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Preface

The Norwegian Afghanistan Committee (NAC) has been working in support of the Afghan 

people for over 40 years. Protecting the rights of children during the multiple crises that 

have affected Afghanistan since the Soviet invasion in 1979 has been at the heart of our 
work. 

The UN Convention on the Rights of the Child (1989) clearly states that all children have 
the same rights, no matter who they are, where they live, what language they speak, 

what their religion is, what they think, what they look like, if they are a boy or girl, if 

they have a disability or not, if they are rich or poor, and no matter who their parents or 

families are or what their parents or families believe or do. No child should be treated 

unfairly for any reason. 

These should be the guiding principles of all our development and humanitarian work 

in education, health, food security and natural resource management, disaster risk 

reduction, gender, and governance. 

All of us must do what is best for children. An important part of this is that when we, 

as adults, make decisions, we must think about how our decisions will affect children. 
And governments should ensure that children are protected and looked after by their 

parents and families, or by other people, when this is needed. Both the government 

of Afghanistan, and we as their development partners, should make sure that people 

responsible for looking after children are doing a good job, and that the places children 

are cared for provide a suitable environment.

With this informational and training booklet, we hope to give you both new information, 

and practical advice for your work as professionals, but also as caretakers and parents, 

helping you to provide the next generations of Afghans with the chance of growing up in 

peace, without fear and among people who love and care for them. 

I would like to thank Miriam Skjørten, and the NAC education team for their efforts 
and hard work in developing this booklet, and many warm thanks to you as healthcare 

and education professionals for your valuable contribution to our work, and to the 

development of Afghanistan.

Kabul, 9th July 2020 

Terje Magnussønn Watterdal
Country Director
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Foreword

A child is not like a flower which only needs physical care to grow. To develop fully, a 
child needs love, emotional support and understand in parallel with physical care. It can 

be said that child care and development is an artistic science. 

Adults should know that although they can guide a child’s learning, they cannot control 
the process; they need to help that child find their own individual way towards the future. 
And so, child care and development should be considered as a cooperation between an 

adult and a child.

In Afghanistan, children are mostly considered as dough which should be shaped 

by parents and other adults. Child care methods are heavily based on superstitions, 

unquestioned traditions and emotional reactions to children’s behavior. It is common 
to use violence against children, a practice that is sometimes even referred to as 

“compassionate violence”, however there is nothing compassionate about any forms of 

violence. 

Raising awareness about child care and development is the key to opening new doors for 

child development. 

NAC’s booklet on child development is an interesting and informative guide which not 
only helps trainers and health workers to raise awareness and cooperation on child 

development issues and practices, but also to motivate advocacy on child care and 

development issues. 

I congratulate NAC for this innovative project and hope to cooperate with them in 

developing further innovative education activities based on the contents of this booklet!

Dr. Samay Hamed
Senior Advisor to HE the President of Afghanistan and volunteer to NAC
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1. Introduction

This document looks at various aspects of child development, focusing on how 

we can better understand each individual child’s needs, potentials and interests. 

This is a massive topic, so the document highlights only some key points.

Within all our work with children, youth and adults we must remember that we 

are striving towards a society for the 21st century; a society that not only accepts 
human diversity but sees diversity as an enrichment.

When we talk about diversity, we mean all kind of diversities such as: cultural, 

including language and religion, interests, ideas, opinions, possibilities and needs 

experienced by children, youth, adults (including old people) as well as children 

and adults with disability 

In this context some former approaches, such as segregated schools, may no 

longer be appropriate and may even be harmful. Also, many familiar concepts – 

such as ‘normal’ and ‘abnormal’ is no longer appropriate as we all are normal, 
just different!

1.1. Who is this guide for?

This guide is mainly aimed at health workers but also at teachers working with 

children, youth and/or adults. In their work, both health workers and teachers 

must consider the whole person. They need to know about and understand the 

holistic processes of development and learning. Such knowledge will help them 
adjust their work to individual needs and thereby be more successful in their jobs.

With access to such knowledge, health workers and teachers should be able to 

share, cooperate and support each other and support parents in their parenting.

Teachers facilitate learning, so do health workers, for instance, when they explain 

what they are doing or will be doing with the patient, when possible, they should 

also explain why. This will often benefit the treatment

This guide includes information that can help promote understanding of:

•	 the processes of development from very early life – even before birth – to 

help health workers and teachers gain an overall understanding of the 

needs of their young and adult clients

•	 how the different areas of development interact with and influence each 
other throughout life

•	 how a gap in development of skills and knowledge, at any age, can 

influence future functions and learning processes (see appendix 11 p. 54). 

It is important to repair such gaps
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1.2. What is development?

Human development has often been presented as:

•	 independent areas of development

•	 developing in age-related stages

In later years there has been more focus on:

•	 the processes of development, rather than stages

•	 seeing development as a continuous process that may sometimes move 

backwards and then forwards again

•	 the mutual influence and interconnection among all areas of development.
•	 we refer to this understanding as a holistic approach to and understanding 

of development – a life-long process
•	 However, it is also important to know that there is a hierarchy of 

development. There are some steps that need to be mastered in order to 

master the next step. This is not the same as ‘stages’. In the hierarchy of 
development, the age of achievement is less important.

It is also important to know and accept that, for different reasons, some children 
may develop slower and some faster.

Parents, playgroup facilitators, teachers and health personnel must:

•	 appreciate and respect children or adults as they are, no matter what their 

age, abilities, function or cultural background

•	 facilitate different opportunities for all areas of development and learning 
adjusted to individual possibilities and needs. These areas are:

−	 physical

−	 social

−	 emotional

−	 cognitive

•	 understand that development also depends on positive interaction and 

communication that must be adjusted to possibilities and needs (see p.4)

1.3. Why is it important to know about development and not only 

about functions?

Every step of development is a preparation for the next step(s). Pushing or even 

forcing children and adults to learn and do things they are not ready for can 

bring more harm than benefits. When children are forced to learn something 
before they are ready for it they will struggle or even fail. This will also influence 
the child’s emotional state and self-esteem.

It is common that children are ‘pushed’ to walk and learn to read and/or to write 
before they ready: 

•	 parents may ‘push’ their child to start walking before she or he is ready. 
The child may walk but may also develop weaknesses in the back and legs 

because she or he did not crawl enough, or may not have crawled at all.

•	 a kindergarten teacher may want to teach all children, even the youngest, 

to learn to read and write long before they are ready. Children’s motor 
skills, eye-hand coordination and cognitive development is not ready. This 
may often lead to frustration. These children may at times also develop 

reading and writing difficulties in school and/or may not enjoy reading.

For various reasons, physiotherapists or other health professionals may: 

•	 rush their clients. This may lead to treating their patients’ medical needs 
without taking into consideration their emotional, social and/or cognitive 

conditions and needs. This will reduce the effect of the treatment
•	 treat children the same way they treat adults, not taking into consideration 

that children’s understanding and experience calls for different and playful 
approaches to and ways of treatment.

Knowing and understanding the processes of holistic development may help 

professionals in their work and ensure better support, guidance and cooperation 

between health workers, parents and teachers.

In the model (Illustration 1, p. 9), four areas of development are presented, 

along with the interactions among them and with the environment. The model is 

followed by explanations.
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1.4. The importance of interaction and communication 

Health workers must never just ‘handle’ a person without communicating, 
explaining and consulting with the person. They must talk with and not to the 

person. They must explain:

•	 what they are going to do

•	 what the person should do

•	 that it may feel strange or uncomfortable

•	 why it must be done

It is always important for health workers and teachers to adjust communication 

to their client’s or learner’s manner of communication. Whatever the person’s age 
or function, they must use suitable means for communication: facial expression, 

sounds, body movement, pointing, pictures, Sign language or signs, speech, 
writing (interaction and communication see appendix 6, p. 46).

Observe how the person or group/class experience what you are doing and 

saying. No matter their age, listen to their suggestions.

2. Highlights from the embryonic stage

During the embryonic period, biological and chemical processes are initiated, 

body parts evolve, and the brain structure and functions are developing.

2.1. Movement

The baby starts moving in mother’s womb around the 7th or 8th week. However, 
the mother may not feel the baby’s kicking before the 13th, 16th or 25th week. 

Some babies are less active, some are more active. The movements are governed 
by reflexes. (see appendix 1, p. 38) 

During about the 20th week of the embryonic period (pregnancy) the development 

of the nerve pathways results in the baby making more coordinated movements, 

such as sucking on the thumb or toe and drinking fetal water. These activities are 

good training for the future. 

Motor skills have now started to develop. Every movement the baby makes is 

part of the total motor skills development.

    

2.2. Hearing

Ability to hear develops in the womb 

between the 15th and 20th week. It starts with 

hearing mother’s heartbeat, the sound of her 
blood stream, the rumble of her intestines 

and her voice. All these sounds are from 

within mother’s body. (www.libero.no)

Soon the baby will hear when people around the mother are making sounds 
such as sneezing and coughing. By approximately the 24th week the baby will 

also hear the voices of other family members and other sounds such as music. 

(www.libero.no)

All these sounds are memorized to be recognized and used after birth. 

This will be different or will not apply to children born deaf or hard of hearing.

2.3. Vision Figure 2:

At the 6th week the eyes start to get their form. At the 26th week the baby can 

distinguish between light and dark, can open and close the eyes and move them 

from side to side. (www.libero.no)

This will be different or will not apply to children born blind or with low vision.
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3. Before, during and after birth

3.1. In the mother’s womb

The baby can be awake or sleeping. The baby 

is continuously moving: arms, legs, head, back 

and hip, hands and fingers, mouth, eyes. We 
can see that the baby enjoys the activity, after 

all, movement is vital for the development of 

healthy muscles and later for healthy emotional 

development. Information about this movement 

is collected in the baby’s memory to be used after 
birth.

3.2. During delivery

It was previously understood that mother’s body does all the work. However, 
recent research has shown that the baby is eagerly stretching and twisting, 

aiding the delivery process.

                                                                                        

3.3. After birth

Birth is a traumatic experience for the baby. To initiate the breathing system, the 

baby must take a deep breath of air. This is very painful, it feels like breathing in 

heavy smoke. 

The baby is also handled and cleaned which, to begin with, may be unpleasant 

for the baby. Finally, the baby is swaddled which provides quiet and peace. 

Swaddling was and still is often used with good intention but it does not always 
benefit the baby.

Swaddling

Swaddling has some good and some not so good aspects. 

Babies are sometimes prevented from natural free movement through prolonged 
periods of swaddling. At times swaddling is done out of necessity, as well as 
because of tradition and insufficient knowledge. Necessities will for example be 
the consequences of:

•	 mothers and fathers are too young and immature

•	 no proper family planning and babies are born too close to each other

•	 too many children in the family

•	 mothers having too much working load

•	 fathers may not be engaged with the children and do not participate in 
household matters.

Swaddling has often assisted mothers because when swaddled the babies need 
less attention.

Swaddling the new born can have a soothing effect when the baby is in a new 
and challenging environment. However, swaddling is often been too tight and 
preventing movement.

Other negative effects:

•	 the baby moves too little - muscles must be used to grow, become strong 
and flexible

•	 the sudden restraint after moving freely in the womb must be frustrating 
for the baby

•	 the baby tends to sleep more than is needed and becomes passive

•	 the baby has fewer opportunities to take initiatives and only has her or his 
voice available to use

•	 the baby has too little opportunity to discover her or his hands, arms, legs, 
feet and put the hand, fingers and feet in her or his mouth. Being able to 
do this is important for:
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−	 preparation for feeding

−	 ‘investigating’ objects with the mouth and hands, finding out about 
texture, temperature, hard and soft objects

−	 developing flexibility and coordination

•	 the baby does not have any possibility to turn from lying on the back to 

lying on the stomach and back again. This activity strengthens the back, 

develops rotation of the back, and is a preparation for crawling and 

walking

•	 at times the baby may manage to turn from her or his back onto the 

stomach but does not have free arms to help turn back again. This can 

sometimes result in suffocation
•	 swaddling can hinder discovery of possible hip dislocation in a newborn 

baby. This condition is not uncommon. It can usually be easily treated when 

discovered soon after birth

•	 swaddling may cause the baby to overheat, which is not healthy

•	 tight swaddling can hinder the Moro or startle reflex from developing in a 
natural way (for more details see appendix 1, p. 38)

When swaddling is used, it should not be tight and should be used only for short 

periods of time. It should be gradually stopped by the age of about 2 months. 
(www.healthychildren.org)

4. Holistic understanding of development after birth

The processes of development are pre-programed in our genes. Most skills build 
on previous skills, for example, making simple sounds, or more complex babbling, 

comes before speaking. This means that the order in which skills are developed is 

roughly the same for most children, however, there can be individual variations. 

These variations may include for example, taking differing amounts of time to 
move from one skill to another, or that individual children may, at times, develop 

skills in a slightly different order than usual. Babies, if given the opportunity, will 
follow their individual natural development processes, including the time used 

and the order of skills development.

It is important to keep in mind that, as shown in the model below:

•	 all areas of development influence each other
•	 different external conditions also influence development

It is also important to realize that individual children of the same age often 

develop differently in some, or all areas of development. This may include 
differences in the time they take before trying a new skill, and also, at times, the 
order in which they develop skills:

•	 some children develop more quickly, some more slowly

•	 some children develop in a different way and order than other children
•	 some children may not be able to develop certain skills

•	 children with any kind of disability may develop differently depending on 
the barriers caused by a certain disability and the severity of the disability

•	 children with the same disability will often develop differently

The interdependency between the processes of development and environmental 

factors continues throughout life. 

The processes of interdependency of the areas of development and the role of 

the environment continue throughout life. 

Illustration 1: Model of development 
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Individual children of the same age often develop differently in some, or all areas 
of development.
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Explanation of the model of development

Circle 1 – physical development

Physical development includes:

•	 growth and maintenance of bones, ligaments, nerves, muscles, hormones, 

internal organs (including blood circulation), brain

•	 all senses (see appendix 2, p. 40), becoming more alert and 

seeking stimulation

•	 movement and motor skills development: healthy muscles are active 

muscles, healthy muscles need blood at the same time the muscles 

contribute to good blood circulation

Plenty of opportunities for movement experiences and variation in movement 

experiences will help in achieving the three points above.

In addition, proper nutrition and being active socially, emotionally and cognitively 

also play important roles.

After the traumatic experience of being born the baby is exhausted 

and falls asleep.

However, after some time the baby starts crying. Why? The baby is hungry. When 
we are hungry it does not feel good; it can even hurt. The baby is uncomfortable 

and has physical needs. These needs trigger a physical reaction.

This crying is the baby’s active reaction to needs of the body. Even if 
unintentional, this can be seen as the baby’s first initiative, asking for help with 
survival!

When mother, father or another caregiver hears the crying, circle 2 is activated.

Circle 2 – social development

Mother, father or another caregiver hears the crying, starts talking to the baby, 

walks to the baby, smiles and picks up the baby, holding and touching her or him. 

The baby hears the steps, the talking and experiences social interaction.

Gradually the baby will remember these sounds, associate them with something 

good and starts anticipating and expecting that something good is going to 

happen. With anticipation and expectation developing a cognitive function is 

developing. (circle 4 below) 

Circles 1 and 2 – physical and social development

As result of the baby’s physical needs, she or he achieves social contact through:

•	 being lifted, held close and touched

•	 baby and mother, father or another caregiver looking at and smelling each 

other

•	 the baby hears the voice of mother, father, or other caregiver

Now the feeding starts! The baby is:

•	 sucking and swallowing, which involves motor skills and sensory 

stimulation. Sucking and swallowing also serves as preparation for talking
•	 tasting the milk – sensory stimulation

•	 feeling touch and pressure (on body and face) – sensory stimulation

•	 smelling the mother/father/caregiver – sensory stimulation

•	 seeing mother’s, father’s or caregiver’s face – sensory stimulation
•	 hearing the sounds of sucking and swallowing – sensory stimulation

•	 hearing mother’s, father’s or caregiver’s voice and maybe other sounds in 
the surroundings

Movement and senses such as touch, taste, smell, hearing and vision are all 

activated. In addition, social interaction occurs. There is physical (circle 1) and 
social (circle 2) development.

All these experiences stimulate emotions (circle 3) and are gradually registered in 
the memory. (circle 4)

Circles 3 and 1 and 2 – emotional, physical and social development

Now the baby is no longer hungry (circle 1, physical). The baby experienced care 
and love (circle 2, social) and therefore feels good and appreciated (circle 3, 
emotional development).

Circle 4 – cognitive development

Experiences presented in circles 1, 2 and 3 become part of the baby’s memory 
– circle 4. The baby also experiences and remembers that when she or he cries 

someone: 

•	 will come

•	 will reach out with an arm or two to touch the baby, and the baby and 

adult will touch each other

•	 will lift her or him up
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Cognitive development includes many processes such as: memory, thinking, 

association, anticipation, learning, applying new knowledge to different relevant 
situation. 

There are many other details the baby will notice and remember. For instance, 

the baby may notice that the mother, father or caregiver differ in their behavior, 
sound differently when they sing, make sounds or speak.

The order of events is also registered in the baby’s memory. She or he remembers 
and starts to anticipate what will happen next time: ‘when I hear footsteps, I will 

be picked up’. We know this because we can see the baby’s facial expressions, 
tension and body movements and hear her or his sounds of excitement.

Circle 5

Circle 5 shows that the four circles – 1, 2, 3 and 4 – overlap in a holistic process 
of development and understanding.

Circle 6 – the environment of the child – social and physical 

environment

The environment includes the physical and social environment.

Social environment:

•	 the role and attitude of different family members to raising children, the 
differences in their behavior (later also attitude and behavior of teachers)

•	 cultural traditions

•	 laws and regulations

Physical environment:

•	 nutrition

•	 safety

•	 the home environment; opportunities to play indoors and outdoors around 

the house

•	 possible playground and opportunities to be in nature

•	 the nature if the way to school

•	 school facilities

Many people think that adults are the only ones influencing children, forgetting 
that babies and children of all ages also influence adults. For example:

•	 the straightforward manner of babies and children can be inspiring and 

refreshing, even if not always culturally correct

•	 children give love and bring joy to adults

However:
•	 pregnancy and giving birth have both positive and negative physical, social 

and psychological impacts on both women and men:

−	 pregnancy and delivery influence women physically and psychological 
for short periods, or at times for longer periods

•	 babies may need feeding in the middle of the night, interrupting mother’s 
and father’s sleep

•	 when the child is older, the family may have to adjust their schedule and 

activities to meet the needs of the child and at time miss out on social 

activities with their friends

•	 children will ask many questions and ask for explanations of different 
situations again and again. This can at times be a challenge for adults, who 

may often just answer: ‘because I say so’. This is frustrating for the child

−	 adults must find explanations and words that the child can understand. 
This can be challenging but also rewarding for both adults and children 

socially, emotionally and cognitively. This can improve the self-esteem 
(appendix 8, p. 50) of both children and adults

Many people underestimate the capacity of babies and young children to 

understand and reason. Even the youngest children can:

•	 reflect (even without words) about what they see and experience

•	 know intuitively what they want and need – even if they may not be able to 

express the needs with words

•	 take initiative, if permitted

•	 select what and how much they prefer to eat, which toy to play with, or 

which activity to do

We can see this from the changes in their facial expression, muscle tension, 

movements, stillness, or sounds they are making.

Many adults think the sounds and movements young babies make are just 

random sounds and movements. However:
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•	 in the 1960s, research showed that when very young babies hear someone 
talking, they often move their arms, legs and body. They move in the same 

rhythm as the speech they hear (Trevarthen, 2017)
•	 the sounds they are making are preparation for speaking

•	 the more we talk with babies, the more sounds they make

•	 when talking with a baby it is important to make pauses to give the baby a 

chance to react or ‘answer’
•	 when an adult imitates the baby’s sound, the baby will soon imitate the 

sounds of the adult

These activities are the start of communication and language development. 

Remember: it is the child’s right that the adult makes an effort to understand and 
interpret the child’s behavior and intention to communicate.

Circles 7, 8, 9 and 10

These are kind of ‘satellites’ that have direct and indirect influence on child 
development. However, the child usually has very little, if any influence on them. 
These four circles or ‘satellites’ are:

•	 politics and economy, local and global: these include international policies 

and conventions and influence the country and thereby the individual 
family and the individual person

•	 local, traditional and global culture: 

−	 local cultural traditions may be related to: 

	� ways of raising children

	� social habits

	� esthetics

	� religion and activities related to religion

−	 local traditional and modern stories, poetry, music and sounds that 

are shared in the house, school and community – traditional local 

music may often be closely related to the sounds and rhythm of local 

languages

−	 international traditional and modern stories, poetry, music and sounds 

shared from other countries through radio and television, visiting artists 

and trips to other regions or countries

•	 nature and climate: these are strongly connected and therefore presented 

together. Nature and climate influence:

−	 how we move – we move differently when, for example, moving in steep 
mountains or on flat land

−	 what we wear

−	 how we build our houses

−	 the natural resources for food, therefore what we eat

−	 the arts and crafts we produce

•	 spiritual: the spiritual development is comprehensive and can be related to 

issues regarding:

−	 religion, the way we pray, and the way we celebrate holy days and other 

events

−	 morals, respect for each other, and experiences of life that are difficult 
to express with words

−	 esthetical experiences and inspiration when surrounded by nature

−	 esthetical experiences and inspiration by thinking and human creations 

such as poetry and literature, music, creations of form and color, etc. 

Remember

•	 all areas of development – physical, social, emotional and cognitive 

function – are interdependent and continuously influence each other
•	 the environment influences development. It also plays a role when, for 

example, the baby: 

−	 interacts with a caregiver through touching, caressing, washing, feeding, 

talking/listening, etc. – all of which provide development in all areas

−	 sees and reaches out to interesting objects, grasps, holds, puts items 

into the mouth (toys, spoon, colored cloth), hears sounds, etc. – all 

of which help the child get to know the environment (learning and 

developing)

The processes of interdependency of the areas of development and the role of 

the environment continue throughout life.

1514

H
O

L
IS

T
IC

 U
N

D
E

R
S

T
A

N
D

IN
G

 O
F
 D

E
V

E
L
O

P
M

E
N

T
H

O
L
IS

T
IC

 U
N

D
E

R
S

T
A

N
D

IN
G

 O
F
 D

E
V

E
L
O

P
M

E
N

T

All areas of development – physical, social, emotional and cognitive function – 

are interdependent and continuously influence each other.



5. Special aspects of development 

At times parents and professionals may not be aware of importance of:

•	 touch - including skin to skin touch
•	 movement – moving freely while lying down, crawling or walking and 

running;

•	 play, in particular free-play - they may look at play as a waste of time, while 
it is most important for the development of many skills

5.1. The importance of touch and skin contact for babies and children 

and personal space

We often do not pay enough attention to touch. 

However, as early as the 16th week of pregnancy, touch 

is the baby’s first experience with the surrounding. 
Touch is essential for growth both before and after 

birth. Experience and research have shown that after 

the baby is born, touch including skin-to-skin touch 
helps to:

•	 strengthen the immune system

•	 lower heart rate

•	 lower blood pressure

•	 increase circulation

•	 reduce pain

•	 reduce stress, anxiety and fatigue (Martin, C. A., 2019)

Touch is essential for good development; however, touch needs to be appropriate 

and non-sexual, and take into considerations personal space! 

Personal Space

The personal space is like an invisible bubble around every person when she or he 

is reaching out with arms and legs. This space is a safety space. If you enter this 

space without permission you are invading this child or adult.

Every person, no matter age has her or his personal space that should be 

respected. We must therefore ask permission to enter this space. We must ask in 

such a way that the person feels free to refuse. 

Before touching we communicate in a friendly way, none verbal or verbal, using 

the time needed for the child or adult to understand that we will touch or pick up 

the person. We must be sensitive to the person’s signals. It is important that the 
child or adult does not feel invaded.

Other reasons why touch is essential:

•	 gives nourishment or stimulates to the nervous system

•	 helps the development of awareness and understanding of our self and our 

body

•	 helps babies (as well as children and adults) to learn about the social the 

physical environment:

−	 touching mother’s face feels very different from touching father’s face
−	 being touched by one person feels different from being touched by 

another person

−	 this helps babies (as well as children and adults) to differentiate 
between different persons

−	 an apple not only tastes and smells different from a banana but feels 
different when touched with the mouth and hand

•	 expresses love and appreciation

•	 leads to bonding and attachment (appendix 7, p. 48), which is essential for 

development of:

−	 good self-esteem and confidence
−	 ability to establish relations with other persons

−	 ability to understand other persons and develop empathy 

(appendix 9, p. 51) for other persons

The need for touch differs from person to person

The need for touch may be different from child to child and from adult to adult. 
Some babies and children many not like to be touched because they may be 
hypersensitive to touch. Some children for example with Autism, or with other 
challenges, may be hypersensitive to touch.

To help these children to get used to touched we can:

•	 talk with them in a playful and happy way when touching

•	 change their diapers and/or cloth may help them to get used to touch
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•	 touch them first where the skin is covered with cloth until they get more 
used to touch and start to enjoy it

•	 when touching, do not stroke or rub but press lightly with a firm hand 
where you feel the child is less sensitive

It is important that both mothers and fathers have physical contact with their 

babies and children.

When a baby may be over-sensitive to touch this will slowly decrease through 
washing and dressing the child. 

Do not tickle! Many adults thinks that tickling can be a way to get contact with 

a child. When you tickle a very young child, the child will laugh so you think 

the child is having fun. However, the child may not be able to ask you to stop 
and tickling can be over stimulating and therefore very unpleasant and even 

frightening for the child.

Remember: development is a continuous interaction and integration between:

•	 body – skin, muscles, nerves, bones, ligaments, organs and senses

•	 social and physical environments

•	 feelings about our self, other persons, experienced events

•	 cognition – our thoughts: remembering, understanding, problem solving, 

planning and more

The child’s experiences are registered, organized in the brain and made available 
for future use.

The brain also converts physical experiences into thoughts and language.

5.2. Important for different areas of development

All areas of development will be stimulated by:

•	 playing – indoors and outdoors, solitary and group play, free play and 

organized play

•	 engaging in social interaction

•	 listening to stories, poems and music, looking at picture books and art

•	 engaging in arts and crafts

•	 experiencing nature

6. Physical development: Movement, motor-skills and 

sensory development

As mentioned above, movement and motor skills start to develop in mother’s 
womb. Every movement – intentional, involuntary and reflex-action – is registered 
in the brain and contributes to development. 

However, there is a difference between moving in mother’s womb and moving 
after birth.

