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 ژهیبه و. یادگیري انسان شده است نهیروانشناس روس سبب تفکر و پژوهش بسیار در زم ایلور. آر.ا يها نوشته

تأکید او راجع به تأثیر قاطع زبان در رشد فرآیندهاي ذهنی کودکان، عامل مهمی در بسط عالقه، به مقوله نقش 

 .زبان در یادگیري است

حقیقات کسان دیگري که در این زمینه تحقیق این مقاله نکات عمده نظریه لوریا را در بر دارد و ما را به ت

او با استدالل اظهار . است جالب یدو نظام عالمت یبه ویژه بحث او راجع به همبستگ. دهد یاند، ارجاع م کرده

مفهوم و عمل تجرید را  لیو در مجموع تشک دهد یقواعد تقویت را تغییر م يا شهیطور ر که زبان به دارد یم

 .کند یتسهیل م

زندگی کودك وارد جریان  هیاول يها طور عام با تجربه نوع بشر درآمیخته است، از ماه ها و به که تجربه نسلزبان 

ها با هم اشکال جدیدي از  فرد بزرگسال با بردن نام اشیا و مشخص کردن پیوندها و مناسبات آن. شود یرشد او م

و پیچیدگی، با آنچه که او در ضمن تجربه فردي که از نظر عمق  کند یانعکاس واقعیت را در ذهن کودك ایجاد م

تأثیر بزرگسال  هیمفاهیم، که پا لیو تشک ها یکل این فرآیند انتقال دانستن .است سهیمقا رقابلیتشکیل داده، غ

نحوه  نیو چنانچه در جریان تعلیم و تربیت، ا دهد یبر کودك است فرآیند اساسی رشد عقلی کودك را تشکیل م

کودك  یشناخت روان يها تیهریک از واقع یکودك از نظر دور بماند، فهم یا تبیین علّ یفعالیت ذهن يریگ شکل

 .غیرممکن خواهد بود

بنابر آنچه اشاره شد، در روسیه مطالعه فرآیندهاي ذهنی کودك تحت عناوین ارتباط درونی کودك با محیط و 

شناس  دانشمندان روان قاتیاست و تمام تحق یناسش کسب تجارب عمومی از طریق گفتار، اصل بسیار مهم روان

 .مدار است نیآن کشور بر هم

نظریه این که اصل با چنین قطعیتی همراه است و نظر به این که محور بررسی ماست، ضروري است که آن را 

اه و اگر فرض کنیم که ارتباط لفظی با بزرگسال فقط محتواي فعالیت آگ. هرچه بیشتر مورد مداقه قرار دهیم

ارتباط بین کودك و  .میا اشتباه کرده) شکل آن را دگرگون بسازد که نیبدون ا( دهد یهشیار او را تغییر م

متضمن تجدید ) با واسطه بزرگسال(چون تحصیل نظام ناطقه . است دار یبزرگسال از نظر درونی، قطعا معن

فعالیت ذهنی را شکل  که شود یم یباعظمت» فاکتور«قرار، کلمه،  نیسازمان فرآیندهاي ذهنی کودك است و از ا

 .آورد یو اشکال جدیدي از دقت، حافظه و تخیل، فکر و عمل پدید م کند ی، انعکاس واقعیت را کامل مدهد یم

، شود یدر صحنه حیات انسان پدیدار م» فاکتور« نیتر همچون کلمه، مهم يا» مکمل فوق العاده« لیبا تحص

 يها عالمت میتجرید توأم با تعم...اصل جدید فعالیت عصبی«: عنوان شده است» پاولف«که در کلمات  یمطلب

و ظرفیت نامحدود  افتهی میجدید تعم يها تجزیه و ترکیب این عالمت...اولین نظام عالمتی و مجددا شمار یب

 .هاست نیهمدانش، مربوط به  یعنیسازش،  يدر محیط و شکل واال یابی انسان از بابت جهت

، بلکه به این دهد یخارج نشان م يایموضوع ارتباطرا در دن که نیدارد، آن هم نه فقط براي ا يا هیکلمه، کنش پا

ها را در  و آن دهد یرا تعمیم م شده افتیدر يها ، عالمتسازد یسبب که عالمت مورد نیازرا مجرد و مجزا م
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و این نظام بخشیدن به تجربه مستقیم است که نقش کلمه را در تشکیل  دهد یمعین جاي م يبند طبقه

