
ودکان“             ر  د پایدا ت ر نا   ”قد 
 

ف “ را“ باز  بدا  جا
 

 

یات وزش، و ریا ی، بازی، آ   ود
 

ی  یان ا
 



ازجمله؛ رواج (طي چند دهة اخير در كيفيت محيط رشد كودكان، به داليل مختلفي  -تهديدها
 .استتغييرات چشمگيري اتفاق افتاده...) ها، وآپارتمان نشيني، كاهش نرخ فرزندآوري خانواده

هاي طوالني آيد؛ تنهايي، نشستنگرفته و به چشم ميشرايط نامطلوبي در محيط رشد كودكان شكل
تحصيل، تماشاي ( هاي مختلفكم تحركي جسمي و روحيِ كودكان به علتفشار براي  دت وم

، )اي كودكانبا نيازهاي تغذيه( يي نامتناسب، عالوه بر اينها، عادات غذا)ايهاي رايانهتلويزيون، بازي
 .از جملة اين شرايط نامطلوب است

ي كودكان است، به دليل عدم انجام هاكاهش تعداد فرزندآوري، به معني كاهش تعداد همبازي
هاي گروهي مناسب در كودكي و به تبع آن عدم كسب رشد عاطفي مناسب، خطر ايجاد بازي

 .نمايدهاي رفتاري در بزرگسالي، كودكان و جامعه ما را تهديد ميناهنجاري
جوي سال چهارم دانشگاه عالمه طباطبايي قتل دختر دانش" توان ذكر نمود، ازجمله هاي زيادي ميمتاسفانه در اين مورد مثال(

قتل  "، يا، " عاشق روي پل مديريت تهران به دليل پاسخ منفي به خواستگاري همكالسيش با ضربات متعدد كارد پسر
قتل دختر دانشجوي  "، و يا  "علت اختالف سر كالس درس توسط ضربه سنگ در تهران پارسهمكالسي دانشجو به

؛ وقوع چنين حوادثي در تاكيد داريم. " دانشجوي سال چهارم معماري در تهران نامزدش توسط و مورد عالقه همكالسي
 ،ها قتلدر دانشگاه چراكه،در كودكي آنهاست،  ي مناسبسطح باالي فرهنگي، نشان از عدم پرورش عاطفبا ي يهامحيط

، بلكه بي توجهي !)كه بايد نادر تلقي شوند(اقات رايجترين نمود اجتماعي اين مطلب نه اينچنين اتفاما . شوندنميآموزش داده
اي نا مطلوب در جايي به وقوع پيوسته، و كس يا به عنوان مثال، بارها ديده شده هنگاميكه حادثه. عاطفي در جامعه است

تلفن خود به هاي با گوشي اند، و يا،حادثه، به تماشا ايستاده است، برخي از ناظرانكساني را نيازمند كمك ناظران نموده
 )...و . گماردپردازند و كسي در لحظة موثر به كمك نيازمند همت نميتصوير برداري از صحنه مي

هاي جمعي، به داليل متعددي كارساز ها به منظور انجام بازياز سوي ديگر بردن كودكان به پارك
گي انجام آن، و برنامه مهمترين اين داليل دستوري بودن آن براي كودكان، مستمر نبودن و بي. نيست

 .هاي گروهي مناسب، استهمچنين عدم آشنايي وشناخت قبليِ كودكان با يكديگر و با بازي
هاي قبلي، است بر اين خاطره كه در زمانة نسلمبنتني  "كودكان را نزد هم ببريم تا با هم بازي كنند "اين خواسته كه (

در زمان . توان به آن شرايط بازگشتاما شرايط به كلي عوض شده و نمي .اندكودكان اغلب مشغول بازي با يكديگر بوده
هاي وسيع و محالت فاقد ترافيك امروزي، پدربزرگان ما، هنگاميكه هر خانواده تعداد زيادي فرزند داشت، و در حياط

