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مقدمه
گر به نیازها و حیطه های تکاملی  کل زندگی فرد اس���ت. ا کودکی زیر بنایی برای  س���ال های ابتدای 
کودکانی س���الم تر، با قدرت تفکر و تعقل بیشتر و  کودکان در این دوران پاس���خ مناس���بی داده شود، 
گفتار، بل���ع و ارتباط از مهم ترین  مهارت ه���ای عاطف���ی و اجتماعی بهتری خواهیم داش���ت. زبان، 
حیطه های تکاملی اس���ت. زبان موهبت الهی برای برقراری عالی ترین رابطه انس���ان ها با یکدیگر 
است، رشد و تکامل زبان از دوران جنینی با شنیدن صدای مادر شروع شده و پس از تولد به نحو 
گفتار و زبان  گفتاردرمانی در مس���یر شناسایی زودهنگام اختالالت  کامل تری ادامه می یابد. نقش 
کتاب ارائه اطالعات و دانش الزم  و ارائه مش���اوره به موقع بس���یار حیاتی است. هدف از تدوین این 
برای پیش���گیری از اختالالت ارتباطی و بهبود بخش���یدن به موقع از س���وی خانواده ها اس���ت. این 
کودکان طبیعی  آموزش ه���ا می تواند برای برق���راری ارتباط صحیح و تصحیح روش ه���ای تغذیه ای 
کننده باشد. ضمن تشکر از دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی برای تدوین این بسته  کمک  نیز 
آموزشی خانواده محور، امید است این مجموعه بتواند برای پیشگیری از ایجاد اختالل، اصالح به 

کودکان طبیعی موثر باشد. هنگام اختالل و ارتقای تکامل 

دکتر علیرضا رئیسی
معاون بهداشت

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
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سخنی با والدین

کودکان سرزمین عزیزمان ایران گرامی  والدین و مراقبان 
این بس���ته برای اس���تفاده ش���ما طراحی ش���ده اس���ت. برقراری ارتباط و رس���اندن پیام جزو حقوق 
کالمی اس���ت یعنی ما با  اساس���ی هر انس���ان اس���ت. یکی از بهترین ابزارهای برق���راری ارتباط، زبان 
کنیم و منظورمان، افکار و عقایدمان را  کلمه ها و جمله ها می توانیم نیازهایمان را اعالم  استفاده از 
به دیگران برسانیم و منظور و عقاید دیگران را بفهمیم. کودکان نیازهایشان را از طریق ایما و اشاره، 
گفتار و زبان  کردن شما و حرف زدن اعالم می کنند. اما ممکن است مشکالت  نشان دادن، لمس 
که مانع از حرف زدن یا برقراری ارتباط مناس���ب کودک شود. این  و اختالالتی وجود داش���ته باش���د 
گفتار و  کاهش و یا حذف اش���کاالت و اختالالت ارتباط، زبان،  کمک به پیش���گیری یا  بس���ته برای 
که رشد طبیعی دارند قابل  کودکانی  کودکان طراحی شده است. همچنین این مجموعه برای  بلع 
که چگونه بهترین روش ارتباط با  کودک آموزش می دهد  استفاده است، زیرا به والدین یا مراقبان 
گرامی وابسته است.  کاماًل به همکاری شما والد یا مراقب  کار ببرند. اثربخشی این بسته  کودک را به 
گفتار و بلع )دهانی  که در صورت وجود مشکل جدی در رشد ارتباط، زبان،  الزم به یادآوری است 
گفتار  کودک نباید لزوم مراجعه به متخصصان مورد نیاز به ویژه آسیب شناسان  و دهانی- حلقی( 
کنیم. در صورت مراجعه به متخصصان و ش���روع برنامه های  و زب���ان )گفت���ار درمانگران( را فراموش 
گفتاردرمانی، این بسته می تواند به شکل کمکی مورد استفاده شما  درمان پزشکی، توان بخشی و 
که در شش  قرار بگیرد. در صفحه ی بعد رنگ های راهنمای اس���تفاده از بس����ته آورده ش���ده اس���ت 
کودک  که  کودکی تا 18 ماهگی است یعنی زمانی  حوزه  رشد پیش زبانی )مربوط به نوزادی و اوایل 
هنوز نمی تواند حرف بزند یا اوایل حرف زدن است(، رشد اولیه زبان )در این بسته از 18 ماهگی تا 5 
سالگی را شامل می شود(، درک شنیداری )یعنی فهمیدن کلمه ها و جمله هایی که به کودک گفته 
گفتاری را چگونه تلفظ می کند و  کودک صداهای  گفتاری )یعنی  می شود(، تولید و تلفظ صداهای 
کودکان طبقه بندی  گفتار و لکنت، بلع و تغذیه نوزادان و  گفتار او قابل فهم است(، ناروانی های  آیا 
کدام حوزه  کدام حوزه دچار مشکل است یا  کودک در  که  شده است. شما می توانید برحسب این 
کنید صفحه مربوطه را به راحتی از رنگ راهنمای باالی صفحه  را می خواهید ارتقاء دهید و تقویت 

بیابید. 
گفتار بلع آورده شده است.  در ابتدای بس���ته چک لیست های رش���د مهارت های ارتباط، زبان، 
کودکتان را در نظر بگیرید و مهارت های س���نی او را با جداول تطبیق دهید. سپس  س���ن تقویمی 

کودک این عالیم هشدار را نشان  گر  که زیر هر جدول آورده شده ببینید. ا عالیم هشدار یا خطر را 
کاهش  کنید تا بتوانید در پیشگیری یا  می دهد الزم است بر اساس رنگ به حوزه مربوطه مراجعه 
گفتاردرمانی نیست  که این بسته جانشین متخصص  کنید. به خاطر داشته باشید  کمک  عالیم 
گفتاردرمانی می تواند  کردن یا مراجعه به متخصص  کنار مش���ورت  و فقط به ش���کل تکمیلی و در 
کودک طبیعی دارند و فق���ط می خواهند برای ارتقاء و  که  کند. البته برای خانواده های���ی  کم���ک 
کنند مراجعه به  کودکش���ان از این بس���ته اس���تفاده  گفتار و بلع  تقویت مهارت های ارتباط، زبان، 

گفتاردرمانی اختیاری است.

