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 کانون توجّه او حرکت کنیدنبال د برای جلب توجّه کودکتان

، تا بتواند فرصت کنددهد چکار کنید که کودکتان توجّه بیشتری به شما : به شما آموزش میاهداف فصل

 بیشتری برای یادگیری از شما داشته باشد. الزمه یادگیری توجّه کردن به دیگران است.

 

 ّیت زیادی دارد؟چرا توجّه کودکتان به دیگران اهم

کارهای زیادی هستند که کودکان خردسال هنوز قادر به انجام آن نیستند، امّا توجّه به محیط اطراف و 

دهند. کودکان بعد از توّلد بینایی نسبتاً خوبی بینند کاریست که خیلی خوب آنرا انجام مییادگیری از آنچه می

گیرند. کار چیزهای زیادی از دنیای پیرامون، افراد، و اشیاء یاد میداشته و با نگاه کردن به اشیاء و مردم در حال 

آوری دارند. آنها یاد ها و اشیاء عملکرد شگفتهای انسانهمچنین در تشخیص الگوهای موجود در فعالیّت

ا گیرند که منتظر حرکت افراد و فعالیّت آنها طبق هر روز باشند و حوادث و رویدادهای غیرمنتظره آنها رمی

بینی توجّه کند. در واقع آنها به رویدادهای غیرمنتظره بیشتر از وقایع معمول و قابل پیشمتعجّب و کنجکاو می

 کنند تا بتوانند چیزهای جدیدی کشف کنند.می

در مسیر  -هاو چه بسا مهمترین فعالیّت -های بسیار مهمّیتماشا کردن اشخاص و گوش کردن به آنها فعالیّت

ساالن هستند، چون تعامل با دیگران برای کودکان بسیار آموزنده است. بیشتر نوزادان و کودکان یادگیری خرد

ای تماشای افراد و ارتباط برقرار کردن با آنها را از هر فعالیّتی بیشتر دوست دارند. اتّصاالت مغزی آنها بگونه

گردد )با فرض ت برایشان محسوب میترین فعالیّبخشکند که دیدن دیگران و ارتباط با آنها لّذتعمل می

 اینکه کودکان گرسنه، خسته، یا ناراحت نباشند(.

 افتد؟در اوتیسم چه اتّفاقی می

در تماشای دیگران و برقراری ارتباط با آنان  (ASD) امّا توجّه خردساالن مبتال به اختالالت طیف اوتیسم 

در این رابطه محتمل است. یکی اینکه کودکان مبتال باندازه کودکان دیگر قوی نیست. به چه دلیل؟ دو توضیح 

های بینی مشکالت بیشتری نسبت به بچّهبه اوتیسم از نظر دریافت عالئم و صداهای پیچیده و غیر قابل پیش

بینی هستند: الزمه این های پیچیده و بعضاً غیر قابل پیششک تعامالت اجتماعی فعالیّتدیگر دارند. بی

را درک کند. از طرفی،  حاالت چهره، گفتار، صداها، و حرکات بدنت که کودک خردسال ها آن اسفعالیّت

 بینی بوده و معموالً پیچیدگی کمتری دارد. ها بیشتر قابل پیشفعالیّت اشیاء نسبت به فعالیّت انسان

 بینی است. کودکآن شیء حتمی و قابل پیش به کند، نحوه واکنشوقتی یک کودک با شیئی بازی می

عمل ها نوعی تواند عملی که با آن شیء انجام داده است را بارها و بارها تکرار کند. ولی عمل انسانمی
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زند بیشتر است؛ رفتار و واکنش است و تغییرات آن نسبت به اعمالی که از یک شیء سر می خودانگیخته

د مشغول کنند ممکن است بعضًا کنند کودک را به خوها مثل هر دفعه نیست. رفتار آنهایی که سعی میانسان

آنها صداهای زیادی برای پردازش یکباره  و پرهیجان سریع کننده باشد. امکان دارد حرف زدنبسیار تحریک

های آنها کودک ایجاد کند. از طرفی شاید در حین برقراری ارتباط حرکت و ایما اشاره داشته باشند، صحبت

و لحن گفتگو حاالت چهره آنها تغییرات سریعی داشته باشد. برخی  با حرکات دست همراه باشد و بسته به طرز

کند و در چنین مواقعی با نق نق کردن یا جواب میتحریک  کودک را بشّدت اطّالعاتاوقات زیادی این 

دهد. در گذشته این روش برای شناخت اوتیسم بسیار محبوب بود، امّا به عقیده دانشمندان ندادن پاسخ می

 باشد.روش چندان دقیقی برای درک توجّه کمتر خردساالن به دیگران نمی این دیدگاه

گوید که کودکان خردسال مبتال به اوتیسم از همان بدو تولّد کمتر با دیگران خو خط فکری دیگر چنین می

ز هر هایی از سوی دانشمندان بود مبنی بر اینکه نوعاً کودکان بیش اگیرند. چنین استداللی بواسطه یافتهمی

گذارند که تماشا کرده و با دیگران ارتباط برقرار کنند. به مانند چیز دیگری به این خاطر گام به این دنیا می

رسد که در بیماری اوتیسم بعضی از کودکان ذاتاً از بقیّه کمتر است. به نظر می جلب توجّههر صفت دیگری، 

، ندارندتوجّه  جاذبه جلبها آنقدرها که انسان یابد. از آنجاییاین ترجیح درونی بسمت اشخاص کاهش می

قدرت دنیای فیزیکی )مادّی( در رقابت برای جلب توجّه آنها نسبت به کودکی که ذاتاً توجّه زیادی به افراد 

دارد بیشتر خواهد بود. توجّه داشته باشید که نتیجه نهایی هر دو نظریّه فوق این است که در قیاس با اکثر 

 باشد.ها میاز ارتباط با انسان جذّابترو وسایل بنوعی  ارتباط با اشیاءودکان مبتال به اوتیسم ها، در کبچّه

 آید؟چرا اوتیسم مشکل بحساب می

های بسیار مهمّی را برای وقتی کودک خردسال توّجه چندانی به آنهایی که مراقب او هستند ندارد، فرصت

 دهند. یادگیری از دست می

حرکات بدنی، زبان بدن،  به دهند توجّه کنندگترها انجام میگرفتن باید به هر کاری که بزرکودکان برای یاد 

آنها. چیزهایی که یک کودک خردسال از برقراری ارتباط، هیجانات و  های چهره، و کلمات و گفتارحالت

دیدن، در اثر  های فردی متعدّدیست کهگیرد ناشی از تجربهاحساسات، زبان، و تعامالت اجتماعی یاد می

آورد. اگر آنها برای خو گرفتن با پدر و مادر یا دیگران ها بدست میبا انسان تقلید کردن، و ارتباط داشتن

وقت نگذارند، یادگیری آنها اعمال دیگران ، و صداها، هاتمرکز روی چهرهوقت نگذارند، بعبارتی اگر برای 

. برای باال بردن روابط اجتماعی و بازیایشان در زمینه روند آهسته و کندی خواهد داشت، خصوصاً یادگیریه

آنها به دیگران افزایش یابد. توجّه کردن به مثابه نورافکنی بر روی دیگران است  توجّه ، بایدیادگیریآهنگ 
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اندازه مهم هستند کند و اعمال و رفتار، گفتار، و احساسات که برای یادگیری اجتماعی بیکه آنها را روشن می

 .های بیشتر برای یاد گرفتن از آنهاخالصه، توجّه بیشتر به دیگران یعنی فرصتبطور سازد. برجسته میرا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آید؟برای آنکه توجّه کودکتان به دیگران را افزایش دهید چه کاری از دستتان بر می

ه توجّه کودک را به خودتان توانید بعنوان یک پرستار توجّه کودکتان را به خود جلب کنید؟ برای آنکچگونه می

 مرحله خاصّ پیروی کنید: 5توانید از این بیشتر کنید می

 کند(،: ببینید چه چیزی در کانون توجّه کودک قرار دارد )کودک به چه چیزی خیلی توجّه می1مرحله 

 : خودتان را در آن موقعیّت قرار دهید؛ موضع بگیرید،2مرحله 

 ر بگذارید،: رقابت را از صحنه کنا3مرحله 

 کودک پیدا کنید، یک مکان برای ارامش: 4مرحله 

 : با تقلید از الگوی بازی کودکتان وارد بازی او شوید.5مرحله 

هایی برای انجام دهیم که هر یک از این مراحل را به چه صورت انجام دهید، ایدهدر ادامه مطلب، توضیح می

ممکن است در ادامه کار پیش آید پیشنهاداتی به شما ارائه ها بیان کرده، و برای حلّ مشکالتی که فعالیّت

 کنیم.می

 

 

 

بود. منطقی  Early Start Denver Modelترین قسمت رویکرد بعنوان پدر و مادر، این مورد انگیزشی

دک هر چه زودتر آموزش داده شود که توجّه بیشتری به دیگران داشته باشد پیشرفت است اگر به کو

بهتری در او دیده خواهد شد و فرصت بیشتری برای یادگیری بواسطه مشاهداتش خواهد داشت. عالوه بر 

 کننده است. از میان همه چیزهایی کهکند دلگرماین، کار کردن با کودکی که به شما نگاه و توجّه می

های این حیطه را از همه بیشتر مورد استفاده قرار دادم و فهمیدم که کمک آنها از همه ام، روشآموخته

 .ها و ابزارهای دیگر بیشتر استروش
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 توجّه کودک قرار دارد. مرکز. ببینید چه چیزی در1مرحله 

عالقه داشته و بیشتر وقت خود را با ور رفتن ها اشیاء و اسباب بازیبسیاری از کودکان مبتال به اوتیسم به 

هم اینطور است، پیدا کردن وسایلی که برای بازی کردن آنها جالب  گذرانند. اگر کودک شماو بازی با آنها می

های باشد کار سختی نخواهد بود. اغلب اوقات، گرفتن وسایل، دست زدن به اشیاء مورد عالقه، ایجاد جلوه

دهد. بخش است انگیزه زیادی به کودکان میجالب با اشیاء، و کمک به بازی با وسایلی که برایشان لذّت

مثل  -برنددهند لذّت میهای فیزیکی پر جنب و جوشی که بزرگترها ترتیب میها از بازیاکثر بچّه همچنین

. دادن چرخاندنپر سر و صدا، چرخیدن در زمان پخش موزیک، دویدن، باال پایین پریدن، و های بازی

دلخواه کودک مثل قطار، با وارد کردن وسایلی به بازی که مورد عالقه و توّجه کودک است )خواه اسباب بازی 

هایی را توانید فرصت(، میغلغلک دادنداشتنی مثل شخصیّت کارتونی مورد عالقه، یا یک فعالیّت دوست

برای یادگیری بوجود آورید که توجّه کودک به شما جلب و با شما ارتباط برقرار کند، و بدین ترتیب از شما 

اعی در هنگام توّجه کودک به اشیاء و وسایل خاصّ به شما اجازه یاد بگیرد. عالوه بر این، پرورش تعامالت اجتم

های مورد عالقه کودک های اجتماعی کودکتان را افزایش دهید. تعامالت اجتماعی با فعالیّتدهد که مهارتمی

 ارتباط داشته و برای رشد و یادگیری او ارزشمندتر است.

