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 نظریه رشد شناختی پیاژه

 

 زندگینامه پیاژه

 .است فرانسوی فیلسوف و شناسکودک شناس،روان پیاژه ژان یادگیری، پردازاننظریه از یكی

 دان تاریخ یك پدرش .درگذشت 6891 در و آمد دنیا به سوئیس نیوشاتل در 6981 سال اگوست نهم در پیاژه

 ایمقاله سالگی 66 در و داد نشان عالقه شناسیزیست به ابتدا پیاژه ژان. بود وسطی قرون ادبیات در متخصص

 یالتتعط نوجوانی دورة در. نوشت بود، دیده ملی باغ یك در که سفید و سیاه پرستوی یك دربارة ایصفحه یك

 نسبت که بود شخص این با دیدارهایش در. کردمی سپری بود سوئیسی دانشمند یك که اشتعمدی پدر با را خود

 روکارس دانش ماهیت با که است فلسفه از ایشاخه شناسیشد؛دانش عالقمند شناسیدانش بویژه و فلسفه به

 امال  ک او نظری آثار همة در تقریبا   و ماند پایدار عمرش تمام در شناسیدانش و شناسیزیست به پیاژه عالقه.دارد

 ایمقاله سالگی 12 در. کرد دریافت سالگی 16 در شناسیزیست در را خود دکتری درجه پیاژه. است مشهود

  .نوشت کودک روانشناسی و روانی تحلیل بین رابطة دربارة

 سبتن بینه آزمایشگاه رویكرد. شد کار به مشغول بینه سازیآزمون آزمایشگاه در دکتری درجة دریافت از پس     

 سؤال این اجرای ضمن. شدمی داده مختلف سنین کودکان به که بود آزمون سؤال تعدادی تهیه سازیآزمون به

 همچنین دهند،می جواب درست را بیشتری های سؤال ترسالکم کودکان از باالتر سنین کودکان شد معلوم ها

 رضف چنین. دهند جواب درست سؤال بیشتری تعداد خود همسن دیگر کودکان از توانستندمی کودکان بعضی

 لسؤا تعداد روی از موردنظر کودک هوشبهر بنابراین ترند؛باهوش دوم گروه کودکان از اول گروه کودکان  شدمی

 ترتیب این به.  آمدمی دست به بدهد، درست جواب آنها به توانستمی معینی سن دارای کودک یك که هایی

  .سنجید کودکان درست های سؤال  تعداد برحسب تواننمی را هوش  شد متوجه
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 هک شد چیزی متوجه داشت، اشتغال بینه آزمایشگاه هوشی هایآزمون کردن استاندارد به که هنگامی پیاژه   

 با  تقری معین سن یك در کودکان  کرد مشاهده وی. گذاشت جای به او ذهنی تحول نظریه بر عمیق تأثیر بعدها

 نسنی کودکان اشتباهات نوع با خاص سن هر در کودکان اشتباهات نوع و شوندمی مرتكب مشابهی اشتباهات

 به ازنی هاسؤال آن در که بست کار به را( کلینیكی روش) بالینی روش پیاژه. دارد تفاوت کیفی ازلحاظ دیگر

  .دارند تشریحی هایجواب

 به خود کودکان رفتار دربارة طوالنی مدتی برای( بود پیاژه شاگرد روسو انستیتوی در قبال  که) همسرش و پیاژه   

 به هپیاژ خود کودکان که این. ساختند منتشر کتاب چند در را هایشانیافته خالصه و پرداختند دقیق مشاهدات

 هک واقعیت این اما. است شده روبرو انتقاد با اندگرفته قرار استفاده مورد او نظریة برای اطالعات منابع عنوان

 انتقاد راعتبا از کردند تأیید را پیاژه قبلی مشاهدات دیگر کودکان از زیادی تعداد با شده انجام ترمفصل مشاهدات

  .است کاسته فوق

 کودکان در ذهنی رشد درباره بار اولین برای که است تحقیقاتی دلیل به شهرتش بیشتر سوئیسی شناس روان

 .است داشته تربیت و تعلیم و شناسی روان های حوزه بر عمیقی تأثیرات او مطالعات. داد انجام

 دازانپرنظریه از را پیاژه که چند هر.آورد وجود به کودک رشد درباره بیستم قرن اواسط در را نظریه موثرترین وی

 و کودک روانی تكامل و رشد مراحل با رابطه در وی هایپژوهش و تحقیقات ولی آورند،نمی شمار به یادگیری

 نیز و "رشدشناختی یادگیری" به او نظریه. است داده قرار شناختی یادگیری  شناسانروان شمار در را او نوجوان،

 .است معروف  (Genetic Epistemology)تكوینی شناسیشناخت

 پیاژه یادگیری نظریه تعلق مورد شناختیروان مكتب

 روی یادگیری طریق از انسان. باشدمی یادگیری حاصل آدمی رفتارهای اکثر. باشدمی آدمی رفتار اساس یادگیری،

 عمر ایانپ تا و شودمی شروع انسان تولد آغاز از یادگیری فرآیند. پذیردمی تاثیر آن از و گذاردمی تاثیر خود محیط

 و روحی و عاطفی عقالنی،  پرورش اجتماعی، رفتار گفتن، سخن یادگرفتن، از فراوانی هایساحت و دارد ادامه او

 .شودمی شامل را...  و اخالقی

 این ئوریكت توضیح به نظریاتی قالب در و کنند تبیین را یادگیری فرایند که اندداشته تالش همواره شناسانروان

 معموال   ،آیدمی وجود به زاییدانش چرخه در که دیگری علمی تولید هر چون نیز هاتالش این البته. بپردازند فرآیند

 و ندوراب تولمن، مانند پیاژه، نظریه. است پردازاننظریه خاطر تعلق مورد هایپارادایم و نظری رویشگاه تاثیر تحت

 ناسانشروان و کانت دکارت، طریق از و کرد ابداع افالطون را پارادایم این. است شناختی پارادایم به متعلق نورمن،

. دهدمی قرار تاکید مورد را یادگیری شناختی ماهیت پارادایم، این. است رسیده ما به( نفسانی قوای) ذهنی قوای
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 یوهش به تواننمی -انسان در ویژهبه- را یادگیری که دارند اعتقاد شناختی، فرضیه پیرو شناسانروان هرحال در

 ار شناختی یك خود حافظه در یادگیرنده هاآن نظر به. کرد تبیین شرطی هایتداعی حسب بر بخشیرضایت

 یادگیری موقعیت در که است مختلفی رویدادهای به مربوط اطالعات دهندهسازمان و حافظ که دهدمی تشكیل

 لحاص یادگیرنده شناخت و بینش ادراک، از که اطالعاتی به بیشتر کلی طور به گرایانشناخت. دهدمی روی

 ارکردگرایانیک نظریات با فراوانی مشترک وجوه پیاژه، نظریه معتقدند برخی وجود، این با اما. کنندمی تكیه شوندمی

 و است متكی داروینیسم نظری مبانی بر دیگری نظریه هر از بیش زیرا دارد؛ هال و اسكینر ثورندایك، چون

 اروینیسمد تاثیر کننده منعكس محیط، با سازگاری و یادگیری بین رابطه بر تاکید سبب به نیز کارکردگرایان