راهنمای مراحل رشد

فهرست مهارت های رشد پیش زبانی
بیان و گفتندرک و فهم زبان

که هنوز ارتباط برقرار نمی کند( تولد تا 8 ماهگی )کودکی 

کنش نشان می دهد. گریه نشان می دهد.به صدا وا گرسنگی یا ناراحتی خودش را با 

کودک صحبت می ش���ود ش���روع به  از حدود 4 ماهگی وقتی با 
، ِا و آغون را می گوید.لبخند زدن می کند. از حدود 3 ماهگی صداهایی مثل اَ

کودک  ک���ه ب���ه ص���ورت رو در رو و در فاصل���ه نزدیک ب���ا  وقت���ی 
صحبت می ش���ود به چهره و چش���مان م���ادر توجه می کند )4 

ماهگی(.

کودک صداسازی می کند و مادر پس از وی همان  وقتی 
ک���ودک دوباره ب���رای ادامه  صداس���ازی را تک���رار می کند، 

بازی با مادر صداسازی می کند.

کنش های  از ح���دود 4 ماهگی به لح���ن صحبت اطرافی���ان وا
متفاوتی نشان می دهد. مثاًل وقتی قربان صدقه اش می روید 

می خندد و وقتی به او اخم می کنید لب برمی چیند.

که در مرحله برقراری ارتباط است( 8 تا 12 ماهگی )کودکی 

کنش نشان می دهد. گا« را از خودش در می آورد به اسمش وا صداهای���ی مانند »با، ما، دا، 
گاهی به صورت پشت سر هم مثاًل »بابابابا« می گوید. و 

»َدَد«،  »آب«،  »بی���ا«،  »نک���ن«،  مث���ل  س���اده ای  کلمه ه���ای 
»مامان« و »بابا« را متوجه می شود.

وقت���ی چی���زی می خواهد دس���تش را به س���مت آن دراز 
می کند. 

ب���ا ش���نیدن آهن���گ ش���روع ب���ه ت���کان ت���کان دادن خ���ود و یا 
کردن می کند. صداسازی 

ح���رکات س���اده ای مث���ل »دس دس���ی«، »سرس���ری« و 
صداهای���ی مانن���د »َب َب«، و »دادا« را از دیگ���ران تقلید 

می کند.

که از اش���یاء آش���نا مثل شیشه ش���یر، تلفن و یا قاشق  می داند 
چگونه استفاده کند.
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رشد پیش زبانی

گرامی خانواده 
کودکتان را می شناسید و در طول شبانه روز بیشترین  کسی  به یاد داش���ته باش���ید شما بهتر از هر 
کسی  کودکتان هستید پس شما بهترین  وقت را با او می گذرانید. ش���ما مهمترین افراد در زندگی 
که بتوانید  کمک می کند  کنید. این بسته به شما  کمک  کودکتان  که می توانید به رشد  هس���تید 

کنید تا او به رشد ارتباطی و زبانی مناسب سنش برسد.  کودکتان فراهم  فرصت هایی را برای 
کن���د، از روش های دیگری مانند  کلمه های خود را بیان  کودکت���ان بتواند اولین  که  پی���ش از این 
کردن اس���تفاده  کردن برای برقراری ارتباط و درخواس���ت  گریه  کردن یا حتی  کردن، ن���گاه  اش���اره 
کودکتان هس���تند. دوره پیش زبانی از  می کن���د. این مهارت ها از پیش نیازه���ای مهم حرف زدن 
کلمه های خود  کودکان از حدود 12 ماهگی اولین  که  بدو تولد تا حدود 18 ماهگی اس���ت. با این 
کلمه های خود  را می گوین���د، اما تا حدود یک و نیم تا دو س���الگی هنوز هم از اش���ارات به هم���راه 
کودک بدو  که بتوانید با  اس���تفاده می کنند. این بس���ته به شما راهکارها و پیش���نهاداتی می دهد 
کنید. اما توجه  کمک  گفتار و زبان او  کنید و به رش���د  تولد تا 18 ماههٔ خود ارتباط بهتری برقرار 
کودکی مثاًل 3 س���اله باش���د اما هنوز مهارت های ارتباطی او در  که ممکن اس���ت  داش���ته باش���ید 
که در  کودکان سنین باالتر  مرحلهٔ پیش زبانی باش���د. بنابراین از این بس���ته می توان حتی برای 

کرد. مرحلهٔ پیش زبانی قرار دارند هم استفاده 

کنیم؟ چگونه از این بسته استفاده 
که برای بررسی مهارت های درکی  کردید  در ابتدای این بس���ته فهرست مهارت هایی را مشاهده 
که ش���امل س���ه بخ���ش تولد تا 8 ماهگی، 8 ت���ا 12 ماهگی و 12 تا  کودکتان آورده ش���ده اند  و بیانی 
که در فهرست مهارت نوشته شده را از  کودکتان، رفتارهایی  18 ماهگی اس���ت. صرف نظر از س���ن 

کردید، عالمت بزنید.  کودکتان مشاهده  که در  ابتدای آن بخوانید و هرکدام از آنها را 

کرد؟ کودک همه مهارت های متناسب با سنش را دارد، آیا می توان از این بسته استفاده  گر  ا
کودکان زیر یک س���ال دارای دو بخش است:  بس���تهٔ مداخله خانواده - محور  پیش زبانی برای 
که ارتباط برقرار نمی کند و حرف  که در این بس���ته به نام »کودکی  کودکان از بدو تولد تا 8 ماهگی 
که ش���روع به برقراری  که در این بس���ته به ن���ام »کودکی  ک���ودکان 8 ماه���ه تا 12 ماهه  نمی زن���د« و 

کودک نشان می دهید به آن  وقتی عکس���ی یا وس���یله ای را به 
توجه و نگاه می کند.

کلمه و جمله های دوکلمه ای است( که در مرحله تک  12 تا 18 ماهگی )کودکی 

دستورات ساده ای مانند »بده من«، »بیا اینجا« و »بشین« را 
متوجه می شود و انجام می دهد.

کلمه هایی مانند »مام���ان«، »آب« و »آجی« را در جاهای 
درست اس���تفاده می کند مثاًل وقتی تشنه است می گوید 

»آب«.

اش���یاء زیادی را به درس���تی اس���تفاده می کند مثاًل ش���انه را به 
موهایش می زند.