•	 in mother’s womb, the fetal fluid makes movement easier than after birth
•	 after birth, gravity makes movement more difficult. Gravity provides 

resistance to movement, therefore movements require strength in the 

‘struggle’ against gravity. This strength develops through movement.

6.1. Reflexes or reflex-actions

A reflex-action (see also appendix 1, p. 38) is an action performed by reflex; it is 
a very fast involuntary movement coming as a reaction to stimuli from within the 

body or the environment. We do not even think about reacting to the stimuli, the 

reaction just happens. This reaction is usually a protection from being hurt in one 

way or another. It can also be an attempt for survival such as the rooting reflex 
(see appendix 1, P. 38). For different individuals the reflexes will react sometimes 
faster and sometimes slower. When a person has a neurological damage, the 

reflexes may not always work well. Many reflex-actions in babies will gradually 
evolve into conscious voluntary movements.

Examples:

Protection

•	 when we put a hand on a very hot stove or in a fire, we very quickly remove 
the hand. We do not think and decide to pull the hand away – we are just 

doing it as a reflex-action
•	 if something flies fast towards our face, we will blink or close the eyes by 

reflex-action
•	 if we walk on a path and do not see a stone and trips over it, this will 

trigger a reflex-action causing the arms to reach forward or to the sides to 
help balance and avoid falling

•	 reflex-actions occur also when there is an irritation in the nose, causing us 
to sneeze, or if there is an irritation in the throat causing us to cough

1918

P
H

Y
S

IC
A

L
 D

E
V

E
L
O

P
M

E
N

T
S

P
E

C
IA

L
 A

S
P

E
C

T
S

 O
F
 D

E
V

E
L
O

P
M

E
N

T



Survival reflexes
•	 Rooting, sucking and swallowing reflexes: the baby turns the head to 

mother’s nipple when touched on the corner of her or his mouth – ready for 
feeding (More about reflexes and how they work in appendix 1, p. 38)

6.2. Highlights of basic motor skills development

Within the process of basic motor skills development there is a hierarchy (chain of 

events) and interdependency of areas of development.

General comments about motor skills development

As mentioned above, children the same age may not develop skills using the 

same time or in the same order. Some children for various reasons may easily 
develop their gross motor skills but have challenges with their fine motor skills. 
While some may have difficulties with both gross and fine motor skills while a few 
may not develop all or even only very few skills.

To begin with the whole body moves as one uncontrolled unit, but soon the 

baby starts to move arms, legs and head separately – both involuntarily and 

voluntarily. 

Movement is necessary to maintain healthy muscles, nerves and bones. 

Movement also occurs as an involuntary reaction to stimulation of the senses. 

As mentioned above, gradually movement becomes more voluntary, purposeful, 

planned, controlled and coordinated.

Many of the movements babies and young children make are also a preparation 

for future more complex movements and coordination of movements. For 

example: sucking, swallowing and later chewing and swallowing solid food are 

preparations for speech development.

Movement is also necessary for the development of:

•	 symmetry – this means becoming aware of the center of the body and 

being able to cross the center when crawling, walking, doing activities of 

daily living, etc. 

−	 crossing the center 

back and forth is 

particularly important 

when learning to read 

and write

•	 weight bearing – joints, muscles and ligaments must be able to bear the 

weight of the body or body parts when sitting, standing, moving about and 

carrying something

•	 balance – not losing balance when changing the position of the body, when 

moving fast or slow, moving on uneven ground, climbing, etc.

•	 coordination – being able to move different parts of the body at the same 
time in an efficient and easy manner

•	 posture control – the nervous system and muscles have the control to hold 

the body position. This starts when the baby lifts her or his head and keeps 

it up for a few seconds

The vestibular system (see appendix 2, p. 40) also plays an important role in the 

points mentioned above.

Gross and fine motor skills

Movement or motor skills will include gross motor skills and fine motor skills.

Gross motor skills include large movements of the whole body, arms and legs 

when, for example, rolling or moving the arms or legs, and later when walking, 

throwing a ball, etc.

Fine motor skills include: 

•	 picking up and holding a stick, a raisin, a pencil and drawing or writing. 

Often eye-hand coordination will also be necessary
•	 movements of the eyes when looking at a moving object, looking at a 

picture, and later reading and writing

Eye-hand coordination is when the hand(s) and vision work quickly together in 

a coordinated way, as needed 

when writing, catching a ball, etc. 

(see p. 3)

Fine motor skills will develop 

better when gross motor skills are 

functioning well.

As mentioned above, some babies 

and very young children may not 

exactly follow the natural order of 

the development process. 
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Movement is necessary to maintain healthy muscles, nerves and bones.



This may give them a disadvantage in their future development. However, if 
given the opportunity, they will usually compensate and fill in the gap(s) through 
different play activities. Caregivers and kindergarten facilitators can facilitate 
activities that help to compensate a gap.

For example, if a child starts walking before she or he has crawled enough, or if 

the child did not crawl at all before walking, we should motivate the child to crawl 

by putting toys such as cars or balls on the floor, or by role-playing four-legged 
animals moving around on the floor.

From lying, crawling to walking

The order of events is: 

•	 lifting and turning the head while lying on the stomach and on the back

•	 rotating the trunk and rolling from lying on the back to lying on the 

stomach and back

•	 when lying on the stomach, stretching out and bending legs and arms in 

short movements – a preparation for crawling

•	 bending the knees, supporting with the arms, getting into crawling position, 

standing on all fours:

−	 rocking back and forth and from side to the side, starting to find:

	� balance

	� the center-line of the body

•	 crawling:

−	 often using first an arm and leg of the same side
−	 later moving opposite arm and leg – preparation for walking

−	 crawling also helps to strengthen the back muscles and develop 

rotation and flexibility

•	 from crawling to sitting

•	 from sitting to squatting

•	 from squatting to standing

•	 finally, to walking, running and jumping on two feet, then jumping on one 
foot

It is the best for babies to learn to walk when they are ready for it. Some parents 
are too eager to see their baby walk as early as possible. Pushing your baby to 

walk may actually delay the baby’s ability to walk. It can also be harmful for the 

baby’s bones and muscles development. 

Some babies may not learn to walk because they may have been born with a 
dislocated hip or have some other challenges

Finding the center of the body and crossing the center-line of the 

body

During the processes mentioned above the child will find the center of the body 

and learn to cross the center with movements of the head, eyes, arms, legs and 

the body as whole.

Finding the center and crossing the center is important for:

•	 balance and well-coordinated locomotion (crawling, walking, running, 
jumping, etc.)

•	 daily care – washing our self, brushing teeth, buttoning a shirt (crossing the 

center)

•	 reading and writing – when reading and 

writing the eyes must constantly cross the center back and forth

•	 being able to cross the center helps to promote eye-hand coordination

All the activities mentioned above are an essential preparation 

for well-coordinated motor skills.
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Remember: it is best to facilitate 

situations that will naturally 

motivate the child to develop these 

skills rather than to teach these 

skills.

When supporting children with 

disability, you may have to take 

considerations to challenges caused 

by the disability. You must adjust 

activities to individual possibilities 

and needs in order to promote the 

development of good motor skills 

(see p. 19).

The development of motor skills is 

supported by our senses. Hearing and vision play an important role in addition to 
touch, the sense of balance and the sense of movement (appendix 2, P.40).

6.3. The development of hearing and vision

Within the process of developing hearing and vision there is a chain of event. This 

processes will be different when a baby is born with a with a hearing or visual 
problem. When a baby is born deaf there will be no process the same if the baby 

is born blind.

Hearing

The typical sequence is:

•	 recognizing mother’s voice
•	 recognizing other members of the family

•	 recognizing from which direction a sound comes

•	 imitating sounds – preparation for talking

Vision

The typical sequence is:

•	 holding a very short gaze – already preset shortly after birth

•	 following a moving object – first only to the center of the body, later 
crossing the center

•	 seeing and ‘studying’ mother’s face when breastfeeding
•	 vision improves gradually as:

−	 the eyes become better coordinated

−	 the child can keep focus over longer time

−	 when looking at a picture, the eyes will cross the center back and forth – 

preparation for reading

−	 the eyes are ready to help the child to differentiate colors
−	 the eyes  are ready to help the child to see from a greater distance

−	 visual experiences will help the child to see details and differences

Both hearing and vision are important support for the development of motor 

skills and for social, emotional and cognitive development. 

Eye-hand coordination

Good eye-hand coordination depends on being able to control and coordinate 
the movements of the eyes arm, hand and fingers when:

•	 reaching

•	 grasping and

•	 manipulating things for example when:

−	 playing with and manipulating a toy

−	 picking up food

−	 modelling with clay

−	 drawing

−	 writing

−	 sewing, knitting and making things from wood        
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6.4. Physical activity

Unless a child is facing some special challenges, children often know intuitively 

which activities they must do to release tension and improve their motor skills. 

Many parents and teachers are not aware of how important movement is for 

developing and maintaining a healthy body and good emotional and cognitive 

development and condition.

Unfortunately, many children, students and adults move too little during the day. 

Physical activity is as important for children as for adults. Daily physical activity:

•	 releases tension, both physical and emotional

•	 increases blood circulation, refreshing the brain and resulting in better 

concentration, learning and cognitive development

•	 improves social relations, when children and adults are active with friends

Variation in movement experiences is also important and can be achieved 
through:

•	 free and organized play indoors

•	 free and organized play outdoors. The outdoor environment provides 

opportunities for

−	 moving on uneven grounds

−	 climbing trees, which improves balance, coordination, flexibility and 
strength

−	 enjoying the fresh air

−	 enjoying the sun

−	 enjoying rain and snow

−	 investigating the environment

−	 having fun

•	 walking to school

•	 playing football, although football alone is not enough

Resent research has shown that children who have been active for several hours 

a day outdoors in the years before they start school:

•	 are able to concentrate better in class

•	 find reading, writing, and mathematics easier (Smaadal, 2018)

For practical reasons schools may cancel intermissions, not realizing how 

important physically active intermissions are for learning.

Very resent research in Norway with students from grades 8, 9 and 10 has shown 
that two extra hours of physical education during the week improved their grades 

in language and mathematics (NIH, 2019). 

The challenge of sitting still for too long in the classroom

The brain and nervous system are not fully developed and matured before about 

the age of 20 years. This means that children do not have full control of their 
bodies and behavior. For example, sitting still for a long time, as often required 

in school, may be a great challenge. Children may either not sit still and be 

reprimanded for it, or they may use all their energy to control their body rather 

than concentrating on their academic work.

This is very relevant for teenagers. They experience many changes in their body, 

brain and nervous system. This causes them to lose some of the control they 

had. To gain full control of their bodies, emotions and behavior, their brains and 

muscles must be ‘refreshed’ through intermissions and movement. Scolding and 
punishing them will only create tension and make them insecure and restless, and 

their behavior may even become worse

It is important to take small pauses during the school day and at times during 

class, motivating students to move, run and jump to release tensions and refresh 

the nervous system. 

Teaching approaches and methods that activate learners cognitively and 

physically will be of great help, such as the use of investigative group work 

and project work. This approach activates discussions that also activate some 

movement and thereby blood circulation. Assignments can be related to 

textbooks as well as ideas and interests presented by learners and relevant issues 

in the community.

7. Social, emotional and cognitive development

Social, emotional and cognitive development are closely interlinked. Social 
experiences cause emotional reactions that are processed and remembered 

cognitively.

Memory can trigger emotional reactions that may be expressed socially and 

through arts and crafts, writing poetry or stories etc..

7.1. Social development 

Humans are born social beings, needing other persons to relate to and interact 
with. Interaction with others influences self-esteem (see appendix 8, p. 50) for 

better or for worse, depending upon how others (parents, extended family, health 
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workers, teachers) relate to the child:

•	 do they include and listen to the child

•	 do they share experiences with the child

•	 do they show respect for the child

•	 do they answer the child’s questions
•	 do they guide the child in a positive and constructive way

7.2. Emotional development 

Emotional development will depend on physical wellbeing and social relationships 

and feelings we becomes aware of. There are good and bad feelings about:

•	 our self

•	 others

•	 situations and experiences

•	 things

Sometimes we will express feelings, and other times keep these feelings to 
our self. When and how to express feelings and when to control feeling is 

learned from experience, by speaking with other persons and listening to their 

experiences and ideas, and through processes of reasoning – cognition.

7.3 Cognitive processes or cognition

Cognitive processes develop constantly when playing, eating, washing 

and when interacting with others. Many cognitive processes include 

reflection (see appendix 11, p. 54). 

Cognition processes include:

•	 interacting, communicating and imitating (see appendix 6, p. 46)

•	 keeping attention and concentration

•	 thinking, reflecting and analytical/critical thinking
•	 remembering – storing experiences and retrieving what we remember

•	 anticipating

•	 becoming aware of what we experience and why

•	 understanding that a particular behavior will have certain consequences

•	 acquiring knowledge

•	 understanding

•	 applying old and new understanding in different and new situations
•	 comparing, adjusting and implementing past experiences to new situations

•	 solving problems

•	 evaluating

•	 making decisions

•	 understanding responsibility

•	 developing ability for abstract understanding and thinking (see appendix 

11, p. 54) for instance, understanding that:

−	 a picture represents a particular object

−	 a letter represents a sound and a combination of letters represent a 

word - a meaning
−	 learning a language, reading, writing, numbers and mathematics

Remember: 

•	 Different individuals learn in different ways. Some learn slowly, others learn 
quickly. This calls for different ways of facilitating guidance, teaching and 
treatment

•	 Being able to repeat something by heart does not mean that a person 

understands the meaning

7.4 Behavior, social rules and positive discipline

Parents, teachers, health workers and society are usually concerned with 

children’s discipline. It is important that expectations for discipline are adequate 
and relevant for the child’s age and past experiences. 

It is also important to explain to the child why we should or should not do or say 

certain things. If the child asks ‘why do I have to be quiet?’ we should explain 
why, not just say ‘because I say so’.

Social rules should be based on:
•	 tradition and culture

•	 national and international policies such as the Declaration on Human 
Rights (UN, 1948), convention on Women’s rights (UN, 1979), the Rights of 
the Child (UN, 1986), the Rights of Persons with Disability (UN, 2006)
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class, motivating students to move, run and jump to release tensions and refresh 

the nervous system. 



•	 new knowledge and attitudes

•	 natural circumstances (we carry a woman out from an earth quake even if 

she is not properly dressed)

We must have the courage to change social rules in accordance to changes of 

conditions, knowledge and attitudes. For example to day it is encouraged that 
girls and boys, women and men:

•	 are treated equally and that they get the same opportunities for education, 
work, participation in the community and leading positions both locally and 
nationally

•	

•	 this will call for men being willing to share with their wives for example 

some duties in the household

Social rules call for: 

•	 mutual respect across all ages, gender, citizens from rural and urban areas, 

farmers, manual and academic workers

•	 mutual respect among persons form different ethnic groups and those who 
speak different dialects of a language or a different language

•	 mutual respect between persons with and persons without a disability

•	 mutual respect among persons with different disabilities and severity of 
disability

The best way to achieve discipline is to use a positive discipline and not a 

negative discipline approach. The aim is that discipline should come from within, 

meaning that a person wants to behave well and not just follow rules because 

fear for punishment (see appendix 12, p. 59).

8. Children and adults with disability

8.1. Introduction

A child or adult who has a disability may face challenges additional to any age-
related challenges. Such challenges may depend on:

•	 the disability and its severity

•	 when and how the disability occurred:

−	 whether the person was born with the disability

−	 whether it occur as a result of an accident or illness

−	 whether such information is unknown

•	 communication:

−	 the person’s own ability and form of communication
−	 the ability of parents, health workers and teachers to adapt their 

communication to the person’s possibilities and needs
−	 the community’s attitudes towards including all community members

•	 the knowledge, experience or ability and willingness of health workers and 

teachers to adjust to the potentials and needs of a person with disability

•	 opportunities in the community to provide relevant guidance for health 

workers, teachers and parents

Persons with disability may feel insecure because of poor attitudes and 

treatment by their family and society. They might have been excluded from many 

experiences and therefore been under-stimulated. 

In the past, we often had the understanding that all persons with the same 

disability have the same needs and should be treated and educated the same 

way. Today we know that this is far from true. The potentials and needs of 

persons with disability are as diverse and individual as those without a disability.

Regarding any disability, it is essential for health workers and teachers to know:

•	 if the person was born with the disability

•	 when the disability was acquired

•	 what was the cause of the disability – accident, illness, etc.

This information can help to understand the possibilities and needs a child may 

have and thereby help to decide which measures must be taken.

A disability may directly and indirectly cause physical, social, emotional, 

behavioral and/or cognitive challenges. It is important to: 

•	 treat persons with a disability with respect

•	 treat persons with a disability in a holistic manner and not only focus on 

the needs related directly to the disability

−	 they will have other needs that are the consequence of the experiences 

and their life situation
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Different individuals learn in different ways. Some learn slowly, others learn quickly. 
This calls for different ways of facilitating guidance, teaching and treatment



•	 give the support necessary for the development of independence

•	 provide relevant guidance to family members and/or friends

•	 provide possibilities for leisure time activities together with peers

When working with children or adults with a disability it is important to know:

•	 how a specific disability might have influenced 
the person’s holistic development

•	 how to adjust communication with each person

Treatment, teaching or any other support must be adjusted to their particular 

experiences and holistic needs.

A person with any disability may not have been given the opportunity to learn to 

read and write. This does not mean that the person is not capable of learning. 

Persons with disability are often segregated and their capacity for learning is 

under-estimated. They could contribute to the family and society but are often 
not given the opportunity to do so.

8.2 Challenges and needs related to specific disabilities

Hearing impairment – persons who are hard of hearing or deaf

Persons who are hard of hearing can experience many different levels of 
hearing loss, from a slight hearing loss that reduces communication to profound 

deafness. Persons who are deaf use Sign language, if they have had the 
opportunities to learn it. If they did not have the opportunity to learn it they will 

often use their own private signs when trying to communicate.

If a person who is hard of hearing or deaf cannot hear you speak or read your lips 

when you speak, and you do not know the Sign language they use, you must try 
to use all means of communication possible: pointing at things, facial expression, 

body movement, using pictures and drawings.

Interaction and communication

•	 position yourself so that it is easy for the person to see your face. This may 

help her or him to read your facial expression and sometimes also to read 

your lips when you speak

•	 talk slowly, but not too slow

•	 use your body movements to illustrate what you mean

•	 if the person uses Sign language, try to find a Sign language interpreter to 

help you. If one is available make sure the interpreter uses the same 

Sign language as your client or student, as Sign language can even vary 

between different geographical areas of the same country
•	 a person who is hard of hearing or deaf will mainly be aware of what is in 

her or his visual range. Combined with communication challenges this can 

cause insecurity.

Poor balance and shuffling feet

•	 hearing loss may at times occur with problems 

of the inner ear and the vestibular system (see appendix 5, p. 45). 

•	 This can cause balance problems

•	 shuffling of the feet may result from: 

−	 balance problems and 

−	 because the person does not hear her or his steps

•	 it will help if you provide training with balance and variation of movement 

experiences

Persons with hearing loss may also develop visual loss.

Visual impairment - persons who have low vision or are blind

Persons with low vision experience different levels and types of visual loss, others 
may be totally blind. Children, youth and adults with low vision or person who are 

blind are often overprotected by their families, which does not help them to be 

able to live an independent life. Families mean well, but at times their protection 

can isolate the person from friends and the community. 

Poor vision or lack of vision makes orientation in space a challenge and reduces 

motivation to move. Moving is space is difficult and at times can even be 
dangerous for persons who do not see or do not see well. This is one of the 

reasons why persons with law vision and the blind are often restricted and 

overprotected by their families. 
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A person with any disability may not have been given the opportunity to learn to 

read and write. This does not mean that the person is not capable of learning.



Blind persons have less movement experiences than seeing persons. This may 

result in them being clumsy and at times developing other health challenges.

Persons with low vision may use large print options for reading and writing 

while those who are blind use Braille for reading and writing, if they have had 

opportunities to learn and to acquire the necessary equipment and materials.

Persons with low vision and those who are blind will miss the non-verbal element 
of communication and will result in communication challenges.

Isolation and dependency experienced by persons with low vision or those who 

are blind may cause:

•	 poor communication

•	 poor self-esteem
•	 lack of initiative

•	 depression

•	 poor orientation about their community

If available and possible, parents, teachers and health workers should cooperate 

with an orientation and mobility trainer so that they can support better 

orientation and mobility for those who need it.

Some other challenges persons with low vision or those who are blind experience 
include:

•	 poor balance, because vision helps a person to keep balance

•	 poor perception of space and ability to move in space can result in stiff and 
clumsy movements

Together with the person involved, find and agree about suitable:
−	 landmarks, indoors and outdoors

−	 awareness of sounds for orientation and moving in space

•	 Poor posture as a result of vision loss. If we do not see, there is no 

motivation to straighten the back. Poor posture can also reflect 
poor self-esteem. Poor posture can eventually cause some physical 
problems, for instance breathing problems or pains in the upper body. 

Movement and exercise can improve both body and space awareness.

Persons visual loss may also develop hearing loss.

Developmental impairment or disability

Developmental impairment or disability was once called ‘mental retardation’. 
Some people use the term ‘intellectual disability’. Both these terms do not really 
describe the impairment and are unnecessarily stigmatizing.

The main challenges faced by persons with developmental disability can include 

difficulties with:
•	 interaction

•	 communication

•	 language

•	 memory

•	 understanding and making connections between different experiences
•	 solving problems

•	 motor skills in general, as well as fine motor skills and eye-hand 
coordination

Some persons with developmental disability may have one or more secondary 
challenges such:

•	 being hard of hearing or deaf

•	 having low vision or being blind

•	 having heart defect(s)

Many persons with developmental disability can function well in the community 

when they get the opportunity for education adjusted to their individual abilities 

and needs.
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Physical impairment or disability

The extent of challenges a person faces depends both on the type of physical 

disability (which part/s of the body is/are affected), when and how the person 
acquired the disability, and on the barriers that exist in society.

Many persons in Afghanistan have acquired a physical disability during combat 

or explosions. These persons may also be traumatized and need psychosocial 

support. Being able to cope with a physical disability and psychosocial support 

go hand in hand.

The extent of the challenges also depends upon the attitudes of the family, 

school and society towards a child or adult with a physical disability. The main 

challenges can be with:

•	 receiving too little attention, interaction and stimulation, reducing 

communication, language development and motivation for learning

•	 struggling to learn independence and daily living skills, which can also 

impact on social interaction and self-esteem

•	 passivity and isolation, as a result of life experiences, which may influence 
social, emotional and cognitive functions.

It is important that persons with a physical disability receive support form a 

physiotherapist in order to avoid developing additional physical problems.

Cerebral palsy

Cerebral palsy is: a permanent movement disorders resulting from damage in 

the parts of the brain controlling movement, balance and posture. It is acquired 

during pregnancy, during birth or very soon after birth. It is highlighted here 

because of its complexity.

In the past cerebral palsy was mistaken as a form of severe developmental 

disability. This was in part because difficulties with movement cause difficulties 
with communication. The affected muscles often involved those used in talking, 
controlling facial expression and movements of the hands – all involved in 

communication.

Some persons with cerebral palsy may smile unintentionally as a result of 
involuntary muscle movement. This can be confusing during communication 

and we may incorrectly assume that the person does not understand what we 

are talking about. Therefore we may wrongly conclude that the person has a 

developmental disability.

Today we know that cerebral palsy results from damage to areas of the brain 

controlling movement and is not a cognitive disability.

However, cognitive challenges may develop as result of:

•	 poor support resulting in under stimulation and dependency

•	 difficulties in establishing communication and social relations
•	 poor self-esteem
•	 social and cultural stigmatization

Frustration is also felt by persons with cerebral palsy when they experience being 

treated as having impaired cognitive abilities.

At times a person with cerebral palsy may have a secondary disability such as 

being hard of hearing or deaf, or having low vision or being blind, or have a 

cognitive impairment. It is important to take into consideration the possibility of 

these extra challenges.

9. Final thoughts

The intention of this document (and the following appendices) is to show how 

complex development is, and to highlight all the elements that make up the 

development process. 

A holistic understanding of development can help parents, health workers, 

playgroup and kindergarten facilitators and teachers to understand the whole 

person rather than just segregated parts of the person. Focusing on and 

understanding the potentials and needs of the whole person means there is a 

better chance that we will provide them with a good upbringing, good learning 

possibilities, and appropriate treatment when necessary.

It is important to always keep in mind that development is very individual. We 

must try to give individual children, students and adults the time they need to 

improve their learned skills and to learn new tasks, skills and understanding.

It is important to show respect and listen to the ideas that children, youth and 

adults may have regarding their individual needs and how to meet these needs.
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Being able to cope with a physical disability and psychosocial support go hand in 

hand.

A holistic understanding of development can help parents, health workers, 

playgroup and kindergarten facilitators and teachers to understand the whole 

person rather than just segregated parts of the person.



Appendices

Appendix 1: Reflexes or reflex-actions
A reflex-action is an action performed by reflex; it is a very fast, involuntary 

movement coming as a reaction to stimuli from within the body or the 

environment. We do not even think about reacting, the reaction just happens. 

Examples:

•	 when we put a hand on a very hot stove, a tandoor or in a fire, we very 
quickly remove the hand. We do not think and decide to pull the hand 

away – we are just doing it as a reflex-action
•	 if something flies fast towards our face, we will blink or close the eyes by 

reflex-action
•	 If we walk on a path and do not see a stone and trips over it, this will 

trigger a reflex-action causing the arms to reach forward or to the sides to 
help balance and avoid falling

•	 reflex-actions occur also when there is an irritation in the nose, causing us 

to sneeze, or if there is an irritation in the throat causing us to cough

A reflex-action is:

•	 not initiated by the brain

•	 initiated by the spinal cord as a very fast and not planed reaction to stimuli 

such as a hot surface or an insect flying towards the eye
•	 a protection from being hurt in some way

How do reflex-actions work?

In an emergency it would take too long time for the brain to plan and execute a 

reaction. Therefore, when stimuli are registered in the spinal cord, the spinal cord 

does not send the message to the brain but reacts spontaneously. 

In the case of a stove, tandoor or in a fire:

•	 a message that we have touched something dangerously hot is sent 

through the nerves from the hand to the spinal cord

•	 the spinal cord quickly sends a message through the nerves to the correct 

muscles to pull the hand away

We are born with many different reflexes. Some reflexes we keep for the rest of 
our lives, other reflexes develop into voluntary actions.

