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هفت گام
 گفتار غیرکالمی

مجموعه کتابچه های آبی

مترجم: سید محمد علی میری
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7 راه برای کمک به گفتار غیر کالمی افراد طیف اتیســم

در برقــراری یــک رابطــه اجتماعــی مناســب دو مولفــه مهــم و اساســی درگیــر هســتند 
کــه عــالوه بــر بخــش کالمــی و محتــوای کالم کــه انتقــال دهنــده پیــام هســتند عامل 
غیــر کالمــی نیــز نقــش مهــم و تعییــن کننــده ای دارد؛ بــه گونــه ای  کــه متخصــان 
بیــان داشــته انــد کــه در یــک برقــراری ارتبــاط و انتقــال پیــام بیــن دو نفــر حــدود 30 
درصــد محتــوای پیــام اســت کــه کالم را منتقــل مــی کنــد و نزدیــک بــه 70 درصــد 

آن بخــش غیــر کالمــی اســت کــه پیــام را بــه طــرف مقابــل منتقــل مــی کنــد. 
بخــش غیــر کالمــی کــه بیشــتر تحــت عنــوان زبــان بــدن شــناخته مــی شــود، شــامل 
یــک ســری رفتــار اســت کــه عبارتنــد از: نحــوه نشســتن و ایســتادن، حالــت دســت ها 
و پاهــا، ارتبــاط چشــمی، حالــت کلــی بــدن و صــورت و تــن صــدا. کــه هــر کــدام در 
وضعیتــی خــاص پیغــام خاصــی را منتقــل مــی کننــد، کــه بهتــر آن اســت کــه همــه 

ایــن عوامــل بــا محتــوای کالم همخوانــی داشــته باشــد.
ٌٌ



3

ــد از ســن 4  ــی بع ــه، حت ــد ک ــد بخشــی را منتشــر کردن ــای امی ــه ه ــان یافت محقق
ســالگی، اکثــر کــودکان اتیســم کــه کالم ندارنــد، درنهایــت زبانشــان رشــد مــی کنــد.
گــری داســون، مدیــر ارشــد علمــی و لــورن الــدر معــاون بخــش انتشــارات علمــی در 

اتیســم اســپیک توضیــح مــی دهنــد: 
ــه مــی تواننــد  ــواده هــا، معلمــان و متخصصــان مــی خواهنــد بداننــد کــه چگون خان
رشــد زبــان غیرکالمــی کــودکان و نوجوانــان دارای اتیســم را ارتقــا داد. خبــر خــوب 

ایــن اســت کــه تحقیقــات، راهبــرد هــای موثــر زیــادی را ارائــه داده انــد. 
امــا قبــل از بــه اشــتراک گذاشــتن »بهتریــن نــکات« ، مهــم ایــن اســت کــه بــه یــاد 
بیاوریــم هــر کــودک اتیســم منحصــر بــه فــرد اســت. حتــی بــا تــالش هــای متعــدد، 
یــک اســتراتژی خــوب ممکــن اســت بــرای کــودک یــا نوجوانــی جــواب دهــد و بــرای 
ــه ارتبــاط  ــاد بگیــرد کــه چگون ــد ی ــه. و حتــی هــر فــرد اتیســم مــی توان دیگــران ن

برقــرار کنــد.
 همیشــه بــه ایــن نحــوه نیســت کــه از طریــق صحبــت کــردن ارتبــاط صــورت بگیــرد. 
ــرای مشــارکت در جامعــه  ــادی ب ــد توانمنــدی زی افــراد دارای اتیســم کــه کالم ندارن
دارنــد و مــی تواننــد در انجــام زندگــی بــا کمــک حمایــت هــای دیــداری و فــن آوری 

هــای کمکــی، موفــق باشــند.
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         راهبردها به شرح زیر است:

