
 

 

 فروشگاه ، بزرگترین سایت تخصصی معماری

 با زبان فارسی و با  011جهت مشاهده آموزش نرم افزارهای معماری از صفر تا 

 را کلیک کنید. اینجاکمترین هزینه 

 جهت مشاهده نقشه ها ، پایان نامه و طرح های نهایی آماده معماری جهت کانسپت 
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 http://www.cadyar.com/?cat=206       دانلود رایگان نقشه های معماری              

 http://www.cadyar.com/?cat=1300     دانلود رایگان رساله و مطالعات معماری      

 http://www.cadyar.com/?cat=283    آموزش رایگان نرم افزار های معماری        

صورت رایگان و یا در قبال هزینه به جهت مشاهده مطالب کاربران  مهمان که مطالب خود را به  

  کلیک کنید. اینجاکدیار  گذاشته اند در سایت  اشتراک

شما نیز میتوانید مطالب خود را در سایت کدیار به اشتراک بگذارید تا بدونه هیچ هزینه ای صاحب شغل 

 را کلیک کنید. اینجاالب خود جهت اشتراک گذاشتن مط دوم شوید.

 

 

جهت دریافت هرگونه رساله و مطالعات معماری با 

 قیمت پایین با ما تماس بگیرید.

09903570990 

 

کانون پرورش فکری     طراحی قسمتی از رساله

 صفحه در قالب ورد: 159 درکودکان 

 

 :کودکی به مثابه یک پدیده -1

بدو تولد، مراحل مختلفي از رشد را طي مي كند كه هر  انسان از

يك از آنها با تغييرات و ويژگي هاي جسمي و رواني خاصي همراه 

بوده و نيازهاي ويژه اي را در پي دارد. بررسي و شناخت ويژگي 

هاي رشد و ارضاي مناسب نيازها در هر مرحله نقش برجسته اي در 

ه دارد. به عالوه موفقيت در لهداشت جسمي و رواني انسان به عهد

زمينه آموزش و پرورش ) تعليم و تربيت( مستلزم برخورداري از 

مطالعه و آگاهي الزم نسبت به ويژگي هاي فرد است در نظر داشتن 

توانائي ها، رغبت ها و نيازهاي سني، و توجه هرچه بيشتر به 

ر آنها در سازماندهي و اجراي برنامه هاي مناسب مواردي اساسي د

 اين زمينه مي باشند.
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آگاهي از ويژگي ها، نيازها و رغبت هاي فرد مي تواند به شناخت 

انگيزه ها و علل رفتارهاي وي كمك نمايد. همچنين در آموزش و 

پرورش افراد، در نظر داشتن ويژگي ها، نيازها و رغبت هاي 

انتخاب »يادگيرنده، در هر يك از مراحل برنامه ريزي، اعم از 

و نيز در ارزشيابي از « تعيين روش ها»و « تنظيم محتوا»، «هدف

 اهميتي اساسي برخوردار است.

کودکی به مثابه یک مفهوم متغییر اجتماعی )کودک از منظر  -9

 :جامعه شناسی(

با تمام شدن قرون وسطی وآغاز عصر جديد )دوره رنسانس( در زندگی 

وجود آمد .هر کودکان و چگونگی نگرش به آنان تغييرات تازهای به 

( ما شاهد نگرش ها و 81و 81چند که دراين دوره نيز )حتی تا قرن 

فعاليتهای وحشيانه و خصمانه با کودک بوده ايم ،ولی با اين همه 

،زندگی کودکان نسبت به گذشته بهبود يافته است.توصيف و تصوير 

کودکان در کتابها و نقاشی ها بيشتر به چشم می خورد به عالوه 

ش از همه در عصر جديد مورد توجه قرار گرفت ،نگرش علمی آنچه بي

و تجربی نسبت به کودک بود. در اين دوره دانش کودک مانند ساير 

رشته های دانش با روشهای عينيتری مورد مطالعه و بررسی قرار 

گرفت و زمينه بای مطالعات تجربی رفتار کودک فراهم شد.نخستين 

قرن هفده آغاز شد که تا امروز مطالعات تجربی در مورد کودک از 

ادامه دارد و روند تکاملی خود را می گذراند.اينک اين روند 

علمی و تجربی هفدهم تاريخچه تحقيق علمی و تجربی درباره کودک 

(آغاز می شود.او با انتشار 8768-8911،با يوهان کمينيوس )

،کودک را به عنوان «جهان تصوير»و « آموزشگاه کودکی»کتابهای 

د جداگانه ای مورد بررسی قرار داد و به عالقه ها و فر

به کمک «جهان در تصوير»استعدادهای او توجه نمود.او در کتاب 

تصاوير، مطالبی که کودکان می خوانند تشريح کرد تا بدان وسيله 

 کودکان مطالب را بهتر را بفهمند.