Reflexes we keep as reflexes 

We keep the following reflexes for life:

•	 blinking when something comes quickly towards our eyes

•	 pulling away, e.g. pulling the hand away from fire
•	 coughing and sneezing

•	 Moro or startle reflex

−	 when we startle by a sharp sound or a sudden movement, for example 

movement of the crib, the baby will spread the arms to the side

−	 as adult we also may startle by a sharp sound

−	 this reflex-action is also called the falling reflex. We use the falling reflex 
when, for example, tripping

Reflexes that turn into voluntary action

Some reflex-actions protect the child while very young, but go away when the 
child is ready. Through stimulation and practice, similar actions will then be 

initiated by the brain and become voluntary and planned, such as:

•	 rooting reflex, sucking reflex and swallowing reflex
•	 all these are connected to feeding: when touching (stimulating) the baby’s 

cheek, the baby turns the head towards the stimuli, starts sucking (even 

before the nipple is in the mouth) and swallowing. These will gradually go 

away as reflex-actions but will then be initiated by the child’s intention and 
will

•	 grasping reflex
•	 when the palm is touched, the baby will clasp her or his hand, holding on to 

what has touched the palm. To begin with the grasping reflex is so strong 
that the baby needs help to release the grasp

•	 as a result of stimulating the palms by touching and washing them, and 

using the hands when holding things and starting to crawl, this reflex-
action will gradually be substituted by intentional grasps. Gradually the 

baby will be able to grasp and open his or her palms intentionally and 

voluntarily

•	 stepping reflex
•	 this reflex is also called the walking reflex because a baby appears to take 

steps when held upright and when his or her feet are touching a solid 

surface. This is a VERY important reflex because it:
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−	 prevents eager parents from motivating the child to stand before the 

child’s bones and muscles are ready for it

−	 provides ‘pre-walking training’

Appendix 2: Senses

Many people think that humans have five senses: touch, hearing, sight, smell, 
taste. However, some scientists define 21 senses. Here, we will add only two 
senses to the five. 

Vestibular sense or system – sense of balance

The vestibular system is also referred to as the sense of balance. It is located in 

the inner ear and gives us information about the position of our head and body in 

space and in relation to the rest of the body, for instance, while rolling on the floor, 
sitting, standing, walking. It contributes to:

•	 the sense of balance and ability to keep balance

•	 how we orient ourselves within a certain space, also called spatial 

orientation

•	 coordination of movements and movements with balance

•	 contributes to sensory integration (see appendix 5, p. 45)

Illustration 3: Diagram of the vestibular system 

Proprioception or kinesthetic sense – sense of movement

The sense of movement is vital for the development of body awareness 

(appendix 3, p. 42).

This includes experience and awareness of:

•	 speed – fast and slow movement

•	 force – strong and soft movement

•	 space – large and small movements

Together with the vestibular sense, this will give information about:

•	 position of body parts in relation to each other

•	 position of the body as a whole

•	 position of body parts and the body as a whole in relation to other persons 

and objects (furniture in the room, trees and plants outdoors)

•	 direction and position of the body in space

To achieve and obtain balance, the vestibular system (sense of balance) 

cooperates with proprioception and kinanesthesia (sense of movement), touch, 

visual and hearing experiences. The vestibular system also contributes to 

sensory integration (appendix 5, p. 45) and together with proprioception helps 

to develop body awareness (appendix 3, p. 42)
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Appendix 3: Body awareness

Body awareness is the personal experience, understanding and knowledge of:

•	 how we move

•	 the effort we apply for moving
•	 where we are in space and how we move or moved in space

•	 where different body parts are in relation to each other and in relation to 
body as a whole

•	 knowing our possibilities and limitations

We can have:

•	 objective knowledge of the body – knowledge that can be observed and is 

agreed by those involved such as:

−	 knowing the names of different body parts
−	 knowing the functions of different body part
−	 recognizing different body parts on other persons and in photos and 

drawings

•	 subjective knowledge – personal knowledge, experience and awareness of 

our own body such as: 

−	 body borders, including:

	� having a realistic image of our body’s size (so we know, for example, 
if we should bend down to avoid hitting our head)

	� not allowing others to ‘invade’ our body – protecting privacy 
(see also personal space p. 16)

−	 body image, including:

	� being satisfied with our body
	� taking care of our body – hygiene, keeping the body in good shape 

by eating healthy food and not over eating, taking walks and/or 

doing exercises

Body awareness is also referred to as sense of proprioception and 

kinesthesia (sense of movement)

3.1 Proprioception 

There are very small sensors located in muscles, ligaments and joints all over the 

body. These sensors:

•	 register every change in the muscles

•	 send messages of change to the spinal cord

•	 then send messages from the spinal cord to the brain, where they are 

recorded

This results in sensing where the body is in space and sensing positions of body 

parts in relation to the body as a whole. This helps, among others, to keep 

balance.

The processes result in a cognitive awareness of the positions of the body in 

space.

3.2 Kinesthesia 

Kinesthesia refers to the actual movement – it is a behavior. By repeating and 

adjusting this behavior movement improves.

Proprioception together with kinesthesia:

•	 help to provide the subjective body awareness and knowledge

•	 support each other and are also supported by the senses of:

−	 touch

−	 smell

−	 taste

−	 vision

−	 hearing (Sahyouni, 2014)
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Appendix 4. Perception

Perception is a chain of the following events:

•	 sensing a stimulus or multiple stimuli

•	 registering sensed stimuli

•	 selecting and differentiating the parts of the stimuli that are most relevant 
to the situation

•	 activating the memory of relevant past experiences

•	 recognizing the stimuli from past experience

•	 associating the stimuli with the total present experience

•	 connecting past to present experiences

•	 giving the stimuli relevant interpretation and meaning

•	 perceiving and understanding

The yellow circle shows that all the above events overlap and interact with each 

other.

Illustration 4: Perception

Appendix 5. Sensory integration related to understanding of 

words and concepts

A word or concept will be related to stimuli we have experienced or are 

experiencing from different senses. The integration of these stimuli and 
experiences will help us to obtain an understanding of the word or concept.

Example – an orange (fruit)

•	 vision – color, form, size

•	 touch – rippled (not smooth), feels different before peeling and after 
peeling and is wet on the inside

•	 smell – has a different smell before peeling and after peeling
•	 taste – the orange peel tastes differently from the white peel, the pulp has 

a special taste

•	 sound – when peeling the orange there is a special sound, when eating the 

orange there is a different sound
•	 movement – how it feels to hold, the weight of an orange

All the above sensory experiences are integrated into the concept of an orange. 

In addition, we may know that oranges grow on trees, that the fruit is green 

before it becomes the color orange, and that the flower has a good smell and is 
the source for very tasteful honey. 

The integration of all these experiences gives us a deeper understanding. Sensory 
integration and development also depend on perception.
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Appendix 6. Interaction, communication and imitation

In this document, the concepts of interaction and communication always refer to 

the connection between two or more persons. Providing information for example 

through written material, radio or TV is not included here.

Interaction is the preparation for imitation and communication.

6.1 Interaction

Interaction involves:

•	 mutual attention that two (or more) persons have towards each other, or 

the they have towards the same object, or the same other person(s)

•	 partners (such as parent and child, health worker and client) focusing their 

attention towards the same aim

Interaction is a basis for: 

•	 development of mutuality, bonding and attachment between a child and 

hers or his parents and/or caregiver (see appendix 7, p. 48)

•	 development of imitation

•	 development of communication

•	 good learning and well functional treatment

6.2 Communication

When communicating, we share and exchange information, feelings, thoughts 

or opinions by sets of codes and symbols that every who partner in the 

communication can understand and handle.

Communication also means that:

•	 all partners are actively involved

•	 partners exchange the roles of sending a message and receiving a 

message

Codes and symbols can include: 

•	 facial expression, expression with the eyes, body tension, voice

•	 specific movements that are given specific meaning like:

−	 nodding with the head to mean ‘yes’
−	 clapping hands to mean ‘please look at me’

•	 pointing (like pointing to a toy the child wants)

•	 signs used in Sign language
•	 sounds that are given specific meaning and that all understand
•	 spoken words, including tone of voice, speed and volume of speech

•	 drawings, including drawings that are tactile

•	 written words and numbers, including writing in Braille

•	 objects that are given a specific meaning
•	 words and concepts

It is important that parents, playgroup facilitators, teachers and health personnel 

interact and talk with the child, youth or adult and not talk to the child, youth or 

adult.

‘Talk’ does not only mean speak; it includes all means of expression.

To develop language, other good communication codes and good social 

interaction, children must also be able to imitate.

6.3 Imitation

Children learn through many different processes such as:

•	 trying out things 

•	 trying and failing 

•	 learning from their own mistakes

•	 observing others and imitating, or learning from the mistakes of others 

Learning communication codes will involve imitation. The process of imitation 
starts when the adult imitates the sounds the baby makes. This experience will 

soon motivate the baby to imitate the adult.
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Appendix 7. Bonding, attachment and relation with others

Bonding and attachment influence each other and help to develop mutual trust 
and love.

7.1 Bonding 

This is often referred to as the emotional connection the mother develops to the 

baby during pregnancy and after birth.

7.2 Attachment 

This is the emotional connection an infant develops to the mother (or another 

primary caregiver) through touch, activities such play and bathing, interaction, 

non-verbal sounds and facial expressions, non-verbal communication and 
eventually verbal communication.

Attachment is the foundation for: 

•	 feeling safe, loved and understood

•	 developing trust

•	 good development of the nervous system

•	 good self-esteem
•	 eagerness and motivation for learning – active learning 

(see appendix 11, p. 54)

•	 development of understanding the needs of others and eventually empathy 

(see appendix 9, p. 51)

If for any reason (accident, war, natural catastrophe) a child has been separated 

from her or his parents or put into a new home, it is very important that enough 

time is used to develop mutual trust and love.

7.3 Development of relations with others

Development of relations with others will depend on physical, social, emotional 

and cognitive development and includes:

•	 relations with adults

•	 relations with friends

•	 social and cultural rules (these can also be challenged)

Relations with adults

This includes:

•	 taking initiative for contact and interaction through, for example: 

−	 crying

−	 making sounds

−	 reaching out the arms

−	 moving towards the adult

−	 touching

−	 imitating

•	 developing trust through, for example:

−	 being listened to and shown respect

−	 receiving positive responses when making contact

−	 receiving praise, and at times explanation of why praise was given

−	 receiving age-appropriate explanation when doing something wrong
−	 receiving age-appropriate explanation when asking questions

•	 learning age-appropriate social rules
•	 testing rules and ĺimits ́and receiving age-appropriate reactions

Relations with friends

Through free interaction and play children learn about: 

•	 other children, and different forms of interaction
•	 respect for diversity of abilities, cultures, backgrounds and behavior

•	 themselves

Social and cultural rules

Getting to know the social and physical environment will depend on the 

opportunities provided. This means giving very young children the opportunity to:

•	 investigate and try out possibilities and constrains in physical environments

•	 investigate and try out possibilities, limitations and constrains of social 

environments – among others, trying out how rules can be ‘stretch’ and 
challenged; develop confidence and a healthy self-image and self-esteem
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Appendix 8. Self-esteem

Developing a healthy self-esteem is partially dependent on all the above 
information. 

Self-esteem is:

•	 how we reflects or thinks about ourselves
•	 a subjective emotional feeling about ourselves and our own value

A person with healthy self-esteem will: 

•	 be confident
•	 investigate

•	 have the drive to try out new skills and situations

•	 have the social confidence to help others
•	 be able to take responsibilities

•	 dare to make mistakes and learn from them

•	 dare to say ‘I do not know’
•	 dare to ask for help

A person lacking self-esteem may:

•	 be socially withdrawn

•	 be shy and embarrassed to answer questions

•	 be anxious

•	 be afraid of making mistakes

•	 at times have an exaggerated confident behavior
•	 bully others and let others bully her or him

•	 develop learning problems

Appendix 9. Empathy

Empathy is putting our self in the shoes of another person. It means having the 

ability to feel, imagine and understand what another person experiences and 

feels in a certain situation. 

It also means that, at times, we will know the needs of another person without 

the person directly expressing them.

Empathy starts to develop very soon after birth. While holding and 

washing the baby, mother and baby are bonding and developing 

attachment (appendix 7, p. 48). This is the foundation for developing empathy.

Empathy continues to develop through the respect and attentiveness grown-
ups show the baby and young child. This also develops mutuality between 

parents and the baby. Later, parents and children will talk about how different 
experiences may feel and why. Gradually the child will develop empathy.

For example:

•	 child A will not hit and tease child B if child A can imagine what child B is 

experiencing when being hit and teased

•	 c teacher will not punish a student by placing a written sign on the her 

or his back saying ‘I am stupid’ because she or he can imagine how that 
would make the child feel
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Appendix 10. The importance of playing and moving 

outdoors

When it is safe, playing outdoors is very important because the outdoors can 

provide joy, pleasure, fresh air, sun, rain and snow, and opportunities for varied 

movement. Such movement can be achieved:

•	 during free play

•	 moving on uneven grounds

•	 by climbing trees or climbing-frames
•	 using swings of different types
•	 through organized activities such as football, handball, etc.

Play outside: 

•	 improves balance

•	 improves coordination and strength

•	 enables the child to enjoy fresh air and different weather
•	 enables the child to be in the sun:

−	 natural sunlight provides between 90-95% of vitamin D; We can also get 
some vitamin D from milk, eggs and oily fish if available.

−	 vitamin D is very essential for healthy bones preventing bone diseases 

such as:

	� rickets resulting from too little vitamin D, Calcium and/or Phosphate. 

This will result in week, soft bones and possible deformities of bones.

	� osteoporosis in adults often causing broken bones

−	 vitamin D prevents also conditions such as:

	� skin diseases: psoriasis, acne (pimples) or eczema

	� diabetes

Exposure to the sun is as important for adults as it is for children (Holick, 2011). 
•	 provides experience and fun through:

−	 movements that release stress

−	 investigating the environment

−	 trying out new skills

All the above will contribute to good physical and social development. Recent 

research has shown that pre-school children who spend much time outdoors 
develop increased attention skills in the lower classes in primary school, which 

influences their learning (UiO, 2015).

If play outdoors is not possible, indoor physical activities are also effective. 

Recent research in Norway has shown that two extra hours of physical education 

a week for learners in lower secondary school resulted in improved grades in 

language and mathematics (NIH, 2019).
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Appendix 11. Learning – active learning and reflection
11.1 Learning

Learning is the process of acquiring new knowledge including:

−	 information

−	 understanding

−	 integrating new information with old and rethinking

−	 ability to implement information and understanding in different 
situations

−	 behaviors

−	 skills

−	 values and preferences

Learning can also be the process of modifying existing knowledge, behaviors, 

skills and values. 

Evidence that learning has occurred may be seen in changes of    behavior and 

changes in ideas and opinions. It can also be seen in the ability to apply what we 

have learned in different and new situations. 

11.2 Active learning

Good learning will be active learning.

Children learn best in a practical active way, trying out new experiences through 

play either alone or with others. Both children and adults will try out concrete 

practical things, reflect about the experience and learn from this. They may also 
try out different thoughts, reflect about the differences and learn from them. We 
also call this learning by doing. 

When a physiotherapist gives her or his client opportunity to try out movements 

and find the best movements for her or him it may often have better effect than 
you showing how to do it when students are given the opportunity to conduct 

experiments, for example in physics, they will understand, learn and remember 

much better than only listening to a lecture or reading about it. Active learning 

will always include reflective and critical thinking. It will involve some or all the 
points mentioned in the illustration above.

From concrete to abstract when learning basic literacy and numeracy

The word literacy is often used as the ability of reading, writing and calculating. 

However persons who cannot read and write are often literate can be highly 
knowledgeable in different areas of life such as: growing crops, nature, culture, 
history, relating to other persons, leadership and more. 

Reading, writing, numbers and mathematics require ability to understand and 

handle abstract symbols and be able to think in an abstract way. This means 

ability to think about objects, principles, and ideas that are not concrete and 

physically present. 

It also means being able to use symbols such as the following:

Illustration 5: Active & reflective learning
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Sounds presenting a specific items or concepts

•	 when a child hears ‘mum / mammy’ and d́ad ́for the first time, she or he 
will not understand that it refers to her or his mother and father

•	 when a child is introduced to the words ‘one’, ‘two’, ‘three’ for the first time, 
these words will only be words/sounds without any meaning

•	 it also takes time to understand that a word is composed of the series of 

sounds

Images (photos and drawings) representing concrete persons or objects

•	 when a child sees a photo of her or his mother for the first time, she or he 
will not make the connection

•	 even when a child knows what a cup is, she or he will still not initially 

recognize a drawing of cup

Written symbols like letters and number

•	 it takes time to understand that a letter represents a sound and that a 

group of letters represent a word

•	 it takes time to understand that a written number represents a quantity

Many children learn this in a natural way if they are exposed to books and 

stimulated in their home. However, many children are either not exposed to 
books or do not receive the necessary explanations.

To ensure that learning to read, write and calculate is easily accessible, parents 

and teachers should be aware of:

•	 the prerequisites for understanding abstract presentations

•	 the child’s ability to develop abstract thinking

There are 4 main steps or levels towards this development:

•	 concrete level

•	 semi-concrete level
•	 semi-abstract level
•	 abstract level

Children will achieve abstract thinking through the following processes:

From concrete to abstract

There are four levels:

•	 Concrete

This level involves understanding and being able to handle concrete, 

three-dimensional, realistic objects and experiences.

          Examples: 

−	 to begin with, based on experience, a child will recognize the cup she 

or he uses for drinking and understand that a person can drink from it. 

However, she or he may not understand that cups of different shapes, 
sizes and colors are all cups that we can drink from

−	 concepts such as first and last will be best understood through practical 
examples

•	 Semi-concrete

The next level is being able to understand and handle semi-concrete 
objects and experiences.

          Example: 

−	 If a child gets a toy car or small figure of a sheep to play with, she or he 
understands that this is miniature or small copy of a real car or a real 

sheep. The toy car or sheep is three-dimensional and very similar to a 
real car or sheep

•	 Semi-abstract

The next level is understanding and being able to handle semi-abstract 
objects and experiences.

          Example: 

−	 a realistic drawing of a car or a sheep will be two-dimensional, which is 
more challenging to recognize than a three-dimensional toy

•	 Abstract

The final level involves understanding and being able to handle abstract 
presentations.

          Example: 

−	 the written word ‘car’ or ‘sheep’ does not in any way resemble a real or 
toy car or sheep and is abstract

5756

A
P

P
E

N
D

IX
A

P
P

E
N

D
IX



	� the written word is a combination of written letters

	� each letter represents a sound

	� together they represent a word

It is important that teachers are aware of the ‘pre-requisites’ – the pre-reading, 
pre-writing and pre-math foundations – needed to enable children to learn and 
enjoy reading, writing and calculating.

Appendix 12. Positive and negative discipline

We should focus on positive behavior, not on negative behavior.

We help learners to develop understanding of the consequences of their 

actions – their behavior. We should explain the rules and, if possible, involve 

learners in making the rules.

We should focus on what we would like – not what we do not like. For instance:

•	 instead of making a rule that says: ‘do not throw paper in the school yard 

or clinic’, we could make a rule that says: ‘we would like to have a clean 
school, yard or clinic’

The main purpose for discipline should be to help others develop discipline that 

comes from within and that strengthens self-esteem. It is important that the 
person wants to behave well and not just follow rules because she or he is afraid 

not to.

Positive discipline promotes positive behavior through:

•	 focusing on and praising good behavior

•	 explaining why a person should behave in a certain way, rather than 

punishing them when they do not behave well

•	 giving explanations and guidance that will prevent negative and risky 

behavior

When negative behavior occurs, we should motivate the person to see why the 

behavior is negative and to understand the consequences of such behavior.

Through positive discipline, people can develop self-discipline and positive 
behavior that comes from within themselves. This promotes:

•	 good self-esteem (see appendix 8, p. 50)

•	 a feeling of responsibility

•	 understanding of why thing should be done in one way and not another 

way

•	 understanding and empathy (e.g. ‘I understand that you must rest now and 

if I make noise it will disturb you’)

On the other hand, negative discipline provides external control – discipline based 

on rules and fear for punishment, and not on understanding and motivation. 

Often negative punishment is humiliating.
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A final thought
Active learning and effective treatment and training depends on all the factors 
presented in this document. 

Let us try to be flexible and think holistically, taking into consideration the 
whole person including past experiences, geographical, social and cultural 

environments.

   Good luck!
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ضمیمه ۱۲. دیسیپلین )نظم( مثبت و منفی 
تمرکز ما باید بر رفتار های مثبت باشد، نه رفتار های منفی.

ما به شاگردان برای درک عواقب اعمال و رفتار آن ها کمک می کنیم و لذا باید قواعد را تشریح کنیم و در صورت ممکن شاگردان را 
در زمینه ایجاد این قواعد دخیل سازیم. 

ما باید در مورد آنچه دوست داریم تمرکز کنیم – نه آنچه را که دوست نداریم. بطور مثال: 

	 به جای این که قانونی بسازیم با این شرح  : »کاغذ را در صحن مکتب و یا کلینیک نیاندازید«! می توانیم بهتر بگوییم که: •
»ما می خواهیم مکتب و یا کلینیک پاک داشته باشیم«. 

هدف اصلی برای نظم این است که دیگران را کمک کند تا نظم را خود شان در درون خویشتن ایجاد کنند و عزت نفس شان را 
تقویت نمایند. مهم است تا شخص بخواهد که رفتار خوب داشته باشد، نه این که تنها بخاطر ترس، قاعده و قانون را رعایت کند.

نظم مثبت، رفتار مثبت را از طریق موارد ذیل انکشاف می دهد: 

	 تمرکز و تحسین رفتار خوب.•
	 توضیح این که چرا یک شخص باید به شیوه ای معین رفتار کند؛ به جای مجازات در صورت که رفتار خوب انجام نمی دهد. •
	 ارائه توضیحات و رهنمایی های که از رفتار های منفی و یا پر مخاطره جلوگیری می کند. •

وقتی یک رفتار منفی اتفاق می افتد، شخص باید تشویق گردد تا دالیل رفتار منفی و عواقب آن را درک کند.  

از طریق نظم مثبت، نظم شخصی و رفتار های مثبت از درون ایجاد می گردد. این کار موارد ذیل را بهبود می بخشد. 

	 عزت نفس خوب؛ )ضمیمه 8، صفحه 48 را مشاهده کنید(•
	 احساس مسئولیت؛•
	 فهم این که چرا چیزی باید به شیوه ای مشخص نه دیگر شیوه ها انجام شود؛ •
	 درک و همدلی )بطور مثال: من می دانم که شما حاال باید استراحت کنید و اگر من سرو صدا کنم، به شما مزاحمت خواهد •

کرد(.

از سوی دیگر، نظم منفی مستلزم کنترول است – این گونه از نظم بیشتر مبتنی بر قوانین و ترس از مجازات می باشد و درک و 
تشویق در آن جای ندارد. اکثراً مجازات منفی تحقیر آمیز می باشد.

مثال: 

	 یک رسامی واقعی از یک موتر و گوسفند که دو بعدی است؛ که درک و تشخیص آن به مراتب مشکل تر از یک 	
بازیچه سه بعدی است. 

	 انتزاعی: •
سطح آخری شامل درک و فهم ارائه معلومات انتزاعی می گردد. 

مثال: 

	 کلمات نوشتاری »موتر« و یا »گوسفند« به هیچ وجه به موتر یا گوسفند واقعی یا بازیچه شباهت ندارند.  	
 کلمه نوشته شده ترکیب از حروف نوشتاری است؛�
 هر کدام از حروف بیانگر یک صدا است؛�
 باهم یکجا یک کلمه را می سازد. �

مهم است که معلمان از »پیش نیاز ها« آگاه باشند – باید های قبل از خواندن، قبل از نوشتن و قبل از ریاضی – که برای قادر سازی 
کودکان برای خواندن، نوشتن و حساب کردن، نیاز اند و باعث می شوند کودکان یاد  بگیرند و از یادگیری لذت ببرند.  
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برای این که اطمینان حاصل کنیم که دسترسی کودکان به یادگیری خواندن، نوشتن و محاسبه کردن با سهولت انجام می گردد، 
والدین و معلمان باید از موارد آتی آگاه باشند.   

	 پیش نیاز ها برای درک ارائه معلومات انتزاعی؛ •
	 توانایی کودک در انکشاف تفکر انتزاعی. •

برای انکشاف در این زمینه 4 مرحله و یا سطح وجود دارد: 

	 سطح عینی؛•
	 سطح نیمه عینی؛•
	 سطحی نیمه انتزاعی؛•
	 سطح انتزاعی. •

کودکان تفکر انتزاعی را از طریق پروسه های ذیل بدست خواهند آورد: 

از عینی تا انتزاعی 

چهار سطح وجود دارد:

	 عینی:•
این سطح شامل درک و فهم تجارب عینی، سه بعدی، اشیای واقعی و تجارب می شود. 

مثال ها: 
	 بر اساس تجربه، کودک در ابتدا  پیاله ای را خواهد شناخت که او از آن برای نوشیدن استفاده می کند. این در حالی 	

است که ممکن وی اشکال، اندازه ها و رنگ های مختلف همه پیاله های که بوسیله آن می توانیم بنوشیم، را نتواند 
درک کند. 

	 مفاهیم مانند »اولین« و »آخرین« با مثال های عملی برای او بصورت بهتر قابل درک خواهند بود. 	
	 نیمه عینی:•

سطح بعدی قادر شدن به درک و فهم اشیا و تجارب نیمه عینی می باشد. 

مثال: 

	 اگر کودک یک بازیچه )موترک و یا گوسفند( را می گیرد، او می داند که این یک میناتور )نقاشی( و یا یک کاپی 	
کوچک از شی واقعی است. در این مرحله بازیچه به شکل سه بعدی است و بسیار مشابه به شی واقعی می باشد. 

	 نیمه انتزاعی:•
سطح بعدی در باره درک و فهم اشیا و تجارب نیمه انتزاعی است. 

زمانی که فزیوتراپیست به مراجعه کننده خود فرصت می دهد تا حرکات مختلف را امتحان کند و برای او بهترین حرکات را می یابد، 
این ممکن است تأثیر خوب تر در مقایسه به این که شما صرف نشان دهید که چگونه این حرکات را انجام دهد، در پروسه تدوای 

داشته باشد. زمانی که برای شاگردان فرصت داده می شود تا یک تجربه بطور مثال یک تجربه فزیک را انجام دهند، آن ها نسبت 
به این که تنها به سخنرانی )لکچر( گوش دهند، بیشتر یاد خواهند گرفت، درک خواهند کرد و به خوبی به خاطر خواهند سپرد. 