            به بازی و تعامالت اجتماعی تشویقشان کنید

کــودکان از طریــق بــازی یــاد مــی گیرنــد، کــه ایــن شــامل یادگیــری زبــان نیــز مــی 
ــرای برقــراری ارتبــاط  ــازی هــای تعاملــی موقعیــت هــای لــذت بخشــی را ب شــود. ب
بیــن شــما و کودکتــان فراهــم مــی کنــد. بــازی هــای متنوعــی را امتحــان کنیــد تــا 
پــی ببریــد کــه کــودک شــما از کــدام بــازی لــذت مــی بــرد. همچنیــن فعالیــت هــای 

بــازی گونــه ای را بــرای ارتقــا تعامــالت اجتماعــی امتحــان کنیــد. 
بــه عنــوان مثــال آواز خوانــدن و خوانــدن شــعرهای کودکانــه. در طــول تعامالت، شــما 
خــود را در موقعیــت روبــه روی کــودک قــرار دهیــد و بــه چشــم کودکتــان نزدیــک 

شــوید تــا کودکتــان راحــت تــر بتوانــد شــما را ببینــد و بشــنود.

            از کودکتان تقلید کنید

صداهــا و رفتارهــای بــازی گونــه کــودک خــود را تقلیــد کنیــد کــه ایــن کار موجــب 
صداســازی و تعامــل بیشــتر او خواهــد شــد. همچنیــن او را تشــویق کنیــد تــا بــه نوبت 
رفتارهــای شــما و صداهــای شــما را تقلیــد کنــد. در ایــن تقلیــد کــردن حواســتان بــه 
چگونگــی نحــوه تقلیــد نیــز باشــد. مثــال، اگــر کودکتــان ماشــینش را مــی رانــد شــما 
نیــز برانیــد، اگــر بــا ماشــین تصــادف مــی کنــد شــما نیــز تصــادف کنیــد امــا ماشــین 

را پــرت نکنیــد!



5

            بر روی ارتباطالت غیرکالمی تمرکز کنید

ژســت و تمــاس چشــمی مــی توانــد بنیــان زبــان را بســازد. کودکتــان را از طریــق الگو 
ســازی و پاســخ بــه ایــن رفتارهــا تشــویق کنیــد. در ژســت هــای بدنــی خــود اغــراق 
کنیــد و از بــدن و صــدای خــود زمانــی کــه ارتبــاط برقــرار مــی کنیــد اســتفاده کنیــد 
مثــال، بــا دراز کــردن دســت خــود زمانــی کــه اشــاره مــی کنیــد بگوییــد »ببیــن« و 

وقتــی کــه مــی گویــد »بلــه« ســر خــود را تــکان دهیــد.
 از ژســت هــای اســتفاده کنیــد کــه بــرای کودکتــان تقلیــد کــردن آن راحــت اســت. 
ــت  ــه ژس ــره. ب ــا و غی ــردن بازوه ــاال ب ــا، ب ــت ه ــردن دس ــاز ک ــت زدن، ب ــل: دس مث
کــودک خــود پاســخ دهیــد: زمانــی کــه او بــه یــک اســباب بــازی نــگاه مــی کنــد و یــا 
اشــاره مــی کنــد، دســت او را بگیــرد کــه بفهمــد زمــان بــازی اســت. مشــابه همیــن 
کار بــا اســباب بــازی کــه مــی خواهیــد برداریــد انجــام دهیــد و بــه آن اشــاره کنیــد.

            فاصله ای را برای صحبت کردن کودکتان ایجاد کنید

 زمانــی کــه کــودک بالفاصلــه پاســخ نمــی دهــد احســاس نیــاز بــه پر کــردن وقفــه در 
زبــان ایجــاد مــی شــود، کــه ایــن طبیعــی اســت. امــا مهــم این اســت کــه حتــی زمانی 
کــه او صحبــت نمــی کنــد، موقعیــت هــای متعــددی را بــرای ارتبــاط برقــرار کــردن 
بــا او فراهــم کنیــد، مثــل: زمانــی کــه شــما ســوالی مــی کنیــد یــا مــی بینیــد کــه 
کودکتــان چیــزی را مــی خواهــد، یــا بــه او منتظرانــه نــگاه مــی کنیــد، بــرای چنــد 
ثانیــه ســکوت کنیــد. حواســتان بــه هــر صــدا و یــا حرکــت بدنــی باشــد و بالفاصلــه 
پاســخ دهیــد. پاســخ بالفاصلــه شــما بــه کودکتــان حــس قــدرت برقــراری ارتبــاط را 