(معتقد بود که ذهن نوزاد همانند لوح سفيدی 8671-8761جان الک )

است،و در واقع تجربه هايی که از راه حواس حاصل می شود شخصيت 

اورا از ممتاز و متفاوت می سازد.او بر اين اساس،بر مسئوليت 

می کرد و معتقد بود که ايشان بايد از همان  پدر و مادر تاکيد

لحظه تولد،محيطی مناسب فراهم سازد تا کودک از طريق آن بتواند 

 به تجارب الزم دست يابد.

( برخالف جان الک معتقد بود 8661-8681قرن هيجدهم ژان ژاک روسو )

که نوزاد موجودی شريف و رام نشده است که دارای موهبت درونی 

تشخيص خير و شر و نيز حس عدالت و اخالق است.او بر اين عقيده 

بود که تمام صفات خوب ، ذاتی است و به طور طبيعی در فرد رشد 

شد اين صفات می شود، دخالتهای نابجای می کند ولی آنچه مانع ر

محيط است. بر اين اساس او در کتاب خود به نام اميل روش آزادی 



 

 

را در تعليم و تربيت کودک مطرح کرد.بدين ترتيب که در مورد 

تربيت طفل نبايد هيچ گونه نفوذ و تحميلی اعمال شود و تربيت 

ی انسان بايد به صورت پرورش طبيعی شخصيت کودک عملی شود؛يعن

بايد به طبيعت خود واگذار شود تا تربيت صحيح صورت گيرد. 

مالحظات تيدمن آلمانی درباره رفتار جسمانی و روانی فرزندان خود 

در اواخر قرن هيجدهم ،نخستين گزارش تجربی و عملی درباره رشد 

 کودک است.

(در اوايل اين قرن کتاب 8191-8616فردريک فروبل )قرن نوزدهم 

ه نام تربيت انسان منتشر کرد، او نخستين بنيان گذار خود را ب

کودکستان بشمار می رود.در نيمه دوم قرن نوزدهم جنب و جوش 

بيشتری در مطالعه کودک به وجود آمد و بيشتر اين فعاليتها و 

حرکتها نيز پيرامون نشر کتابهايی درباره نشر زندگی کودک دور 

طليعه روان شناسی رشد  می زند،شايد بتوان اينگونه پژوهشها را

اث ويلهلم « ذهن کودک» دانست،از مهمترين اين کتابها ،کتاب 

( را می توان نام برد.او در اين کتاب به 8111پرير آلمانی )

مقايسه رفتار کودک خود با رفتار حيوانات پرداخته و نتيجه 

گرفته است که بسياری از جنبه های رشد در هر دوره بخصوص در 

ميان حيوان و انسان يکسان است.به همين جهت پرير را  کنترل عضالت

از پيشگامان روانشناسی کودک می آورد.در نيمه دوم قرن نوزدهم 

گام مهم ديگری در تحقيق علمی در روانشناسی کودک به وسيله 

استانلی هال آمريکايی برداشته شد که او نيز از پيشروان 

ت تاثير مطالعات و روانشناسی کودک به شمار می آورند.او که تح

قرار داشت،با اجرای روش پرسشنامه، « چارلز داروين»نظريه های 

گروههای بزرگی از کودکان را در سنين مختلف، از نظر ويژگی ها و 

تحول باور و تفکرو احساس،مورد مطالعه قرار داد.وی ضمن اجرای 

اين روش،با والدين کودکان مصاحبه می کرد و از آموزگاران نيز 

واست که گزارشهايی رادر زمينه مشاهدات خود از شاگردانشان می خ

برای او بنويسند.او با روشهای مشاهده طبيعی ،پرسشنامه و ساير 

 فنون عينی و تجربی توانست اطالعاتی جمع آوری کند.

بيشترين مطالعات و تحقيقات تجربی و علمی درباره رشد  قرن بيستم

است.در اوايل اين قرن يک  جسمانی و روانی کودک در اين قرن شده

روان شناس فرانسوی به نام آلفرد بيته به کمک همکارش 

سيمون،اولين آزمون هوشی مربوط به کودکان  را ابداع و تدوين 

کرد.در همين سالها بود که زيگموند فرويد نيز نظريه های خود را 

درباره تاثير عميق تجربه های دوره کودکی در بر روحيه و رفتار 

بزرگسالی مطرح ساخت.عقايد جان ديويی آمريکايی نيز درباره دوره 

نياز کودک به آموزش از طريق عمل و تجربه،تاثير زيادی در تعليم 

و تربيت کودک،چه در آموزشگاه و چه در خانه،به جا گذاشت.او 

معتقد بود که آموزش و پرورش هميشه بايد تغيير نيازهای اجتماعی 



 

 

ن فعاليتهای آموزشگاه و محيط زندگی را در نظر بگيرد و نيز ميا

 واقعی همواره ارتباطی فعال و نزديک برقرار باشد.