وقتی چیزی از ش���ما می خواهد یا قصد دارد توجه ش���ما 
کند با انگش���تش به سمت آن  را به س���مت چیزی جلب 

اشاره می کند.

از حدود 18 ماهگی به بعد ادای انجام کارهایی مثل غذا دادن، 
خواباندن عروسک، رانندگی کردن را در بازی هایش در می آورد.

کلمه های ساده ای مانند »توپ«، »نینی» و »الال« را بعد 
از شما تکرار می کند.

کودکان از تولد تا 18 ماهگی عالیم هشدار در 
نشانه های خطر از تولد تا 8 ماهگی

گریه نمی کند. کودک شما 
کنش نشان نمی دهد. کودک شما به صداها حتی صداهای بلند وا

وقتی با او از فاصلهٔ نزدیک حرف می زنید به صدا و چهره شما توجه نمی کند.
گونه صدایی از خودش در نمی آورد. هیچ 

نشانه های خطر از 8 تا 12 ماهگی

«، » ِا«، »آ« را می گوید. تا 12 ماهگی هیچ صدایی را بیان نمی کند و یا فقط صداهایی مانند »اَ
از دیگران درخواست نمی کند.

دست یا انگشتش را برای درخواست چیزی دراز نمی کند.
حرکت یا صداسازی دیگران را تقلید و تکرار نمی کند.

کنش نشان نمی دهد. به اسمش وا

نشانه های خطر از 12 تا 18 ماهگی

هیچ کلمه ای نمی گوید.
دستورات ساده را متوجه نمی شود.

کردن دست به سمت آن استفاده نمی کند. کردن چیزی از انگشت اشاره یا دراز  برای درخواست 
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ک���ودکان باالی  کمک به  گرفته ش���ده اس���ت. در م���ورد روش های  ارتب���اط نموده اس���ت«، در نظر 
کودکتان  کتاب مراجعه نمایید. با توجه به سن  12 ماه می توانید به بستهٔ رشد زبان در همین 
در ه���ر ی���ک از بخش های 1 و 2 راهکارهایی برای ارتقاء مهارت های ارتباطی او ارائه ش���ده اس���ت 
کودکتان می توانید از راهکارهای بخش های  کنید. با افزایش س���ن  که می توانید از آنها اس���تفاده 

کنید.  بعدی یا بسته رشد زبان هم استفاده 

گر کودک بعضی از مهارت های فهرست رشدی را ندارد، چگونه می توان از این بسته استفاده  ا
کرد؟

کودکتان مش���اهده نکردید، به قس���مت نش���انه های خطر  گر رفتاری را از فهرس���ت مهارت ها در  ا
گر هر یک از نش���انه های خطر در  کنید. ا ی���ا عالیم هش���دار در بخش ابتدایی این بس���ته مراجع���ه 
گفتار و زبان  کنید تا وضعیت ارتباط���ی و  گفتاردرمانگر مراجع���ه  کودکتان وجود داش���ت، بای���د به 
کنید  کودکتان به دقت بررسی شود. در عین حال می توانید از راهکارهای این بسته هم استفاده 
کودکتان حتی یک مورد از مهارت های بخش تولد تا 8 ماهه از چک لیست  گر  که ا به این صورت 

کنید.  را نداشت، به بخش اول مربوط به نوزاد تولد تا 8 ماهه در زیر مراجعه 

آموزش برقراری ارتباط با نوزاد از تولد تا 8 ماهگی

کردن، لبخند زدن و تکان دادن دس���ت و پا با مادرش ارتباط برقرار می کند. نوزاد با نگاه 
گریه یا  کنش هایی مانند  که اتفاق می افتد، وا کودک شما در این مرحله فقط به شما و چیزهایی 

کنید به جدول  دست و پا زدن نشان می دهد یعنی هنوز نمی تواند از شما چیزی بخواهد )نگاه 
زیر(.

بیاندرک

کلمات را درک نمی کند. - معنای 
تش���خیص  را  آش���نا  صداه���ای   -

می دهد.
ب���ر  ب���ه س���مت ص���دا  را  - س���رش 

می گرداند.
- وقتی اس���مش را ص���دا می زنید، 
به ش���ما ن���گاه می کن���د و بدنش را 

حرکت می دهد.
کم���ی از ح���رکات و ایما و  - تع���داد 
اشاره ها را تشخیص می دهد مانند 
ک���ه دس���تتان را ب���رای بغل  وقت���ی 

کردن جلو می برید.
- ش���ناخت خود را از وقایع روزمره 
نش���ان می دهد، برای مثال وقتی 
جورابش را نشان می دهید، پایش 

را باال می آورد.

کنش نش���ان می دهد. هنوز به ط���ور هدفمند پیامی  - ب���ه محیط وا
نمی رساند.

گریه می کند. - متناسب با نیازهایش، به شیوه های مختلفی 
- وقت���ی چی���زی را نمی خواهد، چش���م هایش را می بندد یا س���رش را 

برمی گرداند.
- با عالقه به چهره ها نگاه می کند.

کت می شود یا لبخند می زند. - وقتی با او صحبت می کنید سا
- وقتی با او صحبت می کنید یا به او لبخند می زنید، صدا در می آورد 

و بدنش را حرکت می دهد.
- حاالت چهره ای مختلفی در می آورد.

- به سمت صداها برمیگردد.
- وقتی چیزی را می خواهد بدنش را حرکت می دهد تا به آن برسد.

