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پيشرفت اين مهارت ها با عبور از شماری از نقاط عطفی ميسر 
می شود كه در مجموع نقشۀ مهارت نوزاد را تشكيل می دهند 
)به صفحات 15- 14 رجوع كنيد(. همۀ كودكان مسير مشابهی 
را طی می كنند و اين نقاط عطف هم به ترتيب مشابهی ظاهر 
می شوند، اما هميشه اين احتمال وجود دارد كه مدت زمان عبور 
هر كودك از يک مرحله به مراحل بعدی متفاوت باشد. اين 
كتاب به شما كمک می كند كه روند تكامل كودك خود را دنبال 

كنيد و خود را برای موارد پيش رو در هر مرحله آماده سازيد.
همۀ  كه  می كنم  توصيه  را  فعاليت هايی  كتاب  اين  در  من 
حيطه های اصلی تكامل كودكان را دربر می گيرد و با نقاط 
عطف تكامل طبيعی فرزند شما تناسب دارد، به گونه ای كه نوزاد 
شما اين مهارت های واقعاً شگفت انگيز را متناسب با رشد مغز 
و جسم خود فرا خواهد گرفت. بايد به اين نكته توجه كنيد كه 
هيچ مهارتی نبايد زودتر از موعد مقرر به كودك آموخته شود، 
چرا كه نوزاد را تحت فشار قرار خواهد داد و البته هيچ مهارتی 
را هم نبايد ديرتر از موعد مقرر به او آموخت، چون باعث عقب 
افتادن او می شود. كمک شما به نوزاد خود به لحاظ زمانی بايد 
به موقع باشد. شما اگر از نقشۀ مهارت نوزاد پيروی كنيد هرگز 
از كودك خود توقع بيش ازحد و زودتر از انتظار نخواهيد داشت. 
شما با هشياری به مهارت های درحال ظهور او توجه خواهيد 
كرد و از همان لحظه ای كه كودك شما آماده است، شما هم 
آماده خواهيد بود كه به او برای حركت در اين مسير كمک كنيد.

اجازه دهید نوزادتان راهنمای شما شود
همه آنچه كه شما برای كمک به تكامل يک مهارت در نوزاد

سال نخست زندگی کودک شما
رشد و بالندگی كودك شما در سال نخست زندگی او، شامل سه حيطۀ اصلی است:

    او برای فكر كردن و تكامل زبان خود، از مغزش استفاده می كند.
    او می آموزد كه بايستد و راه برود و از همان هفتۀ اول سعی می كند تعادل 

    سر خود را حفظ كند.
     او كنترل مناسب انگشتان خود را به دست می آورد، به گونه ای كه می تواند با كمک 

     انگشت شست و انگشت سبابۀ خود يک نخود فرنگی را از زمين بردارد.

خود بايد انجام دهيد اين است كه از او الهام بگيريد و اين 
موضوع قانون طاليی و غير قابل نقض رشد و تكامل كودك 
است. كودك شما هميشه با عالئمی به شما نشان خواهد داد 

كه هم می خواهد و هم می تواند به راه خود ادامه دهد.
پيروی شما از الهاماتی كه كودكتان در اختيار شما قرار می دهد 
بسيار اهميت دارد، چون شما با انجام اين كار دقيقاً در لحظۀ 
مناسب،  يعنی همان زمانی كه فراگيری مهارت برای كودك 

حياتی و مهم است، نقش خود را ايفا خواهيد كرد.
اصل اين هماهنگی آن است كه كودك شما )به ويژه اگر از او 
تمجيد كنيد( بسيار از خودش خرسند خواهد شد و شما از همان 
ابتدا، حتی از همان دوران طفوليت، حس اعتماد و اتكابه نفس 
را در او به وجود خواهيد آورد. فقط كافی است تصور كنيد كه 
با رعايت نكات فوق چه كودك با اعتمادبه نفس، متعادل و 
باعاطفه ای بار خواهد آمد. باید دانست که شالوده و بنیان این 

کار در همان سال اول تولد گذاشته می شود.

