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 چکيده
برای  ( توصیفی ) تحلیل اسنادی روش شناختی و با رشد  درخصوص پیاژه ژان  تربیتی آراء با هدف بررسی مقاله این

 در صاحبنظر بزرگترین شک بدون(  6891-6981) انجام شده است .  پیاژه ایران اسالمی جمهوری مقدس ارائه به نظام

 نیادب بر چون پرورش و آموزش زمینه او در آثار.  بود بیستم قرن در( ژنتیک) تکوینی شناسی معرفت و شناسی روان

 سده دوم هنیم تربیتی اندیشه در است توانسته  است استوار آزمایشی شناختی معرفت و شناختی جامعه و شناختی روان

 : (رشد درونی) رسش موثر می داند: )تحول شناختی(چهار عامل را در فرایند رشد باشد. پیاژه داشته عمیقی اثر بیستم

شود می یشناختباعث رشد  محیط با کودک تماس : تجربیات محیطی .بیولوژیک را گویندر رخدادهای بانی همگتغییرات 

آموزشگاه و غیره باعث انتقال ، کتاب ، معلم ، همساالن  ،عوامل اجتماعی مثل پدر و مادر : اجتماعی)تعاملهای( انتقال . 

  ، )رسش فوق عامل سه اثرات : یابیدل تعا .را تسهیل می کنندکه فرایند رشد شناختی ردند گمطالب به کودک می 

که کودک با این فرایند نقش کودک است نظم دهی فرآیند خود و  کندرا هماهنگ و ترکیب میو انتقال اجتماعی(تجربه 

 از و ،پردازد می محیط با دایم متقابل کنش به یابی تعادل طریق از فعالی در تحول شناختی خود ایفا می کند.کودک

 به راه این از و کند،می اقدام خویش هاییافته در هماهنگی و نظم ایجاد و خود، تجارب فهم امور، درک به طریق این

 عتقدم و کرد تقسیم مرحله چهار به را نوجوانان و کودکان شناختی رشد پیاژه ، .شودمی موفق ذهنی و روانی یابی تعادل

 کودکان:   سالگی 2 تا تولد از:  حرکتی – حسی مرحله .گذارندمی سر پشت ترتیب به را مراحل این کودکان همه بود

:  سالگی 7 تا 2 از: عملیاتیپیش مرحله .کنند می کاوش خود حرکتی هایمهارت و حواس از استفاده با را محیطشان

 با رابطه در کودک فعالیت:    سالگی 66 تا 7 از: عینی عملیات مرحله .کنند می رشد سرعت با کودکان مفاهیم و زبان

کند  هاندیش مختلف مفاهیم درباره تواندمی عینی اعمال برحسب تفکر طریق از کودک که است محسوس و عینی محیط

 می آنها. فهمند می را نظری های گزاره و انتزاعی  اطالعات ، جوانان نو:  سالگی 61 تا 66 از: صوری عملیات مرحله .

 از شترپی . نوجواندنکن قیاسی استفاده -از روش فرضیو  کنند  آزمایی فرضیه و سازی فرضیه علمی،  روش به توانند

 وجود وا نیازهای با دنیا دادن تطبیق امکان که بیندمی اینک اما دهد، انطباق دنیا موجود وضع با را خود که بود ناچار این

 های ارزش به نسبت و آیند می بر آنها به بخشیدن تحقق درصدد خود خیالی های شهر آرمان خلق با نوجوانان.  دارد

 باید صوری عملیات مرحله نوجوانان با معلمان و مربیان برخورد ، بنابراین گشایند می اعتراض به پیشین، زبان نسل

 سازگار و گرا واقع محسوس، عملیات مرحله کودکان. باشد قبل مراحل کودکان با آنان برخورد از تر سنجیده خیلی

چنانچه رشد وجدان و اخالق در اطفال طی دوره سوم . ناسازگارند و گرا آرمان  تفکرصوری مرحله نوجوانان اما هستند،

رعایت حدود  با رابطه در آینده بزرگسال و نوجوان نشود، ظاهر نادرست و درست معیارهای و نیاید وجود به کودکی 

 جستجوی در و کرده نظر تجدید و دیدتر خود وعقاید هانگرش کلیه در آنان د،مسائل اخالقی دچار مشکل خواهد ش

 و نو حقایق به انتزاعی استدالل و صوری تفکر با جوان و آیند. نوجوان می بر زندگی برای نوینی های فلسفه و هاارزش
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 نوآوری و خالقیت ، خویش تازه تجربیات تحریک دلیل به آنان از بسیاری.  یابند می دست ای تازه احساسات و تجربیات

 ی،نویسندگ موسیقی، در برخی. آورندمی روی شعر سرودن به بعضی مثال، برای. دهند می نشان ازخود ای مالحظه قابل

 ورهد به وقتی  برجسته و استعداد پر جوانان و نوجوانان این اکثر اما. سازند می آشکار را خود خالقیت ، آن مانند و هنر

 ظریهن .دهند می دست از را خود  خالقیت ، موثر تحریک و انگیزش نبودن جمله از مختلف دالیل به رسندمی بزرگسالی

 عدب تا بیاموزد را چیزی مفهوم اول باید کودک.  است کرده متمرکز رشد با متناسب آموزش عقیده روی را توجه پیاژه ،

 أکیدت کودک اندوزیتجربه و فعالیت بر او یادگیری روش. بگیرد یاد درستی به است آن معرف که را ایکلمه بتواند

 حفظ به کردن وادار از را(کنند توجه کودک هایتوانایی و نیازها ، شناختی ساخت نوع به باید) معلمان و ورزدمی

 )یعنی بهترین روش آموزش را روش )) فعال (( می داندپیاژه ،  .داردمی برحذر انتزاعی موضوعات از مطالب وارطوطی

 همساالن با تعامل هم و فردی آموزش هم ، اکتشافی یادگیری روی هم پیاژه تاکید. کند کشف را حل راه کودک خود

ش و جدید آموزاهداف (و به این دلیل که این روش باآنچه در روانشناسی تکوینی ثابت شده سازگار است ونیل به .است

به شرط آنکه طرفداران این روش است  تسهیل می کند ، البته  پرورش افراد پژوهشگر و مبتکر و خالقپرورش را که 

،))فعالیت (( را به فعالیت بیرونی )مانند کاردستی و کارهای عادی و عادی شونده دیگر( محدود نکنند و به تفکر که در 

 پیاژه اجرای روش فعال را مستلزم تربیت و کار آموزشی  پیشرفته معلمان می داندواقع فعالیتی درونی است ارج نهند. 

 شناآ نوجوانان و کودکان روانشناسی با کافی قدر به و شوند تربیت دانشگاهها در دبیران یا آموزگاران از اعم )معلمان

  باشند(
(تفکر)شناختی ، شناخت ، رشد مراحل تربیت و رشد ، پیاژه ، رشد تربیتی ، ژان آراء :واژگان کليدی
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 مقدمه 

یاژه پ شناختی یکی از دانشمندان معروف و موثر نیمه دوم سده بیستم یعنی ژان رشد  درخصوص تربیتی به بررسی  آراء دراین مقاله ،

، معرفت شناس و روان شناس بزرگ سویسی که نتایج پژوهشهای بدیعش ، هنوز در محافل علمی و تربیتی غرب انعکاس دارد ، می پردازیم 

 شهاندی که است آن بر سعی تحقیق این در دهد قرار ما اختیار در را بسیاری جدید و علمی راهکارهای تواند می ایشان راءآ به بردن پی که . 

 گیرد قرار تتربی و تعلیم امر کاران اندر دست استفاده مورد که باشد . گیرد قرار دقیق بررسی و مطالعه مورد پیاژه ژان شناختی تربیتی  و های

 .6کند کمک تربیت و تعلیم پیشرفت به کنونی آموزشی نظام در آن دستاوردهای و

( تحقیقات خود رادرباره روانشناسی کودک وبه ویژه هوش آغاز کرد و متوجه شد که اوال آنچه با آزمون هوش  6891-6981پیاژه )

پدیده ای است که رفته رفته و در ارتباط و  سنجیده می شود برایند اعمال هوشی است نه فرایند آن ، ثانیا منطق در آدمی فطری نیست ، بل

 داد و ستد با محیط رشد کرده و شکوفا می شود .

پیاژه بدون شک بزرگترین صاحبنظر در روان شناسی و معرفت شناسی تکوینی )ژنتیک( در قرن بیستم بود . با وجود این ، چنان که 

انتقاد قرار گرفته است  و دانشمندانی مانند ویگوتسکی در شوروی و برونر خود اعتراف کرده است . نظریه او بیش از هر صاحب نظری مورد 

 در امریکا ، خرده هایی بر نظریه او گرفته اند . پیاژه سعی کرده است در زندگینامه و آثار دیگر خود به این ایرادها پاسخ گوید . 

از فلسفه به معرفت شناسی و روان شناسی پرداخته است ، باری ، پیاژه به دنبال طرح مسایل مهمی ... از زیست شناسی به فلسفه و 

 وولی او خود را بیش ازهمه )) معرفت شناس می داند ((  آثار مهم اونیز بیشتر به روانشناسی و معرفت شناسی تعلق دارد و در زمینه آموزش 

بر بنیاد روان شناختی و جامعه شناختی و معرفت پرورش بطور اخص نوشته های او بسیار اندک است . با این همه ، همین آثار محدود چون 

-211، ص  6381) کاردان ،  2شناختی آزمایشی استوار است  توانسته است در اندیشه تربیتی نیمه دوم سده بیستم اثر عمیقی داشته باشد .

248 ) 

 مهمترین از. کنند مطالعه انانس در را شناخت مختلف هایجنبه تا کنندمی کوشش "تفکر" زمینه در شناختی پردازاننظریه

 تغییرات مبنای بر عمده طوربه شناختی رشد درباره را خود نظر پیاژه. 3باشدمی سوئیسی شناسروان پیاژه ژان شناختی، نظریه صاحبنظران

                                                           
پرورش کنونی معترض است  و پیاژه همواره از اینکه آموزش و پرورش در اختیار همه کودکان جهان نیست متاسف است . به عالوه به شیوه های کهنه و تحمیلی آموزش.  1

پرورش کشورها را منوط به کاربرد  دستاوردهای  روان  شناسی علمی که خود در ایجاد آن سهیم است در کار تعلیم و تربیت از یک  و نوسازی و باز سازی نظام آموزشو 

 سو و شرکت فعاالنه آموزشکاران در پژوهشهای آموزشی از سوی دیگر میداند .

ش در نظر پیاژه ، ایجاد ذهنی خالق  و شخصیت متعادل در کودکان و نوجوانان و ایجاد قدرت انطباق یا سازگاری با جامعه پرور و روی هم رفته می توان گفت هدف آموزش

 (  214، ص  6381متحول امروزی و آمادگی برای پاسخگویی به نیازهای آن است .  ) کاردان ، 
نائل شود.  یبه کسب درجه دکتر یسالگ 22برساند و در  انیبه پا نهیزم نیخود را در ا یسمر التیتحص یباعث شد و یشناس ستی( به ز6891-6981) اژهیعالقه پ.  2

 نهیزم در اژهیپ یاختصاص قاتیخود را دنبال کند. تحق یشناخت وانر یهایموجب شد که با مشاهدات دقیق، بررس یروانکاو دگاهیو مطالعات او در د یبه روان شناس شیگرا

 پاسخ ییعالقه مند بود که بفهمد کودکان با چه استداللها شتریب اژهیمدرن در آنجا بنا شده بود، آغاز شد. پ ییکه هوش آزما س،یدر پار 2نهیب شگاهیهوش با کار در آزما

کند.  رود کشف یکار م به ییرا که در پاسخگو یخواست منطق یغلط نبود، بلکه م ایدرست  یدادن به پاسخها ازیامت یدر پ اژهی. پدهندیم صیدرست را از نادرست تشخ

 در اشتباهات شد.  یکنواختینظم و  ینادرست آنها و نوع یکودکان به آزمونها، متوجه پاسخها یبا توجه به پاسخها اژهیپ

کشف  یانتخاب روش مناسب برا یاست، برا حیجواب صح کیبر  یکه مبتن ییکودکان و با مردود شمردن آزمونها ختهیخودانگ یتهایبر فعال دیبا تأک اژهیپ ب،یترت نیا به

ه دور است آزمونها و مصاحبه ب بیاز معا وشر نیمشهور است. ا ینیکه به روش بال ندیتفکر کودک بر گز یریگیپ یبرا یقیتفکر کودک تالش کرد و توانست روش دق تیماه

کودک  هیآن، پاسخ اول یط که باز پاسخ را به اجرا گذاشت ینیبال یمصاحبه ها اژهیروش، پ نیکاهد. در ا یتا حد ممکن م یبه روابط کالم شگریکودک و آزما یو از وابستگ

 گرفت. یقرار م شد،ی م دهیکه از او پرس یسوال بعد یبرا ییمبنا ف،یبه تکل

اده هشدار د شگریمشخص و ثابت به آزما یاز پرسشها یدرباره طرح مجموعه ا اژهیروش پ نی. در اشدیندیمخالف خود ب دگاهیداد که به د یقرار م یطیکودک را در شرا اژهیپ

 یم یاقب اژهیپ دیهمچنان مورد تأک یبه پاسخ ده یو لیکودک، فهم کودک و تما یشناخت یایاساس، دن نیکرده است. بر ا دیاو در ارائه سؤالها تأک یریو بر لزوم انعطاف پذ

دیور ، )ککنند. یم شرفتیمرحله به مرحله پ یسازند و از نظر شناخت یفعاالنه دانش خود را م ط،یو کاوش در مح اءیاش یکودکان با دستکار اژه،یپ هیماند. بر اساس نظر

 ( 29 - 28، ص  6383
 بود رو روبه تعارضی با خانواده در کودکی  اوان همان از وی نویسد .  می خود نامه زندگی در که چنانکه.  آمد دنیا به سوئیس نوشاتل شهر در 6981 سال در پیاژه . ژان 3

 و قتعم و مطالعه به را فرزند که پدر تشویق اثر بر باری.   داشت وجود دان تاریخ و ادیب حال عین در و نقاد و اندیش آزاد پدری و دین به پایبند بسیار مادری میان که

 رد نخست و جمله از)  طبیعت مشاهده و تفکر و مطالعه به زود بسیار پیاژه.   داشت می حذر بر اندیشی جزم و شتابزده هایتصمیم  از و خواند می فرا امر درهر موشکافی

 قالهم صورت به را خود مشاهدات نتیجه طبیعی تاریخ موزه در کار و جانداران ، متوسطه دوره بردن پایان به از پیش گردید موفق و شد راغب( تنان نرم و پرندگان خصوص

 که چنان بلوغ دوران در اما شد آشنا علمی کار با که بود سنین این در.  برساند پ چا به  علمی ای  مجله در را آن خود پیرامون ساالن بزرگ شگفتی میان در و آورده در ای

 روان  و قمنط و  شناسی روش به رهگذار این از و پرداخت  ریبو و جیمز ویلیام مانند ای آثارفالسفه مطالعه  به و آورد روی فلسفی های کتاب خواندن به افتاد می اتفاق قبال

 است  طلبم این به اعتقاد وآن نامد می((   جدید پراگماتیسم))    را آن  پیاژه که بود ای نظریه یافتن ، تفکر با توأم مطالعات این  حاصل.  کرد پیدا ای ویژه عالقه شناسی

  سراسر در ،  گویدمی خود پیاژه چنانکه نظریه . این  دانست((  اعمال جوش خود سازمان در باید را منطق خاستگاه بنابراین و است منطق شامل نفسه فی عمل))  که

 ( 241-249ص ، 6381 ، کاردان. )  دهد می تشکیل را اش محور اندیشه او  علمی زندگانی
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 ، ان،هاشمی. )است داده ارائه را "تربیت" و "طبیعت" عامل دو از ترکیبی رشد، در پیاژه. است داده قرار نوجوانی دوره تا تولد بدو از ژنتیکی

 کانکود همه بود معتقد و کرد تقسیم مرحله چهار به را نوجوانان و کودکان شناختی رشد پیاژه، :پیاژه  تئوری در رشد مراحل ( 28 ص ،6394

 با را محیطشان کودکان مرحله، این سالگی  در 2 تا تولد از: حرکتی  – حسی مرحله. الف   .گذارند می سر پشت ترتیب به را مراحل این

 مفاهیم و زبان مرحله، این در : سالگی  7 تا 2 از: عملیاتیپیش مرحله. ب  .کنندمی کاوش خود حرکتی هایمهارت و حواس از استفاده

 محیط با رابطه در کودک فعالیت مرحله، این مهم ویژگی  : سالگی  66 تا 7 از: عینی عملیات مرحله. پ  .کنندمی رشد سرعت با کودکان

: وریص عملیات مرحله. ت .کند اندیشه مختلف مفاهیم درباره تواندمی عینی اعمال برحسب تفکر طریق از کودک که است محسوس و عینی

 هب پرداختن توانایی و کرده رشد به شروع است، بزرگساالن مشخصه که صورتی به کودکان تفکر مرحله، این در : سالگی  61 تا 66 از

 .یابدمی پرورش( انتزاعی)بالقوه هایموقعیت

 متمرکز درش با متناسب آموزش عقیده روی را توجه نظریه این زیرا است، داشته آموزشی کاربست و نظریه بر مهمی تأثیر پیاژه ، نظریه

 معرف که را ایکلمه بتواند بعد تا بیاموزد را چیزی مفهوم اول باید کودک وی، نظریه طبق نیز و(  34 ص ،6391 ، ایی،رابرت. ) است کرده

 حفظ به کردن وادار از را معلمان و ورزدمی تأکید کودک اندوزیتجربه و فعالیت بر او یادگیری روش. بگیرد یاد درستی به چیز است آن

 (263 ص ، 6391 ، سیف،. )داردمی به ویژه در سالهای اول تحصیل برحذر  نامانوس و انتزاعی موضوعات از مطالب و انباشتن ذهن وارطوطی

 ازگارس شده ثابت تکوینی روانشناسی در باآنچه روش این که دلیل این به و داند می((  فعال))  روش را آموزش روش بهترین ، پیاژه

 رفدارانط آنکه شرط به البته ، کند می تسهیل است خالق و مبتکر و پژوهشگر افراد پرورش که را پرورش و آموزش جدید اهداف به ونیل است

 فعالیتی واقع در که تفکر به و نکنند محدود( دیگر شونده عادی و عادی کارهای و کاردستی مانند)  بیرونی فعالیت رابه((  فعالیت)) روش این

 از کافی اطالع بدون معلم زیرا ، داند می معلمان پیشرفته  آموزشی کار و تربیت مستلزم را فعال روش اجرای پیاژه.  نهند ارج است درونی

 ارتجالی و طبیعی فعالیتهای(  ها رشته این معاصر گرایشهای از وسیع نسبتا اطالع بدون فیزیک و ریاضی دروس مورد در و)  کودک روانشناسی

 6376 ، پیاژه. ) برد نمی کار به کرده تلقی وقت اتالف موجب و  معنی بی را روش این ، دلیل همین به و کرد نخواهد درک درست را شاگردان

 به فعال روش کاربرد برای و بپردازد خود کار به مربوط مسائل در پژوهش به بتواند کشور هر آموزشی هیئت آنکه برای ، رو این از(  77ص ،

 قدر به و دشون تربیت دانشگاهها در دبیران یا آموزگاران از اعم معلمان که است این پیاژه توصیه ، شود آماده درستی به و شد گفته که صورتی

 ( همان. )  4باشند آشنا نوجوانان و کودکان روانشناسی با کافی

تربیتی و   آرای تبیین هدف با که باشد شناختی می رشد  درخصوص پیاژه ژان  1تربیتی آراء بررسی تحقیق این انتخابی موضوع

 به توجه با ایشان تربیتی و فلسفی روان شناختی،نظرات  و گیرد می صورت اسنادی -تحلیلی روش با و ایشان نظر از مطلوب  شناسی معرفت

                                                           
 
  اژهیدر نظام پ یبرنامه و مواد درس معلم،.  4

 که یدانش آموزان است و به منزله انتقال دهنده دانش و مرجع اریدر اخت یریادگیکننده  لیکند. او به عنوان منبع تسه یمتخصص عمل م کیمعلم مانند  اژه،یدر نظام پ

 یراهم مف یطیکند، بلکه شرا یدانش آموز را برآورده نم یازهاین میمعلم به طور مستق - اژه،یپ هیبر نظر یمبتن تیو ترب میکند. در نظام تعل یدرست را دارد عمل نم جواب

 را بشناسد. شیازهایآورد که دانش آموز خود ن

 یازهاین یجوابگو ییبرنامه ها نیچن اژهی. به نظر پشودیم دهیقابل انعطاف به چالش کش ریو غ یاجبار ،یلیشده تحم نییتع شیاز پ یقبل از همه، برنامه ها اژه،یدر نظام پ

 ،یکتاب درس اژه،یبر نظام پ یدر آموزش و پرورش مبتن ،اساس نیمناسب را بسازد. بر ا یهمواره به همراه دانش آموزان تجربه ها دینظام، معلم با نی. در استیکودک ن

ود آموزان خبه پاسخ را دانش  دنیرس یکردن مسئله و چگونگ دایپردازد؛ اما نظم مطالب، پ یم یدانش آموزان که به طرح مسائل اساس اریاست در اخت یمانند معلم، منبع

نچه دانش دارد. آ یبا مسائل زندگ یناگسستن یوندیپ ینظام، برنامه درس نیشود. در ا یم دایحل مسائل در کالس درس پ یگوناگون برا یکنند و راهها یم نییفعاالنه تع

 است. یزندگ نیاست که دوست دارد و ع یزیهمان چ رد،یگ یم ادیآموز در برنامه مدرسه 

 اژه،یبر نظام پ یمبتن تیو ترب می. تعلردیمورد توجه قرار گ زیدر آموزش و پرورش ن دیکه با میرس یاو م یدر افکار و پژوهشها یریانکارناپذ یوستگیبه پ اژهیمطالعه آثار پ از

 اژهینظام پ پرورش کند. آموزش و یم تیجامع از جهان هدا یبه مفهوم یابیدست یکند و دانش آموزان را برا یم میو جامع تنظ افتهیکل سازمان  کیرا در  یبرنامه درس

دار درک کنند و آنها را به  یمعن یرا در ساخت میآورد تا دانش آموزان مفاه یفراهم م یطیپردازد و شرا ینم گریکدیو پراکنده و بدون ارتباط به  یهرگز به مطالب جزئ

 ( 41- 47، ص  6383) کدیور ،  دهند. وندیجامع تر پ یو به مفهوم گریکدی
 موسسات یا نهاد ودر دهد می تشکیل را معینی جامعه یا دوره وپرورش آموزش فلسفه که است عقایدی و افکار از هایی منظومه یا ها ، اندیشه  تربیتی آراء از . مقصود 1

 شهاندی واقع در. کند می کمک آن بهبود به انتقاد ضمن در و است آن با تضاد در حتی و برابر در گاه و موجود وپرورش آموزش روشهای و اصول بنای زیر گاه وپرورش آموزش

 دوره ره فرهنگ و رود می شمار به اندیشه این زمینه که است فرهنگی واقع در و است عصر آن فلسفی و فکری جریانهای و ها اندیشه از متاثر غالباً عصر هر در تربیتی های

 هر هایوگرایش ها بینش دیگر تعبیر به یا خواستها و تفکر شیوه از نیز تربیتی آراء است،  زمان آن معیشت ووضع واجتماعی سیاسی احوال و اوضاع با تعامل در خود نیز

غفاری  .)دارد بستگی تاریخی و جمعی آرمان و تصورات و «زمان روح» به دیگر سوی واز او خاص ونبوغ طبیعت به یکسو از گرایشها و بینشها این و خیزد می بر نظری صاحب

 (63-64، ص  6381، 
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می  رشد چگونه شود؟ شناخت می کسب چگونه تعاریف ، اصول ، عوامل موثربر رشد و مراحل آن کدامند ؟  شناخت)تحقیق  سواالت

 .گیرد می قرار بررسی و بحث مورد( ؟ و .. شود می شناختی تفکر رشد به منجر چگونه کودک زمان شناختی و تربیتی کند؟مراحل
 

 اصطالحات  تعاریف واژگان و
 :1 رشد

 انیرو ، زیستی مختلف هایجنبه در که زیادی تغییرات.  است رشد روانشناسان موردعالقه آن چگونگی و  انسان رشد علمی مطالعه

 ارهایرفت تا شود می موجب یابد می ادامه ای پیشرونده صورت به و گیرد می صورت زندگی اول سال بیست طول در ویژه به انسان اجتماعی و

))  آنان عتقادا به. نامند می رشد را تغییرات این روانشناسان. بگیرند را قبلی رفتارهای جای کارآمدتری و تر پیچیده  یافته، سازمان ، تر  سالم

 در محیط اب آن تعامل و( رسش) تاثیرنضج تحت که ها قابلیت در فراگیر مستمرو ، پایدار نسبتا کیفی و کمی تغییرات از است عبارت رشد

 و نمو چون دیگری های واژه  که شویم یادآور باید(( .   است ها کنش و ها پیچیدگی وحدت مستلزم و پذیردمی صورت منسجم الگوی قالب

 نمو )) که  است شده گفته نمو تعریف در. دارند را خود خاص معنی نیز هریک  البته و روندمی کار به رشد جای به گاه که دارند وجود  نضج

 یک امانج عملی توانایی از حدی به رسیدن))  صورت به تعریف  نیز نضج مورد در و((  کندمی  داللت فیزیکی اندازه یا وزن و قد افزایش بر

 املتک  که دانست و گرفت نظر در نسبی صورتی به باید زمان هر در نضج را که است بدیهی.  است آمده((  سازد می ممکن را  خاص الگوی

 ،6386 ، مولفان هیئت. )است تاثیر بی برآن تجربه و موثر آن بر زنده موجود ذاتی  روانی و بدنی هایتوانایی و عصبی نظام یافتگی سازمان و

 (619ص

مقدار. بعضی مواقع منظور رشد و نمو مفاهیم مختلفی دارد. گاهی مقصود از آن زیاد شدن اندازه وزن و قد است یعنی ازدیاد کمیّت و 

از رشد، کامل شدن حرکات، احساس، ادراک و امثال آن است. یعنی، به طور کلی تغییر و تکامل و پیچیده شدن اعمال و حرکات است. در 

. گاهی 7داین صورت رشد در حقیقت . از لحاظ کیفیّت و چگونگی اعمال حرکات و استعدادها انجام گرفته است که به آن رشد کیفی می نامن

منظور از رشد تغییراتی است که از لحاظ زیستی در کودک پدید می آید. یعنی، یک استعداد یا یک وظیفه حیاتی ، زمانی که موجود زنده به 

در این نوع رشد کودک مشخصات  9درجه ای از کمال رسد ، در او ظاهر می شود، چنین رشد را ، رشد درونی و فطری و یا پختگی می نامند.

انی و بدنی تازه ای کسب می کند. بعضی از این مشخصات از طریق تجربه، و تاثیر عوامل محیطی حاصل می شوند، ولی قسمت اعظم آن رو

نتیجه تکامل توانایی هایی است که بالقوه در نهاد انسان وجود دارند. مانند سخن گفتن، پدیدار شدن دندان های دائمی، و خصوصیات جنسی 

 . 

اد از رشد، یک رشته تغییرات تدریجی، مداوم و پیوسته است که در یک جهت معین به جلو می رود. تا در نتیجه آن، بطور کلی ، مر

 (636-632، ص6378انسان به غایت کمال و بلوغ برسد . )تقی پورظهیر،

از  تمر درطول زندگی ارگانیسمدانشمندان تغییر و تداوم در زندگی را رشد می نامند . به نظر آنها رشد یعنی تغییراتی که بطور مس

 ( 29، ص  6317)حجتی،  8 لحظه انعقاد نطفه تا لحظه مرگ بوجود می آید.

 : از  عبارتند که دارد وجود آدمی نمو و رشد بر حاکم شمول جهان ازاصول ی تعداد :  رشد اصول

                                                           
 معلم یا یمرب اصطالح به که هستند و بوده صاحبنظرانی بلکه ، اند کرده نو نسل وپرورش آموزش وقف را خود همّ که نیست کسانی به متعلق تنها دوره هر در آراء تربیتی 

) همان ،  .اند کرده بیان را ای تازه تربیتی های اندیشه ، نبوده غافل نیز خود زمان وپرورش آموزش وضع از ولی دانشمنداند و فیلسوفان شمار در و ونیستند نبوده ای حرفه

 (64ص 
 .گیردمیدربر را مشخصی هدف و است همراه تکامل و پیشرفت با و آیدمی پدید زنده موجود ارگانیسم در منظم طوربه که تغییراتی از است عبارت رشد، •.  1

 هاشمیان) برسد . کمال به و بماند باقی روانی و جسمانی تعادل حالت در پیوسته فرد تغییرات، این طریق از که روانی و جسمی تغییرات سلسله یک از است عبارت رشد، •

 (28 ص ،6394  ،

 شناسان،وانر از بعضی. گیردمی صورت معینی طرح در منظم طرح در منظم طوربه تغییرات این دارد، مشخصی هدف و بوده همراه ترقی و پیشرفت با که تغییراتی یعنی رشد،

. سازندیم قادر جدید موقعیت یا محیط با شدن روبرو برای را فرد و شوندمی ترکیب روانی هایجنبه با فیزیولوژیکی یا درونی تغییرات آن در که دانندمی جریانی را رشد

 ( 94 ص ،6371 ، شریعتمداری)
7 . Development 
8 .Maturation 

 6314ت هستند ) اسمارت ، . رشد عبارت است از تغییر در ساخت بدنی ، عصبی ، رفتار و نشانه های ویژه شخصی که همه به ترتیب بروز می کنند و در حد معقولی با ثبا8 

ختلف شخصیت انسان صورت می گیرد . ) (  . رشد یک جریان پیوسته است و به صورت تغییرات تدریجی در رفتار فرد ظاهر می گردد و در تمام جنبه های م 66، ص 

 (  634، ص  6374شریعتمداری ، 

 گارساز زبان رشد و( تفکر)شناختی رشد هیجانی، – اجتماعی رشد شخصیت، رشد جسمانی، رشد طریق از عمرشان طول در افراد چگونه اینکه به دارد اشاره رشد، اصطالح

 (34 ص ،6391 ، ایی رابرت. ) کنندمی تغییر و شوندمی
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 از یشب آن مهار به نیز کودک و کنند می رشد ها اندام سایر از بیش سر ابتدا  اصل این براساس.  رشد جهت بودن پایین به باال از.  6

 .آید می نایل ها اندام سایر

 آن از  دور های بخش سپس و تنه مانند بدن محور به نزدیک های بخش ابتدا اصل این اساس بر.  رشد جهت پیرامون به مرکز از. 2

 .گیرندمی خود به عکس حالت نوجوانی دوره در شده یاد جهت دو. کنند می رشد پاها و ها دست مانند

 و تیحرک های مهارت تغییر  سبب که دارند نضج بر زیادی تاثیر عصبی نظام و مغز تغییرات.  رشد در یادگیری و نضج تاثیر.  3

 .آورد می وجود به را جدید های مهارت کسب برای آمادگی در وی و شود می کودک شناختی

 کار به مسئله حل و استدالل در را خود کالمی و شناختی هایمهارت کودکان.   رشد  در پیچیده سمت به ساده از گیری جهت.  4 

 قرار یوهم نام به طبقه یک در را دو هر سپس و کنندمی توجه آنها ظاهری هایویژگی به ابتدا آنان ، پرتغال و سیب بین تفاوت در.  گیرندمی

 .دهند می

  هر هک گفت توان می بنابراین.  یابد می افزایش نیز وی هایمهارت ، کودکان بیشتر رشد با همراه.  نمو و رشد فرایند بودن مداوم. 1

 .است بعدی مرحله مبنای رشد از مرحله

 ابتدا مثال عنوان به.  بردمی کار به را کوچک سپس بزرگ عضالت ابتدا کودک.   خاص سوی به عام حالت از رشد رفتن پیش.  1

 .آورد می دست به را انگشتان سپس و هادست مهارت توانایی

 دارد تفاوت دیگران با رشد میزان نظر از  که است همتا بی و فرد به منحصر موجودی هرکودکی.  رشد در فردی تفاوتهای وجود.  7 

 هایجنبه رشد سرعت که داشت توجه باید . همچنین کرد رعایت  را احتیاط جانب باید همواره متوسط  کودک اصطالح کاربرد در بنابراین،. 

 باشد رت عقب دیگر دربرخی و پیش رس تر ها جنبه برخی در است وممکن نیست نیزیکنواخت فرد یک در اجتماعی و روانی ، زیستی مختلف

  (618-661،ص6386 ، مولفان هیئت. )

در حدود قالب و نمونه ای  –. گرچه رشد هر نوعی از موجودات زنده اعم از حیوان و انسان  سرعت رشد در افراد یکسان نیست.  9

انجام می گیرد که مختص آن نوع است و مقدار و میزان تکامل افراد آن به یکدیگر شباهت دارد . سرعت در هر یک از مراحل رشد و تکامل ، 

ان و فرصتهای یادگیری یکس -یایی ، فرهنگی ، و اجتماعی( وتغذیه و شرایط بهداشتیبه علت تاثیر عواملی ،  مانند توارث ، محیط ) جغراف

ه ب نیست با مطاله در رشد قد ، وزن ، توانایی یادگیری، سازگاری اجتماعی ، و سایر اعمال و رفتار کودکانی که در یک زمان متولد شده اند .

ی برد . هرچند به وسیله عوامل محیطی مانند غذا ، استراحت و تمرین می توان آسانی می توان به تفاوت سرعت رشد در میان این کودکان پ

تا حدودی موجبات تسریع در رشد را فراهم کرد و یا آن را به تعویق انداخت ، ولی باید توجه داشت که هرگز از محدوده موروثی نمی توان 

 (633ص ،6378پورظهیر، تقی)فراتر رفت . 

 

همه انواع گیاهان و جانوران ویژگی هایی دارند که برخی از آنها از نسلی به نسلی دیگر منتقل می شود .  :  عوامل موثر بر رشد

شباهتهایی که در بین افراد یک خانواده در جنبه های جسمانی، هوشی و صفات شخصیتی وجود دارد ، ما را بر آن می دارد که نتیجه بگیریم 

به مجمو عه ای از خصایص گفته می شود که به هنگام بسته شدن سلول نطفه از والدین به فرزند  ثورابسیاری از این صفات توارثی است . 

نیز به مجموعه امکاناتی گفته می شودکه در ورای پوست موجود زنده قرار  محیطمنتقل می شود و امکانات رشد آینده او را فراهم می کند . 

محیط ، محیط درونی شامل خون و هورمون  اثتی او الزم است . محیط را نیز می توان به دودارد و برای از قوه به فعل در آمدن خصوصیات ور

 های مترشحه در آن و محیط بیرونی یعنی محیط قبل از تولد ، هنگام تولد وبعد از تولد ) طبیعی و اجتماعی( تقسیم کرد . 

کتب رفتاری ، انسان به عنوان مو جودی منفعل در نظر گرفته است . تحت تاثیر آموزه های م  اراده عامل دیگر موثر در رشد انسان ،

شده که عوامل محیطی رفتارهای وی را کنترل می کنند . در مقابل این دیدگاه برخی دیگر از دید گاههای روان شناختی همچون نظریه های 

اهمیت زیادی می دهند و انسان را موجودی ارگانیسمیک و شناختی و همین طور مکتب اسالم وجود دارند که به آگاهی و شناخت انسان 

 فعال می دانند که در محیط خود تاثیر می گذارد .

