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بدین  سؤاالتاول و دوم مورد نظر این طرح است. این  سؤالاز این گزارش پاسخ به  هدف

 :باشندمیشرح 

اکی در کودکان و نوجوانان چه هستند و در چه مقاطع سؤال اول: تحوالت شناختی و ادر

 ؟شوندمیسنی ایجاد 

 هایبازهدر  گیریتصمیمدر فرآیند  هاتفاوتکردن  بندیدستهسؤال دوم: مشخص و 

 مختلف سنی.

 

 آن انواعمقدمه: تعریف رشد و  -1

 یآگاهی یافتن از ثبات و تغییر انسان در طول عمر از اهداف مطالعات رشدی است. برخ

مثال، اکثر کودکان در یک رده  طوربهتغییرات در جریان رشد، جنبه همگانی دارد. 

نشان  مندیعالقه هافعالیتو  هاتجربه به جستجوی انواع معینی از سنی خاص
با یکدیگر اشتراک نظر  هازمینهحوزه رشد در همه  پردازاننظریه کهدرحالی .دهندمی

 گیریجهت، همه در یک اندکردهی از رشد را مطالعه متفاوت هایجنبهندارند و هر یک 

 درسمیی از رشد است که به نظر هایجنبهبنیادی اشتراک دارند و آن عالقه به آن 

و کودکان را به سمت یادگیری خودانگیخته جهت  شدهریزیبرنامهدرونی  صورتبه

 -1: یمکنمی. در ادامه، تغییرات رشدی را در سه زمینه کلی بررسی دهدمی

 -3شناختی و ذهنی و  هایتوانایی -2حرکتی و ادراکی، ، جسمانی هایتوانایی

 ارتباطی و اجتماعی. هیجانی، هایتوانایی

ادراکی، حرکتی و سالمت بدنی  هایتوانایی رشد جسمانی، حرکتی و ادراکی: -1

لکرد و عم حرکتی و تعادل و تغییرات در اندازه هایهماهنگیمانند توانایی دیداری فضایی، 

 .شودمیبدن را شامل 

توجه،  ازجملهپردازشی و ذهنی  هایتوانایی: تغییرات در رشد شناختی و ذهنی -2

 .گیردحافظه، دانش عملی و روزمره، حل مسئله، قدرت تخیل و خالقیت را در برمی
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شناخت و مدیریت  هایتوانایی: با تغییرات رشد هیجانی، ارتباطی و اجتماعی -3

میان فردی، روابط  هایمهارتی و زبانی، خودآگاهی، آگاهی درباره دیگران، هیجانی، ارتباط

 .شودمیدوستی، روابط صمیمانه و استدالل و رفتار اخالقی مشخص 

 گذارند.متمایز نیستند و بر یکدیگر اثر می ذکرشدهی رشدی هازمینهالزم به ذکر است که 

سؤاالت هدف الزم است بر چند  پیش از ورود به بحث اصلی و بررسی پاسخ مربوط به 

 چالش مطرح در زمینه رشد مروری داشته باشیم از قبیل:

سهم طبیعت و ژنتیک در برابر تربیت و عوامل محیطی در رشد انسان چقدر  -1

 است؟

آیا جایگاه ژنتیک و محیط در ابعاد مختلف رشدی مشابه است یا در یک زمینه  -2

 نسبت به زمینه دیگر فرق دارد؟

 ؟افتدمی اتفاق مراحلی سر کی یط ای است وستهیپ ،رشد فرایند -3

ی حساسیت بیشتر هاآنتجاربی هستند که مغز در سنین خاصی نسبت به  ایآ -4

 داشته باشد؟

 تعریف چند مفهوم مهم رشدی -1-1

دو  .پردازیممیفوق ابتدا به معرفی چند اصطالح رشدی  هایپرسشدر راستای پاسخ به 

الش اول و دوم و سایر اصطالحات در راستای پاسخ به اصطالح اول در راستای پاسخ به چ

 است: کنندهکمکسوم و چهارم  هایچالش

: Canalization-  به معنی وراثت. این مفهوم گرایش دارد به اینکه رشد برخی

لذا این رفتارها خیلی کمتر  ،باشد شدههدایت تریقوی صورتبه رفتارها خصوصیات و

قط . فکنندمیمشابه رشد  صورتبه هامحیطو در انواع  ندگیرمیمحیط قرار  تأثیرتحت 

رسد این حالت در سه را تغییر دهد. به نظر می هاآن تواندمییک نیروی محیطی قوی 

 زمینه رشدی وضعیت متفاوتی دارد.

 هانآهستند و تغییر دادن  شدههدایت ترقوی صورتبه، رشد ادراکی و حرکتیمثال  طوربه

مثال هوش و  طوربهرشد  ی شناختی و اجتماعیهازمینه کهدرحالیست. بسیار دشوار ا

محیط قرار دارد. دامنه واکنش هم قابلیت  تأثیرشخصیت چنین نیست و بیشتر تحت 

 صورتبهمتفاوت است، هر کس به محیط پیرامون خود  در افراددیگری است که 

ست. ا شدهتعیینژنتیک  صورتبهکه بخشی از این پاسخ  دهدمیپاسخ  فردیمنحصربه
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که افراد مختلف به دلیل ساختار ژنتیکی  کندمیدامنه واکنش، این مطلب را آشکار 

. در یک دهندمیمتفاوت  هایپاسخی یکسان هامحیطکه دارند به  فردیمنحصربه

یی را انتخاب هامحیطفعاالنه  صورتبهتمایل داریم  هاانسانگفت ما  توانمی بندیجمع

 (.3)کندمیوراثت ما را کامل کنیم که 

Epigenetic یی را هامحیطفعاالنه  صورتبهتمایل داریم  هاانسانما : هرچند گفتیم

ت که نیس طرفهیک، رابطه بین وراثت و محیط کندمیانتخاب کنیم که وراثت ما را کامل 

ر رفتار ب هاژنبه محیط و به رفتار امتداد داشته باشد بلکه دوطرفه و متقابل است.  هاژناز 

طه . این نوع رابگذاردمیو تجربیات و رفتار بر نمود ژن اثر  گذارندمیو تجربیات افراد اثر 

اپی ژنتیک، رشد نتیجه تبادل دوسویه بین وراثت و تمام  بر اساسرا اپی ژنتیک گویند. 

 سطوح محیط است.

Stage ته است یا طی موجود در حوزه رشد این است که رشد پیوس هایچالش: یکی از

بر این باورند که نوزادان و  دانندمیافتد. گروهی که رشد را پیوسته مراحلی اتفاق می

 هاآناوت و تف دهندمیبه دنیا پاسخ  ساالنبزرگبسیار شبیه به  دبستانیپیشکودکان 

و ی جیتدردر این نگرش، تغییرات  کهدرحالی استپاسخ  یدگیچیپ ای مقدار درفقط 

 یناگهان نسبتاًمراحلی که  صورتبهدیگر رشد را  ایعده. شودمیر گرفته در نظ جاری

 و اساحس ،در تفکر تغییر کیفیگفت که  توانمیاست قبول دارند. در تعریف مرحله 

مثال در نظریه رشد شناختی پیاژه  طوربهخاص رشدی است.  هایدورهکردن در  رفتار

شده، آمده است که رشد ذهنی  تأکیدن رشد بود ایمرحلهکه بیش از سایر رویکردها بر 

، پیاژه هر مرحله رشدی را در یک افتدمیطی چهار مرحله اتفاق  سالیبزرگاز تولد تا 

دوره سنی خاص معرفی کرده است و در هر مرحله، ساخت شناختی کودک را با ساخت 

ک مثال سب طوربه. داندمیکمی و کیفی متفاوت  ازنظرشناختی او در مراحل قبل و بعد 

که پیاژه آن را با عنوان  دبستانیپیششناخت، استدالل و حل مسئله کودک در سنین 

مرحله پیش عملیاتی معرفی کرده است با سبک شناخت، استدالل و حل مسئله کودک 

لکه ب دارد میتفاوت ک تنهانهدر سنین مدرسه که پیاژه، آن را عملیات عینی نامیده است 

 رمنطقیغیتی دارد. تفکر و استدالل کودک در مرحله پیش عملیاتی، متفاو کامالًکیفیت 

در مرحله عملیاتی عینی، کودک در امور  کهدرحالی رسدمیو تا حدی عجیب به نظر 

مسائل انتزاعی قابلیت الزم  در حلمحسوس و عینی استدالل و تفکر منطقی دارد ولی 

ی مرحله قبل قبالًمستلزم آن است که او باالتر  مرحله به مرحلهکودک از یک  ورود ندارد.
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یست نیست. البته این بدان معنا ن تغییرپذیربنابراین توالی مراحل رشد ؛ را طی کرده باشد

یر که بدون تغی هاستآنتوالی  صرفاًکه سن شروع و پایان مراحل رشد نامتغیرند. بلکه 

می است اما همه کودکان در ، گذر از این مراحل متوالی الزادیگرعبارتبه؛ ماندمیباقی 

. شواهد شوندنمیو وارد مرحله تازه  رسانندنمییک سن معین یک مرحله را به پایان 

 ایحلهمرنشان داده است که بعضی از کودکان ممکن است زودتر یا دیرتر از کودکان دیگر 

راحل م بنابراین سنین داده شده برای این؛ را پشت سر بگذارند و وارد مرحله جدیدی شوند

است از کودکی به کودک دیگر  ممکن تقریبی هستند و حد پایین و حد باالی هر دوره،

نشان دادن اهمیت  صرفاًپیاژه بر بیان دامنه سنی در مراحل رشد  تأکیدمتفاوت باشد. 

زمان است. به این معنی که عامل زمان یکی از عوامل اساسی در رشد شناختی و سایر 

درصد از  75در داشت که  تأکیدمثال او  طوربهکودک است.  شناختیروان هایجنبه

 سال منتظر ماند تا برخی مفاهیم مانند بقای ماده را درک کنند. 7کودکان باید 

Critical period محدودی اشاره دارد  زمانمدت: دوره بحرانی اصطالحی است که به

سازگارانه خاصی را یاد  رفتارهایزیستی آمادگی دارد تا  ازلحاظ اگرچه فردکه طی آن، 

یز نیاز ن کنندهتحریکبگیرد، اما برای یادگیری این رفتارهای سازگارانه به حمایت محیط 

مدت سه یا چهار روز از نور محروم  ای برایماههیک گربهبچهمثال، اگر چشم  طوربهدارد. 

 ربهگبچهدر مغزی مربوط به بینایی  مناطق بینایی را دریافت نکند، هایمحرکبماند و 

 هایدوره. در مورد انسان نیز توجه پژوهشگران به وجود چنین شوندمیرشد نکرده و تباه 

 هاپرورشگاهعینی از کودکان ساکن  هاینمونهحساسی جلب شده است. برای مثال، وجود 

و در دوره رشد  اندبودهیا درون تخت محبوس  اندداشتهکه حداقل غنای محیطی را 

نشان داده است که این کودکان  اندکردهمحیطی الزم را دریافت ن هایمحرکحرکتی، 

بعدها دچار مشکالت حرکتی خواهند شد. همچنین، موارد نادری مانند پسر جنگل که 

ین ا ترجدیبه پیگیری  پژوهشگران رانبوده است،  هاانساندوران رشد زبانی را در میان 

ایل کودکی بر زبان تسلط نیافته باشند آیا واداشته است که اگر کودکان در او هاپرسش

اول زندگی از غذا  هایسالاگر کودکان در  مثالً ای ؟یابدمیکاهش  هاآنتوانایی فراگیری 

؟ در دبینمیآسیب  هاآنیا تحریک بدنی و اجتماعی کافی برخوردار نشده باشند آیا هوش 

ا سه و نیم سالگی در تحقیقی پژوهشگران نمونه بزرگی از کودکان که بین تولد ت

تحقیق نشان داد که  جهینت را دنبال کردند. اندبودهی بسیار محروم رومانی هاپرورشگاه

در  تریطوالنیی رشد نقایصی داشتند و هرچه مدت هازمینهدر تمام  هابچهاغلب این 

ه ک. نکته جالب این است انددادهنارسایی شدیدتر و پایدارتری نشان  اندبودهپرورشگاه 
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کودکان با انتظارات فراتر از  هاآنیی که در هامحیطی محروم، بلکه در هامحیطدر  تنهانه

نیز توانایی مغز تحلیل رفته است. به عبارتی عجله  اندشدهمواجه  شانجاری هایتوانایی

 دارهایمپایه کودک با فشار آوردن به  هایتواناییبه  توجهیبیکردن در یادگیری اولیه و 

 .شودمیی مغز، باعث صدمه به کودک عصب

که  اندبودهشناختی نیز به دنبال آن  هایحوزهبا این تحقیقات، پژوهشگران در  راستاهم

در دوره زمانی خاصی آموخته شود؟  نیز بایداجتماعی  رفتارهایپیچیده و  هایشناختآیا 

 بحرانی در مورد انسان ، مفهوم دوره حساس در برابر دورههاپرسش گونهایندر پی پاسخ به 

 مطرح گردید.

Sensitive Period :بعدی نشان داد که اصطالح دوره حساس، بهتر از  هایپژوهش

ی برا که استی زمان حساس، دورهمفهوم دوره بحرانی در مورد رشد انسان کاربرد دارد. 

 رییتأثیرپذ طیمح به نسبت زمان نیا در فرد و است مطلوب خاص هایتوانایی شدن ظاهر

 نشده مشخص خوبیبهی بحران دورهی مرزها اندازهبه آنی مرزها ،حالبااین. داردی شتریب

 .است

 

 سهم طبیعت و تربیت در رشد -1-2

هستند و یا عوامل  ترمهمچالش قدیمی طبیعت در برابر تربیت و اینکه عوامل ارثی  

ب ژوهشگران اغلوجود دارد و پاسخ پ نظراختالفست که نسبت به آن ای امحیطی، مسئله

رشد کودک  سامانمندمطالعه  کهدرحالیی از رشد متفاوت است. هایجنبهیا  هازمینهدر 

دی کردند که تغییرات رشرسد، ابتدا بسیاری از روانشناسان تصور میبه حدود یک قرن می

تا حدود زیادی نتیجه رسش یا )وراثت( است و وظیفه آنان کشف الگوهای همگانی و 

 رفتارگراییروانکاوی فروید و  از نظریه متأثرست. بعد از جنگ جهانی دوم فطری رشد ا

اساسی در رشد دارند. در  تأثیریواتسون این دیدگاه برجسته شد که عوامل محیطی 

مانند رشد شناختی پیاژه و مطالعه  هایینظریهاخیر با بازگشت دوباره به بررسی  هایدهه

. این روزها اغلب پژوهشگران ایمبودهفتار مواجه زیستی، ژنتیکی و رسشی در ر تأثیرات

تبادالت پیچیده بین وراثت و محیط در نظر  رشتهیکمحصول  صورتبهرشد را 

 طورمانهتغییر دهیم ولی  خواهیممیکه  به صورتییم افراد را توانمین بااینکه. گیرندمی

ر دهند. ژنتیکی را تغیی اتتأثیر توانندمی هامحیطکه در تعریف اپی ژنتیک اشاره کردیم، 



 

9 

 سدرمیژنتیک، اپی ژنتیک و مراحل حساس رشدی به نظر  گاهیبه جا، با توجه درمجموع

 که موفقیت در هرگونه تالش برای بهبود بخشیدن به رشد بستگی به سه عامل زیر دارد:

 (هستند ترمقاومهدف )چون برخی خصوصیات در برابر تغییر  اتیخصوص -1

 فرد کیژنت -2

 مداخله مانز و نوع -3

با  پردازیممیسنی مختلف  هایبازهدر ادامه به بحث پیرامون سه حوزه اصلی رشد در 

 توجه به اهمیت بعد شناختی ابتدا بر رشد شناختی مروری خواهیم داشت.

 رشد و تحول شناختی -2

با توجه به اینکه نیازهای شناختی کودکان در سنین مختلف متفاوت است، نظام 

و حتی طراحی  هاکتابگروهی،  هایرسانهوه فرزندپروری والدین، ، نحوپرورشآموزش

و  ترمفیدبسیار  تواندمیرشد شناختی منطبق باشد  شناسیرواناگر با  هابازیاسباب

 باشد. تراثربخش

 مانند)گوناگون مورد توجه بوده است  هایحوزهکه اشاره شد تحوالت رشدی در  گونههمان

 هایتواناییشناختی و ذهنی و  هایتواناییحرکتی، -مانیادراکی و جس هایتوانایی

جداگانه  صورتبهی تحول هازمینههیجانی و اجتماعی(. اگرچه تا چندی پیش هر یک از 

گرایش بر این است که ارتباط رشد شناختی کودکان  اخیراً، اما گرفتندمیمورد مطالعه قرار 

مثال حوزه شناخت  طوربهقرار گیرد. های رشدی مورد بررسی در تعامل با سایر زمینه

 کنندهتعیین تواندمیکه چگونه تحول شناختی  پردازدمیاجتماعی کودکان به این مطلب 

رفتار اجتماعی باشد یا ارتباط رشد شناختی با توانمندی در حرکت و تعادل و هماهنگی 

 بدنی چگونه است.

 

 افتد؟یاتفاق می مراحل خاص یطشناختی ا رشد یآ -2-1

اند که رشد فرد در طول حیاتش، طیّ ی داروین به این باور رسیدهنظریهمبنای  بری برخ 

ی مراحل قرن بیستم، مارک بالدوین، فرضیه در اوایل. افتدمراحل کیفی متفاوت اتفاق می

، آغازشده ی حسی حرکتیاز مرحله رشد کودک. طبق این فرضیه، رشد ذهنی را ارائه کرد

ظرات ناین ه از ژاپی. رسدمیی العاده منطقفوقبه مرحله  نهایتدرو شبه منطقی سپس به 

از  قبل. الزم به ذکر است که را توسعه دادی مراحل رشد شناختی دهیرفت و ایذپ تأثیر
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تحت عنوان رشد شناختی وجود نداشت و وی بیش از هر کس دیگر بر  ایرشتهپیاژه 

چهار مرحله  پیاژه با مطرح کردندیدگاه داشته است.  تأثیرپژوهش درباره رشد کودک 

 بسیار واداشت. هایپژوهش، پژوهشگران را به سنی مختلف هایدامنهرشد شناختی، در 

 هایپژوهشمطالعات زیادی که در حوزه تفکر و رشد کودک انجام شده است  رغمعلی

 است. بخشآگاهیوی هنوز 

 یرقابلغدر تسلسلی ثابت و  است پیاژه معتقد بود که کودکان این مراحل را به ذکر الزم

 لقائاما برای دامنه سنی مطرح شده برای هر مرحله اهمیت چندانی  کنندمیتغییر طی 

 .کنندمیمتفاوتی از این مراحل عبور  هایسرعتنبود و باور داشت کودکان با 
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 از: اندعبارتاین مراحل 

 حرکتی-حسی  -1

 پیش عملیاتی  -2

 عملیات عینی  -3

 عملیات صوری  -4

قسمت به دنبال معرفی مختصری که از مراحل رشد شناختی پیاژه خواهیم داشت  در این

 شناختی هایتوانمندیشناختی و ذهنی، به معرفی  هایتواناییدر جدول مربوط به رشد 

و در  پردازیممی ترمشروح صورتبهسنی مختلف  هایدورهکودکان و نوجوانان در 

 دیگر خواهیم داشت.بعدی مروری بر دو زمینه رشدی  هایقسمت

 

 حرکتی-مرحله حسی

شناخت کودک از جهان داند. حرکتی می-را مرحله حسی دو سال نخست زندگیپیاژه 

و  شناختی صورتبهادراکی و حرکتی بوده است  صرفاًپیرامون که در ابتدای این مرحله 

ها هد. این بدین معنی است که کودک از احساس و ادراک اشیا و پدیشودمیعادی تبدیل 

تمایز این دو برایش آشکار  هاسالرود اما تا پیش می هاآنبه سمت شناسایی مفهوم 

که برای دست یافتن به یک شیء تا چه اندازه باید دست خود  کنندمیدرک  هاآننیست. 

؛ و دهدمی، چه روی دهندمیه میز هل و وقتی بشقاب را به سمت لب را دراز کنند

که وجودی مستقل دارند و بخشی از اشیاء دیگر  شوندمیکم، متوجه کم هاآن ترتیباینبه

است. پایداری اشیاء به این واقعیت  نیستند. کشف مهم در این مرحله، مفهوم پایداری

 جودیتموبرداشته شود، به نیز که یک شیء حتی اگر از جلوی چشم کودک  دارداشاره 

رسد که دنیا در غیاب ه این نتیجه می، کودک بترعمیقدر مفهوم داد.  خود ادامه خواهد

 . رسیدن به این شناخت برای رشد بعدی ضروری است.دهدمیاو نیز به وجود خود ادامه 

. کلمات کنندمی آغازرا  هاسمبل ، کودکان استفاده ازدوسالگیماهگی تا  1۸از حدود 

عرف م تواندمیاز اشیا باشند. یک شیء  یمعرف اشیا یا گروه توانندمیسمبل هستند و 

ه ک کندمیو گمان  شودمییک تکه چوب بر سوار  سالهسهشیء دیگری باشد. کودک 

 رابطه علیهمچنین کودک نسبت به  .کندمی سواریاسباسب است و با آن دور اتاق 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%85%D8%A8%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%85%D8%A8%D9%84
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نیازی است برای . کسب این درک از سوی کودک پیشکندمیپیدا ها درک میان پدیده

 یعنی انجام رفتار هوشمندانه. هدفمندانجام اعمال هدفمند. انجام رفتار 

 

 (یسالگ 7-2)مرحله پیش عملیاتی -

 یردگمیرا یاد  نمادها و تصورات درونیاندیشیدن یعنی استفاده از  کودکدر این مرحله، 

عملیات  و قوانین هنوز برخیاست و  غیرمنظمو منطقی او غیری کلمات و تصاویر ذهنولی 

دست  نگهداری ذهنی ذهنی را بلد نیست. به باور پیاژه، کودکان پیش عملیاتی هنوز به

اند. نگهداری ذهنی، یعنی درک این واقعیت که مقدار یک ماده، حتی پس از عوض نیافته

ب، حتی آشوند که مقدار ماند. این کودکان متوجه نمیمیباقی شدن شکل آن ثابت 

ان باقی ، یکسشودمیکوتاه و پهن ریخته  یباریک به لیوان بلند و یاز لیوان ازاینکهپس

 هایویژگیاز دیگر  ناپذیریبازگشتو  جاندار پنداری، خودمداری. ماند و ثابت استمی

 کودکان در این دوره است.

 

 سالگی( 11-7مرحله عملیات عینی) -

ی که برای او موضوعاتیا و  کندمیمشاهده  آنچهکودک تنها بر اساس در این مرحله، 

اما در خصوص موضوعاتی که عینیت ندارند  دهدمیصحیح  باشد پاسخکردن  لمسقابل

رای بیعنی موضوعات مجرد و انتزاعی توانایی ارائه پاسخ صحیح را ندارد.  یستندو ملموس ن

در این  شودمیای منطقی گرفته قیاسی که در آن از دو مقدمه نتیجهاستدالل مثال، 

نجام ا خوبیبهپذیری را پذیری و انعطافعمل برگشت تواندمی. کودک شودمی مرحله پیدا

 .شودمیشناخته نیز در این دوره درک رابطه جزء و کل نزد کودکان . همچنین، دهد

 .شودمیدر این دوره دیده کردن و ردیف کردن نیز  بندیطبقهتوانایی 

 

 

 (سالیبزرگسالگی تا  11مرحله عملیات صوری) -

وانایی ت ، نوجوانمرحله عملیات صوریدر  است. نوجوانانباالترین کیفیت شناختی نزد 

ر دمفهوم احتماالت را دریابد.  تواندمی و یابدمیرا  استدالل قیاسی و تفکر انتزاعی

ربرد کا استداللو  سازیفرضیهالمثل، سیر ضربتغییر و تفمواردی چون این دوره، 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%B0%D9%87%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%B0%D9%87%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
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فکر به تنیز د نپیرامون سئواالت گوناگون که عینیت ندار تواندمینوجوان  و فراوان دارد

 ، آینده محوری نیز از دیگر خصوصیات نوجوانان است.گراییآرمان بپردازد.

 

 

 سنی مختلف چگونه است؟ هایدورهرشد ذهنی و شناختی در  -2-2

-6سالگی(، دبستان) 5-3)دبستانپیشر رشد شناختی کودکان در سه رده سنی در ادامه ب

با در نظر گرفتن شش به بعد( مروری خواهیم داشت.  یسالگ 11و نوجوانی) (سالگی 11

 -3حافظه  -2دانش شناختی پایه  -1در حوزه رشد شناختی شامل  زیرمجموعه

حل مسئله و  -6دانش ریاضی  تفکر، استدالل و -5درک مفاهیم  -4کارکردهای اجرایی 

است. گفتنی است با توجه به اینکه سرعت رشد در  شدهتنظیم، جداولی گیریتصمیم

ساله بیشتر  4ساله و  3اختالف توانمندی کودک  مثالًزیاد است و  ترپایینسنی  هایرده

 رتپایین هایدورهرشدی مربوط به  هایگزارشاست،  ساله 8و  ساله 7از اختالف کودک 

 .تر استتر و مشروحجزئی
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 دبستانیپیشرشد ذهنی و شناختی در دوره  -2-3

 دبستانپیشدانش شناختی پایه در کودکان  -1 جدول

 دوره سنی سه تا پنج سال نوع توانمندی 

 

دانش شناختی 

 پایه

 ساله 3دانش شناختی کودک 

با حروف الف تا ده بشمارد یا تواندمی سالهسه کودک یک -

 عادتی تکرار کند. صورتبهرا 

 شناسایی شود داده یاد وی به اگر اعداد و حروف برخی -

 .کندمی

 شناسایی کند. تواندمیرنگ اصلی را  4 -

 با دستوراتی و کرده مقایسه یکدیگر با را اشیا تواندمی -

ا درک کرده و ر خالی و پر یا متفاوت هم به شبیه مفاهیم

 انجام دهد.