ارتباط بین رشد کودک و ظهور مهارت ها
اگر شما به پيچيدگی و ظرافِت گرفتن يک نخود بين انگشت 
شست و انگشت سبابۀ كودك بينديشيد، متوجه اين نكته 
می شويد كه قبل از آنكه كودك بتواند اين گونه مهارت های 
يدی را بياموزد، بايد در فيزيک و يا به عبارتی در جسم او
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تحوالتی صورت گيرد. به هرحال او در بدو تولد قادر نيست با 
كمک انگشتان خود نخود را از زمين بردارد و برای تحقق اين 
امر در وهلۀ اول عناصر فراوانی بايد دست به دست هم بدهند 

كه عبارت اند از:
نزديک      به هم  را  شست  و  سبابه  انگشت  كه     عضالتی 

می سازند تا عمل گرفتن انجام شود.
     عضالتی كه از مغز، در زمانی كه پياِم گرفتن را صادر می كند، 

پيروی می كنند. 
      چشمانی كه می توانند نخود را به طور آشكار ببينند.

     هماهنگی بين آنچه كودك می بيند )جايی كه نخود قرار 
دارد، فاصلۀ آن از چشم( و محلی كه دست های او )به سوی 
آن نخود( حركت می كنند )و به عبارت ديگر هماهنگی ميان 

دست و چشم(.
     مغزی كه به قدر كافی تكامل يافته است تا به نخود تمايل پيدا 

كند و فرمان الزم را به عضالت دست صادر نمايد.
     اعصابی كه آماده اند فرمان را از مغز به عضالت انتقال   دهند.

ـ       كودك شما بايد همۀ اين عناصر را ظرف نه ماه فرا گيردـ 
و اين تحول عظيمی است كه بايد به نحو موفقيت آميز در همۀ 
قسمت ها به وقوع بپيوندد تا او بتواند يک نخود فرنگی را با كمک 

انگشت شست و سبابۀ خود بردارد.
مراحل جديد فرا می رسند و شما می توانيد هر مرحلۀ جديدی را 
كه فرا می رسد، دنبال كنيد. برای مثال وقتی كودك شما دو ماهه 
است مشاهده می كنيد كه او تمايل دارد چيزی را با دست بگيرد و 
اين درحالی است كه برای انجام اين كار به قدر كافی تكامل نيافته 
ـ  او درواقع عمل »گرفتن« را با چشمانش انجام می دهد استـ 

) صفحۀ 24 را ببينيد(. من به شما كمک خواهم كرد كه به وسيلۀ 
بازی هايی كه مشوق او برای رفتن از مرحله ای به مرحلۀ بعدی 

خواهند شد، بتوانيد روند پيشرفت او را دنبال كنيد.
شناخت اين اصل كه رشد و تكامل در كودك بايد پيش از آنكه 
او بتواند مهارتی را بياموزد، صورت گيرد، به ويژه زمانی اهميت 
فراوان می يابد كه كودك شما كنترل مثانه و شكم خود را طبق 
زمان بندی تكاملی خودشـ  و نه شماـ   به دست می آورد و شما 
نبايد انتظار داشته باشيد كه اين مسئله يک لحظه هم زودتر 
اتفاق بيفتد. كودكان نمی توانند يک شبه حرف شنو شوند و يا 
وقتی شما آن ها را روی لگن بچه می نشانيد قادر نيستند به خاطر 

سال نخست زندگی كودك شما

نكاتی که شما باید به آن ها توجه کنید
در ماه های اول تولد كودك چند نكته وجود دارد كه 
بايد به آن ها توجه كنيد. شايد به ذهن شما خطور كند 

كه كودك شما:
      از لحاظ ديداری چيزها را با تأخير تشخيص می دهد.

    سخت می شنود.
     كمی شل و ول است.

در مقابل شما به سادگی می توانيد به نكات زير توجه 
كنيد كه كودك شما در ماه نخست:

با ديدن صورت شما لبخند می زند و می تواند شما را      
از فاصلۀ 25- 20 سانتی متری ببيند.

     او وقتی صدايی می شنود اول چشمان و بعد سر خود 
را بر می گرداند؛ مچاله كردن دستمال كاغذی و به صدا 
در آوردن يک زنگ كوچولو می تواند محرك خوبی در 

اين مورد باشد.
    زمانی كه كودك شما دراز كشيده و شما سعی می كنيد 
با گرفتن زير بغل او، وی را بلند كنيد، او تالش خود را برای 
جلوگيری از خم شدن سرش به عقب آغاز می كند )صفحۀ 

17 و فعاليت صفحۀ 39 را ببينيد(. 
با  از نكات فوق ترديد كرديد  به هركدام  اگر نسبت 

پزشک اطفال خود تماس بگيريد.

شما به تخليۀ مزاج مبادرت كنند. اِعمال فشار در اين زمينه در 
آينده مشكل ساز خواهد شد.


