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و اسـت   گیـري مفـاهیم متفـاوت    شـکل در سنین مختلف  ،توان نتیجه گرفت که می
  .داردریزي آموزشی اهمیت  در برنامه  ها توجه به این تفاوت

  .کودكهاي  ازین ،مفهوم کودك ،ینوالد ،کودك :ها واژه دیکل
 

  مقدمه. 1
ـ ییتغ دارنـد  یهمواره سـع  کنند یرشد کودکان کار مۀ نیکه در زم یمتخصصان را کـه در   یرات

چگونه افـراد رشـد و    که اینة دربار  ها یزن گمانه .کنند فیدهد توص می افراد رخ جریان رشد
شدند  بیبا پژوهش ترک  ها یزن گمانه نیا که یهنگام .ها وجود داشته است قرن کنند یم رییتغ

  .)110 /1 :1387برك، ( دندیرشد الهام بخشهاي  هیبه ساختن نظر
ـ  ییهـا  تفـاوت  هچ که این بارةدر هعمدهاي  هینظر و  ،نوجوانـان  ،نوباوگـان، کودکـان   نیب
ـ بـر ا  دگاهیـ د کی :دشو امل میشاحتمال را دو ن وجود دارد ساال بزرگ بـاور اسـت کـه     نی

بالغ و نابـالغ   نیتفاوت ب و دهند یپاسخ م این به دنساال بزرگ هیشب یلیخ نوباوگان و کودکان
دوم نوباوگـان و کودکـان    دگاهیـ و طبق د ،شود می مربوط یدگیچیپت کیفی ایبه مقدار  اًصرف

بـا   و رفتـارکردن دارنـد کـه کـامالً     ،کـردن  احسـاس  ،فکرکـردن  در فرد به منحصری یها روش
  .)Arsenio and Lemerise, 2010: 111( ن تفاوت داردساال بزرگهاي  روش

که کودکـان و   هاي متفاوتی موقعیت به ،اي طور فزایندهه ب ،رشد انسانة حوز ،با این حال
و ممکـن اسـت   ) Kagan, 2003: 56( واقـف اسـت   کننـد  مـی  زنـدگی  آن ن درسـاال  بزرگ
هـاي   و اولویـت  ،نیازهاي اولیـه  ،پیراموناز در رشد شناختی و آگاهی  ها آنهاي زیاد  تفاوت

  ).Freund and Baltes, 2000: 29(خوبی مشهود باشد  بهآموزشی 
 وجـود  بـه  یاجتماع ـ یروان ی،، شناختیجسم ۀنیدر سه زم اًهمراه با رشد عموم راتییتغ

ـ فعال ةشـود کـه در حـوز    مـی  مربوط یراتییبه تغ یرشد شناخت .دیآ می ـ  هـاي  تی  يرو یذهن
وندرزنـدن،  ( شـود  مـی  و زبان را شـامل  ،استدالل ،تفکر ،حافظه ،ادراك ،دهد و احساس می

 بسـیاري تعداد هاي متمادي  ما به مرور زمان و طی سال ،این درحالی است که .)135: 1383
سـنین  همـۀ  مـا در   و این به این معناسـت کـه تفکـر    میکن می مهم کسب یذهن يها مهارت

ـ  یطبقات میمفاه .)Conner, 2002: 23; Cross, 2004: 67( یستیکسان ن  ينـد کـه بـرا   ا یذهن
بـه   بنـدي  طبقه يانسان برا ةژیو ییتوانا .شوند میاستفاده  صیو خصا ،عیوقا ،ایاش يبند گروه

 ;Hahn and Ramscar, 2001: 54( اطـرافش را معنـا کنـد    يایـ کند اطالعات دن می او کمک

Zacks and Tversky, 2001: 114(.  
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مسـتقل مطـرح    یمفهوم منزلۀ ی بهمفهوم کودک میالدي 1600در حدود براي نخستین بار 
 کـه مـا امـروزه    یبـه صـورت   ،یمفهـوم کـودک   ین وسطودر قر. )45: 1383وندرزندن، ( شد
 تیـ شـدند و ترب  مـی  ن کوچک درنظر گرفتـه ساال بزرگکودکان  .وجود نداشت ،میشناس می
ن شـرکت کننـد   سـاال  بـزرگ  يدر کارها داده شود اجازهها  به آنبود که  نیا برمشتمل  ها آن
)Aries, 1962: 114.( ـ  نامیـدن  ي، بـرا یمعتقد است که در قرون وسط پلومب شـخص   کی

 اصطالح کـودك  .)Plumb, 1972: 23( وجود نداشته است يا کلمه چیه ،ساله شانزدهتا  هفت
در اروپاي قرون وسطی، کـودکی   .را ینیمعسنی  ةدورنه  ،کرد می انیرا ب يشاوندیخوۀ رابط

  ). Leat, 1997: 161(شد  نمی ی درنظر گرفته سال بزرگاي مجزا از  صورت دورهه ب
 ،)J. Bowlby( بــالبی ،)J. Piaget( پیــاژه ،)E. Erikson( اریکســون ،)S. Freud( فرویــد
و  آگـاهی  ،خودهاي  نظریهو دیگران با ، )L. Kohlberg(، کلبرگ )L. Vygotsky( ویگوتسکی

خـود شـناخت   هـاي   درك جامعی از فرایند کودکی و نیازهاي او فراهم آوردند و بـا تبیـین  
اندیشـد و   مـی  خـود  بـارة امـا کـودك چگونـه در   ، ن از این دوره را وسعت دادندساال بزرگ

 هـایی کـه مـا بـراي او مناسـب      آیا برنامه ؟تواند باشد می نیازهاي خود چه بارةدیدگاهش در
مستلزم فهم  سؤالجواب به این  ؟مطابق استبا نیازهاي واقعی در ذهن او  ،ایم درنظر گرفته

  .)Thelen et al., 1992: 203(گیري مفاهیم در ذهن کودك است  چگونگی شکل
  :افراد سه مدل مطرح شده استذهن در  يساز مفهومة نحو بارةدر