 دارد تردد هاآن در معموالً که هاییمکان و شخود اسم -

 .شناسدمی را

 ،(کمیت)بیشتر و کمتر مانند دشوارتر مفاهیم برخی -

 ار کیفیت و( جنس) نرمی و زبری ،(اندازه) بلندی و کوتاهی

 .کندمی درک

 عالقه هاعروسک و اشیا با( نمادین) وانمودی هایبازی به -

 .دهدمینشان 

 در هم و داستان تعریف در هم). کندمی پردازیخیال -

 .( ... و نقاشی تشریح

 ظهر فردا، و امروز دیروز، قبیل از زمان به مربوط مفاهیم -

 .داندمی را شب و

 .داندمی را وپادست انگشتان تعداد -

 ندمان؛ کند برقرار ارتباط مرتبط کلمات بین تواندمی -

 خیاطی و سوزن

 ساله 4دانش شناختی کودک 

 مورد در تواندمی امروز و دیروز از راترف چهارساله کودک -

 .باشد داشته درکی هم هافصل و تعطیالت

 هشت حدود. )کندمی پیشرفت هارنگ شناسایی در -

 (رنگ
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 ایاولیه شناخت تواندمی متنوع هایحوزه مورد در -

، وحشباغ، آهنراه ،قطار ،فرودگاه مثال: طوربه باشد، داشته

ته، فصول سال، کارهای خانه، دریا، روزهای هف ،کشتی، قایق

بدن، حواس  هایاندامشام، ، ناهار، خرید کردن، صبحانه

 هاخوراکیمختلف، 

 بال گربه مثالً دهدمینشان  واکنش معنابی جمالت به -

 .دارد

 .زندب حدس یا بسازد داستان تصویر، یک برای تواندمی -

 س بزند.دروال داستان، پایان آن را ح بر اساس تواندمی -

 .دبرمی لذت لطیفه و معما از -

 .دارند متفاوتی صداهای حروف فهمدمی -

 ساله 5دانش شناختی کودک 

 .کندمی پیدا بیشتری شناخت پول به نسبت -

 .بردمی نام ترتیب به را هفته روزهای -

ذا اگر خوب غ سئواالت به و پرسدمی ترپیچیده سئواالت -

کامل پاسخ  طوربه شودمینخوری یا مسواک نزنی چه 

 .دهدمی

 دهآین بینیپیش و حال مورد در گذشته تجارب کمک با -

 .دهدمی نظر

 نای از اطالعاتی و مادرش و پدر نام تلفن، شماره ،نشانی -

 .داندمی را قبیل

 5-3دانش شناختی کودک  

کودک در این دوره جاندار پندار است. جاندار پنداری  -

 جانبی اشیا و امور بدین معنی است که به نظر کودک، اشیای

ه ک کندمیهستند. لذا کودک با اشیا طوری رفتار  جاندارنیز 

 گویی دارای احساس و عاطفه هستند.

 ،ابزارها ،هالباس ،هابازیاسباب دبستانیپیش کودکان -

تی جنسی صورتبه را هارنگ و مشاغل بازی، ،خانگیلوازم

 .کنندمیتفکیک 

 رد نسیتج به مربوط ایکلیشه عقاید کودکی اوایل در  -

 .شودمی ترقوی کودکان
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پسرها برای تسلط و  ژنتیکی ازلحاظ رسدمیبه نظر  -

اری و همک تأثیرپذیریو دخترها برای صمیمیت،  جوییبرتری

 آمادگی دارند.

از دائمی بودن  دبستانیپیش هایسالطول  کودکان در -

 دداننمییعنی  کنندمیجنسیت خود درک شناختی کسب 

، تغییر کند هاآنس و آرایش مو و بازی لبا کهدرصورتیحتی 

 ثبات دارد. هاآنجنسیت 

 آغاز، فرایندهای فکری خود را دبستانیپیشکودکان  -

و از آن برای تعبیر کردن رفتار خود و دیگران و بهبود  کنندمی

بخشیدن به عملکرد خویش در تکالیف مختلف استفاده 

 .کنندمی

یشه افراد هم کنندمیفکر  سالهسهکودکان دو تا  -

که برخی  فهمندنمیو  کنندمیهماهنگ با اعمالشان رفتار 

 .گذارندمی تأثیرذهنی مانند عقاید هم بر رفتار  هایحالت

به  توانندمی هاانسانکه  فهمندمی سالگیسهکودکان در  -

 چیزی فکر کنند بدون اینکه آن را ببینند یا لمس کنند.

افکار و عقاید برای اشاره به  چهارسالگیبین سه تا  -

 .کنندمیخودشان از فکر کردن و دانستن استفاده 

هم عقاید و هم امیال  دانندمیبه بعد  چهارسالگیاز  -

 رفتار را تعیین کنند. توانندمی

 درستیبهکه واقعیت را  ایعقیدهدرک عقیده غلط یا  -

 و این شودمینیرومند  سالگیششدر چهار تا  دهدنمینشان 

برای درک خویشتن و دیگران است و ابزار قدرتمندی 

 اجتماعی است. هایمهارت خوبی برای یبینپیش

 رد اطالعات منفعل منبع را ذهن دبستانپیش کودکان -

 و الفع عاملی را آن تربزرگ کودکان مقابل، در. گیرندمی نظر

 لهچهارسامثال از دیدگاه کودک سه تا  طوربه. دانندمیزنده سا

شکاری وجود ندارد که فرد در حال فکر تا زمانی که عالئم آ

 دانندمین هاآناست.  شدهمتوقفکردن است فعالیت ذهنی 

وش یا به داستانی گ کنیممیزمانی که به تصویر نگاه  شودمی

 یم فکر کنیم.توانمیهم  دهیممی
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 دبستانپیشحافظه در دوره  -2 جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

رشد 

شناختی و 

 هنیذ

 دوره سنی سه تا پنج سال نوع توانمندی

 

 . حافظه2

 ساله 5- 3 کودک حافظه

 و پردازش و نگهداری توانایی یعنی فعال حافظه -

 یدبستانپیش سنین از که حافظه در اطالعات کاریدست

 کودکان هم سنی دوره این در کهطوریبه .شودمی آغاز

ذهن خود را در  چند گزینه زمانهم طوربه توانندمی

 ترسریعبعدی رشد،  هایدورهاما این قابلیت در ؛ دارندنگه

 و کیفیت و کمیت باالتری دارند. کندمیرشد 

 یک تشخیص توانایی یعنی بازشناسی حافظه -

 ایمجموعه میان از انددیده قبالً که تصویر یا بازیاسباب

ساله در حافظه  5و  4 کودکان درواقع. جدید هایمحرک از

 .کنندمیسی به نحو چشمگیری خوب عمل بازشنا

 بازشناسی از ترضعیف خیلی هاآن یادآوری حافظه اما -

 هاآن به ابتدا را اقالم از ایمجموعه اگر که معنا این به است

 بگوییم و کنیم پنهان دیدشان از سپس و داده نشان

دشوار است  هاآن برای ببرند نام انددیده که را مواردی

از محرک غایب تصویر ذهنی تشکیل چون الزم است 

 است مشاهدهقابلروند رو به رشد آن نیز  حالدرعیندهند. 

 دتوانمیبیش از یک الی دو قلم را ن دوسالهکودک  مثالً

 4تا  3سالگی، این رقم به  4در  کهدرحالییادآوری کند 

 .رسدمیقلم 

ی رویدادها ساالنبزرگ مانند دبستانیپیش کودکان -

در  ازآنچه توانندمیو  آورندمیاری را به یاد آشنا و تکر

توصیفاتی کلی ارائه  دهدمیزمان یا مکان خاصی روی 

به  از اعمال کلی سالگیپنجکنند. این توصیفات از سه تا 

 ؤالسمثال  طوربه. کنندمیپیشرفت  ترجزئیسمت اعمال 

کنیم در یک  کارچه رویممیوقتی به مراسم عروسی 

مانند ورود به سالن،  تریکلیاز اعمال  سالهسهکودک 

پشت میز تا یک کودک  و نشستن پرسیاحوالسالم و 

فرق دارد. این در  کندمیجزئیات هم اشاره  که به سالهپنج

همیشه زنجیره و روال اعمال  تقریباًحالی است که 
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. این توانایی به تالش اولیه شوندمییادآوری  درستیبه

به این صورت  کندمیهم کمک  زیریبرنامهکودکان برای 

 شودمیمطلوب منجر  هایهدفکه زنجیره اعمالی که به 

 .کندمیرا بازنمایی 

 معنادار رویدادهای بازنمایی یا اینامهزندگی حافظه -

 و محاوره و ارتباط هایمهارت بهبود موازاتبه گذشته

ا و ب ترمشروحکودکان  توصیف و یابدمی بهبود شناخت

 شتر خواهد بود.جزئیات بی

 خاطرات یادآوری در دبستانیپیش کودکان با اگر -

 هاستفاد تکراری روش مقابل در توضیحی روش از گذشته

 یترمشروح و تریافتهسازمان شخصی ماجراهای بعدها شود

 عنیی توضیحی روش است ذکر به الزم. کنندمی تعریف را

 دهیپرس مختلفی سؤاالت کودک از رویداد یک با رابطه در

ه اظهارات کودک اطالعاتی اضافه شود، ضمن اینکه ب و شود

یادآوری و ارزیابی خود را از رخداد در اختیار کودک 

روش تکراری یعنی پرسیدن مکرر یک  کهدرحالیبگذاریم. 

ا رفتیم ی وحشباغکوتاه جواب مانند یادت هست به  سؤال

 چه کردیم؟ وحشباغدر 

به  نسبت هادختر گذشته رویدادهای حافظه در -

 .کنندمیی را بیان ترمشروح هایحکایت پسرها

 گراجمع هایفرهنگ در که کودکانی شدهمشاهده -

 خود ترجیحات و هاهیجان افکار، مورد در کمتر هستند

 هایفرهنگ کودکان از بیش چون کنندمی اظهارنظر

 به)اندشده منع خود مورد در کردن صحبت از فردگرا

تجارب محیطی، اجتماعی و فرهنگی  گفت توانمی عبارتی

 .(گذاردمی تأثیرحافظه کودکان  هایمهارتبر 

 استفاده حافظه راهبردهای از ندرتبه کودکان این -

 عمدی ذهنی هایفعالیت حافظه، راهبردهای. کنندمی

 شافزای یادآوری احتمال تا کنندمی کمک ما به که هستند

 یا اطالعات کردن دهیسازمان ذهنی، مرور مانند یابد

 ندیبدسته مثالً؛ مشابه اقالم و اطالعات کردن بندیدسته

 ...و هامیوها دسته کردن ی حیوانات
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. است محدود کودکان این در فعال حافظه گنجایش -

 7 در رقم پنج تا سالگی 5/2 در رقم دو از کهطوریبه

 .یابدمی افزایش سالگی

 :سالهسهحافظه کودک 

 توانایی هنوز فعال فظهحا ناکافی رشد دلیل به -

 همین به. ندارد زمانهم صورتبه چیز چند داشتننگه

. گویا دهدمیدلیل حتی رفتارهای خودمحوری را نشان 

 زمانهمدرک کند و  خوبیبهموضع دیگران را  تواندمین

 چند بعد را در نظر بگیرد.

سه آیتم را در حافظه  تواندمیدر آزمون توالی  -

 د و دوباره تکرار کند.نگه دار مدتکوتاه

اگر بپرسیم روز قبل چه اتفاقی افتاده است آن را به  -

 که ایسادهمتن کتاب یا داستان  تواندمی. آوردمیخاطر 

بارها شنیده است را به خاطر بیاورد و برای دیگران تعریف 

 کند.

حافظه بازشناسی در وضعیت خوبی است و جزئیات  -

 .آوردمیتصاویر را به خاطر 

 است. بهبودیافتهه یادآوری نسبت به قبل حافظ -

 ساله 4حافظه کودک 

 با را آیتم چهار حداقل توالی چهارساله کودک یک -

 .کند تکرار و بازسازی تواندمی حافظه از استفاده

 یرویدادها توالی که باشد شنیده داستانی اگر حتی -

 یی است.بازگو به قادر باشد مرحله چهار یا سه آن

 هسال 5حافظه کودک 

 ینا در. رسدمی پنج به سالگیپنج در توالی یادآوری -

 یبترت با را بلند داستان یک تواندمی کودک تنهانه سن

 بازگو مه را گذشته اتفاقات بلکه کند تعریف وقایع صحیح

 شامل زنی را کلمه پنج یا عدد پنج توالی، تعداد این. کندمی

 .شودمی
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 دبستانپیشارکردهای اجرایی در دوره ک -3جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

رشد 

شناختی و 

 ذهنی

 دوره سنی سه تا پنج سال نوع توانمندی

 

. کارکردهای 3

 هایتوانایی)اجرایی

ی، انتقال تمهار

ذهنی و 

 (پذیریانعطاف

 :5-3بازداری کودک 

 کردن واکنش بازداری یعنی توانایی سرکوب -

طبق  غالبغیر غالب و خودکار و انجام واکنش 

در بازی روز و شب که کودک  مثالً؛ دستورالعمل

باید با دیدن تصویر خورشید بگوید شب و با 

دیدن تصویر ماه بگوید روز. یا بازی مشت انگشت 

تعقیب کردن ماهی خالف جهت  هایبازی ایلور 

 ...نشانگر و

 لمسائ حل در دبستانپیش سن در کودکان -

 .دارند تکیه بازداری توانایی به شدتبه

توانایی انجام یک سری  سالگیسهاز  -

. شودمیی در کودک دیده تمهار هایواکنش

ساله در تکالیف مربوط به  4و  3البته کودکان 

، شب -دو ضربه و روز  -بازداری مانند یک ضربه 

 هنوز خطاهای متعددی دارند.

 یسن دوره این در کودکان اینکه به توجه با -

 ددارن قرار یطیمح خطرپذیری معرض در بیشتر

 هایمحرکت که از اس آن نیازمند این و

نامناسب بازداری کنند تا بتوانند یک مسئله را 

حل کنند توانایی بازداری بیش از سایر 

کارکردهای اجرایی در این دوره سنی رشد 

 .کندمی

 اجازه کودک به غالب، و قوی پاسخ بازداری -

 و ممکن هایپاسخ سایر مورد در که دهدمی

ود خ این درواقع. کند فکر عملکرد ییرتغ

شناختی مانند  هایمؤلفهسایر  کنندهتسهیل

 حافظه فعال است.
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انجام تکالیف بازداری در این دوره سنی،  -

. تقویت رشد کنندمیحافظه فعال را تسهیل 

ه ب دهدمیاجازه  دبستانیپیشبازداری به کودک 

ممکن و تغییر عملکرد فکر کند  هایپاسخدیگر 

در دوره سنی دبستان بر عملکرد حافظه  نتیجهدر

 نتیجه مطلوب دارد.

رشد  دبستانپیشحافظه فعال در دوره  -

بعدی رشد  هایدورهندارد و در  ایمالحظهقابل

 .شودمیکارآمدتر 

 پذیریانعطافانتقال و 

 ساله 5-3کودک 

 ناییتوا ناکافی رشد دلیل به سالهسه کودک -

 پافشاری خود اضعمو بر معموالً ذهنی، انتقال

 گیرندمیبه عبارتی وقتی موضعی . کندمی

، هاآنتالش مخاطب برای تغییر موضع  رغمعلی

 دهندمیصحبت مخاطب را گوش  کهدرحالی

و  دارندبرمیاز موضع خود دست  سختیبه

 کمی دارند. پذیریانعطاف

 در انتقال دبستانپیش کودکان ضعف -

 آن، قواعد زیبا حین در که ییهایباز در ذهنی،

سه تا  کودک است. مشاهدهقابل شودمی عوض

و بین د تواندمی ایمالحظهقابل طوربه چهارساله

 وضوحبهقوانین  هاآنمجموعه پاسخ که در 

و متمایز باشد انتقال ذهنی را انجام  تشخیصقابل

بر  باریککه  بندیدستهدر بازی  مثالً؛ دهد

باید  اساس رنگ و بار دوم بر اساس شکل

 اینکه رغمعلیانجام شود کودکان  بندیدسته

بر حفظ قاعده  کنندمیدستورالعمل را درک 

بازی به روال مرحله اول اصرار دارند. حتی اگر 
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در سطح شناختی این توانمندی را نشان دهد، 

اجرا تمایل دارند قاعده بازی را تغییر  در عمل و

 ندهد و بر قاعده قبلی اصرار دارند.

مانند  هم ذهنی پذیریانعطاف و انتقال -

حافظه فعال در دوره پیش از دبستان، رشد 

دارد ولی در کودک سنین دبستان،  محدودتری

به  شود کهمیدیده  ایمالحظهقابلپیشرفت 

تا کودکان در تکالیف  کندمیسهم خود کمک 

 پیچیده عملکرد خوبی داشته باشند.
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 دبستانپیشمفاهیم در دوره  درک -4جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

رشد 

شناختی 

 و ذهنی

نوع 

 توانمندی
 دوره سنی سه تا پنج سال

 

درک 

 مفاهیم

 :سالهسهدرک مفاهیم و تجسم ذهنی در کودک 

 «کجا و چیزی چه کسی، چه» سئواالت: به پاسخ در -

 عبارات این از هم خودشان و دهند پاسخ توانندمی

 .کنندمی استفاده پرسشی

کمی  هاآنبرای  «چه زمانی، چرا و چگونه»درک  -

 .طلبدمیمشکل است چون سطحی از تفکر انتزاعی را 

را  ایرابطهمفاهیم متضاد مکانی، زمانی و  -

 ، جلو و پشت(بعداًمانند درون و بیرون، حاال و )فهمدمی

در درک مفاهیم انتزاعی بخصوص مفاهیم دینی به  -

ر انتزاعی نوعی دلیل جاندار پنداری و نداشتن تفک

مورد مفاهیم خدا، فرشته،  در مثالً؛ دارند انگاریانسان

مورد مرگ  در ناپذیریبازگشتشیطان و... به دلیل 

 ت.نیس درکقابل هاآنبودن برای  ناپذیربازگشتمفهوم 

و بهبود تجسم ذهنی  پردازیخیالبه دلیل  -

تصور  هاآناشخاص، اشیا و وقایع را در غیاب  توانندمی

ف تعری توانندمینند لذا وقایع روزمره را بهتر از قبل ک

 کنند.

 ساله 4درک مفاهیم و تجسم ذهنی در کودک 

؛ دکنمی درک را فضایی مفاهیم به مربوط دستورات -

 زیر بردار و آن گوشه باال بگذار. آن از را عروسکت :مثالً

 .داندیمبلندتر و بلندترین را  مفهوم تر و ترین مثل -

و  دهدمیچرا، چگونه و چه زمانی پاسخ  سؤاالتبه  -

 .کندمیاستفاده  هاآنخودش هم در پرسش از 

 ساله 5 در کودکذهنی  و تجسمدرک مفاهیم 

و از  داندمی را راست و چپ مفهوم سالهپنج کودک -

 بیست تا را اعداد مفهوم .شماردمیروی عادت تا سی 
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 ول،ا)ندک بیان اسمی صورتبه را اعداد تواندمی و داندمی

 فهمدمیتخمین و برآورد را  میمفاه (.سوم و دوم

 ، حدودًا(تقریباً)نزدیک، 
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 دبستانپیشتفکر، استدالل و دانش ریاضی در دوره  -5 جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

رشد 

شناختی و 

 ذهنی

 دوره سنی سه تا پنج سال نوع توانمندی

 

تفکر، استدالل 

 و دانش ریاضی

 ساله 5-3و استدالل در کودک تفکر 

 یادراک جنبه بیشتر مرحله این در کودک تفکر -

 .است مبتنی امور ظاهری هایجنبه بر و دارد

در دوره پیش از دبستان، هنوز تفکر  کودک -

 عملیاتی و یا منطقی ندارد.

شباهت میان اشیا و امور را  تواندمی کهدرحالی -

ی ویژگ یا یک تنها بر مبنای یک جنبهانتزاع کند 

هنوز مفهوم طبقات . دهدمیظاهری این کار را انجام 

که باد حاصل از  فهمدمین مثالً. داندمیرا نکلی 

وسایل سرمایشی از نوع همان بادی است که درخت 

 .دهدنمیرا در یک طبقه قرار  هاآنو  دهدمیرا تکان 

 امر جزئیر در استدالل کودک یک امر جزئی ب -

خواهد از خانه بیرون ان میمام»دیگر مبتنی است. 

از این رفتار مادر  را« برود چون موهایش را شانه کرد

 چون کندمی و تصور کندمیدر روز قبل استنباط 

 خواهد برود بیرون.می زدهشانهمامان مو را 

است  ناپذیربازگشتاستدالل در این مرحله  -

که اگر دو ردیف مهره سبز و زرد به تعداد  صورتبدین

وجود داشته باشد و کودک ببیند که تعداد مساوی 

های زرد را در بخواهیم مهرهبعد از او برابر است  هاآن

 وهای سبز را در ظرفی بریزد و مهره ترکوچکظرفی 

های ظرف بپرسیم کدام بیشتر است مهره اواز 

داند چون ظرف پرتر است و را بیشتر می ترکوچک

 .بیندمی تفکر او چیزی است که در ظاهر مبنای

 سالهسهدانش ریاضی و منطق کودک 

 نندتوامی رسندمی سالگیسه به کودکان وقتی -

متشکل از پنج شی را بشمارند ولی هنوز  هایردیف
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اگر  مثالً؛ کلمات چه معنایی دارند دانندمین

اما در ؛ دهندمیرا داشته باشیم  چیزیکدرخواست 

 والً معمچیز  پاسخ به درخواست دو سه چهار و...

 است در حالی. این دهندمیمقدار زیاد اما نادرستی را 

پنج و شش به دو مقدار متفاوت  مثالًکه  دانندمیکه 

این تفاوت  دانندمیدقیق ن صورتبهاما ؛ اشاره دارد

 در چه حد است.

تفاوت میان رویدادهای ذهنی و رویدادهایی که  -

 داننتومیو  دانندمیدر بیرون اتفاق افتاده را کامل 

 ذهنی مجسم کنند. صورتبهمسائل عینی را 

 .اندکردههنوز در حل مسئله ذهنی رشد کافی ن -

 دهندمیتوالی و ردیف کردن عالقه نشان به  -

. حتی کنندمیاشیا را بر اساس اندازه ردیف  مثالً

که این مثالًاست  درکقابل هاآنزمانی برای  هایتوالی

ا ی شویممی بعد سوار ماشین پوشیممیاول لباس 

 .آیدمیبعد از روز  ،اینکه شب

تا حدی توانایی تصور فرایند و جریان یک رفتار  -

 نتایج عملکرد خود توانندمیرا دارند لذا بهتر از قبل 

 گیریتصمیمکنند. )این حالت در نحوه  بینیپیشرا 

 است(. مشاهدهقابلکودک  هایانتخابو 

 .ندکنیم پیدا را ریاضی ساده محاسبات توانایی -

 جورچین، تکمیل تصاویر، جورچین هایبازی -

ل و نسبت به این قبی دهندمیبسیار بهتر انجام  ... راو

 .دهندمیعالقه نشان  هابازی

 .شناسدمیاشکال پایه )دایره، مربع و مثلث( را  -

 ساله 4دانش ریاضی و منطق در کودک 

 معنی بر سالگی 4 تا نیم و سه در کودکان اغلب -

و  شمارندمیدرست  ،کنندمی پیدا تسلط ده تا اعداد
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سالگی  4حدود  . درکنندمیترتیب را درک 

 .کنندمیاولیه حساب را هم حل  هایمسئله

در یک تصویر که متشکل از چند جزء است  -

 تواندمی. دهدمیرا تشخیص  شدهحذفقسمت 

 متشکل از چند قطعه را تکمیل کند. هایجورچین

چند  شناسدمیدها را یا واح هاپولرقم برخی  -

 تومان یا چند متر.

 بردمیاول، وسط و آخر را درک کرده و به کار  -

 بشمارد. تواندمیرا  20تا  1و از 

اندازه  بر اساساشیاء و تصاویر را  تواندمی -

 متوالی مرتب کند. صورتبه

 انجام دهد. تواندمیساده را  هایتفریقجمع و  -

 هایتداللاس، شودمی ترمنطقیتفکر تا حدی  -

 .کندمی آغازساده و تشخیص علت و معلول را 

 سالهپنجدانش ریاضی و منطق در کودک 

 .دارد را دست دو با شمارش توانایی -

 حل ذهنی صورتبه را ساده هایجمع برخی -

 .گل چهار شودمی گل سه و گل یک مثالً؛ کندمی

 .کندمیاستفاده  وخطاآزموندر حل مسائل از  -

 دبستانپیشدر کودک  گیریتصمیم، حل مسئله و ریزیبرنامه -6 جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع 

 توانمندی
 دوره سنی سه تا پنج سال

 

 ،ریزیبرنامه

حل مسئله و 

 گیریتصمیم

 ساله 5-3در کودک  ریزیبرنامه

 هرچند است ضعیف دوره این در ریزیبرنامه -

 .شودمی بهتر جاتیدر به سالبهسال

 ایچندمرحلهدر تکالیف  دبستانپیشکودکان  مثالً -

تصمیم بگیرند کدام مرحله را اول و  توانندمی ندرتبه

الزم  معموالًمنظم انجام دهند و  صورتبه بعداًکدام را 
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رشد 

شناختی 

 و ذهنی

 هاآنبه  ایچندمرحله هایبازیاست والدین در اجرای 

 مراحل را چگونهیی داشته باشند در این مورد که هاتوصیه

 انجام دهند.

 به دلیل تکانش گری و ضعف دبستانیپیشکودکان  -

عملکرد ضعیفی  ریزیبرنامهدر احتراز از اقدام سریع، در 

و حل مسئله تا حدی  گیریتصمیمدارند و بالطبع در 

ن که البته طی رشد ای کنندمیتکانشی )بدون فکر( عمل 

 .شودمیروند بهتر 

 سالهسهر کودک توانایی حل مسئله د

برای هدایت و نظم  شوندمیمواجه  ایمسئلهقتی با و -

ر بیرونی دارند به عبارتی بلند فک دادن به رفتار خود، گفتار

و روش حل مسئله خود را برای خودشان بازگو  کنندمی

 در شرایط پرفشار و ترهابزرگ. شبیه حالتی که کنندمی

 .ندکنمیود بازگو نجوا با خ صورتبهاسترس، افکار خود را 

 حتی دهد انجام تواندمی را ذهنی یهامقایسه برخی -

 را منطقی روال یک بودن غیرعادی قیاس، حین در

 یشهاتخم روی ببعی بگوییم اگر مثالً؛ دهدمی تشخیص

 .خنددمی شود جوجه تا نشسته

 .دهندمیانجام  تنهاییبهحل مسائل ساده را  -

ته داش ایسادهاسیر تف تواندمیی مختلف هازمینهدر  -

مده باران آ احتماالًبا دیدن زمین خیس بگوید  مثالً؛ باشد

 است.

 ساله 4توانایی حل مسئله در کودک 

 تواندمی بلکه کند حل را ساده مسائل تواندمی تنهانه -

 .دهد توضیح کالمی صورتبه را هاآن حلراه

 :تاندبسپیشدر کودکان  گیریتصمیمحل مسئله و 

سنین  در الخصوصعلی کودک یک یزندگ در -

ظهور  حل مسئله سالیبزرگبیش از سنین  دبستانیپیش

 اترهبزرگدارد چون بسیاری از کارهای ابتدایی که برای 



 

30 

ه ک شودمینوعی مسئله تلقی  هاآنآسان شده است برای 

 آن را پیدا کند. حلراهباید 

 برای روزی که موضوعاتی تجربه و سن افزایش با -

 د.به مسائلی عادی تبدیل شو تواندمی بوده مسئله کودکان

 توانایی مسئله حل در مهم هایتوانایی از یکی -

ک ی اگرچهاست.  بازنمایی درونی از یک موقعیت تشکیل

ا دارد ر هاتوانایی بازنمایی موقعیت دبستانیپیشکودک 

خصوصیات مهم یک موقعیت کدام است  داندمیاما هنوز ن

 استفاده کند. هاآنباید از  کارآمد صورتبهیا چگونه 

وقتی بین تجربه خود از یک  چهارسالهکودکان سه و  -

ی دیگران در مورد آن تناقض احساس هاموقعیت و گفته

بر مبنای تجارب خود بازنمایی ابتدایی تشکیل  کنندمی

کودکان در سنین باالتر، سعی  کهدرحالی دهندمی

 کیل دهند که بینی ذهنی تشهانوعی بازنمایی کنندمی

 تعادل ایجاد کنند. هااین تناقض

 تانیدبسپیشعلیرغم اینکه پیاژه مدعی بود کودکان  -

توانایی حل مسائل علمی و قیاسی را ندارند، مطالعات اخیر 

 هازآنچحاکی از آن است که کودکان خردسال خیلی بیش 

 است توانایی حل مسئله دارند. شدهیمتصور  حالتابه

ده کردن تکلیف و حذف زوائدی است که کلید کار سا -

در فرایند حل مسئله نقش اساسی ندارند. چون کودکان 

سنین پایین از همه ابزارهای شناختی الزم برای حل 

 مسئله برخورداری کافی ندارند.