انه با يكديگر مراوده و رشد ادهاي متمادي با يكديگر آشنا بودند، كودكان آزنمودند، از آنجا كه همسايگان سالزندگي مي
از چگونگي مراحل  آنهااين دوستي كودكان، و سرگرم بودن دائمي آنان با يكديگر باعث عدم آگاهي اولياء . نداهدكرمي



احساس از نظر فرهنگي نيز لزومي در پي گيري اين گونه مطالب  حتي اي كهاست، به گونهگشتهن ميفرزندانشارشد ذهني 
به عنوان شاهد مثال، حجم و ظرافت همة متون كتبي كه در مورد مثالً صنايع شعري در فرهنگ ما وجود دارد را . اندكردهنمي

در مورد اولي بسيار ظريف به مطالب برخورد شده در صورتيكه . مقايسه كنيد با متون كتبي كه به تربيت فرزندان مربوط است
در نظر گرفته هايي از كودكي، اصوالً سيار كلي است، بلكه در آنها دورانمعموالً ب فقطبيانات نه  ،در مورد تربيت فرزندان

 بديهيست صنايع ادبي فقط مربوط به بخشي از پيشينيان ما بوده، اما دومي مربوط به تك تك پيشينيان ما بوده. استنشده
 ).است

حليل شرايط تشناخت و ، با مة اينگونه موارد جدي و تهديدآميزاما عليرغم وجود ه -هافرصت
نظيري  براي بهبود كيفيت رشد كودكان، در اختيار هاي نوين و بيگردد، فرصتجديد، آشكار مي
اي است كه امروزه اولياي جوان، ها احساس نياز و عالقهمهمترين اين فرصت. استجامعه قرار گرفته

از سوي ديگر . ددهننسبت به كسب شناخت علمي از چگونگي رشد فرزندانشان، از خود بروز مي
دستاوردهاي ... هاي مختلفي همچون پزشكي، روانپزشكي، روانشناسي، زبانشناسي، وعلوم و دانش

 . اندمختلفي در مورد شناخت چگونگي رشد ذهني و جسمي انسان، از زواياي مختلفي داشته
علمي، ارزان  آوردها در آموزش كودكان،  آموزشيگونه دستكارگيري اجرايي و عمليِ نتايج اينبه

 .دهدوري بسيار مطلوب را در اختيار جامعه و كودكان ما قرار ميو با بهره
به خصوص قبل از همه بايد با تاكيد گفت؛ برخالف نظرات نادرست رايج، كه مدعيست آثار تغييرات 

 %90هاي آموزش كودكان، در گردد، آثار تغييرات علمي در شيوهها سال بعد ظاهر ميآموزشي ده
ظرف تقريباً سه ماه،  هاي عمومي كودكان، حداقل براي اولياي هوشيارِ آنان،موارد، با ارتقاء توانمندي

 . گرددكامالً مشهود مي
به . است و اولياء آنان هاي مختلف كودكانهاي مربوط به بيماريمانده مربوط به برخي از حاالت و ناهنجاريموارد باقي(

كه موارد برخورد علمي با آموزش كودكان، و ، محكيستدر اثر آموزش ت كودكانخصوص اين تغيير سريع اكثري
 .)نمايدبرخوردهاي غير علمي و احياناً شيادانه با آنرا، از هم متمايز مي

نفع رشد پايدار به منظور آغاز بحث قبل از همه الزم است مفاهيم زير را، از منظري جانبدارانه، كه به
  .نماييم "زتعريفبا"كودكان جامعه باشد 



 
 ودكي، بازي، آموزش، و رياضياتك

سطح يا (هاي موجود در واحد دوراني از عمر انسان است كه در طي آن تعداد سيناپس -كودكي 
 .بيشتر است شازمقدار آن در بقيه عمر او توده خاكستري مغز) حجم

 هاي بخش خاكستري مغزچگالي سيناپس

 پانزده سالگي               هفت سالگي                هنگام تولد  
شناسانه از كودكي، كه به ظاهر مستقل از سن كودك است، از اين يافته براي اراية اين تعريف زيست

