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تذکر مهم: منظور از »اتیسم« در این متن، تما می  اختالالت قرار گرفته در 
طیف اتیسم  است. 
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اهمیت ارتباط و اجتماعی شدن
مشکالت مربوط به ارتباط و اجتماعی شدن هسته ی اصلی مشکالت و ناتوانی 
در اتیسم به شمار    می رود و باید هر چه زودتر مورد توجه قرار گیرد. ایجاد و 
حفظ توانایی برقراری ارتباط و  اجتماعی شدن یکی از دشوارترین چالش های 
روبروی افراد دارای اتیسم و نزدیکان آنان است.  علت این است که توان ورود 
به اجتماع به توانایی برقراری ارتباط معنی دار متکی است. افراد  دارای اتیسم 
در برقراری ارتباط با دیگران و یا درک آنان مشکل دارند. این جریان  می تواند 
 عاملی برای ایجاد سوء تفاهم میان افراد دارای اتیسم و خواهر و برادران و یا 

سایر افراد فاقد اتیسم  مرتبط با آنان باشد. 

نکته ی مهم 1: 
میان کودکان دارای رشد عادی و کودکان دارای اتیسم از نظر میل برقراری 
ارتباط، تفاوتی وجود  ندارد. تنها موضوع این است که افراد دارای اتیسم برای 
برقراری ارتباط نیازمند حمایت و یا  انعطاف بیشتری از جانب دیگران هستند. 
چون مشکالت آنان شدید است؛ بنابراین نیازمند بردباری  و صبوری بیشتری 
از جانب دیگران هستند. بهترین راه حل این است که به آرا می  اما پشتکار  و 
تداوم بیشتری از این افراد حمایت شود. بدترین کار، ناامید شدن و رها کردن 

کودک به حال  خود است. 

نکته ی مهم 2: تعدادی از کودکان دارای اتیسم ممکن است بعضی از فعالیت های 
پیشنهادی در این کتابچه  را دوست نداشته باشند. در صورت بروز چنین حالتی 

فرزندتان را مجبور به انجام آن فعالیت  نکنید. 
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علت اهمیت توانایی ارتباط و اجتماعی شدن این است که:
* به سازگاری فرد کمک می کند.

* درک الگو ها و نقش های قابل قبول برای زندگی در جامعه را ممکن  می سازد.
* نیازهای اجتماعی فرد مانند تعلق به گروه و فرهنگ و جامعه را تامین می کند. 

نکته هایی درباره ی ارتباط و اجتماعی شدن
با استفاده از توصیه های زیر  می توانید در برقراری ارتباط و سازگاری اجتماعی 

به  فرزندتان کمک کنید: 
برای  بازی  فرصت هایی  است  کوچک  و  سن  کم  کودکتان  که  زمانی  تا   *
وی با سایر بچه ها به وجود آورید؛ حتی اگر به نظر  می رسد  کودکتان درک 
چندانی از این کار ندارد و بودن با دیگر کودکان را  درک نمی کند؛ این کار 
باعث می شود این افراد فرصتی برای کسب  مهارت های اجتماعی را در جهان 

واقعی تجربه کنند.  
* کودکتان را به شیوه ی غیر مستقیم تقویت کنید تا با سایر کودکان بازی 
 کند. سعی کنید میان فعالیت های انفرادی و مورد عالقه ی او و  فعالیت های 
گروهی ارتباطی برقرار کنید. همراه با این کار سعی کنید  که وسعت فعالیت 
را نیز گسترش دهید. مثال اگر فرزندتان پریدن  روی ترامپولین را دوست دارد، 

همراه با سایر کودکان او را به پرش  روی ترامپولین ببرید. 
* پس از آن که فعالیتی را نشان دادید و یا از کودکتان خواستید که سایر 
 کودکان را در ضمن انجام آن فعالیت مشاهده کند، به وی فرصتی  دهید تا 
فعالیت را جذب کرده و پیش از اجرا بتواند آن را پردازش  کند. این کار زمان 