  ؛آن وابسته است یفیتعر اتیمفهوم به خصوصاین مدل بر اساس  :کیمدل کالس )الف
آن ماده را معـرف   ،آن طبقههاي  هر ماده با اکثر مادهۀ سیبا مقا ،فرد :هیاولۀ مدل نمون )ب

  ؛)Medin et al., 2000: 123( ردیگ می مفهوم درنظر
ـ    دنیـ گنج )1973( النـور روش  به نظر :یمدل مصداق )ج ه در مفهـوم درجـات دارد و ب

ـ بهتـر   قیمصـاد  یعنـی  سـت ین چیه ایصورت همه  تـر آن   فیضـع  قیمفهـوم از مصـاد   کی
  .)cited Minda and Smith, 2001: 143( دارد يتر شیب اتیخصوص

 یمفهـوم  يهـا  ساخت يتعداد ،بر اساس تجربه و عمل ،کودکان ،سیک یراب از نظر
 تیموفق يآورند که راهنما می وجود هدر خود ب) central conceptual structures( يمرکز

از  .)Case, 1985: 167( است ییفضا ای يل عددالمختلف مانند استد يدر قلمروها ها آن
 ؛بگـذرد  یشود که او از مراحل مختلف می متعدد کودك موجبهاي  يسازگار ،اژهینظر پ
 ,Legender-Bergeron(آورد  می همراه بهتازه را هاي  واره طرح یجیکه ساخت تدر یمراحل

مراحل با  نیاز اهریک  .میفهم می مرحله چهار یرا ط ایما دن گوید می اژهیپ .)198 :1980
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ـ به نظـر پ . دهند می را پوشش یتفکر خاصة ویسن ارتباط دارند و ش شـدن   شـرفته یپ اژهی
شدن هر مرحلـه نسـبت بـه     شرفتهیبلکه پ ،ستیاطالعات ن شیافزا لیدله ب اًمراحل صرف

  .گردد یمبر ایدن دنیفهمة ویشدن ش به متفاوت یقبلۀ مرحل
ـ تغ یفـ یشناخت کودك در هر مرحله از لحـاظ ک   .)256: 1387سـانتراك،  ( کنـد  مـی  ریی

 يهـا  و فرصـت  ،ازهـا ین ،اتیضـرور  ،برنامـه  یسـن ة توان انتظار داشت هـر دور  می نیبنابرا
آورد  مـی  بـار  بـه افـراد   نیرا در رشـد مـاب   ییها که شباهتباشد  شتهفرد خود را دا همنحصرب

)Staudinger and Lindenberger, 2003: 65(.  
ـ از نظر پ شـدن   یدر جهـت تجسـم   ییهـا رییتغ ،یحرکتـ ــ   یحسـ ة از اواخـر دور  ،اژهی

 شیدر کودك افـزا  میمفاه يریگ لغات بر اساس شکلۀ خزان .شود می آغاز یعقل يها تیفعال
 یو اجتمـاع  يقـرارداد  اي در شـکل رابطـه   و مدلول از دال میمفاه انیب يبرا کودك .ابدی می

  .)86 :1385منصور، ( دیجو می سود
بـه   ينمـاد  تیـ در کنـار فعال  دال و مـدلول  نیمحسوس ب يمعبر ایرابطه بودن یا نبودن 

 اًنسبت یبا روش در دل داردیا  ،پروراند میدر سر  ،کند می آرزورا چه  دهد آن می کودك امکان
هـا و   خواسـت ن در راه کشف و درك ساال بزرگ يبرا ستا يا چهیدر نیا و کند انیآسان ب

  .)88 :همان(او  يکودك از خالل رفتار ظاهرهاي  زهیانگ
 .ونـدد یپ مـی  وقـوع  بـه  در کـودك  یمهم یشناختهاي  یدگرگون یسالگ دوازدهاز شش تا 

تـر بـه    ینشـ یو گز ،ترداریپا ،تر کودك مطمئن .رود باالتر میکودك مدام  یتمرکز ذهن تیظرف
ـ  دستبراي  ،که ابدی می دست یمیکسب مفاهفهمد و به  می شیبهتر از پ ؛نگرد می امور  یابی
رود  می نیازب يزود هب یمفهوم شیفکر پ به عبارت دیگر، ؛ندا يضرور ،یذهنهاي  يدار نگهبه 

گـذاردن   در رابطـه  تیـ و ظرف يریپـذ  تصور بازگشـت  يریگ شکل سبببه  ،یاتیو فکر عمل
  .)194 :همان(شود  می آن نیجانش ،تیموقع کیمربوط به  یعناصر جسم

 چهـارچوب اسـت کـه از    یمنطقـ  ابـد ی می که کودك به آن دست یمنطق ،سطح نیدر ا
کـه در   است  وابسته یبه بافت اتیعمل .است ینیع یمنطق یعنی ،ستین یخود جداشدن ینیع

 اعمـال  هـا  آنة دربـار ایـن عملیـات   که  ییایاش يبه حضور ماد یعنی ؛است گرفتهآن شکل 
ـ  يا نـه یو در هـر زم  هومتوان در مورد هر مف نمی منطق را هنوز  نیا .شود می بـه   .کـار بـرد   هب

دخـل و تصـرف نکنـد     هـا  آنرا لمـس نکنـد و در    ایکـه اشـ   یکودك تا زمان ،گریعبارت د
ـ  هنـوز  ،یلفظ ةساد يایبلکه در برابر قضا ،استدالل کند یتواند به صورت منطق نمی  در  یحت

 فیلـد  و گـرین  از نظـر برونـر  . )215 :همـان (ماند  میاستدالل درآوردن  در کامالً ،ینیسطح ع
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)Bruner et al., 1966, 316( ،ـ ییتغ ،سن کودك شیگام با افزا هم  یحـ یترج ياهـا یدر دن یرات
رابطه بـا   ریثأت ی تحتتحول شناخت ها تیفعال همۀ در .شود می جادیا ایتجسم دن يکودك برا