یادگیری فعال همواره تأمل و تفکر انتقادی را در بر می گیرد و شامل بعضی و یا تمامی نکاتی می شود.

۱۱.۳ از عینی تا انتزاعی در یادگیری سواد و اعداد اولیه
کلمه سواد اکثر به عنوان توانایی خواندن، نوشتن و حساب کردن استفاده می شود. در حالی که افرادی که نمی توانند بخوانند و یا 
بنویسند، اغلب در ساحات مختلف می توانند دارای دانش بسیار باشند. از قبیل: دانش در عرصه های کشاورزی، طبیعت، فرهنگ، 

تاریخ، اجتماع، رهبری و غیره. 

خواندن، نوشتن، اعداد و ریاضی نیاز به توانایی درکسمبول های انتزاعی دارد و نیز مستلزم این است  که بتوانیم به شیوه انتزاعی 
فکر کنیم. بدین معنی که توانایی فکر کردن در باره اشیا، اصول و مفکوره های را داشته باشیم که عینی نیستند و وجود فزیکی 

ندارند. 

همچنان به معنی توانایی استفاده از سمبول ها است؛ از قبیل موارد ذیل: 

صدا ها ارقام و یا مفاهیم خاصی را ارائه می کنند. 

	 زمانی که یک کودک کلمه مادر و یا پدر را برای اولین بار می شنود، او نمی داند که این کلمه به پدر و یا مادر او اطالق   •
می گردد. 

	 زمانی که یک کودک به کلمات یک، دو، سه برای بار اول معرفی می شود، این کلمات برای آن ها تنها کلمات/ صدا ها •
هستند - بدون کدام معنی. 

	 همچنان این برای کودکان زمان می برد تا بدانند که یک کلمه متشکل از یک سلسله صدا ها است. •

تصاویر )عکس و رسامی ها( نشان دهنده شی یا شخص خاص اند. 

	 زمانی که کودک تصویر مادر خود را برای بار اول می بیند، او نمیداند با او ارتباط برقرار کند. •
	 حتی زمانی که کودک می داند که پیاله چیست، اما به درستی رسامی از یک پیاله را تفکیک نمی تواند. •

نوشتن سمبول ها مانند حروف و اعداد

	 برای کودکان زمان می برد تا درک کنند که یک حرف بیان گر یک صدا است و مجموعه از حروف یک کلمه را می سازد. •
	 همین طور این برای کودکان زمان می برد تا بدانند که یک عدد نوشته شده یک کمیت را نشان می دهد. •

بسیاری از کودکان اگر به کتاب ها دسترسی داشته باشند و در خانه تشویق شوند این  موضوعات را به شیوه طبیعی یاد می گیرند. این 
در حالی است که برای بسیاری از کودکان کتاب های مورد ضرورت در دسترس قرار نمی گیرد و یا هم توضیحات الزم و عینی را در 

زمینه بدست نمی آورند. 
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ضمیمه ۱۱: یادگیری – یادگیری فعال و بازتاب 

۱۱.۱ یادگیری
یادگیری عبارت از پروسه ای کسب دانش جدید است. این شامل:

	 معلومات؛•
	 درک؛•
	 مدغم نمودن معلومات جدید با معلومات قدیم؛•
	 توانایی تطبیق معلومات و فهم در شرایط مختلف؛•
	 رفتار ها؛•
	 مهارت ها؛•
	 ارزش ها و اولویت ها.•

یادگیری همچنان می تواند فرایند اصالح در دانش، رفتارها، مهارت ها و ارزش های موجود باشد. 

شواهد نشان می دهد که یادگیری زمانی واقع می شود که تغییر در رفتار ها، مفکوره ها و نظریات بوجود آید. این می تواند در توانایی  
استفاده از آنچه را که یاد گرفته ایم در شرایط مختلف و جدید مشاهده گردد. 

۱۱.۲ یادگیری فعال
یادگیری خوب عبارت از یادگیری فعال است. 

کودکان با شیوه فعال و عملی میتوانند به خوبی یاد بگیرند و تجارب جدید را از طریق بازی کردن به تنهایی و یا با دیگران امتحان 
کنند. کودکان و بزرگساالن هر دو در تالش اند تا چیز های عینی و عملی را امتحان کنند و در باره تجارب گذشته تأمل کنند و 
چیزهای نو را بیآموزند. در این راستا، ممکن افکار مختلف را به آزمایش بگیرند و در باره تفاوت های آن فکر کنند و از آن ها یاد 

بگیرند. این روش را بنام یادگیری بوسیله انجام دادن نیز می نامیم. 

تمام موارد فوق برای یک انکشاف خوب اجتماعی و فزیکی کمک می کند. تحقیقات اخیر نشان می دهد که آن عده از کودکان قبل از 
سن مکتب، که وقت بیشتر را در بیرون از خانه سپری کرده اند، مهارت های توجه و تمرکز شان در صنوف ابتدایی بیشتر بوده اند؛ که 

 )۲0۱5 ،UiO( .این تمرکز بصورت مستقیم باالی یادگیری آن ها تأثیر گذار است

اگر بازی کردن در بیرون امکان پذیر نباشد، فعالیت های فزیکی در داخل خانه همچنان موثر می باشد. 

تحقیقات اخیر در ناروی نشان می دهد که دو ساعت تعلیمات فزیکی بیشتر در هفته برای شاگردان در دوره متوسطه، سبب بهبود در 
)۲0۱9 ،NIH( .نمرات شاگردان در صنوف لسان و ریاضی شده است
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ضمیمه ۱۰:  اهمیت بازی کردن و رفتن به بیرون
وقتی مصئونیت برای کودک وجود داشته باشد، بازی کردن در بیرون بسیار مهم است. بخاطری که بازی های بیرونی می توانند زمینه 

ای لذت، خوشی، هوای تازه، آفتاب، باران و برف را  برای کودک فراهم آورند. این حرکات می توانند در موارد ذیل بدست آید. 

	 حرکت روی زمین ناهموار؛ •
	 بوسیله باال شدن در درخت؛ •
	 استفاده از تاب های )اندلچوب(  های مختلف؛•
	 از طریق فعالیت های منظم مانند فوتبال، هندبال و غیره. •

بازی کردن در بیرون

	 توازن را بهبود می بخشد؛•
	 هماهنگی تقویت و بهبود می بخشد؛•
	 کودک را قادر می سازد تا از هوای تازه و آب و هوای متنوع لذت ببرند؛ •
	 کودک را قادر می سازد تا در آفتاب بازی کنند: •

	 شعاع طبیعی آفتاب بین 90-95 % از ویتامین دی بدن ما را تامین می نماید. همچنان می توانیم بعضی ویتامین 	
دی را از شیر، تخم مرغ و ماهی های چرب بدست آوریم. 

	 ویتامین دی برای استخوان های سالم بسیار مهم است و از امراض استخوانی جلوگیری می کند. 	
 نرمی استخوان که ناشی از کمبود ویتامین دی، کلسیم و فاسفیت می باشد. این منتج به استخوان های ضعیف �

شده و ممکن است سبب سوء شکل استخوان ها  شود. 
 پوکی استخوان در بزرگسال که اکثراً به شکستگی استخوان ها منجر می شود. �

	 ویتامین دی همچنان می تواند از موارد ذیل جلوگیری می کند. 	
 امراض جلدی: پسوریازیس، جوانی دانه، و یا اگزما�
 مرض شکر�

در معرض آفتاب قرار گرفتن همانطوری که برای کودکان مهم است برای بزرگساالن نیز مهم است )هولیک، ۲0۱۱( 
	 فراهم کردن تجربه و سرگرمی از طریق:•

	 حرکت های سبب رهایی فشار و استرس می شود.	
	 سبب تحقیق و جستار در محیط می شود.	
	 سبب آزمایش مهارت های جدید می شود. 	

	

ضمیمه ۹: همدلی
همدلی، قرار دادن خود به جای شخص دیگر است. بدین معنی که توانایی این را داشته باشیم تا احساس کنیم، تصور کنیم و درک 

کنیم آنچه را که یک شخص دیگر در یک وضعیت معین تجربه می کند و احساس می کند. 

همچنان این یعنی، نیازمندی های شخص دیگر را بدون این که آن شخص بطور مستقیم آن را نشان داده باشد، بدانیم.  

همدلی بسیار زود پس از تولد شروع می شود. در هنگام گرفتن و شستن کودک، مادر و کودک باهم پیوند و دلبستگی را انکشاف 
می دهند. )ضمیمه 7، صفحه 45 را مشاهده کنید( این خود بنیاد برای ایجاد همدلی است. 

همدلی در نوزاد و کودک از طریق احترام و با رشد توجه ادامه پیدا می کند. همچنان این باعث ایجاد روابط متقابل بین والدین و 
نوزاد می شود. بعداً والدین و کودکان در باره این که تجارب مختلف چگونه احساس می شوند و چرا، صحبت خواهند کرد. همدلی به 

تدریج در کودک رشد می نماید. 

بطور مثال: 

	 کودک »الف« کودک »ب«را نخواهد زد و یا آزار نخواهد داد؛ در صورتیکه، کودک »الف« تصور کند زمانیکه که کودک                  •
»ب« مورد قرار می گیرد، چه تجربه ای و احساسی دارد. 

	 معلم شاگرد را بگونه ای مجازات نخواهد کرد، طوریکه یک عالمت نوشتاری را در پشت او نصب کند که در آن »من احمق •
هستم« نوشته باشد. زیرا او می تواند تصور کند که این کار چه احساسی برای کودک می دهد. 
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ضمیمه ۸:  عزت نفس
ایجاد یک عزت نفس سالم تا حدود زیادی بستگی به معلومات دارند که در فوق بحث گردید. 

عزت نفس عبارت از: 

	 چگونه در باره خود مان فکر می کنیم.•
	 یک احساس عاطفی خوب در باره خود و ارزش خود. •

یک انسان دارای عزت نفس سالم دارای ویژه گی های ذیل می باشد:

	 داری اعتماد به نفس است.•
	 جستجو و تحقیق می کند.•
	 دارای انگیزه ای برای تجربه و امتحان مهارت ها و اوضاع جدید است.•
	 اعتماد کافی برای کمک به دیگران دارد. •
	 قادر است تا مسئولیت ها را بپذیرد. •
	 جرئت انجام اشتباهات را دارد و از آن ها می آموزد. •
	 جرئت دارد تا بگوید که من نمی دانم!•
	 جرئت دارد تا کمک بخواهد. •

شخصی که فاقد عزت نفس است: 

	 از نظر اجتماعی کناره گیر است. •
	 برای پاسخ دادن به سؤاالت کم رو و خجالتی است.•
	 از انجام اشتباهات می ترسد.•
	 بعضی اوقات دارای اعتماد به نفس اغراق آمیز می باشد.•
	 دیگران را تمسخر می کند و اجازه می دهد دیگران او را تمسخر کند.•
	 مشکالت یادگیری را ایجاد می کند. •

	

رابطه با دوستان
	 از طریق تعامل و بازی آزاد، کودکان در باره موارد ذیل یاد می گیرند: •
	 سایر کودکان، و اشکال مختلف از تعامالت.•

	 احترام برای تنوع توانایی ها، فرهنگ ها، پس زمینه ها و رفتار ها. •

قواعد اجتماعی و فرهنگی
دانستن در مورد محیط اجتماعی و فزیکی توسط کودک مربوط به فرصت های فراهم شده برای او است. بدین معنی که برای 

کودکان خورد سن فرصت های فراهم شود؛ تا: 

	 امکانات و محدودیت ها را در محیط فزیکی بازرسی و آزمایش کنند. •
	 امکانات، محدودیت ها و موانع در محیط اجتماعی و میان دیگران را بازرسی و تحقیق کنند – امتحان کنند که چگونه •

قواعد می توانند بسط داده شوند و یا به چالش کشیده شوند.  
	 ایجاد اعتماد به نفس و یک تصور خودی و عزت نفس سالم.•
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	 گرفتن بازو ها؛	

	 رفتن بسوی بزرگساالن؛	

	 لمس کردن؛	

	 تقلید کردن.	

	 ایجاد اعتماد از طریق موارد ذیل: •
	 شنیده شدن و احترام نمودن آن ها؛	
	 گرفتن پاسخ های مثبت در هنگام تماس گرفتن؛	
	 تحسین شدن، و توضیح دادن تحسین که برای آن ها انجام شده است؛ 	
	 بدست آوردن توضیحات مناسب از نظر سن، در صورت که چیزی اشتباه انجام می شود؛	
	 بدست آوردن توضیحات مناسب از نظر سن در هنگام پرسیدن سواالت.	

	 یادگیری مناسب با در نظر داشت سن در باره ای قواعد اجتماعی. •
	 آزمایش قواعد و محدودیت ها و بدست آوردن عکس العمل های مناسب با در نظر داشت سن.•

ضمیمه ۷: پیوند، دلبستگی و روابط با دیگران
پیوند و دلبستگی بر یکدیگر تأثیر گذار می باشند و در زمینه ایجاد اعتماد و محبت دو جانبه کمک می کند. 

۷.۱ پیوند
پیوند اغلباً به معنی ارتباط احساسی است که مادر با کودک در زمان بارداری و بعد از تولد ایجاد می کند. 

۷.۲ دلبستگی
دلبستگی عبارت از ارتباط احساسی است که یک نوزاد با مادر خود )و یا کدام مراقبت کننده دیگر( از طریق لمس، فعالیت های چون 

بازی کردن و حمام دادن، تعامل، صدا های غیر کالمی، حالت های چهره، ارتباطات غیر کالمی و در نهایت ارتباطات کالمی ایجاد 
می کند. 

دلبستگی یک اساس برای موارد ذیل است: 

	 احساس مصئونیت، عشق و درک؛•
	 ایجاد اعتماد؛•
	 رشد خوب سیستم عصبی؛•
	 عزت نفس خوب؛•
	 اشتیاق و تحرک برای یادگیری - یادگیری فعال؛ )ضمیمه ۱۱، صفحه 5۲ را مشاهده کنید( •
	 ایجاد درک و یا دانستن نیازمندی ها دیگران و در نهایت همدلی با آن ها. )ضمیمه 9، صفحه 49 را مشاهده کنید( •

اگر به هر دلیلی )تصادم، جنگ، مصیبت های طبیعی(کودک از والدین خود جدا می شود و یا در خانه جدید قرار می گیرد، بسیار مهم 
است برای ایجاد اعتماد و عشق دو جانبه وقت کافی در نظر گرفته شود. 

۷.۳ برقراری رابطه با دیگران
برقراری رابطه با دیگران ارتباط به توسعه فزیکی، اجتماعی، احساسی و شناختی دارد و شامل موارد ذیل می شود: 

	 ارتباط با بزرگساالن؛ •
	 ارتباط با دوستان؛ •
	 قواعد اجتماعی و فرهنگی )این ها نیز می توانند به چالش کشانده شوند(. •

ارتباط با بزرگساالن
این شامل:
	 آغاز تماس و تعامل از طریق؛ بطور مثال: •

	 گریه کردن؛	

	 صدا در آوردن؛	
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	 کلمات گفتاری، به شمول آهنگ، سرعت و حجم صدا.•
	 رسامی ها، به شمول رسامی های که قابل لمس هستند.•
	 کلمات و اعداد نوشتاری به شمول نوشتن در بریل )خط برجسته مخصوص نابینایان(.•
	 کلمات و مفاهیم. •

	

 مهم است که والدین، تسهیل کنندگان گروه های بازی، استادان و کارکنان صحی با کودک، جوان و یا بزرگسال گفتگو و تعامل 
کنند. یعنی یک فرایند دو جانبه باشد - هم بگویند و هم بشنوند نه این که تنها برای آن ها گفته شود. 

گفتگو کردن تنها به معنی سخن گفتن نیست، بلکه در بر گیرنده تمام اصطالحات و معانی است. 

برای انکشاف زبان و سایر کد های ارتباطی و تعامل خوب اجتماعی، کودکان همچنان باید قادر به تقلید کردن گردند. 

۶.۳ تقلید کردن
کودکان از طریق پروسه های مختلف، می توانند یاد بگیرند؛ مانند: 

	 امتحان کردن چیز ها•
	 کوشش کردن و ناکام شدن•
	 یادگیری از اشتباهات •
	 مشاهده و تقلید کردن دیگران و یا یادگیری از اشتباهات دیگران. •

یادگیری کد های ارتباطی شامل تقلید می شود. این پروسه تقلید زمانی شروع می شود که بزرگسال صدای کودک را تقلید می کند. 
این تجربه به آسانی کودک را وادار می سازد تا از بزرگسال تقلید کند. 

ضمیمه ۶:  تعامل، ارتباط و تقلید
در این نوشته، مفاهیم تعامل و ارتباط به معنی رابطه بین دو و یا بیشتر از دو شخص آمده اند. ارائه معلومات بطور مثال از طریق 

مواد چاپی، رادیو و یا تلویزیون، در این جا شامل نمی شود. 

منظور از تعامل بیشتر آماده گی برای تقلید و ارتباط )مفاهمه( است. 

۶.۱ تعامل
تعامل شامل: 
	 توجه دو جانبه که دو و یا بیشتر از دو نفر نسبت به همدیگر دارند. و یا آن ها نسبت به عین شی یا اشیا و یا عین شخص و •

یا اشخاص دیگر دارند. 
	 طرف ها مانند والدین و کودک، کارمند صحی و مریض )مراجعین( توجه خود را بطرف عین هدف تمرکز می دهند. •

تعامل یک اساس برای موارد ذیل است: 

	 رشد بلوغیت، ایجاد ارتباط و وابستگی بین کودک و والدین و یا پرستار.  )ضمیمه 7، صفحه 45 را مشاهده کنید(•
	 انکشاف تقلید.•
	 انکشاف ارتباط.•
	 یادگیری خوب و برخورد خوب کاری. •

۶.۲ ارتباط یا مفاهمه
در هنگام ارتباط، ما معلومات، احساسات، افکار و یا نظریات را از طریق مجموعه کدها و سمبول ها شریک و تبادله می کنیم. 

هرکسی که طرف مقابل ارتباط ما واقع می شود، موضوع را می گیرد و درک می کند. 

ارتباطات همچنان به معنی: 

	 تمام طرف ها بطور فعال دخیل اند. •
	 طرف ها می توانند نقش های ارسال کننده و یا دریافت کننده یک پیام را تعویض کنند. •

کد ها و سمبول ها می توانند شامل: 

	 حالت چهره، نشان دادن حالت ها توسط چشم، حرکت بدنی و صدا باشند.•
	 حرکات خاص که معنی خاصی را افاده می کنند؛ مانند: •

	 تکان دادن سر به معنی بلی؛	
	 کف زدن به معنی این که طرف من ببینید. 	

	 اشاره کردن )مثال اشاره کردن طرف یک بازیچه که کودک آن  را می خواهد( •
	 عالمات که در زبان اشاره ای استفاده می شود. •
	 صدا های که معنی خاصی را می دهند و همه آن را می دانند. •
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ضمیمه ۵: یکپارچه گی حسی در ارتباط به درک کلمات و مفاهیم
یک کلمه و یا مفهوم که مربوط به یک محرک که تجربه کرده ایم و یا توسط حواس مختلف ما تجربه شده اند، ارتباط دارند. 

یکپارچگی این محرک ها و تجارب به ما کمک می کند تا معنی و یا درک از یک کلمه و یا مفهوم را حاصل کنیم. 

مثال – یک نارنج )میوه(

	 دیدن – رنگ، شکل، اندازه.•
	 لمس کردن – ناهموار )صاف نیست( احساس مختلف قبل و بعد از پوست کردن دارد و داخل آن تر می باشد. •
	 بو کردن – قبل و بعد از پوست کردن دارای بو های مختلف می باشد. •
	 ذایقه -  پوست نارنج نسبت به پوست سفید داخلی آن داری طعم مختلف است و خود نارنج نیز دارای طعم مخصوص •

می باشد. 
	 صدا – در هنگام پوست کردن نارنج یک صدای خاص دارد، و در هنگام خوردن نیز دارای صدای متفاوت می باشد. •
	 حرکت – احساس که هنگامی در دست گرفتن نارنج داریم - وزن یک نارنج. •

تمام تجارب حسی فوق، همه در مفهوم یک نارنج جمع شده اند. 

عالوه بر این، می دانیم که نارنج در درخت می روید. قبل از این که این میوه پخته شود، رنگ آن سبز است و گل آن دارای بوی خوب 
بوده و منبع یک نوع عسل بسیار مزه دار است. 

یکپارچه گی تمام این تجارب یک درک و یا دانش عمیق ارایه می دهد. یکپارچه گی حسی و انکشاف نیز مربوط به تصور می باشد. 

ضمیمه ۴: ادراک
ادراک عبارت از زنجیره ای از رویداد های زیر می باشد: 

	 حس کردن یک محرک و یا چندین محرک.•
	 ثبت تحرک و انگیزه حس شده.•
	 انتخاب و تفکیک بخش های تحرکی که بیشترینه نزدیکی به وضعیت را دارند.•
	 فعال سازی حافظه مربوط به تجارب گذشته.•
	 تشخیص یک محرک در یک تجربه گذشته.•
	 آمیزش محرک ها با مجموع تجارب فعلی.•
	 ارتباط دادن تجارب گذشته با حال.•
	 ارائه تفسیر و معنای مرتبط با محرک.•
	 تصور و درک.•
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	 بعدا پیام ها را از نخاع شوکی به ذهن انتقال می دهند، که در آن جا ثبت می شوند. •

 این کار باعث می شود موقعیت اجزای بدن را نسبت به کل بدن حس کنیم. این کار به ما کمک می کند تا �
توازن خود را حفظ کنیم. 

این پروسه باالخره منتج به آگاهی شناختی از موقعیت های بدن ما در فضا می شود. 

۳.۲ حس جنبشی 
جنبش مربوط به حرکت واقعی می شود - و این یک رفتار است. این حس توسط تکرار کردن و سازگار کردن، این حرکت رفتاری 

بهبود می یابد.  

حس حرکی یکجا با حس جنبشی: 

	 آگاهی و دانش غیر عینی در باره بدن ما را فراهم می کند. •
	 یکدیگر را کمک می کنند و نیز توسط سایر حواس ذیل حمایت می شوند. •

	 لمس کردن	

	 بو کردن	

	 چشیدن	

	 دیدن	

	 شنیدن )ساهیونی، ۲0۱4(	

ضمیمه ۳: آگاهی بدنی
آگاهی بدنی عبارت از تجربه، درک و دانش شخصی در موارد ذیل است: 

	 چگونه حرکت می کنیم؟•
	 تالش که برای حرکت کردن می دهیم.•
	 در کجای فضا قرار داریم و چگونه در فضا حرکت می کنیم.•
	 اجزای مختلف بدن نسبت به یکدیگر و نسبت به کل بدن در کجا قرار دارند؟•
	 درک امکانات و محدودیت های ما.•

همچنان می توانیم موارد ذیل را نیز داشته باشیم: 

	 دانش عینی از بدن – دانش که بتواند مشاهده گردد و بوسیله آنانی که دخیل اند، توافق گردد؛ از قبیل: •
	 دانستن نام های قسمت های مختلف بدن؛	
	 دانستن وظایف قسمت های مختلف بدن؛	
	 تشخیص قسمت های مختلف بدن در اشخاص دیگر در تصاویر و رسامی ها.	

	 دانش غیر عینی – دانش، تجربه و آگاهی شخصی ما در مورد بدن ما؛ از قبیل: •
	 مرزهای بدن؛ به شمول: 	
 داشتن یک تصور واقعی از اندازه ای بدن ما )بطور مثال باید چگونه خم شویم تا از ضربه وارد شدن به سر خود �

جلوگیری کنیم(. 
 اجازه ندهیم کسی بر بدن ما حمله کند – محافظت از حریم خصوصی �

)همچنان به فضای شخصی صفحه ۱4 مراجعه گردد(
	 تصویر بدنی؛ شامل: 	

 از بدن خود راضی باشیم.�
 مواظب بدن خود باشیم – حفظ الصحه، حفظ بدن به صورت درست به وسیله خوردن غذا های سالم و �

جلوگیری از پر خورری، قدم زدن و یا انجام تمرینات فزیکی.

آگاهی بدنی به عنوان حس حرکی یا حس جنبشی ) حس حرکت( نیز پنداشته می شود.

۳.۱ حس حرکی 
حس گر های بسیار کوچک در عضالت، بند ها و مفاصل تمام بدن موجود است: 

این حس گر ها: 

	 هرگونه تغییرات را در عضالت را ثبت می کنند.•
	 در باره تغییرات به نخاع شوکی پیام می فرستند. •
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همراه با حس دهلیزی، این حس به ما در موارد ذیل معلومات می دهد: 

	 موقعیت قسمت های بدن نسبت به یکدیگر؛•

	 موقعیت بدن بصورت کل؛•

	 موقعیت قسمت های بدن و کل بدن نسبت به اشخاص و اشیای دیگر )وسایل در اتاق، درخت ها و نباتات بیرونی(؛ •

	 جهت و موقعیت بدن در فضا.•

برای بدست آوردن توازن، حس دهلیزی )حس توازن( با حواس جنبشی )حس حرکی( ، حس المسه، حس بینایی و شنوایی 
همکاری می کند. این سیستم دهلیزی همچنان در زمینه یکپارچگی حسی کمک می کند )ضمیمه 5 صفحه 4۲ را ببنید( و یکجا 

با حس حرکی در جهت ایجاد آگاهی بدنی کمک می کند. )ضمیمه ۳، صفحه ۳9 را مشاهده کنید(

ضمیمه ۲. حواس
بسیاری از مردم فکر می کنند که انسان ها دارای پنج حس اند: المسه، شنوایی، بینایی، بویایی، چشایی. این در حالی است که برخی 

دانشمندان از ۲۱ حس انسان سخن گفته اند. در این جا، ما تنها دو حس دیگر را بر عالوه پنج حس اضافه می کنیم. 

۲.۱ حس و یا سیستم دهلیزی – حس توازن
حس دهلیزی همچنان به نام حس توازن یاد می شود. این حس در داخل گوش درونی موقعیت داشته و در باره موقعیت سر و بدن 
ما در فضای محیط نسبت به سایر قسمت های بدن، به ما معلومات می دهد. بطور مثال در هنگام لول خوردن در سطح یک فرش، 

نشستن، ایستادن، و قدم زدن. این حس همچنان در موارد ذیل کمک می کند. 

