
 و ارتباطات کودکان یریادگیدر حرکات و اشارات قدرت 

ما با . است مخاطببه  امینوع پدر حال فرستادن دو  در حقیقت است، کردنصحبتانسان در حال  یوقت  

 ،توسط رفتار ،نیز از اطالعات یعیو بخش وس میکنیمخاطب ارسال م یبرارا  یشفاه امیپ ،مانیصدا

از  یمیاز ن شیب ،دهدینشان م قاتیتحق .شودیما منتقل م یکیزیف یبرخوردها،  اشارات حرکات و، ظاهر

 نیمخاطب، میکنیکه در جامعه صحبت م یهنگام .ردیپذیمصورت  یرکالمیغبه صورت  هاانسانارتباطات 

 ،مییبه آنها منتقل نما، خواهیمو پیامی که میراجع به ما  ،شنوندیکه م چهآن نیهمچن ،نندیبیمبر اساس آنچه 

 د. کننیقضاوت م

حرکات و  دارد.، شودیکه گفته م یبر وضوح کلمات یمهم ریتأث،  اشارات حرکات و ،کردنصحبتدر   

ما و اشارات و استفاده ای مفهوم یریادگی ،نیبنابرا .هستند گرانید متقاعدکردندر  یمهم یابزارهااشارات 

  .است تیکودکان حائز اهم یو اجتماع یفردنیبارتباط  دراز آن ها 

 ؟به چه معناست حرکات و اشارات در ارتباط 

 یکیزیف یو فرد از حرکات و رفتارها شودیرا شامل م یرکالمیاز ارتباط غ یبخشحرکات و اشارات   

  .همراه با آن ای یصحبت کالم یبجا ای و کندیماستفاده  امشیانتقال پ یبرا

تکان دادن ، حافظییا خدا کردنتکان دادن دست برای سالم ) حرکات دست: شاملحرکات و اشارات   

تکان دادن سر، شانه  ، باال انداختن ابروها، اخم کردن() در صورت راتییتغ ،ها به معنی"بیا اینجا"(دست

 .بدن است یگر اعضایاستفاده از دباال انداختن، 

 :نسبت به گفتار ،و اشارات  حرکات مؤثرترو  تریقو ریتأث

شوق، کودک بتواند ن که آ یبرا .است گرانیارتباط با د یبرقرار ،کودکان کردنصحبت یهدف اصل  

 زیخود نهای و رفتار حرکات و اشاراتآن را در  دیبا ،نشان دهد گرانیرا به د ری خودگفتاراستو  تیجد

 نیدر ح آنها که است یحرکات و اشارات ،دارد یتریقو ریتأثآنچه در ارتباط کودکان  .بگذارد شیبه نما

  د.کننیصحبت استفاده م

 کودکان: یفردنیبحرکات و اشارات در روابط  تیاهم



 تیفرزندان خود را تقو اتارتباط توانندیم نیوالد ،کودک در استفاده از حرکات و اشارات قیبا تشو  

ارتباط  گرانیبا د ،بدون استفاده از کالم دتوانیم یاز چه روش ،ردیگیم ادیکودک  قیطر نیاز ا .ندینما

در  و زبانی، یشنوندگان به صورت کالم ،کندیاستفاده محرکات و اشارات کودک از  یوقت .دیبرقرار نما

بخش  .دینمایم تیزبان کودک را تقو ،خود نیا. دهندیمبه او پاسخ  ،کند انیب خواستهیمورد آنچه او م

این  توسط همه ،دینما انیکلمات را ب نیقبل از آنکه اول ،کودک یوگوهامکالمات و گفت داز رش یعیوس

  .شودیت میتقو حرکات و اشارات ها ورفتار

نشان داده  قاتیتحق .کودکان ناشنوا داشته استبرای  یاریبس یایحرکات و اشارات مزا گونهنیازااستفاده   

 وفوره بی فیزیکی، هاو رفتارحرکات و اشارات از  گرانیارتباط با د یبرقرار یکه کودکان ناشنوا برا