- از فعالیت ها تقلید می کند. 
گا، مو در می آورد. آ، اوووو،  آ - صداهایی مانند آ

- غان و غون می کند مانند بابابا، ماماما.
که درمی آورید تقلید می کند. - از صداهایی 

- از بازی هایی مانند دالی بازی لذت می برد.
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کنید. کودکتان تقلید  از 

کنید. 	  کارها و شکلک های صورت او را تقلید  حرکات بدن، 
گر زبانش را بیرون می آورد، شما هم زبانتان را بیرون بیاورید. 	  ا
کنید. 	  از همه مهم تر، صداهایش را دقیقًا مثل خودش تقلید 
کم از شما تقلید می کند.	  کم  گر منتظر بمانید، او هم  ا

کودکتان حرف بزنید. با 
کند. 	  که او هم می تواند با شما صحبت  کنید انگار  کودکتان صحبت  طوری با 
کار می کند یا ب���ه چه چیزی توجه 	  کودکتان چه  در ه���ر موقعیت���ی اول منتظ���ر بمانید تا ببینی���د 

کنید. می کند و بعد در مورد آن صحبت 
کنید.	  موقع صحبت با او از حرکت دست و شکلک های صورت استفاده 

کاری انجام دهد. کودکتان را زیر نظر بگیرید و منتظر بمانید تا او  رفتارهای 
که نش���ان  کنید، مخصوصًا رفتارهایی  کودکتان در موقعیت های مختلف توجه  1. ب���ه رفتاره���ای 
که دس���ت ها یا پاهایش را حرکت  که با او حرف بزنید، مانند زمانی  کودکتان آماده اس���ت  می دهد 

می دهد، صداسازی می کند، یا لبخند می زند.

گریه می کند، اخم یا غرغر  گرس���نه، خسته یا ناراحت اس���ت معمواًل نگاهش را برمی گرداند،  وقتی 
کنید تا آرام شود. کمک  کند، یا به او  کودکتان استراحت  می کند. در چنین شرایطی بگذارید 

کارهایی انج���ام می دهد یا چ���ه صداهایی از خودش  کودکت���ان چه  2. منتظ���ر بمانی���د تا ببینید 
درمی آورد. 

که شما همیشه  که صداس���ازی او را قطع نکنید. قرار نیست  کنید. مراقب باش���ید  گوش  3. به او 
حرف بزنید. به او هم باید فرصت دهید.
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کودکتان حرف بزنید. که می افتد با  کارهای خودتان و اتفاقاتی  در مورد 

کودک 	  کردن پوش���ک برای  که انجام می دهید مثل ظرف شس���تن یا عوض  کارهایی  در م���ورد 
کنم«.  کردی، بیا عوضش  کثیف  حرف بزنید، مثاًل بگویید: »پوشکتو 

وقتی به س���مت زنگ تلفن برمی گردد، ش���ما می توانید بگویید: »تلفنه! بابا زنگ زده«.	 

کودکتان سؤال بپرسید. از 

گرچه کودکتان متوجه کلمات ش���ما نمی ش���ود، اما دوس���ت دارد ش���ما با او حرف بزنید.	  ا
برای مثال، وقتی صدای پدرش را از بیرون می ش���نود، می توانید بپرس���ید: »شنیدی؟ صدای 	 

بابا بود؟«
یا وقتی خمیازه می کشد، می توانید بپرسید: »خسته شدی؟ می خوای بخوابی؟« 	 

کودکتان حرف بزنید.	  با صدای بچه گانه با 
کودکت���ان از تک���رار حرف هایتان لذت می برد. پس می توانید حرف هایت���ان را بارها و بارها برای او 	 

تکرار کنید. 
گفتن چیزی، منتظر بمانید و به او 	  کنید و بعد از  کت است، خودتان صحبت  کودکتان س���ا گر  ا

فرصت دهید تا پاسخ دهد.
کودکتان باید صدای ش���ما را بش���نود. هر چه بیش���تر صدای 	  کنید،  که ش���ما صحبت می  هر بار 

شما را بشنود، بیشتر حرف می زند. 

کودکتان حرف بزنید. کارهای  در مورد 

که می خواهد با 	  کودکتان ح���رف بزنید انگار  در مورد حرکات، ش���کلک های صورت و صداهای 
کارهایش چیزی را به شما بفهماند. این 

 ب���رای مث���ال وقتی تکانش می دهید، او می خندد و از خوش���حالی از خ���ودش صدا در می آورد، 	 
کودکت���ان متوجه  گر چه  ش���ما می توانی���د ب���ه او بگویی���د: »دوس داری م���ن تکونت می���دم؟« ا

گوش بدهد.  حرف های شما نمی شود، ولی دوست دارد به آهنگ صدای شما 
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کارهای جالب انجام دهید:  کنید، با اسباب بازی  بازی یا وسیله جلب 
آن را تکان بدهید.	 
آن را بچرخانید. 	 
کنید. 	   با آن بازی 
کودک را صدا بزنید. 	  صداهای بامزه با دهانتان درآورید یا اسم 
کنید، لبخند بزنید و چیزی بگویید، 	  ً به او نگاه 

کرد، فورا کودک به شما و اسباب بازی نگاه  گر  ا
مثاًل اسم آن چیز را برای او بگویید.

کودک نکات مهم در بازی با 
کودکت���ان وس���یله ها را در دهانش می گذارد، به آنها دس���ت می زند، آنها را پ���رت می کند، آنها را 	 

کودک است. پس وسیله ها یا اسباب بازی هایی برایش  کردن  تکان می دهد. اینها همه بازی 
کند. بیاورید تا با آنها بازی 

گهواره اش 	  گاهی در باالی سر او یا باالی  می توانید وسیله های نرم مانند عروسک یا جغجغه را 
کند. کنید تا با آنها بازی  آویزان 

کارهای او پاس���خ 	  کودکت���ان رودر روی او ق���رار بگیرید تا ش���ما را ببیند، و به  کردن  موق���ع ب���ازی 
کنید و بگویید: بزن  کارش را تقلی���د  گر اس���باب بازی را به زمین می زند، ش���ما هم  دهی���د. مثاًل ا

کند. کاری  بزن. سپس منتظر بمانید تا او هم صدایی در بیاورد یا 
گر اسباب بازی را به او نشان می دهید، نزدیک صورتتان نگه دارید تا همزمان هم به اسباب 	  ا

گ���ر نگاه نکرد آن را ت���کان دهید یا صدای���ی از خودتان  کند. ا ب���ازی و ه���م به صورت ش���ما نگاه 
کند.  درآورید تا به آن نگاه 

کولی دادن، قایم موشک و ... را با هم انجام دهید.	  کودکانه مانند دالی بازی،  انواع بازی های 
کودکتان بگویید: »می خواهیم دالی بازی 	  که می خواهید این بازی ها را انجام دهید به  ه���ر بار 

کنیم«.
بارها و بارها این بازی ها را انجام دهید.	 
کارهای عجیب انجام دهید مثاًل دس���تتان را از روی صورت 	  گرفت،  کودک بازی ها را یاد  وقتی 

کار می کند یا چه صدایی از خودش در می آورد.  کودک چه  برندارید و منتظر بمانید ببینید 
کارهایی انجام دهد ی���ا صدایی در 	  کودک هم نوبت داش���ته باش���د و در نوبت���ش  اج���ازه دهی���د 

بیاورد.

