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 چکیده

 فراگیر رویکردي انسان، یشناخت روان تحول تبیین و توصیف براي تالش در ارتباط بر مبتنی يها تفاوت -تحولی مدل

 شناختی، يها ییتوانا انسان، اجتماعی و روانی زیستی، ابعاد پویاي تعامل ریتحت تأث. دهد یم هئارا نگر یکپارچه و

 مراحل، این درون در. رندیگ یم شکل »کارکردي هیجانی تحول« مراحل درون در شخصیتی و عاطفی زبانی،

 به) تفکر( ها دهیا بین زدن پل و ها دهیا گیري شکل اجتماعی، مبادله ،ها انسان به شدن جذب توجه، و تنظیم يها تیظرف

 يها مهارت و تفکر خالقیت، همدلی، زبان، خودآگاهی، هاآن وسیله به و شوند یم ایجاد انسانی پایه يها تیقابل عنوان

ه ب و دیگران با کودك روابط انسان، یکپارچه تحول فرایند در. ندیآ یم پدید تدریجه ب کودکان در هیجانی و اجتماعی

 خود زیستی فرد به منحصر يها یژگیو ریتحت تأث کودکی هر. دارند بسیار اهمیت) والدین( او زندگی مهم افراد ویژه

 ریتحت تأث که دارند را خود خاص تعاملی سبک نیز والدین دیگر طرف از و پردازد یم ها انسان و محیط با تعامل به

 و ردیگ یم شکل اجتماعی تعامالت فرایند در کودك یشناخت روان تحول سرنوشت. است جامعه و خانواده فرهنگ

. ردیگ یم فرا را تفکر و مبادله ارتباط، يها مهارت نتیجه در و انسانی پایه يها تیقابل مناسب، شرایط در کودك

 سیستم يبد کارکرد از ناشی تواند یم امر این که است پایه يها تیقابل مطلوب تحول عدم نتیجه  تحولی اختالالت

 چارچوبی عنوان به ارتباط بر مبتنی يها تفاوت-تحولی مدل. باشد والدین نامناسب یتعامل سبک یا و کودك عصبی

            درمان و تشخیص تربیت، و تعلیم حیطه در مهمی يها داللت داراي انسان رشد از یکپارچه و تحولی فراگیر،

  .باشد یم کاردرمانی و گفتاردرمانی ،يفرزند پرور کودکی، دوران هاياختالل
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  مقدمه

هاي علمی درباره و نظریه ها مدلو تکامل  آمدندیپدشناسی تحولی همواره شاهد  تاریخ روان

رفتاري، شناختی، هیجانی و اجتماعی انسان بوده است. هدف تکاپوي علمی  تغییرهايچگونگی 

 اساسی  سازوکارهايفرایندها و  و کشفانسان در طول عمر  تغییرهايدانشمندان، توصیف و درك بهتر 

که هر کدام باعث پیشرفت علمی در حیطه  اند شدهه ئهاي مختلفی ارانظریه  بوده است. تاکنون تغییرهااین 

مهمی در حیطه نظري و عملی  تعلیم و تربیت و روانشناسی  تغییرهايروانشناسی تحولی شده و 

با تجزیه کلیت انسان و تقسیم او از این حیث که  ها هینظر ،وجود اینبا ). 2006، 2و لرنر 1(دایموناند داشته

از تحول  »کپارچهی ریغ«عاطفی، اخالقی و اجتماعی، تصویري  به ابعاد مختلف جسمی، شناختی، 

 شناختی نظریه ،طور نمونه). به 1997، 3(گرینسپنندتقاد قرار گرفتمورد ان، اندداده ارائهانسان  یشناخت روان

) 7،1957،1980چامسکی )، زبانی6،1952دلبستگی هیجانی (بالبی )،5،1981)، اخالقی(کلبرگ4،1962(پیاژه

. عدم توجه به نقش محوري اند دادهاي مستقل مورد بررسی قرار عدي از انسان را به گونههر کدام ب

ی هایتنظیم رفتار از دیگر انتقادانسان شامل هوش، تفکر، خودآگاهی و  یشناخت رواندر رشد  ها جانیه

  ).2006، 9مک میالن ؛ 2006، 8شده است (فورگاس ارائههاي تحولی معاصر است که به نظریه

 11به عنوان چهارچوبی یکپارچه نگر )DIR( 10فردي مبتنی بر ارتباط يها تفاوت -رویکرد تحولی

شناختی، روانشناسی  -هاي علوم عصبیانسان تالش دارد تا با استفاده از آخرین یافته یشناخت روانبه تحول 

دهد که در آن  ارائه »رشد انسان« تحولی، زبان شناسی، ارتباطات و تجربیات بالینی مدل جامعی از

-، مفاهیم، مبانی و مدل تحولیمقالهاین د. در شوچگونگی تحول یکپارچه انسان توصیف و تبیین 

  . شود یم ارائه فردي مبتنی بر ارتباط يها وتتفا

فردي مبتنی بر ارتباط شناخته  يها تفاوت-مدل تحولی پردازان هینظربه عنوان  12و ویدر گرینسپن

) الهام گرفت که در آن به بررسی 1987( . این مدل از نتایج تحقیق شش ساله گرینسپن و همکارانشوند یم

                                                
1. Damon 
2. Lerner 
3. Greenspan  
4. Piaget 
5 . Kohlberg 
6 . Bowlby 
7 . Chomsky 
8 . Forgas 
9 . Mc Millan 
10. Developmental, individual differences, relationship- based model 
11 . integrative 
12 .Wieder 
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تحولی در طی دوران نوزادي و کودکی  يها چالشهاي در معرض خطر و کودکان داراي خانواده

- گیري رویکرد تحولیپرداختند. مطالعات بعدي و تجربیات بالینی در طول سالیان بعد از آن به شکل

  فردي مبتنی بر ارتباط منجر شد.  يها تفاوت

است که در عنوان این استوار بینش  بر سه) DIR( فردي مبتنی بر ارتباط يها تفاوت -مدل تحولی