دهند که با والدینشان ارتباط برقرار کنند. ها انگیزه میه بچّهگونه بهای بازی. وسایل جذّاب و فعالیّتاستدالل

 انگیزه قویاست.  آماده یاد گرفتنو  والدینش توجّه داشتهایست شاد که به یک کودک باانگیزه بچّه

هایی از ابتکار و گاهی برای یادگیری فعّال بجای مشاهده منفعالنه بوده، و فراگیران فعّال نشانهتکیّه

 .ختگیخودانگی

دهند. همچنین کودک باانگیزه خواهان ادامه را از خود بروز می  ویژگی مهم در پرورش کودکان اوتیستیدو 

های آموزشی زیادی را در قالب آن دهد فرصتفعالیّت است، چیزی که به شما بعنوان پدر یا مادر اجازه می

های بیشتری را برای یادگیری خلق وانید فرصتتتر باشد، میفعالیّت دنبال کنید. هر چه این فعالیّت طوالنی

بخش هایی برای کودکتان مفرّح و لذّتخواهید واقعاً بفهمید چه اشیاء و فعالیّتکنید. بهمین خاطر است که می

هایی را برای یادگیری او بوجود آورید. فعالیّت ذیل ابزارهایی را در اختیار تا بدین طریق بتوانید فرصت -است

کنند تا ها و وسایل مورد عالقه کودکتان را شناسایی کنید. سؤاالت به شما کمک میارد تا فعالیّتگذشما می

 کودکتان متمرکز کنید. کانون توجّهتوجّه خود را بر 
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 فعالیّت: ببینید کودکتان چه چیزی را دوست دارد

 ر است او را زیر نظر بگیرید:فعالیّت زی 6چند روز آینده را وقت بگذارید تا وقتی کودکتان در حال انجام 

 ها یا وسایل دیگربازیبازی با اسباب .1

 بازی اجتماعی .2

 غذا خوردن .3

 مراقبت و سرپرستی )حمام کردن/ لباس پوشیدن/ زمان خواب( .4

 های مرتبط با کتابفعالیّت .5

 کارهای عادی و روزمرّه در منزل .6

قمند بوده و توجّه به آنها بیان در اینجا نظراتی را درباره یادگیری چیزهایی که کودک بدانها عال

 کنیم:می

  دهد را بدقّت لیست کرده فعالیّت کارهایی که کودکتان بدانها عالقه و توّجه نشان می 6در هر یک از این

که حرکتیهای ها، یا بازیاشیاء، وسایل، اسباب بازیو به آنها توّجه کنید. در هر کدام از آنها فهرست 

میبینید  6فرمی که در صفحه  برد یادداشت کنید )کند و از انجام آنها لذّت میکودک آنها را پیگیری می

های فیزیکی نیست، کارتان را با چند مادّه یا تعدادی اسباب بازی (. اگر کودکتان ذاتاً بدنبال اشیاء یا بازی

 .القه او به چیستنها بازی کند تا بفهمید عآشروع کنید و کودک را تشویق کنید که آنها را بردارد یا با 

 اید به سؤاالت زیر ها داشتهپس بر اساس مشاهداتی که از کودک در هنگام سرگرم بودن به این فعالیّتس

 پاسخ دهید. برای هر یک از این شش فعالیّت:

 گردد؟می هاییفعالیّتیا چه اشیاء ودکم به دنبال ک 

  را نگه دارد؟را تماشا کند، بگیرد، یا آنها  چه اشیائیکودکم دوست دارد 

  دیگر اعضای خانواده  یابه سراغ من  هاییچه فعالیّتکودک برای کمک گرفتن یا انجام دادن

 آید؟می

  شود؟یا خندیدن کودک میلبخند زدن انجام چه کارهایی باعث 

 دهد؟میآرامش   به او کج خلقییا  چه چیزی کودک را هنگام بدعنقی 
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 بازی حسّی کی/ ارتباطات اجتماعیهای فیزیبازی وسایل و اشیاء عالیّتف

    ای دیگراسباب بازی یا وسیله

    بازی اجتماعی

    غذا خوردن

مراقبت و نگهداری )حمّام کردن، 

لباس پوشیدن، عوض کردن 

 لباس، خوابیدن(

   

    های کتابخوانیفعالیّت

    کارهای عادی روزمرّه در خانه

 

 های سنّتی ندارد، تمرکزتان را بر روی پاسخی که به سایر اب بازیاگر کودکتان عالقه چندانی به اسب

فعالیّتهای روزانه دارد بگذارید. معدودند خردساالنی که به کسی یا به چیزی نزدیک نشوند یا بدون آنکه 

کنند، ولی بسیار بندرت. وقتی کسی به آنها یاد بدهد به سمت چیزی دست نبرند. آنها این کارها را می

رود یا از چه کسی دور کند، بسمت چه کسی مین خودش بتنهایی بدون کمک کسی حرکت میکودکتا

کند، آن گیرد، یا چیزی را تماشا میشود؟ وقتی کودک چیزی را لمس کرده یا آنرا در دست میمی

غلغلک دادن، نوازش کردن، فشار دادن، چرخ  -دهیدچیست؟ وقتی با کودکتان یک بازی فیزیکی انجام می

رسد از چه چیزی لّذت های کودک چگونه هستند؟ به نظر میواکنش -دهیدادن، هر بازی که انجام مید

 برد؟می

 ها تا حدودی برای سنّ آنها غیرعادیست، یا بصورت تکراری و محدود گاهی اوقات اشیاء مورد عالقه بچّه

 گیرد.مورد استفاده آنها قرار می

گذراند. دائماً تلویزیون را روشن ا با بدست گرفتن کنترل تلویزیون میماهه روزش ر 26بعنوان مثال، پابلو 

کند. بخش اعظم ها را عوض میکند و در حالی که جلوی تلویزیون ایستاده یا روی تخت دراز کشیده کانالمی

ن را کنند تلویزیون را خاموش یا کنترل تلویزیوگذرد و وقتی سعی میزمان بیداری او در جلوی تلویزیون می

 کند.خلقی میاز او بگیرند ناراحتی و کج

 

 

 



 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ها از پنجره بیرون را تماشا کند. او عالقه ساله دوست دارد روی تخت به پشت دراز بکشد و ساعت 3ماتیاس 

ر دهد، حّتی اگهایی که در خانه جریان دارد نشان مییا فعالیّت، تماشای آدمهاها،بسیار کمی به اسباب بازی

کننده در اطرافش وجود داشته های سرگرمها و فعالیّتاش اسباب بازیساله 4بخاطر حیوانات خانگی و خواهر 

 باشد.

 توانید آنها را به لیست خود حتّی اگر عالئق کودکتان غیرعادی باشد باز هم جزو عالئق بحساب آمده و می

عالقه نداشته باشند. به شما خواهیم گفت که اضافه کنید. خردساالن کمی هستند که به شیء یا فعالیّتی 

حسّی نیز موسومند( یا اشکال  -های اجتماعیتر )به برنامههای اجتماعیچطور برای چنین کودکانی بازی

ها پرورش های رو در رو طرّاحی کرده و سپس عالقه کودک را در بازی با اسباب بازیدیگری از برنامه

 دهیم.ها با کودکتان توضیح میبرای ایجاد این نوع فعالّیت ، راهکارهایی را5دهید. در فصل 

 1خالصه مرحله 

ها، و اشیاء و های قبلی را دنبال کرده و انجام داده باشید، چیزهای زیادی درباره عالئق، خواستاگر فعالیّت

ایی که در چک لیست هاید. ببینید آیا با بیشتر گزارهکند آموختههایی که توّجه کودکتان را جلب میفعالیّت

 -زیر آمده است موافقید. اگر پاسخ مثبت است، اینک دانش و اطّالعات مهمّی درباره توجّه کودک خود دارید

هایی را ترتیب دهید تا استفاده خواهید کرد. ولی اگر پاسخ منفی است، آزمون 2دانشی که از آن در مرحله 

 یزهایی را دوست دارد.ها چه چبفهمید کودکتان در هر یک از این مقوله

 

های جالبتری پیدا کنم به این امید که پسرم بازی کردن با اشتباهم این بود که سعی داشتم اسباب بازی
تر و مؤثّرتر این یزی پیدا کردم که توجّهش را جلب کرد. روش راحتآنها را یاد بگیرد، در صورتیکه چ

بود چیزی را پیدا کنم که او بعنوان اسباب بازی از آن استفاده کند و بازیش را حول آن انجام دهد. 

کننده که بسیار سرگرم )نوعی برس(کنای مثل غلغلک دادن قسمتی از بدن با ماهوت پاکهای سادهبازی

دادیم، روشی که بسیار مؤثّرتر از درخواست برای رسیدن به اهداف مورد نظر با روش اشاره بود ترتیب 
های مورد عالقه پسرم عبارت بود از: چرخاندن به قسمتی از بدن با دستور دادن بود. تعدادی از بازی

یدن ای شکل(، باال پایین پریدن بر روی تختخواب، و دوها و چرخاندن بصورت دایره)گرفتن دست

دهد های روزمرّه اضافه کرد و به ما امکان میتوان بسادگی به فعالیّتها را میدور ماشین. همه این بازی

 های یادگیری هر چه بیشتری در اختیار کودک بگذاریم.فرصت
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 چک لیست فعالیّت: کودک من دوست دارد چه کار انجام دهد؟

 شناسم که کودکم دوست دارد با آنها بازی کند.ها یا اشیائی )وسایلی( را میمن اسباب بازی 

  ( را های بدون اسباب بازی، مثل بازی غلغلک و سر و صدا بازی و شلوغ کاریبازی)بازی اجتماعی من چند

 آورد.غ دارم که لبخند به لبان کودکم میسرا

 کنند شادتر شود.اخالق نیست کمک میشناسم که وقتی کودکم خوشهایی را میوسایل و فعالیّت 

 شناسم که کودکم دوست دارد به آنها گوش کند.ها یا آواهایی را میآهنگ 

 های مراقبتی ) پختن غذا، فعالیّتشناسم که وقتی سرگرم آشپزی یا هایی را میها یا اسباب بازیفعالیّت

حمام کردن، لباس پوشیدن، تغییر و تحوّل، وقت رفتن به رختخواب( استفاده از آنها باعث لبخند یا خنده 

 شود.کودکم می

 دانم کودکم دوست دارد چگونه با کتاب بازی کند.می 

اشیاء و وسایل این بود که کنترل  همانطور که در باال گفته شد، تنها عالقه پابلو به در مورد پابلو چطور؟

تلویزیون را دستش بگیرد. ابتدا مادر پابلو وسایل زیادی را جلوی دید او گذاشت تا کنترل تلویزیون را با یکی 

آمد پابلو به وسایل دیگر اهمیّتی دهد. سپس مادر به فکر فرو رفت که از چه از آنها عوض کند، ولی بنظر نمی

اند برای جلب توجّه پابلو به خودش استفاده کند. قبالً دیده بود که وقتی خواهر بزرگتر تواسباب یا کارهایی می

خندد، برای همین اوّل به سراغ همین کار رفت. او با تعجّب دید که دهد پابلو کمی میپابلو او را غلغلک می

برد و ه دستانش را باال میکرد؛ بلکه هر دفعخندد. در این لحظه به گرفتن کنترل از دستش فکر نمیپابلو می

کرد، بلکه قبل از غلغلک گیری نمیداد، پابلو کنارهبا گفتن کلمه غلغلک انگشتانش را به نشانه این کار تکان می

انداخت. وقتی پابلو به این بازی عادت کرد، کنترل تلویزیون در دستش شل بعدی خود را در بغل مادرش می

داد توانست آنرا به آرامی از دستش بگیرد. وقتی کنترل را از ادن او ادامه میشد و مادر در حالیکه به غلغلک د

 دست پابلو گرفت آنرا پشت سر خودش گذاشت تا جلوی چشم پابلو نباشد و حواس او را از بازی پرت نکند.

پیراهنش  ،ماو نشان داد که قبل از غلغلک دادن شک ،های دیگری را نیز برای غلغلک دادن او پیدا کردمادر راه

کرد، دهد. وقتی پابلو این کار را میرا باال دهد و مطمئن بود هر بار که پابلو این کار را بکند سریع پاسخ می

گذاشت و طرز کار آنها را به او نشان اشیاء دیگری را که امکان داشت بخواهد آنها را بگیرد در اختیارش می

. با دور شدن های تلفن اسباب بازیدکمهدادن  فشار بر روی میز یا کوبیدن قاشق چوبیداد، مثل می

کنترل تلویزیون از تیررس پابلو، ذهن او برای برّرسی و کاوش چیزهای جدید پذیراتر شد. هنوز هم تمایل 
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تواند کنترل تلویزیون را از او دور کرده دانست که میداشت بازی با یک وسیله را تکرار کند، امّا االن مادر می

 تر هستند.هایی کند که برای یادگیری مناسبفعالیّتو سرگرم 

ماتیاس کودکی بود که عالقه بسیار کمی به اسباب و وسایل داشت. دوست داشت  در مورد ماتیاس چطور؟

توانست بفهمد که چرا او به بیشتر اوقات روی تخت به دراز بکشد و از پنجره بیرون را تماشا کند. پدرش نمی

گردد. از اینرو برای برقراری ارتباط با او ای ندارد و بعد از هر بار تالش به تختش بر میقهاسباب بازیهایش عال

رفت پدر او را بغل کرد و روی تخت انداخت. روش متفاوتی را امتحان کرد. اینبار که ماتیاس به طرف تخت می

گرفت، او را های ماتیاس را میتکرد که از تخت باال رود، دسبه او کمک می -چند بار این بازی را تکرار کرد

آمد به سمت کرد. اینک ماتیاس بازی را فهمیده بود، و بعد از اینکه از تخت پایین میبلند، و روی تخت ولو می

 رفت تا او را بلند کند و دوباره روی تخت بیندازد.پدرش می

برد، چون ازی با تخت لذّت نمیپدر در تالشی که برای کشف لذّت ماتیاس داشت پی برد که ماتیاس فقط از ب

آمد. از اینرو پدر خندید و برای انجام دوباره این بازی به سمت پدر میانداخت میوقتی پدر او را به هوا می

های او قرار چند بازی حرکتی دیگر را هم امتحان کرد. او متوجّه شد که ماتیاس عاشق این است که روی شانه

ق بچرخد، روی توپ ورزشی بزرگی باال پایین بپرد، پدر او را روی تخت بیندازد و بگیرد و مثل هواپیما دور اتا

اش فشار دهد، و یا پس از حمام کردن او را با یک حوله بزرگ و حرکات تند تند بالش نرمی را روی سینه

اه کند، و یا او ها، احتمال اینکه ماتیاس بخندد، لبخند بزند، به پدر نگخشک کند. در هنگام انجام این فعالیّت

 را زور کند که بازی را دوباره انجام دهند خیلی بیشتر بود.

