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Abstract 
 

Background and purpose: In developmental process, children use gestures for communication. 

One of these gestures is reaching which has various communicative functions. The purpose of this research was 

to investigate the development of reaching and its communicative functions in normally developed children 

aged 8-12 months whose language was Persian. 

Materials and methods: This longitudinal, prospective observational research included nine 

non-randomized normally developed children with Persian language. Observations of mother-child 

interaction at home were conducted by semi-structural play environment and the frequency of target 

behavior was estimated. 

Results: The mean values for age of the emergence and consistent use of the reaching gesture 

were 8 months and 11 days and 9 month and 11 days, respectively. Behavior regulation was found to be 

the communicative function of reaching at this age range (P<0.001). The Frequency of this gesture 

increased during five consecutive months (P<0.001). 

Conclusion: The results showed that reaching is probably one of the first gestures formed in 

Persian speaking children and its main function is behavioral regulation of their partners. 
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 گزارش کوتاه

آن در کودکان  یارتباط يرشد ژست دراز کردن دست و عملکردها
 یطول ي	مطالعه کی: یماهگ 12تا  8از  یعیطب

  
        1يمرادیعل سهینف

        2انیفیظر عهیطل
        3ياشتر هیعط

  4یاهللا بخش تیعنا
  

  چکیده
. ژست دراز کــردن دســت کنندیارتباط استفاده م يبرقرار ها جهتکودکان در دوران رشد، از ژست و هدف: سابقه

رشــد ژســت دراز کــردن دســت و  یمطالعــه بررســ نی. هدف از اشودیاستفاده م یارتباط تیها بوده که با ناز انواع آن یکی
  است. یماهگ 12تا  8از  یزبان تهران یفارس یعیآن در کودکان طب یارتباط يعملکردها

بــا  یزبان تهرانــ یکودك فارس 9،يانامهپرسش - يابا روش مشاهده نگر،ندهیآ یمطالعه طول نیدر ا ها:مواد و روش
کــودك در محــل -تعــامالت مــادر. شدند یبررس و يرگیهدفمند، نمونه یراحتمالیغ وهیبه ش یماهگ 12تا  8از  یعیرشد طب

  شد. نییمد رفتار هدف تعو بسا ضبط افتهیساختار مهین يباز هايتیکودك و با استفاده از موقع یزندگ
 یروزگــ 11مــاه و  9مــداوم از آن  يوســن اســتفاده یروزگــ 11مــاه و  8دســت درازکــردن  شیدایــســن پ نیانگیم:  ها:یافته

رفتــار  نایــ از بسامد اســتفاده .)>001/0p(باشدیرفتار م میدرازکردن دست، تنظ یمورد نظر عملکرد ارتباط یسن ي.در بازهباشدیم
  .)>001/0p(است  شیرو به افزا متوالی هماپنج یدر ط

اســت کــه در کــودك فــارس زبــان  هــاییژســت نیمطالعه احتماالً دراز کردن دست جز اولــ نیا هايافتهیبر اساس  استنتاج:
  است. یارتباط کیرفتار شر میآن تنظ یاصل ردعملکشده و  جادیا

  
  کودك.-مادررشد کودك. تعامل . یرکالمغی ارتباط. هاژستواژه هاي کلیدي: 

  
  مقدمه

ــ یعــیدر رشــد طب  هــاياز اکتســاب مهــارت شیو پ
، تمام کودکــان معمــوال بــا اســتفاده از انگشــتان،  یکالم

 شروع ، بدن حرکات و صورت حاالت بازوها، ها،دست
 5(کننــدیارتباط مــ برقراري جهت1 هاژست از استفاده به
ارتباط مــوثر و در رشــد زبــان و  يها در برقرارژست. )1،

. داشتن اطالعات در مورد رشد ارندد ییگفتار نقش بسزا
زودهنگــام،  ییدرشناســا ينقــش مــوثر تواندمی هاژست

کودکان  يبرا یعیومداخالت متناسب با رشد طب یابیارز
بــر اســاس  .)3، 5، 11(داشته باشد یوارتباط یزبان بیبا آس

مطالعـــــــــــات انجـــــــــــام شـــــــــــده، رونـــــــــــد 
1 . gesture 
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، نشــان  2دراز کــردن دســت بیــها به ترتژست نیرشد ا
). ژســت دراز 7(باشــدیمــ 5و اشاره کــردن 4، دادن3دادن

 ء،شــی ســمت بــه بــازو کــردن باز صورتکردن دست به
 فیــتعر بــا انگشــتان بــاز ، نییکف دســت بــه ســمت پــا

ظهـــور  یمــاهگ 9یالـــ8 نیو معمـــوال بــ )10(شــودیمــ
 میتنظــ یعملکــرد ارتبــاط 3 هــاژست يبرا )5، 12(ابدییم

ــار  ت عمــل، مخالفــت درخواســ ،ی(درخواســت شــ6رفت
شــده  فیتعر 8یو تعامل اجتماع7 کردن)، توجه مشترك