نقـش   یِاست که کودك به حالت اختصاص گرانیروشدن با د هروب طی .ردیگ یقرار م يگرید
 یکـودك قـدم در راهـ   . شـود  مـی  تـر  پختـه  میکاربستن مفاه هبخشد و در ب می تیخود واقع

ـ ی ،یسـال  بـزرگ گام بـه   کیاز آن  یکردن هر بخش یگذارد که با ط می متـداول   يالگـو  یعن
 خـود  نفوذ ریز شیاز پ شیکودك را ب نکیجامعه ا .شود می تر کینزد ،يامروزۀ انسان جامع

در قالـب   ،رانقـش در جامعـه    يفـا یمربوط بـه ا  يارهایو مع یفرهنگ يها و ارزش ردیگ می
ـ  دیتحول را با ،پس اکنون .کند می منتقل کودكبه  ،نثؤم ایاز دو جنس مذکر  یکی  تـر  شیب

  ).198: 1385 منصور،( ستیتعامل کودك و جامعه نگر محصولۀ منزل به
تواننـد   می دانند که افراد می ها آن؛ ابدی می از منابع دانش گسترش یکودکان دبستان یآگاه

بـا   بلکـه  ،گـران یکردن بـا د  و صحبت دادهایرو میکردن مستق با مشاهدهتنها  نهدانش خود را 
 ,Miller et al., 2003: 214; Carpendale and Chandler(گسـترش دهنـد    یذهنهاي  استنباط

ر د واست  یکودك در اواسط کودکة در خودپندار راتییمسبب تغ یرشد شناخت .)51 :1996
 يمحتـوا  رییتغ .)Harter, 1999: 154; Harter, 2003: 421(گذارد  می تأثیرساختار خود  رییتغ

  .)158 /1 :1387 ،برك(است  گرانیو بازخورد از د یشناخت يها ییخودپنداره حاصل توانا
ـ نما یزمـان  افتـه ی سـازمان  یشـناخت  روان »خـود «کـه   استمعتقد  دیهربرت م جورج  انی

نسـبت بـه    گرانیدهاي  که به نگرش ،را یخود مفعول دگاهیکودك د یشود که خود فاعل می
ـ م نظر .)Herbert Mead, 1934: 198( ردیبپذ ،کودك شباهت دارد ـ ب دی آن اسـت کـه    گـر  انی

 يچـه فکـر   گرانید که اینبردن به  یپ ییتوانا اًمخصوص ،گرانیکردن نظر د دركهاي  مهارت
  .دارد تیاهم تیرشد خودپنداره بر اساس صفات شخص يبرا ،کنند می

ـ را درك و ا گـران یدهاي  امیتوانند پ می بهتر یدبستان کودکان ـ پ نی  فیرا در توصـ   هـا  امی
را  یآرمـان  خود ،کنند می یرا درون گرانیکه کودکان انتظارات د یهنگام .خودشان وارد کنند

ـ ا نیب ادیو اختالف ز .کنند یاز آن استفاده م یخود واقع یابیارز يدهند که برا می لیتشک  نی
ـ یکند و بـه غمگ  فیرا تضعنفس   عزتتواند  می دو ـ ناام ،ین منجـر شـود    یو افسـردگ  ،يدی
  .)198 /1 :1387 ،برك(

ـ یمنطبق باشد  ها آنآموزان و سطح درك و فهم  دانش يفرد يازهاین بر دیآموزش با  یعن
ـ   يهـا  ییبر توانا دیبا يریادگیو سرعت  ،مقدار آن ،فینوع تکال پـس   .باشـد  یکودکـان مبتن

 ها آن میکرد و در تنظ يزیر یکودکان پ یبر اساس مراحل رشد ذهن دیرا با یدرسهاي  برنامه
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ـ  .کودکـان را منظـور نمـود    یمراحل مختلف رشد ذهنـ هاي  یژگیو همۀ  نیدر حـ  نیهمچن
 ،درواقـع  .را در نظـر گرفـت   ها آنهاي  ییتفاوت توانا دیمختلف با نیآموزش به کودکان سن

ایـن   سؤالحال  .)315: 1380 ،فیس(به کودك فرصت داد تا دانش خود را خود بسازد  دیبا
و » مفهـوم کـودك  «از نظر درك  ،کودکی میانهة است که آیا کودکان در سنین متفاوت از دور

  ؟ن تفاوتی دارندساال بزرگمچنین با و هدیگر  یکبا ، »یک کودكهاي  نیاز« درك
که نیاز دادند نشان  ،ساله نهتا  چهاربر روي کودکان  ،تحقیقات خود درو همکاران  تالگ

بـه آمـوزش    هـا  آنگري بسـیار فراتـر از نیـاز    وجـو  جسـت هـاي مفـرح و    کودکان به بازي
ي محیط پیرامون وجو جستها و  قراردادهاي اجتماعی است، چرا که کودکان در قالب بازي

مسـتقیم نائـل خواهنـد     صورت غیره اجتماعی بهاي  به هدف تربیتی و آموزش چهارچوب
  .)Talge et al., 2007: 134( آمد

 ،اسـت نیازهـاي کودکـان    بـارة مطالعـه در  40از کـه فراتحلیـل   ، مطابق با مطالعات کولز
واگذار شود تـا از سـقوط    ها آنکودکان نیاز به مسئولیت دارند و بایستی کارهاي مختلف به 

کودکـان بـه انسـجام و     .)Coles, 2012: 65( شده جلوگیري شـود  به درماندگی آموخته ها آن
انسـجام دارنـد و   با هم مسائل خود  درباید بدانند والدین  ها آن؛ هماهنگی والدین نیاز دارند

مدرسه فقط کودکان نیاز به تعلیم و تربیت دارند و این  .نیستدیگر  یکنظر دو والد مخالف 
در آمـوزش کـودك    نـه بلکه والدین هم بایـد فعاال  ،کند نیست که در این مهم نقش بازي می