 بهترین مسئله «تفاوت متناسب»فرضیه  بر اساس -

اصله است که ف ایمسئلهبرای ترغیب کودکان به یادگیری 

 داشته باشد. هاآنا دانش فعلی کمی ب

 طوربه) چندبعدیدر حل مسائل  سالهپنجکودکان  -

ه اینکه کدام بازو ب بینیپیشمثال مسئله اهرم موازنه( و 

ه وزن ب زمانهم صورتبه قادر نیستند رودمیباال یا پایین 
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توجه کنند و فقط به وزن توجه  هاو فاصله وزنه هاوزنه

 .دارند

گرایش شدیدی به استفاده از قواعد  لهساپنجکودکان  -

برای در نظر گرفتن ابعاد  هاآندارند و تشویق  بعدییک

در حل مسائل ریاضی و  تنهانهدشوار است.  چندگانه

استداللی که در مسائل فضایی، هیجانی، اجتماعی و... نیز 

 .باشندمیچنین 

در مورد احتمال موفقیت خود  دبستانیپیشکودکان  -

 هستند. بینخوش ازحدبیشئل، در حل مسا

 رشد ذهنی و شناختی در دوره دبستان -2-4

 دانش شناختی و کارکردهای اجرایی در دوره دبستان-7جدول 

 

 دوره سنی شش تا یازده سال نوع توانمندی

 

 و دانش شناختی

کارکردهای 

 اجرایی

 دانش شناختی در کودک دبستانی

 .کنندمیهوم عدد را درک کودکان دبستانی مف

درک  ،دبستانیپیشنسبت به دوره  یکودکان دبستان

 دارند. تریدقیقفضایی 

کودکان دبستانی، از فضاهای بزرگ آشنا مانند محله یا 

ی هامدرسه بازنمایی ذهنی دارند که آن را نقشه

 شناختی گویند.

این کودکان باید نقشه کلی را با مرتبط کردن اجزای 

 باط کنند.مجزا استن

ی بازنمای ی شناختی کودکان دبستانی یعنیهانقشه

از یک فضای بزرگ به مهارت  اینقشهذهنی 

در درک دیدگاه دیگران نیاز دارد چون  مالحظهقابل

 مشاهده کرد. توانمیکل فضا را در یک زمان ن معموالً

ش افزای سرعتبهپردازش اطالعات در کودکان دبستانی 

 .کندمیپیدا 
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، شودمی شناختی در این سن خودکارتر هایوارهطرح 

کودک دبستانی رفتارهای تکراری که خوب تمرین شده 

 در این بالطبعو  دهدمیخودکار انجام  صورتبهباشد را 

 رفتارها به توجه کمتری نیاز دارد.

نسبت به سنین قبلی  بهرهوش، سالگیششحدود 

حدود  یو با پیشرفت تحصیلی همبستگ شودمیپایدارتر 

 پنجاه شصت درصد دارد.

 در کودک دبستانیبازداری 

ساله در تکلیف یک ضربه دو ضربه و روز  7و  6کودکان 

شب نسبت به کودکان در دوره پیش از دبستان، عملکرد 

 بسیار بهتری دارند.

 هکنندمنحرف هایمحرکبازداری توانایی کنترل کردن 

مهارت  درونی و بیرونی است. افرادی که در بازداری

 طنامربواجازه دهند که ذهنشان به افکار  توانندمیدارند 

 هایمهارتمنحرف نشود و این توانایی به خیلی از 

 .کندمیپردازش اطالعات کمک 

 در کنارتوانمندی بهتر کودکان دبستان در بازداری 

ی هادر پردازش هاآنعملکرد حافظه فعال، به  یارتقا

 .کندیمکمک  ترسریعسطح باالتر و 

 :ذهنی در کودک دبستانی پذیریانعطافانتقال و 

ا توجه خود را ب پذیریانعطاف طوربهکودکان دبستانی 

 .کنندمیضروریات تکلیف منطبق 

 هاارتک بندیدستهدر بازی  تربزرگو  سالهپنجکودکان 

خود را طبق درخواست از رنگ به  بندیدسته توانندمی

کودکان زیر پنج سال  کهدرحالیشکل تغییر دهند. 

 .دهندمییک روش را ادامه  معموالً
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 حافظه و راهبردهای آن در کودکان دبستان -8جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

رشد 

شناختی و 

 ذهنی

 دوره سنی شش تا یازده سال نوع توانمندی

 

و  حافظه

راهبردهای 

 حافظه

 حافظه در کودک دبستانی

جایش حافظه فعال را ارزیابی فراخنای رقم که گن

اول دبستان  هایسالاز حدود چهار رقم در  کندمی

 .یابدمیبه هفت رقم در دوازده سالگی افزایش 

 دکنمیرا در بازنمایی بهتر یاری  هاآنحافظه فعال، 

ساختارهای مفهومی اساسی را  کودکان درنتیجه

 .گیرندفرامی

 کلیفدر هر ت دبستانیپیشکودکان  کهدرحالی

 طوربه کنندمیفقط روی یک بعد تمرکز  معموالً

فقط طرح داستان را  هامثال هنگام درک داستان

 ورتصبهو در کشیدن تصاویر، اشیا را  کنندمیدرک 

، کودکان در اوایل دبستان، دو کنندمیمجزا ترسیم 

را با هم هماهنگ  هاآنو  داشتهنگهبعد را در حافظه 

ح داستان را در یک طرح کلی دو طر مثالً؛ کنندمی

که ویژگی  کشندمییی هاو نقاشی کنندمیادغام 

 .دهدمیرا نشان  هاآناشیا و روابط 

د چن توانندمیکودکان در حدود نه تا یازده سالگی 

 بعد را با هم ترکیب کنند.

الزم برای  زمانمدتبین شش تا دوازده سالگی 

ناختی پردازش کردن اطالعات در انواع تکالیف ش

 فکر ترسریع. کسی که یابدمیکاهش  سرعتبه

اطالعات بیشتری را در حافظه فعال  تواندمی کندمی

 هاآنتفکر  رونیازاکار کند  هاآننگه دارد و روی 

 .شودمیپیچیده و کارآمدتر 

 انیدبستپیشکودکان دبستانی بیش از کودکان 

 د. استفاده از راهبرکنندمی راهبردی فکر صورتبه
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 کمک مؤثرتررشد مغز به پردازش اطالعات  موازاتبه

 .کندمی

 راهبردهای حافظه:

مرور ذهنی اولین بار در سنین مدرسه پدیدار 

. مرور ذهنی نوعی راهبرد حافظه است و شودمی

 .استتکرار کردن اطالعات برای خود  صورتبه

 روش هماقالم مرتبط با  بندیدستهیا  دهیسازمان 

ه یادآوری را به نحو چشمگیری بهبود دیگری است ک

 .بخشدمی

کودکان در پایان دوره دبستان، استفاده از بسط را 

آوردن یک رابطه  به وجود. بسط یعنی کنندمی آغاز

یا معنی مشترک بین دو قطعه از اطالعات یا بیشتر 

برای حفظ دو  مثالً؛ که اعضای یک طبقه نیستند

هی را تصور کرد یک ما توانمیکلمه ماهی و لیوان 

 که لیوانی در دست دارد.

و گسترش به کودکان  دهیسازمانراهبردهای 

تا اطالعات بیشتری را حفظ کنند  دهندمیامکان 

 .ددهنمیحافظه فعال را بیشتر گسترش  درنتیجه

کودکانی که اطالعاتی را در زمینه خاصی دارند، 

اطالعات مربوط به آن حوزه را با تالش کمی 

یک کودک ورزشکار،  مثالً کنندمی هیدسازمان

 .کندمی دهیسازماناطالعات ورزشی را بهتر 
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رشد 

شناختی 

 و ذهنی

تفکر، 

استدالل و 

 ریاضی دانش

اما فقط در  شودمیاین مرحله تفکر کودک منطقی  در

 مورد امور عینی و نه امور انتزاعی.

آید اما قادر به حل مسائل مسائل عینی برمی یعهدهاز 

 انتزاعی نیست.

ا ر مسائلدرباره اشیا فکر کرده و  تواندمیاگرچه کودک 

واقعی که  ذهنی حل کند، اما تفکر وی محدود به اشیای

 باشند است و نه امور انتزاعی. کاریدستقابل 

ی مهم تفکر عملیات عینی این است هااز محدودیت درواقع

 منظم و صورتبه توانندمیکه کودکان فقط در صورتی 

ه داشت سروکارکنند که با اطالعات عینی  منطقی فکر

 مشاهده کنند. عملیات ذهنی در مستقیماًباشند و بتوانند 

 مفاهیمی که در دنیای عملی آشکار -مفاهیم انتزاعی مورد

 ضعیف است. -نیستند

بدون کوشش و  تواندمیهمچنین در مورد مسائل عینی 

 بینی کند و نتایج را حدس بزند.خطا اعمال را پیش
به  نسبت دبستانیپیشتفکر کودکان  رسدمیبه نظر 

 افظهحکودکان دبستانی تغییر کیفی دارد. به دنبال رشد 

چند بعد را با هم در حافظه  توانندمیفعال، کودکان 

 و ترکیب کنند. داشتهنگه

ی پذیربرگشتاست.  پذیربرگشتتفکر کودک دبستانی 

یر مراحل و بعد تغی رشتهیکیعنی توانایی فکر کردن به 

 .آغازجهت دادن ذهنی و برگشت به نقطه 

ی یعن؛ از رویدادهای مهم این دوره، درک مفهوم بقا است

علیرغم ایجاد تغییر در شکل ظاهری یا موقعیت مکانی اگر 

چیزی به شی اضافه یا کم نشود، مقدار واقعی آن از دید 

کند. مفاهیم بقا گوناگون هستند و در کودک تغییر نمی

 .شوندمیسنین مختلف کسب 

اگر دو ردیف مهره با تعداد سالگی(:  7تا  6بقای عدد )

ها را در یک بین مهره یفاصلهمساوی داشته باشیم و 

ی هاردیف بیشتر کرده و از کودک بخواهیم که ردیف مهره
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 گونهنایبیشتر را مشخص کند، اگر تا قبل از این مرحله به 

کرد و ردیف بلندتر را بود که کودک تنها به طول توجه می

دانست، در این مرحله، بدون ی بیشتری میهادارای مهره

های دو ردیف را کماکان برابر توجه به طول، تعداد مهره

 داند.می

کودک بقای سالگی(:  ۸تا  6بقای طول، مایع و ماده )

 نیبسالگی و بقای ماده را  7تا  6طول و بقای مایع را بین 

اگر دو گلوله خمیر  مثالً؛ کندمیسالگی کسب  8تا  7

دو لوله باریک درآوریم، کودک مقدار  صورتبهرا  اندازههم

 .داندمیرا برابر  هاآنماده 

سالگی کسب  10تا  9بقای سطح بین  بقای سطح:

. کودک بین دو شکل یکسان که یکی قطعاتش در شودمی

کنار هم و دیگری قطعاتش پخش شده است تفاوتی 

 بیند.نمی

 جایهبهستند یعنی  تمرکززداییکودکان دبستانی قادر به 

تمرکز روی یک جنبه از مسئله روی چند جنبه تمرکز 

 .کنندمیرا مرتبط  هاآنکرده و 

 دانش ریاضی در کودک دبستانی

، یعنی دسته کردن گروهی از کردن بندیطبقهتوانایی 

که نیاز به  هاآنمیان  هایتفاوتها و اشیا برحسب شباهت

توانایی درک روابط میان آن اشیا دارد. کودکان بین هفت 

 انجام دهند. بندیطبقه توانندمیتا ده سالگی 

 هایردیفمنظم  ایبرنامهکودکان شش تا هفت ساله طبق 

اگر در تکلیفی کودک  مثالً؛ آورندمیمناسبی به وجود 

های مختلف را از ای از اشیا با اندازهبخواهد مجموعه

کوچک به بزرگ یا بالعکس ردیف کند، این تکلیف برای 

کودک مرحله پیش عملیاتی سخت است چون الزم است 

 <شیا را مقایسه کند و استدالل کند اگر الفدر هر مرحله ا

کودک در مرحله  کهدرحالیپ، <پ پس الف <ب و ب

 آید.عینی از عهده این تکلیف برمی
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، روابط و اعداد بندیطبقهمنطق کودک در این دوره منطق 

است نه منطق امور فرضی، زیرا کودک در این مرحله قادر 

 هانآکند،  بندیطبقههایشان است اشیا را برحسب ویژگی

ای که با هم دارند مرتب کند و از طریق رابطه بر اساسرا 

 بپردازد. هاآن اشیا، به شمارش کاریدست

مدرسه ابتدایی، اطالعات ریاضی  هایسال در طولکودکان 

مقدماتی را از طریق ترکیب، تمرین مکرر و استدالل کردن 

 از طریق یادگیری نیو همچندرباره مفاهیم عددی 

کسب  شودمیآموزش داده  هاآنکه به  مؤثرراهبردهای 

 .کنندمی
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 در دوره دبستان گیریتصمیم، حل مسئله و ریزیبرنامه -10 جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

رشد 

شناختی و 

 4 یذهن

 دوره سنی شش تا یازده سال نوع توانمندی

 

، ریزیبرنامه. 4

حل مسئله و 

 گیریتصمیم

 در کودک دبستانی: ریزیبرنامه

در اواسط کودکی به مقدار زیادی بهتر  ریزیبرنامه

ی و بعد کارچه. کودکان درباره اینکه ابتدا شودمی

 گیریتصمیممنظم  صورتبهی انجام دهند کارچه

 .کنندمی

کودک در چهار تا نه سالگی،  ریزیبرنامهی هاتمرین 

 بینیپیشجوانی وی را در نو ریزیبرنامهقابلیت 

 .کندمی

 در کودک دبستانی: گیریتصمیمحل مسئله و 

خودگردانی شناختی فرایند کنترل کردن مداوم 

پیشرفت به سمت هدف، وارسی کردن پیامدها و تغییر 

 ی ناموفق است.هاجهت دادن تالش

خودگردانی شناختی در کودکان دبستان هنوز خوب 

 دی برایقدرتمن بینپیشنیست ولی در نوجوانی 

 موفقیت تحصیلی است.

 موازاتبهدبستان گسترش دانش  هایسالدر پایان 

 کندمیاستفاده از راهبردهای حافظه به کودک کمک 

 را حل کند. ترپیچیدهتا مسائل 

 

 

 

 

 
 

 رشد ذهنی و شناختی در دوره نوجوانی -2-5

 دانش شناختی در دوره نوجوانی-11 جدول

 دوره سنی دوازده تا شانزده سال نمندینوع توا 
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 دانش شناختی

 دانش شناختی 

ی عنی؛ است نوجوان مهم تکالیف از یکی هویت تشکیل -

مشخص کردن اینکه چه کسی هستیم، چه چیزی برای ما 

 چه هدفی را دنبال کنیم. خواهیممیارزش دارد و 

 رب کنندمی احساس. هستند بینخوش نوجوانان اغلب -

خود کنترل دارند و از توانایی خود  شغلی و یشخص آینده

 در کنار آمدن با مشکالت زندگی اطمینان دارند.

 روی تواندمی، یک نوجوان شودمی ترینشیگز توجه -

و خود را با  متمرکزشده خوبیبهاطالعات مربوطه 

 ی تکلیف به نحو بهتری سازگار کند.هاضرورت

 .سرهاستپ از باالتر اندکی دخترها کالمی توانایی -

 یهاکاریدست به دخترها ریاضی، هایمسئله حل در -

ی هابازنمایی غالباًپسرها  کهدرحالیه هستند وابست عینی

از حافظه بازیابی  سرعتبهرا  هاذهنی انجام داده و پاسخ

 .کنندمی

 وندشمی فضایی و تریانتزاع ریاضی مفاهیم که زمانی -

 یهاآزمون در و کندمی پیدا بیشتری نمود اختالف این

 .شودمی دیده بیشتر هندسه و استدالل

 بهتر یریاض مسئله حل به پسرها برتر فضایی استدالل -

 .کندمی کمک هاآن

در تکالیف ادراک فضایی خیلی بهتر عمل  پسرها -

 قریباً تاما تفاوت جنسی در تکالیف تجسم فضایی ؛ کنندمی

 وجود ندارد.

 ککارکردهای اجرایی، حافظه و راهبردهای آن در کود -12 جدول 

 

 

 

 

 

 دوره سنی دوازده تا شانزده سال نوع توانمندی

 

کارکردهای 

اجرایی، حافظه 

 بازداری 
نامربوط و  هایمحرکهم بازداری  نوجوان، در -

یی هاآموخته شده در موقعیت هایپاسخهم بازداری 
به  و یابدمیمناسب نیستند بهبود  هااین پاسخ که

 .کندمیافزایش توجه و استدالل کمک 
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رشد 

شناختی و 

 ذهنی

و راهبردهای 

 آن

 راهبردهای حافظه
، بازنمایی ذهنی و یادآوری یسازرهیذخایی توان -

چون نوجوان از  کندمیاطالعات بهبود پیدا 
ارتقای عملکرد حافظه  منظوربهراهبردهای حافظه 

 .کندمیاستفاده  خوبیبه
و استفاده از  یابدمیوان هم افزایش نوج دانش -

 .کندمیراهبرد را آسان 
 به و یافته گسترش( تفکر از آگاهی)فراشناخت -

برای کسب  مؤثری تازه در مورد راهبردهای هاآگاهی
 .شودمیمنجر  مسائلاطالعات و حل کردن 

 کنترل ،یابدمی بهبود شناختی خودگردانی -
 .ودشمی بهتر تفکر هدایت و ارزیابی ،لحظهبهلحظه

 افزایش کردن پردازش توانایی و تفکر سرعت -
 اعات بیشتری راطال لحظهکی در درنتیجه. یابندمی
یی اهدر حافظه فعال نگه داشت و با بازنمایی توانمی

 را ترکیب کرد. کارآمدپیچیده و 
 دهدمی اجازه که فعال حافظه بیشتر گنجایش -

 مقایسه زمان یک در متغیره چند تأثیرات و نظریه
 .دارد اهمیت شوند،
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 تفکر، استدالل و دانش ریاضی در دوره نوجوانی -13 جدول

 
 
 
 
 
 
 
 

رشد 
شناختی و 

 ذهنی

 دوره سنی دوازده تا شانزده سال نوع توانمندی

 
تفکر، استدالل 
 و دانش ریاضی

 تفکر نوجوان
ی عی، علمنوجوانان در این مرحله توانایی تفکر انتزا

 .دهندمیو منظم را پرورش 
 عنوانبهنوجوانان، دیگر به اشیا و رویدادهای عینی 

از طریق  هاآن جایبهموضوعات تفکر نیاز ندارند و 
 دست یابند. تریکلیبه قواعد منطقی تازه و  تأمل

نوجوانان در دوره نوجوانی از استدالل فرضی قیاسی 
 .کنندمیاستفاده 

 صورتبهدر یک نوجوان  فرایند حل مسئله
، مؤثر، آزمون کردن همه متغیرهای سازیفرضیه

کنترل کردن سایر متغیرهای مرتبط و شناسایی 
 متغیر هدف است.

مهم دیگر در تفکر نوجوانان، تفکر  هایویژگیاز دیگر 
 است. ایگزاره

تفکر در مرحله عملیات صوری به تعبیر پیاژه، 
تزاعی را هم در استدالل کالمی درباره مفاهیم ان

مثال یک نوجوان به رابطه زمان و  طوربهبردارد. 
مکان، ماده در فیزیک، مفاهیم عدالت و آزادی در 

 .کندمیو به این طریق فکر  اندیشدمیفلسفه 
 استدالل نوجوان

فراشناخت برای رشد شناختی نوجوانان بسیار مهم و 
معتقدند که درک  پژوهشگران محوری است.

 محور استدالل علمی است.فراشناختی، 
توانایی متمایز کردن نظریه از شواهد و استفاده از 

در  هاآنقواعد منطقی برای امتحان کردن رابطه 
ی دشوار و چند متغیری، از کودکی تا هاموقعیت

 .یابدمیبهبود  سالیبزرگنوجوانی و 
نوجوانان ظرف چند هفته، نظریه را در  کههنگامی

، راهبردهای گوناگونی را ایندآزممیبرابر شواهد 
را مورد  هاآنو  اندیشندمی هاآن، به کنندمیامتحان 
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و از ماهیت منطق آگاه  دهندمیقرار  تجدیدنظر
درک خود را از منطق در  هاآن، مرورزمانبه. شوندمی

 .برندمیبه کار  هاانواع موقعیت
، مجزا کردن عمدی هاتوانایی فکر کردن به نظریه

 ندرتبها و جستجو کردن فعال شواهد مغایر، متغیره
 قبل از نوجوانی وجود دارند.

استدالل  یهامهارت ازنظر ساالنبزرگجوانان و نو
تفاوت زیادی با هم دارند. بسیاری، سوگیری علمی 

منطق را در مورد  مثالً، دهندمیخودیاری نشان 
 به مؤثرتریبه نحو شک دارند  هاآنعقایدی که به 

 هاآنعقایدی که طرفدار  . برعکسِبرندمیکار 
 هستند.

 ایمرحلهعلمی حاصل تغییر ناگهانی و استدالل 
ه ک آیدمیخاصی به وجود نیست، بلکه از تجربیات 

با شواهد مقایسه را  هاکودکان، نظریه کنندمیایجاب 
 نند.کفکر کنند و تفکر خود را ارزیابی  هاآنبه ده، کر

 دانش ریاضی:
ریاضی، دخترهای نوجوان به  هایمسئلهدر حل 

 کهدرحالیی عینی وابسته هستند هاکاریدست
 رعتسبهرا  های ذهنی پاسخهابا بازنمایی غالباً پسرها 

. استدالل فضایی برتر کنندمیاز حافظه بازیابی 
 .ندکمیکمک  هاآنپسرها به حل مسئله ریاضی بهتر 

 شکلیکدر تکالیف چرخش ذهنی که افراد باید 
را باسرعت و دقت در ذهن خود بچرخانند  بعدیسه

در تکالیف  هاآناختالف جنسی به نفع پسرهاست. 
 اما تفاوت؛ کنندمیادراک فضایی خیلی بهتر عمل 
 دارد.وجود ن تقریباًجنسی در تکالیف تجسم فضایی 

 نوجوانیدر دوره  گیریتصمیم، حل مسئله و ریزیبرنامه -14 جدول

 

 

 

 دوره سنی دوازده تا شانزده سال نوع توانمندی

 :گیریتصمیمحل مسئله و  
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رشد 

شناختی و 

 4 یذهن

. حل مسئله و 4

 گیریتصمیم

شناختی در سطحی  ازلحاظنوجوانان  کهدرحالی

 ایهدورهبسیار باالتر از  هاآن هایتوانمندیهستند که 

تصمیماتی را  خواهندمیسنی قبلی است ولی وقتی 

 .کنندمیمنطقی عمل ن رسدمیبگیرند به نظر 

نوجوانان به برخی موارد  توجهیبی رسدمیبه نظر 

 -1موفق عمل نکنند:  گیریتصمیمدر  شودمیباعث 

 -2مشخص کردن دالیل مخالف و موافق هر گزینه، 

ارزیابی انتخاب  -3ارزیابی احتمال پیامدهای مختلف، 

برآورده خواهند  هاآن هایهدفاینکه آیا  برحسبخود 

ضعیف عمل کردن در درس گرفتن از  -4شد یا نه و 

نوجوانان  بهتر در آینده. گیریتصمیماشتباهات و 

به  ساالنبزرگبیش از  گیریتصمیمهنگام 

 .کنندمیی شهودی تکیه هاقضاوت

 هانآدر بسیاری از تجربیاتی که برای نخستین بار با 

پیامدهای بالقوه آن  بینیپیش ، برایشوندمیروبرو 

 آگاهی کافی ندارند.

 ند از پستوانمیکه ن کنندمینوجوانان اغلب احساس 

 هایانتخاببا  هاآن شدنمواجهی زیاد برآیند. هاگزینه

ی مدرسه، مسائل اجتماعی و هافراوان مانند درس

برای  هاآنی هاتالش شودمیارتباطی و... باعث 

یی مواجه شده لذا یا به هاتانتخاب کردن با شکس

ا ی کنندمی، یا تکانشی عمل شوندمیعادت متوسل 

 .اندازندیمیشان را به تعویق هاگیریتصمیم

با  ،مرورزمانبهدر نوجوانان  گیریتصمیمبهبود فرایند 

و  هااز موفقیت هاآن کههنگامیافزایش سن، 

و به فرایند  گیرندمیی خود درس هاشکست

 یریگتصمیم، اطمینان از کنندمیفکر  گیریتصمیم

، دیده یابدمیبهبود  هاآنو عملکرد  کنندمیکسب 

 کماکان گیریتصمیم، خطاهایی در حالبااین. شودمی

 .یابندمیادامه  سالیبزرگتا 
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بیشتر به خودشان و کمتر  گیریتصمیمنوجوانان در 

 به والدین متکی هستند.

 ورد مسائل شخصیمستقل در م گیریتصمیممیل به 

 .شودمیدر نوجوانان نیرومند 

 حرکتی و ادراکی رشد جسمی، -3

با رشد و نمو عصبی و شناخت  زمانهمی حسی مختلف هاآگاهی از روند رشد دستگاه

رشدی است که حائز اهمیت  هایجنبهحرکتی کودک از دیگر  هایتوانمندینسبت به 

 هایتواناییتن اطالعات اولیه از . طراحی هر محصول ویژه کودک، مستلزم دانساست

ی ادراکی کودک است. ادراک ما، هاحرکتی، تعادل، هماهنگی چشم و دست و پردازش

؛ به عبارتی هدف ادراک، هدایت دهدمیرا در اختیار ما قرار  مؤثراطالعات الزم برای کنش 

اسخ به پ منفعل اشاره دارد و مربوط نسبتاًکنش است. در برابر احساس که به فرایندی 

و تعبیر  دهیسازمانست، ادراک فرایندی فعال بوده که با های بدن به محرکهاگیرنده

 بدون تغییر هایویژگیهمراه است. در یک تعریف، رشد ادراکی عبارت است از تشخیص 

 در دنیایی که همواره در حال تغییر است.