رفتار)  میمنظور تنظژست به نیا کودکان از .)1، 11(است
 15(کننــدیمــ تفادهاســ یبــاطارت کی(شر یدرخواست ش

ــ)1، 6، 8، 10، 12، ــات بس ــت  ياری. مطالع ــورد ژس در م
 17(کشورها انجام شــده اســت ریدراز کردن دست در سا

از آن است  یمطالعات حاک نیا جی.  نتا)1، 8، 10، 12، 16،
 الگــوي از هــازبــان يدرهمه هاژست شیدایپ بیکه ترت

ا متفــاوت آنهــ شیدایــاما ســن پ کند،یم يرویپ یکسانی
 بــه توجــه بــا. )2، 4، 6، 7، 10، 15، 18(اســت گزارش شــده

و  صی، تشــخ یابیها در ارزرشد ژست از یآگاه تاهمی
،  رانایــ در هــاعدم انجام مطالعه در مورد ژســت درمان و

دســت و  رشد ژســت دراز کــردن فیمطالعه به توص نیا
ــا ــ یارتبــاط يعملکرده زبــان  یآن در کودکــان فارس

  پرداخته است. یماهگ 12 تا8از  یتهران
  

  مواد و روش ها
ژســت  ،ايمشاهده نگرِندهیآ یطول يمطالعه نیدر ا

 9آن در  یارتبـــاط يدراز کـــردن دســـت و عملکردهـــا
 یفارســ یعــیطب يماهــه 12تــا  8پســر)  5دختر 4کودك(

شد.  یو هدفمند بررس یراحتمالیغ يوهیبه ش یزبان تهران
 نیــیدرصــد تع80توان حجم نمونه با استفاده از فرمول و 

شــرح بــود: ســن  نیــبــه ا ودکــانانتخاب ک يارهایشد.مع
 زانیــبودن، م زبانیماه تمام، تک زبانه و فارس 8 یمیتقو

                                                
2 reaching 
3 showing 
4 giving 
5 pointing 
6 behavior regulation 
7 joint attention 
8 social interaction 

عــدم وجــود ســابقه  ســانس،یتا ل پلمید نیوالد التیتحص
، رشــد یخــانوادگ خچــهیاختالالت گفتار و زبــان در تار

 ،یو زبــان يگفتــار ،یشناخت ،یحرکت هايمهارت یعیطب
 ياقتصــاد - یاجتمــاع تیوضــع ن،یوالــد يعدم متارکه

اخــتالالت  يخچــهی، عدم وجود تار)19(متوسط خانواده
 ينامــهپرســش لیــتکم قیــ. اطالعات فوق از طریپزشک

 ينامــهکــودك و پرســش اينــهیاطالعات زم يگردآور
ــه 9و مراحــل نیســن ــد. شــرکتب ــدگان در دســت آم کنن

نواده بــه ادامــه خــا لیــعــدم تما ایــ يمــاریصورت بروز ب
ــه حــ يهمکــار ــد مطالع ــ ذفاز رون ــدندیم ــدش  نی. وال

ـــودن ـــایآزم ـــاه ه ـــس از آگ ـــژوهش ،  یپ ـــد پ از رون
  .شرکت در پژوهش را امضا کردند یکتب ينامهتیرضا

ماه) بصــورت  5( یماهگ 12تا  8کودکان از  يهمه
ــاردری یمــاه يدوره ا منــزل خودشــان مــورد مطالعــه  کب

وزش داده شد طبق دســتوالعمل قرارگرفتند. به مادران آم
هــدف در کــودك، در  يرفتارها ی، به فراخوانشده هیته

بپردازنــد.  قهیدق 30به مدت  افتهیساختار  مهین يقالب باز
-Sony.handycam.HDR نیبـــــتوســــط دور نــــدیفرا

XR100آمده در دســتبه يهاشــد.داده ییدئویــضــبط و
قــرار  يآمــار لیــو تحل هیوارد و مورد تجز spssافزار نرم

 ي¬، ســن اســتفاده شیدایــســن پ نیــیگرفتنــد جهــت تع
 ســهیمقا يوبرا نیانگیمداوم ژست دراز کردن دست از م

ــتفاده ــامد اس ــوال 5آن در  يبس ــاه مت ــا یم  يو عملکرده
 ییدوتــا هــايسهیو مقا دمنیفر يهاآن ازآزمون یارتباط

 استفاده شد.
 

