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نظام موضوعات

رشــد و تعالی کودک و نوجوان
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مقدمه
نظام موضوعات حاضر در این سند با برداشتی از «نقشه مفهومی» گردآوری گشته است تا بتواند با بهره گیری از دسته بندی
کالن و زیردسته بندی های موضوعی از طریق ایجاد یک زنجیره معنایی عمال تولیدکنندگان محتوایی را نسبت به اولویت
های موضوعی و عملیاتی در صحنه تربیتی کودک و نوجوان آگاه کرده و آنان را در عرصه تولیدکنندگی و جهت دهی به
تهیه آثار فاخر یاری رساند.
گفتنی است برای نیل به نقشه مفهومی حاضر نسبت به دسترسی ،خوانش و منظومه سازی اسناد باالدستی اوال حوزه
فرهنگ و صنایع فرهنگی و ثانیا کودک و نوجوان و مرتبط با آموزه های ایرانی ـ اسالمی اقدام گشته است .بر این اساس
گروهی از پژوهشگران این پروژه ضمن حضور در نهادهای باالدستی فرهنگی و حوزه تخصصی کودک و نوجوان نسبت به
تهیه اسناد پشتیبان اقدام کرده و از مشورت اساتید و نخبگان این حوزه به سمت و سوی اصلی تهیه نظام موضوعات حرکت
کرده اند.

نقشهمفهومی
نواک و کاناس در تعریف نقشه مفهومی 1بیان می دارند :هر آنچه برای ثبت ایده ها و تصویرسازی مسائل به
شیوه ساده و از راه طبیعی آن و به منظور ارتباط دادن فهم کالن به سایر افراد صورت پذیرد عمال نقشه مفهومی
است که تهیه می شود و در دسترس قرار می گیرد 2)Novak, Cañas, 2006( .همچنین لیهی معتقد است
3
تفسیر از خوانش متن و فهم زبان طبیعی آن برای نیل به نقشه مفهومی باید مورد نظر باشد)Leahy, 1989( .
نقشه مفهومي ابزاري براي نمايش اطالعات در قالب مجموعه اي از نمودارها واشكال متصل به هم است كه
ارتباط منطقي بين مفاهيم به روشني در آن قابل مشاهده است .نقشه مفهومي نشان مي دهد كه ارتباطات
مفاهيم در ذهن ما چگونه شكل گرفته است.
نقشه مفهومی به عنوان ابزار اصلی و رایج برای اهداف مختلف مورد استفاده قرار می گیرد که می توان به موارد
زیر اشاره کرد:
 -1برای تجزیه و تحلیل دامنه تحقیق و تعریف مفاهیم اصلی
تعیین مرزها و ساختار موضوع تحقیق امری ضروری است .انتظار می رود که این مرزها در زمان اجرای پروژه
دقیق باشند و به نظر می رسد نقشه مفهومی یک ابزار مناسب برای پاالیش محتوا است.
 -2برای برنامه ریزی و مستند سازی پروژه در حال اجرا
نقشه های مفهومی می توانند کلیت یک طرح را نشان دهند که در شکل سلسله مراتبی سازمان یافته اند و
همچنین می توانند ثبت شوند و سند همه تغییرات باشند.
 -3برای گرفتن و نمایش روابط کشف شده در منابع جداگانه
نقشه مفهومی می تواند هم منابع اطالعاتی و هم روابط میان اطالعات و سلسله مراتب زیراطالعات را در نظر
بگیرد .در سند فعلی مهمترین علت تأیید و بکارگیری نقشه مفهومی همین علت می باشد.
 -4برای بیان تفسیرهای منحصر به فرد از متون
گیرندگان مختلف با توجه به سن ،تحصیالت ،تجربه های مختلفی دارند و لذا هر گیرنده می تواند تفسیر خود را
از متن از طریق نقشه مفهومی بیان کند.

 -5برای تطبیق تفسیرهای فردی و تعمیم آنها
1 Concept (conceptual) maps
2 Novak, J. D. & A. J. Cañas, (2006) The Theory Underlying Concept Maps and How to Construct
Them, Technical Report IHMC CmapTools 2006-01, Florida Institute for Human and Machine Cognition,
3 Leahy, R. 1989. Concept Mapping: Developing Guides to Literature. College Teaching 37(2): 62-69.