بر روی تخت حیوانات عروسکی را هم وارد  حرکتی هایبازیتواند در هنگام انجام پدر ماتیاس دریافت که می

تش را به تواند از خرس عروسکی برای غلغلک یا فشار دادن استفاده کند. ماتیاس دسبازی کرده و مثالً می

اش عالقه نشان این اوّلین باری بود که به حیوانات عروسکی -طرف خرس دراز کرد تا بیشتر با آن بازی کند

گفت: سر، شانه، داد. وقتی پدر ماتیاس در هنگام خشک کردن بدن حیوانات عروسکی با حوله با آواز میمی

انی که پدر برای تاب دادن ماتیاس در پارک بجای برد. زمگردن، و انگشتان، ماتیاس از بازی با آنها لذّت می

گرفت داد و در برگشت او را بغل میایستاد، محکم او را تاب میآنکه از پشت او را تاب دهد در جلوی او می

رود دفعه بعد که پدر چنین حرکتی انجام دهد ماتیاس خندیده، وول شد. انتظار میماتیاس غرق لّذت می

های مورد آموزی پدر به او کمک کرده که بسیاری از فعالیّتکند. اقدام عملی و تجربه بخورد و به پدر نگاه

 عالقه ماتیاس را شناسایی کند.
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 با شرایط جدید اقدام به ارتباط کنید: 2مرحله 

خواهیم کودکان افتند. ما میاتّفاق می چشم، چهره، و بدن. ارتباطات اجتماعی باالخص از طریق استدالل

های خیره، و دهان ما در هنگام صحبت گاه کنند؛ ارتباط چشمی را تکرار کنند، و چهره، حاالت، نگاهبه ما ن

کند در کنیم به ما کمک میکردن را بخوبی ببینند. بطور کلّی نشستن کودکان در زمانیکه با آنها بازی می

شود، می  بهتر کز کودک بانشستنتمرکانون توجّه آنها قرار گرفته یا توجّه آنها را به خود جلب کنیم. با 

شود. شاید نشستن روبروی گاه کودک بوده و مانع از جنب و جوش و حرکت کودک میچون صندلی تکیّه

گیری باشد، امّا وقتی کودک کودک برای کتاب خواندن یا بازی با یک اسباب بازی روش عجیبی برای موقعیّت

شود و تعامل اجتماعی رتباط رو در روی شما با کودک قطع مینشانید ارا برای کتاب خواندن در بغل خود می

کنید محدود خواهد شد. وقتی کتاب خواندن و بازی کردن را روبروی کودکتان انجام دهید به این کار عادت می

کنید شود. اگر از یک صندلی لوبیایی یا صندلی دیگری استفاده میو دیگر فکرتان به این قضیّه مشغول نمی

 گاه دارد، احتمال حفظ تمرکز کودکتان بر فعالیّت تعاملی بیشتر خواهد بود.ه و تکیّهکه دست

 

 

 

 

 

 

 دهدکودک قرار میتوجّه  مرکز هایی را پیدا کنید که شما را درفعالیّت: موقعیّت

لوی جکنید، طوری قرار بگیرید که کامالً در معرض دید و وقتی دارید با کودکتان بازی یا از او مواظبت می

های روزمرّه به او نزدیک توانید سعی کنید بهنگام بازی کردن یا فعالیّتاو باشید. تا جایی که می چشمان

توان برای افزایش توجّه کودک او بکنید، و رو در روی او قرار بگیرید. با این حال نمی قد خود را همشوید، 

 ز آنچه باید مورد تأکید قرار داد.گیری را بیش اهای یادگیری اهمیّت موضعبه اشخاص و فرصت

 

 

خودتان را بجای یک معلّم کودکستان 

. شما مهربان فرض کنید، نه یک مادربزرگ

ب کنید، نه باید توجّه کودک را به خود جل
 اینکه او را در آغوش بگیرید.
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در اینجا نظراتی را برای تعیین موقعّیت خود و کودکتان برای آنکه امر یادگیری با سهولت بیشتری 

 داریم:انجام شود بیان می

 شوید اید روی او خم میکشد و شما در حالیکه نشستههایی که در آن کودک به پشت دراز میموقعیّت

العاده هستند. فوق های کوتاهها و برنامههای انگشتی، آهنگی اجتماعی، بازیهابازیبرای انجام 

پوشک، چه روی میز یا روی زمین، زمان بسیار خوبی برای قرارگیری در موقعیّت رو در رو،  ضیعوتزمان 

های انگشتی بعنوان بخشی از برنامه تعویض پوشک های کوتاه یا بازیحرف زدن با کودک، خواندن آهنگ

 خواهد بود.

 کنید و کودک را از پشت باالی زانوها نشانده یا  جمعخود را  زانوهایاید هنگامی که روی زمین نشسته

اندن انگشتان، و انجام اربین آنها قرار دهید. این حالت وضعیّت بسیار خوبی برای غلغلک دادن شکم، خ

 لی لی حوضک، تامپکین های اجتماعی مثل پیگی کوچولو، دالی موشک، پاتیکاک، لی لیبازی

 باشد.کجاست؟ می

 بر روی تخت یا راحتی موقعیّت بسیار مطلوبی برای ارتباط رو در رو است، هم برای  حرکتی هایبازی

 زمانی که کودک دراز کشیده است و هم زمانی که ایستاده است.

 ک صندلی کوچک، صندلی اید او را روی یکودک را روی پایتان رو به خود، یا در حالیکه روی زمین نشسته

لوبیایی، صندلی گوشه اتاق نشیمن، یا نیمکت رو به خود بنشانید. این حالت رو در رو برای آواز خواندن، 

های انگشتی، بازی با اسباب بازی، و کتاب خواندن، همینطور پوشاندن لباس )پیراهن، شورت، جوراب، بازی

مثل  -تر استگاه استفاده کنید راحتکه از تکیّهو کفش( معرکه است. حفظ موقعیّت رو در رو زمانی 

استفاده از صندلی لوبیایی یا بالشت برای تکیّه دادن کودک یا نشستن روبرو؛ استفاده از راحتی، صندلی، 

های های نشستنی یا ایستادنی. بازییا زانو برای تکیّه دادن کودک؛ میز یا صندلی کوچک برای بازی

توان بصورت رو در رو انجام داد، بدین صورت که کتاب را های کتابی را هم میاجتماعی و حتّی فعالیّت

جلوی کودک بگیرید، با انگشتتان تصاویر کتاب را به او نشان دهید، و با چشمان و صورتتان که روبرو و 

در نزدیکی صورت کودک قرار دارد او را آماده برقراری تماس چشمی، حاالت صورت، کلمات مهم، و 

 زی کنید.صداسا
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  در هنگام نشستن کودک مطمئن شوید که پشت و پاهای کودک کامالً تکیّه داده شده باشند تا کودک

احساس راحتی داشته و بتواند به شما توجّه کند. پشت )کمر( کودک باید به پشتی صندلی چسبیده و 

ها، جّه کنید. باسن، زانوپاهایش به حالت صاف روی زمین قرار بگیرد. به زوایای درست قرارگیری کودک تو

درجه باشند. پاها  90نشیند همگی باید تقریباً تحت زاویه و مچ پای کودک در صندلی که روی آن می

نباید در هوا آویزان باشد. برای کودکان نوپا، چارپایه کوتاه بهترین 

ارتفاع را دارد و اگر آنرا به دیوار بچسبانید پشت کودک هم به دیوار 

شود. کودکان )و همینطور بزرگساالن، همانطور که به میتکیّه داده 

دانید( زمانی راحتند که صندلی کامالً مناسب آنها باشد و از تجربه می

 شوند.نشستن طوالنی مّدت بر روی چنین نشیمنی خسته نمی

 ند. با این ها از آنها استفاده کنکنیم همه خانوادهکنند. پیشنهاد میهای لوبیایی کمک زیادی میندلیص

توانید کودک را جلوی خود نشانده و خیالتان از تکیه پشت کودک هم راحت باشد. کودکانی ها میصندلی

توانید گیرند میهم هستند که دوست دارند روی آنها دراز بکشند، و وقتی در چنین حالتی قرار می

 های اجتماعی زیادی را با آنها انجام دهید.بازی

 نب و جوش زیادی داشته و با نشستن طوالنی مدّت راحت نیستند. البتّه حالت بعضی از خردساالن ج

تواند موقعیّت رو در روی خوبی باشد. میز پیشدستی یا میز کودک وسیله بسیار مناسبی ایستاده هم می

ها بازی برای ایستادن کودک است. بسیاری از خردساالن دوست دارند روی میز ایستاده و با اسباب بازی

توانید به طرف دیگر میز بروید و در موقعیّت رو در رو خود را وارد بازی او کنید. ند، در این حالت میکن

شود تکان نخورد خیلی خوب است. ای باشد که وقتی کودک رویش خم میاگر سنگینی میز باندازه

اند وسایل را بگیرد و همینطور بلندی میز باید همقد کمر کودک باشد تا به آن تکیّه کند و برای آنکه بتو

توانید در سوی دیگر فرزندتان یا در یک گوشه میز قرار به شما بدهد میز باید دسته نداشته باشد. شما می

بگیرید، جایی که هر دو بتوانید صورت یکدیگر را ببینید. بازی با کودک را در حالی که خود را کنار او قرار 

 شما برای کودک در چنین حالتی بسیار سخت است. اید انجام ندهید، چرا که دیدن صورتداده

 عالیّت: از زمان غذا دادن استفاده کنیدف

زمان صرف غذا بر روی یک صندلی بلند یا صندلی خردسال فرصت مناسبی برای قرارگیری در موقعیّت رو در 

تر است زمانی که رو در سر میز آشپزخانه است، خصوصاً اگر زمانی باشد که همه در سر میز حضور دارند. به

کنند، بجای آنکه کودک در کنار آنها غذا بخورد او را تشویق کنند خودش غذایش را والدین غذا را آماده می
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بخورد. با اینحال، در کودکان اوتیستی زمان صرف غذا یا میان وعده در سر میز فرصت بسیار خوبی برای کار 

 کردن بر روی ارتباط و توجّه اجتماعی کودک است.

 کنیم:در اینجا نظراتی را درباره افزایش توجّه کودک به شما در هنگام غذا خوردن بیان می

  بجای اینکه غذای انگشتی را در ظرف غذای کودک به او دهید، صندلی بلند را در یک انتهای میز شام

تنظیم قرار داده و صندلیتان را طوری که روبروی ظرف غذای کودک بر روی صندلی بلند قرار بگیرد 

توانید براحتی صورت کودک را ببینید و به او غذا یا میان وعده بدهید. غذای کودک را کنید، اینگونه می

روی میز بگذارید، کمی غذا در بشقاب کودک و کمی هم در بشقاب خودتان بریزید. با صحبت درباره غذا 

 فضا را شاد و مفرّح کنید.

 ای از ، کمی دیگر غذا در بشقابش بریزید، امّا تا وقتی که نشانهوقتی کودک غذایی که به او دادید را خورد

اید غذا را در اختیار او نگذارید. این نشانه یکجور خواهد دریافت نکردهطرف کودک مبنی بر اینکه آنرا می

کند، دستش را بسمت رفتار ظریف و نامحسوس است، بدین صورت که کودک نگاه کوتاهی به شما می

کند، به هر اش را بیان میای خواستهدهد، یا با درآوردن صدا یا گفتن کلمها آنرا نشان میبرد یغذا می

دهد به نشانه تالش برای برقراری حال صبر کنید کودک کاری کند و لذا به رفتاری که از خود بروز می

ی مثل: بیشتر؟ حتماً، شنوید، با گفتن چیزهایبینید یا میارتباط با خود بنگرید. وقتی چنین رفتاری را می

 اجازه داری بیشتر بخوری، بالفاصله غذا را به او بدهید.

 اید تشویقش کنید اینبار او یک لقمه به کودک بدهید و سپس در حالیکه با دهان باز به سمت او خم شده

 ای غذا دهد.به شما لقمه

 آنرا روبروی کودک باال بگیرید فنجان کودک را روی صندلی دور از دست او بگذارید، امّا جلو دیدش باشد ،

ای آب داخل فنجان بریزید، طوری خوای. جرعهو قبل از اینکه فنجان را به او بدهید بپرسید آیا اینو می

که کودک سریع آنرا تمام کند و دوباره بخواهد. سپس وقتی دوباره آنرا تمام کرد و باز هم خواست، در 

 ارتباط برقرار کند. اختیارش بگذارید، منتها صبر کنید اوّل

 شود، آواز کوتاهی بخوانید یا قبل از اتمام کار بازی انگشتی انجام دهید؛ به وقتی غذا خوردن دارد تمام می

ها زبان ها خودش را حرکت دهد. آهنگکودک کمک کنید در حین خواندن آهنگ با حرکت دادن دست

ای برای العادهمانند سر میز غذا حالت فوق دهند. نشستن روبروی کودک بهرا به بهترین شکل تعلیم می

 دهد.جلب توجّه اجتماعی کودک است و مدیریت غذای کودک پرتو توجّه او را به سمت شما سوق می
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 2الصه مرحله خ

هایی را پیدا خواهید کرد که در کانون توجّه های گفته شده را دنبال کرده و آنها را انجام دهید، راهاگر فعالیّت

قرار بگیرید. ببینید آیا با بیشتر جمالتی که در چک لیست پایین آمده است موافقید. اگر پاسخ مثبت  کودکتان

دانشی که از آن در مرحله  -ایدهای مهمّی جهت ورود به کانون توجّه کودکتان بدست آوردهاست، اینک مهارت

ید، هر کدام از آنها را در هنگام بازی با اها خبره نشدهاستفاده خواهید کرد. اگر هنوز در کار با این مهارت 3

 کودک امتحان کنید تا نحوه انجام درست و موفّق آنها را پیدا کنید.