	 حس توازن و توانایی حفظ توازن•

	 چگونه خود را در یک فضای معین جا دهیم؛ که بنام سازگاری و جادهی فضایی نیز یاد می شود. •

	 هماهنگی حرکات و حرکت متوازن•

	 در یکپارچگی حسی کمک می کند. )ضمیمه 5، صفحه 4۲ را ببینید(•

 

۲.۲ حس حرکی و یا جنبشی – حس حرکت
این حس حرکت برای رشد آگاهی بدن حیاتی می باشد. )ضمیمه ۳، صفحه ۳9 را مشاهده کنید(

این شامل تجارب و آگاهی در مورد: 

	 سرعت -  حرکت سریع و آهسته.•

	 قوه – حرکت قوی و بطی.•

	 فضا – حرکات بزرگ و کوچک.•
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در نتیجه تحریک کف دست توسط تماس و شستن آن ها، و استفاده از دست هنگام گرفتن اشیا و چهارگاوک کردن، این عمل 
غیر ارادی به تدریج به گرفتن ارادی تبدیل خواهد شد. به مرور زمان کودک قادر خواهد شد تا به طور ارادی و داوطلبانه کف 

دست خود را باز کند. 

	 عمل غیر ارادی قدم زدن•
این عمل غیر ارادی همچنان بنام قدم زدن یاد می شود و زمانی است که کودک شروع به قدم برداشتن می کند و پای خود را 

باال کرده و به سطح جامد تماس پیدا می کند. این یک عمل غیر ارادی بسیار مهم است؛ زیرا: 

	 این باعث جلوگیری از تشویق کودک برای ایستادن توسط والدین قبل از این که عضالت و استخوان ها آماده شوند، 	
می گردد. 

	 باعث جلوگیری از آموزش های مرحله قبل از قدم زدن را می گردد.   	

۱.۲ اعمال غیر ارادی را که به عنوان اعمال غیر ارادی نگه میداریم.
اعمال غیر ارادی ذیل را در زندگی خود حفظ می کنیم. 

	 پلکک زدن و یا چشمک زدن؛ حین که چیزی سریع به طرف چشم های ما می آید. •
	 دور کشیدن )پس کشیدن(، بطور مثال دور کردن دست از آتش.•
	 سلفه و یا عطسه زندن.•
	 عمل غیر ارادی پریدن و یا از جا تکان خوردن.•

	

	 هنگامی که توسط یک صدای تند و یا یک حرکت ناگهانی تکان می خوریم. بطور مثال هنگام حرکت ناگهانی گهواره، کودک •
دست های خود را به کناره های گهواره محکم می گیرد. 

	 ممکن ما به عنوان یک بزرگسال توسط یک صدای تیز تکان بخوریم.•
	  این عمل غیر ارادی همچنان بنام عکس العمل افتیدن یاد می شود. ما عکس العمل افتیدن را بطور مثال در هنگام لغزیدن تجربه •

می کنیم. 

۱.۳ اعمال غیر ارادی که به عمل های ارادی تبدیل می شوند. 
	 بعضی اعمال غیر ارادی، کودک را در هنگام که بسیار خورد است، حفظ می کند. اما وقتی که کودک آماده شد از طریق •

تحریک و تمرین این اعمال ناپدید می شوند. چنین اعمال بعدا به وسیله ذهن صورت می گیرد و به اعمال ارادی تبدیل 
می شوند؛ مانند: 

	 عمل غیر ارادی جیغ زدن، چوشیدن و بلعیدن.•
تمام این ها مربوط به تغذیه کودکان می شود: در هنگام تماس )محرک( صورت، کودک سر خود را بطرف محرک می گرداند، و به 
چوشیدن شروع می کند )حتی زمانیکه نوک سینه در دهن او نیست( به بلعیدن شروع می کند. این ها به تدریج از عمل غیر 

ارادی به عمل ارادی کودک تبدیل می شوند. 
	 عمل غیر ارادی گرفتن •

وقتی چیزی به کف دست کودک تماس پیدا می کند، کودک دست خود آماده می کند تا چیزی که به دستش تماس کرده 
است، را بگیرد. 
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ضمیمه ها
ضمیمه ۱:  بازتاب و یا اعمال غیر ارادی

عمل غیر ارادی عبارت از عمل است که به وسیله یک واکنش بصورت بسیار سریع و به شکل حرکت غیر ارادی صورت گرفته و توسط 
بدن یا محیط بیرون تحریک می شود. ما حتی در باره عمل غیر ارادی فکر کرده نمی توانیم و این عمل فقط واقع می شود. 

مثال ها: 

	 هنگامی که دست خود را روی یک بخاری بسیار داغ، تنور و یا آتش می گیریم، بسیار سریع دست خود را دور •
می سازیم. ما فکر نمی کنیم و یا تصمیم نمی گیریم که دست خود را دورکنیم - ما آن را بصورت سریع به  حیث یک 

عمل غیر ارادی انجام می دهیم. 
	 اگر چیزی بسیار سریع از روی ما عبور کند، چشمک می زنیم و یا چشم های خود را توسط یک عمل غیر ارادی بسته •

می کنیم. 
	 اگر در پیاده رو حرکت کنیم و یک سنگ و یا حفره را در آن نبینیم، بصورت سریع یک عمل غیر ارادی نشان •

می دهیم؛ بازو های خود را به طرف پیشرو و یا اطراف رها می کنیم تا موازنه خود را حفظ کنیم و از افتادن جلوگیری 
کنیم. 

	 همین طور وقتی در بینی یک خارش بوجود می آید، اعمال غیر ارادی ما را وادار می کند که عطسه بزنیم و یا حین که •
خارشی در بینی داشته باشیم، ما را وادار به سلفه زدن می کند. 

	 یک عمل غیر ارادی عبارت از عمل است که: •
	 توسط ذهن یا مغز شروع نمی شود.•
	 توسط نخاع شوکی منحیث یک عمل غیر ارادی بسیار سریع و غیر  پالن شده به وسیله تحریک توسط یک سطح داغ، و یا •

زمانیکه یک حشره بسوی چشم ما میپرد شروع می شود.
	 عمل غیر ارادی به یک نحوی محافظت از آسیب دیدن است. •

۱.۱ اعمال غیر ارادی چگونه صورت می گیرند؟
در حاالت اضطراری، برای ذهن بسیار زمان خواهد گرفت تا برنامه ریزی کند و یک عکس العمل را انجام دهد. بنابر این، هنگامی که 

یک محرک در نخاع شوکی به ثبت می رسد، نخاع شوکی پیام را به ذهن نمی رساند و به طور خودبخودی واکنش نشان می دهد.  

در صورت یک بخاری، تنور و یا آتش: 

	 پیام مبنی بر این که ما چیزی خطرناک را لمس کرده ایم از طریق رشته های عصبی از دست به نخاع شوکی ارسال •
می شود.

	 نخاع شوکی به سرعت پیامی را از طریق رشته های عصبی به عضالت مربوطه ارسال می کند تا دست را به عقب •
بکشاند. 

ما با اعمال غیر ارادی متفاوت تولد شده ایم. برخی از این اعمال غیر ارادی را برای باقی عمر خود نگه میداریم و سایر  اعمال غیر 
ارادی ما به مرور زمان به عمل های ارادی تبدیل می گردند.

۹. بحث آخر
این رهنمود نامه و ضمایم ذیل به خوبی نشان می دهند که موضوع انکشاف به چه اندازه پیچیده است. هدف در این سند، صرف 

برجسته کردن عناصر اند که پروسه انکشاف را شکل می دهند. 

درک جامع از انکشاف، والدین، کارکنان صحی، تسهیل کنندگان گروه های بازی و معلمان کودکستان را کمک می کند تا یک شخص 
را به صورت یک کل درک کنند نسبت به این که یک بخش از انکشاف فرد را مورد توجه قرار دهد. تمرکز و دانستن ظرفیت ها و نیاز 

های یک شخص به صورت کل بدین معنی است که با این درک می توانیم یک فرصت بهتر یادگیری و تربیه خوب را برای آن ها 
فراهم کنیم و در هنگام ضرورت به طور مناسب با آن ها رفتار کنیم. 

این مهم است همیشه به یاد داشته باشیم که انکشاف از یک فرد به فرد دیگر متفاوت است. لذت باید به کودکان، شاگردان و 
بزرگساالن بصورت انفرادی فرصت دهیم که مهارت های یاد گرفته شده شان را بهبود بخشند و وظایف، مهارت ها و درک جدید را 

ایجاد کنند. 

همچنان مهم است که به دیدگاه های کودکان، جوانان و بزرگساالن احترام بگذاریم و به آن ها گوش دهیم. و به نیازمندی های فردی 
شان و این که چگونه این نیازمندی ها را برآورده سازند، توجه داشته باشیم. 
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درک جامع از انکشاف، والدین، کارکنان صحی، تسهیل کنندگان گروه های بازی و معلمان کودکستان را کمک می کند تا یک شخص 
را به صورت یک کل درک کنند نسبت به این که یک بخش از انکشاف فرد را مورد توجه قرار دهند.



با این حال ، ممکن است مشکالت شناختی در نتیجه موارد ذیل ایجاد شوند:
	 حمایت ضعیف که منجر به تحریک کم و وابستگی می شود؛•
	 مشکالت در برقراری ارتباط و روابط اجتماعی؛•
	 عزت نفس ضعیف؛•
	 ننگ اجتماعی و فرهنگی.•

وقتی افراد مبتال به فلج مغزی تجربه می کنند که با آن ها طوری رفتار می گردد که گویا آن ها اختالل در توانایی های شناختی دارند، 
احساس خوبی ندارند.  

در بعضی مواقع فرد مبتال به فلج مغزی ممکن معلولیت دومی مانند مشکالت شنوایی یا ناشنوایی یا مشکالت بینایی یا نابینایی یا 
اختالل شناختی داشته باشد. توجه به احتمال این چالش های ثانویه مهم است.

برخالف برداشت های نادرست، بسیاری از افراد دارای معلولیت در انکشاف در صورت داشتن فرصتی برای تعلیم و تربیه متناسب با 
توانایی ها و نیازهای فردی خود بدست آورند، می توانند در جامعه بصورت مناسب عمل کنند. 

معلولیت فزیکی )جسمی(
میزان چالش هایی که شخص دارای معلولیت با آن روبرو است، به نوع معلولیت فزیکی )کدام قسمت از بدن متأثیر است(، چه زمانی و 

چگونه فرد دارای معلولیت شده است و نیز به موانعی که در یک جامعه وجود دارند، بستگی دارد.

بسیاری از افراد در افغانستان در اثر جنگ ها و انفجار ها، دارای معلولیت جسمی گردیده اند. این افراد ممکن از لحاظ روحی نیز 
آسیب دیده باشند که به حمایت روانی- اجتماعی نیاز دارند. توانایی کنار آمدن با معلولیت جسمی توسط شخص دارای 

معلولیت و نیز حمایت روانی - اجتماعی دیگران، یکجا پیش می روند.

	 میزان چالش ها برای این افراد همچنان بستگی به نگرش خانواده، مکتب و جامعه نسبت به کودک یا بزرگسال دارای معلولیت •
جسمی دارد. مشکالت اصلی می توانند در زمینه موارد ذیل باشند:

	 توجه، تعامل و تحرک بسیار کم، کاهش ارتباطات، انکشاف زبان و انگیزه برای یادگیری.•
	 تالش برای یادگیری استقالل و مهارت های زندگی روزانه؛ که می تواند در تعامالت اجتماعی و عزت نفس فرد تأثیر •

بگذارد.
	 انفعال و انزوا در نتیجه تجربه های زندگی، که ممکن است بر عمل کردهای اجتماعی، عاطفی و شناختی تأثیر بگذارد.•

مهم است که افراد دارای معلولیت جسمی از فیزیوتراپیست حمایت دریافت کنند تا از بروز مشکالت جسمی دیگر اضافی جلوگیری 
کنند.

معلولیت یا فلج مغزی
فلج مغزی: یک اختالل حرکی دائمی است که از اثر آسیب در قسمت های از مغز که کنترل کننده حرکت، تعادل و طرز ایستادن، 

ایجاد می شود.  این اختالل در دوران بارداری، هنگام تولد یا خیلی زود پس از تولد بوجود می آید. 

در گذشته فلج مغزی بصورت اشتباه به عنوان نوعی از معلولیت شدید انکشافی تلقی می گردید. این تا حدودی بخاطر این بود که 
مشکالت در حرکت باعث ایجاد مشکالت در ارتباطات می شوند. عضالت متاثیر شده اغلب در صحبت کردن، کنترل حالت چهره و 

حرکات دست ها نیز دخیل اند - همه در ارتباطات شامل هستند.

برخی از افراد مبتال به فلج مغزی ممکن است بخاطر حرکت های غیر ارادی عضالت، ناخواسته لبخند بزنند. این می تواند در حین 
ارتباط گیج کننده باشد و ممکن است به اشتباه تصور کنیم که فرد متوجه نمی شود که در مورد چه چیزی صحبت می کنیم. 

بنابراین ممکن است به اشتباه نتیجه بگیریم که فرد معلولیت انکشافی دارد.

امروزه می دانیم که فلج مغزی، از آسیب در ساحات کنترول کننده حرکت در مغز ناشی می شود و از جمله معلولیت های شناختی 
نیست.
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توانایی کنار آمدن با معلولیت جسمی توسط شخص دارای معلولیت و نیز حمایت روانی - اجتماعی دیگران، یکجا پیش می روند.



در صورت ممکن، والدین، معلمان و کارکنان صحی باید با یک آموزگار جهت یابی و تحرک در همکاری باشند تا آن ها 
بتوانند در زمینه جهت یابی و تحرک بهتر برای کسانی که به آن نیاز دارند، حمایت کنند.

برخی دیگر از چالش های افراد داری مشکالت بینایی یا افرادی که تجربه نابینایی دارند عبارتند از:
	 ضعف در تعادل؛ زیرا بینایی به فرد کمک می کند تا تعادل خود را حفظ کند.•
	 درک ضعیف از فضا ماحول و توانایی حرکت؛ که می تواند منجر به حرکات سفت و دست و پا چلفتی شود.•

همراه با شخص دخیل موارد ذیل را بصورت مناسب آن پیدا و به توافق برسید:
	 نشانه های اختصاصی، داخل خانه و خارج از منزل.•
	 آگاهی از صداها برای جهت یابی و حرکت. •

حالت ایستادن ضعیف در نتیجه از ضعف بینایی. اگر نتوانیم نبینیم، هیچ انگیزه ای برای قوی کردن پشت نیز وجود 
ندارد. حالت ایستادن ضعیف می تواند عزت نفس ضعیف نیز را نشان دهد. ضعف در ایستادن در نهایت می تواند منجر 
به برخی از مشکالت جسمی شود. به طور مثال مشکالت تنفسی یا دردهایی در قسمت فوقانی بدن. حرکت و ورزش 

می تواند آگاهی از بدن و فضای ماحول را بهبود بخشد.

افراد با از دست دادن بینایی ممکن دچار ضعف در شنوایی نیز شوند.

معلولیت در انکشاف
معلولیت در انکشاف یک زمانی بنام »عقب مانده گی ذهنی« یاد می شد. برخی افراد از آن  بنام »ناتوانی ذهنی« یاد می کنند. هر دو 

اصطالح به درستی نمی توانند این اختالل را توضیح دهند و آن را به عار تبدیل می کنند. 

عمده ترین مشکالت پیش روی افراد دارای معلولیت در انکشاف می تواند شامل مشکالت زیر باشند:

	 تعامل•

	 ارتباطات•

	 زبان•

	 حافظه•

	 درک و ایجاد ارتباط بین تجارب مختلف•

	 حل مشکالت•

	 مهارت های حرکی به طور کلی و همچنین مهارت های حرکی کوچک و هماهنگی بین چشم و دست•

برخی از افراد دارای معلولیت در انکشاف ممکن است یک یا چند مشکل ثانویه نیز داشته باشنِد از قبیل:

	 مشکل در شنوایی یا ناشنوایی•

	 مشکالت بینایی یا نابینایی •

	 مشکالت قلبی•

تعادل ضعیف و جابجایی پا

	 کم شنوایی ممکن است در بعضی مواقع با مشکالت گوش داخلی و سیستم دهلیزی همراه باشد )به ضمیمه 5 مراجعه •
کنید( این می تواند مشکالت تعادل ایجاد کند.

	 ضعف در جابجایی پا ممکن است ناشی از:•

 مشکالت تعادل و یا؛�

 شخص نتواند صدای قدم های خود را بشنود.�

	 اگر آموزش با تعادل و حرکات متنوع را ارائه دهید، در این زمینه کمک می کند.•

افراد دارای ضعف شنوایی ممکن است دچار کاهش بینایی نیز گردند.

اختالالت بینایی - افرادی که دارای مشکالت بینایی اند و یا نابینا هستند
افراد دارای مشکالت بینایی سطوح و انواع مختلفی از نابینایی را تجربه می کنند. 
اغلبا کودکان، جوانان و بزرگساالن که دارای مشکالت بینایی یا نابینا اند، بیش از 

حد مورد توجه خانواده های خود قرار می گیرند که این امر به آن ها کمک نمی کند 
تا بتوانند زندگی مستقل داشته باشند. خانواده ها نیت نیک دارند، اما در بعضی 

مواقع محافظت آن ها می تواند فرد را از دوستان و جامعه جدا کند.

ضعف بینایی یا کمبود دید باعث می شود جهت گیری در فضا به یک مشکل تبدیل شده و انگیزه حرکت را کاهش یابد. حرکت 
دشوار است و در حتی بعضی مواقع ممکن برای افرادی که خوب نمی بینند، خطرناک باشد. این یکی از دالیلی است که افراد دارای 

مشکالت بینایی و نابینایان اغلب توسط خانواده های خود محدود و تحت حمایت قرار می گیرند.

افراد نابینا نسبت به افراد بینا، تجربه کمتر در حرکت دارند و این ممکن است منجر به دست و پا چلفتی آن ها شود و در برخی 
مواقع باعث سایر مشکالت صحی نیز در آن ها گردد.

افراد دارای مشکالت بینایی کم، ممکن در صورت داشتن فرصتی برای یادگیری و به دست آوردن تجهیزات و مواد الزم ،              
از گزینه های چاپی بزرگ برای خواندن و نوشتن استفاده می کنند در حالی که افراد نابینا از بریل برای خواندن و نوشتن استفاده   

می کنند.

شرح بریل
افراد دارای مشکالت بینایی و نابینا، عنصر کالمی ارتباطات را از دست می دهند و این منجر به بروز مشکالت ارتباطی در 

آن ها می شود.
انزوا و وابستگی که توسط افراد با مشکالت بینایی یا نابینا تجربه می شوند، منجر به موارد ذیل می شود:

	 ارتباط ضعیف•
	 عزت نفس ضعیف•
	 عدم ابتکار عمل•
	 افسرده گی•
	 جهت گیری ضعیف در قبال جامعه خود•
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در هنگام کار با کودکان و یا بزرگساالن دارای معلولیت، مهم است که بدانیم:

	 چگونه یک معلولیت مشخص ممکن انکشاف همه جانبه شخص را متأثیر سازد.•

	 چگونه با هر شخص مکالمات خود را تنظیم کنیم.•

درمان، تدریس و یا هر حمایت دیگر باید نظر به تجارب مشخص گذشته و نیاز های همه جانبه آن ها تنظیم گردد. 

یک شخص با هر نوع معلولیت ممکن فرصت این را نیافته باشد که خواندن و نوشتن را یاد بگیرد . این بدان معنی نیست که شخص 
توانایی یادگیری را ندارد. اشخاص دارای معلولیت اکثرا جدا می گردد و ظرفیت یادگیری آن ها نادیده گرفته می شود. آن ها می توانند 

در فامیل و جامعه خود سهم بگیرند اما اکثراً این فرصت به آن ها داده نمی شود. 

۸.۲ چالش ها و نیازهای مربوط به معلولیت های خاص
اختالالت شنوایی - افرادی که مشکالت شنوایی دارند یا ناشنوا هستند.

افرادی که مشکل شنوایی دارند، می توانند سطوح مختلف نا شنوایی از ضعف شنوایی که باعث کاهش ارتباطات می گردد تا 
ناشنوایی عمیق را تجربه کنند. افرادی که ناشنوا هستند اگر فرصتی یادگیری زبان اشاره داشته باشند، از این زبان اشاره ای استفاده 

می کنند. اما اگر این فرصت یادگیری را نداشته باشند، معموالً هنگام تالش برای برقراری ارتباط از عالئم مخصوص خود استفاده   
می کنند.

اگر فردی که مشکل شنوایی یا ناشنوایان است و نمی تواند شما را هنگام صحبت کردن بشنود و یا حرکت لب های شما را بخواند و 
شما زبان اشاره ای را که آن ها استفاده می کنید، نمی دانید، باید از تمام وسایل استفاده ممکنه کنید تا با آن ها ارتباط برقرار کنید. 

مانند: اشاره به اشیا، حالت چهره، حرکت بدن و یا استفاده از تصاویر و نقشه ها.

تعامل و ارتباطات

	 خود را به گونه ای قرار دهید که دیدن چهره شما برای فرد آسان باشد. این ممکن است به او کمک کند تا حرکات صورت •
و گاهی هم هنگام صحبت کردن، حرکت لب های تان را بخواند. 

	 آرام و آهسته صحبت کنید، اما نه خیلی زیاد. •

	 از حرکات بدن خود استفاده کنید تا منظور تان را شرح دهید. •

	 اگر شخص از زبان اشاره استفاده می کند، در صورت ممکن یک مترجم زبان اشاره برای کمک به خود پیدا کنید:•

اطمینان حاصل کنید که مترجم زبان اشاره از همان زبان اشاره شخص استفاده می کند؛ زیرا زبان اشاره حتی  �
می تواند بین مناطق مختلف جغرافیایی در عین کشور، متفاوت باشد.

	 کسی که مشکل شنوایی یا ناشنوایی دارند، عمدتاً از آنچه در محدوده دید او است آگاه می باشد. آنگاه که این با •
مشکالت ارتباطی همراه می گردد می تواند باعث عدم امنیت آن ها شود.

۸. کودکان و بزرگساالن دارای معلولیت
۸.۱ معرفی

کودک )یا بزرگسال( که دارای معلولیت است ممکن است با چالش های روبرو شوند که با سایر کودکان متفاوت است.  این چالش ها 
وابسته به موارد ذیل اند:
	 معلولیت و شدت آن          •
	 چه زمانی و چگونه معلولیت رخ داده است: •

آیا شخص با معلولیت متولد شده است	 
آیا این اتفاق در اثر تصادف یا بیماری رخ داده است         	 
آیا علت آن ناشناخته است	 

	 ارتباطات:•
توانایی خود شخص برای ایجاد ارتباطات         	 
توانایی والدین، تسهیل کنندگان و معلمان در زمینه ارتباطات با امکانات و نیازهای شخص         	 

نگرش محل نسبت به همه مردم محل و نیز افراد متفاوت         	 
	 دانش، تجربه یا توانایی تسهیل کنندگان و معلمان برای تطبیق با توانایی ها و نیازهای کودک معلول          •
	 فرصت های موجود در جامعه برای ارائه راهنمایی های مناسب برای تسهیل کنندگان، معلمان و والدین،          •

کودکان دارای معلولیت به دلیل نگرش منفی و رفتار خانواده ها و جامعه، ممکن احساس نا   امنی کنند. آن ها ممکن از بسیاری از 
تجربیات محروم شده باشند و به همین دلیل ممکن نادیده گرفته شوند. 

در گذشته اغلب این برداشت وجود داشت که همه کودکانی که معلولیت یکسانی دارند، دارای نیازهای یکسانی هم می باشند و باید 
به همان شیوه تحت درمان و آموزش قرار بگیرند. اما امروز می دانیم که این دور از واقعیت است. توانایی ها و نیازهای کودکان معلول 

به همان اندازه متنوع و فردی است که اشخاص  بدون معلولیت.
با توجه به هرنوع معلولیت، برای تسهیل کنندگان و معلمان ضروری است تا موارد ذیل را بدانند :

	 اگر کودک با معلولیت به دنیا آمده باشد و یا؛     •
	 چه وقت معلولیت بوجود آمده؛          •
	 علت معلولیت چیست - تصادف، بیماری و غیره.          •

این معلومات می تواند به درک توانایی ها و نیازهایی کودکان کمک کند و بر اساس آن فعالیت هایی خود را برنامه ریزی کند .
معلولیت ممکن به طور مستقیم و غیر مستقیم باعث بروز مشکالت جسمی، اجتماعی، عاطفی، رفتاری و  یا شناختی شود؛ بنا،ً مهم 

است که:
	 با کودک معلول با احترام رفتار شود.•
	 با اشخاص دارای معلولیت به یک شیوه جامع رفتار کنید؛ نه این که تنها روی نیازمندی های معلولیت آن ها •

تمرکز کنید.
 آن ها ممکن نیاز های دیگر داشته باشند که از عواقب و تجربه های حالت زندگی شان است. �

	 فراهم نمودن حمایت الزم به طور عمومی و  خاص برای انکشاف کودک. •
	 با خانواده / دوستان کودک رهنمایی های مربوط را فراهم کنید. •
	 امکانات را فراهم کنید که برای آسوده گی آن ها باشد و فعالیت های که با همتا های خود یکجا باشند.•
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یک شخص با دارای معلولیت ممکن فرصت این را نیافته باشد که خواندن و نوشتن را یاد بگیرد . این بدان معنی نیست که شخص 
توانایی یادگیری را ندارد.



قواعد اجتماعی باید بر اساس موارد ذیل باشند. 
	 رسم و رواج، و فرهنگ؛•
	 پالیسی های ملی و بین المللی؛ مانند اعالمیه حقوق بشر )سازمان ملل ، ۱948(، حقوق زنان، حقوق کودک •

)سازمان ملل، ۱986( حقوق افراد دارای معلولیت )سازمان ملل، ۲006(؛
	 دانش جدید و رفتار؛•
	 شرایط طبیعی )ما یک زن را در هنگام زلزله از خاک بیرون می آوریم حتی اگر او لباس مناسب پوشیده نباشد(.•

	

باید شهامت این را داشته باشیم که قوانین اجتماعی را متناسب با شرایط، دانش و نگرش تغییر دهیم. بطور مثال امروزه دختران و 
پسران، زنان و مردان تشویق می شوند، که:

	 به طور مساوی با آن ها رفتار شود و آن ها فرصت های یکسانی برای آموزش، کار، مشارکت در جامعه و موقف های •
رهبری در سطح محلی و ملی کسب کنند.