انسان  یشناخت روانبه معناي تحول است و به وجود مراحلی براي رشد   »D« دان اشاره شده است.ه مدل ب

تفکر مستلزم گذر از این ماراده، خالق و با و تبدیل شدن به موجوداتی آگاه،  ها انسان. تحول اشاره دارد

فردي اشاره دارد. در مدل  يها تفاوتبه »  I«. کند یمتولد آن را طی  پلکان تکاملی است که  انسان بعد از

منحصر به فرد  يها یژگیوبا  یهر کودک ست که ا فردي مبتنی بر ارتباط اعتقاد بر این يها تفاوت -تحولی

. تفاوت در پردازش حسی و هیجانی، توانایی حرکتی و سازماندهی باعث دیآ یمدنیا ه زیستی و روانی ب

به نقش ارتباط در تحول انسان اشاره » R« .شود یمن در تعامل با دیگران و محیط عملکرد متفاوت کودکا

 ریتحت تأثدارد. چگونگی روابط کودك با مراقبان و کیفیت تعامالت عاطفی و اجتماعی با دیگران که 

ی چگونگی تحول ، تعیین کننده نهایباشد یمزیستی کودك و سبک تعامل و تربیت والدین  يها یژگیو

ط و فردي، ارتبا يها تفاوت). در ادامه، هر کدام از عوامل 1997(گرینسپن، باشد یمکودك  یشناخت روان

  .رندیگ یمتحول مورد بحث قرار 

 

  فردي يها تفاوت

احساس،  يها تیقابلدوران بارداري و یا بعد از تولد، در  اثراتعوامل ژنتیک،  ریتحت تأثکودکان 

فردي بر چگونگی عملکرد  يها تفاوتادراك، پردازش و سازماندهی با یکدیگر تفاوت دارند. این 

و در واقع بسته به چگونگی دریافت، پردازش و سازماندهی اطالعات ورودي  گذارند یمکودکان اثر 

 يها تفاوت ریتأث تحت یشناخت روان. اختالل و یا بهداشت روانی و رشد کند یمحسی، رفتار آنان تغییر 

  : ردیگ یمرا در بر  زیرموارد  ها تفاوت. این دهند یمفردي و در تعاملی پویا با محیط تربیتی رخ 

بیش واکنشی در هر کدام از مسیر هاي حسی( لمس، صدا، مناظر، بوها، یا و  یا کم  1تعدیل حسی )1

رونی و بیرونی به حسی د يها کیتحرو حرکت) که در آن سیستم عصبی کودك به  ها طعمدرد، 

 تا) 2. این واکنش از عدم ثبت تحریک(کم واکنشیدهد یمگونه هاي متفاوت واکنش نشان 

) متغیر است. بیش و یا کم واکنشی حسی کودك بر رفتار، 3واکنش زیاد از حد (بیش واکنشی

                                                
1. sensory modulation 
2 . underreaction 
3. overreaction 
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حسی  يها ستمیس ،. در واقعگذارد یمتوجه، عواطف، موفقیت در کنترل تکانه و حرکت او اثر 

و با فراهم ساختن اطالعات مورد نیاز، انسان را در داشتن  باشند یممنابع اصلی ارتباط ما با محیط 

، ءتا درباره اشیا دهد یمحس المسه به ما امکان  طور نمونه،. به  رسانند یمعملکرد انطباقی یاري 

و زبان یاري  هاصدادرجه حرارت و درد آگاهی یابیم یا حس شنوایی ما را در شنیدن و ادراك 

را  ها کیتحر. در فرایند طبیعی تعامل با محیط، سیستم حسی انسان انبوه بسیار زیادي از رساند یم

. این حجم از اطالعات دریافتی بر اساس میزان ربط با نیازها و اهداف فرد در آن کند یمدریافت 

در این فرایند موجب  بروز . چالش شوند یمو تنها اطالعات مورد نیاز پردازش  شدهموقعیت فیلتر 

بازداري اطالعات  ییدر توانا. در بیش واکنشی، به دلیل چالش شود یمواکنشی حسی  بیش و یا کم

، 1(کرانوویسردیگ یمحسی قرار  يها کیتحرورودي، سیستم عصبی فرد در معرض بمباران 

دریافتی) که  يها لمس(زدگی از صداها یا  ها محرك). مشکل در تمرکز و واکنش شدید به 2005

در کیفیت تعامل با دیگران و محیط پیرامون اثر گذار است، از نتایج چالش بیش واکنشی است. از 

نیاز براي عملکرد بهینه (سازگاري،  طرف دیگر، کم واکنشی مانع دریافت اطالعات ورودي مورد

 ). 2006(گرینسپن و ویدر، شود یمدر محیط  ..).بازي، یادگیري و

در هر کدام از مسیرهاي حسی. منظور از پردازش، توانایی ثبت، رمزگشایی، درك  2پردازش حسی  )2

دیداري، شنیداري، المسه اي،  يها محركو نیز تمیز دادن  ها طرح، انتزاع کردن ها یتوالکردن 

. اینکه کودك بتواند با شنیدن اصوات، صداهاي باشد یم 4و احشایی 3بویایی، چشایی، دهلیزي

صدایی را در قالب کلمه رمزگردانی  يها یتوالهد، ریتم صداها را درك کند و مختلف را تمیز د

کند، نمونه اي از پردازش حسی شنیداري است. طبیعی است مشارکت در تعامالت اجتماعی نیازمند 

در رشد زبان و  ریتأخو چالش در این فرایند موجب  باشد یمپردازش حسی شنیداري سالم 

 ).2008، 5دالنی( شود یممشکالت یادگیري 

به عواطف. این توانایی شامل توانایی  یده پاسخیا توانایی پردازش و  6عاطفی -پردازش حسی )3

که در فرایند آن، کودك اطالعات حسی ورودي را از  باشد یمدر خود و دیگران  ها جانیهدرك 

                                                
1. Kranowitz 
2. sensory processing 
3. vestibular 
4 . proprioceptive 
5 . Delaney 
6 . sensory- affective processing 
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از  ها تینو  ها جانیه. مرتبط ساختن نمادها و اعمال با کند یملحاظ نوع و شدت هیجان پردازش 

