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 مقدمه مترجم 

مربيان و والدين محترم، مطالبي که پيش رو داريد برگرفته از کتاب نوشته پروفسور لوواس مربوط به آموزش 

کودکان اوتيسم است.هدف از انتشار اين مطالب در اختيار قرار دادن اطالعات و راهکارهايي براي افزايش کيفيت 

شد. مواردي که در اين جزوه مورد بررسي قرار مي آموزش و باال بردن سطح آگاهي خانواده ها و مربيان عزيز مي با

گيرد به والدين مي آموزد که چگونه مي توانند با صرف وقت، و به کارگيري دقت بيشتر با کودکان خود رفتار کنند و 

ا موارد مورد نياز کودکان را چگونه به آنها آموزش دهند که اشتياق يادگيري در فرزندشان شکوفا شود. ما مي توانيم ب

 راهکارهايي که در اين جزوه ذکر گرديده بچه ها را هم از لحاظ آموزشي و هم از لحاظ رفتاري ياري نماييم

 مرکز آموزش و توان بخشی کودکان اوتيسم

 برخي از نکات احتياطي درباره فلسفه درمان آموزش :

وجود ندارد. البته افرادي که نخست اينکه، هيچ روشي که بتواند تمام مشکالت افراد ناتوان ذهني را حل کند، 

سعي دارند به اين اشخاص کمک کنند، به تعدادي از تکنيک هاي آموزشي نياز دارند. به عنوان مثال: روش هايي که 

براي محبت کردن و يا ترساندن يک کودک نابينا به طور ويژه اي خوب جواب مي دهد. ممکن است براي يک کودک 

وت باشد. به هر حال)) معلم، درمانگر يا والد(( بايد انعطاف پذير، خالق و قادر بر اوتيسم سرکش تا اندازه اي متفا

 ايجاد تنوع در تکنيک ها و روش ها باشد

در آغاز کار، اهداف کوچک را مورد بررسي قرار دهيد، به گونه اي که شما و کودکتان مورد توجه قرار گيريد. مراحل 

د داشتن و تقال کردن براي دسترسي به برخي از ايده آل هاي دست نايافتني کوچک رو به جلو را بيابيد. به جاي امي

و يا فراتر از حد انتظار بايد به مجموعه اي از اهداف کوچک تر توجه کنيد. برنامه ها در توالي توسعه يافته اي 

ماني که يک برنامه گسترش داده مي شوند، به طوري که برنامه هاي آغازين بايد قبل از موارد ديگر شروع شوند. ز

اي ارائه آغاز مي گرددو بچه موفقيتي در برخي از مهارتهاي اوليه کسب کرد، برنامه هاي بعدي ممکن است به گونه

شوند که زير مجموعه برنامه هاي نخستين باشند. اکثر برنامه ها تداوم دارند به طوري که داراي هيچ نقطه پاياني 

ز ممکن است يک کودک سه يا چهار برنامه را دريافت دارد.)به عنوان مثال در ماه معني داري نيستند. همچنين در آغا

هاي نخستين، او در جريان برنامه مربوط به کاهش عصبانيت، نشستن به طور مناسب، ايجاد تماس چشمي و 

ل کند. برنامه جاري را دنبا 04توسعه تقليد غير شفاهي قرار مي گيرد(. در حالي که يک سال بعد ممکن است 

برنامه هاي آغازين با جزئيات مرحله به مرحله به طور قابل توجهي گسترده مي شوند. چنين جزئيات وسيعي در 

 رسند، اما ما ترجيح داده ايم که با دقت به آن ها نگريسته شودبرخي موارد فراوان به نظر مي

 فصل اول

 انتخاب پاداش:



رست انجام داد، او را با اين عبارات تشويق کنيد: )) اين جا يک پاداش هاي مثبت: معموالً وقتي بچه کاري را د

تکه شيريني به عنوان پاداش وجود دارد((. ))امشب مي تواني ديرتر بخوابي((. ))مي تواني يک تکه بستني 

در آغاز بخوري((. يا چيزهايي شبيه به اين جمالت را بيان کنيد. بنابراين شما چيزي را به او مي دهيد که عالقه دارد.

کار، پاداش ها بايد کامالً واضح و واقعي باشد )مثل بستني و بوسه(.زماني که کودک مورد نظر پيشرفت مي کند، 

جوايز معموالً کم رنگ تر مي گردند، به گونه اي که در اين هنگام فقط توسط يک نگاه يا برخي از تصديقات اندک رفتار 

ن احساس مي کنند که رفتارهاي معين، ممکن است خودشان در حال فرد، انتقال داده مي شوند. خيلي از معلما

تحسين قرار گرفته شوند و پاداش هاي ديگر مثل غذا و تحسين اجتماعي براي ابقاي رفتار، مورد نياز نيستند. اما در 

پاداش ها، مثبت  آغاز کار، تحسين کردن به خاطر رفتار ويژه، بايد صورت گيرد تا آن رفتار با اطمينان تثبيت شود. اين

ناميده مي شوند.موقعي که شما افراد ناتوان ذهني را تحسين مي کنيد، بر آن رفتار تأکيد زيادي داشته باشيد. مثالً 

موقعي که مي خواهيد با بيان عبارات او را تشويق نماييد. کلمات ))آفرين(( ))خوبه(( يا ))عالي بود(( را با صداي بلند 

حضار وجود دارند از آن ها بخواهيد تا براي او دست بزنند و او را در آغوش بگيرند، ببوسند  بيان کنيد. در صورتي که

نوازش کنند. ما نوعاً همراه با تشويق و تحسين در غالب عبارات، از پاداش هاي خوراکي نيز استفاده مي کنيم. به 

کوچک )يعني بخش هايي به اندازه يک عنوان مثال، شما با خردکردن غذاي يک بچه و تبديل آن به تکه هاي خيلي 

نيمه از قند، نوشيدن مقدار اندکي از مايعات، ليس زدن يک شکالت کارامل براي يک بار( مي توانيد هزاران پاداش را 

براي رفتار مطلوب ايجاد نماييد. شما بايد انواع گوناگوني از تصديق ها را به کار بريد و ببينيد کدام يک بهتر جواب مي 

 دهد

 وري از منفي ها: د

نوع ديگري از پاداش، دوري از موارد منفي است. يک بچه نرمال نوعاً در رابطه با شکست يا ضعف احساس 

نگراني مي کند. درست انجام دادن رفتار، ناراحتي يا دلواپسي او را کاهش مي دهد. ليکن برخي از بچه هاي ناتوان 

ريشاني ندارند. حتي اگر به طور قابل توجهي از هم نوعانشان ذهني به خاطر اشتباه کردن احساس ناراحتي و پ

عقب تر باشند و تحت کنترل قرار گيرند. غالباً قانع و خوشحال به نظر مي رسند ودنيا را همان طور که هست باور 

نوان مي نمايند. در چنين مواردي معلم بايد با صرف نظر کردن از پاداش هاي مثبت يا عدم تصديق رفتارشان، به ع

مثال با صداي بلند گفتن))نه(( باعث گردد تا آنها به خاطر رفتار اشتباه تا اندازه اي احساس ناراحتي و عدم آرامش 

کنند. اين مورد انجام مي شود تا تحرک بچه ها جهت يادگيري را افزايش دهد و بنابراين به آنها کمک کند تا مشکالت 

ل کودکتان و شايد با ايجاد ناراحتي و ترس اندک در او توسط فرياد بعدي را کاهش دهند. با جدي بودن در مقاب

کشيدن بر او يا تنبيه کردنش، تحسين هاي اجتماعي شما)گفتن))آفرين(( بوسه ها و در آغوش کشيدن هاي شما( 

انيد از دست بالفاصله براي او موثرتر و مهم تر مي گردند به گونه اي که وقتي به او نشان داده ايد که شما نيز مي تو

 او عصباني شويد، او شما را بيشتر تصديق مي کند

ي پاداش نکته مهم ديگر که بايد به خاطر داشته باشيد اين است که تا جايي که ممکن است خيلي زود از مرحله

غذايي خارج شده و پاداش هايي مثل تحسين هاي رايج))خوبه!(( ))عالي(( که نرمال و طبيعي هستند را به کار 

ريد. بچه به شما مي فهماند که چه موقع اين برنامه را تغيير دهيد. اگر شما پاداش هاي غذايي را متوقف نماييد و بب

رفتار بچه نامتناسب شود دوباره به سمت پاداش هاي غذايي برگرديد و رفتارش را بهبود بخشيد، سپس دوباره اين 

 تغيير جهت را آغاز کنيد

 تنبيه: 



ه کردن اين است که عملي را انجام دهيم که براي بچه ناخوشايند باشد. به عنوان مثال با يکي از روش هاي تنبي

صداي بلند گفتن))نه!(( از جمله اين موارد است. براي برخي از بچه ها، گفتن کلمه ))نه!(( تمام آن چيزي است که 

ي را امتحان کنيد که بچه از آن ها بيزار شما بايد بگوييد تا آن ها کاري را که انجام مي دهند، متوقف نمايند. موارد

است و شما مي توانيد از آن ها به عنوان تنبيه استفاده کنيد. به عنوان مثال برخي از بچه ها از ورزش کردن نفرت 

پاشو يا دويدن به دور  -دارند، بنابراين شما مي توانيد در زمان وقوع رفتار نامطلوب از ورزش هايي)مثل بشين

 تفاده کنيدساختمان( اس

Time-outمحروم کردن : 

غالباً اين حالت ))محروم کردن(( مي تواند به طور ساده با روي گرداندن معلم از بچه به صورت عدم نگاه به او، يا 

کمي گسترده تر با قراردادن بچه در گوشه اتاق و شايد در حالت شديدتر، قرار دادن او در يک اتاق مجزاي بدون 

فعاليت هاي مطلوب ديگر انجام شود. فاکتور معمول اين اعمال، اين است که آن ها به بچه نشان جذابيت و فارغ از 

دهند که يک مدت زمان معيني وجود دارد که در آن هنگام او به انجام فعاليتهاي مطلوبش دسترسي نمي يابد و در 

ه در محروميت قرار داده شود، به طوري دقيق 5تا  3آن موقع نمي تواند آن ها را انجام دهد. ممکن است بچه به مدت 

ثانيه آخر او بايد کامالً ساکت باشد. اگر در موقعي که بچه عصباني مي شود، او را از حالت محروميت خارج  34که در 

دقيقه در  5کنيد شما سهواً او را به خاطر عصبانيتش تشويق نموده ايد. همچنين مواظب باشيد که بچه را بيش از 

 نداريد محروميت نگه

Over correctionجبران اضافي : 

شايد بهتر اين باشد که روش جبران اضافي با ارائه برخي از نمونه هاي کاربردي آن معرفي گردد. تصور کنيد بچه 

شما به طور مکرر، شير را بر کف آشپزخانه مي ريزد. براي متوقف کردن چنين رويدادي در مراحل بعدي، بايد او را 

نه تنها خودش اين مقدار شير را از روي زمين پاک کند، بلکه تمام کف آشپزخانه را نظافت نمايد. سپس وادار کنيد تا 

بايد او را تمرين دهيد تا ليوان هاي مملو از شير را در آشپزخانه به دست گرفته و حرکت کند، بدون اين که آن را بر 

 آشپزخانه است روي زمين بريزد. هر مورد ريختن شير برابر با تميز کردن کل

 فصل دوم

 نشستن مناسب:

ممکن است عجيب به نظر برسد اما بايد به بچه هاي خاص ياد داده شود که به طور صحيح روي صندلي 

بنشينند. اين اولين تجربه يادگيري است که مي تواند گام خوشايندي باشد. قبل از اينکه به برنامه هاي ديگر 

چه تا بتواند به طور صحيح در جلسات بپردازيد، اين برنامه را آموزش دهيد. سه دستور مفيد براي کمک کردن به ب

 دست هايت آرام و راحت باشد. -3بلندشو  -2بشين  -1آموزشي بنشيند عبارتند از: 

 بشين

اولين دستور بشين است که هميشه الزم نيست آن را آموزش دهيم، اگر بچه نمي داند چگونه روي صندلي 

 بنشيند بايد از دستورات زير پيروي کنيد.

 سب با اندازه ي بچه انتخاب کنيد، صندلي را مستقيماً پشت سر بچه بگذاريد. صندلي متنا -1



دستور بشين را به بچه مي دهيم و سپس به او کمک مي کنيم )او را هل مي دهيم يا او را هدايت فيزيکي  -2

 مي کنيم تا روي صندلي بنشيند(.

 اي ديگر تشويق مي کنيم. وقتي کودک نشست، بالفاصله او را با مواد خوراکي يا پاداش ه -3

 به بچه مي گوييم بلند شو )اگر الزم بود بلندش مي کنيم( و سپس مرحله ي دوم و سوم را انجام مي دهيم. -0

 به بچه مي گوييم بشين و کمک ها را کاهش داده و به تدريج آن ها را محو مي کنيم. -5

شيند. پاداش ها وقتي داده مي شود که بچه آن قدر به بچه کمک مي کنيم تا زماني که خودش به تنهايي بن

 روي صندلي نشسته باشد. در گام هاي بعدي به تدريج فاصله صندلي و بچه را افزايش دهيد.

اگر قبل از اينکه شما از او بخواهيد، بلند شد با تأکيد)شايد با جّديت( او را سرجايش بنشانيد آن قدر که او به 

 اجازه شما، ناراحت شود. خاطر بلند شدن از روي صندلي بدون

حاال بايد دستور ))بلندشو(( را مطرح کنيم. ابتدا او را راهنمايي کنيم و اگر الزم شد بچه را از روي صندلي بلند 

کنيم و به او پاداش دهيم. به خاطر داشته باشيد وقتي به او مي گوييد ))بنشين(( بنشيند و وقتي مي گوييد))بلند 

 شو(( بلند شود.

ثانيه روي  5د در انجام اينکه به دستور شما روي صندلي بنشيند، مهارت پيدا کند. در ابتدا به مدت بچه باي

 صندلي بنشيند و به تدريج اين زمان را افزايش دهيد.

 درست نشستن)صاف نشستن(:

 بچه مي تواند روي صندلي بنشيند، اما ممکن است روي صندلي خم شود يا سر بخورد.

ت روي صندلي نشست، مطمئناً به طور شايسته اي به آموزش توجه نمي کند. براي اينکه اگر بچه به اين صور

بچه خوب کنترل شود و پيچ و تاب نخورد، بايد صاف روي صندلي بنشيند، گام هاي زير براي آموزش اين دستورالعمل 

 ها توصيه مي شوند: 

 و داده شود: وقتي بچه روي صندلي خم مي شود، يک سري فرمان ها بايد به ا -1

 صاف بنشين)بايد محکم گفته شود( اجازه بدهيد بچه معني اين کار را بفهمد.

 فوراً معني نشستن را با صحيح نشستن خودمان بر روي صندلي به بچه نشان بدهيم. -2

 ممکن است الزم باشد بوسيله ي هل دادن از روبرو يا صاف کردن پشت بّچه او را راهنمايي کنيم.

 براي درست نشستنش جايزه بدهيد.به کودک  -3

بچه را در موقعيت هاي مختلف قرار دهيد و از او بخواهيد که بنشيند يک يا دو بار او را راهنمايي کنيد و سپس  -0

 به او فرصت انجام اين کار را بدهيد.

را با زور اگر بچه نمي تواند صاف بنشيند و شما احساس کرديد که او تنبلي مي کند يا لجباز است. او  -5

بنشانيد. شما بايد بچه را به گونه اي آماده کنيد که بتواند خودش به طور مناسب و سريع بنشيند و سپس کار را با 

 او شروع کنيد.



د و ليکن بعد از اينکه بچه پس از هر دستوري به طور صحيح نشست. خيلي گرم و صميمانه او را تشويق کني -6

 بايد به جديت خود ادامه دهيد زيرا اگر جديت شما کم باشد او همچنان خميده مي نشيند.

 دست ها آرام و بدون حرکت 

 سه دستور مهم براي آرام و بي حرکت ماندن دست ها.

اين  همه بچه هايي که بي قرارند و يا خود تحريکي با دست هايشان دارند، نمي توانند توجه شان را جلب کنند.

 بچه ها ممکن است صحيح نشسته باشند و درست گوش بدهند.

 اما اگر دست هايشان را تکان بدهند ممکن است کلماتي را که شما مي گوييد نشنوند. 

 آرام بودن دست ها ممکن است به چندين صورت باشد.

 دست ها آرام و آويزان در کنار بچه باشد. -1

 د.دست هايش را صاف روي پاهايش بگذار -2

 دست به سينه بنشيند. -3

موقعيتي که براي بچه طبيعي تر و براي شما مفيد است را انتخاب کنيد. بچه هايي را که انگشت شصت و 

قرار داد. با گذاشتن کف دست و انگشتان به صورت جدا از هم روي  2انگشت ديگر لمس مي کنند را بايد در موقعيت 

ش پيدا کند. براي بچه هايي که انگشتانشان را تکان نمي دهند ولي دست پا را امتحان کنيد تا بي قراري او کاه

 مناسب است 3و  1هايشان را تکان مي دهند موقعيت 

: وقتي بچه بي قرار است به او بگوييد دستهايت را آرام نگه دار و سپس او را مجبور کنيد دست هايش را 1گام 

 در آن موقعيتي که مي خواهيد قرار دهد.

دي باشيد، بچه بايد ياد بگيرد که اگر خودش اين کار را انجام دهد خوشايندتر از آن است که شما آن کار : ج2گام 

 را براي او انجام دهيد.

 : وقتي که در گام هاي ابتدايي به بچه کمک مي کنيد براي پيروي از دستوراتتان به او پاداش دهيد.3گام 

مي کنيد براي اينکه دست هايش را به دستور شما در موقعيت : به تدريج مقدار کمکي که به بچه تان 0گام 

مناسب قرار دهد را کاهش دهيد. به بچه زمان کافي براي پاسخ دادن به دستوراتتان بدهيد و فقط زماني که ضرورت 

 دارد به او کمک کنيد و تا جايي که الزم است راهنمايي ها را کم کنيد

aام دهيد به بچه بگوييد))اينجوري کن((.: وقتي شما مي خواهيد رفتاري را انج 

b.اگر الزم شد او را راهنمايي کنيد تا از شما تقليد کند : 

c.براي تقليد کردن از شما به او پاداش دهيد : 

d به تدريج و آرام آرام راهنمايي ها را کم کنيد و بعد به او دستور بدهيد)براي اينکه کارش را به طور مناسب :

 از حرکات دستتان براي او استفاده نکنيد(.انجام دهد اصالً 

: وقتي بچه متوجه شد از او چه مي خواهيد، به تدريج پاداش هاي غذايي را کم کنيد و رفتار درست او را 5گام 

فقط با تأييدهاي اجتماعي ادامه دهيد. براي مثال، هنگامي که شما بعد از هر پاسخ صحيح با غذا به او پاداش مي 



پاسخ صحيح به او غذا بدهيد و به تدريج اين  5آن به ازاي هر سه پاسخ صحيح، وسپس به ازاي هر دهيد، بعد از 

ها را کاهش داده و تأييدهاي اجتماعي را جايگزين آن کنيد. سرانجام تأييدهاي اجتماعي را کم کنيد، آن قدر پاداش

 طور صحيح بنشيندکه بچه ياد بگيرد هر روز به همان صورتي که از او انتظار مي رود به 

 تعميم دهي درست نشستن

بعد از اينکه بچه ياد گرفت به طرز صحيح روي صندلي با يک بزرگسال و در يک اتاق بنشيند. اين يادگيري را به 

هاي مختلف در اتاق نشيمن، آشپزخانه، حمام و اتاق خواب افراد ديگر وجاهاي ديگر تعميم دهيد. او بايد روي صندلي

معلم با او کار کنند و از صندلي هاي مختلفي نيز استفاده  و ..... به دستور شما بنشيند. اشخاص مختلفي به عنوان

کنيد. احتمال دارد وقتي جاي بچه را عوض کرده و او را کنترل مي کنيد تا به تقاضاهاي شما جواب دهد هر چند 

 تقاضاهاي شما معقول و ساده باشد، بچه کج خلق شود و نق بزند

 مانده رفتاری برای کودکان در خود –تکنيک های آموزشی 

 Lovaasنوشته پروفسور  The Me Bookترجمه قسمت هايی از کتاب   

 «بخش دوم»

 فصل سوم

 ايجاد توجه و تمرکز نگاه و هدايت آن : 

براي برقراري تماس چشمي، دستور))به من نگاه کن(( را به کار ببريد، قبل از آن بهتر است مطمئن شويد که 

 کودک درست نشستن و توجه کردن را به طور مناسب آموخته است.

 : کودک روي يک صندلي روبروي شما بنشيند. 1گام 

 نيد.ثانيه تکرار ک 14تا  5: دستور))به من نگاه کن(( را هر  2گام 

: با هر بار نگاه کردن صحيح کودک، او را با جايزه يا غذا تشويق کنيد. پاسخ صحيح هنگامي روي مي دهد  3گام 

ثانيه بعد از دستور شما، به مدت يک ثانيه به چشمان شما نگاه کند. به طور واضح براي کودک روشن کنيد که  2که 

 و جايزه مي دهيد.به خاطر دادن پاسخ کافي و نگاه کردن به شما، به ا

ثانيه  5ثانيه وقفه ايجاد کنيد. بعد حدود  2: اگر کودک به صورت شما توجه ديداري نداشته باشد، در حدود  0گام 

 به طور پيوسته به او نگاه کنيد و سپس آن دستور را دوباره تکرار کنيد.

به شما نگاه کنند. بنابراين شما  : وقتي شما مي گوييد))به من نگاه کن(( بعضي از بچه ها نمي خواهند 5گام 

اي غذا )يا هر چيز ديگري که مورد بايد پاسخ را هدايت کنيد. شما مي توانيد تماس چشمي را با نگه داشتن تکه

توجه قرار مي گيرد( ايجاد کنيد. به اين صورت که شيء مورد نظر را در مسير مستقيمي بين چشم هاي کودک و 

مانند زماني که به او دستور مي دهيد توجه او را هدايت کنيد. سپس دستور ))به  چشم هاي خودتان نگه داريد و

 من نگاه کن(( را تکرار کنيد و همزمان راهنمايي و هدايت را نيز ارائه دهيد.

بار درخواست مکرر برقرار شد، سعي کنيد به  14ثانيه و طي  2: هنگامي که تماس چشمي به فاصله  6گام 

تب راهنمايي را کاهش داده و حرکات دست که براي جلب توجه به کار مي رود را به تدريج و طي تدريج و به طور مر

در خواست هاي متوالي کم کنيد. براي افزايش زمان برقراري تماس چشمي و استمرار آن به تدريج مشوق را به 



ايش دهيد و سپس پاداش را به او تأخير بيندازيد يعني طول مدت زماني که بچه بايد به چشمان شما نگاه کند را افز

و ..... تا جاي که او به تدريج ياد  5، تا  3بشماريد، سپس تا  2بدهيد. قبل از اينکه به او پاداش بدهيد آرام آرام تا 

 بگيرد که مدت زمان بيشتري به شما نگاه کند.

 توجه : نکاتي که در اين کار بسيار مهم است.

د انجام دهيد، ثابت قدم باشيد و براي جزئيات و مسائل فرعي نگران و مردد شما بايد براي آنچه که مي خواهي

نشويد. در اجراي هدف نهايي اين نکته بسيار مهم است زيرا هنگامي که آموزش شما به کودک به صورت آرام و 

تدريجي باشد، اشتباهات قابل بخشش نيست. بهترين زمان براي آموزش تماس چشمي هنگامي است که کودک 

روي صندلي بنشيند. زيرا صندلي يک موقعيت ساده و مناسب يادگيري را فراهم مي کند و پرت شدن حواس کودک 

را کم مي کند و اين موقعيت را به آساني براي شما ايجاد مي کند که شرايط را تحت کنترل خود در آوريد. پس از 

شد، بخواهيد که ايستاده به شما نگاه کند و  اينکه نگاه او به شما)در حالي که روي صندلي نشسته است( کنترل

اين کار را در اتاق هاي ديگر و محيط هاي مختلف انجام دهيد و براي هر بار موفقيت در انجام اين کارها او را تشويق 

و  ثانيه 3ثانيه،  2ثانيه شروع کنيد و به تدريج از او بخواهيد که به مدت بيشتري به شما نگاه کند،  1کنيد. با مدت 

 بيشتر و هر بار او را تشويق کنيد.

 تقليد، مطابقت و زبان اوليه: 

شما با تقليد به بچه مي آموزيد که دستش را باال ببرد براي اينکه بيني اش را لمس کند، دست بزند، بلند شود، 

ه او کمک کنيد از لبخند بزند و ..... وقتي او توانست از حرکات شما تقليد کند، شما مي توانيد در کارهاي زيادي ب

قبيل اينکه به او بياموزيد چگونه با اسباب بازي هايش بازي کند، چه طور لباس بپوشد، چگونه از بيان چهره اي 

استفاده کند. تقليد يکي از موثرترين شيوه هاي آموزشي است و شايد ابتدايي ترين راهي باشد که بچه هاي عادي 

بايد به خاطر داشته باشيد که سرعت يادگيري بچه ها متفاوت است.  از جامعه بزرگسال ياد مي گيرند، هميشه

مسئله اي که در مورد اين بچه ها مهم مي باشد اين است که تقليدهاي آن ها را کنترل کنيم تا آنها توانايي 

 استفاده به موقع از آنها را پيدا کنند.

 رفتاری برای کودکان در خودمانده  –تکنيک های آموزشی 

 Lovaasنوشته پروفسور  The Me Bookقسمت هايی از کتاب  ترجمه  

 «بخش سوم»

 فصل چهارم

 تقليد از کارهاي ساده : 

ي رفتار ديگران و در مورد زبان بوسيله ي بچه هاي عادي رفتارهاي پيچيده اي مثل ورزش و بازي را با مشاهده

را از مشاهده ي جامعه ي خود و مهارتهاي شنيدن صداي ديگران بدست مي آورند. بنابراين بچه ها اکثر مسائل 

بازي را با تقليد ياد مي گيرند. بعد از کار با کودکان داراي اختالل نافذ رشد شما مشاهده مي کنيد که اين بچه ها 

چگونه در تقليد از رفتارهاي شما شکست مي خورند يا اينکه آن ها رفتارهاي شما را اشتباه تقليد مي کنند يا شايد 

اي آن ها در يادگيري رفتارهاي مهم از مردم در زندگي روزانه، مي تواند به ناتواني آن ها در تقليد مناسب شکست ه

اند که بچه ها قبل از اينکه بتوانند مهارتهاي بسيار پيچيده را تقليد کنند بايد نسبت داده شود. تحقيقات نشان داده



د بگيرند. زماني که بچه ياد گرفت مهارتهاي حرکتي درشت را که رفتارهاي بسيار ساده را از همساالن يا بزرگترها يا

با بيان ))اينجوري کن(( از طرف مربي مي باشد را به خوبي تقليد کند، اين يادگيري به او کمک مي کند تا او 

گيرد. رفتارهايي مثل مهارتهاي خودياري، بازي هاي مناسب، ورزش ها و روابط اجتماعي قابل قبول را به خوبي ياد ب

تقليد از رفتارهاي اجتماعي ديگران رشد هوش اجتماعي بچه را باال مي برد. بايد به خاطر داشته باشيم که مهم 

ترين وسيله براي يادگيري، تقليد است که در آن بچه به محيط اطرافش بيشتر توجه مي کند و بدين وسيله عالقمند 

کته ي مهمي که در يادگيري رفتارهاي تقليدي وجود دارد و تحريک مي شود که کارهاي ديگران را انجام دهد. ن

برقراري تماس چشمي است که يکي از عوامل اصلي در آموزش است. اگر بچه به طور مداوم پرخاشگري و 

رفتارهاي از هم گسيخته از قبيل کج خلقي ها يا خود تحريکي داشته باشد ممکن است به شما نگاه نکند و 

بنابراين بايد ابتدا سعي کنيد کج خلقي ها و خود تحريکي هاي بچه را متوقف کنيد و به دستورات شما را نبيند. 