	 این امر باعث می شود که مردها بطور مثال در برخی وظایف در خانه خود با همسرشان همکاری کنند.•

قوانین اجتماعی نیاز مند موارد ذیل اند:
	 احترام متقابل بین همه سنین، جنسیت، شهروندان مناطق روستایی و شهری، کشاورزان، کارگران عادی و •

دانشگاهیان.
	 احترام متقابل بین افراد و گروه های مختلف قومی و کسانی که با لهجه های مختلف یک زبان یا یک زبان متفاوت •

صحبت می کنند.
	 احترام متقابل بین افراد و با افراد دارای معلولیت.•
	 احترام متقابل بین افراد دارای معلولیت های مختلف و شدت معلولیت آن ها.•

بهترین راه برای رسیدن به نظم و دسپلین استفاده از یک دسپلین مثبت است و نه منفی. هدف از نظم مثبت این است که این 
نظم و دسپلین باید از درون باشد. به این معنی که یک فرد بخواهد که رفتار خوبی داشته باشد و قوانین را تنها بخاطر ترس از 

مجازات رعایت نکند. )ضمیمه ۱۲، صفحه 56 را مشاهده کنید( 

۷.۳ پروسه های شناختی یا شناخت
پروسه های شناختی در هنگام بازی، غذا خوردن، شستن، راه رفتن و هنگام تعامل با دیگران بطور مداوم انکشاف می یابند. بسیاری از 

پروسه های شناختی شامل عکس العمل نیز هستند )به ضمیمه ۱۱، صحفه 5۲ مراجعه کنید(. 
پروسه های شناختی عبارتند از:

	 تعامل، برقراری ارتباط و تقلید؛ )به ضمیمه 6 ، صفحه4۳ مراجعه کنید(•
	 حفظ توجه و تمرکز؛          •
	 تفکر، عکس العمل و تفکر انتقادی؛          •
	 به خاطر آوردن - ذخیره کردن تجربیات و بازیابی آنچه به یاد می آوریم؛          •
	 پیش بینی؛          •
	 آگاه شدن از آنچه تجربه می کنیم و چرا؛ •
	 درک اینکه یک رفتار خاص عواقب خاصی خواهد داشت؛          •
	 کسب دانش؛          •
	 درک؛          •
	 بکارگیری و ادغام درک قبلی و جدید در وضعیت های مختلف جدید؛          •
	 مقایسه، تنظیم و اجرای تجربیات گذشته با وضعیت های جدید؛          •
	 حل مشکالت؛          •
	 ارزیابی؛          •
	 تصمیم گیری؛          •
	 درک مسئولیت؛          •
	 انکشاف توانایی برای تفکر و درک انتزاعی. )ضمیمه ۱۱، صفحه 5۲ را ببینید( به طور مثال، درک این که:•

یک تصویر نمایانگر یک شی خاص است.         	 
یک حرف نمایانگر یک صدا است و ترکیبی از حروف یک کلمه و معنا را نشان می دهد.	 
یادگیری یک زبان، خواندن، نوشتن، اعداد و ریاضیات.         	 

به یاد داشته باشید که:
	  افراد مختلف بطور مختلف یاد می گیرند. برخی آهسته یاد می گیرند، برخی دیگر به سرعت یاد •

می گیرند.  این کار روش های مختلف تسهیل و رهنمایی را می طلبد. 
	 توانایی تکرار یک چیزی حفظ شده به این معنی نیست که انسان معنی را درک کرده باشد.                    •

۷.۴ رفتار، قوانین اجتماعی و نظم مثبت
والدین، تسهیل کنندگان، معلمان و جامعه اغلب نگران نظم و انضباط کودکان هستند. این مهم است که توقعات از نظم و دسپلین 

کودکان باید کافی و مرتبط با سن و تجارب آن ها باشد. 
همچنین مهم است که برای کودکان توضیح دهیم که چرا باید یا نباید کارهای خاصی انجام دهیم یا نباید بگوییم. اگر کودک     

می پرسد »چرا باید خاموش باشم؟« باید این را توضیح دهیم که چرا؛ نه اینکه فقط بگویم – زیرا؛ من این را می گویم.
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افراد مختلف بطور مختلف یاد می گیرند. برخی آهسته یاد می گیرند، برخی دیگر به سرعت یاد می گیرند.  این کار روش های مختلف 
تسهیل و رهنمایی را می طلبد. 



رویکردها و روش های آموزش که شاگردان را از لحاظ شناختی و جسمی فعال می کند، در این راستا کمک بزرگی خواهد کرد. مانند 
استفاده از کار گروهی و پروژه ای. این رویکرد بحث و گفتگوهایی را راه می اندازد که برخی از حرکت ها و در نتیجه گردش خون را 

نیز فعال می کند. وظایف برای آن ها می تواند مربوط به کتاب های درسی و همچنین مفکوره ها و عالیق ارائه شده توسط خود دانش 
آموزان و موضوعات مربوط به جامعه باشد.

۷.  انکشاف اجتماعی، عاطفی و شناختی
انکشاف اجتماعی، عاطفی و شناختی ارتباط درونی و نزدیک دارند. تجربیات اجتماعی باعث ایجاد واکنش های عاطفی می شوند که به 

صورت شناختی، پردازش و حفظ می شوند.
حافظه می تواند واکنش های عاطفی را که ممکن به صورت اجتماعی یا از طریق هنر و صنایع دستی، نوشتن شعر یا داستان و 

غیره بیان شود، بر انگیزد .

۷.۱  انکشاف اجتماعی
انسان ها به عنوان موجودات اجتماعی به دنیا می آیند و به افراد دیگر برای ارتباط و تعامل نیاز دارند. تعامل با دیگران بر عزت نفس 

بطور بهتر یا بدتر تأثیر می گذارد. )به ضمیمه 8 صفحه 48 مراجعه شود(، نظر به این که دیگران )والدین، اعضای خانواده، تسهیل 
کننده گان، معلمان( با کودک چه ارتباطی دارند:

	 آیا آن ها کودک را در فعالیت شامل می سازند و به او گوش می دهند.          •
	 آیا آن ها تجربیات خود را با کودک شریک می سازند. •
	 آیا آن ها برای کودک احترام قایل می شوند.          •
	 آیا آن ها سواالت کودک را پاسخ می دهند.           •
	 آیا آن ها کودک را در راه مثبت و سازنده هدایت می کنند.     •

	

۷.۲  انکشاف عاطفی
انکشاف عاطفی به بهزیستی جسمی و روابط و احساسات اجتماعی بستگی دارد. ممکن ما در باره موارد ذیل احساس خوب و یا بد 

داشته باشیم:
	 خودی •
	 دیگران          •
	 موقعیت ها و تجربیات          •
	 اشیأ•

بعضی اوقات احساسات را ابراز خواهیم کرد ولی بعضی اوقات این احساسات را به نزد خودمان نگه می داریم. این که چه زمانی و 
چگونه احساسات خود از طریق صحبت کردن با افراد دیگر و گوش دادن به تجربیات و مفکوره های آن ها و از طریق پروسه های 

استدالل و شناخت، بیان کنیم و کنترول کنیم.

فعالیت بدنی برای کودکان و بزرگساالن اهمیت بسیار زیاد دارد.  فعالیت بدنی روزانه کمک می کند:
	 فشار جسمی و روحی از بین برود.       •
	 افزایش گردش خون، طراوت مغز و در نتیجه تمرکز، یادگیری و پیشرفت شناختی بهتر صورت بگیرند.    •
	 روابط اجتماعی؛ زمانی که کودکان و بزرگساالن با دوستان فعال می باشند، بهبود می یابد. •

تغییر در تجربیات حرکی نیز مهم است و می تواند از طریق موارد ذیل بوجود آید:
	 در داخل خانه بازی آزاد و سازمان یافته.          •
	 خارج از منزل بازی آزاد و سازمان یافته در صورتی که وضعیت مصئون باشد. محیط بیرون امکاناتی را برای •

موارد ذیل بوجود می آورد:
حرکت در زمین های ناهموار که به تعادل و هماهنگی کمک می کند؛         	 
باال رفتن از درختان ، که باعث افزایش تعادل، هماهنگی، انعطاف پذیری و قدرت می شود؛         	 
لذت بردن از هوای تازه؛	 
لذت بردن از خورشید، به دلیل اینکه خورشید ویتامین D را فراهم می کند - برای استخوان ها مهم 	 

است؛
لذت بردن از باران و برف؛         	 
بررسی محیط زیست؛         	 
تفریح.      	 

 

	 قدم زدن به گروه بازی، کودکستان یا مکتب.           •
	 تحقیقات اخیر نشان داده است کودکانی که سال ها قبل از شروع مکتب چندین ساعت در روز در خارج از •

منزل فعالیت می کنند:
	 قادر به تمرکز بهتر در صنف می باشند.          •
	 خواندن، نوشتن و ریاضیات را آسان تر یاد می گیرند. )سمادل، ۲0۱8(          •

بنابر دالیلی، مکاتب در افغانستان ممکن ساعت تفریح را لغو کنند، بدون اینکه متوجه شوند که تفریح بدنی چقدر برای یادگیری 
مهم است.

تحقیقات اخیر با دانش آموزان از صنف های 8، 9 و ۱0 در ناروی نشان داده است که دو ساعت آموزش اضافی بدنی  و فزیکی در 
)۲0۱9 ،NIH( .طول هفته، سبب می گردد که نمرات شاگردان در مضامین زبان و ریاضیات بهبود یابد

مشکل نشستن به طور بی حرکت برای مدت طوالنی 
قبل از ۲0 سالگی، ذهن و سیستم عصبی کاماًل انکشاف یافته و بالغ نمی باشند. این بدان معنی است که کودکان کنترول کامل بر 

بدن و رفتار خود ندارند. به طور مثال: نشستن برای مدت طوالنی، که اغلب در برخی کودکستان، و مکاتب مروج است، می تواند یک 
مشکل بزرگ برای کودک باشد.  کودکان مجبور می شوند بصورت طوالنی بنشینند تا مجازات نشوند. یا ممکن تمام انرژی خود را 

برای کنترول بدن خود بجای تمرکز روی کار خود استفاده کنند.
این موضوع برای نوجوانان بیشتر مناسب دارد. آن ها تغییرات زیادی در بدن، مغز و سیستم عصبی خود تجربه می کنند. این باعث 

می شود که آن ها بخشی از کنترل خود را از دست دهند. برای به دست آوردن کنترل کامل بر بدن، احساسات و رفتار آن ها، مغزها و 
عضالت آن ها باید از طریق تفریحات و حرکت »تازه شوند«. تقبیح و مجازات آن ها فقط باعث ایجاد تنش خواهد شد و آن ها را ناامن 

و بی قرار خواهند کرد و حتی ممکن است رفتار آن ها بدتر شود. 
در گروه بازی و کودکستان بسیار مهم است که کودکان برای مدت زیاد نباید بنشینند و به یک قصه گوش دهند.  بطور 
مثال باید  یک بازی نقش را اجرا کنند، حرکت کنند و خیز بزنند؛ تا فشار های بدنی شان از بین بروند و سیستم عصبی 

شان جان تازه بگیرد.
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در گروه بازی و کودکستان بسیار مهم است که کودکان برای مدت زیاد نباید بنشینند و به یک قصه گوش دهند. بطور مثال باید  
یک بازی نقش را اجرا کنند، حرکت کنند و خیز بزنند؛ تا فشار های بدنی شان از بین بروند و سیستم عصبی شان جان تازه بگیرد.



حس بینایی

سلسله معمولی انکشاف آن بطور ذیل است:
	 نگاه خیلي کوتاه - مدت کوتاهی بعد از •

تولد نگاه می کند. 
	 دنبال کردن یک جسم متحرک - ابتدا •

فقط به مرکز بدن و بعدا از مرکز عبور 
می کند.           

	 دیدن و »بررسی« صورت مادر هنگام شیر •
دادن.          

	 دیدن به مرور زمان بهبود می یابد. •
چشم ها هماهنگ تر می شوند         	 
کودک می تواند تمرکز را در مدت زمان طوالنی تر حفظ کند.         	 
هنگام مشاهده یک تصویر، چشم ها از مرکز به جلو و عقب عبور می کنند - آماده سازی برای خواندن.         	 
چشم ها آماده می شوند تا کودک را در تمیز رنگ ها یاری کند.         	 
چشم ها آماده می شوند تا به کودک کمک کند تا از فاصله بیشتر ببیند.         	 
تجربیات بینایی به کودک کمک می کند تا جزئیات و تفاوت ها را ببیند.         	 

حس شنوایی و بینایی هر دو، برای انکشاف مهارت های حرکی، رشد اجتماعی، عاطفی و شناختی مهم می باشند.
هماهنگی بین چشم و دست

هماهنگی خوب چشم و دست بستگی به توانایی کنترول و هماهنگی حرکات بازو، دست و انگشتان چشم در موارد زیر دارد:
	 رسیدن          •
	 گرفتن و          •
	 دستکاری چیزی؛ به عنوان مثال در هنگام :•

بازی کردن و دستکاری یک اسباب بازی         	 
گرفتن غذا         	 
ساختن چیز ها با خاک و گل	 
رسامی	 
نوشتن         	 
خیاطی، بافندگی و ساختن چیزهایی از چوب                                              	 

 ۶.۴ فعالیت بدنی
تمام کودکان اغلب بطور شهودی می دانند که کدام فعالیت هایی را باید برای آزاد سازی فشار و بهبود مهارت های حرکی خود انجام 

دهند؛ مگر این که کودک با کدام مشکل خاصی مواجه باشد.
بسیاری از والدین، تسهیل کنندگان و معلمان نمی دانند که حرکت برای انکشاف و حفظ یک بدن سالم و انکشاف و 

پیشرفت احساسی و شناختی یک کودک به چه اندازه مهم است.
متأسفانه، بسیاری از کودکان، دانش آموزان و بزرگساالن در طول روز خیلی کم حرکت می کنند.

بعضی از کودکان ممکن راه رفتن را یاد نگیرند؛ زیرا ممکن با لگن خاصره ای بیجا شده از محل اصلی اش، تولد شده باشند که تحت 
درمان قرار نگرفته اند یا ممکن برخی از مشکالت دیگر را داشته باشند.

پیدا کردن مرکز بدن و عبور از خط وسط بدن
طی پروسه های که در باال ذکر شد کودک مرکز بدن را پیدا می کند و یاد می گیرد چگونه از مرکز با حرکات سر، چشم ها، بازوها، 

پاها و تمام بدن عبور کند.
یافتن مرکز و عبور از مرکز برای موارد ذیل مهم است:  

	 تعادل و تحرک خوب هماهنگ شده ) چار گوک، راه رفتن، دویدن، خیز زدن و غیره(          •
	 مراقبت های روزانه - شستن، برس زدن دندان ها، بستن دکمه پیراهن )عبور از مرکز(          •
	 خواندن و نوشتن - هنگام خواندن و نوشتن چشم باید دائما از مرکز به جلو و عقب بگذرد.          •
	 توانایی عبور از مرکز، به هماهنگی چشم و دست کمک می کند.  •

تمام فعالیت های ذکر شده یک آماده سازی اساسی برای مهارت های حرکی خوب هماهنگ شده است.
به یاد داشته باشید:  بهتر است موقعیت هایی را تسهیل کنید 
که به طور طبیعی کودک را به سمت ایجاد این مهارت ها ترغیب 

کند، نه آموزش این مهارت ها .
هنگام حمایت از کودکان دارای معلولیت، شما ممکن به مشکالت 

ناشی از معلولیت توجه کنید.  شما باید  فعالیت های فردی را 
با امکانات و نیازها خاص تنظیم کنید تا  مهارت های حرکی آن را 

به بهبود ببخشید. )به صحفه ۱7 مراجعه کنید(

انکشاف مهارت های حرکی توسط حواس ما حمایت می شود. عالوه 
بر لمس کردن، شنیدن و دیدن در ایجاد حس تعادل و حس 

حرکت نقش مهمی دارند.  )ضمیمه ۲، صحفه ۳7 را بیبنید(

۶.۳  انکشاف حس شنوایی و بینایی
در روند رشد شنوایی و بینایی زنجیره ای از رویدادها وجود 

دارد.  این پروسه ها هنگامی که نوزاد با مشکل شنوایی یا بینایی به دنیا می آید متفاوت خواهد بود. هنگامی که یک نوزاد ناشنوا یا 
نابینا متولد می شود، پروسه های شنوایی و بینایی وجود نخواهد داشت . 

حس شنوایی
سلسله معمولی انکشاف این حس به  شرح ذیل است:

	 تشخیص صدای مادر؛          •
	 شناختن اعضای دیگر خانواده؛          •
	 تشخیص اینکه صدا از کدام جهت می آید؛          •
	 تقلید صداها - آماده سازی برای صحبت کردن. •
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از حالت دراز کشیدن، چارگوک تا راه رفتن

ترتیب رویداد ها قرار ذیل است. 
	 بلند کردن و چرخاندن سر در حالت خوابیدن به روی شکم و یا به پشت؛          •
	 چرخش بدن و دور خوردن از خوابیدن به پشت بر روی معده و دوباره به پشت؛          •
	 هنگام خوابیدن روی معده، کشش و خم شدن پاها و بازوها در حرکات کوتاه - آماده سازی برای چارگوک؛          •
	 خم کردن زانوها ، بازوها، قرار گرفتن در حالت چارگوک و ایستادن بر روی چهار پا:          •

حرکت به جلو و عقب و از یک طرف به طرف دیگر، شروع به پیدا کردن:         	 
	 خط مرکزی بدن•
	 تعادل•
	 چهار گوک:          •

کودک اغلب ابتدا از بازو و پای یک طرف استفاده می کند.         	 
بعداً با حرکت بازو و پای طرف مخالف - آماده شدن برای قدم زدن.         	 
چهارگوک به تقویت عضالت پشت و انکشاف چرخش و انعطاف پذیری نیز کمک می کند. 	 

	 از چهارگوک تا نشستن؛          •
	 از نشستن تا نیمه ایستادن؛          •
	 از نیمه ایستادن تا ایستادن؛          •
	 در نهایت، به راه رفتن، دویدن و خیز زدن توسط دو پا، پس از آن خیز زدن با یک پا.          •

	

برای کودکان بهترین راه برای یادگیری راه رفتن، هنگامی است که آن ها آماده اند. برخی والدین خیلی مشتاق اند که کودک 
شان هر چه زود تر راه  بروند. با وادار کردن کودک برای راه  رفتن، در واقع ممکن توانایی کودک برای راه رفتن را به تاخیر 

بیاندازید.  این همچنان می تواند برای رشد استخوان ها و عضالت کودک مضر باشد. 

	 کنترول حالت بدن - سیستم عصبی و عضالت، باید کنترول الزم  باالی موقعیت  بدن و یا اجزای بدن بوجود •
آورد. این کار هنگامی شروع می شود که کودک سر خود را بلند می کند و چند ثانیه آن را نگه میدارد.          

همچنان سیستم دهلیزی )ضمیمه ۲، صفحه ۳7( نیز نقش اساسی در موارد فوق دارد. 
مهارت های حرکی کلی )بزرگ( و کوچک

مهارت های حرکی یا حرکت شامل مهارت های حرکی بزرگ و مهارت های حرکی کوچک می باشد.
مهارت های حرکی بزرگ شامل حرکات بزرگی در کل بدن است. مانند حرکت بازوها و پاها، به طور مثال چرخاندن یا حرکت 

دادن بازوها یا پاها و سپس راه رفتن، پرتاب توپ و غیره.
مهارت های حرکی کوچک شامل موارد زیر است:

	 چیدن و نگه داشتن چوبک ها، گرفتن یک کشمش، گرفتن یک پنسل، نقاشی یا نوشتن و موارد دیگر – در این •
حرکات اغلبا هماهنگی چشم و دست نیز ضروری می باشد.

	 حرکات چشم هنگامی که به دنبال یک جسم در حال حرکت، به دنبال در یک تصویر، و بعدا خواندن و نوشتن. •
هماهنگی چشم و دست زمانی است که دست )یا دست ها( و حس بینایی به سرعت در یک حالت هماهنگ کار می کند؛ طوریکه 

در هنگام نوشتن، گرفتن توپ و غیره الزم است. )مراجعه کنید به صفحه ۳(
هنگامی که مهارت های حرکی بزرگ خوب کار 

کند، مهارت های حرکی کوچک نیز عملکرد خوب 
دارد.

همانطور که در باال ذکر گردید، ممکن برخی 
نوزادان و کودکان بطور دقیق نظم طبیعی روند 

انکشاف را طی نکنند. این ممکن به یک زیان 
در انکشاف آن ها در آینده منجر شود. با این 

حال، اگر فرصتی فراهم شود، آن ها معموالً  این 
خال یا خالها را از طریق فعالیت های مختلف 

مثل بازی آزاد جبران و پر نمایند. مراقبت 
کنندگان، تسهیل کنندگان و معلمان نیز 

می توانند فعالیت های را تسهیل کنند که سبب 
جبران این خال ها شوند. 

به طور مثال؛ اگر کودک قبل از شروع چارگوک شروع به راه رفتن کند، یا اگر کودک قبل از راه رفتن اصاًل چارگوک نکرده باشد، 
می توانیم با قرار دادن اسباب بازی هایی از قبیل موترک یا توپ روی زمین، یا توسط بازی نقش حیوانات چهار پا، کودک را به 

چارگوک تشویق کنیم. 
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 با وادار کردن کودک برای راه  رفتن، در واقع ممکن توانایی کودک برای راه رفتن را به تاخیر بیاندازید.  این همچنان می تواند برای 
رشد استخوان ها و عضالت کودک مضر باشد. 



۶.۲ نکات برجسته در انکشاف مهارت های اساسی حرکی 
در پروسه انکشاف مهارت های اساسی حرکی، سلسله مراتب )آنچه در مرحله اول و پس از آن می آید( وجود دارد. عالوه بر این، 

مهارت های مختلف یکدیگر را تحت تأثیر قرار می دهند.
نظریات عمومی در باره انکشاف مهارت های حرکی

کودکان هم سن برای انکشاف مهارت های الزم ممکن زمان یکسان را استفاده نکنند. یعنی زمان برای انکشاف مهارت های حرکی از 
شخصی به شخص دیگر متفاوت است و در  بسیاری اوقات ترتیب آن نیز یکسان نمی باشد.

همانطور که در باال ذکر شد، کودکان در عین سن و به عین ترتیب ممکن مهارت های خود را انکشاف ندهند. برخی از کودکان به 
دالیل مختلف ممکن است مهارت های حرکی بزرگ خود را به راحتی انکشاف دهند اما با انکشاف مهارت های حرکتی کوچک خود با 

مشکل روبرو شوند. این در حالی است که برخی ممکن در انکشاف هر دو مهارت حرکی بزرگ و کوچک با مشکل روبرو شوند. 
برای شروع، بدن به عنوان یک واحد کنترل نشده حرکت می کند، اما به زودی کودک شروع به حرکت دادن بازوها، پاها و سر به طور 

جداگانه می کند – )هر دو صورت: غیر ارادی و ارادی(.
حرکت برای حفظ عضالت، اعصاب و استخوان های سالم الزم است. حرکت همچنین به عنوان یک واکنش غیر ارادی در تحریک 

حواس اتفاق می افتد. )به ضمیمه ۱، صفحه ۳4 مراجعه کنید( به تدریج حرکت داوطلبانه تر، هدفمندتر، برنامه ریزی شده، کنترول 
شده و هماهنگ می شود. )توانایی جابجایی قسمت های مختلف بدن به طور همزمان و به شکل درست آن(. 

بسیاری از حرکاتی که کودکان و نوزادان انجام می دهند، آمادگی برای حرکت های پیچیده تر و هماهنگی حرکات در آینده است. به 
طور مثال:  مکیدن، بلعیدن و بعدا جویدن مواد غذایی جامد؛ که هرکدام آماده گی برای حرف زدن می باشند.

حرکت نیز برای انکشاف موارد ذیل ضروری است:
	 پیدا کردن  مرکز بدن و توانایی عبور از مرکز بدن هنگام چار گوک، راه رفتن، انجام فعالیت های روزمره؛ مانند •

برس زدن دندان ها و غیره.          
 - عبور از مرکز به جلو و عقب با چشم در هنگام یادگیری خواندن و نوشتن بسیار مهم است.

عبور کردن از مرکز
	 تحمل وزن -  مفاصل، عضالت و انساج باید قادر به تحمل وزن بدن و یا از قسمت های بدن در هنگام نشستن، •

ایستادن، در حال حرکت و 
یا حمل چیزی باشد.          

	 تعادل -  از دست ندادن •
تعادل در هنگام تغییر 

موقعیت بدن، در هنگام 
حرکت سریع یا آهسته، 

در حال حرکت در زمین 
ناهموار، باال رفتن و غیره.

	 هماهنگی -  توانایی •
جابجایی قسمت های 

مختلف بدن در عین زمان 
با بصورت موثر و آسان.         

	

۶. رشد جسمی:   حرکت ، مهارت های حرکی و رشد حسی
همانطور که گفته شد، حرکت )مهارت های حرکی( و رشد حسی در رحم مادر شروع می شود.

اما، بین حرکت در رحم مادر و حرکت بعد از تولد تفاوت وجود دارد:
	 در رحم مادر، مایع جنین حرکت را آسان تر از حرکت بعد از تولد می کند. •
	 پس از تولد، قوه جاذبه زمین حرکت را دشوارتر می کند؛ زیرا این قوه مقاومت در برابر •

حرکت ایجاد می کند. به مرور زمان از طریق حرکت این توانایی در کودک ایجاد می شود. 

۶.۱ عمل های غیر ارادی
عوامل غیر ارادی )همچنان به ضمیمه ۱صفحه ۳4 مراجعه کنید( عملی است که توسط رفلکس یا به گونه ای غیر 

ارادی انجام می شود. این یک حرکت غیر ارادی بسیار سریع است که به عنوان واکنشی در برابر محرک های درونی یا 
محیط بیرونی به وجود می آید. ما حتی در مورد واکنش به این محرک ها فکر کرده نمی توانیم و این واکنش  فقط اتفاق 

می افتند و معموالً این واکنش نوع محافظت از صدمه وارد شدن با هر هر نوع اش است. همچنان می تواند تالشی برای بقا 
تلقی گردد. مانند عمل فریاد کشیدن غیر ارادی )به ضمیمه ۱، صفحه ۳4 مراجعه کنید(. برای افراد مختلف، عمل های 

غیر ارادی گاهی سریعتر و گاهی کندتر اتفاق می افتند. وقتی فرد مشکالت عصبی دارد، ممکن است عمل های غیر ارادی 
همیشه خوب کار نکنند. بسیاری از عمل های غیر ارادی در نوزادان به تدریج در حرکات داوطلبانه آگاهانه آن ها تکامل 

می یابند.