مطالعات بر روی گروه انجام شده در حوزه رشد ادراکی، حجم زیادی از  یهادر پژوهش

به این  توانمیانجام شده است. در مورد علت آن  دوسالگینوزادان و دوره سنی تولد تا 

ان، ادراکی ضروری برای بقای انس هایتواناییمعتقدند که  پردازاننظریهنکته اشاره کرد که 

 ساالنبزرگ در نوزاد نیز وجود دارد. به عبارتی نوزادان هم اشیا و رویدادها را شبیه به

آماده درک دنیا است و بسیاری از  یشناختستیز صورتبه. نوزاد کنندمیادراک 

ی ادراکی او در بدو تولد وجود دارند. بر این اساس در بخش رشد ادراکی ابتدا هاظرفیت

ی حاصل از مطالعات در دو حوزه بینایی و شنوایی در دو سال اول زندگی را مرور هایافته

ی دیداری فضایی در هاتوجه و پردازش هایسامانهبه مطالعات مربوط به  سپس کنیممی

مبحث رشد جسمی، ادراکی و حرکتی کودکان  دیگرعبارتبه؛ کنیممیسنین باالتر اشاره 

اول شامل رشد  زیرمجموعهاست.  شدهارائهمختلف سنی در دو زیرمجموعه  هایدورهدر 

و دست است و زیرمجموعه دوم شامل رشد  چشم هایهماهنگیجسمی، حرکتی، تعادل و 

 ادراکی و توجه دیداری فضایی است.

 

 دبستانپیشرشد جسمانی، حرکتی و تعادل در دوره  -3-1
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 دبستانپیشرشد جسمانی، حرکتی و تعادل در دوره  -15 جدول

 
 
 
 
 
 
 
 

رشد 
جسمانی، 

و  ادراکی
 حرکتی

 ج سالدوره سنی سه تا پن نوع توانمندی

 
رشد جسمانی، 

حرکتی و 
 لتعاد

 توانایی جسمانی
 8 -5 متوسط طوربه قد سال، هر دوره، این در -

 .یابدمی افزایش کیلوگرم 5/2 تقریباً وزن و سانتیمتر

از دخترها هستند. مغز از  تربزرگپسرها کمی  -
افزایش  سالیبزرگوزن خود در  90% به %70

 .یابدمی

شانی است که رشد سریع مغز در قطعه پی -
ه رفتار، کنترل تکان دهیسازمانو  ریزیبرنامهوظیفه 

 متفکرانه به عهده دارد. هایپاسخو جایگزینی 

هر چه تکلیفی دشوارتر باشد ارتباط دو نیمکره  -
 اهمیت بیشتری دارد.

 توانایی تعادل 
 ردامیلین و سیناپس تولید سالگی 6 -3در  -

 .رسندمی اوج به ایپینه جسم شدن

ی ل توانندمی دبستانیپیش هایسالپایان در  -
د توپ را پرتاب کنن یافتهسازمانلی کنند با حرکات 

 و حروف الفبا را بنویسند.

قدری دورتر بپرند.  توانندمیسالگی  5در  هاآن -
متر دورتر  1/ 5 تقریباًبدوند و توپ را  ترسریعاندکی 

 پرتاب کنند.

 .باالتری دارندقدرتی  هایمهارتپسرها  -

حرکتی ظریف و برخی  هایمهارتدخترها در  -
حرکتی درشت که به ترکیب تعادل خوب  هایمهارت

 یبازطنابو حرکت پا نیاز دارند مانند لی لی کردن و 
 برتر هستند.

 توانایی حرکتی و هماهنگی چشم و دست
 سالهسهکودک  
 ساده یهانقاشی تواندمی سالهسه کودک -

 .کند ترسیم
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 خانه و آدم شبیه لگوهاییا کشیدن به شروع -
 .کندمی

کردن به  یخطخط جایبه سالهسهکودک  -
 .کندمیسمت ترسیم الگوهای حروف پیشروی 

 .کندمیبعدی ساده را بازسازی  3  طراحی -

 جایبههنوز در گرفتن مداد راحت نیست و  -
 .داردمیمشت با انگشتانش نگه 

با قیچی کار  تواندمیبرش خط راست  صورتبه -
 کند.

 .دهدمیبا انگشت را انجام  آمیزیرنگ -

 کهطوریبهبچیند  همرویرا  هامکعب تواندمی -
 به هم نخورد. هاآنتعادل 

 ساله 4کودک 
 از استفاده زمان در ساله 4 کودکان اکثر -

مشت از انگشتان استفاده  جایبه نوشتن ابزارهای
 .کنندمی

 .دزننمیقیچی برش  را بای ترپیچیدهالگوهای  -

 .ریزندمیمایعات را در ظرف قت با د -

از وسایل غذاخوری استفاده  بامهارتو  خوبیبه -
 .کنندمی

ازند بس ایپیچیدهساختارهای مکعبی  توانندمی -
 عمودی باال رود. طوربهکه 

ی ساده با استفاده از تا کردن هابرخی کاردستی -
 .گیرندمیکاغذ را یاد 

 را از از طریق لمس بافت و اشکال و اندازه، اشیا -
 .دهدمییکدیگر تشخیص 

در ترسیم اشکال ساده مانند دایره، مربع و مثلث  -
 .کندمیپیشرفت 

برخی اعداد و  تواندمیاگر به او آموزش دهیم  -
 حروف را بنویسد.

 سالهپنجکودک 
 .گیردمی دست ساالنبزرگ مانند را مداد -
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اشکال را برش  تواندمی سالبزرگبا راهنمایی  -
 زده و بچسباند.

 .کشدمی و موربی، افقی خطوط عمود -
 کند. آمیزیرنگ خطوط بین تواندمی -

 کندمیبهتر عمل ذ قطری کاغ تا زدندر  -

 .بنددمیبند کفشش را  -
 .ندکمی استفاده خوبیبه رایانه کلیداز صفحه -

غیر از تصاویر دورانی با خطوط متقاطع  تواندمی -
 مربع رسم کند.

 

 دوره دبستان رشد جسمانی، حرکتی و تعادل در -3-2

 رشد جسمانی، حرکتی و تعادل در دوره دبستان -16 جدول

 
 
 
 
 
 
 
 

رشد 
جسمانی، 

و  ادراکی
 1 یحرکت

 دوره سنی شش تا یازده سال نوع توانمندی

 
. رشد 1

جسمانی، 
حرکتی و 

 لتعاد

 سنین در کودکرشد جسمی، حرکتی و تعادل  
 :دبستان

و  ترکوتاههشت سالگی اندکی دخترها بین شش تا 
در نه سالگی  کهدرحالیاز پسرها هستند  ترسبک

 .شودمیاین روند برعکس 
ن و کیلوگرم وز بیست تقریباً سالهششیک کودک 
 قد دارد. مترسانتیحدود صد 

 و مترسانتیهر سال پنج تا هشت  هاطی این سال
 .شودمیو نیم کیلوگرم به وزن اضافه و د

دبستان دویدن، پریدن، لی لی  هایسال در طول
 .شودمیپرتاب توپ بهتر  هایمهارتو  کردن

 ازیبزمیندر  سرعتبهتا ششم  کودکان کالس سوم
. پرندمی سریعاًی گردان هاز روی طنابو ا دوندمی

ام انج خوبیبهلی لی کردن را  حرکات ظریف و دشوار
، دریبل زنندمی. به توپ فوتبال لگد دهندمی
ک ی باریهاروی پنجه پا از لبه کههنگامیو  کنندمی
 تعادل خود را حفظ کنند. توانندمی شوندمیرد 
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هار در چ دبستانیپیشکودکان دبستان نسبت به 
 . اولکنندمیتوانایی حرکتی اساسی پیشرفت 

 هستند. تعادل بسیار پذیرترانعطافجسمانی  ازلحاظ
ر و چاالکی د تردقیقو  ترسریعبهتری دارند. حرکات 

بسیار بیشتر است  هاآنو نیروی  شودمیدیده  هاآن
 مشهود است. کامالًکه در پرتاب یا ضربه به توپ 

ی که به هایمهارتدر  دبستانیپیشکودکان 
سریع نیاز دارند مانند دریبل کردن  دهیپاسخ

زمان واکنش بهبود پیدا  جیتدربهمشکل دارند. 
ازده ساله دو برابر یک کودک ی کهطوریبه کندمی

 .دهدمیپاسخ  سالهپنجاز یک کودک  ترسریع
ا، حروف الفب توانندمی سالگیششاغلب کودکان در 

واضح بنویسند  صورتبهنام خود و اعداد یک تا ده را 
خود و انگشتان از کل  جایبه هاآن چون حالبااین

اندازه حروف بزرگ  کنندمیدست خود استفاده 
کودکان  دبستانیپیش هایسال است. در پایان

 کپی دقتبهرا  دوبعدیی هابرخی شکل توانندمی
 ترکوچکی عمق مانند هاکنند و برخی از نشانه

 .شودمیدیده  هاآنبودن اشیای دور در نقاشی 
 همشاهدقابلدر حدود نه تا ده سالگی بعد سوم نیز 

 است.
 ازجملهحرکتی ظریف  هایمهارتدخترها در 

نقاشی از پسرها جلوتر هستند. در پریدن و نوشتن و 
لی لی کردن نیز که مربوط به تعادل و چاالکی است 

 برتری دارند.
حرکتی درشت مانند پرتاب  هایمهارت پسرها در

 کردن و لگدزدن از دخترها فاصله زیادی دارند.
 .ندشومیرایج  مندقانون هایبازیدر سنین دبستان 

 ی مانندهایمهارتویت برای کودکان زیر نه سال تق
. استپرتاب کردن و لگدزدن، حرکتی مفید 

تمریناتی که متناسب با فراخنای توجه کودک باشد 
دو بار تمرین  یاهفتهمثال  طوربهارزشمندتر است. 
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که هر بار مدت آن از سی دقیقه برای کودک 
دبستانی خردسال و شصت دقیقه برای کودک 

 شد.نبا ترطوالنی تربزرگدبستانی 

 رشد جسمانی، حرکتی و تعادل در دوره نوجوانی -3-3

 رشد جسمانی، حرکتی و تعادل در دوره نوجوانی -17 جدول

 
 
 
 
 
 

رشد 
جسمانی، 

و  ادراکی
 حرکتی

 دوره سنی دوازده تا شانزده سال نوع توانمندی

 
رشد جسمانی، 
حرکتی و 

 لتعاد

 رهدر دورشد جسمی، حرکتی و تعادل  
 :نوجوانی

 رشد مغز و بلوغ
ی پیشانی و سایر هادر نوجوانان اتصال بین قطعه

مناطق مغزی گسترش یافته و این تغییر مغزی به 
توجه،  ازجملهی شناختی گوناگون هاپیشرفت

، توانایی ادغام کردن اطالعات و ریزیبرنامه
 .کندمیخودگردانی کمک 

 میاییی شیهابه پیام هابه دلیل حساسیت نورون
نسبت به  هادر زمان بلوغ، نورونخاص 

د. هستن ترحساسعصبی تحریکی  هایدهندهانتقال
را شدیدتر  بخشلذت هایمحرکنوجوانان  روازاین

 هایپاسخ زااسترسکنند و به رویدادهای میتجربه 
 .دهندیم تریقوی

در زمان بلوغ، حساسیت عصبی به نور شب افزایش 
مغزی خواب تغییراتی  بندینزماو در  کندمیپیدا 

 یک اندازهبهیک نوجوان  کهدرحالی. آیدمی به وجود
کودک دبستانی به خواب نیاز دارد خیلی دیرتر به 

 .رودمیرختخواب 
رویدادهای مربوط به بلوغ در خودانگاره، خلق و 

. ذاردگمی تأثیرتعامل نوجوان با والدین و همساالنش 
ایسه با خلق در مق ترکوچکخلق نوجوانان 

ثبات کمتری دارد و این نوسانات خلقی  ساالنبزرگ
 با تغییرات موقعیتی ارتباط نیرومندی دارد.
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 منجری فرهنگی هاهماهنگی جذابیت بدنی با آرمان
است به اینکه دخترها تمایل داشته باشند عالئم  شده

، نمود زودهنگام نداشته باشد هاآنبلوغ در 
و  استپسرها برعکس این وضعیت در  کهدرحالی

ات از خصوصی شوندمیپسرهایی که زود و سریع بالغ 
 بدنی خود رضایت بیشتری دارند.

سازگاری خوبی دارند  اندشدهپسرهایی که زود بالغ 
 .استاین حالت در دخترها بالعکس  کهدرحالی

 رشد حرکتی نوجوان:
که عملکرد حرکتی درشت بهبود  شودمیبلوغ باعث 

این تغییرات در دخترها کند و یابد. پیشرفت 
سالگی وضعیت ثابتی به خود  14تدریجی است و در 

و در مقابل، پسرها در نیرو، استقامت و  گیرندمی
که تا  دهندمینشان  ایمالحظهقابلسرعت جهش 

 .کندمینوجوانی ادامه پیدا  هایسالپایان 
در اواسط نوجوانی، تعدادی از دخترها در سرعت 

ک ی اندازهبهپرتاب به فاصله دور  طول ودویدن، پرش 
 .کنندمیپسر متوسط، عمل 

 و نفسعزتبا  اًیقودر پسرها شایستگی ورزشی 
 تحسین همساالن ارتباط دارد.

اینکه عملکرد حرکتی را بهبود  ورزش عالوه بر
 تأثیربر رشد شناختی و اجتماعی نیز  بخشدمی
. فراهم کردن زمینه کار گروهی، حل گذاردمی

 ی است که درهایتواناییمسئله، ابراز وجود و رقابت، 
 .یابدمیطی ورزش ارتقا 
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 رشد ادراکی -3-4

 اول زندگی هایسالادراک بینایی در  -3-4-1

انسان برای کاوش در محیط به حس بینایی بیش از سایر حواس، وابسته است؛ با اینکه 

ابتدایی زندگی تغییرات  یهااین حس از ابتدا در کودک رشد کامل ندارد اما در همان ماه

است. زمانی که  سالیبزرگدر سطح  یماهگششدر  تقریباً کهطوریبه، کندمیزیادی 

 هاآناشیا و چیدمان  به خصوصیات دهندمیکاوش در میدان دیداری خود را انجام  هابچه

 . رشد سریع چشم و مراکز بینایی در مغز به رشد تمرکز، تشخیص رنگبرندمیدر فضا پی 

. توانایی وارسی کردن محیط و ردیابی کندمیو تیزی بینایی در طول نیم سال اول کمک 

 هایهجنبرفتن به ادراک عمق و  خیزسینه. تجربه در یابندمیاشیای متحرک نیز بهبود 

انجام شده درباره ادراک عمق نشان  هایپژوهش. کندمیکمک  بعدیسهدیگری از درک 

ی حرکت رشد کرده و سپس حساسیت نسبت به هااز نشانه ذیریتأثیرپکه ابتدا  دهندمی

 ی عمق دو چشمی.هانشانه

مطالعات انجام شده بر روی ادراک عمق، ادراک طرح و ادراک صورت در حوزه ادراک  

 دهزیر آمکه در جدول  اندیافتهدست یتوجهجالببینایی در سال اول زندگی به اطالعات 

 است:
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 ماهگی 12تا  5 ماهگی 4تا  2 ماهگی 1تولد تا  

ادراک 

 عمق

حساسیت نسبت به 

 ی متحرکهانشانه

حساسیت نسبت به 

 ی دو چشمیهانشانه

 حساسیت

ادراک 

 طرح

 هایطرحترجیحش 

دارای عناصر بزرگ 

به حاشیه تا  است

 هایویژگیمحرک و 

 تکی و پرتضاد بیشتر

اوش دیداری محرک ک

 آغازیک کل را  صورتبه

 .کندمی

درونی و  هاییویژگبررسی 

 آغازتشخیص ساختار را 

 .کندمی

تشخیص دادن 

 طوربهیی که هاطرح

پیچیده و  ایفزاینده

 هستند. دارمعنی

ادراک 

 صورت

ساده و  هایطرح

شبیه به چهره ترجیح 

 .شودمیداده 

 هایطرحطرح چهره به 

پیچیدگی  ازنظردیگری که 

برابر با پیچیدگی چهره 

 .شودمیهستند ترجیح داده 

چهره  هایویژگیهمچنین، 

چهره زن  هایویژگیمادر به 

 .شودمیغریبه ترجیح داده 

 یاهزبافتیرتشخیص 

توانایی  ازجملهچهره، 

ی هادرک کردن جلوه

 کل صورتبههیجانی 

 مثالً ؛ یافتهسازمان

توانایی تشخیص 

چهره خندان از حالت 

 دهان

. نوزاد در ابتدا به کندمیجیه حساسیت نسبت به تضاد، ترجیحات اولیه نوزاد را تو

. در دو کندمیی طرح تمرکز های تکی و پرتضاد خیره شده و اغلب روی حاشیههاشکل

 آغازدرونی طرح را وارسی کرده و تشخیص دادن ساختار طرح را  هایویژگی یماهگسهتا 

ترجیح ساده و چهره مانند و دنبال کردن آن را  هایمحرک. نوزاد نگاه کردن به کندمی

 هاچهره مادر را تشخیص داده و آن را بر بقیه چهره هایویژگی یدوماهگ. وی در دهدمی

. دهدمیی مختلف را تشخیص هاچهره هایویژگی یماهگسه. همچنین در دهدمیترجیح 

 .کندمیکدهای معنادار درک  صورتبهی هیجانی را هادر نیم سال دوم، نوزاد جلوه

وجه و حفظ ت توجهجلب. البته باید بین کندمیبه اشیا توجه  ساالنبزرگنوزاد هم مانند 

یک شی ممکن است توجه نوزاد را به خود جلب کند  هایویژگییعنی ؛ شویم قائلتفاوت 

معنادار بودن آن شی است. یکی از  شودمیاما آنچه موجب حفظ توجه نوزاد به شی 

است. این تحریک  متوسطتحریک  شودمیخصوصیاتی که موجب حفظ توجه نوزاد 
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پیچیدگی باشد. در هر حالت، نوزاد حد متوسطی  و یااز طریق نور، صدا  تواندمی متوسط

که در ادراک بینایی نوزادان  ها. در جدول زیر برخی شاخصدهدمیاز تحریک را ترجیح 

 آمده است: اندشدهمطالعه 

 ی ادراک بینایی نوزادانهاشاخص

 حرکت

و این حساسیت  شودمییی که در حرکت هستند جلب توجه نوزاد به اشیا

یا را با حرکت اش تواندمی. نوزاد با افزایش سن شودمیبا افزایش سن بیشتر 

دنبال کند. این توانایی با توجه پایدار به  زمانهم صورتبهچشم و سر خود 

 اشیا و رویدادها همراه است.

 رنگ

برخورداریم.  ایطبقهادراک  ی است که ما در آن ازهایحوزهرنگ یکی از 

تفاوت موجود بین دو طبقه رنگ سبز و زرد بیش از تفاوت موجود بین 

. حتی اگر فاصله شودمیانواع زرد ادراک  مثالًیک طبقه  هایرنگ

 دو نوع از یک رنگ، برابر باشد. هایموجطولبا فاصله  دورنگ هایموجطول

 چهره

ضروری نیست که چهره نمایش داده  نوزاد دوست دارد به چهره نگاه کند.

 را جذب هاآنشده به نوزاد جزئیات تصویر واقعی از چهره را داشته باشد تا 

 کافی است. توجهجلبکند. بلکه تنها دو نماد چشم و یک نماد دهان برای 

 فاصله

نوزاد عالوه بر تشخیص اشیا نیاز دارد برای رسیدن به اشیا و یا حرکت به 

اشیا را نیز تشخیص دهد. ادراک شی، نیاز به درک  مکان هاآنسمت 

که اگرچه  انددادهجهت و فاصله آن نسبت به فرد دارد. تحقیقات نشان 

اما حتی  گیردمیاز ادراک کجایی اشیا شکل  ترسریعادراک چیستی 

 .درک کنند «دقت نسبی»فاصله را با  توانندمینوزادان یک تا دو روزه هم 

 
 

 ایی نوزادانادراک شنو -3-4-2

نش این واک کهطوریبه. ددهمیوزاد نسبت به صداها حتی قبل از تولد نیز واکنش نشان ن

حرکت و ضربان شدیدتر قلب در رحم مادر محسوس است. یکی از صداهایی که  صورتبه

و صداهای  هارنگکه بین  گونههمانبرای نوزاد خیلی جالب است نام خودش است. نوزاد 

 و نسبت به آن دهدمینیز تمیز  زیروبمیبین صداهای موسیقی و  دهدیمگفتار تمیز 

صداهای خارج از نت موسیقی  ماههدوازدهبهتر از نوزاد  ماههششحساس است. حتی نوزاد 

 .رودیماز بین  تدریجبه گیردمی. این توانایی چون مورد استفاده قرار ندهدمیرا تشخیص 



 

54 

مکان  تواندمیو  دهدمیسازمان  ایپیچیدهدر الگوهای در طول سال اول نوزاد صداها را 

و در نیمه دوم  شودمی ترحساسرا بر آن مبنا تشخیص دهد. به صداهای دهان خودش 

 .دهدمیرا تشخیص  معنادارسال اول واحدهای گفتاری 

 دبستانپیشرشد ادراکی و توجه دیداری فضایی در دوره  -3-4-3

 دبستانپیشرشد ادراکی و توجه دیداری فضایی در دوره  -18 دولج

 

 

 

 

 

 

 

 

رشد 

جسمانی، 

و  ادراکی

 حرکتی

 دوره سنی سه تا پنج سال نوع توانمندی

 

ادراک و توجه 

 دیداری فضایی

 ساله 5-3ادراک و توجه دیداری فضایی 

 داپی توجهیقابل بهبود مستمر توجه دوره این در -

 تواندمی رشد به رو روند یک در کودک یعنی کندمی

 پرت حواسش کمتر یا بماند بازی یا تکلیف یک سر بر

 و هدف بر ذهن تمرکز در هاآن توانایی چون. شود

 .یابدمیافزایش  هالوگیری از تکانهج

 هایویژگی کلی، بندیدسته یک در اگر -

 و برجسته هایویژگی بعد دو به را محیطی هایمحرک

 وانتمی کنیم تقسیم معنایی و اطالعاتی هایویژگی

 برجسته هایویژگی بعد سال، 3 زیر سنین در گفت،

 حرکت، صوت، یهاجلوه مانند محیطی هایمحرک

 کندمیو... است که توجه کودک را جلب  رنگ

سالگی آن چیزی که توجه  5-3در دوره  کهدرحالی

 درومیدر جهتی پیش  کندمی کودک را بیشتر جلب

برجسته به بعد جنبه اطالعاتی  هاییویژگکه از بعد 

 .کندمیحرکت 

هنوز  سالهسهمثال در یک کودک  طوربه -

ی صوت، حرکت، رنگ هابرجسته مانند جلوه هایجنبه

 هایجنبه اما توجه به کنندمیو... توجه را جلب 

 هایجنبهاطالعاتی مانند گفتمان، روایت و محتوایی )

 .معنایی( هم در حال بهبود است

 سامانهین در این دوره، توجه کودکان از همچن -

وجه یعنی ت کندمیثانویه حرکت  سامانهاولیه به سمت 
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بیش از آنکه حالت خودکار و غیرانتخابی داشته باشد 

و کودکان بر  گیردمیقرار  هاآنتحت کنترل و اختیار 

 هدفمند صورتبهتا حدی  اندداشتهاساس تجاربی که 

 از محرک بیشتر توجه یاجنبهبه چه  گیرندمیتصمیم 

 کنند.

البته روند تعقیب چشمی در کودکان هنوز حالت  -

تصادفی و پراکنده دارد ولی باز توجه به منطقه مرکزی 

 تصاویر بیش از اطراف و حواشی است.

با تصاویر حیوانی و کارتونی حتی بیش از تصاویر  -

جذابیت  هاآنو برای  کنندمیانسانی ارتباط برقرار 

 ارد و تخیل برانگیزتر است.د یاژهیو

 در درک دبستانیپیشبه دلیل ضعف کودکان  -

، در طراحی هاآنو زود خسته شدن  هادستورالعمل

ی هاو تکالیف الزم است به شاخص هابازی، هاآزمایه

 سادگی، جذابیت و کوتاهی اهمیت ویژه داده شود.

 رشد ادراکی و توجه دیداری فضایی در دوره دبستان -3-4-4

 رشد ادراکی و توجه دیداری فضایی در دوره دبستان -19 دولج

 
 
 
 
 
 
 
 

رشد 
جسمانی، 

و  ادراکی
 حرکتی

 دوره سنی شش تا یازده سال نوع توانمندی

 
ادراک و توجه 

 دیداری فضایی

 ادراک و توجه دیداری فضایی در دوره دبستان
 تانبسد کودکان در چشمی یهاتعقیب پراکندگی -

 به توجه در همساالن میان شباهت و شودمی کمتر
 برخالف لذا شودمی بیشتر هامحرک مشترک هایجنبه
 بتعقی روند دبستان دوره در دبستانپیش سنی دوره

 بینیپیش کنندمی جلب را توجه که ابعادی و چشم
 .است پذیرتر

ه ک رسندمیبه این نتیجه  تجربه اثر بر کودکان -
مرکزی تصاویر بیش از اطراف و حواشی  توجه به منطقه

اطالع دهنده است و تمرکز اطالعات در منطقه مرکزی 
در مورد تصاویر ثابت که در  تنهانهاست. این مسئله 

 مورد تصاویر متحرک نیز به همین صورت است.
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 اندداده نشان چشمی ردیابی مطالعات یهایافته -
ه مرکز ی فیلم، توجه افراد بهادر زمان تغییر صحنه

صحنه یا تصویر بیش از حواشی است و این حالت با 
. به عبارتی هرچه سن شودمیافزایش سن بیشتر دیده 

 ترمشابه کندمیکه توجه را جلب  ایمنطقهباالتر رود 
ر تینیبپیشو قابل  ترباثباتاست و تعقیبات چشمی 

 است و بر مرکز بیش از اطراف متمرکز است.
 ،ذیرترپانعطاف ،ترگزینشی دبستان سنین در توجه -

 .شودمی برنامه با و ترارادی
 موقعیت از جنبه آن به توانندمی بهتر کودکان -

 .است مربوط هاآن هدف به که کنند توجه
 میان از اصلی محرک به گزینشی توجه -

و الگی به نحس ده تا شش سن بین نامربوط هایمحرک
 .شودمیچشمگیری بهتر 

 اطی و اجتماعیرشد هیجانی، ارتب -4

مختلف رشد با یکدیگر ارتباط تنگاتنگی  هایحوزهکه ابتدای بحث اشاره شد،  طورمانه

در نظر گرفتن هر بعد بدون توجه به ابعاد دیگر به شناخت کامل در  کهطوریبهدارند 

 هایدههدر  مباحث مهمی است که ازجمله. شناخت اجتماعی شودمیمورد کودک منجر ن

و رشد شناخت در بعد اجتماعی را بررسی  ادی را به خود معطوف داشته استاخیر توجه زی

برداشت در  گیریشکلدر مورد افراد و  کردن شناخت اجتماعی به معنای فکر. کندمی

یی است که در آن ما احساسی را که در هاروش شامل . شناخت اجتماعیاست هاآنمورد 

ن اینکه افراد، مقاصد و رفتارهای و همچنی دهیممیصورت فرد دیگر است تشخیص 

ازه یک توانایی است که به افراد اج دیگرعبارتبه؛ کنیممیدیگران را چگونه تفسیر و درک 

رفتارها را تفسیر کنند و درکی در مورد خودشان، دیگران و دنیای اجتماعی  دهدمی

تئوری ذهن و  و هیجانات خود و دیگران، احساسات. توانایی درک داشته باشند اطرافشان

 شودیماست که دانستن روند رشد آن به تعامل بهتر با کودکان منجر  ایپایه هایتوانایی... 