 .سازد یطور استثنایی، مهم م فرآیندهاي ذهنی تا این اندازه و به

، نامد یم ییها ها را با کلمه و آن دهد یگوناگون را به طفل خود نشان م يایاولین کلمات ما در وقتی که اش

شئ،  میکالم پیوندیافته با مشاهده مستق. کیل فرآیندهاي فکري کودك داردنامرئی اما بسیار مهم بر تش يریتأث

  براي«: و افزودن نقش کنشی آن» لیوان  یک«شده  مشاهده ء یش دنینام. سازد یصورت اساسی خود را مجزا م

نظیر وزن ( کند یآن را منع م یکمتر اساس يها صهیاساسی شئ را مجزا و جمع و خص يها صهی، خص»آشامیدن

، دریافت این شئ »لیوان«نشان دادن هر لیوان، صرف نظر از شکل و قالب آن، با کلمه ). شئ و شکل خارجی آن

 .سازد یم افتهی میرا دادم و تعم

از  يا دهیچیو این کمک در زبان مندرج است، نظام پ کند یها کمک م کلمه، در عین این که به تجربه نسل

از تحلیل و ترکیب را در ادراك  ییها و شکل گردد یم یبیو ابزار مه کند یکودك قفل م پیوندها را در کورتکس

را یاد » دوات«مثال، وقتی کودك کلمه  يبرا. کند یخودش را ندارد، داخل م لهیکودك که قدرت رشد به وس

اي از اشی ییها را به گروه» دوات«کودك کلمه . آموزد یشده را هم م ، ضرورتا مشکل تنظیم پدیده دركردیگ یم

ها  و ظرف) کننده ابزارهاست ،پسوند اغلب کلمات روسی که مشخصil(و ابزارها (Chernسیاه )ها  مربوط به رنگ

)nist این نفوذ کند یهمچنان که بر کودك نفوذ م. دهد یربط م) کنند یها را مشخص م که ظرف یپسوند کلمات ،

 .دهد یاو شکل م) خودآگاهی) ياریو به هش سازد یغنی م حساب یو ادراك مستقیم او را ب شود یعمیق م

 افتهی میبه مرحله فهم تعم یانتقال هشیاري انسان از مرحله تجربه مستقیم حس نیاین تجدید سازمان ادراك، ا

 .سازد ینم ازین یوجه تشکیل فرآیندهاي ذهنی را از نفوذ کالم ب چیعقالنی، به ه

و همچون یک عالمت براي عمل  کند یرا مجزا م یخصوص به که شئ يا ، کلمهآموزد یرا م يا وقتی کودك کلمه

. شود ی، تابع این کلمه نیز مرساند یطورکه آموزش لفظی بزرگسال را به انجام م ، همانرود یبه خصوصی به کار م

کودك به سوي  تیو با این وسیله، سازمان فعال شود یکلمه شخص بزرگسال ابزاري براي تعدیل رفتارش م

کودك به کلمه بزرگسال سرآغاز  يها تابع شدن واکنش نیهم. شود یم دهیتازه، کش تیفیمرحله باالتر، از نظر ک

 .فعالیت هشیار و ارادي است دهیچیپ يها رشته طویلی از تشکیل جنبه

تدریج به  و به کند یاز این آموزش لفظی را کسب م یبزرگسال، نظام یکودك با تبعیت از دستورهاي لفظ

سایر چیزهاي  آن را در زمره زیچ کیاو با تکرار لفظی عالمت . پردازد یها براي تنظیم رفتار خود م استفاده از آن

 يها دهیطور لفظی میان پد کودك به یوقت. دهد یخود قرار م دهیچیشده مستقیم و موضوع دقّت فعال و پ ادارك

تغییرات  گذارند ی، در ادراك چیزهایی که بر او تأثیر مسازد یو مناسبات پیچیده برقرار م وندهایادارك شده، پ

تقویت شده  (از طریق تعلیمات قبلی بزرگسال( یلفظ يوندهایکودك، با تجدید پ. آورد یاساسی به وجود م

را از طریق  افتهی قیو سپس این تأثیرات تطب کند یرا شروع م شده لیلفظی تکم راتیاست، عمل تطبیق با تأث

ها و تابع کردن این  هدف نیرفتارش، نشان دادن وسایل رسیدن به ا ییفوري و نها يها مجزا ساختن لفظی هدف