 .هستند

 پیاژه یادگیری نظریه  تشریح

 مینبره و داندمی پذیرامكان مادی و اجتماعی  محیط با ستد و داد و ذهنی تكامل و رشد اثر بر را یادگیری پیاژه،

 ( تعاملی نظریه)  :داندمی چیز چهار معلول را یادگیرندگان فكری و روانی رشد که است اساس

 زیستی؛ و طبیعی رشد 

 فیزیكی؛ و مادی محیط در تجربه 

 اجتماعی؛ محیط در تجربه 

 تعادل 

. اردد وجود انسانها همه در تكوینی شكل به که است جوییتعادل شودمی عوامل بقیه هماهنگی موجب که عاملی

 . گویند "تعادل" را است روانی -زیستی فرآیندی که نیاز رفع به میل فرآیند

 قتحق سازمان و سازش کنش یعنی زیستی هایکنش ترینکلی از دونوع درچارچوب روانی تحول پیاژه نظام در

 برونسازی و سازی درون بین تعادل ایجاد از عبارتست روانشناختی سازش. تغییرناپذیرند حیات درطول که پذیردمی

 شكل روانی سازمان سازش اثر در.  شود می تعادل به رسیدن و تعادلیبی از انسان رهایی موجب که فرآیندی ،

 ( .دوطرفه و تعاملی رابطه) انجامد می سازش به خود سازمان این و میگیرد

  پیاژه درنظریه پایه مفاهیم

  : تعادل

 عمل یا یابی تعادل.  است هایمان تجربه و هستی جهان از ما درک بین شناختی توازن حالت یك 

 بتواند ما درک که وقتی است واقعی جهان با ما درک ی مقایسه معنی به توازن و نظم برای جستجو
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 تعادل حالت در ما و دهد می  معنی ما برای دنیا نماید تبیین کنیم می مشاهده که را رویدادهایی

 عادلت نبود کند،   تبیین کنیم می مشاهده که را رویدادهایی نتواند درک که وقتی.  گیریم می قرار

 یروین تعادلی بی.  نماییم جستجو را دیگری های تبیین تا شویم می برانگیخته ما و دهد می    رخ

 . است تحول یا رشد در ما محرک

  :جویی تعادل

 و كیفیزی ،تجارب بلوغ اثر در که است تغییراتی ساختن یكپارچه و تنظیم برای کودک مكانیسم 

 .  است آمده پدید اجتماعی

 کسب اطالعات با شناختی های طرح بین ذهنی هماهنگی منظور به جستجو معنای به یابی دلاتع 

 . محیط از شده

  : طرحواره

 رود می کار به محیط و انسان بین تعامل در که عمل و اندیشه یافته سازمان الگوهای . 

 کردن معنادار برای ما که هستند تفكر یا عمل از واحدهایی یا یافته سازمان الگوهای ها  طرحواره 

 ما که کرد تشبیه هایی فایل به توان می را ها طرحواره.  سازیم می را ها آن ، محیط با خود تعامالت

 . کنیم می ذخیره آن در را اطالعات

 می اجازه ما به که هستند تفكر یا اعمال از ای یافته سازمان های نظام یا نمودها ، ذهنی های طرح 

 کوچك بسیار است ممكن ها طرح این.  کنیم فكر خود اطراف جهان های وواقعه اشیاء ی درباره دهند

 ذهنی طرح مثل)  تر عمومی ویژگی یك دارای یا و(  پستانك ازمكیدن ما ذهنی طرح مثل)  خاص و

 . باشند(  گیاهان بندی دسته

 ذهنی صورت به وبزرگساالن کودکان ها آن ی وسیله به که هستند شناختی ساختارهای ها طرحواره 

 . دهند می سازمان را خویش تصویری دانش

 : سازگاری

 تعادل ایجاد منظور به یكدیگر با ها تجربه و ها طرحواره کردن دمساز فرایند 

 دارد می ابراز خود محیط با توافق برای زنده موجود که است گرایشی سازگاری از مقصود . 

 شود می ایجاد محیط به پاسخ برای فرد یك در که تغییراتی . 
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 (: سازی همگونیا  سازی درون) جذب

 از که چیزهایی درون در آن دادن جای طریق از جدید چیز یك فهم برای کوشش از است عبارت 

 .  داریم خود ذهن در قبل

 موجود شناختی ساختارهای به جدید اطالعات دادن ارتباط از است عبارت  

 یا ، قبل از موجود های طرحواره با اطالعات این کردن هماهنگ برای تالش و جدید اطالعات کسب 

 شده آموخته قبل از های طرحواره یا رفتاری الگوهای اساس بر محیط به دادن پاسخ

 رود می کار به جدید های موقعیت در گذشته های تجربه از حاصل معلومات که دهد می رخ هنگامی  

 را چیزی کودک که گیرد می صورت وقتی جذب.  شذه کسب پیش از که است پاسخی بروز مستلزم 

 . سازد خود از جزئی را آن و بگیرد محیط از

 ( :  سازی یا همسازی برون)  انطباق

 هدد می تغییر ، محیط های خواست به بنا را خود های پاسخ فرد که است معنی بدین انطباق فرایند 

 هب دادن پاسخ یا ، جدید اطالعات با هماهنگی برای فعلی های طرحواه صالح تغییریا از است عبارت 

  تازه روشی به محیط

 جریان در فرد که محیط از خاصی ی جنبه نفع به موجود شناختی ساختارهای تغییر از است عبارت 

 . است آن سازی درون

 دشو متناسب شود می درک چه آن با که ای گونه به پیشین شناختی ساختارهای تغییر فرایند  . 

 دده تطبیق است شده تحمیل او بر که شرایطی با را خود رفتار فرد که گیرد می صورت هنگامی  . 

 ( :  سازماندهی) سازمان

 اب تعامل در انسان شدن کارآتر هدف با که است فكری منظم و منسجم الگوهای دهی شكل فرایند 

  محیط

 منسجم های نظام در افكار و رفتارها به دادن تازه ترتیب و کردن مرتب ، کردن ترکیب دادن سازمان  

 از گاهدست این که معنی بدین ، کند می اشاره شناختی بردستگاه حاکم منطقی نظم یك به سازمان 

 نمی یرتغی سایراجزاء بر گذاری تأثیر بدون ، آن از جزئی هیچ که یافته تشكیل منسجم کلیت یك

  کند.
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 : شناختی ساخت

 گذشت از پس ، نوزاد ارثی های واکنش.  فرد های اندیشه یا ذهن ساختمان از است ساخت عبارت 

 می تبدیل ای تازه های مكانیسم به و یابند می اوتغییر از تجارب طریق از ، زندگی روزهای نخستین

 . دارند نام شناختی های ساخت که شوند

 :  هوش

 محیط با وکارآمد متقابل کنش ایجاد توانایی یا زیستی انطباق از خاص ای نمونه از است عبارت 

 عریفت کند می سیر تكامل در هوش که جهتی لحاظ از بلكه ، ایستا مالکی اساس بر نه را هوش پیاژه 

 هب شناختی های ساخت تمام که کند می تعریف یابی تعادل از صورتی عنوان به را هوش و کند می