اسناد مندرج در نقشه مفهومی
به ترتیب اهمیت و بنا بر بررسی و مطالعه تمام اسناد به دست آمده باید اسناد زیر را به عنوان زیربنای نقشه
مفهومی در قالب نظام موضوعات زیست بوم مجازی درسا در نظر گرفت.
گفتنی است از خیل اسناد کاوش شده تنها اسناد ذیل دارای دسته بندی شاخصها و مولفههای گوناگون
بوده که امکان عملیاتی کردن در قالب نقشه مفهومی را دارا می باشند.

اسناد مندرج در نقشه مفهومی
دکتر علی اکبر فرهنگی و همکاران مدل سطوح سهگانه فرهنگ را ارائه داده اند 1.در این مدل میتوان به
نقش مفروضات اساسی که از انسان و زمان و مکان پیرامون او قرار گرفته اند تحت عنوان مولفه های کانونی
(محوری) یاد کرد که بر ماهیت (وجود ،فعالیت و روابط) آدمی سایه انداخته و باعث ریل گذاری اساسی در
زندگی انسان می شود.
در جامعهشناسی و ذیل مسئله هویت نیز انواع هویت مطرح میگردد که سنگ بنای رشد و استقرار شخصیت
آدمی است و سه عامل خانواده ،ملیت و دین باعث شکلگیری و ریلگذاری شخصیت فرد و تلقی او از خود
2
میشود.
جدای از این مسئله می توان به تفکیک ارزش ها و صنایع به عنوان دستاوردهای دیداری و شنیداری توجه کرد.
بر این اساس ارزش ها مفهوم اند نه واقعیت پس هم نسبی اند و هم تا زمانی که واقعیت پیدا نکنند قابل درک و
فهم نیستند .ارزش ها از آن جهت واجد اهمیت اند که هم محتوای هنجارهای اجتماعی را تشکیل می دهند و
3
هم پایه ارزیابی ما از پدیده های اطرافمان هستند و در واقع تنظیم کننده رفتار انسانی در عرصه اجتماعی اند.

 1فرهنگی  ،علی اکبر .شاه میرزایی ،وحید .حسین زاده ،علی –  -1384نظریه پردازان و مشاهیر مدیریت ،انتشارات عقیق
 2جوان و بحران هويت ،شرفي ،محمدرضا ،سروش.1380 ،
 3قلی زاده ،آذر  ،1388جامعه شناسی فرهنگی ،دانشگاه آزاد

تفکیک مولفههای اساسی بر اساس سن و جنسیت
 Rani Luederو  Valerie Riceدر کتاب ارگونومی برای فرزندان 1به دسته بندی مولفه های مختلف برای
طراحی محصوالت و مکان های خاص برای کودکان و نوجوانان می پردازند 2.چارچوب کالن مورد تحقیق خانم
لودر و رایس با تغییرات و اضافات در این نظامنامه مبنای عمل قرار می گیرد تا بتوان به فهم مولفه های هر بازه
سنی و جنسی نائل آمد .همچنین نتایج نظامنامه کودک و نوجوان که فاز سوم پژوهش زیسب بوم مجازی درسا
می باشد در این بخش مورد استفاده قرار گرفته است.
گفتنی است ویژگی های مورد اشاره  Luederتا سن  21سالگی یا ابتدای نوجوانی را شامل می شود و تحقیقات
وی بیش از این به پیش نرفته است .به همین خاطر برای احصای این مولفه ها در دوره نوجوانی از سایر منابع
3
موثق علمی شامل نظریات اریکسون ،پیاژه و فیشر استفاده شده است.

Ergonomics for Children: Designing Products and Places for Toddler to Teens
Lueder, R. (2008) Ergonomics for children, Taylor & Francis, pp. 937.
 3جان .اچ فالول ،رشدشناختى ،ترجمه فرهاد ماهر ،تهران ،رشد.1377 ،
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»»نگاه کلی به محیط خود دارند
»»احساس وابستگی کمتری دارند و عالقه
به کشف و جستجو دارند
»»به داشتهها و وسایلشان حساستر
هستند
»»توانایی تصویرسازی و خیالپردازی
باالیی دارند

»»بیشتر گوش میدهند و ارتباط چشمی
برقرار میکنند
»»مهارتهای حرکتی آنها سریعتر رشد
میکند
»»مشارکت پذیرند
»»نگهداری و مراقبت (حمایت عاطفی) از
موجودات در آنها قوی تر است

پسرانه

دخترانه

اختصاصی

خردسالي ( 1تا  6سالگي)

عمومی

کالمی

شناختی

احساسی
اجتماعی

فیزیکی

»»فهم صدای متفاوت جانداران و انسانها
»»لذت از ریتم و آوا
»»بازی با کلمات و آواها
»»لذت بردن از تکرار کلمات
»»توجه به اعداد و شمارهها
»»گفتن آدرس و مکانها

