چکيده پژوهشهاي روانشناختي

تغييرات تحولي
Developmental Changes

تحول با تغيير همراه است .از دوران کودکي تا بزرگسالي ،تغييراتي در نظام ادراکي به وقوع ميپيوندد که چکيدههاي پژوهشي اين شماره
به برخي از آنها اختصاص يافته است .اميد است مطالعه اين پژوهشها ،به افزايش انگيزههاي پژوهشي عالقهمندان اين حوزه بيانجامد.
Ekas, N. V., Haltigan, J. D., & Messinger, D. S. (2013). The dynamic still-face effect: Do infants decrease bidding
over time when parents are not responsive? Developmental Psychology, 49 (6), 1027-1035.

تأثير چهره خنثي :آيا با گذشت زمان ،نوزادان ،والديني را که پاسخگو نيستند ،کمتر به سمت خود ميخوانند؟
پارادايم چهره خنثي ( )SFPبه منظور ارزيابي انتظارات نوزادان از پاسخگو بودن والدين به پيامهاي ارتباطي آنها ،طراحي شده است.
در موقعيت چهره خنثي ) ،(SFوالد تعامل برقرار نميکند و چهره او حالت خنثي دارد .توصيف اوليه و کيفي از رفتار نوزاد در اين
موقعيت ،نشانگر بروز تغييرات است :نوزادان ،والد سرد را کمتر به سمت خود فرا ميخوانند و از او فاصله ميگيرند .نتايج به دست آمده
مشخص ساختهاند که بين مقادير ميانگين رفتار نوزادان در موقعيتهاي  ،SFPتفاوت مشاهده ميشود .با اين حال ،هنوز فرضيه
تغييرات رفتار نوزاد در موقعيت  SFبه صورت تجربي مورد آزمون قرار نگرفته است .همچنين الگوي سلسلهمراتبي خطي نشان داد که
در موقعيت ،SFخيره شدن نوزاد به والدين ،لبخند زدن و به سمت خود خواندن آنها (لبخندزدن در حال خيره شدن به والدين) با گذشت
زمان کاهش يافته در حاليکه حالت گريه نوزاد ،افزايش يافته است .تغييرات در رفتار نوزاد در موقعيت  ،SFبا دلبستگي نوزاد و
مشکالت درونيسازی شده او همبسته بود .چهره خنثي بر شروع تعامل نوزاد در مواجهه با والدين غيرپاسخگو اثر فعال دارد و ميتواند
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تفاوتهاي فردي در مسير تحول را پيشبينی کند.

834

Mani, N., Johnson, E., McQueen, J. M., & Huettig, F. (2013). How yellow is your banana? Toddlers' languagemediated visual search in referent-present tasks. Developmental Psychology, 49 (6), 1036-1044.

موز شما چقدر زرد است؟ نقش واسطهاي جست وجوي ديداري در زبان کودکان نوپا ضمن انجام تکاليف مرتبط با نمايش اشيا
برجستگي نسبي جنبههاي مختلف معناي يک کلمه در تحول واژگان چيست؟ پژوهش حاضر به وارسي زمان بازيابي دانش معنايي و شناخت
رنگ کلمهها در خالل شناسايي آنها در کودکان نوپا پرداخته است .براي مثال ،در چه زماني کودکان با شنيدن کلمههای جفتشده با رنگ نظير
«موز» (معموالً زرد) در مقايسه با کلمههاي نامرتبط (مانند خانه) به تصوير يک فنجان زرد توجه پيدا ميکنند؟ آيا سرعت توجه کودکان به تصاوير
کلمههای جفتشده با رنگ بيش از تصاوير کلمههای جفتشده با معناي آنهاست؟ براي مثال آيا کودکان با شنيدن کلمه «موز» با سرعت
بيشتري به تصويري از يک شيريني مربوط با فنجان زرد توجه ميکنند؟ نتايج به دست آمده از بازنمايي تصويرـ کلمه ،کامالً مؤيد ترجيح اطالعات
معنايي در مقايسه با اطالعات مرتبط با رنگ از سوي کودکان بود .اين امر مشخص ساخت که حتي در مورد موضوعهای طبيعي (مانند غذا و
حيوانات که رنگهايي مشخص دارند) نيز شناخت معنايي در مقايسه با شناخت رنگ جنبه برجستهتري از شناخت معناي کلمه در کودکان نوپا،
محسوب ميشود .بنابراين براي کودکان  42ماهه آلماني ،موز بيشتر خوراکي است تا زردرنگ.