داشته باشیم. در  هاآنبا  تریسازندهو تعامالت  بینانهواقعتا انتظارات  کندمیو کمک 

سنی در دو  هایدورههیجانی، ارتباطی و اجتماعی کودکان در  هایتواناییادامه 

 .گرددمیارتباطی ارائه  -یرمجموعه رشد هیجانی و رشد اجتماعی ز
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 رشد هیجانی -4-1

 دبستانپیشرشد هیجانی در دوره  -4-1-1

 دبستانپیشرشد هیجانی در دوره  -20دول ج

 
 
 
 
 
 
 
 

رشد 
هیجانی، 

ارتباطی و 
 اجتماعی

 دوره سنی سه تا پنج سال نوع توانمندی

 
 د هیجانیرش

 سال 5-3رشد هیجانی در کودک  -

سالگی برای ارزیابی رفتار  2کودکان در  -
به  و کنندمیخوب یا بد از کلمات استفاده  صورتبه

 .ددهنمیشگرانه با ناراحتی واکنش نشان اعمال پرخا
مطمئنی از خود  خودانگارهدر این دوره، کودک  -

بر  مؤثرتری صورتبه تواندمیو  دهدمیتشکیل 
 هیجاناتش کنترل داشته باشد.

 دارند. ایاولیهدرباره اصول اخالقی عقاید  -

آگاهی هیجانی را زودتر از  دبستانیپیشکودک  -
به  هاآنیعنی واکنش  کندمیتنظیم هیجانی کسب 

عالئم هیجانی دیگران و صحبت کردن در مورد 
احساسات، زودتر از کنار آمدن با هیجانات منفی بروز 

سالگی برای تنظیم  4تا  3در  کودکان. کنندمی
ز ، ابخشآرامشبرانگیختگی هیجانی خود در سطح 

 زمان ناکامی در مثالً؛ کنندمیانواع راهبردها استفاده 
یا در زمان نگرانی با  کنندمیحواس خود را پرت 

با  شدنمواجهیا در شرایط  زنندمیخود حرف 
 .دبندنمیی ناخوشایند چشمان خود را هایدیدن

ازی ب چهارسالهرفتار در کودکان سه تا  ترینرایج -
از زمان  کودکان کهدرحالیو هیجان است 

وقت خود را به بازی اختصاص  سومیککودکستان، 
 .دهندمی

 صورتبهکودکان چهار تا هفت ساله دوستی را   -
 و دانندمی هابازیاسبابو تقسیم کردن  بخشلذت

 .پخته نیست در مورد دوستی نظرشان
ز ا تربیشهیجانی در کنار هم  ازلحاظدوستان   -

. کنندمیافراد غیر دوست هیجانات خود را ابراز 
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و به دنبال یکدیگر  خندندمی، کنندمیصحبت 
 .گردندمی

مانند احساس  و تجربه هیجاناتی همانندسازیبا  -
 .افتدمیگناه، رفتار خوب در کودکان اتفاق 

 سالهسهرشد هیجانی کودک 
 
ی رفتاری هیجانات هانشانه سالههسکودک  -

 .کندمیاصلی را درک 

در ادراک هیجان نسبت به قبل پیشرفت کرده   -
 هاآنحتی علل مرتبط با هر هیجان هم برای 

 است. درکقابل

 و کنترلعالوه بر ادراک هیجان، در تنظیم  -
ی خودآگاه هاهیجانو  کندمیهیجان نیز بهبود پیدا 

 .کنندمیرا بیشتر تجربه 

نظر خود را درباره  سالگیسه کودکان در -
ندارند ابراز  چیزهایی که دوست دارند و دوست

 .کنندمی

و  یابدمیکاهش  هاآندر  ایوسیلهپرخاشگری  -
( افزایش ایرابطهپرخاشگری خصمانه )کالمی و 

رهای با انجام رفتا ترپاییناگر در سنین  مثالً یابدمی
والدین یا حتی  مثل آسیب به لوازم کنندهناراحت

در  کردندمیعمل دفع نامناسب خشم خود را ابراز 
 صورتبهاین سن احساسات مثبت و منفی خود را 

 .کنندمیکالمی بیان 

از احساسات و  هاآنو درک  دلیهمقدرت  -
 .دهندمینیازهای دیگران بیشتر شده و آن را نشان 

 ساله 4 کودک هیجانی رشد

را درک  نیکلمات دارای بار عاطفی و روا -
، حدس دانمنمی. مثل ناراحت، متعجب، کندمی
 .زنممی
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و احساسات مرتبط  هارابطه علی میان موقعیت -
و به علت احساسات خود  شودمیرا متوجه  هاآنبا 

 .کندمیاشاره 

 .کندمیتحمل وی در ناکامی پیشرفت  -
 ساله 5رشد هیجانی کودک 

واکنش فیزیکی از  جایبههنگام عصبانیت  -
 .کندمیات استفاده کلم

در دریافت پاداش برای کسب  تأخیرتوانایی  -
 را دارد. تربزرگپاداش 

ی آنی توجه هابه پاداش ترپایینمثل سنین  -
 .دهدنمیچندانی نشان 

 
 

 

 رشد هیجانی در دوره دبستان -4-1-2

 رشد هیجانی در دوره دبستان -21 دولج

 
 
 
 
 
 
 
 

رشد 
هیجانی، 

ارتباطی و 
 اجتماعی

 دوره سنی شش تا یازده سال نوع توانمندی

 
 رشد هیجانی

 رشد هیجانی کودک دبستانی
 برحسبخود را  توانندمی دبستانی کودکان -

توصیف کنند، این خصوصیات  شناختیروانصفات 
را با خصوصیات همساالنشان مقایسه کنند و در مورد 

. کنند تأملی نقاط قوت و ضعف خود هاعلت
و مشاهدات خود  کنندمیخودپنداره خود را اصالح 

را از رفتارها و حاالت درونی در صفاتی کلی سازمان 
سالگی تغییر  11-8بین  کهطوریبه یابندمی

 .گیردمیصورت  ایعمده
خیلی کمتر از  تربزرگکودکان دبستانی  -

همه یا هیچ  صورتبهخود را  ترکوچککودکان 
 .کنندمیتوصیف 
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ی کودکان دبستانی، هاوصفی در خود -
و  های اجتماعی درباره ظاهر، تواناییهامقایسه

 .شودمیدر مقایسه با دیگران دیده  هاآنرفتارهای 
پیام دیگران را درک کرده و این  توانندمیبهتر  -

 را در توصیف کردن خودشان وارد کنند. هاپیام
 اغلب کودکان دبستانی در مورد عملکرد خود در -

با همساالنشان بازخوردهای بسیار بیشتری مقایسه 
به سطح  هاآن نفسعزتو  کنندمیدریافت 

 .رسدمی یترنانهیبواقع
کودکان شش تا هفت ساله حداقل در چهار  -

 : شایستگی تحصیلی،کنندمیسطح خود را ارزیابی 
شایستگی اجتماعی، شایستگی ورزشی و ظاهر 

 جسمانی.
ه، احساس در اواسط کودکی، هیجانات خودآگا -

احساس مسئولیت شخصی  تأثیرغرور و گناه تحت 
 .گیرندمیقرار 

غرور و تخلف، احساس  موفقیت تازه، موجب -
 یتربزرگبدون اینکه  انگیزدبرمی هاآندر  گناه را

 حضور داشته باشد.
ی بدی که هابرخالف گذشته فقط برای اتفاق -

تعمدی باشد مانند تقلب یا دروغ احساس گناه پیدا 
 .کنندمی

ه ب تواندمی ساالنبزرگ گیرانهسختی هاتوبیخ -
منجر شده و بسیار مخرب  هاآناحساس شرم در 

 باشد.
آگاهی کودکان دبستانی برخالف  -

 جایبهبه این صورت است که  هادبستانیپیش
درونی  هایحالتبیرونی با اشاره به  هایحالت

 .کنندمیهیجاناتشان را توصیف 
و موقعیتی  ایچهرهی هادر این سن نشانه -

 وندشنمیاست، گیج  درکقابلمتضاد، برای کودکان 
 .کنندمیو توجیهی برای آن پیدا 
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کودکان دبستانی از طریق تعامل با والدین،  -
مورد  هایروشمعلمان و همساالن و با استفاده از 

 .گیرندمیتائید جامعه، ابراز هیجانات منفی را یاد 
دلخوری یا گریه کردن،  جایبه هاآن -

پرخاشگری، استفاده از راهبردهای کالمی را ترجیح 
 .دهندمی

 کنندمی تصور سالگی ده تا پنج از کودکان -
( معلمان و والدین خدا،) قدرت صاحبان را مقررات

 تغییرناپذیر و دائمی قوانین این. کنندمی وضع
 .کرد اطاعت هاآن از باید حتماً و هستند

ردن درباره درستی هنگام قضاوت ک کودکان این -
 و نیت به قصدبهتوجه  جایبهو نادرستی یک عمل 

 .کنندمیپیامد توجه 
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 هیجانی در دوره نوجوانی رشد -4-1-3

 رشد هیجانی در دوره نوجوانی -22 دولج

 

 

 

 

 

 

 

 

رشد 

هیجانی، 

ارتباطی و 

 اجتماعی

 سالدوره سنی دوازده تا شانزده  نوع توانمندی

 

 رشد هیجانی

 رشد هیجانی

 درباره اندیشیدن در نوجوانان بهتر توانایی -

 یشناختروان و جسمانی تغییرات با همراه افکارشان،

 که است آن معنی به دارند، قرار هاآن معرض در که

 .کنندمی، بیشتر در مورد خودشان فکر هاآن

حالت خودآگاهی باالیی دارند، زیاد به  نوجوانان -

در کانون  کنندمیو تصور  کنندمین فکر خودشا

برای  شودمیتوجه دیگران قرار دارند و این موجب 

اجتناب از اینکه جلو دیگران شرمنده شوند، تالش 

 زیادی به خرج دهند.

 خودمحوری از دیگری نوع نیز نوجوانان در -

 دیدگاه کردن متمایز در آن موجببه که دارد وجود

 ،اندبستپیش دوره از بعد ومد بار برای دیگران از خود

 .شوندمی مشکل دچار

 در کنندمی احساس نوجوانان کهاین موازاتبه -

، ندکنمیفکر  هاآنو دیگران به  هستند توجه کانون

کاذب درباره اهمیت خود این عقیده را  صورتبه

که موجوداتی استثنایی و خاص  دهندمیپرورش 

 است ترقویابتدای نوجوانی  هستند. این حاالت در

 .کندمیو با افزایش سن کاهش پیدا 

 به نسبت دیگران نظر مورد در نوجوانان -

دند ارزیابی دیگران، معتق و هستند نگران خودشان
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، حمایت نفسعزتپیامدهای مهمی در زمینه 

 در بردارد. ساالنهماجتماعی و پذیرش 

 قبل، هایدوره به نسبت نوجوانان معموالً -

 منتقدان به را هاآن که کنندمی درک را ییهاظرافت

 .کندمی تبدیل جوعیب

 اصول صورتبه مقررات، به نوجوانان -

 توافق هاآنکه در مورد  کنندمی نگاه پذیریانعطاف

ر تغیی تواندمیاجتماعی انجام شده و در صورت لزوم 

 کند.

 نیت و قصد بلکه پیامدها فقطنه نوجوانان در -

 رفتار مورد در اوتقض مبنای هم کار دهنده انجام

 .گیردمی قرار وی

 در و برانگیخته هیجانی ازلحاظ نوجوان -

با رفتارهای  تواندمی این. است پاداش جستجوی

 پرخطر مانند مصرف مواد ارتباط داشته باشد.
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 رشد ارتباطی و اجتماعی -4-2

 دبستانپیشرشد ارتباطی و اجتماعی در دوره  -4-2-1

 دبستانپیشرشد ارتباطی و اجتماعی در دوره  -23 دولج

 

 

 

 

 

 

 

 

رشد 

هیجانی، 

ارتباطی و 

 اجتماعی

نوع 

 توانمندی
 دوره سنی سه تا پنج سال

 

رشد 

ارتباطی و 

 اجتماعی

 سالهسهتوانایی اجتماعی ارتباطی در کودک 

 وشنودگفتدر مکالمات متقابل،  سالهسهکودک  -

 .کندمیمشارکت 

 تواندمیی اشیاء را با حدی از جزئیات کارکردها -

 تشریح کند.

کلمه را  2000و  گویدمیمه را کل 300حداقل  -

 .فهمدمی

و هدفمند به یک داستان  نشیندمی تریطوالنیمدت  -

 .کندمیو روال را پیگیری  کندمیگوش 

شعرهای  تواندمیو  گیردمیرا یاد  دارقافیهکلمات  -

 ساده و ریتمیک بخواند.

 .ددهمیی کودکانه عالقه بیشتری نشان هاانهبه تر -

 تجاربش را توصیف و حتی مقایسه کند. تواندمی -

سن استفاده از جمالت ساده است و  سالگیسهدو تا  -

 قالب در و فهمقابل ایگونهبهکودک،  سالگیسهبعد از 

 .کندمی صحبت ایکلمه 5 تا 3 جمالت

ان نشمشترک ارتباطی عالقه بیشتری  هایبازیبه  -

 .دهندمیرا ترجیح  جنسهم بازیهمو  دهندمی

 هاآنتعاملی گروهی را دوست دارند و در  هایبازی -

بازی موازی یا بازی شخصی در  صرفاًنه  کنندمیشرکت 

 جمع
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-، کودکان، ابتدا بزرگکنندهتوصیفاز بین کلمات  -

ا باریک ر -پایین و پهن-کوتاه، باال-بلند بعداًکوچک، 

 .کنندمیکسب 

است، درک نیات  گیریشکلتئوری ذهن در حال  -

دیگران و اینکه ممکن است ظاهر رفتار با قصد فرد همسو 

 نباشد در حد بسیار ابتدایی در حال تکامل است.

و ظاهر  پیداکردهتا حدی قدرت اولیه در درک طنز  -

 .دهدمیامور را از واقعیت تشخیص 

 ندکنمیگفت اولین روابط دوستی را برقرار  توانمی -

و متناسب با جایگاه اجتماعی شنونده، سن و جنس وی 

 .کندمیگفتار خود را تنظیم 

 .کندمیشروع به رشد  نفسعزتخودپنداره اولیه و  -

 جنسهمرفتارهای مخصوص جنسیت و تقلید از والد  -

 .شودمیدیده  ترپررنگ صورتبه هاآن در

غیر از نقش مادر و پدر، ایفای نقش مشاغل مختلف  -

 دوست دارند.را 

و توجه به رفتارها و پوشش  ی جنسیتیهاکنجکاوی -

 .شودمیدیده  هاآنو سایر فاکتورهای مرتبط با جنس در 

 .دهندمیرا از هم تشخیص  گوییدروغو  گوییراست -

 .(کنندمی)مفهوم فریب دادن را تا حدی درک 

تمایز قواعد اخالقی از قراردادهای شخصی و  -

 .شودمی حدی واضح تا هاآناجتماعی برای 

در بازی و گفتگو  مفهوم نوبت را درک کرده و -

 آن را رعایت کنند. توانندمی

توانایی شروع محاوره را دارد و با اطرافیان گفتگوهای  -

 .دهدمیرا انجام  ایساده

 .کندمیکالمی احساساتش را ابراز  صورتبه  -

 .کندمینیازها و تقاضاهایش را مطرح  راحتیبه -
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 ساله 4اجتماعی ارتباطی در کودک توانایی 

 و گویدمی را کلمه 1500 تا 1000 ساله 4 کودک -

 .فهمدمی را کلمه 4000

 و هابازی دستورالعمل درک در ساله 4 کودکان -

 .کنندمی پیشرفت قاعده و قانون از پیروی

 .کندمیپیروی  ایمرحلهی سه شفاه دستورهای از -

 حروف با هک کلماتی یا قافیههم کلمات تواندمی -

 .ببرد نام شودمی شروع مشابه

 ،پوشش مانند نقش جزئیات به نقش ایفای بازی در  -

 .دهندمی نشان بیشتری توجه... و فضا چیدمان، لوازم،

 .دارد مشارکت به عالقه خانه کارهای در -

خجالتی، خسیس و...  مثالً؛ گذاردمی اسم صفات روی -

را نیز درک  هاآنی مرتبط با هاو احساس هاحتی رفتار

آدم خجالتی زمانی که در جمع باشد  داندمی مثالً؛ کندمی

 معذب است.

 برای دارد خود از ارزیابی نوع چند چهارساله کودک -

 ی،دوست روابط برقراری یادگیری، در توانایی مورد در مثال

 با دیگران و کنار آمدن با والدینش. آمیزمحبت تعامل

 یاری که دارد ادیافر و دوستان به کمک به میل -

 .طلبندمی

 .دهدمی بروز را اخالقی تفکر -

 تشکر مخاطب از یشهاخواسته به رسیدن از پس -

 .کندمی

 .دهدمی نشان کنجکاوی جنسیتی تفاوت به نسبت -

 ساله 5توانایی اجتماعی ارتباطی در کودک 

 ندکمی بیان را بیشتر یا کلمه 1500 سالهپنج کودک -

 .فهمدمی را کلمه 8000 تا 5000 و

 اطارتب خوبیبه صحبت هنگام سالهپنج کودک یک -

 .کندمی برقرار چشمی
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 .کندمی صحبت تلفظی خطای بدون -

 دیا را اشعالقه حوزه به مربوط دشوار نسبتاً کلمات -

 دایناسورها اسم مانند گیردمی

و با جزئیات توصیفی استفاده  ترطوالنیی جمالت -

 .کندمی

 .کندمی استفاده تیدرسبه هازمان و ضمائر از -

 .کند ایجاد قافیههم کلمات تواندمی -

 گوش وی یهاصحبت به مخاطب کالم قطع بدون -

 .دهدمی

 حلراه و کندمی گفتگو یشهاتعارض حل در -

 .دهدمی پیشنهاد

 .کندمیوی پیر ایچندمرحله دستورات از -

 خودش برای و دهدمی تشکیل واقعی یهادوستی -

 .کندمی انتخاب دوست

 نشان عالقه فوتبال مانند گروهی هایبازی به -

 .دهدمی

 .دارد خوبی پذیریمسئولیت با نقش پذیرش -

دور از والدین و نزدیکانش  تواندمیزمان بیشتری را  -

 بگذراند.

 5- 3توانایی اجتماعی ارتباطی در کودک 

 هب کلمه دویست لغات ذخیره با دوسالگی از کودکان -

 نای در گویی عبارتی هب رسندمی سالگیشش در هزار ده

 گیرندمی یاد را کلمه پنج روزی زمانی بازه

 .دهندمی پاسخ مناسبی طوربه خود مقابل طرف -

 سن، با متناسب را خود گفتار چهارسالگی در -

 .کنندمی تنظیم شنونده اجتماعی جایگاه و جنسیت

با توجه به اینکه کودک در این دوره، توانایی توجه و  -

 ویهدوسی هاارتباط تواندمی، کندمی تمرکزش بهبود پیدا
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هدفمندی برقرار کند. )سطح هوشیاری و حضور وی در 

 قبل است.( باالتر از کامالًروابط 

تواند قضایا را از دید کودک خودمدار است یعنی نمی -

ها نیز دید دیگران به پدیده کندمیببیند. او تصور  دیگران

ین وراتش در ا. لذا پافشاری کودک بر تصدید اوستشبیه 

دوره سنی از روی لجاجت نبوده و بیشتر ناشی از رشد 

توجهی کودک به ناکافی ذهنی اوست. مواردی از بی

توان به ضعف او در نگرش به قضایا تقاضاهای والدین را می

 از زاویه دید دیگران دانست.

مهارت مکالمه دارند یعنی در  دوسالگیکودکان از  -

و به اظهارات طرف  کنندمییت نوبت را رعا رودرروتعامل 

 .دهندمیگوش  خوبیبهمقابل 

 یک مکالمه تلفنی دانندمی سالهششکودکان سه تا  -

نسبت به ارتباط حضوری به توضیح کالمی بیشتری نیاز 

 دارد.

در بازی  را بیشتری وقت دخترها سنی، دوره این در -

ر پسرها بیشتر د کهدرحالی گذرانندمی و نقاشی داریخانه

 پردازندمیفعال  هایبازیکه به  شوندمیجمع  هاییکانم

 .دهندمیی چوبی انجام هاکار با مکعب مثالًیا 

 را ایتازه اجتماعی هایمهارت ،دبستانیپیش کودک -

 .گیردمی یاد

ک روشنی در پسر، یا دختر عنوانبه خودش از -

 .دهدمیپرورش 

 عینی خیلی دبستانیپیش کودکان پنداره خود  -

 خصوصیات خود توصیف در هاآن معموالً .است

 جسمانی، ظاهر اسم، مثل. کنندمی ذکر را مشاهدهقابل

 .روزمره رفتارهای و هادارایی
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هیجان و نگرش  برحسبسه و نیم سالگی خود را  در -

 یهابچهمن بازی با  گویندمی مثالً کنندمیتوصیف 

 را دوست ندارم. تربزرگ

 در خود، ارزش از ارزیابی یا نفسعزت مورد در -

 چون دارد وجود ییهامحدودیت دبستانیپیش کودکان

 و دکننمی ارزیابی باال بسیار را خود توانایی معموالً  هاآن

 واناییت ندتوانمین و گیرندمی کمدست را تکلیف دشواری

 ز توانایی واقعی تشخیص دهند.ا را خود مطلوب

 

 

 دبستان رشد ارتباطی و اجتماعی در دوره -4-2-2

 رشد ارتباطی و اجتماعی در دوره دبستان -24 دولج

 

 

 

 

 

 

 

 

رشد 

هیجانی، 

ارتباطی و 

 اجتماعی

 دوره سنی شش تا یازده سال نوع توانمندی

 

رشد ارتباطی و 

 اجتماعی

 توانایی ارتباطی اجتماعی در کودک دبستانی

 به کودکان واژگان دبستان هایسال طول در -

 رفرات کلمه هزار چهل از و دیابمی افزایش برابر چهار

 وزیر تقریباً  دبستانی کودک متوسط طوربه رودمی

که از دوره  گیردمیبیست کلمه جدید یاد 

 باالتر است. دبستانیپیش

 مستقل روخوانی به دقیقه 20 روزی کودک اگر -

 روبرو کلمه میلیون 2 با ساالنه تقریباً بپردازد

 .شودمی

 و خوب خیلی را کلمات ساله 6-5 کودک یک -

 .کندمی توصیف عینی صورتبه

ز اواخر سنین پیش از دبستان و در دوره ا -

ه در کودکان ب دهینشانیدبستان مکالمه تلفنی و 

 .کندمیمقدار زیاد بهبود پیدا 



 

70 

ریه ذهن یا عقایدی دبستان، نظ هایسالدر  -

 .ودشیمو اصالح  ترگستردهذهنی  هایفعالیتدرباره 

 مورد در افراد دانندمی سالگیهفت در کودکان -

و این  دهندمی تشکیل را عقایدی دیگران عقاید

 باشد. غلط تواندمیعقاید 

 ستانیدب کودکان در تفکر پیشرفت علل از یکی  -

 هنیذ زندگی به کردن فکر در هاآن بیشتر توانایی

 .است خودشان

 

 نوجوانی رشد ارتباطی و اجتماعی در دوره -4-2-3

 رشد ارتباطی و اجتماعی در دوره نوجوانی -25 دولج

 

 

 

 

 

 

 

 

رشد 

هیجانی، 

ارتباطی و 

 اجتماعی

 دوره سنی دوازده تا شانزده سال نوع توانمندی

 

رشد ارتباطی و 

 اجتماعی

 اجتماعی در نوجوان و توانایی ارتباطی

 فضع و قوت نقاط درک در نوجوانان توانایی -

برقرار کردن روابط مناسب و بادوام  برای را هاآن افراد

 .کندمیآماده 

 خودش از نوجوان برداشت نوجوانی، دوره در -

 .شودمی ترباثبات و تریافتهسازمان ،ترپیچیده

، احساس کودکان با مقایسه در نوجوانان -

د گوناگون خود دارن هایجنبهمثبتی درباره  وبیشکم

ی متعادل و منسجمی از قوت و بازنمای تدریجاًو 

 .دهندمیضعف خود تشکیل 

با کودکان بر برخی  مقایسه در نوجوانان -

مانند دوستان با مالحظه، مهربان و یاری  هاویژگی

 .کنندمی تأکیدبخش بیشتر 

 .دارد اهمیت هاآن مورد در دیگران مثبت نظر -

 ایویژه اهمیت نوجوان برای اخالقی هایارزش -

 .کندمی پیدا
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 کنندمی اضافه خود ارزیابی به تازه بعد چند -

 و رمانتیک جاذبه صمیمانه، یهادوستی مانند

 .شغلی شایستگی

 و همساالن با هاآن روابط با نوجوانان نفسعزت -

 .دارد میمحک ارتباط هاآن ورزشی هایتوانایی

 هستند خود دوستان با کههنگامی نوجوانان -

هار تا شش نفر چ معموالً و دارند را خلق بهترین

 دوست صمیمی رابطه دارند.

، دو ویژگی مهم خود افشاگری و صمیمیت -

 روابط دوستی نوجوانان است.

 باالتر بسیار دوستان وفاداری از هاآن انتظار -

 هاآن از دوستانشان دارند تمایل هاآن. رودمی

 .ندهند ترجیح هاآن به را دیگری و کرده حمایت

تائید متقابل ی و همکار نوجوانی طول در -

و حساسیت نوجوانان نسبت  یابدمیدوستان افزایش 

 .شودمیبه نیازها و تمایالت دوستانشان بیشتر 

 در و است تررایج دخترها در عاطفی صمیمیت -

 شودمی دیده خود افشاگری هاآن تعامالت

 هایبازی و ورزشی هایفعالیت پسرها کهدرحالی

 .دهندمی ترجیح را رقابتی

 و همگانی مسائل حول دخترها دوستی طرواب -

 مقام و پیشرفت حول پسرها در دوستی روابط

 .چرخدمی

 کینزدی دوستی پیوندهای پسرها اینکه رغمعلی -

 هاآن دوستی روابط کیفیت ولی دهندمی تشکیل

 .دخترهاست دوستی روابط از متغیرتر

 صمیمی روابط از دخترها صمیمی بسیار روابط -

 دارد.متری ک دوام پسرها
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 هک دوستانی با ارتباط برقراری بر عالوه نوجوانان -

 د.و اینترنتی نیز دارن ایرایانهی ها، ارتباطشناسندمی

 ارآشک بسیار هایجنبه از پیروی برای نوجوانان -

 شرکت و مو آرایش لباس، مانند همساالن فرهنگ

 .دارند بیشتری فشار احساس اجتماعی فعالیت در

 باً تقری پسرها و دخترها دبیرستان سنی دوره در -

اما نحوه  کنندمیزمان برابری را صرف کار با رایانه 

 متفاوت است. کامالً هاآناستفاده 

 پست در فعالیت زمینه در دخترها تمرکز -

 گری و انجام تکالیف درسی است، ویرایشیالکترونیک

گرافیکی  افزارهاینرمپسرها اغلب از  کهدرحالی

و به  دهندمیداده انجام  ، تحلیلکنندمیاستفاده 

ی تخصصی رایانه عالقه هاو دانش نویسیبرنامه

 .دهندمیبیشتری نشان 

 اب یهابینپیش از فرزندی والد رابطه کیفیت -

 .است نوجوان روان سالمت ثبات

در  تربزرگ برادر و خواهر از رهنمود پذیرش -

 .یابدمینوجوانان کاهش 

 یبستگدل، مصاحبت و نشینیهم کاهش رغمبه -

 .شودمیخواهرها و برادرها در دوره نوجوانی بیشتر 
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 رشد عاطفی در دوره کودکی و نوجوانی

رشد 

 عاطفی

نوع 

 توانمندی
 سالگیپنجدوره سنی سه تا 

« من»

 شدهفعال

دک کو دهندمیالدین دستوری ، وقتی وترپاییندر سنین  -1

ر به کا حداکثر تالش خود برای اجرای دستور را کندمیسعی 

ممکن است برخی از دستورات را به دلیل  بیندراینبگیرد. 