»»تشخیص چهره
»»کشف و تشخیص اشیا
»»نحوه استفاده درست از وسایل
»»جفت کردن اشیا
»»شناخت رنگها
»»تشخیص روابط کل و جزء

»»نوازش و محبت
»»عالقه به بازی
»»میل به خندیدن
»»واکنش به غریبه و آشنا
»»تقلید (به خصوص در کارهای خانه و از پدر و مادر)
»»جلب حمایت
»»مرکز توجه
»»جان بخشی به اشیا
»»کشف و پیروی از قانون
»»نوبت پذیری
»»معاشرت

»»نشستن
»»ایستادن
»»راه رفتن
»»دویدن
»»باالرفتن
»»غل دادن
»»پرتاب کردن

»»جنب و جوش باالتر را میپسندند
»»صدا و حرکت در هیجان انگیزی آنها
نقش دارد
»»چالشپذیر و رقابتکننده هستند

»»آرامش و برقراری ارتباط برای آنها
اهمیت دارد
»»احساسات و کلمات را سریعتر انتقال
میدهند
»»به شناخت افراد و اشیا و آداب و رسوم
عالقه نشان میدهند

پسرانه

دخترانه

اختصاصی

کودکی ( 7تا  11سالگي)

عمومی

کالمی

شناختی

احساسی
اجتماعی

فیزیکی

»»دامنه واژگان وسیع
»»توانایی وارونه کردن حروف
»»عالقه مند به خواندن و نوشتن
»»زبان ساختگی و محرمانه داشتن
»»داستان های علمی تخیلی را دنبال کردن
»»صحبت درباره ایده ها و تفکرات
»»خودستایی

»»تمرکز باالتر
»»افزایش توجه به افراد و اشیا
»»حفظ کردن اعداد تا  3رقم
»»فکر  کردن درباره آینده
»»فهم علت و نتیجه

»»توانایی حل مشکالت
»»تمایل به کار خوب
»»تمایل به کمک به دیگران
»»عالقه به قوانین و تشریفات
»»عالقه به جست و خیز
»»حساس و آسیب پذیر
»»تشخیص خوب و بد
»»دیدن مسئله از نگاه بیرونی (دیگران)
»»حادثه جویی
»»عالقه به تشکیل گروه
»»عالقه به کارهای واقعی

»»رشد دندانهای دائمی
»»یادگرفتن گره زدن و بازکردن گرهها
»»بکارگرفتن قدرت عضالت در تمرینات و کارها
»»استفاده از قیچی ،کارد و اشیاء خطرناک
»»استفاده از لوازم برقی
»»مهارت در استفاده از اشیاء ریز و کارهای با توجه باالتر
»»اوج هماهنگی چشم و دست
»»امکان انجام کارهای با سرعت دست
»»حفظ تعادل و هدایت وسیله
»»افزایش تحمل و بردباری

»»به کارهای مخاطرهآمیز عالقه بیشتری دارند
»»توانایی ذهن انتزاعی و ریاضی بهتری پیدا
میکنند
»»عالقه به گروههای بزرگ دارند
»»درک از خود و اعتماد به نفس باالیی دارند
»»مسوولیتپذیری و انجام کارهای فیزیکی نقش
مردانگی را تقویت میکند

»»تحمل و فروتنی باالتری دارند
»»به خودافشاگری میپردازند
»»عالقه به دوستیهای کوچک و عمیق دارند
»»اعتماد به نفس کمتری دارند و سعی میکنند
ظاهر خود را بیشتر تزیین کنند
»»مسوولیتپذیری و انجام کارهای خانه و
همچنین کارهای هنری نقش زنانگی را تقویت
میکند

پسرانه

دخترانه

اختصاصی

نوجوانی ( 11تا  17سالگي)

عمومی

کالمی

شناختی

»»دنبال تنوع محیطی است
»»حضور در مراسمات و آیینها
»»احساس تعلق به گروه و مکان به صورت عمیق پیدا میکند
»»تحت تأثیر همساالن قرار دارد
»»ارتباطات عمیق عاطفی شکل میگیرد
»»از والدین فاصله میگیرد
»»تمایل به رهبری در آنان شکل میگیرد
»»خود را به مخاطرات بزرگ میسپارد
»»خودمرکزبینی دارد
»»تقابل و حتی عصیان پیدا میکند
»» زندگی ،دین و اخالق را بازبینی میکند
»»احتمال ابتال به افسردگی و کاهش اعتماد به نفس
»»به هنرها و شعر و موسیقی عالقهمند میشود