کنید. کودکتان بازی  با 

کودک باشد. بهتر است مادر موقع بازی رو در روی 
که: کودکتان بیاورید  وسیله هایی را برای بازی 

بتوان���د آنه���ا را در دهان���ش ببرد )وس���ایل پالس���تیکی تمی���ز غیر قابل ق���ورت دادن مث���ل لیوان 	 
پالستیکی، قیف(

 با ضربه زدن به آنها صدا در بیاورید ) مثل زدن قاشق روی قابلمه(	 
وسایل غیرقابل شکستن به کودکتان بدهید که بتواند آنها را پرت کند، مثل پرت کردن توپ یا عروسک.

کودک روش های بازی با 

که  کنید رو به روی او بنش���ینید. وس���یله ای را  کودکتان بازی  وقت���ی می خواهید با وس���یله ای ب���ا 
کودک را به اسباب  که توجه  می خواهید به او نشان دهید نزدیک صورتتان نگه دارید. برای این 
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کودک، او ممکن اس���ت با صدا، تغییر ش���کلک صورت یا 	  کردن با  کردن یا بازی  موق���ع صحبت 
کنش نشان دهد. اینها یعنی حاال نوبت اوست. در این مواقع  تکان دادن دست و پا به شما وا

کارها را انجام دهد. کمی منتظر بمانید تا او در نوبتش این 

کنید. کودکتان ایجاد  نوبت گیری را در 

کودکتان س���رش را برمی گرداند. شما از او 	  می توانید از او س���ؤال بپرس���ید. مثاًل صدایی می آید و 
کنش نشان دهد. کودکتان وا می پرسید: »چی بود؟ لیوان افتاد؟« منتظر بمانید تا 

کنید. دو تا وسیله را به او نشان دهید و بپرسید 	  گزینه ای استفاده  ش���ما می توانید از س���ؤاالت 
که  کودکتان ممکن اس���ت به وس���یله ای  کنش او باش���ید.  کدام را می خواهد و بعد منتظر وا که 
کند. مطمئن شوید  کند، یا سرش را به سمت آن برگرداند یا به طرف آن حرکت  می خواهد نگاه 
کدام مورد عالقه  که  که دو وس���یله را با فاصله مناسب نگه داش���ته اید، تا بتوانید متوجه شوید 

او است.

 	

کنم؟ کودکم نوبت گیری  چگونه با 
نوبت گیری یعنی چه؟

در ط���ی حرف زدن، افراد بزرگس���ال نوبتی حرف می زنند و وقتی یک نف���ر صحبت می کند، فرد 	 
کودک نیز باید این نکته رعایت شود. گوش می دهد. در حین ارتباط با  دیگر 

گ���وش می کنی���د و وقتی 	  کودکتان از خ���ودش ص���دا درمی آورد، ش���ما به او  ب���رای مث���ال وقت���ی 
کودکتان  صداس���ازی او تمام شد، ش���ما ش���روع می کنید. در این حالت نوبت گیری بین شما و 

انجام شده است.

کنید. کودکتان نوبت گیری  با رفتارهای 

کردن به ش���ما، 	  کودکتان از خودش نش���ان می دهد مثل صدا درآوردن، نگاه  ک���ه  کنش���ی را  هر وا
لبخند زدن یا دست و پا زدن یا حتی عطسه کردن، به عنوان یک نوبت از طرف او در نظر بگیرید.
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کودکتان شعر بخوانید. برای 

کودکان���ه یا محلی را 	  کودک آرام اس���ت و حالش خوب اس���ت، برایش انواع ش���عرهای  که  زمانی 
بخوانید.

گر در شعر 	  کنید. مثاًل ا موقع ش���عر خواندن از شکلک های صورت یا حرکت دست هم استفاده 
کنید. گفته شده »دستامونو باز می کنیم«، شما هم دست هایتان را باز 

کنید. 	  گر پاسخ داد، صدا و حرکتش را تقلید  وقتی شعر را خواندید منتظر بمانید، ا
ی���ک ش���عر را بارها و بارها برایش بخوانی���د و هر بار هم عین دفعه قب���ل بخوانید. وقتی چندین 	 

کنید، مثاًل  دفعه یک شعر را خواندید و دیگر برای او آشنا شد، در بعضی بخش های شعر مکث 
کودک صدایی دربیاورد. می گویید »تاب تاب عباس���ی خدا منو ...« و منتظر می مانید تا 

کمی آهسته تر بخوانید تا یاد بگیرد.	  شعرها را خیلی تند برایش نخوانید. 
کودکتان حتی می تواند تنفس س���ریع تر 	  کار  که در نوبتش انجام داد پاس���خ دهید.  کاری  به هر 

کند، یا صدا دربیاورد. فورًا پاسخ دهید و یا خواندن  باشد یا با پا ضربه بزند، لبخند بزند، غرغر 
شعر را ادامه دهید یا دوباره بخوانید. 

کتاب بخوانید. با هم 

کتاب را در دهانش می گذارد یا می جود اشکالی ندارد. حتی 	  کودک شما در این سن  گر  حتی ا
کتاب بخوانید خوب است. گر چند لحظه هم بتوانید با هم  ا

کتاب های درسی سال های قبل خواهر و 	  کتاب داس���تان یا  ش���ما می توانید از روی تصویرهای 
کنید. از روی تصاویر می توانید شعر بخوانید و تصاویر  کودک تعریف  برادر بزرگتر، تصاویر را برای 

را به او نشان دهید.
کتاب را بگیرد، ورق بزند و نگاه کند. مجبورش نکنید که فقط به گفتن 	  اج���ازه دهی���د خودش هم 

شما گوش کند.
کودکتان نشان دهید. 	  کتاب را به  در حالت رو در رو قرار بگیرید و 
کتاب به او نش���ان دهید و بگویید : »بیب بیب ماشینه« یا 	  مثاًل می توانید عکس ماش���ین را در 