 چک لیست فعالیّت: آیا وقتی سرگرم کار با کودکم هستم در کانون توجّه او هستم؟

 ضای بدن، و حرکات مرا ببیند.ها، صورت، فعالیّت اعتواند براحتی چشمکنیم، کودک میوقتی با هم ارتباط برقرار می 

 کند.وقتی من و کودکم سرگرم انجام کارهایی هستیم، گاهی اوقات به من نگاه می 

 او باشم )نه آنکه از باال به او نگاه کنم(. همقد و چهره در چهرهگیرم، طوری که من روبروی کودک قرار می 

 های روزمرّه کودک رو در روی او قرار ایل در هنگام بازی و برنامهام که با کمی تغییر آریش اشیاء و وسهایی را پیدا کردهراه

 بگیرم.

  کودکم در مقابل من است و براحتی نشسته یا ایستاده است، نشستن روی زمین، نشستن بر روی صندلی مناسب او، یا

 ایستادن بر روی میزی که ارتفاع مناسبی برای بازی کردن دارد.

پی برد که بجای رفتن بدنبال ایجاد مناطق  2و پس از تکمیل چک لیست مرحله مادر پابل درباره پابلو چطور؟

دید اجتماعی درست بازی انرژی زیادی را صرف رفتن بدنبال پابلو کرده است. یکی از عادات مادر وقتی می

را به او نشان های پابلو کند این بود که وسایل و اسباب بازیشود یا به او نگاه نمیپابلو دارد از صحنه دور می

تر کردن آن با قد دهد. او دریافت که مرحله مهمّ کمک به یادگیری پابلو، نوآرایی محوّطه بازی جهت متناسب

تر کرد، طوریکه وقتی پابلو روی و قواره پابلو و متمرکز کردن توّجه او است. او میز چایخوری را به کاناپه نزدیک

او داشته باشد. از طرفی این کار صحبت کردن با او بدون آنکه مجبور  آن بایستد کاناپه مراقبت بیشتری از بدن

کاری که جز در هنگام غذا خورد برای پابلو دشوار بود. عالوه بر  -کردتر میباشد روی صندلی بنشیند را راحت

نها را به آمد، بهمین خاطر مادر چند تا بالش از اتاق خواب برای او آورد و آاین پابلو از بالش هم خوشش می

آنکه مجبور به خرید صندلی لوبیایی شود یک جای نرم و راحت برای نشستن پابلو درست دیوار تکیّه داد تا بی

آید فکر کرد، جایی که های دیگری که در طول روز در خانه پیش میکند. بعد از همه اینها مادر به فرصت

های ام فرصتی برای نشستن نبود، چون همیشه بچّهتوانست کانون توجّه بهتری را پدید آورد. در هنگام شمی

خواستند یا برای تکه تکه کردن غذایشان به کمک احتیاج داشتند. امّا روز هنگام دیگر چیزهایی از یخچال می
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شدند، فرصت بیشتری برای نشستن در کنار هم داشتند. مادر و در زمان میان وعده، وقتی او و پابلو تنها می

 نوشد پابلو را جلوی رویش بنشاند.ها وقتی قهوه میی برقراری ارتباط و تعامل با پابلو، صبحتصمیم گرفت برا

شود دوست دارد او بغلش کند. مادر تصمیم گرفت پابلو را طوری همچنین مادر فهمید وقتی پابلو خسته می

های مورد عالقه پابلو مدّت بغل بگیرد که صورتش رو به او باشد، نه پشت به او. در این حالت با خواندن آهنگ

 رسید.زمان رو در رویی آنها به حدّاکثر می

های جدیدی برای قرارگیری در کانون توّجه راه 2پس از تکمیل چک لیست مرحله  در مورد ماتیاس چطور؟

در برد، زمانیکه پماتیاس به ذهن پدر رسید. از آنجایی که قبالً ماتیاس از دراز کشیدن روی کاناپه لذّت می

توانست روی او خم شود و با او ارتباط تری را آغاز کند و ادامه دهد میهای پرجنب و جوشخواست بازیمی

های دیگری را برای بازی روی کاناپه اختراع کرد که ماتیاس باید صاف روی کاناپه رو در رو داشته باشد. پدر راه

و به هوا انداختن مثل یک کشتی موشک انداز و رها نشست، مثل باال پایین پریدن روی کاناپه، بلند کردن می

 کردن و افتادن در بغل پدر.

خواند و در شد، پدر برایش کتاب میداد تحمّل نشستنش بیشتر میها را ادامه میوقتی ماتیاس این بازی

بکارگیری کرد همراهش به کتاب نگاه کند. پدر مطمئن بود که حالیکه روی کاناپه نشسته بود او را تشویق می

کند. کار دیگر پدر این بود که دار میانگیز خوشحالی ماتیاس را ادامهکننده و حرکات هیجاناصوات سرگرم

یک میز و صندلی بچّگانه را وارد اتاق خانوادگی کرد و یواش یواش چند کتاب و اسباب بازی دیگری که فکر 

ت. هر بار در هنگام ورود به اتاق خانوادگی و شود روی میز گذاشکرد ماتیاس از دیدن آنها خوشحال میمی

گذشتند. باالخره پس از چند هفته پدر قبل از رفتن بسمت کاناپه، پدر و ماتیاس از کنار میز و صندلی می

 توانست مدّت زمان ارتباط سر میز را افزایش دهد.

درون ظرف یا باز کردن اسنک( ای )مثل بیرون آوردن چیزی از عالوه بر این هر وقت ماتیاس در کار با وسیله

برد و قبل از اینکه کمکش کند از او به کمک احتیاج داشت، پدر او را به اتاق خانواده یا سر میز آشپزخانه می

توانست در آنجا های دیگر منزل را هم که میخواست بنشیند. بدین ترتیب ماتیاس عالوه بر کاناپه قسمتمی

 گرفت.انجام دهد یاد میای کنندهکارهای مفرّح و سرگرم

 . حذف رقابت3مرحله 

تواند کشش و جاذبه زیادی برای توجّه کودک داشته باشد. مشاهده کودکتان در محیط فیزیکی می استدالل.

کند. وجود ویدئو کند باخبر مییک محیط خاصّ شما را از وجود چیزهایی که توجّه کودک را به خود جلب می

های مکانیکی، و یا اشیاء متحرّک در محیط رقیب سرسخت والدین در جلب اب بازییا تصاویر کامپیوتری، اسب
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باید محیط را طوری کنترل و مهندسی کنید که رقابت بر سر جلب  امتوجّه کودک هستند. در اینگونه مواقع ش

 توجّه کودک کمتر شود.

 فعالیّت: به عوامل حواسپرتی توجّه داشته و آنها را مدیریت کنید

های روزمرّه در کنار کودک هستید، میزان توجّه او را زیر نظر بگیرید رای انجام بازی رو در رو یا برنامهوقتی ب

ای را شناسایی کردید، کند شناسایی کنید. وقتی چنین وسیلهو اشیائی را که حواسّ کودک را از شما پرت می

 اقداماتی را برای به حدّاقل رساندن اثر آن انجام دهید.

 کنیم:هایی را برای کنترل و مدیریت عوامل حواسپرتی بیان میجا ایدهدر این

 ها یا از جلوی چشم او دور هایی که ربطی به بازی کودک ندارند را از قفسهدر هنگام بازی، اسباب بازی

باب توانید اسکنید توّجه کودک را به خود جلب نکنند. میهایی که از آنها استفاده نمیکنید تا اسباب بازی

های باز گذاشته دار یا جعبه اسباب بازی گذاشته و یا حتّی آنها را در قفسههای دربها را درون قفسهبازی

 و با چیزی روی آنها را بپوشانید.

 ویزیون بشّدت تلویزیون را خاموش کنید، مگر اینکه کسی واقعاً در حال تماشای آن باشد. روشن بودن تل

 کند.ا به خودش جلب میر دارای اوتیسم توجّه کودکان

 .در هنگام بازی، سعی کنید کامپیوتر و تلویزیون خاموش باشند 

 شود، به اتاق دیگری های اجتماعی، اگر محیط شلوغ است و حواس کودک دائماً پرت میدر هنگام بازی

 های اجتماعی است.ای برای انجام بازیالعادهبروید. اغلب اوقات یک تختخواب بزرگ گزینه فوق

 خود را بدون حضور دیگران در اتاق حمام کنید )در صورت  ماوتیس دارای در زمان حمام کردن، کودک

 توانید کنترل بیشتری روی او داشته باشید.امکان(، با این کار می

 های توانید برنامهدر زمان صرف غذا، اگر چند کودک با هم مشغول غذا خوردن هستند، ببینید آیا می

های دیگر یا با بزرگترها در سر میز ستی خود را با گپ زدن در هنگام صرف غذا با بچّهغذایی کودک اوتی

غذا متنوّع کنید )قبالً توضیح داده شد(. امّا تصوّر نکنید باید بتنهایی به کودکتان غذا دهید. مادامیکه 

سر میز تجربه بسیار دهد، با هم بودن اعضای خانواده در کودک به دیگران و به غذا خوردن توجّه نشان می

 شود.مهمّی برای کودکتان محسوب می
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 های دیگر چطور؟در مورد بچّه

وقتی کودک شما در برقراری نحوه ارتباط با دیگران و توجّه به آنها در ابتدای راه است، و چند نفر تالش 

حواسش را پرت کنید. بسیار عالیست که کنید کنند در آن واحد با او ارتباط برقرار کنند دارید تالش میمی

چند نفر از اعضای خانواده بخواهند با هم بازی کنند، امّا در نظر داشتن کانون توجّهی کودکتان نیز مسئله 

مهارت باالیی در برگشتن به عقب و جلو در حین انجام فعالیّت و بازی با  میسمهمّی است. کودکان غیر اوت

حّتی در توجّه به یک نفر هم مشکل داشته، و شما فعّاالنه تالش  ماوتیس دارای چند نفر دارند، امّا کودکان

کنید تا این توانایی را در او پرورش داده و به یادگیری او کمک کنید. تعامالت اجتماعی مهمترین ابزاری می

، و دیگر اشخاص هستند که در اختیار دارید. شما باید مراقب ارتباط و توّجه کودک با خود، برادر و خوهرها

مهم بوده و سعی کنید آنها را افزایش دهید. در ابتدا، بهتر است در یک لحظه یک فرد در کانون توّجه کودک 

قرار بگیرد. اگر دیگران هم سعی کنند در همان زمانی که شما مشغول ارتباط با کودک هستید با او ارتباط 

کسی در کانون توجّه قرار نداشته باشد، کودک چیزی  شود. وقتیبرقرار کنند، حواسّ کودک از شما پرت می

داشته و توّجه و  نفر ارتباطکودک فقط با یک  یک لحظهگیرد. پس دیگران را تشویق کنید تا در یاد نمی

ارتباطی که با فرد دیگر گروه دارد را بر هم نزند. بعداً که توانایی کودک در توّجه به دیگران بیشتر شد، ببینید 

واند توجّهش را از فردی به فرد دیگر معطوف کرده و با هر دوی آنها ارتباط برقرار کند. این هم مهارت تآیا می

 ها بفهمند چگونه در قالب یک گروه با هم ارتباط برقرار کنند.مهمّی است، یعنی اینکه خانواده

 

 

دار از خیلی جهات های دربها به سمت جعبهمن متوجّه شدم که به حرکت درآوردن اسباب بازی

شود، بلکه به من کند. انجام این کار نه تنها باعث حذف عوامل حواسپرتی میبه کودک کمک می
وزش دهم و کودک را تشویق کنم برای سازی را به کودک آمهای پاکیزهدهد مهارتفرصت می

های هایی با رنگها لغات بیشتری را بپرسد. استفاده از جعبهها و اسباب بازینام بردن جعبه
هایی به رنگ روشن در هنگامی کند، و در این بین وجود جعبهها کمک میمختلف به آموزش رنگ

دهد. پسرم از ذارد به او انگیزه میها را درون آن بگشود اسباب بازیکه از کودک خواسته می
های روشن پرسیدن نام اشیاء و وسایل رویگردان بود،، امّا باالخره زمانیکه توانست آنها را در جعبه

اش را به او بدهم )کمک ما به آموزش عبارات های مورد عالقهببیند درخواست کرد ماشین
 کند(.کردن هم کمک می های لمسکند، گرچه به آموزش مهارتتر کمک میپیچیده
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 کنیم:یان میهایی را برای مدیریت ارتباطات و تعامالت چند نفره بامّا اینک در اینجا ایده

  به اعضای خانواده کمک کنید تا ایده کانون توجّه کودک و اهمیّت متمرکز کردن توجّه بر روی یک شخص

 های یادگیری را درک کنند.برای افزایش فرصت

  از دیگران بخواهید صبر کنند تا نوبتشان شود، نه اینکه ارتباط شما و کودک را بر هم بزنند )این روش

 مثل منتظر مکث بودن، یا دعوت به همراهی بجای پریدن میان صحبت دو نفر(.واقعاً خوبیست، 

 خواهند وارد این بازی هم شوند بکار برد، بشر آنکه سن توان برای کودکان دیگری که میهمین ایده را می

 آنها بقدری باشد که بفهمند نباید بازی دیگران را بر هم بزنند.