»»برای جلب توجه حرف میزند و خود را به نمایش میگذارد
»»توانایی خطابه برای جمع را با اعتماد به نفس پیدا میکند
»»با صحبتهایش دیگران را به واکنش جمعی وا میدارد
»»از دیگران و محیط ایراد میگیرد

»»هویت جنسی برای فرد شکل میگیرد
»»تفکر منطقی در فرد شکل میگیرد
»»برخی واقعیتها را نمیپذیرد
»»برای خود ایدهآل دارد
»»به دیگران و رفتار آنها فکر میکند و آن را تحلیل میکند

»»به شناختی از خود و تواناییهایش میرسد (پاسخ به سوال من کیستم)

»»همه چیز را با نگاه خود میسنجد
»»استقالل شخصیتی و نگرشی کسب میکند
»»تاقانعنشودنسبتبهپذیرشدیدگاهبیرونیقالبمیگیرد
»»رشد مغز و توانایی استدالل

احساسی
اجتماعی

فیزیکی

»»شکل و حجم بدنی او تغییر می کند
»»تجربه بلوغ
»»افزایش ناگهانی قد و وزن
»»گرایش به ورزش تخصصی پیدا می کند
»»تغییرات بدنی خود را محرمانه و اختصاصی می پندارد
»»می تواند بیدارخوابی بکشد و تالش زیاد کند
»»تغییر صدا
»»اسکلت بدنی نوجوان تغییر می کند
»»فعالیت غدد افزایش می یابد

نظام موضوعات
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7
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حوزه اعتقادی

کلیات

خداباوری و شناخت و توجه به ادیان الهی
حقانیت دین اسالم

توحید

عدل

ایمان و اعتقاد به یگانگی خداوند

اعتقاد به عدالت خداوند در خلقت
اعتقاد به اينكه خداوند به كسي ظلم نمي كند

تأکید بر اینکه حضرت محمد (ص) پيامبر خدا است و پس از او پیامبری نیست

نبوت
اصول
عقاید

تأکید و توجه به عصمت فرستادگان الهی
معرفی قرآن به عنوان معجزه پیامبر و کالم الهی
به رسمیت شناختن وحي و ارتباط خاص خداوند با بندگان برگزیده اش

اعتقاد به حضرت علي (ع) و سایر ائمه اطهار به عنوان جانشينان بر حق پيامبر اسالم (ص)

امامت

اعتقاد به ظهور امام عصر (عج)
تأکید بر اینکه امامان از آلودگي ها پاك مي باشند و داراي عصمت هستند

اعتقاد به بازگشت همه انسان ها بسوي خداوند

معاد

اعتقاد به حيات پس از مرگ و روحيه اميدواري و پرهيز از يأس
اعتقاد به بهشت و دوزخ
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حوزه اخالق اسالمی
توجه به اخالق حسنه
صداقت
انضباط

رشد فضایل اخالقی مورد
نیاز که دارای اهمیت در
این بازه سنی می باشد:

حیا
شجاعت
ادب
پرهیز از سستی و تنبلی
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حوزه رفتاری
شناخت و آموزش
سواد قرآنی شامل:

روخوانی و روانخوانی
مفاهیم و معارف

آموزش احکام اسالمی
نماز
روزه
خمس
زکات

التزام به فروع دین

حج
جهاد
امر به معروف
نهی از منکر
تولی
تبری

توجه به حجاب و عفاف
روابط رشعی بین زن و مرد
(محرم و نامحرم)
احساس تعلق و محبت
با برادر و خواهر دینی
به خاطر مشرتکات
(قبله ،پیامرب ،قرآن و)...
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الزاماتموضوعات
عدم رواج ظاهرگرایی و
مقدس مآبی
عدم ریاکاری ،نفاق و متلق
پرهیز از ترک دنیا و تفسیر
نادرست زهد
عدم توجه به حوزه های
رشک آلود و مظاهر رشک و
بت پرستی
پرهیز از ورد به عرفان های
کاذب و معارف التقاطی

13

15

16

تعمیق فهم و درک
خودشناسی و خودآگاهی

آگاهی

تقویت اراده و انگیزه
توجه به هویت خانوادگی ،ملی و اسالمی فرد
توجه به ریشه ها و مظاهر بومی در تقویت اندیشه ،درک و فهم