که او چه  کنید  س���گ را نش���ان دهید و بگویید: »هاپ���و رو ببین. هاپو میگه هاپ هاپ«. ن���گاه 
که  کاری  کشید و جوید، در مورد  کتاب را  گر  کنید. ا گر صدا درآورد تقلید  کاری انجام می دهد. ا

کتابو می خوری؟« می کند حرف بزنید: »تو 
کنید. 	  کوتاه تر استفاده  کنید از جمله های  سعی 
کنید و اس���م آن را 	  گر به یک عکس نگاه می کند یا دس���تش را روی آن می گذارد، به آن اش���اره  ا

بگویید. س���پس دوباره منتظر بمانید تا صدایی درآورد. س���پس دوباره نوبت ش���ما است. چیز 
کتاب را به او نشان دهید و ادامه دهید.  دیگری در 

کنید.	  کارها را تکرار  بارها این 
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کودکان ارتباط برقرار می کنند: که  دالیل مختلفی 
کردن یا امتناع از چیزی، برای مثال س���رش را به عالمت »نه« تکان می دهد.	  برای اعتراض 
کنید.	  کردن، مثاًل بطری را به شما می دهد تا برایش باز  برای درخواست 
برای جلب توجه از صداسازی یا اشارات استفاده می کند.	 
که چیزی را به شما بدهد یا آن را به شما نشان بدهد.	  برای این 
کند.	  برای سالم یا خداحافظی، مثاًل دستش را تکان می دهد تا بای بای 
که چیزی را برایتان بیاورد، به آن 	  گ���ر از او بخواهید  که به دیگران پاس���خ بدهد، مثاًل ا برای این 

اشاره می کند یا آن را برایتان می آورد.
برای نشان دادن شی مورد عالقه اش، مثاًل به چیزی اشاره کند و سپس برگردد و به شما نگاه کند.	 

کند. کنید و منتظر بمانید تا او ارتباط را شروع  کودکتان توجه  به رفتارهای 

کودکتان در موقعیت های 	  به حرکات و رفتارهای 
کنید. به عنوان مثال ممکن اس���ت  مختل���ف توجه 
کند  وقتی او چیزی را می خواهد به س���مت آن نگاه 
کنید  کارهای او توجه  گر ش���ما به این  و بگوید »ِا ِا« ا

می توانید متوجه منظور او شوید.
کودکت���ان را 	  به ج���ای اینک���ه همیش���ه نیازه���ای 

کند.  ح���دس بزنید، بگذارید او از ش���ما درخواس���ت 
گرس���نه اس���ت و موقع غذا دادن به او  که  مثاًل زمانی 
کند. مثاًل دست شما را بگیرد و به  اس���ت، اجازه دهید او به روش خودش از شما درخواست غذا 

کند. سمت آشپزخانه ببرد یا به یخچال نگاه 

کودکان از 8 تا 12 ماهگی آموزش برقراری ارتباط با 

کلمات واقعی ب���رای برقراری ارتباط با ش���ما  کودکتان در ای���ن مرحله هن���وز از  ک���ه  درس���ت اس���ت 
کردن، از شما  کردن دس���ت یا صداسازی  اس���تفاده نمی کند، اما به روش های مختلفی مثل دراز 

درخواست می کند.

کودک 8 تا 18 ماهه می فهمد: که  مواردی 
کلمه های آشنا در موقعیت های روزمره مثل »بای بای« یا »باال«	 
اسم ها یا وسایل آشنا مثل شیشه شیر، توپ یا چراغ	 
کلمه »نه«	 
کو؟«، به طرف عروس���کش 	  پرس���ش های س���اده، برای مثال وقتی از او می پرس���ید »عروس���کت 

حرکت می کند و به آن نگاه می کند یا به آن اشاره می کند.
دستورات ساده همراه با اشارات 	 

کودک 8 تا 12 ماهه بیان می کند: که  مواردی 
کلمات( پیام هدفمندی 	  کردن، صداس���ازی و یا اشارات )بدون اس���تفاده از  با اس���تفاده از نگاه 

را می رساند.
گفتار نامفهومی دارد.	  کنار یکدیگر می گذارد و  صداها را در 
از صداهای خاصی برای اش���اره به چیز خاصی به طور ثابت اس���تفاده می کند، مثاًل »هو هو« را 	 

همیشه برای اشاره به هاپو بیان می کند.
کلمه استفاده می کند.	  گهگاهی از یک 
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که حرف بزند! کودکتان را مجبور نکنید 
که حرف  کمک نمی کند  کند، به او  کلمه ها را بعد از ش���ما تکرار  کودکتان بگویید  که مدام به  این 
که این نکته یادتان بماند، با خودتان  زدن را زودت���ر یاد بگیرد، بلکه تأثیر معکوس دارد. برای آن 

بگویید: اینقدر نگو »بگو«!

کنید. کودکتان به  صورت رو در رو ارتباط برقرار  با 

کنارش قرار بگیرید که فاصله تان 	  کنید باید طوری در  وقتی می خواهید با کودکتان ارتباط برقرار 
کم باشد و به راحتی بتواند صورت شما را ببیند.  با او 

که صورتش به س���مت ش���ما باش���د. یا 	  کودکتان را طوری روی پایتان قرار دهید  مثاًل می توانید 
کودکتان باشید  که هم سطح  که وقتی روی زمین نشسته است طوری مقابلش بنشینید  این 

و او به  راحتی صورت شما را ببیند.

کنید. کودکتان تقلید  از 

کار است!	  کنید، تقلید آسان ترین  کار  که باید چه  گر مطمئن نیستید  ا
کاری 	  کودکتان تقلید می کنید، او لذت می برد. همان  کارها، صداها و حرکات ص���ورت  وقت���ی از 

که می گوید، دقیقًا مثل خودش  کودکتان انجام می دهد، انجام دهید. هم���ان چیزی را  ک���ه  را 
کودکتان در حال زدن قاش���ق روی قابلمه است شما هم شما عین او، همین  گر  بگویید. مثاًل ا

کنید. کار را تکرار 
کنید.	  کرد، شما هم دوباره از او تقلید  کار را تکرار  کودکتان دوباره آن  گر  ا
کند.	  که از شما تقلید  کودکتان به او یاد می دهید  شما با تقلید از 

کودکتان حرف بزنید. کارهای  در مورد 

کردن و صداهایش س���عی می کند به ش���ما  کردن، اش���اره  کودکت���ان در ای���ن مرحله از طریق نگاه 
چیزی بگوید.