 ست: وقتی فرد دیگری با کودکتان مشغول بازی است، اطمینان یابید ای انوبتی کردن بازی عمل منصفانه

که حواس کودک پرت نشود یا برای جلب توجّه کودک با او رقابت نکنید. اگر وسط بازی دیگران بپرید و 

سعی کنید به آنها نشان دهید که باید چکار کنند، امکان دارد اشتیاق آنها برای برقراری ارتباط با کودکتان 

شود. تمام آنهایی که در موقعیّت تعامل و ارتباط با کودکتان هستند خودشان راه نجام این کار را سلب 

 کنند.کنند یا اگر خودشان بخواهند درخواست کمک را مطرح میپیدا می

 3خالصه مرحله 

وامل حواسپرتی، هایی را برای از میان برداشتن عهای فوق را دنبال کرده و انجام داده باشید، راهاگر فعالیّت

اید. ببینید آیا با بیشتر جمالت گفته شده در های اشتراکی پیدا کردهافزایش توجّه کودک به خود و فعالیّت

های مهمّی برای افزایش توجّه کودک به خود و چک لیست زیر موافقید. اگر پاسخ مثبت باشد، اینک مهارت

به کارتان خواهد آمد. امّا اگر پاسخ منفی است، در  4ه دانش و اطّالعاتی که در مرحل -مراقبت از آن دارید

 هایی دست یابید که به شما جواب دهد.های روزانه شروع به امتحان کنید تا به راههنگام بازی و برنامه
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 ام؟چک لیست فعالیّت: آیا عوامل حواسپرتی را پیدا کرده و آنها را به حّداقل رسانده

 دهیم های مشترکی که با هم انجام میمرّه، کودکم دائماً به من و فعالیّتهای روزهنگام بازی و فعالیّت

 کند.توجّه می

 هایی را برای دور ماندن، پوشاندن، یا کند و راهام که چه چیزهایی حواسّ کودکم را پرت میمتوجّه شده

 ام.های دیگر پیدا کردهپنهان کردن آنها در اتاق

 ام.ای دور شدن از عوامل حواسپرتی موفّق بودهدر تغییر موقعیّت خود و کودک بر 

 کنم، تلویزیون و کامپیوتر خاموش وقتی برای انجام بازی یا کارهای روزانه با کودکم ارتباط برقرار می

 هستند.

 خواهند وارد بازی ما شوند، کمک من به آنها این است که صبر کرده و نوبت بگیرند، نه وقتی دیگران می

 ریده و حواس کودکم را پرت کنند.اینکه وسط بازی پ

کنند. هر چقدر پدر و مادر پابلو پی بردند که تلویزیون و کنترل حواس پابلو را پرت می در مورد پابلو چطور؟

شد که های فیزیکی جلب کنند، تلویزیون مانع از این میها یا فعالیّتکردند توجّه او را به اسباب بازیسعی می

ها به حمّام و آب بازی با آنها لذّت ار بگیرند. امّا متوجّه شدند که از بردن اسباب بازیدر کانون توّجه او قر

آمد. آنها پراندند خوشش میبرد. همچنین وقتی پدر و مادر حباب کف شامپو را روی دست و شکم او میمی

، پابلو شیفته آنها بود، ماندند به حمام آوردندشدند و روی آب شناور میچند اسباب بازی دیگر را که کوک می

داد. وقتی در حمام بودند پدر و مادر گرفت و دوباره به بابا مامان میشد آنها را میو وقتی کوکشان تمام می

ترکاند، ها را میآمد. با هیجان حبابکردند. از این کار هم خیلی خوشش میها را به سمت او فوت میپابلو حباب

 های بعدی بود.کرد و منتظر حبابه میبا لبخند بزرگی به آنها نگا

برد، از طرفی پدر و مادر پابلو پی بردند که پابلو از اینکه بعد از حمّام در رختکن بنشیند تا خشک شود لذّت می

دادند، و وقتی داشتند او را را انجام می دالی موشهپیچاندند، بازیدر این موقع پدر و مادر حوله را دور او می

دادند. سپس مادر او هایش انجام میرا با اسباب بازی This Little Piggyهایی مثل د بازیکردنخشک می

چسباند و در آیینه ادا اطوار در کرد صورتش را به او میبرد و همینطور که او را نگاه میرا جلوی آیینه می

 زد )به نشانه خوشحالی(.برد، با دستش به آیینه و صورت مامان میآورد. پابلو از این کار لذّت میمی

بخش تمام این مشاهدات پدر و مادر پابلو را به این سمت برد که بازی با اسباب بازی و افراد برای پابلو لّذت

هایی را است، بهمین خاطر تصمیم گرفتند نظارت بیشتری روی تلویزیون و کنترل داشته باشند. آنها زمان

ا، حمّام کردن، و اوّل صبح معیّن کردند. همینطور در اتاق مشترک برای خاموشی تلویزیون در هنگام صرف غذ
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ها را بجای آنکه جلوی تلویزیون انجام دهند بر روی تخت او با برادرش، لباس پوشیدن و عوض کردن لباس

 شد. آنها ازدادند، این اوّلین کاری بود که در هنگام صبح و شب قبل از حمّام کردن پابلو انجام میانجام می

کردند. عالوه بر این، پدر در سر میز صبحانه و مادر در ها برای بازی با پابلو بر روی تخت استفاده میاین زمان

های نشستند. مراقبت بیشتری بر خوردن و آشامیدن پابلو داشتند، لقمهزمان صرف شام کنار پابلو می

همچنین اوقات اجتماعی را با تعامل و  های بیشتری کند.دادند تا مدام درخواست لقمهکوچکتری به او می

های کوچکی کند چیزهایی بفهمد، لقمهاین کار به او کمک می -کردندارتباط در هنگام صرف غذا سپری می

 بگیرد، و قبل از آنکه غذایش را تمام کند سینی صندلی پایه بلند را پاک کند.

توجّه پابلو به تلویزیون را کاهش داد و توجّهش ها مدّت زمان خاموش کردن تلویزیون در هنگام این فعالیّت

گذراند. در بیشتر به سمت آنها معطوف شد. با این حال هنوز هم پابلو ساعات زیادی را جلوی تلویزیون می

نهایت بعد از دو سه هفته، پدر و مادرش قدم بزرگی برداشتند. یک شب بعد از اینکه پابلو خوابید، آنها کنترل 

ها ساعت شب 1ها، ساعت صبح 1الی قفسه گذاشتند. کنترلشان را روی تلویزیون بیشتر کردند، تلویزیون را با

ها تایمری را کردند. اینجور موقعها قبل از حمام کردن پابلو آنرا روشن میساعت هم غروب 1قبل از شام، و 

کردند، و تایمر دند، آنرا روشن میزداد تلویزیون را به پریز میگذاشتند. وقتی تایمر عالمت میدر آشپزخانه می

داد تلویزیون را خاموش کرده و دوشاخه را از کردند. وقتی تایمر دوباره عالمت میساعت تنظیم می 1را روی 

 کشیدند.پریز می

گشت. وقتی نتوانست آنرا پیدا کند خیلی در اوّلین صبح پس از این برنامه پابلو مدام دنبال کنترل تلویزیون می

ساعت تلویزیون  1شد بمّدت پوشید و آماده مییخت. مادر پس از صبحانه در حالی که داشت لباس میبهم ر

روی شده بود و کتنش را تنش کرد. تلویزیون را خاموش  را روشن کرد، و وقتی تایمر عالمت داد، آماده پیاده

ن پابلو شروع کرد به گریه کردن، و بالفاصله کت پابلو را تنش کرد و به پارک رفتند. با خاموش شدن تلویزیو

امّا حرکت به سمت پارک حواسش را از تلویزیون پرت کرد. وقتی آنها به خانه برگشتند، مادر لباس پابلو را 

روی تخت عوض کرد، سپس برای خوردن میان وعده او را روی صندلیش در سر میز نشاند و خودش نشست 

یک  -مشغول خوردن بود چند تا اسباب بازی روی میز گذاشت تا یک فنجان قهوه بخورد. در حالی که پابلو

کرد توجّه پابلو را به آنها مشغول نگه دارد. پابلو و موفّق شد بیش از آنچه که فکرش را می -پازل، یک کتاب

برای تلویزیون اشتیاق داشت، امّا مادر به توجّهی به آن نشان نداد و پس از خوردن میان وعده با هم به اتاق 

 ابلو رفتند تا کمی روی تخت شلوغ کاری کنند و بعد روی زمین با چند تا اسباب بازی خود را سرگرم کنند.پ

گشت و عالقه این روال برنامه جدید آنها در خانه بود. با گذشت چند روز پابلو دیگر دنبال کنترل تلویزیون نمی

حمّام بیشتر شد. پدر و مادر سخت در تالش بودند ها در سر میز و درون اسباب بازی -او به بازی با پدر و مادر

توان حالت رقابت با تلویزیون و کنترل را از بین برد، ولی بزودی متوّجه شدند که واقعاً تا بفهمند چگونه می
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توانند رقابت مستقیمی با این وسایل که برای پابلو بسیار جذّاب بودند داشته باشند؛ آنها مجبور شدند نمی

دانستند در چند روز اوّل های پابلو که میامالً حذف کنند. همچنین ناچار بودند با سر و صدا و گریهرقابت را ک

های دیگر باعث لذّت فرزند شد، و با خارج کردن او از شاهد آن خواهند بود بسازند. امّا جایگزین کردن فعالیّت

 به روز با برنامه جدید سازگارتر شد. اتاق نشیمن دشوارترین قسمت برنامه به پایان رسید، و پابلو روز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شناسایی کنیدحت است را ارای را که کودکتان  . منطقه4مرحله 

جمله کودکان نسبت به صمیمیّت و نزدیکی فیزیکی با دیگران متفاوت است. واکنش هر انسانی من استدالل.

دیگری هستند که عاشق صمیمیّت و نزدیک ها نیازمند فاصله اجتماعی بیشتری از دیگران هستند. افراد بعضی

بودن هستند. برای آنکه توجّه کودکتان را به چهره و بدنتان جلب کنید، تعیین سطح آسایش و راحتی کودک 

 شود.از نظر نزدیکی فیزیکی موضوع حائز اهمیّتی تلقّی می

 یکی مشکلی ندارددهد ببینید با چه میزان از نزدفعالیّت: با عالئمی که کودک از خود نشان می

ای از در اینجا قصد دارید یک آزمایش کوچک انجام دهید: آزمایش این است که ببینید کودک در چه فاصله

برد. به این فضا منطقه اجتماعی راحت کودک گفته تر بوده و لّذت بیشتری میهمنشینی با شما از همه راحت

کند همان فاصله درست و مناسب برای نگاه می شود. هر جایی که بنظر برسد کودک با راحتی به شمامی

یادگیری کودک شما خواهد بود. ممکن است که بعد از مدّتی که شما و کودکتان تعدادی برنامه اجتماعی 

خودمانی و مفرّح ترتیب دادید کودک با نزدیکتر شدن مشکلی نداشته و راحت باشد. امّا به واقع آنقدرها مهم 

یک هستید؛ موضوع مهم افزایش توجّه کودک به شما و نزدیک شدن به کودک نیست که چقدر دور یا نزد

 ایست که بتوانید به آرامی اسباب و وسایل و او را لمس کنید.باندازه

ساله بود احساس کردم تلویزیون بنوعی  3ای به تلویزیون نداشت، ولی وقتی پسرم اصالً عالقه

های ها، حالتهایی با تصاویر بزرگ داشتم که عکس اشیاء، انسانتواند مفید واقع شود. من کتابمی

نها برای تمرین اشاره کردن استفاده چهره، و چیزهای دیگری در آن نشان داده شده بود که اغلب از آ
های انتخاب شده دقیق از تصاویر تلویزیونی و صحبت از کردیم. بنظرم آمد تماشای قسمتمی

های تلویزیونی است همراه با سؤاالتی مثل: آیا او خوشحال است؟، احساساتی که در چهره شخصیّت

تواند مکمّلی برای استعداد است؟ میکدام غمگین است؟ و سپس پرسیدن این سؤال که: چرا ناراحت 

ذاتی کودک باشد. جایزه این برنامه و صحبت کردن درباره آن این است که به کودک اجازه داده شود 
 اش را تماشا کند.برنامه تلویزیونی مورد عالقه
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های کودکتان درباره فاصله راحت بیان هایی را در رابطه با یادگیری و پاسخ به عالمتدر اینجا ایده

 کنیم:می

 کنید، توجّه داشته باشید که چقدر به کودک پیروی می 2در رو دارید از مرحله های رو در هنگام فعالیّت