مشورت پذیری

حوزه
ادراکی

حل مسئله و تصمیمگیری

اندیشه قبل از تصمیم و اقدام
تقویت هدفمندی در کارها
راه حل های ایجابی

دید مثبت به خود و دیدن توانمندی ها و ظرفیت ها

تفکر نقاد و خالق

نگاه کل گرایانه و نه جزیی
گسترش روحیه ابتکار و خالقیت

18

توجه به زمینه های زیبایی شناسانه و هنری

حوزه
عاطفی

تقویت جنبه هایی از تخیل که به یادگیری و خالقیت کودک و نوجوان کمک می کند
سازگاری و تطابق با شرایط مختلف
مدیریت احساسات منفی همچون ترس ،غم ،دستپاچگی ،عصبانیت ،احساس گناه ،نفرت
تقویت استقالل فکری و عقلی

الزامات
موضوعات

تحقیر و توهین در خطاب قرار دادن یا ارزیابی نتیجه
پرهیز از رفتارهای احساسی و هیجانی
پرهیز از تعصب و تنگ نظری

19

21

23

حرفشنوی از والدین

کمک به والدین

خانه

بازی

مراقبت از برادر و خواهر کوچک تر
بازی های در منزل
درست کردن غذا ،کیک و...
نظافت منزل
تعمیر وسایل

تجسم نقش های والدین

نگهداری از فرزندان
آرایش
لباس و پوشاک
خرید

شناخت

محله

دوستان

شناخت مختصات و مکان ها
بازی با دوستان
دوستیابی

همسایگان

محتوای آموزشی

مکان آموزشی
(مهدکودک،پیشدبستانودبستان)

محتوایغیرآموزشی

کمک به همسایگان
فرهنگ همجواری

آمادگی برای محتوای آموزشی آینده
تقویت محتوای عمومی و تخصصی جاری
اطالعات عمومی
حوزه علمی تخیلی
مدیر و ناظم

تجسم نقش ها

معلم
دانش آموزان

25

کهکشان و نجوم
ادوار زمین شناسی
جانوران منقرض شده

افزایش اطالعات عمومی

شناخت مکان و مختصات

افزایش دانش جغرافیایی
سوغات هر شهر
آداب و رسوم هر شهر

چهره های مشهور تاریخی

شناختمشاهیر

چهره های مشهور معاصر

آموزش مقررات
همیاری پلیس

رانندگی در شهر

آشنایی با تابلوهای راهنمایی رانندگی
حفظ خونسردی و آرامش
توان رقابت و هماوردطلبی

شهر

اجرای ماموریت های مختلف که توسط
بازی ساز یا بازیکن قابل تعریف است

خرید و نقل و انتقال در شهر

تقبیح قانون شکنی

دزد و پلیس

پیروزی نهایی حق
هیجان کنترل شده و تخلیه هیجانی
ترسیم شخصیت قهرمان و ضدقهرمان

حوزه ارتباط انسانی
حوزه قانون گرایی

سبک زندگی شهری

مشاغل
شهرگردی
کاری و شغلی

27

گردشگری

کشور

منابع طبیعی و معدنی

جستجوی گنج

مردم شناسی

پوشش

تاریخ شناسی

ادوار حاکمیتی

اختراعات و اکتشافات

گویش

غذا

مشاهیر

ورزش ها (چوگان ،کبدی و زورخانهای)

قنات

دفاع مقدس

شهدا

الکل

قاره

اقیانوس

آبشارها

کشورها

مردم شناسی

جهان

بادگیر

جانبازان و ایثارگران

وصیت نامه و خاطرات

شناخت

مراسمات

گویش

عملیات ها

رشته کوه ها
ادوار زمینشناسی

پوشش

لباس

سنت

توریسم
مسابقات بین المللی

ورزشی (فوتبال،ماشینرانی،موتورسواری)

رویدادهایبرجسته

جبهه جهانی مقاومت
عراق

سوریه

غیرورزشی

لبنان

یمن

28

شناخت

گیاهی

درختان

ایجاد و حفظ
فواید

گل ها

کاشت

علف ها

نگهداری

برای انسان (تغذیه)

شناخت

سبزی ها

برای طبیعت

مهره داران (پرندگان ،پستانداران ،دوزیستان ،خزندگان و ماهی ها)
بی مهرگان (نرم تنان ،بندپایان و کرم ها)

تغذیه جانوری

ارزش غذایی

حرام و حالل

بازی صید و گرفتن (یا رهاسازی و آزادکردن)

جانوری

حمل و نقل/مسابقه
نگهداری و تعامل
حیوانات توصیه شده دینی

30

اسبدوانی

ماهیگیری
فیلسواری

تفاوت اهلی و وحشی

کبوتر

گوسفند

گربه

خروس

اردک
شترسواری

