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چکيده

ادراک ،دلبستگي ،مهارت تجسم فضايي و يادگيري مشاهدهاي در کودکان
Perception, Attachment, Spatial Skill and
Observational Learning in Children

پرورش نسل آينده از مرحله نوزادي تا بزرگسالي ،يکي از وظايف مهمي است که بر عهده خانواده و جامعه نهاده شده است .بنابراين
آگاهي از مراحل تحول شناختي و عاطفي کودکان در زمينههاي مختلف ميتواند در وهله نخست به والدين و در سطح گستردهتر به
جامعه کمک کند تا با در اختيار قراردادن امکانات الزم ،کودکان را به سمت سالمت کامل هدايت کنند .از اين رو ،اين بخش از فصلنامه
در ابتدا به معرفي چکيدههاي پژوهشي در قلمرو ادراک ،دلبستگي و يادگيري مشاهدهاي و سپس مهارت تجسم فضايي براي سهولت در
يادگيري مفاهيم رياضي (در کودکان) ،اختصاص يافته است.
Franchak, J. M., & Adolph, K. E. (2012). What infants know and what they do: Perceiving possibilities for
walking through openings. Developmental Psychology, 48(5), 1254-1261.

آنچه کودکان ميدانند و آنچه انجام ميدهند :درک احتمالها براي عبور از معبرها
آنچه که کودک تصميم به انجام آن ميگيرد لزوماً نشاندهنده آنچه که ميداند نيست .در اين پژوهش تعدادي نوزاد  71ماهه براي
عبور از معبرهايي با عرض هاي متفاوت که امکان عبور از برخي از آنها وجود نداشت ،ترغيب ميشدند .کودکان هنگام عبور از معبرهاي
بسيار کوچک دچار خطا ميشدند به گونهاي که به نظر ميرسيد قادر به ادراک دقيق اندازه آن نيستند .اما در شرايطي ديگر که خطاي
کودک منجر به زمين خوردن او ميشد ،انتخاب عمل صحيح از سوي او مشاهده ميشد که بيانگر حساسيت ادراکي کودک به تناسب
اندازة معبر بود .افزون بر اين ،برابري اندازهگيريهاي مستقل به دست آمده از ادراک در دو موقعيت ،دال بر متفاوت بودن انتخاب عمل
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ناشي از تفاوت پيامد بود و نه فقدان حساسيت ادراکي کودک.
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Beijersbergen, M. D., Juffer, F., Bakermans-Kranenburg, M. J., & Van Ijzendoorn, M. H. (2012).
Remaining or becoming secure: Parental sensitive support predicts attachment continuity from infancy to adolescence
in a longitudinal adoption study. Developmental Psychology, 48 (5), 1277-1282.

ايمن ماندن يا ايمن شدن :پيش بيني تداوم دلبستگي از نوزادي تا نوجواني از طريق حمايت حساس والديني در يک مطالعه طولي
فرزندخواندگي
تداوم دلبستگي از نوزادي تا نوجواني و نقش حمايت حساس والدين در تبيين تداوم يا عدم تداوم آن تا نوجواني از طريق يک بررسي طولي
در مورد  521نوجوان که در سنين پايين به فرزندخواندگي پذيرفته شده بودند ،انجام شد .هنگامي که نوزادان  52ماهه بودند ،حمايت حساس
مادران و دلبستگي نوزادان از طريق پاسخ به فرايند مواجهه با موقعيتهاي ناآشنا ،مورد ارزيابي قرار گرفت .در  51سالگي آزمودنيها نيز نقش
حمايت حساس مادران از خالل يک بحث تعارضآميز بين مادر و نوجوان ،بررسي شد .داللتهاي دلبستگي نوجوانان از طريق مصاحبه
دلبستگي بزرگساالن ارزيابي شد .در خالل بحث تعارضآميز ،مادران نوجوانان ايمن نسبت به ماداران نوجوانان ناايمن ،به صورت معناداري
حمايت توأم با حساسيت بيشتر ،از خود نشان دادند .به طور کلي ،نشاني از تداوم دلبستگي از نوزادي تا نوجواني يافت نشد .اما حمايت حساس
مادرانه از اوايل کودکي و نوجواني تداوم دلبستگي ايمن را از 5-51سالگي ،پيشبيني کرد .در حالي که کمتر بودن حمايت حساس مادران در
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اوايل کودکي و افزايش اين حمايت در دوره نوجواني ،تغيير کودک ناايمن به ايمن در دوره نوجواني را پيشبيني کرد .بنابراين هر دو نوع
حمايت حساس اوليه و ثانويه والديني ،براي تداوم دلبستگي در 51سال اول زندگي حائز اهميت است.
Gunderson, E. A., Ramirez, G., Beilock, S. L., & Levine, S. C. (2012). The relation between spatial skill and
early number knowledge: The role of the linear number line. Developmental Psychology, 48 (5), 1229 -1241.