وسایل، کودك به جانب مرحله و شکل جدیدي از  نیبا ا. کند یلفظی، اصالح م افتهی میتنظ ماتیها با تعل هدف
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: هست» پاولف«که در کلمات  شود یفتار به تدریج همانی مشکل از تنظیم ر نیو ا رود یتنظیم رفتار پیش م

ارتباطات که  يا هیدر مجموع، سخن یعنی ابزار پا .» یک نظام، یک وحدت و شکل اعالي خود تنظیمی«

اعالي  »کنندهء میتنظ«بسیار بنیادي،  تیو با اهم شود یواقعیت م تر قیتجزیه و ترکیب عم لهیوس حال نیدرع

 .گردد یم رفتار

این است که کلمه در محتواي نزدیک به  تیواقع. معنایی مشخص دارد یشناس تمام آنچه که گفته شد، در روان

ادراك، حافظه و همچنین در محرك و عمل شرکت  لیدر تشک. فعالیت انسانی دخالت دارد هیجمیع اشکال پا

به ادراك و  توان یبنابراین نم ؛کند یدارد و نظرگاه جدیدي را در مورد حوزه مهمی از فعالیت ذهنی ایجاد م

ها با  آن رانیز. نگاه کرد يساده و ثابت و فطر یذهن» خصوصیات»و عمل، مانند  ياریدقّت، حافظه و تخیل، هش

 :توانند یم يهمین بداهت ظاهر

 .فرآیندهاي ذهنی کودك یمحصول اشکال پیچیده اجتماع-1

 از رشد فعالیت کودك در فرآیند مراوده، یي احتماال ناش»ها کنش« دهیچینظام پ-2

هم به قول پاولف، با مشارکت دقیق  ها نیسخن، باشند که ا يبازتابی مستتر در محتوا دهیچیاعمال پ-3

) شده ادراك(با محرك  )فکر( ینظام اول عالمت که یدرحال یعنیاند،  دو نظام عالمتی واقعیت پیدا کرده

 .کند یاز مهارت لفظی ربط پیدا م ییها میبا تنظ) زبان( یمربوط است، نظام دوعالمت میمستق

 

ذهنی در اعماق روح نیست، بلکه این فرآیندها در  دهیچیفهم اجمالی این موضوع، که منشأ تمام فرآیندهاي پ

و بسنده کردن به این  شود یوحوش او پیدا م اجتماعی و در مراوده کودك با مردم حول یزندگ دهیچیاشکال پ

ریشه گرفته  یشناس ها در دانش روان که در طی قرن آورد یبه بار م ییها زده تعصب فهم، فقط به طور شتاب

 .است

شناسان روس مطالعه رشد ذهنی کودك را در ارتباط دقیق با رشد سخن در او شروع  روان در سه دهه گذشته

از اولین افرادي » ویگوتسکی.اس .ال«. را به انجام رساندند مسئله کارهاي متعددي نیکردند و ضمن بررسی ا

ذهنی دارد و مطالعه فرآیندهاي ذهنی متأثر از  يندهایسخن نقش مشخصی در تشکیل فرآ«: بود که اظهار کرد

عالی   يها» کنش«فرآیندها، روش اساسی تحلیل رشد  نیسخن کودك و بررسی چگونگی تجدید سازمان ا

 ».روانی است

آغاز  یکرد و به این نتیجه رسید که اشکال مشخص ارتباط، زمان یکی رشد فهم در کودکان را بررسویگوتس

شئ تمام  کی) جزء(به وجود بیاید و آن چند شئ  میتأثرات مستقیم از چند شئ، تعم ◌ٔ جهیکه در نت شود یم

که مختصات ( يا ، با کلمهکه هر فرایند تجزیه و ترکیب واقعیت ابدی یبه حساب آید و آن زمانی پایان م) کل(

. معین مربوط گردد يبند شده با یک طبقه شود و موضوع ادراك فیتعر) سازد یضرور آن فرآیند را مشخص م
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 :تجربی کامل را در موارد زیر به عمل آوردند يها یو همکارانش یک سلسله بررس یگوتسکیو

 فرآیند تشکیل دقّت فعال برمبناي مشارکت مستقیم کلمه؛-1

فرآیند رشد حافظه و تغییر شکل تصاعدي آن و فعال شدن آن به صورت به خاطر سپردن ارادي، -2