نیـاز  هـا   آن ،کودکان در امر رشد و بلوغ خود به راهنمایی والدین نیاز دارنـد  .کنندمشارکت 
به ارتباط با دیگران و همچنین نیاز بـه داشـتن    کودکان نیاز ،کنند شاندارند که والدین تشویق

   .جانبه دارند هایی براي رشد همه فرصت
بررسـی تفـاوت درك   است اي که حائز اهمیت است و پژوهش حاضر به دنبال آن  نکته

نداشتن  اطالع. استاو از دیدگاه کودکان در سنین دبستان و والدین هاي  مفهوم کودك و نیاز
هـاي الزم از غنـاي    آموزش ریزي و شود تا برنامه یازهایش باعث میاز نوع درك کودك از ن

بر این اسـاس، هـدف اصـلی پـژوهش حاضـر بررسـی        .مند برخوردار نباشند کافی و هدف
  .است شهر اصفهان نیکودکان و والد دگاهیکودك از دهاي  ازیمفهوم کودك و نۀ سیمقا

  
  روش. 2

 ،شـهر اصـفهان  ۀ گان از نواحی پنجآموز  دانش 129940 آماري این پژوهش شاملۀ جامع
 .در مقطع اول تا پنجم دبستان شهر اصـفهان بـود   آموز دانشهمچنین کل والدین داراي 
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 )پـدر  50و  ،مـادر  50 ،پسـر  آموز دانش 50 ،دختر آموز دانش 50(نفر  200حجم نمونه 
دهـد کـه در    مطالعـات نشـان مـی    .روش انتخاب نمونه به صـورت تصـادفی اسـت    .است

براي این منظـور   .)246: 1388دالور، (است بستگی این حجم نمونه بسنده  هاي هم وهشپژ
 آموزش و پرورش شهر اصـفهان یـک   گانۀ یک از مناطق پنجاز هر ،ابتدا به صورت تصادفی

 .استدخترانه  ۀمدرس دوپسرانه و  ۀمدرس سهشامل این پنج مدرسه  .انتخاب شد مدرسه
نفـر   دو دبسـتان  ماول تـا پـنج  تحصیلی مقاطع از هریک از  ،صورت تصادفیه سپس ب

پدر و  50صورت تصادفی ه ب ،همچنین از همان مناطق آموزش و پرورش .انتخاب شدند
تا  ششداراي کودك  )ساله، با تحصیالت و طبقات اجتماعی متنوع 40تا  30( مادر 50
  .ندانتخاب شد هسال ده
  
  ابزار پژوهش. 3

و  ییقضـا  نیقـوان  رایـ ز ،کنـد  مـی  مطـرح  یفـ یو ظر دهیچیت پسؤاالکودکان ة دربار قیتحق
 ,Cooke(استوار است  ها یآزمودن حیصر تیبر رضا ها نامربوط به انسهاي  شیآزما یاخالق

ـ  تیکه رضـا  کودکان دشوار است يبرا که این لیدله ب .)420 :1982 بدهنـد   حیو صـر  یکتب
ـ  تیرضا نیکودك و همچن خود یکالم تیرضاتا با محقق بر آن شد  سرپرسـتان   یکتبـ ۀ نام

که مطالعات  این در حالی است .را به صورت تصادفی در پژوهش شرکت دهد ها آن کودك
قبول یا ردکـردن   بارةتوانند در می سال نهکودکان باالتر از  ،نشان داده است که در اکثر موارد

 .)Fields, 1981: 365; Thompson, 1990: 173( رنـد یبگ ارانهیهوش میشرکت در آزمون تصم
 يحضـور ۀ ابزار پژوهش مصـاحب  کیفی و روش تحقیق و پژوهش حاضر یک طرح مقطعی

سـاختارمند از  ۀ مصـاحب  ، کـه در سـؤال ایـن دو   .شـود  مـی مشـخص   سـؤال  با دوکه است 
  :، به این شرح استپرسیده شد  ها آزمودنی

 ؟گویند می به چه کسی به نظر شما کودك. 1
 ؟کودك به چه چیزي نیاز دارد به نظر شما. 2

 ،چهارم ،سوم ،دوم ،به ترتیب از کودکان دختر و پسر در مقاطع اول سؤالدو سپس این 
 ،هـا  اساس فراوانی پاسـخ  بر ،آوري شد و جمع  ها پاسخ .پرسیده شدپدران و مادران پنجم و 

قرار گرفـت  پژوهش در جدول فراوانی هاي  داده .شد بررسی آماري فراهم براي چهارچوبی
  .شدانجام  ،آزمون خی دوبا   ،ها گروه ۀو سپس مقایس
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  ي پژوهشها یافته. 4
  ها براي تحلیل معناداري داده ،هاي آمار توصیفی و شاخصاز براي تجزیه و تحلیل اطالعات 

استقالل ة ن فرضیه درباردآزمون خی دو به منظور آزمو .آزمون خی دو استفاده شده است از
  .)186: 1388 ،دالور( رود میکار  مختلف بههاي  طبقه يها فراوانی

اول نشـان   سـؤال  بهکودکان و والدین هاي  از فراوانی پاسخ تري تصویر روشن 1جدول 
   ؟گویند می به چه کسی کودكشما به نظر  :اول سؤال .دهد می

  مفهوم کودك از دیدگاه کودکان و والدین .1جدول 
  فراوانی پاسخ والدین  پاسخ کودکانفراوانی   مفهوم کودكهاي  گزینه

  1  26  نوزاد باشد
  83  4  دبستان برود

  12  24  تواند کارهایش را خودش انجام دهد نمی 
  0  16  مثل من باشد

  4  30  هیچ چیز بلد نباشد

  .دهد می را از دیدگاه کودکان و والدین نشان فراوانی مفهوم کودك 1همچنین نمودار 

  
  1نمودار 

کودك « :اند کودکان پاسخ داده %30شود  می مشاهده 1 و نمودار 1جدول  که درطور  همان
کودك کسـی اسـت کـه بـه     « :اند والدین پاسخ داده %83و » کسی است که چیزي بلد نباشد