 ).1998، 1997 ،هیجانی است (گرینسپن و وایدر -پردازش حسی يها یژگیودیگر 

. انجام باشند یممیزان کشیدگی معمولی است که عضالت ما در موقع استراحت دارا  1تن عضالنی  )4

عضالت و تنظیم میزان کشیدگی است. تن عضالنی پایین یا نرمی  يریکارگ بهکار هدفمند مستلزم 

تا انجام تکالیف فیزیکی در مقایسه با تن عضالنی معمولی دشوارتر و  شود یمت باعث عضال

مستلزم تالش ارادي باشد. در مقابل، تن عضالنی باال یا زمختی عضالت، مانع انعطاف پذیري بدن و 

که نیازمند انعطاف پذیري و چابکی است. چالش کودکان در تن  شود یمبروز مشکل در تکالیفی 

رشد، محدودیت در کاوشگري و بازي   ریتأخیادگیري حرکتی،  يها يدشوارموجب عضالنی 

 ).2005(کرانوویس،  شود یم

یا توانایی سازمان دهی هدفمند ردیفی از اعمال یا نمادها است  2طراحی و ردیف بندي حرکتی )5

دیداري و مفاهیم فضایی است). به منظور انجام فعالیتی که  هايیرو، تصها واژه(نمادها شامل افکار، 

خواسته هاي ما را برآورده سازد، مغز باید به سازماندهی (طرح ریزي و ردیف بندي) اعمالی 

بپردازد که براي دستیابی به هدف ضرورت دارند. چالش در این توانایی باعث دشواري در 

 ). 2006و ویدر،  (گرینسپنشود یم لهأسمحل یادگیري، تفکر و 

فردي زیستی نقش  يها تفاوتفوق با یکدیگر تفاوت دارند.  يها ییتوانادر هر کدام از  کودکان 

عامل دیگري که تنوع عملکرد کودکان در مهمی در تنوع عملکرد کودکان در یادگیري و رشد دارند. 

والدین و تاریخ روابط  کیفیت سبک تربیتی ،دهد یمهاي شناختی، عاطفی و اجتماعی را توضیح حیطه

  اجتماعی کودك با دیگران است.

  

  ارتباط

پژوهشگران زیادي بر اهمیت تعامل عوامل ژنتیک و محیطی بر چگونگی رشد انسان تاکید دارند. 

کودکان ناشی از فرایند تعامالت پویاي عوامل زیستی، فرهنگی و اجتماعی  یشناخت روانتحول جسمی و 

 موجود زنده) با وجود تاکید بر نقشه زیستی تحول شناختی انسان، تعامل 1962. پیاژه (شود یمدر نظر گرفته 

ویگوتسکی و در چهارچوب  ریتحت تأث. دانست یمو محیط را در تحول شناختی کودك تعیین کننده 

                                                
1.  muscle tone 
2 . motor planning and sequencing 
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سطح باالي شناختی شامل تفکر و  يها ییتواناهاي تعاملی، نقش تعامالت اجتماعی در تحول دیدگاه

  ).  1985، 1ورتشاهی مورد توجه قرار گرفته است (خودآگ

در رشد  2فردي مبتنی بر ارتباط با تاکید بر نقش تعامالت هیجانی يها تفاوت -مدل تحولی

ژنتیکی از قبل تعیین  يها یژگیوپایه انسانی نه به عنوان  يها ییتواناانسان معتقد است که همه  یشناخت روان

ند که در درون روابط هیجانی کودك با هستاکتسابی  يها تیقابل، بلکه شوند یمشده در فرایند رشد ظاهر 

 - رویکردي زیستی، فردي مبتنی بر ارتباط يها تفاوت-. مدل تحولیابندی یمدیگران ساخته و تحول 

ست که هر کودك با سیستم عصبی منحصر ا . اعتقاد بر ایندهد یم ارائهاز تحول انسان  3اجتماعی -روانی

. سیستم عصبی کودك، خود را در چگونگی کارکرد حواس، گذارد یمپا به عرصه زندگی به فردي 

خانواده و جامعه اي که  ،. از طرف دیگردهد یمحسی، شناختی و هیجانی نشان  يها پردازش، ها حرکت

سبک تربیتی خود که در میزان کنترل، آزادي، محبت و غیره  ریتحت تأث ،دیآ یمکودك در آن به دنیا 

زیستی  يها یژگیوکیفیت تعامل .پردازد یمدك به ارتباط متقابل اي دارد، با کومتمایز کننده يها یژگیو

خاص هر کودك و سبک تربیتی والدین، تعیین کننده سالمت و اختالل  تحولی است(گرینسپن و ویدر، 

دگی والدین ، اگر ویژگی زیستی بیش حساسیتی کودك با سبک خشن و کنترل کننطور نمونه). به 1998

همین ویژگی زیستی در  که یدر صورت .دینما یماضطرابی  يها اختاللهمراه شود، کودك را مستعد 

بلکه کودك به  ،تعامل با سبک والدینی آرام کننده و گفتگویی، نه تنها چنین سرنوشتی نخواهد داشت

  ). 2009تحول روانی متناسب با سن خود دست خواهد یافت(گرینسپن، 

، دینما یمانسان تعیین کننده  یشناخت روانوالدین را در تحول  -عامل مهمی که ارتباطات کودك 

در  بیشتر(خشم، عشق، احساس گناه) ها جانیه. شوند یماست که در فرایند تعامالت ظاهر  ییها جانیه

بر  فردي مبتنی بر ارتباط يها تفاوت-. مدل تحولیندینما یمفضاي روابط بین فردي انسانی ایجاد و بروز 

که معتقد به توازي شناخت و  ییها دگاهیدتاکید زیادي دارد. در این چهارچوب، برخالف  ها جانیهنقش 

          عامل 6ها جانیه .باشند یم) 1984، 5(الزاروس ) و یا تقدم شناخت بر هیجان2002، 4(لداکس هیجان

