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هوش کالمی کودکان ؛ 
ارتباط برقرار کردن را از کودکی آموزش دهید

ــه  ــوالی را ب ــر س ــواب ه ــه ج ــان را ک ــیرین زب ــودکان ش ــم ک ــما ه ــاال ش احتم
ســرعت می دهنــد در اطــراف خــود دیده ایــد. بیشــتر ایــن کــودکان هــوش کالمــی 
ــی در صحبــت کــردن و  ــه توانای ــه تنهــا محــدود ب ــی دارند. هــوش کالمی البت باالی
ــه  ــوان ب ــان را می ت ــوع اســتفاده از کلمــات و زب شــنیدن نیســت. هــر ن
ــه قصــد دارم ابتــدا  ــوع از هــوش وابســته دانســت. در ایــن مقال ایــن ن
ــم.  ــودکان بپردازی ــی ک ــی در زندگ ــوش کالم ــت ه ــش و اهمی ــه نق ب
ــن  ــد ای ــک می  توانن ــه هری ــم ک ــکار می روی ــراغ ۶ راه ــه س ــپس ب س

هــوش را در فرزنــدان مــا تقویــت کننــد. 

           نقش هوش کالمی در زندگی کودکان

ــوز  ــه هن ــی ک ــی در کودکان ــوش کالم ــد ه ــور کنی ــاید تص ش
ــوش  ــه ی ه ــی پای ــدارد. ول ــی ن ــد، نقش ــت نکرده ان ــه صحب ــروع ب ش
کالمــی کــودکان در یــک ســال اول زندگــی آ ن هــا ســاخته می شــود. 
شــاید خردســاالن نتواننــد از لغــات اســتفاده کننــد امــا بــه واســطه ی شــنوایی خــود 
تمــام صداهــای پیرامــون خــود را دریافــت می کننــد. ایــن صداهــا می توانــد 
ــا  ــودک ی ــا ک ــا ب ــت آن ه ــدای صحب ــا ص ــر ی ــا یکدیگ ــن ب ــوی والدی ــدای گفتگ ص
ــای  ــق واژه ه ــن طری ــودک از ای ــد. ک ــری باش ــانه های تصوی ــون و رس ــی تلویزی حت
ــر  ــن ام ــد. ای ــتفاده کن ــا اس ــد از آن ه ــان می توان ــرور زم ــه م ــنیده و ب ــف را ش مختل
ــره ی لغــات غنــی  ــره ی لغــات کــودک وســیع تر شــود. دای باعــث می شــود کــه دای
ــودک  ــدر ک ــس هرچق ــد. پ ــیاری می کن ــک بس ــی کم ــوش کالم ــت ه ــه تقوی ب
شــنیداری فعال تــری داشــته  باشــد، پایــه ی هــوش کالمــی او محکم تــر بنــا 

ــد. ــد ش خواه
ــر  ــی اگ ــه حت ــن پیشــنهاد می شــود ک ــه والدی ــن رو همیشــه ب از ای
ــت  ــاد صحب ــا او زی ــود ب ــان نمی ش ــا متوجهحرف هایش ــودک آن ه ک
ــه  ــی ب ــف زندگ ــای مختل ــی در جنبه ه ــوش کالم ــده ه ــد. در آین کنن
ــی  ــد. چــرا کــه هرچــه کــودک از هــوش کالم کمــک کــودک می آی
ــر  ــود را راحت ت ــکار خ ــات و اف ــد، احساس ــوردار باش ــری برخ قوی ت

ــه نظــر می رســد.  ــان کــرده و از نظــر دیگــران باهــوش ب بی

ــرا مشــغول  ــل از مدرســه اکث ــا قب ــودکان ت ــه ک درســت اســت ک
ــی  ــتند. ول ــیدن هس ــی کش ــل نقاش ــی مث ــر کالم ــای غی فعالیت ه
والدیــن در همیــن دوران هــم می تواننــد بــا خوانــدن شــعر و قصــه و… 
ــوش  ــبختانه ه ــوند. خوش ــودک ش ــی ک ــوش کالم ــت ه ــث تقوی باع
ــرد.  ــت ک ــا بزرگســالی تقوی ــد ت ــدو تول ــان ب ــوان از زم ــی را می ت کالم