مــی دهــد.  
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              زبان خود را ساده کنید

ــه کــودک شــما کمــک مــی کنــد کــه آنچــه را کــه شــما گفتیــد  انجــام ایــن کار ب
دنبــال کنــد و باعــث مــی شــود کــه ســاده تــر گفتــار شــما را تقلیــد کنــد. اگــر کودک 
شــما کالم نــدارد، تــالش کنیــد تــک کلمــه ای حــرف بزنیــد )اگــر کــودک شــما بــا 
تــوپ بــازی مــی کنــد بگویــد »تــوپ« یــا » چرخیــدن« (.  اگــر کــودک شــما حــدودا 
تــک کلمــه ای حــرف مــی زنــد، بــا عبــارت هــای کوتــاه صحبــت کنیــد، مثــل »تــوپ 

رو بچرخــون« یــا » تــوپ را پرتــاب کــن«. 
ــای  ــارت ه ــا از عب ــد: عموم ــته باش ــراه داش ــر« را هم ــه باالت ــک پل ــون »ی ــن قان ای
اســتفاده کنیــد کــه یــک کلمــه بیشــتر از آنچــه کــه کــودک شــما مــی گویــد، دارد«.

                      عالقه کودکتان را دنبال کنید

بــه جــای قطــع کــردن تمرکــز کــودک خــود، او را بــا کلمــات دنبــال کنیــد. از قانــون 
»یــک پلــه باالتــر« اســتفاده کنیــد. آن کاری کــه کــودک شــما دارد انجــام مــی دهــد 
را شــرح دهیــد. وقتــی کــه او بــا پــازل بــازی مــی کنــد، و پازلــی را در جــای خــود قرار 
مــی دهــد شــما کلمــه »درون« را بگوییــد. پــازل را بــاال نگــه مــی دارد شــما اســم آن 
شــی را بگوییــد » پــازل« و زمانــی کــه پــازل هــا را بــرای ســاختن دوبــاره آن هــا بهــم 
ریخــت شــما بگوییــد » پــازل هــا بهــم ریخــت«. از طریــق صحبــت کــردن درمــورد 
فعالیتــی کــه کودکتــان در آن درگیــر اســت، شــما بــه او کمــک مــی کنیــد تــا کلمــات 

مربــوط بــه آن را یــاد بگیــرد.
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                          بررسی وسایل کمکی و حمایت های دیداری 

تکنولــوژی هــای کمکــی و حمایــت هــای دیــداری خیلــی بیشــتر از حضــور در یــک 
ســخنرانی مــی توانــد کمــک کنــد. مثــل برنامــه هــای موجــود در گوشــی هــا و تبلــت 
هــا کــه طریــق لمــس کــردن  و جابجایــی تصاویــر کودکتــان مــی توانــد کلمــه هــا 
را  بســازد. در ســطح ســاده آن، حمایــت هــای دیــداری شــامل تصاویــر و گــروه هــای 
از تصاویــر هســتند کــه کودکتــان مــی توانــد درخواســت و یــا فکــرش را بیــان کنــد.

ــا و ســایر  ــن راهبرده ــه انتخــاب و اســتفاده از ای ــرای کمــک ب ــان ب درمانگــر کودکت
ــار و کالم  ــان او اولیــت دارد، هــر تغییــری در رفت ــت رشــد زب ــرای تقوی راهبرهــای ب

ــد. ــه او اطــالع دهی ــان را ب کودکت
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