رسد که کودکان و والدین تعاریف متفاوتی از مفهوم کـودك   می نظر بهبنابراین . »دبستان برود
  .نشان داده شده است 2جدول  آزموده و دراز آزمون خی دو با استفاده این فرضیه . دارند
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  کودکان و والدین مفهوم کودك از نظر ۀ مقایس. 2جدول 
  معناداري  آزادي درجۀ   مقدارة  آماره

  0001/0  4  8/134  مفهوم کودك

مقـدار معنـاداري    کـه  ایـن نشان داده شده است و با توجه بـه   2طور که در جدول  همان
بین کودکان و والـدین در  توان گفت  می ،)=0001/0p-value( است 05/0از  تر و کم 0001/0
  . وجود دارد )p>05/0(در سطح ي مفهوم کودك تفاوت معناداردرك 

دوم نشـان   سـؤال  بـه  کودکان و والدینهاي  از فراوانی پاسخرا تصویر روشنی  3جدول 
   ؟کودك به چه چیزي نیاز داردشما به نظر  :دوم سؤال .دهد می

  مفهوم نیاز کودك از دیدگاه کودکان و والدین. 3جدول 
  فراوانی پاسخ والدین  فراوانی پاسخ کودك  نیاز کودكهاي  گزینه

  0  14  شیر مادر و غذا
  0  22  بازي اسباب

  16  47  آموزش و یادگیري
  42  1  تربیت
  42  16  محبت

  .دهد می والدین نشانرا از دیدگاه کودك و  فراوانی نیاز کودك 2همچنین نمودار 

  
  2نمودار 

 :انـد  کودکـان پاسـخ داده   %47 ،شـود  مـی  مشاهده 2و نمودار  3طور که در جدول  همان
کـودك بـه محبـت و    « :اند والدین پاسخ داده %42و » کودك به آموزش و یادگیري نیاز دارد«
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 متفـاوت  از دیدگاه کودکان و والـدین نیـاز کـودك    ،رسد می نظر بهبنابراین . »تربیت نیاز دارد
   .نشان داده شده است 4جدول آزموده و در از آزمون خی دو با استفاده این فرضیه  .است

  کودکان و والدینمفهوم نیاز کودك از نظر ۀ مقایس .4جدول 
  معناداري  آزادي درجۀ   مقدارة  آماره

  0001/0  4  102  کودك نیاز

بین توان گفت  می ،) =0001/0p-value( است 0001/0مقدار معناداري  که اینبا توجه به 
  .وجود داردي تفاوت معنادار) p>5/0(در سطح  کودكهاي  نیازمفهوم کودکان و والدین در 

را از دیدگاه کودکان بر حسب جنسیت  فراوانی و درصد فراوانی مفهوم کودك 5جدول 
  .دهد می نشان

  کودك از دیدگاه کودکان بر حسب جنسیتمفهوم ۀ مقایس .5جدول 
  جنسیت

  مفهوم کودكهاي  گزینه
  سرانپ  دختران

  درصد فراوانی  فراوانی  درصد فراوانی  وانیافر
 28  14 24  12  نوزاد باشد
  2  1  6  3  دبستان برود

  24  12  24  12  تواند کارهایش را خودش انجام دهد نمی 
  16  8  16  8  مثل من باشد

  30  15  30  15  هیچ چیز بلد نباشد

از دیدگاه کودکان بر حسب جنسـیت نشـان    فراوانی مفهوم کودك 3همچنین در نمودار 
  .داده شده است

  
  3نمودار 
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از  %30از کودکان دختـر و   %30 ،شود می مشاهده 3و نمودار  5طور که در جدول  همان
رسـد   می نظر بهبنابراین  .»کودك کسی است که چیزي بلد نباشد« :اند کودکان پسر پاسخ داده

بـا  ایـن فرضـیه    .داردنوجود  يبین کودکان دختر و پسر در مفهوم کودك تفاوت معنادارکه 
  .نشان داده شده است 6جدول آزموده و در از آزمون خی دو استفاده 

  کودکان دختر و پسر مفهوم کودك از نظر ۀ مقایس .6جدول 
  معناداري  آزادي درجۀ  مقدارة  آماره

  88/0  4  15/1  مفهوم کودك

 88/0 مقـدار معنـاداري   کـه  ایـن شود و با توجه به  می مشاهده 6طور که در جدول  همان
بین کودکان دختر و پسر در مفهوم کـودك در سـطح   توان گفت  می ) =88/0p-value( است

)5/0<p (داردنوجود  يتفاوت معنادار.  
دیـدگاه کودکـان بـر حسـب     از  را نیاز کودك فراوانی و درصد فراوانی مفهوم 7جدول 

  .دهد می جنسیت نشان
  مفهوم نیاز کودك از دیدگاه کودکان بر حسب جنسیت. 7جدول 

  جنسیت
  نیاز کودكهاي  گزینه

  پسران  دختران
  درصد فراوانی  فراوانی  درصد فراوانی  وانیافر

 16  8  12  6  شیر مادر و غذا
  22  11  22  11  بازي اسباب

  46  23  48  24  آموزش و یادگیري
  2  1  0  0  تربیت
  14  7  18  9  محبت

  .دهد می فراوانی مفهوم نیاز کودك را از دیدگاه کودکان بر حسب جنسیت نشان 4نمودار 

  
  4نمودار 
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 %46کودکـان دختـر و    %48 ،شـود  مـی  مشـاهده  4و نمـودار   7طور که در جدول  همان
 نظـر  بـه بنـابراین  . »کودك به آمـوزش و یـادگیري نیـاز دارد   « :که اند کودکان پسر پاسخ داده

ایـن  . داردنـ وجـود   يکـودك تفـاوت معنـادار    نیازبین کودکان دختر و پسر در رسد که  می
  .نشان داده شده است 8جدول آزموده و در از آزمون خی دو با استفاده فرضیه 