ــویم. ــنا می ش ــودکان آش ــی در ک ــوش کالم ــت ه ــای تقوی ــا راهکاره ــه ب در ادام

          چگونه هوش کالمی را در کودکان تقویت کنیم؟

ــد.  ــدن و نوشــتن دارن ــر مهارت هــای خوان ــد بیشــتری ب اصــوال مدرســه ها تاکی
ــیار  ــی بس ــوش هیجان ــه ه ــه ب ــی توج ــتن و حت ــدن و نوش ــه خوان ــت ک ــت اس درس

https://soheilamani.com/verbal-intelligence/


هوش کالمی کودکان

SOHEILAMANI.COM

هســتند، امــا نمی تــوان از اهمیــت هــوش کالمــی غافــل شــد. مهارت هــای گفتــاری 
ــن  ــر ای ــی محســوب می شــوند. اگ ــن هــوش کالم ــای ای و شــنیداری دیگــر بخش ه
مهارت هــا دســت کــم گرفتــه شــوند می تواننــد عواقبــی جــدی  در آینــده ی 
ــکاری  ــل ان ــر قاب ــش غی ــی نق ــای زبان ــراه داشــته باشــند. مهارت ه ــه هم ــودک ب ک
در زندگــی همــه ی مــا بــه خصــوص کــودکان دارنــد. در ادامــه بــه ۶ راهــکار اشــاره 

ــد. ــودکان کمــک بســیاری می کنن ــی ک ــوش کالم ــت ه ــه تقوی ــه ب ــرده ک ک
 

۱- گوش دادن به موسیقی با متن
ــا  ــدن ب ــرای خوان ــویق او ب ــودک و تش ــرای ک ــیقی ب ــش موس پخ
ــگ  ــاری او  دارد. آهن ــارت گفت ــر مه ــاده ای ب ــر فوق الع ــگ تاثی آهن
ــر  ــالوه ب ــد. ع ــاد می ده ــودک ی ــه ک ــه را ب ــم و قافی ــدن ریت خوان

ــل: ــراه دارد. مث ــه هم ــم ب ــری ه ــد دیگ ــرات مفی ــا تاثی این ه

ورزش عضالت صورت مثل زبان و لب ها  •
کمک به روان و واضح صحبت کردن  •

تقویــت دایــره ی لغــات، دســتور زبــان و مهــارت   •
یی ا ن ســر ستا ا د

تشویق کودک به ابراز احساساتش  •
ــرده و  ــر ک ــنود، فک ــان بش ــه همزم ــودک ک ــه ک ــک ب کم  •

کنــد صحبــت 
موسیقی به تقویت یادگیری کمک می کند.  •

ــت  ــه تقوی ــوان ب ــه می ت ــط خان ــا پخــش موســیقی مناســب در محی ــا ب ــس تنه پ
ــرد. ــی کــودک کمــک ک هــوش کالم

 
۲- کتاب خوانی و داستان سرایی

متخصصــان زبــان همیشــه پــدر و مادر هــا را تشــویق کــرده کــه بــرای 
ــه  ــی ک ــا زمان ــد ت ــان تول ــد از زم ــا می توانن ــد. آن ه ــاب بخوانن ــود کت ــودکان خ ک

حتــی خــود آن هــا قــادر بــه خوانــدن هســتند، ایــن کار را ادامــه دهنــد. 
ــودک  ــنیدن را در ک ــارت ش ــف مه ــتان های مختل ــنیدن داس ــرا ش زی
تقویــت می کنــد. و ماننــد گــوش کــردن بــه موســیقی بــه آ نهــا لغــات 
ــه   ــت ک ــد.  الزم نیس ــاد می ده ــی ی ــاختار زبان ــم و س ــد، ریت جدی
ــد  ــا می توانن ــد. آن ه ــاب بخوانن ــتان ها را از کت ــه ی داس ــن هم والدی
داســتان هایی راجــع  بــه خــود کودکشــان یــا خانــواده تعریــف کننــد. 
آن هــا حتــی می تواننــد ایــن داســتا ن ها را بــه صــورت نمایــش 
ــن کار  ــد. ای ــر باش ــودکان راحت ت ــرای ک ــدن آن ب ــا فهمی در آورده ت
باعــث می شــود بخش هــای بیشــتری از مغــز کــودکان فعــال 
ــرای  ــی ب ــت کتاب خوان ــال از اهمی ــای دیجیت ــن دنی ــود. پس در ای ش
کــودک خــود غافــل نشــوید و ســعی کند عــادات خــوب مطالعــه را 