 تماس هاي چشمي او پاداش دهيد، سپس آموزش برنامه هاي تقليدي را شروع کنيد.

کار شما زماني سخت مي شود که بچه فقط نشسته، ولي چشم هايش را مي چرخاند، لبخند مي زند، دست 

رو مي رود و غيره. بايد اين رفتارها را متوقف کنيد. بچه بايد بداند، آن کار را بايد انجام دهد و شما مي زند و در خود ف

با گريه کردن، نق زدن، کج خلقي، خودآزاري يا هر رفتار مزاحم ديگري که در يادگيري مداخله کند، کوتاه نمي آييد. 

تري براي کنترل او داريد. پيشرفت بچه بايد توسط شما يا مأيوس نشويد، براي اينکه بچه شما را بپذيرد، احتياج بيش

 مشاهده گر در تمام طول يادگيري به صورت اعداد و ارقام ثبت شود.

 تقليد حرکتي درشت

 باال بردن دست ها: 

 گام اول: بچه روبروي شما مي نشيند، دست هايش را به هم مي زند و به صورت شما توجه مي کند.

گام دوم : تحريکات : در اين مرحله دستورات را با صداي بلند به او بدهيد. بگوييد ))اينجوري کن(( و دست هايتان 

را به طور مستقيم باالي سرتان ببريد. اگر او نتوانست به عملکرد تقليدي شما پاسخ صحيح بدهد، او را راهنمايي 

 کنيد.

هايتان را باالي سرتان ري کن(( در حالي که مانند گام دوم دستگام سوم : راهنمايي ها و دستور بياني))اينجو

مي بريد، تکرار کنيد. بعد از اينکه دستهايتان را باال برديد، دستهاي بچه را به طرف جلو بکشيد و آن ها را باالي 

ست هايش را باال ثانيه نگه داريد و يا پشت سر او بايستيد و او را راهنمايي کنيد تا د 1سرش قرار دهيد و به مدت 

 ببرد. بچه را به دليل پاسخ صحيح اش تشويق کرده و به او پاداش دهيد.

گام چهارم : راهنمايي را کم کنيد. اگر بچه نتوانست به سعي دوباره شما، براي باال بردن دستها پاسخ صحيح 

هنمايي را کم کرده و بعد از بدهد، گام سوم را دوباره شرح دهيد. شما بايداو را چندين بار هدايت کنيد. سپس را

مدتي آن ها را محو کنيد و دوباره آن تمرين را آزمايش کنيد. بدين صورت که به عنوان مثال به او بگوييد))اينجوري 

کن((. سپس دستهايش را بلند کنيد تا به صورت موازي باالي سرش قرار گيرد. بعد دستهايش را رها کنيد و فوراً 

ثانيه، دستها را باال نگه داشت، به او پاداش دهيد. اگر  1سرتان قرار دهيد. اگر بچه حتي  دستهاي خودتان را باالي

 برگرديد و از راهنمايي هاي ارائه شده در آن استفاده کنيد. 3نتوانست آن ها را باال نگه دارد، به گام 

گفته شد،  0ي که در گام گام پنجم : اگر کودک به طور مناسب به چند آزمايش متوالي شما، با راهنمايي هاي

 پاسخ صحيح داد. شما بايد راهنمايي ها را کم کنيد تا به هدف نهايي برسيد.



مثال: به بچه دستور))اينجوري کن(( بدهيد و سپس دستهاي بچه را به طرف جلو نگه داريد و به تدريج آن ها را 

اگر بچه به تقليد از شما خودش دستهايش را به سمت باال بکشيد، شما نيز دستهايتان را باالي سرتان نگه داريد. 

 0حتي به مدت خيلي کوتاه باالي سرش نگه داشت، به اين کار او پاداش دهيد و اگر نتوانست، مطابق آنچه در گام 

 آمده، او را راهنمايي کنيد.

که به آموزش توضيح داده شد، بچه ممکن است قادر باشد  5: با به کار بردن راهنمايي هايي که در گام  6گام 

شما پاسخ صحيح بدهد. شما بايد راهنمايي هايتان را کم کنيد. يعني به جاي اينکه دستهاي بچه را بگيريد و به 

طرف باال بکشيد، به طور ساده اي دستهاي او را با نوک انگشتانتان بگيريد و باال ببريد. اگر او دستهايش را به تقليد از 

ش دهيد و سعي کنيد در مراحل بعدي از راهنمايي استفاده نکنيد. بعضي مواقع شما شما باال برد، فوراً به او پادا

فکر مي کنيد، بچه به کمک زيادي نياز دارد در حالي که اين طور نيست. بچه ها اگر بدانند شما در انجام کارها به 

ختي است ولي اين يک آنها کمک مي کنيد، سعي و تالش کمتري براي انجام آن کار مي کنند. به هر حال کار س

 حقيقت است که شما بايد اين مراحل را با بچه طي کنيد.

 دست زدن 

 : بچه روبروي شما بنشيند و به صورت شما توجه کند. 1گام 

 : تحريکات: دستور شفاهي اينجوري کن را بدهيد، و در زمان هاي متفاوت با هم دست بزنيد. 2گام 

سب نداد، شما بايد تعدادي از راهنمايي ها را به کار ببريد تا اينکه مطمئن : راهنمايي : اگر بچه جواب منا 3گام 

شويد بچه پاسخ صحيح مي دهد. براي دست زدن وقتي دو شخص به بچه کمک کنند و او را راهنمايي کنند، کار 

مک کننده يا زانو آسان تر مي شود. روبروي بچه بنشينيد و با او چهره به چهره باشيد وقتي که با او کار مي کنيد. ک

بزند يا پشت سر بچه بنشيند و شما بگوييد اينجوري کن. شما دست بزنيد و همزمان کمک کننده دستهاي بچه را از 

 پشت بگيرد و به تقليد از شما شروع به دست زدن کند. فوراً براي خوب دست زدنش به او پاداش دهيد.

ها را کم کند( در عوض شما دستور کالمي را ارائه دهيد و  : راهنمايي ها را محو کنيد.)کمک کننده، کمک 0گام 

دست بزنيد و بعد کمک کننده ، دستهاي بچه را يک يا دو بار به هم بزند و اگر بچه حتي يک بار خودش به تنهايي 

هاي متوالي کم کم راهنمايي ها را محو کنيد. فقط دستهاي بچه را در دست زد، او را تشويق کنيد. در تمرين

قعيتي ببريد که مي خواهد دست بزند. در هر تمرين راهنمايي را انجام دهيد که مطمئن هستيد بچه با آن پاسخ مو

صحيح مي دهد. اگر بچه در دادن پاسخ مناسب در مراحل ارائه شده شکست خورد، برگرديد و از راهنمايي هاي 

ين صورت راهنمايي کم نمي تواند مفيد باشد. قوي تري استفاده کنيد که بچه قادر شود جواب صحيح بدهد. در غير ا

 بچه را شرکت دهيد و اصرار کنيد به شما توجه کند و کار شما را انجام دهد، يا اينکه براي او مدل شويد.

 تغيير براي دست زدن

 در اين جا روش هايي پيشنهاد شده است براي اينکه اگر شما شخصي را براي کمک کردن در دسترس نداريد.

 ) دست زدن( در باال نگاه کنيد. 1: به گام  1گام 

: شما بگوييد اينجوري کن. دستهاي بچه را بگيريد و خودتان دست بزنيد و دست هاي او را برايش به هم  2گام 

بزنيد. در اين روش، هر دوي شما در زمان يکساني دست مي زنيد. بعد از چندين بار دست زدن، فوراً او را براي خوب 

 يق کنيد.دست زدن تشو



: راهنمايي ها را کم کنيد. دستور شفاهي بدهيد و دست هاي بچه را بگيريد و با هم يکبار يا دوبار به هم  3گام 

بزنيد و سپس خودتان چندين بار دست بزنيد. در حالي که مي گوييد))اينجوري کن(( فوراً براي خوب دست زدن به 

ها را ادامه دهيد. به جاي اينکه دستهاي بچه را برايش به هم بچه جايزه بدهيد. شما بايد محو کردن راهنمايي 

بزنيد، به او دستور شفاهي بدهيد و دستهاي بچه را بگيريد و فقط آن ها را در موقعيت دست زدن قرار دهيد. شما 

شکست  فوراً چندين بار دست بزنيد. اگر بچه پاسخ بدهد، حتي يکبار دست بزند به او فوراً جايزه بدهيد. اگر بچه

 برگرديد. 2خورد به گام 

: دستور شفاهي بدهيد و شروع به دست زدن کنيد. اگر بچه نتوانست از شما تقليد کند، او را راهنمايي  0گام 

کنيد و دست هايش را تا کنار لباسش باال ببريد. سپس دست زدنتان را ادامه دهيد و بگوييد))اينجوري کن((. اگر بچه 

ت خورد به گام قبل برگرديد و راهنمايي هاي واضح بيشتري را به کار ببريد. در اين در پاسخ دادن مناسب شکس

روش شما بايد به گونه اي در آموزش بچه تأثير داشته باشيد که او بتواند بدون کمک دهنده از شما تقليد کند. وقتي 

ياد گرفته است را با هم مخلوط  بچه بوسيله تقليد صحيح از شما بتواند به مقدار معيني پاسخ دهد، رفتارهايي که

کنيد و آموزش آن ها را شروع کنيد. مثالً باز کردن دست ها، لمس کردن بيني و دست زدن را به صورت تصادفي ارائه 

دهيد. به خاطر داشته باشيد که بچه بايد تقليد صحيحي از رفتارهاي تصادفي که ارائه مي شوند، داشته باشد. در 

 است به دستورات مخصوص يا متوالي پاسخ دهد. غير اين صورت او ممکن

 رفتاری برای کودکان در خودمانده  –تکنيک های آموزشی 

 Lovaasنوشته پروفسور  The Me Bookترجمه قسمت هايی از کتاب   

 «بخش چهارم»

 فصل پنجم

 طبقه بندي اشياء ساده 

اشاره کنيد(. اين کار به  Aو    A: ابتدا دو شيء که بچه شما بايد طبقه بندي کند را انتخاب کنيد)به اشياء 1گام 

شي مخصوصي احتياج ندارد. اما نبايد شکل خيلي پيچيده باشد. براي مثال با يک جفت فنجان زرد شروع کنيد. 

شفاف و پيدا باشد، بگذاريد. يک فنجان زرد به او  ( روي ميز جلو بچه که کامالً براي اوAفنجان زرد را )شکل 

( و آن را جلو بچه نگه داريد و مطمئن شويد که به آن نگاه مي کند)ممکن است احتياج باشد که به آن Aبدهيد)شکل   

و در دست شما است)فنجان( آن را به بچه بدهيد و به ا aمورد اشاره کنيد و به کودک بگوييد نگاه کند(. در حالي که   

بگذارد. بعضي بچه ها به  Aرا بردارد و نزديک يا روي فنجان  aبگوييد))بگذار روي شکل خودش(( بچه شما بايد فنجان   

اينچي قرار دهيم.  3را در يک ورقه  Aسختي جاي اشياء روي ميز را مي دانند. يک راه کمک به بچه ها اين است که 

اينچي به او کمک  3بايد او را تشويق کنيم. تکه هايي از کاغذ را در جاي يکسان )خودش( مي گذارد  Aوقتي کودک 

مي کند تا پاسخ صحيح را مشخص کند همچنين اين کار به او براي نگاه کردن به مکان اشياء نيز کمک مي کند. 

اطر )مخصوصاً اگر بزرگسال کاغذ را در موقعيتهاي مختلف روي ميز بعد از هر تمريني جابه جا کند(. شما بايد به خ

داشته باشيد که در حال حاضرفقط يک شيء وجود دارد و کودک شما ممکن است خسته شود.وقتي شما براي 

شروع گام بعدي آماده مي شويد، احتماالً نگاه بچه منحرف مي شود.ممکن است کودک شما نداند، از او چه مي 

بگذارد. وقتي او ياد گرفت راهنمايي ها را  خواهيد که انجام دهد. شما بايد او را راهنمايي کنيد که روي مثل خودش

 محو کنيد.



که مي خواهيد به بچه آموزش دهيد را انتخاب کنيد و تا  Bدو جفت : دو شي  -: طبقه بندي اشيا ساده 2گام 

جايي که ممکن است بايد آن شي از شي اوليه متفاوت باشد. براي مثال: اگر شي اول شما يک قاشق بوده است، 

و  A( يک جوراب را انتخاب کنيد. B( يک فنجان بوده، دومين شي )Aانتخاب نکنيد. اگر اولين شي شما) يک چنگال را

B  فنجان و قاشق( را روي ميز جلو بچه بگذاريد. سپس(B  را به او )يک قاشقي که روي ميز است و مي شناسد(

ندهيد که همان وقت آن را درست کند. به او  بدهيد و بگوييد))بگذار روي مثل خودش(( اگر بچه اشتباه کرد به او اجازه

بگوييد))نه(( و شي را از او پس بگيريد و آن کار را دوباره شروع کنيد. مشکل اصلي خود تصحيحي در طول آموزش 

اين است که ممکن است بچه فقط جايگزين کردن يک پاسخ را بدون اينکه به چيزهاي ديگر نگاه کند، ياد بگيرد. 

است که قابل انعطاف شويم و روش هاي مختلف را براي اينکه ببينيم کدام روش براي بچه شما بهترين روش اين 

را ادامه  b( به او پاداش دهيد. ارائه   Aنه نزديک  bرا روي   Bمفيد است را به کار ببريم. اگر پاسخ بچه شما صحيح بود)

 ما مقايسه مناسبي داشته باشد.را ثابت نگه مي داريد تا بچه ش Bو  Aدهيد در حاليکه موقعيت شکل 

را با فاصله يکسان از خط وسط روي  Bو  Aارائه به صورت تصادفي موضوعات  -: طبقه بندي اشياء ساده 3گام 

را به صورت تصادفي ارائه  Bو   Aبايد در روي ميز در طول اين گام ثابت باشند و وسايل    Bو  Aميز جلو بچه قرار دهيد. 

 1را سه بار و .... ارائه بدهيد. اگر کودک شما در گام  Bرا يک بار و   Aرا يکبار،    Bرا دوبار، سپس    Aدهيد. براي مثال   

طبقه بندي کند پيشنهاد مي شود. شما ابتدا فقط يک موضوع را ارائه دهيد. اگر شما وقتي  Aرا يا  Aنتواند شي   

ا را کنار ميز يا کنار بدنتان نگه داريد، شما ممکن شيء را به کودک مي دهيد، دست هايتان را تغيير دهيد يا دست ه

است به صورت غير عمدي کودکتان را به سمت شيء که در کنار ميز است هدايت کنيد. براي مثال: اگر شما شيء 

را با دست چپ به کودکتان مي دهيد، شما به صورت تصادفي مي توانيد کودکتان را به شيء که در دست چپتان 

هاي شما ثابت باشد. به همين دليل وقتي مي خواهيد شي را به کودک بدهيد بايد دست است هدايت کنيد

دستتان را تا حد ممکن به کنار بياوريد و نزديک خط وسط جلو چشم بچه قرار دهيد. مطمئن باشيد که در حين کار از 

چه داديد، مطمئن باشيد بدنتان اشارات زياد بدني يا اشارات صورتي خودداري کنيد. بعد از اينکه شيء را به دست ب

را به سمت شيء خم نمي کنيد. در حين کار آرنج تان را روي ميز نگذاريد. قبل از اينکه شيء را به بچه بدهيد، به 

شي صحيح نگاه نکنيد. در حالي که او مشغول طبقه بندي است به او نگاه نکنيد. در طي مراحل طبقه بندي 

غير صحيح نزديک مي شود لبخند نزنيد و اخم نکنيد. اگر کودک شما در انجام تکاليف هنگامي که او به مورد صحيح يا 

مردد بود. احتمال بسيار زيادي وجود دارد که به شما نگاه کند. براي اينکه او خودش را مجبور به انجام تکاليف کند. از 

 هر بازخوردي خودداري کنيد.

کل است، زيرا انتخاب هاي زيادي وجود دارد که بچه بايد در احتماالً اين گام يکي از برنامه هاي بسيار مش

 يادگيري قانون آن دستورات موفق شود.

را روي ميز در مسافتي مساوي در  Bو  A: اشياء ساده را طبقه بندي کنيد. موقعيت تصادفي: شيء  0گام 

( را به کودکتان بدهيد همانند Bو   Aمقابل چشم کودکان قرار دهيد. در هر تالش جديدي به صورت تصادفي اشياء)   

در سمت  A( را روي ميز تغيير دهيد. به اين معني که بعضي اوقات که Aو  Bگام قبلي. عالوه بر اين موقعيت اشياء )

راست است، بعضي مواقع آن را در سمت چپ بگذاريد. اين آزمايش را ادامه دهيد تا اينکه بچه متناسب با معيار شما 

 شود.

را  Cرا روي ميز قرار دهيد و شيء جديد  Bيا شيء  Aسه جفت: شيء  -ء ساده را طبقه بندي کنيد: اشيا 5گام 

متفاوت باشد. براي مثال اگر شما از فنجان و چنگال استفاده  Bو  Aاز شي  Cجايگزين آن کنيد. سعي کنيد که شي 



استفاده کنيد و اشياء ديگر را از  Cو از شي را تکرار کنيد  0تا گام  2از جوراب استفاده کنيد. گام  Cمي کنيد، براي 

را کامل کرديد، دوباره شي را نشان دهيد و  0کنيد. وقتي گام  Bرا جايگزين شي  Cشي  2روي ميز برداريد. در گام 

( ثابت باشد ولي C  ،B  ،Aموضوع استفاده کنيد و هر سه شي روي ميز باشد.) 3را تکرار کنيد و از هر  0و  3گام 

( به همان صورتي که شما اشيا را به دست بچه مي C   ،B   ،Aکه به دست بچه مي دهيد را تغيير دهيد. )  اشيايي 

 دهيد، موقعيت اشياء روي ميز را تغيير دهيد.

( مانند قبل شي Dشي را نشان بدهيد) 0يا بيشتر از چند جفت(.  0: موضوعات ساده را طبقه بندي کنيد.) 6گام 

D را با شي  0تا  2اين معني که گام هاي  را ارائه دهيد. بهD  و يکي از اشياء ديگر تکرار کنيد تا بچه متناسب با معيار

-است، يکي از دو شي ديگر را دوباره نشان دهيد و گام 0شما آن کار را انجام دهد. وقتي معيار شما رسيدن به گام 

را با چهار شيء تکرار  0و  3ا نشان دهيد و گام شي انجام دهيد. سرانجام اشياء باقي مانده ر 3را با  0و  3هاي 

را با  0تا  2کنيد. وقتي اين مرحله کامل شد، شما مي توانيد معرفي اشياء جديد را در حين کارتان انجام دهيد، گام 

را تکرار کنيد تا اينکه  0و  3شي که نشان مي دهيد، تکرار کنيد. وقتي بچه متناسب با معيار شما شد، سپس گام 

ه ي موردهاي قبلي را دوباره نشان دهيد. اگر شما احساس کرديد اشياء بسيار زياد است و يا اگر جاي آن ها را هم

روي ميز عوض کنيد، کودک گيج مي شود. آموزش موضوعات جديد را شروع نکنيد و تعدادي از موردهايتان را نيز 

موضوع روي ميز باشد شما  5تا  0هيد. هنگامي که کاهش دهيد. و موضوعاتي که قبالً ياد گرفته را به او نشان ند

 را تکرار کنيد. 0و  3مي توانيد گام 

 طبقه بندي رنگ ها 

يا تعداد بيشتري از مربع هاي رنگي نياز داريد. از مراحلي 2براي رنگ هايي که مي خواهيد طبقه بندي کنيد به 

توانيد استفاده کنيد. از لحاظ ديداري طبقه بندي شبيه مراحلي که براي آموزش طبقه بندي اشياء استفاده شد، مي 

رنگ ها نسبت به تصاوير يا اشياء راحت تر است. از آن جايي که بچه اين کار را دوست دارد، آن را در زمان تعيين 

شده و سريع انجام دهيد. شما بايد از اين دستور استفاده کنيد.)بگذار رنگ خودش(. بهترين روش اين است که اين 

هفته انجام دهيد)يک ساعت در روز يا بيشتر(. اگر بچه پيشرفت نکرد، برنامه را براي يک ماه يا  0تا  3مه را حدود برنا

 بيشتر کنار بگذاريد و سپس آن را شروع کنيد.

 طبقه بندي شکل ها 

ي از آن جايي که بچه فقط طبقه بندي رنگ ها را کامل کرده، اگر رنگ شي اي که شما به دست کودکتان م

دهيد با رنگ آن شي که روي ميز است يکسان باشد ممکن است گيج شود. براي مثال: اگر يک چهار گوش زرد و 

يک گردي سبز روي ميز است و شما به بچه تان يک گردي زرد مي دهيد ممکن است او به رنگ توجه کند و به شکل 

کار گيج مي کند را حذف کنيد تا هدف شما را  آن توجه نکند. بنابراين پيشنهاد مي شود چيزي که بچه ي شما را در

ها را با از هر دو کار بفهمد. يک راه براي اجتناب از اشتباه در طبقه بندي کردن شکل ها با رنگ ها اين است که شکل

رنگهاي يکسان انتخاب کنيد. وقتي شما شکل هايي با رنگ هاي متفاوت به بچه نشان مي دهيد، مطمئن باشيد 

که به او مي دهيد، رنگ هاي متفاوت داشته باشد يا همه ي شکل هاي روي ميز رنگ يکساني هر شکلي را 

داشته باشند. توصيه مي شود موردي که به بچه مي دهيد از نظر رنگ با مورد متناظر روي ميز متفاوت باشد و آنچه 

داشته باشد. شما بايد در اين  که به بچه مي دهيد بايد رنگي متفاوت از چيزي که مورد آزمايش جديد شما است را

برنامه به شکل توجه داشته با شيد، نه به رنگ و بايد به بچه هم اين برنامه را آموزش دهيد. وسايل مورد نياز اين کار 

ممکن است از قطعات متفاوت بريده شده ي مقواي رنگي، کاغذهاي رنگي و يا پالستيک باشد شما ممکن است 



د که طبقه بندي شکل ها را به وسيله ي نشان دادن شکل هايي که در اندازه متفاوت بخواهيد به بچه آموزش دهي

اينچ با شکل هاي متفاوت )مثلث، مربع، دايره( روي ميز جلو بچه  12هستند، تعميم بدهد. يک کارت را با اندازه ي 

بخواهيد که آن ها را طبقه بندي  اينچ به او بدهيد و از او 2ي بگذاريد. حاال کارت کوچکتري به شکل مثلث با اندازه

 کند. اين روش مي تواند براي طبقه بندي اشکال ديگر هم استفاده شود.

 رفتاری برای کودکان در خودمانده –تکنيک های آموزشی 

 Lovaasنوشته پروفسور  The Me Bookترجمه قسمت هايی از کتاب   

 «بخش پنجم»

 فصل ششم

 تقليد صداها و کلمات

 ليد صدامرحله اول: تو

توليد صدا عبارتست از: هر صداي ايجاد شده توسط تارهاي صوتي نظير خرخر کردن، قهقهه زدن، پچ پچ کردن، 

 ))آه گفتن(( و ))اي(( گفتن هدف اين مرحله از برنامه، افزايش بسامد اين آواهاي ايجاد شونده مي باشد.

سانتي متر دور از هم بنشينيد. در  66/2تا  04/1گام اول: شما و کودکتان بايد رو در روي يکديگر و با فاصله 

موقعي که بچه ها، ساکت مي شوند )ايجاد صدا را متوقف مي کنند( وقتي ناراحت مي گردند، اين موضوع حائز 

اهميت است که موقعيت مورد نظر را تا حد ممکن دوستانه کنيد و باعث خوشحالي او شويد. سعي کنيد تا از به کار 

جزيي به مقدار زياد جهت کنترل کج خلقي ها و رفتار خودسرانه بپرهيزيد. زيرا اين مورد باعث مي شود بردن تنبيهات 

 تا او به طور کامل ساکت و بي صدا گردد. ولي هر مورد کج خلقي و رفتار خودسرانه بايد در سطح قابل کنترل باشد.

گام دوم: بگوييد ))حرف بزن(( و بالفاصله هر پاسخ آوايي)ايجاد صدا( را با تحسين کردن و غذا دادن پاداش دهيد. 

 ثانيه تکرار کنيد. 14تا  5بايد دستور مورد نظر را هر 

گام سوم: اگر بچه شما، هيچ صدايي را ايجاد نمي کند. بايد او را به طور فيزيکي)با غلغلک دادن، در آغوش 

 فتن يا فعاليت بدني مانند پريدن( کمک کنيد که باعث مي شود تا او صدايي ايجاد نمايد.گر

مورد ايجاد صدا يا  14بالفاصله هر صدايي را که بچه شما ايجاد مي کند، تقويت نماييد. در هنگامي که بچه، 

ام نمود مي توانيد تصور کنيد که بچه دقيقه انج 3يا  2بيشتر از آن را به طور گسترده در هر دقيقه و در هر دوره زماني 

 مرحله اول را با مهارت فراگرفته است و او آن را به خوبي مي شناسد.

 مرحله دوم: تحت کنترل آوردن آواهاي ايجاد شده

ثانيه، صدايي را  3هدف از مرحله دوم اين است که بچه ياد بگيرد بعد از آن که به او گفتيد: ))حرف بزن(( ظرف 

در مرحله اول به او تعليم داديد که مي تواند با استفاده از ايجاد صدا، مقدار پاداش ها را کنترل نمايد. ايجاد کند. 

 اکنون به او چيزهايي، را ياد خواهيد داد که تا اندازه اي پيچيده تر هستند.

 ور از هم بنشينيد.سانتي متر د 66/2تا  04/1گام اول: شما و بچه تان بايد رو در روي هم با فاصله اي در حدود 



ثانيه بعد از  3گام دوم: بگوييد: )) صحبت کن(( و با تشويق کردن و غذا دادن، هر پاسخ آوايي ايجاد شده در حدود 

 14ثانيه، براي  3درخواست تان را تقويت کنيد. اين موارد آموزشي بايد ادامه يابند، تا زماني که بچه ظرف مدت 

 تان پاسخي آوايي را ارائه دهد.آزمايش پي در پي بر مبناي دستور

ثانيه کاهش يابد. اکنون بچه شما بايد  2گام سوم: اکنون فاصله زماني بين دستور شما و پاسخ او بايد در حدود 

 ثانيه بعد از فرمان شما مبني بر ))صحبت کن(( پاسخي را بر اساس ايجاد صدا ارائه نمايد. 2ظرف 

آزمايش پي در پي موفق  14ثانيه اي به منظور ميزاني در حدود  2ه زماني گام چهارم: در موقعي که بچه، در فاصل

 شده است. پس از آن اين فاصله زماني به ميزان يک ثانيه کاهش مي يابد.

آزمايش پي در پي پاسخ آوايي مي دهد،  14هنگامي که بچه ظرف يک ثانيه پس از بيان تقاضا از سوي شما به 

اختياري)يعني آواهايي که خارج از برنامه زماني در رابطه با تبعيت از درخواست شما  وارد مرحله سوم شويد. آواهاي

مبني بر جواب به ))صحبت کن(( ايجاد مي گردند، به اندازه اندکي بايد پاداش داده شوند که با تکان دادن سر و گفتن 

زمايش روي مي دهند، تقويت کننده ))کلمه خوبي بود(( تحسين گردد. شما بايد به آواهايي که ظرف فاصله زماني آ

هاي وسيعي )مثل غذا و بوسه( را در نظر بگيريد. برخي از افراد، در تمام مدت آموزش اوليه آواهاي اختياري را تقويت 

نمي کنند، زيرا احتمال دارد کار بچه را سخت تر کند چون کودک نمي تواند تشخيص دهد کدام رفتار در حال تصديق 

گر او به خاطر اختياري بودن رفتار، پاداش گيرد، موقعي که به خاطر ايجاد صدا تشويق مي شود شدن است. يعني ا

 را درک نمي کند.