 شوند. می هدایت آن سوی

 است. محیط با سازگاری هوش هدف 

 :  محتوا

 محتوا آشكار ی ها محرک با برخورد در فرد های پاسخ یعنی ، هوش ی مشاهده قابل های جنبه به 

 . است رفته کار به رفتار با معادل پیاژه نظریه در که شود می گفته

 :  طرحواره با محتوا ی مقایسه

 شدن رآشكا شرایط محتوا اما شود می گفته رفتار از ای طبقه انجام برای فرد کلی توانایی به طرحواره 

 .  است توانایی خاص موارد از هریك

 :  تفكر و هوش مقایسه

 و واقعی های پدیده با هم ، دارد وجود زبان از پیش ، شود نمی محدود خاصی ی دوره به هوش 

 زبان از پیش است آموزی زبان مستلزم تفكر اما.  نمادی های پدیده با هم و دارد سروکار محسوس

 . است امور ساختن درونی مستلزم نیز و ندارد وجود

 :  )خودمحوری، خود میان بینی، خودمرکز بینی،تمرکز گرایی( خودمداری

 سیرتف خود تجارب براساس را کلمات او.  کند توجه دیگری مشخص دیدگاه به تواند نمی کود یعنی 

 ، دارند متفاوتی تجارب که ، دیگر نوجوانان و کودکان داند نمی هنوز و برد کارمی وبه کند می

 . باشند داشته متفاوتی تصورات توانند می احتماال 
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 :( object permanence) شیء پایداری

 ،تیح اگر که برد می پی نكته این به کودک . شناختی اکتشاف ترین اساسی و ترین مهم اولین 

 تفاوت به کودک دیگر عبارت به. داشت خواهند وجود هم باز نگیرند قرار او حواس معرض در اشیای

 .برد می پی شیء خود و شیء یك احساس میان

 : symbolization یا نمادسازی

 از استفاده کودک نمادسازی، در. شود شناختی قدرت این دارای ماهگی 69 حدود در باید کودک 

 ذهنی تصاویر نمادها و کلمات از تواندمی و گیردمی یاد را کلمات بردن بكار و( هاسمبول) نمادها

 هک بسازد توپ از دیداری تصویر یك یا توپ یکلمه از ذهنی نماد یك تواندمی کودک مثال. بسازد

 روی که دهندمی مجال کودک به ذهنی تصاویر این. است واقعی شی یك یدهندهمعنی یا مُعرّف

 .کند کار ترتازه مفاهیم

 :)علیت سحری(سحرآمیز تفكر

 یپدیده دو وقوع فكر طرز این در. دارد سالگی 7-1 فكری سن به داللت که است افكاری یجمله از 

 یاندیشه یا و آوردمی وجود به را برق رعد، مثال شود؛می تعبیر هاآن بودن معلول و علت به همزمان

 .   را حادثه بد،

 قیاسی: استدالل

 دهدمی روی مرحله این در آیدمی عمل به خصوصیت دو مجموع از منطقی گیرینتیجه آن در .

 هستند گرمخون دارانپستان تمام ،(خصوصیت یك) هستند دارپستان هااسپ تمام مثال

 (.             نتیجه) هستند گرمخون هااسپ تمام پس ،(دیگر خصوصیت)

 : جاندارپنداری

 به ماه» فكرمیكند که ای چهارساله کودک مثال. اشیاء به زنده موجودات خصوصیات دادن نسبت 

 . گذارند می نمایش به را خود تفكر پنداری جاندار«بخوابد که رود می ابرها پشت

 ذهنی: نگهداری

 نآ از چیزی یا اضافه آن به چیزی اگر شیء یك مكانی وضع یا ظاهری شكل در تغییر ایجاد رغم به 

 . شود نمی ایجاد تغییری آن واقعی مقدار در نشود کاسته
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 یا نگهداری تشخیص conservation ممكن هرچند که شودمی اطالق موضوع این درک توانایی به 

 ریطو به کندمی حفظ را خود خصوصیات سایر هم هنوز شی کند، پیدا تغیر اشیا فرم و شكل است

 دککو درآورند، ییاستوانه شكل به را خمیر گلوله یك اگر مثال. شناخت را بودن ”همان“ میتوان که

 یمرحله خصوصیات از که) بقا درک ناتوانی. دارد وجود خمیر مقدار همان نیز استوانه در که داندمی

 ترشبی استوانه در خمیر مقدار بگوید کودک که داد تشخیص توانمی زمانی را( است عملیاتیپیش

 .           است درازتر استوانه چون است

 :  کردن بندی طبقه

 ها آن مشترک های ویژگی اساس بر مختلف های طبقه یا ها گروه در اشیاء بندی دسته یعنی. 

 : پذیری بازگشت

 ی نقطه به رسیدن و ذهنی طور به عمل رشته یك انجام مراحل برگرداندن عقب به توانایی یعنی 

 آغاز

 رطید ناتوانی یعنی ، است آن پذیری برگشت عملیاتی پیش تفكر منطقی غیر ویژگی ترین مهم 

 شروع نقطه به برگشتن و دادن جهت تغییر بعد و مسئله یك در مراحل سری یك کردن

 :  کردن ردیف

 ها آن های ویژگی از یكی برحسب سرهم پشت امور و اشیاء قراردادن یعنی. 

 استنباط فرارونده:

 ستنباطا توانایی این که کند ردیف نیز ذهنی صورت به تواند می دارد قرار عینی عملیات مرحله در کودکی 

 شود. می نامیده فرارونده

 : همانی این

 نمی ایجاد تغییری آنها واقعی مقدار در اشیاء ظاهری تغییرات که است آن ی دهنده نشان اصل این 

 .کند

 :  جبران

 کند می جبران را دیگر مورد ، مورد یك در اشیاء، شكل تغییر در جبران، بنابراصل . 
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 :  تمرکز عدم

 اشیاء ویژگی چند به همزمان توجه یعنی 

 : فضایی استدالل

 دارند تری قدقی فضایی درک دبستانی پیش کودکان با مقایسه در دبستانی کودکان که دریافت پیاژه 

 . مدرسه یا محله مانند ، آشنا بزرگ فضاهای از آنها ذهنی بازنمایی یعنی. 

 نهاآ جایابی ولی کنند می مشخص که هایی نقشه روی را عالیمی خردسال دبستانی پیش کودکان 

 . شوند می مشكل دچار ، شود چرخانده کالس جهت به نسبت نقشه این اگر اما.  است تكه تكه

 فرس یافته سازمان مسیر با همراه را عالیم و یابند می سازمان بهتر ها نقشه سالگی 61 تا 9 حدود در 

 . دهند می تشكیل را بزرگ فضای از کلی نظری ، کودکی اواسط پایان در کودکان.  میدهند نشان

 : انتزاعی تفكر

 دهدمی نشان سیاست و اخالق، مذهب، فلسفه،  چون گوناگونی مطالب به نوجوان یعالقه در را خود. 