، 7(گرینسپن و شانکرشوند یمقیت در نظر گرفته شناخت، تفکر، اخالق، خودآگاهی و خال مدنآدیپد

                                                
1. Wertsch 
2 . emotional interactions 
3 . biopsyosocial approach 
4 . LeDoux 
5 . Lazarus 
6 . emotions 
7 . Shanker 
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، توجه، حافظه ها حرکتانسان شامل حواس،  »1تیم ذهنی«). 2006مک میالن،  ؛2001 گرینسپن،؛ 2004

با فراهم ساختن هدف براي رفتار،  ها جانیه. شوند یمتحت هدایت هیجان، هماهنگ و یکپارچه 

 طور. به شوند یمو نیز باعث معناداري تجربیات فرد  ندینما یممختلف ارگانیسم را هماهنگ  يها قسمت

به اسباب بازي او را براي نگاه کردن، دست دراز کردن، به دهان بردن، تکان دادن،  تمایل کودكمثال، 

 رساند یمبعدي مواجهه با اسباب بازي یاري  هايهبه حافظه سپردن این تجربه، یادآوري خاطره آن در دفع

، توجه، حافظه و یادآوري تحت مدیریت ها حرکتارگانیسم شامل حواس،  يها قسمتو بدین ترتیب همه 

گیري همچنین اساس شکل ،ها جانیه). 1998(گرینسپن و ویدر، ابندی یمهیجان یکپارچه و سازمان 

(چگونگی این فرایند در مبحث بعدي توضیح داده باشند یمو نمادهاي زبانی  ها دهیاذهنی،  يها ییبازنما

شد) که در جریان تخیل، تفکر و استدالل منطقی و انتزاعی بعدي مورد استفاده قرار  خواهد

در کارکردهاي سالم  ها جانیه). شواهد پژوهشی فراوانی در مورد نقش 2004(گرینسپن و شانکر، رندیگ یم

  ).2011، 5و مولر 2011، 4و کنزینکر 3؛ وارینگ2011، 2و غیر انطباقی انسان وجود دارد( پسوا

 گذارند یمتحولی را پشت سر   ،ز لحظه تولد، نوزادان با مشارکت در تعامالت هیجانی با مراقبانا

فردي مبتنی بر  يها تفاوت-. مدل تحولیشوند یمساختارهاي روانی سطح باال  مدنآ دیپدکه منجر به 

 .نامد یماین تحوالت را مراحل رشد هیجانی کارکردي  ارتباط

  

  کارکرديمراحل تحول هیجانی 

در هدایت و یکپارچه سازي رفتار، تحول یکپارچه انسان در قالب  ها جانیهبا توجه به نقش 

به توالی تکامل  هیجانی کارکردي . مراحل تحولاند شدهتوصیف  »6مراحل تحول هیجانی کارکردي«

اجزاي سیستم  باعث سازمان دهی بهتر آنهادارند که دستیابی به اشاره هیجانی کلی  يها ییتوانایابنده 

سطح باالتر جسمی، شناختی، اخالقی و اجتماعی و در مجموع، تحول یکپارچه  يها ییتواناعصبی و بروز 

فرد را در درك و تعامل با جهان یاري  ها ییتوانا. از آنجا که این شود یمانسان  یشناخت روانجسمانی و 

  ).2004(گرینسپن و شانکر، اند شدهنامیده  »کارکردي«، رساند یم

  

                                                
1.  mental team 
2. Pessoa 
3. Waring 
4. Kensinger 
5. Mueller 
6. functional emotional developmental stages 



 1391بهار و تابستان، 1، شماره 2سال                                دانشگاه فردوسی مشهد        نامه مبانی تعلیم و تربیت،  پژوهش   116

                                              ماهگی)                                                      3(تولد تا  2و تنظیم 1: توجهاول

 يها کیتحرفیزیولوژیک و  يها حالتتکلیف نوزاد تنظیم  نیتر مهمهنگام تولد و پس از آن،  در

 و بالیدگی فیزیولوژیک، پاسخ دهی مراقبان  هنتیج در تنظیمی خود سازوکارهايدریافتی از حواس است. 

 ردیگ یمزندگی، نوزاد یاد از طول این مرحله اولیه  .  درابندی یمنوزاد با خواسته هاي محیطی تحول  انطباق 

که برایش لذت  درونی خود بپردازد تا بتواند تعاملی را يها حالتتا برانگیختگی شدید را تحمل و به تنظیم 

ایفا نقش مهمی  ). والدین در تنظیم سطح برانگیختگی نوزاد1996، 3حفظ کند(اسروف ،بخش است

) و نیز خش( از طریق تغذیه، در آغوش گیريمحیطی لذت ب يها کیتحربا فراهم ساختن  آنها. کنند یم

 يها کیتحرتا  شوند یمهیجانی و فیزیولوژیک باعث  يها یختگیرکمک به کودك در تعدیل به هم 

 بیرونی قابل تحمل و به تدریج براي کودك لذت بخش شوند. در این صورت است که کودك به محیط

. چنین عواطفی باعث توجه کودك به محیط و شود یم مند عالقه) ، لمسها رنگاطراف (شامل صداها، 

و لمس)،  ها رنگ(و توجه به صداها،  . در نتیجه عالقه به محیط اطرافشود یم آنهاکنجکاوي در باره 

 یدهزیتمتوجه و شروع به  کند یمو لمس  شنود یم، ندیب یمحسی یا  آنچه که  يها کیتحرکودك  به 

و شکل دهی حسی  يها کیتحر. در واقع، هوش کودك با استفاده از حواس و تمیزدهی دینما یم

).  2006(گرینسپن و ویدر، کند یمیت طرح چهره مادر، صداي پدر) شروع به فعالحسی محیط( يها طرح

انسان ایفا  یشناخت رواناز همان ابتداي زندگی نقش خود را در تحول  ها جانیه ،شود یمچنانکه مالحظه 

عالوه بر دریافت فیزیکی،  ها حسدر این نکته نهفته است که هر کدام از  علت این اثرگذاري. کنند یم

