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 م؟ یکن تی را تقومهارت کالمی کودکان  چگونه 
 تیم تحریریه فرتیک –نویسنده: فریدون فرداد 

 

ف زداه  تیاآ  را در ت ب هیااسات کاخ ناادوادا  ا ییناهاایفرآ ن یتا از مهممهارت کالمی کودکاا    تیتقو

ااا  ووادناه التاالت ر کتتاات کاخ آ   شاودی اعا  م  پا رر  مهاارت کالمای در کودکاا نود  گنجاده.  

ناو    رتاز مهاا  هیاصابتت کنناه  ا  ی ووادنه  خ نو   نکخیا  یکننه. کودکا   را  هیرا تول  یااوشتنهادخ

 قیااد  یدرساات ر الگواااا یصااهااا توادنااهیم قیااگااو  کاارد   رنااورداد  اشاانه   ااا گااو  داد  د 

 .اموزدهیکتتات را  
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مخوتا   یاااکتتاات را در االت توادناهیدارداه ر پاا از آ  م اخ صاهااا    یادیکودکا  در ا وها توالخ ز

اا  اا تکارار پهد ر مادد  خ اتراا دارد. آ   یرا  را  ییااراکنش  یاالو  ن یتتفظ کننه. رفوار کودکا  در چن

فان  تیااا  خ تقوآ  قتی. در اقدانهیتتفظ کتتات را آموز  م  حیکتتات   خ کودکا  نود ط ز صب

 ااای تقویات فان  یاا  در کودکاا   رااددبارا  میمقالخ  صه داد ن ی. ما در اپردازدهیم   یا  در کودکا   

 ه یا یگیم یرا الاه  مهاارت کالمای کودکاا   کخ    هیاسو  ی. اگر شتا ام از آ  دسوخ افرادمیصبتت کن

 .هیمطالعخ کن ا یمقالخ را تا پا ن ی هور است ا

 

  های تقویت فن بیان در کودکان راه

 حیااا تو ارالود دارد کخ در ادامخ ددبارا آ   مهارت کالمی کودکا     تیتقو  ی را  یموفارت  یرااکاراا

 . میادادا

 

 با صحبت کردن  پرورش مهارت کالمی در کودکان

 ناهی. فرآهی اخ آ  توالاخ داشاوخ  اشا هیااست کاخ  ا  ییزاایچ  ن یت از مهم  یکیصبتت کرد   ا کودکا   

در طااوش شااتادخ درز ر دد زمااا  صاابتت کاارد   ااا کودکااا  ر  فاان  یااا  در کودکااا   تیاار تقو ی  یادگیاا

 ی. صبتت کرد   ا کودکا  را  اخ صاورت اصاولردیگیاا شکل مآ  یاار نواسوخ ازاایکرد  د رطرف

. چارا کاخ کودکاا  شاتا هیداشوخ  اشا هیتاک یارتتاط چشت یر در انگام صبتت کرد  در  هیادجام دا

را  اا د ات گاو    شاا یاار  اخ ارف  هیااا را نو  دگااا کندرست دارده کخ انگام صبتت کرد   آ 

 . هیدا
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مخوتا  در   ی هادیر شان  ی هادیاگاو  داد  کودکاا   اا رالاود عال ام د  ناهیکاخ فرآ  هیتوالخ داشاوخ  اشا

کخ  یطی. مبهیصبتت کرد   ا ار فراام کن یرا  را یآرام طیمب هی ا ن یدشوار نوااه شه   نا را  طیمب

 هیا امخوتا  مادناه مهرساخ اام  یاااطیدتاشه. در مب و یزیر تتو  ویمادنه راد  یا اف  یدر آ  صهااا

 ار را  خ انگام گو  کرد  آزار دهاه.  یگودخ عامت چیکخ ا نهی نش ییکودک در الا

 

 
 

 ی با گفتار درمان  پرورش مهارت کالمی در کودکان

 اا  نوااناهیاسات. اتاخ پاهد ر مادرااا م  ی  گفواار درمااد  اای تقویت فن  یا  در کودکاا راااز    یکی

از  هیا.  تکاخ کودکاا   اکناهیدت  تیاکفا  ن یکودکا   رنورد داشوخ  اشنه  اما ا  گریکودک نود مادنه د

 تیااتا  وردما  هیا ا  ی  یادگی  یااتیاسوفادا از مز  یداشوخ  اشنه ر  را  یشتا تج بخ نو   یااآموز 
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ر پاهد ر  کنناهیزماا  ناود را  اا پاهد ر ماادر سار م  شو ی   ت ن ییپا  ن یکودکا  در سن  رای. زردهیشتا  راد  گ

فان  یاا  در   ی اا گفواار درمااد توادناهیاساونه کاخ م یکسااد  ن ی هوا    یمادراا در تتاام مقااطس سان

پاهد ر مادرااا از ف زداها    تیااتاه.  را ارا اخ کننا  یهیمف  یاااا آموز کننه ر  خ آ   تیرا تقو  کودکا   

 .ا هی شیافزا مهارت کالمی کودکا   تیمهارمت داشوخ  اشه تا تقو هینود  ا

 هیااز فوا توادناهیکاخ دچاار سانهدرم دار  اساونه ر دد زباا  ناود اناوالش دارداه  م  یمعتواًل کودکااد

تولاه ار ارا اخ  یاااماا ل یکودک در ارا تی ا توالخ  خ ر ع  ی رنورداد  اشنه. گفوار درماد  یگفوار درماد

سنهدرم  پ رر  مهارت کالمی در کودکا   ی خ سؤاالت آ  پاسخ دانه.  را  هیکخ پهد ر مادد  ا  شودیم

 خ کودکا  ناود   کننهیم  یکخ در آ  پهد ر مادراا سع  شودی رگزار م  یموعهد  یدار  التسات گ را

کودکاا  ناود  ارار   اریااطالعاات را در انو  ن یشاو ی   توادناهیم  ن یناه. اتنناالزم را ارا خ کن  یااآموز 

 دانه. 