( و همکارانش در حدود ده سال در 8178-8117آرنولد گزل )

درمانگاه پرورش کودک دانشگاه ييل آمريکا مطالعات وسيعی در 

مورد پرورش جسمانی کودک انجام دادندو تجربيات فراوانی بدست 

 آورند.

نيز مانند استانلی هال معتقد است رشد انسان هم از يک تحول  گزل

و رشد نوعی )فيلوژنی (پيروی می کند و هم از يک تحول و رشد 

فردی )آنتوژنی( و تغييرات رفتاری انسان محصول اين دو نوع رشد 

است.ژان پياژه سوئيسی نيز مطالعات فراوانی در زمينه رشد 

ودکان انجام داد.او در دهه ذهنی،اجتماعی،اخالقی و زبانی وک

آثار مهمی درباره دوره سن آموزشگاهی منتشر  8117-8197

کرد،آثاری که در آنها مسائل مربوط به نگهداری ذهنی ،و عمليات 

ذهنی به کمک آزمايشهای مختلف بررسی شده است.نتيجه اين تحقيقات 

و مطالعات تجربی پياژه او را به ارائه نظريه های جامعی در 

کيفيت اعمال ذهنی،رشد هوش،تشکيل مفاهيم،فرايند  مورد

 تفکر،يادگيری و استدالل موفق گردانيده است.

( آمريکايی نيز با وجود آوردن مکتب 8191-8161جان بی واتسن)

تازه ای بنام رفتار گرايی در روان شناسی ،تحولی جديد در نوع 

ها با نگرش نسبت به کودک بوجود آورد. اومعتقد بود که کودکان تن

عواطف سه گانه ترس،خشم و محبت متولد می شوند.او بر اين عقيده 

بود که ممکن است پاسخهای هيجانی ابتدايی از طريق شرطی شدن به 

انواع محرک های محيطی وابسته شود.نظريه های واتسون توسط افراد 

 ديگری نظير کالرک هال ،اسکينر،و ديگران دنبال شد.

 با طبیعت:بخش دوم: ارتباط کودکان 

 کودک و ضرورت تماس با طبیعت:

از آنجايی که طبيعت بهترين معلم و منبع الهامات برای کودکان 

است ارتباط کودکان با طبيعت اطراف از عوامل مهم پرورش خالقيت 

در آنان می باشد. که از طرق گوناگون در طراحی اين ارتباط 

صورت چمن ، ايجاد می گردد مانند ايجاد فضاهای سبز متنوع به 

درخت ، انواع پوششهای گياهی ، ايجاد استخرهای کوچک و نهرهای 

کم آب ايجاد محلی برای نگهداری حيوانات ، استفاده از گلدان در 

فضاهای داخلی ، ايجاد ارتبطا مناسب بين بيرون و درون يا ايجاد 

نيمه باز ، تلفيق فضای باز و بسته آموزشی ، تلفيق مجموعه و 

 ف ، ايجاد گلخانه و ... يعت اطراطب

 دوم: مطالعات پایه: لفص

 گفتار اول: کودک



 

 

 بخش اول: روانشناسی کودک: 

 روانشناسی رشد:-1

روانشناسی رشد علمی است که جريان تحوالت و تغييرات جسمی ذهنی 

عاطفی و عملکرد اجتماعی فرد را طول عمر _از لحظه انعقاد نطفه 

رشته دگرگون شدن متغيرهای تا هنگام مرگ مطالعه می کند.اين 

روانی و تاثيرات محيط و تجربه را در مراحل رشد مشخص می سازد و 

        چگونگی شکل گيری و از بين رفتن آنها را توضيح می دهد.

روانشناسی رشد به تمام مراحل زندگی انسان مربوط می شود. ولی 

 بيشترين توجه آن به دوران کودکی و نوجوانی است.