 د،باشنمی ظاهرشان خالف بر که  اند مربوط عواملی به که گرددمی اطالق افكاری به انتزاعی تفكر

 به. است متفاوت شان واقعی مفهوم با شان ظاهری مفهوم که بگیرید نظر در را هاالمثلضرب مثال

 مفاهیم درک و استنباط توانایی یعنی انتزاعی تفكر و کشیدن، بیرون یعنی کردن انتزاع دیگر، عبارت

 یلیخ دارند انتزاعی تفكر که افرادی و دارد گسترده بسیار ابعاد تفكر نوع این. کلی هایموقعیت از

 .         کنید تكرار بار چندین شانبرای را موضوعی تا نیست الزم و فهمندمی را شما زود

  :قیاسی – فرضی تفكر

 بسازد دیپیشنها یا فرضیه سازدمی قادر را شخص که است تفكر و شناخت نوع باالترین تفكر نوع این 

 هوممف یك به خاص مفهوم یك از به رسیدن با قیاسی استدالل. کند آزمایش واقعیت محك با را آن و

 حالت که است استقرایی استدالل از ترپیچیده یپروسه قیاسی استدالل. گرددمی مشخص عام

  .خاص از عام به رسیدن یعنی – است آن معكوس

 باشند،می قیاسی -فرضی استدالل راه از مساله حل به قادر رسندمی بلوغ به فكری لحاظ از که افرادی 

 مكنم که احتمالی عوامل یدرباره کلی اینظریه با شوند،می روبرو یمسئله با وقتی که معنا این به

 یك کدام ببینند تا کنندمی آزمایش را هاآن و سازندمی هایفرضیه بگذارند تاثیر نتیجه بر است

 روعش احتمال با است قیاسی فرضی تفكر دارای که نوجوان در مساله حل بنابراین. است بخشنتیجه

 باقی عینی عملیات یمرحله در که بالغی افراد و کودک کهحالی در رسد،می واقعیت به و شودمی
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 دیگر هایهگزین انتخاب به قادر نشوند، تایید هابینیپیش این اگر و کنندمی شروع واقعیت با اندمانده

 .کنند حل توانندنمی را ومسایل نیستند

  پیاژه روش

 مشاهده روش بین فاصل حد روش این.  است ازمایش و مصاحبه از ای امیزه که است بالینی روش پیاژه روش

 سازد می برقرار ازمودنی با کننده ازمایش که است ای مصاحبه شامل پیاژه بالینی روش. است تجربی روش و ساده

 ایترع باید شرایط دو همواره ان طی در که میكند سوال سلسله یك ازمودنی از کننده ازمایش ، مصاحبه این در. 

  :شود

 .گردد دنبال قدم به قدم باید ازمودنی فكر:  اول

 .شود جلوگیری ازمودنی فكر روی کج از: دوم

 می ارقر پرسش مورد متناقص یا و نامفهوم پاسخ ذهنی معاینه و استنطاق روش از استفاده با مصاحبه نوع این در

 و ازماینده سوی از جانبه دو حالتی ازمایش رهبری واقع در. شوند بیان روشن و صریح طور به اینكه تا گیرد

 بدون داد، ارائه را خود پاسخ کودک که هنگامی مخالف تلقین و انتقادی روش طریق از همچنین. دارد ازمودنی

 تقادان مورد وی عقیده با متفاوت عقایدی ارائه با را او پاسخ ، است غلط یا صحیح پاسخش که شود وانمود اینكه

 میقع بررسی منظور بلكه ، نیست کودک اعتقادات استحكام میزان گیری اندازه هدف و منظور که دهیم می قرار

 انکودک تفكر چگونگی و نحوه پیاژه برای واقع در. است او ذهنی مشخصات درک و کودک فكر منطقی فعالیت

 لذا .دانند می چگونه کودکان که بداند خواست می دانند، می چقدر انها اینكه ونه آنها صحیح پاسخ نه است، مهم

 روش در همچنین. نمود می استنباط غلط های پاسخ از هم و صحیح های پاسخ از هم را تفكر چگونگی پیاژه

 زمودنیا اینكه جای به روش این در. شود می استفاده بالینی گرایی تمرکز نام به دیگری روش از پیاژه بالینی

 .است ازمودنی بر متمرکز روش نوع یك است، ازمودنی تحول سطح بر منطبق ازمون باشد، ازمون با منطبق

 مراحل رشد شناختی

 این از سانییك ترتیب به فرهنگی و کشور هر در افراد که معنا این به دارند ثابتی توالی مراحل این بود معتقد پیاژه

 مرحله است ممكن کودکان ،برخی است تقریبی ، پیاژه سوی از شده مطرح سنی ی دامنه. گذرند می را مراحل

 رنظ از که آید می وجود به مراحلی جریان در آدمی شناختی رشد پیاژه نظر به. .کنند طی دیرتر یا زودتر را ای

 از قبل ار مرحله یك حتما  کودکان که نیست الزم ولی هستند پیاپی مراحل. متفاوتند یكدیگر با کمّی و کیفی

 مكنم است عملیاتی پیش تفكر ی مرحله در که کودکی ، مثال برای برسانند اتمام به دیگر ای مرحله به ورود

 است مدعی پیاژه.دهد انجام نیز را عینی عملیات و حرکتی– حسی ی مرحله هردو به مختص اعمال از برخی است
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 یكسان آنان ی همه عبور سرعت گرچه ، کنند عبور مشابه ترتیب با و مشابه مراحل از باید کودکان ی همه که

 است کودک شناختی روان های جنبه سایر و شناختی رشد اساسی عوامل از یكی زمان عامل او نظر به. نیست

 روان ی جنبه و اجتماعی – روانی ی  جنبه  دهد می قرار بررسی مورد جنبه دو از را کودک  شناختی رشد پیاژه.

 طی صرفا در یعنی ، خودی به خود طور به که است رشد از جنبه آن شناختی روان ی جنبه از او منظور. شناختی

 اندیشند می چگونه نوجوانان و کودکان که است آن بیانگر مراحل این درواقع. هوش رشد:  مثال.  دهد می رخ زمان

 . آید می پدید آنان در شناختی و فكری دگرگونیهای چه ازرشد مرحله هر ودر

 ،کندمی بندیتقسیم زیر مرحله چهار در را نوجوان و کودک ذهنی رشد پیاژه: 

 (Sensorie Motor) حرکتی -حسی مرحله اول، دوره

 در را خارج دنیای تواندنمی کودک مرحله، این در. شودمی شامل را سالگی دو تا تولد از حرکتی، -حسی مرحله

 را مرحله این پیاژه. شودمی محدود حرکتی و حسی اعمال به او شناختی هایفعالیت لذا و سازد درونی خود ذهن

 :کندمی تقسیم فرعی مرحله شش به

 کلی و خودی به خود هایفعالیت شامل باشد،می ماهگییك تا تولد از که مرحله این بازتابی؛ فعالیت مرحله

 عالیتف نیز موارد برخی در و اندشده جدا ارگانیسم کلی هایفعالیت از که است هاییبازتاب همچنین و ارگانیسم

 مانندمین باقی اولیه صورت همان به یا و روندنمی بین از تدریجبه که هاییبازتاب یعنی. کنندمی عرضه کارکردی

 اندتونمی کودک تولد، روز در مثال . شوندمی سازهمسان الگوهای پیدایش موجب و یابندمی رشد تمرین اثر در و

 یحت و کند منطبق آن با را خود دهان و لب وضع که آموزدمی سرعت به اما بمكد، درست را پستانك یا پستان،