 مرحله سوم: تقليد يا اداي صداها

هدف از اين مرحله، اين است که به کودکتان آموزش دهيد تا صداهاي خاصي را تقليد کند که بعداً در جريان گفتن 

 صدا را ادا نمايد. 14کلمات به کار مي روند. کودک شما بايد ياد بگيرد تا 

 آ ب ف د ک م و اي پ ت

 صداي اول:

، بر اساس تقليد از صداي شما، به کار برده مي روش زير، براي آموزش به بچه، به منظور ايجاد نخستين صدا

 شود.

 سانتي متر، دور از هم بنشينيد. 66/2تا  04/1گام اول: شما و کودکتان بايد رو به روي هم به فاصله 

 گام دوم: براي هر آزمايش، يک صدا را بگوييد مثل ))آ((

ز صداي شما، توليد کرد. حتي اگر ثانيه بعد ا 3آزمايش نخست به هر صدايي که بچه ظرف  5گام سوم: در 

شباهت نزديکي با صداي شما داشت به او پاداش دهيد. به عنوان مثال، اگر در آزمايش آغازين، شما در حالي که 

 مي گوييد))آ(( او در جواب بگويد))ا (( يا ))اِ(( اين جواب قابل قبول است.

نمي تواند تلفظ کند، در اين موارد بايد از راهنمايي  گام چهارم: برخي از صداهايي که شما ايجاد مي کنيد را بچه

 ديداري يا فيزيکي استفاده کرد تا شباهت نزديکي را با صداي خود برقرار کنيد.

در روش راهنمايي ديداري، وقتي صدايي را تلفظ مي کنيد، شکل دهان خود را به طور برجسته و واضح به او 

گوييد))آ(( بايد دهان خود را تا حد امکان باز کنيد و بچه را به خاطر تقليد  نشان دهيد. به عنوان مثال هنگامي که مي



از شکل دهان شما، پاداش دهيد. خواه صدا را توليد کرده باشد يا نکرده باشد. )در اين مرحله شکل دهان به حالت 

وفقيت آميز، شکل دهان صدا بيشتر مورد نظر است(. در صورت نياز دهانش را باز کنيد. هنگامي که بچه، به طور م

 شما را تقليد کرد از او بخواهيد تا در همين حال صدايي را ايجاد کند.

 صدا يا آواي حاصل شده، بايد حداقل شباهت کمي با صدايي که شما ايجاد کرديد، داشته باشد.

بار پي در  5براي  راهنمايي ديداري ادامه داده مي شود، تا زماني که بچه صدايي نظير آنچه شما ايجاد کرديد را

پي ايجاد کرده باشد. در روش راهنمايي فيزيکي دهان بچه را به شکل مناسب نگه داريد. هنگامي که بچه، صدا را 

ايجاد مي کند. همچنين هنگامي که با نگه داشتن لب هاي بچه بر روي همديگر آوايي را سر مي دهد. مي توانيد 

ورت فيزيکي ايجاد نماييد. اين راهنمايي بچه را وادار مي کند تا حداقل صداي ))م(( را با راهنمايي کردن او به ص

 صدايي نه چندان دقيق همانند صداي شما ايجاد نمايد.

بار صدايي شبيه به صداي شما را به طور نه چندان دقيق ايجاد کرد  5گام پنجم: بعد از اين که بچه به مدت 

ه گونه اي طراحي مي گردد که صدايي را ايجاد کند که بيشتر از پيش به صداي شما، شباهت دارد. يعني پاسخ او ب

 بر اساس تمرينات موفق، او را وادار کنيد تا صدايش را تا حد امکان، شبيه به صداي شما نمايد.

زش تقليد صداي دوم را بار پي در پي به طور صحيح ادا کرد. آمو 14گام ششم: وقتي بچه صداي نخست را براي 

 آغاز کنيد.

دومين صداي انتخاب شده براي آموزش تلفظ کلمه، بايد از صداي اول کامالً متفاوت باشد. به عنوان مثال، اگر در 

 ابتدا صداي ))آ(( ياد داده شد، صداي ))م(( دومين صداي مناسب خواهد بود.

ده شده را براي آموزش بچه به منظور ادا کردن صداي که در آموزش صداي اول به کار بر 6تا  1گام اول: مراحل 

 دوم ))م(( نيز استفاده مي شوند.

گام دوم: بعد از اين که بچه، صداي دوم ))ميم(( را به مدت ده بار پياپي، به طور درست تلفظ کرد. صداي اول))آ(( 

بار پياپي جواب را تکرار  5چه شما يادگيرد، را دوباره بيان کنيد. آزمايش کردن و آموزش دادن را ادامه دهيد، تا اين که ب

 کند.

گام سوم: گام هاي اول و دوم را تکرار کنيد، تا زماني که بچه در جريان پاسخ، يا انجام رفتار، براي هر آزمايش در 

دي اين آغاز کار فقط يک اشتباه را مرتکب گردد و در واقع در اولين بار تلفظ هر کلمه، غلط داشته باشد و در دفعات بع

 غلط ها را تکرار نکند.

گام چهارم : اکنون بايد حالت تغيير صدهاي ياد داده شده را با دو صدا آغاز کنيد. به عنوان مثال))آ(( و ))ميم(( و 

 ))آ(( و ))ميم(( و ))ميم(( و ))آ(( و ))آ(( و ))آ(( و ))ميم(( و ))آ((.

ت، دوباره باز گرديد و آن را بيان کنيد. سپس دو صدا را در اگر در طول اين مرحله، بچه يکي از صداها را جا انداخ

حالت تغيير و جابه جايي قرار دهيد. به جابه جا کردن صداها ادامه دهيد تا زماني که بچه، به طور دقيق با اين 

 صداها، واکنش درست داشته باشد. اکنون بچه شما آماده است تا صداي سوم را تقليد کند.

 صداي سوم :

 ل: روش آموزش اين صدا، همانند روش به کار برده شده براي آموزش دو صداي نخستين است.گام او



گام دوم: بعد از اين که بچه توانست هر صداي جديدي را تلفظ کند. بايد بازنمايي هايي از صداي جديد را به طور 

تا زماني که بچه به طور دقيق به  متغير، همراه با بازنماي هاي صداهاي آموزش داده شده قبلي، با هم ترکيب کنيد.

 دستور شما پاسخ درست داده و آن را با دقت اجرا کند.

صدا را تقليد نمايد، بايد وارد مرحله بعد شويد، در حالي که صامت ها و  14تا  6گام سوم: وقتي بچه شما بتواند 

کتان ياد دهيد، صداهاي موجود در ليست مصوت ها و کلمات را ايجاد مي نماييد. بايد آموزش را ادامه دهيد تا به کود

زير را تقليد کرده، تلفظ کند. در هنگام کار کردن با بچه در رابطه با تقليدهاي شفاهي آگاه باشيد که اين امر هم براي 

شما و هم براي بچه کاري سخت است به طوري که ممکن است بچه پس رفت کند يعني کج خلقي و خودسري را 

 آغاز نمايد.

 صورت، بايد به مرحله قبل باز گرديد و او را آرام نماييد. در اين

 مرحله چهارم: تقليد کلمات: )تلفظ(

کلماتي که جهت آموزش، انتخاب مي کنيد، بايد شامل صداهايي باشند که بچه بتواند به راحتي آن ها را تلفظ 

به باشند مثالً ) دو جزء شبيه به هم مثل کند. بهتر است اين برنامه را با کلماتي آغاز نماييد که داراي صداهاي مشا

)مامان( يا )بابا( يا صداهايي تقريباً مشابه مثل ))مامان(( يا ))بابا(( يا صداهايي تقريباً مشابه يا )ني ني( هستند. 

 کلمات متشکل از صداهاي خيلي نامتشابه )داراي دو جزء متفاوت مانند ))ميز(( و ))ساعت(( بايد بعداً ارائه گردند.

 کلمه اول:

مورد( کلمه مثل))مامان(( را بگوييد و هر شباهت تقريبي که در بردارنده  54تا  24گام اول: براي چند آزمايش اول )

آ(( يا ))ماک(( تناسب هاي آغازين  -صداهاي اصلي کلمه مورد نظر است را تقويت کنيد. همچنين ))ما(( ))مام( ))ما

 ))گاک(( تناسب نزديکي با ))گاگا(( دارد. مناسب براي کلمه))مامان(( است و کلمه

گام دوم: در صورتي که بچه در چند آزمايش اول توانست کلمه اي نزديک به کلمه شما را به طور مقدماتي ارائه 

دهد و کلمه اي را بيان کند که تا اندازه اي به کلمه شما شباهت داشته باشد بايد آموزش هاي بعدي را در جهت 

کلمه به کار بريد، تا بچه بتواند آن را با تناسب بيشتري تلفظ کند. يعني درآزمون موردنظر وقتي تصويرسازي کامل 

اي را تلفظ مي نمايد که تا اندازه زيادي به نوع مورد نظر، شباهت دارد بايد پاسخ او را تقويت کنيد. روش بچه کلمه

 کامل کردن يک رفتار را بر اساس تصوير کامل آن، ادامه دهيد.

ا زماني که شباهت تلفظ بچه با کلمه شما به قدري واضح گردد که اکثر افراد، بتوانند آن را به راحتي بفهمند، ت

جواب بچه نياز به تلفظ دقيق مثل تلفظ شما ندارد و تقليد مناسب کلمه ))غلغلک(( به صورت ))غلغل(( يا ))غلغلک(( 

 خواهد بود.

تواند آن ها را مشابه با کند و نميبرخي لغات مشکل پيدا ميگام سوم: بچه شما درمراحل اول آموزش در 

 کلمات شما تلفظ کند. به طوري که حتي شباهت نه چندان دقيقي هم، بين آن ها وجود ندارد.

به عنوان مثال، بچه ممکن است در تقليد يک يا چند صدا، که کلمه مورد نظر را تشکيل مي دهند، ناقص عمل 

 کلمه ))مامان(( کلمه ))آ(( است. کند. يک شباهت نامناسب

 شباهت نامناسب ))گاگا(( کلمه ))ک(( يا ))گ(( است.



در حالي که از يک روش صورت سازي )جزء جزء کردن کلمه( استفاده مي نماييد. بايد کلمه مورد نظر را ايجاد 

کنيد. کلمه را به صداهاي ترکيبي اش، تقسيم کنيد و هر صدا را به عنوان آزمون جدا، مورد استفاده قرار دهيد. مثالً 

مان(( تجزيه مي شود. وقتي ترکيب مورد نظر فراهم مي گردد، ما -))ا(( ))ما(( ))ماما –))مامان(( به صورت))م م(( 

بچه هر کدام از آن ها را تلفظ مي کند، و به خاطر تکرار کردن هر ترکيب تقويت مي شود. در اين ترکيب، شما مي 

 توانيد کلمات ديگر را به کار بريد و همانند روش زير، از آن ها استفاده کنيد.

 فرد بزرگسال: ))آ((

 )آ((بچه: )

 فرد بزرگسال: ))آفرين!(( ..... ))ما((.

 بچه: ))آ((

 فرد بزرگسال: ))م م((

 بچه: ))م م ((

 فرد بزرگسال: ))آفرين!(( ...... آ

 بچه: ))آ((

 فرد بزرگسال: ))م م((

 بچه: ))م م((

 فرد بزرگسال: )منتظر مي ماند تا بچه بگويد))آ(( (

 بچه: ))آ((

 تکرار مي کند(. فرد بزرگسال: ))آفرين(( )دوباره

نکته آموزشي در اين جا، اين است که شما از بچه مي خواهيد تا دو صداي متفاوت، را در کنار هم قرار دهد يا به 

هم متصل سازد و صدايي را بر زبان آورد. به عنوان مثال گفتن))م(( عالمتي است از طرف بچه براي گفتن ))ما(( در 

آ(( هيچ گونه راهنمايي نمي کنيد. اين روش را با کاهش دادن راهنمايي از سوي حاليکه در ابتدا او را براي گفتن))

خود و ))گفتن آ(( ادامه مي دهيد تا اين که در پايان آن را کامل کند. نوشتن جزئيات مربوط به ساختن کلمه، اول 

 صحبت کند. روشي مشکل است و بايد تمام امکانات را به کار بريد. تا به يک بچه خاص کمک نماييد تا

به عنوان مثال، اگر در حال کار کردن بر روي ))ما((هستيد، موقعي که مي گوييد ))ما(( بچه ممکن است 

بگويد))آ(( زيرا صداي آخر کلمه شما يعني ))ما(( صداي ))آ(( است که براي او قوي ترين صدا مي باشد از اين جهت 

بگوييد))م م(( او مي گويد: ))ما(( بنابراين گاهي مواقع بگوييد: که او، آن را واضح تر از صدهاي ديگر مي شنود. اگر 

))م م(( سپس ))آ(( را به کار بريد و وقتي مي گويد ))ما(( او را تشويق کنيد. بعد از اين که ، بچه ترتيب درست کلمه 

يگر را جانشين سازيد مورد بازنمايي مداوم انجام داده است. به تدريج کلمات د 5بر اساس روش ذکر شده را با انجام 

و آن را سرعت بخشيد. در موقعي که ميزان بازنمايي کلمه افزايش مي يابد، موارد تقويت کننده موجود بين صداهاي 

 ترکيبي به تدريج کاهش داده مي شوند. در اين هنگام، نتيجه ممکن است اين گونه باشد:



 فرد بزرگسال: ))ما((

 بچه: ))ما((

 ما((-فرد بزرگسال: ))ما

 بچه: ))ما((

 فرد بزرگسال: )منتظر مي ماند تا بچه ))ما(( دوم را بگويد يا او را راهنمايي مي کند(.

 بچه: ))ما((

 فرد بزرگسال: ))خيلي خوب است!((

مان(( و ))ما((  -ما(( ))ما-ترکيب کردن بازنمايي هاي اجزاي يک سيالبي و دوسيالبي کلمات مثل))ما(( و ))ما

بر اساس آن به او کمک شود تا بين اين دو نوع صدا، تشخيص قائل گردد. بچه ممکن است بين حائز اهميت است تا 

گفتن صدهاي کلمه مورد نظر براي مدت زيادي، مکث اندکي داشته باشد.)مثل))ما(( .....))مان(( (. ليکن، با به کار 

اندک مي گويد، به تدريج مي توان اين  بردن تقويت کننده هاي انتخابي براي مواردي که در آن، بچه کلمه را با مکث

 مکث ها را محدود کرد.

 کلمه دوم:

 دومين کلمه اي که براي آموزش تقليد شفاهي به کار برده مي شود. بايد از کلمه اول، کامالً متفاوت باشد.

به عنوان مثال اگر کلمه))مامان(( به عنوان کلمه اول آموزش داده مي شود، کلمه ))ني ني(( به عنوان کلمه دوم 

براي آموزش مناسب است. ممکن است کلمه ))بابا(( يا ))به به(( را به عنوان وجود شباهت هاي مناسب، بپذيريد. 

 اشد که بچه بتواند به طور مجزا آنها را تلفظ کند.کلمه دوم، همانند مورد اول بايد از صداهايي تشکيل شده ب

کلمه دوم بايد به همان روشي که کلمه اول، آموزش داده شد، تعليم داده شود. بعد از اين که بچه کلمه دوم را 

ه براي ده بار پي در پي به طور درست بيان کرد. روش گوناگوني برنامه ها را با دو کلمه آغاز کنيد روش گوناگوني را ب

همان روشي که قبالً توضيح داديم به کار ببريد. اولين کلمه را به بچه بگوييد. اين کلمه را آن قدر تکرار کنيد، تا زماني 

که بچه براي پنج بار متوالي به طور صحيح آن را بيان کند. ممکن است مجبور شويد تا در مراحل اوليه کلمه را با 

صورت که در آموزش اوليه انجام داديد، کلمه را به صداهاي ترکيبي اش راهنمايي به او بگوييد. يعني به همان 

تقسيم نماييد. اکنون کلمه دوم را دوباره معرفي کنيد. اين کلمه را آن قدر تکرار کنيد تا بچه براي پنج بار متوالي به 

را تلفظ کند، هر بار که کلمه اي  طور صحيح بتواند آن را تقليد نمايد. سپس دو کلمه را بيان داريد تا زماني که بچه آنها

را مي گوييد و بچه فقط دفعه اول، غلط جواب داد. از روش ))دگرگوني و تغيير کلمه(( استفاده کنيد تا کلمه ها به 

 خوبي فهميده شوند.

 معرفي کلمات ديگر :

ع کنيد و از پايان وقتي کلماتي را آموزش مي دهيد که داراي اجزاي گوناگون صدا هستند، با جزء آخر کلمه شرو

کلمه به سمت جلو حرکت نماييد. اين نوع روش))اتصال وارونه(( ناميده مي شود. به عنوان مثال اگر کلمه))مامان(( 

را کار مي کنيد. ابتدا))مان(( را تعليم دهيد و سپس ))ما(( را در کنار آن بگذاريد. اگر کلمه)) کلوچه(( را به او تعليم 

يد))چه(( براي او کافي است آن را به طور کامل ))کلوچه(( بيان کند. سپس از او بخواهيد تا مي دهيد، همين که بگوي



چه(( وقتي يک کلمه را از هم جدا مي نماييد، معموالً آن چه که اتفاق خواهد افتاد اين است که در ابتدا  بگويد))کلوـ

دو جزء مستقل از هم بودند درباره اين مورد نگران به صورت ))خودکار يا اتوماتيک(( بيان مي شود، گويي که در آغاز 

نباشيد. وقتي مشاهده نموديد که او به اين روش عادت کرد و کلمه ها را به طور دو جزيي بيان نمود. بدانيد که در 

دهيد مواقع آتي، او تقويت خواهد شد تا مانند شما آن ها را بيان کند. به خاطر داشته باشيد که کلماتي را به او ياد 

که برايش کاربردي باشد، يعني کلماتي که بتواند نيازهاي خود را با آن برآورده سازد و منظورش را بيان کند. به عنوان 

مثال ))باال(( کلمه خوبي است، زيرا مي تواند ياد بگيرد که در مواقع الزم آن را به کار برد، به طوري که وقتي مي 

قرار مي دهد، ))کلوچه(( يک کلمه مطلوب است زيرا با گفتن آن کلوچه دريافت  خواهد بلند شود، آن را مورد استفاده

مي کند. ))بازکن(( يک کلمه خوب مي باشد، زيرا وقتي به او ياد داده مي شود، در هنگام شنيدن اين کلمه مي 

کلمات را قبل از اين  فهمد که وقت بازکردن در است و مي تواند به بيرون برود. خيلي از بچه ها، مي توانند برخي از

که، آموزش را آغاز کنيد، بيان نمايند. اما هنگامي که از آن ها مي خواهيد، آن را نمي گويند و به ندرت به طور 

 مناسب کلمه را به کار مي برند.

توصيه ما اين است که سعي کنيد تا با اطمينان آن ها را به کار برده و در صورتي که پيشرفتي حاصل نشد، 

ه به سمت موارد ساده باز گرديد و آن را کنترل نماييد. صداهاي ساده را به کار ببريد يا براي شروع برنامه از دوبار

کلمات ساده استفاده کنيد. در پايان خيلي از تمرينات غير صوري همراه با کلمات و صداهايي که بچه مي تواند تلفظ 

و آن را به عنوان يک بازي سرگرم کننده مدنظر قرار دهيد. اگر اين کند را فراهم نماييد. در همه جا آن را انجام دهيد 

طور عمل کند، مي تواند زبان را به خوبي فرا گيرد که در اين صورت براي او مطلوب است. زيرا با کلمات و بيان آن ها، 

د.)در مراحل بعد، مي بازي مي کند، بيش از پيش از شما تقليد مي نمايد، حتي اگر معناي آنچه را که مي گويد، ندان

 توانيد معناي کلمات را به او آموزش دهيد.(.

 مرحله پنجم: تقليد صدا، زير وبم و سرعت

هاي ميزان صدا)بلند و اي که آموزش ديده را بيان کند، ممکن است در بخشوقتي بچه ياد گرفت کلمات اوليه

کالتي را نشان دهد. اين مشکالت با استفاده آهسته(، زير و بم )تن صدا( و سرعت بيان کلماتي که مي گويد، مش

 از روش تجزيه يک رفتار، درمان مي گردند.

 تقليد صدا:

گام اول: يکي از صداهايي را که بچه شما مي تواند بيان نمايد را با صداي خيلي بلند بگوييد. در آزمايش اول بچه 

ه گونه اي آموزش دهيد که ميزان صداي شما را تقليد را به خاطر تقليد يا بيان صدا به طور ساده تقويت کنيد. او را ب

کند يعني در هر مورد آموزش در حال جريان، در صورتي بچه را تشويق نماييد که صدا را به طور درست تقليد کند و در 

صورتي که صداي پاسخ، نسبت به ميزان کلمه اي که بيان مي گردد، بلندتر باشد. بايد با تحريک بچه و حرکت دادن 

او به اين سو و آن سو و با نشان دادن حالت بلند بودن صدا و نشانه هاي خاص در رابطه با بلند کردن صدا او را 

راهنمايي کنيد. مثل نقش يک فرد تماشاچي که تيم مورد نظر خود را با کلمات مخصوص تشويق مي کند، سعي 

مه داده مي شود تا زماني که بچه ميزان صداي شما را کنيد تا او را در ايجاد صداي بلند راهنمايي نماييد. تمرين ادا

 تقليد کند.

گام دوم: صداي دوم را با صداي آهسته تر )نجوا( ايجاد کنيد. با حالت خيلي آرام در حاليکه کودک را ساکت مي 

را به طور کنيد. آرام بودن را به او نشان دهيد. انگشتان خود را بر روي لب هايش بگذاريد. بچه در صورتي که صدا 



صحيح بيان کند و اگر بلندي صداي او به همان ميزاني باشد که مورد نظر شما مي باشد تشويق مي گردد. آموزش 

 را ادامه دهيد تا زماني که بچه صداي آرام شما را تقليد کند.

صداي بلند را با  گام سوم: اکنون بايد صداي آرام و صداي بلند را به روش تغيير و جابه جايي با هم به کار ببريد.

نشانه خاص خودش )حالت حاکي از بلند بودن( و صداي آرام را با حرکت آرام نشان دهيد. به تدريج اين نشانه هاي 

 راهنما را کاهش دهيد. اين دو صدا را به طور متغير به کار بريد. تعليم و آموزش ادامه داده مي شود.

 آرام گردد و به آساني اين دو حالت را انجام دهد. تا زماني که بچه از حالت صداي بلند وارد صداي

گام چهارم: پس از آن صداهاي جديد را معرفي کرده و بلندي و آرامي صدا را تمرين کنيد. آموزش بچه را ادامه 

 دهيد تا زماني که بتواند هر صداي جديد را به ميزان مناسب بيان کند.

و بچه توانست در همان زمان آغازين زير و بمي آنها را تقليد کند. يک  گام پنجم: بعد از اين که صداها ارائه گرديدند

دا(( را ارائه دهيد، در حالي که آن را در زير و بم هاي گوناگون )تن پايين و باال،  -دي -نشانه سه صدايي مثل ))دا

گوي زير و بم صدايي که پايين(( مي گوييد. پاسخ بچه را بر اساس رفتار کاملش، شکل دهيد تا زماني که بتواند، ال

کنيد را تقليد نمايد. در هنگامي که بچه، نشانه سه صدايي را ياد گرفته است، مورد بعدي با )الگوي ايجاد مي

متفاوتي از زير و بم ها معرفي مي شود و الگوي تقليدي بچه، در رابطه با زير و بم هاي دوباره طراحي مي گردد تا 

( نشانه هاي جديد سه بخشي، معرفي مي شوند و پاسخ هاي او طراحي مي گردند رفتار آوايي شما را تقليد کند

 تا زماني که بتواند الگوي زير و بم هاي صدا را در دفعه اول تقليد کند.

 تقليد شتاب يا سرعت بيان صدا:

را تکرار نمايد. گام اول: صدايي که بچه بتواند، بيان کند را انتخاب کنيد و از او بخواهيد سه تا چهار مرتبه آن 

مي(( که براي آموزش آن  –مي  –دا(( يا ))مي  -دا -صداهايي که مي توان براي شروع کار انتخاب کرد عبارتند از ))دا

ها)همانند آموزش بچه جهت تقليد زير و بم و ميزان آرامي و بلندي صدا( در ابتدا الزم است تا تنها صداهاي عالمت 

به تدريج رفتار مورد نظر شکل گيرد، به گونه اي که وقتي عالمت يا صداي مورد نظر مورد نظر را بيان دارد و سپس 

 گفته مي شود، آن را با سرعت تقليد کند.

گام دوم: اکنون نشانه يا مورد دوم را به ميزان اندک، ارائه دهيد. سپس اين دو نشان يا کلمه را جابجا کنيد تا 

 آن ها را حفظ کند.زمانيکه بچه بتواند به آساني سرعت بيان 

 گام سوم: کلمات بعدي را هم به صورت تند و هم به صورت آهسته بيان داريد و پاسخ او را طراحي کنيد.

 تا زماني که سرعت بيان و باز نمايي کلمات مورد نظر را به خوبي تقليد کند.

 رفتاری برای کودکان در خودمانده  –تکنيک های آموزشی 

 Lovaasنوشته پروفسور  The Me Bookاب ترجمه قسمت هايی از کت  

 «بخش ششم»

 فصل هفتم

 مهارتهاي مناسب بازي کردن :



)نوعي وسيله بازي است که از تعدادي شيء رنگي به شکل مربع، مستطيل  Blockها:  BLOCKبازي کردن با 

يا نيم دايره تشکيل مي گردد، که با اتصال آن ها به يکديگر يا قرار دادن آن ها در کنار هم، يک شکل خاص مانند 

چگونه مي تواند با بلوک ها، ساختار ويژه اي  ساختمان يا خانه و .... درست ميشود(. بايد به بچه ياد بدهيد که

بسازد. در حالي که کار شما را به عنوان يک مدل مورد استفاده قرار مي دهد بگذاريد خودش اين کار را انجام دهد. 

در پايان، اميد است کودک بتواند از ابتکار خودش استفاده کند و شکل هايي را که از طريق نمونه سازي به او ياد 

شده را بسازد. در اين روش بازي مستقل به او ياد داده مي شود. درجريان آماده کردن شرايط جهت آموزش اين  داده

نوع بازي، شما و بچه بايد رو به روي يکديگر در طول يک متر بنشينيد، در حالي که وسعت آن به قدر کافي باشد تا 

ن ها را بين خود و بچه بر يک طرف ميز قرار مي دهيد. در بتوانيد به هر کدام از بلوک ها دست يابيد، به طوري که آ

آغاز اين برنامه بايد تنها بلوک هاي اندکي در اين مجموعه بازي داشته باشيد. اما به همان ميزاني که آموزش 

ود توسعه داده مي شود، بايد مقدار بلوک ها را اضافه کنيد، به گونه اي که تعداد زيادي از آن ها جهت انتخاب موج

 گردند.

گام اول: يک بلوک را از جعبه بازي برداريد و آن را در جلوي خود قرار دهيد و بلوک مشابهي را در جلو بچه بگذاريد. 