نزدیکید و او نسبت به این فاصله چه واکنشی دارد. اکثر والدین در حین بازی با کودکشان باندازه طول 

م توانند با دست صورت کودک را لمس کنند. این فاصله در هنگایک دست با صورت او فاصله دارند، و می

شود. بیشتر صحبت کردن با کودک خردسال، بازی دو نفره، و ابراز احساسات فاصله طبیعی محسوب می

توانند به راحتی این فاصله را تاب بیاورند، ولی اگر بخواهید برخالف روند معمول خردساالن اوتیستی می

 زمان بخواهد. با کودکتان ارتباط برقرار کنید شاید برای عادت کردن به فاصله نزدیکتر کمی

 شود(، گفته می نگاه کردناز  اجتناب اگر کودکتان بطور مشخّص سر و نگاهش را از شما برگرداند )که به آن

کند؛ تمایل ذاتی انسان این ها را دلخور میعقب بروید و واکنش کودک را ببینید. عقب عقب رفتن خیلی

ند که توجّه او جلب شود. امّا بعضی از است که نزدیکتر رود، صورت کودک را لمس کند و یا کاری ک

بینید وقتی به کودک نزدیکتر کودکان برای لذّت بردن از ارتباط رو در رو باید بیشتر فاصله بگیرند. اگر می

گرداند به همانجایی برگردید که قبل از برگرداندن نگاهش داشتید با او شوید نگاهش را از شما بر میمی

از نگاه خیره در کودک  اجتنابتوانید بدون مشاهده عالئمی مبنی بر یا میکردید. ببینید آصحبت می

 تر بروید و مجّدداً تالش کنید.ای را با او آغاز کنید. اگر نه، کمی عقبارتباط دوباره

 ها و تر از بقیّه است و ممکن است در طول یک فعالیّت زود به زود واکنشکار با بعضی از کودکان سخت

ای از نزدیک بودن شما لّذت ببرند و سپس دقیقه 1را تغییر دهند. شاید آنها در یک ارتباط  های خودپاسخ

ناگهان این خلق و خو در آنها عوض شود، حتّی اگر فعالیّت و مشغولیتی که با او دارید هیچ تغییری نکند. 

د، یا گرم گرفتن اگر خلق و خوی کودک شما بسرعت از حالت خوشحالی به ناراحتی یا بالعکس تغییر کن

کودک به یک فعالیّت کمی بیشتر طول بکشد، شاید الزم باشد کمی آن دور و بر قدم بزنید. به کارها یا 

بخش باشد فکر کنید و آنچه برایش آثاری از آن فعالیّت که امکان دارد از همه بیشتر برای کودک لّذت

 خوشایندتر است را از کمی دورتر به او نشان دهید.

 4رحله خالصه م

های منطقه اجتماعی راحت کودکتان در های فوق را دنبال کرده و انجام داده باشید، به محدودیّتاگر فعالیّت

اید، و از این یافته برای جلب توجّه کودک و فعالیّت دو نفره با او استفاده خواهید های مختلف پی بردهفعالیّت

های ک لیست زیر موافقید. اگر پاسخ مثبت باشد، اینک مهارتکرد. ببینید آیا با بیشتر جمالت گفته شده در چ

دارید. ولی اگر  5مهمّی برای تنظیم موقعیّت خود جهت به حدّاکثر رساندن راحتی و توّجه کودک در مرحله 
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پاسختان منفی است، لطفاً به آغاز این مبحث برگردید، آنرا مرور کنید، و دوباره تالش کنید. در این راه از 

 مشاوره بگیرید )کاردرمانگر(.شناسده کودکتان را خیلی خوب میکسی ک

 چک لیست فعالیّت: آیا من در منطقه اجتماعی راحت مطلوب کودکم قرار دارم؟

 .کودکم در نگاه کردن به طرف دیگر یا برگشتن به عقب فعّال نیست 

 کند.کودکم گاهی اوقات به من و کارهایم نگاه می 

 توانم او و وسایلی که بین ماست لمس کنم.ایست که میکم هستم و فاصله ما از هم باندازهمن در جلوی )روبروی( کود 

 کند، گاهی اوقات لبخند زده یا به بازی توجّه داشته، گاهی با اسباب و وسایل بازی می -رسد کودکم راحت استبنظر می

 هم آرام، عالقمند، یا شاد/ هیجانزده است.

ین بار که ماتیاس را دیدیم، دوست داشت روی کاناپه دراز بکشد و از پنجره به اوّل در مورد ماتیاس چطور؟

بیرون خیره شود. پدر برای برقراری ارتباط با ماتیاس چند بازی فیزیکی و فعّال را طرّاحی کرد، امّا پدر برای 

داختند یا دور اتاق با انکرد. وقتی متیاس را روی کاناپه میآنکه این ارتباط را حفظ کند باید تالش زیادی می

خندید، امّا هیچوقت اصراری برای ادامه بازی یا درخواستی مبنی زد و میکردند لبخند میاو هواپیما بازی می

تواند بازی کند یا دست از بازی بکشد. با این اوصاف کرد که گاهی میبر این از پدر نداشت. پدر احساس می

 شتر ماتیاس شود؟توانست متوجّه هیجان بیپدر چگونه می

گیری راحت ماتیاس کرد تا ببیند تغییرات جزئی حالت برای کشف مرحله بعدی، پدر شروع به آزمودن منطقه

او چه تأثیری بر ماتیاس خواهد گذاشت. بدین منظور در هنگام ورجه ورجه کردن ماتیاس بر روی کاناپه یا 

در زمانیکه صورتش به او نزدیک بود با زمانی که از او دور العمل ماتیاس چرخاندن او دور اتاق تفاوت عکس

داد، امّا وقتی بود را تحت نظر گرفت. وقتی به او نزدیک بود، گاهی اوقات ماتیاس صورت پدر را به عقب هل می

نشست ماتیاس با نگاهش دنبال او کشید یا پشت او میگذاشت و خودش دراز میپدر ماتیاس را زمین می

رفت و روی تر میوجّه ماتیاس به پدر زمانی از همیشه مشهودتر بود که پدر چند قدم از کاناپه عقبگشت. تمی

کرد تا او را بگیرد و به هوا کرد، از دست پدر فرار مینشست. در این هنگام ماتیاس کاناپه را رها میزمین می

های فیزیکی امه داد و پی برد در بازیبیندازد. پدر با حفظ فاصله فیزیکی خودش با ماتیاس به این بازی اد

ای برای تالش رسید که این وضعیّت انگیزه)بدنی(، فاصله بیشتر نتیجه بهتری بدنبال خواهد داشت. بنظر می

بود،  رستدشود تا بدنبال پدر رود و بازی را دنبال کند. موضوعی که هم در بازی هواپیما بیشتر ماتیاس می

رفت، کرد و چند قدم به عقب میق. وقتی پدر با به زمین گذاشتن ماتیاس مکث میهم در چرخاندن او دور اتا

در ماتیاس عالقه بیشتری برای نگاه کردن به پدر و باز کردن دستانش در پاسخ به آغوش باز او نسبت به زمانی 

همین خواست به بغلش آید. شد و از او میشد که پدر درست جلوی صورت ماتیاس دوال میمشاهده می
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شد. پدر متوجّه شد که کمی فضای بیشتر به او موضوع در هنگام خستگی ماتیاس از فعالیّت نیز مشاهده می

شود، چون در این زمان ماتیاس کند بفهمد از نظر ماتیاس بازی واقعاً چه زمانی تمام شده حساب میکمک می

وخت. اینگونه بود که پدر توانست مطمئن دکرد، بلکه به جای دیگری از اتاق چشم میدیگر به او نگاه نمی

شود ماتیاس تمام آنچه که در یک فعالیّت بوده را  انجام داده و با نگاهی خیره منتظر ایده بازی بعدی است. 

تر های تعاملیهای پسرش جهت برقراری ارتباط و ساخت بازیپدر احساس موفقیّت بیشتری در شناخت تالش

 جهت ایجاد مشارکت داشت.

 . با هدایت کودک خود را در کنار او قرار دهید5رحله م

برقراری ارتباط میان والدین و کودکان از طریق ایجاد فعالیّتی جدید و ارائه آن به کودک در زمانیکه توّجه او 

سرگرم باز و  ماوتیسدارای  معطوف چیز دیگریست رویه بسیار مرسوم و متداولیست. امکان دارد یک کودک

جلو عقب بردن ماشین اسباب بازی باشد، و وقتی پدر یا مادر برای انجام فعالیّت دیگری  بسته کردن درب یا

کند یا حّتی ممکن است عصبانی و ناراحت شود. این اعتنایی میکنند کودک به آنها بیبازی او را قطع می

عدم عالقه به توجّهی کودک یا شود والدین احساس شکست کرده، یا دستکم بخاطر بیحالت کودک باعث می

فعالیّت جدید مأیوس و سرخورده شوند. در این مرحله بجای آنکه تالش کنید توّجه کودک را به سمت چیزی 

 کودکتان را تمرین خواهید کرد. توجّهو کانون تمرکز افزایش دنبال سوق دهید، 

ا رویکردی توجّه کودکان بعنوان روشی برای یاد دادن به آنها غیرمعمول ی کردننبال دممکن است  استدالل.

ایم. امّا بنظر آید. راهنمایی و هدایت فرزندان برای آموزش آنها روشی است که زیاد از آن استفاده کرده دیمیق

هایی که کودکان و باالخص خردساالن زبان را یاد باستناد بسیاری از مطالعات، اگر والدین و دیگران در سال

دهند صحبت کنند، چیزهای که کودکان به آنها توجّه نشان می گیرند توجّه کودک را دنبال کرده و دربارهمی

دهی دوباره به توجّه کودک تمرکز او را بهم زده و در کل باعث ریسک از گیرند. جهتتر یاد میزبان را راحت

مداخله زود هنگام ESDM(تکنیک اصلی در برنامه  4های زیر از شود. در فعالیّتبین رفتن تمرکز او می

های تعلیمی مهمّی هستند که شود. اینها مهارتتوجّه کودک استفاده میبرای هدایت و دنبال کردن  (دنور

وقتی در حال خواندن این فصول هستید به دفعات از آنها استفاده خواهید کرد؛ بنابراین تا زمانی که این 

 ها برایتان راحت و روتین شوند آنها را تمرین کنید.تکنیک

 توجّه. بجای اینکه سعی کنید فعالیّت کودک یا ز فعالیتهای کودکم پیروی میکنمااین است:  5کلیدواژه مرحله 

باشید و  کودک همراه دهداو را تغییر دهید، سعی کنید بدنبال توّجه کودکتان در فعالیّتی که انجام میتمرکز 

ی هایی که کودکتان روها، یا فعالیّتتوانید از وسایل، اسباب بازیدر انجام آن به او ملحق شوید. در این راه می

 آنها تمرکز کرده است برای ایجاد ارتباط استفاده کنید.
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 فعالیّت: فعّاالنه و جدّی گوش دهید

است. شاید با سبک بیان در مضامین دیگر آشنا باشید و  گوش دادن فّعالیک موقعیّت عالی برای شروع کار 

د دیگر و تالش برای های فردانید که این یعنی گوش دادن، گوش دادن واقعی به حرفاگر چنین باشد می

کنیم با گوش دادن و سؤال کردن، با ها. ما مثل بقیه بزرگترها سعی میدرک مقصود او از بیان آن حرف

هایی که یک کودک خردسال ایم، و ابراز نظرات حمایتی به درک برسیم. وقتی به صحبتبازگویی آنچه شنیده

دهیم؛ طوریکه براحتی به او خیره طب او قرار میدهیم خود را مخاگوید واقعاً گوش میدر حین بازی می

کنیم تا به اهداف او پی برده، از کارهایش تعریف کنیم، تحسینش کرده، و شویم و کار کودک را تماشا میمی

توانیم به کودک کمک های صوتی یا هیجاناتی )نواختن بر طبل یا هورا کشیدن( را به آن اضافه کنیم. میجلوه

خواهد به او نزدیکتر کنیم. همینطور ی انداخته شده را بردارد و چیزی را که کودک میکنیم اسباب باز

 توانیم حرکات کودک را با استفاده از شیء دیگری تقلید کنیم.می

تواند در مواقع بسیاری که در کنار کودک هستید رخ دهد. یعنی این نوع گوش کردن فعّال و ابراز نظر می

ابزار قدرتمندی  اشتراکیوجه ت .دهیدتوجّه نشان میچیز شما به یک  موقعیّتی که هر دوی وردنآوجود ب

 -دهدبرای یادگیری کودک است. بدین ترتیب زبان معنا پیدا کرده و شما را در کانون توّجه کودک قرار می

آنکه تمرکز  اید که مشغول بازی با کودک و پاسخ دادن به او هستید )بدونای قرار گرفتهیعنی در وسط صحنه

کند بتواند بر روی یک کودک را مختل یا آنرا تغییر دهید(. همچنین گوش دادن فعّال به کودکتان کمک می

های یادگیری بیشتری را وارد کار کنید. با کودک خردسال توانید فرصتفعالیّت متمرکز بماند، بدین ترتیب می