 مثالًانجام دهد  اللفظیتحت طوربهعدم فهم معنی اصطالحات 

چشمت به توپ باشد ممکن است  شودمیوقتی به او گفته 

 هکهنگامیاما از این سن به بعد ؛ چشمش را روی توپ بگذارد

منافع و مضرات این ابتدا ) دهندمیدیگران به او دستوری 

 .گیردمیدستور برای( خودش را در نظر 

. منیّت در ابتدا به گیردمیاشکال اولیه منیّت در او شکل  -2

کال اش تواندمیاما در ادامه  کندمیشکل مالکیت بر اشیا ظهور 

سبک من در نقاشی یا روش من در ساختن »ی مثل ترپیچیده

 گیرد.را نیز به خود ب« خمیربازیمجسمه با 

در کودک بر اساس منعکس کردن  نفساعتمادبهحس  -3

مطلوب  تربزرگ. شودمیایجاد « مطلوب تربزرگ»ی هاگفته

والدین نباشد. کودک  الزاماً تواندمیپدر و مادر است اما  معموالً

چون فالن مربی -ممکن است با برخی نظرات والدین خود 

ین شکل مخالفت کند. ا -خالف آن را گفته مهدکودکش

در  «من»بازنمایی و اصرار بر نظر مخالف نیز در شکل یافتن 

 است. مؤثرکودک 

تسلط بر 

 احساسات

 کهنحویبهکودک حاال بیشتر بر احساسات خود مسلط است -1

 .ی انفجاری را از او شاهد هستیمهابرای مثال کمتر از قبل گریه

 دخرینمیتوان تحمل شکست را دارد. وقتی چیزی برای او  -2

 درک کند که همیشه نباید برای او چیزی بخرند. تواندمی

. در کندمیرا درک « در لذت تأخیر»کودک از این سن  -3

بفهمد کسب لذت الزم نیست بالفاصله  تواندمیاین سن او 

برای لذت بردن صبر کرد. در ادامه  توانمیکه  فهمدمیباشد. 
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د شکل بدهد. را نیز در خو« تأخیرلذت از »ممکن است او 

لذت  صورتبه تواندمی ترپاییندر سنین  تأخیرشکل لذت در 

بردن از حبس ادرار و مدفوع تجربه شود اما در سنین باالتر 

 مثالًرا در سایر موارد ) تأخیرکودک ممکن است این لذت از 

 تالش برای موفقیت( نیز تجربه کند. فرایندلذت بردن از 

درک 

مفهوم بد 

 و خوب

بر اساس تجربه )آزمایش و خطا( از طریق تعامل با  کودک -1

و . تعریف بد آموزدمیمفهوم امر بد و امر خوب را  ترهابزرگ

با تعریف بد و خوب برای  خوب برای کودک رابطه مستقیم

ممکن است  بیندرایندارد.  ترهابزرگوالدینش و سایر 

 یکژکارکردهایی نیز اتفاق بیفتد برای مثال چنانچه دستمال

برای او بد تلقی نشود ممکن است او  ترهابزرگشدن توسط 

 با توجه به رشد منیّت حالباایننفهمد که مورد آزار قرار گرفته 

در خود شکل بدهد که چیزی که  تواندمیدر او، این ادراک را 

او دوست دارد در  آنچهباعث رنجش و درد برای او شود و یا با 

 .تضاد قرار بگیرد، چیز بدی است

 کنجکاوی

کنجکاوی چیزی نیست که در یک دوره ایجاد شده و در  -1

در طول دوره حیات  هاانساندیگر از بین برود. همه  هایدوره

 حالبااین کنندمیخود اشکال مختلفی از کنجکاوی را تجربه 

تنوع باالیی دارد؛ از  دبستانیپیشکنجکاوی کودک در دوره 

مرسوم نظیر شیوه تولد  االتسؤجستجوی محیطی گرفته تا 

ی مثل پرسش در مورد ترپیچیدهکودکان یا حتی مفاهیم 

 مرگ.

 

رشد 

 عاطفی

 دوره سنی شش تا یازده سالگی نوع توانمندی

فردیت و 

 نفساعتمادبه

 شهایتواناییدر این دوره کودک بیشتر بر خودش و  -1

ت در او تقوی نفساعتمادبهمفهوم  کمکمو  کندمی تأکید

در کودک در این دوره  نفساعتمادبه گیریشکل. شودمی

ه . بگیردمیو یا تولید صورت  بر اساس موفقیت در اجرا
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لحاظ ذهنی هنوز توان تفکیک فرضیات خود و آزمون 

را بر اساس دیدگاه  نفساعتمادبهرا ندارد که بخواهد  هاآن

این شکل از ایجاد  تدریجبهو طرز فکر شکل بدهد اما 

 .کندمینیز در کودک رشد پیدا  نفسدبهاعتما

نسبت به دیدگاه دیگران در مورد  کمکمکودک  -2

. اگر دیگران دید بدی نسبت به شودمیخودش حساس 

 کاهش درنتیجهاو داشته باشند اشکال مختلفی از انزوا 

 .شودمیدر او ظاهر  نفساعتمادبه

 گزینه سازی

ی اراهبردهکه  کندمیکودک در این دوره درک  -1

برای رسیدن به یک نتیجه وجود داشته  تواندمیمختلفی 

ی متفاوت برای فائق آمدن بر هاباشد. او از این گزینه

. گیردمیاحساس شکست و یا بیان احساسات خود بهره 

رویکرد نتیجه محوری در کودک است او  آغازاین مطلب 

و به او  خواهدمیممکن است بابت رسیدن به چیزی که 

مختلفی را امتحان کند. شکل  هایروش شودمیاده ند

دیگر این گزینه سازی این است که کودک وقتی در اجرا 

یا تولید یا رسیدن به چیزی شکست خورد، آن را با چیز 

 دیگری جایگزین کند.

 گیریشکل

 درک جنسی

چیزهایی که کودکان در این دوره در  ترینمرسوم -1

گونگی بارداری، روابط چ کنندمیموردشان کنجکاوی 

 هایتفاوتروابط جنسی و  خصوصاً  هاآدمفردی میان 

جنسی است.  هایفحشجنسی میان دختر و پسر و معنی 

دید که کودک در این دوره اشکال  توانمی طورکلیبه

ابتدایی مسائل جنسی را مورد تمرکز و کنجکاوی قرار 

 برخی که آموزدمی تدریجبه. او در تعامل با محیط دهدمی

 شودمی داشتهنگهعامدانه از دسترس او دور  طوربهچیزها 

و او نسبت به  شودمییا یادگیری در موردش از او دریغ 

 .شودمیاین چیزهای ممنوع شده کنجکاوتر 
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بودن تصویر برهنه انسان از این دوره  غیرطبیعیدرک  -2

به بدن برهنه  ترهابزرگکه  فهمدمی. کودک شودمی آغاز

 .است داشته ترپیشسان همان دیدی را ندارند که او ان

پسرانه. در پسرها به این  هایمحدوده گیریشکل -3

مادر در این دوره نسبت به بردن او با  معموالًدلیل که 

، چیزی به اسم شودمی میلبیخودش به حمام 

 گیریشکل. شودمیی پسرانه تعریف هامحدوده

موجب کاهش میل  ی پسرانه در سنین باالترهامحدوده

. کاهش میل به اشتراک فقط نسبت شودمیبه اشتراک 

ادن نسبت به د تدریجبهشخصی نیست پسرها  مسائلبه 

 یافتهلتکام. شکل شوندمی میلبیاطالعات به دیگران نیز 

. پسرها میل گرددبرمیاین کاهش حس اشتراک به فضا 

جاد ای ساززمینهو این  یابندمیکمتری به اشتراک فضا 

محدوده شخصی است. شکل بیرونی این محدوده بندی 

ی اتوبوس هااین است که برای مثال وقتی همه صندلی

ها تا پسر نشینندمیبه هم  ترنزدیکخالی است دخترها 

ی عمومی پسرها دورترین دستشویی هاو یا در دستشویی

 .کنندمیرا از هم انتخاب 

یا  هار پسرمانند مسابقه ادرار کردن د هاییبازی -4

. علت این شودمیدر این دوره دیده  دستازاین هاییبازی

به  گرددبرمیمسئله در درجه نخست به تظاهر جنسیتی 

این معنا که وقتی هنوز بلوغ صورت نگرفته میل به بیرون 

به جهت مخالفت با هنجار تعریف  صرفاً آوری اندام جنسی 

ن دیگر ای . از سویگیردمیشده و افزایش منیّیت صورت 

اشکال اولیه رقابت بر سر جنس مخالف و تعریف  هابازی

 مذکر آلفاست. عنوانبهخود 

در سنین باالتر بسته به میزان آزادی در جوامع و  -5

. این شودمیکنش با جنس مخالف نیز شروع  هافرهنگ

 سرپدوست دختردوستاشکال ابتدایی  صورتبه هاکنش
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یی هارای بازنمایی بوسیدنبازی، الس زدن و حتی تالش ب

 باشد. تواندمیدیده است  هافیلمکه کودک در 

که البته کودک هنوز -اشکال مختلف تجربه جنسی  -6

 نیز در -کندمیتجربه جنسی تعریف ن عنوانبهرا  هاآن

یل م صورتبهاین تجربیات  عموماً. افتدمیاین دوره اتفاق 

سی به بقیه چیزها به عریانی و یا مالیدن خود و اندام جن

و یا  ترچسبناک هایلباس. میل به پوشیدن افتدمیاتفاق 

 افتدمینیز به همین دلیل اتفاق  ترلطیف هایجنس

، نتیجه محور هاکنشهنوز کودک در مورد این  حالبااین

را برای ارضای جنسی  هاکنشنیست به این معنا که این 

 .دهدنمیانجام 

 

 

رشد 

 عاطفی

 سالگیشانزدهدوره سنی دوازده تا  دینوع توانمن

 یابیهویت

-ی روانیهانوجوان از طریق انجام وظایف و کنش -1

ی ، سعاندکردهاجتماعی که خود یا دیگران برای او تعریف 

د. حاال میل به درست نکبرای خود هویت ایجاد  کندمی

انجام دادن کارها، برای او بخشی از فرایند تعریف هویت 

. این وظایف ممکن است امور مختلفی را شامل شده است

شود از کارهای فنی تا هنری و حتی کمک کردن به 

 هاابییهویتدیگران. همچنین یکی از بارزترین اشکال این 

احساس گناه ایجاد  درنتیجهحالت مذهبی هویت است که 

 .شودمی تررنگیا کم ترپررنگو در بر اثر نوع آموزش 

ویت در نوجوان محصول آگاهی او از اولین شکل از ه -2

ظاهر و تغییرات ظاهری خود است. بدن بخشی از هویت 

 رتحساسنسبت به آن  ینوجوان است و او در این دوره سن

با محوریت بدن )از  یابیهویتمختلف  هایحالتاست. 

آرایش گرفته تا غذا خوردن یا نخوردن برای چاق شدن یا 
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ز بدن نوجوان در ذهن او نشدن( بر اثر وجود دو تصویر ا

؛ تصویری که خودش از بدن خودش در ذهن شودمیایجاد 

دیگران از بدن او در ذهن  کندمیدارد و تصویری که فکر 

 دارند.

 کهنحویبهست هااز بقیه دوره ترمهمبدن در این دوره  -3

 صوصاً خ، فرد مورد آزار یا تنبیه بدنی ترپاییناگر در سنین 

است. در این  ترراحتیرد ترمیم آسیب در جمع قرار بگ

دوره ممکن اما پس از آسیب به بدن نوجوان، عالوه بر 

ترمیم بعد عاطفی فرد بعد هویتی او نیز باید ترمیم شود. 

 واندتمیتجربه، کنش و آسیب جنسی نیز به طریق اولی 

ه مثبت یا منفی داشت تأثیرهویت نوجوان  گیریشکلبر 

 باشد.

شامل هویت دینی، قومی،  یابیهویتاشکال عمومی  -4

ملی و تاریخی و هویت مدرن است و اشکال خردتر آن 

و... است  ایحرفهشامل هویت جنسی و جنسیتی، 

ی مختلف یهابه صورت تواندمیاین اقسام هویت  حالبااین

ممکن است فرد  بندیصورتشود. در یک  بندیصورت

 بندیتصورپیدا کند و در « در اقلیت بودن»احساس 

« تلفیقی»دیگر، با رد کردن هنجارهای هویتی، هویت 

 جدید برای خود بخواهد بسازد.

 همراه هااحساس در اقلیت بودن وقتی با سایر ناکامی -5

ایجاد « بودن یسرراهتوهم »ممکن است در فرد  شودمی

زیادی هستند که در این دوره خاص از  اند. نوجواننک

خواهرها و  رخالفبکه  کنندمیفکر  شانزندگی

 برادرهایشان فرزند پدر و مادرشان نیستد.

 گراییجنسهمو  جنسهمی اولیه تعامل با هاتجربه -6

ممکن است به هویت جنسی نوجوان بدل شود. صحت یا 

عدم صحت همجنسگرا بودن خود را فرد در سنین باالتر و 

ات تشخیص دهد. نظری تواندمیبا تجربیات جنسی بیشتر 
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که همه افراد  کندمیبیان  گراییجنسهممورد  طیفی در

گرایی را جنسدگرو درصدی از  گراییجنسهمدرصدی از 

 و رفتارهای هاکنشدارا هستند به این معنا که عالقه دارند 

ی دیگری هاخود انجام دهند و کنش جنسهمخاصی را با 

را با جنس مخالف خود انجام دهند. برای مثال ممکن است 

را ببوسد یا با او  خود جنسهمست نداشته باشد کسی دو

رابطه جنسی داشته باشد اما عالقه داشته باشد که با 

 خود شنا کند یا بحث علمی داشته باشد. جنسهم

ناتوانی در 

کنترل 

 احساس

عاطفی در این دوره فقیر است به این  ازلحاظنوجوان  -1

ب معنا که هنوز تجربه و اطالعات عاطفی چندانی کس

شک دارد که چه  معموالًی عاطفی هانکرده لذا در موقعیت

رفتاری باید از خود بروز بدهد. تجربه اقسام اولیه عشق 

نافرجام هستند نیز به همین دلیل  معموالًنوجوانانه که 

. در درجه نخست نوجوان تعریف دقیقی از افتدمیاتفاق 

 ایتجربهاینکه عشق چیست ندارد و در درجه دوم تعریف و 

 باید بکند نیز ندارد. کارچهکه در این موقعیت 

و عقاید والدین خود  هانسبت به دیدگاه معموالًنوجوان  -2

استدالل قوی برای  معموالً. او دهدمیواکنش منفی نشان 

را  هاآندیدگاه  خواهدمین صرفاًندارد اما  هاآنرد عقاید 

 عموالً م شودمیقبول کند. در مواقعی نیز که با انتقاد مواجه 

 الزم و انفجاری است. ازحدبیشواکنشش 

با شروع بلوغ بسیاری از تغییرات خلقی او در اثر  -3

اما فرد هنوز نسبت  افتدمیاتفاق  هاهورمونشدن  وزیادکم

کافی نیافته و  آگاهی خودی تغییرات هورمونی هادورهبه 

 هایواکنشی مشابه هاچرا در موقعیت داندمینیز ن

که گاه  شودمی. این مطلب باعث دهدمیلفی انجام مخت

نسبت به خود احساس بدی نیز پیدا کند. تغییرات 

هورمونی اگر با آموزش همراه نشود ممکن است باعث 

 ایجاد ترس یا احساس گناه در فرد شود.



 

80 

میل به نشان 

دادن 

 هایتوانایی

 خود

ی هابه لحاظ احساسی، نوجوان عالقه دارد که کنش -1

ی اجتماعی هاانجام دهد. نُرم آمیزمبالغه صورتبهود را خ

نیستند. در تجربیات عاطفی خود  انگیزهیجانبرای او 

یی هاکنش کندمیدر مورد جنس مخالف سعی  خصوصاً

 باشد.« توی چشم» اصطالحبهانجام بدهد که 

در این دوره از نوجوان بعید  پذیریخطررفتارهای  -2

خطرناک و یا حتی برخی  یهابازیو  هاورزشنیست. 

ممکن است از او سر بزند دلیل این مسئله  هااقسام بزه

خودش را برای دیگران  خواهدمیفقط این نیست که او 

 خودش را به خواهدمیاثبات کند بلکه در بیشتر موارد او 

 خودش ثابت کند.

گرایش به هم 

 نوعان

بیشتر همساالن او نیستند ولی  الزاماًهم نوعان فرد  -1

. هم نوعان بیشتر به دلیل شوندمیشامل همساالن او 

. به همین دلیل شوندمیی یکسان با فرد تعریف هادغدغه

که به  ترهاییبزرگنوجوان در این دوره ممکن است به 

نیز جذب  مندندعالقهاو  موردعالقههنر یا بازی یا علم 

 بشود.

حداقل  یا اندمشترکدر یک ویژگی  معموالًهم نوعان  -2

گفت یک ویژگی خاص دارند که برای نوجوانان  توانمی

استانداردهای تعریف  معموالً هاآندر این دوره جالب است. 

شکل از این  ترینابتدایی. کشندمیشده را به چالش 

استانداردها، استانداردهایی است که نهاد خانواده وضع 

 رو به همین دلیل میل به مخالفت با والدین د کندمی

ی باالتر ها. در شکلشودمینوجوانان تقویت 

 درنهایتاستانداردهایی که دیگر نهادهای اجتماعی و 

نیز ممکن است توسط نوجوان و هم  کندمیقانون وضع 

 نوعان او به چالش کشیده شود.

تطبیق 

 ارزشی

ی هامحیطنوجوان در این دوره تفاوت ارزشی در  -1

که خانواده خودش  دکنمی. درک کندمیمختلف را درک 
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مختلفی داشته  هایارزشممکن است  اشهمکالسیو 

محیط مدرسه با خانه یا محیط مسجد و  مثالًباشند یا 

کلیسا با خیابان تفاوت ارزشی دارند. انتخاب و تطبیق 

بر اساس متغیرهای  هامحیطارزشی خود با یکی از این 

یک  هاآنولی نتیجه همه  گیردمیصورت  شماریبی

یابی است. نوجوان ویت متکثر ولی در حالت ساخته

 آمیزمبالغه صورتبهممکن است یکی از این ابعاد ارزشی را 

پیگیری کند اما این بدان معنا نیست که سایر بعدها برای 

 است. توجهبی هاآنغافل و به  هاآناو مرده است یا او از 

 و به« کل هماهنگ»یک  عنوانبهنوجوان به دیگران  -3

. او کندمینگاه « ناهماهنگکل »یک  عنوانبهخودش 

دیگران مسئله تفاوت و تطبیق ارزشی  کندمیفکر  معموالً

 درواقع. این کل هماهنگ اندکردهرا برای خود حل 

که هر یک  هاارزش، رفتارها و هااست از دیدگاه ایمجموعه

ین ا کندمیمنطقی دارد و نوجوان سعی  ایرابطهبا دیگری 

 د.نکطق را در دیگران کشف و در خودش ایجاد من

 مفاهیم سخت برای کودکان

مطرح « توسعه شناختی»در کتاب خود با عنوان  1یکی از مباحثی که اوشو گوسوامی

، بحث مفاهیم سخت و غامض برای کودکان است. در جدول زیر مفاهیمی که برای کندمی

 توانیماست. این جدول را  ذکرشدهیده است ( پیچسالهشش)سه تا  دبستانیپیشکودکان 

برای کودکان و نوجوانان سنین باالتر نیز به همین ترتیب نوشت در این حالت فقط مصادیق 

 .فرق خواهند کرد

 مصادیق نوع مفهوم

را از  هاآنمفاهیمی که کودک هنوز 

 .نزدیک تجربه نکرده است

، کمباین، ریسینخ، دوک هاپوستسرخ

 خراشآسمان

 رطوبه معرفشان هایویژگیفاهیمی که م

 .عینی مشهود نیست
 ، ابزاروزیرنخستشاه، ملکه، 

                                                            
1 Ushu Goswami 
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 .تندنیس رؤیتقابلمفاهیمی که مستقیم 
اسکلت بدن، اندام، نوزادی که هنوز به 

 دنیا نیامده، میکروب

 یا آرکائیک ایاسطورهمفاهیم 
، هاغارنشین، اژدها، روح، شاختک

 باستانی هایتمدن

 هاآنی که بزرگ هستند و دیدن مفاهیم

 ممکن نیست. بارهکییکجا و  صورتبه

شهر، یک کیلومتر راه، هفته، جهان، 

 مزرعه، جنگل

 تأثیراتمفاهیمی که از طریق 

 .قابل فهمند شانیکیزیف
 باد، سایه، شب، مرگ، مجازات

و در مقایسه با  اندنسبیمفاهیمی که 

 .یابندمیدیگر مفاهیم معنا 
 د، دیر، وسط، شوهر، رهبرمخالف، زو

 مفاهیم انتزاعی و غیر عینی
، حقیقت، نهایتبیزیبایی، سالمتی، 

 بودن متأسف

 .جایی که کلمات مشابه وجود دارد

جان دادن در معنای مردن و جان  مثالً

 هاگلدادن در معنای جان بخشیدن )به 

 دادی( ایتازهجان 

 

باشند.  معنیبیکودک سخت هستند نه اینکه که این مفاهیم برای  کنیممی تأکید مجدداً

در سنین باالتر بخشی از این سختی کاسته شده، کودک در ابتدا به تعریف شخصی خود 

 بسازد. هاآنمعنای مشترکی برای  تواندمی درنهایتو  رسدمیاین مفاهیم  زا

 

 درک حس مطایبه در کودکان

 اججابهاست که  نی درک طنز ایهاراهایجاد ناهمخوانی در مفاهیم: یکی از  -مرحله نخست

در جای خود  یزیچباید در جای خود به کار بروند وقتی  ایشدن مفاهیم را بفهمیم. اش

؛ میسازیم. ما در ذهن خود داستانی برای آن کندمینیست وضعیتی دراماتیک را ایجاد 

ه دک متوجکو گذاردمیکاله، یک حیوان عروسکی را روی سرش  جایبهوقتی کسی  مثالً

و ممکن است با خودش این داستان را بسازد که چطور آن حیوان  خنددمیو  شودمی

. این بحث البته در بین بسیاری از متخصصین وجود دارد که است باالی سر شما رفته

کودک زیاد هم  اتفاقاًماه توان ذهنی درک طنز را ندارد و در این دوره که  18کودک زیر 
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کل ش ترینابتدایینش غریزی است نه حاصل ادراک شناختی. یک واک اشخنده خنددمی

 .، همین استشودمیدرک طنز که از سن یک و نیم سالگی شروع 

ناهمخوانِ اشیا با اتفاقات: این مرحله بعد از دوسالگی شروع  گذاریبرچسب -مرحله دوم

 هایاندام تر، کودک ممکن است نامی. در مراحل ابتدایشودمی ترپیچیده تدریجبهشده و 

: با گویدمیکودک  مثالً؛ بدن را اشتباه بگوید و به کارکردی که هر یک دارد اشاره کند

 .یردگمی اشخندهکنش درست را به اندام اشتباه ربط داده،  بعدازاینکهدستم راه رفتم و 

. شودمیناهمخوانی مفهومی: این مرحله پس از سن چهار سال شروع  -مرحله سوم

 مرحلهمفهومی به -پیش مرحلههومی محصول حرکت شناختی کودک از ناهماهنگی مف

 هاآن توانندمیکه  اندآموختهادراک مستقیم است. کودکان در این دوره مفاهیم زیادی را 

نسبت دادن علف خوردن به انسان برای کودک  مثالً ؛ را در ترکیب با یکدیگر به کار ببرند

و علف  خورندنمیقطعاً علف  هاانسان داندمیکودک  چراکهاست  دارخندهاز این دوره 

 خوردن کنش موجود دیگری است.

ی است. ترپیچیدهاین شکل از طنز، شکل  کشف طنز در چند معنایی: -مرحله چهارم

 توانندمیسال سخت است. کودکان از این سن  7از طنز برای کودک زیر  گونهایندرک 

که  هاییکوجابهام و چندمعنایی لذت ببرند.  معانی اولیه و ثانویه کلمات را بفهمند و از

 .گیرندمیاز این سن مورد استقبال قرار  گیرندمیبر اساس دو معنی بودن یک کلمه شکل 

 در کودکان دیجیتالی هایفناوریتوانمندی درک و استفاده از 

 سن دوسالگیتولد تا 

 قاپ زدن/ چالندن/لگدزدن/انداختن/ ضربه زدن/لمس با دهان

یر غ صورتبهلمس با انگشت / در صفحه چیزیپایین کردن  باال و

ی هاکتابلمس هدفمند ساده )مانند صفحه زدن / مندفهد

 بعدی یا قبلی( عکسبه، یا رفتن دیجیتالی

ا ب هاییآیکونپیدا کردن و تپ کردن بر روی تپ کردن منفرد/ 

 در حد یک سکه کوچک ایاندازه

ی هاکنش

شنیداری و 

 حرکتی

 درک ویبره/ تکان دادن/ ایین انداختن گوشی یا تبلتباال و پ

و به دست گرفتن گوشی یا تبلت در  مدت تر یطوالن نشستن

 ایکلمهتک یهافرمانتوان درک / ی انتهایی دورههاماه

ی هانشک

 لمسی آگاهانه
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که  شودمییی جلب هاکودک در این سن توجهش به اپ

غیر عامدانه کودک  موالًمع یهافرمانتری به آمیزمبالغه هایپاسخ

هستند. بازی کردن کودک با  پرسروصدا عموماً هابدهند. این اپ

است او  خمیربازیدر این دوره مانند بازی کردن او با  هااپ

 صورتبه تواندمیاما ن بردمیآن لذت  زاو  کندمیتغییری را حس 

یی هستند که مثل هامقتصد و هدفمند کاری را انجام دهد. اپ

ی ساده توجه کودکان هاقه به تکان خوردن حساسند این اپجقج

یشتر ب نفساعتمادبهباعث  تواندمی کار نیاتجربه . کنندمیرا جلب 

ی مختلف هادر اپ توانندمی کمکم هاآندر کودک شود. 