 می برد، یک روز، یک هفته و یا شاید بیشتر، تا  اطالعات جذب شود. 
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* کودکان دارای اتیسم دوست  دارند تا رفتارهای جدید را از فاصله ای امن 
مشاهده کنند، پس از آن  است که آنان برای اجرای عملی آماده می شوند. 
به یاد داشته باشید  که یک فعالیت را زود تمام شده فرض نکنید. ممکن است 
برای  کسب احساس امنیت و آشنا شدن با موضوع و متعاقب آن برای لذت 

 بردن و اجرای آن، کودک دارای اتیسم نیازمند زمان باشد. 
* به آرا می  و با وضوح کامل سخن بگویید و پیش از تکرار درخواست  خودتان، 

اندک زمانی مکث کنید.  
اگر  که  نکنید  تصور  و  ندهید  ارایه  فرد  به  به یک باره  را  زیادی  اطالعات   *
 واکنش ندیدید، یعنی کودکتان صدای شما را نشنیده است. ممکن  است در 
حال پردازش گفته های شما باشد و تکرار درخواست شما  باعث شود که برای 
درک آن مانند کامپیوتر، نیازمند راه اندازی )بوت  شدن( مجدد و شروع فرآیند 

از اول باشد.  
* اگر پس از گذشت زمانی طوالنی واکنشی نشان نداد، مجددا گفته ی  خود 
را تکرار کنید اما به یاد داشته باشید که سرعت پردازش  آن ها  همیشه کند 
است، هرچند سطح ادراک آنان بیشتر از چیزی است که شما  تصور  می کنید. 
هر کوشش ارتباطی را پاداش داده و تقویت کنید و  برای تشویق از لبخند 
دائم  تقویت کننده ی  به عنوان  یک  را  نبات  و آب  استفاده کنید  و صحبت 

فراموش کنید. 
کنید. حمایت  گروهی  تشویق  را  فعالیت های حمایتی  انجام  در  مشارکت   *
برای کودکان دارای اتیسم دشوار است، اما  می توان  حمایت های انفرادی را در 
ضمن انجام فعالیت هایی مانند شنا کردن،  باال و پایین پریدن روی تشک فنری، 
تشک نرم و دویدن ارایه کرد. در  صورتی که افراد دیگری در کنار شما باشند، 
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کودکتان  می تواند به  طور غیر مستقیم در فعالیت گروهی درگیر شود بدون 
این که الزم باشد با  همه تعامل کند. 

* در ابتدای برنامه ی حمایتی، کودک را به برقراری ارتباط چشمی  مجبور 
 نکنید. برای کودکی دارای اختالل در پردازش، برقراری این شیوه از  ارتباط 
بسیار دشوار است و نیازمند گام هایی است که در ادامه توضیح  داده می شوند. 

شیوه ی برقراری ارتباط فرزندتان را بشناسید
  آیا می دانید فرزندتان چگونه ارتباط برقرار می کند؟ ممکن است فرزند شما 

برای برقراری ارتباط  یکی از راه های زیر را به کار ببرد: 
• جیغ بکشد و گریه کند.

• خود را به افراد و اشیائی که دوست دارد بچسباند و یا از دیگران دور شود. 
• از حالت بدن و یا حالت چهره برای برقراری ارتباط استفاده کند. 

• دستش را به طور باز شده به سمت چیزهایی که می خواهد دراز کند تا فرد 
دیگری  بیاید و نیازش را برآورده کند. 

• دست والدین را به سمت چیزی که می خواهد بکشد. 
• فقط به چیزی که می خواهد نگاه کند. 

• به چیزی که می خواهد نگاه کند و دستش را به سمت آن دراز کند و سپس 
به  سمت شما برگردد. 

• از طریق عکس ارتباط برقرار کند. 
• از کالم انعکاسی استفاده کند. یعنی این که کالم دیگران را همان طور که 

 می شنود،  تکرار کند. 
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برای افزایش توان برقراری ارتباط باید به نکات زیر توجه کرد:  
• افزایش توانایی برقراری ارتباط چشمی

• افزایش سطح توجه
• توانایی تقلید

• درک اصول مربوط به رعایت نوبت
• توانایی گوش دادن

• انجام بازی های صدادار
 

ارتباط چشمی
اغلب کودکان دارای اتیسم ارتباط چشمی  برقرار نمی کنند و یا دنبال کردن 
اشیا و افراد را با چشم  انجام نمی دهند. ارتباط چشمی  به کودک و والد در 
برآوردن  برای  کودکان  این  می کند.  کمک  یکدیگر  با  واحد  تجربه ای  انجام 
خواسته هایشان ممکن است ارتباط چشمی  برقرار کنند، به  این معنی که فقط 
برای دریافت چیزی مانند غذا و یا نوشیدنی ارتباط چشمی برقرار می نمایند. 