 .بیابد را آن دهان سرو دادن حرکت با تواندمی بعدا 

 اصطالح این از منظور. شودمی شامل را ماهگی چهار تا یك حدود از مرحله این دوری؛ هایواکنش اولین مرحله

 کردن بسته و باز مانند. پردازدمی آن تكرار به تصادفی، صورت به عمل یك انجام از پس کودک که، است آن

 .انگشتان مكیدن یا انگشتان

 دومین مرحله، این در. شودمی شامل را ماهگیهشت تا چهار از نیز دوره این ثانویه؛ دوری هایواکنش مرحله

 هایعادت اینها که است این در دوری هایواکنش اولین با هاواکنش این تفاوت. شوندمی ظاهر دوری هایواکنش

. شوندمی شامل هم را محیط کودک، بدن برعالوه هاواکنش این ضمنا  و را هابازتاب نه هند،دمی تغییر را حرکتی

. گویندیم ثانوی هایواکنش هاآن به رواین از و هستند محیط متوجه بیشتر و متمرکزند کوک بدن بر کمتر یعنی

 کند،می صدا تولید آن دادن تكان که انددنمی ابتدا شود،می داده ایجغجغه کودک به مرحله این در کهزمانی مثال  

 .پردازدمی عمل این تكرار به شنید، را آن صدای و داد تكان تصادف به را آن آنكه از بعد اما
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 این در. گیردمی دربر را ماهگیدوازده تا ماهگیهشت از نیز مرحله این ثانوی؛ هایوارهطرح هماهنگی مرحله

 آن پیاژه که آورندمی وجود به را تریپیچیده هایوارهطرح و. شوندمی هماهنگ دوری هایواکنش دومین مرحله،

 مانعی تواندمی کودک که رسدمی ایمرحله به( هاوارهطرح) اعمال بین هماهنگی. نامدمی ثانویه هایوارهطرح را

 خود نظر مورد هدف به شیئ یك دادن قرار واسطه طریق از یا برسد، خود نظر مورد شیئ به تا کند برطرف را

 .یابد دست

 این در. شودمی شامل را ماهگی هیجده تا ماهگی دوازده از نیز مرحله این دوری؛ هایواکنش سومین مرحله

 نآ موجودیت سازیم، دور او دید حوزه از را شیئی اگر یعنی شود؛می کامل کودک نزد در شیئ بقاء مفهوم مرحله،

 در ،کنیم پنهان که جا هر در بلكه اولیه، محل در نه را شده پنهان شیئ یعنی. شد خواهد حفظ کودک برای شیئ

 .گشت خواهد آن دنبال به جاهمان

 ماهگیهیجده از حرکتی -حسی دوره فرعی مرحله آخرین ذهنی؛ هایفعالیت طریق از جدید وسایل ابداع مرحله   

 را محیط از هاییجنبه تواندمی کودک دوره، این در. است بعدی دوره به گذر مرحله ،مرحله این. شودمی شامل را

 هبلك عملی، و عینی خطای و آزمایش راه از تنهانه را جدید وسایل شودمی قادر و. کند بازنمایی ذهنی صورت به

 .بیابد شود،می ناگهانی درک به منجر که شدهدرونی هایترکیب راه از

 ویژگی های مرحله حسی حرکتی

 فضا ، شی یعنی کند، می زندگی ان  در کودک که جهانی اصلی مقوله چهار حرکتی حسی مرحله در ، 

 . گیرد می شكل تدریج به علیت و زمان

 است ناپیروی سطح در اخالقی تحول  . 

 وجهت با. گیرد می شكل کودک در کامل طور به(  شی بقای)  شی پایداری حرکتی حسی مرحله پایان در 

 شكل یبترت. است پیاژه دیدگاه در مهم بسیار مفاهیم از یكی ، جسم بقای یا شی پایداری مفهوم اینكه به

   . کنیم می بیان آن دقیق شكل به پیاژه نظر از را مفهوم این گیری

 کند، می دنبال را کند می حرکت و دارد قرار وی دید میدان در که شی طفل ، ماهگی 2 تا 1 بین 

   .گردد نمی ان دنبال به دیگر شود، می خارج طفل دید از که هنگامی اما

 ببیند را شی اگر است، شده برقرار هماهنگی حدودی تا گرفتن و دیدن بین که ماهگی 1 تا 2 بین 

   .نیست جریان متوجه وی باشد، طفل خود دست داخل در حتی شی اگر اما کند، می دراز دست

 چشم جلوی را شی اگر یعنی.  برد می پی شی دایمی وجود به تدریج به طفل ماهگی 61 تا 8 بین 

 رد را شی ان اگر تدریج به و ترتیب همین به.  گردد می ان دنبال به کودک ، کنیم پنهان کودک

 اما ،(    جستجوی خطاب) گردد می ان دنبال به اول جای در فقط ابتدا ، کنیم پنهان دیگری جای
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 تا 69 از یعنی ، ششم مرحله زیر طول در.  گردد می ان دنبال به نیز بعدی های مكان در تدریج به

   .گیرد می شكل کودکان در کامل صورت به شی پایداری مفهوم ، ماهگی 12

 زمایشا به. باشد داشته ارتباط خود از اگاهی با است ممكن شی مفهوم درک مساله شود می گفته سویی از 

   .نمایید دقت ذیل مشهور

 نگاه خود تصویر به او.  دهیم می قرار ایینه مقابل در اورا و کنیم می قرمز را ای ماهه 5 کودک بینی روی 

 دست او ، کنیم تكرار را کار همین اگر ماهگی 61 در.  چرخاند می اطراف به را خود سر بعد و کند می

 رتصوی داند نمی هنوز اما کند، می نگاه را ایینه پشت سپس کند، لمس را ایینه تا کند می دراز خودرا

 از پس کودک شود، تكرار ماهگی 11 در ازمایش این اگر. است دیگری کودک دنبال به زیرا. است خودش

 .است برده پی خود وجود به یعنی میكند، پاک دست با را خود بینی ، ایینه به کردن نگاه

 (Preoperational Thinking) عملیاتیپیش تفكر مرحله: دوم دوره

 آن اتی،عملیپیش به مرحله این گذارینام علت. شودمی شامل را سالگیهفت تا پیاژه عملیاتیپیش تفكر مرحله

 مرحله ود دارای مرحله این. نیستند منطقی تفكر یا عملیاتی، تفكر به قادر هنوز مرحله این در کودکان که است

 :است زیر شرح به فرعی

 این ضمن در. است چهارسالگی حدود تا دو حدود از ؛ (Preconceptual Thinking)مفهومیپیش تفكر -6

 آغاز هایشانشباهت برحسب را اشیاء بندیطبقه هاآن .یابندمی دست آموزیمفهوم اساس به کودکان دوره،

 و "ماما" زنان همه و "بابا" مردان همه آنان باور به لذا شوند؛می خطا مرتكب شانمفاهیم لحاظ از اما کنند،می

 بلكه استقرایی، نه است، قیاسی نه تحول از دوره این در کودکان منطق. هستند "من مال" هابازیاسباب همه

 و بزرگ حیوان آن. هستند چهارپا بزرگ هایحیوان گاوها: »است چنین استدالل نوع این از مثالی. است تمثیلی