کنی، و منم دارم همین بینم چکار میبه تو هست، دارم میمن اینجام، حواسم خود اینگونه ارتباط برقرار کنید: 

دهید، و با ابراز نظر، تأیید کودک، . وقتی خود را کنار کودک قرار داده، به او توجّه نشان میکنمکارو می

 شود.شوید، توجّه کودک به شما بیشتر میتر میای فعّالهای صوتی، و حرکات آیینهجلوه

 فعالیت کودک کردن زارشگ تعریف یافعالیّت: 

شود که با تماشا کردن فعالیّت کودک، لبخند زدن، تکان دادن سر به ملحق شدن به کودک زمانی آغاز می

(. حرکت از گوش دادن فعّالدهید که به فعالیّتش توّجه دارید )نشانه رضایت، و ایما و اشاره به او نشان می

ودک و گام نهادن به مرحله روایتگری فرزندتان ساده های کمرحله تماشای فعّاالنه و همراه با تأیید فعالیّت

است. وقتی فعاالنه در حال تماشای کودک هستید، برای توصیف کاری که کودک مشغول انجام آن است از 

های ساده یا عبارات مختصری استفاده کنید. )دلیل استفاده از لغات و واژگان ساده این است که به تک واژه

ها را تشخیص دهد. اگر ا را جدا جدا بشنود و بتواند ارتباط آنها با اشیاء و فعالیّتهکودک کمک کنید کلمه

کننده کنید خیلی پیچیده باشد امکان دارد کودک نفهمد کدام کلمه یا عبارت توصیفواژگانی که استفاده می
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ار اسباب بازی را شیء مورد نظر یا عملیست که در حال نشان دادن آن هستید(. مثالً اگر کودک دارد یک قط

گویید: هوهو برد، شما میگویید: این قطار است. وقتی کودک دارد آنرا راه میدارد، شما میاز روی زمین برمی

هاست، کنید که آنرا راه ببرد. اگر کودک در حال چرخاندن چرخچی! و به کودک کمک میچی، هوهو چیچی

-هایی را درباره نحوه توصیف و تعریف فعالیّتیان این فصل ایدهگویند. نمودار پاگویید: به این چرخ میشما می

 دهد.های دیگر به شما می

کند همچنان به شما و تشریح بازی کودک بدون آنکه تمرکز او را بهم زده یا تغییر دهید به کودک کمک می

بان در اختیار کودک هایی را نیز برای یادگیری زفعالیّت مورد نظر توجّه داشته باشد و در عین حال فرصت

ای باشد که کودک بتواند دهد. فراموش نکنید که طرز قرارگیری شما در جلوی کودک باید بگونهقرار می

 های شما بیشتر خواهد بود.صورت شما را درست ببیند. در این وضعیّت آگاهی کودک نسبت به توّجه و حرف

 

 

 

 

 

  فعالیّت: پیشنهاد کمک بدهید

و پذیرندگی کودک در هنگام تماشا و تعریف کارهایش این است که به او  افزایش توجّه حلّ دیگر برایراه

پیشنهاد کمک دهید. در هنگام بازی، عوض کردن لباس، یا حمام کردن با مشاهده توّجه کودک بجای اینکه 

دهید اسم آنها یها را به او ماسباب بازی را فقط جلوی او بگذارید آنها را به دستش دهید. وقتی اسباب بازی

کنید، کنید چکار میرا بگویید. در هنگام غذا خوردن، در حالیکه جلوی کودک نشسته و برایش تعریف می

های کوچک غذا را یکی یکی به دست او بدهید، نه اینکه همه غذا را در سینی صندلی کودک بریزید. لقمه

جلوی دستش دور کنید و بگویید: موز  کند به آرامی آنرا ازوقتی کودک به سمت چیزی دست دراز می

توانید چیزی را به چند قسمت تقسیم کنید )مثل خوای؟ بیا این موز، و آنرا به دست کودک بدهید. یا میمی

های بیشتر یعنی ای از آنرا به کودک دهید(. استفاده از تکهتکه تکه کردن یک کلوچه یا اینکه هر دفعه تکه

آورید و ی کودک بمنظور برقراری ارتباط با شما و درک کلماتی که به زبان میهای یادگیری بیشتر برافرصت

کند به هدفی برسد )مثل تالش برای گذاشتن مکعب( به دهید. وقتی کودک تالش میکارهایی که انجام می

او کمک کنید، و مطمئن شوید که کودک متوجّه کمک شما بشود. اینکه شما چیزهای مورد عالقه کودک را 

شود کودک به شما و اختیارش گذاشته و به او کمک کنید شما را جزئی از فعالیّت او کرده و باعث می در

 نکته مفید

رسد، وانمود کنید مجری یک برنامه ورزشی اگر چیزی برای گفتن به ذهنتان نمی

کنید آنرا بطور کامل و بدون و در حالی که بازی کودکتان را تماشا میهستید 

حذف هیچ چیز گزارش کنید. درباره وسایل و کارهایی که در بازی شما و 

 های کوتاه استفاده کنید. خوش باشید!کودکتان هست حرف بزنید. از عبارت
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های شما توجّه نشان دهد. آماده کردن شیء مورد نظر، منتظر شدن، جلوی دید کودک قرار داشتن، و حرف

 کند.توّجه او راحت میهستید خیال شما را از دادن شیء به کودک مواردی هستند که وقتی در کنار کودک 

کودکم اصالً به کمک احتیاج ندارد! بعضی از کودکان 

آید به هیچ چنان عزم و اراده مستقلی دارند که بنظر می

کمکی نیاز ندارند. اگر کودک شما اینگونه است، باید 

هایی را طرّاحی کنید که کودک مجبور شود از موقعیّت

اب بازی مورد شما کمک بخواهد. مثاًل گاهی اوقات اسب

عالقه کودک یا یک خوراکی را درون نایلون پالستیکی 

دار بگذارید، طوریکه کودک بتواند شفّاف یا شیشه درپوش

توانید با دراز آنرا ببیند امّا نتواند بازش کند. سپس می

کردن دستتان به سمت آن و سؤال از کودک که آیا کمک 

شه یا خوای، به او پیشنهاد کمک بدهید، درب شیمی

نایلون را باز کرده و شیء مورد نظر کودک را به او بدهید. 

-وقتی کودک شئ درون نایلون یا شیشه را تشخیص می

دهد، به بدست آوردن آن عالقه نشان داده، به شما نگاه 

آورد، با کف دستانش به آن کند برای کمک خواستن صدایی از خودش درمیکند یا در حالیکه آنرا نگاه می

دهد )که برایش باز کنید(. حتّی اگر مطمئن نیستید که کودکتان شیء زند، یا آنرا دست شما میمیضربه 

را به کودک بدهید. وقتی بمرور توانید درب آنرا باز کنید و شیء خواهد، میدرون آن نایلون یا شیشه را می

توانید در این همینطور میهد کرد.زمان این بازی را با چند وسیله مختلف تکرار کنید، بازی تکامل پیدا خوا

های خاصّی داشته و کودک برای رسیدن به نتیجه به کمک شما های جذّابی که جلوهبازی از اسباب بازی

 چرخد.ای که میوسیلهیا روشن کردن  وت کردنفاحتیاج دارد استفاده کنید، مثل 

 

 

 

 

 

 

 نکته مفید

ارها، صداها، کنید، به فهرست کوقتی دارید بازی کودک را تماشا می

و حرکاتی که کودک انجام داده است برگردید. یا برای بازی با اسباب 

هایی یک بازی کودکتان بازی را نوبتی کنید یا برای ایجاد چنین بازی

اسباب بازی شبیه اسباب بازی اوّلی را وارد بازی کنید. فراموش 

-حتّی ها را بگویید یا رویشان بچسبانید ونکنید اسم وسایل یا بازی

االمکان از جمالت ساده و کوتاه استفاده کنید. اگر کودک از شما 

کند، آن لیست را کنار گذاشته و بازی دیگری را امتحان تقلید نمی

 کنید.
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 های کودکتان را تقلید کنیدفعالیّت: بازی 

عمل کودک است. در  منعکس کردنیا  تقلید کردنک و برقراری ارتباط با او روش دیگر افزایش توجّه کود

بازی کرده، یا برای تقلید  نوبتی حالیکه روبروی کودک هستید، با همان وسیله یا اسباب بازی کودک بصورت

آن  های او از یک اسباب بازی دیگر مشابه اسباب بازی کودک استفاده کنید، با این کار مجبور نیستیدبازی

کند، شما اسباب بازی را از دست کودک بگیرید. برای مثال، اگر کودک شروع به جلو عقب بردن ماشین می

توانید کند مثل او جلو عقب کنید. این تقلید را میهم ماشین دیگری را با همان سرعتی که کودک اینکار را می

 د.آورد هم انجام دهیدر مورد صداها یا الفاظی که او بر زبان می

ترید قرار گرفتن در روبروی کودک و تقلید از او بیشتر اوقات توّجه او را به شما جلب خواهد کرد. اگر کودک بی

ها را به دستش بدهید )کمک کردن( و کند که مکعب بازی را درون جعبه بگذارد، یکی یکی مکعبسعی می

تقلید کردن(. اگر کودک قاشق را روی سینی صندلی ها را درون جعبه بگذارید )خودتان هم چند تا از مکعب

گویید: بنگ، بنگ، بنگ آنرا بصورت ریتمیک کوبد، شما هم قاشق دیگری بگیرید و در حالی که میکودک می

جلوی کودک روی میز بکوبید )تعریف کردن یا بازگویی کردن(. به احتمال زیاد توجّه کودک به کاری که 

ستراتژی تقلید از بازی کودک به تغییر جهت توجّه او کمک کرده و او را از حضور شود. این اکنید جلب میمی

کند. با پیوستن به فعالیّت جاری کودک و تعریف آن فعالیّت در شما بعنوان یک همبازی اجتماعی آگاه می

 کنید.می شوید، یک بازی نفرادی را به یک فعالیّت دو نفره تبدیلزمانیکه خودتان هم مشغول انجام آن می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نکته مفید

ند. آنها عادت زنید ناراحت شوممکن است بعضی از کودکان وقتی اوّلین بار خودتان را وارد بازی آنها کرده و به وسایل بازی آنها دست می

العمل کودک به دهند. اگر عکسدارند بشکل مشخّصی بازی کنند، و در برابر تغییر ناشی از ورود فرد دیگر به بازی خود مقاومت نشان می

قه ورود شما به بازی او منفی است، نگران نباشید! تنها چیزی که الزم است این است که کودک به حضور و مشارکت شما عادت کند. در منط

ها و کارهای او اجتماعی راحت کودک دوباره خود را روبروی او قرار دهید و بمدّت دو سه روز فقط به گوش دادن فعّال و تعریف بازی

ید. بپردازید. تا زمانی که احساس راحتی و آرامش را کامالً در کودک ببینید به این کار ادامه دهید. سپس به سراغ تگنیک بعدی کمک کردن برو

 ها همینطور به کودک کمک کنید و سپس گاهی اوقات شروع کنید به تقلید کردن از او.و سه تا از فعالیّتدر د
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تلفیق گوش دادن، تعریف کردن، کمک کردن، و تقلید کردن  -رکیب چند فعالیتتفعالیّت پایانی: 

 با یکدیگر

گوش دادن فعّال،  -های کودک صحبت کردیمتکنیک برای دنبال کردن عالیق و فعالیّت 4تا به اینجا در مورد 

تکنیک  4گام بازی با کودکان خردسال این تعریف کردن یا بازگویی، کمک کردن، و تقلید کردن. معموالً در هن

ها روی یکی از آنها تمرکز داشته باشید، احتمااًل شوند. حتّی اگر در هنگام تمرین این روشبا هم انجام می

دهید. حال که هر یک از این اید که در آن واحد غالبًا بیش از یکی از آنها را مورد استفاده قرار میفهمیده

اید، کمی وقت بگذارید تا هدایت های روزمرّه تمرین کردهبازی با کودک و انجام برنامهها را در حین روش

دهید تمرین کنید. این تمرین را در چند روز کودک را در بسیاری از فعالیّتهایی که در طول روز انجام می

نام برده شدند  1در مرحله  (5مورد عالقه کودک در صفحه  فعالیت 6)رتآینده با هر شش فعالیّتی که پیش

های روزانه )لباس سباب بازی یا دیگر وسایل بازی، در بازی اجتماعی، در هنگام غذا خوردن، برنامهیعنی با ا

 های کتابخوانی، و کارهای منزل انجام دهید.پوشیدن، لباس عوض کردن، حمّام کردن، هنگام خواب(، فعالیّت

رید )گرچه با انجام تمرینات و دیدن ای بگیاحتماالً مجبور خواهید بود برای تمرین یک فعالیّت تصمیم آگاهانه

کنید نتایج این روند ملکه ذهنتان خواهد شد(. روش کار به این شکل است که یا خودتان یک فعالیّت را آغاز می

شوید، و وقتی در جای مناسبی که باید قرار گرفتید، یا وارد فعالیّتی که کودک از قبل شروع کرده است می

دقیقه به این کار ادامه دهید و پس از اتمام این مدّت  5اهانه از کودکتان. حدود کنید به تقلید آگشروع می

چند دقیقه به زمانی که گوش دادید و تعریف کردید، کمک کردید، و تقلید کردید فکر کنید. سعی کنید 

این فرم مثالی توانید از فرمی که در صفحه بعد آمده است استفاده کنید. در یادداشت بردارید، برای این کار می

ماهه  18ایم تا روشی که احتماالً برایتان مفید خواهد بود به شما نشان دهیم. این مثال مربوط به کودکی زده

هایی که بنام الندون است، که در اتاق نشیمن روی زمین با مادرش مشغول توپ بازی است. در این فرم روش

و بدون آنکه بدنبال تغییر روش بازی یا راهنمایی کودک  مادر الندون از عالیق او در توپ بازی تقلید کرده

باشد خود را وارد بازی او کرده است ذکر شده است. با دقّت آنرا خوانده و سپس اسباب بازی مورد عالقه 

توانید از فنون کند را تجّسم کنید. به این فکر کنید که چگونه میکودکتان یا شیئی که معموالً با آن بازی می

ی، کمک کردن، و تقلید کردن برای بودن در کنار کودکتان در آن بازی استفاده کنید. سپس به استفاده بازگوی

فکر کنید. به نظرتان چطور  -حمام کردن کودکمثل  -های مراقبتی از کودک در منزلاز این فنون در برنامه

 توان از این شگردها در هنگام حمّام کردن کودک استفاده کرد؟می
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 5ه مرحله خالص

توانید اید که میهایی را پیدا کردههایی که در باال گفته شد را دنبال کرده و انجام داده باشید، روشاگر فعالیّت

به عالیق کودتان در یک فعالیّت توجّه کرده و بدون آنکه مسیر فعالیّت او را عوض کنید وارد بازی او شوید. 

