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مغز برای دسـتیابی به بهترین کارایی خود به تحریک نیاز دارد و پرداختن به 

بازی های فکری یکی از راه های فعال نگه داشـتن مغز اسـت. نشان داده شده 

اسـت که بازی های فکری علمی، بـه ویژه باعث تقویت حافظه، تمرکز و سـایر 

مهارت های ذهنی می شوند.

تحریک های ذهنی از بیماری آلزایمر جلوگیری می کنند.
تحقیقات نشان داده اند که بتا-آمیلوید (Beta-amyloid)،که یکی از دالیل 

احتمالی بیماری آلزایمر به شـمار می رود، در کورتکس مغـز افرادی که در طول 

زندگی خود با فعالیت های تحریک کننده ذهن سروکار داشته اندکمتر رسوب کرده 

است. از این تحقیقات این طور استنتاج شده است که افرادی که در دوران کودکی 

و میانسالی با فعالیت های شناختی بیشتری (فعالیت هایی مانند بازی های فکری 

وخوانـدن و نوشـتن) در ارتباط بوده انـد، آمیلوید کمتری جذب کرده اند و شـاید 

همین مسئله موجب کاهش بروز و پیشرفت آلزایمر در آن ها بوده است.

بازی های فکری موجب بهبود حافظه کودکان سرطانی می شود.
۲۳ کودک سـرطانی بهبود یافته بین ۷ تا ۱۹ سـال، ۴۰ جلسه تمرین ذهنی 
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کامپیوتری را به اتمام رسـاندند. آنچه مشـاهده شـد این بود که انعطاف ذهنی، 

سـرعت پردازش، حافظه تشـریحی و فعالیت قشر پیش پیشـانی آن ها افزایش 

یافت(قشـر پیش پیشـانی منطقه ای اسـت که فعالیت هایی مانند برنامه ریزی، 

سازمان دهی، تمرکز و یادآوری رویدادها و مفاهیم پیچیده در آن اتفاق می افتد). 

نتیجـه این بود که چنین تمرین های ذهنی می توانند بـه طور موثری در خانه نیز 

انجام شوند و احتماال مهارت های حافظه ای و اجرایی افراد را بهبود بخشند.

بازی هـای فکری موجب بهبود عملکرد حافظـه در بیماران مبتال به 
آسیب های مغزی می شود.

۲۱ فرد میانسـال با میانگین سنی ۴۳ سـال،پس از گذشت متوسط ۳۷ ماه 

از یک آسـیب مغزی شـدید، روزانه به مدت پنج هفته با یـک برنامه کامپیوتری 

تقویت حافظه کار کردند. این بیماران، ۴ هفته و ۲۰ هفته پس از این دوره تمرین 

مورد بررسـی قرار گرفتند. افـرادی که این تمرینات را انجـام داده بودند، هم در 

هفته چهارم و هم هفته بیسـتم، نسبت به سایرین بهبود قابل توجهی را در انجام 

تکالیف و تست های حافظه نشان می دادند.  از این تحقیق این طور نتیجه گرفته 

در تقويت حافظه

نقش
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می شـد که تمرین های کامپیوتری تقویت حافظه موجب بهبود عملکرد عقلی و 
شناختی افراد می شوند.  

بازی هـای فکـری و تمرین هـای ذهنـی خطـر زوال عقـل را کاهش 
می دهند.

موسسات ملی بهداشت و سالمت (HIN) تحقیقاتی هم چون تحقیق گذشته 
را مـورد بازبینی و بررسـی قرار دادند تـا بفهمند کدام فعالیت ها دارای بیشـترین 
تاثیرگذاری بر سالمت مغز هسـتند. از میان تمام عوامل هم چون رژیم غذایی، 
مکمل هـا و انواع تمرین ها تنها «تمرین های ذهنـی» (مانند بازی های فکری) 

بودند که پیوند بسیار نزدیکی را با کاهش خطر زوال عقل نشان می دادند.

نرم افزارهای کامپیوتری قدرت توجه و حافظه را بهبود می بخشند.
از  یکـی  کـه   (The Brain Fitness Program) مغـز  آماده سـازی  نرم افـزار 
برنامه هـای کامپیوتری تمرین  ذهن اسـت و توسـط Posit Science تولید شـده 
اسـت، بهبود قابل توجهـی را در حافظـه، دقـت و تمرکز و پـردازش اطالعات 
نشـان می دهد. افرادی که با این نرم افزار کار کرده اند، در پردازش اطالعات دو 
برابر سریع تر عمل می کنند و در تسـت های دقت و حافظه معموال امتیازی برابر 
با افراد ۱۰ سـال جوان تر از خود کسـب می کنند. محققان نتیجه این تحقیقات را 
این طور جمع بنـدی کرده اند که برنامه هـای تجربی بیـش از برنامه های کنترل 

فعال،کیفیات کلی دقت و حافظه را ارتقا می بخشند.