 باوساطت کلمه؛

نشان داد که سازمان  ها یتحلیل هرکدام از این بررس .رشد بسیاري از فرآیندهاي عالی ذهنی دیگر-3

ها  پژوهش نیا هیکل. دقیق سخن بنا شده است اریاین فرآیندها با مشارکت به  دهیچیکنشی پ

 هیاو در حاش .ویگوتسکی را متقاعد ساخت که سخن در تشکیل فرآیندهاي ذهنی اهمیت بسیار دارد

، کند یذهنی، که با واسطه سازمان سخن صورت پیدا م دهیچیپ يندهایرشد فرآ يا هیبررسی مراحل پا

رشد ذهنی  به این نتیجه اساسی دست یافت که ارتباطات لفظی بین کودك و بزرگسال، سرچشمه

 يا هیشده بود، بعدا سرما میتقس) کودك و بزرگسال(کنشی که قبال میان دو شخص «انسان است و 

 .شود یرفتار کودك به وسیله خودش م یده براي سازمان

که اجازه تشکیل هرچه  ییها نظام(ربط و پیوند  يها نظام هیویگوتسکی درباره نقش کلمه به منزله پا يها پژوهش

 .دیگر دنبال شد دهیبا مطالعات عد) دهند یبیشتر فرآیندهاي ذهنی را م

دهنده  جالبی را انجام داد که نشان يها یال، رزن گاردبررس.جی«، 40 يها و آغاز سال 30 يها در پایان سال

مشابه دیگر به نحو  يها هشپژوهش و پژو نیا. نقش کلمه در تشکیل ادراك و حافظه در دو سال اول زندگی بود

، گردد یم) ممتاز( یکودك مستثن دهیچیتنها به تدریج از سایر ادراکات پ نشان داد که کلمه نه يا متقاعده کننده

کلمه . کنند یجدیدي پیدا م يها تیفیبلکه واقعیت مهم این است که ادراکو حافظه نوجوان تحت تأثیر کلمه، ک

و  افتهی میتع يها در موضوع(اساسی یک موضوع، ادراك کودك را  يها تیفیمشخص کردن ک نیدر ع

 .کند یبسته و متفاوت حافظه ایجاد م هم و امکانات جدیدي براي رشد به» سازد می«)پایدار

ثابت شده است که رشد اشکال  .رفتار کودك تأکید دارده دیچیسخن بر اشکال پ ای هیها بر نقش پا بیشتر پژوهش

و نیز ساختمان  يرفتار يها زهیاولیه رفتار ارادي کودك و به خصوص متفاوت گشتن انگ فعل حافظه و اشکال

پیچیده آن فعالیت، که در فرآیند تعمیم  يها ، تماما و دقیقا با تجدید سازمان)خودآگاه)هشیار  دهیچیاعمال پ

، کودك را از طریق لفظی يندهایفرآ. دقیق دارد يا ، مربوط است و با رشد سخن کودك رابطهشود ینمایان م

ها و به  الزم براي رسیدن به آن هدف يها لهیوس يبند ها و قاعده هدف) فورموله کردن( يبند تعمیم به قاعده

اشکال پیچیده رفتار را، که با  تواند یو به تبع از این جراین است که او م سازد یقادر م» تخیلی« يطرح باز

، یشناخت روان يها تیفعال ینحوه پیدایش اشکال عال یبررس. کوشش مستقیم غیر قابل دسترسی است، بیاموزد

 .کودك ثابت کرد) شعور( ياریهش لیها و نقش سخن را در تشک آندهیچیپ بیبار دیگر ترک
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سایل محدود نکردند و تغییرات در سیر فرآیندهاي روس خود را به شرح این م يها ستیولوژیزیشناسان و ف روان

 .کردند حیتشر) کالم(عالمتی دوم  «سیستم«مشارکت  تجهیرا هم به عنوان ن یعصب

کوشش کدرند عمال نقش کلمه را در فعالیت عالی عصبی  »کرانوگورسکی .آي.ان«و  »اسمولنسکی-ایوانو.جی .ا«

غیر شرطی  تیجانشین تقو يزیآم تیطور موفق آنان نشان داد که کلمه به يها پژوهش. کودك نشان بدهند

یک پیوند جدید موقت  توان یو با کمک تقویت پایدار یک عالمت شرطی شده به وسیله آموزش لفظی، م شود یم