ر مرحله دارای هدف کيفيت تظاهرات و نيازهای مربوط به رشد در ه

خود است که آن را از ساير مراحل جدا می کند.وظيفه عوامل محيطی 

و تربيتی آن است که در مرحله ظرفيتها وتواناييهای نهفته کودک 

را آشکار و امکان شکوفا شدن امکانات طبيعی کودک را فراهم می 

ط و مجموعه عوامل تربيتی می تواند کند و کامال بديهی است که محي

عامل مهمی در تسريع و تسهيل و يا تاخير ويژگی های رشد 

باشد.لذا برای ايجاد محيطی مناسب برای پرورش کودکان شناخت 

ذهنيت و روان کودک به منظور پيش بينی نحوه ادراک او از فضای 

 اطرافش و در نتيجه بر آورده ساختن نيازها امری ضروری است.

نابراين ابتدا می بايست کيفيت انديشه کودکان را در سنين ب

مختلف درک کرد سپس بر آن اساس به طور طبيعی زمينه رشد خالقيت و 

 .ابتکار را برای آنان فراهم نمود

 نظریه های رشد: -9

 رشد تکامل روانی_اجتماعی اریکسون:نظریه 

کند..مطابق اريکسون بر ابعاد عاطفی و اجتماعی رشد تکيه می 

نظريه اريکسون محور نظريه )رشد من(اين است که رشد و تکامل هر 

فرد يک رشته مراحل مشخص جهانشمول داردکه در تمام افراد بشر 

موجود است. اصل حاکم بر اين جريان اپی ژنتيک نام دارد.يعنی 

نخست شخصيت انسان بر اساس مراحل از پيش تعيين شده و 

ند.اين استعداد رشد در آمادگی انسان استعدادهای او رشد می ک

برای تحريک به طرف محرکها بروز آگاهی و ارتباط متقابل با 

عوامل وسيع و مختلف اجتماعی ظاهر می شود.دوم اينکه شرايط 

فرهنگی و اجتماعی طوری ساخته شده است اين ظرفيتها و گرايشهای 

وجود  بالقوه را شکوفا و محافظت کند و شرايط ممکن را برای به

آوردن مراحل رشد تسريع کند.چگونگی رشد فرد به تاثير متقابل 

عوامل مختلف زيستی روانی و اجتماعی مربوط است.عامل زيستی 

درونی است و از انگيزه های زيستی و مادرزادی ناشی می شود.عامل 

درونی و عامل اجتماعی و البته به مناسبات کودک با والدين و 



 

 

زندگی او اهميت دارند.به اين ترتيب يک  ديگر افرادی است که در

فرد در هر لحظه عضو سه جهان است:جهان زيستی جهان اجتماعی 

 وجهان روانی.

 :مراحل رشد در نظر اریکسون

بر پايه نظريه اريکسون رشد شخصيت و هويت آدمی در هشت مرحله 

صورت می گيرد.اگر چه وی معتقد است که اين هشت مرحله جهانشمول 

همه افراد است . به نظر او تفاوتهای خانوادگی اجتماعی و شامل 

و فرهنگی در چگونگی برخورد هر فرد با مسائل هر مرحله و همچنين 

 حل آنها تاثير بسيار می گذارد.

مرحله اول: از تولد تا يک سالگی)امنيت خاطر و اعتماد در مقابل 

 احساس نا امنی و عدم اعتماد(

ناتوان و وابسته است. او برای بقای کودک در ابتدای تولد کامال 

خود نيازمند است که به محيط خود اطمينان داشته باشد و احساس 

امنيت کند.برای کودک اين احساس اساسی ترين شرط رشد و سالمت 

روانی و شادابی اوست.احساس امنيت مهمترين سنگ بنای شخصيت آدمی 

خاطر و  است.در اين مرحله رشد درگيری و مبارزه ميان امنيت

 احساس نا امنی مهمترين مساله است که کودک با آن رو به روست. 

مرحله دوم:از يک تا سه سالگی)تکيه کردن به خود در مقابل شوم و 

 ترديد(

در مرحله اول عشق و عالقه کودک به مادر باز می گشت.اما در اين 

مرحله به جهان اشيا باز می گردد.کودک از طريق فعاليتهای جدا 

الدين و در ارتباط با دنيای پيرامون تکيه کردن به خود را از و

آزمايش می کند.چون در اين مرحله رشد جسمانی کودک به سرعت به 

طرف کمال می رود و او توان صحبت کردن را می يابد و شعور 

اجتماعی اش نيز رشد می کند کودک می تواند به بررسی پيرامون 

خويش بپردازد.او تالش می کند  خود و برقرار کردن ارتباط با محيط

که اين کار را مستقل از ديگران انجام دهد.اگر اين مرحله با 

موفقيت سپری شود می تواند پايه و اساس خوش بينی و حسن نيت و 

 تقويت قدرت اراده در انسان شود.