برنامـه کامپیوتـریDual n-backموجـب افزایـش هوش سـیال 
می شود.

۱۷ فرد بالغ سالم تمرین ذهنی دشـواری به نام «dual n-back training»را 
بـرای دوره هـای ۸، ۱۲، ۱۷ یا ۱۹ روزه بـه مدت پنج روز در هفتـه انجام دادند. 
مشـاهده شـد که این افراد در مقایسـه با دیگران بهبود قابل توجهی را در هوش 
سـیال خود تجربه کردند. هر چه این تمرین در روزهای بیشـتری انجام می شد، 
این بهبود نیز بیشـتر می شـد. هوش سـیال یکی از عناصر ضروری حل مسئله 

خالق است و نقش بسیار مهمی را در بهره هوشی (IQ) افراد ایفا می کند.

اسباب بازی های آموزشی برای سنین مختلف
 قابلیت هـای شـناختی و فرآیندهـای ذهنی پیچیـده ای مانند اسـتدالل و 
حل مسـئله که بشـر می تواند از طریق آن جهان را بشناسـد، از همان بدو تولد با 
انسان همراه هسـتند. در کودکان خردسال که دائما در حال یادگرفتن اطالعات 
جدید هسـتند میزان فعالیت های شناختی بسیار باال اسـت. شناخت پیش از هر 
چیـز، از طریق تجربیات حسـی فرد از محیـط اطراف و سـپس از طریق تفکر و 
اسـتدالل انتزاعی حاصل می شود. بنابراین درسـت به همین دلیل که یادگیری 
از همان بدو تولد آغاز می شـود، اسباب بازی های آموزشـی لزوما برای نوزادان 
مناسب نیستند. اسباب بازی های آموزشـی دارای کاربردهای پیش بینی شده و 

معین، برنامه ریزی  خاص و اهداف آموزشـی مشخصی هسـتند. از این رو، این 
اسـباب بازی ها تنها برای کودکان بزرگ تری مناسب هستند که از نظر شناختی، 

آمادگی الزم برای چنین عواملی را دارند.
قبل از سـنین ۲ تا ۳ سالگی، اسـباب بازی های آموزشی برای یک آموزش 
حقیقی مستقل (که ابزاری برای کسب اطالعات یا تقویت مهارت های شناختی 
اسـت) کاربرد ندارنـد. «اسـباب بازی های آموزشـی» در این سـنین به عنوان 
«اسباب بازی های اکتشافی» یا «اسباب بازی های کنشی» محسوب می شوند 
و عمدتـا به عنوان اشـیایی عمل می کنند که کـودکان می تواننـد از طریق آن ها 
اطالعاتی در مورد حواس پنجگانه خود و رابطه علت و معلول به دسـت بیاورند 
و مهارت های حرکتی خود را پرورش دهند. بنابراین، اسباب بازی های آموزشی 
برای کودکان کوچک تر از ۲ سال اغلب مناسب به نظر نمی رسد زیرا آن ها هنوز از 
توانایی جسمی، بصری و شناختی الزم برای تعامل با این نوع اسباب بازی ها به 

شیوه ای که برای آن پیش بینی شده است برخوردار نشده اند. 