 ییها شیهنچنین آزما .را داشته باشد) غذایی یا دفاعی( یغیر شرط تیتشکیل داد که همان موفقت کاربرد تقو

عالمت  کیجانشین  يزیآم تیطور موفق انجام دادند، نشان داد که کلمه به» ایوانواسمولنسکی«که شاگردان 

و واکنشی که قبال در مقابل تصویر گنجشک به دست آمده است به آسانی و به  شود یمستقیم م شده یشرط

به دست  »پرنده« افتهییم و یا کلمه تعم» پرستو«کلمه مربوط  ای» گنجشک«فوریت با جانشین کردن کلمه 

 .دیآ یم

واقعیت  نیپژوهش بیشتر، ا .این کار ثابت کرد که امکان دارد کلمه جانشین محرك غیر شرطی یا شرطی بشود

فرآیند  عیاساسی را مورد تأیید قرار داد که کلمه نفوذ معناداري بر سیر تکمیل ربط و پیوندهاي موقت، تسر

 .جدید آن ربط و پیوندها دارد يها ساختن پیوندها و مشارکت اساسی در تشکیل صورت دارتریتکمیل، پا

یک و نیم تا دو ساله مالحظه کرد که وقتی  يها در بچه يگذار فرق لیدر هنگام تکم»لوبلینسکایا.ا،ا«

. ابدی یبه شدت کاهش م يگذار فرق يها ي، دشوارشود یاضافه م يگذار فرق يها لفظی به عالمت يها برچسب

برآیند و  يگذار کودکان گروه آزمایش قادر بودند با سرعتی چهار تا پنج برابر کوکان گروه کنترل از عهده فرق

قسمت دوم و ) به تصویر صفحه مراجعه شود( دارتریپا اریتکمیل شده با مشارکت کلمه، بس يها يگذار فرق

 .شده بدون یاري کلمه بود لیتکم يها يگذار از فرق تر افتهیتعمیم 

پیوندهاي موقت جدید را  لیتنها فرآیند تکم خاص نشان داده شده است که تعلیمات آزماینده نه يها پژوهش

قوت  یعی، بلکه با ایجاد تغییر در نسبت طبسازد یها را بسیار پایدار م و آن کند یتسریع م يطور معنادار به

مطلب به خوبی شناخته است  نیا. بخشد یآیندها سازمانی جدید ماین فر یعیطور اساسی به سر طب محرك به

از  ییها نظام( ندهیاما کلمه آزما. شود یکه در مورد محرك پیچیده معمولی، نقش بزرگ از طریق جزء قوي ایفا م

به طوري که جزء . کند یپیچیده را تقویت م جزء ضعیف محرك) اند افتهیپیوندهاي پیشین که با کلمه جان 

را از نظر  یاست، بزرگ تر يقو یکیزیجزئی که از نظر ف که یدرحال شود یو یک جزء عمده م گردد یقوي م ضعیف

 .دهد یمعنادار بودن از دست م

که در مواردي،  حال آن. ساله دارد 5تا  4تأثیر را بر کوکان  نیجالب است بدانیم که کلمه در شرایط معمولی، ا

. دهد یقوت محرم خیلی زودتر رخ م يها هرگاه کالم آزماینده پیوندهاي قدیم پایدار را زنده کند، تغییر در نسبت

تشکیل پیوندهاي موقت را  ندهیطور فزا است که سخن کودك، خود به تیتر از آن این واقع جالب یحت

 .دهد یطور اساسی تغییر م ند را بهفرای نیو در نتیجه، ا ردیگ یدربرم
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رو بشود، که نوعی دشواري برایش  روبه يا ساله با مسئله 4-5قبال ویگوتسکی نشان داده بود که هر وقت کودك 

موقعیتی را که پیش  یعنی؛ کند یپیش آورد، در او سخنی برونی، که مستقیما متوتجه مخاطبش نیست، بروز م

و بعد، پیوندهایی را که حاصل تجربه گذشته  دارد یبرم» کپی لفظی« تیواقع، از آن کند یم انیآمده است، ب

   .کند یبه او کمک کند، دوباره وارد عمل م یاوست و ممکن است که در خروج او دشواري فعل

نیست که در آن زمان  یانفعال» بین سخن خود میان«، )سخن( نیویگوتسکی کوشیده است نشان بدهد که ا