در آموزش اين برنامه همانند آموزش رفتارهاي ديگر، بايد با ساده ترين شکل آغاز کنيد. از بچه بخواهيد تا در جريان 

زدن به بلوک مشابه شما و برداشتن آن، اين کار را انجام دهد يعني يک بلوک را  تقليد از رفتار شما مبني بر دست

 بردارد. مي توانيد با اين دستور شروع کنيد. ))اينطوري انجام بده(( يا ))اين کار را بکن((.

ش دهيد. سپس بلوک را برداريد، از بچه نيز بخواهيد تا بلوکش را بردارد. او را راهنمايي کرده و سپس آن را کاه

در ابتدا ممکن است بلوک شما را بردارد، اما به او ياد دهيد تا بلوک خودش را بردارد. پس از آن وارد مرحله آموزش 

رفتارهاي پيچيده تر مثل برداشتن بلوک خود و قراردادن آن در جاي اول شويد. شايد مرحله بعدي اين باشد که بلوک 

م بزنيد. سپس از بچه بخواهيد تا اين کار را بکند و در صورت نياز او را کمک خود را بچينيد و يکي، دوبار آن را بر ه

 کنيد، سپس آن را کاهش دهيد تا زماني که کار را به خوبي ياد بگيرد.

گام دوم: اکنون به بچه ياد دهيد تا دو بلوک را بردارد، مي توانيد اين کار را با قرار دادن دو بلوک در جلو خود و دو 

ه در جلو بچه شروع کنيد، اول يک بلوک و سپس بلوک ديگر را برداريد. کودکتان را وادار کنيد تا اين گونه بلوک مشاب

عمل کند. سپس او را تقويت کنيد. به اين صورت که وقتي بلوک اول را دست زده ايد و سپس بلوک دوم را بر مي 

و بر روي بلوک دوم بگذاريد و سپس بچه را وادار کنيد تا  داريد، بچه نيز بايد مانند شما انجام دهد. يک بلوک را برداريد

مانند شما با بلوک هايش بازي کند. هنگامي که بچه، قرار دادن دو بلوک بر روي هم را از شما تقليد کرد، استفاده 

 بلوک را شروع نماييد و تا ساختن يک برج ادامه دهيد. 0يا  3کردن از 

وک هاي موجود در اطراف و مرتب کردن آن ها در کنار هم را به منظور گام سوم: وقتي بچه حرکت به سوي بل

ساختن يک برج شروع کرد. براي شما گام نسبتاً ساده اي است که بلوک ها را به گونه اي قرار دهيد تا شکل هاي 

 خيالي بيشتري مثل يک پل را بسازيد. براي انجام اين کار بايد ساختن پل را به او نشان دهيد.

هارم: وقتي بچه، ترکيبات ضروري ساختن را در جريان تقليد از شما ياد گرفته است بايد آن ساختمان را به گام چ

هم بزنيد و از او بخواهيد تا آن را دوباره بسازد سپس به تدريج وقتي يک برج را ساخت، به او ياد دهيد تا آن را 

المت راهنما، از او دور مي سازيد، به او ياد دهيد تا طبق ))برج(( بنامد. در حالي که ساختمان خود را به عنوان يک ع

دستور ))يک برج بساز(( آن را انجام دهد. هدف از اين مرحله، اين است که بازي کردن با اسباب بازي هايش را تحت 

ستيد کنترل شفاهي خود قرار دهيد به گونه اي که فقط به او مي گوييد که با بلوک ها چه چيزي بسازد و مجبور ني



تمام کار را خود انجام دهيد. تمام ترکيبات و نوآوري هايي که مي توانيد با بلوک ها و اشياء )مثل حيوانات، تصاوير و 

 ماسه بازي( ايجاد نماييد، مي توانند کامالً پيچيده و تخيلي باشند.

 بازي کردن با اسباب بازي ها: 

بازي کردن، تعليم بچه به منظور بازي با اسباب بازي يکي از ساده ترين کارها در آموزش مهارت هاي مناسب 

هاي ساده مثل عروسک ها و ماشين ها مي باشد دوباره همانند آموزش بازي با بلوک ها، از هر کدام دو مورد را 

فراهم نماييد. در صورتي که مي خواهيد بچه شما با عروسک ها بازي کند. مرحله اول بايد ساده باشد. عروسک 

داريد و از بچه بخواهيد تا همين کار را بکند. درجريان تبعيت از دستور شما مبني بر ))اين کار را بکن(( يا ))بيا خود را بر

با عروسک ها بازي کنيم(( او را وادار کنيد تا عروسکش را بر دارد. در مرحله بعدي نه تنها بايد عروسک را برداريد بلکه 

 ا وادار کنيد تا همان کار را با عروسکش بکند.بايد آن را در آغوش بگيريد و سپس بچه ر

مراحل بعدي شامل تکان دادن عروسک به سمت جلو و عقب، نوازش کردن او، قراردادن بر روي زمين، پوشاندن 

عروسک با پتو و غذا دادن به او مي باشد. به خاطر داشته باشيد که در صورت نياز او را راهنمايي و تقويت کنيد. پس 

 د به بچه ياد دهيد تا عروسک را بشويد، او را لباس بپوشاند، او را به دستشويي ببرد و .....از آن، باي

فايده داشتن دو جفت اسباب بازي اين است که بچه مجبور نيست تا به خاطر آورد چه چيزي از او مي خواهيد 

آن را به کار برد. بعد از اين که در  انجام دهد يک اسباب بازي فوراً براي او مهيا مي شود تا بر اساس تقليد از شما

تقليد کردن و پيروي از رفتارهاي شما تا حد زيادي مهارت يافت. سپس در مراحل تدريجي، در زمينه کار خود و کامل 

کردن کار او تأخيز ايجاد کنيد. به طوري که فاصله زماني بين رفتار شما و او بتدريج طوالني گردد. شما بازي مورد نظر 

ام دهيد، سپس اسباب بازي را به بچه بدهيد و از او بخواهيد تا همان طور که شما بازي مي کنيد، او نيز بازي را انج

 کند. اين نوع تأخير بين رفتار شما و او به اين نياز دارد که به او به خاطر آورد چه کاري را شما انجام داديد.

 شرکت در فعاليت هاي تفريحي: 

ه بازي تقليدي را آموزش دهيد، همانند موقعي که بلوک ها، کاميون و عروسک ها را به وقتي يادگرفتيد که چگون

 کار مي بريد، توسعه دادن اين نوع رفتار در قالب فعاليت هايي نظير ورزش ها و رقصيدن کار نسبتاً ساده اي است.

 رفتاری برای کودکان در خودمانده  –تکنيک های آموزشی 

 Lovaasنوشته پروفسور  The Me Bookترجمه قسمت هايی از کتاب   

 «بخش هفتم»

 نقاشي کشيدن: 

گام اول: ترسيم، با استفاده از يک مداد، يک خط افقي را بر روي تکه اي کاغذ بکشيد، يک مداد رنگي به بچه 

 دهيد و او را وادار کنيد تا خط مستقيمي بر روي خطي که شما ترسيم کرده ايد بکشد. بگوييد:ب

))اين کار را بکن(( و در واقع، دست او را گرفته و با مداد رنگي که در دست دارد، خطي را بر روي خط سياه خود 

ا))نقاشي خوب کشيدن((او را تشويق کنيد. بکشيد. بعد از اين که اين ترسيم را انجام داديد، به خاطر کارکردن خوب ب

 اين روش را تکرار نماييد، در حالي که به تدريج راهنمايي تان را کاهش مي دهيد.



ممکن است دريابيد که بچه به نقاشي نگاه نمي کند و در حال توجه کردن به چيز ديگري مي باشد. واضح است 

م دهد و شما مجبور خواهيد شد تا توجه او را به کاغذ، خط کشيده که او بايد آن چيزي را نگاه کند که قصد دارد انجا

شده بر روي آن و مداد رنگي جلب نماييد. همانند تمام کارهاي ديگر که آموزش داده ايد، به بچه کمک کنيد تا به کار 

کار نادرست، او را خود توجه نمايد. بدين صورت که به خاطر انجام کار يا نقاشي درست، او را تشويق کرده و به خاطر 

توبيخ نماييد. در هنگامي که بچه بتواند خط افقي شما را بدون هر گونه راهنمايي به طور درست ترسيم کند، خط 

افقي ديگري را بکشيد و از بچه بخواهيد تا بر روي دو خط قبلي، آن را ترسيم نمايد. بعد از فراگرفتن اين کار، ترسيم 

ت. اگر چه بچه ممکن است قادر باشد تا خطوط افقي را ترسيم کند. خطوط عمودي يک خط عمود بر روي آن نياز اس

يک تجربه جديد است و به راهنمايي نياز دارد. در موقعي که بچه بتواند خطوط افقي را از عمودي تشخيص دهد و آن 

نمايد و سپس خطوط متقاطع  ها را در برابر يکديگر بکشد. او را وادار کنيد تا خطوط عمودي را به صورت دوتايي ترسيم

را بکشد. به بچه ياد داده مي شود تا شکل هايي مثل مثلث، مربع و دايره را ترسيم کند و در نهايت قادر مي گردد تا 

تصوير جعبه ها را بکشد. به خاطر عدم پاسخ درست يا عدم توجه به مواد موجود در جلويش او را توبيخ نماييد. 

يک رفتار پيچيده تر، يعني خارج شدن از مرحله ترسيم يک خط عمودي و وارد شدن به  همچنين قبل از توسعه دادن

مرحله ترسيم دو خط عمودي در کنار هم، مطمئن شويد که بچه کار قبلي را به خوبي ياد گرفته و در آن مهارت يافته 

 است و مي تواند بدون هر گونه راهنمايي خطوط شما را ترسيم کند.

 ن:گام دوم: کپي کرد

به جاي وادار کردن بچه مبني بر اين که خطي را بر خطوط شما بکشد به او ياد دهيد تا خطوط کشيده شده 

توسط شما را تقليد يا کپي برداري کند. يعني بچه بايد خطوطش را در کنار، زير يا در باالي خطوط شما ترسيم نمايد. 

يلي اندک انجام دهيد. در حالي که اين کار را با کشيدن همانند مرحله يا گام اول موضوع مورد نظر را در مراحل خ

خطوط افقي به صورت يکي آغاز کرده، وارد مرحله ترسيم خطوط افقي به صورت دوتايي مي شويد سپس خطوط 

عمودي يکي، خطوط عمودي دوتايي، خطوطي که هم ديگر را قطع مي کند، مثلث، مربع و در نهايت تصاوير اشياء را 

 يد.به کار مي بر

 گام سوم: کپي کردن در حد پيشرفته:

هاي شما بر مبناي با به کار بردن مهارت هاي ياد داده شده در دو مرحله اول به بچه ياد داده مي شود تا نقاشي

-اشکال هندسي گوناگون را تقليد کند و پيشرفت کرده و نقاشي کردن حيوانات و گياهان کوچک مثل سگ ها، گربه

مي کند و در نهايت موضوعات بزرگ تر و پيچيده تر مثل تصاوير انسان ها، خانه ها و قطارها را  ها و گل ها را آغاز

ترسيم مي نمايد. در اين مرحله، بچه را وادار کنيد تا از کاربرد رنگ نظير شما تقليد نمايد. به عنوان مثال يک گل را 

اييد و بچه را وادار کنيد تا به طور درست استفاده از ترسيم کنيد و از رنگ هاي قرمز، زرد، سبز و نارنجي استفاده نم

 اين مداد رنگي ها را از شما تقليد کند.

 ام چهارم: نقاشي ابتکاري:

نقاشي کردن ابتکاري کامالً پيچيده است و مجبور هستيد از آن صرف نظر نماييد. زماني که بچه، اجزاي ضروري 

در بردارنده نقاشي تقليدي را ياد گرفته است، رفتار مورد نظر تغيير مي يابد. بدين صورت که از مرحله تقليد از 

يعني چنين در خواستي را از او مي کنيد. ))يک نقاشي شما فراتر رفته، وارد مرحله تقليد شفاهي مي شود، 

نقاشي بکش(( در ابتدا، بچه نيازمند راهنمايي شما است. به صورتي که دست او را گرفته و در کشيدن نقاشي 



کمک مي کنيد. به آهستگي اين راهنمايي فيزيکي را کاهش دهيد. به طوري که وقتي از بچه در خواست مي شود 

 ن کمک و راهنمايي قادر به اين کار باشد.تا يک نقاشي بکشد بدو
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 بازي کردن به صورت مستقل و انتخاب اسباب بازي

خيلي از بچه هاي عقب مانده ذهني بخش وسيعي از زمان شان را در انجام رفتار پي در پي تکراري و 

ابتدايي گذرانده اند که همراه با کوشش ويژه جهت توسعه و بهبود رفتار و آماده کردن بخش هاي بدن با 

داده ايم که يکي از تحريکات مورد نياز شنوايي، بينايي، دروني، ظاهري است. ما در حال حاضر توضيح 

اهداف مربوط به انجام برنامه بازي با اسباب بازي به طور مطلوب و مناسب، جانشين ساختن بازي مناسب 

به جاي رفتارهاي عجيب و غريب است يعني شما مي توانيد اسباب بازي هايي را انتخاب کنيد تا شکل 

نشين رفتار داراي تناسب نادرست ارادي )مثل تکان مناسب تري از رفتار خود انگيخته را پديد آوريد و آن را جا

 دادن بدن( سازيد.

به تعابير ديگر با آموزش دادن بچه، جهت بازي با اسباب بازي به جاي انجام رفتارهاي عجيب، قادر مي 

 گرديد تا او را براي تقويت کننده هاي مورد نياز )بينايي، شنوايي، دروني( آماده کنيد.

 نمونه هايي از رفتارهاي نامناسب است که توسعه داده شده اند: طبقه بندي زير شامل

تحريک بينايي: بچه به المپ ها يا چراغ ها خيره مي شود توجه خود را بر اشياي در حال چرخش  -1

متمرکز مي سازد، به دست هايش نگاه مي کند، انگشتانش را در جلو، چشمان خود به صورت نقاب قرار 

 مي دهد.

ايي: بچه صداهاي نامفهومي را از خود در مي آورد. زبانش را به سقف دهان مي تحريک شنو -2

چسباند به طوري که صدايي را ايجاد مي نمايد. با وسيله اي خاص يا با دست بر روي وسايل آشپزخانه از 

 قبيل قابلمه، سيني و .... مي کوبد.

را نيشگان مي گيرد انگشتانش را تحريک المسه: بچه به بخش هاي بدن خود ضربه مي زند، خودش  -3

 درون دهان قرار مي دهد.

 تحريک دروني: بچه بدنش را تکان مي دهد، باال و پايين مي پرد، بدن خود را مي چرخاند. -0

تحريک ظاهري بدن: بدن بچه در بخش هايي از خود، ظاهري عجيب مي يابد. او در حالت خاصي قرار  -5

 مي گيرد. روي پنجه راه مي رود، سرش را به يک طرف بدن خم مي کند.

آقاي هيل و مک مکين ادغان کردند که انتخاب آغازين اسباب بازي که حالت تحريک بينايي را کاهش مي 

 موارد زير باشد: دهد، بايد شامل

چراغ قوه، وسايل داراي رقص نور، ماشين بازي، ساعت شني، توپ هاي چرخان مغناطيسي، تفنگ 

 فالش دار گوردون، فرفره



براي بچه هايي که با ريسمان بازي مي کنند يا وسيله اي را به آن بسته و به دور انگشت مي 

 چرخانند، از عروسک هاي خيمه شب بازي استفاده کنيد.

راي جايگزين کردن تحريکات شنوايي، اسباب بازي را انتخاب کنيد که صدا ايجاد مي نمايند. مانند ب

اسباب بازي هاي سخن گو، پيانوي اسباب بازي، جعبه هاي موسيقي، يک راديو، اسباب بازي هاي ايجاد 

 کننده صدا در هنگام کشيدن يا هل دادن، سشوار، گوشي دکتر ها يا موسيقي از هر نوع.

براي جايگزين ساختن تحريکات المسه، آيتم هايي را انتخاب کنيد که مي توان آن ها را لمس کرد. مثل 

اتوهارپ )نوعي چنگ(، ويبراتور، برس هاي نرم، اسباب بازي هاي داراي موي نرم عروسک ها، آدامس، 

 پتوها.

ه باعث ايجاد تحرک و جنبش براي جايگزين سازي تحريکات دروني و ظاهري، آيتم هايي را انتخاب کنيد ک

مي شوند. مثل اسب گهواره اي، صندلي گهواره اي، توپ هاي بزرگ درماني فيزيکي جهت غلطيدن روي 

آن، شبکه هاي خاص جهت غلطيدن بر رو و داخل آن، واگن ها، صندلي گردان، تخت خواب متحرک، خيلي از 

 اشکال وسايل موجود در زمين بازي مثل تاب ها و االکلنگ.

در صورتي که بچه، به برخي از اسباب بازي ها يا فعاليت ها )مثل موسيقي( بيش از اندازه عالقمند 

شد، مي توان از آن به عنوان پاداش استفاده کرد، به طوري که او را وادار نمود تا برخي از رفتارهاي ضروري 

اسباب بازي يا فعاليت مطلوبش که دوست ندارد را انجام دهد و در عوض پاداش بگيرد. و اين پاداش همان 

است. به عنوان مثال به خاطر نشستن بر روي صندلي در حالي که توجه خود را بر موضوع متمرکز مي 

سازد و ياد گرفتن برخي از کارهاي ضروري جهت انجام فعاليت اجتماعي مناسب به او پاداش داده مي 

 چند ثانيه( است. شود و اين پاداش بازي کردن با يک اسباب بازي)حتي براي
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 تعميم و نگهداري : 

تعميم يکي از مهم ترين مفهومات يا جريان هاي موجود در آموزش است. بنابراين تعميم به کارآيي 

آموزش، مربوط مي شود، در حاليکه تغيير موجود در رفتار بچه، به ويژه تحت عنوان نتيجه اي از آنچه به او ياد 

 داده شده است را تعيين مي کند معموالً تعميم به دو بخش تقسيم مي شود.

 ب: تعميم واکنش -------الف: تعميم محرک 

تعميم محرک : به اين صورت تعريف شده است: رفتاري که در يک حالت خاص، ايجاد مي شود به طور 

مداوم در حالتهاي ديگر نيز ايجاد شود حتي اگر حالتهاي ديگر در آموزش گنجانده نشده باشد. اين مطلب که 



مورد نظر عموميت داده مي شود يا نه را در ابتدا نمي توان مشخص  آيا يک رفتار ويژه در همه محيط هاي

کرد. برخي مواقع رفتار عموميت پيدا مي کند و گاهي اوقات اينطور نيست. روشهاي معين وجود دارد که به 

داشتن چندين  -2کار کردن در محيط هاي مختلف  -1تعميم محرک کمک مي کند. اين روش ها عبارتند از : 

برنامه تحريک عمومي : اين مورد، حداقل در آغاز کار ممکن است، سودمند باشد به گونه اي که  -3معلم 

موارد به ظاهر مشابه در خانه و مدرسه را ايجاد مي کند. مثالً سعي کنيد شرايط مربوط به هنگام غذا 

که يک رفتار، بر يک  طرح هاي رايج مورد توجه : در صورتي -0خوردن در خانه را در مدرسه نيز ايجاد کنيد. 

طرح خاص مداوم، در خانه استوار مي گردد و به طور ناگهاني، به يک طرح متناوب در مدرسه تبديل مي 

 شود.

رفتار مورد نظر حداقل بعد از چند روز نخست احتماالً عموميت پيدا نمي کند. چنين تغييرات ناگهاني در 

ه به مدرسه رخ مي دهند و علت آن اين است که نسبت طرح هاي ويژه، به احتمال زياد، در موقع ورود بچ

بچه ها با بزرگ تر ها در دو مکان، متفاوت مي باشد و اين در صورتي است که داليل ديگري در برنداشته 

( ، قبل از اينکه، بچه به مدرسه rewardباشد. براي دوري کردن از چنين تغييرات موجود در طرح هاي ويژه )

 طرح را به طور متناوب در خانه اجرا کنيد.برود سعي کنيد اين 

همچنين کمک گرفتن از چندين معلم موجود در مدرسه در طول چند هفته اول جهت فراهم نمودن طرح 

 ( به طور مداوم تر، اهميت دارد.rewardآغازين )

 

 

  

استفاده از تعميم واکنش تعميم واکنش به ميزاني اسناد داده مي شود که شما بر اساس آن بتوانيد با 

کار کردن بر روي يک رفتار تغييري در شمار وسيعي از رفتارها ايجاد کنيد برخي از ميزان عموميت، اعم از 

تحريک يا واکنش، براي آموزش موفقيت آميز در شمار وسيعي از رفتارها ايجاد کنيد برخي از ميزان عموميت، 

هستند. شما بايد برخي از تغييرات را ايجاد کنيد  اعم از تحريک يا واکنش، براي آموزش موفقيت آميز ضروري

زيرا نمي توانيد تمام رفتارها را در تمام موقعيت ها ايجاد کنيد . به منظور افزايش تعميم واکنش، توصيه هاي 

 زير پيشنهاد مي شوند.

بچه ايجاد واکنش هاي ارتباطي : جنبه هايي از زبان را توسعه و استحکام دهيد که در کسب آنچه  -1

مي خواهد کارساز باشد. مثالً ايجاد در خواست هاي شفاهي براي چيزهايي که بچه شما مي خواهد)مثل 

 گوش و ....( موثرتر است . -کلوچه ، بازکن .....( نسبت به موارد توصيفي )مانند بيني

ارآيي ايجاد مهارت هاي عملي برآورده کردن نيازهاي شخصي کودک شما از آموزش هر رفتاري که ک -2

آموزش را افزايش مي دهد سود جسته و از آن چه که برآورده کردن نيازهايش را ساده مي کند بهره مي 

گيرد. در حاليکه او را قادر مي سازد تا در را باز کند، شلوار خيسش را بکند، يا اينکه يک دوچرخه را براند به 

 ابد.طوري که توسط آن بتواند به آنچه که در جستجوي آنست، دست ي

ايجاد بازي مناسب : انواع معيني از بازي ها، جانشين متناسب براي اشکال نامناسب تحريک خود  -3

 خواسته مي باشند. مثالً رقصيدن جايگزين خوبي براي چرخيدن و غلطيدن است.



 ايجاد حس پذيرش: زماني است که افراد بالغ، کنترل دو يا چند رفتار را به دست مي گيرند، به طوري -0

که بچه در آغاز کار راهنمايي مي شود و شماري از رفتارهاي پذيرفته شده، به طور همزمان، افزايش خواهد 

 يافت.

ذکر اين نکته حائز اهميت است که براي دست يابي به اين عموميت و تعميم واکنش مشابه بايد به 

 بخش وسيعي از تفاوت هاي فردي بچه ها توجه کرد.

ر مشاهده: برنامه ها بايد به صورتي تنظيم گردند که بچه بتواند با مشاهده تعليم آموزش مبني ب -5

 صرف رفتارهاي افراد ديگر و بدون هدايت مطالب را به خودي خود فرا بگيرد.

ايجاد پاداش هاي اجتماعي نوين: ما مي توانيم از طريق ارتباطات متقابل غير رسمي که به صورت  -6

 عي از رفتار هاي جديد کودک را شکل دهيم.پاداش يا تنبيه است قسمت وسي

فراهم کردن پاداش هاي واقعي: شايد بيشترين نتايج موجود براي بچه موقعي روي دهد که او مي  -7

آموزد که پاداش هاي همراه با رفتار يا کار را مورد توجه قرار دهد. و گاهي اوقات ممکن است يک کار آنقدر 

 براي خودش تلقي شود. خوشايند باشد که به عنوان پاداش

 

 

  

ما بايد در آموزشمان نکاتي را به کار ببريم تا آنچه را که کودک آموخته است بتواند در برهه اي از زمان 

 نگهداري کند و آن را تعميم دهد که اين نکات عبارتند از:

رسه را در هر بين مدرسه و محيط هاي ديگر به طور نامحسوس ، گذر نماييد به تعابير ديگر محيط مد -1

 جايي فراهم کنيد به گونه اي که وقتي بچه خارج از مدرسه است. نتواند آن تغيير را تشخيص دهد.

يک طرح متناوب پاداش دهي را به کار بريد. بعد از اينکه بچه آموخت بعد از هر کار درستي پاداش  -2

 دريافت کند به تدريج از دادن پاداش ها بکاهيد.

ه کار بريد که بچه در محيط طبيعي دريافت خواهد کرد. از دادن پاداش هاي مصنوعي ـ پاداش هايي را ب3

 و اغراق آميز خودداري کنيد.

ـ رفتارهاي کاربردي را آموزش دهيد: رفتارهايي را به بچه آموزش دهيد که )بخشي از زبان، بازي ورفع 0

 ايجاد مي کند. نيازهاي شخص باشد( در حيات روزمره اش تقويت و بازسازي مهّمي را
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 مهارت هاي خودياري:

مهارتهاي خودياري از قبيل لباس پوشيدن، شانه کردن مو، مسواک زدن دندان ها و ... برنامه هايي 

کامالً پيچيده هستند و بچه شما بايد بعد از اينکه تقليد عموميت يافته را فراگرفت و توانست چندين آموزش 

اين برنامه ها را به او آموزش شفاهي را دنبال کند، آغاز گردد. سعي نکنيد در يک لحظه، مقدار زيادي از 

دهيد. در يک زمان خاص يک مهارت را انتخاب کنيد، و به طور منظم با بچه خود کار کنيد تا زماني که آن را به 

 خوبي فراگيرد.

 آموزش غذا خوردن:

بدليل اينکه غذا خوردن يک مهارت پيچيده است بايد آن را به مراحل کوچک تر تبديل کرد. براي آموزش 

رفتار ابتدا قاشقي را انتخاب کنيد که بچه شما بتواند به آساني آن را در دست گيرد. و به جاي اينکه  اين

غذا را داخل بشقاب بريزيد آن را داخل کاسه ريخته و از غذاهاي نرم مانند ماست، سوپ و غيره استفاده 

اشق قرار مي گيرند. شما تر داخل ق کنيد. زيرا آن ها نسبت به تکه هاي کلفت گوشت و سبزيجات راحت

 مي توانيد اين مهارت را در چهار مرحله به کودک آموزش دهيد.

گام اول: به کودک بگوييد قاشق را بردار دست کودک را بگيريد و در حاليکه قاشق به صورت محکم در 

 دست کودک قرار دارد قاشق را به سمت غذا ببريد و از کودک بخواهيد تا قاشق را باال بياورد.

دستان او را هدايت کنيد به طوري که قاشق را در کاسه،فرو « غذا را بردار» مرحلۀ دوم: به او بگوييد . 

کند. عمل غذا برداشتن مشکل خواهدبود. مطمئن گرديد که او چگونگي خم کردن مچ دست جهت فرو 

 کردن قاشق به سمت پايين را يادگرفته است.

اش را بگيريد و به سمت باال  وبه آرامي زيردست مشت کرده« غذا رابخور» گام سوم: به او بگوييد 

 حرکت دهيد، تا قاشق را همراه با غذا در دهانش بگذارد.

گام چهارم: زماني که قاشق در دهان او است الزم است به او يادآوري کنيد که قاشق را بيرون بياورد. 

شق را روي ميز بگذارد. و به او آموزش دهيد که به او بگوييد قاشق را بيرون بياور و او را هدايت کنيد تا قا»

دستها را ثابت بر روي ميز بگذارد و تا زمانيکه دهانش خالي نشده لقمۀ ديگر را برندارد ودر آخر راهنماييها را 

 حذف کنيد.

روش ديگر آموزش اين مهارت روش تقليد کردن است که او اين کار را بايد از شما تقليد کند و احتياج به 

( است که باعث تثبيت  modlingنمايي نيز ندارد و بهترين روش ترکيب روش هدايت فيزيکي با تقليد )راه

 رفتار مي شود.