دمیدن و شروع به  باال، ییشنوا ییتوانا باقدرتکه کودکان  یهنگام ،یسال زندگ نیدر اول .کنندیاستفاده م

کار را با استفاده از  نیاما آنها ا ،دهندیحرکات را انجام م نیهم زیکودکان ناشنوا ن ،کنندیم ،کردن پوف

 زبان اشاره ،از کلمات است به صورت یبخش هیرا که شب یحرکات، کودک ناشنوا .دهندیمدستانشان انجام 

تا با حرکات و اشارات با دیگران ارتباط برقرار نمایند، حتی ، این کودکان قادرند نیهمچن .دهدیمبروز 

 نیاموخته باشند. امیمستق، زبان اشاره را آناناگر 

کلمات خود  نیکودکان شنوا اول. برندیمکه از حرکات و اشارات بهره  ستندین یکودکان ناشنوا تنها کودکان  

 رندیبگ ادیکلمه  یادتریتعداد ز توانندیم ،یدوسالگآنها بعد از سن . آورندیبه زبان م یسالگکیرا قبل از 

 نیبه هم .شوندیمتوجه م ،کنند دیتول ،قبل از آنکه رااست که آنها زبان  نینکته مهم ا .و با آنها جمله بسازند

 .ندیارتباط برقرار نما گرانیبا د یتا با استفاده از اشارات کودک کنندیم قیهمساالن خود را تشو نیوالد لیدل

 "،ادیز"از کلمات و جمالت مانند  یاشارات شامل تعداد کم نیا ،با زبان اشاره تفاوت دارد یاشارات کودک

  .ابدییکه کودک شروع به صحبت نکرده ادامه م یتنها تا زمان هاو این است ...و "تمام شد" "،ریش"

 .گرددیو رشد زبان کودکان م تیمعتقدند باعث تقوتولیدکنندگان  ،که شودیمارائه  یمحصوالت ،در بازار  

 حرکات و اشاراتیافته ها نشان می دهد که این محصوالت در دراز مدت ، تاثیر قابل توجه ای در  اما

 زین یاشارات کودک بر یمنف ریبر تأث یمبن یشواهد چیالبته ه .زدن نداشته استز حرف اکودکان شنوا قبل 

 یکودک حرکات و اشارات ،نوزادان خودبه  توانندیملدین وا ،دهدینشان م هایبررس نیا .نشده است افتی

که کودک کلمات  یهنگام) شود نییپا نیدر سن ،ارتباطات تیتقوباعث  هاآموزش نیا دیشا .را آموزش دهند

 (.آنها را بروز دهد یبه صورت کالم تواندیاما نم شودیرا متوجه م



 مؤثر تواندیم ،تربزرگکودکان  یریادگیحرکات و اشارات در  دهدیوجود دارد که نشان م یشواهد  

 یاضیمسئله ر یشمار نیمحقق مثالعنوان، بهمییسخن بگو نانیمورد با اطم نیدر ا میتوانیما نم . البتهباشد

 یاریبس .حل کردند راچگونه مسائل  ند،ده حیسپس از آنها خواستند توض ،ساله دادند ۱۱تا  ۱۰به کودکان 

 4از کودکان به  یاما برخ .نبودند (4+1+2=+ ... 2) همچون یسن قادر به حل مسائل نیاز کودکان در ا

 . مسئله اشاره نمودند حلراه عنوانبه 1 و

نشان  نیو ا ندها سود برداز دستورالعملشتریبودند که ب یکودکان نهایکه ااست  نیا تینکته حائز اهم  

را  دیجد یهامهارت ،ندیگویاما جواب اشتباه را م ،ندنکیاشاره م حیکه به پاسخ صح یکودکان دهدیم

اگر شما ، مثالعنوانبه .است آمدهدستبه یکیزیف هایمالک یریادگی یبرا یمشابه جینتا .آموزندیمزودتر 