بی تردید اراده انسان نمی تواند بر بسیاری از جنبه های رشدی وی همانند رشد فیزیولوژیایی یا رشد در دوره قبل از تولد تاثیر داشته 

د رشد معنوی ، رشد اخالقی و رشد شخصیت راتحت تاثیر قرار دهد . رویکردهای دیگری باشد ، اما می تواند بعضی دیگر از این ابعاد همانن

 یچون انسان گرایانه و وجود گرایانه نیز وجود دارند که انسان را موجودی خالق می دانند که شخصا به دنبال کشف و ابراز استعدادهای نهان

 هیئت)رشد انسان را تحت تاثیر قرار می دهند .  ارادی وحیطی ، م وراثتیوامل خودند . به طور خالصه ، می توان گفت که مجمو عه ای از ع

 (661-666،ص6386 ، مولفان
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 رشد و یادگيری

ش ، جو رشد فرایندی است اساسی و خود ،به اعتقاد او. و یادگیری  حول(ت ) رشد :برای پیاژه تکامل ذهنی مستلزم دو فرایند است  

  .است معین هایبه موقعیت محدود و کرد ایجاد توان می را یادگیری اما فرایند

 : برد می نام زیر شرح به را مهم عامل چهار رشد، فرایند بررسی در پیاژه

را فراهم می او می کند که پایه رشد شناختی  جهیزهای فیزیکی مختلفی ترا با ساختش ( وراثت ، کودک رس)  رشد درونی .6

برای مثال مغز نوزاد  .به زمان نیاز دارند، د نه به حداکثر برسکبرای آن، ها که مهمترین آنها دستگاه اعصاب مرکزی است این ساخت .آورند

بنابر  .و به همین جهت کودکان خردسال از توانایی های ذهنی بزرگساالن برخوردار نیستند، کوچکتر و سبکتر از مغز انسان بزرگسال است 

ودک ، کبه رشد الزم نرسد کودک ها و استخوان بندی  چهتا ماهی. فعالیت روانی است  ملزومات جسمانی یکی از مهمترین بلوغ فرایند ، این 

 ،رسدن رشدحد ضروری مغز به و تا ؛ نخواهد بود  کلم میسرت رشد نکند،  الزم حد به خواهد بود تا دستگاه صوتی کودک ن  قادر به راه رفتن

 د. ه تفکر انتزاعی نخواهد بوکودک قادر ب

برای مثال  .با محیط استاو برخوردهای  یاگذارد تجارت ر رشد ذهنی و شناختی کودک تاثیر میبل مهم دیگری که عام . تجربه. 2

ا دیگران نباشد حرف زدن ر کلمو تا شاهد ت، یابد دست نمی بقای شیءرا تجربه نکنند به مفهوم  ءکودک تا ظاهر شدن و پنهان شدن اشیا، 

 تماس به کودکنوع این  .ایجاد تماس بین کودک و محیط است که اساسی ترین نوع دانش از آن حاصل می شود مستلزمتجربه  .نمی آموزد

 .دیگر سنگین تر استشیء ی از یئاست یا ش قرمزمی فهماند که مثل توت فرنگی 

 .گذارند اشاره می کندعوامل اجتماعی بر کودک به جای میکه به تاثیرات مختلفی اجتماعی اصطالح انتقال  . انتقال اجتماعی. 3 

 کودک از یکاطالعاتی که توضیح دهد ، هم  شمطلبی را به کودکمی کو شد تا شود که فعالیت پدر یا مادری را شامل میهم این اصطالح 

 اعتقاد . بهگیردرا در بر می شقسرم یک هم تقلید کودک از، و هم تبادل اطالعات بین کودکان ، هم آموزش معلم  ،می کندکسب  کتاب 

که به  یاطالعاتفهم برای  اگرکودک .اما برای این منظور کافی نیستند ،دهندشناختی را افزایش میرشد این عوامل اجتماعی مطمئناً ، پیاژه 

 . فاده کندانتقال اجتماعی استاین تواند از نمی ،شود آماده نباشدانتقال داده می او

،  یابی ، تعادل واقع در .سازد می هماهنگ را آنها و کند می ادغام هم در را فوق سه عامل اثرات یابی . فرایند تعادل تعادل یابی .4

 به درک امور، فهم و از این طریق ،از طریق تعادل یابی به کنش متقابل دایم با محیط می پردازدکودک  کودک است. دهی نظم خود فرآیند

 .شودروانی و ذهنی موفق مییابی و از این راه به تعادل  ،کندمیخویش اقدام های و ایجاد نظم و هماهنگی در یافته ،تجارب خود

 (263-264، ص 6391،  فی) س

: بعضی ار روانشناسان رشد آدمی را فرایندی منظم و مستمر می دانند که همانند آب رودخانه از یک نقطه شروع و به  مراحل رشد 

هدفی ختم می شود . این گروه از روانشناسان اعتقادی به طبقه بندی رشد ندارند و هر گونه طبقه بندی را امری صوری تلقی می کنند . در 

د دارند که رشد انسان را به یک آهنگ تشبیه می کنند که زمانی زیر و زمانی بم ، مواقعی تند و مواقعی کند و نقطه مقابل روانشناسانی وجو

حتی گاهی با طغیان و بحران جلوه می کند . اینان زندگی انسان را به مراحلی تقسیم می کنند و هر مرحله را دارای ویژگی های خاصی می 

 د جدا می کند . و...دانند که آن را از مرحله قبل و بع

دراین بخش دوره های رشد از آغاز بسته شدن سلول نطفه تا پایان زندگی به اختصار معرفی می شود . این دوره هاکه هر یک خود 

 . شامل مراحلی است عبارتند از الف ( دوره پیش از تولد ، ب( دوره کودکی ، ج( دوره نو جوانی و د ( دوره بزرگسالی

در این دوره از رشد ، که شامل لحظه لقاح تا تولد است ، سرعت رشد بسیار زیاد است . اگر کودک به هنگام  :از تولد الف ( دوره پیش 

کیلو گرم می رسید و این در حالی است که سرعت رشد  91تولد ، تنها سرعت رشد ماه قبل از تولد خود را می داشت . وزن او در ماه اول به 

برابر اندازه اولیه خود  111/61خود در دوره جنینی دارد . در ماه اول ، ارگانیسم تازه تشکیل شده تقریبا به حدوددرآخرین ماه ، کمترین حد 

. مرحله  2. مرحله نو جنینی  ) شا مل دو هفته اول(  6 : به سه مرحله تقسیم می شود که عبارتند از   تولد از رشد پیش می رسد . دوره

 . مرحله جنینی  ) از دو ماهگی تا زمان تولد ( 3ان ماه دوم ( و رویانی ) ازهفته دوم تا پای

کودکی  به فاصله بین تولد تا آغاز نو جوانی گفته می شود . به دلیل گستردگی این دوره و وجود تفاوت بین  دوره : ب ( دوره کودکی 

سالگی ( و  1تا  2سالگی ( ، کودکی دوم ) از  2تا حدود مراحل مختلف آن می توان آن را به سه مرحله به نام های کودکی اولیه ) از تولد 

 ( 666-664،ص6386 ، مولفان هیئت) سالگی تا دوازده سالگی ( تقسیم کرد .  7-1کودکی سوم ) از 
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 رشد و تکامل و ضرورت مطالعه آن

گذرد که رسند، از مراحل متوالی و به هم پیوسته ای میرشد کودکان از روزی که به دنیا می آیند تا زمانی که به درجه کمال می 

 و شود می توان آن را فصول مشخص تاریخ واحدی دانست. اگر چه این رشد ظاهراً ترقی دائم و یکنواختی است، اما در واقع کند و تند می

وش وخروش و گاه آرام دارد. تغییرات به ظاهر دائم و مستمر است، اما در واقع موجودی است که  می باید مراحل معینی را ج پر  گاه ادواری

طی کند. هر یک از این مراحل زندگی از دوره پیش متاثر شده  و در مرحله بعد نیز موثر واقع  می شود به همین سبب گویند که ارکان اصلی 

 در ، او اعیاجتم و عاطفی رفتار ویژه به ، کودک رفتار شید به کیفیت دوران کودکی بستگی دارد. در این دوره است که زندگی انسان بالغ و ر

 کسب کودکی دوران در را خویش حیاتی دوران عقلی رفتارهای و ها عادت بیشتر شخص. کندمی پیدا  تکوین اطرافیان و والدین با ارتباط اثر

مرحله است که کیفیت سازگاری با محیط را یاد می گیرد. از این رو، می توان ادعا نمود  که چگونگی رفتار فرد را  این در تقریباً و کند می

 او فعلی های رفتار از توان می را سالمند بینی کرد ، همانگونه که کودکی شخص حتی در دوران سالمندی می توان در همان خردسالی پیش

 سالگی نسخه کوچک شخص جوانی است که بعداً خواهد شد. (( 1د : ))کودک در یناس آمریکایی می گوشروان ، گزل چونانکه داد، تشخیص

پیشوایان دینی و انسان دوستانی که می خواهند ملتی را به سوی زندگی سالم و بر خوردار از آسایش و آرامش واقعی هدایت نمایند ، 

نمایند.  پیامبر اسالم صلی اهلل علیه د و راهنمایی های الزم را در این باره ارائه میکننمی   جلب کودکی دوران تربیت ت یتوجه آنها را به اهم

 .ستا اسالمی تربیت در دوره این اهمیت نشانگر که اند فرموده بیان زمینه این در گهربار، سخنانی و آله و سلم و ائمه اطهار علیهم السالم 

 ه السالم  بسنده می نماییم :   مَن لَم یَتَعَلَّم فِی الصِّغَرِ لَم یَتَقَدَّم فِی الکِبَرِ . علی علی در این مقام تنها به این فرمایش حضرت  

 (26 - 22، ص 6381هرکس در کودکی تعلیم نبیند، در بزرگی به مقام ارجمندی نمی رسد. )باهنر ، 

شناختی پیاژه ، رشد اساساً یک رویکرد ارگانیسمی یکی از جنبه های رشد ، رشد شناختی است . بر طبق نظریه رشد شناختی :   رشد

است که فرد را موجودی فعال می داند و رشد گذر از مراحل کیفی متفاوت است . فعال بودن فرد به این معنی است که منبع رشد در درون 

راحلی است که این مراحل در خود وی است بر طبق رشد شناختی ، شناخت فرد در هر مرحله از زندگی دارای خصوصیاتی است و شامل م

 ( . 34، ص  6394تمام افراد انسانی یکسان است و هر فردی این مراحل را پشت سر می گذارد . ) لطف آبادی ، 

 پياژه نظریه رشد شناختی

کامل ت گی چگونوی می خواست منشاء و  .مند بودتحول دانش در انسان عالقه چگونگییا مطالعه  نتیکشناخت شناسی ژبه  پیاژه 

تفکر کودک  به روش پیاژه برای مطالعه روش  .قراردادوسیله کودکان به عنوان را در شناخت  گی رشداز این رو چگون ،مطالعه کنددانش را 

 ( 637، ص  6382،  اسحاق نیا . )بیندیشدخود  که به دیدگاه مخالفداد در شرایطی قرار میرا کودک  پیاژه. مشهور است بالینی 

 .بزرگسالی است کودکیهای شناختی انسان از روزهای نخست کامل فعالیتت و مطالعه نحوه ایجاد، سی ژنتیک پیاژه نشنارواهدف 

 .نقش اساسی در رشد شناختی را کنش متقابل فرد و محیط دارد .میشود و تکامل می یابدکسب  ،گونه به وجود می آیدچ ژنتیک یعنی دانش

 .و تعاملی خالق است بی وقفه محیط  و تعامل فردکه پیاژه معتقد است  

ی فرآیند سازگار. نام دارد  سازمان ،باشد درونی تعامل شخص و محیطاگر .نام دارد سازگاری .باشد بیرونیو محیط  تعامل شخصاگر

 ن تریخالص  تقلید و. ذب است خالص ترین نوع جبازی . صورت فرایند جذب و انطباق استدو به دهد نحوه سازش با محیط را نشان میکه 

 (22ص  ،6398 ،خلعتبری و نصیری)   . است  طباق نوع ان

من در )) :د گویخود می چنانکهاست و ربوطم عقلعلم و سیرمطالعه یا معرفت  یاشناخت  به مسائلبیشتر  ات و تالیفات پیاژهتحقیق 

چگونگی  نییع(( معرفت ها چگونه رشد می کنند ))این مسئله که با تمرکز برکه یعنی علمی بودن ( ژنتیک )آرزوی معرفت شناسی تکوینی 

 ر حقیقتدبیشتر معرفت شناسی است تا روانشناس و ، اوبنابراین (( کند مشخص میمعین و معرفت را مسائل  ،آنها  رشد تاریخی تشکیل و 

روان شناس بودن و اندکی در جریان فلسفه )) و انظربه  .شناختی مطالعه می کندروان شناسی را به عنوان وسیله ای برای حل مسائل معرفت

این نکته را نیز ( (تاریخ علوم نیز آشنا بود  سیبرنتیک وبا منطق و ریاضیات و فیزیک و  اًباید اساس بلکه شناسی بودن کافی نیست  یستز و

وضع م ))و یا به قول خودش  (حکمت )خردمندی آن را نوعی نیست واهمیت فلسفه  یج است منکررا  چهپیاژه بر خالف آن کهباید اضافه کرد 

ذهنی و در اتاق کار خود و بدون تماس  که با روش ست مخالف ا ای با فالسفه قیقت اودر ح .داندمی (( نسبت به کل عالم واقعمعقول گیری 

ها سال کنند قواعدی را برای پژوهشگران از واقعیت بی آنکهشوند و مسائلی مانند مسائل روان شناسی روبرو می. روشمند و منظم با واقعیت 

 .گویندسخن می حقیقت مطلقکنند و از می ضعو

مرزهای م علبرای و در حکم تعطیل علم است  کتبزیرا به نظر او این م، است مخالف  (گرا  علم)لی پیاژه در عین آنکه با فلسفه تحصّ

،  6381، کاردان ) . گراست از لحاظ ارزش شناسی جامعه  علم گرا و یا معرفت شناسی  اما خود از لحاظ فلسفی ،شودقائل می یونهایقاطع 

 ( 216ص 
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 10مفاهيم اساسی نظریه پياژه

 تغییر مستمر و سازماندهی مجدد برخورد انسانها با محیط : رشد 

 ( 271ص  6386کری و ارزانی عس )  تعادل بین دانش و تجربه  : تعادل جویی 

ما بتواند درک وقتی  .ان استه ها یمین درک ما از جهان هستی و تجرببتوازن شناختی  یک حالت منظور از تعادل  : تعادل یابی 

 637 ، ص6382 ،یااسحاق ن. ) گیریم دهد و ما در حال تعادل قرار میدنیا برای ما معنی می، کنیم تبیین نماید که مشاهده میرا  یرویدادهای

) 

 .ت سهایتی از وضعبسیار عمیم بهبرخورد با محیط اطراف مفید و قابل ت کاری که برایها و افیافته کنشنظام سازمان  :طرحواره 

 

 سائلقواعد حل م یا شامل طرحهاهستند این کنش ها  ساختار شناختی کودک  ای که جزیی ازشده  یکنش های درون  :  عمليات 

 ( 271ص  ،6386 ی،زانارروو اعسکری ) .می باشند

 : ابدی یتحقق م یو برون ساز یدرون ساز وستهیمکمل و به هم پ ندیدو فرا قیخود از طر ط،یبا مح یسازگار 66:یسازگار

 یپردازد که کودک، موجود یشناخت و تحول آن در کودک م تیاعتقاد به مطالعه ماه نیبا ا اژهیپ .63یو برون ساز 62یساز درون

خارج به  طیبا مح یتعامل فعال و قیهر گونه شناخت در کودک از طر ن،یاش است. بنابرا یاعمال ذهن هیفعال و خودش علت اول اًاست ذات

 ( 31، ص  6383) کدیور ،   64.است طیکنش متقابل و کار آمد با مح یراربرق یی. هوش توانادیآ یوجود م

                                                           
 پیاژه ای مرحله نظریه  -کودکی   در شناختی . رشد 61

  ذبج را آن کند می سعی کودک ، تازه رخدادی یا شیء با شدن رویارو با.  کند می عمل چگونه اجتماعی و فیزیکی دنیای اینکه مورد در هایی نظریه از عبارتند ها طرحواره

 شمنددان هر مثل  -  کودک ،  باشد ناهمگون قبل  های واره طرح  با تازه تجربه اگر  که بود معتقد پیاژه.   کند  درک قبلی های تجربه اساس بر را آن  -  کند(  سازی درون)

 . یابد می گسترش دنیا از کودک نظریه نتیجه در و  -  تازه اطالعات با شدن هماهنگ برای ها واره طرح  تعدیل  -  کند می سازی برون به اقدام  - خوب

 .                       شود می نیز فرعی مراحل شامل یک هر ،که کرد تقسیم اساسی مرحله چهار به را شناخت رشد پیاژه

 اول سال دو پیاژه - حرکتی حسی مرحله.   صوری عملیات مرحله و  ،  عینی عملیات مرحله ،  عملیاتی پیش مرحله ،  حرکتی  - حسی مرحله از عبارتند اساسی مراحل

 یءش یک گرفتن برای که کنند می کشف ، مثالً ،  هستند اعمال آن پیامدهای و خود اعمال بین روابط مسئول کودکان که زمانی ،  نامید حرکتی حسی مرحله را زندگی

 .   دهد می روی اتفاقی چه افتد می پایین میز  لبه از بشقاب  وقتی یا  ، ببرند پیش را خود دست باید قدر چه

 هشت بچه که بازی اسباب یک روی  ای پارچه قتی و.  دارد وجود باز نباشد هم حاضر شیء  وقتی اینکه از آگاهی ؛  است شیء بقاء  مفهوم مرحله این در مهم کشف یک

 ده کودک.  دهد می  دست از بازی اسباب به را اش  عالقه که انگار شود می منصرف کارش ادامه از فوراً  کودک ، شود انداخته است کرده دراز آن سوی به را دستش ماهه

 از فادهاست به شروع کودکان ، سالگی دو تا نیم و یک حدود.  عملیاتی پیش مرحله.   دهد می  ادامه است شده پنهان پرده  یا پارچه پشت که  شیء جستن  به فعاالنه ماهه

 نوانع به را ای ترکه است ممکن ساله سه کودک.  باشد دیگر چیزی از نمادی تواندمی شیء یک و اشیاء از گروهی یا شیء  یک نماینده توانند می ها واژه کنندمی نمادها

 3 انکودک هرچند اما.   باشد کودک دیگر عروسک پدر او  برای عروسکی و ، شود اتومبیل به تبدیل تواندمی چوب قطعه یک  ، کند  کاری سوار اتاق دور و شده سوار  اسب

 قادر نوزه کودک ،  شناختی رشد عملیاتی پیش دوره در.    اند نیافته سازمان منطقی طور به هنوز آنها تصورات و هاواژه.  کنند فکر  نمادین ای گونه به توانند می ساله 4 و

 . است منطقی ای شیوه به اطالعات تبدیل انواع سایر و ترکیب ،  جداسازی برای ذهنی معمول عمل یک عملیات.  نیست عملیات اصول از برخی درک به

 .  یابد تغییر آن شکل اگر حتی ماند می ثابت ماده مقدار اینکه  درک -  اند درنیافته را دهنی نگهداری هنوز عملیاتی پیش مرحله در کودکان ،  پیاژه نظر طبق 

 .  است  بصری ادراکات تاثیر تحت عملیاتی پیش تفکر  که بود معتقد پیاژه

 دنیا همه که کنندمی فکر آنها  - خبرند بی  دیگر افراد هایدیدگاه از عملیاتی پیش کودکان.   است محوری خود ،  پیاژه نظر در ، عملیاتی پیش کودکان کلیدی ویژگی یک

 وهک سه  آن  روی که میزی دور شودمی داده اجازه کودک به.  کرد ابداع را((  کوه سه مسئله))  نظر این اثبات برای پیاژه.  فهمندمی ، کنندمی درک آنها طریقی همان به را

 بعاًط که)  شدمی گذاشته میز روی مختلف های مکان در عروسکی  که حالی در  ایستاد می میز سمت یک در  کودک  آنگاه.   کند حرکت شده  ساخته متفاوت ارتفاع با

 1 از لقب ،  کودکان اکثر.  کند انتخاب بیندمی عروسک که است چیزی دهنده نشان که را تصویری شودمی خواسته کودک از(   داشت کودک دیدگاه از متفاوت دیدگاهی

 توجیه را تیعملیا پیش تفکر ، ناپذیری انعطاف ، محوری خود که بود معتقد  پیاژه .  بود کوه سه از آنها خود دیدگاه دهنده نشان که کردندمی انتخاب را تصویری سالگی 7 یا

 می منطقی های دستکاری سایر انجام به شروع و  کرده پیدا  تسلط ذهنی نگهداری مختلف مفاهیم در کودکان سالگی 62 تا 7 سنین بین.  عملیاتی مراحل.      کند می

 رحلهم را دوره این  پیاژه.  کنند درست ذهنی نمایش توانندمی هم اعمال رشته یک از  ، بچینند وزن یا قد نظیر ، بعد یک اساس بر را اشیاء توانندمی هابچه این.   کنند

 حسی  ترسیدس آنها به که اشیایی  -  کنندمی را کار این عینی اشیاء با ارتباط در فقط ، کنندمی استفاده انتزاعی اصطالحات از کودکان هرچند ، است نامیده عینی عملیات

 استدالل کلمه واقعی مفهوم به است قادر شخص صوری عملیات مرحله در.  یابند می دست بالغین تفکر  شبیه تفکر به کودکان  ، سالگی 62 یا 66 حدود در.  دارند مستقیم

 ( 241 - 246 ص ، 6386 ، ارزانی اور و عسکری. )  کند
11 - adaptation 
62 - assimilation  
13 - accommodation 

 یالزم است تا تجارب فرد در قالب ساختها زین گریکدیبا آن دو عمل مکمل  یو سازگار طیمبادله کار آمد با مح یاست. برا طیبا مح یسازگار هدف هوش اژه،یزعم پ به.  64

 .یو برون ساز یدرون ساز یندهایفرا یعنیشود؛  کپارچهی یشناخت
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 گاری به دوساز گاری نامیده می شود.سازمنظور ایجاد تعادل به و تجربه ها با یکدیگر  واره هاکردن طرح زدمسا فرایند :سازگاری  

  وجود.ا ساخت های ذهنی مبجدید  جاربیکی کردن ت : جذب سازی یا  درون .6 : یکدیگرند و فرایند مکملاین دکه د ی شوصورت انجام م

 .  جدید با تجاربتغییر ساخت های ذهنی موجود در نتیجه برخورد توسعه و : یا انطباقسازی برون . 2

. دگیربا هدف کاراتر شدن انسان در تعامل با محیط انجام میکه  نسجم و منظم فکریفرآیند شکل دهی الگوهای م  :  سازماندهی 

 (637ص ،  6382 سحاق نیا ،ا )

راتب به م ییبا آن سازگار شده است در قالب ساختها یکودک دائم در تالش است تا آنچه را از نظر شناخت اژه،یبه نظر پ 61:یسازمانده

دانست که با هدف کارآتر شدن  یمنسجم و منظم فکر یالگوها یشکل ده ندیتوان فرا یرا م یسازمانده .منسجم تر و کارآتر سازمان دهد

 .ردیگ یانجام م طیمحانسان در تعامل با 

ثال، م یبرا. برسد یتر دهیچیکند و به مهارت پ بیترک گریکدیکه کودک دو مهارت را با  ابدی یمصداق م یوقت 61یمفهوم سازمانده

 . )رسدیضمن نگاه کردن به آن، م ،یزیمثل برداشتن چ یا دهیچیکردن دو مهارت ساده چنگ زدن و نگاه کردن به مهارت پ یکیکودک از 

   ( 36، ص  6383کدیور ، 

 .کار می کنند یک نظم خاص و باروی هم اثر دارند  یساخت شناختست . یعنی اجزاء هماهنگی کامل بین اعمال ذهنی ا : سازمان 

ازماندهی باعث س رویدادبا  سازگاری تفکر .می شود فعالیتنظم باعث  تفکرسازماندهی  .داندمی تمایل فطریرا یک  سازمان دادن پیاژه  

 . سازی برونسازی و  دروندو روی یک سکه اند و مکمل هم هستند ، مثل سازماندهی و  سازگاری .شودمی

ر متغی یفعالیترا هوش  پیاژه  .دارداثرشناختی و رشد جسمی  و هم فعالیت  هم برشناختی معتقد است  که اصول زیست  پیاژه 

با ثبات و راحت است که در هر مرحله یک ساخت  یک حالتشناختی . تعادل داند سازگار با محیط میهوش را تعادل یابی و قدرت  ،داند می

 . کند شناختی خاص آن را ایجاد می

 .کند می فتوصی ، محتوا و کارکردساخت  لحاظ  هوش را از سه پیاژه 

                                                           
.   به (یبرون ساز) دیجد یذهن یو توسعه ساختها جادیبا ا ایو  (ی)درون ساز ردیگ یموجود انجام م یکردن با ساخت ذهن یکی قیاز طر ای دیو جذب تجارب جد هضم

 یصورت، کودک موظف م نیمناسب نباشد؛ در ا ای یکاف دیجد دادیدرک رو یموجود برا یشوند که ساخت ذهن یم جادیا یدر صورت دیجد یذهن یساختها اژه،یاعتقاد پ

صورت  یشود و سازگار یگرفته م دهیداشته باشد، ناد ازیاز حد ن شیب یبه سازگار دادیرو نیارائه دهد. اما اگر ا دیجد دادیرو نیا اتیسازگار و مناسب با خصوص یشود پاسخ

مورد  خود در یتجارب قبل لهیباشد. کودک به وس اژهیکننده اصول مورد نظر پ انیتواند ب یشود، م یروبه رو م یبار با توپ نیاول یکه برا یمثال، رفتار کودک ی. براردیگ ینم

. اگر دیجو یتجارب سود م نیبرداشتن توپ از ا یبه هدف و کوشش برا دنیرو، در رس نیمانند نگاه کردن و چنگ زدن را در خود سازمان داده است و از ا ییاشیاء مهارتها

 د،یجد ،یش یکودک با برون ساز ن،یهمراه نخواهد بود. بنابرا تیاحتماال با موفق شیکوششها نیکه غلطان است نداشته باشد، نخست یئیش شتندر بردا یکودک تجربه ا

 یم یبرداشته شود به ساز گار دیکه با یانیدر ساخت با طرح واره خود از اش دیشکل جد نیا یشده است، و با درون ساز دهیورز مهارت چنگ زدن که در آن رییبا تغ یعنی

 ( 31 - 36، ص  6383) کدیور ، رسد. 

صور تواند مسئله را روشن کند. ت یم نهیزم نیدر ا یمثال گرند؛یکدیهمواره با  رایمجزا در نظر گرفته شوند، ز ندیفرا وبه صورت د دینبا یو برون ساز یسازدرون  یندهایفرا

 در«. اسب»دهد:  یکودک جواب م «ست؟یچ نیا»که  سندپر یاز او م یاز اسب در ذهن خود دارد؛ وقت یاز قبل، طرح یول ند،یب یگاو م کیبار  نیاول یبرا یکودک دیکن

 رییتغ یاتفاق افتد طرح اسب کم یا یدرون ساز نیچن نکهیا یکرده است. البته برا یگاو( را گرفته و آن را در طرح اسب درون ساز ری)تصو دیمثال، کودک اطالعات جد نیا

 ردیگ یشکل م یدیجد یها 64(، طرحوارهیبا آنها )برون ساز یو سازگار یطیمح گرید اتیدر هر حال، با تجرب.  ردیگ یدر آن جا دی( تا اطالعات جدیکند )برون ساز یم

دهد،  صیگاو آن را تشخ دنیمثال، اگر کودک بتواند با د نیباشد. در ا زیطرح واره ها متما ریکند و از سا دایکودک را پ یافتهایدر یدرون ساز تیتواند قابل یم نیکه بعد از ا

 (36)همان ص  شده که با طرح واره اسب متفاوت است. لیو تشکاز گا یدیطرح واره جد
15 - organization 

 حیتوض یآن را برا اژهیاست که پ یسازوکار ، تعادل .آورد یرا به وجود م یذهن یساختها ایو طرحواره ها  شود یم میتنظ 61ییتعادل جو ندیفرابا  یسازگارو  یسازمانده.  61

سردر  یاطراف خود دچار نوع یایدرک دن یافتد که کودکان برا یاتفاق م یتحول زمان نیا. کند یم شنهادیپ یبه مرحله بعد یمرحله رشد فکر کیعبور کودکان از  یچگونگ

تعادل ه ب یعدم تعادل ساختار کیاز  شرفتیمداوم پ ندیفرا ییتعادل جو گر،یبه عبارت د.  رسندیم یاما سرانجام به تعادل شناخت شوند، یعدم توازن م ای یشناخت یگم

برون و  جذب ای یدرون ساز یندهایفرا یط ج،یبه تدر ،یول اند،ی مبتن یساده در دوران نوزاد هیاول یشناخت یطرح واره ها بر ساختارها. تر است یو عال دیجد یساختار

رحواره ها در ط. کند یاستفاده ماز آن .  خاص یتیتعامل با موقع یکه فرد براشود  یگفته م یفکر یالگوا ی یساختار ذهن به طرح واره. شوند یتر م دهیچیپانطباق  ای یساز

 .دهند یشکل م رییتغ طیتعامل با مح

 ندیب یکه کودک م یتوپ نیمثال، اگر اول یبرا. دهد یم میتعم گریبه تجربه د یشود و آنها را از تجربه ا یقائل م زیتم شیتجارب خو نیطرح واره ها ب لهیبه وس کودک

 شودیاعث مب ییکودک به تعادل جو لیدارند، م یفاوتمت یکه رنگ و اندازه ها ندیبب یگرید یتوپها یوقت یکند، ول یآن را نمونه همه توپها تصور م یکوچک و قرمز باشد، و

رانجام، س. از توپ برسد یببرد و به مفهوم گسترده تر نیاز ب یو درون ساز یبرون ساز ندیدر مورد توپ را به کمک دو فرا یو بعد یتجربه قبل نیموجود ب یکه ناهماهنگ

،  6383کدیور ، ) (.6898و اسنومن،  لریب) . ابدیمشترک آنها را در اتیدهد و خصوص صیتواند انواع آن را تشخ یکه از توپ دارد م یرسد که کودک با تصور یفرا م یزمان

 (36 - 32ص 
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ار محتوا مساوی رفت یعنی ؛دهدنشان می ه با محرکات آشکاردر مقابل ی که فردهایپاسخ ؛گویندهوش را  مشاهده  جنبه قابل : محتوا .6

 .تبیین کننده آننه  کننده آن است و توصیف است 

، ساخت شناختی شکل می گیرد و تغییر کند انوزاد با تجارب ارثی واکنش های  . اگرفرد است  اندیشهذهن یا ساختمان  : ساخت .2

ران دوساخت شناختی  .گویند طرحوارهکودکی را   دوران اولیهی است . ساخت شناختی تجرب .ساخت شناختی حاصل عوامل ارثی و

 گویند  عملیات را  دوم کودکی

 رفتاری هستندهای  طرحواره ن معموالً نوزاد یشناختهای  یک الگوی رفتاری منظم و هماهنگ را گویند . طرحواره   : طرحواره 

 . شده است یعملیات ، می گویند طرحوارهشود  ی ، ذهنی و غیر قابل دیدندرونکودک  اعمالگرا : طرح واره عملیاتی 

 دارد.پذیری که قابل ترکیب و برگشت شدن اعمال  ونیدر :عملیات  

 عملیاتی طرحواره -------ساخت شناختی  ----طرحواره حسی حرکتی   ----طرحواره بازتابی 

تا پایان  وهستند فطری تغییر می داند زیرا تمایالت پیاژه  کارکرد را یک نا م .گویند کردرا کار سازمان و فرایند سازگاری :کارکرد   .3

 . زندگی تغییر نمی کنند

داند دوره خاص نمیرا محدود به  هوش پیاژه . همیشه ماندگارند یسازگاروسازماندهی  ولیشناختی تغییر می کند  ساخت 

  داردهوش  کودک یک روزه هم حتی 

 (22 – 23ص ،  6398 و نصیری ، خلعتبری) 

به منظم کردن و شکل  لیم ای یسازمانده یگریو د طیبا مح یبه سازگار لیم یکی: است یهوش تابع دو اصل عموم اژهیبه نظر پ

م هض یستیز ندیاست و همانطور که فرا یستیخاص از انطباق ز یبه نظر او، هوش نمونه ا. همگن یبه صورت نظامها یفکر یندهایدادن فرا

ا آورد که در تعامل ب یدر م یتجارب کودک را به صورت زین یهوش یندهایبدن قابل استفاده باشد، فرا یآورد که برا یدر م یرا به صورت اغذ

 ییندهایو، فراد نیا. ستین کیقابل تفک یسازگار ندیاز فرا طیمح یسازمانده ،یستیاز نظر ز: »دیگو یم اژهیپ. ردیمورد استفاده او قرار گ طیمح

 ( 28، ص  6383کدیور ، ) .... واحدند یسازوکار یبرا کملم
 

 هوش و تفکر

 . وی معتقدشوندکند که تمام ساخت های شناختی به سوی آن هدایت مییابی تعریف میرا به عنوان صورتی از تعادل پیاژه هوش 

  تفکر که هوش درونیاما  .دندارنیز رفتار هوشمندانه  ی که هنوز زبان نیاموخته اند کودکانوشود دوره خاصی از رشد محدود نمی است هوش به

 (637ص  ،6382 ،اسحاق نیاتفکر وجود ندارد . )پیش از زبان آموزی است یعنی زبان آموزی  مستلزم شده است 

فکر ولی ت ،وجود داردهوش زبان پیش از  می گوید  پیاژه .تفکر ندارد ،زبان کودک قبل از یادگیریمستلزم زبان آموزی است   :تفکر 

شناختی هر مرحله با ساخت  ،مراحل رشد شناختیدر هر یک از  .گیرداز زبان شکل می بعد شده است که یهوش درون تفکر، .وجود ندارد

را یکی از عوامل اساسی رشد شناختی می  عامل زمانپیاژه  .تغیر استو نا مپیوسته  توالی رشد هم  .تفاوت کمی و کیفی دارددیگرمرحله 

 جنبه ای از رشدشناختی رشد   روانشناختیجنبه . کند رسی میبر روانشناختیو  اجتماعیروانی  را از دو جنبهرشد شناختی   . پیاژهداند

 مهم است .  عامل زمانمی دهد یعنی فقط  خبه طور خودبه خود ر است که

 مدرسه، خانواده  : مثل   .کندخود دریافت می محیط پیرامون است که کودک از شناختی تمامی عوامل رشد  اجتماعی -روانی  جنبه  

 جیرشد شناختی پیوسته و تدریمرحله هستند . شروع تقریبی  پیاژه مراحل سنی رشد شناختی ، نسبی وی و غیره . به عقیده نظام پرورش، 

 ( 23ص ،  6398 ،خلعتبری و نصیری. )است 

 

 مراحل رشد شناختی در نظریه پياژه
 حال، عین در و است متفاوت یکدیگر با کیفیت نظر از که آیدمی وجود به مراحلی جریان در آدمی شناختی رشد که گویدمی پیاژه 

یعنی تحول فکری همه  ؛مام کودکان همانند استت در که دارد ای ویژه عملکرد و ، ساخت مراحل این از یک هر .است شده بنا دیگری بر یکی

بتواند بدون گذراندن مرحله یا مراحل قبلی به رشد مرحله  ینسبتا معین ظاهر می شود و امکان ندارد کودک یکودکان با نظم معین و در زمان

 مطابق وضعیت ،مرحله به مرحله دیگر از یکدامنه زمانی تحول شناختی  ،در این حال. مراحل رشد را در هم بریزدتمام بعدی برسد یا اینکه 

 اولیه های سال ویژگی که سطحی از تفکر برسد ساله به 1 کودک که یک دارد امکان مثالً می کند. تفاوت ،درونی و شرایط محیطی کودک

 مراحل گذراندن ضمن،  کودک هر که است این منظور .باشد ساله 1 یک کودک  ای در سطح شناختی ساله 9 کودکان بسا چه و است دبستان

 واکودک باید در ارتباط با تحوالت شناختی خود هروضعیت  ،به این دلیل .ود را نیز داردخ خاص رشدی های شناختی، ویژگی رشد عمومی

 .مورد توجه قرار گیرد
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 پیاژه برای مربیان تعلیم و تربیت بهکه است  آدمی تحول فکر دانشاز  عظیمی گنجینه ، آن  جزئیاتو  نظریه مراحل رشد شناختی 

 ،مکان )مختلف شناختی  گیری مفاهیمزمینه شکل در  مراحل رشد کودک را با توجه به پژوهش های گسترده خود  . اوگذاشته است جای

 تاس پیاژه معتقد است. کرده بندیجمع کودک، اخالق و رفتار و آموزی وزبان تخیل چگونگی و ، علیت ، عدد، قانون  و جز اینها (زمان ، فضا 

سازگاری هوش یا تفکر و می گوید . وی است  متفاوت دیگر مراحل با کیفی نظر که از دارد هایویژگی شناختی رشد مراحل از یک هر که

شود که امکانات های جدید پیدا می گیآماد ،در هر مرحله از رشد .در مراحل سنی مختلف رشد می کند یک سلسله تحوالت کودک در جریان

انات و محدودیت های باید این امک ،ا در تهیه وسایل و مواد آموزشییدر برخورد با کودک  .و محدودیت های ذهنی کودک را مشخص میکند

 .ذهنی را در نظر داشت

ساخت و عملکرد  و هر مرحلهگیرد صورت می (هر یک شامل مرحله های کوچکتر است)که در چهار دوره اساسی  فرد شناختی درش

  ( 77 – 79، ص 6391. )سیف و همکاران ،  شدکمی  ی طولزمان معین مدتدارد که  ای ویژه

 17حرکتی  - وره حسید (الف
 -کمک دهان و چشم و گوش و دست ها و سایر اندامهای حسی با ذهن کودک  ،گیردزندگی را در بر می ال اولوره تقریبا ساین د 

کارهایی مانند مکیدن  .شناسد خویشتن و جهان اطراف را می، به کار می افتد و کودک از طریق حواس و حرکت ها و اعمال خود او حرکتی 

 ،دادن به صدای مادر و دیگر اعضای خانواده، گوش ریختن و پاشیدن آب در حمام  ،بینندنگاه کردن به رنگ چیزهای که می ،پستان مادر

 موضوع کارهای و آنچه کهاطراف خود که کودک نسبت به باعث میشود  ،گیردمادر وقتی که او را در آغوش می بازوان واحساس کردن دستها 

و  داردبازتاب های اساسی  ، فقط برخینوزاد  .نیست کودک میسربرای  اطراف این کارها شناخت خود و جهان دون. بآگاهی پیدا کند اوست ،

 ،چیزی هست نه هنوز  ؛گرسنگی و سیری است ،سرما  ،گرما صدا، ،از نور . دنیای او پرنامنظم و در هم ریخته است کامالًاوبرای اطراف جهان 

 رد که وقتی ؛ حتی ندارد آگاهی خویش مستقل وجود به کودک .مرتبط سازد اشیا را به هم  که و اصولی قاعده نه و ،زمانینه  ی،فضاینه 

ثالً گهواره اش را مکه می تواند بداند نهمچنین  . اوکندمی و پاهای خود بازی  هادست با که چگونه فهمد نمی هنوز است، تولد اول هایماه

 تواند هنوز نمی ،در این مرحله حرکت است. کودکدارای  یا اینکه گهوارهرود میو عقب به جلو  اوست که با گهواره آیا خود ،دهند میتکان 

 ،برای کودک شیرخوار .نامیممی(( ین بمرکز ))خود به همین دلیل کودک شیرخوار را  خویشتن جدا بداند.را از سوس اطرافچیزهای محوجود 

                                                           
 رشد شناختی . مراحل 67

 شدر مختلف مراحل از نظریه این که است توصیفی تحصیلی، مختلف های دوره در آموزان دانش آمادگی تعیین در معلمان به کمک لحاظ از پیاژه نظریه بخش مهمترین

 صوری عملیات و ، محسوس عملیات ، عملیاتی پیش ، حرکتی – حسی  اصلی ی مرحله چهار به بزرگسالی تا تولد از ذهنی رشد نظریه، این در. دهد می دست به ذهنی

                                                                                                                 میشود شامل را سالگی 61 تا سالگی 66 از و سالگی، 66 تا سالگی هفت از هفت سالگی، تا سالگی دو از سالگی، دو تا تولد از ، ترتیب به  ، مراحل این. است شده تقسیم

 ن،همچنی.  است متفاوت کیفی و کمی نظر از بعد و قبل مراحل در او شناختی ساخت با مراحل این از یک هر در کودک شناختی ساخت که است آن رشد مراحل مهم ویژگی 

 این البته. است دیگر متغییر نا یک نیز رشد مراحل توالی بنابراین.  باشد کرده طی را قبلی ی مرحله قبالً او که است آن مستلزم باالتر مرحله به ای مرحله از کودک ورود

 شده ارائه که یبیترت به متوالی مراحل این از گذر دیگر، سخن به. ماندمی باقی تغییر بدون آنها توالی  صرفاً بلکه متغییرند، نا رشد مراحل پایان و شروع که نیست معنی بدان

 ستا ممکن کودکان از بعضی که  اند داده نشان شواهد.  شوند نمی تازه ای مرحله وارد و رسانند نمی پایان به را مرحله یک معین سن یک در کودکان همه اما ، است الزامی

 باالی حد و پایین حد و هستند، تقریبی مراحل این برای شده داده سنین ، بنابراین. بشوند ای تازه مرحله وارد و بگذرانند سر پشت را مرحله دیگر کودکان از دیرتر یا زودتر

  کند فرق است ممکن دیگر کودک به کودکی از دوره هر

 ستا کودک روانشناختی های جنبه سایر و شناختی رشد اساسی عوامل از یکی زمان عامل نظراو به و دهد نشان را زمان اهمیت خواهدمی صرفاً هاسال این بر تأکید با پیاژه

 ازجنبه او منظور.  روانشناختی جنبه و اجتماعی -روانی جنبه ؛ دهدمی قرار بررسی مورد جنبه ازدو را کودک شناختی رشد مطلب این ساختن روشن برای( 6873) پیاژه. 