چکيده پژوهشهاي روانشناختي
Odic, D., Libertus, M. E., Feigenson, L., & Halberda, J. (2013). Developmental change in the acuity of
approximate number and area representations. Developmental Psychology, 49 (6), 1103-1112.

تغييرات تحولي در دقت برآورد تعداد اشيا و حدود آنها
افراد از سنين بسيار پايين قادر به برآورد تعداد و سطح اشياي موجود در حوزه ديد خود هستند .توانايي تمايز بين مقادير تقريبي تعداد و
مساحت ،تا حد زيادي به نسبت اين دو کميت وابسته است و در اين ميان کسر وبر ،دشوارترين نسبتي است که آزمودنی میتواند با
اطمينان براي تشخيص اين دو کميت به کار برد .درحاليکه در خصوص بهبود کسر وبر براي کميت تعداد ،اطالعاتي در دست است ،امّا
هنوز مسير بهبود آن در کميت سطح ،در پرده ابهام است .در اين پژوهش ،تکاليف مربوط به کميتهاي سطح و تعداد در  04کودک سه
تا شش ساله مورد بررسي تحولي قرار گرفتهاند .از ميان مجموعهاي از نسبتهاي ارائهشده ،شرکتکنندگان در پژوهش براي هر دو
کميت ،بيشترين مقدار را انتخاب کردند .به منظور به دست آوردن کسر وبر براي هر دو کميت تعداد و سطح در هر يک از آزمودنيها و
گروههاي سني پژوهش ،از الگوهاي رواني ـبدني استفاده شد .نتايج به دست آمده نشان دادند که دقت در برآورد سطح نيز همانند تعداد،
با افزايش سن بهبود مييابد .با اينحال ،افزايش منظم دقت در برآورد کميت سطح در مقايسه با کميت تعداد را ميتوان به تفاوت
بالقوهاي نسبت داد که بين اين دو کميت در مکانيزمهاي زيربنايي رمزگذاري و/يا معرف دو کميت تعداد و سطح وجود دارد .نتايج در
چهارچوب پردازش مقادير و تحول آنها مورد بحث قرار گرفت.
Hepach, R., Vaish, A., & Tomasello, M. (2013). Young children sympathize less in response to unjustified
emotional distress. Developmental Psychology, 49 (6), 1132-1138.

هماحساسی کمتر کودکان خردسال نسبت به درماندگی هيجانی ناموجه
کودکانی سه ساله ،بزرگسالي را مشاهده کردند که در مواجهه با سه موقعيت متفاوت ،درماندگي کامالً مشابهي را نشان ميداد .اين
سه موقعيت شامل )1( :درماندگي بزرگسال متناسب با يک آسيب واقعي بود )2( ،درماندگي بزرگسال واکنش افراطي به يک مشکل
جزيي بود )3( ،هيچ دليل واضحي براي درماندگي بزرگسال وجود نداشت .کودکاني که شاهد درماندگي متناسب با موقعيت در فرد
هم که علت درماندگي فرد بزرگسال را نميفهميدند ،رفتاري مشابه با آنچه شرح داده شد ،نشان 
میدادند .امّا کودکاني که شاهد واکنش
افراطي فرد بزرگسال نسبت به مشکلي جزيي بودند ،به ميزان کمتر مداخله 
میکردند و مراقب او بودند .ميزان نگراني کودکان در خالل
موقعيتها ،با رفتار ياريدهنده بعدي آنها نسبت به بزرگسال همبستگي داشت .اين نتايج نشانگر آن بودند که هماحساسي و رفتارهاي
جامعهپسند در سنين آغازين کودکي ،پاسخهاي خودکار به تظاهرات هيجاني نيستند ،بلکه موجه بودن درماندگي 

ابرازشده نيز براي آنها
مطرح است.
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بزرگسال بودند ،نگران او شدند و به دفاع از او مداخله کردند و مراقب بودند که آيا درماندگي او همچنان ادامه خواهد داشت .کودکاني
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