ی روی صفحه را با انگشت لمس کنند و بترکانند و یا هابادکنک

ن موج ایجاد کنند و اگر به در آب توی آبگیر مجازی با لمس کرد

در حدود سن  احتماالًراه خروج از اپ نیز نشان داده شود  هابچه

 خودشان از اپ بیرون نیز بیایند. توانندمیدوسالگی 

 هاثالم
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 سن سالگیپنجدو تا 

 نقاشی کردن با انگشت

 در اندازه معمول هاییآیکونلمس کردن 

ز خیلی ای روی صفحه با انگشت و عناصر بصر هاآیکونکردن  جاجابه

 .کنندمیاز انگشت شست استفاده کودکان در این سن 

که باید چیزی را بگیرند و به سمت  هاییبازیکشیدن و پرتاب )در 

 هدف پرتاب کنند(

 دنبال کردن چیزی در صفحه با انگشت

 ایجاد حرکت برشی

 در صفحه تاچ(کار کردن با پیانو )چندگانه و غیرمتقارن  حرکات

 پر شود( زمانشچیزی تا  داشتننگه) داشتننگهفشار دادن و 

 دابل تپ

ی هاکنش

شنیداری 

 و حرکتی

حرکتی دارند مانند  گرحسیی که هاچرخاندن گوشی برای اپ

 هوش حرکتی. هایبازیرانندگی یا برخی  هایبازی

 تراز کردن دوربین و بستن درست قاب

 دوربین داشتننگهکم شدن لرزش دست در هنگام 

ی هاکنش

لمسی 

 آگاهانه

 هاآن. کندمیره سنی توان حرکتی کودک شروع به رشد ودر این د

و با فاصله کمتر از هم را ببینند و لمس  ترکوچک هایآیکون توانندمی

مانند خط و نقطه که نیازمند حرکت انگشت  هاییبازی توانندمیکنند. 

یی هستند که هاد. برنامهنقطه به نقطه دیگر است را انجام دهن کیاز 

نیازمند تکان دادن کل گوشی یا تبلت و... است  هاآن کنترل صفحه در

کودک از این توانمندی الزم برای این شکل از کنترل حرکتی را دارا 

یی از منطق زمانی و تفکر فضایی نیز در این دوره در ها. نشانهشودمی

ند که نیازم ترپیچیدهی هابرخی برنامه تواندمی. او شودمیکودک دیده 

 ست را نیز اجرا کند.هااین توانایی

 هامثال
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 سن سال 12تا  5

باز کردن صفحه یا بزرگ کردن عکس )با شست و انگشت 

 اشاره یا وسط(

حرکت چرخشی نیشگون وار انگشت )با شست و انگشت 

 اشاره(

درک تفاوت بین تاچ آرام و تاچ محکم )در جایی که تاچ آرام 

 (کندمیدستور و تاچ محکم دستور دیگری را وارد یک 

 چرخاندن در جهات مختلف

آهنربایی )چند عنصر بصری یا آیکون با حرکت  داشتننگه

 (کنندمیبا هم مجموعه شده و حرکت  هاآنیکی از 

تایی یا چندتایی با انگشت )مثل چرخش و حرکات ترکیبی دو

 شلیک(

ی هاکنش

شنیداری و 

 حرکتی

 ردن و درک شاقول بودن و تراز بودن.باالنس ک

)برای مثال به جهت پرتاب یک  شدهکنترلباال پرت کردن 

 بر روی صفحه( دیجیتالیتوپ 

ی لمسی هاکنش

 آگاهانه

رات تغیی گیرندمیکودکان از زمانی که خواندن و نوشتن را یاد 

 یا هاتلفن همراهزیادی به جهت نوع و توان تجربه صفحه تاچ 

از امکانات  توانندمی هاآن. از این سن آیدمیپیش و...  هاتبلت

 .مولتی تاچ صفحات نمایش لمسی به تمامی استفاده کنند

 .شودمیبا کاربرد بیشتر این ابزارها حاصل  هاآنتوانش 

 هاثالم
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 سن سال 17تا  12

فشار  ایفاصله یک مقدار  زمانهمحرکات متقارن )دو انگشت 

 (.کنندمیجرا ا شینماصفحهرا بر روی 

فشار دادن صفحه با شست و کشیدن یک  مثالًتاچ نامتقارن )

 دایره دور آن با انگشت اشاره(

 زمانهمی هاچرخش

کودک از این سن درک الزم و توان کار با واقعیت افزوده را نیز 

 .دارد

ی شنیداری هاکنش

 و حرکتی

ی هالتبو به تاچ و ت سنجدیمیی که حرکت را هابرخی اپ

کنترل کنند.  توانندمیحساسند را کودکان در این سن  ریز

کافی است بدانند نشانگر روی چه مقدار باید بماند، سپس 

که  دهندمیرا به نحوی انجام  شانحرکتی هایانداممدیریت 

 همان مقدار حاصل شود.

ی لمسی هاکنش

 آگاهانه

را ی همراه هاو گوشی هاابزارهای جانبی تبلت توانندمی هاآن

ا از میکروفون برای ضبط صد مثالًبا امکانات تاچ ترکیب کنند 

 از یک برنامه هاییبخشبا انگشت  کهدرحالیاستفاده کنند 

ی پیشین لمس صفحه هاتجربه. کنندمیاجرایی را هدایت 

ی هاتنوع اپ ؛ ودهدمیرا در کودک افزایش  نفساعتمادبه

د هر حرکتی که کودک بتوان درنهایتتا  شودمیمختلف باعث 

ید با تبلت و گوشی انجام توانمی سالیبزرگشما در سنین 

ی افالک هامانند اپ هایمثالنیز انجام دهند.  هاآندهید 

برای واقعیت  ذکرقابل هایمثال ازجملهنمای مجازی نیز 

 .افزوده هستند

 هامثال
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 مالحظات استفاده از فناوری در کودکان

 مالحظات فناوری دوره سنی

 نوباوگان

استفاده کنند که تک  توانندمییی هاکودکان در این دوره بیشتر از اپ

یی مانند کلیدهای هااگزجره شده باشند. اپ هایرنگکاره و با صداها و 

برای شروع  آورددرمیصدایشان را  هاآنپیانو که بچه با دست زدن به 

 .کنندمی و در او عالقه ایجاد اندخوب فنّاوریآشنایی کودک با 

 خصوصاً ندارد  ایفایدهدر این دوره بازنمایی نمادین جهان برای کودک 

بازنمایی نمادین مانند استفاده  جایبه. بهتر است جانبی اجسامدر مورد 

هندسی از شکل اجسام استفاده کرد. موجودات  هایآیکوناز لوگوها و 

ان صدایش کندمی لمسشانجاندار مثل گاو و گوسفند که وقتی کودک 

یی هستند که کودک در این دوره های از اپهاینمونه شودمیپخش 

ساده به نظر برسند اما  هااین اپ ظاهربه. شاید فهمدمیرا  هاآنمعنای 

از روابط علی و  ایاولیههمین تپ کردن و شنیدن صدای حیوان، درک 

 .دهدمیمعلولی به کودک 

تا پیش از 

 دبستان

ن دوره لمس محور باشند یا بر اساس موسیقی ابزارهایی که در ای

باشند بیشترین میزان بازخورد مثبت و نیز اثرگذاری را بر  شدهتنظیم

 کودک دارا هستند.

برای کودکی در این دوره  هر چیزیاگر اپ یا صفحه نت یا گجت یا 

توجه داشته باشید که شمای کلی آن ساده بوده و  کنیدمیطراحی 

 نداشته باشد. پیچیدگی در استفاده

و محصوالت موفقی که کودکان در این دوره سنی  هاشرکتبرخی نمونه 

، iPad Touchارتباط برقرار کنند عبارتند از:  هاآنبا  اندتوانسته

Nintendo DS ،leapster ،MobiGo، 

قدیمی به نظر برسد اما یکی از مفیدترین کارها برای کودک  این کارشاید 

صه قبل از خواب است که بسیار از آن استقبال در این دوره شنیدن ق

رادیوها ابزارهایی بودند که به این نیاز کودکان پاسخ  ترپیش کنندمی

زینه گ توانندمییی که دارند هابا اپ هاو گوشی هاامروز تبلت گفتندمی

 باشند. هابچهخوبی برای آموزش به 
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دوره 

 ابتدایی

ی جستجو را بیاموزد هاکردن با موتور در این دوره کودک باید بتواند کار

ته فیلترهای الزم را در نظر گرف ترپیشبه شرطی که  شبکه لذا جستجو در

کارکرد مناسبی باشد که شما در تبلت یا گوشی  تواندمیباشید 

 .گیریدمیدر نظر  کودکهوشمندتان برای 

یی که در این هابچهنیز برای  pokemonجمعی مانند  هایبازیبرخی 

 .انددادهن قرار دارند خوب جواب س

و  Kinectآن(  3نسخه  هایبازی)در حد  Wii ،PSبه لحاظ ابزاری 

نیاز به همراهی جمع وجود داشته باشد  هاآنکه در  هاییبازی خصوصاً

 نفره( 4کینکت با اتصال  مثالً) اندمناسب

ی اهمهم است. سعی کنید مدام کودک را با اپ هادر این دوره تنوع اپ

 جدید و مناسب سن وی تغذیه کنید.

باالتر از 

 دبستان

برای کودک مناسب  تواندمیاز این سن  نویسیبرنامهی هاتجربهشروع 

 (scratchباشد )مثال: 

هم در معرض مک قرار داد  زمانهماگر ممکن است کودک را بهتر است 

 .را درک کند هاتفاوتو هم ویندوز تا خودش 

به کودک در این دوره بد نیست به شرطی که  تانشخصی تاپلپدادن 

آن و نیز جستجوهای اینترنتی کودک  ردنسبت به محتوای ذخیره شده 

 .یدنکبتوانید اطمینان حاصل 

به کودک نشان دهد که شما تا چه حد  تواندمیترکیب عشق و نظارت 

 .هستید پذیرمسئولیتحساس و او نسبت به 

 نوجوانی

بد نیست البته همچنان توصیه  هابچهت فون از این سن به دادن اسمار

 صوصاًخ بیندیشیدکه تمهیداتی برای تراکنش داده توسط کودک  شودمی

 .اگر اسمارت فون او مجهز به دوربین است

 .بخرید تاپلپید توانمیبرای نوجوان در دوره دبیرستان 

 اشد.ته بشخصی داش ایانامهرو  توییتر، بوکفیس تواندمینوجوان شما 

فیلم و تصویر و چیزهایی از  ویرایشکاربردی مانند  افزارهاینرمریختن 

 .مفید است هابچهدست برای  این

بزند،  یامکپی ارتباطی را برای نوجوان باز بگذارید اجازه بدهید هاراه

با دود عالمت بدهد. راه ارتباطی را  اصالًبزند، یا  ایانامهراسکایپ کند، 
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که او به دنبال راه ارتباطی جایگزین و  شودمیباعث  این کارنبندید 

 مخفی از دید و نظارت شما برود.

 روزهبتهیه کنید سعی کنید  المقدورحتیجدید را  دیجیتالیکاالهای 

 نوجوانتانهم برای خودتان خوب است هم فرزند  این کارباشید. 
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 فصل دوم:

 الهای فرهنگی در کودکانبر مصرف کا اثرگذارعوامل 

 

 

 

 

 

 



 

93 

  



 

94 

 هدف

 و کانکود گیریتصمیم بر اثرگذار عوامل: که است سؤال این به پاسخ درصدد گزارش این

 اند؟کدام فرهنگی کاالهای مصرف در نوجوانان

 فرهنگی محصوالت -2

 که با شودمییا خدماتی  ها، محصوالت فرهنگی، شامل کاال2بق تعریف یونسکوط

 اهاز سایر کاال جهتازاینی همراه است و و معنو نینماد ،شناختیزیبایی ،یهنر هایارزش

مرتبط با محصوالت فرهنگی  هایفعالیت. صنایع و شودمیو خدمات اقتصادی متمایز 

، هنر و صنایع تجسمی، کتاب و هاشامل میراث طبیعی و فرهنگی، نمایش و جشنواره

، خدمات مرتبط با طراحی و خالقیت و 3ملیتصویری و تعا -صوتی  هایرسانهمطبوعات، 

 (.2009)پسوا، دیالمیا و الیس،  شودمیمیراث فرهنگی ناملموس 

مطالعه در زمینه سطوح مصرف، یکی از مسائل مهم اقتصاد در دنیای معاصر است. در یک 

در لهستان صورت  کنندگانمصرف ازنظرمطالعه که روی اهمیت کاال و خدمات فرهنگی 

ص شد که از میان دو دسته محصوالت فرهنگیِ سنتی شامل معماری، اپرا، گرفت، مشخ

و محصوالت فرهنگی جدید شامل  و کتاب گالری هنر، نقاشی، موزه، تئاتر، کتابخانه

، نوین هایرسانهاینترنت، سینما، عکاسی، رادیو، طراحی مهندسی، طراحی هنری، فشن، 

یزان اهمیت بیشترین م کتاب و اینترنتترتیب  به ایرایانه هایبازیو  ، تبلیغاتتلویزیون

 (.2015کووالچک، -داشتند )اشچیبیورسکا کنندگانشرکت ازنظررا 

 موقعیتی، شاید بتوان هایویژگیقدیمی و  هایفرهنگدر جریان تغییر و تحول و نو شدن 

که بر روی  ایمطالعهمحصوالت فرهنگی را به کمک طراحی خالقانه، متداول کرد. در 

میت ارزیابی اه منظوربهو ارتباطات،  نفر از دانشجویان مرتبط با طراحی، علوم انسانی 177

ی فرهنگی صورت گرفت، عناصر دخیل در یک کاالی فرهنگی هاکاال هایویژگی

 ایزمینهپسداستان  -2فرهنگی،  هایویژگی -1شمرده شد: داشتن  ترتیباینبه

سبک ظاهری  -6و  تاریخی منشأ -5سی، بار احسا -4معنای خاص،  -3)سرگذشت(، 

ی فرهنگی، محلی )محصوالتی که وابسته به هادر این مطالعه، سه دسته از کاال بخصوص.

                                                            
2 United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 
3 Interactive media 
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ی جدید از یکدیگر متمایز شدند )هسو، هاخاص هستند( و کاال ورسومآدابو  یک سنت

 (.2014فان، لین و لین، 

 کودکان فرهنگ -3

در حوزه مطالعات  4فرهنگِ کودکانی تحت عنوان جدید الگووارهگذشته  هایسالر د

فعال در تحول  5عاملین عنوانبهکودک، ظهور کرده است که بر اساس آن، کودکان 

کسانی که خودشان هویت اجتماعی  عنوانبهاجتماعی، شناختی، جسمانی و اخالقی خود و 

ز پافال و آنسورث، به نقل ا 2009)مینتز،  شوندمیشناخته  سازندمیو فرهنگی خودشان را 

، رسانه و ادبیات و چیزهای دیگر 6(. فرهنگِ کودکان، شامل مصنوعات فرهنگی2004

 اهآندنیای خیالی  ، پیرامون مفهوم کودکی است؛ همچنین، فرهنگ کودکاندستازاین

و تعامل با  هامانند دوستی هاآن، روابط اجتماعی 8غیرمنطقیو آرزوهای  7هامانند افسانه

و مصرف  و ویدئویی ایرایانه هایبازیمانند ورزش،  هاآنو بازی کردن  نهمساال

 گیردبرمیرا در  هافیلمو  تلویزیونیی های کودکان، برنامههاکتابمحصوالت تجاری نظیر 

ی مورد پژوهش در فرهنگ ها(. یکی از حیطه1998به نقل از جنکینز،  2009)مینتز، 

است. زمینه مطالعاتی  9کنندهمصرف شدن اعیاجتم و کنندهمصرف کودکان، رفتار

، به 10کنندهمصرفرفتار  هایزیرشاخهیکی از  عنوانبه کنندهمصرفاجتماعی شدن 

الزم برای مصرف  هایمهارتو  هافرآیندی که طی آن کودکان و نوجوانان، دانش، نگرش

ن، املی نظیر همساالعو تأثیر. این زمینه، سعی در فهم پردازدمی، کنندمیدر بازار را کسب 

دارد )جان،  کنندهمصرفرسانه جمعی، خانواده، جنسیت، نژاد و فرهنگ بر تحول رفتار 

سال پژوهش  25( انجام شد، تالش شد تا 1999(. در یک مطالعه که توسط جان )1999

، مرور شود. در این مطالعه یک چارچوب کنندهمصرف عنوانبهدر زمینه تحول کودک 

، اهنمانامس مراحل تحول شناختی ارائه شد و دانش کودکان از محصوالت، مفهومی بر اسا

و  مصرف یهازهیانگوالدین،  تأثیر، گیریتصمیمی ها، راهبردهاتبلیغات، خرید، قیمت

                                                            
4 Children’s Culture 
5 Agents 
6 Cultural artifacts هر چیزی که به دست انسان و بهمنظور انتقال اطالعات مرتبط به فرهنگ سازنده یا( 

(شودیم شده ساخته آن یکنندهاستفاده  

7 Folklore 
8 Humor 
9 Consumer socialization 
10 Consumer behavior 
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 هایمهارتکودکان در هر یک از مراحل مختلف تحولِ  قرارگیری برحسب هاارزش

ایج مربوط به این مطالعه در جدول شماره شناختی و اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت. نت

آمده است. یک مطالعه مروری دیگر نیز در دست است که دستاوردهای تحولی کودک  1

را مورد بررسی قرار داده است )والکنبرگ و کانتور،  کنندهمصرفدر فرآیند اجتماعی شدن 

 رطوبهسنی،  هایبندیتقسیم(. نتایج حاصل از این مطالعه به دلیل تفاوت در 2001

 آورده شده است. 2جداگانه و در جدول شماره 

 کنندهمصرف عنوانبه کودک شدن اجتماعی فرآیند در تحولی دستاوردهای -1 جدول

 مراحل

 تحولی
 تأثیرگذاری راهبردهای و گیریتصمیم دانش ساختار

له
رح

م
 

ی
راک

اد
 7 تا 3) 

ال
س

) 

 عوامل سمت به گیریجهت

 ؛تاس یانتزاع ریغ و یکیزیف

 قیطر از مستقیماً آنچه به

 افتیدر یحس هایاندام

 نشان توجه کنندمی

 ؛دهندمی

 ساده، و بعدیتکشی دان

 یادراک هایویژگی بر یمبتن

 دارند؛

 گرانید گاهنظر صیتشخ در

 هستند ناتوان

 ؛(11کیگوسنتریا)

 

 و ایگوسنتریک ساده، صورتبه گیریجهت

 ؛است محور هدف

 لحظه همان در چهآن) ادراکی هایویژگی به

 نشان توجه 12برجسته و( شودمی ادراک

 ؛دهندمی

 مانجا واحد ویژگی اساس بر گیریتصمیم

 راهبردهای تأثیرگذاری برای و شودمی

 دارند؛ محدودی

 راهبردهای ایگوسنتریک، دیدگاه دلیل به

 غیر دوره این در کودکان تأثیرگذاری

 است؛ 13انطباقی

 این هب ،ستا ایگوسنتریک صورتبه دیدگاه

 قرار مدنظر در دوره این در کودکان که معنا

 است ممکن دیگران که واقعیت این دادن

                                                            
 را او تا بدهد او به را خود عالقه مورد یبازاسباب است، غمگین مادرش که زمانی است ممکن کودک مثال برای11 

 .ستا کنندهخوشحال نیز دیگران برای است، خوشحالی مایه خودش برای آنچه ندکیم تصور چراکه بدهد، تسلی

 این به جهتو عدم و است متمایز هایژگیو سایر از که شودیم گفته ییهایژگیو به شیء، یک برجسته یهایژگیو12 
 .بود خواهد ممکن یسختبه تمایز

 که نیست ذهن از دور هستند، مواجه مشکل با سایرین گاهدید دادن قرار مدنظر در مرحله این کودکانِ کهییازآنجا13 
 راهبردهای شودیم گفته رونیازا. کنند تنظیم والدین دیدگاه اساس، بر را خود یمتقاعدساز راهبردهای نتوانند

 .است انطباقی غیر دوره، این در کودکان یرگذاریتأث
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 کنند فکر هاآن از متفاوت ایگونهبه

 ؛خورندمی شکست

له
رح

م
 

ی
لیل

تح
 تا 7) 

11 
ال

س
) 

 ؛است یانتزاع صورتبه دانش

 و کارکردی هایویژگی بر

 ؛شودمی تمرکز زیربنایی

 دو شروط از توانندمی

 نندک استفاده بعدی( بیشتر)

 ؛(آنگاه - اگر)

 ار دیگران دیدگاه توانندمی

 نظر در خودشان با مقایسه در

 بگیرند

 صورت متفکرانه صورتبه گیریتصمیم

 ؛گیردمی

 هایویژگی به گیریتصمیم خالل در

 ؛ودشمی استفاده هم به مرتبط و زیربنایی

 به دست ویژگی( بیشتر) دو اساس بر

 راهبردهای و زنندمی گیریتصمیم

 ؛دهندمی افزایش را تأثیرگذاری

 قرار مدنظر در توانندمی متوسط طوربه

 کنند؛ عمل موفق سایرین دیدگاه دادن
 

له
رح

م
 

ی
تاب

باز
 (

 تا 11
16 

ال
س

) 
 صورتبه دانش ساختار

 است؛ درآمده یانتزاع

 و یکارکرد هایویژگی به

 ؛کنندمی توجه ییربنایز

 استفاده دیچندبع شروط از

 ؛(آنگاه - اگر) کنندمی

 نیریسا گاهنظر به توانندمی

 توجه یاجتماع بافت کی در

 باشند؛ داشته

 پیدا دست راهبردی گیریتصمیم به

 ؛کنندمی

 ناییزیرب هایویژگی اساس بر گیریتصمیم

 ؛گیردمی صورت مرتبط هایویژگی و

 به دست چندگانه هایویژگی اساس بر

 زا گسترده طوربه و زنندمی گیریتصمیم

 ؛کنندمی استفاده تأثیرگذاری یهاراهبرد

 ار سایرین گاهنظر توانندمی کامل طوربه

 دهند؛ قرار مدنظر
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 کنندهمصرف عنوانبه کودک تحولی یهادستاورد -2 جدول

 گروه

 سنی
 کودک تحولی دستاوردهای اصلی ویژگی

 5 تا 3
ال

س
 

 تحقق برای تالش

 و هاخواسته

 جیحاتتر

 دودهمح این در شناختی نایافته رشد ظرفیت دلیل به

 آن، تفسیر و اطالعات دریافت کودکان برای سنی،

 به. ددارن نیاز بیشتری زمان به ساالنبزرگ به نسبت

 به دبستانیپیش کودکان که است خاطر همین

 قهعال تکراری حرکات با و کُند تلویزیونی یهابرنامه

 .دهندمی نشان

 ؛هستند واقعیات از تخیالت تمایز در انمندیتو فاقد

 در موجود متقاعدکننده محتوای که کنندمی فکر

 است؛ درست الزاماً تبلیغات

 ویرتص شیء یا یک توجهقابل هایویژگی به توجهشان

 کمتر ی کههایویژگی به باقی و شودمی جلب

 ؛پردازندمین کنندمی توجهجلب

 لمقاب در تا بود خواهند قادر کودکان دوره این پایان در

 راهبردهای شیء از یک برانگیزوسوسه هایویژگی

 کنند؛ استفاده کنترل

 داپی اجتماعی اهداف و محتوا کودکان تخیلی هایبازی

 ؛کندمی

 8 تا 5
ال

س
 

 و کردن انتخاب

 خریدن

 دارد وجود شیء همچنان برجسته هایویژگی به توجه

 ؛یابدمی کاهش زمان گذر در اما

 یجادا واقعیات و تخیالت میان شدن قائل تمایز ناییتوا

 ؛شودمی

 رنظ به واقعی در ظاهر آنچه کنندمیتصور  حالبااین

 ؛14دارد واقعیت ،رسدمی

                                                            
 و دارد یونیزیتلو برنامه در که دارد را شغلی همان هم عیواق زندگی در ونیزیتلو بازیگر که کنندیم فکر مثال برای14 
 .هستند خانوادههم واقعی دنیای در یونیزیتلو برنامه یک در خانواده یک یا
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 طوربه سنی محدوده این در 15توجه فراخنای

 ؛یابدمی افزایش چشمگیری

 ؛شوندمی درگیر اجتماعی هایبازی پیچیده انواع با

 مانند ،شوندمی مندعالقه پرماجرا اتفاقات به

 یا خارجی یهاکشور در آن لوکیشن که ییهابرنامه

 است؛ فضا

 به اطالعات، پردازش در توانمندی افزایش دلیل به

 ؛شوندمی مندعالقه باال ،بروز ،سرعت با تفریحات

 و نیتلویزیو ترپیچیده یهاکاراکتر کالمی، اطالعات به

 ؛دهندمی پاسخ پیچیده یهاجوک

 حضور در قبل، دوره اواخر و دوره این اوایل در کانکود

 ؛زنندمی خرید به دست والدینشان

 تا 8
12 

ال
س

 
 و محصول ارزیابی

 با مقایسه

 آن یهاجایگزین

 یارزیاب و مقایسه و جزئیات به توجه توانایی افزایش

 اطالعات؛ و محصوالت نقادانه

 شانن بیشتری عالقه واقعی دنیای یهاپدیده به نسبت

 یا تبلیغات طورجدیبه توانندمی و دهندمی

. نندک نقد ندارند، گرایانهواقع محتوای که را ییهابرنامه

 اگرچه ،دهندمی نشان عالقه حیوانات به همچنان

 ؛شوندمی واقعی دنیای حیوانات مجذوب بیشتر

 انانقهرم شامل قهرمانان، به بیشتر سن این در کودکان

 ؛دهندمی شانن عالقه سینمایی ورزشی و

 برجسته هایویژگی روی از را خود توجه توانندمی

 شیء بردارند؛

 هیجانات کردن تفسیر و بازشناسی در هاآن توانایی

 ؛یابدمی افزایش سرعتبه دیگران

 ؛16شودمی گسترده بسیار همساالن با روابط

                                                            
 .شودیم گفته باشد، داشته توجه هاآن به واحد آندر  تواندیم کودک که چیزهایی تمام به توجه فراخنای15 

 جارهایهن به نسبت قدرتمندی وفاداری و تعهد احساس یک سن این در کودکان که است خاطر این به موضوع این16 
 .دارند همساالن گروه



 

100 

 به را شانعالقه کودکان دوره این اواخر در

 سمت به عوض در و نددهمی دست از هابازیاسباب

 زشور و موسیقی مانند اجتماعی کارکرد با محصوالتی

 است شده طراحی ساالنبزرگ برای که محصوالتی و

 ؛کنندمی پیدا گرایش

 

را، در قالب رفتارهای  کنندهمصرف عنوانبهی کودکان در جریان تحول هادستاورد توانمی

 آمده است. 3در جدول شماره  بندیهدستکرد. این  بندیدستهعینی مرتبط با بازار 

 

 

 در ارتباط با بازار کنندهمصرف عنوانبهکودک  یتحول یهادستاورد قیمصاد -3جدول 

 

 دستاورد
 7 تا 3) ادراکی مرحله

 (سال

 11 تا 7) تحلیلی مرحله

 (سال

 11) بازتابی مرحله

 تا سال

 (سالیبزرگ
ش

دان
 

ول
ص

ح
م

ن و 
ام

مان
 

 محصوالت نام توانندیم

 ره و کنند زشناسیبا را

 به را هانمانام از یک

 محصوالت از طبقه یک

 سازند؛ از مرتبط

 برای ادراکی یهانشانه

 بندیطبقه شناختن

 استفاده محصوالت

 رب تدریجبه و کنندمی

 هایویژگی اساس

 متوجه ادراکی

 نمادین هایجنبه

 ؛شوندمی مصرف

 هانمانام از شانآگاهی

 با رابطه در بخصوص

 کودک با مرتبط کاالهای

 از ؛یابدمی افزایش

 یا زیربنایی یهانشانه

 تعریف برای کارکردی

 محصوالت بندیطبقه

 و کنندمی استفاده

 به نسبت را دانششان

 مصرف مادینن هایجنبه

 ؛دهندمی افزایش

 یهامغازه که یابنددرمی

 تصاحب در ،فروشیخرده

 مورد در هانمانام از

 با مرتبط کاالهای

 نیز و کودک

 با مرتبط کاالهای

 پیدا سالبزرگ

 ؛کنندمی

 هاینشانه از

 کارکردی و زیربنایی

 یبندطبقه برای

 استفاده محصوالت

 درک به و کنندمی

 از ایپیچیده

 مصرف نمادگرایی
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 یهامغازه به نسبت