مثال ها:
حفاظت

	 هنگامی که دست خود را روی یک بخاری بسیار داغ، تنور و یا آتش می گیریم، بسیار سریع •
دست خود را دور می سازیم. ما فکر نمی کنیم و یا تصمیم نمی گیریم که دست خود را دور کنیم 

– ما آن  را بصورت سریع به حیث یک عمل غیر ارادی انجام می دهیم. 
	 اگر چیزی بسیار سریع از روی ما عبور کند، چشمک می زنیم و یا چشم های خود را توسط یک •

عمل غیر ارادی بسته می کنیم. 
	 اگر در پیاده رو حرکت کنیم و یک سنگ و یا حفره را در آن نبینیم، بصورت سریع یک عمل •

غیر ارادی نشان می دهیم؛ بازو های خود را به طرف پیشرو و یا اطراف رها می کنیم تا موازنه 
خود را حفظ کنیم و از افتادن جلوگیری کنیم. 

	 همین طور وقتی در بینی یک خارش بوجود می آید، اعمال غیر ارادی ما را وادار می کند که •
عطسه بزنیم و یا حین که خارشی در بینی داشته باشیم، ما را وادار به سلفه زدن می کند. 

عمل های غیر ارادی حیاتی: 

فریاد زدن، مکیدن و بلعیدن: نوزاد در هنگام لمس گوش و دهان خود، سر خود را به نوک سینه مادر می رساند - آماده تغذیه. 
معلومات بیشتر در مورد عمل های غیر ارادی ها و نحوه کار آن ها را در )ضمیمه ۱ ، صفحه ۳4( مشاهده کنید.
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حرکت برای حفظ عضالت، اعصاب و استخوان های سالم الزم است.



به یاد داشته باشید: انکشاف یک تعامل مداوم میان موارد ذیل اند:

	 بدن - جلد، عضالت، اعصاب، استخوان ها، مفاصل، اندام ها و حواس؛•
	 محیط های اجتماعی و فزیکی؛•
	 احساس در مورد خود، افراد دیگر، رویدادهای که تجربه کرده است؛•
	 شناخت - افکار: به یاد آوردن، درک کردن، حل مسئله، برنامه ریزی و موارد دیگر.•

تجربیات کودک در ذهن ثبت و تنظیم شده و برای استفاده های بعدی آماده می شوند.

مغز همچنین تجربیات فزیکی را به افکار و زبان تبدیل می کند.

۵.۲. تمام ساحات انکشاف از طریق موارد ذیل تحریک می شود. 
	 بازی کردن -  در داخل خانه و خارج از خانه؛ بازی انفرادی و گروهی، بازی های آزاد و بازی های سازمان •

یافته؛          
	 شامل ساختن در تعامالت اجتماعی؛          •
	 گوش دادن و قصه گویی، شعر، موسیقی و دیدن کتاب های تصویری و هنری؛ •
	 شامل شدن در هنر و صنایع دستی؛        •
	 تجربه طبیعت.  •

 سایر دالیل برای ضروری بودن لمس کردن 
	 سیستم عصبی کودک را تغذیه و  تحریک می کند.          •
	 آگاهی و درک خودی را انکشاف می دهد.           •
	 به نوزادان و کودکان )همچنین بزرگساالن( کمک می کند تا در مورد محیط اجتماعی و فیزیکی  •

بیآموزند:
لمس کردن چهره مادر با لمس کردن چهره پدر، بسیار متفاوت است.         	 
لمس شدن توسط یک نفر با لمس شدن توسط شخص دیگری، احساس متفاوت دارد.          	 
این به نوزادان و کودکان کمک می کند تا بین افراد مختلف تمایز قایل شوند.         	 
یک سیب نه تنها از کیله طعم و بوی متفاوت دارد بلکه هنگام لمس شدن با دهان و دست، احساس 	 

متفاوتی نیز دارد.       
	 ابراز محبت و قدردانی می کند. •
	 منجر به پیوند و ارتباط می شود )ضمیمه 7، صفحه 45 مراجعه کنید(؛ که این برای انکشاف ضروری •

است:
عزت نفس و اعتماد به نفس خوب را رشد می دهد.  	 
توانایی برقراری روابط با افراد دیگر. 	 
توانایی درک افراد دیگر و ایجاد همدلی با دیگران. )به ضمیمه 9، صفحه 49 مراجعه کنید( 	 

نیاز به لمس کردن از شخص نسبت شخص دیگر  بطور متفاوت می باشد
نیاز به لمس شدن می تواند از کودک به کودک و از بزرگسال تا بزرگسال دیگر متفاوت باشد. شاید برخی از نوزادان و کودکان دوست 
نداشته باشند که لمس شوند. زیرا ممکن است حساسیت به لمس داشته باشند. بعنوان مثال برخی از کودکان ممکن بخاطر داشتن 

اوتیسم و یا کدام مشکل دیگر به لمس شدن حساس اند. 
به منظور کمک به این کودکان برای عادت کردن به لمس شدن می توانیم:

	 هنگام لمس کردن با آن ها با خوشحالی و به شکل بازی گونه صحبت کنیم.•
	 تبدیل کردن دایپر و یا لباس های آن ها، ممکن کمک کند به مرور زمان با لمس شدن عادت کنند.•
	 ابتدا آن قسمت های از بدن کودک را لمس کنید که با لباس پوشیده شده اند؛ تا زمانی که به لمس شدن خوب عادت کند. •
	 هنگام لمس کردن، ضربه یا محکم مالش نکنید بلکه با یک دست بصورت آرام فشار دهید طوری که احساس کنید کودک •

حساسیت کمتری نشان می دهد. 
این مهم است که هم مادران و هم پدران با کودکان و فرزندان خود تماس جسمی داشته باشند.

گاهی اوقات وقتی یک نوزاد ممکن بیش از حد در مقابل لمس کردن حساس باشد که می تواند  به تدریج  از طریق شستن و یا 
لباس پوشاندن آن ها کاهش یابد. 

بدن کودک را نخارید )غلغلک و یا قتقتک ندهید(! بسیاری از بزرگساالن فکر می کنند که قتقتک می تواند یک راه برای گرفتن 
تماس با کودک باشد.  وقتی کودک خیلی کم سن و سال دارید، با قتقتک کودک می خندد و شما فکر می کنید کودک در حال 

تفریح   است.  در حالیکه، ممکن کودک نتواند از شما بخواهد که این عمل را توقف دهید. این قتقتک می تواند بیشتر از بیش تحریک 
کننده بوده و برای کودک بسیار ناخوشایند و ترسناک واقع شود.

۱6 ۱5

ص و عمومی انکشاف
افجنبه های خا

کش
ی ان

موم
و ع

ص 
 خا

ای
ه ه

جنب



۵. جنبه های خاص و عمومی انکشاف
در بعضی مواقع ممکن والدین و اشخاص مسلکی از اهمیت این امر آگاهی نداشته باشند:

	 لمس کردن - از جمله لمس جلد به جلد؛•
	 حرکت - حرکت آزادانه هنگام دراز کشیدن، خزیدن یا راه رفتن و دویدن؛•
	 بازی، به ویژه بازی آزاد - ممکن آن ها بازی را به عنوان ضیاع وقت ببینند؛ در حالی که برای انکشاف مهارت های بسیار مهم •

است.

۵.۱. اهمیت لمس کردن و تماس جلدی برای نوزادان و کودکان و فضای شخصی

لمس کردن
ما اغلب توجه کافی به لمس کردن نمی کنیم. لمس کردن اولین تجربه کودک با محیط اطراف است که از رحم مادر شروع 

می شود.  لمس کردن برای انکشاف قبل و بعد از تولد ضروری است.  تجربه و تحقیقات نشان داده است که پس از به دنیا آمدن 
نوزاد، لمس کردن از جمله تماس جلد  با جلد در زمینه موارد ذیل کمک می کند:

	 سیستم ایمنی بدن را تقویت می کند. •
	 ضربان قلب را پایین می آورد.•
	 فشار خون را کاهش می دهد.          •
	 گردش خون را افزایش می دهد.          •
	 درد را کاهش می دهد.          •
	 استرس ، اضطراب و خستگی را کاهش می دهد. ) مارتین ، کالیفرنیا ، ۲0۱9(     •

     
لمس کردن برای یک انکشاف خوب، ضروری است.  با این حال، لمس کردن باید مناسب و غیر جنسی باشد.

توجه به فضای شخصی نیز ضروری است !

فضای شخصی
 

فضای شخصی مانند یک حباب نامرئی در اطراف هر شخصی است که او 
در آن فضا دست ها و بازو های خود را حرکت می دهد.  این فضا یک فضای 

ایمنی شخصی است. اگر بدون اجازه وارد این فضای شخصی شوید، در واقع به این 
کودک یا بزرگسال حمله می کنید . 

هر شخص، بدون در نظرداشت سن، فضای شخصی خود را دارد که باید مورد 
احترام باشد. بنابراین برای ورود در این فضا، باید اجازه خواست. باید به گونه ای 

بخواهیم که شخص برای رد کردن این تقاضا احساس راحتی داشته باشد.

قبل از  هر گونه تماس فزیکی، باید به صورت دوستانه با شیوه کالمی یا غیر کالمی 
ارتباط برقرار شود. وقت کافی می گذاریم تا کودک یا بزرگسال به درستی درک 

کند که ما او را لمس و یا بلند می کنیم. ما باید نسبت به بازخورد ها و سیگنال های 
فرد، حساس باشیم. مهم است که کودک یا بزرگسال احساس حمله یا تجاوز نکند.

شکل۲: فضای شخصی

طبیعت و آب و هوا: این ها بطور بسیار قوی با هم مرتبط هستند و از این رو با هم یکجا پیشکش می شوند.
طبیعت و آب و هوا باالی موارد ذیل تأثیر می گذارد. 

	 چگونه ما حرکت می کنیم – بطور مثال ما در کوه های شیب دار و زمین های هموار به طورم متفاوت •
حرکت می کنیم؛ 

	 چیزی را که می پوشیم؛•
	 این که چگونه خانه های خود را می سازیم؛•
	 منابع طبیعی غذا و آنچه را که می خوریم؛•
	 هنر و صنایع که تولید می کنیم.•

انکشاف معنوی: انکشاف معنوی یکی از جنبه های جامع انکشاف کودک است و می تواند مربوط به موضوعات ذیل شود.
	 مذهب، شیوه که دعا می کنیم، و شیوه که ما روز های مقدس و سایر مراسم مذهبی خود را تجلیل •

می کنیم.
	 اخالقیات، احترام به یکدیگر، و تجارب زندگی که مشکل است با کلمات بیان گردد.•
	 تجارب زیبایی شناختی و انگیزه های که طبیعت تجربه می کنیم. •
	 تجارب زیبایی شناختی و انگیزه ها آنگاه که در باره خلقت انسان فکر می کنیم. از قبیل شعر، ادبیات، •

موسیقی، خلقت اشکال و رنگ ها و غیره .

به یاد داشته باشید:
	 همه زمینه های انکشاف - عملکرد فزیکی، اجتماعی ، عاطفی و شناختی - به هم وابسته هستند و پیوسته بر یکدیگر تأثیر •

می گذارند.

	 محیط زیست بر انکشاف کودک تأثیر می گذارد. همچنان این محیط در موارد ذیل در انکشاف کودک نقش دارد:•

	 از طریق لمس کردن ، نوازش کردن ، شستن ، تغذیه ، صحبت کردن / گوش دادن و غیره با یک مراقبت کننده تعامل −
برقرار می کنند – که همه این موارد در همه زمینه ها سبب انکشاف می شود.

	 اشیاء جالب را می بیند و می یابد ، بدست می گیرند ، نگه می دارد، وسایل را داخل دهان می گذارد )اسباب بازی ها، −
قاشق، پارچه رنگی( صداها را می شنود و غیره - همه این ها به کودک کمک می کند تا با محیط )یادگیری و انکشاف( 

آشنا شود.

پروسه های وابستگی متقابل ساحات انکشاف و نقش محیط در طول زندگی ادامه دارد.
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همه زمینه های انکشاف - عملکرد فزیکی، اجتماعی، عاطفی و شناختی  - به هم وابسته هستند و پیوسته بر یکدیگر تأثیر می گذارند.



	 می توانند انتخاب کنند که چی و چقدر بخورند. با کدام بازیچه بازی کنند و یا کدام فعالیت را انجام دهند.•
ما می توانیم این را در تغییرات در حالت چهره، کشش عضالت، حرکات، آرامش و یا صدای آن ها ببینیم. 

بسیاری از بزرگساالن فکر می کنند که صدا و حرکات که کودکان خورد سن انجام می دهند فقط صدا ها و حرکات بی نظم می باشند؛ 
در حالیکه: 

	 تحقیقات نشان می دهد که وقتی کودکان خورد سال صدای یک  شخص را می شنود، اکثرا بازو ها، پاها و •
بدن خود را حرکت می دهند. حرکت هماهنگ با صدای که آن ها می شنوند. )تریواتن، ۲0۱7( 

	 صدا های که آن ها انجام می دهند، آمادگی آن ها را برای حرف زدن نشان می دهد. •
	 هر چقدر بیشتر با کودکان صحبت کنیم، آن ها نیز بیشتر صدا ها را ایجاد می کند.•
	 هرگاه با کودک صحبت می کنیم، مهم است که باید وقفه بگذاریم و به کودک فرصت دهیم که عکس العمل •

نشان دهد و جواب بدهد. 
تمام این فعالیت ها، آغاز مفاهمه و انکشاف زبان می باشند. 

بیاد داشته باشیم که: این حق کودک است که بزرگساالن تالش کنند رفتار کودک و قصد او برای ارتباط برقرار کردن را بدانند و 
آن را تفسیر کنند. 

دایره های ۷، ۸، ۹ و ۱۰

این دایره ها به شکل یک ماهواره عمل می کنند و بصورت  مستقیم و غیر مستقیم بر انکشاف کودک تأثیر دارند. هر چند، تأثیر این 
فاکتورها معموال روی کودکان نسبتاً ناچیز اند. این چهار دایره و یا ماهواره عبارت اند از :  

سیاسی و اقتصادی، محلی و جهانی: این ها شامل پالیسی ها و میثاق های ملی و بین المللی بوده که یک کشور و به موجب آن 
خانواده ها و افراد را مکلف به اجرا و تحت تأثیر قرار می دهند.

فرهنگ محلی، عنعنوی و جهانی
	 فرهنگ محلی می تواند شامل موارد ذیل باشد: •

راه های تربیه کودکان	 
عادت های اجتماعی	 
زیبایی شناسی	 
مذهب و فعالیت های مذهبی	 

	 آهنگ ها، اشعار و قصه های محلی، سنتی و عصری که درخانه، مکتب و جامعه شریک می شوند. موسیقی •
سنتی - محلی اکثرا با صدا و آهنگ زبان های محلی بسیار مرتبط می باشند. 

	 رسم و رواج های بین المللی و قصه ها، اشعار، موسیقی و صدا های که از کشور های دیگر از طریق رادیو و •
تلویزیون نشر می شوند. بازدید و سفر های هنرمندان که به سایر محالت و کشور ها انجام می دهند. 

	

۱۲

محیط فزیکی:
	 تغذیه؛•
	 مصئونیت؛•
	 محیط خانه: فرصت های بازی در داخل خانه و بیرون از خانه؛•
	 میدان بازی: فرصت های بازی در طبیعت؛•
	 راه میدان بازی و کودکستان؛•
	 سهولت های که در میدان بازی و یا کودکستان قابل دسترس اند. •

بسیاری فکر می کنند که این تنها بزرگساالن اند که بر کودکان تأثیر می گذارند، و این را فراموش کرده اند که کودکان و نوزادان در 
همه سنین نیز باالی بزرگساالن تأثیر گذار اند. بطور مثال: 

	 روش درستی و راستی کودکان همچنان می تواند امید بخش و نیرو دهنده باشد؛ هرچند اگر از نظر فرهنگی •
همیشه درست نباشند. 

	 کودکان محبت می دهند و برای بزرگساالن خوشی می آورند. •
	 هنگامی که کودکان سواالتی را می پرسند، این بزرگساالن را انگیزه می دهند تا در بارۀ اشیا به گونه ای دیگر •

و یا به شیوه جدید فکر کنند و یا ممکن انگیزه پیدا کنند تا در جستجوی معلومات جدید شوند. 
اگر چه:

	 بارداری و به دنیا آوردن کودک دارای تأثیرات مثبت و منفی فزیکی، اجتماعی و روانی باالی مرد و زن دارد. •
بارداری و والدت برای مدت کوتاه و یا درازمدت زنان را از نگاه فزیکی و روانی تحت تأثیر قرار می دهد. 

	 کودک ممکن در نیمه شب شیر بخواهد، که این می تواند به خواب پدر و مادر مزاحمت ایجاد کند.  •
	 وقتی که کودک بزرگ تر شد، فامیل ممکن تقسیم اوقات و فعالیت های خود را نظر به نیازمندی های کودک •

تنظیم کند و ممکن بسیاری از اوقات فعالیت های اجتماعی با خانواده و دوستان خود را از دست دهند. 
	 کودکان سواالت بسیاری خواهند پرسید و بار ها و بار ها توضیحات حالت های مختلف را خواهند پرسید. •

این می تواند بسیاری اوقات برای بزرگساالن یک مشکل باشد، و بزرگساالن اکثراً این گونه جواب می دهند: 
»بخاطری که من گفتم«. و این گونه جواب برای کودک ناامید کننده است.

بزرگساالن باید توضیحات و کلمات را مطابق به فهم کودک پیدا کنند. این کار می تواند 	 
مشکل باشد اما همچنان می تواند برای بزرگساالن و کودکان از نگاه اجتماعی، احساسی 
و شناختی ارزشمند باشد. این کار می تواند عزت نفس کودکان و بزرگساالن را باال ببرد. 

)ضمیمه 8، صفحه 48 را ببینید(
بسیاری از اشخاص ظرفیت نوزادان و کودکان خورد سن را برای درک و دلیل ناچیز می پندارند؛ در حالیکه حتی کوچک ترین نوزاد 

می توانند: 
	 در باره چیز های که می بینند و تجربه می کنند، تأمل )حتی بدون حرف زدن( کنند. •
	 بوسیله بصیرت خود می دانند که چه می خواهند و چه ضرورت دارند؛ حتی اگر نتوانند نیازمندی های خود •

را با کلمات بیان کنند. 
	 اگر اجازه داده شوند، می توانند ابتکار عمل داشته باشند.•

۱۱
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حرکات و حواس از قبیل لمس کردن، چشیدن، بوییدن، شنیدن و دیدن همگی فعال می شوند. عالوه بر  این، تعامل اجتماعی بوقوع 
می پیوندد. در دایره ۱ انکشاف فزیکی و در دایره ۲ انکشاف اجتماعی را مشاهده می کنید. 

تمام تجارب احساسات را تحریک می کند )دایره ۳( و به تدریج در حافظه )دایره 4( ثبت می شوند. 

دایره ۳، ۱ و ۲ - انکشاف احساسی، فزیکی و اجتماعی
حاال دیگر نوزاد گرسنه نمی باشد. )دایره ۱ انکشاف فزیکی( نوزاد محبت و توجه را تجربه کرد )دایره ۲ انکشاف اجتماعی( و از این رو 

احساس خوب و احساس قدر دانی می کند. )دایره ۳ انکشاف احساسی( 

دایره ۴ – انکشاف شناختی 
تجارب که در دایره ۱، ۲ و ۳ نشان داده شد، بخشی از حافظه نوزاد )دایره 4( می شود. 
نوزاد همچنان گریه کردن خود را تجربه می کند و به یاد می آورد که وقتی او گریه کند:

	 کسی می آید.•
	 کسی می آید و او را در بغل می گیرد و نوزاد و بزرگسال یکدیگر را لمس می کنند.•
	 کسی او را بلند می کند. •

انکشاف شناختی شامل فرایند های زیادی می شوند؛ از قبیل: حافظه، فکر کردن، ربط دادن، یادگیری، بکار گیری دانش جدید در 
وضعیت های مختلف مرتبط. 

جزییات بسیاری دیگری نیز اندکه کودک آن ها را مشاهده و به یاد خواهد آورد. بطور مثال، او مشاهده خواهد کرد که مادر، پدر و یا 
کدام پرستار دیگر در روش و رفتار متفاوت اند و وقتی آهنگ می خوانند و یا صحبت می کنند، دارای صدا های مختلف می باشند.  
ترتیب رویداد ها همچنان در ذهن کودک ثبت می شوند. او به یاد می آورد و پیشبینی می کند که بعدا چه واقع خواهد شد. مثال 

وقتی صدای پای را می شنود، میداند که کسی او را خواهد گرفت و بلند خواهد کرد. ما این  را از حالت های چهره، قوه کشش و 
حرکات بدن نوزاد می بینیم و می دانیم، و صدای هیجان او را می شنویم.

دایره ۵:
دایره 5 نشاندهنده ای این است که دایره های ۱، ۲، ۳ و 4 در یک پروسه جامع انکشاف و  فهم، روی هم قرار می گیرند. 

دایره ۶ – محیط اجتماعی و فزیکی کودک
محیط شامل محیط اجتماعی و فزیکی می شود.

محیط اجتماعی:
	 نقش و  رفتار در خانواده های مختلف برای تربیه و بازی کودکان. و بعدا رفتار های تسهیل کننده و یا معلم•
	 رسوم فرهنگی•
	 قوانین و مقررات•

	

	

۱0

فرصت های کافی در تجارب حرکت و تغییر در انواع حرکت برای بدست آوردن نکات فوق کمک خواهند کرد. 
عالوه بر این، تغذیه سالم و فعال بودن از نظر اجتماعی، عاطفی و شناختی نقش مهم را در زمینه انکشاف فزیکی بازی می کنند. 

پس از تجربه آسیب زای تولد، نوزاد خسته و خواب می رود.
اندکی پس از تولد، نوزاد شروع به گریه می کند. چرا؟ کودک گرسنه است. وقتی گرسنه هستیم، احساس خوبی نداریم؛ این نیاز 

حتی می تواند گاهی برای کودک آسیب زننده باشد. کودک ناراحت است و نیازهای جسمی دارد. این نیازها یک واکنش جسمی را 
بنام »گریه کردن« ایجاد می کند.

این گریه کردن عکس العمل فعال نوزاد بخاطر برآورده شدن نیاز های جسمی او می باشد. حتی اگر غیر عمدی باشد، این می تواند به 
عنوان یکی از اولین کار های ابتکاری نوزاد باشد که بوسیله آن برای زنده بودن خود طلب کمک می کند.

هنگامی که مادر، پدر، و یا کدام پرستار دیگر صدای گریه را می شنود، دایره ۲ فعال می گردد. 

دایره ۲ – انکشاف اجتماعی
مادر، پدر، و یا کدام پرستار دیگر وقتی صدای گریه کودک را می شنوند، با وی شروع به حرف زدن می کنند، بطرف کودک قدم 

می زنند، خنده می کنند و کودک را بلند می کنند، او را در آغوش می گیرد و او را لمس می کنند. در این جا کودک تعامل اجتماعی را 
تجربه می کند. 

در این جریان، کودک صدای قدم ها و حرف زدن را می شنود و به تدریج این صدا ها را حفظ می کند و به یاد می سپارد و آن ها 
را باهم ربط می دهد و پیشبینی می کند که یک چیز خوب واقع می شود. حاال توقعات، که یک عملکرد شناختی است، شروع به 

انکشاف می کند. )دایره 4 را مشاهده کنید(

دایره ۱ و ۲ – انکشاف فزیکی و اجتماعی
در نتیجه نیاز های بدنی، کودک تماس اجتماعی را از طریق موارد ذیل بدست می آورد: 

	 بلند شدن، در آغوش گرفته شدن و تماس توسط یک شخص؛•
	 دیدن به یکدیگر؛ کودک با مادر، پدر و یا کدام پرستار دیگر؛•
	 کودک صدای شخص بزرگسال را می شنود.•

حاال تغذیه شروع می شود؛ نوزاد شروع به:
	 مکیدن و بلعیدن  که شامل مهارت های حرکی و تحریک حسی می شود. مکیدن و بلعیدن همچنان به •

عنوان آمادگی برای حرف زدن نیز عمل می کند. 
	 چشیدن ذایقه شیر – تحریک حسی.•
	  احساس لمس کردن و فشار )روی بدن و چهره( – تحریک حسی.•
	 بوییدن مادر/ پدر/ پرستار – تحریک حسی.•
	 دیدن روی مادر/ پدر/ پرستار – تحریک حسی.•
	 شنیدن صدای مکیدن و بلعیدن – تحریک حسی.•
	 شنیدن صدای مادر/ پدر و یا پرستار  و یا ممکن شنیدن صدای های دیگر از ماحول.•
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	 کودکان دارای معلولیت ممکن به طور متفاوت نظر به موانع و شدت معلولیت آن ها، انکشاف کنند.  •
	 مانند سایر کودکان، کودکان دارای عین معلولیت نیز اغلباً به طور متفاوت انکشاف می کنند.•

وابسته گی متقابل میان فرایند های انکشاف و عوامل محیطی در طول زنده گی ادامه می یابد.

فرایندهای وابستگی متقابل ساحات انکشاف و نقش مداوم محیط در طول زنده گی

شکل ۱: مدل انکشاف
توضیح مدل )نمونه( انکشاف 

دایره ۱ – انکشاف فزیکی یا بدنی
انکشاف فزیکی شامل بخش های ذیل می گردد:

	 رشد و نگهداشت استخوان ها، مفاصل، حجرات عصبی، عضالت، هورمو ن ها، ساختمان های داخلی )به •
شمول سیستم جریان خون( و مغز؛ 

	 تمام حواس بیشتر متحرک می شوند. از قبیل لمس کردن، شنیدن، دیدن، بوییدن، چشیدن، حس توازن و •
مکان )حس دهلیزی( و حس حرکی؛ )به ضمیمه۲، صفحه ۳7 مراجعه کنید( 

	 حرکت و مهارت های حرکی برای انکشاف عضالت سالم کمک می کند. در هنگام حرکت دادن، عضالت •
خون که نیاز دارند را دریافت می کنند. 