هاي هاي مغز انسان در زندگي، چگالي سيناپساستفاده شده كه عليرغم تغيير مقدار چگالي سيناپس
ها در مغز در واقع تغييرات چگالي سيناپس. مساويست مغز، در هنگام تولد و در بزرگسالي، تقريباً

يابد، واز سنين كند، يعني پس از تولد به سرعت افزايش ميشكل پيروي مي "…"انسان از الگوي 
يعني در (سالگي  19 -18سالگي به كندي آغاز به كاهش مي نمايد، بطوريكه در حدود  9حدود 

 گردد و در بقية عمر تقريباً در همانانِ بدو تولد، باز برميبه نصف، يعني همان ميز) آستانة بزرگسالي
 .)دهدفراز و فرود، مستقل رخ مي زمان، و سرعتهاي مختلف مغز، از نظراين الگو، در بخش(  .ماندميسطح باقي 

ز كودك پنج ساله مغز نوزاد انساني در هنگام تولد وزني برابر يكچهارم  وزن مغز در بزرگسالي را داراست، در حاليكه مغ  
 . دهم وزن مغز كمال يافته انسان را داردنه

 همة اين كشفيات در جريان كمك به بيماران. كشفيات علمي زيادي در مورد مغز انسان در قرن اخير انجام گرديده است
اند، و يا دههاي مختلف مغزي بودچار ضايعة) سكته بيماري، و جنگ، تصادف،(كه بعلت حوادث مختلف و نيز كسانيي صرع

برخي از اين مطالب نيز . اند، كسب گرديدهطي كالبد شناسي مغز افرادي كه به داليل  ديگري مورد كالبد شكافي قرار گرفته
 .اندآمدهبا آزمايش برروي مغز پستانداران مختلف، به دست

كه موضوع پزشكي، و (ستهاي صدمه ديده، و ارج نهادن بر كرامت انساني، خصالي بس نيكوشك كمك به انسانبي
ي را نصيب ترعظيمبسيار وري آموزش كودكان، منافع به منظور ارتقاء بهره ها،آگاهياما سود بردن از اين  ).روانپزشكي است

 .سازدجامعه مي



كه هاي فردي انجام گردد، بلطور مستقيم، توسط تشريح مغز آنان و يا آزمايشتواند بهنميتغييرات مغزي كودكان شناخت 
هاي عادي كودكان، در بستر زندگي اجتماعي اينكار بايد توسط رصد غير محسوس، اما مستمر و مستند تغييرات توانايي

هاي كسب گرديده از علوم ديگر، در مورد كاركرد مغز معمول آنان، آغاز گردد و با بررسي تطبيقي اين مستندات با آگاهي
 .  طور ادواري اين معيارها به روز گردندد، و سپس بهانسان، منجر به تدوين معيارهايي موقت گرد

 

 
گاه شعور، عواطف، شناخت، و نيز ارگان رهبريِ همة حواس و است كه تجليمغز انسان عضوي

همة اين ) در فاصلة تولد تا بزرگسالي( نوزاد انساني در فرصتي يگانه. هاي جسمي انسان استتوانايي
ديگر اعضاي بدنش به وقوع  همچنينه در طي اين مدت در ساختمانِ مغز وها را، با تغييراتي كتوانايي

 . نمايدپيوندد، از محيط پيرامونيش كسب ميمي
توانايي شناخت جهان در ذات انسانيست، اما كيفيت و نحوة اين شناخت، مستقل از روابط پيراموني 

اما براي شناخت هر . اختبا آن نباشد نخواهد شن "مواجهه"كودك چيزي را كه در . كودك نيست
. ، وجود ابزاري متناسب، در درون كودك نيز ضروريست "مواجهه"مفهومي عالوه بر رخداد اين 

شناخت كودك هستند، كه همگي در حال پيدايش،  همچنين اين ابزار، مغز، اعضاي حسي، تجربه، و



يك مفهوم واحد، طي  چنين است كه شناخت انسان، حتي در مورداين. باشندگيري، و شدن ميشكل
 .گرددزندگي براثر تجربيات او دچار تطّور مي