 از او منظور.  شودمی شامل را پرورشی نظام و آموزشگاهی خانوادگی، عوامل کلی طور وبه کندمی دریافت بیرون محیط از کودک که است عواملی تمام اجتماعی - روانی

 آموزد می خود پیش در کودک آنچه یعنی هوش رشد مثال برای.  دهد می رخ زمان طی در صرفاً یعنی خودی به خود طور به که است رشد از جنبه آن روانشناختی جنبه

 . میخواهد زمان که است رشد این کند،می کشف را آن تنهایی به او و دهد آموزش کودک به تواند نمی هیچکس که چیزی یعنی ،

 وارد و ارندبگذ سر پشت را مراحل این شده ذکر سنین در دقیقاً کودکان همه داشت انتظار نباید و هستند تقریبی رشد مختلف مراحل مرزی سنین ، گفتیم که گونه همان

 اژهپی.  زند نمی هم به زیاد خیلی را رشد مراحل مرزهای سنی ارقام این بودن تقریبی که است شده متقاعد خود مشاهدات اثر بر پیاژه ، این وجود با.  بشوند دیگر مراحل

   گوید؛ می باره این در( 6873)

 رایب انتظار این...  است الزم انتظار سال ده وزن بقای مفهوم درک برای و. یابد دست ماده بقای مفهوم درک به کودک تا ماند منتظر سال هفت باید کودکان درصد 71 برای

 ،ایران، کانادا آمریکا، انگلستان لهستان، فرانسه، در ها بعد دادیم انجام ژنو در 6841 و 6837 هایسال فاصله در که پژوهشهایی...  میکشد طول سال 62 حجم بقای درک

 مورد در مگر دارد، وجود حداقل سن یک همواره بقا مختلف مفاهیم درک برای ، سخن به...آمدند دست به شده ذکر سنین همان جا همه در و ، شدند تکرار عدن در وحتی

 ناگهانی و جهشی طور به دیگر مرحله به ای مرحله از گذر که است آن بگیریم نظر در باید ذهنی رشد مراحل با رابطه در که دیگری نکته.  سرآمد کودکان مانند ، نخبه افراد

 در فکرت نحوه لحاظ از است ممکن شده وارد رشد از جدیدی مرحله به تازگی به که کودک درنتیجه. دهدمی روی آرامی به که است جریانی انتقال این بلکه ، افتد نمی اتفاق

 ( 682 – 684، ص  6391سیف ، .)باشد قبلی مرحله کودکان شبیه دیگر هایزمینه در و جدید مرحله کودکان  شبیه ها زمینه بعضی
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 حسیاز تحریکات  است و خودش نیز مادر جدایی ناپذیروجود شنیدن صدای مادر از  خود جغجغه و از جغجغهشنیدن صدای  ،به عنوان مثال

ت حال وی برایاو ، چیزهای پیرامون  ،سالگی تا قبل از یک .جدا شدنی نیست ،گذاردتاثیر میبر او از محیط اطراف  شکه در جریان کارهای

ا در ام ؛توان آن را پیدا کندنمی ،آن را زیر رختخواب پنهان کنید سپس نشان دهید و ، به اوت داریددر دسمثالً اگر سکه ای را   .دائمی ندارد

کند و در این نگاه میزیر رختخواب از جمله و خود  ، به اطرافمی کنید سکه را پنهانوقتی و کند  اول به دست شما نگاه می ، ماهگی 69

 می رسد؛ ی ذهنی زیر به هدفمسیر فکر کودک با استفاده از تصویرها ،کار

 ؛در دست بود سکه -

 دست زیر مالفه رفت ؛  -

 حاال سکه در دست نیست ؛ -

  پس باید سکه زیر مالفه باشد . -

 می فهمد که حتی اگر چیزی . اواست ناختی کودکاکتشاف ش تریناساسی و بزرگترین ،اولین ، چیزها (( وجود دائمی))به پی بردن 

این بدان معناست که کودک در پایان اولین مرحله  .باز هم برای خود وجود دارد ،باشد حسی او خارج از محدوده قلمرو او یا دور از دسترس

از مکان  یشود کودک خود را در جهانباعث می ،این دریافت یابد. احساس آن توسط خودش را در می ئ وش تفاوت یک ،رشد شناختی خود

وجود ))به دلیل پی بردن به  بفهمد. انسانی نیز جهانمی تواند تفاوت چیزها را با  ،به این ترتیب .ببیند یکی در میان دیگر چیز هاو و زمان 

باز هم  ،هستند دور از دسترس او حرکتی می تواند بفهمد که وقتی  مادر و پدر -کودک در پایان مرحله حسی  ،ناچیزها و دیگر(( دائمی 

هنوز وجودی ، او با وجود این  ست.می دان شانحضور آنان را به منزله عدم وجود، عدم در اوایل و اواسط این دوره قبالً، حال آنکه  ؛دنوجود دار

 ( 79- 78)همان ، ص .کودک زمانی آغاز میشود که زبان را به کار می گیردتفکرفکر است. در مرز ت، بلکه کندفکرنیست که 

 حرکتی -مرحله حسی  شش

 گی (تا چهار ماه ک)ی  دوریواکنش  نیاول. 2(         تولد تا یک ماهگی)فعالیت بازتابی .  6 

 (   چهار تا هشت ماهگی)  واکنش دوری . دومین 3 

 ) دوازده تا هجده ماهگی ( دوریواکنش . سومین 1

 ( ماهگی) هجده تا بیست و چهار ابداع وسایل جدید از طریق فعالیت ذهنی  . 1

 (ماهگی 1ولد تا ت)  مرحله فعاليت بازتابی. 6

پایان  .ی با دنیای خارج رابطه برقرار می کندثدر این مرحله کل فعالیتهای کودک به صورت انعکاسی است که بر اساس بازتاب های ار 

می تواند کودک در آخر این مرحله  .خارج و به یک حالت روان شناختی پیچیده در می آید ارثییک ماهگی کودک از یک حالت اتوماتیک 

 .ندارد وجودولی هماهنگی بین چشم و دست ، اشیا را بیند و غیره  ،دستش را تکان دهد، را انجام دهد مجزا حرکات 

 ( ماهگی ۴تا  1 ) اولين واکنش دوری. 2

 اردد پاسخ و محرک الگوی . زیرا است دوری انگشت ؛ مکیدن مثال ، برای کند می تکرار را آن تصادفی عمل یک یعنی کودک بعد از

 در . است متمرکز کودک بدن به مرحله این هایفعالیت زیرا است اولیه دوره واکنش این کند.می ایفا را نقش محرک خودش پاسخ آن در که

ت در اینجا بین دس. دهد زبان و غیره گسترش می، یعنی کودک مکیدن را به مکیدن دست ؛ بد یا می ارثی گسترش هایبازتاب دامنه اینجا

کودک رفتار خود را تکرار میکند ولی رفتار یعنی  ؛ان شکل می گیرد مچشم هماهنگی ایجاد می شود و همچنین رفتار تقلیدی هم در این ز و

 ه خودب لت مکیدن پستانحا ویعنی به آغوش مادر می رود ؛ دیگران را نمی تواند تقلید کند و حالت انتظاری هم در کودک شکل می گیرد 

دارد و یک رفتار انتظاری  بر خوددهد و رفتار تقلیدی متمرکز را گسترش می رثیهای ابازتابکودک اولیه دوری در مرحله واکنش  .گیرد می

 .گیرد میشکل  او هم در

 ( ماهگی ۸تا  ۴ ) دومين واکنش دوری . 3
محیط است چون بیشتر واکنش ها واکنش کودک هم روی بدن و هم روی ؛ یعنی در این زمان عادت های حرکتی تغییر می کند  

دک کند یعنی کوآن را تکرار می هددهد و صدا د تکان ه را غجغبه تصادف ج . مثالً اگرواکنش ثانویه گفته می شود ، متمرکز بر محیط است 

ک کود . اگرو غیره  دادن تکان، چنگ زدن . مثل ، د نکند را تکرار کدر محیط تغییرات ایجاد میو زند سر میاو سعی می کند اعمالی که از 

گرفته ن شئ شکلبقای نمی کند زیرا جستجو تمام شئ را پنهان کنیم ، اگرپنهان شده را ببیند آن را رد یابی می کند ی از شئ بخش معلوم

 .است

 ( ماهگی 12تا  ۸ ) هماهنگی طرحواره های ثانویه.  4 

http://www.rassjournal.ir/


 382 -317، ص 3131، بهار 31رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 

 

 هایطرحوارهد و نشومتمرکز بر محیط هستند هماهنگ میو کل گرفته نجا طرحواره های ثانویه ای که در دومین واکنش دوری شدر ای

در اینجا رفتار انتظاری کامل می شود . تواند مانع را کنار بزند و شئ مخفی شده را پیدا کند آورند یعنی کودک میپیچیده را به وجود می

 می گیرد شئ یوم بقادر این مرحله مفه .باز میشود کسی وارد خواهد شد ،برای مثال هنگامی که در

 .شئ شکل می گیرد یمفهوم بقاحرکتی  –حسی در مرحله چهارم .شئ شکل می گیرد  یماهگی مفهوم بقا 62تا  9بین  

 ( ماهگی 1۸تا  12 )سومين واکنش دوری.  1 
 می اعمالی به دست کودک زمان این . در کند جستجو می جا همه در را شده پنهانشئ  یعنی شودمی کاملشئ  یبقادر این زمان 

ایش آزم حیط بهدر م،کسب اطالعات از نتایج اعمال است  ،از انجام اعمالکودک یعنی هدف ؛ شد با داشته پی در را جالبی نتایج که عمدتاً زند

در می  رابطه هدف و عمل راو رسد با اعمال کوشش و خطا به هدف خود میکشف کند . کودک جالب را  یشود تا موقعیتو خطا مشغول می

کودک ،  ماهگی 62 قبل از. کند استفاده می انطباقبیشتر از ی ، کودک روواکنش د سومینیعنی   ماهگی 69تا  62مرحله بین در . کند 

ین هدف و وسیله هماهنگی ایجاد می شود زیرا طرحواره ها بماهگی  69تا  62در مرحله پنجم یعنی  .کنداستفاده می جذبفرآیند بیشتر از 

 .متوجه محیط بیرونی استبیشتر 

 ( ماهگی 2۴تا  1۸ )ابداع وسایل جدید از طریق فعاليت ذهنی.  1

که آنرا ندیده و گردد می شی ای به دنبال  ؛ یعنیاز محیط را به صورت ذهنی بازنمایی کند یهایهجنبد کودک می تواندر اینجا  

؛ کند پردازد و روابط را بررسی میمیبه درک امور به صورت ذهنی و حل مسائل جنبه ذهنی می یابد ؛ پنهان شدن آن را هم ندیده است 

رکتی ح -در ابتدای مرحله حسی .  است تواند اعمال مختلفی را بازنمایی ذهنی کند و نتایج آن را پیش بینی کند که اینجا آغازکودک می

کودک  از جهان  حرکتی شناخت -در پایان مرحله حسی . و می شناسند  لمس با ه وحرکتی بود -جهان پیرامون ادراکی کودک از شناخت 

ی فهمد م شئ یبقا با یعنی کندمی را درک واقعیت . مفهوم شناسد می را آنها مفهوم با یعنی آید می در و نمادی  شناختی صورت به پیرامون

یت مساوی فعال، هوش  اژهیعقیده  پ. به داند فعالیت را هدفمند میو کند شناخت علت و معلولی پیدا می .یابددنیا ادامه می که بدون وجود او

 ( 23 -24، ص 6398،  یریو نص ی)خلعتبر.  هدفمند است

 (سالگی تا دو  تولد از)  حرکتی – حسی ی مرحله

 زا پیش تا کودک که است آن حرکتی – حسی به مرحله این نامگذاری علت. شودمی شامل را کودک زندگی اول سال دو مرحله این

 محدود حرکتی و حسی اعمال به او شناختی های فعالیت لذا و سازد خود ذهن در را خارج دنیای نیست قادر( مرحله این پایان) آموزی زبان

 روزهای رد نوزاد فعالیتهای. نیست خبری بعدی مراحل نمادپردازی از آنها در که کندمی غیرکالمی رفتارهای به حرکتی و حسی تفکر. شوندمی

 هایعالیتف به مرحله این انتهای در و یافته توسعه سرعت به ، تطابق و جذب طریق از ، ها فعالیت این اما دارد، بازتابی جنبه صرفاً تولد نخست

 در و شودیم متولد مکیدن و زبان دادن حرکت ، کردن گریه مانند ، بازتابی ارثی توانایی تعدادی با نوزاد.  یابندمی تغییر یافته سازمان کامال

 وششک به کودک ، اول ماه یافتن پایان از پیش اما. دهدمی بروز محیطی مقتضی محرکهای حضور در تنها را بازتابی های پاسخ این عمر اوایل

. دهندمی تشکیل را کودک تفکر مبنای امور بین دادن تمیز اولیه اعمال این. شود می قادر و زند می دست هابازتاب این باره در خطا و

 رویدادهای و اشیا معنی آن به مرحله این در کودک. دارند اساسی تفاوت آموزی زبان از بعد مراحل با مرحله این در کودک شناخت هایویژگی

 به تنسب حسی اندامهای سایر و چشم ، دست دهان، با و کند شان بینی پیش و دهد تشخیص را آنها تواندمی که شناسدمی را محیط آشنای

. نهاد نام عملی هوش را آن توانمی که است نمادی غیر و ناخودآگاه ناهوشیار، شناخت نوع این( 6877) فالول تعبیر به بنا. نماید رفتار آنها

 به را آن توانمی همچنین. دهندمی ادامه را خود زندگی است آن به اتکای به که است حیوانات اندیشه از خالی هوش به شبیه هوش این

 مانند ، میزنند سر ما از تفکر از خالی و نمادی غیر اعمال صورت به فراوان آموزش و تکرار سبب به که دانست شبیه انسان از زیادی رفتارهای

 (                           684ص ، 6391 ، سیف.)اینها شبیه دیگر موارد و ، اتومبیل کردن روشن ، دندان زدن مسواک

 توان خالصه کرد : یم ریز نحوبه  یحرکت -یمرحله حس انیکودک از تولد تا پا یرشد شناختعمده  دستاوردهای  

به صورت شناختی و  .بوده است یو حرکت صرفاً ادراکیمرحله  نیا یدر ابتداکه  رامونیمرحله شناخت کودک از جهان پ نیدر ا. 6

 نیب زیها بعد تماتا سال، اما  کندیم شرفتیپآنها مفهوم   ییها به شناسا دهیو پد ایاحساس و ادراک اش؛ یعنی از  شودیم لیتبدنمادی تر 

 .گردد یآشکار نم یاو به خوب یدو براآن

ر د یتحرک - یمرحله رشد حس فیتر در توص شیکه پآنچه  .گرددیکودک روشن م یو امور برا ایاش تیواقع فهوممرحله م ایندر .2

 نیکودک به ایعنی  ،دیآیمرحله به کسب آن نائل م نیاست که کودک در ا تیمفهوم واقعهمان در واقع  یم گفت ء شیءابقرابطه با مفهوم 

 نیاز ا .برد هستی پی نخواهد تیوجود واقعنرسد به مفهوم  این کودک بهتا و  دهدیاو به وجود خود ادامه م ابیدر غ ایکه دن رسدیم جهینت

  .است یک ضرورکود یدبعرشد  یبرا تیواقعرو، کسب مفهوم 
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 کودککسب این مفهوم از سوی  .برد یمپی ها  دهیپد نی بیمرحله کودک به شناخت علت و معلول و رابطه علّ نیدر ا نیهمچن. 3

به  .رندیناپذ ییو هوش جدا( هدف  ا)ی قصد اژهیسازد به اعتقاد پ یرا م یهوش آدم یهسته اصلآن نیز انجام اعمال هدفمند است که  الزمه

 (                           689 - 688ص همان ،) .هدفمند تیفعال یعنیهوشمندانه  تیفعال گریدسخن 

 تکوین تفکر باز نمودی  :  1جدول -

 مرحله باز تابی ماهگی 1 – 6 مرحله فرعی یک
طفل به بازتاب ها یا الگوهای رفتاری انعطاف ناپذیر وابسته 

 است ؛ می تواند یاد بگیرد .

 تکرار کنش های بدنی واکنش های چرخشی اولیه ماهگی 6 – 4 دو فرعی مرحله

 ماهگی 4 - 9 فرعی  سه مرحله
چرخشی  های واکنش

 ثانویه

طفل کنش هایی را که بر محیط تاثیر داشته اند تکرار می کند 

. 

 ماهگی 9 - 62 فرعی  چهار مرحله
 های هماهنگی واکنش

 ثانویه چرخشی

دو یا چند راهبرد هماهنگ طفل برای رسیدن به یک هدف به 

 متوسل می شود.

 پنج فرعی مرحله
69 - 

 ماهگی62
 ثالث چرخشی های واکنش

کنش ها تکراری هستند اما دقیقا مشابه و کپی یکدیگر نمی 

 باشند . طفل در پی تازگی است .

 فرعی  شش مرحله
24 - 

 ماهگی69

تدوین منظور های جدید از 

 طریق ترکیب  ذهنی 

 نی () باز نمایی ذه

شروع باز نمایی . کودک می تواند در باره اشیا فکر کند . توان 

نشانه شناختی در کودک دیده می شود و می تواند از نمادها  

استفاده کند . به عنوان نماد  ماشین یا از عالیمی چون کلمات 

) باز نمایی دلبخواهی ( استفاده می کند . می تواند کارها را با 

نی آنها را ببیند ، به یاد آورد و بعدا همان تاخیر تقلید کند یع

 اعمال را تقلید کند .

 

 حرکتی  –مراحل تشکيل مفهوم پایداری اشياء در مرحله حسی 
 

 نحوه تشکيل مفهوم پایداری اشياء  :  2جدول 

 

 عدم جستجوی اشیایی که از محدوده دید خارج اند ماهگی  1 – 6 یک فرعی مرحله

 نگاه کردن شی تا جایی که ناپدید می شود ماهگی  6 – 4 دو فرعی مرحله

 ماهگی  4 - 9 سه  فرعی مرحله
جستجوی  شی ای که بخشی از آن را پوشیده اند و عدم جستجوی اشیایی 

 که بطور کامل پنهان شده اند . پیش بینی مسیر حرکت اشیا .

 ماهگی  9 - 62 چهار  فرعی مرحله

. اگر  ABاند . انجام خطای  شده پنهان کامل بطور که اشیایی جستجوی

 Bپیدا کند و شاهد پنهان کردن آن در محل   Aکودک شی را در محل 

 جستجو می کند Aباشد . دوباره آن را در محل 

 ماهگی 62 – 69 پنج فرعی مرحله

نمی شود و جابجایی    اشیا ء را زیر نظر  AB کودک دیگر مرتکب خطای

می گیرد . اما هنوز اشیا ء را بر اساس اطالعات بصری خود جستجو می کند 

و نمی تواند از استنباط هایی منطقی که در آن از باز نمایی ذهنی استفاده 

 می شود ، استفاده کند .

 ماهگی69 - 24 شش  فرعی مرحله
ء نیازی به اطال عات بصری ندارد و می  کودک برای پیدا کردن جای شیا

 تواند جای آنها را تصور کند .

 ( 277، ص  1331) عسکری و اور ارزانی ، 

 

.  اولین مرحله از زندگی کودک یعنی مرحله نوزادی ، مرحله انتقال از زندگی درون رحمی  ( سالگی 2 حدود تا تولد از) اول  کودکی

به بیرون آن است . وضعیت حرکتی نوزاد در این مرحله به میزان رشد نظام عصبی او بستگی دارد . رشد سر بیشتر از پاها و رشد تنه بیشتر 
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کنند که برخی مانند بازتاب چنگ زدن به مرور محو می شود و برخی دیگر نیز تغییر از دست هاست . شماری از بازتاب ها وی را همراهی می 

 هحالت می دهند . محیط اولیه کودک در رشد وی تاثیر به سزایی دارد . کودکانی که در انزوا و در محیط های نامساعد رشد می یابند ، در هم

 ( 661، ص 6386 ، مولفان هیئت نشان می دهند. )جنبه های رشدی خود اعم از حرکتی ، عاطفی و عقالنی تاخیر 

 ( سالگی 7تا  2 )مرحله پيش عملياتیب ( 
 ( سالگی 7تا  4 )شهودیتفکرو ( سالگی 4تا  2 )شامل دو مرحله پیش مفهومی 

زبان به زیرا ، رشد قابل مالحظه ای می یابد  یحرکتی به وجود می آید و در مرحله پیش عملیات -سازی در مرحله حسی  دنما 

 .زبان را عامل رشد استدالل حل مسئله نمی داند اژهیپ .داندزبان آموزی می قبل ازشناختی را رشد  اژهیپ  .کندسازی کمک مینماد گسترش 

ه فرایند حل مسئلزبان با کودکان عادی در  دعقب مانده در رش اننشان داده است که کودکهم تحقیقات نیزولی به رشد آن کمک میکند و 

 .ها را به صورت نمادی مورد بررسی قرار می دهد ولی پراز اشتباهات منطقی استکودک پدیده، در مرحله پیش عملیاتی . دارد ناوتی با هم تف

 ( سالگی ۴تا  2 )پيش مفهومی . 6 

فقط  ودر این زمان کودک قادر به طبقه بندی امور کلی نیست .مفاهیمی که کودک به کار می گیرد به معنای واقعی مفهوم نیست  

کودک  قمنط. ولی قادر به طبقه بندی خصوصیات انتزاعی مشترک امور نیست ، تواند بر حسب یک ویژگی خاص امور را ردیف بندی کند می

. د ولباس پوشیده می خواهد از خانه خارج ش چون مادر، برای مثال ، دیگر می رسد جزئی به جزء از او جنبه تمثیلی دارد یعنی استدالل 

 قادر به درک دیدگاه و دارد محوری خود کودک مفهومی . در مرحله پیشبه کار گفته می شود  مفهومی پیش رحلهاستدالل تمثیلی در م

 محوری خود خاطر به دهدمی ادامه ولی ندهد که ادامه کنیممی درخواست او و از خواهیمنمی ما که را کاری  کودک اگر .پس نیست دیگران

 داندرا جاندار میاشیاء بی جان ن کودک امزین ا در ، یعنی است پنداری جاندارگی دیگر ژ. وی است

 ( سالگی 7تا  ۴ )تفکر شهودی. 2
 ادهاستف با یعنی داند. نمی را دلیل آنلی  و دهد انجام را بندی رده - بندی طبقه تواندمی . کودک کند می ادراک امور ظواهر کودک از

مورد تاکید اکودک فقط در جنبه های مشخص  زمان این . در دهد توضیح اش را دلیل تواند نمی ولی مسائل راحل می کند بندی طبقه از

ی نمرک دو ، ااست  ناپذیربرگشت استداللشان مرحله این کودکان در است که ویژگی دیگر این  .گیردمی کند و دیگر جنبه ها را نادیده می

قوانین اس بر اس  یاءطبقه بندی اشلی و ،  دنشوادها به کار گرفته میمندر مرحله پیش عملیاتی . کند که هر عمل منطقی قابل بازگشت است 

 ( 24 -21، ص 6398،  یریو نص ی)خلعتبر. نگهداری ذهنی دست می یابدبه در مرحله عملیات عینی است که کودک .  منطقی نیست

( از نمادها استفاده می کنند و قضاوت های آنها ظاهری است . ولی نمی حله پیش عملیاتیمر :   کودکان در این مرحله)مرحله دوم 

سالگی طول می کشد .  7تا  2توانند عملیات ذهنی همچون بازگشت پذیری را انجام دهند . این مرحله جزء مراحل طوالنی است و تقریبا از 

بخش این مرحله نسبت به بخش اولیه آن خیلی پیشرفت کرده اند . یادتان باشد نباید سن را مبنای قضاوت در مورد توانایی کودکان در آخرین 

 های شناختی قرار بدهید چون کودکان با سرعت های متفاوتی این مراحل را طی می کنند . 

 عملياتی پيش حله مر:    3  جدول

 مثال توضیح خصوصیت

 کارکرد نمادین
چیزی را معرف چیزی در نظر 

 گرفتن

کودک می تواند قاشق را به عنوان چکش در نظر  بگیرد . توانایی استفاده 

 از کلمات نیز مستلزم استفاده از نمادها است .

 تقلید با تاخیر
مشاهده یک عمل و تقلید آن 

 مدتی بعد

علم مپیش دبستانی ها می توانند عمل معلم را ببینند و بعدا بدون آنکه 

 حظور داشته باشد عملی مشابه عمل معلم را انجام بدهند .

عدم توانایی منظم 

 کردن

 کردن اشیاء بر منظم توانایی عدم

 شان های اندازه اساس

مکعب چوبی را بر اساس اندازه های  61توانند  نمی ها دبستانی پیش

 شان مرتب کنند .

توانایی طبقه  عدم

 بندی
 اشیاءتوانایی گروه بندی  عدم

های خردسال نمی توانند اشیای پالستیکی را بر اساس  دبستانی پیش

ین های بزرگتر ا دبستانی شکل و رنگ شان دسته بندی کنند . اما پیش

 کار را می توانند انجام بدهند .

 قضاوت بر اساس واقعیت و ظواهر ظاهر  و   واقعیت

تواند آن  کودکی که به او یک ماشین قرمز رنگ نشان داده شده  می

رنگ را تشخیص بدهد . اما اگر فیلتری آن ماشین را سیاه کند وی می 

گوید آن ماشین سیاه است . و وقتی فیلتر بر داشته می شود دوباره می 

 گوید قرمز است .
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 عدم نگهداری

پی نبردن به اینکه با وجود تغییر 

ظواهر ، کیفیات همچنان باقی می 

 مانند .

زه را به پیش دبستانی ها نشان بدهیم آنها می اگر دو تکه گل هم اندا

گویند این دو تکه گل برابرند . اما اگر یکی از آنها را پهن کنیم می گویند 

 نابرابرند .

 یک بعدی

 نگری
 توجه به یک بعد

ها محتویات یک لیوان کوچک و باریک را با یک  دبستانی وقتی پیش

بعد توجه می کنند  لیوان کوتاه و پهن مقایسه می کنند فقط به یک

 )احتماال ارتفاع لیوان ( و تفاوت عرض آنها را در نظر نمی گیرند .

 تفکر بازگشت پذیر
عدم توانایی برگشت از انتهای یک 

 عملیات به ابتدای آن

ها نمی دانند وقتی چهار بعالوه دو می شود شش ، پس  دبستانی پیش

 شش منهای دو  هم می شود چهار .

 کردن  دید دیگراندرک ن خود محوری

اگر منظره یا تصویری را به پیش دبستا نی ها نشان بدهیم و از آنها 

بپرسیم کسی که در طرف مقابل ایستاده آن تصویر یا منظره را چطور 

 می بیند ، نمی توانند آنجه را که وی می بیند تجسم کنند .

 ها  خودشان را مرکز دنیا می دانند . نی دبستا پیش

 پنداریجاندار 

اعتقاد به هشیار بودن و زنده بودن 

 نی دبستا اشیای بی جان . پیش

های خردسال به اشیای بی جان ، 

خصوصیات اشیای زنده را نسبت 

 می دهند .

نی تصور می کند باد کنک ها به این دلیل به  دبستا یک کودک پیش

 سقف اتاق می چسبند که نمی خواهند کسی آنها را بگیرد .

 پنداریساخته 
اعتقاد به اینکه پدیده های طبیعی 

 مصنوع و معلول انسانها هستند .

نی پس از دیدن در یاچه  می گوید عده ای زمین را  دبستا پیش کودک

 کنده اند و از خانه های خود آب آورده اند و آن را پر کرده اند .

 ( 27۸ص  ، 1331 ، ارزانی اور و عسکری) 

 

دا جو کارهای خود را  حواسرا از حوزه  که چیز ها و وقایعکودک این توانایی را می یابد ، سالگی  1تا  2از ، دوره پیش عملیاتیدر  

 و دبو هم بلکه نیست، حال زمان به محدود دیگر کودک جهان یعنی رسد؛می ظهور به کودک رمزی در جریان کارکردهای  ،این توانایی .بداند

قرار است فردا پدرش توپی  یا دیده را عمویش که دیروز بیاورد یاد به تواندمی مثالً او یابد. می در را ندهآی و گذاشته هم حال، و چیزها نبود

 ترتیب، همین به .است واقعی جهان های ویژگی از های نشانه کودک درونی های دریافت  این بیاورد. خانه به خود همراه و بخرد  او برای

 ناپذیری پایان ذخیره صاحب زبان، طریق از سازد، می آشکار ها واقعیت مورد در را نمادی یا رمزی های دانش خود، های نقاشی  در کودک

  می تواند چیزی را جانشین کودک منظور این است که .ادی و زبان استمکارکردهای ن رشد ناهم ،ویژگی اصلی این مرحله شود.می عالئم از

های خود از عالئم در بازی ؛شودخیال پردازی مشغول می در ذهن ، کودک بهجهان خارج  شدندرونی مرحله همراه با این در  .دیگر کندچیز 

 .شودشیوه استفاده از عالئم به صورت های گوناگون دیده می .به تدریس زبان را یاد می گیردو و نشانه ها استفاده می کند 

 ؛می دهد خود غذامثل وقتی که کودک به عروسی ، تقلید نمونه وار  -

 ؛دنسواری می کن اسبمثل وقتی که کودکان روی رختخواب می نشیند و  ،بازی نمایشی - 

کم د و شبکتصویر  تخیل به با کمک را واقعیتی کندو به تدریج کودک سعی می دارد کردن خطی خط حاالت ابتدا نقاشی که در - 

 کشد؛جزئیات و زمینه مسئله را نیز بکم 

 است قبیل های کودک نیز از این توهمخیال ها و  ؛کندفرد از چیز های غایب ایجاد میکه ،تخیل یا تصاویر درونی  - 

کلمات و عالئم  .گیرددر اختیار کودک قرار می، دارد وجود  است و از پیش لی ، یک امر اجتماعی الف چهار مورد قبزبان، که بر خ -

در دوره دوم رشد شناختی  .گیردمی که کودک فرا سته ترین روش نمادی اعالی ترین و پیچید ،شباهتی با موضوع خود ندارد و زبان ،زبانی

ی با فراگیری دستگاه کودک .گیرد و آن را با توجه به ساخت ذهنی خود به کار می برددیگران روش عالئم زبانی را یاد میکودک از است که 

 .ش را توصیف کندخوی های خود را سازماندهی و دنیایو تجربه اتواند دانشهمی ،از عالئم

 عیتواق این آنها، کمک با که عالمی از حظوری را هایواقعیت تواند نمی که دلیل این به -است  عملیاتی پیش مرحله در کودکی که

 ای است چیز آن خود از هوچینز، بخشی نام که کندمی مثالً او تصور ؛ است ((بینی مرکز دچار ))خود هنوز -کند، جدا سازدمی توصیف را ها

خویش )دنیای دنیای  وهنوز به طور کامل د که اوآن است  کودکدلیل این مشکل  .نیز وجود داردوی در خارج از است که یزی او چ رویاهای
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 رمزی ذهنیجهان بفهمد که بداند و جدا  آنها  موضوعتواند عالئم را از میکودک در پایان این دوره  .را نشناخته است ی(دنیای بیرون ی ودرون

 ( 78 – 91، ص 6391)سیف و همکاران ،   .مختلف از یک واقعیت است اطراف او، در واقع دو جنبهو جهان واقعی 

. از نظر رشد شناختی ، کودک در مرحله پیش عملیاتی قرار دارد که از ویژگی های عمده آن استفاده  ( سالگی 1 تا 2 از)  دوم کودکی

در آن ایفا می کند . استفاده از نمادها به تجارب کودک بستگی دارد و از آنجا که مفاهیم کودکان به  از نمادها است و زبان نیز نقش اساسی را

شناخت آنان از اشیای مورد مشاهده شان وابسته است می توان گفت که مفاهیم آنان می تواند صورت های  متفاوتی داشته باشد . تکلم 

 ن دیدگاه های دیگران نیستند ، خود محورانه است . کودکان نیز از آن جهت که قادر به در نظر گرفت

به که  رشد اخالق را بخشی از فرا خود می دانددر حال شکل گیری است . مکتب روانکاوی ،  ، اخالق کودک در این مرحله از رشد

به عنوان نمایند جامعه به کودک  والدیناین ارزشها را .  در وی احساس گناه ایجاد می کند،  هنگام تخلف فرد از ارزشهای فرهنگی و اجتماعی

 تشخیص امهات فضایل و رذایل از نظر مکتب الهی اسالمو او نیز از طریق همانند سازی با ایشان آن ها را می آموزد . البته  انتقال می دهند

ها را بالفطره درک نمی کند و به بسیاری از خوبی ها و بدی ها نیز وجود دارد که بشر آن است ، اگر چه  فطری و جزو خلقت انسانامری 

)) وجدان اخالفی تربيتی از طریق  تشخیص خوب و بد در این گونه مواردبوده است .  قیام پیامبران الهی نیز از آن جهتو  معلم نیاز دارد

 ) فلسفی ( .  صورت می گیرد ((

ویگهرست ، فراگیری خوردن مواد غذایی جامد ، فراگیری سالگی ( را ها 1-1مهمترین تکالیف رشدی برای کودکی اولیه ) از بدو تولد تا 

راه رفتن ، فراگیری دفع مواد زاید بدن ، فراگیری تفاوت های جنسی و شرم و حیا ، کسب ثبات روانی ، شکل دادن مفاهیم ساده از واقعیت 

گیری تفاوت بین خوب و بد و ظهور وجدان دانسته های فیزیکی و اجتماعی ، فراگیری ارتباط عاطفی با والدین ، خویشان و سایر افراد  و فرا

 است . 

مهمترین اتفاق این دوره رشد این است که کودک می تواند از طریق زبان با محیط خود ارتباط برقرارکند و به وسیله آن نیازهای خود 

 (669 ص ،6386 مولفان، هیئت) را ابراز و درخواست های دیگران را اجابت کند .

 ی(سالگ 11تا  7از  )1۸محسوس اتيعمل مرحلهج ( 

 اتیآن را مرحله عمل از این جهت پیاژهو ، و محسوس است  ینیع طیکودک در رابطه با مح تیمرحله از رشد فعال نیمهم ا یژگیو

 ینیرا با امور محسوس و ع اما این اعمال ،کندیم کسبرا  یانجام اعمال منطق ییمرحله کودک توانا نیدر ا .کرده است یمحسوس نامگذار

مختلف  یبه اندازه هاالف ، ب ، و پ  سه مکعب چوبی ای کودک هشت ساله گرا ی.انتزاع یها دهیپد ی وفرض نه با امورتواند انجام دهد  یم

آنها با  یواقع سهیمقابه  ازیبدون ن است ، متوسطم کدا، و  نیدام کوچکترک ،  نیکدام بزرگتراز او خواسته شود که بگوید نشان داده شود و 

ن به آ داده شود از دادن جواب درست زیر به او به مسئله  هیشبای مسئله اما اگر  .نگاه کردن به آنها جواب درست را خواهد دادیکدیگر، و با 

 یچه کس یرنگ مو؛ است لی لی تیره تر  یمورنگ از  تیاد یرنگ مو؛  تر است بازسوزان رنگ موی از رنگ موی ادیت  : خواهد بودناتوان 

جواب دادن  ،در مقابل چشمان کودک حاضر باشندهر سه شخص ادیت، سوزان، و لی لی سوال  دنیپرس در حیناگر ! تر است تیره از همه 

 ،دیآ یبرم ینعیمحسوس از عهده حل کردن مسائل  اتیعمل رحلهکودک م بنابراین، .است یچوب یمکعب هابه جواب دادن به سهولت  ه آنب

 .ستین یانتزاعاما قادر به حل کردن مسائل 

 امکاناتدرباره  تواندیمعینی و  محسوس بر حسب اعمالتفکر  قیمرحله آن است که کودک از طر نیتفکر ا گرید یهااز ویژگی  

 کهبل ،دنکوشش و خطا ندار انجامبه  یازیکودکان ن، به خالف مراحل قبل ، مرحله این در  .کند شهیاندحاصل از آنها  جیاعمال مختلف و نتا

 نانبا اطمی توانست یمنمرحله کودک  نیاز ا شیمثال تا پ یبرااز پیش حدس بزنند .  آنهاحاصل از یجتاو نکنند  ینیب شیپاعمال را توانند  یم

 نکردآن رو   رواین کند و با  یدر ذهن خود ماه را دستکار تواندیمحسوس م اتیاما در مرحله عمل؛ دارد  یماه چه شکل یکه آن سو دیبگو

 آن سوی ماه نیز شبیه به این سوی آن است  . که  دیبگو آن

                                                           
 سالگی 66تا  7عملیات عینی .  69

 اعمال با تواند می کودک نامند. هم می محسوس عملیات مرحله آنرا دلیل همین و به کند می رشد فرد هایفعالیت محسوس و عینی واقعیات با تماس در مرحله دراین  

 ، ، وزنای ماده بقکودک در این مرحله به مفهوم  .نمیتواند اعمال منطقی انجام دهندفرضی و انتزاعی در برخورد با موارد  لیو، انجام دهد  یاعمال منطقمحسوس و عینی ، 

 یابد می دست پذیر بازگشت و جبران و همانی این اصولکودک به  اینجا و غیره دست می یابد. در عدد حجم ،

 بقای عدد  ، بقای طول  ، بقای مایع   سالگی 7 تا 1 

 بقای حجم   سالگی 62 تا 66 بقای سطح             سالگی 61 تا 8            ماده  بقای   سالگی 9تا  7

را فاوتها ت و تشابهات اشیاء بر اساس توانایی طبقه بندیمی کند و طبقات را درک سلسله مراتب دست می یابد ؛ یعنی  درون گٌنجیبه در مرحله عملیات محسوس کودک  

در هفت سالگی منطق خواص اعداد است . کودک شناسایی ی را بالزم ای رده بندی کند و این توانایی زمینه  ستعملیات محسوس می تواند درمرحله کودک در دارد . 

 ( 21، ص 6398،  یریو نص ی)خلعتبرشکل می گیرد .  عملیات عینیدر  نگهداری ذهنیپس  د بکار گیرد.توانبندی و اعداد را میروابط طبقه
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ذهنی  ینگهداراست . مفهوم بقاء یا توسط کودک  رهیحجم و غوزن ،  ،دد ع ،ماده  یمفهوم بقا کدرمرحله  نیمهم ا یدادهایرواز 

کاسته  از آن یزیچ ایبه آن اضافه  یزیاگر چ یء ،ش کی یمکانیا وضع  یدر شکل ظاهر رییتغ جادیرغم ا یعل، که  کندیاشاره م به این مطلب

 . و... شود  ینم جادیا یرییآن تغ یواقع قداردر م ،شودن

 . است  ریز یبر اصول منطقاو  افتنیکودک مستلزم تسلط  یاز سو ءدرک مفهوم بقا

 ککمیت یو  ،کند ینم جادیا یرییآنها تغ یدر مقدار واقع ایاش یظاهر راتییدهنده آن است که تغنشان. این اصل  یهمان نیا -الف 

 . ...است که در ابتدا بوده  ((همان))مختلف  یشکل ها در یءش

، اگر شیء تغییر شکل یافته را به حالت قبلی اش بر گردانیم  معلوم می شود که در آن تغییری  یریبازگشت پذ. طبق اصل  -ب  

 ایجاد نشده است .     