۲ سالگی
کـودکان ۲ سـاله هـم از نظـر جسـمی و هـم از نظـر شـناختی، قادرنـد با 
اسباب بازی های آموزشی سـاده تعامل برقرار کنند. آن ها به حدی رشد کرده اند 
که بتوانند وقایع گذشـته را حداکثر به مدت یـک روزبه خاطر بیاورند، برای مدت 
زمانی محدود بر روی کاری متمرکز شـوند و هم زمان به سه جهت مختلف توجه 
کنند. روابط عّلی و معلولی که درک آن ها از دوازده ماهگی شـروع شـده اسـت، 
در این زمان کامال پرورش یافته اند. بنابراین اسباب بازی هایی که چنین مهارتی 
را به کار می گیرند می توانند بسـیار برای آن ها جالب و سـرگرم کننده باشند. این 
کودکان می توانند جمالتی چهار یا پنج کلمه ای بسازند و تقریبا قادر به تشخیص 
تمام اجسـام و تصاویر متداول هسـتند و از تطبیق اشـیا و اشـکال یا نام بردن از 
آن ها لذت می برند. فعالیت هایی از این دست موجب تقویت قابلیت تمایز بصری 
آن ها می شـوند. آن ها هم چنین می توانند روابط فیزیکی بین اشیا را درک کنند، 
مثال می فهمند که جسـمی زیر جسـم دیگری یا روی آن قـرار دارد. نقش اعداد 
در شمارش اجسـام به تدریج درک می شود، بنابراین کودک در این سن می تواند 
مثال مفهوم عدد «دو» را بفهمد. این کودکان هم چنین شـروع به درک مفاهیم 
زمانی سـاده می کنند، مثـال می فهمند که رویدادی قبل یا بعـد از رویداد دیگری 
اتفاق می افتد. پرسیدنسوال، به ویژه با استفاده از کلمه «چرا» در این گروه سنی 
بسیار شایع است. اسـباب بازی های آموزشـی الکترونیکی که رنگ ها، اشکال 
هندسـی، حروف و صداها و اعـداد را به کودک یاد می دهند، اسـباب بازی های 

بسیار مناسبی برای این سن هستند.

۳  سالگی
کودکان سـه سـاله نیز هم چون کـودکان ۲ سـاله اغلب می خواهنـد بدانند 
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«چرا» چیزها به آن شـکلی که می بیند هستند. آن ها در این سن در برخی قواعد 
اصلی دسـتور زبان مهارت یافته اند و می توانند جمله های پنج یا شـش کلمه ای 
بسـازند. آن ها می توانند بیشـتر اجسـام رایج را نـام ببرنـد و مفاهیمی هم چون 
«شـبیه» و «متفـاوت» را درک کنند. این کـودکان می توانند برخـی رنگ ها را 
به درسـتی تشـخیص دهند، مفهوم شـمارش را درک کنند و احتمـاال چند عدد 
را بشـمارند. آن دسـته اسـباب بازی های آموزشی مناسب هسـتند که رنگ ها، 

شکل های هندسی، حروف و صدای آن ها و اعداد را به کودک یاد می دهند.

۴ تا ۵ سالگی
تمام اهداف شـناختی که اسـباب بازی های آموزشـی دنبال می کنند برای 
کـودکان سـنین پیش دبسـتان بسـیار کارآمد اسـت. مهارت های سـوادآموزی 
(خواندن و نوشـتن) در حدود ۵ سـالگی شـروع به ظهور می کننـد. این کودکان 
روش اسـتفاده مناسب از اسـبا ب بازی را درک می کنند، می توانند معنی کلماتی 
را کـه به کار برده می شـوند کشـف کنند و چگونگـی تعامل با اسـباب بازی را یاد 
بگیرند. اسباب بازی های آموزشـی مرتبط با حوزه های شناختی گوناگون برای 
آن ها مناسـب هستند که از آن جمله شناخت رنگ ها، نوشتن و خواندن حروف، 
شناسایی اعداد، شـمارش، تطبیق اعداد با اندازه ها، مقایسه، تشخیص جهات 
(مفاهیمی هم چون عقب/جلو، باال/پایین و درون/بیرون) و اندیشه علمی مانند 
درک فضا یا زیست شناسی. کودکان پیش دبستانی می توانند رویکردی عقالنی 
نسـبت به مسائل و پرسش ها داشته باشند و از به کار انداختن توانایی های ذهنی 
خود و دسـت یافتن به حقایق لذت می برند. مهارت های حرکتی ظریف به خوبی 
رشـد یافته اند بنابراین کار با اجسـام و قطعات کوچک می تواند نسبتا برای آن ها 

چالش برانگیز باشد.
شـامل  پیش دبسـتانی  کـودکان  بـرای  آموزشـی  اسـباب بازی های 
اسباب بازی های آموزش رنگ ها و شکل های هندسی و مفاهیم عددی و حروفی 
سـاده می شـوند.  آن ها هم چنین از کار با مواد و ابزارهای علمـی مانند آهن ربا، 
ابزارهـای ترکیب رنگ ، ذره بین، چراغ قوه، منشـور، دماسـنج، ترازو، گوشـی 
طبـی، سرعت سـنج، قطب نما، مدل های کوچک سیسـتم  های خورشـیدی، 
کلکسـیون سـنگ یا صـدف، میکروسـکپ، تلسـکوپ، دوربین دوچشـمی، 
ساعت هایی که چرخ دنده های داخلی آن ها پیدا است، ماشن حساب های ساده، 

استمپ و دستگاه های تایپ اسباب بازی لذت می برند.