  بر حسب جنسیتاز نظر کودکان مفهوم نیاز کودك ۀ مقایس .8جدول 
  معناداري  آزاديۀ درج ة مقدار  آماره

  817/0  4  56/1  نیاز کودك

 817/0مقـدار معنـاداري    که اینبا توجه به و شود  می مشاهده 8در جدول طور که  همان
کـودك در   نیـاز  مفهوم بین کودکان دختر و پسر درتوان گفت  می، ) =817/0p-value(است 
  .داردنوجود  يتفاوت معنادار) p>5/0(سطح 

ـ    فراوانی و درصد  9جدول  ۀ فراوانی مفهوم کودك را از دیدگاه کودکـان بـر حسـب پای
  .دهد می نشان شان تحصیلی

  تحصیلیۀ مفهوم کودك از دیدگاه کودکان بر حسب پای .9جدول 

  تحصیلی پایۀ
  

  کودك مفهوم هاي گزینه

  پنجم  چهارم  سوم  دوم  اول

افر
انی

و
صد  

در
انی  

راو
ف

صد  
در

  
افر

انی
و

صد  
در

  

افر
انی

و
صد  

در
  

افر
انی

و
صد  

در
  

  5  1  15  3  20  4  85  17  5  1  باشد نوزاد
  0  0  5  1  5  1  0  0  10  2  برود دبستان

  85  17  0  0  20  4  10  2  5  1  دهد انجام خودش را کارهایش تواند نمی
  0  0  0  0  0  0  5  1  75  15  باشد من مثل

  10  2  80  16  55  11  0  0 5  1  نباشد بلد چیز هیچ

ـ  ،شـود  می مشاهده 9طور که در جدول  همان  :انـد  کودکـان پاسـخ داده   %75اول ۀ در پای
کودك کسی « :اند کودکان پاسخ داده %85دوم ۀ ، در پای»کودك کسی است که مثل من باشد«

 :انـد  کودکـان پاسـخ داده   %80و  %55ترتیب   سوم و چهارم بهۀ در پای ،»است که نوزاد باشد
 :انـد  سـخ داده کودکـان پا  %85پـنجم  ۀ و در پای ،»کودك کسی است که هیچ چیز بلد نباشد«
هـاي   پایـه بـین  رسـد   نظـر مـی   به .»تواند کارهایش را انجام دهد نمی کودك کسی است که «

آزمـون  اسـتفاده از  بـا  ایـن فرضـیه   . وجود دارد يتفاوت معنادار در مفهوم کودك تحصیلی
  .نشان داده شده است 10جدول آزموده و در دو   خی
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  تحصیلیهاي  پایه بر حسب مفهوم کودك از نظر کودکانۀ مقایس .10جدول 
  معناداري  آزاديۀ درج  ة مقدار  آماره

  0001/0  16  1/167  مفهوم کودك

مقـدار معنـاداري    کـه  ایـن و بـا توجـه بـه    شـود   مشاهده می 10جدول  طور که در همان
در مفهـوم کـودك    تحصیلیهاي  پایهبین توان گفت  می ،) = 0001/0p-value( است 0001/0

   .وجود دارد) p>5/0(در سطح  يتفاوت معنادار
ـ      11جدول  ۀ فراوانی و درصد فراوانی نیاز کودك را از دیـدگاه کودکـان بـر حسـب پای

  .دهد می نشان شان تحصیلی
  تحصیلیهاي  نیاز کودك از دیدگاه کودکان بر حسب پایه .11جدول 

  تحصیلی پایۀ
  

  کودك نیاز هاي گزینه

  پنجم  چهارم  سوم  دوم  اول
افر

انی
و

صد  
در

انی  
راو

ف
صد  

در
  

افر
انی

و
صد  

در
  

افر
انی

و
صد  

در
  

افر
انی

و
صد  

در
  

  0  0 10  2  5  1  50  10  5  1  غذا و مادر شیر
  10  2  5  1  0  0  100  2  85  17  بازي اسباب

  70  14  80  16  70  14  5  1  10  2  یادگیري و آموزش
  0  0  0  0  5  1  0  0  0  0  تربیت
  20  4  5  1  20  4  35  7  0  0  محبت

کـودك بـه   « :اند پاسخ داده %85اول ۀ شود در پای می مشاهده 11که در جدول طور  همان
 »کودك به شیر مادر و غذا نیـاز دارد « :اند پاسخ داده %50دوم ۀ ، در پای»نیاز داردبازي  اسباب

 :انـد  کودکـان پاسـخ داده   %70و  %80، %70و پنجم بـه ترتیـب    ،چهارم ،سومهاي  و در پایه
هاي تحصیلی  رسد از نظر کودکان در پایه نظر می به .»کودك به آموزش و یادگیري نیاز دارد«

آزمـوده و در  از آزمـون خـی دو    بـا اسـتفاده   این فرضـیه . متفاوت نیاز کودك متفاوت است
   .نشان داده شده است 12جدول 

  تحصیلی هاي هپای بر حسباز نظر کودکان کودك  نیاز ۀمقایس .12جدول 
  معناداري  آزادي درجۀ   مقدارة  آماره

 0001/0  16  7/105  نیاز کودك
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 است 0001/0 مقدار معناداري که اینبا توجه به  و دهد می نشان 12طور که جدول  همان
)0001/0p-value= (، بـارة درمتفـاوت   تحصـیلی هاي  پایهنظر کودکان در بین توان گفت  می 

  . وجود دارد) p>5/0(در سطح  يکودك تفاوت معنادار نیاز
بـر حسـب   والـدین  فراوانی و درصد فراوانـی مفهـوم کـودك را از دیـدگاه      13جدول 