 :انتظارات و معيارها در مورد آموزش كودكان بايد موارد زير را در نظر داشت تدوينبراي 
، و متناظراً اعضاي حسي هاي متمايز مغز انسانرشد بخش شناخت مراحل مختلف و چگونگي -1

 .در طول زمان او،

 .هر يك از مراحل سني اوشناخت نيازهاي جسمي و عاطفي كودك در  -2

هاي شناختي كودك، و مراحل رشد گيري تواناييتعيين ارتباط متقابل نحوة شكل -3
 . ، و نيز تاثير عوامل محيطي كودكفيزيولوژيك او

 
كان بازي كوديعني؛ . تنها راهبرد كودكان براي شناخت جهان، بازي نام دارد -بازي كودكان 

از چنين فعاليتي منجر به  "يك قطره "انجام! فرد آنان براي شناخت جهان استراهبرد منحصر به
گردد، اما بايد توجه نمود كه؛ شناخت يا از جهان پيراموني توسط كودك مي "يك قطره "شناخت

گيرد، و يمآگاهي انسان، چيزي از قبل موجود، تغيير ناپذير و منفعل نيست، بلكه براثر فعاليت شكل



انسانها در سازگاري خود با محيط، نه تنها براي انطباق با شرايط، همچنين براي بازسازي شرايط، آنرا 
 . گيرندكار ميبه

با گذر زمان به سطوح باالتري از شناخت و كشف ... بازي  –شناخت  –در كودكان اين چرخة بازي 
 . يابدبيشتر جهان ارتقاء مي
تواند سه منشاء مختلف ذهني زند، ميمايد؛ هر فعاليتي كه از كودك سرميناين مطالب آشكار مي

 :باشدداشته
 ). مانند خنديدن يا صدا درآوردن نوزادان. (باشدهيچ محرك معلوم خارجي نداشته  -الف
محيط كه ذهن او را مستقيم العمل هاي ذهني كودك نسبت به عواملي در ناشي از عكس  -ب 

 ).عقب كشيدن دست هنگاميكه با سوزن يا حرارت تماس يابدمانند  ( .باشداند، تحريك نموده
مانند پرت شدن كودك نوپا از بلندي به علّّت خزيدن كودك، يا (.دناشي از شناخت ذهني كودك باش  –پ 

  ).تالش كودك براي گرفتن ماه با دست
بنابراين . يابندي انسان منشاء ميبايد توجه نمود كه اين افعال از مراكز مختلفي از مغز و دستگاه عصب

براي اصالح رفتار كودكان قبل از هر چيز بايد به شناخت شرايط ذهني كودكان پرداخت، و سپس به 
 . هاي رفتاري مناسب، همت گماشتاتخاذ رويه

 
اجتماعي است كه جامعه در جريان بازتوليد خويش به انجام آن  فعاليتيآموزش   – آموزش كودكان

ترين راهبرد آموزش، عمده. كودكان تداوم اركان فرهنگي جامعه استهدف از آموزش. دپردازمي
هاي پيشين از هاي شناختي نسلترين شيوهآهنگي بين شناخت كودكان امروز از جهان، و عامايجاد هم

ر هاي قبل را، در اختيادر واقع نسل فعال امروز، وظيفه دارد تا همة ميراث خود و نسل. هستي است
 .آيندگان قرار دهد

 .توان در انجام اين وظيفة مهم موفق بودبدون شناخت كارآمد و به روز از كودكي و كودكان، نمي
فعاالن ( آهنگي بين ذهنيت كودكان امروزترين راهبرد آموزش ايجاد همعمده :گفته شد  -رياضيات

هاي اما عامترين شيوه. تماع استهاي پيشين اجهاي شناختي نسلترين شيوهو عام) و مسئوالن آينده
 شناختي بشر چيست؟



زبان به عنوان وسيلة ارتباطي، خود مهمترين ابزار انسان براي شناخت كه هاي طوالنيستاينك مدت
 .استگرديده