و با تحرك بخشیدن به  شود یرفتار م یانجی، سخن مجا نیبلکه، در ا نوشت یم یمطالب پیاژه راجع به آن

مشاهدات او نشان داد که کودك در آغاز با صداي بلند با . کند یپیوندهاي لفظی به حلّ مسئله دشوار کمک م

و . گردد یم یو سرانجام درون دیگرا ی، به نجوا مرود یاما سخنش به تدریج رو به خاموشی م .زند یخودش حرف م

 ییها نظام. کند یاز پیوندهاي لفظی درونی شروع به حل مسایل پیچیده م ییها نظام ياریساله به  8تا  7کودك 

خاص خود  يها سمیوقت تا به حال به درون مکان لفظی رخ نموده ولی از آن يوگو گفتو در سیر  تر شیکه پ

 .سازد یدر سازمان فعالیت خود قادر م یپیوندهاي لفظ اجبرگردانده شده بود، کودك را به اندر

با تجزیه و تحلیل  »پارامونووا .پی.ان«. بیست سال گذشته به اثبات رسید يها ویگوتسکی با پژوهش يها افتهی

عکس العملهاي حرکتی در کودك طبیعی در سن قبل از دبستان، نشان داد که ذي مدخل شدن  لیفرآیند تشک

در . دهد یفعالیت کودك، خود فرآیندي پیچیده و رو به رشد را نشان م یده سازمان لهیسخن به عنوان وس

زیرا  و به وسیله سخن خود او هنوز بارز نیست؛ یکودك سه ساله، تکمیل پیوندهاي موقت با روش تقویت لفظ

ساله فرآیند  5تا  4اما در مورد کودك . رود یپیش م يو آکند شود یسخن کودك سه ساله به تدریج خاموش م

. ردیگ یکودك در ابتداء سؤاالتی از این قبیل را به کار م .بروز عالمت با تقویت همراه است. کند یاز اساس فرق م

 !این یکی را که قرمز است» . آورد یو بعد از آن تکرارهاي مثبت به عمل م «ام؟ یکی را فشار داده آیا من این«

را به  افتهی میلفظی و تعم يمند ، قاعدهشده لیتکم يوندهایکه پ دهد یو این نشان م» !ام من این را فشار داده

 .اند انجام رسانده

این  یژگیو. گردند یخاموش و ناپیدا م یسالگ 7تا  6در  ی؛ ولشوند یم يدار نگه یاین تکرارهاي زبانی براي مدت

لفظی یا به بیان دیگر، با ذي مدخل شدن سخن خود کودك در  يمند مورد این واقعیت است که با ظهور قاعده

که قبال  ییوندهایپ. شوند یپیوندهاي جدید عوض م لیارائه شده به او نحوه تکم يها به جانب عالمت یابی جهت

، گشت یخاموش م شد یجا م تدریج تکمیل شده بود و دائم به تقویت احتیاج داشت و وقتی هم که جابهو به 

و دیگر  شود یبه نحو پایدار تقویت م» فی الفور»و گاهی اوقات  کنند یاکنون با سرعت شروع به تکمیل شدن م

به آن » پاولف«که  کند یم «نظیمیخود ت«از  ییها به تقویت دائم احتیاج ندارد و شروع به نشان دادن آن صورت

 .و اساسی فعالیت عالی عصبی انسان توجه کرده است ژهیبه مثابه صفت و

ساله، مشارکت مستقیم سخن خود کودك در فرآیند تکمیل  6تا  5این است که در کودك  ها افتهیموافق با این 

مشارکت سخن در  نیداده است که ا، پژوهش دیگر نشان نیباوجودا. شود یپیوندهاي جدید به خوبی برقرار م

 نیدر ا. تحولی غیر عادي لطمه اساسی ببیند نیتکمیل پیوندهاي جدید ممکن است بر اثر آسیب مغزي و همچن
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. مورد، لطمه کند ذهنی حاصل از بیماري حاد و تأثیرگذار در ساختمان مغز در اوان طفولیت، از همه باالتر است

قدر ناتمام است و سخن کودك، با فقر زیاد پیوندها و در  آن ییت عالی عصبفعال يندهایمواردي، فرآ نیدر چن

 نیو ا شود یپیوندهاي جدید غیر ممکن م لی، آن قدر ناقص است که مشارکت سخن در تشکها ییاینبود پو