 مرحله سوم:از سه تا پنج سالگی )ابتکار در مقابل احساس گناه(

با همساالن نيز ناميده می شود.کودک با  در اين مرحله که سن بازی

شدت بيشتری اجتماعی می شود و مهارتها کفايتها و فعاليتها و 

خالقيتهای بيشتری از خود نشان می دهد.کودک در اين مرحله عالقه 

زيادی به وسايل بازی نشان می دهد و آنها را به گونه ای 

فايی دوره ابتکاری به کار می گيرد.اضافه شدن ابتکار بر خود ک

قبل باعث آينده نگری و طرح ريزی او می شود.در کودکی که ابتکار 

و کفايت برآورده نشود احساس گناه و کم ارزشی و گوشه گيری پيدا 



 

 

می شود و در اين صورت نمی تواند هدف معينی را دنبال کند.تسلط 

وی بر بحرانهای اين دوره در طرح ريزی آينده شغلی و به خصوص در 

کارهای بعدی او تاثير دارد. در اين مرحله کودک به نوع ابت

بازيهای سمبليک روی می آورد و با تغيير تخيلی در واقعيتها و 

استفاده از خيالبافيهای کودکانه نقشهای مختلف محيط خود را 

 آزمايش می کند و جايی برای خود جستجو می کند.

 :قارت(مرحله چهارم:از شش تا يازده سالگی)کارايی در مقابل ح

با شروع اين دوره مدرسه رفتن و زندگی همراه با کار برای کودک 

آغاز می شود و بازيهای او کاهش می يابد.حالت سکون و آرامش اين 

دوره مقدمه طوفانهای دوره نوجوانی است .دنيای کودک در اين 

دوره وسيعتروپيچيده ترمی شود مدرسه و نظام اجتماعی آن به صورت 

رای او مطرح می شود و برای او دنيای همساالن به يک جهان تازه ب

اندازه جهان بزرگساالن اهميت پيدا می کند.در اواخر اين دوره 

بازی اهميت خود را از دست می دهد و به تدريج گروه بزرگساالن و 

 تعداد بيشتری از انسانها برای او معنا و اهميت پيدا 

محور می کنند.برخورد روانی_اجتماعی اين دوره بر 

کارآيی)سازندگی(و حقارت قرار دارد.در اين دوره کودک عالقه 

فراوانی به آموختن پيدا می کند.او می خواهد خواندن نوشتن و 

حساب کردن را بياموزد و بداند که اشيا و امور چگونه هستند 

چگونه کار می کنند و به چه منظوری می توان آنها را به کار 

 گرفت.

ی بايست او را کمک کند و اين ويژگيها را در اين مرحله مدرسه م

 تقسيم کار و يافتن کار مناسب  -در او ظاهر سازد: 

 داشتن حس همکاری و مسئوليت  -8       

 بر عهده گرفتن نقشها و وظايف گوناگون -1       

 شرکت کردن در حرکت های گروهی  اجتماعی -6       

 مهارت يافتن در کارهای فنی  - 1      

 رشد از سه تا هفت سالگی  -9      

 :رشد جسمی

با اينکه رشد جسمی کودک در اين دوره به سرعت دو سال اول 

نيست.ولی سرعت فراوانی دارد.يک پسر متوسط در سه سالگی حدود 

سانتيمتر قد دارد.دختران سه ساله در اين سن  19کيلو وزن و 89

های بزرگ کودکان کمی سبکتر و کوتاهتر از پسران هستند.ماهيچه 

در اين سن از ماهيچه های انگشتان و دستهای آنها رشد يافته تر 

است.بنابراين ممکن است کودکان در کارهايی مانند بستن دکمه 



 

 

لباس و بند کفش و فعاليتهای از اين قبيل مهارت چندانی نداشته 

باشد .از اين رو کودکان اين گروه سنی را نبايد به کارهای ظريف 

واداشت.وسايلی مانند مدادهای رنگی قلم مو برای آب رنگ  و دقيق

زدن و ساير وسايلی که کودکان از آنها استفاده می کنند بايد در 

اندازه های بزرگ تهيه شود و کارکردن با اشيای کوچک را بايد به 

حداقل ممکن کاهش داد چون هماهنگی چشم و دست هنوز کامل نشده 

 است.

ی کودک زمينه را برای مهارتهای بيشتر رشد دستگاه عصبی عضالن

حرکتی فراهم می کند .در حدود سه سالگی حرکات عضالنی نامطمئن دو 

سال اول به تدريج از بين می رود و کودک به حرکاتی مطمئن می 

يابد.به طوری که با سهولت و سرعت می دود و بدون کمک ديگران از 

ند مدتی سه چرخه پله ها باال می رود.در حدود سه سالگی می توا

سواری کند و چون از تواناييهای خود لذت می برد در تمرين و 

 تکرار هر چه بيشتر اين مهارتها تالش می کند.