ارتباط چشمی  پایه ای برای موارد زیر است:
• نگاه به خارج از خود

• توجه دو جانبه
• اجتماعی شدن

• یادگیری
• درک حالت ها و احساسات طرف مقابل )شاد است، خشمگین است و...( 
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فعالیت هایی که ارتباط چشمی  را تشویق می کند:
• ردیابی با استفاده از نگاه 

)ابزارهای مورد استفاده: جغجغه، بادکنک، حباب ساز و ...(
  می توانید توجه کودک را با استفاده از قرار دادن یک لگو و یا اسباب بازی مورد 
ارتباط  برقراری  به منظور تسهیل  نزدیک صورتتان  مانند جغجغه،  او  عالقه 
چشمی  هرچند کوتاه مدت با شما به  خود جلب کنید. در هر حال  می توانید 
کاری کنید که او به دلخواه خود وارد دنیای شما شود و  این گا می  به سوی 

تعامل دوجانبه است.  
انجام بازی های مورد عالقه ی کودک مانند بازی با بادکنک و حباب ساز. این 
می شود  باعث  کار  این  هستند.  کودکان  توجه  بسیار  مورد  معموال  ابزار  دو 
تا کودک این موارد و چهره ی شما را که  نزدیک به این ها است )در ضمن 

بادکردن و یا فوت کردن( نگاه کند.

• جلب توجه کودک
ممکن است فرزندتان به چیزهای غیر عادی نگاه کند مثال عطسه کردن و یا 
خمیازه کشیدن  شما و یا مواردی اغراق شده. البته باید به یاد داشته باشید 

که فعالیتتان خیلی سروصدا  نداشته باشد.  

• اسباب بازی های متحرک یا صدادار 
)ابزارهای مورد استفاده: ماشین، سوت و ...(

ماشین  مانند  ناگهانی  حرکت های  مخصوصاً  حرکت  دارای  اسباب بازی های 
کنترل دار و  عروسک های جهنده  می تواند برای جلب توجه کودک و ردیابی 

بصری وی مورد استفاده قرار  گیرد. 
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به عالوه به صدا درآوردن وسایلی مانند بوق هایی که در جشن تولد یا مهمانی ها 
از آن استفاده  می شود می تواند باعث شود که فرزندتان به شما توجه کند. 
سوت می تواند برای تشویق  کودک در نگاه کردن به صورت شما مورد استفاده 
قرار گیرد. یک اسباب بازی انتخاب کنید و  از آن صدا در آورید. صدا را قطع کنید 
و پیش از آن که مجدداً اسباب بازی را به صدا درآورید.  چند لحظه مکث کنید 

و منتظر عکس العمل کودک باقی بمانید. 

• دالی بازی و بگرد و پیدا کن
دالی را می توان از پشت مبل و پرده، دیوار و در و یا هر چیزی که بتوان پشت 
والد و کودک  بین  ارتباط  برقراری  برای  بازی  این  قایم شد  شروع کرد.  آن 
از مراحل ساده مانند  سال هاست که استفاده می شود. بگرد و پیدا کن هم 
کشیدن پارچه روی  اسباب بازی و یا موضوع مورد توجه کودک شروع می شود 

و به پنهان کردن در محل های  مشخص و نامشخص منتهی می شود. 

• کاغذ های رنگی )با استفاده از پانچ و یا سوراخ کن( پرهای رنگی
مسیر دید فرزندتان را در نظر بگیرید و پرهای رنگی، خورده های کاغذ رنگی 
و یا موارد مشابه  را که به آرا می  پایین  می آیند و انعکاس های مختلف نور و 
تا  فرزندتان رها کنید  از خود نشان  می دهند در  محدوده ی دید  را  یا رنگ 

به زمین بریزند و یا فوت کنید و یا جلوی پنکه قرار دهید که به  هوا بروند. 