 «.است گاو یك آن پس چهارپاست؛

 کودکان دوره، این ضمن در. است سالگیهفت حدود تا چهار حدود از ؛(Intuitive Thinking) شهودی تفكر -1

 ینا کودکان تفكر ویژگی ترینشاخص. منطق و قانون نوعی طبق بر نه کنند،می حل شهودی طور به را مسایل

 به ذهنی نگهداری. اندنیافته دست (Conservation) ذهنی نگهداری یا بقاء مفهوم به هنوز که است این دوره

 نظرصرف ماند،می باقی اشیاء مساحت یا مقدار، طول، شماره، که است شده تعریف مطلب این درک توانایی صورت

 که نهد،می نام سوگرایییك مسئله این بر پیاژه،. شوند داده نشان کودک به مختلف هایصورت به اشیاء اینكه از

 یلوک یك که دهد تشخیص تواندنمی مثال  . آیدمی پدید حجم و اندازه عدد، نگهداشت در کودک ناتوانی سبب به

 .است برابر پنبه کیلو یك با آهن
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 مرحله زیر سه به عملیاتی پیش مرحلهو  اند کرده گذاری نام منطقی پیش رامرحله مرحله این نیز مولفین از عضیب

  :کنند می تقسیم

  ( سالگی 2 تا 1)  مستقیم درک یا شهودی مرحله زیر .6

  ( سالگی 5 تا 2)  ادراکی راکد بندی شكل مرحله زیر .1

  ( سالگی 7 تا 5)  مفصلی یا بینی بین مرحله زیر .2

 : مستقیم درک یا شهودی مرحله زیر -6

 زمینه چهار در تغییرات مرحله زیر این در. است ذهنی جدید های ابزار به روانی سازمان تجهیز مرحله مهمترین 

   :گیرد می صورت

 شود می زبان نام به جدیدی ابزار به مجهز کودک روانی سازمان:  عالمتی کنش.   

 می کار به ، نیست حاضر فعال که شی و عمل یك مظهر عنوان به را شی یا عمل کودک:  رمزی کنش 

  .برد

 الگو غیاب در تقلید:  متفاوت تقلید  

 ذهنی تصاویر گیری شكل:  ذهنی تصاویر  

  .شود می نامیده نمادی های کنش رمزی کنش و عالمتی کنش که است یادآوری به الزم

   : ادراکی راکد های بندی شكل مرحله زیر -1

 کوچكی و بزرگی ، زیادی و کمی از مفاهیمی اینجا در.  است مبتنی «اشیا ظاهری های جنبه بر ادراک ، 

 نازمو و ها مرغ تخم ازمون از پیاژه. باشد می ادراکی شرایط تابع منتهی اید، می وجود به نزدیكی و دوری

  .کرد استفاده نبات اب های شیشه و عصاها و ها پیرمرد

 :  مفصلی یا بینی بین مرحله زیر -2

 است عینی عملیات بروز و ادراکی راکد های بندی شكل بین فاصل حد . 

  به اندتو نمی کودک مثال. گیرد می انجام ناقص و ناتمام صورت به مرحله این در عینی عملیات بنابراین 

 .دهد انجم بالعكس یا و کوچك به بزرگ از را چوب تیره تعدادی کردن ردیف عمل کامل طور

 مرحله پیش عملیاتیویژگی های 

 پیاژه ،(  سازی وانمود)  رمزی های کنش و زبان مانند نمادی یا سمبولیك رفتار به کودک شدن مجهز 

 کرده اییدت را مساله این ناشنوا کودکان با تحقیق. ) است سمبولیك تفكر انعكاس زبان، که است معتقد

  . (است
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 الگو غیاب در تقلید یا متفاوت تقلید گیری شكل. 

 بینی مرکز خود یا محوری خود : 

 قطهن بین کودک که است معنا این به محوری خود. است عملیاتی پیش مرحله در بارز و مهم های ویژگی از یكی

 تصور. ردبگی نظر در را دیگران دیدگاه نمیتواند کودک واقع در. نیست قائل تفاوتی دیگری نظر نقطه و خود نظر

 رد چیز همه کند می تصور کودک. بینند می نیز دیگران که است جهانی همان بیند می او که جهانی کند می

 زا یكی. است مشهود عینی واقعیت و شخصی واقعیت بین تمایز فقدان نوعی. افتد می اتفاق او حوش و حول

 .است پیاژه کوه سه ازمایش کودکان، محوری خود گیری اندازه برای پیاژه های ازمون مشهورترین

 :شود می   مشاهده شكل سه به خودمحوری یا بینی میان خود

   . علی و زمانی فضایی، های محوری خود یا مستقیم محورهای خود  -6

 : مستقیم غیر محورهای خود  -1

  : از عبارتند و گذارد می ارتباط در خود من با را مساله کودک انها در که

 صاحب را جانداری غیر هر. دارد جان چیز همه که معتقدند کودکان اکثر (: گرایی جان)  پنداری جاندار 

   :شود می اصالح زیر ترتیب به پنداری جان. دانند می هوشیاری و اراده

  .است جاندار چیز همه معتقدند کودکان سالگی 1 - 7 سن تا -

  .است جاندار کند، می حرکت چه هر معتقدند کودکان سالگی 9-8 سن تا -

   .است جاندار کند، می حرکت خودش هرچه معتقدند  کودکان سالگی 66-61 سن تا -

   .دارند جان نباتات و زنده موجودات تنها که معتقدند کودکان سالگی 61 سن در -

 نسانا دست با طبیعی وقایع که معتقدند کودکان ، خودمحوری علت به :پنداری ساخته یا گرایی مصنوع 

 پنداری ساخته. است کرده خلق انسان را ها کوه ، ستارگان ماه، خورشید،. پذیرد می انجام او اعمال و

 در. داند می چیزها واقعی علت را شناختی روان های انگیزه کودک ان در که است علیت پیش تفكر نوعی

   .اورد وجود به را دیگری چیز هر تواند می چیزی هر نیز سحری علیت

 داند می کردن عمل معادل را تفكر کودک آن  در و است مرحله این ویژگیهای از نیز جادویی تفكر.   
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 ینبنابرا. است واقعیت یك انها خواب. است واقعیت یك ها انسان و «اشیا اسم کودکان برای :گرایی واقع 

   .بودن هم مثل یعنی بودن اسم هم

 كی است ممكن کودک بیفتد، اتفاق هم کنار در واقعه دو هرگاه یعنی ،معلول و علت بین ناقص رابطه 

   .شود قایل انها بین معلولی و علت رابطه

 ویس از بازی قواعد نپذیرفتن مانند. است ها فعالیت در قواعد کاربرد با رابطه در که اجتماعی های خودمحوری  2

 . مرحله این کودکان

 اهدشو بعضی زیرا اند، داده قرار تردید مورد را پیاژه محوری خود مفهوم ، اخیر های پژوهش اینكه توجه قابل نكته

. دبگیرن نظر در را دیگران دیدگاه توانند می و ندارند را(  خودمحوری)  ویژگی این کودکان همه که دهد می نشان

 ونیم 2 کودکان درصد 81 ازمایش این در که است کوچولو پسر و پلیس ازمایش مورد این در ها ازمایش از یكی