  یافته ها و بحث
 شیدایــپحاضــر ، ســن  يمطالعــه هايافتهیبراساس 

و بطــور  یمــاهگ 9یال 8 ژست درازکردن دست در طول
مــداوم آن  ياستفاده یسن يو بازه یماهگ 11/8 نیانگیم

 یمــاهگ 11/9 نیانگیــو بطــور م یمــاهگ10یال9در طول 
از مطالعات انجام شده  ياریبس جیبا نتا افتهی نیاست که ا

 ).1، 8، 12، 13، 20(دارد یهمخــوان زیــکر يبه جز مطالعــه

                                                
9 Age & Stages Questionnaire(ASQ) 
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ــن پ يو ــس ــه شیدای ــود يرا در مطالع ــاهگ 42/7خ  یم
 یســن ياز دامنــه یتفاوت ناش نیگزارش کرد. احتماال ا

در مــورد  نیو اســتفاده از گزارشــات والــد مــورد مطالعــه
  .باشدیرشد ژست کودکشان م

نشان داد که در بسامد استفاده  دمنیآزمون فر جینتا
مــورد مطالعــه  یســن ياز ژست دراز کردن دست دربــازه

بســامد اســتفاده از آن در ختالف معنــادار وجــود دارد و ا
حاصل  جی. نتا)>001/0p( است شیماه رو به افزا 5 یط

نشان داد که ژســت دراز کــردن دســت  ییدوتا لیاز تحل
هر مــاه  یماهگ 11و  10،  9نظردر  مورد یسن يدر دامنه

و  وستهیصورت پهب يریگچشم ریینسبت به ماه گذشته تغ
به نســبت مــاه  12البته در ماه  )>001/0p(ه داشت یشیافزا

 نیــ).ا1) (نمــودارp=0.226نشــان داد( يکمتر رییقبل، تغ
 15، 20(باشدیسو ممطالعات انجام شده هم یبا تمام جینتا

ــ ).1، 3، 4، 8، 12، 13، ــه نظــر م ــاهگ 8-11در  رســدیب  یم
، دراز کــردن  هــاژســت ریانــدك ســا اربسی ظهور علتبه

ارتبــاط  يبرقــرا یاصــل هاياز روش یکیعنوان هدست ب
مــورد اســتفاده  ادیــبــا بســامد ز جهت درخواست کردن،

در  یارتبــاط يهاژست ریظهور سا با جایقرارگرفته و تدر
و بــا  افتــهی هشکــاربرد آن کــا زانیم ،یماهگ 12حدود 
 اســاس بــر. اســت	شــده نیگزیسطح باالتر جا يهاژست

 ن دســتمطالعــه، ژســت دراز کــرد نیــحاصــل از ا جنتای
 کیرفتــار شــر میتوســط کــودك فقــط بــه منظــور تنظــ

 ریســا جیبــا نتــا زیــن جــهینت نی.اردگیــیصورت م یارتباط
ــ )1، 4، 6، 12، 13، 15، 20(اســتســو مطالعــات هــم  نظــرهب

 ریمطالعــه بــا ســا نیــا جینتــا بــودنســو هــم لیدل رسدمی
 ينــهدام و هــاپــژوهش يمطالعات احتماال تشابه متدولوژ

  .باشدیعه ممورد مطال یسن
  

  
 12-8بسامد اســتفاده از ژســت دراز کــردن دســت  :1شماره نمودار
  یماهگ

 
صــورت اســت کــه بــه يامطالعــه نیحاضر، نخســت مطالعه

ژســت دراز کــردن دســت در کودکــان  یبه بررســ یطول
 نییزبان پرداخته است. با توجه به حجم نمونــه پــا یفارس

، الزم است در از مناطق محدود شهر تهران يریگو نمونه
  .نمود تیرا رعا اطیجانب احت جینتا میتعم

سن اســتفاده  ش،یدایها (سن پاز روند رشد ژست یآگاه
 شیدر پــا یعیتحوالت آن )در کودکان طب ریمداوم و س
کودکان در معــرض انحــراف،  یصیتشخ یابیرشد و ارز

 ايژهیــو یصــیتشخ تیــاز اهم یزبان هايبیآس ای ریتأخ
حاضــر نشــان داد کــه  مطالعــه جینتــا .)3(برخوردار اســت

است که کودکــان  یژست نیولژست دراز کردن دست، ا
ارتبــاط  يدرخواست کــردن و برقــرار يمورد آزمون برا

مــاه،  8-12 یسن در دامنــه ســن شافزای با.کردنداستفاده 
 12و در حــدود  افتــهیشیژست افزا نای ازبسامد استفاده 

تنهــا عملکــرد . تافی کاهش آن ازبسامد استفاده  یماهگ
طــور معمــول هبــ کــهرفتار بوده  میژست تنظ نیا یارتباط

ــر ــردن از ش ــت ک ــت درخواس ــاط کیجه ــورد  یارتب م
 مطالعــه نیــا هــايافتــهی. بر اساس گرفتیاستفاده قرار م

و  شیدایــرشد ژست دراز کردن دســت بــه لحــاظ ســن پ
سو بــا مطالعــات انجــام مرتبط به آن هم یعملکرد ارتباط

 احتماالً و )1، 3، 6، 8، 10، 15، 17(هاستزبان ریشده در سا
 دکنیم يرویپ یجهان ییگوال از
 

  سپاسگزاري
ــا ــه از پا نی ــمقال ــهانی ــ ينام ــته یکارشناس ــد رش  يارش

 يشــبکه از رونیــاستخراج شده اســت،از ا یگفتاردرمان
کــه مــا را در  هاییخانواده يبهداشت استان تهران وهمه

  .میکردند، سپاسگزار ياری مطالعه نیبه ثمر رساندن ا
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