 دقیقا، به همین دلیل است) .شوند یپیوندها، بدون مشارکت الزم کنش کلمه، از لحاظ تجرید و تعمیم تکمیل م

. شود یتند و متحرك و پایدار تکمیل پیوندهاي جدید پیدا نم يها که در کودك کند ذهن دبستانی آن صورت

 «سیستم«مشخص از حصول فرآیند مذکورند؛ فرآیندي که با مشارکت پرارزش در  ییها که صورت ییوندهایپ

و با اتکا به تقویت  شود یم یجیتدردر این موارد که فرآیند تکمیل پیوندهاي جدید کند و .) شود یعالمتی پیدا م

، با پیچیدگی ماند یو فقط به دلیل انضباط سخت و قاطع حاصل از تجربه پایدار م ماند یدائم مدتی دراز باقی م

 .بسته منعکس نیست لفظی هم يمند و در آن هیچ نوع قاعده شود یگرفته م (فرآیند(شرایط به آسانی جلو آن 

مسئله نقش سخن در  دهد یمانده ذهنی انجام پذیرفت است به ما اجازه م عقب مشاهداتی که در مورد کودکان

کنیم؛ مطالعه چگونگی تفاوت دفتار کودك در زمانی که تجرید  یپیوندهاي موقت را از زاویه دیگر بررس لیتشک

 .آن رفتار سهیم نداشته است و تعمیم سخن در تشکیل

 يها در این حوزه روش. تعلق به حوزه جدیدي از مطالعه استمانده ذهنی م مربوط به کودکان عقب يها یبررس

به کار گرفته شد که  یگوناگون فعالیت ذهن يها متفاوتی به منظور روشن ساختن نقش سخن در تشکیل جنبه

 .مرضی ارتباط پیدا کرد یشناس روان يها افتهیبا 

نظر را  نیا» گلب.ا«و همکارش » گلداشتاین.ك« یآلمان شناس بیو آس یشناس در حدود سی سال قبل، روان

تا در فوق درك مستقیم و بصري به جانب تحلیل  دهد یابراز کردند که تحصیل سخن به انسان اجازه م

جهش کند و انسان را قادر  يها يبند طبقه یمشاهده شده به بعض يها ، به جانب ربط دادن موضوعشیها افتهی

) در ذهن(و عمیق کلمه » شده  بندي طبقه«بصري، بلکه برطبق بازتاب  تیبق موقعتا رفتارش را نه برط سازند یم

در . را با تحصیل کلمه مربوط دانستند» شده بندي طبقه«شناسان صریحا رفتار  روان نیبنابراین، ا سازمان دهد؛

 .اظهار شده است» هد.اچ« یسیشناس مشهور انگل بسیار مشابه از جانب عصب ییاین زمینه، نظرها

 ای» مجرّد« دهیچیفرضیه را عنوان کردند که این ساختمان پ نیاین محققان پس از پژوهشی طوالنی ا

، )مانند آفازیا( یاز اختالالت خاص لفظ يرفتار که مشخص سیماي انسانی است، در موارد» شدهء بندي طبقه«

آنان این اختالل در . شود یمقطعه  ، قطعهدیآ یکورتکس مغز پدید م یعیکه در نتیجه اختالل در کارکرد طب

در مورد چنین بیمارانی، امکان پیش افتادن . ربط دادند یسخن را با بازگشت بیمار به رفتار بسیار ابتدایی و حس

 يبردار یمجرد باشد، کپ» شدهء  بندي طبقه«رفته است و آنچه که باید عمل  انیاز حوزه ادارك مستقیم از م

  .است افتهیري است که به خوبی در تجربه قبلی بیمار استقرار بص يها تیمحدود و ساده از موقع

و خسران وحشتناکی را  دهد یارائه م دهیچیاین مطالب تصویر باارزشی را از نقش کلمه در سازمان فرآیندهاي پ

ی پژوهش در تغییرات فرآیندهاي ذهن. اندینما ی، مدیآ یدر نتیجه فقدان نقش کلمه وارد م یانسان» رفتار«که بر 

 نیبعد از ا. آفازیا، در فهم وابستگی فرآیندهاي ذهنی پیچیده با سخن، سهم اساسی داشته است يها حالت
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ها را فطري  که غالبا آن یشناخت عالی روان يها که بسیاري از کنش گردد یانکار این موضوع دشوار م ها یبررس