گر لیوان آب از دست کودکتان  کارهای کودکتان با او حرف بزنید. مثاًل ا شما می توانید در مورد این 
گفت »آ«، شما بگویید »آخ! آب ریخت! خیس شد!«. افتاد و او 

کلمه ها و جمله های  کودکتان با صداس���ازی می خواهد چیزی را به ش���ما بفهماند، با  وقتی 
کنید. ساده منظور او را بیان 

مث���اًل وقت���ی با انگش���تش به س���مت موتور اش���اره 
می کن���د و می گوید »ِا ِا« ب���ه او بگویید »موتور، قام 

قام«.
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کودکتان حرف بزنید. که می افتد با  کارهای خودتان و اتفاقاتی  در مورد 

کودکتان حرف بزنید. مثاًل وقتی بش���قاب غذا را برای 	  که انج���ام می دهید با  کارهایی  در م���ورد 
کودک می آورید بگویید »به به! می خوام بهت غذا بدم«.

کودکتان ح���رف بزنید. مثاًل 	  که در طی روز اتف���اق می افتد، برای  که در م���ورد چیزهایی  ی���ا این 
وقتی دارید دست هایش را می شویید بگویید »دستت رو می شورم، به به! چه تمیز شد!«.

کنید. کودکتان بازی  با 
که با اسباب بازی هایش 	  کاری  که هر  کنید، این است  کودکتان بازی  که با  بهترین راه برای این 

کنید. انجام داد، از او تقلید 
کودک را 	  بنابراین باید شما هم همان وسیله را برای خودتان داشته باشید و در حین بازی وسیله 

کار  گر دارد به عروسکش غذا می دهد، شما هم با عروسک خودتان همان  از دست او نگیرید. مثاًل ا
را انجام دهید.

        

کنید. کودکتان ایجاد  نوبت گیری را در 
که منتظ���ر می مانید، 	  اول ص���ورت خودتان را مش���تاق نش���ان دهی���د و منتظ���ر بمانید. وقت���ی 

که نوبت اوست.  کردن به صورت شما متوجه می شود  کودکتان با نگاه 
کی توجه 	  کودکتان به یک اسباب بازی یا خورا چطور مشتاق بودن خود را نشان دهید؟ وقتی 

که می خواهی���د حرف های او را  کودکتان نزدیک تر ش���وید تا بداند  می کند، ش���ما می توانی���د به 
کمی باال بیندازید، انگار مشتاقانه منتظر  کنید و ابروهای خود را  بشنوید. چشمان خود را بازتر 
کمی تکان دهید و یا لبخند بزنید تا تشویق شود در  ش���نیدن حرف های او هستید. س���رتان را 

مورد آن صدایی در بیاورد. 
کودک نشان دهید و منتظر  که نوبت اوس���ت، ش���ما می توانید آن چیز را به  کودکتان نمی داند  گر  ا

کاری انجام دهد. بمانید تا 

آموزش نوبت گیری در قالب بازی
کودکتان ممکن است به شما نگاه کند، اشاره کند، صدایی از خودش دربیاورد یا کاری انجام دهد.	 
کنار بزند و 	  کند پارچه را از روی سر شما  مثاًل وقتی با او دالی بازی می کنید، ممکن است تالش 

صدایی در آورد. مثاًل بگوید »آ«.
ک���ه دارد 	  کودکت���ان از ص���دا اس���تفاده می کن���د، راحت تر متوجه می ش���وید  ک���ه  معم���واًل زمان���ی 

نوبت گیری می کند.
کودک 	  گر  که صدایی از خودش دربی���اورد، نوبت گیری می کند. ا کودکتان بدون این  گاهی  ام���ا 

کارهای او با دقت  کنید و به اشاره ها و  شما صداهای زیادی بیان نمی کند، باید چهره او را نگاه 
کنید. توجه 
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آموزش نوبت گیری با استفاده از سؤال پرسیدن

کودکتان بپرسید: که می توانید از  انواع سؤاالتی 
کدومو 	  کودک نگه دارید و از او بپرس���ید:  گزینه ای: دو تصویر یا دو وس���یله را در مقابل  س���ؤاالت 

کند یا چیزی بگوید.  کند، اشاره  که می خواهد نگاه  کودکتان ممکن است به چیزی  می خوای؟ 
کودک می تواند حتی با تکان 	  که جواب آنها آره / نه باشد و  س���ؤاالت آره/ نه: س���ؤاالتی بپرسید 

دادن سرش جواب دهد. مثاًل می توانید بپرسید: دوست داری بریم بیرون؟

کلمه های پرسشی آموزش نوبت گیری با استفاده از 

که با »چی؟«، »کو؟« 	  کودک در این مرحله می تواند سؤاالتی را  کلمه های پرسشی:  سؤاالت با 

کودکتان  گ���ر از  کردن ج���واب دهد. مثاًل ا و »ک���ی؟« از او می پرس���ید، ب���ا صدا درآوردن یا اش���اره 
گر نتوانست آن را  کودکتان می تواند یخچال را به شما نشان بدهد. یا ا کو؟«  بپرس���ید »یخچال 

کند، می تواند دستش را به عالمت »نیست!« باال بیاورد.  پیدا 
کنید س���ؤاالتی 	  کنند، پس س���عی  کلمات اس���تفاده  ک���ودکان در ای���ن مرحله هنوز نمی توانند از 

کلمات به آنها جواب بدهد. البته منظورمان این نیست  که او بتواند بدون استفاده از  بپرسید 
کاًل از این نوع سؤاالت از او نپرسید. که 

کنید یا این 	   آن را به سؤاالت آره/نه تبدیل 
ً
گر نتوانست به این نوع سواالت جواب بدهد، فورا ا

که خودتان جواب آن سؤال را بدهید.
کودکتان نتوانس���ت جواب دهد، بپرس���ید 	  کار می کنی؟« و  مث���اًل وقتی می پرس���ید »داری چ���ی 