۶ تا ۸ سالگی
اسـباب بازی های آموزشی کودکان سـنین دبستان به مقدار بسـیار زیادی 
شـبیه به اسـبا ب  بازی های کودکان پیش دبسـتانی اسـت. تنها تفاوت در سطح 
پیچیدگی آن ها است. اسباب بازی هایی نظر کودکان دبستانی، به ویژه سال های 
آخر دبسـتان را به خـود جلب می کنند کـه دارای ظاهری واقع گرایانه  هسـتند تا 

آن هایی که شبیه اسباب بازی های بچه گانه هستند. این کودکان تعامل با اجسام 
موجـود در جهان واقعی را به بدل های پالسـتیکی آن  ها ترجیح می دهند. آن ها 
به اسباب بازی های تخصصی شده بیشـتر از اسباب بازی هایی که مفاهیمی عام 
و گسـترده را پوشـش می دهند و بیشتر توسـط کودکان پیش دبسـتانی استفاده 
می شـوند عالقه دارند. سواد خواندن و نوشـتن یکی از مهارت های نوظهور در 
این سال ها است بنابراین اسباب بازی هایی که مهارت خواندن را تقویت می کنند 
برای این سـنین مناسـب هسـتند. کودکان در ۶ سـالگی هنوز در حال پی ریزی 
مهارت خواندن هسـتند اما بیشتر آن ها در سـنین ۸ و ۹ سالگی قادر به خواندنی 
روان هسـتند و مطالب را برای محتوای آن هـا می خوانند. مهارت های ریاضی 
شـامل جمع و تفریق های سـاده در سـال های اول و ضرب و تقسـیم  و کسـر در 

سال های آخر می شوند.
کودکان در این گروه سـنی، می توانند از ابزارها و وسایل علمی پیچیده تری 
مانند تلسکوپ و دوربین های دو چشـمی پیشرفته تر استفاده کنند. این کودکان 
به شـناخت آناتومی خود و عناصـر موجود در جهان عالقه مند هسـتند بنابراین 
ابزارهای علمی-اکتشـافی که امکان تشـریح و آزمایش را فراهم می کنند بسیار 
بـرای آن ها جذاب هسـتند. بسـته به کـودک و نـوع تجهیزات و کاربـری آن ها 
(مانند لبه های تیز یا مواد شـیمیایی) ممکن است به نظارت بزرگ ترها نیاز باشد. 
اسباب بازی هایی مرتبط با نجوم و منظومه شمسی نیز برای این گروه از کودکان 

جذابیت دارند.

۹ تا ۱۲ سالگی 
مهارت هایی که برای گروه های سنی قبل ذکر شدند، در سنین ۹ تا ۱۲ سال 
به رشـدی قابل قبول رسـیده اند و کودک بر آن ها تسـلط کافی پیدا کرده اسـت. 
بیشتر کودکان در این سـنین می توانند به روانی بخوانند و عملیات ریاضی مانند 
جمع، تفریـق، ضرب و تقسـیم را به راحتی انجـام دهند. مهارت هـای آن ها با 
سـرعت فزاینده ای به سطح مهارت های بزرگسـال نزدیک می شود. کودکان ۹ 
ساله واقع گرا، قادر به برنامه ریزی، مسئولیت پذیر، خودآگاه و رقابت جو هستند. 
آن ها به چیزهایی فراتر از محیط اطراف خود مانند بیوگرافی افراد، دوران گذشته 
و آداب و رسـوم سایر فرهنگ ها عالقه  نشـان می دهند. به عالوه، آن ها قادر به 
تفکر مسـتقل و انتقادی هسـتند. به همین ترتیب، کودکان ۱۰ سـاله از آموختن 
چیزهای جدید و حفظ کـردن مطالب جالب لذت می برند. کـودکان در این دوره 
سنی شـروع به اولویت بندی موضوعات و مطالب بر حسب عالقه خود می کنند 
که عمدتا از موضوعاتی ناشـی می شـوند که در مدرسـه مورد بررسی عمیق تری 
قرار می گیرند. در سـن ۱۱ سالگی، برخی موضوعات درسی به وضوح نسبت به 
بقیه ترجیح داده می شوند. این روند تا سن ۱۲ سالگی ادامه می یابد که سنی است 
که در آن تفکر ماهیتی شبیه به بزرگساالن می یابد. توانایی تعمیم و نظریه پردازی 

و هم چنین توانایی انجام آزمایش های علمی ظهور می کند.