• استفاده از الک، آرد و کاغذ مشکی
الک  از  استفاده  با  و  کنید  انتخاب  تیره  رنگ  دارای  مقوای  یا  و  کاغذ  یک 
مقداری آرد را از  ارتفاعی که کودک ببیند بر روی آن الک کنید. پس از جلب 
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توجه کودک در مراحل بعدی    می توانید تصویر هایی از کاغذ بریده شده را بر 
روی کاغذ سیاه قرار داده و با برداشتن آن پس  از پاشیده شدن آرد الک شده 

بر روی کاغذ، توجه کودک را به موارد دیگر نیز بکشانید.

• استفاده از موسیقی و شعر
نشان  مثبت  واکنش  خود  از  موسیقی  به  نسبت  اغلب  اتیسم  دارای  کودک 
 می دهد. همراهی با  آواز و تکمیل کردن جمالت ناتمام شعر  می تواند بسیار 
برایش جذاب باشد و با استفاده از حرکت  لب شما برای یادآوری و اتمام شعر 

هم زمان به چهره ی شما نیز بیشتر دقت کند.  

• توپ بازی با توپ کوچک
وقتی توپ بازی می کنید مثال بازی ساده ای مانند بگیر و بنداز، که در آن تنها 
به سمت پرتاب کننده بیندازد،  کافی است که  فرد توپ را گرفته و مجدداً 
پیش از پرتاب توپ منتظر بمانید  تا فرزندتان به صورت شما نگاه کند و یا 
توپ را پشت سرتان نگه دارید تا فرزندتان به شما  نگاه کند. اگر فرزندتان 
به شما نگاه نمی کند، کار خنده دار و یا با مزه ای انجام دهید )مثال  توپ را 
روی سرتان بگذارید(. در این بازی به جای توپ می توانید از چیزهای دیگری 
مشابه  چیزهای  یا  و  شن  یا  و  لوبیا  کوچک  کیسه ی  شنی،  مانند  عروسک 

استفاده کنید. 
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افزایش سطح توجه
یکی از مشکالت این گروه از کودکان عدم توجه به مواردی است که اغلب 
کودکان دارای  رشد عادی به آن توجه  می کنند. مشکل توجه گاه به اندازه ای 
برجسته است که کودک به  اشتباه تشخیص بیش فعالی و کمی  توجه دریافت 
می کند. اهمیت توجه در این است که به  کودک کمک می کند تا توانایی های 

زیر را بیاموزد: 

• یادگیری

• انجام تکالیف محول شده

• بازی کردن

• یادگیری نقش های اجتماعی

برای تقویت توان توجه کودک  می توان فعالیت های زیر را انجام داد: 
• بادکنک بازی

-  بادکنک ها را باد کنید و بعد بدون آن که ته  آن ها را گره بزنید رهایشان کنید. 
این کار  باعث ایجاد صدای جالب توجهی می شود. باز این کار را انجام دهید 

و سعی کنید که  بادکنک رها شده را بگیرید.  
-  بادکنک های باد کرده را بپیچانید و از  آن ها اشکال مختلف بسازید و رویشان 

 صورتک های مختلف بکشید.  
 -  بهتر است که از یک بادکنک شروع کنید زیرا تعداد زیاد آن  می تواند باعث 

پریشانی و  اختالل در توجه فرزندتان نشود.  
 -  می توانید درون بادکنک آب بریزید که آن را سنگین تر می کند.
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 - یا با استفاده از روزنامه ی خیس خورده روی بادکنک ماسک درست کنید و 
پس از آن در  صورت عالقه ی کودک، رنگشان کنید.  

 - با ریختن آرد در درون بادکنک با استفاده از قیف می توان اسباب بازی ای 
انعطاف پذیر که به  راحتی شکل های مختلف به خود  می گیرد بسازید.  

 -  خالقیت به خرج دهید و کارهای دیگری را که می شود با استفاده از بادکنک 
برای جلب  توجه فرزندتان انجام دهید کشف کنید. 