  .دهد می جنسیت نشان
  مفهوم کودك از دیدگاه والدین بر حسب جنسیت .13جدول 

  جنسیت
  کودك مفهوم هاي گزینه

  مرد  زن
  فراوانی درصد  فراوانی  فراوانی درصد  وانیافر

  0  0  2  1  نوزاد باشد
  86  43  80  40  دبستان برود

  10  5  14  7  تواند کارهایش را خودش انجام دهد نمی 
 0  0  0  0  مثل من باشد

  4  2  4  2  هیچ چیز بلد نباشد

  .دهد می از دیدگاه والدین بر حسب جنسیت نشانرا فراوانی مفهوم کودك  5همچنین نمودار 

  
  5نمودار 

از مـردان   %86از زنـان و   %80 ،شود می مشاهده 5و نمودار  13طور که در جدول  همان
نظـر   بـین رسد کـه   می نظر بنابراین به ،»کودك کسی است که به دبستان برود« :اند پاسخ داده

از  این فرضیه بـا اسـتفاده   .وجود ندارد يمفهوم کودك تفاوت معنادار بارةدر پدران و مادران
  .نشان داده شده است 14جدول آزموده و در آزمون خی دو 
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  والدین بر حسب جنسیت نظر درمفهوم کودك ۀ مقایس .14جدول 
  معناداري  آزادي درجۀ   مقدارة  آماره

  696/0  3  44/1  مفهوم کودك

تـوان گفـت کـه     مـی ، ) =696/0p-value(است  696/0مقدار معناداري  که اینبا توجه به 
  .شود نمی مشاهده  يمفهوم کودك تفاوت معنادار بارةدرنظر پدران و مادران بین 

از دیدگاه والدین بر حسـب جنسـیت    و درصد فراوانی نیاز کودك رافراوانی  15جدول 
  . دهد می نشان

  نیاز کودك از دیدگاه والدین بر حسب جنسیت .15جدول 

  جنسیت
  کودك نیاز هاي گزینه

  مرد  زن

  فراوانی درصد  فراوانی  فراوانی درصد  وانیافر
 0  0  0  0  شیر مادر و غذا

  0  0  0  0  بازي اسباب
  12  6  20  10  یادگیريآموزش و 

  52  26  32  16  تربیت
  36  18  48  24  محبت

  .دهد می فراوانی نیاز کودك را از دیدگاه والدین بر حسب جنسیت نشان 6همچنین نمودار 

  
  6 نمودار
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 :انـد  زنـان پاسـخ داده   %48 ،شـود  مـی  مشـاهده  6و نمـودار   15طور که در جدول  همان
. »کـودك بـه تربیـت نیـاز دارد    «کـه   اند مردان پاسخ داده %52و » نیاز داردکودك به محبت «

 .رسد که بین نظر پدران و مادران دربارة نیاز کودك تفاوت معناداري وجـود نـدارد   نظر می به
  .نشان داده شده است 16جدول آزموده و در  وبا آزمون خی د یهاین فرض

  جنسیتمفهوم نیاز کودك از دیدگاه والدین برحسب ۀ مقایس .16جدول 
  معناداري  آزادي درجۀ  مقدارة  آماره

  12/0  2  24/4  نیاز کودك

است  12/0مقدار معناداري  که اینشود و با توجه به  می مالحظهدر جدول طور که  همان
)12/0p-value= (، کـودك تفـاوت    نیـاز  بـارة درنظر پـدران و مـادران   بین توان گفت که  می

  .شود  نمی مشاهده  يمعنادار
 

  گیري نتیجه .5
و همچنین در مفهـوم   نتایج این پژوهش نشان داد که بین کودکان و والدین در مفهوم کودك

کـه   ،اول سـؤال اکثر کودکان در پاسخ بـه   .کودك تفاوت معنادار آماري وجود دارد نیازهاي
 »بلـد نباشـد   يزیـ اسـت کـه چ   یکودك کس« :اند پاسخ داده ،؟گویند کودك به چه کسی می

دانند و مفهوم ذهنـی   رسد کودکان سن دبستان را معادل با سن کودکی نمی می نظر بهدرواقع 
آمـاري  ۀ جامع .داند تر از سن دبستان است که هنوز هیچ چیز نمی از کودك فردي پایین ها آن

 ولی اکثـر والـدین  ، دانند خودشان را کودك نمی  ها که اکثر آناست ما کودکان سنین دبستان 
و دوران دبسـتان را  » است که به دبستان برود یکودك کس« :اند هگفت السؤدر پاسخ به همان 

نفـر از کودکـان در ایـن     چهـار است که فقط حالی این در  ،دانستند می معادل با سن کودکی
کـه   ،دوم سـؤال اکثر کودکان در پاسخ بـه   به همین صورت. عقیده بودند مورد با والدین هم

ـ ن يریادگیـ کودك بـه آمـوزش و   « :اند پاسخ داده ،؟کودك به چه چیزي نیاز دارد و » دارد ازی
ـ ن تیـ کودك به محبـت و ترب « :اند داده جواب سؤالدر پاسخ به همان  نیوالداکثر   .»دارد ازی

کودکان چون کودك هیچ چیز بلد نیست پـس  ة گونه استنباط کرد که به عقید شاید بتوان این
و مطابق  اند کودکی را معادل با سن دبستان دانسته اما والدین سن، باید چیزهایی را یاد بگیرد

دیـدن و   کـودك در سـن دبسـتان بـه آن نیـاز دارد محبـت       چـه  آناعتقاد دارند  با همین نظر
ما معادل یادگیري آداب اجتمـاعی یـا   ۀ تربیت در عرف جامع ،جا که از آن .شدن است تربیت
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در ذهن  چه آنشاید  ،نیازهاستۀ جانب همه يما معادل ارضاۀ نزاکت و محبت در عرف جامع
محبـت و  منزلـۀ   بـه در ذهـن والـدین    چـه  آنست با اکودکان از آموزش و یادگیري مد نظر 

   .تفاوت بارزي داشته باشداست  تربیت
 منفی عاطفی بار با هایی واژه کنندة تداعی کودکان ذهن در کودك ةواژ رسد می نظر به
بلد  یزچ یچکه ه یکس ،کودکان اعتقاد و وابسته است و بنابر ،نادان ،و ناتوان یفضع :نظیر