 هر چند در كودك، انديشه و زبان منشائي متمايز دارند، اما تطّور انديشة كودكان پس از زبان 
كودكان و كودكي " شناخت "بخش اعظم . رودمير ساية تسلط بر زبان، به پيش آموزي، تا مدتها، د

 .در واقع مطالعة ارتباط متقابل انديشه و زبان است
 "دانش تبديل علوم كيفي به فنون كاربردي"اگر در تقريب اول، كاربرد رياضيات در جامعه را 

يات، در رابطه با اراية خدمات به همة تعريف كنيم، با توجه به جايگاه منحصر بفردي كه اينك رياض
در را جايگاه  ترينمهم شئونات زندگي بشري، كسب نموده، روشن است كه رياضيات پس از زبان

روي ديگر اين بيان متضمن اين حقيقت است كه، رياضيات به چنان . هاي شناختي بشر داردشيوه
اين به معني . بشري تاثيرگذار، و حاضرند پردازد كه در كلية شئونات زندگيمفاهيم عامي از جهان مي

ارتقاء توان از آنها براي آنست كه زرادخانة عظيمي از مفاهيم مختلف در رياضيات وجود دارد كه مي
. نمودآهنگي انديشة كودك با فرهنگ موجود جامعه، استفادهتبع آن، همزبان و انديشة كودكان و، به

بايد از اين منظر است كه . آيدري از فرهنگ بشري بر نميامر از عهدة هيچ بخش ديگ انجام اين
به كودكان، در درجة اول و مهمتر از همه، ايجاد و ارتقاء  رياضيات هدف از آموزشگفت؛ 
اگر كودك داراي عقل سليم باشد، مطمئناً از عهدة . عموميِ كودك است ذهنيِ هايتوانايي

شاهديم كه اصرار بر آموزش يكسوية محاسبه، بدون  اما همه. اش هم بر خواهد آمدمحاسبات روزمره
سليم را به ارمغان نياورده، كودكان عقلكودك وكودكي، نه تنها برايلحاظ نمودن  شرايط واقعيِ

و بالتبع (افكند، گذشته از آن باعث انزجار و وحشت كودكانآنرا حتي به تعويق ميكسبكهبل
شود معلوم مي ،درست آموزشيدر صورتيكه با رفتار . ه است، از فراگيري رياضيات نيز گرديد)جامعه

 . ندا هستتر را داركه كودكان در زماني كمتر، توان تسلط بر مفاهيمي بسيار بيشتر، و پيشرفته
هاي همة توانمندي حداكثري و پايدار تمركز ما اكنون در درجه اول به يافتن شيوة عملي ارتقاء

، در طول دورة ذهني كودك توانمنديسريع از ارتقاء  بديهيست پس. كودكان معطوف است
ترين زمان ممكن توانايي ، بايد چنان آموزشي را براي او فراهم نمود كه او در كوتاهتحصيالت ابتدايي

 .مندي از خدمات مختلف اجتماعي را بيابدمستقل و بهره ةاستفاد



 حل راه  
هاي سلبي و ايجابيِ راه حل، شرايط موجود، چهارچوببا عنايت به مطالب فوق، و ادامة آنها تا تحليل 

 :گرددشرح زير آشكار ميبه
 .آموزش كودكان بايد ضمني، غير مستقيم و همراه با فعاليت كودك باشد -1

 .كودك بايد از آموزش لذّت ببرد، نمود اين امر، پرداختنِ داوطلبانة كودك به انجام آن است -2

اعمال ) نسبت به كودكان( يد هيچگونه تنشي از بيرونكودكان، نبا آموزشِ در همة مراحلِ  -3
 . گردد

 .پذير باشدهاي هر كودكي، انعطاف، مستند و نسبت به تواناييآموزش بايد با برنامه -4

 . آموزش بايد در قبال پيشرفت همة كودكان، پاسخگو باشد -5

ش آنان بايد در جهت آموز مكانات محيطي كودكان، همة اتسهيل آموزش كودكانبه منظور  -6
 . آهنگ گردندهم