 ، در تغییر شکل اشیاء ،  یک مورد مورد دیگر را جبران می کند .       جبران. بنا بر اصل  -ج  

 نظر می گذرانیم.  در زیر سن تقریبی کودک برای درک برخی از این مفاهیم را از  

سطح  ) نه  یمفهوم بقای(      سالگ)شش تا هفت سالگی (         مفهوم بقای  ماده ) هفت تا هشت  عیطول و مامفهوم بقای عدد ، 

          حجم )یازده تا دوازده سالگی(  یمفهوم بقای(        سالگتا ده 

بقاء ، تواناییهای دیگری را نیز کسب می کند که عبارتند از توانایی طبقه کودک در مرحله عملیات محسوس ، عالوه بر درک مفهوم 

  بندی کردن، توانایی ردیف کردن،  و توانایی کار با اعداد .

بندی  طبقه، توانایی  درک مفهوم بقاءرا به نحو زیر می توان خالصه کرد ؛ توانایی  محسوس اتیعملمرحله کودکان  یهای فکریژگیو

،  6391،  فی)س  امور عینیبر حسب اشیاء و  استدالل منطقی، توانایی  کار کردن با اعدادعدد و  درک مفهومردن ، توانایی ک کردن و ردیف

 (  213 - 261ص

، اطالعا تی را می فهمند که مبتنی بر امور عینی و تصویری باشند . آنها می توانند  عینی عملیاتکودکان در )مرحله سوم( مرحله   

 روی اشیاء ، عملیات انجام بدهند  ولی نمی توانند به انتزاعیات بپردازند . 

 عينی عمليات حله مر  :  ۴جدول  

 مثال توضیح خصوصیت

 نگهداری

در این مرحله کودک می فهمد که اشیاء 

تغییرات ظاهری همان چیزی که باوجود 

 هستند باقی می مانند .

کودک می فهمد که یک گلوله  گل می تواند تغییر شکل یابد 

 ولی کماکان همان مقدار گل را داشته باشد .

 طبقه بندی
دانش آموزان می توانند اشیا ء را طبقه بندی 

 کنند .

بچه دبستانی ها می توانند حیوانات مختلف را زیر نام 

 انداران طبقه بندی کنند .پست

معکوس کردن 

 عملیات

دانش آموزان می توانند فرایندی را از ابتدا تا 

 انتها و از انتها تا ابتدا پیگیری کنند .

اگر معلم یک گلوله گلی را لوله کند و مثالً به شکل کرم در 

آورد ، کودک می تواند دوباره آن را به شکل گلوله گلی در آورد 

. 

یی  عدم توانا

استفاده از 

 انتزاعیات

دانش آموزان نمی توانند به اموری انتزاعی مثل 

ایده ها بپردازند و اظهاراتی را که مشهود و قابل 

 دیدن نباشند نمی فهمند .

کودکان معنای کاریکاتور های سیاسی و ضرب المثل ها را نمی 

 فهمند چون معانی انتزاعی را درک نمی کنند .

 ( 273ص  ، 1331 ، ارزانی اور و عسکری) 

 

دست کاری نشانه ها کودک به  ،است یمی کشد و همزمان با دوره دبستانطول سالگی  66تا  7از  عینی( عملیات دوره ) در این دوره

ودک تفکر ککه بر  ستعملیات عینی را می توان به منزله قواعدی دان .منطقی می شود به استنتاج عینی قادر و پردازدو عالئم مختلف می

ته یاد گرف( او دوره پیش عملیاتی  قبل ) در دوره .ردگیبه کار و در این مرحله می داند که چگونه عالئم را جا به جا کند  حاکم است. کودک

بیین ت وضعیت پدیده های گوناگون را ،ولی اکنون آنها را دستکاری می کند و به این طریق ،بود که واقعیت ها را با کمک عالئم توصیف کند

و  هنوز به مسائل و پدیده ها فکر منطقی کودکدر این مرحله که  ،با این همه ،گوناگون پیرامون خود نتیجه گیریهای می کند وقایعاز  ،کرده

 .سدیحساب کند و بنو ،خواندن را یاد بگیرد ،تواند امور مختلف را طبقه بندی و ردیف سازی کندئم میعالو با کمک ا .ینی محدود استعامور 

ی ظرفیت های رشد یافته شناخت .بستگی دارد سطح هوش او نیزریاضی و غیره به  ،کالمی ،های نمادیمیزان توانایی کودک در استفاده از روش
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 کانکود و زنان و مردان به را مردم تواند مثالً می ؛به وی اجازه می دهد تا واقعیت امور را با کمک روش عالئم تنظیم و تفسیر کند ،این مرحله

تغییر الًمث) ذهنی(( ))نگهداری ادراک به قادر او اکنون بپردازد. آنها وضعیت تفسیر و تعبیر به و کند تقسیم پیران و جوانان و بزرگساالن و

نوان به ع .سطحی است ،دهدکه بسیاری از تغییراتی که در محیط خارج رخ می دیعنی میفهم ؛است (تغییر شکل ی رغمناپذیری محتوا عل

 .هستند سیب گیهم ،شده مربا  یا سیب پختهسیب در میوه فروشی یا سیب روی درخت  دکهمیفهم مثال،

 ،تواند واقعیت را از تفکر خویش درباره آن نمی درستی به ، اما هنوز همنسبت به مرحله قبل کم شده  ،هرچند خودمرکزبینی کودک 

کر تا اندازه با موضوع تف . تفکرهای محسوس باشد نیستاز ارتباط مستقیم با واقعیت که جدا و هنوز یک جریان مستقلایعنی تفکر  .جدا بداند

این مرحله  یهای شناختظرفیت .در میان بسیاری چیزهای دیگر او یکی است فهمد کهمی ، اوبا این همه .هم آمیخته استدر  زیادی هنوز 

 هایزمینهیق و فهمد که دیگران اعتقادات و عالمی . اوشودتر ارتباط خود را با دیگران بهتر تنظیم کند و اجتماعی  که اجازه می دهد او به

 گوهایگفت اولین کودک است که مرحله این در بفهمد. را آنان احساس و حالت و بگذارد دیگران جای به را خود تواندمی . اوذهنی متفاوتی دارند

برای اولین بار قادر  ، اوهمچنین .همراه با فهم ایجاد ارتباط دو جانبه استاو گفتگو برای  عو.این ندهدن را سازمان مییگراد با مستقل خود

ها را مبنای آزمون فرض های خود قرار واقعیت، در حالی که نوجوانان و بزرگساالن  .جریان های فکری خود را مرور کندای می شود تا اندازه 

 هابا واقعیتهر جا که نظراتش و فرضیه های خود را صحیح می داند و سعی می کند ا .کنداین کار را می عکس ستانیکودک دب ،دهندمی

این ناتوانی در تفکیک فرضیه ها و واقعیت ها باعث به وجود آمدن انواع تفکر های فلسفی  .تفاوت داشت به تعبیر مناسب دیگری از آنها بپردازد

کوه های دوردست گنج های مخفی یا کند که در جنگل هاتصور می خود پیش کودک در اوایل این مرحله،به ویژه  .شودمی در او  اسرار آمیز

خواهد آنها است و میگنجهبنابراین در خیال خود به دنبال این  .ست که نشان دهنده راه های رسیدن به گنج ها استه یوجود دارد و رازهای

قبول می کند که در دور دست ها نیز موجودات  . اودارد ر برف وجودآدم برفی در کوه های بلند و پکه ذیرد می پ یآسانبه و ا .را پیدا کند

 این فرض ها را آزمایش تا آمادگی آن را می یابد ،تحوالت جدید در ظرفیت های شناختی به دلیلدر مرحله بعد فقط کند و برتری زندگی می

 ( 96 – 92، ص 6391)سیف و همکاران ،   .را دریابدآنها یا نادرست  صحت کند و

 هب یافتن دست سایه در.  دارد قرار عینی عملیات مرحله در کودک ، شناختی نظر از(  سالگی دوازده تا سالگی 7-1 از)  سوم کودکی

 ذهنی ظرفیت افزایش و(  آن شکل تغییر صورت در شیء مقدار ثبات)  پذیری بازگشت اصل به رسیدن حاصل خود که ، ذهنی نگهداری

 نطقم ، کودک منطق.  گیرد می را عملیاتی پیش تفکر جای عینی عملیات ، است موقعیت یک به مربوط عینی عناصر حفظ برای کودک

 کند می تبعیت آنان شناختی رشد از ، مرحله این در کودک ترس.  نیست درست استدالل به قادر اشیا در تصرف و دخل وبدون است عینی

 .  گیرد می خود به واقعی جنبه ، جسمانی های آسیب واقعی علل درک با و

 انانجو نو دوستی با و است ناپایدار مرحله این در کودکان های دوستی اما.  است زیاد دوستی و داشتن دوست به عالقه مرحله این در

 مه یا و همسایه ، خویشان مرحله این در کودکان دوستان.  دارد تفاوت ، است همراه انتخاب با و گیرد می صورت خاص مالکی اساس بر که ،

 دیگران نظر به اینکه و مدرسه در خود عملکرد به کودکان و شود می قبل از تر پیچیده کودک خود مفهوم مرحله این در.  هایند کالسی

 فردی عنوان به را خود که دارند قرار راهی آغاز در آکنون نان آ.  کنند می توجه ، کنند می رفتار چگونه باآنان دوستانشان یا و آیند می چگونه

 های ویژگی به تنها خود توصیف در ، دارند قرار عملیاتی مرحله در ذهنی رشد نظر از که آنجا از ، این باوجود. بشناسند دیگران متمایزاز

 و خود ایه ویژگی بیشتر باشناخت و کنند می خود شخصیت درک به شروع ، بعد به سالگی یازده سن به بارسیدن. کنند می توجه ظاهری

)  . آورند می دست به خود از فردتر به منحصر و مشخصتر تصویری ، بیشتر شناختی مهارتهای کسب همچنین ، آنها به بخشیدن وحدت

 (668-621ص ،6386 ، مولفان هیئت

 طرح با که ، پیاژه.  کنند می مطرح مراحلی در و دانند می کودک شناختی رشد موازات به را اخالق رشد ، شناختی نظریه طرفداران

) ) و((  اخالقی تابعیت مرحله))  های نام به مرحله دو در را اخالقی رشد ، کند می مقایسه و بررسی را افراد اخالقی قضاوتهای داستانهایی

 اوامر از اطاعت به کودک ، دهد می رخ سالگی 8 تا 1 فاصله در که ، اخالقی تابعیت مرحله در.  است کرده مطرح((  اخالقی مختاری خود

 رحلهم در ذهنی رشد نظر از اینکه به توجه با اعمال درباره کودک اخالقی قضاوت.  داند می اخالقی غیر را آن از تخلف و پردازد می بزرگساالن

 ودکیک))  شود سوال وی از اگر مثال عنوان به.  دارد قرار آنها پشت در که نیاتی حسب بر نه آنهاست نتایج برحسب ، دارد قرار گرایی عینی

 ستا شکسته را فنجان یک ، شیرینی یک ربودن برای که کودکی یا  داده انجام بدتری عمل ، شکسته را فنجان 61 مادرش به کمک برای که

 وجه هیچ به که ، داند می مقدس و مطلق امری را قوانین کودک مرحله این در.  است داده انجام بدتری عمل اول کودک که گفت خواهد ،(( 

 ( 626 ص ، همان. )  است معتقد طبیعی تنبیه و پاداش وجود به نیز بد و خوب اعمال برای و نیست تغییر قابل

 ، است سالگی  62-63 تا 1-1 سنین شامل و  نامیده ثانویه کودکی را آن هاویگهرست که ، مرحله این رشدی تکالیف مهمترین

 ، رشد حال در موجودی عنوان به خود به نسبت سالم نگرش کردن پیدا ، رایج و معمولی های بازی برای الزم جسمانی مهارتهای فراگیری

 و نوشتن ، خواندن اساسی های مهارت یادگیری ، جنسی مناسب های نقش آموختن ، همساالن با آمدن کنار مناسب های شیوه یادگیری
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 به نسبت نگرش آموختن و اخالقی وجدان رشد و ارزشها از تعدادی یادگیری ، روزمره زندگی برای ضروری مفاهیم آموختن ، کردن حساب

 ( 622 ص ، همان. )  است اجتماعی نهادهای و ها گروه

 (سالگی 1۱تا  11از ) مرحله عمليات صوری د( 

وری صقوانین منطق و بر کودک به تدریج توانایی تفکر بر حسب امور انتزاعی را کسب می کند ، در آخرین مرحله ی رشد شناختی  

 محسوس اشیای بر ، عالوه مرحله این در کودکان های اندیشه اند نهاده نام صوری عملیات مرحله را مرحله این لحاظ بدین و شود،می مسلط

را به  قیاسی - ی بر روش فرضیه ایمبتن عملی تفکر شوندمی قادر مرحله این کودکان لذا ، و شود می شامل نیز را فرضی و احتمالی ، موارد

 .به وارسی فرضیه خود اقدام کنند، بدون نیاز به مراجعه به اشیای محسوس  ،توانند به طرح فرضیه بپردازند ویعنی می، کار بندند 

یکی از آزمایش هایی که در آن تفاوت طرز فکر کودکان مرحله عملیات محسوس ، چنانکه در توضیح مرحله عملیات محسوس گفتیم  

ز رنگ موی ادیت ا :از کودکان این سوال پرسیده می شود  :با مرحله عملیات صوری به خوبی نشان داده شده به شرح زیر انجام گرفته است 

 اظهار پیاژهنا به ب! رنگ موی چه کسی از همه تیره است  ست ؛ ااز رنگ موی لی لی تیره تر  ادیترنگ موی ؛ رنگ موی سوزان باز تر است 

ب مسئله ردیف کردن و مرت ایندر .بدهنددرست وری وارد شده باشند قادرند به این سوال جواب صمرحله تفکر به تنها کودکانی که ( ، 6871)

چیدگی ت پیالبته مرتب کردن تنها عل. استوار است هنیذفعالیت های پیچیده که بر انتزاعی وجود دارد لفظی بیانات  حسب کردن امور بر 

نگام هکه اکر سه شخص فوق ، آشکار است . های مورد نظر علت اصلی پیچیدگی آن است رویدادطبیعت انتزاعی  ، بلکهاین مسئله نیست 

 می نماینددشوارست اما از آنجا که به صورت انتزاعی ارائه شده ا ،مسئله اصال دشوار نبود ،داشتندسوال حضور پرسیدن 

 ،اما در مرحله عملیات صوری ،عیات عینی و موجود می اندیشدبر حسب واقتنها کودک در مرحله عملیات محسوس گفته شد که  

در مرحله عملیات محسوس در دنیای واقعی زمان حال کودک  ،به سخن دیگر .شوداندیشه های نوجوان فرضیات و امکانات را نیز شامل می

از بهتر ینوجوان با تصور دنیای ،بنابراین .امکانات آینده سیر می کندو در مرحله عملیات صوری در دنیای فرضیات جوان وناما  ،کندمیزندگی 

ول . به قرود میبلند پروازانه  به استقبال ماجراجوییها  تخیالت و ها اندیشهبا سری پر از می پردازد و  وضع موجودانتقاد از به  چه هستآن

بیند که امکان تطبیق دادن اما اینک می ،دهدانطباق دنیا  ناچار بود که خود را با وضع موجوداز این  ( نوجوان پیشتر681، ص6877اورس )تر

د و نسبت به ارزش های نتحقق بخشیدن به آنها بر می آی صددآرمان شهر های خیالی خود درلق با خ اننوجوان. وجود دارد او دنیا با نیازهای 

رد انان مرحله عملیات صوری باید خیلی سنجیده تر از برخونوجوبرخورد مربیان و معلمان با ، د بنابراین نزبان به اعتراض می گشای،پیشیننسل 

 وآرمان گرا   صوریانان مرحله تفکرنوجواما  ،کودکان مرحله عملیات محسوس واقع گرا و سازگار هستند .باشدقبل آنان با کودکان مراحل 

 (266، ص  6391سیف ، . ) ندناسازگار

و احتمالی را هم موارد فرضی و فکر کند تواند روی امور انتزاعی کودک می(  سالگی 61ا ت 66 (  ) انتزاعی)عملیات صوری )در اینجا 

زگار در مرحله عملیات عینی واقع گرا و سا . تفکر کودککندمیقیاسی استفاده  -از روش فرضی ست یابد و قضایا د منطقبه گیرد و در نظر می

 ( 21، ص 6398. )خلعتبری و نصیری ، ناسازگارندو مرحله عملیات صوری آرمانگرا در کودک  ، تفکر ندپذیر

، اطالعات  انتزاعی و گزاره های نظری را می فهمند . آنها می توانند به روش   صوری عملیات حله چهارم ( مر نو جوانان در )مرحله

 علمی، فرضیه سازی و فرضیه آزمایی  کنند . 

 صوری عمليات حله مر:    ۱  جدول

 مثال توضیح خصوصیت

 توا نایی پیدا کردن تمامی شقوق منطق ترکیبی

 چه وقتی از نو جوان می پرسند رییس جمهور در فالن وضعیت

کارهایی می توانست بکند ، کارهای زیادی را مطرح می کند 

که برخی از آنها  قابل اجرا و برخی غیر قابل اجرا هستند . اگر 

به نو جوان پنج لیوان محتوای مایعی بی رنگ داده شود و به او 

بگویند با یک ترکیب معین می تواند مایعی زرد رنگ بسازد وی 

د تمامی ترکیب های ممکن را می با یک راهبرد موثر و کارآم

 سازد .

جدا کردن واقعیت 

 و امور ممکن

توانایی جدا کردن خود از دنیای واقعی و در 

نظر گرفتن امکانات مختلف ، توانایی قبول 

اینکه  بعضی امکان ها  با واقعیت  جور در نمی 

 آیند

نوجوان می تواند دیگر واقعیت ها و دیگر سبک های زندگی را 

کند و خیلی راحت در مورد گزاره هایی چون )) اگر تصور 

 انسانها سبز بودند چه پیش می آمد ! (( بحث کنند .
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 توانایی صحبت از اموری  که  نا مشهودند توسل به انتزاعیات
نوجوان  مفاهیم عالی وسطح باالیی همچون دموکراسی و 

 آزادی و معانی انتزاعی ضرب المثل ها را می فهمد .

  –استدالل فرضی  

 قیاسی
 توانایی فرضیه سازی و استفاده از منطق علمی

 نوجوان در آزمون فرضیه ها به  منطق قیاسی

 متوسل میشود .

 ( 273ص  ، 1331 ، ارزانی اور و عسکری) 

 

از واقعیات  نوجوانفکر آن ت طی و یابد می ادامه بزرگسالی سنین تا و می شود شروع سالگی 62 صوری( از عملیات این دوره)دوره

دوره  بر خالف ،نوجوان .دنبزرگساالن نیز داراست که فکری تهمان نوع  ،این .گیرد و به صورت انتزاعی در می آیدمحسوس فاصله میو عینی 

ز عالئم ا دهاستفا بدون و آورد وجود به ها واقعیت را درباره  یها و الگوهایتواند نظریهمی . اوتفکرات خویش بیندیشدبه تواند اکنون می ،کودکی

 .می توان محاسبات جبری را نمونه ای از این دستگاه عالمتی انتزاعی به حساب آورد سازد.روشهای عالمتی دیگری ب ،لیقبقرار دادی 

 ضعیتو بیانگر ها، واقعیت به مربوط الگوهای و هانظریه او می فهمد که  .متحول می شود ،خودمرکزبینی نوجوان در مقایسه با دوره های قبلی

 .وضعیت خود واقعیت ها نه است مفروض

و اکنون می تواند در مقابل ا .می سازد اش آینده وبرای خود  یهایآرمان ،کندفکر می شدرباره افکار و ذهنیت های که اینکنوجوان  

 ((،ستزغال سفید ا که)) ع کردانقشاید یک کودک ده ساله را بتوان  .استدالل کندو مخالفت  ،هاستمغایر با واقعیت ی کهافکار و اظهارنظرهای

 - یاظرفیت تفکر فرضیه ،در این آخرین دوره رشد شناختی .زغال سیاه استکه : اما نوجوان در مقابل این ادعا براحتی استدالل خواهد کرد

 نوزه که شناختی، توانایی این در .است شده هاواقعیت طقیمن شناخت به قادر که نوجوانی حال ، . در عینشود یاسی در نوجوان پیدا میق

 غ،لوبگوید همراه با  میپیاژه به همین دلیل است که  .شودمی دچاربه یک حالت خودمحوری فکری جدید و  کند می مبالغه ندارد، را الزم

 امحدودفکر((ن ))توانایی صورت به نوجوان اعتقاد در بینی، مرکز خود از شکل این  .شود پیدا می جواننوع روشنفکرانه ای از خود مرکز بینی در نو

 آنقدر قوی است کهنوجوانان  ((من))جهان روانی در  .متافیزیکی نامید سنوان تفکر نوج در باید را دوره این دلیل، همین به شود. می ظاهر

ت جریان دسدر و  یا صوریهمین تفکر انتزاعی  برکتبه فراموش کرد که لیکن نباید   ؛سازد ها میرا به دور از واقعیت  خویشدنیای خاص 

ا بکه شود  جوانی میبتدریج  محیط مساعدی برای رشد بیابد،نوجوان هر گاه ،های سخت و سهمگین زندگی و پنجه نرم کردن با واقعیت

ترش و گس چهآن و کندپیدا نمی یظرفیت های شناختی انسان تغییر کیف ،پس از دوره چهارمکه پیاژه معتقد است  .نار می آیدکها واقعیت

به انتقال از یک مرحله  ،دوره رشد شناختی هر چهارگوید در جریان همچنین می وی .ساختهای ذهنینه یابد محتوای فکر است میعمق 

کیفیت و درجه رشد شناختی  که درعامل اصلی وجود دارد  چهارانتقال  ایندراست . جریان پیچیده تاثیر متقابل  حاصل یک ،مرحله دیگر

  :عبارتند ازکه  تاثیر می گذارد 

 ند؛عوامل زیستی یا ساخت ژنتیک که تعیین کننده پیاپی بودن ثابت مراحل مختلف و زمینه ساز رشد شناختی ا .6

ای اد طرح هیعنی برای رشد الگوهای جدید شناختی یا ایج ؛عواملی که مربوط به تعادل جویی و نظم دادن به شناختهای فرد است .2

یک حالت تعادل ، جریان تکمیلی درون سازی و برون سازی  دو ازکه الزم است  ،ترپیچیده های مختلف ذهنی و تحول آنها به طرح

 .نتیجه شود

کودکان با  نو بی یکدیگر با کودکان است که بین  متقابلی ، تآثیر پیاژه منظور .است شدن اجتماعی با ارتباط که در عمومی عوامل .3

مدرسه و گروه های گوناگون اجتماعی و  ،این عامل اجتماعی شدن به صورت های مختلف در خانواده .شودبزرگساالن برقرار می

 .جوامع مختلف وجود دارد

کیفیت  راین عوامل نیز در جوامع گوناگون متفاوت است و تاثیر های مختلفی ب .عواملی که مربوط به انتقال فرهنگی و آموزشی است .4

 .ناختی کودکان می گذاردرشد ش

ارتباط میان رشد طبیعی و برو ا ، کارکردهای ذهنی بر اصول ژنتیک و ساخت زیستی استوار است به همین جهت، به نظر پیاژه  

 :درباره کارکردهای ذهنی می نویسد (6818پیاژه ) .تحولی تاکید می کند

رشد طبیعی  .می کندشد مراه با فرآیند رشد طبیعی وجود انسان ری است که هعصبهای دی از جریانودر واقع نم کارکردهای ذهنی 

 ،گیری ساخته های ذهنی داردنقشی انکارناپذیر در شکل ،رشد طبیعیاین یان و جریابد سالگی ادامه می 61و  61تا سنین  عصبیدستگاه 

 .را تنها عامل موثر در رشد عملیات ذهنی دانست کودکرشدالبته نباید این شرط الزم  .لیکن دانش ما در این باره هنوز خیلی اندک است

آن  دیگری برای که شرایطمی شود  ی شکوفاآید این امکانات موقعامکاناتی فراهم می ،با رشد طبیعی دستگاه عصبی در هر مرحله 

 .های کودک استکه در ارتباط با فعالیتاست اولین شرط آن تمرین کارکردی  ؛ایجاد شود
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 جوانبرشد زبان به دنبال رشد  ،تحقیقات ویطبق  .در رشد زبان کودک نیز همین چهار عامل موثرند که می گوینددر ادامه پیاژه  

زایش اف او فرد را با محیط اطراف تطبیقتوانایی  ی کهیعنی رفتار ؛سازگاری رفتاری می داند زرا شکلی ا . او هوشحاصل می شودهوش دیگر 

 که طی خود به خودی نوزاد تا مراحل عالی تفکر منطقی و انتزاعی استعین وهای ناممتفاوتی از بازتابسازگاری فرد دارای درجات  .دهدمی

و )دو یکی دوره ماقبل مفهومی  :مرحله تقسیم کرده استدو را به  (سالگی 1تا  2 )پیاژه دوره پیش عملیاتی .گیردمراحل مختلف شکل می

 نآ تفکر هنگام که به رسد می از رشد اندازه ای به کودک زبان دوره این در و شش سالگی(شهودی )چهار ، پنج دوره  یو دیگر (سه سالگی

ودک زبان ک ،در این دوره .کودک قادر به تشخیص بین معنی دار بودن و عناصر معنی دار است ،با رشد کارکردهای عالمتی .دگیرمی کار به را

کودک با سازی هم از طریق تماسهای روز افزون برونن جریان لیک ؛ه درون سازی داردیعنی تا اندازه زیادی جنب ،است انههنوز هم خود محور

 .کندروشن می محیط

 .ستزبان مقدم ا که فکر برگوید می ،یابدراه می فکر کودکاین دوره به درون  یچگونه کارکرد زبانکه وال س این به پیاژه در پاسخ

 ط است . مربوارتباط عناصر در ذهن  یعنیی یببه تحول عملیات ترک، گفتگو و استفاده از جمله های طوالنی و پیچیده  قرشد زبان در تعمی

تحول ظرفیت  .کند باز هم رشد می ،بر اثر رفتارهای اجتماعی ،این روش ترکیبی (،سالگی 62تا  7 عینی ) در دوره بعد یعنی دوره عملیات

آنها  و شود که کودک بتواند مفاهیم را از پدیده های عینی استخراج کند باعث می ،با محیط اطراف او ابطهای شناختی کودک و گسترش رو

 ( 92 -91 ، ص 6391. )سیف و همکاران ،  زبان است دبه کار گیرد و این به معنای رشد کارکردهای عالمتی یا رش مجرد را به گونه ای

بطور خالصه   مراحل مختلف رشددر کودک را تدریجی  از خود به در آییو  بانوضعيت تحول ز، اکنون برای روشن شدن موضوع 

 م. ارائه می دهی ذیلدر جدول 

 جدول مراحل مختلف رشد 

 

 (رشد فکر )(                          ضعف خود مرکز بینی رشد زبان )آمادگی عالمت سازی

 

  :ضعف تشخیص تفاوت میان                                         :حرکتی –حسی  ورهد

 خود بدنی و                                      توانای )سازی آمادگی عالمت  

 محیط خارج .                           نشده است ظاهر هنوز (جانشین سازی  

 :ضعف تشخیص میان                                           :پیش عملیاتیدوره  

 عینی و ذهنی ؛                                         -؛                                    رشد کارکردهای عالمتی -

 عالمت وموضوع عالمت )صورت و معنا(؛ -پردازد                        عالئم می گیری کودک به یاد -

 یعنی کودک در آن واحد )ابعاد مختلف  -                            ها واقعیت توصیف برای آنها از و 

 (. کند                                                   یک بعد از واقعیت را می بیند می استفاده 

 :میان ضعف تشخیص تفاوت                                          :عملیات عینیدوره 

 عینی و ذهنی)این ضعف با تمام شدن این  -                          با استفاده ازکه کودک می آموزد 

 دوره تقریباً از بین می رود (؛                     ریاضیات ،نوشتن،  خواندنبه عالئم  

 تفکر و موضوع فکر؛ -                     بندی و حل مسائل منطقی با طبقهو  

 اظهار نظر درباره واقعیت و شرایط واقعی ؛ -                            پردازدبمحتوای عینی و مادی  

 ضعف تشخیص این مساله که در تفکر همه -                                     :عملیات صوریدوره  

 ی                  چیز ممکن است،ولی در واقعیت چنین نیست. تواند در روشهای منطق می نو جوان

 نظری از عالئم استفاده کند و در  و

 تواند ساخته هایمی ،نبودن امور واقعی

 .ذهنی را به کار گیرد 

   :نتیجه

 ؛دهد افزایش میدائم قدرت تشخیص و هماهنگی در سطوح باالتر را  ،رشد شناختی .6

 ؛و منطقی تر می شود ترو پویا ترقابل انعطاففرد پیوسته توانایی فکری  .2

 ؛یابدمی رشد  زاعی تروجود آمدن روش عالمتی انتبه آمادگی عالمت سازی برای  .3

 ( 91 ؛ )همان،  ص گیرد می خود به علمی و عینی و حالت آید می در سحر آمیز صورت از واقعی جهان .4
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 هب که کودک خالف بر تواند می اکنون او.  دارد قرار انتزاعی یا صوری نفکر مرحله در ، نوجوان شناختی رشد نظر از:   نوجوانی دوره

 و دکن می مطرح را هایی فرضیه ابتدا که معنا این به.  کند بینی پیش نیز را امور احتمالی وضعیت ، دارد توجه موجود واقعیت و حال زمان

 آن سایه در و آورد در تصور به را موجود موارد از دیگری های شکل تواند می وی طریق این به.  آزماید می را آنها نظامدار روشی با سپس

 .  کند شک(  فلسفی یا اعتقادی)  است پذیرفته را آنها قبل از که اصولی از بسیاری

 به و گیرد می فاصله اخالقی تابعیت مرحله از جوان نو ، صوری تفکر مرحله به ورود با که است باور این بر پیاژه ، اخالق رشد نظر از

 تنبیه به نه را درخت باالی از کودک افتادن ، معلولی و علت روابط به بردن پی با همچنین.  کند می توجه آنها نتایج از بیشتر ، اعمال انگیزه

 ( 624ص ، 6386 ، مولفان هیئت)  دهد. می نسبت کودک احتیاتی بی به که طبیعی

 13ذهنی یا عقلی رشد

 هاییتفعال و عقلی رشد باشند، می گیری اندازه و مشاهده قابل مستقیم طور به آن های دگرگونی و تغییرات که جسمی رشد برخالف

 یعوامل فرد، عقلی نمو و رشد بررسی در اندیشمندان رو، این از. باشد می دشوار آن استعدادهای دقیق تعیین و بوده پیچیده قدری ذهنی

 دهند می قرار بحث مورد را مشکالت و مسائل حل توانایی و  دقت ، حافظه تصورات، ، تخیل ، ادراک زبان، چون

 ای مالحظه قابل سرعت با سالگی 1 یا 1 تا تولد از عادی و بهنجار کودکان در عمومی ذهنی استعداد که دهدمی نشان مطالعات 

 سرعتی با افزایشی چنین که سالگی 61 یا 64 تا سالگی 1 از باشد،می همراه نخاع و مغز تکامل و رشد با سریع نمو و رشد این. یابد می افزایش

 .گردد می جوان و نوجوان معرفت و تجربه ، اعصاب سلسله نمو و رشد از ای وآمیزه محصول عقلی رشد پذیرد، می صورت تر کند

 اکثراً اشیاء و اشخاص مورد در او های داوری و قضاوت و دانسته جهان محور را خویشتن(( خودمداری)) علت به فرد ، کودکی دوره در

 به .استوارند او هیجانی حاالت بر که شود می انجام هایمالک پایه بر چیز همه درباره او تفکر و استدالل و کرده پیدا هیجانی جنبه و صورت

 و اندیشیده انتزاعی طور به نامحسوس، و مستقیم غیر امور درباره گردد می قادر رسد،می نوجوانی دوره به و کندمی رشد کودک که تدریج

 رد و داده قرار پایه را شخصی غیر معیارهای و مالکها خود استدالل و هاقضاوت در و کرده اقدام مختلف مسائل تحلیل و تجزیه به معقوالنه

 . گردد برخوردار خاصی بینش از زندگی مختلف امور و مسائل خصوص

 و دهاندیشی هاپدیده معلولی و علت روابط درباره ای مالحظه قابل طور به تفکر، برای وسیع لغات خزانه داشتن با جوانان و نوجوانان 

 رشد زا دوره این در. کنند می تالش دهند می تشخیص مفید و فهم قابل که مطالبی یادگیری ودر شده مند عالقه مقدماتی علمی حقایق به

 اگونگون امور درباره و کرده پیدا منفی یا مثبت های گرایش و عقاید زندگی مختلف مسائل درباره که گردند می قادر آنان ، ذهنی تکامل و

 ستا فرصتی بهترین مربیان و والدین برای امری چنین رو، این از بپردازند، خویش جامعه و خود از انتقاد به و نموده نظر اظهار خویش محیط

 .نمایند دوری خویش نظرات و ها گفته کردن تلقینی و تحمیلی واز کنند بحث کالس و خانه در را مختلف مسائل توانند می که

 رس پشت را متفاوتی های دوره خود ذهنی رشد مسیر در کودک که دارد اعتقاد ذهنی رشد پرداز نظریه موثرترین و نامدارترین پیاژه

 به عمده مرحله چهار دارای بزرگسالی تا تولد از ذهنی رشد وی نظر به. دارد تفاوت دیگر های دوره با شناختی ساخت نظر از که گذارد می

 (سالگی 7 تا 2 از) عملیاتی پیش مرحله    ( سالگی دو تا تولد از) حرکتی حسی باشد؛  مرحله می زیر شرح

 (سالگی 61 تا 66 از) صوری عملیات مرحله   (سالگی 66 تا 7 از) محسوس عملیات مرحله

 :  اند کرده عنوان زیر قرار به را پیاژه نظر از ذهنی رشد مراحل مهم هایویژگی صاحبنظران

 نظر از چه و کمی نظر از چه آن از بعد و قبل مراحل در او شناختی ساخت با مراحل این از یک هر در کودک شناختی ساخت.  6

 .است متفاوت کیفی

                                                           
 عقلی تکامل و . رشد 68

 یجادا حافظه، با آن تلفیق و احساس فعاالنه فرآیند از است عبارت ادراکی توانایی و. ((  است درونی یا معنوی اعمال مجموعه جدید، روانشناسی در عقل اصطالح از منظور)) 

 خانه یک بنای سان به توان می را  هوش رشد.(( گیرند می بر در را ذهنی و عقالنی از متشکل سیستم یک جملگی که ها اندیشه همخوانی و  استدالل ، ارزشیابی افکار،

 .هستند آن ساختن برای الزم اولیه لوازم حقیقت در  فوق موارد که نمود تصور

 ازجمله. کندتر میزان به اما یابد،می ادامه سالگی 61 یا 64 تا سالگی 1 از افزایش این و یابدمی افزایش سرعت به سالگی شش یا پنج تا تولد از عادی کودک ادراکی توانایی

  واکنش برای او استعداد بود، محسوس و موجود امور بیشترمتوجه او امیال و ها العمل عکس که خردسالی دوران برخالف که است آن ، کودک عقلی رشد روشن های نشانه

 عاتواطال تجارت زمان، مرور به تواندمی کودک که است این تغییرات سایر جمله از. یابدمی افزایش یابند،می رخداد امکان آینده در که اموری و گذشته  وقایع به نسبت

 توانایی و سازد متمرکز موضوع یک  ی باره در را خود فکر طوالنی مدتی برای تواند می تدریج به او. کند اتخاذ دور اهداف به رسیدن برای روشهایی ، برده کار به را خود قبلی

 که دارد یم بر دبستان سنین در را ادراکی های پدیده بین ارتباط برقراری برای موثر هایگام اولین انسان.   نماید پیدا ، ذهن انحراف بدون ، مسائل بر تمرکز برای بهتری

 . است کودک نزد  ، جمالت خواندن و کلمات و حروف بین ارتباط قدرت آن نشانه

 ( 32 -33 ص ، 6381 ، باهنر) .کند می رشد آنها بدنی استعدادهای از سریعتر جهات بیشتر در کودکان عقلی های استعداد مجموع در 
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 .باشد کرده سپری را آن از قبل مرحله وی که است آن مستلزم ذهنی رشد در باالتر مرحله به کودک ورود. 2

 مرحله یک مشخص، سن یک در کودکان تمام اما است، ضروری ذهنی رشد روند در کودکان برای متوالی مراحل این از عبور گرچه. 3

 .کنند می طی را ای مرحله دیرتر بعضی و زودتر برخی بلکه شوند نمی جدیدی مرحله وارد و رسانندنمی پایان به را

 یکودک از است ممکن مرحله هر باالی و پایین حد و بوده تقریبی ، ذهنی رشد در مراحل این از یک هر برای شده تعیین سنین. 4 

 .کند تفاوت دیگر کودک به

 تفاقا آرامی به  که است جریانی گذر این بلکه شودنمی انجام ناگهانی و جهشی صورت به دیگر مرحله به  ازرشد ای مرحله عبوراز. 1

 .افتد می

 . کند می توصیف زیر شرح به را پیاژه نظر از ذهنی رشد مراحل(  6319)  ذهنی  ؛        سیف رشد مراحل

 عملیات مرحله .یابد می ادامه سالگی 7 تا 2 از.  عملیاتی پیش مرحله  .میکشد طول سالگی دو تا تولد از.  حرکتی - حسی ی مرحله 

 .میکشد طول سالگی 66 تا 7 از مرحله این.  محسوس

. گردد می واقع نوجوانی دوره در و بوده ذهنی رشد مرحله آخرین دارد، ادامه سالگی 61 تا 66 از مرحله این. صوری عملیات مرحله 

 این کانکود از وقتی. یابدمی دست صوری منطق قوانین بر و کرده کسب را انتزاعی امور حسب بر تفکر توانایی تدریج به فرد مرحله دراین

((  ؟ است تر بلند همه از کسی چه قد ، است کوتاهتر محسن قد از حسین قد ، است تر بلند حسن قد از حسین قد)) که شود پرسیده سوال

 صرفاً کودک که محسوس عملیات مرحله خالف بر. باشند شده صوری تفکر مرحله وارد که هستند درست پاسخگویی به قادر کسانی آن تنها

 یگر،د بیان به. گیردمی بر در نیز را امکانات و فرضیات جوان نو های اندیشه صوری، عملیات مرحله در اندیشد، می عینی واقعیات حسب بر