 که است نساال بزرگ شناختی کمک این« یمقبول کن چه چنان. به آموزش دارد یازن یستن
 یجهنت توان می گاه آن ،)Neitzel and Stright, 2003: 115( »کند می بینی پیش را کودك تفکر

سرپرستان  یاو  ینوالد يباورها يحاصل القا خودشان مورد درگرفت تفکرات کودکان 
حـائز توجـه    ،دارند یازن یتکودکان به ترب که این بر یمبن ینمطابق با نظر والد .ستها آن

 در کـه  انـد  کـرده  ییاتتوجه خود را معطوف به رشد عواطف و اخالق ینوالد یداست که شا
را  یـت اهم ینتـر  بـیش  کودکان که یدر صورت ،است کودك سن با نامتناسب موارد از برخی

درك  درو کودکـان   والـدین  بـین تعـارض   یـن ا یاآ .دهند می خود فکري و شناختی رشد به
 همچنــین و عـزت نفــس در  ،ینــدهدر آ ،کودکــان و ةخودپنـدار  تشــکیل در خللــی یممفـاه 

و توجـه اسـت    یرشکودك خواهان پذ یانهم یِکودک نخواهد کرد؟ در یجادا افراد یابی هویت
 کـردن  درونـی درصدد  پس ،)Frick, 1971: 401(به او احترام بگذارند  یگراند که دارد نیاز و

 خـودش  ارگانیسـمی  گـذاري    ارزش ینـد فرا از را کـودك  این و آید میبر دیگران هاي ارزش
 ،اي بچـه  هنـوز  تـو « دهنـد  تـذکر  کـودك  به والدین وقتی .)304: 1381 ،ناي( کند می بیگانه

 کـودك  و باشـد  بـزرگ  دهـد  مـی  ترجیح کودك ،»کنی اطاعت باید و ،توانی ینم ،فهمی نمی 
 نیازهـاي  و کنـد  مـی  حس را کودکی نساال بزرگ از بهتر هنوز اًمطمئن که صورتی در نباشد؛
  .کند می را درك کودك
 اخـتالل  باعـث  باشـند، کودك نداشته  یبه رشد شناخت یتیحساس ینکه والد یصورت در

 شـوند  مـی  باعـث  و دهنـد  مـی را کـاهش   يو نفس عزتو  شوند میکودك  ةخودپندار در
 رشـد  هـاي  جنبـه  تـرین  مهـم   هـا  یابیارز ینا .گیرد قرار الشعاع تحت خود از کودك ارزیابی

 تـأثیر  بلندمـدت  شـناختی  روان يو سازگار ،یندهرفتار آ ،هیجانی تجربیات در یراز ،ند»خود«
   .)243 /1 :1387 ،برك( دندار

داد که بین کودکان در مقاطع متفاوت تحصـیلی در مفهـوم   پژوهش نشان هاي  سایر یافته
خـود و  ۀ سـنی برنامـ  ة هـر دور  .تفاوت معنادار آماري وجـود دارد  کودك کودك و نیازهاي

 بـار  بـه هایی را در رشد مابین افراد  فردي دارد که شباهت منحصربههاي  ضروریات و فرصت
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هـاي   با درنظرگرفتن نظر کودکان در هر مقطع تحصیلی در مورد نیـاز  .)198 :همان( دآور می
اسـاس سـن شـناختی و     ریزي هرچه بهتـر بـر   برنامه منظور  به ثريؤتوان اقدام م می ،کودك

ن در سـاال  بـزرگ ایسـتاي  فرض ذهنـی   پیشهمچنین تغییري در  و عقالنی کودك انجام داد
هـاي   ردههمـۀ  در  فرضـی کـه   پیش ؛ایجاد کردمورد مفهوم کودکی و نیازهاي متناسب با آن 

توانـد   هاي پژوهش حاضر مـی  یافته .کندکودکان خلل ایجاد ۀ تواند در رشد بهین می تحصیلی
بـر اسـاس درك    والـدین،  تربیتـی  و یهاي آموزشـ  مبناي تجربی مناسبی براي تدوین برنامه

در هـر   انآمـوز  دانـش  يمدارس برا و تربیتی آموزشیهاي  برنامهو  ،نیازهاي واقعی کودکان
  .آنان بهبود بخشدو به تحصیل باشد مقطع تحصیلی 

  
  پژوهش هاي محدودیت. 6

کننـده در ایـن    شـرکت هـاي   گر سطوح فرهنگی و طبقاتی کودکان و خـانواده  پژوهش )الف
تفکیـک مـوارد فرهنگـی و     از رسد می نظر هدر حالی که بنکرده است، پژوهش را لحاظ 

  .شود حاصل میطبقاتی اطالعات پژوهشی فراوانی 
لـذا در مـورد   است شهر اصفهان ۀ سال شش تا دهان آموز دانشپژوهش منحصر به ۀ نمون )ب

  . این پژوهش به سایر کودکان باید محتاط بود نیافت تعمیم
شواهد مربوط به رشـد را در سـطح فـردي در     ،بودن آن مناسبرغم  به ،پژوهش مقطعی )ج

افـزایش اعتبـار   بـراي  رسـد   مـی  نظـر  به). Kramer et al., 2000: 312(گذارد  نمی اختیار 
بهـر و   پژوهش بهتر بود قبل از واردشدن آزمودنی در پژوهش فاکتورهـایی نظیـر هـوش   

  .شد می و کمبود توجه کنترل ،الیفع بیش ،اختالالتی نظیر اختالالت یادگیري
  

  تقدیر و تشکر
همچنـین از مـدیران نـواحی     ،انـد  انی که در این پژوهش شرکت کردهآموز دانش همۀاز 

تشکر و اند  که در این طرح پژوهشی ما را یاري نموده یآموزش و پرورش و آموزگاران
  .کنیم میقدردانی 

  
  منابع
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