
 كظٌ گُِی ه رصذ نغسی کُدکان

ٍا نزتبط است ه اِو نُضُع اٍهّت  ٍاِی در فعالّت نغسی آن هسال با بزهز تفاهت سو خُاىذن کتاب بزای کُدکان کم

نحللان نزکس پسصکی بّهارستان کُدکان سّيسّياتی در اهٍاُِ، بزای  کيذ. ٍا بزجستٌ نی خُاىذن هالذِو را بزای آن کتاب

اىذ خُاىذن کتاب در طُل نزحلٌ حّاتی رصذ ه پّش از دهران نَذ کُدک تأثّز نعياداری رهی تُاىاِی  دادًىدستّو بار ىضان 

 .کيذ بّيی نی ٍا در کتابدُاىی را پّش ٍا تُسط نغس کُدکان دارد ه نُفلّت آن پزدازش داستان

صان نّکزدىذ تا ِادگّزی اهلٌّ  ُدکاناز بذه تُلذک کتاب پّش از اِو ىّس داىضهيذان ٍهُارً هالذِو را تضُِق بٌ خُاىذن

بدضيذ. با اِو حال تا  ٍا را ارتلا نی ٍا را تلُِت کزدً ه اتظاالتی را در نغسصان خلق کييذ کٌ اِو اتظاالت، رصذ زباىی آن آن

آِا پّش از اِو، صُاٍذ نستلّهی دربارً اثز نطالعٌ رهی نغس کُدکان ارائٌ ىضذً بُد.بٌ نيظُر پاسخ بٌ اِو پزسش کٌ 

دبستاىی سالم  کُدک پّش 91گرارد ِا خّز، تّم تحلّلاتی  دبستاىی اثز نی ٍای نغسی کُدکان پّش خُاىذن داستان بز صبکٌ

ای  درآنذ بُدىذ.هالذِو کُدکان پزسضيانٌ ٍای کم ٍا از خاىُادً درطذ از آن 73بّو سيّو سٌ تا پيج سال را بزرسی کزد کٌ 

ٍا در نيسل طزاحی صذً بُد. اِو پزسضيانٌ بز نُضُعاتی ناىيذ  ِک صياختی آنرا پز کزدىذ کٌ بزای ارزِابی تحز

صذً، تعانل  ٍای خُاىذً خُاىذن هالذِو بزای کُدکان، دستزسی بٌ کتاب، نّسان زنان کتابدُاىی هالذِو ه تيُع کتاب کتاب

ٍاِی ناىيذ صهارش  آِا هالذِو نَارت کزدن ه ٍهچيّو اِو نُضُع نتهزکس بُد کٌ ه بازی  هالذِو با فززىذان از جهلٌ طحبت

، فعالّت نغسی کُدکان (fMRI) اىذ ِا خّز.با تظُِزبزداری تضذِذ نغياطّسی عهلکزدی ه اصکال را بٌ کُدکان آنُزش دادً

ٍای نزتبط با سيضان از طزِق ٍذفُن ارزِابی صذ. در اِو نذت کُدکان بّذار بُدىذ ه ٍّچ ىُع  دادن بٌ داستان ٍيگام گُش

ک دِذاری هجُد ىذاصت.ىتاِج ىضان داد، كزار گزفتو زِاد کُدکان در نعزض کتابدُاىی در نيسل، با فعالّت ىُاحی نحز

اىذ ه هجُد اِو ىُاحی بزای زبان صفاٍی ه خُاىذن حّاتی  ٍا نزتبط بُد کٌ با پزدازش نعياِی نزتبط خاطی از نغس آن

 .ٍستيذ

سازی، ىلش کلّذی را در درک رهاِت ه آنادگی کُدکان بزای  داد تجسمتحلّل ىُاحی نغسی نزتبط با تدّل ذٍيی ىضان 

 .دٍذ کزدن داستان را نی ٍا انکان نجسم کيذ ه بٌ آن خُاىذن اِفا نی



داىضهيذان انّذهارىذ اِو پژهٍش بٌ تحلّلات بّضتزی دربارً نطالعٌ نضتزک ه صياساِی کُدکان در نعزض نضکالت خُاىذن 
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