توجه:  
با یک بادکنک و بدون نظارت تنها نگذارید، زیرا  هرگز فرزندتان را 
ممکن است با در د هان گذاشتن و قورت دادن آن خطری جدی برای 

سالمتی خود ایجاد کند.

• استفاده از ظروف و کاسه های خالی ماست، بستنی و سایر مواد در 
اندازه و رنگ های  مختلف

خالقیت به خرج دهید و کارهای مختلفی با این وسایل در دسترس و ارزان 
قیمت انجام  دهید. با استفاده از این وسایل که اغلب در رنگ ها و اندازه های 

مختلف ساخته می شوند،  می توان چیز هایی مختلف ساخت. 

برای نمونه  می توان به موارد زیر اشاره کرد: 
-  ساخت خانه در اندازه های مختلف  

 -  قرار دادن اشیاء کوچک در درون  آن ها برای انجام بازی بگرد و پیدا کن به 
منظور  افزایش توجه و تقویت حافظه.  
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-  می توان اشیاء هم رنگ با  آن ها را یافت و در درون  آن ها قرار داد تا از این 
طریق همسانی  و ارتباط رنگ ها با یکدیگر تقویت شوند.  

 -  در زمان حمام کردن کودک با  آن ها در حمام، بازی کرد و با استفاده از 
شیء سنگینی که  در درون آن قرار داده می شود )مثال سنگ( کاری کرد که 

تعدادی به زیر آب بروند و  تعدادی روی آب بمانند.  
 -  با استفاده از  آن ها می توان در هنگام ماسه بازی قلعه ساخت. می توان  آن ها 
را به راحتی  شست و تمیز کرد و یا در جاهای مختلف خانه پنهان کرد و بازی 

بگرد و پیدا کن  دیگری ترتیب داد. 

• مهره های رنگی و یا قرقره های خالی نخ
می توان از این مهره ها و یا قرقره های خالی و رنگ شده گردنبند، دستبند و 
یا آویزهای  مختلف ساخت. می توان  آن ها را بر اساس رنگ، شکل و یا اندازه 
تقسیم بندی کرد. می توان    آن ها را درون شیشه های خالی مربا ریخت و تکان 
داد. می توان از  آن ها الگو های تکراری ترتیب  داد، مثال قرمز و آبی و باز قرمز 
و آبی و باز هم قرمز و آبی. می توان  آن ها را در جیب گذاشت و  پنهان کرد و 

از کودک خواست تا  آن ها را پیدا کند.  

توجه: 
مهره ها و مواد رنگی و جذاب کوچک جزو مواردی هستند که احتمال 
بنابراین هیچ گاه بدون نظارت و  دارد  فرزندتان  آن ها را قورت دهد. 
حضور خود و یا  شخص دیگر از مهره ها استفاده نکنید و اجازه ندهید 

که فرزندتان بدون نظارت با  مهره ها بازی کند. 
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• بازی های لمسی با استفاده از کیسه و جعبه
اسباب بازی مورد عالقه ی فرزندتان را در درون جعبه و یا کیسه ای که آماده 
کرده اید بگذارید.  به آرا می  در جعبه و یا سر کیسه را باز کنید و از فرزندتان 
بخواهید دستش را در درون  جعبه یا کیسه کرده و اسباب بازی مورد عالقه اش 

را لمس کند و سپس آن را بیرون آورده و  با آن بازی کند. 
اشیاء مورد عالقه می تواند موارد زیر باشد: 

یک تیله، یک مهره ی رنگی که کودک دوست دارد، یک عروسک دستکشی، 
یک عروسک  شنی یا کیسه ی کوچک شنی، خمیر بازی و یا یک خوردنی 

مورد عالقه ی کودک مانند سیب،  شکالت و یا آب نبات. 
هر مورد را همراه با کودک خود کشف کنید و همراه با وی از این کشفیات 
حرکات  از  استفاده  با  و  بی صدا  باید  هیجان  اظهار  کنید.  هیجان  اظهار 
بزرگ نمایی شده ی صورت انجام گیرد.  این کار هم زمان باعث می شود کودک 

به چهره ی شما نیز توجه کند. 
برای تقویت توانایی  توجه کودکتان این فعالیت ها را انجام دهید: 