 دنیای در صوری عملیات مرحله در نوجوان  که حالی در کندمی زندگی حال وزمان واقعی دنیای در محسوس عملیات مرحله در کودک

 احوال و اوضاع از انتقاد به هست که آنچه از برترومطلوبتر جهانی ترسیم و تصور با نوجوان رو، این از. کند می سیر آینده امکانات و فرضیات

 . شتابد می ماجراجویی استقبال به قهرمانانه و پروازانه بلند تخیالت و ازافکار مملو سری و آکنده دلی با و پردازد می موجود

 ماا دهد، انطباق دنیا موجود وضع با را خود که بود ناچار این از پیشتر نوجوان: ))نویسد می چنین  تراورس از نقل به(  6389) سیف 

 خود خیالی های شهر آرمان خلق با نوجوانان: )) کند می اضافه وی. (( دارد وجود او نیازهای با دنیا دادن تطبیق امکان که بیندمی اینک

 معلمان و یانمرب برخورد ، بنابراین. گشایند می اعتراض به پیشین،زبان نسل های ارزش به نسبت و آیند می بر آنها به بخشیدن تحقق درصدد

 اقعو محسوس عملیات مرحله کودکان. باشد قبل مراحل کودکان با آنان برخورد از تر سنجیده خیلی باید صوری عملیات مرحله کودکان با

 . ناسازگارند وغالباً گرا آرمان  تفکرصوری مرحله نوجوانان اما هستند، سازگار و گرا

 از تر گسترده و تر متنوع های راهبرد از خود مشکالت و مسائل حل در نوجوان که است آن صوری عملیات مرحله ذکر قابل نکات از

 و دیدگاهها از را گوناگون مسائل و امور. گردد می پذیر انعطاف و ماهرتر استدالل و اندیشه لحاظ از. جوید می سود محسوس عملیات مرحله

 ل استدال به فرضی مسائل خصوص در ، واقعی مسائل بر عالوه گردد می قادر ، رو این از. دهد می قرار بررسی مورد مختلف نظرهای نقطه

 یجستجو در منظم طور به و آورده وجود به تصرف و دخل فرضی های موقعیت در و داده نشان توجه واقعیات همانند نیز احتماالت به.  بپردازد

 راههای از یک هر بخشی اثر و کارایی ، داشته نظر در را مسائل حل به مربوط احتمالی هایراه  تمام تا کوشد می. باشد مسائل برای حل راه

 . بگیرد نظر در مشکالت حل در را مسیر ترین کوتاه و ترین امن ، ترین سریع ، کرده ارزیابی را ممکن

 راه همه( 2) ، کرده عمل منطقیون و دانشمندان مانند( 6) که است آن منطقی و علمی مسائل حل در نوجوانان بارز خصوصیات از

 استدالل طریق از دقیقی نتایج به( 1)و پرداخته ها فرضیه آزمون به( 4) ، کرده ارایه معقول های فرضیه( 3) داشته، نظر در را احتمالی های

 .  یابند می دست ریاضی و منطقی

 ویجستج به منطق با و کنند می ارزیابی را آنها اندیشند، می وافکارخود هااستدالل درباره جوان و نوجوان ذهنی، رشد مرحله آخرین در

 و ها واناییت دامنه و تر پیچیده جوان نو منطق تفکرو از جوان استدالل و اندیشه تدریج به که نماند ناگفته. آیند برمی تناقضها و اشتباهات

 . گرددمی تر گسترده مراتب به اش ذهنی های فعالیت

 لسفی،ف موضوعات آنان.  باشد می نظری و انتزاعی مسائل به جوانان و نوجوانان ذهنی اشتغال ، صوری تفکر خصوصیات از دیگر یکی

 را خود عقاید و افکار دانش، چون شخصی موضوعات و زیبایی مذهب، اخالقی، های ایدئولوژی عدالت، آزادی، مانند اخالقی و سیاسی دینی،

 در و کرده نظر تجدید و تردید خود وعقاید هانگرش کلیه در دیگر، عبارت به. دهند می قرار ارزیابی و آزمایش ، توجه مورد جدی طور به

 نوجوانان کنندمی عنوان(  6319)  یاسایی ترجمه همکاران، و ماسن چونانکه. آیند می بر زندگی برای نوینی های فلسفه و هاارزش جستجوی

 را آن نظیر توانمی کمتر که روندمی فرو  آینده فکر به قویاً و داده نشان العمل عکس و نگرانی شدت به دروغین هایآرمان برابر در جوانان و

 .است خوانده صوری عملیات مرحله در عمده تظاهرات از یکی را ذهنی اشتغال داشتن ، پیاژه که است سبب بدین.  کرد مشاهده کودکان در
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 در. دهد می ادامه خود رشد به جوانی و نوجوانی هایسال در کیفی نظر از چه و کمی نظر از چه جوان و نوجوان شناختی توانایی

 حلیلت ، تشریح برای که جوان و نوجوان نهفته فرآیندهای در مهمی تغییرات پذیرد، می صورت مختلفی هایجنبه در که ذهنی رشد نتیجه

 ریعترس تر، راحت کودکان، با قیاس در ، را خود ذهنی تکالیف آنان وسیله بدین و شده ایجاد ، است ضروری ، مختلف مسائل درباره استدالل و

 .دهند می انجام بیشتر کارایی با و

 تفکر با نجوا و نوجوان رو، این از. است آینده بر مبتنی و بوده منطقی و انتزاعی بیشتر نوجوانی دوره درآغاز فرد تفکر  پیاژه عقیده به

 خویش ازهت تجربیات تحریک دلیل به آنان از بسیاری.  یابند می دست ای تازه احساسات و تجربیات و نو حقایق به انتزاعی استدالل و صوری

 ،نویسندگی موسیقی، در برخی. آورندمی روی شعر سرودن به بعضی مثال، برای. دهند می نشان ازخود ای مالحظه قابل نوآوری و خالقیت ،

 به ندرسمی بزرگسالی دوره به وقتی  برجسته و استعداد پر جوانان و نوجوانان این اکثر اما. سازند می آشکار را خود خالقیت ، آن مانند و هنر

 .دهند می دست از را خود  خالقیت ، موثر تحریک و انگیزش نبودن جمله از مختلف دالیل

 می مندعالقه متنوع و گوناگون هایفعالیت به را او و شده آشکار فرد عقلی امیال نوجوانی دوره در(  6319)  نژاد شعاری نوشته به

 درپیش  حرفه و تحصیل لحاظ از وی که را ای آینده راه باشد، می نوجوان عقلی  های استعداد و هوشی متاثرازسطح که امیال این. سازد

 ایه محرک متقابل تاثر و تاثیر و دارند قرار نیز محیطی عوامل تاثیر تحت ذهنی، استعدادهای و برهوش عالوه نوجوانان امیال ، گرفت خواهد

 امکان زیر راههای به جوانی و نوجوانی امیال  شناخت. باشند می امیال این ظهور و بروز برای ای پایه  جوان و نوجوان های انگیزه و فرهنگی

 . گرددمی پذیر

 آنان آرزوهای و هاخواسته مطالعه.  6

 .باشند می قایل سرگرمیها و بازیها از برخی برای ایشان که ترجیحاتی بررسی.  2

 .اند ساخته آنها با که ای مجموعه و کرده آوری جمع افراد که چیزهایی نوع در تفحص. 3

 .کنندمی انتخاب که تلویزیونی و تئاتر،  رادیویی،  سینمایی، های برنامه ، مجالت ، ها روزنامه ها، کتاب بررسی. 4

 تیشخصی خصوصیات چون عواملی. است دوره این در شناختی های پیشرفت تاثیر تحت نوجوانی دوره در رشد های جنبه از بسیاری 

 حتی و شخصی های ارزش و اجتماعی ، سیاسی مسائل به توجه شغلی، اهداف ، تحصیلی آینده ریزی برنامه ، فرزند و والدین روابط در تغییر ،

 های قاضات با آمدن کنار برای نوجوان به کمک  برای تغییرات قبیل این. است شناختی تغییرات تأثیر تحت تماماً شخصی هویت حس ایجاد

 ( 69 -22ص ، 6393 ، وکیلیان و کرباسی.) کنند می بازی را مهمی نقش تربیتی و شغلی پیچیده

 :  پرورش و آموزش دانش و شناسی روان رابطه
 تحاال درباره آزمایشی یا علمی روانشناسی دستاوردهای را آموزش ویژه به تربیتی متقن و درست های نظریه اساس و پایه ، پیاژه 

 کمیات  کلی طور به و عدد و زمان و مکان  ، جرم قبیل از  است آن در  آنجه و  عالم امور درباره آنان تصورات و نوجوانی و کودکی دوران

 امکان حد رد کنیم می سعی ، همه این با نیست آسانی کار پیاژه مانند عمیقی محقق و دانشمند روانشناختی مبانی بیان البته.  داند می مادی

 : است قرار این از پیاژه روانشناسی مبانی نویسنده  این نظر به بپردازیم آنها  اهم  بیان به

 نهاآ با متناسب آزمایش و عینی  مشاهده راه از که است آدمی درونی رفتار و حاالت و بیرونی رفتار واقعیات به علم  روانشناسی.  6

 شود .  می حاصل

 از اعم  روانی پدیده هر و است ارتباط در آن با او که است محیطی با تعامل حاصل باشد که صورت هر به آدمی حاالت و رفتارها.  2

 . کرد تبیین و توصیف آن در  دخیل عوامل و رابطه این در باید را عاطفی و ادراکی

 و اوضاع با سازگاری  یا انطباق))   را آن پیاژه که اوست یاعقل هوش کیفیت سازد می متمایز دیگر جانداران از را  آدمی  آنچه.  3

 .  است  آفریدن یا ابداع و فهم  آن کارکردهای تریناساسی و کندمی تعریف((   جدید احوال

  تهوهوی اصل مانند اصولی چنانکه ،  نیست فطری گرا عقل  فالسفه نظر برخالف و است هوش کار از خاصی نوع(  صوری)  منطق.  4

 این که  است  عقلی رشد نهایی مرحله در تنها و  خبرند بی آن از سالگی 7-1 تا کم دست کودکان انگارند می مطلق و  ذاتی را آن غالباً که

 شود .  می پذیرفته افراد همه سوی از اصل

 رآنب بتوان که نیست هم نقشی بی و صاف لوح  آمریکایی واتسون مانند  گرایانی رفتار و الک امثال تصور خالف بر آدمی ذهن.  1 

  نییع ،  است فعال و نیست پذیرا ،  عالم ادراک و محیط با ارتباط در است ارثی که نخستین مایه بر عالوه  ذهن این.  نوشت خواهیم چه هر

 اپذیرن جدایی صورت دو  به و است فعالی سازگاری یا انطباق بلکه ،  نیست محیط با سازش هوش عمل پس.  کندمی بازسازی را ها داد درون

 می بهتر را مطالبی آدمی پس.  است کار در آدمی(  ارگانیسم)  پیکر دیگر جهازهای همانند ذهن حیث این از و شود می ظاهر تطابق و جذب

 تیشناخ زیست تجربی از پیاژه  یقین به.  کند تصرف و دخل آن در و بیازمایید را آن خود ، نیاز احساس بر عالوه که گیرد می یاد و فهمد

 . است آن موید نیز  دیویی جان و پارد کال یعنی دیگر صاحبنظر دو آراء و رسیده نتیجه این به خود
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 یا شوندمی معنی اجزاء نیز آن با ارتباط در و دارد آن کننده ترکیب اجزاء از بیش خواصی که است ساختاری دارای ذهنی امر هر.  1

  محیط وندهش دگرگون شرایط در و ماند نمی باقی حالت یک به((   گشتالت))   نظریه طرفداران نظر برخالف کل این اینکه نهایت.  بشوند باید

 (  211-217ص ، 6381 ، کاردان.  ) آیدای درمی تازه های  صورت به و شود می دگرگون ،

  20تيو ترب ميدر تعل اژهيپ هینظر یکاربردها

 او  یهایيکودک و تناسب آموزش با توانا یهايتوجه به آمادگ

 یبرا ییها شده اند، مراحل تحول، مرجع یآنها بررس ییدآیکودک و نوجوان از سطح پد یشناخت یساختها اژه،یاز آنجا که در نظام پ

 یساختهاکه کودک هنوز به  یتا زمان آموزش عدد ای یاددهیکه  دیتوان پرس یم ل،مثا ی. براندیآ یبه حساب م یآموزش یمحتواها نییتع

 ادیتواند  یم ینیدر مورد اشیاء ع یکودک فقط از راه عمل یوقت ای؟ دارد یمثبت دستاورد چهاست  دهینرسدرک آن عدد  یبرا الزم یشناخت

 . ستیچ یو منحصرأ کالم یآموزش صور کی جهیگردد، نت لینا یو به شناخت ردیبگ

 یوزشآم یعنیکند،  یدانش آموزان را آشکار م یبر تحول شناخت یآموزش و پرورش مبتن یاتیضرورت ح ز،یقبل از هر چ اژه،یپ هینظر

 آنها انطباق داشته باشد. یو اجتماع یعاطف یازهایدانش آموزان و ن یو شناخت یجسم یهاییآن با توانا یمواد و روشها ، ط، برنامه هایکه مح

برنامه ها و روشها را از نو  دیراه با نیدر ا تیموفق یاست... برا یکودک ضرور یمتناسب کردن آموزش با تحول روانشناخت ...»

 و با سطح یاگر معلمان کاف، انجامد ینم ییبه جا هایاصالحات و بازساز نیباتریزآور شده است،  ادی اژهیکرد، اما همانطور که پ یسازمانده

 .« نباشد اریاخت رمتناسب د یآمادگ

کرده اند:  فیتوص نیقبل از موعد چن یریادگی یسوء تحت فشار قرار دادن کودک را برا راتیتأث زین( 671: 6814و اپر ) نزبورگیگ

کودک تجربه  ایوجود داشته باشد، دو احتمال وجود دارد:  یادیاو اختالف ز یشود و سطح ساخت ادراک یآنچه به کودک عرضه م نیاگر ب»

 ردیگ یم ادیرا  یزیصرفا چ ای رد؛یگ ینم ادیآنچه را که مورد نظر است  جهیکند که در نت یم لیجذب باشد تبد قابل شیکه برا یزیرا به چ

از  شیب دیکودک در مدرسه و خارج از آن نبا یریادگی لیدل نیشود و به هم یفراموش م یاست و به زود ریناپذ میو تعم داریکه سست و ناپا

 یالبمط نیچن یریادگیرا ندارد. اگر کودک به  زهایچ یبعض یریادگی یالزم، کودک آمادگ یشناخت ساختشود. به علت فقدان  عیحد تسر

 «.رسد ینم یواقع یریادگیمجبور شود به 

 یعنیکرد:  دییرا تأ نزبورگیو گ اژهیپ هیبه دست داد که نظر یجینتا یذهن یاصول نگهدار عیتسر نهیدر زم 26اسمد اسالند قاتیتحق

به  دنیبخش بهبود دیکودک به ام یریادگی عیتسر یبه جا دیبا22معلمان  ن،یخواهد بود. بنابرا ریناپذ میو تعم یاحتماال سطح یریباد گ

                                                           
 هاییراه به کودکان. دارند وجود مهمی های تفاوت بزرگساالن و کودکان فکری فرایندهای یادگیری بین –6   آموزش فرایند کیفیت بهبود در پیاژه نظریه عملی . فواید 21

 برای آنها نیبیپیش که است اشتباهاتی دارای کودکان اندیشیدن نحوه. اند داشته را فکری های شیوه همان زمانی خود که اند کرده فراموش اینک بزرگساالن که اندیشند می

 آنان روش به ار هاوپدیده مسائل و دهند قرار کودکان موقعیت در را خود تا بکوشند باید دارند کار و سر کودکان با که کسانی سایر و معلمان بنابراین،. است دشوار بزرگساالن

 عاتاطال از مختلف سنین کودکان شناختی فرایندهای از آگاهی. داد انجام توان می رفتاراو مشاهده و کودک با کردن صحبت جمله از مختلف های راه به را کار این. ببینند

 . است والدین و معلمان ضروری

 را ختلفم مفاهیم و مسائل عینی و ملموس موارد و اشیا با مستقیم کردن کار و درگیری ازطریق دبستان، نخست های سال و دبستانی پیش کودکان ویژه به ، کودکان -2

 آموزان شدان تا بکوشد باید معلم بنابراین،. کند نمی ایجاد یادگیری کودکان در محسوس امور و اشیا خوبی به نمادها سایر و کلمات با کردن کار سالها این در و آموزند، می

 را آنها ینب روابط و مختلف مفاهیم کسب هافعالیت اینگونه. دهند انجام آنها روی بر مختلفی نمایند،واعمال کاری دست کنند، لمس ببینند، را مختلف امور و اشیا خردسال،

 .سازد می آموزمیسر دانش ازسوی

 واصول مفاهیم کانکود ، یادگیری روش این در. باشد متمرکز اکتشافی   بریادگیری باید پیاژه نظریه بر مبتنی آموزشی روش که گرفت نتیجه توان می باال، نکات به توجه با

 گفت دبای بازهم باشد، هایمحدودیت دارای باالتر هایسال کودکان برای یادگیری روش این است ممکن که هرچند. معلم توصیف و توضیح راه از نه میکنند، کشف شخصاً را

 رییادگی روش در. آوردمی فراهم آنها برای را اول ست  تجربه امکان زیرا است، یادگیری های روش بهترین از پایین سنین کودکان برای روش این پیاژه، نظریه طبق که،

 فراهم  متنوع هایفعالیت از ای مجموعه آنان برای دهند، قرار آموزاندانش اختیار در کالمی توضیحات راه از و آماده بصورت را دانش اینکه جای به معلمان ، اکتشافی

 دازهان وسایل گوناگون، کتابهای چوبی، های مکعب معماها، در ها؛ پازل ، دستی و هنری مختلف وسایل جمله از - بپردازند دانش وکشف کاوش به آنها کمک به تا آورندمی

 کودکانی( 6894) برالینر و گیج قول به به. دارد نیاز اول دست محسوس تجارت بر زیاد مقدار نیز زبان بر مبتنی مسائل درک حال، هر در اینها مانند و موسیقی، آالت گیری،

 .گرفت خواهد صورت دشواری به دبستان دوره فیزیک درس در آنها برای مفهوم این یادگیری باشند، نکرده.  حس  را اهرم مفهوم ، کلنگ اال با بازی طریق از قبالً، که

 (261 -261، ص 6391،  فیس)  . شد خواهند دچارمشکل  تفریق و ، تقسیم ، ضرب ، جمع فهم در باشند نکرده بازی چوبی مکعب و گلوله و مهره با که کودکانی

 
21 - Srnedslund 

 یقرارداد یو چهارچوبها ارهایکودک به مع یایکردن دن کینزد اوست نه یهایژگیو شناخت کودک و یایشدن به دن کیدارد، نزد تیاهم اژهیمعلم در نظام پ یآنچه برا.  22

بار است  انیز یو حت هودهیشود ب یو عرضه م دیکودکان تول یکه برا یاخالق و دانش بزرگساالن در برنامه ها و مواد آموزش شه،یاند قیتزر ب،یترت نیبزرگساالن. به ا یایدن

 نخواهد داشت. یو مفهوم یاو معن یبرا دیایتجربه کودک در ن هب میکه مفاه یو تا زمان
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کودک  یصور ذهن نیمهم تر نکهیا گریشود و د یم یریادگیموجب  یفرض عمل کنند که قدرت ذهن نیبا ا ،یریادگیاو در  یهاییتوانا

که دانش آموزان در کالس به دست  ی. آنها معلمان را با در نظر گرفتن مرحله رشدشودیبلکه به طور خودجوش کسب م ست،ین یآموختن

ام آموزان انج دانش کمک خودبه  یریادگیکنند که  میتنظ یرا طور یکالس یتهایخواهند که فعال یکنند و از آنها م یم قیآورده اند تشو

یعنی ، باشد  ها منطبقآن سطح درک و فهم زش باید بر نیازهای فردی دانش آموزان وآمو (  41 -42، ص 6383) کدیور ، (.6874 لر،یشود )ب

اساس  های درسی را باید بربرنامه پس .ی باشدبتنکودکان مختلف مبر تواناییهای و سرعت یادگیری باید  ،مقدار آن ،نوع تکالیف یادگیری

همچنین در  .ذهنی کودکان را منظور نمودرشد های مراحل مختلف تنظیم آنها کلیه ویژگیدرمراحل رشد ذهنی کودکان پی ریزی کرد و 

خود ا رخود دانش  تا دادفرصت در واقع باید به کودک  .های آنها را در نظر گرفتباید تفاوت توانایی، کودکان سنین مختلف به حین آموزش 

زش پس بهتر است معلم تا حد امکان از آمو. د تا آموزش رسمی نیادگیری از طریق تجربه مستقیم نیاز داربه فرصتهای کودکان بیشتر  .بسازد

 (261، ص 6391،  فی) س. های یادگیری و تدارک دیدن مواد آموزشی اقدام کند فرصتو تا آنجا که ممکن است به فراهم آوردن  کاهدرسمی ب

 فعال کودک در آموزش  یتجربه ها نقش
است و از  طیتماس و کنش متقابل با مح یخود فعال، کنجکاو و نو آور است. او در جستجو یانسان در سراسر زندگ دگاه،ید نیدر ا

ها. هاست که خود آن دهیپد ریو تفس ریدارد، تعب تیاهم طیکند. آنچه در کنش متقابل فرد با مح یم ریها را تفس دهیپد نکهیهمه مهم تر ا

نا خود مع یکوشند تا به تجربه ها یکنند و م یم یآورند و آن را بازساز یکودکان و بزرگساالن به طور دائم دانش خود را از جهان به دست م

 بخشند.

و  اهدگید نیکند. با توجه به ا یم یو آن را بازساز ابدی یدست م طیبه شناخت مح یانسان شخصا و با هدف سازگار اژه،ینظر پ به

خودجوش  یهاتیکار خود را با فعال دیبا اژه،یمعتقد به نظام پ تیو ترب میگرفت که تعل جهیتوان نت یم یکودک فعال، به سادگ ریه تصوئارا

فعال نباشد،  یکودک وقت ،اژهیاز لحاظ نظام پ: »گریو منفعل را مردود شمارد. به عبارت د هیکسویکند و هرگونه آموزش  زدانش آموزان آغا

ورت که کودک به ص ی. فراهم کردن فرصتردیگ ینم ادی یزیچ گران،یسخن د دنیقرار داشته باشد، به صرف شن ریفعل پذ یدر وضع یعنی

 - 43ص،  6383)کدیور ، 23(.است، یهم باشد، امر ساده تر فیاگر بازده آن ضع یچه درس دادن، حت ست،ین یامر ساده ا رد،یبگ ادیفعال 

42) 

  داریو ناپا یسطح یريادگیدر برابر  یواقع یريادگی
 رد مثال، برای.  خاص های موقعیت به تازه های پاسخ کسب از است عبارت پیاژه نظر از نامند می یادگیری دیگران آنچه ؛ یادگیری

 که آموخت خواهد کند،نمی ایجاد تغییری آن مقدار در خمیر گلوله یک دادن شکل تغییر که کند مشاهده کودک اگر ، ماده بقای مورد

 دیگری یرتغی گونه هر که کند بینی پیش است ممکن حتی و ، ماند می باقی یکسان تغییرشکل، برخالف ، خمیربخصوص گلوله مقداراین

 است ممکن کودک بیرونی، تقویت و مکرر مشاهده اثر بر دیگر، سخن به. کرد نخواهد ایجاد تغییری آن مقدار در شود داده آن درشکل نیزکه

 می اقیب تغییر بدون خمیر مقدار چرا که است فهمیده او که نیست معنا بدان الزاماً این اما ، بیاموزد را ویژه موقعیت یک به مربوط قانون یک

 قانون کی است ممکن کودک ، اینکه سخن کوتاه. دهد انتقال دیگر اشیاء و دیگر های موقعیت به را قانون این نتواند است ممکن هچنین. ماند

 . یردنگ یاد دهد نوانتقال هایموقعیت به را اکتسابی قانون آن طریق از بتواند که را تازه شناختی ساخت یک اما بگیرد، یاد را فیزیکی

 تموقعی به تازه های پاسخ دادن یادگیری نه ذهنی عملیات از جدید ساخت یک کسب از است عبارت واقعی گیری یاد ، پیاژه برای 

 ثابت نوع تنها یادگیری نوع ،این پیاژه نظر به. شود می ناشی یابی تعادل فرآیند از جدید ذهنی ساخت کسب شامل یادگیری و بخصوص، های

. باشد رادا را جدید تجارب جذب برای نیاز پیش شناختی ساخت که شود می کودک نصیب موقعی تنها یادگیری این. است یادگیری پایدار و

                                                           
اجازه  تفاوتها را بشناسد و به کودک نیا دیها کامال متفاوت است. معلم با دهیکه با نگرش بزرگساالن به پد نگردیم یمنحصر به فرد یجهان را از نما اژه،یپ دگاهیکودک، از د

 «یشخص»و « بدیع» یخود را از راهها یهاییدانش آموزان توانا هاعتقاد دارد ک اژهیپ دگاهیبر د یخود را کشف کند. معلم در نظام آموزش و پرورش مبتن یایخود دندهد که 

 یندهایفرا نیعمده ب یبا توجه به تفاوتها اژهیکند. از نظر پ یم یهمه دانش آموزان خوددار یو برا کسانی یبا روشها نیمعلم از طرح سؤاالت مع ن،یکنند. بنابرا یعرضه م

 نییها را به روش آنها تب دهیکودکان قرار دهند و مسائل و پد تیبکوشند خود را در موقع دیکه با کودکان سروکار دارند با یافراد ریکودکان و بزرگساالن، معلم و سا یفکر

 ( 42، ص 6383)کدیور ، کنند..
 هیظراست. مطابق ن یآزمودن تیفعال یعوامل تحول شناخت نیتر از مهم یکیژنو به طور بارز نشان داده است که  یمرکز شناخت شناس یتالشها هیکل اژه،یپاعتقاد  به.  23

ا به هر نوع مسلم یشناخت تیفعال تر باشد )فعال یاست. پس هر اندازه آزمودن یکند مبتن یکه او را احاطه م ییایو دن یالزاما بر تعامل آزمودن یتحول شناخت اژه،یپ کیژنت

کامال فعل  یدست ورز نیدر ع یوجود داشته باشد، همچنان که ممکن است آزمودن یگونه دست ورز چیبدون ه یذهن تیو ممکن است فعال ابدی ینم لیتقل یدست ورز

 .بارورتر خواهد بود  یریادگی تیباشد(، موقع ریپذ

را تجربه  اژهیپ هیتعامل از نوع نظر یداند که هر کالس و معلم و دانش آموز یم یکند. او به خوب دیتعامل دانش آموزان تأک تیفیبر ک دیبا اژهیمعلم معتقد به نظام پ ن،یبنابرا

 (43، ص 6383) کدیور ،  دارد. یباز گام بر نم تیو ترب میکند و در جهت تعل ینم
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 تجارت ، نباشد موجود شناختی ساخت این وقتی اما کند، شناسایی را دنیا واقعیت تواندمی کودک باشد موجود الزم شناختی ساخت که وقتی

 داشت خواهند  کودک فهم و درک بر سطحی تاثیراتی صرفاً تازه

 الیتو یک طبق بر و معین زمان در کودکان واقعی های یادگیری که کرد خالصه توان می اینگونه را باال مطالب آموزشی های پیامد 

 اردو برکودک مورد بی فشار اگر. نیست فایده مفید چندان کودکان شناختی رشد مراحل تسریع جهت در کوشش و گیرد،می انجام منظم

 کودکان رد بیشتر یادگیری ایجاد برای کوشش که است آن پیاژه نظریه دیگر آموزشی نکته. بود خواهد وار طوطی و سطحی او یادگیری آوریم

 تواندمی صورتی در کودک اینکه یعنی. یابد می امکان شناختی رشد نتیجه در واقعی گیری یاد بلکه شد، نخواهد منجر آنها شناختی رشد به

 کوتاه .باشد رسیده است الزم تجربه آن درک برای که رشد از ای مرحله به او ذهنی ساخت که یابد دست یادگیری تجربه یک واقعی مفهوم به

 (264- 261ص ، 6391 ، سیف. )  بالعکس نه است یادگیری دهنده توضیح رشد اینکه، سخن

ب کس، محدود یدر معنا یریادگیمحدود آن تفاوت قائل شد.  یکلمه و به معنا عیوس یبه معنا یریادگی نیب دیبا اژهیدر نظام پ

ه ک یخواهد بود. در حال داریو ناپا یسطح ،ریناپذ میتعم ،یریادگینوع  نیاست. ا خاص یتهایموقع و انتقال آن به میتعمو  خاص یپاسخها

در نظام  کند. آموزش یم نییرا تب یریادگی، تحول ،اژهی. به نظر پبخشد ینوع اول معنا م یریادگیکه به کلمه است  عیوس یدر معنا یریادگی

 یمسئله را درباره هدفها نیا اژهیندارد. پ یاعتقاد اطالعات یساز رهیذخبه  نظام اساساً نیاکند و  ینم هیتک یریادگی زانیمفقط بر  اژهیپ

که  یه افرادن کنند، توانند فکر یاست که م یافراد نو آور تیآموزش و پرورش ترب یهدف اصل»کرده است:  انیب ییبایآموزش و پرورش به ز

هستند،  یو بررس قیکه اهل تحق یافراد یعنیاست،  یپرورش تفکر انتقاد گر،یکنند. هدف د یبه تکرار آنچه به آنها گفته شده است اکتفا م

    (43 - 44، ص  6383) کدیور ، 24(.« قبول کنند شودیکه آنچه را به آنها گفته م ینه افراد
 

  یاجتماع یبه تجربه ها توجه
 جیبه تدر دیداند که دانش آموزان با یدهد. او م یم تیدانش آموزان در درک روابط متقابل اهم ییبه توانا اژهیمعلم معتقد به نظام پ

 را محترم بشمرند. گرانید دگاهیخود به جهان بنگرند و د یشناخت یایدن هیاز زاو ریغ یا هیبتوانند از زاو

. معلم دزیدر آم گرانید دگاهیرا ارائه کند و آنها را با دخود  دگاهید دیبا یو انعطاف فکر تیبه جامع دنیرس یکودک برا اژه،ینظام پ در

د و آن کنن انیکند تا افکار خود را ب یمنظور، به دانش آموزان کمک م نیکند. به ا یتالش م ییفرصتها نیخلق چن ینظام همواره برا نیدر ا

به  گریدکی یبرا یریادگیمنابع شناخت و  نیاز مهم تر یکیاو دانش آموزان را  رایز رند؛یبگ ادی گریکدیبگذارند و از  انیدر م گریکدی ارا ب

 یدائم یهایدانش آموزان و همکار یگروه یکارها گران،یبا د یو هم احساس یهمدل بیضمن ترغ اژه،یمعلم نظام پ ن،یآورد. بنابرا یحساب م

 متقابل کنش ، فردی وآموزش اکتشافی یادگیری بر پیاژه تاکید رغم ( به41، ص  6383) کدیور ،  دهد. یکار کالس قرار م سرلوحهآنها را 

 راه زا کودک. کند می کمک آنها در مداری خود رفع به کودکان میان متقابل کنش این. است بوده او توجه مورد نیز کودکان یر سا با  کودک

 زبان زا استفاده طریق از بیشتر اجتماعی تعامل که آنجا از ضمناً. شود می موفق دیگران هایدیدگاه پذیرش به خود همساالن با متقابل کنش

 (261ص ، 6391 ، سیف.) یابد افزایش نیز کودک کالمی درک که شودمی کارسبب این ، است میسر

  یرونيب یتهایدر برابر تقو یدرون یختگيبرانگ

 یریادگی اژهیصورت به نظر پ نی. در ادیآ یبه دست م یریادگی ندیآموزش و پرورش است و با فرا یشناخت هدف اصل اژه،یدر نظام پ

آموز  کرد. دانش یآن بررس ندیتوان جدا از فرا یرا نم یریادگینظام، معلم آموخته است که  نیدر ا. و محصول  جهینت کیاست تا  ندیفرا کی

م در معل اژه،یبر نظام پ یمبتن یخارج استوار است. در کالسها یایکه بر تعامل او با دن یهمواره در حال کسب دانش است، دانش اژهینظام پ

                                                           
 :است نیچن اژهیمعلم در نظام پ ب،یترت نیا به.  24

 کند،  یم قیرا تشو یتفکر انتقاد .6

 شمارد، یوار مطالب کتاب را مردود م یحفظ کردن طوط ایکورکورانه نظر خود  رفتنیپذ .2

 گذارد، یمداوم ارج م تیخالق وبه فکر کردن  .3

 گذارد، یدانش آموزان باز م تیخالق یکند و راه را برا یم زیمعلم مدار، کتاب مدار و برنامه مدار پره ،یلیاز آموزش تحم .4

 یدانش آموزان به آنها کمک م ختهیخود انگ یتهایبر فعال هیکند و با تک یم دایدانش آموزان امکان بروز و تحول پ یشناخت یکه در آن ساختها یغن یطیبا خلق مح .1

 شوند، بیکشف دوباره ترغ یکنند و برا دایرا پ دادهایا رویمطالب  انیم یمنطق وندیکند پ

 ( 44، ص  6383) کدیور ،  کند ینم سهیمقا گریکدیدانش آموزان را با  .1

تعمیم دهد،  دیجد یتهایکند و به موقع یرا درون ساز دیدهد تجارب جد یاست و به کودک فرصت م یاز اعمال ذهن یدیمتضمن ساخت جد اژه،یدر نظام پ یواقع یریادگی

 یه بندو طبق سهیمقا گریکدیدانش آموزان با  اژه،یدر نظام پ ب،یترت نیالزم را به دست آورده باشد. به ا یذهن یدهد که کودک ابزارها یم یرو یوقت یریادگینوع  نیا یول

 ) قطع شود. طیان با محنه چندان دور که رابطه دانش آموز یبرد، ول یکه دارند فراتر م یدارد که دانش آموزان را از سطح عملکرد یطیشرا اژهیشوند، مدرسه از نظر پ ینم

 ( 44 – 41، ص  6383کدیور ، 
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کردن دانش آموزان با  البه فع یازیرو، ن نیکنند و لذت ببرند. از ا دایاز جهان پ قیعم یکند تا درک یآرام به دانش آموزان کمک م یبستر

 .ستین یرونیب یتهایتقو

 دانش آموزان اطالع یتحول شناخت ندیفرانظام، از  نیاند. معلم در ا ختهیبرانگ یریادگی یو از درون برا یعیآموزان به طور طب دانش

تحت  قبل از موعد یریادگی یبراو او را  کند یکودک اعتماد م یتحول شناخت یعیطب ندیبه فرا. او ردیگ یو به موقع از آنها بهره م دارد یکاف

 ( 44، ص  6383) کدیور ،  .دهد ینم رارفشار ق

 تعریف هوش

هوش یکی از جذاب ترین و جالب توجه ترین نیروهای روانی است که جلوه های آن در موجودات مختلف به میزان متفاوت قابل 

مشاهده است وهرچند موجودات از تکامل بیشتری بهره مند باشند، از نظر هوشی نیز پیشرفته تر هستند و به همان نسبت از پیچیدگی 

 نیز برخوردارند. بیشتری

یر ها، به قرار زهای بسیار کرده اند وحاصل این تالشدانشمندان مختلف برای تعریف هوش، این پیچیده ترین فرآیند روانی، تالش 

 است : 

 .است زنده موجود روانی توان و مغزی کشش . هوش 6 

 .است امور و مسائل حل در بینش  . هوش 2

 .است 21تخیل و تفکر از ترکیبی . هوش 3 

 . است معلولی و علت رابطه درک . هوش 4

 .کنند می گیری اندازه را آن روانی های آزمون که است چیزی همان . هوش 1

 و سنجیده ای اندیشه با خود محیط در تواند می آن کمک با فرد که است ظرفیتی یا نیرو مجموعه هوش وکسلر، نظردیوید به . 1

 .کند عمل هدف با و موثر  کرداری و رفتار

رد ، صورت گی متعادل صورت به متقابل رابطه این اگر و است  محیط با فرد  متقابل و دائمی تاثیر نتیجه هوش ، پیاژه نظر به . 7

 زا که دارد امور از مختلفی ذهنی تصویر رشد، مختلف مراحل در کودک شود،می هوشی پیشرفت و محیط با فرد سازگاری توانایی موجب 

 به شد،ر باالتر مراحل به رسیدن و پایین مراحل از یعنی مراحل این از گذشتن ، رسدمی تر پیچیده تصاویر به شودو می شروع ساده تصاویر

 بدنی ، روابط اجتماعی ، رشد هوش و تجارب زندگی او دارد. -ساختمان عصبی 

 فهومم و معنا دیگران با مقایسه و ارتباط در زیرا ، است اجتماعی ارزش یک سو یک از هوش که گرفت نتیجه توانمی این بنابر …و 

، 6392بعاد مختلف در بر می گیرد. )سیف نراقی و نادری ، ا در را فرد عملکرد چون ، است مرکب مفهوم یک هوش دیگر سویی از و یابدمی

 (41 -41ص 

 هوش رشدی نظریه
 وجهت کمَی هایداده و آزمون های نمره به بیشتر نظریه این در که است این اند کرده وارد سنجی روان نظریه به که انتقادهایی از یکی

 را آزمون های پرسش به کودکان غلط های پاسخ پیاژه  برعکس،. استوارند آنها بر هاپاسخ این دالیلی یا هاآزمودنی هایپاسخ کیفیت تا دارند

 رستد علت بلکه نداشت، توجه ها پاسخ بودن غلط یا درست به او. داد قرار توجه مورد آنان درونی فرایندهای شناخت برای ای وسیله عنوان به

 فیکی هایتفاوت مختلف سنین در کودکان بین که رسید نتیجه این به خود هایپژوهش از پیاژه. بود او توجه مورد ها پاسخ بودن غلط یا

 :  یافت دست زیر نتایج به هاپژوهش این از او. دارد وجود

 .کند می پیروی مشخصی الگوی از عقلی رشد.  6

                                                           
 رشد استعداد تخیل.  21

 .کند  استفاده حسی های داده از مستقیم طور به آنکه بدون نماید، ایجاد ذهن در را حوادثی یا اشیا که شودمی اطالق ذهنی فعالیت چنان به تخیل 

 ما هب خود میل ، نموده تجاوز مکان و زمان ار به تخیل خود پناه می برد و از حدود فش این تخفیف جهت ناچار به از آنجا که بزرگساالن مسلط بر کودکان هستند، کودک 

 تخیل سالگی 1 از پیش.  کردندمی ابداع شوند،نمی پیدا واقع عالم در که هایی صورت آن در که دارد نام((  ابدائی))  تخیل نوعی. کندمی ارضا طریق این از را  جراجویی

 میشود او یزندگ وارد واقعیت اصل ، کودک عقلی رشد افزایش با تدریج به.   اوست های رغبت  نتیجه تنها و نیست مرتبط ، حال یا گذشته واقعیت  با که است ابداعی کودک