 ها جانیه، کلید درك نقش شود یمنامیده  4موضوع که رمزگذاري دوگانه. این کند یمهیجانی را نیز ایجاد 

مثال، همزمان با دریافت صدا، لمس و یا  طور). به 1999، 5(گرینسپن و لوئیسباشد یمدر سازماندهی رفتار 

 یک دیدن یک محرك، مثل شنیدن صداي مادر، لمس اسباب بازي و یا دیدن یک شی، مغز کودك

فردي کودکان در  يها تفاوت. با توجه به دینما یمنیز به شکل لذت یا ناراحتی تجربه ارزیابی هیجانی را 

 طور نمونه،گیري عواطف متفاوتی در کودك بود. به شاهد شکل توان یمکارکرد حسی و حرکتی 

، کند یمدریافت  »آزارنده«کودکی با ویژگی بیش واکنشی شنوایی که صداهاي معمول و یا شدید را 

  ). 2009تمایلی براي کنجکاوي و توجه به صداها نشان ندهد(گرینسپن و گرینسپن، ممکن است 

  

                                                
1 . attention 
2 . regulation 
3 . Sroufe 
4 . dual coding 
5.  Lewis 
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                                                          ماهگی) 7تا  2( 2ها انسانو جذب شدن به  1تیدوم: صمیم

، به تدریج کند یمبا نقشی که مادر یا مراقب در فراهم سازي محیطی گرم و محبت آمیز ایفا 

و از این طریق  شود یمو به مادر یا مراقب خود عالقمند  کند یمسرمایه گذاري عاطفی  آنهاکودك روي 

. لذت و شادي حاصل از ارتباط عاطفی با مراقبانش او را قادر دینما یمحس عمیق صمیمیت را تجربه 

مختلف چهره آنان را  يها جانیهز صوتی و نی يها طرح ها آنها و چهره تا با توجه نمودن به صدا سازد یم

اجتماعی اولیه  يها يریادگیث باع تیمیصمعواطف دلبستگی و  ،درك و رمزگشایی کند. بدین ترتیب

. این تجربه، اساس عملکرد او را به عنوان بخشی از خانواده، گروه یا محله و بعدها در یک جامعه و شود یم

در  توانند یمتحقیقات زیادي نشان دادند که چگونه  الگوهاي دلبستگی ناسالم  .دهد یمفرهنگ تشکیل 

-البته در مدل تحولی). 3،1980ویمنفی داشته باشند (کار ریکودکان تأثتحول شناختی، هیجانی و بین فردي 

رایج در متون  »4دلبستگی«فراتر از  ها انسانجذب شدن به  و تیمیصممبتنی بر ارتباط،  مفهوم  يها تفاوت

و سطوح انگیختگی در درون بافتی از ارتباط  ها جانیهتوانمندي تنظیم روانشناسی تحولی است و شامل 

با  کند یممثال، زمانی که کودك احساس آشفتگی  طور). به 1996، باشد(اسروف کودك نیز می-والد

ن ه آگویی بعالمت و پاسخو مادر حساس با فهم  دهد یماي به مادر عالمت صوتی و چهرههاي هاشار

فردي کودکان در  يها تفاوت. رساند یمکودك را در دستیابی به وضعیت آرام و تنظیم شده یاري 

به حواس و نیز شخصیت و سبک تربیتی والدین هر کدام در  یده پاسخچگونگی دریافت، پردازش  و 

شدگی منجر شوند. نوزادانی  به درجات مختلفی از تحول صمیمیت و جذب توانند یمتعامل با یکدیگر 

چنین نوزادانی  را به منظور ایجاد پیوندهاي هیجانی بکار ببندند. مثالً حواسشان توانند ینموجود دارند که  

به دلیل بیش واکنشی، به  ها کیتحربه دلیل کم واکنشی و یا دریافت آزارنده  ها کیتحربا عدم دریافت 

 ،5(گرینسپن و سالمنورزند یمهیجانی با دیگران اجتناب  تماس حسی و در نتیجه تماس طور فعال از

1995 .(  

  

                            ماهگی) 10تا  4( 6سویه ارادي ارتباط متقابل دو سوم:  

غیرکالمی  يها عالمتدر سال اول زندگی، کودك با مادر یا مراقب خود به رد و بدل کردن 

                                                
1 .intimacy 
2 . engagement 
3 . Carew 
4 . attachment 
5 . Salmon 
6. two-way intentional communication 
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. توانایی نوزاد براي استفاده شود یم) مشغول يآوا گردست و پا،  يها حرکت(ابرازهاي چهره اي،  عامدانه

. چنین تعامالت کند یمیفا اي هدفمند با دیگران در تحول شناختی او نقش حیاتی ااز صدا و بدن در مبادله

 ،مثال طورتا براي اولین بار روابط علت و معلولی را احساس کند. به  دهد یمبه کودك امکان  هیجانی

. این شود یمحالت شادي و تولید صدا) پدر( یده پاسخباعث  ،کند یملبخندي که کودك به پدر ابراز 

و درك او از دنیا به عنوان مکانی » واقعیت«آغاز درك کودك از  توان یمحس ظاهر شده از علیت را 

  هدفمند و نه تصادفی تلقی نمود. 

که طی آن کودك ابتدا در  استاي از رشد شناختی نگرش در تقابل با دیدگاه هاي پیاژهاین 

با کشیدن نخی که به اسباب بازي وصل  ماهگی و از طریق عملش بر روي دنیاي فیزیکی (مثالً 8-9حدود 

) به کند یمو بدین طریق رابطه رفتار کشیدن و دستیابی به اسباب بازي را درك  ابدی یماست به آن دست 

  ). 2006(گرینسپن و ویدر، شود یم ك رابطه علت و معلولی نایلدر

کودك در  هايه، درك علیت بر اساس تجربمبتنی بر ارتباط يها تفاوت-مدل تحولی از دیدگاه

ماهگی).  4(دهد یمرخ  ،کند یمبا والدین خیلی زودتر از سنی که پیاژه پیش بینی  اش یجانیهروابط 

که حس علیت ابتدا در  کند یمبیان   مبتنی بر ارتباط يها تفاوت-مدل تحولی)، 1962برخالف نظریه پیاژه (

مکرر  شدن ریدرگ. نوزاد با ابدی یمو سپس به دنیاي اشیاء تعمیم  کند یمسویه بروز  تجربه هیجانی مبادله دو

در تعامالت هیجانی متقابل، به طور روزافزونی به درك خود به عنوان موجودي هدفمند دست می بابد. 