- لگو بازی
- حل کردن پازل های مختلف از ساده به دشوار  

- جعبه هایی با سوراخ و یا شکافی برای انداختن اشیاء در درون آن  
- کتاب مصور و آواز و شعر

- نقاشی کردن )با استفاده از انگشت، دست، بر روی مواردی مانند تخته ی 
سفید، تخته ی  مغناطیسی و با استفاده از گچ و ماژیک و یا مداد شمعی و یا 

مداد رنگی و هر چیزی که  بتواند اثری از خود به جا بگذارد( .
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تقلید
بیشتر کودکان با استفاده از تقلید نحوه ی تعامل با دیگران را یاد  می گیرند، 
اما در کودکان دارای اتیسم، این توانایی ها بر اساس چنین شیوه و برنامه ای 

توسعه نمی یابد.  
در زمینه ی تقلید   می توان به کودک دارای اتیسم که حساسیت شنیداری دارد 
و صدا ها باعث درد او می شوند، با  استفاده از ضبط صوت کمک کرد. این کار 
به او اجازه  می دهد تا صدا ها را تقلید کند. به تدریج  با افزایش حجم و بلندی 

صدا، آن را به سطح قابل تحملی برای گوش کودک برسانید. 
با استفاده از تقلید  می توان موارد زیر را در کودک ایجاد کرد: 

• یادگیری نقش های مورد قبول اجتماعی

• یادگیری های مختلف )مهارت های درسی و شناختی( 

• درک شیوه های مناسب برای برقراری ارتباط

فعالیت هایی که باعث تقویت توانایی تقلید می شوند:
• درخواست از کودک برای انجام کار و تقویت او بالفاصله پس از انجام کار

کار ساده ای مانند لمس بینی تان را انجام دهید و از کودکتان بخواهید این کار 
را تکرار  کند. این درخواست را ساده بگویید. مثال: »این کار بکن«. کم ترین 
کوشش فرد برای تقلید را  بالفاصله تقویت کنید. سعی کنید از فعالیت هایی 
که کودکتان به طور معمول انجام  می دهد، تقلید  کنید. این کار باعث جلب 
توجه و یا تعجب کودک می شود؛ زیرا والدین اغلب دستور  می دهند  که کودک 

این فعالیت را انجام ندهد، اما شما کار او را تکرار  می کنید.  



سازمان بهزیستی کشور 20

• تقلید از بازی کودک
لگو  کوچک،  ماشین های  مانند  کوچک  وسایل  از  بازی  برای  فرزندتان  اگر 
همانند  و  بردارید  لگو  دو  مثال  کنید.  تقلید  او  از  استفاده  می کند،  مهره  یا 
فرزندتان کاری را که وی انجام  می دهد انجام دهید، مثال  آن ها را مانند او 
به هم بزنید و یا مانند او پشت سر هم ردیف کنید.  اگر تقلید از شما برایش 

دشوار است  می توانید با گرفتن دست، او را برای انجام کار کمک کنید.  
تغییرات کوچک و اندکی در فعالیت و یا حرکاتتان ایجاد کنید و توجه داشته 
باشید که آیا  کودک از شما تقلید خواهد کرد یا خیر. مثال در هنگام باال و 
پایین پریدن دست هایتان را تکان  دهید و یا لگوها را یک دور بچرخانید و بعد 

باز به هم بزنید و یا فعالیت مشابه با آن انجام  دهید. 

• تقلید از صداها و شکلک هایی که کودک از خود در  می آورد
اغلب کودکان دارای اتیسم برای تحریک خود، صدا هایی مانند: »ایی ی ی ی« 
از خود در    می آورند.  می توانید از این صدا ها برای آموزش تقلید به کودکتان 
استفاده کنید. پس از این که  کودک از خود صدا درآورد، شما نیز آن را تکرار 
کنید و منتظر بمانید تا کودک مجدداً این  صدا را از خود در بیاورد. این کار را 
ادامه دهید تا کودک متوجه جریان شود. پس از آن  تغییراتی در صدا هایی که 
از خود در  می آورید ایجاد کنید و منتظر واکنش کودکتان بمانید.  در صورتی 
که کودک متوجه جریان رفتار شما شد، صدا های خنده دار از خود در بیاورید. 
صداهایی که با  استفاده از حروف صدادار ایجاد می شوند برای تقلید بسیار ساده 
و آسان هستند )صداهایی  مانند: هاهاهاها یا هوهوهو، هه هه هه هه و...(. انتظار 
نداشته باشید که فرزندتان از صدا هایی که  در می آورید کامال به درستی تقلید کند. 
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سعی کنید شکلک ها و صداهایی را انتخاب کنید که  فرزندتان به  آن ها عالقه مند 
است. به هر صدایی که فرزندتان در می آورد، واکنش نشان دهید و  از آن تقلید 