 "كودك بازيِ": كهاند،  روشن استنمودهتمامي كسانيكه به كودكان در حين بازي توجهبراي 
 : بايد جمله،در يك  .دنمايق ميمحقّها را همزمان همة اين خواسته

 .آموزش را به بازي جذابي براي همة كودكان تبديل نماييم

كه مدل آموزشي رياضي ( هاي آموزشي مناسب و هدفمندحل در طراحي بازييعني پاسخ و راه
 :هايي كه در عملبازي. نهفته است) استشدهناميده
 .با توجه به رشد ذهني كودك، برايش جذابيت داشته باشد  -1

 .باشدتري از شناخت بشري را در خود داشتهامكان نمايش بخش هرچه گسترده  -2

 .ي از جهان را كشف نمايدكودك خود بتواند در حين بازي، مطالب متنوع -3

 . ها افزايش يابدهاي فردي كودك با انجام بازيتوانمندي و آشكارا عمالً  -4

 .هاي مختلف راه حل ارائه شده، الزمست به نكتة بسيار مهم زير نيز توجه نمودبه منظور تكميل جنبه
 دهد؟چه عاملي به كودكان در حين بازي آموزش مي



كه تشكيل شده از مشتي ( دهد، نه صرفاً وسيلة بازيدك آموزش ميعاملي كه در يك بازي به كو
انساني است كه در طرف مقابل كودك نسبت به  "ذهني"، بلكه )چوب يا پالستيك و يا كاغذ و غيره 

 ! وسيلة بازي قرار دارد، حتي هنگاميكه بازي به ظاهر انفرادي است
ومي كه وسيله متناسب با آن طراحي گشته ورزي با وسيلة بازي، كودك را در مواجهه با مفهدست

است كه آشنايي كودك با  "مقابل"اما، مراودة كودك با فرد . دهد، كه اين آغاز ماجراستقرار مي
بند "وسيلة بازي، كه در واقع . بخشدفرهنگ بشري را به شكل مستمر ميسر و رهبري كرده وتداوم مي

است، وظيفه دارد، به شكلي  "فرهنگ بشري" دو طرفة ارتباط كودك  با "دستگيرة"يا  "ناف
ملموس، ولو خام، مفهومي را در ذهن كودك چنان برجسته سازد، كه در او انگيزة مراوده در مورد 

رخداد اين حادثه در روند آموزش بسيار اساسي است، چرا كه تالشِ . وجودآوردآن مفهوم را به
ت، وكيفيت بيان، نسبت به مفهوم مورد اشارة كودك براي اين مراوده، نه فقط چگونگيِ آغاز، جه

، )نمايدو از اين نظر مربي را راهنمايي مي( گرداندكودك را، براي فرد مقابلِِ كودك آشكار مي
در نتيجة . انگيزاندميبلكه همزمان همة توان ذهني خود كودك را نيز براي شناخت فعالِ آن مطلب، بر

 .پذيردبا شعور اجتماعيِ موجود شكل ميآهنگ اين تعامل، ذهنيت كودك هم
يعني اسباب ( سازة بشرآنچه مشتي چوب و كاغذ و پالستيك را تبديل به مجردترين دست

 .هاي فوق استنمايد، توانايي برآورد همزمان همگي خواستهمي) بازي كودكان
در مرتبط نمودن  سازد نقش مربيآنچه يك مربيِ كودك امروزي را از للة عهد باستان، متمايز مي 

در حاليكه للة وظيفه داشت زماني كه با كودك است را چنان . كودك با فرهنگ امروزة بشري است
مربي وظيفه دارد با توجه به موقعيت مديريت كند، كه به كودك صدمة جسمي وارد نشود، 

 .اي كودك، مسير او را در شناخت فرهنگي جامعه هموار سازدذهني لحظه
گردد كه عالوه بر طراحي نرم افزار و سخت افزارِ وسايل آموزشي، تربيت و معلوم ميبه اين ترتيب 

 .آموزش چنين مربيان توانمندي، خود بخش مهمي از راه حل است
 

 