 تعليم توالت رفتن در طول روز:

 براي آموزش توالت رفتن بهتر است از پيشنهادهاي زير استفاده کنيم:

 ـ کودک در طول دورۀ تعليم مامي نباشد و چندين شلوار براي آموزش داشته باشد1

 ـ بچه بايد از يک شلوار راحت استفاده کند که قادر باشد آن را به راحتي بپوشد و دربياورد.2

 ـ بچه در حال نشستن بر روي توالت بايد راحت باشد و ترسي از افتادن و چيزهاي ديگر نداشته باشد.3



ما بايد با در دست داشتن مقداري مايعات مطلوب جذب مايع در بدن بّچه را افزايش دهيد تا به ـ ش0

 راحتي کار توالت رفتن را انجام دهد.

ـ شما بايد هنگام بردن بچه به توالت از پاداشهاي مطلوب استفاده کنيد تا بتوانيد او را مدتي در 5

ور باشد تا تشنگي بچه زياد شود و عمل جذب مايع در دستشويي نگه داريد همچنين اين پاداشها بايد ش

 بدنش افزايش پيدا کند.

ـ به کودکان مايعات زياد بخورانيد. 1حال براي آموزش اين مهارت آن را به چندين مرحله تقسيم مي کنيم 

ا به ـ زماني که او ر3دقيقه يکبار به توالت ببريد تا زمان کنترل دستشويي او را بسنجيد. 5ـ کودک را 2

دقيقه در  5ـ اگر بچه شما بعد از 0دستشويي مي بريد لباسهايش را کامل درآوريد تا کثيف نشود. 

ـ اگر بچه شما عمل 5دستشويي عمل دفع را انجام نداد به دليل درست نشستنش به او پاداش بدهيد. 

)ادرار کردن( را در توالت ـ اگر بچه شما عمل دفع 6دفع را در شلوارش انجام داد او را به شدت توبيخ کنيد. 

ـ در هنگام کار، از خشک يا خيس بودن شلوار بچه اطمينان داشته باشيد. 7انجام داد او را تشويق کنيد. 

براي تکميل کردن مهارت توالت رفتن روشهاي زير توصيه مي شود. بعد از اينکه کودک شما عمل توالت 

ـ دستان خود را 3ـ خود را کامالً با کمک شما بشويد 2د. ـ شيرآب را باز کن1رفتن را بطور مستقل ياد گرفت 

ـ بعد از بيرون آمدن از دستشويي 5ـ توالت را بشويد 0به جايي نزند و با دست ديگر شلوارش را باال بکشد

 دستهايش را با آب و صابون بشويد.
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 «بخش یازدهم»

 مهارت پوشيدن:

بايد اول آموزش درآوردن آنها با کودک کار شود يعني   شلوار ، جوراب و کفش  براي آموزش مهارت پوشيدن بلوز ،

رآودن کفش ها و جورا ب براي اين کار اول بايد د  اول بايد ياد بگيرد به طور مستقل شلوار يا بلوز خود را درآورد.  کودک

 ها سپس شلوار و بعد پيراهن را بياموزد.

 درآوردن کفش ها و جوراب ها: 

مرحلۀ دوم: به   مرحلۀ اول: بچه شما بايد به گونه اي روي زمين بنشيند که بتواند به کفش هايش دست بزند. 

ار بازکردن کفش ها را انجام دهد ) او را کنيد تا ک  او بگوييد کفش ها را بازکن سپس دستش را بگيريد و او را هدايت

سپس دست او را بگيريد و انگشت سبابه اش را بر روي « کفش ها را درآور » تشويق کنيد ( مرحلۀ سوم: بگوييد 

پاشنۀ کفش قرار دهيد و دستش را به سمت پايين فشار دهيد تا زماني که کفش درآورده شود او را تشويق کنيد 

ن کار را تکرار کنيد و راهنمائيها را بتدريج حذف کنيد تا کودک به طور مستقل بتواند اين کار را براي کفش ديگر نيز اي

و شست و انگشت سبابه بچه را در باالي جوراب قرار « جوراب ها را در بياور » مرحلۀ چهارم : بگوييد  انجام دهد.

 را درآورد سپس او را تشويق کنيد.دهيد، دست او را به سمت پايين فشار دهيد تا زمانيکه جوراب هايش 



و   پا دربياورد او را براي اين کار وادار کنيد  مرحلۀ پنجم: هنگامي که بچه بتواند مقدار باقيماندۀ جوراب را خودش از

بعد از اتمام اين کار او را تشويق کنيد و به تدريج راهنماييتان را کاهش دهيد و اجازه دهيد تا او خودش به تنهايي 

 کار را انجام دهد.  اين

 درآوردن شلوار:

و انگشت « شلوار را دربياور » مرحلۀ ا ول: شلواري راحت بدون زيپ وگيره به بچه بپوشانيد مرحلۀ دوم بگوييد 

شست بچه تان را در زير کمر شلوارش در يک طرف، قرار داده ، در حاليکه دست خود را بر روي دستانش مي گذاريد 

و در صورتي که « پايت را باال بياور » ايين بکشيد. و او را تشويق کنيد. مرحلۀ سوم: بگوييد و شلوارش را به سمت پ

از اين دستور پيروي کرد با قرار دادن دست خو در پشت يک زانو و باال آوردن پا و خارج کردن آن او را کمک کنيد. روش 

لۀ چهارم: اگر کودک شما قادر به ايستادن نيست به او موردنظر را با پاي ديگر تکرار نماييد ) او را تشويق کنيد(. مرح

و در صورت نياز ، با قرار دادن يک دست در پشت ا و دست ديگر در سمت شکم اش ، آن را پايين   «بنشين» بگوييد 

ا در تا اندازۀ زياد، اين حس ر  اين باعث مي شود تا او خم شود. فشار آوردن به پشت او،  بکشيد و او را کمک نماييد.

و او را کمک کنيد « پايت را بيرون بکش » او بايد بنشيند. در هنگامي که او نشسته است ، بگوييد   او ايجاد مي کند.

تا شلوار را محکم بگيرد، در حالي که دست خود را بر روي ساق پا در پشت زانوي اش قرار داده ايد، يک پاي خود را 

جائيکه بچه بتواند بطور مستقل اين کار   ي راهنمائيهايتان را بتدريج کم کنيد تااز پاچه شلوار بيرون آورد. در مراحل بعد

 دهد.  انجام  را

 پوشاندن لباس: 

لباس، بايد به روش مشابه درآوردن آن ، آموزش داده شود. يعني ، آخرين عمل را در ابتدا انجام   پوشيدن

مثل بستن زيپ ، حلقه فلزي و دکمه،   ليکن بايد منتظر بمانيد تا مهارت هاي مربوط به محکم کردن شلوار  دهيد.

د و از بچه هاي خيلي کوچک ، نمي توان انتظار داشت زيرا اين کارها به مهارت بيشتري نياز دارن  آموزش داده شوند.

 تا آن ها را انجام دهند.

 پوشيدن شلوار:  

   تر است.در ابتدا اگر پوشيدن شلوار را در حال نشسته به بچه آموزش دهيم ساده تر و مناسب

 در حاليکه کمر آن سفت مي گردد.  پوشيدن شلوار به طورکامل ،  مرحلۀ اول:

 ال کشيدن شلوار ، از کفل ها تا کمرمرحلۀ دوم: با

 مرحلۀ سوم: شلوار را از زانو تا کفل باال بکشيد.

  پا تا زانو باال بياوريد.  مرحلۀ چهارم: شلوار را از مچ

 ايستادن  پنجم:  مرحلۀ

 پا قرارداده شود.  مرحلۀ ششم: پايش را درون سوراخ پاچه شلوار قرار دهيد به طوري که شلوار در مچ

 هفتم: پاچه هاي شلوار را بر روي پا قرار دهيد.  مرحلۀ

  مرحلۀ هشتم: در حالي که شلوار را نگاه داشته ايد آن را برابر پا قرار دهيد.

  يک طرف شلوار را محکم گرفته ، آن را باال نگه داريد.  مرحلۀ نهم:



 مرحلۀ دهم: شلوار را بردارد و بپوشد.  

 پوشاندن پيراهن: 

 را داخل سر کودک قرار دهيد. مرحلۀ اول: پيراهن

 درون آستين قرار دهيد.  مرحلۀ دوم: دستها را يکي يکي

 پايين بکشد و آن را مرتب کند.  مرحلۀ سوم: پيراهن را از زير بغل 

 مرحلۀ چهارم: پيراهن را در مکاني مناسب قرار دهيد و به کودک بگوييد آن را بپوش.

 پوشيدن جوراب ها: 

 از ساق پا به باال بکشيد. مرحلۀ اول: جوراب را

 مرحلۀ دوم: جوراب را از پاشنه به باال بکشد.

را بر روي پنجه هاي پا قرار داد سپس از کودک بخواهيد آن را به سمت پاشنه   مرحلۀ سوم: بعد از اينکه جوراب

  پا ، باال بکشد.

 مرحلۀ چهارم: جوراب را بر روي پنجه پا قرار دهيد.

 باشد.  به طوري که آماده پوشيدن  به طرز صحيحي بگيريد.مرحلۀ پنجم: جوراب را 

مرحلۀ ششم: جوراب را برداريد و کودک را بنشانيد و خود نيز بنشينيد تا کودک خود به طور مستقل اين کار را 

 انجام دهد.

  

  

 پوشيدن کفش ها : 

 مرحلۀ اول: پاشنه پا را در پاشنۀ کفش فشار دهيد.

 مرحلۀ دوم: پاشنۀ کفش را بر روي پاشنۀ پا ، باال بکشيد.

 مرحلۀ سوم: بعد از اينکه يک پنجه را به طور درست درآن قرار داديد. پا را به درون آن حرکت دهيد.

 مرحلۀ چهارم: دست بچه را خم کنيد تا بتواند پشت کفش را باال بکشد.

 انجام دهد.مرحلۀ پنجم: کودک بايد اين کار را به طور مستقل 

روش ديگر اين آموزش ها روش الگوسازي است. يعني با وادارکردن بچه جهت تقليد اعمالتان او را آموزش دهيد. 

سودمندي هاي آموزش از راه تقليد ، اين است که بچه ياد خواهد گرفت تا بيشتر از شما تقليد کند و در طراحي 

  را صرف خواهيد کرد.هر مرحله به صورت مجزا ، وقت کمتري   خسته کنندۀ

 برس زدن يا شانه کردن موي سر:

 تجزيه کنيد.  براي اينکه بچه بتواند شانه کردن موي سر را ياد بگيرد بايد اين کار را به مراحل قابل قبولتري



 مرحلۀ اول برداشتن برس يا شانه با دست.

 مرحلۀ دوم: برس زدن مو 

ادن شانه يا برس به سمت پايين در جهات چپ و راست مرحلۀ سوم: آغاز کردن از يک بخش خاص و حرکت د

 سر.

 مرحلۀ چهارم: برس زدن مو به سوي پشت سر و برس زدن از باال به پايين سر. 

 مرحلۀ پنجم: شانه کردن موهاي ريخته روي پيشاني.

فرمان  مرحلۀ ششم: برس زدن بخش زيرين مو: بچه را روبروي آئينه بنشانيد و براي اجراي هر مرحله به بچه

و براي هر مرحله با تقليدکردن از شما يا کمک فيزيکي مي تواند آن « پشت سر را شانه بزن » بدهيد مثالً بگوييد: 

کار را انجام دهد و در آخر به تدريج کمکهاي فيزيکيتان را کاهش دهيد تا کودک به صورت مستقل اين کار را انجام 

 دهد.

 مسواک زدن:

توانايي طوالني و گسترده اي از اعمال است . مسواک زدن، همانند هر مورد از  عمل مسواک زدن ، متشکل از

آشکار   کامالً   خيلي جزئي تر آموزش داده شود. با وجود يک چنين عمل پيچيده اي  رفتار ترکيبي ، بايد در مراحل

 تقليدي مي تواند سودمند باشد.  مي شود که چگونه برنامه مربوط به آموزش

چگونگي مسواک زدن دندان اش توصيه مي   ه عنوان راهنمايي جهت آموزش بچه تان در رابطه بهمراحل زير ب 

ـ لوله 5ـ آب را ببنديد 0کنيد   ـ مسواک را خيس3ـ دسته مسواک را گرفته، آن را برداريد 2ـ آب را باز کنيد 1شود: 

ـ خميردندان را بر روي  4در آن را کنار بگذاريد ـ 7ـ در خميردندان را باز کنيد 6   ديگر بگيريد  خميردندان را با دست

ـ مسواک 12پايين بگذاريد   ـ خميردندان را11را ببنديد   در خميردندان  ـ14پايين بگذاريد.   ـ مسواک را6مسواک بماليد 

سواک ـ سطوح رويين دندان ها را م10پاييني را مسواک بزنيد   ـ سطوح بيروني دندان هاي بااليي و13را برداريد. 

ـ آب 14يک ليوان برداريد   ـ17ـ مسواک را پايين بگذاريد 16ـ درون دندان هاي بااليي و پاييني را مسواک بزنيد 15  بزنيد

ـ دهان را خوب 23ـ ليوان را پايين بگذاريد 22ـ دهان را بشوييد 21ـ آب را ببنديد 24ليوان را از آب پرکنيد    ـ16را باز کنيد 

ـ ظرفشويي يا دستشويي را 27مسواک را کنار گذاريد   ـ26ـ مسواک را بشوييد 25باز کنيد ـ آب را 20پاک کنيد 

 کنار گذاريد.  وسائل را  ـ34ـ دستها را خشک کنيد 26ـ آب را ببنديد 24بشوييد 

شايد همۀ بچه ها به اين مراحل نياز نداشته باشند و بتوانند اين مهارت را با مراحل کمتري انجام دهند. سعي 

بدهيد تا کودک دقيقاً بفهمد از او چه مي خواهيد. بهترين   فرمان را درست و صريح  در هر مرحله  کنيد

رفتارهاي پيچيده    براي آموزش بچه تان جهت مسواک زدن دندان هايش ، همانند نوع موجود در ديگر  استراتژي

مرحله از کار را انجـام داد مي   که بچه چندينتکنيک هاي نمونه سازي ، تقليد و راهنمايي است. بعد از اين  ترکيب

او « دندانهايت را مسواک بزن » توانيد به تـدريج راهنمائيهاي فيزيـکي را کم کنيد تا زماني که فقـط به او مي گوييد: 

 مسواک بزند.  قادر باشد خودش ، دندان هايش را

  

 رفتاری برای کودکان در خودمانده  –تکنيک های آموزشی 

 Lovaasنوشته پروفسور  The Me Bookترجمه قسمت هايی از کتاب 



 «بخش دوازدهم»

 درك شىء )شناسايى اشياء(:

براى شناسايى يا درك اشياء كار خود را با اشيايى آغاز كنيد كه او مى تواند به آسانى آنها را نام ببرد. همانطور 

يابد كه بچه ممكن  كه در آموزش تقليد و پيروى از دستورات مشاهده شد اين مورد دربارۀ توضيح شىء صحت مى

كار برد. اكنون، وظيفه شما اين است كه  مي تواند آنها را بهاست در حال حاضر برخي از اين اشيا را بشناسد اّما او ن

خاطر انواع نادرست همراه با تنبيه كردن به جهت ضعف  با پاداش دادن به خاطر پاسخ هاى درست و تنبيه كردن به

ه بچه در همكارى ، كنترل او را به دست گيريد. در آغاز كار، )با مشاهده كردن اين مطلب كه آيا شما معلم بچ

تواند نام  اش در اين باره( مشخص نماييد كه در حال حاضر بچه چه چيزى را مى هستيد يا نه و پرسش كردن از والدين

ببرد. ) حتى اگر در آن مورد اطمينان چندانى نداشته باشد.( در ابتدا، اين حالت بيان اشياء توسط كودك را كنترل 

 كنيد.

ها دور كنيد. و با قرار دادن يك شى مثل فنجان بر روى  يد و دسترس بچهاول: تمام اشياى روى ميز را از د  مرحله

را بدهيد. اگر بچه « فنجان را بردار» آموزش را شروع نماييد. سپس به بچه فرمان   اى معين در جلوى بچه ميز با فاصله

 نتوانست پاسخ صحيح بدهد وارد مراحل بعدى شويد.

اى كه او آن را همانند شما  قرار دادن دست خود بر روى فنجان ) به گونهدوم: راهنمايى ديدارى؛ شما با   مرحله

انجام دهد ( بچه را كمك كنيد تا به فرمان شما، پاسخ دهد. اگر بازهم موفق نشد بايد کمک هاي فيزيکي را بيشتر 

رفته عمل  ى رفتههاى ديدارى را كاهش دهيد. يعن کرده تا بچه موفق نشد و او را تشويق کنيد. سپس به تدريج كمك

طور مستقل فنجان را بردارد. و بعد از آن آموزش شىء  حركت دست به سوى فنجان را كم كرده تا بچه موفق شود به

 دوم را آغاز كنيد.

 مشخص كردن شىء دوم:

به منظور كاهش دادن حالت سردرگمى بچه شىء دوم انتخاب شده براى آموزش بيان ، بايد از نظر شكل 

عمل ، از شىء اول ، كامالً متفاوت باشد. همچنين ، اگر شىء اول ، يك فنجان باشد، به كار بردن يك فيزيكى و نوع 

كار برده  خاطر شباهت آن با فنجان ، هم از نظر شكل و هم از نظر نوع عمل كه هردو براى نوشيدن به ليوان، به

هاى دو شىء بايد تا حّد وسيعى  نشان يا نام عنوان شىء دوم خواهد بود. بنابراين شوند ، يك گزينه نامناسب به مى

به عنوان يك كلمه ثانوى ، گزينه « كلوچه » متفاوت باشند. مثالً اگر فنجان اولين نشان آموزش ، داده شده باشد، 

بعد   و همچنين هردوي آنها وارد دهان مي شوند.  کاف شروع مي شوند.  نامناسب خواهد بود زيرا هر دو كلمه با دو

شناخت   وقتي بّچه شيء دوم را  آموز ش مي دهيم.  تخاب يک گزينۀ مناسب آن را به روش شيء نخستاز ان

شيء اول را دوباره بر روي ميز قرار داده تا بّچه   مرحله  در اين  مرحلۀ جابه جايي و تغيير شيء را انجام مي دهيم.

يرفت حال دو شيء را جلوي بّچه روي ميز قرار آن را شناسايي کند بعد از اينکه شناسايي به طور صحيح انجام پذ

دست بزند براي اينکه مطمئن شويم بچه به طور تصادفي « فنجان»مي خواهيم تا به يکي از آنها مثالً   داده و از او

پاسخ نمي دهد و هر دو شيء را به طور کامل شناخته و از هم تميز مي دهد جاي اشيا را چندين بار عوض مي 

يک در ميان نداشته باشد و   حالت منظم مثالً   کنيم به گونه اي فرمان دهيم که دستورات ما يک کنيم و سعي مي

نکنيم. ) مثالً مي گوييم فنجان ، فنجان ، عروسک ،   با حرکات چشم و دست به شيء مورد تنظر ت اشاره  همچنين

چپ ، راست   ، راست ، فنجان ، عروسک ، عروسک ، عروسک وگذاشتن شيء در سمت و جهت خاص مثل راست



صحيح پاسخ دهد، در اين صورت مي تواند دو شيء را از يکديگر تشخيص   ، چپ ، چپ و... ( اگر بچه بتواند به طور

 دهد و شما مي توانيد شيء سوم را به او آموزش دهيد.

ين روش براي ( است. ا modelingتوانيم بکار ببريم روش نمونه سازي)  روش ديگري که براي شناخت اشياء مي

بّچه اي که در حال حاضر تقليد مي کند، مناسبترين روش مي باشد. مجموعه اي از اشياء را به طور جفتي براي خود 

و بچه تان ، انتخاب کنيد. اشياء را بر روي ميز قرار دهيد ، به طوري که ، مجموعه شما ، انعکاسي از مجموعه بّچه 

و با نمونه سازي عمل يعني دست زدن به فنجان خود ، بّچه را « زن به فنجان دست ب» است دستور بدهيد که 

اشيا را به   کمک کنيد تا به فنجان اش دست بزند. در آزمايش هاي متوالي ، دو فرمان و بخش هاي راست و چپ

ه کنيد. به خاطر داشته باشيد که مکان هاي موجود در مجموعه شما و بچه بايد هميشه ب  طور متغير ، جابه جا

جفت قرار گيرند. پس از انجام مجموعه اي از آموزش ها با دور شدن از اشياي موجود در مجموعه خود ،   صورت

از اين که راهنمايي   مبني بر عدم دست زدن به آنها، راهنمايي بر اساس نمونه سازي را کاهش دهيد. قبل

د تا بّچه در سطحي از راهنمايي چندين بار در که بگذاري  براساس نمونه سازي را کاهش داديد به ياد داشته باشيد

صحيح مي دهد انجام آزمايشات را ادامه دهيد اکنون   پاسخ دادن ، موفق گردد. تا جايي که بّچه بدون کمک پاسخ

يادگرفت تا دو شيء را بشناسد وارد   نخستين حالت تشخيص نشان ادراکي را به او آموزش داده ايد. وقتي بچه

 دهيد.  وبه او شناسايي اشياي ديگر که در محيط اش موجود هستند را آموزش مرحلۀ بعد شويد

 آموزش عموميت دادن: 

در هنگامي که بّچه شش نشانه يا مقدار بيشتري از اشياء ، را فراگرفت ، شما مي توانيد، آموزش عموميت دادن 

ا گرفته است را تعيين کند بلکه ، نمونه هاي فر  ، آيتم خاصي را که  کنيد. بچه بايد ياد بگيرد که نه تنها  را آغاز

در ابتدا، آموزش بايد، به آيتم هايي گسترش يابد که به   ، مشخص نمايد.  ديگري از يک شيء را به طور صحيح

شيء اوّلي ، کامالً شبيه هستند. به تدريج ، بايد اشيايي را معرفي کنيد که متفاوت از هم باشند. شما بايد در طول 

)مقايسه( به کار   Matchingاز راهنماها ، استفاده نماييد. روش مشابهي که در آموزش   وميت دادن ،آموزش عم

تا زماني که بّچه بتواند به طور صحيح ، شمار جديدي از يک طبقه را   برده ايد را ، دنبال کنيد. به آموزش ادامه دهيد ،

مجموعه اي از اشياي   توانست به آساني  ، بّچه شماحالت فراهم شده ، مشخص کنيد. وقتي   در اولين مرتبه از

جديد آغاز کنيد ، يعني   دادن کاربردش را در موقعيت هاي  موجود در طبقات گوناگون را مشخص کند ، بايد عموميت

وزمرّه اساساً بايد تعليم بچه تان را به هر بخش ممکن از حيات ر  جديد تعميم دهد.  بّچه بتواند ، آنها را در محيط هاي

اش ، توسعه و گسترش دهيد. تنها در اين روش است که او در عموميت دادن مهارت هايي که در جلسات درماني 

 مؤثر ، کسب مي کند ، موفق مي شود و آنها را در دنياي واقعي نه چندان سازمان يافته به کار مي برد.

 توضيح شيء با بيان کردن:

تا به طورتقريبي ده شيء را نشان دهد. شما مي توانيد به او ياد دهيد تا پس از اينکه بّچه شما ياد گرفته است 

 نام آن شيء را بگويد.« اين چي است » در برابر پرسيدن 

يک شيء را بر روي ميز، در جلوي   مرحلۀ اول: شما و بّچه تان بايد، روبه روي يکديگر در دوطرف ميز بنشينيد.

در   د به او ياد دهيد تا براي بدست آوردن اشياء آنها را نام ببرد سعي کنيدبچه قرار دهيد. در موقعي که قصد داري

 اشيايي را انتخاب نماييد که بچه شما آنها را دوست دارد ، مثل غذاها يا يک اسباب بازي مطلوب.  شروع کار ،



ه اين چي است؟ به محض دوم: او را راهنمايي کنيد. مثالً کلوچه را روي ميز قرار داده و از بچه نپرسيد ک  مرحلۀ

اگر بچه به طور صحيح ،   جواب درست را به او نشان دهيد.« کلوچه»اين که بچه کلوچه را مي بيند ، با گفتن کلمۀ 

 تا اين که آزمايش بعدي آغاز شود.  فوراً او را تقويت کنيد و کلوچه را از روي ميز برداريد ،  آن را تلفظ کند ،

مايي پس از اين که بچه شيء مورد نظر را براي پنج بار همراه با راهنمايي کامل ) مرحلۀ سوم: کاهش دادن راهن

  راهنمايي را کاهش دهيد.  شما بايد  بيان کرده است ،  گفتن کلمه به طور کامل (

 نشان و بيان دوم:

يء دومي در مورد اوّل آموزش داده مي شود به خاطر داشته باشيد که ش  بيان شيء دوم به همان روش موجود

بعد از اينکه   متفاوت باشد.  بايد از نظر شکل و نوع عمل ، از مورد اول ، کامالً   که براي آموزش انتخاب شده است،

 کرد حال روش تغيير و جابجايي را به کار مي بريم.  بچه شيء دوم را نيز بدون راهنمايي کامل بيان

 قدم زدن به سمت ) فرد/ شخصي (

که فردي وجود داشته باشد ( يا به   به سمت فرد ديگر ) در صورتي  آموزد تا در اتاق اين رفتار به کودک مي

 )قدم بزند(  سمت يک شيء مثل ميز ، حرکت کند

قدمي از فرد يا شيء موردنظر ) به عنوان مثال حدفاصل بچه و   5مرحلۀ اول: شما و کودکتان بايد در حد فاصل 

فرمان را به خوبي اجرا کند رفتار بعدي   در صورتيکه بچه«بيا پيش بابا » بدهيد: به بچه دستور   پدرش ( ، قرار گيريد.

 را ارائه دهيد.

جهت تقليد از شما ، به   مرحلۀ دوم: او را راهنمايي کنيد. اين رفتار و رفتارهاي مشابه ، با وادار کردن بچه

يا « عمل کن   اين طوري» بايد بگوييد « يا به سمت پدر ب» بعد از گفتن   همچنين ،  آساني آموزش داده مي شوند.

سپس بلند شويد و به سمت فرد مورد نظر حرکت کنيد تا به او برسيد. در صورتيکه بچه براي پنج بار « اينجوري کن » 

انجام دهد.   به خوبي از شما تقليد نکند او را کمک فيزيکي کنيد تا آنچه که از او درخواست شده است را  آموزش ،

وان مثال، مي توانيد با قرار دادن دست خود در زير بازوهاي او به همان شکل قبل، او را به سمت به عن

کمک   ، مي توانيد او را  صورت نياز با هل دادن آرام از پشت  حرکت دهيد . در پايان با گرفتن دستش يا در  مناسب

به فرد يا شيء مي رسد ، بايد بالفاصله با دادن  وقتي بچه ،  حرکت نمايد.  فرد يا شيء موردنظر ،  کنيد تا به سمت

 غذا و پاداش ، او را تشويق کنيد.

مرحلۀ سوم : کاهش دادن راهنمايي : هرگونه راهنمايي فيزيکي که شما در حال انجام آن بوديد را به طور 

سيستماتيک و به تدريج کاهش دهيد ، او را به آرامي هل دهيد يا آهسته به سمت جلو برانيد تا بتواند به سمت 

شود، کمتر دست او را بگيريد و بگذاريد تا بلند شود موردنظر حرکت کرده و در واقع راه برود بعد از آن تا جايي که مي 

و به سمت مورد نظر حرکت کند و بدون کمک شما، به راه رفتن ادامه دهد. در حاليکه وقتي کمکهاي فيزيکي را کم 

مي کنيد ، خودتان نيز به راه رفتن همراه با او ادامه دهيد. همچنين وقتي کمکهاي فيزيکي کامالً محو مي گردند. 