کنید. به این ترتیب، شما پایه های تقلید را در کودک خود ایجاد  می کنید. 
 

رعایت نوبت
رعایت نوبت از جمله مواردی است که در رشد توانایی های ارتباطی و اجتماعی 

و حضور در  جامعه نقش بسیار مهمی  دارد و برای موارد زیر مهم است: 
• تقویت مهارت های مربوط به توجه شنیداری

• تقویت بیان خواسته های خود به شیوه ای صحیح و قابل قبول
• تقویت توان انجام تعامل اجتماعی

• ادراک قواعد مکالمه و برقرار ارتباط دوجانبه

فعالیت هایی که باعث تقویت مهارت رعایت نوبت می شوند:
• درک مفهوم نوبت

فرزندتان باید پیش از همه برای درک رعایت نوبت، فعالیت »دادن و گرفتن« 
را بیاموزد. مثال  اگر فرزند شما نمی خواهد اسباب بازی مورد عالقه اش را رها 
را  تنها زمانی اسباب بازی  کند، به وی اسباب بازی  دیگری پیشنهاد کنید و 
به وی بدهید که وسیله ی مورد نظر شما را به  شما برگرداند. این کار مفهوم 

گرفتن و دادن را به فرزند شما آموزش می دهد. 

• توپ و عروسک های شنی
روبروی کودک خود بنشینید و سعی کنید که عروسک شنی و یا توپ را برای 

یکدیگر پرتاب  کنید. 
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• ماشین و اسباب بازی کوکی
عروسک و یا ماشین کوکی را به سمت یکدیگر بفرستید. برای انجام این کار 
باید روبروی هم  قرار گیرید. می توانید ماشین های غیر کوکی را نیز با این کار، 
به سمت یکدیگر بفرستید )البته روی یک میز صاف و یا  کف زمین سنگ و 

یا پارکت شده(.

• جعبه ی دارای سوراخ
داخل  از  را  مختلف  وسایل  یا  و  ژتون  مانند  چیزهایی  نوبت  به  کنید  سعی 

سوراخ جعبه ای که درست کرده اید، در درون جعبه بیندازید. 

• توپ و یا قرقره های خالی
با رعایت نوبت توپ و یا قرقره های خالی را از روی یک سطح  به ترتیب و 

شیب دار به پایین قل  دهید. 

• اسباب بازی های جهنده
سعی کنید با رعایت نوبت دکمه ی مربوط به جهیدن عروسک از درون جعبه 

و یا پرتاب موشک  را فشار دهید. 

• گذاشتن مهره یا حلقه در درون میله
سعی کنید که به نوبت، مهره ها یا حلقه را در درون میله قرار دهید. با انجام 

هر بار بگویید:   »یکی تو، یکی من«. 
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• ورق زدن کتاب عکس دار بزرگ
به نوبت صفحه ی کتاب را ورق بزنید. پیش از ورق زدن به کودک یادآوری 
کنید که نوبت  کیست. این کار را  می توان با استفاده از کارت رعایت نوبت 
انجام داد که در آن در هر طرف کارت،  تصویر یک فرد قرار دارد. یک طرف 
تصویر کودک و طرف دیگر تصویر والد. هر بار که    می پرسید: »نوبت کیست؟« 
تصویر مورد نظر را به سمت کودک برگردانید و بگویید: »نوبت توست  و یا 

نوبت منه«.  
در بعضی از بازی های دو طرفه مانند ورق زدن کتاب و یا بازی ساخت برج با 
لگو، یا داشتن یک  اسباب بازی کوچک که نشان  می دهد نوبت کیست،  می توان 
به فرد کمک کرد. اسباب بازی در  کنار هر کسی قرار داشته باشد نوبت وی 

است تا کار را انجام دهد. 

