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 ورقه نکته های مفيد

سلسله مراتب ديدنی برای آموختن ازاستفاده 
 خوداز مهارت های مواظبت 

 
مثل لباس پوشيدن نياز به ازخود های جديد مواظبت مهارتآموزش 

يکه سلسله مراتب ديدنی اساسًا يک سلسله .  و تمرين داردوقت
تصاوير نشاندهنده مراحل ضروری برای تکميل نمودن يک کار 

 .ميباشد

يک پروسۀ که ( به چندين مرحله از خودجدا نمودن يک کار مواظبت 
برای طفل تان کار را آسانتر ) تجزيه و تحليل کار نيز ناميده ميشود

شما به وی می آموزيد چگونه آن کار را انجام ميسازد که وقتيکه 
بحيث شخص بالغ، بعضی اوقات ما .  نمايدليدشما تقاز دهد، وی 

در بر ميگيرد چون ما آن فراموش ميکنيم که يک کار چند مرحله را 
برس کردن دندان ’بطور مثال .  مدت طوالنی انجام ميدهيمکار را در

 بعضی از مراحل را دربر اينکار فقط. در نظرداشته باشيدرا ‘ ها
مير دندان، دريافت برس خود، گرفتن خمير دندان، باز نمودن خ: دارد

 برس دندان، باز کردن دهن، برس کردن فشردن خمير دندان روی
حتی يک . دندان ها به آهستگی و آرامی، و آبکش کردن دهن با آب

 .باشد ميتواند پيچيدهکار ساده چون برس کردن دندان ها خيلی 

 را که ميخواهيد به طفل تان ازخودکنون، مراحل يک کار مواظبت ا
يکبار که مراحل را ثبت فهرست کرديد، . نيدکبياموزيد فهرست 

 و کدام دانجام دهميتواند مالحظه نمائيد که کدام مراحل را طفل تان 
اينکار به شما کمک خواهد نمود تا . مشکل باشنداست آنها ممکن 

 .کدام مراحل بيشتر توجه نمائيد ههنگام آغاز آموزش ب

هنگام درست کردن سلسله مراتب ديدنی به خاطر داشته باشيد که 
مشکل است تا بيشتر از شش يا هفت ) و کالن ساالن(برای اطفال 

وقتيکه مراحل يک کار مواظبت . مرحله را در يک زمان فراگيرند
آماده درست کردن يک سلسله مراتب . خود را فهرست نموديداز 

 :اينکار به طفل شما کمک خواهد کرد تا: شويدديدنی 

 .بداند برای انجام دادن آن کار به کدام چيزها ضرورت دارد .1
 .نمايداستفاده اين اشيا از بياموزد که چگونه  .2
 .انجام دهد را بايد کارهابفهمد که برای انجام اين کار کدام سلسله  .3

 

 انواع تصاوير برای استفاده
 را در حال انجام دادن کودکر خواهر يا برادر شما ميتوانيد تصاوي

  بريدهنمائيد، تصاوير را از مجله فاده خود استاز  مواظبت هایآن کار
 یرای بکامپيوترازبرنامه شما همچنان ميتوانيد . بکشيديا خود تان 
 مطمئن باشيد که تصاوير واضح اند و .استفاده کنيد تصاوير پيداکردن
چسپ زدن . اشيا در تصاوير خواهد بود شما قادر به شناخت کودک

 ياد آوری به هر رایباالی هر مرحلۀ از سلسله مراتب با کلمات ب
 شما است، يک کودکخود از کس که در جريان روزمرۀ مواظبت 

باالی “  دندان را بگيرمسواک”بطور مثال کلمات .  خوب ميباشدراه
 همين نوع استفاده از. ودنوشته شميتواند دندان مسواک تصوير يک 

 کودککلمات برای شرح دادن يک عمل، آموختن مراحل را برای 
  .شما آسانتر خواهد ساخت

 آموزش مهارت جديد
 تان، اگر فضای مورد کودکهنگام آموختن يک مهارت جديد به 

بطور مثال شما ميتوانيد .  شما مرتب باشد، موثر تر ميباشيداستفاده 
را  يا باالی يک ميز کوچک  رادر يک جای کوچک در يک قفسه

 برس دندان را بگير
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  جاری-اظبت خودی استفاده سلسله مراتب ديدنی برای آموختن مهارت های مو

  شما برای برس کردن دندان های خودکودکجدا نموده، اشيای را که 
فراهم نمودن يک برس دندان          .  دارد، در آنجا بگذاريدالزم

 برس کردن دندانها را کودکرنگا رنگ و خمير دندان مخصوص 
 .بيشتر لذت بخش ميسازد

 تان نصب نموده، قبل دکتانکو سطح چشم درسلسله مراتب ديدنی را 
. از انجام دادن عمل به تصوير هر مرحله اشاره نمائيد و آنرا بخوانيد

اين عمل وابسته گی ميان يک تصوير مشخص و عمل را به طفل می 
 شما با يک سلسله مراتب ديدنی آشناي حاصل کودکوقتيکه . آموزد

به سوی آن که مرحله بعدی را بگويد يا بگوئيدش ميتوانيد يکرد، برا
 .اشاره نمايد

برای طفل شما بصورت جسمانی مشکل باشد که بعضی است ممکن 
اگر . از مراحل کار را بياموزد با وجود آنکه او ميداند چکار بايد بکند

طفل شما نااميد ميشود، از وی بپرسيد که آيا به کمک شما نياز دارد 
مشکلی . دو با قرار دادن دست تان باالی دستش او را رهنماي کني
 تان کودکتاننيست اگر کمک شما برای بيشتر از کارهای روزمرۀ 

 تان او کارهای کودکموضوع مهم اينست که برای .  باشد میالزم
 .را مورد ستايش قرار دهيد

 شما قادر به کودکدر ظرف يک مدت شما متوجه خواهيد شد که 
. انجام دادن بعضی از مراحل به تنهاي و کمی نظارت ميباشد

طور به  . يده می توانيد کاهش ددرينوقت شما تعداد تصاوير ديدنی را
 مسواکدندان ها را ’، ‘برس دندان و خمير دندان را بگير’مثال، 
 کودکوقتيکه اطمينان حاصل کرديد که . ‘دهن را آبکش کن’، ‘کن

 ه  ميکند، شايد بخواهيد بمسواکشما دندان های خود را درست 
سلسله . بار اينکار را خودش انجام دهد يکیاجازه دهيد که روز

 .کنيد يک ياد آوری همانجا نصب ه عنوانمراتب را ب

به خاطر داشته باشيد که تصاوير ديدنی، آموختن و گفتگو يا مشارکت 
استعمال تصاوير ديدنی برای .  شما آسانتر ميسازدکودکرا برای 

بسوی  تان اولين گام کودکخود به از آموختن مهارت های مواظبت 
  .اتکأ به خود است
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