پایین غلت میبرمی

دهد، کند، ولی حاال کلر آن را خودش انجام میغلتاند و سپس به کلر کمک مییماشین را دوباره م

اش را به سمت کند. حاال این برای کلر جذاب است، که توجهو مادر بزرگ دوباره تشویق می

 دهند. دهد و هر دو برای چند دور بیشتر بر روی تپه تقلید را انجام میاین بازی جدید شیفت می

اند. او همچنین به تعداد داند که او و کلر تغییری را در بازی تقلیدیشان ایجاد کردهمادر بزرگ می

کلر  طول توجهدهد؛ کند، که شامل کارها  جدیدی است که کلر اکنون انجام میتقلیدها توجه می

کند. این های مشارکت )فرصتهای یادگیری( که کلر تجربه میبه روال بازی؛ و تعداد نوبت

اجازه داده است مادر بزرگ کلر در این بازی موارد بیشتری را آموزش دهد تا زمانی استراتژی 

توانست تنها با همان موضوع بماند. کلر تغییر توصیف شده در باال را دوست دارد و که او می

بعد از چندین امتحان کردن آن تقلید کردن این عمل به خوبی یاد گرفته است، که مادر بزرگ 

که شاید باید آیده جدیدی نشان دهد و آن را برای کلر جذاب کند. اگر کلر بعد از کند درک می

کند برای یک یا دو نوبت به بازی غلتاندن چندین تمرین تغییر دوست نداشت، مادربزرگ می

مثل تصادف کردن ماشینها یا غلتاندن آنها از میز  -برگردد و سپس تغییر جدیدی را امتحان کند

داند که هدف کلی طوالنی شدن فعالیت مشترک است، تا در یین. مادر بزرگ میقهوه به سمت پا

 صورت امکان تبادالت تقلیدی زیاد و فرصتهایی برای تقلید متفاوت داشته باشد. 

ای به آنها ندارد، یا اگر بازی طبیعت برند و عالقههنگامی که ماشینها حوصله کلر را سر می

شود، مادر بزرگ برای پیشنهاد دادن بیش از حد تکراری میدهد یا اش از دست میاجتماعی

کند، با ژست به کلر شود و گذاشتن ماشین در جعبه ماشین مدلسازی میآماده می« بازی تموم »

یک پایان خوب برای این روال فعالیت مشترکی که به خوبی  -دهد همین کار انجام دهدنشان می

 انجام شده است!

 خالصه فصل 

بر روی روشهای برای کمک به کودکتان جهت افزایش تقلیدش از شما یا دیگران این فصل 

کارها  و صداهایش  -تمرکز کرده است. ما با بحث در مورد اهمیت تقلید کردن شما از کودکتان

شروع کردیم. ما سپس در مورد چندین نوع مختلف از تقلید بحث کردیم: تقلید از کارها  بر روی 

(تقلید از صداها، تقلید از کارها  مختلف، و تقلید از ASDرای اکثر کودکان ترین باشیا )ساده

(. اگر شما مطالب را دنبال کرده ASDترین برای اکثر کودکان ژستها و حرکات صورت )سخت
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اید. ما سپس در مورد اهمیت باشید، فرصتهای تقلیدی کودکتان در سرتاسر روز را افزایش داده

یدها برای جلوگیری از تکراری شدن آنها بحث کردیم. ما در مورد اینکه افزودن تغییرات به تقل

چطور روالهای تقلیدی در ساختار چهار بخشی برای روالهای فعالیت مشترک قرار دهیم بحث 

کردیم:شروع، موضوع ، تغییرات، و بستن/انتقال یه فعالیت دیگر. و در نهایت ما اینکه چطور 

توانند در همه فعالیتهای روتین مراقبتی کودکتان قرار بگیرند می روالهای فعالیت مشترک تقلیدی

نه تنها بازی با اسباب بازی یا شی دیگر و فعالیتهای اجتماعی حسی روتین )از  -را ذکر کردیم

جمله آوازها( بلکه همچنین غذاها، انواع مختلف فعالیتهای مراقبتی، فعالیتهای کتاب خوانی، و 

ها در ر تقلید یک فرصت یادگیری است و با گنجاندن این نوع بازیکارهای معمولی خانه. ه

توانید به طور چشمگیری تعداد فرصتهای یادگیری سرتاسر فعالیتهای خود با کودکتان شما می

 کودکتان افزایش دهید. 
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 لیست یخچال 

 هدف: برای آموزش نحوی تقلید کردن از کارها  مختلف به کودکتان 

 مراحل: 

  .بازی کودکتان با اشیا تقلید کنید و انتظار داشته باشید کودکتان از شما تقلید کند 

  برای تقلید استفاده کنید، ولی آنها را سریع محو کنید!از کمک 

  .انتظار کمال نداشته باشید؛ انجام تقریبی از کودکتان انتظار داشته باشید 

 مکالمه کوتاه -های نوبتی تبدیل کنیدبازهای تقلیدی خود را به بازی . 

 ای برای تغییر دادن تقلیدها استفاده کنید. از ساختار فعالیت مشترک چهار مرحله 

  از آوازها و فعالیتهای اجتماعی حسی روتین برای ساختن تقلیدهای ژستی استفاده

 کنید. 

  .در معرض دید و توجه کودکتان بمانید 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