رشد جسمی سريع کودک را برای تجربه و يادگيری بيشتر آماده می 

کند و بتدريج که بزرگتر می شود به شبکه پيچيده تری از تجارب 

هر چه بيشتر استفاده می کند و با دست می يابند .از حواس ود 

 کمک راه رفتن با محيطی گسترده و متنوع روبه رو می شود.

بر خالف دو سال اول زندگی در اين دوره رفتار کودک کمتر قابل 

پيش بينی است زيرا از اين پس تجارب محيطی و تاثيری که اين 

 تجارب بر او می گذارد مسير رشد کودک را فراهم می کند.

 :رکتیرشد ح

حدود سه سالگی قدرت به کار گرفتن موثر اشيا به وجود می آيد.در 

اين هنگام قدرت تجسم و تخيل کودک بيشتر می شود و ديگر در موقع 

بازی کردن با مکعبهای چوبی مانند دو سالگی آنها را بی هدف به 

اين طرف و آن طرف نمی ندازد بلکه اين قطعات را به شکل های 

ده و از آنها خانه و برج می سازد يا باپشت سر مختلف روی هم چي

 هم قرار دادن آنها قطار درست می کند.

کودک در اين سن بسيار فعال و پر جنب وجوش و از فعاليت لذت می 

برد.بدن او انعطاف پذير و برای بازی و فعاليت آماده است.در 

اين دوره نيز فراهم کردن فرصت های مناسب برای جنب و جوش 

و بازی اهميت خاصی دارد ولی اين حرکات بايد زير نظر  فعاليت

بزرگساالن انجام شود و کودک ساعتها به حال خود واگذار نشود 

.کودکان در اين سن نياز به غذا يا استراحت را تشخيص نمی دهند 

و به علت تمايل به حداکثر فعاليت در هر بازی به دوره های 

بايد قبل از اين که کامال متعدد استراحت نياز دارند.بنابراين 

خسته و بهانه گير شوند موقعيتهايی برای استراحت و غذا خوردن 

آنها فراهم کرد يا اينکه بعد از فعاليتهای شديد برای آنها 



 

 

فعاليتهای آرام در نظر گرفت.اگر چه پسرهای اين گروه سنی از 

نظر جسه کمی بزرگتر از دخترهای همسن خود هستند دخترها در 

ت های حرکتی ظريف از پسرها جلوترند و بهتر ميتوانند با فعالي

 وسايل بازی ظريف و کوچک کار کنند.

 :رشد شناختی)ذهنی(

حدود پايان دو سالگی مرحله جديدی در رشد ذهنی کودک آغاز می 

شود که از نظر پياژه مرحله پيش عملياتی است .از ويژگيهای عمده 

ک می تواند از اين به بعد اين مرحله تسلط بر نمادهاست.يعنی کود

از نمادها به جای اشيا استفاده کند که از اين طريق توانايی 

 انجام دادن عمليات ذهنی بعد فراهم می شود.

از گونه های استفاده از نمادها استفاده از کلمات به جای اشيا 

و گسترش زبان است .تکلم کودک در اين مرحله کامال خود مدار 

فاده از نمادها بستگی به تجارب شخصی کودک است.زيرا کيفيت است

دارد.کودکان مختلف بسته به شناختی که از اشيا دارند معانی 

 گوناگونی از آنها به دست می آورند.

تسلط بر نمادها به کودک اجازه می دهد تا آنچه را که قبال به 

صورت حسی و حرکتی انجام می داده است اکنون به صورت ذهنی به 

پياژه تاکيد می کند که دو مساله مهم در اين مقطع  کار برد.ولی

شکل گيری اعمال هوشی را به معنی دقيق کلمه به تاخير می اندازد 

که در نتيجه آن در سراسر اين مرحله تفکر آميخته به هوش و به 

 صورت پيش از عمليات باقی می ماند.