ه با فراهم ک گیرد. بدین ترتیب ککم آنها خود تربیت برای کودکان  ابداعی تخیل استعداد از تواندمی پرورش و آموزش. گیردمی انجام هدفی به رسیدن برای بیشتر او وتخیل

 افراط زا و نمایند آزمایش واقعی تجربه  میدان در را خود تخیالت بتوانند های هنری ، ورزشی و کارهای دستی ، کودکان آوردن فرصت ها و امکاناتی مختلف از قبیل فعالیت

اند که تخیل آزاد برای تامین بهداشت روانی کودک ضروری است و نباید کودک از آن محروم بماند. م غافل مسئله این از نباید اگرچه. باشند نیاز بی رویاها به بردن پناه در

 (43، ص  6381)باهنر ، 
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 .دارد وجود کیفی های تفاوت مختلف سنین در کودکان تفکر نحوه در.  2

 .کنند می رشد نیز جدید شناختی ی ییها توانا و هاساخت سن، افزایش و رشد با هماهنگ. 3

 .شود می کامل نوجوانی پایانی سالهای  درحدود عقلی رشد. 4

 نیازهایش آن در که است محیط با کودک تعامل سازگاری، الزمه. دانستمی محیط با شخص سازگاری از خاصی شکل را هوش پیازه

 نو از را خود روانی های ساخت همواره باید.  سازد می رشد که تدریج به کودک. کند می هماهنگ محیط های انتظار با عملی ارتباط در را

 .کند برخورد خود محیط با موثر ای گونه به بتواند تا بدهد سازمان

 نخست درجه در سازی درون. گیرد می انجام((   انطباق یا سازی برون))  و((   جذب یا سازی درون))   راه از فرایند این نظروی به

 هتجرب دیگر عبارت به. کند می جذب درونی یافته سازمان ساخت از نوعی به را محیطی داد درون کودک آن در که است درونی فرایند یک

 ار خود باید کودک که معنا بدین. است فعال نسبتاً فرآیند یک عمل این. سازد می هماهنگ ذهنی موجود های ساخت با را محیطی تازه های

 خود حقیقت در کند، می رفتار اسب عنوان به آن با و پندارد می  اسب را چوبی قطعه که کودکی ، مثال برای. کند مستقل محیطی محرک از

 آن با فعاالنه کودک که شودمی سبب محرک از خود رهایی. کندمی تبدیل اسب به را آن لذا و سازد می آزاد(  چوب)  محرک واقعیت از را

 باقانط توجه دارد، توجه درون به بیشتر سازی درون که حالی در. بدهد  رشد و ببرد کار به را جدیدی ساختهای آن با ارتباط در و کند تعامل

 ن،بنابرای.  دهد تغییر محیطی های انتظار با متناسب را شناختی های ساخت تا. کوشد می شخص و است معطوف بیرون به سازی برون یا

 نیاید با باید ذهنی های ساخت انطباق یا تغییر این.  تازه های تجربه اساس بر ذهنی موجود های ساخت در تغییر از است عبارت سازی برون

 یک با نیز ار شیر بطری کندمی سعی بگیرد، دست یک با را  کوچکی بازی اسباب است گرفته یاد که وقتی مثال برای.  باشد هماهنگ واقعی

 رب کار این عهده از اگر. کند جذب قبلی ذهنی ساخت به را شیر بطری برداشتن تا کوشد می عمل این با او. بردارد  روش همان با و دست

 دست دو ره انداختن کار به با دیگر عبارت به. دهد انطباق محیط واقعیت با را آن قبلی، ذهنی ساخت در تغییر با که شد خواهد ناگزیر نیاید،

 می خر هنگامی سازی برون فرآیند ، بنابراین. پردازدمی سازی برون به لذا و دهدمی تغییر را موجود ذهنی ساخت شیر، بطری برداشتن برای

 ودکانک بین  و همزمان سازی، برون و سازی درون پیاژه نظر به. باشد  ناپسنده محیط با شدن سازگار برای کودک پیشین های پاسخ که دهد

 .گیرد می انجام سنی های گروه همه

 رشد مراتب سلسله ، دوره چهار این.  کند می تقسیم مرحله چهار به را دوره هر و دوره چهار به را هوش و شناختی رشد فرایند  پیاژه

 شرح به دوره چهار این. است قبلی مرحله در تعادل به رسیدن مستلزم دوره هر در آمیز موفقیت تعادل آن در که دهندمی تشکیل را شناختی

 :  است زیر

 بازتابی اعمال با مراحل این.  گذرد می مختلف مرحله شش از کودک دوره این در (سالگی دو تا تولد از)   حرکتی - حسی دوره.6

 جهان با برخورد برای ذهنی ساده های طرحواراه  اینکه تا رودمی پیش حرکات شدن تر پیچیده جهت در و شودمی آغاز مکیدن مانند ساده

 .گیرد می پایان(  آغازتکلم)  نمادی یا درونی های ساخت های نشانه نخستین با مرحله این. کنند رشد خارج

 یدرون تفکر به  تواند می او.  گیرد می یاد را ارتباطی نمادهای دیگر و زبان کودک دوره این در (سالگی 7 تا 2) عملیاتی پیش دوره. 2

 و است محور خود  شدت به دوره این در. بپردازد نمادین بازیهای به تواندمی و دارد نسبی آگاهی نزدیک آینده و حال ، ازگذشته ، کند آغاز

 . دارد توجه عینی و محسوس امور به بیشتر

 محوری خود به گرایش از تدریج به که است محور خود قبل دوره از کمتر دوره این در کودک (سالگی 66 تا 7)  عینی عملیات دوره. 3

 و  طول ، سطح ، حجم نگهداری از. دهدمی توسعه را هوشمندانه عملیات یافته سازمان های نظام اجتماعی، تعامل راه از وی. شود می کاسته

 محسوس و عینی امور بع تا خود استدالل در هنوز اما. کند مرتب و بندی، طبقه ، تفریق ، جمع را اشیا تواند می. دارد درستی ادراک غیره

 .است

 کرتف به بیندیشد، ساالن بزرگ مانند تواندمی کودک که است آن دوره این مشخصه از (بعد به سالگی 66)  صوری عملیات دوره. 4

 آزمایش دربوته را ها حل راه و بنددمی کار به را قیاسی استدالل کند، می آزمایش را هایشفرضیه سازد،می فرضیه پردازد، می انتزاعی

 .گذاردمی

 های یادگیری  یا  پیشرفت کندمی رشد که آنچه بعد به آن از و شودمی کامل سالگی 61 در طبیعی طور به هوشی رشد پیاژه، نظر به

  بعدی های دوره رشد. است ناپذیر تغییر آنها توالی و دهندمی رخ ها فرهنگ همه در رشد های دوره این همچنین،.  هوش نه است اکتسابی

. رددا وجود فردی های تفاوت مراحل این پیدایش سن نظر از اما ناپذیرند، تغییر ها دوره این توالی هرچند. دارد بستگی قبلی های دوره به

 ( 24 -21 ص ،6397 ، شریفی. )است موجود تفاوت نیز فرهنگی نظر از رشدی های دوره این از یک هر به رسیدن برای
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 نظریه پياژه :26چگونگی رشد هوش 

اما اطالعات ما درباره آن افزایش یافته و  .آن داریم کپیچیده است و ما هنوز فاصله زیادی از در فکرانسان به اندازه خود ت فکررشد ت

شاهده از م، ه نپیاژه نیز مانند بی .هستیم، ژان پیاژه ، ناپذیر روانشناس سوئیسی های خستگیما قسمت اعظم این اطالعات را مدیون تالش

هوش تا ( از نوع بازتاب ) ظاهر ساده واکنش به  ازمراحل عبور نوزاد  ستتوانسته ا( محیط خانواده )بچه های خود در محیط زندگی طبیعی 

 .ترسیم کند، آور است شگفتگاهی  ، که بزرگسال را 

یم و این کن کتوانستیم خود را به طور عینی دراگر ما بزرگساالن می .می کندجلوه بعضی از نتایج بیش از اندازه شگفت آور  واقع ،در

کر فند ( تآماده ا مشاهده مااز یک کره دیگر برای  مثالًمثل موجودات دیگری رفتار کنیم که )روش را در مورد اجتماع خود نیز به کار ببریم 

فکر پیازه نشان داده است که مراحل ت بزرگساالن شبیه باشد مثالً فکرخیلی بیشتر از آنچه امروز به نظر می رسد به ت، کودک می توانست 

این مراحل را پشت سر  ،تمدن مامبا هوش اجتماع ی ها کنیم که انسانادعا می  اقلالمروزه ، ما اخشی در کودک وجود داردجان بجادویی و

هبی مراسم مذ یاحرکات ، افکاری که به کمک کلمات ) ها جادویی عبارت است از کنش سمبلتفکر  !آیا این گفته درست است  .گذاشته اند

اکثر ما ا رفتار ام، اعتقاد نداریم  فکراین ت بدویدعا میکنیم که به بعضی از اشکال ما ا. بر روی اشیا با فاصله مکانی و در آینده  ( می شود بیان

 ءیجان بخشی مبتنی است بر مفهومی که یک ش، همچنین  .قرار می گیردد شانسی تحت تاثیر اعمال خوش شانسی و ب ،به مقدار کم ، ال اقل

دانیم که نظریه جان بخشی رفتار از می .دیل به یک موجود فعال می شودتب، به علت اقامت گزیدن یک عامل غیر مادی در آن  ،بی حرکت 

یت شخص ، نیت یاهر بار که ما نوعی آگاهی ،به عالوه  .های مهم اجتماع ما را تشکیل می دهدنظر ذهنی کامال مورد قبول است و یکی از ویژگی

 بسیارگاهی ،  وانگهی .گیردما رنگ جان بخشی به خود می فکرت، ویم شاتومبیل یا هواپیمای کوچک قایل می قایق ،فیزیکی نظیر  یءبه یک ش

نکنیم و به هنگام مشاهده آنها  بیهران یا طوفان های سهمگین را به موجودات زنده تشغیک آسمان ، دشوار است که ما یک دریای خروشان 

ما  کرفتفاوت زیادی با ت، رسید قبال به نظر می چهبرخالف آن، کودک فکربنابراین ت. وریم اینسخن به میان ، خشم طبیعت از ،بی اختیار 

 . بزرگترها ندارد

فاوت از نظر کیفی متکه  فکر،های کلی تطرح .کندنفی نمیقایل می شود ،مراحل مختلف رشد ی را که پیاژه بین تمایز ،این مطلب 

ر توان فرض کرد که تفکمی ،از یک نظر .یوسته ای داشته باشندهای به هم پفتدر عین حال باید با  .شونداند و در سنین مختلف ظاهر می

البته  .بخش وسیع تری از محیط زندگی او را در بر می گیرد، در مقایسه با تفکر جادویی و جان بخشی بزرگسال  ،بخشی کودکجانجادویی و 

 .هدمتمایزی به تفکر بد کیفیویژگی یک اینگونه عقاید باید تسلط نباید فراموش کرد که 

                                                           
 ها داده پردازش و شناختی . نظریه 21

 مورد ذهنی فرایندهای کنش، محتوا جای به هوش الگوهای در که است شده سبب هوش شناختی بُعد به روانشناسان تاکید ،6891 دهه هایسال و 6871 آخر هایسال در

. اشتد توجه او های پاسخ هایعلت و آزمودنی های پاسخ کیفیت به آزمون های سوال محتوای بر تاکید جای به نیز او شد، مالحظه پیاژه نظریه در که چنان. گیرد قرار توجه

 دادن خپاس در ذهن عمل که است شده معطوف مسئله این به اکنون روانشناسان توجه شود، می تشکیل عواملی چه از هوش که مطلب این به تأکید جای به دیگر عبارت به

 یرییادگ با هوش رابطه ، ها داده پردازش نظریه و شناختی روانشناسی در بنابراین،. گذرد می مراحلی چه از ذهن ، پاسخ یک به رسیدن برای و چیست آزمون های پرسش به

 . است گرفته قرار توجه مورد شناختی فرآیندهای سایر و مسئله، حل ، تفکر ،

 هکرد مطالعه را آن نیز شناختی های هدف نظر نقطه از است، داده قرار بررسی مورد رشد روانشناسی دیدگاه از را هوش اینکه بر عالوه ، گذشت آن شرح که پیاژه نظریه 

 …و است

 تغییر، ،  نظارت ، ریزی برنامه)  راهبردها ،اطالعات ارائه مانند شوند،می مربوط هوش کنش یا کارکرد به بیشتر که برندمی کار به را اصطالحاتی ،اطالعات پردازش نظریه در

 ، یادگیری درباره خود آزمایشگاهی های یافته از ، سنتی های آزمون از حاصل های داده از استفاده جای به خود های نظریه تدوین برای ، این بر عالوه. پردازش و(  غیره و

 . کنند می استفاده مسئله حل و ، حافظه ، تفکر

 این. دارد اختیار در را( برنامه) ها داده پردازش برای ها دستورالعمل از ای مجموعه که شود می فرض کامپیوتری همانند ذهن ، هاداده پردازش نظریه در که شودمی مالحظه

 امانج آن روی مختلفی عملیات ، کرده بازیابی و دستکاری پردازش، را آنها سپس. کند می ذخیره خود حافظه در  کرده دریافت محیط از را(  ها محرک) اطالعات کامپیوتر،

 .دهد می

 های محرک ، است اندوخته حافظه در که اطالعات از عظیمی ذخایر داشتن با که دانند می مغز کارکرد را مسئله حل و تفکر الگوهای شناختی روانشناسان کلی طور به

 ره که اند شده اندوخته حافظه خزانه در پیچیده راهبردهای و ها برنامه انواع. دهدمی سازمان و کند می پردازش را آنها سپس. برد می حافظه به کرده رمزگردانی را دریافتی

 حتوایم به دستیابی سرعت ، اندوزش گنجایش مانند متغیرهایی برحسب را هوش  شناختی روانشناسان بنابراین،. شود می خوانده فرا خاصی درونداد محرک با آنها از یک

 .کنندمی وتحلیل تجزیه  حافظه در شده ذخیره های برنامه تنوع و تعداد و ، اساسی عملیات سرعت ، هحافظ خزانه

 اندازه برای و است بسیاردشوار انسان ذهن در اطالعات پردازش نظام برونداد و درونداد بین فرآیندهای یا هوش کارکرد مختلف مراحل سنجش و مشاهده دانست باید اما 

  ناختیش روانشناسی صاحبنظران آینده های پژوهش در را ها نظریه این انداز چشم باید بنابراین. است نشده فراهم کافی دقیق و عینی های آزمون ذهنی فرایندهای این گیری

 ( 21 -27 ص ،6397 ، شریفی.  )کرد جستجو
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ند ااشیایی که در فکر کودک به هم پیوسته  .گیردتداعی قرار می سطح ساده  کودک در یک اکادر ،در یکی از مراحل اولیه رشد خود

ودک ک مثالً به :این ارتباط نوعی تفکر جادویی در ذهن کودک به وجود می آید  اثردر .در محیط زندگی به هم پیوسته اندکه آنهایی هستند 

ادویی ج )این تفکر .آوردشب را با خود می ،گیرد که خوابنتیجه می کودک  .دوابنیز می خاو شب است باید بخوابد و چون شود که گفته می

 که روی آب اشیاییرنگ  ینیا اگر کودک ب (.افتداتفاق می اوشود که خارج از وجود می حوادثی  زیرا احساسات کودک آمدن ،نامیده می شود

 یایاش ،کودک کی به نظر .شودمی ءرنگ موجب شناور شدن اشیا کرد کهتصور خواهد  .میمانند و آنهایی که زیر آب می روند تفاوت ببیند

 چون  :هستند  ه گرماشیای زند  ،به نظر کودک دیگر بی جانند. درختان  ،جاندار ابرها ،بنابراین  :کنندحرکت می هستند که  ییزنده آنها

 .زنده است گرم است پسخورشید 

دنیا در ذهن کودک را درک کنیم باید مواظب باشیم کلماتی را به  جسمکنیم که چگونگی تتالش می قتیو .در اینجا باید محتاط بود

راندیشی و دو تی دقبا کم. در پاراگراف باال از آن صحبت کردیم که در مورد کودکی . مثالً دهیم نجای  کلمه اوو عقایدی را در  منکنی او تلقین

 .شدبندی میاشیای بی جان طبقه جزء ،بود  دسر  ،به جای گرم بودن  ،توان دریافت که اگر خورشیدمی

 ؟روی آب شناور می مانند چرا قایقها .میشودعمل وارد  یا نیتمفهوم سودمندی   ،کندمی شدکودک همراه با تجربه ر تدریج که تفکرب

 ،رویدادها این کودک درباره چگونگی  بعدسالها  .برای این که به باران نیاز است .شوندجا میابرها جابه .برای این که مردم را انتقال دهند

 .شود ایلق ماورا طبیعت تفاوتو اگر اندیشه کودک به جایی برسد که بین طبیعت )می شود  لاندیشد و به یک عامل متوسدرباره علت ها می

  .ها را جابجا کندبرباید ا سیک( اما هنوز این مفاهیم تشکیل نشده است  .شودمتوسل میت ی توان گفت که او به یک عامل ماورا طبیعم

ان که خدا به صورت یک انسباشد اینجاست می تواند خدا  ساین ک( . است  ی تردر مقایسه با باالیی منطق ،ابتدایی است فکرهرچند این )

درتی ق ،دنو نا محدودی دار عسیقدرت ووالدین و سایر بزرگساالن ، الزم به یادآوری است که در نظر کودک خردسال  .میکند جلوه بسیار قوی

ور به ط .رودخانه ها و دریاچه ها برای این خلق شده اند که قایق ها بتوانند در آنها حرکت کنند ست . که در این رویداد ها تقریبا الیتناهی ا

رای این شکل بینی انسان ب، کمدین مشهور فرانسه  ،مولیرقول به  نیازمندند.  به آنها  و انسانهااین است که مفیدند  یاءلت وجود اشع ، کلی 

 .است که بتوان عینک روی آن گذاشت

ده کودک فراهم آوری علّ فکربسیاری جالبی را درباره تکمّی  مسائل فوق بارها توسط روانشناسان مورد بحث قرار گرفته و اطالعات  

 .ه اندکمک گرفت ،را به خود مشغول کرده یعنی خواب دیدن  کر بشرها فکه مدت ،ی ختروانشنا از یک پدیده کامالً حثها ،در این ب .است

مربوط به  می داند که خواب چیست و سوالنکودک  : صفرمرحله  .ندا هروانشناسان در رشد خواب دیدن کودک چهار مرحله تشخیص داد

انند تومی نیز دیگران است و خواب در اتاق  .خواب واقعیت دارد و مستقل از خواب بیننده است  :  مرحله اول .خواب دیدن را هم نمی فهمد

لحاف  ،یا اینکه خواب در زیر پتو  .را نمی بینند به این خاطر است که به محض روشن شدن چراغ ناپدید می شودآن اگر دیگران  .آن را ببینند

توانستیم به داخل سر نگاه کنیم دارد  و اگر ما میجای در سر کودک  یا ها چشمدرخواب دیدن  :مرحله میانی ،  مرحله دوم .ره قرار داردغیو

تواند بگوید که خواب دیدن کودک می :ادراک واقعی از خواب  ،مرحله سوم م.بینیکوچک است ، ب که مثل یک نمایش، توانستیم خواب را می

،  کودک ، از این لحظه به بعد .آوردخود به عمل مییا تخیل تفکرات ، اما او این تعبیر را با تکیه بر خاطرات  .قرار دارد اودر سر یا هاچشمدر 

 . بهره کندداند بیکه می لغاتیمی تواند او را از  کزیرا ادرا ،دشواری بسیاری  در پیدا کردن کلمات پیدا میکند، خود  بیان ضمیربرای 

 .تکامل رشد خواب دیدن ها در جدول زیر نمایش داده شده است 

 رشد ادراک خواب دیدن ها                                       

 درصد کودکان سنین مختلف در هر یک از مراحل                          

 

 ساله ها61ساله ها                           9        ساله ها        1ساله ها                    4مراحل                  

1                             11                        61                    1                                           1 

6                            21                        61                     1                                         1 

2                           24                        34                      69                                        2 

3                            1                         46                      92                                       89 

 .به آسانی قابل فهم خواهد بود ،هایی از سوال ها و پاسخ های داده شده با ارائه نمونه ،جدول باال

 تمانچش ی بینخواب می قتی توو. خواب در اتاق است  حقیقتاً ؟یا اینکه همینطور می گوییاست ، خواب در اتاق  واقعاًآیا  :ها  هسال1/4

 1 کودک از یکاین سوال  نم.دانمی؟ بینی  چگونه با چشمان بسته خواب می. در اتاق ؟ خواب در کجاست ، خوب  .بسته ؟است یا باز بسته

 .(  مرحله اول)در جواب گفت که خواب توی رختخواب است  اوساله پرسیده شده در 
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نی بیوقتی خواب می. جلوی من ؟ خواب تو کجاست ، خوب . بسته  ؟بسته است یا باز تچشمان یبینتو خواب می قتیو :ساله ها  1

یگری فرد د ؟ نه . بینی  می تو می تواند همان خوابی را ببیند کهاو هم در یک اتاق خوابیده اید  توقتی با مادر. لی ؟ بتوست  لوچیزی در ج

. انم دنمیاست . برای اینکه خواب در درون من  ؟ ینیخوابی را ببیند که تو می ب همانتواند گویی که فرد دیگری نمیچرا می ؟ نه . چطور

 .(  مرحله دومام . ) شده  اً گیجواقع

 .  در داخل چشمانم، در نزدیک چشمانم  م، نهدر چشمان؟  خواب در کجاست ، بینی  وقتی تو خواب می :ساله ها  9

 ( مرحله سوم.     )در درون من ؟ یا در داخل اتاق تو در درون . در سرم ؟ خواب در کجاست ، بینی  وقتی تو خواب می :ساله ها  8

  .دنه ارا در زمینه رشد هوش دنبال کرداو کار  است که  یکار پیاژه و سایر روانشناساناز ی انمونه بسیار ساده ، آنچه در باال دیدیم 

 ام متاسفانه دانش که  مسئله اجتماعی بسیار مهم : ست مسئله دیگری ا ، شرایطی که بهترین موقعیت را برای رشد هوش فراهم آورد خلق

 .درباره آن بسیار کم است

دهد و به موازات آن بهره گیری پایه تحصیالت و هوش الزم برای اخذ یک شغل را به طور دائم افزایش می، پیشرفت های علوم و فنون 

مثل آمریکا و برای جلوگیری از عمیق تر شدن شکاف  یکشور برای حل مسئله بیکاری در ال اقل .از کاردستی غیرتخصصی را پایین می آورد

ن چگونه باید ای .باید در باال بردن سطح کارایی گروه های وسیعی از مردم تالش کرد، موجود بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه 

تگی تعلیم و تربیت بس ییآزیرا کار. این نیاز را برطرف کند تواند مقداری از وسیع و بهبود وضع آنها و می حد ایجاد مدارس در ؟کار را انجام داد

در حد زیادی بستگی به تحریکاتی دارد که کودک در   ،ه نوبه خودب Bهوش دارد و به طوری که می دانیم  - Bهوش  –به ضریب هوشی 

یز بستگی ن رثبه توا اًتعلیم و تربیت طبیعت ییآکار . با آنها برخورد می کند محیط اجتماعی بسیار وسیع خودو در  بیرون از مدرسهدر ،  خانه

تواند این مسئله را کم نمی ،ضعیف به دنیا می آیند کاهش دهد Aکه با هوش  را یحتی اگر انسان بتواند تعداد بچه های، با وجود این  .دارد

در همه  ،رسد کهبه نظر می قطعی اًظاهر . هندرا تا حد امکان گسترش دخود  Bاهمیت تلقی کند که کودکان موجود باید بتوانند هوش 

به آن  ،متخصص همتوسط کارگران غیرمتخصص و نیم Bبدین معنا که هوش  .ها در چنین شرایطی قرار ندارندانساننسبت بزرگی از ، کشورها 

 .روشد  نکرده است ،ژنتیک آنها می توانست اجازه بدهدسطحی که ساخت 

الی در حو، به دالیل عملی ، با توجه به اینکه ضریب هوشی ) در راه افزایش ضریب هوشی نسل آینده وجود خواهد داشت که مشکلی 

افرادی بستگی دارد  وساالن بزرگ  Bهوش سطح به  قطعاین است که رشد ذهنی کودک به طور  . (می شودقطع تثبیت سالگی به طور  61

مانده کامال آشکار می  عقبآثار محیط ذهنی  ،رسدمدرسه می به سن کودکستان یا  به سنکودک  زمانی که. 27در تماس هستند با او که 

                                                           
 سالگی 1 از بعد موقعیت این اثر اما.   کند رشد سالگی 1 تا 4 بین بتواند کودک ذهنی رشد که آورد می فراهم موقعیتی ، فرهنگی و اجتماعی محیط که رسد می نظر . به 27

 (621ص ، 6379 ، گنجی. ) یابد می کاهش

 B هوش و  A هوش

  بالقوه وناییت که دارد امکان. آید نمی در فعل به توانایی این نباشد مناسب محیط اگر اما.  داراست بالقوه را ذهنی رشد برای الزم توانایی از مقداری تولد، هنگام به کودک یک

 ایجاد درش برای را محدودیتی توارث.  بنابراین ؛ آورد فراهم او برای را باالیی هوشی ضریب تواندنمی محیطی هیچ آنصورت در باشد پایینی سطح در کودک یک ذهنی رشد

. گیرد یرقرارفق  محیط در اما  باشد، میسر او برای باال بسیار هوشی ضریب کسب امکان که طوری به. ببرد ارث به را مستعدی بسیار مغز کودکی اگر ، دیگر طرف از. کند می

 . نبرد ارث به را کاملی مغز که داشت خواهد را حالت همان درست

 امرموجب این. کنند می اشاره( B)  هوشی رشد نهایی سطح به هم و(   A) ذاتی توانایی به هم حال عین در برندمی کار به را هوش اصطالح وقتی ، روانشناسی متون در 

  A , B  مفهوم دو. بماند باقی پایین درسطح B هوش و باشد باالیی سطح در تواند می  A هوش  ،  دیدیم باال پاراگراف در که همانطور ، زیرا است شده سردرگمی و ابهام

. داد ارائه را آن از متفاوتی کامالً معنای دو توانمی ابهام این رفع برای و ندارد مشخصی معنای نیز شرایط بهترین در((  هوش)) اصطالح.  دهند نمی ارائه را واحدی چیز

 . دهیم می شرح را آن چگونگی اینک

 کنش مشاهده طریق از بعدها و رسید خواهد آن به ذهنی رشد که سطحی از است عبارت B هوش ، ذهنی استعدادهای رشد برای ذاتی توانایی از است عبارت  A هوش

 می اندازه را B هوش فقط هوشی ضریب ، بنابراین. نیست مشاهده قابل نوزاد ذهنی کنش زیرا. گرفت اندازه توان نمی را A هوش. بود خواهد تشخیص قابل آزمودنی ذهنی

 تشکیل در الزم عوامل از یکی و کندمی کمک B هوش رشد به   A هوش ، برعکس نیستند، یکدیگر از مستقل کامل طور به  A , B که کنیم یادآوری باید این وجود با.  گیرد

 .است هوش کلی اصطالح کاربرد شیوه دو بین تمایز بلکه نیست متفاوت چیز دو بین تمایز واقع در B و   A هوش دو بین تمایز. آیدمی شمار به آن

 به و دارد ثبات هوشی ضریب ، کلی طور به. شود تفسیر خاصی دقت با باید و است مهمی بسیار مفهوم هوشی ضریب ثبات که است این آن.  است الزم نیز دیگری یادآوری

 کندی به میشود، پیر انسان که تدریج به ، آن از پس و کند نمی تغییر سالگی 31 تا 61 سنین بین تقریبا. دارد بیشتری ثبات بزرگساالن هوشی ضریب. کند می تغییر کندی

 .. و دارد محیط به بستگی کودکان هوشی ضریب ثبات ، این وجود با. یابدمی کاهش

 در ینکها تا یابد می کمتری دگرگونی او هوشی ضریب یابدمی افزایش کودک  سن که تدریج به و است دائمی کودکی دوران در محیط آثار که رسدمی نظر به بد یا خوب

. آید نایل قوی بسیار B هوش به طوری به شود، بزرگ هم خوبی بسیار محیط در و باشد داشته خوبی بسیار A هوش فردی است ممکن. شود می تثبیت سالگی 61 حوالی

 همین اام( .  نشود دهد، قرار تاثیر تحت را او مغزی کنش که  جراحتی یا بیماری یا تغذیه سوء قربانی اینکه شرط به)  کرد خواهد حفظ همیشه را خود هوشی سطح فرد این

 او هوشی ضریب افزایش در آید، وجود به سالگی 61 از بعد است ممکن که ، محیط دگرگونیهای و  یافت خواهد دست ضعیفی B هوش به یابد  پرورش فقیر محیط در فرد

 . داشت نخواهد سودی
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کاری  .ببرند را از بین این نقیصه  ،به هنگام تابستان، کودکستان ویژه  بهفرستادن کودک  یالویزیون تسعی می کنند به کمک  هامروز . شود

دانش  همروزا وبسیاری از این کودکان نمی توانند از این برنامه های تلویزیونی بهره بگیرد  . با ارزش است اما بازده بسیار کمی دارد که مسلماً

 قصکه بعد از سه یا چهار سالگی به اجرا درآید قادر به رفع کمبود های حاصل از محیط زندگی نا یدهد که هر برنامه خاصنظری نشان می

ست اما الزم ا ،نی کافی خواهد بود تا کودک بتواند از نظر هوش رشد خوبی داشته باشدتحریک ذهیک یا دو ساعت  . ه نخواهد بودسنین اولی

در . ست ا بودهبا شکست روبرو  (( تعلیم و تربیت جبرانی))های تالشکه ادعا شده است  .ادامه یابد وکه این تحریکات خیلی زود شروع شود 

ت نتایج به دس، این  با وجود .مده استنیاهای دوران اولیه به عمل ماندگیبرای جبران کامل عقبواقعی ت که هرگز تالش پاسخ می توان گف

 (  628 – 631، ص 6379) گنجی ،  .تواند موفق شدتا چه اندازه میکه دهد نشان می، هرچند نمایشی ، آمده 

 رشد و تکامل اخالقی 

 : است شده قائل مرحله سه  کودک درستی احساس رشد در پیاژه بر اساس تحقیقات متعدد ، 

سالگی  66تا  9)) مرحله اول که تا حدود هفت یا هشت سالگی ادامه دارد، درستی براساس اقتدار والدین می باشد ، مرحله دوم میان 

به بعد شروع می شود، انصاف و عدالت اساس سالگی  66است که در آن درستی بر اساس برابری قرار دارد . سرانجام در مرحله سوم که از 

 دهد. ((درستی را تشکیل می

اخالق مبتنی بر قاعده که اساس روابط دانش آموزان دوره ابتدایی است ، با اخالق مبتنی بر عادت که مناسب حال کودکان خردسال 

گران مبتنی نیست ، بلکه بر قراردادی موسس است که همه دوره قبل بود، به کلی تفاوت دارد . اخالق مبتنی بر قاعده بر اطاعت از فرمان دی

آن را پسندیده و پذیرفته اند. مقررات آموزشگاهی، به شرط آنکه سادگی الزم را حفظ کنند و نیز مورد احترام همگان اعم از کودکان و 

اول اهمیت قرار دارد، صدق و تعاون و عدالت  بزرگساالن باشد، برای این مرحله از رشد مناسب است. فضایلی که در این نوع اخالق در درجه

است. عدالت به خصوص، محور اخالق شاگرد دبستان است تا آنجا که آموزگاری که عدالت را رعایت ننماید، به زودی در نظرشان خوار و 

 نشود، ظاهر نادرست و درست معیارهای و نیاید وجود به چنانچه رشد وجدان و اخالق در اطفال طی دوره سوم کودکی خفیف می شود. 

و در مقابل نیز اگر در یادگیری معیارهای اخالقی  رعایت حدود مسائل اخالقی دچار مشکل خواهد شد با رابطه در آینده بزرگسال و نوجوان

ردارها ری از کشدت عمل به کار رود، با توجه به آنکه در حدود شش الی هفت سالگی کودک توانایی احساس گناه را دارد، شخص در برابر بسیا

جسمی گردد.  -و افکار خود احساس گناه شدید خواهد نمود که ممکن است سبب ظاهر شدن عالیم  واکنش روانی و بیماری های روحی 

که بر اساس یادگیری قرار دارند، است . بررسی های متعدد نشان  عوامل متعدد دیگریو  پختگی ادراک فردنیازمند  و اخالق29رشد وجدان 

که معیارهای اخالق ، احساس گناه و درک مسئولیت به میزان چشم گیری بستگی به رفتار محبت آمیز والدین دارد. در به وجود می دهد 

 آوردن این کیفیت ، دوعامل مهم دخالت دارند که عبارتند از: همانند سازی با والدین و ترس از دست دادن محبت و توجه آنان ، اگر والدین

توجه و محبت نشان داده او را مورد لطف و تشویق خود قرار دهند ، کودک نیز با آنها همانند سازی نموده، معیارهای  نسبت به فرزند خویش

 والدین را به عنوان اصول اخالقی خویش می پذیرد. این فرایند را درون فکنی می خوانند و لذا تخطی از آنها در او ایجاد اضطراب ، ترس و

ز معیارهای والدین در او این ترس را به وجود ا تخلف گیرد، قرار خود والدین تشویق مورد ن صورت اگر کودک گناه خواهد نمود. به همی

 آورد که محبت پدر و مادر خود را از دست خواهد داد و لذا برای کاهش این ترس از فرمان ها و خواسته های آنان تبعیت می نماید.می

بر اساس آنچه که مطرح شد. )) معیارهای اخالقی والدین باید از طریق درون فکنی به صورت جزئی از شخصیت کودک در آید، چه 

در این صورت است که کودک به مسائل اخالقی توجه نموده ، در بین والدین خود احسا س مسئولیت می کند، اما اگر این فرایند درون فکنی 

 د. این روش سرانجامنمایمی توجه اخالقی مقررات و معیارها قوی در او پدیدار نگردیده ، تنها در حضور والدین خود به  انجام نگیرد، یک وجدان

 به روش اخالق و وجدان و آنچه فروید ))فراخود (( نامیده است ، منتهی می گردد.((

 ت،اس والدین به متعلق سهمش ترین مهم که او ییادگیر به های فراخود طفل ضعف ، قوت، انعطاف پذیری ، سختی و سایر ویژگی

 ممکن تیوق کودک در ایمان تولید و وجدان تربیت معلمان و مربیان مدرسه غافل ماند.  حساس نقش از نباید راستا این در البته. دارد بستگی

                                                           
 طور به را A هوش تواننمی بنابراین،. کندنمی منعکس را A هوش سطح الزاماً.  است گیری اندازه قابل که سطحی ، B  هوش سطح که دهدمی نشان روشنی به فوق مباحث

 A  هوش از شاخصی B هوش صورت آن در ، است آورده فراهم را B هوش کامل رشد امکان که بوده طوری فرد زندگی محیط که کنیم فرض اگر. گرفت اندازه حقیقی

 ایینیپ هوشی ضریب و گیرد قرار(  نامناسب کامال یا) نامناسب موقعیت در فرد یک اگر اما ، باشد پایین باید نیز A هوش باشد، پایین B هوش و خوب محیط اگر بود، خواهد

 (621 -627ص ، 6379 ، گنجی. ) نه یا است بوده ضعیف B هوش نتیجه که گفت توان نمی آورد، دست به
چیزی قراردادی اما الزامی  مرحله بعد دراین رشد اخالقی ))خود پیروی(( است که مقارن با عملیات انتزاعی از تحول عقلی است. دراین مرحله فرد تصور می کند؛ قانون .  29

یابد. تقید فرد به اصول ، ارادی است و بر اساس الزام به اطاعت از قدرت م میاست که نوعی هماهنگی میان افراد ایجاد می کند . اصول اخالقی درونی شده به تدریج تعمی

 ( 13 ص ، 6381 ، باهنر. )دارد مطابقت وی وجدان دستورات با که است نیست. او فکرمی کند که یک عمل درست عملی 
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. دازندبپر قوی نیروی این تربیت به همواره خود درسی های فعالیت در و باشند داشته قوی ایمان و سالم وجدان معلمان و مربیان همه که است

شق سرمو با  عمالًباشند، باید حقایق دینی و اخالقی را  ن عامل کنترل کننده رفتارتریقوی یا  پاک وجدان دارای ما کودکان  بخواهیم اگر

و گرنه تنها دادن معلومات ، سبب کنترل رفتار ناپسند یده نمی شود. اشتباه است که مسائل اخالقی خود  تعلیم دهیمبه آنان  28خوب بودن

تنها  ،د با عمل آغاز شود و با عمل پایان یابد تا اثر مطلوب را داشته باشدبای درس هر بلکه درس مستقل بوده ، ساعت مخصوصی داشته باشد، 

 (13 -11، ص  6381متدین بار نمی آورد، بلکه او را با یک سری معارف دینی آشنا می کند. )باهنر ،  تلقین مفاهیم دینی و اخالقی فرد را

 دیدگاه نيک سيرت بودن فطری انسان
ن خود نماینده قدیم ای(( بازگشت به طبیعت ))و با شعار  ((پاک نهاد ر وحشیبش))فرانسوی با جمله معروف  ، فیلسوفژان ژاک روسو

و در آمریکا  لورنس کلبرگ استاد   روان شناس برجسته دانشگاه ژنو ژان پياژهاین دیدگاه در اروپا  نماینده جدید .آیدمیشمار به مکتب 

 .دنشوشناختی شمرده می -ی فقید دانشگاه هاروارد است که در روانشناسی رشد از صاحبنظران مکتب رشد

است و چنانچه به طبیعت خود سپرده شود ، به سوی خوبیها گرایش  بر طبق عقاید این مکتب ، انسان به طور فطری و ذاتی پاک

و با این کار وی را از طبیعت خود دور اصطالح هدایت کند به او را جامعه می کوشد خواهد یافت . مشکالت بشر از موقعی آغاز می شود که 

میت در این مکتب همچنین بر اه .عت خود بازگشت کندبهترین راه برای خوشبختی و رستگاری بشر آن است که به طبی، بنابراین  .کندمی

و  .د استخوعقلی  مراحل رشد  بعتا از جمله در مسئله اخالق ،کودک در بیشتر زمینه ها پياژهبه نظر  .تعقل و تفکر تاکید زیادی شده است

 .منصفانه نیستعقول و چندان ماست ، نکرده  کافیعقلی رشد از کودکی هنوز  الق،انتظار اخ

ه پیاژ . )اخالق در این مکتب به عنوان فرایند انجام قضاوت آگاهانه در مورد خوبی یا بدی اعمال تعریف شده است؛  تعریف اخالق 

 .نسبت به کیفیت اعمال است  انجام قضاوت آگاهانهداشتن رفتار اخالقی مستلزم توانایی  ، شودچنانکه در این تعریف دیده می(. 6832

امکان پذیر است که شخص به مرحله ای از رشد و کمال عقلی رسیده باشد تا بتواند چنین قضاوت  قتیت آگاهانه وطبیعی است که قضاو

ر د مراحل رشد عقلیارزشهای اخالقی از سوی کودک با کسب اخالق و  از دیدگاه پیاژه ، ترتیب بدین .آگاهانه ای را از خود به ظهور برساند

 . پیوند نزدیکی دارنداو نظریه 

 -ی در مکتب رشدچون  ،همانگونه که ذکر شد .شاخص اخالق در این مکتب توانایی انجام قضاوت اخالقی است؛  شاخص اخالق

 وقضاوت اخالقی مستلزم داشتن آگاهی کافی و توان در ک خوبی و بدی اعمال است  ست ،و تفکر اعقل ر فرآیندهای عالی تبشناختی تاکید 

 گرفته استنشکل  ،رشد کافی ندارند  عقلیهنوز از نظرکه در کودکان خردسال  صخشا طبیعتاً اینبه همین دلیل 

طی  رشد اخالق در کودکان، این است که به عقیده پیروان این مکتب  31شناختی -مهمترین ویژگی مکتب رشدی ؛  رشد اخالق

دهند نکته قابل توجه دیگر این است که این مراحل به ترتیب روی می .پیوندی نزدیک دارند عقلیمراحل رشد با گیرد که مراحلی انجام می

                                                           
 کودکان بیشتر از الگوهایی تقلید می کنند که دارای ویژگی های زیر باشد :.  28

 جذابیت داشته باشد. -

 .باشد داشته گرم ای رابطه  -

 به ویژه بتوانند پاداش و تنبیه را اعمال کند . ، باشد قدرتمند  -

 از نظر جنسی شباهت به مشاهده گر داشته باشد. -

 .باشد اجتماعی مقام صاحب  -

 (11، ص  6381با ارزش های موجود در جامعه هماهنگ باشد. )باهنر ،  -
 تعادل یابی.  4           انتقال اجتماعی. 3. تجربه        2. رسش         6  چهار عامل را در فرایند رشد موثر می داند: پیاژه.   31

 .داشته باشد تا صحبت کند گیباید از لحاظ صوتی آمادفرد یعنی ، ر رخدادهای بیولوژیک را گویند بانی همگتغییرات  : (رشد درونی) رسش 

ه مفهوم بکند ن لمسسبک و سنگین را اشیاء کودک تا . شود می یشناختاست که باعث رشد  محیط با کودک تماس یعنی دارد نقش شناختی رشد در هم محیط : تجربه

 بقای وزن دست نمی یابد . 