	

8

آماده گی برای تغذیه؛	 
تحقیق درباره اشیا با دست و دهن، دانستن در مورد ساخت، دما، سخت بودن و یا نرم 	 

بودن اشیا؛ 
انکشاف انعطاف پذیری و هماهنگی؛ 	 

	 کودک فرصت این را نخواهد داشت تا به پشت و یا به روی شکم بخوابد و یا بچرخد. این فعالیت ها قسمت •
های پشت نوزاد را تقویت می کند. دور خوردن قسمتی از پشت او را قوی می سازد که در نتیجه وی را برای 

چارگاوک و راه رفتن آماده  می سازد.  

در بعضی مواقع ممکن کودک از پشت به روی شکم خود دور بخورد اما از آنجاییکه دست های اش بسته است، نمی تواند دوباره خود 
را بچرخاند و این کار بعضی اوقات ممکن است منجر به خفگی کودک گردد.  

	 قنداق کردن می تواند مانع دررفتگی احتمالی لگن در نوزاد تازه تولد شده گردد؛ این شرایط غیر معمول نیست و معموالً در •
صورت کشف زود هنگام بعد از تولد، به راحتی می تواند درمان گردد.

	 قنداق کردن ممکن است باعث گرمای بیش از حد نوزداد شود که برای او شرایط سالم نیست.•

	 قنداق کردن بصورت تنگ و محکم می تواند مانع حرکت و انکشاف عکس العمل های مورو و پرتابه )تکان( به شکل طبیعی •
گردد.  )برای جزئیات بیشتر به ضمیمه ۱ صفحه ۳4 مراجعه کنید(

اگر از قنداق کردن استفاده می گردد، نباید بسیار محکم باشد و فقط برای مدت زمان کوتاه استفاده شود. باید به تدریج با سن 
 )www.healthchildren.org( .حدود ۲ ماهگی متوقف شود

۴. درک همه جانبه انکشاف
پروسه های انکشاف در ژن های ما از قبل برنامه ریزی شده اند. بیشتر مهارت ها بر اساس مهارت های قبلی ایجاد می شود. به طور 

مثال ایجاد صدا های ساده یا پیچیده تر توسط کودک، قبل از صحبت کردن به وجود می آید. این بدان معناست که ترتیب انکشاف 
مهارت ها تقریباً برای اکثر کودکان یکسان است؛ هرچند تغییرات فردی می تواند وجود داشته باشد. این تغییرات ممکن به طور 
مثال شامل زمان زیادی در حرکت از یک مهارت به مهارت دیگر باشد و یا این که ممکن بعضی از کودکان مهارت های را با نظم 

نسبتا متفاوت از حد معمول، انکشاف دهند. اگر برای نوزادان این فرصت داده شود، آن ها پروسه های انکشاف طبیعی فردی خود، از 
جمله زمان استفاده شده و ترتیب انکشاف مهارت ها را دنبال خواهند کرد.

مهم است موارد که در نمونه ذیل نشان داده شده است، به خاطر داشته باشید:
	 همه ساحات انکشاف بر یکدیگر تأثیر می گذارند.•
	 شرایط خارجی مختلف نیز بر انکشاف تأثیر می گذارد.•

درک این نکته حائز اهمیت است که اغلب کودکان در عین سن در بعضی یا هم در همه ساحات، بصورت متفاوت انکشاف می کنند. 
این می تواند شامل تفاوت در زمان قبل از یادگیری یک مهارت جدید و یا تفاوت در جریان انکشاف مهارت های آن ها باشد. 

	 بعضی کودکان سریع انکشاف می کنند و بعضی کودکان به طور آهسته. •
	 بعضی کودکان به صورت متفاوت نسبت به سایر کودکان انکشاف می کنند. •
	 بعضی کودکان ممکن نتوانند بعضی از مهارت های خاص را انکشاف دهند. •
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 ۳.۳ بعد از تولد
تولد تجربه آسیب زا برای نوزاد است. برای این که نوزاد استفاده از سیستم تنفسی را شروع کند، او باید نفس عمیق هوا بگیرد. این 

بسیار دردناک می باشد و از همین رو نوزاد شروع به گریه کردن می کند.  
همچنان آنگاه که نوزاد در دست گرفته می شود و یا تمیز می شود، ممکن احساس ناخوشایند داشته باشد. و بالخره نوزاد در قنداق 

پیچانده می شود. هرچند قنداق کردن از گذشته ها تا هنوز با نیت خوب استفاده شده است اما باید به یاد داشته باشیم که این 
همیشه برای کودک مفید نیست.

قنداق کردن
قنداق کردن دارای برخی جنبه های خوب و برخی زیادی از جنبه های نه چندان خوب می باشد. 

زمانی که نوزاد در یک محیط جدید و چالش زا قرار می گیرد، قنداق کردن می تواند تأثیر آرام کننده ای داشته باشد. 

قنداق کردن اغلباً بخاطر رسم و رواج است و مرد بدون این که عواقب خراب آن را بدانند از این روش استفاده می کنند.  وقتی نوزاد 
قنداق می شود، به توجه کمتر نیاز دارد که این می تواند پدر و مادر را کمک کند؛ زمانیکه: 

	 مادران و پدران که بسیار جوان هستند و تجربه ندارند. •
	 برنامه ریزی مناسب خانوادگی صورت نگرفته و کودکان یکی پی دیگری در فواصل کوتاه تولد می شوند. •
	 در خانواده کودکان بسیار زیاد اند. •
	 مادران بار کاری زیادی دارند. •
	 پدران با کودکان درگیر نیست و در کار های خانواده سهم نمی گیرد تا با مادران کمک کنند که راحت •

شوند. 

قنداق کردن اکثراً مادران را کمک می کند. زیرا وقتی نوزاد در قنداق است نیاز به توجه کمتر دارد.

وقتی نوزاد در محیط نو و چالش زا می آید، قنداق کردن تأثیر آرام بخش برای او دارد. این در حالی است که قنداق کردن اغلباً بسیار 
محکم انجام می شود و مانع حرکت می شود. 

جنبه های منفی قنداق کردن
	 اکثراً نوزاد بسیار محکم قنداق می گردد و این مانع حرکت وی می شود. کودک در رحم مادر آزادانه حرکت •

می کرد و حاال حرکت کردن آن محدود شده است. این برای کودک اذیت کننده است. 
	 قنداق کردن بصورت بسیار طوالنی در جریان روز و یا در طول هفته ها و ماه ها. •
	 نوزاد بسیار کم حرکت می کند. در حالیکه عضالت برای رشد قوی و انعطاف پذیر شدن باید استفاده شوند. •
	 نوزاد تمایل بیشتر از نیاز، به خواب دارد و این باعث منفعل شدن وی می گردد. •
	 نوزاد فرصت های کمتر برای ابتکارات دارد و تنها می تواند از صدای خود استفاده کند. •
	 نوزاد فرصت محدود برای شناسایی دست ها، آرنج ها، ران ها، پاها خود دارد و یا این که دست، انگشت و یا •

پای خود را در دهن خود کند. انجام این کارها برای نوزاد بسیار مهم اند. 
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۲.۳ دیدن
در هفته 6 ام چشم ها شروع به شکل گرفتن می کند. در هفته ۲6 ام جنین می تواند تاریکی و روشنی را تفکیک کند. چشمان خود را 

(www.libero.no) .باز و بسته کند و چشم خود را از یکطرف به طرف دیگر حرکت دهد
این موضوع برای جنین که نابینا و یا با مشکالت بینایی تولد می شوند، متفاوت بوده و قابل تطبیق نمی باشد.

۳.  قبل از تولد، در جریان و بعد از تولد
 .۳.۱ در رحم مادر

جنین می تواند بیدار یا خواب باشد. جنین به طور مداوم در حال حرکت 
است: بازوها، پاها، سر، پشت و باسن، دست و انگشتان، دهان، چشم ها. 
می بینیم که کودک از فعالیت های خودش لذت می برد. حرکت در این 

مرحله برای انکشاف عضالت سالم و بعداً برای انکشاف عاطفی خوب بسیار 
حیاتی است. معلومات مربوط به این حرکت در حافظه جنین جمع آوری 

گردیده که پس از تولد مورد استفاده قرار می گیرد.

 ۳.۲ در جریان تولد
قبال چنین پنداشته می شد که در جریان تولد این بدن مادر است که هر کار را انجام می دهد اما تحقیقات اخیر نشان می دهد که 

جنین نیز مشتاق است که دست و پا بزند )پیچ و تاب بخورد( و در پروسه تولد کمک کند. 
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تصویر ۲: تصاویر حرکت جنین در رحم مادر

تصویر۳: نوزاد در هنگام تولد



۲. نکات برجسته در مرحله جنینی: 
در مرحله ای جنینی، پروسه های بیولوژیکی و کیمیاوی آغاز می شود، اجزی بدن شروع به نمو می کنند و ساختار و عملکرد مغز 

انکشاف می یابند.

۲.۱  حرکت 
جنین در هفته های هفتم و هشتم شروع به حرکت در رحم مادر می کند. هرچند مادر ممکن لگد زدن جنین را قبل از 

هفته های ۱۳، ۱۶ و یا حتی ۲۵ احساس نکند.  
به یاد داشته باشیم که در این مرحله، برخی جنین کمتر فعال اند و برخی بیشتر. حرکات در این دوره بیشتر توسط اعمال 

غیر ارادی آن ها تنظیم می گردند. اعمال غیر ارادی به حرکات گفته می شوند که بدون هیچ گونه برنامه ریزی، واقع می شوند. 
)ضمیمه ۱، صحفه ۳4 را مشاهده کنید(

در جریان هفته بیستم بارداری، جنین حرکات هماهنگ شدۀ بیشتر را انجام میدهند؛ از قبیل چوشیدن انگشت دست و انگشت پا 
و نوشیدن آب از رحم. این فعالیت ها برای آینده او به عنوان آموزش های خوب بحساب می آید. 

مهارت های حرکی حاال شروع به انکشاف می کند. هر حرکت که جنین انجام می دهد، در ذهن ثبت می گردد و این بخش از 
انکشاف مهارت های حرکی پنداشته می شود. 

      
    تصویر ۱: تصاویر از حرکات جنین در رحم مادر

۲.۲ شنیدن
توانایی شنیدن در رحم بین هفته های ۱۵ و ۲۰ انکشاف می یابد. این توانایی با شنیدن صدای ضربان قلب مادر، صدای جریان خون 

مادر، صدای روده ها و صدای خود مادر شروع می شود. تمام این صدا ها از بدن مادر می باشند.  

پس از آن به زودی جنین صدای اطرافیان مادر خود را مانند صدای عطسه و یا سرفه را خواهند شنید. تقریبا در هفته ۲۴ ام جنین 
(www.libero.no) .می تواند صدای دیگر اعضای فامیل خود و یا سایر صدا ها از قبیل موسیقی را بشنوند

تمام این صداها حفظ می شوند و بعد از تولد شناسایی و مورد استفاده قرار می گیرند.  

این موضوعات برای جنین که ناشنوا و یا با مشکالت شنوایی تولد می شوند، متفاوت بوده و قابل تطبیق نمی باشند. 
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این معمول است که کودکان قبل از این که آن ها آماده شوند، وادار به راه رفتن و یادگیری خواندن و نوشتن می شوند. 
	 والدین ممکن کودکان خود را قبل از این که آن ها آماده باشند وادار به راه رفتن کنند. کودک ممکن قدم •

بزند اما در قسمت پاها و یا پشت خود ضعیفی خواهند داشت زیرا به اندازه کافی چارگاوگ نکرده اند و یا 
هیچ چارگوک نکرده اند.  

	 یک تسهیل کننده و یا معلم کودکستان ممکن همه کودکان حتی کوچکترها را نیز درس بدهد و آن ها را •
قبل از این که آماده شوند، وادار به خواندن و نوشتن کنند. مهارت های حرکی کودکان، هماهنگی بین دست 

و چشم  )صفحه ۱5 را ببینید( و انکشاف شناختی کودکان در این مرحله آماده نمی باشند. این می تواند 
اغلب منجر به ناامیدی گردد. این گونه کودکان بسیاری اوقات با مشکالت خواندن و نوشتن در مکاتب نیز 

ممکن روبرو شوند و از خواندن لذت نبرند.
به دالیل مختلف، فزیوتراپیست ها و سایر کارکنان صحی ممکن:

	 با مراجعین خود عجله کنند. این ممکن منجر به تداوی مریضان شان بدون در نظر داشت وضعیت و نیاز •
های شناختی شان شوند. این کار تأثیر درمان را کاهش می دهد. 

	 رفتار و درمان کودکان همانند بزرگساالن؛ بدون در نظر گرفتن درک و تجارب آن ها در زمینه تداوی.•

دانستن و درک پروسه های انکشاف جامع، کارکنان را در کار های شان در زمینه حمایت، رهنمایی و همکاری بهتر میان آنان، 
والدین و استادان کمک خواهد کرد. 

در نمونه )شکل ۱، صفحه8(، چهار ساحه انکشاف همراه با تعامل بین آن ها و محیط، ارائه شده است.

۱.۴ اهمیت تعامل و مفاهمه
کارکنان صحی نباید بدون مکالمه، توضیح و مشوره به یک شخص رسیدگی نماید. با شخص توضیح دهد و مشوره دهد. آن ها باید 

صحبت کنند. آن ها باید با شخص گفتگو و صحبت کند، نه این که تنها به او بگوید. آن ها باید توضیح دهند. 

	 چی میخواهند انجام دهند؛•

	 شخص مقابل چه باید کند؛•

	 آیا احساس غیر عادی و یا نا راحت کننده دارد؛•

	 چرا این  کار باید انجام شود؟•

این همیشه برای کارکنان صحی و استادان مهم است که مکالمات و مفاهمه خود را بر اساس زبان و درک جانب مقابل 
تنظیم کنند. مراجعین از هر سن و وظیفه ی که باشد، باید با زبان و شیوه خود آن ها با آن ها ارتباط برقرار گردد. 

بطور مثال از تغیر حالت چهره، صدا، حرکات بدن، عالمات، اشارات، تصاویر، کلمات، و یا زبان اشاره، استفاده شود.  
)ضمیمه 6، صفحه 4۳ - تعامل و ارتباطات را مشاهده کنید(

مشاهده کنید که شخص یا گروه چگونه آنچه را که شما می گویید یا انجام می دهید، تجربه می کند. بدون در نظر داشت سن آن ها، 
به پیشنهادات آن ها گوش دهید. 

۳
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۱.۲ انکشاف چیست؟
انکشاف انسان اغلباً به صورت زیر ارائه می شود:

	 بخش های مستقل انکشاف.•

	 انکشاف مبتنی بر مراحل مختلف سن.•

در حالی که در سال های اخیر بیشتر تمرکز روی موارد ذیل شده است:

	 پروسه یا فرایند های انکشاف، بجای مراحل انکشاف؛•
	 مشاهده انکشاف به عنوان یک فرایند مداوم که گاهی به عقب و گاهی دوباره به جلو حرکت می کند؛•

	 تأثیر و ارتباط متقابل بین همه ساحات انکشاف.•

ما به این درک، عنوان رویکرد همه جانبه فهم از انکشاف - یک پروسه در امتداد زندگی، می دهیم.

همچنان مهم است در مورد سلسله مراتب انکشاف بدانیم. به منظور تسلط بر مراحل بعدی، برخی مراحل وجود دارند که نیاز داریم 
با آن ها خوب آشنا باشیم. این سلسله مراتب انکشاف با »مراحل« یکسان نیست. در سلسه مراتب انکشاف سن در دست آورد ها 

کمتر مهم است. 
همچنان مهم است بدانیم و قبول کنیم که بنابر دالیل مختلف بعضی کودکان آهسته تر و برخی سریع تر انکشاف می کنند.

والدین و تسهیل کنندگان گروه های بازی باید موارد آتی را در نظر داشته باشند. 

	 قدردانی و احترام کودکان و نظریات آن ها آنگونه که هستند؛ بدون در نظرداشت سن، توانایی ها، وظایف و •
یا پس زمینه فرهنگی آن ها. 

	 تسهیل فرصت های مختلف برای تمام ساحات انکشاف و یادگیری بر اساس امکانات و نیازی های انفرادی؛ •
این ساحات عبارت اند از:

	 فزیکی−
	 اجتماعی−
	 احساسی−
	 شناختی−

	 درک این که انکشاف نیز وابسته به تعامل مثبت و مفاهمه دارد که باید مطابق به امکانات و نیازمندی ها •
سازگار گردد. )صفحه ۳ را مشاهده کنید( 

	

۱.۳ چرا مهم است در باره انکشاف بدانیم؟ 
هر مرحله انکشاف، آمادگی برای مراحل بعدی می باشد. وادار نمودن کودکان به طور اجباری به یادگیری و انجام چیز های که آن ها 

آماده نیستند، نه تنها برای آن ها مفید نیست، بلکه بیشتر به آن ها صدمه می رساند. هرگاه کودکان قبل از این که آماده شوند، به 
طور اجباری وادار گردند تا چیزی را یاد بگیرند، آن ها ممکن با دشواری ها مواجه شوند و یا حتی ناکام بمانند. این همچنان حالت 

احساسی کودکان و عزت نفس آن ها را متأثیر می سازد. 

۲

۱. مقدمه 
این رهنمود نامه به جنبه های گوناگون انکشاف کودک با تمرکز بر این که چگونه می توانیم نیازها، ظرفیت ها و عالیق 

کودکان را بهتر درک کنیم، می پردازد. انکشاف کودک یک بحث بسیار گسترده است و در این مجموعه تنها به برخی از 
نکات کلیدی پرداخته می شود. 

در تمام کارهای خود با کودکان، جوانان و بزرگساالن باید به یاد داشته باشیم که ما برای یک جامعه در قرن بیست و یکم تالش 
می کنیم. جامعه ای که نه تنها تنوع انسانی را می پذیرد، بلکه آن را به عنوان یک غنامندی می شمارد.

وقتی در مورد تنوع صحبت می کنیم، منظور ما انواع مختلفی از تنوعات است. مانند تنوع فرهنگی به شمول زبان، دین،   عالیق، 
عقاید، باور ها، امکانات و ضرورت ها که توسط کودکان، جوانان، بزرگساالن )از جمله افراد سالخورده( و همچنان کودکان و بزرگساالن 

دارای معلولیت تجربه شده اند. 

در این راستا، برخی رویکردهای قبلی مانند مکاتب و محالت آموزشی جداگانه، دیگر مناسب و پاسخگو نیستند و حتی ممکن است 
در خیلی از موارد، مضر باشند. همین طور، استفاده ای بسیاری از مفاهیم - مانند »عادی« و »غیر عادی« خطاب کردن اشخاص، 

دیگر مناسب نیستند؛ زیرا همه ما عادی هستیم، فقط متفاوت ایم!

۱.۱.  این رهنما برای چه کسی است؟
این رهنما عمدتاً برای کارکنان صحی و معلمان تهیه شده است. اما همه آنان که با کودکان، جوانان و یا بزرگساالن کار می کنند، نیز 
می توانند از این کتاب استفاده نمایند. هم کارکنان صحی و هم معلمان، باید در کار خود، فرد را به صورت کل در نظر بگیرند. آن ها 

باید فرایندهای جامع انکشاف و یادگیری را بدانند و درک کنند. این دانش به آن ها کمک می کند تا کار خود را متناسب با نیازهای 
فردی تنظیم کنند و از این طریق در کار های خود موفق تر باشند.

با دستیابی به چنین دانشی، کارکنان صحی و معلمان می توانند داشته های خود را با  هم شریک سازند و با  هم همکاری داشته 
باشند و یکدیگر را حمایت کنند و والدین را نیز در تربیه فرزندان شان کمک کنند. 

کارمندان صحی مانند معلمان، یادگیری را تسهیل می کنند. بطور مثال هنگامی که کارمندان صحی در مورد این که آن ها چه کاری 
را انجام می دهند یا خواهند داد، به مریض توضیح می دهند، در صورت امکان می بایست توضیح دهند که چرا این کار را انجام 

می دهند. این کار اغلباً در  تداوی کمک خواهد کرد.

این کتاب راهنما شامل معلوماتی است که می تواند در بهبود درک شما در زمینه های ذیل کمک کند:

	 پروسه های انکشاف از همان ابتدای زندگی - حتی قبل از تولد؛ تا کارمندان صحی و معلمان را کمک کند که درک کامل •
از نیازهای مراجعین جوان و بزرگسال خود داشته باشند.

	 چگونه بخش های مختلف انکشاف در طول زندگی با همدیگر تعامل دارند و باالی همدیگر تأثیر می گذارد.•

	 چگونگی خال در انکشاف مهارت ها و دانش، در هر سنی، می تواند بر کارکردهای آینده و پروسه های یادگیری تأثیر بگذارد. •
)به ضمیمه ۱۱ صفحه 5۲ مراجعه کنید(. مهم است که چنین خال ها را پر کنیم.

۱

فیمعرفی
معر

قدردانی و احترام کودکان و نظریات آن ها آنگونه که هستند؛ بدون در نظرداشت سن، توانایی ها، وظایف و یا پس 
زمینه فرهنگی آن ها. 
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پیشگفتار
کودک گل نیست که فقط به پرورش فزیکی نیازمند باشد. برای رشد کامل، در کنار مراقبت فزیکی،  به محبت، حمایت های عاطفی 

و درک شدن نیاز دارد. می توان گفت که مراقبت از کودک و فرایند همکاری برای رشد کودکان، آمیزه یی از دانش و هنر است.

بزرگساالن باید بفهمند که هرچند آن ها می توانند کودک را در زمینهء یادگیری راهنمایی کنند؛ اما نباید فرایند انکشاف آن ها را 
محدود بسازند. آن ها باید همیاری کنند که کودک، خود راه  خویش را به سمت آینده بیابد. روند مراقبت و انکشاف کودک، باید 

چونان »همکاری بین بزرگسال و کودک« در نظر گرفته شود.

در افغانستان، کودکان بیشتر خمیرگونه هایی پنداشته می شوند که باید به دست پدر و مادر و دیگر بزرگساالن شکل داده شوند. 
روش های مراقبت از کودکان، بیشترینه مبتنی بر خرافات، سنت های غیرقابل اعتماد و فراواکنش های عاطفی نسبت به رفتار کودکان 

است. کاربرد خشونت دربرابر کودکان همچون روشی به اصطالح »مثبت«، برای تربیت فرزند معمول است و حتی برخی ها آن را 
»خشونت دلسوزانه« می انگارند. این درحالی است که هیچ گونه یی از خشونت نمی تواند دلسوزانه باشد.

بلند بردن آگاهی در مورد مسائل مربوط به مراقبت از کودک و انکشاف، کلید اصلی برای گشایش در های نوین در راستای رشد 
کودک است. 

 رهنمود  نامهء کمیته ناروی برای افغانستان )NAC( در زمینهء انکشاف کودک، یک راهنمای دلچسب و آموزنده است. این کتاب در 
کنار کمک به آموزگاران و کارکنان صحی در راستای افزایش آگاهی و همکاری در گسترهء مسائل و شیوه های انکشاف کودک، در 

انگیزه بخشی برای دادخواهی در زمینهء مراقبت از کودک و موضوعات وابسته به انکشاف سودمند است.

این کارنامهء نوآوارانه را به کمیته ناروی برای افغانستان تبریک می گویم و امیدوارم با آن ها در راستای گسترش فعالیت های  
نوآورانهء بیشتر  بر پایهء محتویات این جزوه همکار باشم!

داکتر سمیع حامد

مشاور ارشد مقام عالی ریاست جمهوری افغانستان و رضا کار با کمیته ناروی برای افغانستان



سرآغاز
کمیته ناروی برای افغانستان (NAC) بیش از 40 سال است که در حمایت از مردم افغانستان فعالیت می کند. حمایت از 

حقوق کودکان در طول بحران های متعدد در افغانستان از زمان حمله شوروی در سال ۱۹۷۹ تا امروز، محراق اصلی کار 
ما بوده است. 

کنوانسیون حقوق کودک )۱۹۸۹( به وضوح بیان می دارد که تمام کودکان بدون در نظر داشت این که آن ها چی کسانی اند، 
در کجا زندگی می کنند، با کدام زبان صحبت می کنند، آیین آن ها چیست، چی تفکری دارند، چگونه به نظر می رسند، دختر 
اند یا پسر، دارای معلولیت اند یا خیر، ثروتمند اند یا فقیر، خانواده و والدین آن ها کی ها اند و یا خانواده و والدین آن ها چه 

اعتقادی دارند، دارای حقوق یکسان اند. به هیچ دلیلی نباید با کودک رفتار ناعادالنه صورت گیرد. 

این ها باید اصول اساسی تمام کار های انکشافی ما در بخش های تعلیم و تربیه، صحت، امنیت غذایی و تنظیم منابع طبیعی، 
کاهش خطرات طبیعی، جندر و حکومت داری باشند. 

همه ما باید آنچه را که برای کودکان خوب است انجام دهیم. بخش مهمی از این امر این است که وقتی ما به عنوان 
بزرگ ساالن تصمیم می گیریم، باید همواره در این مورد فکر کنیم که این تصمیم چه تأثیری روی کودکان خواهد گذاشت. 

دولت ها باید در صورت لزوم پس از والدین و خانواده ها به این امر اهتمام ورزند. دولت افغانستان و نیز ما به عنوان 
شرکای انکشافی، باید اطمینان حاصل کنیم آنان که مسئولیت مراقبت از کودکان را دارند، کار خود را خوب انجام دهند و 

مکان های مراقبت از کودکان، محیط مناسبی را فراهم کنند.

امیدواریم این جزوه معلوماتی و آموزشی، معلومات جدید و مشوره های عملی را برای شما در زمینه های کار تخصصی تان 
و نیز به عنوان مراقبت کننده گان و والدین کودکان، میسر سازد و به شما کمک کند تا از این طریق فرصت های رشد در 
سایه صلح و بدون ترس و زنده گی میان مردمی که یکدیگر را دوست دارند و مراقب هم اند، را برای نسل آینده افغانستان 

فراهم آورید.  

از خانم میریم سکیوتین و همکاران کمیته ناروی برای افغانستان در بخش تعلیم و تربیه بخاطر تالش و زحمات فراوان شان 
در تهیه این جزوه، تشکری می نمایم و از شما به عنوان متخصصان صحی و آموزش، برای سهم گیری ارزشمند تان در 

کار ما و در راستای ترقی و انکشاف افغانستان، سپاسگزارم. 

کابل، جوالی ۲0۲0

تاریه مگنوسن واتردال 

رئیس کمیته ناروی برای افغانستان
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