معموال کودکان از يک فرايند سه مرحله ای می گذرند تا به 

داری ذهنی برسند.ابتدا مفاهيم را به سادگی درک نمی نگه

کنند.ولی پس از آن در مرحله انتقالی در بعضی موقعيتها مفاهيم 

را درک می کنند سرانجام مفاهيم را به طور کامل درک می کنند.به 

نحوی که می توانند به تمام موقعيتهايی که نوع خاصی از نگهداری 

 ند.ذهنی را ايجاب می کند پاسخ ده

اولين مرحله آگاهی کودک از نگهداری ذهنی مربوط به ماده 

است.اگر به کودک چهار ساله دو گلوله گلی يک اندازه نشان دهيد 

و قبول کند که آنها هم اندازه اند و سپس يکی از آنها را در 

حضور او پهن کنيد به احتمال زياد خواهد گفت که مقدار گل پهن 

ی اغلب کودکان در می يابند که مقدار شده بيشتر است.در پنج سالگ

چيزی با تغيير شکل آن کم و زياد نمی شود.اما با تغيير مختصری 

در در روش کار درک کامل نشده خود را بروز خواهند داد.نگهداری 

ذهنی وزن معموال در هفت يا ده سالگی و درک کامل حجم در ده يا 

 دوازده سالگی ايجاد می شود. 



 

 

برت گيتزبورگ نتايج نظريه پياژه را در رشد سيلويا اوپر و هر

ذهنی چنين خالصه می کنند.مهمترين نکته ای که مربيان می توانند 

از نظر پياژه دريافت کنند اين است که کودکان به خصوص کودکان 

 خرد سال از طريق فعاليتهای محسوس بهتر ياد می گيرند.

لف درک کرد ابتدا بايد کيفيت انديشه کودکان را در سنين مخت 

سپس بر آن اساس به طور طبيعی زمينه رشد خالقيت و ابتکار را 

برای آنان فراهم کرد و در موقع لزوم به کمک کودک شتافت.اگر 

کودکی برای انجام دادن فعاليتی خارج از توان خويش تالش می کند 

می توان او را به فعاليت ديگری سرگرم کرد تا نسبت به 

ترديد نکند.از نظر اريکسون استفاده از تواناييهای خود شک و 

برنامه های از پيش تعيين شده باعث می شود که استقالل و ابتکار 

 کودکان رشد نکند.

با پيشرفت رشد ذهنی کودک خالقيت به اوج خود می رسد.بنابراين 

عالوه بر فعاليتهای حسی و حرکتی پرورش فعاليتهای تخيلی و ذهنی 

گيرد.والدين و مربيان می توانند از نيز بايد مورد توجه قرار 

 طريق بازی قصه و نقاشی قوه تخيل کودک را پرورش دهند.

سالهای نخست زندگی کودک حساسترين دوره رشد ذهنی است.پاسخگويی 

به نيازهای طبيعی کودک و فراهم کردن محيطی که بتواند در آن 

 تجربه های مناسب و کافی کسب کند بر رشد کودک بسيار اثر می

گذارد.کنجکاوی طبيعی کودک و عالقه زياد او به فهميدن باعث می 

 شود که کودک هر چه بيشتر در محيط خود به جستجو بپردازد.

 :رشد اجتماعی

 :ارتباط با همساالن

در سال سوم زندگی رابطه با همساالن تغيير عمده ای می کند.کودک 

ران کمتر از اين به بعد از تنها بازی کردن يا تماشای بازی ديگ

استقبال می کندو بيشتر دوست دارد با کودکان ديگر ارتباط 

 برقرار کند و در او تمايل به همکاری آشکار می شود.

  :ارتباط با بزرگساالن

اين رابطه به طور همزمان از چند روز بعد مورد توجه قرار می 

گيرد:خانواده کانون پرورش فکری کودک و نوجوان کودکستان و 

ورت کل به شکلهای مختلف بر کودک اثر می گذارد.اگر جامعه به ص

چه بزرگساالن در سنين اوليه کودکی مهمترين تاثيرات را بر رشد 

کودک دارند و از نظر روانشناسی امروز خصوصيات ذهنی انسان 

تواناييها و ناتواناييهای وی و ويژگيهای شخصيتی او قبل از هر 

گی دارد ولی پس از آن که چيز به چگونگی کسب تجربيات کودکی بست

کودک با همساالن خود ارتباط برقرار می کند والدين و گروه همسن 

 با هم بر کودک اثر می گذارد.



 

 

کودکان از حدود شش سالگی به بعد در بازی با گروه همساالن 

قوانين و دستورهايی را می پذيرند و به آن احترام می گذارند که 

ا از طرف بزرگساالن صادر شود آن اگر در موارد عادی همان دستوره

اثر را ندارد و گاه مورد پذيرش قرار نمی گيرد.در اغلب کودکان 

تاثيرات همساالن و بزرگساالن با هم ترکيب می شودو بر رفتار آنان 

تاثير می گذارد .پذيرش و همکاری گروهی کودک نه تنها به اطاعت 

در واقع کودک از ديگران از جمله بزرگساالن منجر می شود بلکه 

اصول سلوک و رفتار با ديگران را می آموزد و در نتيجه اين امر 

 در روابط متقابل او با والدين نيز تاثير می گذارد.