ارتباط بين مهارت فضايي و شناخت اوليه عدد :نقش محور خطي اعداد
مهارتهاي فضايي تا حد زيادي با موفقيت در رياضي و علوم مرتبطاند (براي مثال ،کيسي ،ناتال ،پزاريس و بنبو .)5991 ،با اين حال،
پژوهشهاي اندکي به بررسي مسيرهاي شناختي ارتباطدهنده مهارتهاي فضايي و موفقيت در رياضي اختصاص يافتهاند .فرض آن است
که مهارتهاي فضايي از طريق کمک به کودکان در ايجاد يک نماد فضايي معنادار و نيرومند به نام محور خطي اعدادـکه به نوبه خود
ديگر جنبههاي شناخت اعداد مانند محاسبات عددي را نيز بهبود ميبخشد -نقش تعيينکنندهاي در تحول استدالل عددي کودکان ايفا
ميکنند .براي آزمون فرضيه ،دو مجموعه دادههاي طولي آزمايش شدند .در وهله نخست ،مشخص شد که مهارت فضايي کودکان (براي
مثال ،توانايي تبديل ذهني) در آغاز کالس اول و دوم ،پيشرفت در کسب دانش خطي اعداد را طي سالهاي تحصيلي پيشبيني ميکند.
افزون بر آن ،مهارتهاي فضايي کودکان در سن  1سالگي ،قادر به پيشبيني عملکرد آنان در يک تکليف تقريبي نمادين حساب در 8
سالگي بود و اين ارتباط با شناخت خطي محور اعداد در  6سالگي تعديل ميشد .نتايج به دست آمده ،اين فرضيه را که مهارت فضايي،
شناخت کودکان از اعداد را با ايجاد نماد خطيـفضايي از اعداد بهبود ميبخشد ،تأييد ميکرد.
Meltzoff, A. N., Waismeyer, A., & Gopnik, A. (2012). Learning about causes from people: Observational causal
learning in 24-month-old infants. Developmental Psychology, 48(5), 1215-1228.

يادگيري علل از ديگران :يادگيري علّي در نوزادان  21ماهه بر اساس مشاهده
چگونه نوزادان و کودکان ساختار علّي دنياي اطراف خود را فرا ميگيرند؟ براي بررسي اين مسئله که آيا کودکان از ابتدا به
پيامدهاي ناشي از مداخلههاي هدفمند ديگران توجه خاص دارند و از آن براي تمايز همايندهاي اصيل علّيـ يادگيري مشاهدهايـ سود
ميجويند ،چهار آزمايش طراحي شد .در يک روش جديد دو گزينهاي ،به کودکان 1ـ 2ساله ،دو شيء مشابه (علت بالقوه) نشان داده شد.
فعالسازي يکي از آن دو ،در فضايي دور از کودک اثري ايجاد ميکرد .کودکان به گونهاي نظامدار شيء ايجادکننده اثر (علّي) را فعال
رابطه همزماني داشتند و نه علت و معلولي ،نتيجه اينگونه نبود .در خصوص کودکان کمسنتر ( 21تا  66ماهه) زمانيکه تغييرات
همزمان ،منشاء انساني داشتند بيشتر استنباط علّي مشاهده ميشد .يادگيري علّيـ مشاهدهاي يک مکانيزم بنيادين در يادگيري محسوب
ميشود که کودکان را قادر ميسازد ساختار علّي دنيا را منتزع سازند.
ترجم ة زهره صيادپور
دانشگاه آزاد اسالمي
واحد تهران جنوب
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کرده و با حالت پيشبيني به اثر آن نگاه ميکردند .اما زماني که علت و معلول از لحاظ زماني معکوس ميشدند به گونهاي که صرفاً
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