ــد. ــود بیاوری ــه وج ــود ب ــودکان خ در ک
 

۳- آموزش موسیقی در سن کم
ــا ۶  ــن ۴ ت ــه از س ــی ک ــان داد کودکان ــادا نش ــال ۲۰۱۱ در کان ــی در س آزمایش
ســالگی تنهــا بــرای ۲۰ روز تحــت آمــوزش موســیقی بودنــد بــه نســبت در آینــده از 
ــان   ــق دیگری نش ــه عالوه تحقی ــتند. ب ــوردار هس ــری برخ ــی قوی ت ــوش کالم ه
ــد  ــد، ۱۵ درص ــار می نوازن ــل گیت ــیمی مث ــازهای س ــو و س ــه پیان ــی ک داد کودکان
ــد.  ــره می برن ــری به ــی قوی ت ــوش کالم ــد از ه ــاز نمی زنن ــه س ــانی ک ــتر از کس بیش

https://soheilamani.com/good-reading-habits/
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ــر  ــر هــوش کالمــی کــودکان می گذارد، تاثی ــادی کــه موســیقی ب ــر زی ــار تاثی در کن
ــن  ــت از ای ــر اس ــن بهت ــت. والدی ــکار اس ــل ان ــم غیرقاب ــر یادگیری ه ــیقی ب موس
ــت  ــه تقوی ــود ب ــودک خ ــه ک ــاز ب ــک  س ــوزش ی ــا آم ــرده و ب ــتفاده ک ــت اس فرص

ــد. ــک کنن ــم کم ــی او  ه ــوش کالم ه
 

۴- صحبت با کودک
ــا حــد ممکــن خالصــه  ــا کــودک خــود را ت ــادی صحبــت ب ــدر و مادر هــای زی پ
و کوتــاه نگه  می دارنــد. و اغلــب اوقــات تنهــا بــرای فرمــان  دادن 
ــد.  ــت می کنن ــا صحب ــا آن ه ــن« ب ــع ک ــت را جم ــل »لباس های مث
ــوش  ــت ه ــه تقوی ــد ب ــا می خواهن ــر خانواده ه ــه اگ ــی ک در صورت
ــد. ــت کنن ــاد صحب ــا زی ــا آن ه ــد ب ــد بای ــی کــودک کمــک کنن کالم

ــواده  ــا خان ــا ب ــرده ت ــودکان را تشــویق ک ــد ک ــا بای ــن آن ه همچنی
ــد  ــن می توانن ــت والدی ــن حال ــد. در ای ــت کنن ــود صحب ــتان خ و دوس
ــودک خــود  ــه ک ــم ب ــران  را ه ــا دیگ ــه ب ــح مکالم شــکل و آداب صحی
آمــوزش دهند.مثــال بــرای اینکــه بــه آن هــا آمــوزش داده کــه وســط 
ــود   ــودک خ ــا ک ــت ب ــگام صحب ــت هن ــد کافیس ــی نپرن ــرف کس ح
ابتــدا یک نفــر حــرف زده و دیگــری گــوش دهــد و بعــد کــه حرفــش 
ــد  ــد ســعی کنن ــا بای ــد. خانواده ه ــت کن ــر بعــدی صحب ــام شــد نف تم
ــرکت داده و  ــا ش ــب آن ه ــی مناس ــای خانوادگ ــودکان را در بحث ه ک
ــد. مثــال  از  ــان کنن ــا نظــر خــود را بی در جــای درســت از آن هــا درخواســت کــرده ت

ــم؟ ــازی کنی ــه ب ــح چ ــرای تفری ــی امشــب ب ــر می کن ــند: فک ــودک بپرس ک
ــت داده و  ــازه ی صحب ــه او اج ــرده، ب ــت ک ــود صحب ــودک خ ــا ک ــن ب بنابرای

حرف هــای او را بــا حوصلــه گــوش کنیــد.
 