که به آن پاسخ » من ریغ«با  کند یمیا غان و غون  زند یمبه عنوان کسی که لبخند » من«ین نوزاد به تدریج ب

انواع  دهد یم. در فرایند تعامالت گسترده اي که بین نوزاد و مراقب رخ شود یمتمایز قائل  ،دهد یم

مراقب به  یده پاسخ. با شوند یمرد و بدل( شامل عشق، خشم، ترس و عصبانیت)  ها جانیهگسترده اي از 

  . شود یمل ئنا ها جانیهو دریافت بازخوردهاي مختلف، نوزاد به درك تمایز درونی  ها جانیه

مراقب، فرایند فوق  -تعاملی کودك يها سبکفردي و یا  يها تفاوت ریتحت تأثبدیهی است 

عضالنی تن  (مثالًها حرکتزیستی کودك در حواس و  يها چالش، طور نمونه. به ببیندآسیب  تواند یم

صوتی و حرکتی ) و یا  اي،چهره ،بدنی هايههیجانی(اشار يها عالمتحرکتی)، مانع ارسال  ریتأخپایین، 

مراقب به عالیم هیجانی  یده پاسخ. از طرف دیگر، عدم حساسیت و شود یمدرك بازخوردهاي مراقب 

(گرینسپن و شود یممانع از دریافت بازخورد و در نتیجه عدم تحول سالم درك خود و دیگران در کودك 

  ).  2006ویدر، 
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                                                     ماهگی) 18تا  9(1اجتماعی سالهم حلچهارم: 

در تعامالت اجتماعی پیدا  يتر فعالسمی، کودك نقش در طول سال دوم زندگی، به خاطر رشد ج

و کودك  ابدی یماشکال پیچیده تري  ،و با اینکه مبادالت کودك هنوز در سطح پیش کالمی است کند یم

خود  يها خواستیک سري طوالنی از تعامالت اجتماعی را براي حل مسایل و یا رسیدن به  تواند یم

اي و بدنی او را به سمت آشپزخانه چهره ه هايو با اشار ردیگ یمدست پدرش را  سازمان دهی نماید. مثالً

درب را باز کند و آنگاه دستش را براي برداشتن  خواهد یمو با اشاره به یخچال از پدر  کند یمهدایت 

مختلف  2هايباعث یادگیري طرح ییها تعاملوالدین، چنین  یده پاسخ. در صورت کند یمدراز  وهیم آب

رفتن به ، طرح فضایی وهیم آبطرح عمل براي خوردن  مثالً(شوند یمرفتاري، فضایی و زبانی  هیجانی،

. اکنون کودك دهد یم، ادراك و رفتار کودك را سازمان ها طرح). یادگیري آشپزخانه، طرح امیال خود

اي شده به گونه گرفته ادی يها طرح، صدایی و لمسی را در قالب دیداري يها محركمحیط مملو از 

آموخته شده  يها طرحو به جاي اعمالی مجزا و تکه تکه، رفتارش را در درون  کند یمسازمان یافته ادراك 

، فهم کودك را نسبت به چگونگی عملکرد افراد ها طرح. دیدن دنیا در قالب سازد یمیکپارچه و هماهنگ 

. در واقع، توانایی شود یمبینی در کودك و باعث شکل گیري انتظارات و پیش  دهد یمو اشیاء افزایش 

را بر روي آن خواهد   اش یزندگذاتی هوش است که کودك بقیه  مؤلفه، ها طرحبازشناسی و سازماندهی 

از آنکه یک کودك بهنجار، زبان و نمادها را کسب نماید، به خاطر  تر شیپخیلی  ،ساخت. بنابراین

اساسی  ییها مهارتبراي ادراك و پاسخ به محیط،  ییها طرحمشارکت در تعامالت هیجانی و شکل گیري 

  ).2006(گرینسپن و ویدر، کند یمدست آورده است که او را قادر به فهم و عمل در جهان پیرامونش ه ب

تحول هیجانی کارکردي از طریق تعامالت هیجانی متقابل با مراقب، عالوه بر توسعه درك 

در ابتدا کلی و  ها جانیه. دینما یمرا قادر به تنظیم عواطف کودك از خود، دیگران و محیط اطراف، او 

خشم در نوزاد، یورشی ناگهانی است که ماهیت بدنی دارد. تحول هیجانی  طور نمونه،. به اند افتهیناتمایز 

. اکنون کودك با ابرازهاي چهره اي و دینما یم 3ها جانیهکارکردي، کودك را قادر به عالمت دهی 

تا  شود یم. این تحول باعث کند یم(خشم، ترس، محبت) را عالمت دهی  مختلف يها جانیه، صداها

هیجانی شدید و اولیه را به احساسات و رفتاري بسیار تعدیل یافته تر تبدیل  يها واکنشکودك بتواند 

. کند یمکودك ایفا  ها جانیهنماید. دلیل دستیابی کودك به این قابلیت، نقشی است که مراقب در تنظیم 

گیري و صداي مالیم خود، کودك را  در آغوش، با شود یممادري که عالئم خشم نوزاد را متوجه  مثالً

                                                
1. social problem solving 
2. patterns 
3. emotional signaling 
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. در این وضعیت، کودك بدون نیاز به خالی کردن خشم کلی خود با رساند یمدر تحمل هیجان یاري 

، این امکان را فراهم موقعبه  یده پاسخعالمت دهی هیجانی رنجش خود را ابراز کرده است و مادر نیز با 

 ). 1999تا کودك به خواسته خود برسد(گرینسپن و لوئیس،  ساخته

  