استفاده از . کندینم یرییتغ بمقدار آ ،دیمنتقل کن ،و پهن کوتاه وانیل را به کیبلند و بار وانیآب از ل

 .دیجد میمفاه یریادگیدر  خصوصبه ،است مؤثر اریبس میدر آموزش مفاه ،حرکات و اشارات

 یشتریاز حرکات و اشارات ب که یکودکان از معلمان ،نشان داده است قاتیتحق ،ایمزا نیدر کنار تمام ا  

 ،شودیممطرح  یاضیمسئله ر کی یحل برا دوراه یوقت ،عنوان مثالبه  .آموزندیم شتریب د،کننیاستفاده م

از حرکات  یکالم حاتیکه در کنار توض یهنگام .دارند یمؤثرترنقش (، معلمان 4+1+2=+ ... 2) ،مثل

توجه را به سمت نکات  این حرکات، و آموزندیممسئله را بهتر  ،کودکان ،کنندیاستفاده م زیو اشارات ن

 د،توانیدارد و بهتر م یشتریو مهم مسئله توجه ب یکودک به بخش اساس جهیدر نت د.کنیجلب م یدیکل

 .ستیمعلم شفاف و واضح ن میکال حاتیکه توض یهنگام یحت ،دنمسئله را دنبال ک

 کودک، انتظار استفاده از حرکات و اشارات را داشته باشیم؟چه زمانی باید از 

 منظور خود را بیان نمایند.حرکات و اشارات ماهگی، با  9یا  8، از کودکان قادرند ، 

 در دست  ، باردیگیم ادیکودک  ابتدا :دیاشاره نما ایاش ، بهکودک قادر است ،یر ده ماهگد

اشاره  ایبه اش ربدهد و در آخ یگریسپس آن را به د ،را نشان دهد آن یا شی لهیگرفتن وس

 .افتدیاتفاق م زدنحرفحرکات قبل از شروع به  نیا .دینما

 با : ندکیم انیگوناگون ب یهاصورتدرخواستش را به  کودک ،یماهگ ۱۲تا  ۹ نیب

 ییایاش یرا رو نیانگشت والد .دنرسایمد، هخوایخود را به آنچه م ،رفتنراه وپادستچهار

 .دکشیم د،تمایل داررا به سمت آنچه  نیدست والد د.دهمی قرار ،دخواهیکه م



  استفاده  نیژست نماد وهیاز ش، کودکان، در این سن ،ردیبگ ادیکلمه را  ۲۵کودک  آنکهقبل از

 شکل نکهیا یخود برا یشل کردن بازو، زدنحرفآغاز  یبرا دنیدم پوف کردن یا. کنندیم

در  ،نینماد ژست .است نینماد ژستاز  یمتفاوت یهاوهیش ند،نشان ده نیبه والدپرنده را 

"، دیموفق باش" یشست به معنا تانگش دادن، نشانمثل ،دارد یخاص یمعنا ،جوامعبعضی 

 است.

 استفاده  زمانهمبه صورت  مو کال حرکات و اشارات از کودکان کمتر گی،ماه ۱۸تا  ۱۲ نیب

  .کنندیم

  و  مدر ابتدا کال .کنندیاستفاده م مو کال حرکات و اشاراتاز  زمانهمآنها  ،یماهگ ۱۸در

سگ "و کلمه  کندیبه سگ اشاره م زمانهمکودک مثال، عنوانبه .اشارات کودک همسو است

اشاره  گکودک به س ،، مثالا شودمیهمسو ناکودک  اراتسپس گفتار و اش .بردیمرا به کار "

 .بزرگ دیگویو م کندیم

به صورت  شناسروانمتخصص  نیمشاوربا حضور  ماندگار زرا یشناسروانمشاوره مرکز  

 قکودکان موف، تا بتوانید، کندیمبه شما کمک  یشناسروانخدمات  نیترصرفهبهو  نیبا بهتر ،یروزشبانه

 یید.نما تیترب

 پورخیزران شهنه: ترجمه و تنظیم  
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