 برود.  ه بايد کار شما را تقليد کند و همراه شما راهبچ

اکنون ، بايد نمونه سازي رفتار را کنار بگذاريد: به طوري که بچه بتواند در واکنش يا پاسخ به دستورات شما ، 

به بزند و بدون ايجاد يک نمونه سازي و يا عدم کمک   دور  هنگامي که بچه بتواند بايستد،  رفتار را شکل دهد. در

 سمت فرد يا شيء موردنظر حرکت کند. معرفي فعل ادراکي بعدي را آغاز نماييد.



 جستن )دويدن( به سمت ) فرد/ شيء (

اين فعل نيز ) دقيقاً ( همانند فعل اول آموزش داده مي شود ، عالوه بر فرد دوّم موجود در روش تعليم ، يک شيء 

هر دو رفتار ، شيء يکساني را بکار مي بريد. وقتي بچه نشان  ديگر را به کار ببريد . مطمئن شويد که در آموزش

و بعد از اين مرحله سعي کنيد آموزشتان را تعميم   ادراکي دوم را ياد گرفت وارد مرحلۀ تغيير و جابجايي شويد.

 دهيد.

  

 آموزش از طريق تصاوير:

تصاوير   وجود در تصاوير را مشخص کند.م  در مرحلۀ بعدي بايد به بچه آموزش دهيد تا اعمال يا رفتارهاي افراد

وسايل آموزشي مفيدي هستند، زيرا مي توانند اعمالي را شرح دهند که انجام آنها توسط افراد در طول درمان 

خيلي مشکل است ) مانند خوابيدن يا راندن يک دوچرخه که هنگام آموزش به سختي مي توان به صورت عملي 

فعاليت آموزشي دقيقاً همانند روش مطرح شده براي معرفي شيء به صورت درک حرکت آن را نشان داد( اين نوع 

معناي آن آموزش داده مي شود. شما بايد فعاليت هايي را انتخاب کنيد که ديگران به طور هميشگي انجام مي 

رزش اسکي ( دهند همچنين در مراحل آغازين آموزش نبايد تصوير را انتخاب کنيد که فردي را در حال اسکي کردن )و

نشان مي دهد ، تصوير فردي که در حال راندن يک ماشين است مناسب تر خواهد بود. در هنگام انتخاب شيء يا 

اي نامشابه هستند ، تا بر اين اساس به بچه  فعلي را انتخاب نماييد که تا اندازه  موضوع در ابتدا سعي کنيد، حاالت

 او را ياري رساند.  و در آموزش زبان بيان در مرحله بعد ،ها را از هم تشخيص دهد ،  فرمان  کمک شود.

که در مراحل آغازين اين تعليم ، فعاليت هاي گوناگون را به صورت جفتي، نشان دهيد، به   در پايان بايد گفت

که دو فرمان گوناگون را با شنيدن مشخص مي   طوري که بچه بتواند با ديدن آنها را ازهم تشخيص دهد. همانطور

همانطور که حالت   ازد. همچنين در آغاز آموزش راه رفتن در برابر دويدن ، از نظر تشخيص رفتار ، مشکل است.س

از اينکه تصاوير جفتي را با هم نشان دهيد، بايد منتظر بمانيد   مشکل خواهد بود. قبل  نشستن در قياس با خوردن ،

نمايش داده شوند و بچه بتواند آنها را مشخص سازد . درنظر فعاليت هاي ديگر،   تا زماني که اين تصاوير همراه با

جايي که ممکن است، درست پاسخ دهد شما مي توانيد به انجام اين امر   تا  داشته باشيد که از بچه انتظار داريد،

نظر  کمک کنيد، بدين صورت که در ابتدا فعاليت هاي آسان را نشان دهيد و سپس به تدريج سطح اين رفتارها را از

که   سختي براي بچه افزايش دهيد، درصورتيکه بچه به مقدار ناچيزي ، پاسخ را بيان کند، احتماالً بدين خاطر است

همچنين بعد از اينکه بچه يادگرفته است تا اين رفتارها را در تصاوير نشان   شما، خيلي سريع آنها را انجام داده ايد.

ر است تا رفتارهاي سه بعدي )عيني( را مشخص کند يا نه. با چند حرکت دهد اين سئوال مطرح گردد که آيا او قاد

به   زير شامل نمونه هايي از اعمالي است که شما بايد  ياد بگيرد. ليست  روبه جلو و عقب او بايد اين رفتارها را

 بچه آموزش دهيد.

  

 راه رفتن

 تکان دادن خوردن

 راندن



 نشستن

 خوابيدن

 اخم کردن

 بوسيدن

 نوشتن

 ختنپ

 پريدن

 لبخندزدن

 ايستادن

 خواندن

 شانه کردن

  

 رفتاری برای کودکان در خودمانده  –تکنيک های آموزشی 

 Lovaasنوشته پروفسور  The Me Bookترجمه قسمت هايی از کتاب 

 «بخش سيزدهم»

 معرفي بيان عمل:  

هنگامي که بچه شما يادگرفت به هشت تا ده رفتار ، اشاره کند مي توانيد اين برنامه را شروع کنيد، بچه شما 

ياد خواهدگرفت ، نام رفتاري که انجام داده يا از شما ديده است را بگويد. همچنين ياد مي گيريد تا رفتارهاي شرح 

آموزش انتخاب مي کنيد، بايد رفتارهايي باشندکه او در   براي داده شده در تصاوير را نام ببرد. رفتارهاي نخستين که

حال حاضر يادگرفته است آن را بيان کند. آموزش برنامه هاي قبلي را ادامه دهيد در حاليکه از همين روش آموزش 

يه استفاده مي کنيد روش آموزشي موجود در معرفي شيء از طريق بيان کردن با روش آموزشي نام بردن کامالً شب

( به جاي نشان دادن يک شيء به بچه عملي را به او نشان مي دهيد )که 1است و تنها دو تفاوت اصلي وجود دارد: 

 « .من دارم چه کار مي کنم » به او مي گوييد: « اين چي است؟ » ( به جاي گفتن 2شما يا او انجام مي دهيد(. 

پرسيد   مي  نيد. شما بلند مي شويد و همزمان با آنمرحلۀ اول : شما و بچه تان بايد روبه روي يکديگر بنشي

اگر بچه درست گفت )مي ايستيد( معرفي عمل دوم را آغاز مي کنيد. و در صورتي که   «من چه کار مي کنم؟ »

 نتوانست پاسخ صحيح بدهد. او را راهنمايي کنيد.

را   و در صورتي که بچه سخن شما« ايستم مي»بلکه بگوييد   وقتي ايستاديد از او نپرسيد من چه کار مي کنم.

اگر بعد از اين راهنمايي باز هم پاسخ صحيح نداد از طريق تقليد کردن   کند او را تشويق کنيد.  به طور صحيح تکرار

کار شما يعني ايستادن همرمان با شما آن را تقليد کند. و سپس راهنمايي ها را کاهش دهيد تا بچه بتواند به طور 



د و سپس عمل دو را نيز مانند عمل اول به او آموزش دهيد و بعد از اينکه عمل دوم را نيز به خوبي مستقل پاسخ ده

 فرا گرفت از عمل تغيير و جابجايي براي تثبيت و يادگيري کامل عمل استفاده کنيد.

اگون ، عموميت دادن موارد آموزشي: عموميت دادن نشانه هاي فعل از طريق بيان عمل ، بايد از راههاي گون

آموزش داده شود. در ابتدا )به خاطر ساده تر بودن آن براي بچه( افرادي به غير از درمانگر ، بايد اعمالي را انجام دهند 

او دارد » سپس شما مي پرسيد : « من دارم چه کار مي کنم » که بچه بتواند آن را نام ببرد، واز بچه پرسيده شود 

ي اشاره مي کنيد. از او بخواهيد رفتارهايي را که مي شناسد انجام دهد در حالي که به فرد«چه کار مي کند 

زماني که بچه اين گوناگوني رفتارهاي اصلي را ياد گرفت. بايد از او « داري چه کار مي کني؟ » سپس از او بپرسيد : 

يا   ره اش روي مي دهند،روزم  بخواهيد ، اعمالي را معرفي کند که مي تواند نام ببرد، همانند آنهايي که در زندگي

آنچه که در تصاوير نشان داده مي شوند. همانطور که قبالً ذکر شد، در مراحل آغازين هر بخش براي عموميت دادن 

 رفتارها، برخي از راهنمايي ها يا بازنمايي رفتارها ممکن است الزم باشد.

 زبان اشاره:

ان پيشرفتي حاصل نمي شود زبان اشاره يک جايگزين براي برخي از بچه ها که در زبان ، فعل ادراک و بيانش

 مفيدي در زبان شفاهي است که مورد استفاده قرار مي گيرد.

مطلوب کسب مي کنند، اّما   که مهارت شفاهي ادراکي را به صورت نسبتاً   بچه هايي وجود دارند  بنابراين ،

 کس نمي تواند ، آنها را درک کند. اي که هيچ ها به گونهعمل بيان را در حّد ناچيزي ياد مي گيرند، به طوري که تلفظ آن

به طوري که منظور خودشان را از طريق زبان   بهره مند گردند.  اين بچه ها نيز ، مي توانند از آموزش زبان اشاره

زش داده زبان اشاره ، آمو  اشاره بيان دارند ، در اين زمينه بايد از اين موضوع آگاه بود که به چه کساني نبايد،

با تأخير صورت مي گيرد   که شکل گيري کاربردي زبان درآن ها ،  سال(3به بچه هاي خيلي کوچک )کمتر از   شود.

يا بچه هايي که آموزش خيلي زيادي در زمينۀ تعليم شفاهي دريافت نکرده اند نبايد، زبان اشاره ، ياد داده شود بلکه 

در   امتحان کنيد. اشاره کردن نبايد به بچه هاي اکوليليک يا آنـهايي کهدر ابتدا بايد تعليم شفاهي را براي آنها 

مهارتهاي تقليد شفاهي خوب هستند.آموزش داده شود اين گروه از بچه ها، با آغاز کردن برنامۀ تعليم زبان شفاهي 

والدين و معلّمان بايد   آغازين بيشترين فايده را مي برند. خالصه اينکه ،  نظير موارد توضيح داده شده در بخش هاي

مي کنند، بچه زبان   از تالش کردن براي آموزش زبان اشاره صرفاً به خاطر جديد بودن آن و يا به علتي که احساس

 شفاهي را خيلي سريع ياد نمي گيرد، امتناع کنند.

 سودمندي هاي به کاربردن زبان اشاره عبارتند از:

اورند که اگر يک فرد بزرگ از طريق نشان دادن عالئم همراه با گفتن کلمات اوِّل اينکه، برخي از متخصصان بر اين ب 

کاربرد مناسب زبان، بهبود يا   ارتباط برقرارکند ، ) روشي که تحت عنوان ارتباط همزمان مورد توّجه قرار مي گيرد(

ه با دنبال کردن ارتباط گسترش مي يابد، اين انتظاري کامالً مجادله آميز است. در حاليکه برخي از بچه ها همرا

تعداد وسيعي از آن ها ، نمي توانند اين گونه باشند. ليکن آن چه واضح به   همزمان ، صحبت کردن را آغاز مي کنند،

توانند، حداقل برخي از اين اشارات ر ا ياد بگيرند ، رسد اين است که اکثر بچه ها بدون زبان شفاهي مينظر مي

 ط توسعه يافته اي را با افراد بزرگ نشان دهند.بنابراين مي توانند ارتبا

دوّم اينکه اگرچه برخي از مواقع مشخص شده است که خيلي از بچه هاي ناتوان ذهني در فهميدن کلمات گفته 

اي بهتر باشند. شايد، اين موضوع، بر  شده ، مشکل زيادي دارند، اّما به نظر مي رسد که در درک اشارات تا اندازه



هاي ناتوان ذهني ، محرک بينايي را بهتر از محرک شنوايي ، تشخيص مي دهند. ست که خيلي از بچهاين اساس ا

، ذاتاً ،آسانتر، قابل محرک بينايي  تر است، چيزي را ببينند، به جاي اينکه آن را بشنوند ، شايدو براي آنها آسان

 تشخيص باشد.

رّک شنوايي، به محرک بينايي بهتر توجه مي کنند. از آن يا اينکه خيلي از بچه ها ي ناتوان ذهني به جاي مح

دهد كه كسب زبان اشاره  جهت که زبان اشاره، مقدمتاً يک سيستم بينايي )مبني بر اشاره ( است. اطمينان مى

آسانى مى تواند، دستان بچه را به  باشد. سومين دليل قابل توجه، اين است كه يك معلم يا والد، به تر مى ساده

گيرى مناسب يك عالمت، هدايت كند. )يعنى از نظر فيزكى او را كمك كند(. چهارم اينكه در قياس از  شكلسمت 

متشكل از پوست « موز»اش وجود دارد. به عنوان مثال، عالمت مربوط به  ۀ متقنى بين عالمت و معرف  عالئم، رابط

گيرد و انگشتان دست  ر قالب موز، قرار مى صورت باز، د كندن آن است كه در اين حالت انگشت سبابه يك دست به

اى كه به طور  ها، فايدۀ آموزشى ديگرى نيز دارند. پنجم، بچه كنند. كميّت بصرى خيلى از نشانهديگر آن را پوست مى

است، مى تواند به سمت يك كالس درس و يا گروه مربوط به افراد ناشنوا  بالقوه زبان اشاره را كسب كرده

 هاى ديگرى جهت توسعه آكادميك شخصى و اجتماعى ، براى او فراهم گردد. اليكه شايد، فرصتشود، در ح جذب 

 حالت اختيارى: 

يك بچه ممكن است نشانۀ يك شىء خاص مثل يك كلوچه را بداند، ولى هنوز به منظور درخواست يك كلوچه آن 

كنيم.   كننده نيرومند، آموزش اختيارى را آغاز مىبرد. ما با انتخاب يك تقويت   نمى  طور اختيارى، به كار نشانه را به

كار برده  كار رود. در اين مورد يك بيسكويت نمكى ، به عنوان يك تقويت كننده به تواند به  غذاى مطلوب بچه، مى

ر دهد. د آيد ويك محرّك تقليدى ) يعنى نشان دادن بيسكويت ( را به او نشان مى  شود. فرد بالغ، به نزد بچه مى  مى

اى از بيسكويت را دريافت مى دارد. پس از چندين  سازى را تكرار كرد، تكه موقعى كه بچه رفتار فرد بالغ مبنى بر شبيه

ماند تا بچه قبل از اينكه مورد تقويت كننده را ببيند. آن   كند و منتظر مى  تدريج محرك را كم مى آزمايش، فرد بالغ، به

طور قابل انتظار بچه را مورد مشاهده قرار  مكن است نياز باشد تا فرد بالغ بهعالمت را نشان دهد. در اين بخش، م

دهد قبل از اينكه بتواند عالمت موردنظر را مشخص نمايد. اّما پس از   داده و ببينيد بچه چه حالتى را از خود نشان مى

ه فرد بالغ ظاهر مي شود، به اندکي، حتي اين محرک نيز کاهش مي يابد. در پايان اين مرحله بچه، در هرجايي ک

طور اختياري از او درخواست بيسکويت مي کند. ما اين تعليم را با تکرار مجدد روش باال، همراه با تنوّعى از ديگر 

هاى مطلوب را گردآورى  بازيها و فعاليت  اى از اسباب دهيم. بعد از مدتى ما مجموعه هاى غذايى ادامه مي نشانه

 كنيم.  آموزش اختيارى اضافه مىنماييم و آنها را به 

جمالت توصيفى: وقتى به يك بچه آموزش داده شده تا براى دريافت اشياء و درخواست كردن از زبان اشاره، 

استفاده كند. مرحلۀ بعدى اين است كه به بچه آموزش داده شود تا عاليم را با هم تركيب كند تا جمالت ساده را 

 سازى، توصيف كردن است. ر آموزش جملهشكل دهد. يكى از راههاى مفيد د

هدف از اين نوع توصيف اين است كه بچه ياد بگيرد تا رويدادهاى موجود در اطراف خود را با استفاده از تركيبات 

من دارم » عنوان مثال ، فرد بزرگسال يك ليوان شير بريزد واز بچه بپرسد  سادۀ اسم ، فعل ، شرح دهد. به

طوركامل ادا كند و فعل  ريختن.)دراين مرحله نياز نيست كه بچه آن را به گويد: شيــرـ  بچه مى سپس ،« كنم؟   مى چكار

 هاى تركيب فعل و اشاره، به او آموزش داده شود.( را بطور دقيق بيان دارد. هدف اين است كه مهارت

ز طريق گفتگوى بين بچه دهيم، توسعۀ اساسى ارتباط ا  با آموزش جمالت توصيفى، آنچه كه در حقيقت انجام مى

توانيم مفاهيمى   دهيم. همچنين ما مى  گونه آموزش مى ها را اين و فرد بزرگسال است. همچنين مابقيۀ افعال و اسم



رد و يادگيرى آن مانعى در رابطه با آموزش زبان براى بچه  ِ ِِ هاى ناتوان ذهنى هستند را بوسيله عالئم و  را كه كارِب

 آموزش دهيم.  اين بچه ها اختصارات به

  

 آموزش اندازه: 

گردد.   ترين روش جهت فهميدن براى بچه شما محسوب مى برنامه مربوط به آموزش اندازه، ساده  تعليم ادراك:

طور عمومى نسبت به زبان بيان  ها ، شما بايد، با زبان ادراك كار خود را آغاز كنيد. زيرا ، به همانند آموزش نشانه

يد دو شىء را در جلوى بچه روى ميز قرار دهيد، كه تنها از نظر اندازه باهم تفاوت دارند واز نظر تر است. شما با ساده

باشند. به عنوان مثال، يك توپ خيلى بزرگ را بر روى ميز قرار دهيد و در   ابعاد ديگر ) نظير رنگ ، شكل ( يكسان مى

توانيد آزمايش اندازه را انجام دهيد.   سپس شما مىكنار آن، يك توپ نسبتاً كوچك با ماده و رنگ مشابه بگذاريد، 

گوييد   يا فقط مى« توپ بزرگ را به من بده » گوييد  بنابراين از بچه بخواهيد كه به اندازۀ موردنظر اشاره كند. شما مى

ۀ غالب، بايد با اشار« بزرگ»به اين معنى كه بچه مجبور است توپ بزرگ را به شما بدهد. در هرمورد، كلمۀ « بزرگ»

داند چه بكند بايد جواب درست را به او نشان   گردد. وقتى بچه نمى بيان شود. در حاليكه خيلى بلند و واضح بيان مي

دهيد مثالً بايد به توپ بزرگ اشاره کنيد يا به تعبيري او را راهنمايي کنيد تا شيء درست را تشخيص دهد شما 

كار ببريد،  هاى آگاهى ) نظير اينجا را نگاه كن ( را به ى از نشانهكه ضرورى است تا برخ  ممكن است متوجه شويد

ها ياد  دهيد. برخى بچه  نماييد، و سپس فرمان مى  درحاليكه به سمت ميز در جهت اشياى موردنظر اشاره مى

طور  كنند و به  طور متمركز به آن نگاه نمى گيرند به موضوع موردنظر توجه كنند و بدون راهنمايى و عاليم آگاهى به  مى

واضح، به توجه بصرى نياز دارد. در هر مورد، قبل از اين كه فرمان دهيد. و بايد منتظر بمانيد تا يك بچه به اشياى 

كننده بچه، جهت توجه بصري به شيء موردنظر ابقاء مي  عنوان تقويت موردنظر نگاه كند. در اين روش، فرمان شما به

تواند، عدم   ماالً در حاليکه به عنوان يک تقويت کننده در بچه ابقاء مي شود، مىگردد. تعليمات شفاهي شما ، احت

ايد. پس از آن همانند آنچه كه  ها را شديد كند. در موقعى كه شما، جواب درست را نشان داده  خلقى توجه بچه يا كج

دهى، ادامه  فراهم نمودن موارد فرمانايد، اين حالت تحريك يا كمك را كاهش دهيد. به  هاى ديگر انجام داده در برنامه

صورت كه برخى  هاى مكانى اشياى روى ميز را گهگاهى، عوض نماييد، بدين دهيد و به ياد داشته باشيد تا موقعيت

مواقع توپ بزرگ را در سمت چپ بچه و گاهى در سمت راست او قرار دهيد. وقتى بچه به معيار موردنظر پاسخ 

كوچك يا كوچك را به من :» ازۀ دوّم را به او معرفى كنيد، بدين شكل كه به او بگوييد درست داده است. مفهوم اند

كم از ميزان اين كمك يا محرّك بكاهيد. تا اينكه بچه بدون كمك حالت شىء )  كه منظور توپ كوچك است. كم« بده 

و در موقعى كه بچه سه « ه من بدهيد بزرگ را ب» بزرگ يا كوچك ( را بشناسد. اكنون دوباره فرمان اوّل را بيان كنيد 

دوباره « كوچك را به من بده» دهد، به فرمان دوم رجوع كنيد: كوچك! يا  طور پياپى ارائه مى يا چهار پاسخ صحيح را به

طور مستقل به اين سئوال پاسخ  در صورت نياز، او را راهنمايى كنيد و سپس از ميزان آن بكاهيد تا بچه بتواند به

هاى  كار ببريد، در حاليكه از حالت متناوب، نظير مورد به كار رفته در تمام راه اكنون دو فرمان را باهم به صحيح دهد.

طور اطمينان بخشى  نماييد. وقتى بچه بتواند به هاى آموزشى بحث شده در اين كتاب استفاده مى تشخيص برنامه

كار   هاى اشياى ديگر را آموزش دهيد. وقتى اين ندازهتوانيد به او ا توپ بزرگ را از توپ كوچك تشخيص دهد شما مى

است. و سپس بقيۀ مفاهيم را نيز به همان ترتيب مفهوم  را ياد گرفت. واضح است كه او مفهوم اندازه را ياد گرفته

 اندازه آموزش دهيد.

 تعليم بيان:



عنوان مثال: دو توپ را بر  بعد از اينكه بچه مفهومى را شناخت بيان كردن و ناميدن مفهوم را به او آموزش دهيد به

روى ميز در جلوى بچه قرار دهيد. و به او بگوييد به كوچك دست بزن وقتى بچه اين كار را انجام داد. از او بپرسيد: 

خواهيم تا توپ بزرگ را لمس كند  كاهيم و سپس از بچه مي ايى كردن مىتدريج از راهنم اى؟ بعد از مدتى به اندازه چه

 طور مستقل پاسخ دهد. اى است؟ و بچه بايد به اندازه پرسيم؟ اين چه  و از او مى

 آموزش رنگ:

عنوان يك آموزش مقدماتى براى زبان  هاى اصلى، عموماً به تعليم زبان ادراك همانند آموزش اندازه و ديگر مشخصه

ايد آموزش بدهيد: بدين صورت كه دو  باشد. اين مفهوم را بايد به همان روشى كه اندازه را آموزش داده ن مفيد مىبيا

اى كه فقط از نظر رنگ با هم تفاوت داشته باشند و از نظر ابعاد  گونه قرار دهيد، به  ء را بر روى ميز در جلوى بچه شى

» گوييد: قرمز! يا  دهيد تا رنگ خاص را به شما بدهد، مثالً مى مى ديگر با هم يكسان باشند. وقتى به بچه فرمان

او شروع به پيدا كردن آن مي كند. در هنگامي كه دو شىء گوناگون از نظر رنگ، بر روى ميز در « قرمز را به من بده

د و سپس اين شود. او مجبور است تا شىء قرمز را به شما بدهد شما بايد او را كمك كني مى جلوى او قرار داده

ها را عوض نماييد، به همان روشي كه دربارۀ آموزش اندازه عمل كرديد،  ها را كاهش دهيد، سپس، رنگ راهنمايي

شود. به ياد داشته باشيد كه با به كار  هاى رنگ نيز آموزش داده مي اين تمرين صورت گرفت، كاربرد بيان مشخصه

 ميّت دهيد.بردن اشياى گوناگون كاربرد تشخيص رنگ را عمو

 آموزش شكل:

شود صرفاً دو شىء را انتخاب كنيد كه به  برنامۀ آموزش شكل: همانند روش آموزش رنگ يا اندازه صورت داده مى

جزء شكل، در تمام ابعاد باهم شباهت داشته باشند و آنها را بر روى ميز، در جلوى بچه قرار دهيد. ممكن است 

هاى ديگر انجام داديد، اعمال هدايت كردن،  طور كه در برنامه نتخاب كنيد و همانبخواهيد تا يك دايره و يك مثلث را ا

طور عمومى يا گسترده انجام  خاطر داشته باشيد تا آموزش را به نظر از كمك و تغيير اشياء را انجام دهيد. به صرف

   ستيكى تشخيص دهد. سپس ازنماييد، نظير اينكه وقتى بچه، يادگرفته است تا دايرۀ پالستيكى را از يك مثلث پال

هاى ناهمسان را فراهم نماييد.  هاى متفاوت و اندازه هاى ديگر ساخته شده از مواد گوناگون، در قالب رنگ آن شكل

اند را تهيه  عنوان مثال، يك جفت شىء را كه هردو نسبتاً بزرگ هستند و از كاغذ مقوايى زردرنگ ساخته شده به

ر مرحله، نوع ماده و رنگ را عوض كنيد( اينكه اول رنگ و بعد شكل را آموزش دهيم قانون كنيد. ) منظور اينكه در ه

 پذير باشيم. ها بايد انعطاف ثابتى نيست و ما براساس توانايى بچه

زرد را به » بعد از اينكه بّچۀ شما چند مفهوم را ياد گرفت بايد كار تركيبى را آغاز كنيم مثالً از بچه بخواهيد مثلث 

ليکن وقتي « مثلث زرد کوچک را بده » و بعد از يادگيرى كامل آموزش، پيچيده تر مي شود مثالً بگوييد « بده  من

برنامه، به طور گسترده براي بچه، حالت ترکيبي مي يابد، ضرورتاً به اين معني نيست که آموزش مشكل شده 

موقعيت كنترل شده انجام دهيم تا بچه به عموميّت و باشد. بعد از اين كار ما، بايد آموز ش مفهومات را در خارج از 

برسد. آموزش موضوعات مشخص در محيط كنترل شده، از اهّميت كمترى برخوردار است. مگر اينكه   دهى تعميم

 كار ببرد. هاى روزانه به طور متناسب در فّعاليّت بچه بتواند ياد بگيرد تا اين مفهومات را به

  

 حروف اضافه:



امۀ مربوط به حروف اضافه، اين است كه به بچه آموزش دهيم تا روابط ويژه بين مواردى نظير، در زير، هدف از برن

كنيد تا به او موقعيت خودش را در حالت قرار گرفتن  در بااليى، در داخل را مشخص كند. پس از آن، شما، كوشش مى

اى است كه هميشه با تعليم زبان  روف اضافه، نمونهبر روى تختخواب و در داخل خانه را بياموزيد. برنامۀ مربوط به ح

 گردد. ادراك، آغاز مى

 تعليم ادراك: 

ايد كه بر روى آن يك ظرف كوچك نظير يك فنجان و يك شىء كوچك مثل يك  تان بر سر ميزى نشسته شما و بچه

شىءرا در داخل ظرف، جاي  دهيد تا به او ياد مي« سكه را داخل فنجان قرار بده » سكه قرار دارد. با گفتن جملۀ 

دهد. در صورت نياز با گرفتن دست بچه، قرار دادن سكه در دستش و كمك كردن به او جهت انداختن سكه در داخل 

دهيد. در ابتدا او را از نظر دريافت جواب، هدايت كنيد و سپس با كاهش  فنجان، جواب درست را به او نشان مى

ها كه داراى مشكل كار كردن  اين راهنمايى را كاهش دهيد. براى برخى از بچهتدريجى همراهى او در دريافت جواب، 

مطلوب نيست. زيرا، خيلي مشكل است. تا يك سكه را  باشند، انتخاب يك سكه، طور مناسب، مى با انگشت به

پس از آن دهد،  است و آن را خوب انجام مى« در داخل » بردارد. وقتى بّچه در حال جواب دادن به معيار سنجشى 

يا برخى از حروف « كنار»كنيم. شما بايد حرف  را انتخاب مى« زير»حروف اضافه دوم، را به او تعليم دهيد. ما معموالً 

تا حّد زيادى متفاوت به نظر آيند. در آموزش حرف اضافۀ دوم « داخل»ديگر را انتخاب كرده باشيد كه از حرف اضافۀ 

و ليكن برخى از كودكان براي انجام دو عمل با يك ظرف يكسان ممكن  شىء يكسان ممكن است به كاربرده شود

كنيم. و بعد از مدتى كار كردن  توانيم ابتدا از دو شىء متفاوت استفاده مى دليل مى همين است دچار خطا شوند به

هاى  چنين محرك داشتن بچه از تكيه كردن بر منظور دور نگه شود از دو ظرف يكسان استفاده نمايد. به  بچه قادر مى

داريد. بايد به او ياد دهيد تا هر دو پاسخ را  اى كه شما بيان مى راهنما و قراردادن آنها تحت كنترل، حروف اضافه

 كند. درست بدهد، در حاليكه تنها از يك ظرف استفاده مى

 تعليم بيان:

است، تعليم زبان بيان را  در موقعى كه بچه پنج يا شش حرف اضافه را در سطح ادراكى فراگرفت، شما ممكن

آغاز كنيد. روش موردنظر دقيقاً همانند مورد موجود در زبان ادراك است. با اين تفاوت كه اكنون شما شىء موردنظر را 

داخل « »داخل»جواب مورد نظرمثل « آن كجا است؟ » پرسيد:  گذاريد و سپس از بچه مى در داخل يا در زير ظرف مى

توانست پاسخ صحيح بدهد. او را راهنمايى كنيد به اين صورت كه به او بگوييد اين شىء را است. اگر كودك ن« فنجان

بعداز چندبار انجام اين كار از او بخواهيد بدون راهنمايى پاسخ « آن كجاست» داخل فنجان بگذار و پس از او بپرسيد 

ه اجرا شود تا بچه بتواند اين مورد را در درست بدهد. بعد از اين مراحل بايد حروف اضافه در تمام موقعيتهاى روزمر

 همۀ موقعيتها و با همۀ اشياء انجام دهد.

