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 روانشناسی رشد در کودکان 
 رشد و پرورش در سخنگویی توسط کودکان

 

، سرعت شگفت انگیزی زباان مای وموزنادسخنگویی یکی از ابزار مهم جامعه پذیری کودکان می باشد، کودکان به  
اولین کلماات را  به خصوص پس از گفتن اولین کلمات سخن گویی کودکان شتاب بیشتری می گیرد. کودکان معمولا 

و به این ترتیب قاادر باه بیاان خواساته  اا و نیازمنادی  اای خاویش وورند نخستین سال زندگی بر زبان می  در پایان
  .می شوند

 

کودکاان باین گفتاار و ساایر  .البته به دلیل تفاوت  ای فردی کیفیت و نحوه ی سخن گویی کودکان باا  ام تفااوت دارد
 اای نشاان مای د ناد.  عکس العملمی رسد تمایز قایل می شوند و در برابر گفتار صدا  ایی که در محیط به گوش 

کودکان از  .کودک در سه ما گی می تواند صدای مادرش را از صدای زن  ای دیگر تشخیص د د ،به طور مثال
کاه کاودک  ونهاا مای توانناد بفهمنادۀ والدین گا ی از روی صادای گریا ،روز تولد با صدا  ای مختلفی گریه می کنند
در حدود پان  ماا گی کودکاان شارو  باه غاان وغاون مای کنناد و صادا  .گرسنه است یا اینکه خسته و یا دردی دارد

 ای متفاوتی از خود بیرون می کنند، این عملکرد کودکان تا حدود یک سالگی یعنی زمانی که اولاین کلماات واقعای 
کودک اولین کلماات را در  معمولا  .ری  کمتر و کمتر می شودرا به زبان می وورند ادامه می یابد و پس از ون به تد

باه طاور  . ا بعد سخن گفتن را وغااز مای کننادنخستین سال تولدش بر زبان می وورد اگرچه بسیاری از کودکان ماه 
کلمه به کار می برد و این کلمات شامل چیز ای است کاه بارای کاودک ا میات باه  ۰1ما گی  1۲متوسط کودک تا 

، ده ده ، توتو و .... کودکان برخالف بزرگسالن که مای ، بابادر، پدرمانند ما .دارد و برایش عینی می باشدیی سزا
قاادر باه چناین کااری نیساتند و غالاب وا ه  ،توانند اشیا را در سطوح مختلف از لحاظ طبقه بنادی و ناام گاذاری کنناد

گفتاری کودکاان کلمات  ، وقتیکهزمان ارند. به مرور ای که کودکان می وموزند از لحاظ کلی در حد متوسط قرار د
کاه کاودک ترکیباات دو پاس از ون . بارات دو کلمه یی را به کاار ببارد، وی می وموزد که عکلمه گذشت ۰1از مرز 

کلمه یی  مه ی عبارات دو  در تقریباا  ،دو کلمه یی به تدری  زیاد می شودکلمه یی را به کار برد تعداد این ترکیبات 
کودکان اقوام مختلف که  .، ترتیب کلمات متناسب و منظم است و در ون قاعده ی به خصوصی دیده می شودکودکان

کاه ا یمی یاک ساانی را اباراز مای دارناد،  ام چنانخاویش مفاۀ به زبان  ای متفاوتی تکلام مای کنناد در جماالت اولیا
ا کلماات پایاانی نیاز باه جماالت خاویش ایاافه مای جمالت کودک بزرگتر و پیچیده تر می شود کلمات کوچاک تار یا

، بدسات ووردن لهأختی مانناد اساتدلل، تفکار حال مساباعا  مای شاود عملکارد  اای مختلاف شانا زباان عمومااا  .کنناد
، اگار والادین باا تشاوید کاودک را باه والدین تاثیری مستقیم در سخنگویی کاودک دارناد .اطالعات و ... افزایش یابد
اکثر روانشناسان اعتقاد دارناد کاه پیشارفت  اای .  ند باع  می شوند که زود زبان باز کندسمت حرف زدن سود د

اول از مادر خود ۀ شناختی برای رشد زبان اساسی است. کودکان زبان را از طرید ارتباط با افراد دیگر، در مرحل
برناد، ایان گفتاار مادراناه رشاد می وموزند. مادران در  نگام حرف زدن با فرزندان خود زبان متفاوتی باه کاار مای 

یکی از مهم ترین عملکرد  ای زبان بر قاراری ارتبااط اسات. کودکاان  .زبان را در کودک تسهیل می گرداند ۀ اولی
روانشاناس معتقاد اسات کاه  O.H.Mowrer .به کمک کلمات و جمالت ارتباط موثر و پیچیده تری برقرار می کنند

ی بسایاری از روانشناساان پیشارفت در لم سهم به سزایی دارد. به طور کلات تکتقلید و  مانند سازی در اکتساب قدر
باه زباان ووردن کلماات   -1انعکااس  اای صاوتی و حرکاات خیلای یاعیف  -1تکلم را به این ترتیب تقسیم مای کنناد

تن ترکیاب کلماات و سااخ -۰ .باه کاار باردن جماالت کام و بایش قابال درک  -۴ به کار گیری کلماات سااده  -2 جدید
 .به دست ووردن تسلط در زبان  -۶جمله  ای ساده

 
 پایان

 
 منبع : روانشناسی رشد ، کودک و نوجوانان
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