یل را تسهکه فرایند رشد شناختی ردند گآموزشگاه و غیره باعث انتقال مطالب به کودک می ، کتاب ، معلم ، همساالن  ،عوامل اجتماعی مثل پدر و مادر : انتقال اجتماعی 

 .می کنند

 اژهیپ. کودک است  نظم دهیفرآیند خود یابی  تعادل .کندرا هماهنگ و ترکیب میو انتقال اجتماعی تجربه   ، رسش ،یابی تعادل توان گفتدر اصل می : دل یابیتعا 

تی تازه یک ساخت شناخ ، اما بگیرد یاد کودک ممکن است  یک قانون فیزیکی را است معتقد . پیاژه کندمی تعریف های خاص موقعیت به تازه دهی خکسب پاس را ادگیریی

 ساخت ساسا بر باید کودک  یادگیری. پس است  پایداریادگیری ثابت و که ذهنی دید از عملیات ج ساخت کسب یکیعنی  پیاژه دیدگاه از یادگیری کاملرا کسب نکند . 

 باشد.  استوار یک نظم منطقیدر نتیجه یادگیری  باید براساس  .  گیردنمی و گرنه یادگیری صورت باشد او  شناختی

اید به نوع آموزش بهنگام  معلمان  .یادگیری بستگی نداردشد به ولی ر، دارد  بستگی شدیعنی یادگیری به ر؛ عکس بال نامد نه می توضیح دهنده یادگیریرا  رشد  اژهیپ 

حل  راه ودکک خود ؛ یعنی دارد مدنظر را اکتشافی آموزش روش بیشتر پیاژه بیاموزند. توانند ملموس می راه از بیشتر دبستانی . کودکاند نساخت شناختی کودک توجه کن
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ا به بن، که افزایش سن کودک ، در این  معنی  .را پشت سر بگذارد و بعد وارد مرحله بعدی شودقبل طوری که شخص باید ابتدا مرحله  به

کودکان بزرگتر از نظر نشان  ، یعنی؛ است  یمل اصلی و مهمعا، در تعیین میزان رشد اخالق  ،رشد عقلی و ذهنی را به همراه می آورد فرض 

های نمایندگان این مکتب در مورد به خاطر اهمیت موضوع و تفاوت در دیدگاه .کودکان خردسال برتری دارند ردادن قضاوت اخالقی صحیح ب

 (678 -696، ص  6392. )کریمی ، دیدگاه  پیاژه را در این زمینه با تفصیل بیشتری مورد بررسی قرار می دهیم ،رشد اخالق و مراحل آن

 اجتماعی و مضامين تربيتی آن  –تحول اخالقی 
طی ،  اخالق مانند هوشنشئت می گیرد . به نظر او، تحول شناخت از نظریه عمومی او در مورد  36تحول اخالقیدر زمینه  اژهیپ یهنظر

و هر مرحله جدید از تحول شناختی ، سطح باالتری از آگاهی  رشد شناختی کو دک وابسته استو به  رشد می کند،  مراحل رشد تحولی

ولیه ااخالقی را به دنبال دارد. همان طور که در بحث شناختی از دیدگاه پیاژه گفته شد ، به اعتقاد او ، کودک موجودی است ذاتاً فعال و علت 

ال ذهنی او ، عمل خود اوست ؛ بنابراین ، هر گونه شناخت در کودک ، از جمله شناخت ارزشهای اخالقی از طریق تعامل فعال او با محیط اعم

 خارج به وجود می آید. 

ین ا بر هر دو روانشناسالهام یافته است. کلبرگو  اژهیپهای   یهنظربیشتر تحقیقات انجام شده در زمینه تحول اخالقی از روش و 

تحول  بر اساسابتدایی اخالقی به مراحل باالتر  و نحوه گذر از مراحلاست  شرط الزم در تحول اخالقی،  دستیابی به تحول شناختیباورند که 

و کلبرگ در مورد تحول اخالقی و ارتباط آن با تحول شناختی با آزمایشها و تحقیقات  اژهیپهای   یهنظرکودک استوار است. بیشتر  شناختی

 ( 664، ص  6383گسترده محک زده شده است . ) کدیور ، 

 ای اخالق در کودکانپياژه و رشد دومرحله
ساله بوده و به  8الی  1مرحله مشخص را طی می کند که یکی مربوط به سنین  دورشد اخالقی در کودک ( 6832 ) به نظر پیاژه

انتظار رفتار اخالقی از آنان بی مورد  وپیش از این سنین اصوال بحث درباره اخالق  .معروف است ترهاقبول امر و نهی بزرگ یا مرحله تابعیت

ه مرحل .قضاوت قرار دهدمورد نرسیده است که بتواند ماهیت اعمال را از نظر درستی یا نادرستی  ای زیرا رشد عقلی کودک به مرحله ؛ است

 (6832پیاژه ) .نامیده شده است خودمختاری اخالقی یا مرحله ی استقاللسالگی را در بر می گیرد  62تا  8دوم که از نظر سنی سنین 

                                                           
. باشد های کودکنیازها و توانایی اساس بر تکلیف باید ارائه و آموزش است. همساالن با تعامل هم فردی و آموزش اکتشافی ، هم یادگیری هم روی اژهیپ تاکید را کشف کند.

 ( 21، ص 6398،  یریو نص ی)خلعتبر
 روش تحقیق پیاژه در اخالق .  36

گاهانه آ پیاژه داستان های گوناگونی ساخته است که به دنبال هر داستان سواالتی مطرح شده است و پاسخ به این سواالت مستلزم انجام قضاوت اخالقی ،برای سنجش اخالق

رشد  تحلیل شده و از نظر میزان تجزیه و سپساین پاسخها  .گرددمیثبت به نحو مناسبی او های شود و پاسخشفاهی یا کتبی به کودک ارائه می صورتهر داستان به  .است

 :در زیر می آوریم ،طرح کرده است ویژگی واقع نگری اخالقیسه سنجش پیاژه برای  داستان را که هبه عنوان نمونه س .دنشوبندی میطبقه ،اخالق

 داستان مربوط به نتیجه یا انگیزه عمل -6

اما در پشت در اتاق غذاخوری یک صندلی قرار داشت  .به سوی اتاق غذاخوری رفتاو ای خوردن شام صدا کرد پدر او را بر . ان در اتاق خود بودژپسر کوچکی به نام :  الف

از روی صندلی افتاد و  یسین ،در به صندلی خورد .اطالع در را باز کردبی و فنجانها پشت درند دانست که این نمی . ژانقرار داده بودند فنجان 61که روی آن یک سینی با 

 .داخل سینی شکست فنجان 61همه 

تش اما دس .داخل آشپزخانه بردارد هگنجاز ربا م قداریپسر کوچکی به نام هنری یک روز وقتی که مادرش از خانه بیرون رفته بود تصمیم گرفت که بدون اجازه مادرش م:  ب

مربا به یک فنجان ش به جای ظرف اما دست .مربا دراز کرد ظرفدست خود را برای گرفتن  وپای خود گذاشت یک صندلی آورد و آن را زیر  . هنریرسیدبه ظرف مربا نمی

 ؟ چرا؟ حاال شما بگویید کدام یک از این دو کودک مقصرند  .افتاد و شکست فنجان ،قرار داشت خورد گنجه که در

 طبیعی داستان مربوط به اعتقاد به عدالت  -2

فرار  فرعیاما دومی که از یک راه  .یکی از آنها دستگیر شد .ناگهان پلیسی سر رسید و بچه ها فرار کردند .مشغول دزدیدن سیب از درخت ها بودند غیبچه در بادو یک روز 

داخل  بهبچه این و شکست د. پل عبور کن د،زنده بودن ای  بر روی رودخانه که تا خود را به خانه شان برساند سر راه خود مجبور شد از روی یک پل کهنه و فرسوده  ،کردمی

  .رودخانه افتاد

فتاد امی داخل آب به  کردمیعبوردزدیده بود و بازهم درست به همان صورت که از روی آن پل کهنه و فرسوده نکنید که اگر این بچه سیب  فکر می؟ حاال نظر شما چیست 

 ؟  چرا؟ یا نه 

 داستان مربوط به انتخاب نوع تنبیه -3

  گلدان ،برخورد کرد ،به گلدانی که در راهرو بود توپ او ناگهان . دختر کوچکی در حال توپ بازی توی راهروی خانه بود که پدر و مادرش بازی در آنجا را ممنوع کرده بودند

 ؟باید انتخاب کنیم اوبرای  نبیهیچه ت. افتاد و شکست 

 .پردازدباید قیمت گلدان را از پول تو جیبی خود باو .  الف

 .باید چند سیلی آبدار به او بزنند تا دیگر از این کارها نکند   .  ب

 (693، ص  6392)کریمی ،  . باید او را از تماشای برنامه کودک تلویزیون محروم کنند .   ج
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هر عملی . اخالق کودک متشکل است از امر و نهی ها و دستورات  بزرگساالن ، در این مرحله ( ، الگیس 6- 3)مرحله تابعيت .  1

 اخالقی ،سوی بزرگترها خوب معرفی شود و مورد تایید آنان باشد ی که ازعملو هر ست.غیر اخالقی ا ،شودمعرفی بد که از سوی بزرگترها 

در این دوره  .غیر اخالقی و نادرست است هاتخلف از دستورات آنو و الزم االجراست  قطعی ، مقدس ،گفته های بزرگتر ها .شوددانسته می

، عنی ی(( ؛ مامان آدمو میزنه )) (( یا هکنبابا دعوا می))چون این است که  اوپاسخ بد است ، غالباً فالن رفتار پرسند چرا سنی اگر از کودکی ب

 است لدیننظر وا اوبلکه نظر ،تصوری از ماهیت واقعی خود رفتار ندارد واقعکودک در

ین که ا، است  عينی گرایییا  نگری اخالقیواقع وجود رشد اخالق مرحله تابعیت توجه در  های جالببه نظر پیاژه یکی از جنبه

 :ویژگی مشخص میشود سه واقع نگری با 

اگر  ،به عنوان مثال .انجام آن اعمال ستتا انگیزه و نیتو مهمتر ا تر آنکه نتایج عینی اعمال برای کودک قابل درک ویژگی نخست

ار را به ب یو از روی قصد و نیت خسارت کوچک عمدوارد کند و کودک دیگری به  یکودکی ندانسته و به طور غیر عمدی خسارت قابل توجه

 :خواهند گفت  ،شودپرسیده قضاوت این کودک دوم را و اگر از آنها دلیل  تاد نتر می شمارمقصرساله کودک اول را  8الی  1کودکان  ،آورد
یعنی همان گونه که گفتیم کودکان در این مرحله قادر به درک اهمیت انگیزه و نیت اعمال نیستند ؛ اولی خسارت بیشتری وارد کرده چون 

  .عینی و بیرونی اعمال به چشم آنها می آید تنها نتایجو

ها تسلط معلولی در بین پدیدهواقع نگری اخالقی آن است که کودکان در این مرحله چون هنوز به درک روابط علت و  ویژگی دوم

رینی یک نان شی یاگر کودک، به عنوان مثال  .دهدها را پاداش می و خوبیرا کیفر دارند که بدی ها اعتقاد طبیعی عدالت به نوعی  ،نده ایافتن

در  ینتیجه بی احتیاطی و نه ،می شمارنداو را جزای عمل دزدی  واقعه این  کند، تصادف یو در حین فرار با اتومبیل دبدزدای را از مغازه 

 .حین عبور از خیابان

بین  رابطه بهعملی خطا می شود مرتکب است که کودکان در انتخاب تنبیه برای کودکی که این واقع نگری اخالقی  ویژگی سوم

ای عاجزند، بلکه به جهمچنین از درک ماهیت جبرانی تنبیه  .دنندار توجهیمیزان آن نسبت به جرم و به تناسب همچنین و نوع تنبیه و جرم 

وان به عن .برای کودک خاطی باشدزجر و آزارکنند که کیفری بوده و حاوی نوعی را انتخاب میو اصالحی ، تنبیهی انتخاب تنبیه جبرانی 

ای یکی شامل زدن سیلی و محروم کردن او از تماش هه است از دو تنبیه کشکستعمد به  ی رابرای کودکی که بشقاب .اگر به آنها بگویند ،مثال

 ،می کنند کدامیک را انتخاب ،شکسته است ی کهشبیه بشقاب شقابو خریدن یک بتو جیبی او گری شامل برداشتن پول و دیتلویزیون است 

 .کودکان مرحله تابعیت تنبیه نوع اول را ترجیح خواهند داد

از نظر  کهسالگی می رسد  62کودک به سنین حدود  قتیبه نظر پیاژه و،  (و باالتر سالگی 3 -12) الل اخالقی قمرحله است. 2

ماهیت  از یبا پدیده ها به شکل منطقی و عقالیی برخورد کرده و ارزیابی صحیح قادر استدیگر  است ، ی در مرحله تفکر انتزاعی قلرشد ع

در  .ز در این سنین مرحله تابعیت و واقع نگری اخالقی را پشت سر گذاشته است از نظر رشد اخالق نی ،بنابراین .رفتارها به عمل آوردو اعمال 

کودک دوم ، مثال مربوط به وارد کردن خسارت  ) درکودک به انگیزه اعمال بیش از نتیجه ظاهری آنها اهمیت می دهد  ست کهاین مرحله ا

در مثال کودکی ) در این مرحله به رابطه علت و معلول می دهد همچنین عدالت طبیعی جای خود را  (.تر می شناسدصررا از کودک اول مق

 ودزدی اعمل  زایس این که تصادف کردن رانه  بی احتیاطی کودک می داند علت تصادف را، که نان شیرینی دزدیده و بعد تصادف کرده 

خریدن یک  ،ثال کودکی که بشقابی را شکسته بوددر م) میشود  و بالخره تنبیه جبرانی در این مرحله به تنبیه کیفری ترجیح داده (بداند

وع ارتباط محتوای جرم با ن ،عالوه بر این دهد(.تماشای تلویزیون ترجیح می  از وامحروم کردن  یاسیلی زدن  ررا باو با پول تو جیبی  شقابب

 .تناسب و عادالنه بودن تنبیه در ارتباط با جرم نیز مورد توجه قرار می گیرد وتنبیه 

به کودک برای عبور از مرحله تابعیت به مرحله  ست کهکردن کودک با همساالن یکی از مهمترین عواملی ا بازی ،دیدگاه پیاژهاز 

ک با کود اول اینکه : ایده اصلی در رشد اخالق دارددو فبه عنوان یک تمایل طبیعی کودک  ،بازی ،به نظر او .کنداستدالل اخالقی کمک می

توان آنها را ندیده نزل و غیرقابل تخلف نبوده و میمُ حیو ،شود که بسیاری از امر و نهی های بزرگتر هابازی کردن با همساالن متوجه می

خود  کودکان ،بنابراین .امکان پذیر نخواهد بودو هرج و مرج شده دچاربازی  ،با نادیده گرفتن قوانین و مقررات و بدون آنها دوم اینکه . گرفت

 قوانین سرپیچیبه رعایت آنها بدانند و افرادی را که به نحوی از این  لزمخود را م، کرده  ضعناچارند برای ایجاد امکان ادامه بازی قوانینی و

 نین اخالقی در میانبرای درک علت وجود قوانین و وضع قوا ای است و این مقدمه ،آنها را از بازی کنار بگذارند یامورد تنبیه قرار داده  ،کنند

 ( 696 -692، ص 6392)کریمی ،  .خود آنها و در میان جامعه

با  یو همکار یتواند به هماهنگ یشود. در ابتدا، کودک نم یشروع م 32یکودکان با خودمحور یاخالق یتحول قضاوتها اژه،یبه نظر پ

به  بر اطاعت صرف است و یو مبتن یجانبه، فاقد همکار کی. رابطه کودک ستیاو حاکم ن یتهایفعال بر یگونه قانون چیبپردازد و ه گرانید

                                                           
32 - egocentrism 
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کند که در  یرا مرور م یقاتیتحق( 6871) 34یکیز(. 6881، 33و کاون لیتور لوپا،) طرفه با بزرگساالن دارد کی یروابط متقابل، رابطه ا یجا

 کودک یاخالق یهایژگیو ،«یخودمحور» یعنی، مرحله اولدر قضاوت است. در  تیدر مورد اطاعت و توجه به قصد و ن اژهیپ یها افتهی دییتأ

و  نیاطاعت از قواعد، قوان یبه معن «یخوب»کودک،  یآورد. برا یرا به وجود م یاخالق ییواقع گراشود و  یم بیاو ترک یشناخت یهایژگیبا و

بت به نس ییندارد؛ گو یتوجه نیکمتر نیبه روح قوان یکند، ول یبدون کم و کاست، اطاعت م ن،یاز قوان ن،ی؛ بنابرادستور بزرگ ترهاست

 زهیخود به انگ یآنهاست. او در قضاوتها تیو ن زهیاز انگ یناشکه اعمال افراد  داندیمرحله، کودک نم نیتوأم با ترس دارد. در ا یاحترام نیقوان

باشد آن  شتریتر و ب میوخ جینتا نیکه اگر ا یکند؛ به طور یتوجه مآن عمل  (قیو تشو هی)تنب یماد جیندارد، بلکه به نتا یعمل توجه تیو ن

 است.  شتریعمل زشت تر و مستوجب تنبیه ب

 رییرا تغ نیشود قوان یآنها موجب م یشناخت یتهایکه محدود افتیتوان در ی(، میخودمحورسن ) ساله 9تا  2کودکان با مطالعه  

 نیقوان مرحله، به نظر کودک نیکنند. در ا یتلق یانسان یاهداف و ارزشها یبرا یا لهیرا وس نیبدانند و نتوانند قوان یرونیو با منشأ ب ریناپذ

ا هر کند و ب یم تیرا رعا یباز نیقوان ،یدیگرچه کودک، به طور تقل ن،ی. بنابراهستنداند و بزرگساالن منشأ آن  یشگیمقدس و هم یامور

 یخود را مد نظر قرار م یشخص یکامال خودمحور است و برداشتها نیقوان نیورزد، در به کار بستن ا یمخالفت م نیقوان نیدر ا رییگونه تغ

 (.  6832 اژه،یدهد )پ

از  شود. کودک ینواقص مرحله قبل برطرف م جیکند و به تدر یدر کودک رشد م «یاخالق ییگرا ینسب»، به بعد یسالگ 8حدود  از

 یجه متو زیآنها ن یدگاههایاحساسها و د ات،یها، ن زهیبلکه به انگکند،  یرفتار توجه نم یظاهر یامدهایبه اعمال و پفقط مرحله به بعد،  نیا

 زین و جادیدهد که افراد در ا یم صیتشخ ،یرونیمطلق و ب یبه عنوان امور ن،یقوان از کم و کاست یاطاعت ب یبه جا جیدر. کودک به تکند

 (.  6832 اژه،ی)پ داندیم نیقوان رییتغ یخودش را همانند بزرگساالن مح ن،یدخیل أند؛ بنابرا نیقوان رییتغ

 یجستجوکرد و از آنها خواست به  یکودکان طراح یاست برا یاخالق یمعماها یدارارا، که  دوگانه یداستانهااز  یمجموعه ا اژهیپ

 یکاز کود اژهیمثال، پ ید. براپرداز یم رهیاستنباط کودک از عدالت، مجازات، دروغ، تقلب و غ یبررسبه  قیطر نیاز ا اژهی. پراه حل بپردازند

ر د یوقت یپدرش به او کمک کند، ول سیاز آنها قصد دارد با پر کردن قلم خودنو یکیقضاوت کند که  کودک مورد گناه دو رخواهد د یم

 یوچکلکه ک یهنگام باز یکند، ول یبا قلم باز خواهدیم گریکند. کودک د یم جادیا زیم یرو یو لکه بزرگ زدیر یکند، جوهر م یدوات را باز م

آن  زهیکند، نه به انگ یخسارت توجه م زانیقرار دارد، به م یاخالق ییکه در دوره واقع گرا یا ندهکند. کودک قضاوت کن یم جادیا زیم یرو

 یاست. از آنجا که کودک بر جنبه ها شیاش قابل ستا زهیکرده گناهکارتر است، هر چند انگ جادیا یکه لکه بزرگ تر یاست کودک یو مدع

لق مط ی. قانون به نظر کودک امرستیقانون ن یاو ناظر بر روح و معن یکند، قضاوت اخالق یم هیخسارت( تک زانیمسئله )م یو واقع یماد

 نیکودک ا یداستان، قانون برا نیمثال، در مورد ا یآن نباشد بد است؛ برا دییقانون باشد خوب و هر چه در تأ دییکه در تأ یاست. هر عمل

 .که خالف آن باشد بد است یقانون باشد، خوب و هر عمل نیا دییدر تأ که ی. هر عمل«یو لکه درست کن یزیجوهر را بر دیاست که تو نبا

 ییجانبه او به قانون موجب واقع گرا کیاحترام  زیاست و ن گرانیمتفاوت د یدگاههایاز د افتنی یکودک، مانع آگاه یخودمدار نیهمچن

وارد آنها م یدر بعض نیعدم درک کامل قوان لیپندارد، البته ممکن است به دل یم ریرناپذییرا مقدس و تغ نیشود. کودک قوان یاش م یاخالق

 (.  6874پا بگذارد )بیلر،  ریرا ز

 ر فردتقصی زانیمتواند درک کند که  یآورد و م یم دست را به یاخالق ییگرا ینسب یی، کودک توانابه بعد یسالگ 62-66 حدود از

 گرانید نکهیاز ا یو با آگاه هم زمان به چند جنبه از امور توجه کندتواند  یزمان به بعد، کودک م نیشود. از ا یم نییاو تع زهیتوجه به انگبا 

 لها و اوضاع و احوا زهیانگبه  یاخالق یدر قضاوتها جه،یتکند. در ن یاش غلبه م یداشته باشند، بر خودمدار یمتفاوت یدگاههایتوانند د یم

ناسب م یانجام دادن رفتارها یحاصل توافق افراد برا نیکه قوان دهدیم صیتشخ رایشود، ز یم رتریانعطاف پذ نیدر مورد قوانکند و  یتوجه م

ست که ا یکمتر از گناه کودکاست،  به بار آورده یادیخسارت ز ی، ولخواسته به پدر کمک کند یکه م یپسرگناه است.  نیمع یتهایدر موقع

کودک  رایز ،نامدیم تیاز مسئول یذهن یمفهومقضاوت را  نیا اژهیاست. پ شده یزیخسارت ناچ، موجب نادرست یهنگام دست زدن به کار

 ( 664 -667، ص  6383) کدیور ، . دهد یم قرار قضاوت خود اریمعرا  طیشراو  ها زهیانگدر آن، 

 پياژه ژان نظر در دینی  تکامل و رشد مراحل
 6831 سال در آن، دنبال به. داد انجام((  طبیعت دنیای درباره کودکان تفکر چگونگی))   زمینه در را تحقیقی 6828 سال در پیاژه

 اختهس))  نقش ، نخست تحقیق در او. گردید مطرح کودکان دینی رشد در(( پنداری جاندار)) مسئله کرد کار آن در که داد صورت را تحقیقی

 یم تعبیر((  بشری خلقت محصول عنوان به اشیاء از کودک تلقی))  نام به آن از و دهد می قرار آزمایش مورد کودکان زندگی در را((  پنداری

                                                           
33 - Launa, Tuitici & Cowali 
34 - Keazey 
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 روحانی ایه کیفیت آن به کودک که بشری قدرت  هم و است بشرقدرتمند یک عنوان به خدا هم ،بشر لفظ کارگیری به از  پیاژه منظور. نماید

 .دهد می نسبت را

 :اشدب می رشد از دوره سه نشانگر تقریباً رودها و بادها ، آسمانها ، ابرها ، ماه ،خورشید ازاصل کودک تبیین که دارد می بیان ، پیاژه 

 (سالگی ده از پس)  پنداری ساخته نا  - 3سال(  61 تا 7)   فنی پنداری ساخته  - 2  (سال 7 تا 4)  اساطیری پنداری ساخته  -6

 وجود اصل ، ساله 1 کودک یک ؛ مثال عنوان به شود، می داده نسبت روحانی منبعی یا بشر به اشیا این وجود اصل نخست، دوره در 

 تهش - هفت از پیش طبیعی پدیدارهای توضیح که گیردمی نتیجه او. است نموده روشن آسمان در را آتشی که داند می خدا از را خورشید

 از ار اساسی تصور آن هنوز کودک که رشد از مرحله این در. دارد ای افسانه جنبه بیشتر ها سال این در کودکان دالیل و ندارد امکان سالگی

 .کندمی استدالل منطقی مفهوم یک تشکیل یا تعمیم بدون ندارد، علیت

 مطرح کودک اینکه مثل ، است توام پنداری ساخته حل راه یک با طبیعی توضیح آن در که شودمی مطرح واسطه دوره یک سپس

 هایخانه از برخاسته های دود از یا خدا از ابرها خود وجود اصل که اند آمده وجود به ابرها  آمیختن هم به اثر در ماه و خورشید کندمی

 .است شده پدیدار هاانسان

 و بشری کارهای آن در و آورندمی روی  علمی - طبیعی منطقی تفکر از برخاسته توضیحات به کودکان که دارد ای دوره پایان  در

 .هستند طبیعت خود از گرفته نشات آنها و ندارد ارتباطی هیچ موجودات این وجودی ریشه با الهی

 کی عنوان به دینی آموزش نقش از ، کودک پنداری ساخته های ریشه و معنا بیان در  پیاژه که است تحقیق این پایانی بخش در  

 طبیعی دوره یک پنداری ساخته که است معتقد او. انگیزدبرمی پنداری ساخته های حل راه به را کودک مندیعالقه که کندمی یاد محرک

 در و نمایندمی مطرح خود هایخواسته برابر در را خدا تنها کودکان از انبوهی تعداد که دارد می بیان وی. است دنیا به کودک  نگرش در

 4 سنین خالل در کودکان به شده داده مذهبی هایآموزش. شوندمی غافل ازاو نمایند، پیدا منظور این برای را دیگری فرد بتوانند که زمانی

 زندگی ستنخ هایسال طول در  کودک واقعی دین که گیردمی نتیجه پایان در. باشد می بیگانه آنان طبیعی تفکر به نسبت اغلب ، سال 7 تا

 . است متفاوت کامالً باالتر سنین در او دین با

 قدرت پر دو هر او نظر در زیرا کند؛ می جستجو بشر یا درخدا را اشیاء وجودی ریشه طبیعی طور به کودک که دارد اعتقاد وی ظاهراً

 فکرت و گردد می مشاهده والدین پذیری خطا در  بشر هایمحدودیت تدریج به که آنجا از ، این وجود با. هستند  جابجایی قابل و دانا بسیار ،

 امناسبن سبب به  پنداری ساخته نیز پایان در دهند می دست از را خود ضرورت  کم کم پنداری ساخته دالیل یابد، می رشد کودک عملیاتی

 ، اهنرب) . گیرد می قرار وجهت مورد فیزیکی  اثر و سبب صوری عملیات تفکر دوره شروع با  زمان همین در. شود می ترک آن بودن ناپسند و

 (14 - 11ص ، 6381

ند می دانستبزرگسال آدم  نیاتور در گذشته کودکان را می   : در مورد تفاوت کودک و بزرگسالمان مقایسه آراء پياژه و متقد 

 : بود این یشترعقیده پو د می دانستند را کمی تفاوت کودک و بزرگسال یعنی 
 واقعیت در خارج از ذهن وجود دارد و ما از آن عکس می گیریم و ذهن برای مثال یک دوربین عکاسی است..  6 

 .عمل می کند کتورپروژیک مثل ذهن هیچ واقعیتی خارج از ذهن نیست بلکه تمام واقعیات در درون ذهن است و  . 2

فرد  ازواقعی هر فرد ک و در عمل می کندروی آن  فعاالنهما ذهن ولی ، یای خارج وجود دارد پیاژه معتقد است که واقعیات در دن 

 فکرتنوع ؛ یعنی داند می کیفیو  کمیرا  کودک و بزرگسالفاوت ت اژهیپ .است  نسبی کسدر ذهن هر  واقعیات. پس دیگر متفاوت است 

معتقد است  که  اژهیپ ولی د،می کنک واقعیت آن را در با آموختن کلمهمعتقدند که  . گروه اول و دوماست  متفاوتکودک و بزرگسال هم 

رشد  ژهایپ. مناسب نیست  . پس یادگیری طوطی وار را یاد دهیم  کلمهخود  سپسرا بیابیم  مفهوم کلمهاول باید لمه آموزش درست کبرای 

 ( 21 -21، ص 6398،  یریو نص ی)خلعتبر.داند میرسش ذهنی را ناشی از یادگیری و 

 پياژه نظریه بر  نقدی
 را نهاآ های توانایی پیاژه که سازد می روشن دبستانی پیش کودکان و شیرخواران ذهنی کارکرد آزمایش تر پیچیده و تازه  روشهای

 توجه جمله از ، مهارت چندین  مستلزم عمالً  شده تدوین  ای مرحله های نظریه آزمایش برای که تکالیفی از بسیاری.  است گرفته کم دست

 اقدف  چون دهند انجام را تکالیف نتواند اما باشند داشته شدن تست قابلیت  است ممکن کودکان.   است خاص واقعی اطالعات و حافظه به

 .دهند می نشان را شیء بقاء پدیده ماهه 1/3 های بچه هستند الزم های مهارت سایر

  قطعم تغییرات به واقع در اطالعات پردازش های مهارت در تدریجی تغییرات که کنندمی تصور اطالعات پردازش دیگر پردازان نظریه

 مراحل هک دارند قبول ها ای پیاژه  نو سایر.  شوند می نامیده ای پیاژه نو غالباً  پردازان نظریه این.  انجامد می کودکان درتفکر مانند مرحله و

 کودک اجتماعی استدالل ،  ریاضی ک در ،  زبانی هایمهارت مثالً ،  اطالعات قلمرو از باریکی محدوده در فقط  اما دارد وجود((   خالص)) 
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 ها مینهز سایر از مستقل تقریباً و خود خاص سرعت با  قلمرویی هر اما ، یابند ریشه مانند مرحله شکل به است ممکن ها توانایی این نظایر و

 .  رودمی پیش

 اساساً بزرگساالن و کودکان ،  شیرخوارگی از پس که کنند می فکر ، رشد  روانشناسان از برخی.   معلومات  کسب رویکردهای 

 مجموع طفق معلومات از آنها منظور. است بالغین وسیع بنیادی معلومات آنها بین اولیه تفاوت و دارند بر برا شناختی هایتوانایی و فرآیندها

 .یابندمی سازمان خاص قلمرویی در حقایق چگونه که است موضوع تر عمیق فهم  بلکه نیست حقایق وسیع

  وماتمعل دربی که کرد تصور فیزیکی دانشمند نباید را کودک ، دارند فرهنگی اجتماعی رویکرد رشد مورد در که آنهایی نظر طبق

  مچش از ، اجتماعی واقعیت به نگرش نحوه یادگیری با کند می سعی که شمرد فرهنگ یک به ی وارد تازه را او باید بکه  است(  درست)

                 .                                                                                   سازد فرهنگ آن از بومی عضوی را خود ،  فرهنگی

 : بگذارد اثر  کودکان رشد بر طریق چندین به تواندمی فرهنگ

  خاص های فعالیت برای فرصت ایجاد با.  6

  هافعالیت از برخی فراوانی تعیین با.  2

  مختلف هایفعالیت با آنها برخورد نحوه.  3

 مختلف های فعالیت در کودک نقش کنترل با.   4

 افراد توسط ما - آموزیم می نامید شاگردی را آن توانمی چه آن طریق از را تبحر و فهم اول درجه در ما که بود معتقد ویگوتسکی

 ینب اوهمچنین.  شویم می راهنمایی ، کنندمی کمک بیشتر های مهارت یافتن و برمان و دور دنیای بیشتر هرچه درفهم  ما به که ، تر آگاه

 که ،  ودکک رشد بالقوه سطح و ، شود می ابراز مسئله حل توانایی با که کودک رشد واقعی سطح ، شد قائل تفکیک شناختی رشد سطح دو

 رشد طحس کامل فهم برای ویگوتسکی نظر به. شود می تعیین تر آگاه های همتا بزرگتریا افراد راهنمایی تحت کودک گشایی مسئله نوع با

 .  آوریم عمل به مناسب راهنمایی تا بدانیم را رشد هرکودک بالقوه و واقعی سطوح است الزم کودک شناختی

 اساسی  جزیی ویگوتسکی  نامید محورانه خود تکلم پیاژه که را آنچه. داندمی شناختی رشد در وجه مهمترین را زبان رشد  ویگوتسکی

  اصطالحاً را آموزی خود نوع این.  کنند می خود با صحبت به اقدام ، خود به دادن رهنمود و هدایت برای کودکان:  شمرد شناختی رشد از

 مورد در قبالً کودک که ،  کفش بند بستن مثالً ،  تکلیف یک انجام نحوه مورد در که کودکی در را فرایند این.  نامند می خصوصی صحبت

 (246-242ص ، 6386 ، ارزانی اور و عسکری. ) دید  توان می ،  است شنیده آن

 اژهيپ هینظر یابیارز
و  میبر تعل یژرف راتیاست، بلکه تأث ییاستثنا یمنزلت یکودک دارا یتحول شناخت یو در بررس ینه تنها در روان شناس اژهیپ هینظر

فکر به ت دنیکودک تا رس شرفتیشناخت، درک و طرح مراحل مختلف پ یهوش یجنبه ها ژهیبه و ،یشناخت یندهایداشته است. فرا تیترب

و  خانواده ها و آموزش یبرا ،بیترت نیروشن کرد که تفکر کودک با بزرگسال متفاوت است. به ا اژهیبوده است. پ اژهیمورد توجه پ یتزاعان

کودکان در مراحل مختلف متفاوت است. با  یهاییتوانند انجام دهند و توانا یفهمند م یرا که م یزیپرورش مشخص شد که کودکان آن چ

 شد و معلمان با مراحل مختلف رشد آشنا شدند. میکودکان تنظ یتهایمتناسب با قابل یهادرک برنامه  نیا

رنگ نقش خانواده و مدرسه را کم هینظر نیکه ا شودیانتقاد شده است. گفته م یشناخت ستیرسش ز بر ژهیو دیتأک لیبه دل اژهیپ از

 ارشیمناسب را در اخت یریادگیمواد ، متناسب با سن و رسش او  دیبا طیکه با توجه به رسش کودک، مح ستین یدیترد یکرده است، ول

 داشته باشد. سببگذارد و با کودک تعامل منا

مورد قبول همه روانشناسان  گریبه کودکان د اژهیمورد نظر پ یهایژگیدادن همه و میو تعم یبودن مراحل رشد شناخت جهانشمول

در  یاستفاده محدود یافراد، تفکر صور یبعض یشناخت یازهایاز جمله ن ،یلیوجود دارد که ممکن است به دال یشواهد شودیو گفته م ستین

 ( 47، ص  6383. ) کدیور ، داشته باشد آنها یزندگ
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 نتيجه گيری 

)از دانشمندان معروف و موثر نیمه دوم سده بیستم ، معرفت شناس و روان شناس بزرگ سویسی که نتایج پژوهشهای بدیعش ،  پیاژه

 در( کژنتی) تکوینی شناسی معرفت و شناسی روان در صاحبنظر بزرگترین شک هنوز در محافل علمی و تربیتی غرب انعکاس دارد( بدون

 بود. بیستم قرن

 هوش آزمون با آنچه اوال که شد متوجه و کرد آغاز هوش ویژه وبه کودک روانشناسی رادرباره خود تحقیقات(  6891-6981) پیاژه

 و رتباطا در و رفته رفته که است ای پدیده بل ، نیست فطری آدمی در منطق ثانیا ، آن فرایند نه است هوشی اعمال برایند شود می سنجیده

 . شود می شکوفا و کرده رشد محیط با ستد و داد

 چه هر آنبر بتوان که نیست هم نقشی بی و صاف لوح  آمریکایی واتسون مانند  گرایانی رفتار و الک امثال تصور خالف بر آدمی ذهن

 روند  یعنی ،  است فعال و نیست پذیرا ،  عالم ادراک و محیط با ارتباط در است ارثی که نخستین مایه بر عالوه  ذهن این.  نوشت خواهیم