  ماهگی)                                                       30تا  18( 1ها دهیایا  ها ییبازنماایجاد   :مپنج

تا بین  شود یمهیجانی، کودك قادر  يها عالمتتعامالت هیجانی و رد و بدل شدن مکرر  در نتیجه

هاي هیجانی، بدون توسل ابرازشود. کودك با  قائلادراك و عمل که تاکنون به هم پیوسته بودند، تفکیک 

(گرینسپن  کند یممستقل از عمل را تجربه  »نیتخواست یا « با نگاه غضب آلود به جاي زدن) به عمل (مثالً

دست آمده است، به ه قابلیتی که با واسطه تعامالت هیجانی مکرر بچنین . )1996یدر، و؛ 2006و ویدر، 

بتواند به  ها آناز اشیاء، افراد و اعمال بسازد که حتی در غیاب  »2تصویري ذهنی«تا  دهد یمکودك امکان 

  آن دسترسی داشته باشد. 

 »ایده«. شود یمتبدیل ذهنی  ییها دهیابازنمایی یا در این مرحله، دانش حسی و عملی کودك به 

مادر چکیده اي از تجربه هاي حسی و هیجانی است که کودك از لحظه تولد کسب کرده است (شامل 

 تواند یمکودك اکنون  لمس، تصویر ذهنی از چهره، صداي گرم و یا عواطف عشق، گرما و عصبانیت). 

   .کند يکار دسترا  ها دهیا  در ذهنش بدون هیچ گونه اجباري براي انجام اعمال،

 تواند یمزیرا اکنون  .دهد یمانعطاف پذیري چشمگیري   به او در استدالل و تفکر، این موضوع

بدون نیاز به انجام رفتار یا عملی، خواسته یا منظور خود را دنبال  مشکالت را به طور ذهنی برطرف سازد و

نمادین رفتارها و احساسات  هئ. کودك یا فرد بالغی که به توانایی بازنمایی دست نیافته است به جاي اراکند

عصبانیت خود را با زدن دیگران یا  »من عصبانی هستم«به جاي گفتن اینکه  . مثالًکند یمعمل  آنهابه 

   . کند یمشکستن وسایل ابراز 

د که در هستنبه ایده هاي ذهنی  ییها برچسبکه در یک زبان معین وجود دارند، تنها  ییها کلمه

. به عبارت کند یمرا با دیگران تسهیل  ها دهیامختلف را دارند و قابلیت انتقال  يها جانیهاي از خود آمیزه

بلکه تنها روش جدیدي براي طبقه بندي و گسترش دانش و  ،کنند ینمهوشیاري ایجاد  ها کلمهر، دیگ

  . )2004(گرینسپن و شانکر، اند آمدهدست ه است که در دوران پیش نمادي ب ییها یآگاه

 

                                                
1. making ideas 
2. image 
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  سالگی) 6تا  3: تفکر منطقی (ها دهیاششم: پل زدن بین 

تا   شود یمو دستیابی به زبان، کودك قادر  ها دهیاو با گسترش  در ادامه تحول هیجانی کارکردي 

را با افراد دیگر مبادله  ها دهیابلکه  ،منطقی برقرار نماید. کودك صرفاً داراي ایده نیست يها پل ها دهیابین 

. دهد یمپاسخ  ها آن يها سؤالهاي خود به و با مرتبط ساختن نظرات و عقاید دیگران با ایده کند یم

و نه بر اساس تصادف.  دهد یماي واقعی و منطقی ربط را به گونه ها دهیاکودك در پاسخ دهی به دیگران، 

 سؤالاي را که با که دارد، ایده ییها دهیااز میان انبوه  »بیرون بروي ؟ یخواه یمچرا « سؤالدر پاسخ به  مثالً

ساسات که اکنون به بین اح تواند یم. کودك »بازي کنم خواهم یم«: کند یمانتخاب  ،ارتباط منطقی دارد

. کودك »از اینکه برایم عروسک خریدي، خوشحالم« ، ارتباط برقرار کند:اند شدهکالمی تبدیل  نمادهاي

کودك با  . مثالًکند یمك پیچیده تري از خود و دیگران پیدا ، درها دهیادر نتیجه توانایی پل زدن بین 

و با عذرخواهی  کند یمدرك واکنش ناراحتی دوستش از شکستن اسباب بازي، رفتار قهر او را پیش بینی 

قهر کردن). انواع متنوعی از  -ناراحتی -(شکسته شدنشود یماز شکستن اسباب بازي با موقعیت مواجه 

تمایز قائل   یافتن پیامدهاي موافق اجتماعی،  با تضادها، شامل توانایی کنار آمدن   واقعیتاستدالل و درك 

  ).2006شدن بین واقعیت و خیال نتیجه این توانایی جدید هیجانی کارکردي است (گرینسپن و ویدر، 

  

  نتیجه گیري

در آن تحول  که دهد یم ارائهفردي، نگرش نوینی  يها تفاوتارتباطی مبتنی بر  -مدل تحولی

  »مراحل تحول هیجانی کارکردي« یکپارچه همه ابعاد جسمی، حرکتی، شناختی و اجتماعی انسان در قالب

منحصر به فرد زیستی، محیط فیزیکی و  يها یژگیو ریتحت تأث. همه کودکان شود یمتوصیف و تبیین 

ک تربیتی والدین تعیین فردي کودك و سب يها یژگیو. کیفیت تعامل کنند یماجتماعی خود را تجربه 

توجه و  يها تیقابل. تحول سالم به معنی دستیابی به باشد یمکننده سالمت و یا عدم سالمت تحول انسان 

و قابلیت تفکر  ها دهیاو افکار با دیگران، شکل دهی  هاتها، نی خواستهتنظیم، جذب شدن در ارتباط، مبادله 

گذاشته  ننام برده در طول دوران نوزادي و کودکی بنیا يها تیقابل. باشد یم ها دهیامنطقی یا پل زدن بین 

هوشی، تفکر، زبان، خودآگاهی  يها ییتوانا. شوند یمو در سراسر زندگی بعدي بالیده و پیشرفته  شوند یم