  .بگیرند نظر در نیز را دیگری نظر نقطه توانستند ساله 5 الی

   Concrete Operations یا عینی یا ملموس  محسوس عملیات مرحله: سوم دوره

 یطمح با رابطه در کودک فعالیت رشد، از مرحله این در. شودمی شامل را سالگییازده تا سالگیهشت از دوره این

 و محسوس امور به را اعمال این اما کند،می کسب را منطقی اعمال انجام توانایی کودک. است محسوس و عینی

 .انتزاعی هایپدیده و فرضی امور به نه دهد، انجام تواندمی عینی

 ار اعمال توانندمی بلكه ندارند، خطا و کوشش اعمال انجام به نیازی کودکان قبل، مراحل برخالف مرحله، این در

 ردیف و بندیطبقه را مختلف امور توانندمی عالئم کمك با. بزنند حدس پیش از را هاآن نتایج و کنند بینیپیش

 جازها کودک به رشد، از مرحله این شناختی هایظرفیت. بنویسند و کنند حساب بگیرند، یاد را خواندن کنند،

 و عالیق و اعتقادات دیگران که فهمدمی او. شود تراجتماعی و کند بهتر را دیگران با خود ارتباط که دهدمی

 این در. بفهمد را آنان احساس و حالت و بگذارد دیگران جای به را خود تواندمی او. دارد متفاوتی ذهنی هایزمینه

 همراه او برای گفتگو نوع این. هددمی سازمان را دیگران با خود مستقل وگوهایگفت اولین کودک که است مرحله

 خود فكری هایجریان ایاندازه تا که شودمی قادر باراولین برای او همچنین،. است دوجانبه ارتباط ایجاد فهم با

 .کند مرور را

 ویژگی های عملیات عینی

 گنجی درون مانند)  بندی طبقه توانایی ، مفاهیم تشكیل ، عینی منطقی عملیات بروز مرحله ، مرحله این 

 و دتربلن ، تاریكتر مانند صفاتی درک)  نسبی تفكر ای مجموعه های ساخت تشكیل کردن، ردیف و(  ها

 .  است....( 
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 بازگشت عمل به مجهز کودک تفكر دارد، استقرایی تفكر دهد، انجام ذهنی عملیات است قادر کودک 

 . شود می مستقر(  کل و «جز رابطه)  روابط منطق. شود می ذهنی نگهداری و پذیری

 در مساحت نگهداری ، سالگی 8 در وزن نگهداری ، سالگی 7 تا 1 در طول و عدد مایع، ، ماده نگهداری 

 کمیت تثبیت که است یاداوری به الزم .گیرد می شكل سالگی 66 در حجم نگهداری و سالگی 61 تا 8

 ذیریپ بازگشت پایه است، پذیری بازگشت تابع نیز ذهنی نگهداری دارد، ذهنی نگهداری توانایی به نیاز

   .است ذیل شرح به استدالل نوع سه نیز

 همانی این استدالل   

 عكس عمل استدالل   

 جبران استدالل   

 این به نسبت هوشیاری با مسیر یك جهت دو  در عمل یك اجرای ظرفیت یعنی ، پذیری بازگشت ضمنا 

 1 و 2 با است مساوی 2 بر تقسیم1 مانند گیرد می صورت جهت دو در که است عمل همان این که نكته

 .  2 با است مساوی 1 ضربدر

 که معناست بدین مفهوم این و است عینی عملیات مرحله های ویژگی از یكی نیز زدایی تمرکز 

. کنند متمرکز همزمان طور به موضوعی یا شی مختلف های برجنبه را توجهشان توانند می کودکان

  .دارند بعد یك از بیش «اشیا که فهمند می انها

 کند نمی تغییر شی اصلی خصوصیات ان براساس که است منطقی اصول از یكی هویت اصل . 

 با است برابر  پس ، باشد    با برابر    و باشد    با برابر    اگر که کند می بیان نیز تعادل اصل      . 

 دارد وجود مراتبی سلسله روابط مقوله بین دهد می نشان که است منطقی اصل نیز گنجی درون. 

 (Formal Operations) صوری عملیات مرحله: چهارم دوره

 ورام حسب بر تفكر توانایی تدریجبه کودک دوره، این در. شودمی شامل را سالگیپانزده تا دوازده از دوره، این

 امن صوری عملیات مرحله را مرحله این جهت بدین. شودمی مسلط صوری قوانین بر و کندمی کسب را انتزاعی

 نیز را فرضی و احتمالی موارد محسوس، اشیاء برعالوه رشد، از مرحله این در نوجوانان هایاندیشه و گذاشتند

 کار به ار قیاسی -ایفرضیه روش برمبتنی عملی تفكر شوند،می قادر مرحله این در نوجوانان لذا و شوندمی شامل

 خود یهفرض وارسی به محسوس، اشیاء به مراجعه به نیاز بدون و بپردازند فرضیه طرح به توانندمی یعنی. بندند

 برای هاییآرمان جهت همین به و کنندمی فكر خود ذهنیات و افكار درباره مرحله، این در نوجوانان. کنند اقدام

 هاستواقعیت با مغایر که نظرهایی اظهار و افكار مقابل در تواندمی سنین این در نوجوان. سازندمی شانآینده و خود

 .نماید استدالل و مخالفت
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 ویژگی های مرحله عملیات صوری

 است ممكن بعد ظهور نوجوانان، فكری خصیصه بزرگترین . 

 ابندی می توحید منظومه یك در اند، یافته تحقق باناهمترازی و جداگانه صوری سطح در که عملیاتی 

 .شود می نامیده شبكه که است چیزی این و

  کرد تقسیم ذیل ویژگی پنج در توان می را مرحله این ساختاری تغییر.   

   :استنتاجی فرضی عملیات  6

   . ان از گیری نتیجه و مساله یك کردن فرض یعنی

   :قضایا منطق  1

 لتحا به تواند می را روابط. کند می استفاده ای پیشرفته صورت به( بندی طبقه)  کل و «جز منطق از کودک

   .کند بیان انتزاعی

   :یكدیگر از محتوی و شكل جداشدن  2

   . کند ردیف یا بندی طبقه را انها تواند می «اشیا حضور بدن مثال

   :ها تناسب  2

 به عملیات عینی منطقی عملیات واقع در.  دهد می تشكیل را ها تناسب یا 1 توان به عملیات نظام انتزاعی فكر

 ، روابط بین صوری فكر اما شوند، می بسته کار به حضوری «اشیا مورد در مستقیما که معنا بدین. است یك توان

   .سازد می برقرار روابطی

   : ترکیبی عملیات  5

 ان از ریگی نتیجه و عمل و فكر ترکیب شبكه، تشكیل یا انتزاعی عملیات های بنه روان هماهنگی و یكپارچگی

   .است یافته سازمان و انتزاعی هوش دهنده نشان که

 چهارگانه یها شكل تغییر گروه. گردد می نایل جویی تعادل سطح باالترین به نوجوان مرحله این در پیاژه اعتقاد به

 حاصل R  ،C و N   تراکم از که(   C)  همبسته و( R)   متقابل(  N)  معكوس( I)   همسان شكل تغییر چهار از