 نگاه فروشیخرده

 هب رنددا ایگوسنتریک

 را آنجا که معنا این

 چیزهای از منبعی

 خود موردعالقه

 ؛دانندمی

 

 هدف و است شخص یک

 و محصوالت فروش آن

 است؛ منفعت کسب

 بندیدسته برای

و  محصوالت

 دست هامارک

 ؛یابندمی

 از هدف کامل طوربه

 یهامغازه وجود

 را فروشیخرده

 ؛یابنددرمی

ش
دان

 و 
ت

ار
مه

ی
ها

 
ید

خر
 

ن
رد

ک
 

 اصلی نسخه یک

 فرایند از( اسکریپت)

 شکل کردن خرید

 آن رایب و دهندمی

 نظر در مراتب سلسله

 ؛گیرندمی

 برحسب محصوالت به

 ادراکی هایویژگی

 قیمت و ارزش

 ؛دهندمی

 کردن، خرید یهانسخه

 و انتزاعی پیچیده،

 ؛شوندمی مشروط

 برای تئوری یک

 محصوالت گذاریارزش

 ؛دهندمی شکل

 یهانسخه از

 مشروط و پیچیده

 کردن خرید برای

 ؛کنندمی استفاده

 اریگذارزش

 اساس بر محصوالت

 انتزاعی استدالل

 گرفتن نظر در مانند

 و درونداد تنوع

 خریدار، ترجیحات

 ؛شودمی استفاده
ش

دان
 

ت
غا

لی
تب

 

 و تبلیغات توانندمی

 بر را هابرنامه دیگر

 هایویژگی اساس

 یکدیگر از ،هاآن ادراکی

 .کنند متمایز

 تبلیغات، که دارند باور

 محتوای) هستند راست

 ورد به و صادق تتبلیغا

 ؛(هستند فریب از

 تبلیغات به نسبت

 دارند؛ مثبتی نگرش

 گردی و تبلیغات توانندمی

 اساس بر را هابرنامه

 هایویژگی

 در که ایمتقاعدکننده

 دارد وجود تبلیغات

 کنند؛ متمایز

 که کنندمی تصور

 تبلیغات، محتوای

 و سوگیرانه ،آمیزدروغ

 است؛ دهندهفریب

 و متقاعدسازی قصد

 و هاتاکتیک

 تبلیغاتی یهاجاذبه

 تبلیغات درون در را

 ؛کنندمی کشف

 که دارند باور

 تبلیغات محتوای

 و است گویانه غودر

 یهاینمونه توانندمی

 و سوگیری از
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 رشنگ غاتتبلی به نسبت

 دارند؛ منفی

 در را فریبکاری

 ند؛کن پیدا تبلیغات

 تبلیغات به نسبت

 ؛شوندمی دیرباور
 

ت
ار

مه
ی

ها
 

یم
صم

ت
ی

یر
گ

 :
ی

جو
ست

ج
 

ت
عا

ال
اط

 

 منابع به نسبت

 آگاهی اطالعاتی

 دارد؛ محدودی

 تمرکز ادراکی صفات بر

 ؛کندمی

 کسب توانایی تدریجبه

 اساس بر کردن سنگین

 کسب را فایده/ هزینه

 ؛کندمی

 و شخصی منابع به نسبت

 آگاهی جمعی رسانه

 ؛یابدمی روزافزون

 بر عالوه را اطالعات

 صفات از ی،ادراک صفات

 دریافت نیز کارکردی

 ؛کندمی

 /هزینه اساس بر تواندمی

 ند؛ک سنگین سبک فایده

 راگ) شرطی استفاده

 منابع از( آنگاه -

 مختلف اطالعات

 نوع به بسته

 موقعیت؛ یا محصول

 اطالعات به دستیابی

 از استفاده با

 ادراکی، هایجنبه

 و کارکردی

 اجتماعی؛

 اساس بر تواندمی

 سبک ایدهف/ هزینه

 کند؛ سنگین
ی

یاب
رز

ا
 

ول
ص

ح
م

 
 ادراکی هایویژگی

 عنوانبه را برجسته

 قرار ارزیابی معیار

 ؛دهندمی

 واحد صفت یک

 نظر در را محصول

 ؛گیرندمی

 و ادراکی هایویژگی از

 محصول، مهم کارکردی

 استفاده ارزیابی برای

 ؛کنندمی

 در را صفت( بیشتر) دو

 ؛گیرندمی نظر

 میتاه با صفات بر

 و کارکردی ادراکی،

 محصول اجتماعی

 ؛کنندمی تأکید

 و مختلف صفات

 نظر در را چندگانه

 ؛گیرندمی

رد
هب

را
ها

 ی

یم
صم

ت
ی

یر
گ

 

 محدودی راهبردهای از

 گیریتصمیم برای

 ؛کنندمی استفاده

 اقانطب توانایی تدریجبه

 هک تکالیفی با راهبرد

 را تصمیم یهاراهبرد

 ؛دهندمی گسترش

 ؛تکلیف با راهبرد انطباق

 از ایگسترده طوربه

 یهاراهبرد

 گیریتصمیم

 ؛کنندمی استفاده
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 را دارند نشانه به نیاز

 ؛کنندمی کسب

 با راهبرد انطباق

 شیوه به تکلیف

 ؛ساالنبزرگ

ی
ذار

رگ
ثی

تأ
 

 بر
ید

خر
 و 

ی
ها

رد
هب

را
 

ره
ذاک

م
 

 و مستقیم درخواست از

 استفاده عاطفی

 ؛کنندمی

 در محدود توانایی

 در راهبرد کارگیریبه

 و افراد با رابطه

 ؛هاموقعیت

 گستره به تدریجبه

 هاراهبرد از وسیعی

 و زنیچانه با همراه

 دست متقاعدسازی

 ؛یابندمی

 تکاربس توانایی تدریجبه

 با رابطه در را هاراهبرد

 کسب هاموقعیت و افراد

 ؛کنندمی

 از گسترده طوربه

 همراه به راهبردها

 ،زنیچانه

 و اعدسازیمتق

 خودشیرینی

 ؛کندمی استفاده

 هستند قادر

 برای را هاراهبرد

 یهاموقعیت و افراد

 اساس بر مختلف

 به هاآناثربخشی 

 ببندند؛ کار

زه
گی

ان
 و ها

ش
رز

ا
ی

ها
 

ف؛
صر

م
 

 اساس بر محصوالت به

 شانظاهری هایویژگی

 اندازه و بزرگی مانند

 ؛دهندمی ارزش

 محصوالت ارزش تدریجبه

 معنای اساس بر را

 اهمیتشان و اجتماعی

 ؛کنندمی درک

 بر محصوالت به

 اهمیت، اساس

 و اجتماعی معنای

 ارزش هاآن کمیابی

 ؛دهندمی

 

 کنندهمصرف گیریتصمیم یهاسبک -4

ذهنی است که در چگونگی انتخاب  گیریجهت، یک کنندهمصرف گیریتصمیمبک س

حساس نیاز، جستجوی اطالعات، ارزیابی و پنج مرحله ا کندمیمحصول به خریدار کمک 

)برای توضیحات بیشتر ر. ک.  گیردبرمی، خرید و رفتار پس از خرید را در هاجایگزین

استقالل مالی الزم برای خرید محصوالت  غالباًکودکان و نوجوانان  کهازآنجاییپیوست(. 

 گذارندمیتصمیم خانواده که بر  تأثیریاز بُعد  هاآندر خرید برای  گیریتصمیمرا ندارند، 

نی س هایبندیتقسیمبر اساس  گیریتصمیمی ها. انواع سبکگیردمیمورد مطالعه قرار 

 آمده است. 4در جدول 
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 کنندهمصرف گیریتصمیمی هاسبک -4جدول 
 گیریتصمیمی هاسبک 

 2از 
 7تا 

ی
لگ

سا
 

بر اساس تازگی محصول: هرچه محصول برای کودک تازگی  گیریتصمیم
 بیشتری داشته باشد احتمال اینکه انتخاب شود بیشتر است.

ست د جوییلذتبرای  عمدتاًبرای کسب لذت: کودکان در این سن  گیریتصمیم
 .گیرندمیو کمتر عوامل دیگر را در نظر  زنندمیبه انتخاب 

 18، وضعیت هیجانی موجودگیریتصمیم: در این سبک از 17هیجانی گیریتصمیم
 حسی بیشترین اهمیت را دارند. هایمحرکفرد و 

 7از 
تا 

ی 11
لگ

سا
 

 بر اساس مقایسه بین محصوالت؛ گیریتصمیم
 و مقایسه محصوالت با قیمت مشابه؛ مانامن بر اساس گیریتصمیم
 هیجانی؛ گیریتصمیم
 ؛یدقتیبو  19یتکانش گر تیرؤاز  گیریتصمیم

از 
11 

عد
ه ب

ی ب
لگ

سا
 

 بر اساس کیفیت محصول؛ گیریتصمیم
 اطالعات؛ آوریجمعبر اساس  گیریمیمتص

 از روی آگاهی تمام و کمال؛ گیریتصمیم
 از روی میزان پول؛ گیریتصمیم
 ممکن؛ هایانتخاب ازحدبیشاز روی ناچاری به دلیل تعدد  گیریتصمیم
 ؛مانامنعادت و وفاداری به  برحسب گیریتصمیم
 ی عالیهافرایند رتأثیتحت  گیریتصمیم: این سبک از 20عقالنی گیریتصمیم

که چه محصولی را مصرف کند و  کندمیشناختی است. فرد آگاهانه انتخاب 
 دارد. ایکنندهقانعبرای این انتخابش دالیل 

 فرهنگی کاالی مصرف در گیریتصمیم بر اثرگذار عوامل -5

 :کندمیاز مدل زیر تبعیت  طورکلیبهدر خرید،  گیریتصمیمرایند ف

                                                            
 به ستد هیجانی حالت روی از صرفاً زیان، و سود کردن سنگین سبک، بدون و مسئله جوانب سنجیدن بدون فرد17 

 .زندیم یریگمیتصم

 یک ریتأث حتت توانندیم افراد مثال برای. کنندینم تبعیت ثبات با وضعیت یک از و هستند متغیر هیجانی حاالت18 
 .کنند تجربه را متفاوتی هیجانی حاالت شاد، یا غمگین موسیقی

 خود روی شپی را انتخاب یک ازآنکهپس بالفاصله کودک که است این یتکانش گر روی از یریگمیتصم از منظور19 
 تصمیم اخذ به دست بالفاصله ،هاانتخاب سایر گرفتن نظر در بدون ،کندیم ارزیابی مطلوب حدودی تا را آن و ندیبیم
 .زندیم

 .دهدیم قرار لیوتحلهیتجز مورد را موضوع مختلف ابعاد ممکن، جای تا تصمیم اخذ از پیش فرد20 
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 در خرید گیریصمیمتفرایند  -1شکل 

 

 

برای مصرف کاال و خدمات فرهنگی با  گیریتصمیمین تفاوت موجود در فرآیند ترمهم

برای خرید سایر محصوالت در همان مرحله اول )شناسایی نیاز( است. هدف  گیریتصمیم

از خرید عمده محصوالت، اعم از مواد غذایی، پوشاک، لوازم منزل و خدمات بهداشتی، 

غیره، برآورده کردن نیازهای اساسی )دو طبقه پایین هرم، ر. ک. پیوست( است  دارویی و

شناسایی نیاز برای مصرف کاال و خدمات فرهنگی ریشه در میل به برآورده  کهدرحالی

کردن نیازهای مربوط به عالیق، تعامالت اجتماعی، یادگیری و غیره )سه طبقه باالی هرم، 

ی طبقات پایینی هرم برآورده نشده باشد، هاکه تا نیاز ر. ک. پیوست( دارد. بدیهی است

در رابطه با محصوالتی مانند کاال و خدمات فرهنگی احساس نیاز کمتری وجود خواهد 

 داشت.
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 کنندهمصرف گیریتصمیمبر  مؤثرعوامل  -5جدول 

 والدین

 .گیرندمیخرید را در درجه اول از والدین خود یاد  گیریتصمیم
 .گیرندمیالگو  کنندهمصرفوالدین خود در رفتار کودکان از 

*مصرف کاال و خدمات فرهنگی در بین کودکان و نوجوانانی که 
 .است ترمحتمل دارندبه محصوالت فرهنگی عالقه  هاآنوالدین 

آموزگار و 
 آموزش

، همچنین شودمیسطح تحصیالت موجب بهبود در تفکر انتقادی 
 .دهدمیرا افزایش  22کنندهفمصرو شایستگی  21نفساعتمادبه

*هرچه سطح و کیفیت آموزش در کودکان و نوجوانان باالتر باشد، با 
 .آورندمیاحتمال بیشتری به مصرف محصوالت فرهنگی روی 

 همساالن

هر چه میزان ارتباط کودک و نوجوان با همساالن خود بیشتر باشد، 
 .دهدمینشان با همساالن خود  کنندهمصرفتشابه بیشتری در رفتار 

 کنندهمصرف*کودکان و نوجوانانی که به یک گروه از همساالنِ 
به مصرف کاال و خدمات  زیاداحتمالبه، یابندمیمحصوالت فرهنگی راه 

 .آورندمیفرهنگی روی 

 رسانه

رار یی قهاچه برنامه تأثیربسته به اینکه کودکان و نوجوانان تحت 
هیجانی یا عقالنی را  گیرییمتصمی هاسبک توانندمی، گیرندمی

ا ب تلویزیونتوسعه دهند. یک مطالعه نشان داده است که تماشای 
 عقالنی در گیریتصمیمهیجانی و خواندن روزنامه با  گیریتصمیم

 ارتباط است.

 جنسیت
در  هانسبت به محصول آگاهی دارند، اما پسر هادخترها بیشتر از پسر

 أثیرتتحت  هابیشتر از دختر هاد. پسررابطه با قیمت فهم بهتری دارن
 .گیرندمیرسانه و تبلیغات قرار 

 وضعیت مالی

اقتصادی کودکان با تعامل هرچه بیشتر  -وضعیت باالی اجتماعی 
 برای خرید در ارتباط هاآن متقاعدسازی منظوربهکودکان با والدینشان 

 است.
 –تماعی ی با جایگاه اجها*مصرف محصوالت فرهنگی در خانواده

 اقتصادی پایین، از اولویت باالیی برخوردار نیست.

 قومیت
تا به مصرف محصوالتی که با  کندمیرا ترغیب  هاآنقومیت افراد 

 سازگارتر است کشیده شوند. هاآنفرهنگ 

                                                            
 .کندیم تصور نانیاطمقابل خرید انجام در ،کنندهمصرف عنوانرا به خودش حد چه تا فرد21 

 .کندیم عمل موفق و بهینه خرید امانج در میزان چه تا فرد22 
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ی متفاوت به سمت کاال و خدمات ها*کودکان و نوجوانان با قومیت
 .کنندمیفرهنگی مرتبط با فرهنگ خود سوق پیدا 

ترتیب تولد و 
تعداد خواهر و 

 برادر

که خواهر و برادر  یاول و کودکان یهابچهمشخص شده است که 
را مشخص  دیدر خر گیریتصمیممرتبط با  هایمهارتدارند،  یکمتر

 هایمهارتخواهر و برادر،  یشده است که بهتر از کودکان با تعداد باال
 .گیرندفرامیرا  دیدر خر گیریتصمیممرتبط با 

 

وجه شامل ت کنندهمصرف گیریتصمیمعمده دخیل در  شناختیروانمتغیرهای شناختی و 

انتخابی، تحریف انتخابی، یادگیری، انگیزه، باور و نگرش، شخصیت و سبک زندگی، همراه 

 آمده است. 6در جدول شماره  هاآنبا توضیحات مربوط به 

 

 کنندهمصرف گیریتصمیمثرگذار بر ا شناختیروانمتغیرهای شناختی و  -6جدول 
در معرض طیف وسیعی از اطالعات و محصوالت متنوع  کنندگانمصرف

که با تجارب و باورهایشان  هاآن، اما فقط به درصد کمی از گیرندمیقرار 
 .کنندمیهمخوانی دارد توجه 

 یتوجه انتخابدر طراحی و ارائه محصوالت فرهنگی به  شودمی*پیشنهاد 
با باورها و تجارب فرد  شدهارائههدف توجه شود. آیا محصول جامعه 

 همخوانی دارد؟

جه
تو

 
ی

خاب
انت

 

ه توج هاآنی که به هایویژگیتمایل دارند تا برخی از  کنندگانمصرف
را همراه با تحریف پردازش کنند. برای مثال این گرایش وجود  اندکرده

ی ارزیابی ترپایین، با کیفیت رتگراننسبت به کاالی  ترارزاندارد تا کاالی 
 شود.
( نام Framingکادربندی ) شودمیکه اطالعات به افراد ارائه  ایشیوه

 .23تا حدود زیادی از بروز تحریف جلوگیری کند تواندمیدارد. کادربندی 

ف
ری

ح
ت

 
ی

خاب
انت

 

                                                            
 و وسیقیاییم عناصر از استفاده و تبلیغاتی یهاامیپ از استفاده با محصول معرفی در تا کندیم تالش دکنندهیتول23 

 .کند دیتأک گیرند، قرار تحریف مورد دهدیم احتمال که ییهایژگیو بر رنگی،
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 گیردمیحافظه افراد صورت  دهیسازمانهر تغییری که در محتوا یا 
د. یاد گرفته شو تواندمییری اشاره دارد. مصرف محصوالت از یادگ نوعیبه

اد ی زیاداحتمالبهاز خرید یک محصول راضی باشد،  کنندهمصرفاگر یک 
که در آینده نیز همان محصول را خریداری کند. این نوع از  گیردمی

 .نامندمی سازیشرطییادگیری را 
دون آنکه ب کنندهمصرف یعنی؛ از نوع شناختی نیز باشد تواندمییادگیری 

محصول را در نظر بگیرد، یک باور و نگرش را در  کنندگیتقویتمسئله 
 .دهدمیرابطه با مصرف یک محصول بخصوص توسعه 

ی
یر

دگ
یا

 

پردازش درگیر در انگیزه، نیازها هستند )مدل سلسله مراتب  تریناصلی
زها، جنبه نیازهای مازلو در قسمت پیوست آورده شده است(. برخی از نیا

حیاتی دارند مانند نیاز به اکسیژن، آب، غذا و غیره و برخی دیگر تنها در 
که نیازهای حیاتی  انگیزدبرمی هاآنصورتی فرد را برای برطرف کردن 

 مرتفع شده باشند.
*در رابطه با محصوالت فرهنگی نیز این مسئله صادق است. احساس نیاز 

تنها در شرایطی ممکن است که و تصمیم برای خرید محصوالت فرهنگی 
 ی اساسی فرد محقق شده باشند.هانیاز

زه
گی

ان
 

محصول باور آن فرد به محصول  کیباور به افکار غالب فرد در رابطه با 
 باور داشته باشد که یمثال ممکن است فرد ی. براشودمیدر نظر گرفته 

 .کندمی دیتول یبهتر هایتلویزیونخاص دارد  مانامن کی
فرد  محصول، نگرش کیفرد در رابطه با  یمنف ایمثبت  یابیارز به نگرش

 .شودمینسبت به محصول اطالق 
در نظر داشت که محصول،  دیبا ،ی*در رابطه با عرضه محصوالت فرهنگ

 رتیجامعه هدف نباشد مغا یهابا باور و نگرش ریدر تغا ییمحتوا ازنظر
 نداشته باشد.

ور
با

 و 
ش

گر
ن

 

  

ابت ث هایویژگیباثبات و درونی افراد اشاره دارد.  یهاویژگیشخصیت به 
است یا  گرادرون. آیا فرد شوندمیی ثابت منجر هاگیریتصمیمبه 

با همه رقابت کند یا  خواهدمی؟ آیا اجتماعی است یا منزوی؟ آیا گرابرون
 ؟کندمی مساعیتشریک

ی رهنگشخصیتی متفاوت در مواجهه با محصوالت ف هایویژگی*افراد با 
 . برای مثال یک فرد با ویژگیکنندمیمختلف، تصمیمات متفاوتی اتخاذ 

گوش دادن به موسیقی راک را نسبت به  احتماالً شخصیتی برونگرا، 
 .دهدمیموسیقی کالسیک ترجیح 

ت
صی

خ
ش
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 ایهویژگیو  هاارزش، هافعالیتبه الگوی زندگی افراد بر اساس، عالیق، 
 و سطح درآمد اشاره دارد.دموگرافیک مانند تحصیالت 

ارتباط دارد.  کنندهمصرف* دیده شده است که سبک زندگی با رفتار 
در عرضه محصوالت فرهنگی یک گروه با یک سبک  توانمی ترتیباینبه

 زندگی بخصوص را هدف قرار داد.

ک
سب

 
ی

دگ
زن

 

 

 هاپیشنهاد و بندیجمع -6

 

مصرف محصوالت فرهنگی  گیریصمیمتگزارش حاضر با هدف تعیین عوامل اثرگذار بر 

است. به این منظور در درجه اول به تعریف عبارت  شدهتنظیمدر کودکان و نوجوانان 

در کودکان و نوجوانان پرداخته  کنندهمصرفو لزوم مطالعه رفتار  «محصوالت فرهنگی»

امل وذکر و به ع کنندهمصرف عنوانبهشد. سپس دستاوردهای تحولی کودکان و نوجوانان 

 خرید اشاره شد. گیریتصمیماثرگذار بر  شناختیرواندموگرافیک، شناختی و 

 :در این مورد باید به دو محدودیت توجه داشت

 ریگیتصمیم بر مؤثر عوامل خصوص در شواهد قدرتمندی رسدمیبه نظر  اینکه اول  -

 وجود ندارد. فرهنگی محصوالت

 رایب که صورت آن به کودکان ایبر خرید گیریتصمیم که است این دیگر نکته  -

 ندارد، موضوعیت است، مطرح خرید گیریتصمیم یهاسبک عنوان تحت ساالنبزرگ

 خرید به را هاآن خود، والدین ساختن متقاعد طریق از توانندمی تنها کودکان، چراکه

 موجود قرائن اساس بر تا شد تالش ،4 جدول شماره در حالبااین. کنند وادار محصوالت

 .دشو گنجانده سنی هایرده در مختلف گیریتصمیم یهاسبک ،کنندهمصرف رفتار از

 :نیز همراه است هاییپیشنهادمرور ادبیات مسئله با 

 گیریتصمیم یهاسبک برای که گفته شد، اگرچه چارچوب مشخصی طورهمان  -

 در ندتوانمی کودکان ،رسدمی نظر به حالبااین نیست دست در در رابطه با کودکان خرید

 نند،ک جستجو را موجود اطالعات کنند، نیاز احساس یعنی؛ کنند عمل گیرندهتصمیم مقام

 تقضاو را خود عملکرد خرید از پس و بزنند خرید به دست کنند، ارزیابی را هاجایگزین

 .کنند
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ید در خر گیریتصمیمی هاسنجش سبک منظوربه شودمیبا این توصیف، پیشنهاد  -

 ک روش ارزیابی و ابزار سنجش مورد مطالعه و توسعه قرار گیرد.کودکان، ی

که بر تصمیمات  تأثیریاز بعد  عمدتاًاشاره شد، کودکان را  ترپیشکه  طورهمان -

، در شودمی. پیشنهاد دهندمیمورد مطالعه قرار  گذارندمیمرتبط با خرید والدینشان 

 یهابکس ازنظر والدینشان که کودکانی مطالعات بعدی به این مسئله پرداخته شود که آیا

متفاوتی برای  راهبردهای از شدهکنترل شرایط در است، متفاوت خرید گیریتصمیم

 ؟کنندمی استفاده متقاعد ساختن والدینشان

 

 پیوست -7

 در خرید: گیریتصمیمرایند ف

. نیازها دوشمیدر خرید با شناسایی نیازها شروع  گیریتصمیمفرآیند  شناسایی نیاز: -1

شوند.  اندازیراهدرونی )گرسنگی( یا بیرونی )تبلیغات(  هایمحرک یوسیلهبهممکن است 

. در این هرم گیردمیشناسایی نیاز بر اساس هرمِ سلسله مراتبِ نیازهای مازلو صورت 

)مانند نیاز به اکسیژن و غذا(، هرچه  اندقرارگرفتهی اساسی و حیاتی در قاعده هرم هانیاز

از شکل و شمایل زیستی و حیاتی به نیاز به احترام و  هانیاز رویممیهرم  رأسسمت  به

 .دهندمینیاز به داشتن روابط اجتماعی تغییر حالت 
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 ی مازلوهاهرم سلسله مراتب نیاز -3 شکل

 

 به تواندمینکته حائز اهمیت در رابطه با هرم مازلو این است که تنها در صورتی فرد 

رآورده در ب)برآورده شده باشند  ترپایینی سطوح هاتب باالتر بپردازد که نیازی مراهانیاز

مرحله اول  کهفرض کرد  توانمیبنابراین ؛ تهدیدی وجود نداشته باشد( هاآنساختن 

برای خرید محصوالت فرهنگی در صورتی محقق خواهد شد که  گیریتصمیم

رتبط با امنیت خود دچار مشکل نباشد. ی فیزیولوژیک و مهانیاز تأمین، در کنندهمصرف

 تصویر هرم مازلو در ادامه آورده شده است.

ی موجود استفاده هااز تمام راه کنندهمصرفدر این مرحله، جستجوی اطالعات:  -2

 تا در رابطه با حل مسئله پیش رو )نیاز موجود( اطالعات کسب کند. کندمی

، متناسب با اینکه کدام محصول و کنندهرفمصدر این مرحله، : هاارزیابی جایگزین -3

 هانمانامی، نیازش را برطرف خواهد کرد، دست به مقایسه محصوالت و هایویژگیبا چه 

 نگرش فرد است. تأثیرتحت  شدتبه. این مرحله زندمی

. دو عامل بر شودمینهایی برای خرید انجام  گیریتصمیمدر این مرحله،  خرید: -4

ی سایر مشتریان و انگیزه خود فرد در هابازخورد؛ یکی گذاردمی یرتأثتصمیم نهایی 
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)برای مثال فرد دچار مشکالت  رمنتظرهیغو دیگری بروز اتفاقات  هابازخوردپذیرفتن آن 

 مالی بشود و توان خرید محصول را از دست بدهد(.

ز آن خرید، افراد محصول خریداری شده را با آنچه ا پس ازرفتار پس از خرید:  -5

تا دریابند راضی یا ناراضی هستند. این رفتار  کنندمیمقایسه  اندداشتهمحصول انتظار 

ی مشابه در آینده اثرگذار باشد و شخص را وادارد تا در مرحله هابر خرید تواندمی

 کند. تجدیدنظر هاجستجوی اطالعات و ارزیابی جایگزین
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