مثال، اضطراب،  طوربه ( پایه است. اختالل و یا عدم سالمت يها تیقابلخالقیت نتیجه تحول این  و

 يها تیقابلو یا عدم تسلط بر این  1یادگیري) ناشی از فقدان يها یناتوانخاشگري، وسواس و افسردگی، پر

                                                
1. deficiency 



 1391بهار و تابستان، 1، شماره 2سال                                دانشگاه فردوسی مشهد        نامه مبانی تعلیم و تربیت،  پژوهش   122

. به عبارت دیگر، اختالالت نه الگوهاي رفتاري از قبل تعیین شده توسط کدهاي ژنتیکی، باشد یمتحولی 

 ریتحت تأثند که تحول بهنجار و سالم را هستاجتماعی  يها تجربهزیستی و یا  يها چالشبلکه محصول 

به دلیل ماهیت تعاملی عوامل زیستی و اجتماعی تا حد زیادي  هاي درمانی. در فرایند مداخلهاند دادهقرار 

  قابلیت پیشگیري و درمان اختالالت وجود دارد. 

وزه درمان فردي، ح يها تفاوتارتباطی مبتنی بر -حوزه هاي کاربرد مدل تحولی نیتر مهمیکی از 

ارتباطی -. مطالعاتی که در خصوص اثربخشی رویکرد درمانی مدل تحولیباشد یمطیف اتیسم  يها اختالل

بیانگر نتایج مثبت این مداخله در کاهش نشانگان بالینی  ،فردي صورت گرفته است يها تفاوتمبتنی بر 

 يها تفاوتارتباطی مبتنی بر -طیف اتیسم است. شواهد پژوهشی زیادي در تایید مدل تحولی يها اختالل

؛ 2007و همکاران،  3؛ سولومون2002، 2و پرالز 1؛ ماهونی1997ه شده است (گرینسپن و وایدر، ئفردي ارا

و  9؛ هوانگ1998، 8؛ جوسلین 1991، 7و دالال 6؛ راجرز2006، 5؛ جمباشر2011 همکاران و 4پاجاریا

و  2010و همکاران، 14؛ آدام2010و همکاران، 13؛ کاساري2004، 12و آدامز 11؛  آلدرد2000، 10هانگز

تحقیقاتی  فردي يها تفاوتارتباطی مبتنی بر -مدل تحولیدر ایران نیز بر اساس  ).2001، 16و مک گی

 ؛1390صورت گرفته است که  به بررسی کودکان داراي اختالل نقص توجه و بیش حرکتی(کریمیان،

رخاشگري و تئوري ذهن کودکان پیش دبستانی(جان نثار، )، پ1391)، رشد زبان (مفرد، 1391صمصامی، 

نقش رشد هیجانی  ها آن)  پرداخته است و در 1391) و تئوري ذهن در کودکان نابینا(هاشم زاده،1391

  مورد تایید قرار گرفته است.  یشناخت روانکارکردي در تحوالت 

مهم نظري و عملی در حیطه  يها داللتفردي داراي  يها تفاوتنی بر ارتباطی مبت -مدل تحولی

، مشاوره، رشد کودك، تعلیم و تربیت همگانی و تعلیم و تربیت کودکان داراي نیازهاي یدرمان روانهاي 

                                                
1 . Mahoney 
2 . Perales 
3 . Solomon 
4 . Pajareya 
5. Gernsbacher 
6 . Rogers 
7. Dellala 
8 . Joce  
9 . Hwang 
10 . Hughes 
11 . Aldred 
12 . Adams 
13 . Kasari 
14 . Odom 
15 . Lord 
16. Mc Gee 
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. این مدل نگاه متفاوتی به ماهیت یادگیري، روش تدریس، برنامه درسی، ارزشیابی، ارتباط با باشد یمویژه 

  یشناخت رواناي تربیتی و مداخله يها روشتحولی و تشخیص اختالالت  يها روشکودك و دانش آموز، 

 يها تفاوتداشتن رویکردي  یکپارچه نگر به تحول انسان، پذیرش واقعیت  آنهاکه مشخصه  کند یمه ئارا

 . باشد یمانسان  یشناخت روان نظامبه عنوان مهندس  ها جانیهفردي و توجه به نقش 

  

  

  

 

  :منابع

 پایـان نامـه  . ي تئوري ذهـن و رشـد هیجـانی بـا پرخاشـگري کودکـان پـیش دبسـتانی        رابطه). 1391جان نثار، مریم (

  کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه فردوسی مشهد.

و مقایسـه   ADHDبررسی رشد هیجانی کارکردي کودکان پیش دبستانی داراي نشانه هاي  ).1390کریمیان، جواد (

پایان نامه کارشناسـی   .)DIR(فردي مبتنی بر ارتباط يها تفاوت-آن با کودکان عادي از دیدگاه مدل تحولی

 ، دانشگاه فردوسی مشهد. شناسی تربیتی ارشد رشته روان

حســی و  يهــا پـردازش ي توانــایی  ریــز و مقایسـه در شـهر نــی  ADHDبررسـی شــیوع  ). 1391صمصـامی، صــدیقه ( 

پایـان نامـه کارشناسـی ارشـد رشـته      .  هاي حرکتی کودکـان داراي ایـن اخـتالل بـا کودکـان عـادي       مهارت

 ، دانشگاه فردوسی مشهد.شناسی تربیتی روان

 در زبـان  کـاربردي  رشـد  و کـارکردي  هیجـانی  رشـد  با کودك-مادر  رابطه بین ارتباط بررسی). 1391مفرد، فریبا (

دانشگاه فردوسی ، شناسی تربیتی پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روان مشهد. 7 ناحیه دبستانی پیش کودکان

 مشهد

در کودکـان دبسـتانی نابینـاي شـهر     و رشد هیجـانی کـارکردي   بررسی رشد تئوري ذهن ). 1391هاشم زاده، زینب (

 ، دانشگاه فردوسی مشهد.شناسی تربیتی پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روان. امشهد و مقایسه با همتایان بین
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