های تمرینی، به چک لیست زیر نگاه کنید و ببینید آیا با بیشتر جمالت آن یّتپس از اجرای یکی از این فعال

کودک و کمک به آن دست تمرکز توجه و های خوبی برای افزایش موافقید یا نه. اگر آری، پس به مهارت

ن فصل را از توانید در بقیّه فصول این کتاب از آن استفاده کنید. و اگر خیر، دوباره ایدانشی که می -ایدیافته

اوّل مرور کنید، و هر فعالیّت جدید را چند بار با کودکتان طیّ هفته آینده یا حدوداً بهمین مدّت امتحان کنید. 

ها را ای نیست! وقتی بتوانید تلفیق این مهارتها را خوب یاد بگیرید وقت بگذارید. عجلهبرای آنکه این مهارت

 کودکتان از ارتباطی که با هم دارید خیلی بیشتر لذّت خواهید برد.در بازی با کودک استفاده کنید، شما و 
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 تکنیک در یک فعالّیت 4 رکیبت

تا وسیله بخواهید،  2تقلید کردن )شاید  کمک کردن تعریف کردن گوش دادن مثال

 یکی برای هر کدامتان(

بازی با اسباب بازی یا 

 یک وسیله دیگر

 توپ بازی کردن

 کندبه توپ نگاه می

 اندازدرا می توپ

 کندتوپ را برداشته و پرت می

دهم وقتی توپ را بسمتش غل می

 کندتماشا می

دهم وقتی توپ را به او می

 برددستانش را باال می

 آوردها را پایین میدست

 گیردتوپی که بسمتش انداختم می

 اندازدتوپ را یهویی می

 افتدتوپ پشت او می

کند توپ را برایش پرت اشاره می

 کنم

 توپ

 بنداز باال

 پرت کن

 غل دادن

 باال

 پایین

 خوب گرفتی

 اوپس )هورا(

 اوه، نه

 میاد اینجا

 

توپی که دست 

رسد به او الندون نمی

 دهدمی

توپ را بسمت الندون 

دهد تا بازی غل می

 شروع شود

توپ را پشت الندون 

 اندازدمی

توپ را بغل الندون 

 اندازدمی

دست الندون را نگه 

ا کمک کند دارد تمی

 توپ را بزند

دارد تا توپ را نگه می

 الندون بتواند بزند

توپ را از زیر صندلی 

دارد و به الندون برمی

 دهدمی

عمل الندون با توپ: غل دادن، زدن، یا پرت 

 کردن

 کندهای الندون را تقلید میصداها یا جیغ

 آوردهای الندون را در میادای اشاره

اسباب بازی یا وسیله 

 گری برای بازی کردندی

    

     بازی اجتماعی

     غذا خوردن

کارهای روزمرّه )حمّام 

کردن، لباس عوض 

کردن، لباس پوشیدن، 

 موقع خواب(

    

     های کتابخوانیفعالیّت

     کارهای منزل
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 کنم؟چک لیست فعالیّت: آیا دارم از الگوی بازی کودکم تقلید می

  های دیگری معطوف کنم.عالقه کودکم شدم و سعی نکردم او را بسمت فعالیّتبمّدت چند دقیقه همراه 

 .روبروی کودک قرار داشتم و کودکم در محلّ مناسبی برای توجّه به من قرار داشت 

 هایش مّدت کوتاهی کارهایی که انجام دیدم و قبل از دست بردن به اسباب بازیکارهای کودکم را می

 بردم.کرد را نام میه میداد یا چیزهایی که نگامی

 .با تقلید از کارهایش، مثل صدا درآوردن، وارد بازی او شدم 

 خواست به او با آسانتر کردن مسیر رسیدن کودکم به اهدافش، تکرار بازی، یا دادن اشیاء و وسایلی که می

 کمک کردم.

 .کودکم هر لحظه نگاهش به من بود 

 کنیم.ان میها بیدر اینجا مثالی را از تلفیق مهارت

ها جلوی کنند. سبدی از مکعبها بازی میدومنک دو ساله و پدرش جیمز دارند روی زمین با اسباب بازی

کند )گوش دادن فعّال(، دومنک دستش را بطرف سبد دراز آنهاست و همینطور که جیمز به آنها نگاه می

اینا رو دوست داری )بازگویی ماجرا(، و در گوید اوه، تو گیرد. پدر میکند و با هر دستش یک مکعب را میمی

گوید بفرمایید. دهد )کمک کردن( و میکند یک مکعب دیگر به دستش میحالی که دست دیگرش را دراز می

گیرد و به دست شه به بابا یه مکعب بدی؟ دومنک مکعب تعارف شده را میگوید: بیا عروسک، میسپس می

گذارد )کمک کردن(، روی هم گذاشته و چند دارد، آنها را جلوی فرزند میدهد. حاال پدر دو تا مکعب پدر می

کند، پدر شروع به های رو هم قرار گرفته نگاه میکند. دومنک به این مکعبمکعب دیگر هم به آنها اضافه می

ن کند، آنرا بزرگتر از چیزی که هست نشاها را بلندتر میکند )سوت زدن(، ستون مکعبصدا درآوردن می

کند به صداهایی که پدر از کند. وقتی دومنک به پدر نگاه میکننده میداده، و همین امر نمایش او را سرگرم

دهد )کمک کردن(، کودک یکی از آنها را روی ستون خندد، پدر یه مکعب دیگر به او میآورد میخود درمی

گذارد )تقلید یک مکعب دیگر روی آنها می گیرد. بالفاصله پدر همها گذاشته و مکعب را از دست پدر میمکعب

کردن(. در هنگامیکه پدر مشغول تعریف بازی است، او و دومنک هر کدام چند مکعب دیگر را به این ساختار 

ریزد. پدر ها میکنند )تقلید کردن(. یکی دیگر، باز یکی دیگر، و مکعب بعدی تا اینکه ستون مکعباضافه می

کنند به کنند، لبخند زده و شروع مییخت! )تعریف کردن ماجرا(. آنها به هم نگاه میگوید: ربا صدای بلند می

شود از او تقلید کند، و پدر هم در حالیکه بازی تکرار میخندیدن. دومنک دوباره شروع به ساختن برج می

 کند.کند، بازی را تعریف کرده، و در این روند به او کمک میمی
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ها از فنون گوش دادن فعّال، تعریف کردن بازی، کمک به توّجه دومنک به مکعب در این مثال، جیمز برای

کند که تغییری در فعالیّت فرزند بوجود آورده یا کند. او تالش نمیکمک کردن، و تقلید کردن استفاده می

را یکی بعد از  هاماند و در حالیکه بازی با مکعبها میتوجّه او را به چیزی دیگری جلب کند. پدر کنار مکعب

ایست! العادهکند. پدر همبازی فوقکند تا پاسخ دومنک را ببیند از عالیق فرزندش تقلید میدیگری امتحان می

آورند و زمانیکه پدر روبروی فرزندش نشسته است ای را پدید میکنندهآنها در کنار هم بازی مفرّح و سرگرم

ها داشته باشد. توّجه دومنک برای مدّت های شادی با مکعبیکند بازتمام حواسش به اوست و به او کمک می

کنند که هر یک ها با هم ارتباط برقرار میماند و آنها بارها و بارها با عقب جلو کردن مکعبزیادی متمرکز می

ا هآید. او قبالً بازی روی هم گذاشتن مکعبها بمنزله فرصتی برای یادگیری دومنک بحساب میاز این ارتباط

 ولی ببینید چقدر زود این کار را از پدرش یاد گرفت! -را یاد نداشت
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    خالصه این فصل                                                                 

توّجه کودک را به خودتان افزایش ، نآه کمک بهایی بود که موضوع مورد بحث در این فصل پیدا کردن روش

ّجه دارد به شما تو داده و ارتباط رو در رو با او را تقویت کنید. تماشای کودک برای اینکه بفهمید به چه چیزی

توانید خود را به صحنه بازی کودک کانون توجّه کودک در کجا قرار دارد، بدین ترتیب می و گوید که مرکزمی

وارد کرده و در کانون توجّه او قرار بگیرید. محلّ قرارگیری خود را با دقّت انتخاب کنید، طوریکه شما و 

ها، شود که کودک بتواند چشموبروی هم قرر بگیرید. این کار باعث میکودکتان بدون فاصله زیادی از یکدیگر ر

. گو اینکه رک میشوددچهره شما  اجتماعی امالً واضح دیده و تمام اّطالعاتصورت، و حاالت شما را بصورت ک

کرار رفته رفته شاید در آغاز این کار آنگونه که باید شکل درست و مناسبی نداشته باشد، امّا با تمرین و ت

العاده است، و در عین حال به شما کمک تر خواهد شد. این نوع رابطه رو در رو برای بازی کردن فوقراحت

های روزمرّه در اختیار کودک بگذارید. شش های یادگیری بسیار بیشتری را در خالل فعالیّتکند فرصتمی

های نگهداری ها، بازی اجتماعی، غذا خوردن، فعالیّتبازی)بازی با اسباب  5فعالیّت مهمّ گفته شده برای مرحله 

های کتابخوانی، و کارهای عادی و روزمرّه خانگی( و تالش برای استفاده از این و مراقبت از کودک، فعالیّت

 های فوق را همواره به خاطر داشته باشید.فنون در هر یک از فعالیّت

ها صحبت کردیم. ایش توجّه کودک به شما در حین انجام فعالیّتهایی برای افزگذشته از این، راجع به روش

گوش کردن ( 1موسومند. دو روش اوّل عبارتند از )( (big fourهای این حوزه به چهار بزرگ مهمترین روش

دهد و نظر دادن درباره در حین تعامل و ارتباط با کودک از طریق تماشای کاری که کودک انجام می فعّال

های ساده در حین در قالب عبارات کوتاه و تک واژه های کودکروایت کردن و بازگویی فعالیّت (2آن، و )

روش  2های او. عالوه بر اینها از همسو شدن با کودک و تقلید از او، نه با برهم زدن حواسش یا تغییر فعالیّت

ی کودک و افزایش توجّه او برای وارد شدن به باز ( تقلید کردن4)و  ( کمک کردن3)های مهم دیگر بنام

های مراقبت دانیم که گفتگو و تعامل رو در رو با کودکان خردسال در خالل فعالیّتبه خودتان نام بردیم. ما می

، ماوتیسدارای  تر است. در کودکانین راحتهای عادی روزمرّه برای بعضی از والدو نگهداری کودک و برنامه

نهایت مهمّی برای رشد و پیشرفت توجّه آنها قرار دارند موضوع بی افزایش مدّت زمانی که افراد در کانون

کنید که عاشق انجام دادن آنهاست و اکثر والدین از بازی کردن با آنهاست. شما کودکتان را وارد کارهایی می

 با تمرین این مراحل خوش باشیدبرند. یک کودک شاد لذّت می
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 فهرست یخچالی

 شما هدف: افزایش توجّه کودک به

 مراحل:

 .کانون توجّه کودکتان را شناسایی کنید 

 .خودتان را در آن کانون، رو در رو با کودک قرار دهید 

 کنند از صحنه حذف کنید.چیزهایی را که با شما بر سر جلب توجّه کودک رقابت می 

 .منطقه آسایش اجتماعی کودک را پیدا کنید و از حدود آن خارج نشوید 

 دهید: از گوش دادن فعّال، بازگویی، کمک کردن، و تقلید کردن  به هدایت کودک ادامه

 استفاده کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