. پهد ر مادراا  اخ اتاراا کاودک استاا مق ر   خ صرفخ  ود  آ   ینهمات گ را  یااتیاز مز  یکی

کننااه ر از نااهمات آمااوز  تعاماال  تیاااااا فعالگ را ن یاادر ا توادنااهیمتااوال  ااخ ساانهدرم دار  نااود م

 اسوفادا کننه.  فن  یا  در کودکا   تیر تقو یاالوتاع

 

 در کودکان  یمهارت کالم  تیتقو  یبرا هی اول یهاآموزش

از آ  کاخ  اخ   شیااا پاآ   یمقاهمات  یااااسونه  آموز   یکخ دچار انوالالت کالم  یاز کودکاد  ی ادی س

 یکاخ در آمااوز  متااا  کالماا یامعتتاا   ااا تج باخ ن ی ا ن یاا. در اشاودیمهرساخ   رداه در نادااخ آمااز م

الزم  عااتکودکاا  اطال  یکالم یاازبا  ر مهارت تیدر مورد ر ع ستی ایعتتکرد را دارده  م  ن ی هو 

 رداه یگیم ادیارا در ناداخ   از رفاون  اخ مهرساخ  مهاارت اساوفادا از زباا   شیرا داشوخ  اشنه. کودکاا  پا
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 مهاارت کالمای کودکاا   ی  یگدقش را در شاکل  ن یت گفت در ا وها پهد ر مادراا مهم  توا یم  ن ی نا را

 . کننهیم فایا

 

 
 

 های تقویت فن بیان در کودکان   راه از   یک ی مدرسه،  یآموزش یهاکالس 

اگار دچاار اناوالش  اشانه  پاهد ر   شوده یرارد دررا  مهرسخ م  یسالگ  5تا    4  ن یکخ کودکا  از سن  یزماد

 500تاا  توادنهیکخ دچار سنهدرم دا  اسونه  م  یمو وع آگاا کننه. کودکاد  ن یمعتم را از ا  هیمادد  ا

فهتنااه ر درک یم شااوریدسااوخ از کودکااا    ن یااصاابتت کننااه. ا یاالتااالت در تااا سااخ کتتااخ ایااکتتااخ ر 

 دارده.  ا ی ا اطراف یکت اریر تعامل  س کننهیم
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مخوتاا   یاار النتااخ شااودیاااا مزبااا  ر تکاماال آ  شاارفتی اعاا  پ مهااارت کالماای کودکااا   تیااتقو

 یااا  در  اااای تقویاات فاان رااعتاام ر دادااش کااخ از  ی  یادگیاا. داااهی اارار م ریاااا تباات تاا  آ  یآموزشاا

 ن یآ   گاارارد. در چناا یکالماا یاااامهارت یدر یمثتواا راتیتاا   هیااتوادیم شااود یمبسااو  مکودکااا  

تاا کودکاا    کناهیم  هایاپ  تیااات  ی راژگا  ر  واعه دسوود  ی  یادگیمهارت نواده   دوشون     یطیشرا

 تتفظ کننه.  ترحیت  ر صب ووادنه التالت ر کتتات را درست

 

 
 

دهاشوخ   یورس دس   یگفوار درماد  یاا اشنه ر شتا  خ گ را  یمتکن است کودک شتا دچار انوالش زباد

 یااکااخ کااودک شااتا  ااخ اتااراا عال اام ر دشااادخ یدر مقا اال التالتاا هیااتوادیصااورت م ن یاادر ا ه ی اشاا

 . هیکن ییار را راانتا کنه یم ا ی  یمخوتف
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 با حضور در اجتماع و جمع دوستان  مهارت کالمی کودکان  شرفتیپ

 یر زباد یکالم یاااا مهارتکرد   ا آ ی کرد  درسوا  ر  از هایامتب کودکا   ا اضور در االوتاع ر پ

ارتتاط ر تعامل در الامعخ  ی  ر راد یاا اعوتاد  خ دفا در کودکا   را  جادی. اکننهیم  تینود را تقو

ر  یدرا ط عتوم جادیدر ا یکنه. معتتا  دقش مهت هایار توسعخ پ ی گفواد  یاامهارت  شودی اع  م

 راسوا کتک کننه.  ن یاا را در اآ  توادنهیکودکا  در مهرسخ دارده ر م یتعامالت االوتاع

 

 ی بندجمع

ااای تقویات فان  یاا  در راا ن یتا از مهم یکایکاخ  میی اخ شاتا  گاو هی ا ی نه خ عنوا  التس  ا یدد پا

مناساب  ی خ عناوا  الگاو  توادنهیاا م. آ  اشهیمادنه پهد ر مادر م  یدرسو  یدقش الگواا  کودکا 

مطتب   ن یا طالعخ عه از م میهرادیکنه. ام  هایپ  شیاا افزا خ ف زدها  کتک کننه تا اعوتاد  خ دفا آ 

 .هینود را دد را طخ  ا مو وعات مط ح شها  ا ما  خ اشوراک  گراد شنهاداتیدظرات ر پ

 

 پایان