 آموزش ضماير:

مربوط به ضماير، اين است كه به بچه آموزش داده شود تا زبان بيان روابط شخصى را بفهمد. اين   هدف از برنامه

را ياد دهد و نشان دهد كه وقتى « ل من ما» و  « مال شما »كند تا معنا ى اصطال حاتى مثل  برنامه سعى مى 

 كند، منظورش چيست؟  صحبت مى« شما»در برابر « من»فردى دربارۀ 

براى آموزش اين مبحث به محركهايى مانند لباس وجواهرات )مالكيت شخصى( وبخشهاى بدن )بينى ، گوش ، 

 شود. مى  برده  كار عنوان محرك اصلى به چشم ،...( نياز دارد كه به



رود.يا ممكن  كار مى يا بخشى ديگراز بدن ( به« ) ات را نشان بده  بينى» ۀ اوّل: در آغاز اين تعليم جملۀ مرحل

 «ات  بينى» طورساده بگوييد  است به

مرحلۀ دوّم: در اين هنگام او را در انجام درست آزمايش يارى نماييد. بدين صورت كه دست بچه، را به سوى 

 و بخواهيد تا آن را لمس كند.اش حركت داده و از ا  بينى

» شود، تازمانيكه بچه، بدون راهنمايى به دستور شما، پاسخ درست دهد.  مرحلۀ سوم: تعليم، ادامه داده مى

حالت تناوب را با اين دو فرمان  خوبى ياد گرفته است،  وقتى اين عمل را به« ام بينى»يا فقط « بينى من را نشان بده 

  صورت تركيبي ياد بگيرد، اين دو فرمان را به طور دقيق،  او آموزش دهيد. در موقعى كه بچه به  صورت تركيبى به را به

 دهندۀ دريافت درست اين تشخيص است. نشان

رو  ها، در تعليم يافتن در اين سطح با مشكل اساسى، روبه آموزش ضماير، مشكل هستند و برخى از بچه

آموزش دهيد تا اسم خود و اسم شما را  اين است كه او را در ابتدا،  شوند. يك راه جهت ساده كردن اين مشكل، مى

و از او بخواهيد تا به بينى ) با اسم بچه ( خود و بينى مادر   بداند اگر به اين موردنياز شد، تعاليم خود را تغيير دهيد،

عنوان يك عامل محـرك  به توانيد اين فرمان را اشاره كند. وقتى اين ميزان تشخيص صورت داده شد، پس از آن مى

] ـ  م يا ـ  ت[ را براساس اسامى مناسب بيان كنيد و پس از آن،   «مـال شما و مال من » كار بريد و ضمايـر  به

را « ا ت»در حاليكه « ات را نشان بده بيلى! بينى» عنوان مثال، از بچه بپرسيد  تدريج، راهنمايى را كاهش دهيد به به

تدريج از شدت بلندى نام بچه )بيلى( بكاهيد.  كنيد و سپس به تلفظ مى داريد و باصداى بلند،  ىكامالً بلند، بيان م

شنيده شود. اين نوع يكسان از آموزش مقدماتى، در حال « ا ت»طوريكه، نارسا گردد و فقط فرمان با صداى ضمير  به

. پس از اينكه بچه توانست مرحلۀ كاربرد روند كار مى براى خيلى از انواع ضماير، به  كاربردن اسامى مناسب، به

كار بريد ابتدا بچه را  را كامالً ياد بگيرد، حال آموزش زبان بيان را براى اين ضماير ساده به« ا م»و « ا ت»ادراكى ضماير

را تا  اين برنامه«. ام بينى»طور شفاهى بگويد  دست بزن بچه بايد به« ات بينى »راهنمايى كنيد مثالً به او بگوييد به

اى ادامه مى دهيد كه بچه بتواند به سئوال اين شىء )بينى( مال كيست؟ ) اين بينى چه كسى است؟ (  مرحله

پاسخ صحيح بدهد و بعد از آن بايد ضماير را در قالب يك حركت يا يك فعل آموزش دهيد مثالً كارى را انجام دهيد و از 

شود  كنى؟ زمانى كه اين مرحله از تعليم كامل مى  ه كار مىتو دارى چ« كنم؟   او بپرسيد من دارم چه كار مى

اگر بچه در اين مرحله « من در حال ايستادن هستم و غيره » طور صحيح بگويد مثالً  تواند به طورى كه بچه، مى به

هنمائيها تدريج را توانيد اين كار را با اشارۀ دست و راهنمايى فيزيكي به او آموزش دهيد و به  مشكل داشت شما مى

 را كاهش دهيد.

  

 مفهومات زمانى: 

« دير»و « زود»و « آخر« » اول»هدف از اين برنامه، اين است كه بچه شما ياد بگيرد تا مفهومات سادۀ زمانى نظير 

 آغاز كنيد.« آخر»را دريابد. شما آموزش مفهوم زمانى را با تعليم 

 تعليم بله/نخير!

 ز اصطالحات بله و نخير يكى از بخشهاى مفيد در زبان است.آموزش دادن بچه جهت استفادۀ درست ا



تعليم بله/خير به دوروش، يعنى تعليم مربوط به عواطف شخصى و تعليم مربوط به موضوعات حقيقى تقسيم 

تر  رسند كه جهت آموزش ساده  نظر مى كنيم. زيرا آنها به  شود. عموماً ما با عواطف شخصى شروع به كار مى  مى

 باشند.

دو رفتار، را انتخاب كنيد، يك، رفتارى كه براى بچه شما، خوشايند باشد و يك رفتارى كه براى او ناخوشايند باشد. 

را « خواهيد؟  آيا كتك مى» در مقابل اين سؤال « خواهيد؟  آيا شكالت مى»عنوان مثال سؤالى نظير اين مورد،  به

عنوان مثال، بپرسيد: آيا  اب درست را به او نشان دهيد. بهمطرح كنيد. يكى از اين سؤاالت را بپرسيد و سپس جو

گيريد. سپس قبل از اينكه،  طور واضح در جلوى او در دست مى خواهيد؟ در حالى كه يك تكه شكالت را به شكالت مى

خواهى؟ جواب  مىواقعاً به او شكالت دهيد، از او بخواهيد تا كلمۀ بله! را بر زبان بياورد. پس از آن، بگوييد. آيا شكالت 

دهد؟ ) پس از مكث ( بله! سپس قبل از اينكه، واقعاً به او شكالت دهيد، از او بخواهيد تا كلمۀ بله! را بر زبان بياورد. 

تدريج، از گفتن كلمۀ بله، خوددارى كنيد. و  خواهى؟ ) پس از مكث ( بله! سپس به پس از آن، بگوييد. آيا شكالت مى

درستى  پايان بريد كه در آن بچه به سؤال شما جواب دهد؟ بله! زمانى كه اين مورد به بهدر حالتى اين آزمايش را 

خواهيد؟ )تنبيه( و او را وادار كنيد تا بگويد   كتك مى  انجام گرديد، پس از آن دستان، را باال بريد و از بچه بپرسيد؟ آيا

گردند، در   ى كه اين دو سؤال، باهم تركيب مىيابد. در موقع نه! در مراحل تدريجى اين، ميزان تحريك، كاهش مى

شود. احتماالً، معقول اين است كه به بچه اجازه  روند، تعليم درست، صورت داده مى كار مى طور متغيّر، به حالى كه به

ادرست طور درست، همراه با نتايج حاصل از كاربرد ن  بله و نخير، به ِكار بردن اصطالحات دهيد تا با توالى )نتيجه( به

و چيزهاى خوشايند را « نه»خواهيد؟ بايد ياد بگيرد بگويد  پرسيد آيا كتك مى رو گردد. بنابراين وقتى از بچه مى روبه

توانيد اين  بگويد بله! شما ممكن است بخواهيد تا بله و نخير را در رابطه با موضوعات حقيقى آموزش دهيد، شما مى

يا اين كتاب است؟ و با گرفتن كتاب نزديك صورت بچه ( ادامه دهيد تا بچه آموزش را با دادن دستوراتى همانند ) آ

 بتواند به سؤاالت شما پاسخ كامل و درست بدهد.

 آموزش عبارات و جمالت: 

كند،  در هنگامى كه بچه يادگيرى معناى كلمات تركيبى مانند مفهومات در بردارندۀ ضماير و زمان، را آغاز مى

نماييد كه ضرورت دارد تا به بچه ياد دهيد كه چگونه اين كلمات جديداً آموزش ديده را در  شما، پيوسته، احساس مى

كار برد. بنابراين، بعد از اينكه او مفهوم رنگ، را ياد گرفت، از او بخواهيــد تا اصطالحات رنــگ را در  يك شكل درست، به

قرار   د. بچه بايد ياد گيرد تا كلمات را به شكلي کنار همكار بر به« كاميون قرمز» هنگام بيان حـاالت خودش مثل مـورد 

تر تجزيه كنيد  توانيد به مراحل كوچك دهد كه جمالت را تشكيل دهند. براى آموزش بهتر بايد آموزشتان را تاآنجاكه مى

عل بياوريد و در توانيد اسم را با ف  قرمز( است. سپس مى ترين مرحله بيان اسم با يك معرف مثل )كاميون اولين و راحت

 مراحل آخر اسم، صفت و فعل را با هم تركيب كنيد.

توانيد، به بچه خود ياد دهيد تا به كاربردن گرامر در هر لحظه از روز،   دهد، چگونه شما مى  گفتگوى زير نشان مى

 را توسعه دهد.

 خواهيد؟ معلم: شما چه چيزى مى

 مرغ بيلي: تخم

 «من ......... » ، خواهيد معلم: نه! شما چه چيزى مى

 بيلي: ) بدون جواب (



 معلم: من ...

دهد تا   برد، در واقع به بيلي نشان مى  كار مى خواهم ) وقتى معلم به دنبال سؤال كلمه من را به بيلي: من... مى

 خواهم را تكرار كند.(  براساس آموزش قبلى، عبارت من، مى
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 آموزش احساسات و عواطف:

 تشخيص احساسات:

شما ممكن است دريابيد كه به كاربردن اين برنامه جهت آموزش بچه به منظور تشخيص و تعيين احساسات مملو 

 پوشاند. قدر كافى، عواطف اصلى، را مى ت و ترس، بهاز شادى ، ناراحتى ، عصباني

كند تا قادر  آنچه در طول اين برنامه مهم است اين كه اطمينان يابيد كه بچه ارتباط متقابل با فرد بالغ را آغاز مى

 گردد. عواطف خودش و علل پنهانى آنها را توضيح دهد.

ى، احساساتى نظير خوشحالى يا ترس، آغاز كنيد. هاى ظاهر برنامه را با آموزش بچه جهت نشان دادن مشخصه

كننده )راهنما( نياز داريد تا در آموزش برنامه به شما كمك نمايد. يكى از اين دو نفر بايد ديگرى را  شما به دو كمك

هاى شادى را بروز دهد. سپس از بچه بپرسيد. او چه احساسى دارد؟  اى كه او بخندد و نشانه گونه قلغلك بدهد به

طور صحيح و  گونه پاسخ دهد: شاد! يا او شاد است. زمانى كه بچه بتواند به چه را وادار كنيد تا به اين سؤال اينب

شود. اكنون فرد اول   بدون راهنمايى به سؤال پاسخ دهد. پس از آن حس عاطفى دوم، يعنى ترس معرفى مى

هاى ترس را از خود بروز  را كتك بزند و فرد دوم نشانه كند كه گويى قصد دارد فرد دوم  اى رفتار مى گونه )راهنما( به

طور صحيح  دهد. همانند مورد قبلى اين سؤال را بپرسيد؟ او چه احساسى دارد؟ و بچه را راهنمايى كنيد تا به  مى

ها  هبچ  همين روش به تدريج راهنماييها را كم كنيد و ديگر عالئم احساسى را به و به« او ترسيده است » جواب دهد 

 آموزش دهيد.

 مرحلۀ دوم: بچه بايد بتواند فقط با ديدن حالت چهرۀ يك فرد تشخيص دهد كه او چه احساسى دارد.

شود حالت احساسى كه در تصاوير وجود   مرحلۀ سوم: بچه بايد بتواند از روى تصاويرى كه به او نشان داده مى

 دارد را بيان كند و آنها را تشخيص دهد.

عد از اينكه بچه ياد گرفته است تا احساسات را نشان دهد، آغاز كردن آموزش بچه جهت ساختن مرحلۀ چهارم: ب

» گيرد بگويد.   شود و ياد مى بيند كه فرد دوم قلغلك مى  جمالتى دربارۀ اشارات عواطف، مناسب است. وقتى بچه مى

در اين « چرا او شاد است؟  »شود تا به اين سؤال پاسخ دهد:   به او آموزش داده مى« او خوشحال است 

 «باشد   زيرا او در حال قلغلك شدن مى» جواب مناسب اين خواهد بود:  جمله، 

مرحلۀ پنجم: اين است كه به بچه آموزش دهيم همانطور كه احساس ترس را آموخت حالت عصبانيت، كه فرد 

 سيدن(نظرر براى ترساندن فرد دوم ايجاد كرده بود را نيز بياموزد ) عصبانى به



 مرحلۀ ششم: بچه بايد ياد بگيرد تا حالت خوشحالى، ترس و غيره را در خود نشان دهد.

هاى بيان خيلي از  شود، زيرا نشانه ساز مى ذكر اين نكته حائز اهميت است كه اين نوع آموزش در نهايت مسأله

اندوه احساس احساسات پيچيده، جهت تشخيص خيلى مشكل و ظريف است مثل تشخيص بين احساس غم و 

سازند، برخى   هايى كه خيلى از حاالت عاطفى را مشخص مى عالوه، اشاره باشد. به  جرم كه كارى دشوار مى

مواقع، درونى هستند. با اين وجود با يقين عواطف اصلى مثل عصبانيت ، ترس ، خوشحالى و ناراحتى، پيشرفت 

 گردد.  خوبى حاصل مى

 آموزش محبت: 

آسانى،  مهربانى كردن، معانى زيادى دارد در اكثر موارد به معنى بوسيدن و در آغوش كشيدن، است كه به

صورت شما همراه با  شوند. اين كار را با راهنمايى كردن و وادار نمودن بچه جهت ماليدن صورتش به  آموزش داده مى

 آغاز كنيد.« مرا در آغوش بگير» گفتن اين جمله 

دهيد تا به مدت زياد در حدود پنج تا ده   اين راهنمايى را كاهش دهيد در حالى كه به او نشان مى تدريج سپس به

  5ها يا سال نخستين،  ثانيه با قرار دادن دستانش در اطراف كمرتان شما را در آغوش بگيرد. در برنامۀ ما ويژه در ماه

طور  ار رود تا محبت خود به افراد راهنما يا آنان كه با او بهدقيقه ماندن در اين موقعيت آموزشي بدون اينكه از بچه انتظ

طور اختيارى اين رفتار، شكل نگرفت، او  مستقيم تماس دارند، را نشان دهد مورد نظر است. و در صورتى كه به

اين است كه ها،  گونه عمل كند. عموماً انديشه ما در اين برنامه گردد تا اين  شود و از او درخواست مى  راهنمايى مى

رود تا از او  فرد راهنما يا )بزرگسال( خود را با تمام وجود در اختيار بچه قرار دهد، به او محبت نمايد و از بچه انتظار مى

 هايى كه مهربان هستند بايد به آنها آموزش داده شود تا يك حد معنى مهربان باشند. سپاسگذارى كند. بچه

  

 برنامۀ تصور كردن:

 صور كردن و آموزش آن به كودكان دارى ناتوان ذهنى ما از دو برنامه كه عبارتند از :براى ايجاد ت

دهد شما  شود تا پيشگويى كند كه در آينده چه اتفاقى روى مى  بينى: كه به بچه آموزش داده مى ـ برنامۀ پيش1

بعد از ناهار، شما »يا اينكه « افتد؟  ى مىاگر من اين ليوان را رها كنم، چه اتفاق» گونه از او سؤال كنيد:  توانيد اين  مى

 «خواهيد انجام دهيد؟  چه كارى را مى

ـ برنامۀ گفتن يك داستان، با همراهى بچه جهت كامل كردن جمالت فراهم شده توسط معلم با توجه به يك 2

داستان را « . است اين پسر در حال پوشيدن يك ..» شما، باگفتن اين جمله  عنوان مثال، شود. به  تصوير، آغاز مى

تر همراه با  سوى موارد استادانه شود، در حالى كه به  تدريج از چنين راهنمائيهايى كاسته مى كنيد. به  شروع مى

در نهايت، « ( كنند؟   كار مى آنها چه كسانى هستند، دارند چه» داريد. ) مثالً   كاهش دادن اشارات خاص گام برمى

« دربارۀ تصوير، داستانى را براى من بيان كن» اين سؤال نقش خود را كاهش دهيد: شما ممكن است با دنبال كردن 

 دهد. و بچه شما آنرا انجام مى

كار بردن  مراحل بعد جهت تشويق بچه در انجام برخى از رفتارهايى است كه او به آنها عالقمند است. اّما از به

عنوان مثال به بچه نگاه  گردد. به  ضرورى است خوددارى مى موارد راهنمايى كه در حقيقت جهت كامل كردن فعاليت، 

وانمود كند در حال خوردن آب ميوه است. و قبل از اينكه شما از او بخواهيد تا آن را به صورت   كنيد و به او بگوييد:



نشان دهيد. ) صورت واقعى توضيح داده باشد و عمل موردنظر به بچه  او بايد اين رفتارها را به خيالى، انجام دهد، 

صورت تخيلى به او نشان دهيد. ( وقتى بچه  يعنى قبل از اينكه بچه اين كار را تخيلى انجام دهد شما آن را به

توانست اولين كار تخيلى مثالً با ليوان آب خوردن را ياد بگيرد عمل بعدى را به او آموزش دهيد. بعد از اينكه بچه اين 

براى خواب آماده شدن و غيره برويد و بايد   تر مثل حمام كردن، غ كارهاى پيشرفتهكارهاى ساده را ياد گرفت. به سرا

 طور واضح و روشن آن كار را بياموزد. راهنمايى كردن براى اين كارها را بيشتر انجام دهيم تا بچه به

اش را بيشتر و  روزانهبنا نهادن حالت تصويرسازى كودكتان، او بايد ياد بگيرد تا رفتارهاى موجود در حيات   بنابر،

هاى ديگر كه از آنها  اى به يك فروشگاه، يا به حمام يا برخى از مكان عنوان مثال، اگر با بچه مشخص كند. به  بيشتر،

طورى  )به   برشمارد شود ،   ها مى برد، رفتيد، او را وادار كنيد ، تا رفتارهايش را در هنگا مى كه وارد آن مكان  لذت مى

به يادآوردن و توصيف آنها  دهند،  عمل، يك توصيف شفاهى، ايراد كند ( چون آنها، در دنياى واقعى روى مىكه براى هر 

تر خواهد  تر، براى بچه، آسان باشد و بيان آنها از گفتن توصيفهاى تخيّلى در يك مرحله وسيع  تر مى براى بچه آسان

دليل  هاى مطلوب تشويق خواهند شد. ولى به از فعاليت دليل انجام برخى مانده ذهنى، به هاى خيلى عقب بود. بچه

كنند، توانايى كمترى دارند   طور شفاهى بيان نمى كشند يا به  به تصوير نمى اينكه برخى مواقع رفتارى را در آن لحظه، 

هاى موجود در  رنامهكاربرند. بايد ب ها را در حالت تخيّلى براساس انواع مطلوب يا رفتارهاى مورد عالقه به تا اين آزمايش

خوردن  با تجربيات موجود در حيات واقعى بچه، پيوند داده شوند. مثل خريدكردن، وانمودسازى مقدماتى و پيشرفته، 

 هاى خودشان اين كار را انجام دهند. بازى كه بايد باهمسن بازى وبچه صبحانه، مامان

 بازى: معلم

هاى  بخش است. اين برنامه نسبت به برنامه دى از بچه ها لذتاى است كه براى تعداد زيا  برنامه« بازى معلم»

عهده  توان آن را شروع كرد. معلّم نقش بچه را به  ديگر، از پيچيد گى كمترى برخوردار است و در آغاز تعليم بچه مى

حبت مى كند. ) گردد، پس شروع به ص  كاره مى كند تا نقش معلم را بازى كند. او همه گيرد و بچه را راهنمايى مى  مى

تنهايى اين نقش را اجرا كند از يك  يابد ( اگر بچه نتوانست به  عنوان نقش يك رئيس درمى در واقع، نقش معلم را به

شود تا   تر مى رنگ  راهنما استفاده كنيد و بعد از اينكه بچه توانست گفتگوى معلم و شاگرد را بياموزد نقش راهنما كم

چه چيزى پنهان است، يا چه چيزى وجود ندارد. »  بتواند نقش معلم را اجرا كند، بازى طور مستقل  جايى كه بچه به

» 

بيشتر توجه   بيند،  كند تا نسبت به چيزهايى كه در اطرافش مى  اين است كه به بچه كمك هدف از اين برنامه،

 ايد شروع كنيد. نشسته  كند. اين برنامه را در حاليكه شما و بچه در مقابل يكديگر بر سر يك ميز،

 شناسد بر روى ميز قرار دهيد و از او بخواهيد تا آن را نام ببرد.  مرحلۀ اول: يك شىء را كه بچه مى

مرحلۀ دوم: بعد از تشخيص شىء، از بچه بخواهيد تا چشمانش را ببندد اگر نتوانست خودتان با دست 

 ه او بگوييد چشمهايت را باز كن.چشمهاى او را ببنديد شىء موردنظر را از روى ميز برداريد و ب

چه چيزى « ) چى نيست »ايد را به بچه نشان دهيد و بگوييد  اى كه از روى ميز برداشته  مرحلۀ سوم: جاى شى

 طور نادرست جواب داد او را با نشان دادن قسمتى از شىء راهنمايى كنيد. وجود ندارد (. اگر او به

 شىء را فرا گرفت. در همان لحظه اشياى گوناگون را به كار ببريد.مرحلۀ چهارم: وقتى او كار كردن با يك 

ء  ء مجزا را روى ميز قرار دهيد. و از بچه بخواهيد. تا به آنها نگاه كند و به هر دو شى مرحلۀ پنجم: حال دو شى

ز اشياء را وقتى جواب داد از او بخواهيد چشمانش را ببندد و يكى ا« اين چيست؟»اشاره كنيد و از بچه بپرسيد 



واقع، از آنجا برداريد. سپس از او بپرسيد:  اى بپوشانيد بدون اينكه آن را به پنهان كنيد يا در ابتدا آن شىء را با پارچه

چه چيزى وجود ندارد » گردد تا مفهوم   چه چيزى پنهان است؟ ( با گذاشتن دو شىء، بچه قادر مى« ) چى نيست»

، چه چيزى قبالً آنجا بوده و اكنون وجود ندارد. در مراحل  جبور است به ياد آوردرا ياد گيرد. در اين موقع او م« 

ها قادر خواهند بود تا به پنهان شدن يا  كار را دشوارتر كنيد. ) برخى از بچه با اضافه كردن اشياى بيشتر،  تدريجى، 

 پنهان كردن هشت شىء بر روى ميز، پاسخ دهند و آنها را نام ببرند.

 «ن چيست؟اي»بازى 

شود. و اين   نشينند داده مى  براى اجراى اين بازى چند شىء، به چند نفر كه در حالت گروهى در يك دايره مى

و « نوشيد؟   شما با چه چيزى مى» پرسد. مثالً   گيرند سپس معلم از كودك مى  افراد اشياءشان را با دست باال مى

» شوند مثالً   تر مى تدريج سؤاالت پيچيده كند و آن را تلفظ كند و به ء درست اشاره شود تا به شى  بچه راهنمايى مى

جاى خود را عوض  در برخى مواقع، افراد گوناگون در گروه،« نوشيد؟  آن چيست كه زرد است و شما با آن آب مى

طور مستقل  واند بهدهند. و اين كار را با اشياى گوناگون و تا جايى كه بچه بت كنند و به سؤاالت متفاوت جواب مي مي

دهيم. به ياد داشته باشيد كه هدف از برنامه موردنظر، اين است كه به بچه ياد دهيد تا مشاهد   پاسخ دهد ادامه مى

 كردن و شنيدن را فراگيرد.

ممكن است برخى اعمال را اثبات كنند يا فرد راهنما، بخواهد، از تصاوير   در مورد تعيين رفتارها، اعضاى گروه،

خندد، براى بچه اين امكان وجود دارد تا   اده نمايد. در مرحلۀ آغازين، وقتى كه از افراد موجود در گروه دارد مىاستف

چه كسى دارد   شود،  پرسيده مى  عنوان مثال وقتى از بچه، زند. ) به  كسى، لبخند مى  مشخص نمايد كه چه

آن کسي » بريم مثالً   كار مى تر را به تدريج سؤاالت پيچيده بهو « ( خندد  لورا دارد مى» دهد.   خندد؟ او جواب مى  مى

كند تا به سؤاالت گوش دهد و محيط   اين به بچه كمك مى« خندد چه كسى است؟  كن زرد به تن دارد و مى كه گرم

 اطرافش را جهت كسب اشارات مناسب، مورد مشاهده دقيق قرار دهد.