»داری بازی می کنی؟«

کودکتان سؤال نپرسید. بیش از حد از 
کردن است، مدام از او سؤال نپرسید. کودکتان در حال بازی  که  زمانی 
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کنید. کار او راتوصیف  کردن است،  که در حال بازی  زمانی 
که مدام از او سؤال بپرسید، در مورد  کردن است، به جای این  کودکتان در حال بازی  که  زمانی 

کنید. که او انجام می دهد صحبت  کارهایی 

کنید. کودک را معنی دار  صداسازی های 

کردن این  کودکتان صداس���ازی های ب���دون معنی مثل »باباباب���ا« می گوید، برای معن���ادار  وقتی 
کنید و بگویید »بابا«. یا مثاًل وقتی می گوید »َد َد َد َد«، با بیان »َد  کودک اشاره  صداسازی به پدر 

کنید. کودک معنادار  َد« و اشاره به در، آن را برای 

که بتواند حرفهای شما را بهتر متوجه شود. کنید  کودکتان طوری صحبت  با 
 

کنید: کودکتان صحبت  در مورد موارد زیر با 
که دارد هاپ 	  که همین االن دارد می افت���د، حرف بزنید. مثاًل در مورد س���گی  در م���ورد اتفاق���ی 

که دارند در پارک بازی می کنند، یا روش���ن و خاموش ش���دن المپ،  هاپ می کند، یا بچه هایی 
که او دارد می بیند و می شنود.  یعنی تمام چیزهایی 

ک���ه دارید 	  که قرار اس���ت اتف���اق بیفتند ب���ا او حرف بزنی���د. مثاًل وقتی  در م���ورد چیزه���ای آش���نا 
کنید، به او بگویید »داری میری حموم«.  که حمامش  لباس هایش را در می آورید 

که چند لحظه پیش اتفاق افتاده ان���د. مثاًل یک دقیقه بعد از 	  کنید  در مورد مس���ائلی صحب���ت 
که مامان بزرگ می رود، می توانید بگویید: » مامان بزرگ نیست. رفت خونه«. این 

گفته ش���د، از اش���اره 	  که در باال  کودکتان در مورد چیزهایی  کردن با  کنید موقع صحبت  س���عی 
کنید تا او بهتر متوجه حرف های شما بشود.  کردن و شکلک های صورت هم استفاده 

کلمه ها و 	  ک���م تمام  کم  ک���ه می گویید را درک نکند، اما  کلمه آن چیزی  کلمه به  ممک���ن اس���ت 
جمله ها را درک می کند.

کنید.	  کوتاه استفاده  که از جمالت خیلی  یادتان باشد 

که بتواند بهتر حرف بزند. کنید  کودکتان طوری صحبت  با 

کودکتان دارد با شما ارتباط برقرار می کند، جواب شما باید مربوط به آن چیزی باشد 	  که  وقتی 
کرده است.  که او در آن لحظه به آن توجه 
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گربه ای را می بیند و به 	  کودکتان  گر  کنید. مثاًل ا کلمات یکسان اس���تفاده  در ش���رایط یکس���ان از 
که همیش���ه می گویید.  کنید  کلمه ای اس���تفاده  آن اش���اره می کند، موقع جواب دادن از همان 
گربه، دفعه  گر همیشه می گویید پیشی، هر بار آن را تغییر ندهید، مثاًل یک دفعه نگویید  مثاًل ا

بعد بگویید پیشی یا میو.
گر 	  کنی���د. مثاًل ا گفت���ن چیزهایی مثل »ای���ن، اون، اون ها« اس���تفاده  از اس���م چیزه���ا به ج���ای 

کند، به جای این  که با آن بازی  کودکتان می خواهد توپ را بگیرد و شما توپ را به او می دهید 
که بگویید »ایُن بگیر«، بگویید »توُپ بگیر«.

کودک  یک روش برای تقویت درک و حرف زدن 
کودکتان به شما  گر  کنید. مثاًل ا کلمات مهم را تکرار  کنید  کودکتان حرف می زنید، سعی  وقتی با 
کثیف شده«  کثیف شده است، این طور به او بگویید: »دستت  که دست هایش  نش���ان می دهد 
کثیف شده،  کنید. مثاًل بگویید دستت  کثیف را بار دیگر موقع شستن دست هایش تکرار  کلمه  و 

بذار بشورمش.
         

کودکتان در مورد محیط اطرافش اطالعات بیشتری بدهید. به 
کودکتان حرف می زنید، معمواًل اس���م چیزهای مختلف را به او می گویید )مثاًل بس���تنی،  وقتی با 
کافی نیس���ت. الزم اس���ت در م���ورد آن چیزها، اطالعات بیش���تری به  ت���وپ(، اما ای���ن به تنهایی 

کودکتان بدهید.
مثاًل در مورد توپش می توانید چیزهای مختلفی به او بگویید:

اسمش: توپ
کمد، پایین پله، توی حیاط کجاست: باالی 

گرده، بزرگه، قرمزه  توپ چه جوریه: قلقلیه، 
کیه: مال منه، مال داداشه مال 

کن، بندازش کار می کنی: قلش بده، پرتش  باهاش چی 
کو؟ کلمات پرسشی: این چیه؟ توپ 
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کتاب بخوانم؟ر کودکم  چگونه با 

کتاب 	  کلمه را متوجه بش���ود و بعضی تصاویر را می شناس���د، از  کودکتان می تواند چند  که  حاال 
خواندن لذت خواهد برد. 

کتاب هایش بیش���تر خوش���ش می آی���د و از ش���ما می خواه���د آن را بارها و 	  کودکت���ان از بعض���ی از 
کلمه یا نکته جدید یاد  کتاب می خوانید، یک  کودکتان  که ب���رای  باره���ا برایش بخوانید. هر بار 
کت���اب را برایش بخوانید،  کودکتان از ش���ما خواس���ت ده ها بار یک  گر  می گی���رد. بنابراین حتی ا

کنید و بخوانید.  حوصله 
که تصاویر رنگی و 	  کتاب هایی اس���ت  کودکان در این مرحله رش���د،  کتاب ها برای  بهتری���ن نوع 

کم داشته باشند.  بزرگتر و نوشته 
کودک نقاش���ی بکش���ید یا تصاویر 	  کاغذ برای  کتابی در دس���ترس نداش���تید، خودتان روی  گ���ر  ا

کاغذ بچسبانید.  کتاب های درسی فرزند بزرگتر را ببرید و روی 