 .است) کلمه(، »مهیب« يدهنده و ابزار دانسته بودند، در واقع نتایج فعالیت فراگیر عاملی شکل

شناسان تفسیر  و سایر عصب «هد«، »گلداشتاین«، »گلب« یشناخت بیآس -یشناخت پژوهش روان يها افتهی

تعامل دو  در بردارنده» پاولف« افتیویژه در به. دهد یفعالیت عالی عصبی به دست م یشناس روشنی ناز روان

که  یشناسان دقیقا مربوط روان يها افتهی. است یها در تشکل هر فعالیت انسان و مشارکت آن یعالمت» سیستم«

 .دهد یدیگر نشان م هیمسئله را از زاو نیاند، ا ها را بررسی کرده اختصاصات فرآیندهاي ذهنی کر و الل

و تکلم فرق قایل  ییکودك کر و الل و المثناي طبیعی او فقط اظ نظر فقدان شنوااز آن زمان که میان 

 لیفرایندهاي ادراکی کودك کر و الل را به دل راتییانجام گرفته تغ يها پژوهش. ها گذشته است ، مدتشدند یم

شده است،  بهره یبکودك کر و الل که به سبب فقدان شنوایی از ارتباطات کالمی . اند عدم رشد زبان، نشان داده

کر و اللی که . ، دارا شودابدی یمتفاوت، که از طریق لفظی تحقق م يها تمام بازتاب واقعیت را در شکل تواند ینم

  .دهد یزش داده نشده است، مقاصد یا اعمال را با حرکت دست نشان موبراي سخن گفتن آم

 يایدن يها دهیمجرد تشکیل دهد و به پد میفاهاو قادر است کیفیت یا عمل را از موضوع واقعی، مجرد بسازد، م

طور طبیعی به  به ها نیتمام ا که نیمگر ا. نظام ببخشد) شده به وسیله زبان تدارك(خارج با کمک عالیم مجرد 

شناسان و مشاهدات تربیتی  ویگوتسکی و سایر روان یشناخت پژوهش روان. چشم آمده و عمال تجربه شده باشد

که افت رشد فرآیندهاي پیچیده ادراکی بر اثر کر و اللی تا چه اندازه عظیم  دهد یل نشان ممعلمان افراد کر و ال

پیچده  يندهایاست و چه نیرویی را باید از طریق آموزش مداوم سخن لفظی براي رفع این نقایص جدي فرآ

 .صرف کرد یشناخت روان

فعالیت ذهنی کودك سهم مهمی  لیغنی و چند جانبه در روشن کردن نقش سخن در تشک يها کل این پژوهش

 .کند ینوع، بنا م نیتر را براي مطالعات بیشتر از ا درس يا هیو پا. دارد
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 سوي از 1379 سال در نهاد این. است ناسودبر و غیردولتی نهادي ،کودکان ادبیات تاریخ پژوهشی مؤسسه

 از پیشینه سال ده از بیش با اکنون و شد گذاشته پایه بودند، فعال کودکان ادبیات حوزه در که پژوهشگرانی

   .دهد می ادامه خود کار به المللی بین و ملی سطح در گسترده، هاي فعالیت

 مؤسسه .است داوطلبانه و رسمی کار شکل دو به نهاد این با همکاري شیوه و است تهران در مؤسسه این دفتر

 فرهنگی هاي پروژه اجراي و مردمی هاي کمک راه از را خود سازمانی هاي هزینه کودکان ادبیات تاریخ پژوهشی

 هاي هدف گسترش راه در را درآمد این باشد، داشته درآمدي مؤسسه چنانچه .آورد می دست به انتشاراتی و

 .کند می هزینه خود

 
 

 :پیوندگاه

  

   

  koodaki.org  کودکان ادبیات تاریخ پژوهشی مؤسسه  کودکی

  iranak.org  کودکی ایران  ایرانک

  ketabak.org  خواندن جهان به اي پنجره  کتابک

  amoozak.org  محور کودك خالق آموزش  آموزك

  khanak.org  بخوان من با  خوانک

  rootak.org  نوجوان و کودك فرهنگی ارتباط پایگاه  روتک

  dabire.org  بنویسی درست تا بیاموز، درست  دبیره

  koodakar.org  محروم و کار سازي کودکان توانمند و صندوق آموزش

 hodhod.com  نوجوان و کودك هاي کتاب هترین گزید  هدهد کتاب