 خواهم (  مى ) من دارم ، من I am / I do بازى 

براى اجراى اين بازى، گروهى از افراد را به شکل يك دايره بنشينند و سپس با سؤالى مانند اين مورد كار خود را 

اگر نتوانست جواب «. من دارم»فردى كه فنجان زرد دارد جواب خواهد داد: « چه كسى فنجان زرد دارد؟ » آغاز كنيد: 

چه » شوند مثالً   تر مى تدريج سؤاالت پيشرفته اهنمايى كنيد. سپس بهدهد با دادن يك فنجان زرد به بچه او را ر

 ».  خندد و موهايش بلند است كسى دارد مى

دهد اين است كه فرد   يك تنوع جالب در اين بازى، كه در حقيقت اطمينان نقش بچه در يادگيرى را افزايش مى

و « نه شما غلط گفتيد » شود كه بگويد   ياد داده مى طور نادرست به سؤال پاسخ دهد. سپس به بچه راهنما بايد به

سازد   جواب فرد موردنظر را تصحيح كند. اين توانايى بچه جهت تشخيص در سطح موردنظر است كه شما را قادر مى

 خوبى فرا گرفته است. تا استنباط كنيد او كار را به

خواهد؟   چه كسى بستنى مى» پرسد   ال معلّم مىعنوان مث يك تنــوع جالب ديگـر در اين بازى رقــابت است. به

طور كامل شكل  خواهم با يك قاشق بستنى او را تقويت كنيد. وقتى اين رفتار به  و هركس كه گفت من آن را مى« 

 شود كه دقت شنيدارى بچه تقويت شود.  اين باعث مى« خواهد   چه كسى كتك مى» گرفت سؤال را تغيير دهيد 

 «و حدس بزن. گوش بده » بازى 



دهد و بعد از آن تصوير يا عكس ويژه را با تصويرى   بيند توضيح مى  معلم در مورد تصويرى كه فقط خودش مى ضرورتاً 

دهد و بعد از آن بچه بايد تصويرى را كه معلم در مورد آن توضيح داده است پيدا كند.   مشابه در جلوى بچه قرار مى

 تر استفاده كنيد. يچيدهتدريج از تصاوير پ ابتدا از تصاوير ساده و به

 زمان داستان: 

روند و مجبورند در كالس به حرفهاى معلم گوش داده و به سؤاالت   مى  هايى كه به مدرسه اين برنامه براى بچه

بازى انجام دهيم يك معلم و  صورت مدرسه باشد. بهتر است اين برنامه را به  آنها پاسخ مفيد بدهند مناسب مى

درك و عالقۀ بچه  باشند و بچه نيز در كنار آنها قرار بگيرد. معلم داستانى را براساس توانايى،  چندين راهنما موجود

پرسد وقتى راهنماها به سؤاالت   كند سپس از راهنماها سؤال مى  تهيّه كرده و شروع به خواندن يك يا دو خط آن مى

كند و   واق مى سگ واق» گويد   هد مثالً معلم مىشود تا به آن سؤاالت پاسخ د  نيز تشويق مى  دهند بّچه  پاسخ مى

دهد و تقويت   راهنما پاسخ مى« گويد   سگ چه مى» پرسد؟   و سپس از يكى از راهنماها مى« كند   قدقد نمى

كند و سؤاالت   شود مرحلۀ بعد معلم بدون اينكه راهنماها را در كارش دخالت دهد داستان را براى بچه تعريف مى  مى

 طور مستقل پاسخ دهد. پرسد تا جايى كه او بتواند به  او مىرا از 

 بازي كسب اطالعات:

شود تا بتواند با جستجو كردن در مورد افراد موردنظر، اطالعات كسب كند.   در اين برنامه به كودك آموزش داده مى

سال داريد و در مراحل  پرسد؟ اسم شما چيست؟ چند  مراحل اول به اين صورت است كه كودك از افراد متفاوت مى

 تر كنيد. تر و ظريف بعدى سؤاالت را پيچيده

 رفتاری برای کودکان در خودمانده  –تکنيک های آموزشی 

 Lovaasنوشته پروفسور  The Me Bookترجمه قسمت هايی از کتاب 

 «بخش چهاردهم»

 خودى )بدون كنترل( ايجاد رفتار خودبه

بينى  شود، بلكه در حالت آزاد و بدون پيش  طور صريح، ياد داده نمى شود كه به  خود به رفتارى گفته مى رفتار خودبه

دهد.   هاى جديد رخ مى گردد كه در موقعيت  پذيرى رفتار برمى دهد. اين تعريف رفتار به عموميت  قبلى، رخ مى

 اند. خودى طراحى شده هاى زير براى ايجاد و پرورش رفتار خودبه روش

ى با بچه كار كنند. از موقعيتهايى كه در آن بچه تنها يك معلّم دارد امتناع كنيد، زيرا او احتماالً ياد ـ بايد افراد زياد1

 خودى بكاهد. گيرد تا بين افراد، تبعيض قائل شود و از رفتار خودبه  مى

پارك و   ،هاى فيزيكى)مكانى( نظير مدرسه، خانه، ماشين، در حال قدم زدن ـ كودكتان را در خيلى از موقعيّت2

 ها، آموزش دهيد. فروشگاه

كار  توانيد، به  اى كه مى ها را تا اندازه هاى معمول، استفاده كنيد و انواع گوناگون پاداش ـ تاحّد امكان، از پاداش3

 هايى كه در هر جايى متناسب با رفتار افراد و خود بچه موجود هستند. ببريد، از جمله پاداش

هاى نيرومند مثل غذادادن ، برطرف كردن ترس و پريشانى بچه، يا ايجاد  كننده قويتـ خود را با فراهم كردن ت0

تان،  دهى براى بچه گذارى حالت پاداش هاى جديد جهت بازى براى بچه، همراه سازيد در اين روش، به ارزش فرصت



يد. موقعى كه اين شرايط پديدار ياب  مى هاى ديگر رفتار و محيط اطرافش، را در طورى كه عموماً جنبه پى خواهيد برد به

گردد، شما مجبور خواهيد شد تا از آموزش و ترسيم مطالبى استفاده كنيد كه از صراحت اندكى برخوردارند. او 

 گيرد.  هاى جديد شكل مى خود( كه براساس لّذت بردن از پاداش دهد )بنابر تغيير خودبه  اى وفق مى گونه خودش را به

اى مناسبى را تقويت كنيد كه بدون راهنمايى فرد راهنما يا به تعبيرى بدون درخواست قبلى ـ تاحّدامكان رفتاره5

 شوند.  ايجاد مى

تان، بتوانيد تا حّدامكان آزادانه فعاليت نماييد  هايى را فراهم نماييد كه در آن شما و بچه ـ در سرتاسر روز موقعيت6

 بودنش به او پاداش دهيد. خاطر فّعال و به

آموزش دادن رفتارهاى جديد، ادامه دهيد تا مجموعه رفتارى بچه توسعه پيدا كند. اين، باعث سهولت ـ به 7

 گردد.  عموميّت واكنش مى

هاى ضرورى را آموزش دهيد. بنابراين، رفتارهايى را تقويت كنيد كه بچه را  ـ تاحّدامكان سعى نماييد تا واكنش4

هاى  منظور ايجاد زبان كاربردى، مهارت هاى نيرومند، دست يابد. به كننده سازد تا بر بخش وسيعى از تقويت  قادر مى

هاى بدن را به او بياموزيد تا مشخص كند، به او ياد  عنوان مثال، جداى از اينكه فقط بخش عملى را به او بياموزيد به

طور متناسب به او آموزش  به دهيد تا موارد مطلوبش نظير غذا و بازى، را درخواست كند. همچنين بازى كردن و هنر را

هاى اوليه رفتار  وار و ناآگاهانه سازد. شكل دهيد تا آنها را جايگزين اشكال مقدماتى رفتار نظير خودتحريكى آداب

 خودتحريكى را كاهش دهيد و به ايجاد رفتارهاى مناسب به جاى آن اميدوار شويد.

با ترس و آشفتگى عمومى ( بپرهيزيد، زيرا كننده) همراه  ـ از استفادۀ طوالنى مدتِ حاالتِ كسل6

 دهند.  خودى نظير زبان شفاهى و بازى، را كاهش مى رفتارهاى خودبه ها،  آشفتگى

 خود( اى جهت شناسايى رفتار اختيارى)خودبه برنامه

كه  شود، درحاليكه هر پوستر داراى تصويرى از يك شىء است  اى از ده پوستر آغاز مى آموزش پوستر، با مجموعه

يك پوستر را به بچه   باشد. معلم فوراً  است مثل سيب ، درخت ، سنگ يا اشيايى شبيه به آن مى بچه آن را يادگرفته

و پس از اينكه بچه پاسخ درست داد او را « دربارۀ پوستر موردنظر براى من صحبت كن » گويد   دهد و مى  نشان مى

يابد تا زمانى كه نخستين مجموع ده   دهد و اين كار ادامه مى  مىكند. و سپس معلم پوستر دوم را نشان   تقويت مى

شود، در حاليكه هر   پوسترى، نشان داده شود. بعد از آن يك مجموعۀ جديد ده پوسترى ديگرى به او نشان داده مى

ىء را باشد. پس از اينكه بچه هر دو ش  كدام از آنها داراى دو تصوير نزديك به هم مثل يك سيب و يك سنگ مى

راهنمايى داشته باشند او را   درست مشخص نمود. او را تقويت كنيد بعضى از كودكان ممكن است احتياج به

راهنمايى كنيد تا موقعى كه او بتواند بدون راهنمايى به پوسترها پاسخ صحيح بدهد. بعد از اينكه، بچه پوسترهاى 

شود و اين كار ادامه   تر داراى سه تصوير به او نشان داده ده پوس  خوبى ياد گرفت، داراى دو تصوير )موضوع( را به

يابد تا زمانى كه او بتواند، دربارۀ پوسترهاى داراى ده موضوع گوناگون در هر كدام صحبت كند. احتماالً در اين   مى

و احتماالً به كنترل  گيرد اول اينكه قبل از اينكه تقويت شود توصيفات بيشترى را بكار ببرد  موقع بچه دو چيز را ياد مى

طور سيستماتيك محيط اطرافش را مورد  شود. دوم اينكه ممكن است، ياد بگيرد تا به  صريح معلم كمتر وابسته مى

بررسى قرار دهد و براساس همراه شدن با رفتار مناسب، اشارات موردنياز را از محيط دريافت دارد. هردوى اين 

خوبى  گردد. بعد از اينكه اين پوسترها را به  ريح معلم و شروع تكلّم اختيارى مىرويدادها باعث جدايى بچه از كنترل ص

تر استفاده كنيد و بعد از آن از بچه بخواهيد تا محيط اطرافش را بهتر ببيند و جزئيات آن را  ياد گرفت از تصاوير پيچيده



اگر نتوانست او « ميز، عكس   المپ، در،» يد: گو  او مى« بينى   در خانه چه مى» خوبى نشان دهد. مثالً به من بگو  به

تنهايى كار را انجام دهد. تمرين ديگر اينكه از او بخواهيد، در مورد خودش  را راهنمايى كنيد و ادامه دهيد تا بتواند به

 «گوش و ... دارم   من مو ، چشم ،»صحبت كند. مثالً بگويد 

جهت فعاليت بيشتر فيزيكى همانند ورزش كردن و بازى جهت انواع ديگرى از تمرينات ، شامل آموزش دادن بچه 

استقالل نظر بيشتر به ميزان فراوان وجود دارند. به ياد داشته باشيد تا كنترل صريح و شديدى كه نياز داشتيد تا در 

 تدريج كاهش دهيد. آغاز برنامه خود داشته باشيد را در اين مرحله به

هاى اوليۀ زبان باشد بهتر است براى ايجاد روابط  در صورتى كه بچۀ شما در حال حاضر داراى برخى از مهارت

كردن   هاى همسايه و از طريق بازى اجتماعى او را در خانه و با همراه كردن بچه با خواهر و برادر نرمال يا با كمك بچه

گردد تا در بازيهاى اجتماعى )همراه با   ، زيرا قادر مى خواهدبود تر كمك كنيد. توسعۀ بازى با هم نوع در مدرسه ساده

در صورتيكه بتواند در برخى از   بازى و باالرفتن شركت نمايد. توپ  خواهران و برادران و همنوعان( يعنى دويدن ،

 بازيهايشان، شركت كند، تأثير بيشترى بر او دارند.

كار برده شوند تا ارتباط اجتماعى بين يك بچه ناتوان ذهنى و  د بهتوانن  سه استراتژى اصلى وجود دارند كه مى

) يا برخى از افراد راهنماى ديگر موجود در مدرسه    ـ استراتژى توجه معلّم: معلّم1اش را افزايش دهند.  گروه همنوع

همچنين بچه را وادار به صحبت كند تا با همديگر، ارتباط متقابل داشته باشند.   ها را وادار مى طور مستقيم، بچه به  ( ،

 كند.  كردن با آنها يا كمك كردن به آنها در برخى كارها مى  بازى  نشستن كنار آنها ، هاى ديگر ، كردن با بچه

خاطر بازى كردن با يك بچه ويژه تشويق  به  عنوان گروه، ها خودشان به ـ استراتژى سودمندى گروه همنوع: بچه2

ست گروهى را مطلع سازد كه در صورتى كه گروه با يك بچه، بازى كند و در ايجاد ارتباط شوند. معلّم، ممكن ا  مى

خاطر چنين كارى  ويژه به بچه كمك نمايد، به همۀ اعضاى گروه، برخى از امتيازات ويژه داده خواهدشد. يا به

 گيرند.  موردتمجيد قرار مى

رسد خيلى توانا است و در برقرارى ارتباط با   نظر مى به ـ استراتژى توجه به همنوع: معلّم، يك بچه خاّص را كه3

عنوان  خواهد تا به  طور ويژه از آن بچه مى گزيند. و به  عنوان معلم برمى كند انتخاب كند و او را به  ديگران خوب عمل مى

دهد و   د، پاداش مىده  كند: او آموزش مى  عمل مى  در آغاز كار او مانند يك درمانگر معلم، ، يك نمونه و راهنما

كند. زيرا بدون چنين   خاطر است كه به توسعه برخى از روابط متقابل اجتماعى كمك مى  كند. اين بدين  راهنمايى مى

پذير و  شود. فرد همنوع در جريان آشنا شدن با همديگر، احتماالً انعطاف  موجود نمى  تعليم صريحى، هيچ ارتباطى،

كه ارتباط خود را با بچه ناتوان از دست بدهد. اين استراتژى نيز داراى سودمندى است كه شود، بدون اين  تر مى خاّلق

 كند.  به توجه اندكى از سوى فرد راهنما، نياز دارد و ثمرۀ نهايى به ارتباط اجتماعى ن رمال، شباهت نزديكى پيدا مى

برده شده جهت كاهش رفتارهاى ناهنجار كار  هاى به ترين روش همراه با رفتن به يك اتاق استراحت يكى از رايج

باشد. در حاليكه اين مورد، همراه با بخش وسيعى از رفتارهاى مثبت تقويت شده، مؤثر   هاى درس مى در كالس

 شود.  صورت متقابل اثبات مى شود، الزم به ذكر است كه اين مورد در سه حالت، به  مى

طور منفى ( امتناع  شده به ر باال، از پذيرش تقاضا ) رفتار تقويتالف( در درمان رفتارهايى كه به دليل ذكر شده د

 گريزد.  كند يا از آنها مى  مى

ها را كنترل  كننده تقويت خاطر اين رفتارها،  به  در زمانى كه بچه، عموماً   ب(: در درمان اكثر رفتارهاى خودانگيخته،

محيطى باشد كه تقويت  time outا باقى بماند. در حاليكه حالت طور آزادانه در آنه نمايد و معموالً آزاد است تا به  مى



ثمر   هاى ساختارى بى باشد. در حقيقت، اين مورد غالباً در موقعيت  طور مداوم جهت اثرگذارى، موجود، نمى مثبت، به

رود  كار برد، انتظار مى هطور نرمال، انتقادات و توبيخات را بيشتر از ستايش كردن ، ب اثرى ندارد. اگر معلّم به  و محدود،

كند افزايش دهد، در حاليكه روشى براى فرار كردن از رفتارهاى نامطلوب   دنبال مى  هر آنچه را كه رفتار، time – outكه 

 كند.  معلّم را فراهم مى

 مشكالت معمول و احتياطات:

شوند: يك مجموعه عمومى  م مىدهد به دو گروه اصلى تقسي  اشتباهاتى كه در حين كار با اين كودكان روى مى

هاى معلّم مستقل هستند و  گذارند و از تكنيك  هاى آموزش، اثر مى از مشكالت وجود دارند كه بر خيلى از موقعيت

 دهند.  روى مى اى از مشكالت ويژه وجود دارند كه به احتمال زياد در درون يك چارچوب اصالح رفتارى ، مجموعه

 برای کودکان در خودمانده  رفتاری –تکنيک های آموزشی 
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 «بخش پانزدهم»

 مشكالت ويژه:

رخ   شده، كند كه ممكن است در يك برنامۀ آموزش رفتارى طراحى  اين بخش برخى از مشكالت ويژه را ذكر مى

دهد. تعيين اين مسائل، هميشه، آسان نيست و شما به كمك يك همكار يا گروهى از همنوعان نياز داريد. تا 

كار كند، جاي تعجب  م كامالً دقيق، شروع بهاشتباهات موجود در هر تكنيك آموزشى را، ذكر نمايند. حتى اگر يك معلّ 

نيست که در طوالني مدت از مسير درست تشخيص منحرف شود و درک اين تغييرات تدريجي در سبك آموزش، 

باشد وجود همنوعان، در نگه داشتن يك فرد در مسير د رست، مفيد است. مشكالت اصلي كه در آموزش   مشكل مى

 شوند. زير خالصه ميگردند، در  رفتاري، ايجاد مي

 ـ تشويقات، متفاوت از تنبيهات هستند:

آيند و بچه،  نظر مي اين است كه همانند تنبيهات به دهد، ترين اشتباهاتي كه موقع تشويقات روي مي يكي از رايج

معلّم توسط « نه»با ت ِن صداي مشابه و حالت گفتن « آفرين»يا « خوب»شود. اگر واژۀ  بين آن دو تفاوتي قائل نمي

طور نادرست دريافت دارد. در سطوح  رود كه بچه ناتوان ذهني، اطالعات را به احتمال مي در اين صورت،  گفته شود،

زيرا ارزش   ممكن است با لحن يا بيان عاطفي يكسان، گفته شود،« نه»و « آفرين»هاي  آموزش پيشرفته معيّن واژه

ود، اّما مطمئناً در طول مراحل آغازين آموزش براي فرد ناتوان اطالعاتي اين كلمات جهت هدايت بچه كافي خواهدب

را « نه»و « آفرين»هاي  گونه نيست. يك دليل ممكن دربارۀ اين موضوع كه چرا افراد بزرگ )راهنما( واژه ذهني اين

را در طول دارند، به اين خاطر است كه آنها، احساسات خودشان دربارۀ اين كلمات  صورت تأكيدي اندك، بيان مي به

زمان كنترل كنند. اِبقاي نوع مشابه بيان عاطفي سطح باالي آن، ماه به ماه و سال به سال، مشكل است. يك فرد 

 به تقويت از سوي همنوعان نياز دارد، تا براساس آن يك چنين تشخيصي را حفظ كند.

 تنوّع در توجهات:

شوند. يك معلم خوب فردي  كنند، محدود مي ن فراهم ميخيلي از افراد بالغ در انواع توّجهات كه براي بچه هايشا

كند، بچه  طور شفاهي، تصديق مي دارد: او به هاي گوناگون، پذيرش يا عدم پذيرش كاري را ابراز مي است كه به روش

دهد تا از صندلي  دهد. غذا را برايش فراهم مي كند. به بچه اجازه مي گيرد، غلغلك مي در آغوش مي  بوسد، را مي



تواند تصور كند را براي او آماده  كند و عموماً تمام انواع چيزهاي مطلوب كه يك بچه مي پايين بيايد، با بچه بازي مي

ماند چنين  با ت ن صداي يكسان، پايدار مي« آفرين»نمايد. معلمي كه مهارت كافي ندارد، بر يك حالت ابراز واژه  مي

رود و بچه، در حالت آموزش، توجهي  ه از آن، دريافت پاداش انتظار ميشود ك اي، به موقعيتي تبديل مي توجه كليشه

اي براي آن ندارد، با  شود و جواب آماده رو مي ندارد. همچنين به ياد داشته باشيد كه وقتي يك بچه، با مشكلي روبه

ي از موارد سخت و گيرد تا برخ هاي مثبت، يك معلم خوب، تصميم مي كننده توجه به عالقه او به تنوّعي از تقويت

گيرند تا مشكالت را حل نمايند. زيرا مشكل  ، ياد مي احتماالً   هاي نرمال، حاالت ناخوشايند را به او ياد دهد. اكثر بچه

دليل  تنها به  كند. توجه به كامل كردن يك كار مشكل، يك حالت معين سختي و ناراحتي در آنها ايجاد مي

نيز   هاي منفي، ها و ناراحتي بت نيست، بلكه، امتناع يا گريز از انواع سختيهاي مث كننده آوردن تقويت دست به

هايش كمك  دهد. يك معلم خوب احتماالً فردي است كه به بچه كه حّل مسأله، را تسريع مي طوري باشد. به مي

 ل را درك كنند.كند تا برخي از انواع موقعيتهاي مشكل را قبل از حل مسأله تجربه نمايند و رسيدن به راه ح مي

 در مورد چگونگي تقويت با توجه به يك موضوع دقت كنيد: 

شود كه محبّت،  دهند كه يك فرد بايد در كاربرد تنبيهش، مواظب باشد. معموالً، تصور مي تشخيص مي اكثر افراد،

جام دهند، كه فرد توانند تمام كارهايي را ان هاي ناتوان ذهني، مي طوريكه بچه كند. به هيچ آسيبي را ايجاد نمي

دهد. افزون بر اين، ما از اين موضوع آگاه هستيم كه چگونه يك فرد بايد دوست داشتن را  موردعالقه آنها ارائه مي

كار برده شود.  نفع او، به تواند هم عليه بچه و هم به كار برد، دوست داشتن، داروي نيرومندي است و مي بااحتياط به

تر از دوست داشتن يك فرد سالم است. شايد اين  كه دوست داشتن يك بچه بيمار، سادهيابند  خيلي از افراد، درمي

همراه شده است، و انتظارات ما از « ناتوان»و « بيمار روحي»هاي تحت عنوان  نگرش، با مفهومات مربوط به بچه

رفتارهاي خودآزاري و كنيم كه چگونه ابراز محبّت به  ويژه ما مشاهده مي شان را پايين آورده است. به آينده

گردد. دليل اين موضوع كه چرا خيلي از افراد ناتوان ذهني توسط  پرشي، باعث ابقاي چنين رفتارهايي مي روان

آيند تا به خود  شوند و برخي مواقع حتي، از طريق خودآزاري، درصدد برمي كمبودهاي رفتاريشان در تنگنا قرار داده مي

روانشناسان و   اند. معلمان ، شده آنها در زماني اشتباه دوست داشتهآسيب جدي برسانند. اين است كه 

 ترين افراد محترم و باوقار باشند. توانند خطرناك روانپزشكان مي

 توجه جدي:

شوند، به جديت يا شدت  رو مي آن، روبه  يكي از مشكالت مهمتر كه خيلي از بچه هاي عقب مانده ذهني، با

شان را به  ماندۀ ذهني توجه هاي عقب توانيم تشخيص دهيم، بچه ن اندازه كه ما ميآ  شان بستگي دارد. تا توجه

هاي نرمال يا متوسط با هم  سازند و نسبت به آنچه كه بچه هاي كمتر يك موقعيت آموزشي معطوف مي بخش

ها تمام  اين بچهتعابير ديگر،  گردند. به  دهند، بر بخش كمتري از آموزش، متمركز مي سنشان رشد مشابه، انجام مي

فرد راهنما  كنند. در صورتي كه، در ابتداي كار، ممكن است از آنها بخواهد تا انجام دهند، را درك نمي مواردي كه فرد،

برد و آن ها را به صورت شفاهي يا عملي در هنگام  كار مي )بزرگسال( مقدار زيادي از اشارات يا عالئم موردنظر، را به

عادت كند و به اشارات   هاي موجود، ها يا راهنمايي نمايد، بچه ممكن است به هدايت مي كار يا فعاليّت، هدايت

كند. و در اين حالت، مشكل دوبرابر  اي نميتوجه  در نظر دارد تا با يك كار ويژه، همراه گردد،« راهنما»ديگري كه فرد 

سپس  درست قرار دارد، بچه را راهنمايي كند، با نشان دادن جايي كه جواب عنوان مثال اگر، فرد راهنما، شود. به مي

طور شفاهي آن چيزي را   وابسته گردد و به ممكن است بدون جهت، به راهنمايي يا سمت انگشتِ فرد راهنما،  بچه،

دهد، تا براساس آن، جواب دهد. توجه بچه به  كند كه دست فرد راهنما، نشان مي ترسيم يا به تعبيري دنبال مي



قدري شديد گردد كه او هرچيز ديگري را نبيند و از آنچه در اطرافش روي  نما)بزرگسال( ممكن است بهدستِ فرد راه

بادقت صورت فرد بزرگسال را جهت اين اشارات   ممكن است،  اطالع گردد و صدايي را نشنود. بچه دهد، بي مي

صورت فرد و برداشت موضوع از آن،  ي بهقدر مطالعه و ارزيابي نمايد و به  دهد، اضافي، كه جواب درست را نشان مي

شود، بايد فردي شما را تماشا كند تا ببيند كه آيا شما  نظر كردن از آنها مي توجه كند كه هر چيز ديگري باعث صرف

 بريد يا نه. كار مي ها يا اشارات بدون مقصود را به خيلي از اين راهنمايي

 احساس در برابر ادراك:

اين احتمال وجود دارد كه  عنوان مثال مقدمتاً  مسأله ديگر در توجه كردن، تفاوت بين احساس و ادراك است. به

بيند يا  صورت فرد راهنما، بنگرد وليکن آن چيزي را كه فرد، سعي دارد تا بيان كند، نمي طور مستقيم به بچه به

نقص شنوايي   شود ) درحاليكه بت شود بازهم او متوجه نميشنود. در اين حالت هرچند كه با فرياد نيز با او صح نمي

ها و تنبيهات ) يا بدون  )ديدن و شنيدن( احتماالً از طريق كارب رد متفاوت پاداش« واقعي»ندارد.( پرداختن به توجه 

عد از انجام كنيم تا با دقت به مربي گوش دهدو به آن توجه كند سپس ب گيرد. مثالً بچه را وادار مي پاداش( صورت مي

شود و هنگامي كه به اشارات معلم توجه نكند و  گيرد و تقويت مي خواهد بالفاصله پاداش مي آنچه كه مربي از او مي

شود كه توجه كردن شكل گيرد. اهميت دادن به دقت و  ماند و اين باعث مي پاسخ صحيح ندهد از پاداش محروم مي

كند وليكن هيچ توجهي ندارد، آموزش دادن به او  به شما نگاه مي توجه بچه بسيار مهم است زيرا زماني كه بچه

 كاري عبث و بيهوده است.

 كند: تر از فرد بزرگ، كار مي  بچه، سخت

شود كه يك فرد  باشد، در موقعي ديده مي تر مي تر و مشكل اي ظريف مسأله ديگر، كه جهت تشخيص تااندازه

نشيند. و به انجام  طور منفعل بر روي صندلي مي كند. و بچه به ميبزرگسال در حين كار توجه چنداني به كودك ن

كند، زيرا معلم خيلي  حركت مي  يك بچه خيلي كند، برد برخي مواقع، پردازد و از آن لّذت مي رفتارهاي اختياري مي

فنوني استفاده آل، موقعي است كه مربي هنرمندانه از  شود. حالت ايده هرگز مؤثر واقع نمي  فّعال نيست و تعليم،

 كند كه بچه خيلي فّعال كار كند تا خودش به دنبال جواب درست بگردد. نه اين كه معلم اين كار را بكند.

 