۵- ارتباط اجتماعی کودک
کــودک خــود را بــرای ارتبــاط بــا دیگــران  تشــویق کنیــد. مثــال او را پیــش ســایر 
ــن  ــد. ای ــت کنن ــز صحب ــورد همه چی ــم در م ــا ه ــد ب ــازه دهی ــرده و اج ــا ب بچه ه
ــود.  ــوب می ش ــی محس ــت کالم ــرای تقوی ــا ب ــن روش ه ــی از موثرتری ــات یک جلس
چــرا کــه در ایــن  جلســات مهــارت شــنیداری و گفتــاری در کــودک به 
ــودکان  ــوش اجتماعی ک ــر آن ه ــالوه ب ــود. ع ــت می ش ــی تقوی خوب
ــد.  ــت یاب ــط تقوی ــات و رواب ــوع از جلس ــن ن ــت در ای ــن اس ــز ممک نی
ــر  ــه آن فک ــرده، ب ــوش ک ــران  گ ــا و نظــرات دیگ ــه حرف ه ــودک ب ک
ــتراک  ــه اش ــات ب ــتفاده از کلم ــا اس ــودش را در ب ــرات خ ــد و نظ میکن
ــا  ــازه داده ب ــود اج ــودک خ ــه ک ــت ب ــن می بایس ــذارد. والدی می گ
ــی در  ــوش کالم ــق ه ــن طری ــا از ای ــد ت ــرار کنن ــاط برق ــران ارتب دیگ

ــت شــود.  کودکشــان تقوی
 

۶- قدرت تصور کودک
ــود  ــور خ ــدرت تص ــا ق ــا ب ــرده ت ــویق ک ــود را تش ــودک خ ک
ــی از  ــز یک ــردن نی ــر ک ــد فک ــه می دانی ــور ک ــد. همانط ــان ده ــش را نش خالقیت
ــازل،  ــی چــون پ ــا بازی های ــس ب ــد. پ ــه حســاب می آی ــی ب ــای هــوش کالم حیطه ه
خونه ســازی و… قــدرت تصــور کــودک را تحریــک کــرده تــا فکــر کنــد و خالقیــت 
ــه  ــرده و از بچ ــروع ک ــتان را ش ــک  داس ــد ی ــی می توانی ــد. حت ــان  ده ــودش را نش خ
ــا کمــک  ــن بازی ه ــام ای ــد. تم ــه ده ــق تصــور خــودش آن را ادام ــه طب ــد ک بخواهی
ــا  ــد ب ــا اگــر دوســت داری ــد. ام ــه تقویــت هــوش کالمــی کــودکان می کن شــایانی ب
ــن  ــا مقاله بهتری ــش دهــدی، حتم ــز افزای ــز کــودک خــود را نی ــازی کــردن تمرک ب

ــد. ــه کنی ــودکان را مطالع ــز ک ــش تمرک ــرای افزای ــازی ب ب
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اگرچــه هــوش کالمــی در کــودکان اغلــب نادیــده گرفتــه می شــود، امــا 
می توانــد نقــش بســیار مهمــی در فــردای کــودکان ایفــا کنــد. مهارت هــای کالمــی 
در کــودکان بــه انــدازه ی تحصیــالت آکادمیــک بــر احساســات و جایــگاه اجتماعــی 

ــک  ــن  کم ــه والدی ــاال ب ــکار ب ــت. ۶ راه ــد داش ــی خواه ــر مثبت او تاثی
کــرده کــه روی مهارت هــای کالمــی کــودک خــود کار کــرده و 
ــای  ــایر مهارت ه ــت س ــه تقوی ــر ب ــن اگ ــد. همچنی ــت کنن آن را تقوی

ــد. ــت ندهی ــاالت را از دس ــن مق ــد، ای ــود عالقه مندی ــودک خ ک
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