 :رشد عاطفی

کودکان اين گروه سنی،عواطف خود را به طور آشکار ابراز می 

کنند.بروز ناگهانی خشم و ترس در اين گروه بسيار عادی است.بعضی 

ن اعتقاد دارند بايد به کودکان اجازه دهيم احساسات روانشناسا

خود را آزادانه ابراز کنند تا با ابراز عواطف خود بتوانند 

 آنها را تشخيص بدهند.

 دیدگاه پیاژه در روانشناسی رشد کودک: -7

 شناخت كلي كودك:

هر كودك از لحظه اي كه به دنيا مي آيد در جريان تحوالت جسمي و 

گيرد. از نظر پياژه )روانشناس معروف( تحوالت رواني قرار مي 

سالگي به تكامل خود مي  81-81رواني از بدو تولد شروع و تا سن 

سالگي ساختمان ذهني فرد كامل مي شود. اين  81-81رسد و در سنين 

امر اهميت سنين كودكي و نوجواني را آشكار مي سازد. آشنايي دست 

نواده ها و مراكز آموزشي( اندركاران تعليم و تربيت )اعم از خا

با خصوصيات هر مرحله از دورة تكامل روان آدمي مي تواند طفل را 

به فرد متكاملي تبديل كند و يا حداقل اين آگاهي باعث مي شود 

كه اعمال با فضاها و عملكردهايي كه ما براي كودك خود مي سازيم 

 سدي در مسير تكامل او نباشد.

حالت از حيات، كمال و بلوغ متناسب  روسو مي گويد: هر سن و هر»

با خود دارد كه مخصوص آن است آموزش و پرورش بايد اين پيشرفت 

 «را آسان كند و به اين كمال برسد.

موريس دبي استاد روان شناس و تعليم و تربيت در دانشگاه سوربن 

فرانسه در ابتداي كتاب مراحل مختلف مي نويسد: رشد كودكان از 

ا مي آيند تا موقعي كه به درجه كمال مي رسند از روزي كه به دني

مراحل متوالي و بهم پيوسته اي عبور مي كند كه مي توان آنها را 

فصول مشخص يك تاريخ دانست. اين رشد اگرچه ظاهرًا ترقي دائمي و 

يكنواختي است ولي در واقع كند و تند مي شود و گاه دوره هايي 

د. اين تغييرات به ظاهر آرام پر جوش و خروش و زماني آرامتر دار



 

 

و پيوسته است، اما در واقع موجودي است كه مي بالد و مراحل 

معيني را طي مي كند. هريك از اين مراحل، ساختمان رواني خاصي 

دارد كه مي توان آن را در رفتاري كه مخصوص اين مرحله است 

مشاهده كرد. پرورش حتي االمكان بايد بر طبق مراحل رواني رشد 

ورت گيرد و تنها در اين صورت است كه مي توان همه استعدادهاي ص

 «شاگرد را به ظهور رساند.

 چگونگي شناخت رفتار كودك

براي شناخت رفتار كودك و مراحل رشد و عواملي متعددي دخالت 

 دارند كه مي توان بطور كلي آنها را به پنج گروه تقسيم نمود:

 .. عوامل جسماني معلول توارث8

مل غير توارثي )مانند كمبود اكسيژن هنگام تولد يا عدم . عوا1

 .فعاليت مناسب غدد بدن(

 . يادگيريهاي طفل6

. محيط اجتماعي كودك )مانند: والدين، خواهران، برادران، 1

 همساالن و محيط مدرسه(

. محيط و بافت اجتماعي و فرهنگي كه رشد نهايي كودك را در بر 1

 مي گيرد.

توارثي و گروههاي ديگر را عوامل محيطي مي گروه اول را عوامل 

نامند. بنابراين رفتار و شخصيت كودك در هر لحظه از زندگي اش 

معلول عوامل توارث و محيط است. توارث زمينه را فراهم ساخته و 

محيط در شكوفا شدن زمينه ها مؤثر مي باشد. نقش توارث و محيط 

قرار گيرند. مثل دو  در شناخت رفتار كودك بايد توأمًا مورد توجه

 روي سكه كه با يكديگر همگام مي باشند.

 مراحل تحول مفاهیم ذهني با توجه به رشد كودك:

جهت دریافت هرگونه رساله و مطالعات 

 معماری با قیمت پایین با ما تماس بگیرید.
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