گوش دادن
توسعه و گسترش ارتباط با فرد دیگر با استفاده از انجام فعالیت های مشترک 
مختلف، نیازمند  توانایی و مهارت گوش دادن فعاالنه و توجه به گفتار طرف 

مقابل و تقسیم کردن نیازها و خواسته ها است. 

گوش دادن برای موارد زیر دارای اهمیتی ویژه است: 
• افزایش میزان توجه و سطح آگاهی  

• توانایی تمرکز بر روی یک موضوع
• درک گفتار و کالم دیگران

• افزایش سطح پذیرش اجتماعی
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نکته: 
دو نشانگر مهم برای حصول اطمینان دیگران از این که شما به حرف هایشان 
گوش    می دهید، یکی ارتباط چشمی  است و دیگری برگرداندن بدن به سمت 

فرد گوینده و روی کردن  به وی است.

فعالیت هایی که گوش دادن را تقویت می کند:
• به صدا درآوردن اشیاء و وسایل مختلف

- به صدا درآوردن اشیاء مختلف با توجه به آستانه ی حساسیت کودک. مثال 
به هم زدن  قاشق های چوبی، در قابلمه و قاشق های فلزی، دبه های پالستیکی، 

جعبه ی خالی  بیسکویت، طبل اسباب بازی و یا دایره ی  زنگی.  
- مقداری شیرینی ریز رنگی روی در جعبه ی خالی بیسکویت بپاشید و سپس 
پریدن  پایین  و  باال  به  شروع  ریز  شیرینی های  بزنید.  ضربه  در  جعبه  روی 
می کنند و باعث جلب  توجه فرزندتان می شوند. می توانید کارهای مشابهی با 

اشیاء ریزی مانند دکمه و تکه های  دستمال کاغذی انجام دهید. 

• استفاده از سازهای بادی )یا چیز هایی که در آن  دمیده می شود و صدا 
ایجاد می کند( 

سوت/ سازدهنی/ فلوت/ شیپور و ترومپت اسباب بازی. 

• چیز هایي که در زمان تکان داده شدن صدا تولید می کنند  
اشیاء و وسایل مختلفی را به این منظور می توانید به کار بگیرید. برای مثال: 
از شیشه ي  خالی مربا و قوطی حلبی خالی که در آن چایی و قهوه می ریزند، 
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برای ایجاد صدا می توان  استفاده کرد. این کار دو سودمندی دارد: 
نخست باعث می شود چیزی لمس شود و آن گاه  صدایی شنیده شود. در صورتی 
که در جعبه و یا قوطی خالی شده به راحتی باز نشود و یا  در به آن چسبیده 
باشد، می توان با استفاده از یک چاقو و یا شیء تیز برشی ایجاد کرد و  مواد 
ریزی مانند برنج خشک و یا ماش را در درون آن ریخت و تکان داد تا صدا های 
ثابت، صداهای  یا در  و  مختلف  ایجاد شود. ظروف دردار مختلف )در پیچی 
مختلفی ایجاد  می کنند(. اگر ظروف مورد استفاده ی شما پالستیکی باشند، 

فرزند شما می تواند در زمان تکان  دادن ظرف، حرکت اشیاء را نیز ببیند. 
از اسباب بازی های صدادار  بازی های صدادار مانند: استفاده  انواع  از  استفاده 
  )موسیقی دار(، تقلید و اجرای صدای وسایل نقلیه، تقلید صدای حیوانات و 
مشاهده ی تصویر  آن ها، بازی  بایست و حرکت کن با موسیقی و یا کف زدن، 

خواندن شعرهای پیش دبستانی و انجام  بازی های گفتاری.
توجه:

فرد  یا  و  زمان عدم حضور خود  در  که  باشید  داشته  یاد  به  همیشه 
دیگر، اشیاء کوچک را از دسترس فرزندتان دور نگه دارید. عدم دقت 

در این مورد ممکن است باعث بروز حادثه شود.
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