 ذبج ناپذیر جدایی صورت دو  به و است فعالی سازگاری یا انطباق بلکه ،  نیست محیط با سازش هوش عمل پس.  کندمی بازسازی را ها داد

 دفهم می بهتر را مطالبی آدمی پس.  است کار در آدمی(  ارگانیسم)  پیکر دیگر جهازهای همانند ذهن حیث این از و شود می ظاهر تطابق و

 به ودخ شناختی زیست تجربی از پیاژه  یقین به.  کند تصرف و دخل آن در و بیازمایید را آن خود ، نیاز احساس بر عالوه که گیرد می یاد و

 . است آن موید نیز  دیویی جان و پارد کال یعنی دیگر صاحبنظر دو آراء و رسیده نتیجه این

دادن  ازیامت یدر پ اژهی. پدهندیم صیپاسخ درست را از نادرست تشخ ییعالقه مند بود که بفهمد کودکان با چه استداللها شتریب اژهیپ

کودکان  یبا توجه به پاسخها اژهیرود کشف کند. پ یبه کار م ییرا که در پاسخگو یخواست منطق یغلط نبود، بلکه م ایدرست  یبه پاسخها

 در اشتباهات شد.  یکنواختینظم و  ینادرست آنها و نوع یبه آزمونها، متوجه پاسخها

است،  حیجواب صح کیبر  یکه مبتن ییکودکان و با مردود شمردن آزمونها ختهیخودانگ یتهایبر فعال دیبا تأک اژهیپ ب،یترت نیا به

که به روش  دنیتفکر کودک بر گز یریگیپ یبرا یقید و توانست روش دقتفکر کودک تالش کر تیکشف ماه یانتخاب روش مناسب برا یبرا

 یتا حد ممکن م یبه روابط کالم شگریکودک و آزما یآزمونها و مصاحبه به دور است و از وابستگ بیاز معا وشر نیمشهور است. ا ینیبال

 یوال بعدس یبرا ییمبنا ف،یکودک به تکل هیآن، پاسخ اول یط که باز پاسخ را به اجرا گذاشت ینیبال یمصاحبه ها اژهیروش، پ نیکاهد. در ا

 گرفت. یقرار م شد،ی م دهیکه از او پرس

 یاز پرسشها یدرباره طرح مجموعه ا اژهیروش پ نی. در اشدیندیمخالف خود ب دگاهیداد که به د یقرار م یطیکودک را در شرا اژهیپ

ودک، ک یشناخت یایاساس، دن نیکرده است. بر ا دیاو در ارائه سؤالها تأک یریهشدار داده و بر لزوم انعطاف پذ شگریمشخص و ثابت به آزما

اوش در و ک اءیاش یکودکان با دستکار اژه،یپ هیماند. بر اساس نظر یم یباق اژهیپ دیهمچنان مورد تأک یبه پاسخ ده یو لیفهم کودک و تما

 کنند. یم شرفتیمرحله به مرحله پ یسازند و از نظر شناخت یفعاالنه دانش خود را م ط،یمح

 یبرا یحاتاصطالاز  هینظر نیا. شود یم دیاست تأک طیتعامل رسش و مح جهینتکه  یرشد شناخت یفیک راتییتغبر  اژهیپ هیدر نظر 

 نیا. ندک یخاص از آن استفاده م یتیتعامل با موقع یاست که فرد برا یفکر ییالگو انگریبطرحوارها . کند یم استفاده یتحول شناخت نییتب

 .کنند یم رییتغ طیها دائما در تعامل با مح طرح واره

 حال، عین در و است متفاوت یکدیگر با کیفیت نظر از که آیدمی وجود به مراحلی جریان در آدمی شناختی رشد که گویدمی پیاژه 

یعنی تحول فکری همه  ؛مام کودکان همانند استت در که دارد ای ویژه عملکرد و ، ساخت مراحل این از یک هر .است شده بنا دیگری بر یکی

بتواند بدون گذراندن مرحله یا مراحل قبلی به رشد مرحله  ینسبتا معین ظاهر می شود و امکان ندارد کودک یکودکان با نظم معین و در زمان

 مطابق وضعیت ،مرحله به مرحله دیگر از یکدامنه زمانی تحول شناختی  ،در این حال. زدمراحل رشد را در هم بریتمام بعدی برسد یا اینکه 

 اولیه های سال ویژگی که ساله به سطحی از تفکر برسد 1 کودک که یک دارد امکان مثالً می کند. تفاوت ،درونی و شرایط محیطی کودک

 مراحل گذراندن ضمن،  کودک هر که است این منظور .باشد ساله 1 یک کودک  ای در سطح شناختی ساله 9 کودکان بسا چه و است دبستان

 واکودک باید در ارتباط با تحوالت شناختی خود هروضعیت  ،به این دلیل .ود را نیز داردخ خاص رشدی های شناختی، ویژگی رشد عمومی

 .مورد توجه قرار گیرد

 پیاژه برای مربیان تعلیم و تربیت بهکه است  آدمی تحول فکر دانشاز  عظیمی گنجینه ، آن  جزئیاتو  نظریه مراحل رشد شناختی 

 ،مکان )مختلف شناختی  گیری مفاهیمزمینه شکل در  مراحل رشد کودک را با توجه به پژوهش های گسترده خود  . اوگذاشته است جای

 تاس پیاژه معتقد است. کرده بندیجمع کودک، اخالق و رفتار و آموزی وزبان تخیل چگونگی و ، علیت ، عدد، قانون  و جز اینها (زمان ، فضا 

سازگاری هوش یا تفکر و می گوید . وی است  متفاوت دیگر مراحل با کیفی نظر که از دارد هایویژگی شناختی رشد مراحل از یک هر که

شود که امکانات های جدید پیدا می گیآماد ،ز رشددر هر مرحله ا .در مراحل سنی مختلف رشد می کند یک سلسله تحوالت کودک در جریان
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باید این امکانات و محدودیت های  ،ا در تهیه وسایل و مواد آموزشییدر برخورد با کودک  .و محدودیت های ذهنی کودک را مشخص میکند

 .ذهنی را در نظر داشت

ساخت و عملکرد  و هر مرحلهگیرد صورت می (هر یک شامل مرحله های کوچکتر است)که در چهار دوره اساسی  فرد شناختی درش

 .شدکمی  ی طولزمان معین مدتدارد که  ای ویژه

ا و نپیوسته  توالی رشد هم  .تفاوت کمی و کیفی دارددیگرمرحله شناختی هر مرحله با ساخت  ،در هر یک از مراحل رشد شناختی

 تیروانشناخو  اجتماعیروانی  را از دو جنبهرشد شناختی   . پیاژهرا یکی از عوامل اساسی رشد شناختی می داند عامل زمانپیاژه  .تغیر استم

 مهم است عامل زمانمی دهد یعنی فقط  خبه طور خودبه خود ر جنبه ای از رشد است کهشناختی رشد   جنبه روانشناختی. کند رسی میبر

 . 

 مدرسه، خانواده  : مثل   .کندخود دریافت می محیط پیرامون است که کودک از شناختی تمامی عوامل رشد  اجتماعی -روانی  جنبه  

 جیرشد شناختی پیوسته و تدریمرحله هستند . شروع تقریبی  ی و غیره . به عقیده پیاژه مراحل سنی رشد شناختی ، نسبی ونظام پرورش، 

 است

 دگیزن طول تمام در انسان رشد از هادیدگاه پیشبرد باعث اریکسون، نظریه ) :کند یم یرا در چهار مرحله بررس یرشد شناخت اژهیپ

تولد تا ) یحرکت - یمرحله حس( 6 ( .داد تعمیم زندگی گستره کل به آن را بداند، کودکی دوره به محدود فقط را رشد اینکه جای به او. شد

 مرحله کودک نیدر ا. کند یهماهنگ م یخود را با تجارب حس یآن کودک تجارب حرکت یکه ط یمرحله از رشد شناخت نینخست(: یسالگ 2

  .ابدی یدست م یءش یداریبه مفهوم پا

 حرکتی -مرحله حسی  شش

 (گی تا چهار ماه کی)  دوریواکنش  نیاول. 2(         تولد تا یک ماهگی)فعالیت بازتابی .  6 

 (دوازده تا هجده ماهگی )  دوریواکنش سومین .  4(   ماهگیچهار تا هشت )  واکنش دوری دومین . 3 

کودک   شناخت ،حرکتی –در پایان مرحله حسی و (  ماهگیهجده تا بیست و چهار ) ابداع وسایل جدید از طریق فعالیت ذهنی  . 1

 شئ یبقا با یعنی کندمی را درک واقعیت مفهوم.  شناسد می را آنها مفهوم با یعنی آید می در و نمادی  شناختی صورت به از جهان پیرامون

، هوش  اژهیعقیده  پبه . داند فعالیت را هدفمند میو کند شناخت علت و معلولی پیدا می .یابددنیا ادامه می می فهمد که بدون وجود او

 مساوی فعالیت هدفمند است

از نمادها  کودکان در این مرحله. ابدی یبر نمادها تسلط م یمرحله کودک تا حدود نیدر ا(: یسالگ 7 ات 2) یاتیعمل شیمرحله پ( 2 

واژه ، استفاده از  .ولی نمی توانند عملیات ذهنی همچون بازگشت پذیری را انجام دهند. استفاده می کنند و قضاوت های آنها ظاهری است 

. داشیاء بر حسب یک ویژگی می باش تفکر هنوز خود محور است و طبقه بندی . زبان و بازنمایی اشیاء به صورت تصویر ذهنی را یاد می گیرد 

 یادتان باشد نباید سن را مبنای قضاوت در مورد توانایی. کودکان در آخرین بخش این مرحله نسبت به بخش اولیه آن خیلی پیشرفت کرده اند 

 . را طی می کنند  های شناختی قرار بدهید. چون کودکان با سرعت های متفاوتی این مراحل

به که  رشد اخالق را بخشی از فرا خود می داندمکتب روانکاوی ، . در حال شکل گیری است  ، اخالق کودک در این مرحله از رشد

دک وبه عنوان نمایند جامعه به ک این ارزشها را والدین.  در وی احساس گناه ایجاد می کند،  هنگام تخلف فرد از ارزشهای فرهنگی و اجتماعی

 تشخیص امهات فضایل و رذایل از نظر مکتب الهی اسالمالبته . و او نیز از طریق همانند سازی با ایشان آن ها را می آموزد  انتقال می دهند

بسیاری از خوبی ها و بدی ها نیز وجود دارد که بشر آن ها را بالفطره درک نمی کند و به است ، اگر چه  فطری و جزو خلقت انسانامری 

( (وجدان اخالفی تربیتی )) از طریق  تشخیص خوب و بد در این گونه موارد. بوده است  قیام پیامبران الهی نیز از آن جهتو  لم نیاز داردمع

  صورت می گیرد

مهمترین اتفاق این دوره رشد این است که کودک می تواند از طریق زبان با محیط خود ارتباط برقرار کند و به وسیله آن نیازهای 

 . خود را ابراز و درخواست های دیگران را اجابت کند 

 رییکند که به رغم تغ یمدرک  یعنیرسد؛  یم یذهن یمرحله به نگهدار نیکودک در ا(: یسالگ 66تا  7) ینیع اتیمرحله عمل( 3

و وزن ( سالگی7)، جرم ( سالگی1)به نگهداری عدد. درباره اشیاء به طور منطقی فکر می کند . .ماند یمقدار ثابت م ب،یترت ایدر شکل 

مرحله به کاربرد  نینوجوان در ا(: به بعد یسالگ 66) یصور اتیعمل(  4اشیاء بر حسب چند ویژگی   طبقه بندی  می رسند و( سالگی8)

درباره گذاره های مجرد به  (توانایی طرح فرضیه و وارسی آن بدون نیاز به مراجعه به اشیاء محسوس).ابدی یدست م یمنطق و تفکر انتزاع

صورت منطقی فکر می کند و آزمون فرضیه ها را به صورت نظام دار انجام می دهد.به مسائل فرضی ، آینده و به جهان بینی می پردازد. 

د ، انگشت وهمچنین نوجوان خود محور است یعنی منحصر به فرد بودن را احساس می کند و نوجوان اشتیاق دارد که مورد توجه قرار بگیر

 نما بشود و در صحنه اجتماع حضور پیدا کند.
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 او ازهاینی با دنیا دادن تطبیق امکان که بیندمی اینک اما دهد، انطباق دنیا موجود وضع با را خود که بود ناچار این از پیشتر نوجوان

 انپیشین،زب نسل های ارزش به نسبت و آیند می بر آنها به بخشیدن تحقق درصدد خود خیالی های شهر آرمان خلق با نوجوانان.  دارد وجود

 کودکان اب آنان برخورد از تر سنجیده خیلی باید صوری عملیات مرحله نوجوانان با معلمان و مربیان برخورد ، بنابراین گشایند می اعتراض به

نانچه چ. ناسازگارند و گرا آرمان  تفکرصوری مرحله نوجوانان اما هستند، سازگار و گرا واقع محسوس، عملیات مرحله کودکان. باشد قبل مراحل

 در آینده بزرگسال و نوجوان نشود، ظاهر نادرست و درست معیارهای و نیاید وجود به رشد وجدان و اخالق در اطفال طی دوره سوم کودکی 

 جستجوی در و کرده نظر تجدید و تردید خود وعقاید هانگرش کلیه در آنان د،رعایت حدود مسائل اخالقی دچار مشکل خواهد ش با رابطه

 ساساتاح و تجربیات و نو حقایق به انتزاعی استدالل و صوری تفکر با جوان و آیند. نوجوان می بر زندگی برای نوینی های فلسفه و هاارزش

. ندده می نشان ازخود ای مالحظه قابل نوآوری و خالقیت ، خویش تازه تجربیات تحریک دلیل به آنان از بسیاری.  یابند می دست ای تازه

 ثراک اما. سازند می آشکار را خود خالقیت ، آن مانند و هنر نویسندگی، موسیقی، در برخی. آورندمی روی شعر سرودن به بعضی مثال، برای

 ، وثرم تحریک و انگیزش نبودن جمله از مختلف دالیل به رسندمی بزرگسالی دوره به وقتی  برجسته و استعداد پر جوانان و نوجوانان این

 .دهند می دست از را خود  خالقیت

 رس پشت را متفاوتی های دوره خود ذهنی رشد مسیر در کودک که دارد اعتقاد ذهنی رشد پرداز نظریه موثرترین و نامدارترین پیاژه

 به عمده مرحله چهار دارای بزرگسالی تا تولد از ذهنی رشد وی نظر به. دارد تفاوت دیگر های دوره با شناختی ساخت نظر از که گذارد می

 باشد؛ می زیر شرح

 (سالگی 7 تا 2 از) عملیاتی پیش مرحله    ( سالگی دو تا تولد از) حرکتی حسی مرحله

 (سالگی 61 تا 66 از) صوری عملیات مرحله   (سالگی 66 تا 7 از) محسوس عملیات مرحله

 :  اند کرده عنوان زیر قرار به را پیاژه نظر از ذهنی رشد مراحل مهم هایویژگی صاحبنظران

 نظر از چه و کمی نظر از چه آن از بعد و قبل مراحل در او شناختی ساخت با مراحل این از یک هر در کودک شناختی ساخت.  6

 .است متفاوت کیفی

 .باشد کرده سپری را آن از قبل مرحله وی که است آن مستلزم ذهنی رشد در باالتر مرحله به کودک ورود. 2

 مرحله یک مشخص، سن یک در کودکان تمام اما است، ضروری ذهنی رشد روند در کودکان برای متوالی مراحل این از عبور گرچه. 3

 .کنند می طی را ای مرحله دیرتر بعضی و زودتر برخی بلکه شوند نمی جدیدی مرحله وارد و رسانندنمی پایان به را

 یکودک از است ممکن مرحله هر باالی و پایین حد و بوده تقریبی ، ذهنی رشد در مراحل این از یک هر برای شده تعیین سنین. 4 

 .کند تفاوت دیگر کودک به

 تفاقا آرامی به  که است جریانی گذر این بلکه شودنمی انجام ناگهانی و جهشی صورت به دیگر مرحله به  ازرشد ای مرحله عبوراز. 1

 .افتد می

 وجهت کمَی هایداده و آزمون های نمره به بیشتر نظریه این در که است این اند کرده وارد سنجی روان نظریه به که انتقادهایی از یکی

 را آزمون های پرسش به کودکان غلط های پاسخ پیاژه  برعکس،. استوارند آنها بر هاپاسخ این دالیلی یا هاآزمودنی هایپاسخ کیفیت تا دارند

 رستد علت بلکه نداشت، توجه ها پاسخ بودن غلط یا درست به او. داد قرار توجه مورد آنان درونی فرایندهای شناخت برای ای وسیله عنوان به

 فیکی هایتفاوت مختلف سنین در کودکان بین که رسید نتیجه این به خود هایپژوهش از پیاژه. بود او توجه مورد ها پاسخ بودن غلط یا

 :  یافت دست زیر نتایج به هاپژوهش این از او. دارد وجود

 .کند می پیروی مشخصی الگوی از عقلی رشد.  6

 .دارد وجود کیفی های تفاوت مختلف سنین در کودکان تفکر نحوه در.  2

 .کنند می رشد نیز جدید شناختی ی ییها توانا و هاساخت سن، افزایش و رشد با هماهنگ. 3

 .شود می کامل نوجوانی پایانی سالهای  درحدود عقلی رشد. 4

 نیازهایش آن در که است محیط با کودک تعامل سازگاری، الزمه. دانستمی محیط با شخص سازگاری از خاصی شکل را هوش پیازه

 نو از را خود روانی های ساخت همواره باید.  سازد می رشد که تدریج به کودک. کند می هماهنگ محیط های انتظار با عملی ارتباط در را

 .کند برخورد خود محیط با موثر ای گونه به بتواند تا بدهد سازمان

 .گیرد می انجام((   انطباق یا سازی برون))  و((   جذب یا سازی درون))   راه از فرایند این نظروی به

 های یادگیری  یا  پیشرفت کندمی رشد که آنچه بعد به آن از و شودمی کامل سالگی 61 در طبیعی طور به هوشی رشد پیاژه، نظر به

 1 تا 4 بین بتواند کودک ذهنی رشد که آورد می فراهم موقعیتی ، فرهنگی و اجتماعی محیط که رسد می نظر )) به. هوش نه است اکتسابی

 کودک  سن که تدریج به و است دائمی کودکی دوران در محیط آثار.یابد می کاهش سالگی 1 از بعد موقعیت این اثر اما.   کند رشد سالگی
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 بسیار A هوش فردی است ممکن. شود می تثبیت سالگی 61 حوالی در اینکه تا یابد می کمتری دگرگونی او هوشی ضریب یابدمی افزایش

 همیشه را خود هوشی سطح فرد این. آید نایل قوی بسیار B هوش به طوری به شود، بزرگ هم خوبی بسیار محیط در و باشد داشته خوبی

 فرد همین اما( .  نشود دهد، قرار تاثیر تحت را او مغزی کنش که  جراحتی یا بیماری یا تغذیه سوء قربانی اینکه شرط به)  کرد خواهد حفظ

 آید، وجود به سالگی 61 از بعد است ممکن که ، محیط دگرگونیهای و  یافت خواهد دست ضعیفی B هوش به یابد  پرورش فقیر محیط در

 ناپذیر تغییر آنها توالی و دهندمی رخ ها فرهنگ همه در رشد های دوره این همچنین، ((.داشت نخواهد سودی او هوشی ضریب افزایش در

 مراحل این پیدایش سن نظر از اما ناپذیرند، تغییر ها دوره این توالی هرچند. دارد بستگی قبلی های دوره به  بعدی های دوره رشد. است

 .است موجود تفاوت نیز فرهنگی نظر از رشدی های دوره این از یک هر به رسیدن برای. دارد وجود فردی های تفاوت
و با شعار  ((پاک نهاد ر وحشیبش))فرانسوی با جمله معروف  ، فیلسوفژان ژاک روسو؛  دیدگاه نیک سیرت بودن فطری انسان

روان شناس برجسته  ژان پیاژهاین دیدگاه در اروپا  جدیدنماینده  .آیدشمار میبه خود نماینده قدیم این مکتب (( بازگشت به طبیعت ))

اختی شن -ی و در آمریکا  لورنس کلبرگ استاد فقید دانشگاه هاروارد است که در روانشناسی رشد از صاحبنظران مکتب رشد  دانشگاه ژنو

 .دنشوشمرده می

طبیعت خود سپرده شود ، به سوی خوبیها گرایش  بر طبق عقاید این مکتب ، انسان به طور فطری و ذاتی پاک است و چنانچه به

و با این کار وی را از طبیعت خود دور اصطالح هدایت کند به او را جامعه می کوشد خواهد یافت . مشکالت بشر از موقعی آغاز می شود که 

میت در این مکتب همچنین بر اه .دبهترین راه برای خوشبختی و رستگاری بشر آن است که به طبیعت خود بازگشت کن، بنابراین  .کندمی

و  .است خودعقلی  مراحل رشد  بعتا از جمله در مسئله اخالق ،کودک در بیشتر زمینه ها به نظر پیاژه .تعقل و تفکر تاکید زیادی شده است

 عریفت این در چنانکه. است شده تعریف اعمال بدی یا خوبی مورد در آگاهانه قضاوت انجام فرایند عنوان به مکتب این در اخالقالق )انتظار اخ

 وقتی گاهانهآ قضاوت که است طبیعی.  است اعمال کیفیت به نسبت آگاهانه قضاوت انجام توانایی مستلزم اخالقی رفتار داشتن  شود،می دیده

. برساند ظهور به خود از را ای آگاهانه قضاوت چنین بتواند تا باشد رسیده عقلی کمال و رشد از ای مرحله به شخص که است پذیر امکان

از کودکی  (،.دارند نزدیکی پیوند او نظریه در عقلی رشد مراحل با کودک سوی از اخالقی ارزشهای کسب و اخالق  پیاژه دیدگاه از ، ترتیببدین

 .منصفانه نیستعقول و چندان ماست ، نکرده  کافیعقلی رشد هنوز 

 طی ، هوش مانند اخالق او، نظر به.  گیرد می نشئت شناخت تحول مورد در او عمومی نظریه از  اخالقی تحول زمینه در پیاژه نظریه

 آگاهی از باالتری سطح ، شناختی تحول از جدید مرحله هر و است وابسته دک کو شناختی رشد به و کند می رشد ، تحولی رشد مراحل

 ولیها علت و فعال ذاتاً است موجودی کودک ، او اعتقاد به ، شد گفته پیاژه دیدگاه از شناختی بحث در که طور همان. دارد دنبال به را اخالقی

 محیط با او فعال تعامل طریق از اخالقی ارزشهای شناخت جمله از ، کودک در شناخت گونه هر ، بنابراین ؛ اوست خود عمل ، او ذهنی اعمال

 . آید می وجود به خارج

 ینا بر روانشناس دو هر.است یافته الهام کلبرگ و پیاژه های  نظریه و روش از اخالقی تحول زمینه در شده انجام تحقیقات بیشتر

 تحول اساس بر باالتر مراحل به اخالقی ابتدایی مراحل از گذر نحوه و است اخالقی تحول در الزم شرط ، شناختی تحول به دستیابی که باورند

 حقیقاتت و آزمایشها با شناختی تحول با آن ارتباط و اخالقی تحول مورد در کلبرگ و پیاژه های  نظریه بیشتر. است استوار کودک شناختی

 است شده زده محک گسترده

ساله بوده و به  8الی  1مرحله مشخص را طی می کند که یکی مربوط به سنین  دورشد اخالقی در کودک ( 6832 ) به نظر پیاژه

انتظار رفتار اخالقی از آنان بی مورد  وپیش از این سنین اصوال بحث درباره اخالق  .معروف است ترهاقبول امر و نهی بزرگ یا مرحله تابعیت

ه مرحل .قضاوت قرار دهدمورد نرسیده است که بتواند ماهیت اعمال را از نظر درستی یا نادرستی  ای زیرا رشد عقلی کودک به مرحله ؛ است

 دکانکو  بخواهیم اگر )) .نامیده شده است خودمختاری اخالقی یا مرحله ی استقاللسالگی را در بر می گیرد  62تا  8دوم که از نظر سنی سنین 

تعلیم  به آنان  سرمشق خوب بودنو با  عمالًباشند، باید حقایق دینی و اخالقی را  ن عامل کنترل کننده رفتارتریقوی یا  پاک وجدان دارای ما

و گرنه تنها دادن معلومات ، سبب کنترل رفتار ناپسند یده نمی شود. اشتباه است که مسائل اخالقی خود درس مستقل بوده ، ساعت  دهیم

ی و ن، تنها تلقین مفاهیم دید با عمل آغاز شود و با عمل پایان یابد تا اثر مطلوب را داشته باشدبای درس هر بلکه مخصوصی داشته باشد، 

 ((اخالقی فرد را متدین بار نمی آورد، بلکه او را با یک سری معارف دینی آشنا می کند.

 کند،  یم قیرا تشو یتفکر انتقاد -  :است نیچن اژهیمعلم در نظام پ

 شمارد، یوار مطالب کتاب را مردود م یحفظ کردن طوط ایکورکورانه نظر خود  رفتنیپذ -

 گذارد، یمداوم ارج م تیخالق وبه فکر کردن  -

 گذارد، یدانش آموزان باز م تیخالق یکند و راه را برا یم زیمعلم مدار، کتاب مدار و برنامه مدار پره ،یلیاز آموزش تحم -
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خود  یاتهیبر فعال هیکند و با تک یم دایدانش آموزان امکان بروز و تحول پ یشناخت یکه در آن ساختها یغن یطیبا خلق مح -

 بیرغکشف دوباره ت یکنند و برا دایرا پ دادهایا رویمطالب  انیم یمنطق وندیپ تا کند یدانش آموزان به آنها کمک م ختهیانگ

 شوند،

  کند ینم سهیمقا گریکدیدانش آموزان را با  -

 نبزرگساال و کودکان فکری فرایندهای بینبه تفاوت های میان فرایندهای فکری کودکان و بزرگساالن توجه می کند. )  -

 همان زمانی خود که اند کرده فراموش اینک بزرگساالن که اندیشند می هاییراه به کودکان. دارند وجود مهمی های تفاوت

. است واردش بزرگساالن برای آنها بینیپیش که است اشتباهاتی دارای کودکان اندیشیدن نحوه. اند داشته را فکری های شیوه

 مسائل و دهند قرار کودکان موقعیت در را خود تا بکوشند باید دارند کار و سر کودکان با که کسانی سایر و معلمان بنابراین،

 توان می رفتاراو مشاهده و کودک با کردن صحبت جمله از مختلف های راه به را کار این. ببینند آنان روش به را هاوپدیده

 (.  است والدین و معلمان ضروری اطالعات از مختلف سنین کودکان شناختی فرایندهای از آگاهی. داد انجام

 روش آموزشی مبتنی بر یادگیری اکتشافی و آموزش فردی را به کار می گیرد. -

 برای رفع خود مداری به کنش متقابل کودک با سایر کودکان توجه می کند. -

 پیش کودکان ویژه به ، کودکانآموزش را با نیازهای فردی و سطح رشد شناختی و فهم دانش آموزان هماهنگ می کند. )   -

 فاهیمم و مسائل عینی، و ملموس موارد و اشیا با مستقیم کردن کار و درگیری ازطریق دبستان، نخست های سال و دبستانی

 یادگیری کودکان در محسوس امور و اشیا خوبی به نمادها سایر و کلمات با کردن کار سالها این در و آموزند، می را مختلف

 کاری دست کنند، لمس ببینند، را مختلف امور و اشیا خردسال، آموزان دانش تا بکوشد باید معلم بنابراین،. کند نمی ایجاد

 دانش ازسوی را آنها بین روابط و مختلف مفاهیم ها،کسبفعالیت اینگونه. دهند انجام آنها روی بر مختلفی نمایند،واعمال

ی تنبکودکان مختلف مبر تواناییهای و سرعت یادگیری باید  ،مقدار آن ،یعنی نوع تکالیف یادگیری،  (سازد می آموزمیسر

راحل های متنظیم آنها کلیه ویژگیدرهای درسی را باید بر اساس مراحل رشد ذهنی کودکان پی ریزی کرد و برنامه پس .باشد

ها های آنباید تفاوت توانایی، کودکان سنین مختلف به همچنین در حین آموزش  .ذهنی کودکان را منظور نمودرشد مختلف 

ریق یادگیری از طبه فرصتهای کودکان بیشتر  .بسازدخود را خود دانش  تاداد فرصت در واقع باید به کودک  .را در نظر گرفت

و تا آنجا که ممکن  کاهدپس بهتر است معلم تا حد امکان از آموزش رسمی ب. د تا آموزش رسمی نه مستقیم نیاز دارتجرب

 های یادگیری و تدارک دیدن مواد آموزشی اقدام کندفرصتاست به فراهم آوردن 

ن الگوی کامل نظری و به رشد سالم و صحیح و کامل اخالقی و شناختی دانش آموزان توجه می کند و خودش را به عنوا -

 مخصوصاً عملی برای دانش آموزان معرفی می کند..

 یرا درون ساز دیدهد تجارب جد یاست و به کودک فرصت م یاز اعمال ذهن یدیمتضمن ساخت جد اژه،یدر نظام پ یواقع یریادگی

الزم را به دست آورده باشد. به  یذهن یدهد که کودک ابزارها یم یرو یوقت یریادگینوع  نیا یتعمیم دهد، ول دیجد یتهایکند و به موقع

ا از دارد که دانش آموزان ر یطیشرا اژهیشوند، مدرسه از نظر پ ینم یو طبقه بند سهیمقا گریکدیدانش آموزان با  اژه،یدر نظام پ ب،یترت نیا

 قطع شود طینه چندان دور که رابطه دانش آموزان با مح یبرد، ول یکه دارند فراتر م یسطح عملکرد

 باشد می از فرد به جامعه؛  رونیدرون به ب ؛ رشد روییا پ یرشد  -- یریادگی  در مورد اژهیپ اتینظر

 می باشد یدرون فرد ، تعامالتاست  و  بر سن یمبتن  د ،رش مراحل

 حرکت می کند. اکتشاف بر محور و مدار کالس طیمحاست و  محدود،  نقش معلم

 یجربه هات نقش؛ او  یهاییکودک و تناسب آموزش با توانا یهایتوجه به آمادگ : عبارتند از  تیو ترب میدر تعل اژهیپ هینظر یکاربردها

  ؛داریو ناپا یسطح یریادگیدر برابر  یواقع یریادگی؛ فعال کودک در آموزش 

  یرونیب یتهایدر برابر تقو یدرون یختگیبرانگ؛   یاجتماع یبه تجربه ها توجه

 یریادگی اژهیصورت به نظر پ نی. در ادیآ یبه دست م یریادگی ندیآموزش و پرورش است و با فرا یشناخت هدف اصل اژه،یدر نظام پ

آموز  کرد. دانش یآن بررس ندیتوان جدا از فرا یرا نم یریادگینظام، معلم آموخته است که  نیدر ا. و محصول  جهینت کیاست تا  ندیفرا کی

م در معل اژه،یبر نظام پ یمبتن یخارج استوار است. در کالسها یایکه بر تعامل او با دن یهمواره در حال کسب دانش است، دانش اژهینظام پ

کردن دانش آموزان با  البه فع یازیرو، ن نیکنند و لذت ببرند. از ا دایاز جهان پ قیعم یکند تا درک یآرام به دانش آموزان کمک م یبستر

 .ستین یرونیب یتهایتقو
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 دانش آموزان اطالع یتحول شناخت ندیفرانظام، از  نیاند. معلم در ا ختهیبرانگ یریادگی یو از درون برا یعیآموزان به طور طب دانش

تحت  قبل از موعد یریادگی یبراو او را  کند یکودک اعتماد م یتحول شناخت یعیطب ندیبه فرا. او ردیگ یو به موقع از آنها بهره م دارد یکاف

  .دهد ینم رارفشار ق

فراهم  یطیکند، بلکه شرا یدانش آموز را برآورده نم یازهاین میمعلم به طور مستق - اژه،یپ هیبر نظر یمبتن تیو ترب میدر نظام تعل

 را بشناسد. شیازهایآورد که دانش آموز خود ن یم

 اژهیظر پ. به نشودیم دهیقابل انعطاف به چالش کش ریو غ یاجبار ،یلیشده تحم نییتع شیاز پ یقبل از همه، برنامه ها اژه،یدر نظام پ

 نیمناسب را بسازد. بر ا یهمواره به همراه دانش آموزان تجربه ها دینظام، معلم با نی. در استیکودک ن یازهاین یجوابگو ییبرنامه ها نیچن

 یدانش آموزان که به طرح مسائل اساس اریاست در اخت یمانند معلم، منبع ،یکتاب درس اژه،یبر نظام پ یدر آموزش و پرورش مبتن ،اساس

ون گوناگ یکنند و راهها یم نییبه پاسخ را دانش آموزان خود فعاالنه تع دنیرس یکردن مسئله و چگونگ دایپردازد؛ اما نظم مطالب، پ یم

نامه دارد. آنچه دانش آموز در بر یبا مسائل زندگ یناگسستن یوندیپ ینظام، برنامه درس نیشود. در ا یم دایکالس درس پحل مسائل در  یبرا

 است. یزندگ نیاست که دوست دارد و ع یزیهمان چ رد،یگ یم ادیمدرسه 

 یابیدست یکند و دانش آموزان را برا یم میو جامع تنظ افتهیکل سازمان  کیرا در  یبرنامه درس اژه،یبر نظام پ یمبتن تیو ترب میتعل

ردازد پ ینم گریکدیو پراکنده و بدون ارتباط به  یهرگز به مطالب جزئ اژهینظام پ پرورش کند. آموزش و یم تیجامع از جهان هدا یبه مفهوم

  .دهند وندیجامع تر پ یو به مفهوم گریکدیدار درک کنند و آنها را به  یمعن یرا در ساخت میآورد تا دانش آموزان مفاه یفراهم م یطیو شرا

پیاژه همواره از اینکه آموزش و پرورش در اختیار همه کودکان جهان نیست متاسف است . به عالوه به شیوه های کهنه و تحمیلی 

روان  شناسی  پرورش کشورها را منوط به کاربرد  دستاوردهای  و پرورش کنونی معترض است و نوسازی و باز سازی نظام آموزش و آموزش

علمی که خود در ایجاد آن سهیم است در کار تعلیم و تربیت از یک سو و شرکت فعاالنه آموزشکاران در پژوهشهای آموزشی از سوی دیگر 

 میداند .

پرورش در نظر پیاژه ، ایجاد ذهنی خالق  و شخصیت متعادل در کودکان و نوجوانان و  و روی هم رفته می توان گفت هدف آموزش

 جاد قدرت انطباق یا سازگاری با جامعه متحول امروزی و آمادگی برای پاسخگویی به نیازهای آن است ای
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 مراجعمنابع و 

 ( آموزش مفاهیم دینی همگام با روانشناسی رشد ، چاپ نوزدهم ، تهران  ، شرکت چاپ و نشر بین الملل .6381با هنر ، ناصر ) [1]
 ، دانشگاه تهران . 3( روان شناسی و دانش آموزش و پرورش ، ترجمه علیمحمد کاردان ، چ 6376ژان )  پیاژه ، [2]

 .نور پیام دانشگاه انتشارات ، پرورش و آموزش مبانی و اصول ،(6378)علی ظهیر، پور تقی [3]

 .اسالمی فرهنگ نشر دفتر انتشارات تهران، تربیت، و تعلیم و اسالم ،(6317)باقر محمد حجتی، [4]

)جلد دوم( ، چاپ چهارم ،  6( خالصه مباحث اساسی کارشناسی ارشد علوم تربیتی 6398خلعتبری ، جواد و نصیری ، رکسانا ) [1]

 تهران ، پردازش . 

 روان .  تهران، اول ، سیدمحمدی، چاپ یحیی ترجمه تربیتی، شناسی( روان6391اسالوین) ایی،رابرت [1]

 آگاه ، انتشارات تهران ، شناسی یادگیری و آموزش (،)روان پرورشی شناسی( روان6391اکبر)علی سیف، [7]

( چاپ دوازدهم 6( روانشناسی رشد )6391سیف ، سوسن و همکاران ) کدیور ، پروین و کرمی ، رضا ، و لطف آبادی ، حسین ( ) [9]

 با اصالحات ، تهران ، سمت .

 دانشگاه کودکان استثنایی ، چاپ هشتم ، بی جا ، انتشارات( آموزش و پرورش  6392سیف نراقی ، مریم و نادری ، عزت اهلل ) [8]

 .نور پیام

 ( روانشناسی هوش و سنجش آن ، تهران ، دانشگاه پیام نور . 6397شریفی ، حسن پاشا ) [61]

 .کبیر امیر انتشارات تهران، تربیت، و تعلیم فلسفه و اصول ،(6374)علی شریعتمداری، [66]

 امیرکبیر . نهم  ، تهران، چاپ ربیتی،ت شناسی( روان6371علی ) شریعتمداری،  [62]

 . تهران  تهران، دانشگاه انتشارات ، تربیت و تعلیم اصول ،(6376) علی شریعتمداری، [63]

، ( ، چاپ اول ، تهران6روانشناسی )( کتاب جامع کارشناسی ارشد مجموعه  6382عسکری ، بهنام و اورارزانی ، سید نیما ) [64]

 انتشارات دانش پرور . 

 حیات جوهر ، ایالم ، اول چاپ سینا، ابن و کانت تربیتی آراء تطبیقی بررسی ،(6381) اسالم، غفاری، [61]

 . سمت انتشارات تهران، اصالحات، با پنجم چاپ غرب، در تربیتی آراء سیر ،(6381)محمد علی کاردان، [61]

 ( روان شناسی تربیتی ، چاپ شانزدهم ، ویراست دوم ، تهران ، اتشارات سمت . 6383کدیور ، پروین ) [67]

 .نور پیام دانشگاه ( مسائل نوجوانان و جوانان ، چاپ ششم ، بی جا ، انتشارات6393کرباسی ، منیژه و وکیلیان ، منوچهر ) [69]

 تهران ، نشر ارسباران .  ( روان شناسی اجتماعی ، چاپ یازدهم ،6392کریمی ، یوسف ) [68]

 سمت ، انتشارات  تهران ،2رشد  وانشانسی ر ،( 6394) حسین ، آبادی لطف [21]

 دانشگاه پیام نور .   ( روانشناسی عمومی ، چاپ بیست و هفتم ، بی جا ، انتشارات6379گنجی ، همزه ) [26]

 تربیتی ، چاپ اول ، تهران ، عصر کنکاش .  ( خالصه مباحث روانشناسی6382اسحاق نیا  ، مهر ناز و اسحاق نیا  ، مهر نوش ) [22]

 تندیس  اول ، تهران، چاپ تربیتی، شناسیروان مبانی و ( اصول6394احمد ) هاشمیان، [23]

 دانشگاه پیام نور .   ( روانشناسی عمومی ، چاپ ششم ، تهران ، انتشارات6386هیئت مولفان ) [24]
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