 . شود می
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 شناختی رشد مراحل درباره نكته چند

 مقصود .دارند تفاوت یكدیگر با کیفی لحاظ به پیاژه ژان توسط شده مطرح شناختی رشد مختلف مراحل 

 متفاوت رشد مختلف مراحل در پیرامونش و جهان و خود از کودک دریافت که است این کیفی تفاوت از

 .گیرد می صورت مختلف اشكال به نیز آنها تفسیر و تعبیر و مسائل با برخورد نحوه مسلما و است

 که است آن معنی به این. دارد را خود خاص عملكرد و شناختی،ساخت رشد مختلف مراحل از یك هر 

 بدون تواند نمی کودک و شود می ظاهر معین نسبتا   زمان در و معین نظم با کودکان همه فكری تحول

 .شود وارد بعدی مرحله به پیشین مرحله طی

 حیطم شرایط و کودک درونی وضعیت تناسب به دیگر مرحله به مرحله یك از شناختی تحول زمانی دامنه 

 .است متفاوت خارج

 مفاهیم گیری شكل زمینه که ای گسترده های پژوهش به توجه با را کودک رشد مختلف مراحل پیاژه 

 با همچنین و داده انجام...  و قانون عدد، علیت، زمان، فضا، مكان، همچون مفاهیمی شناختی مختلف

 .  است کرده بیان کودک اخالق و رفتار آموزی، زبان و تخیل نحوه به توجه

 اخالقی پیاژهنظریه رشد 

 انتومی را آنان که رساندمی نتیجه این به را ما غربی شناسانروان میان در اخالقی رشد هاینظریه بررسی 

 ریشة هاید، و هافمن راین، گودال، الرنز، جمله از غربی شناسانروان از گروهی. کرد بندیدسته گروه سه در

 چون تحلیلگرانی روان جمله از دیگر گروهی. دانندمی انسان زیستی تكامل تاریخ در را اجتماعی رفتار و اخالقیات

 می تلقی اجتماعی هنجارهای با سازگاری را اخالقیات ندورا،ب چون اجتماعی یادگیری پردازاننظریه و فروید،

 رشد سطح که هستند شناسانیروان شده، واقع توجه مورد همه از بیش دیدگاههایشان که سوم، گروه. کنند

 یندگینما را گروه این دیگری شناسروان هر از بیش کولبرگ الرنس و  پیاژه ژان. میدانند اخالق اساس را شناختی

 العاتمط اخالقی رشد مورد در که نیز را گیلیگان جمله از روانشناسان از دیگر برخی فكری بنیادهای. کنند می

 .دانست شمار همین در توانمی اند،داده انجام تری تازه

 پیاژه اخالقی قضاوت

 ماعیاجت جهان از او ادراک شالوده حال عین در بلكه است فیزیكی دنیای از کودک زیربنای تنها نه شناختی رشد

 خواستمی پیاژه است، اهمیت حائز ایجامعه هر در اجتماعی عرف و اخالقی قواعد درک که آنجا از. هست نیز

 نیرومند تأثیر بر مبنی معاصر هاینظریه درستی درباره وی. شوندمی قواعد این درک به موفق کودکان چگونه بداند
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 قواعد زا کودکان درک که کشید پیش را فرض این و کرد تردید زمینه، این در کودکان فهم و درک رشد بر والدین

 .است همگام آنها رشدشناختی کلی سطح با اجتماعی عرف و اخالقی

 بازی وعین) کودکان بازیتیله از وی مشاهدات بر مبتنی زمینه این در پیاژه اولیه پردازینظریه اینكه جالب نكته

 و عنیم منشاء، مورد در بازتیله کودکان از پیاژه. بود مختلف سنین در( دوران آن اروپائی کودکان بین در متداول

 قواعد این از کودکان درک در مرحله دچار آنها هایپاسخ براساس و پرسید، سؤاالتی هایشانبازی قواعد اهمیت

 ام توجه مورد حاضر بحث در که دارند تعلق عملیاتیپیش دورهبه قوانین درک نخست مرحله دو. کرد پیشنهاد

 . است

 ایهبازی به کودکان کههنگامی یعنی شود،می ظاهر عملیاتیپیش دوره ابتدای در قواعد درک مرحله نخستین

 کنار در بازی: زنندمی (parallel play) “موازی بازی” به دست مرحله این در کودکان. پردازندمی نمادی

 خود میل به کودک هر بازی، نوع این در. دیگران با یافتهسازمان ارتباط بدون ولی مشترک اشیاء با و دیگر کودکان

 یك در را مختلف رنگی هایتیله کودک است ممكن مثال، برای. ندمی پیروی خودش خاص قواعد مجموعه از

 به “قواعد” این. بغلتاند اتاق دیگر سوی به سوئی از کوچكتر هایتیله از بعد را بزرگتر هایتیله یا دهد قرار گروه

 هیچ راستای در قواعد این عالوهبه و دهد،می تغییر دلخواه به را آنها بارها کودک ولی دهندمی نظم کودک بازی

 .نیست رقابت یا همكاری مانند جمعی هدف نوع

 یبرا وظیفه احساس سالگی، پنج آغاز از. رسدمی پایانبه قواعد برابر در گیریسهل بارهیك مرحله، دومین در

 تعیین خدا، یا والدین احتماال  قدرت، مرجع یك که مطلقی اخالقی الزامات عنوانبه قواعد تلقی و قواعد مراعات

 گونههر از مهمتر آنها از موبه مو اطاعت و هستند ناپذیر تغییر و مقدس پایدار، مقوالتی قواعد،. یابدمی رشد کرده،

 در هک پذیرندنمی مرحله این در کودکان مثال، برای. کشندمی پیش آنها تغییر برای آدمیان که است دالیلی

 .نندک شرکت بازی در بتوانند نیز کوچكتر کودکان تا داد تغییر را بازی آغازین وضعیت توانمی بازیتیله

 moral) اخالقی گرائیواقع از مرحله این در کودک که رسید نتیجه این به پیاژه دیگر، هایبررسی و بررسی این از

realism)، از و مقدر اموری اخالقی، قواعد. است فیزیكی قوانین با اخالقی قواعد خلط نوعی که کندمی پیروی 

 قواعد یبعض از سرپیچی که پرسش این برابر در کودک. جاذبه قانون مانند درست - هستند جهان ثابت هایویژگی

 :دارد پی در( تنبیه) مجازات قطعا   که دهدمی پاسخ دارد، پی در نتایجی چه( دزدی یا دروغگوئی مانند) اخالقی

 .گیردمی زیر را او ماشین یا و کندمی تنبیه را او خدا

 اعلف نیت و قصد برمبنای نه و است آن پیامدهای براساس بیشتر عمل، هر درباره کودک قضاوت مرحله، این در

 کیدزد مادرش غیاب در کودکی آنها، از یكی در. گفت قصه جفت چند کودکان برای نخست پیاژه مثال، برای. آن

 زند،ب نادرستی کاربه دست آنكهبی دیگری پسر. شكندمی را فنجانی کار این حین در و خوردمی مربا مقداری
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. “ست؟ا ترشیطان پسر دو این از کدامیك” پرسیدمی کودکان از پیاژه. شكندمی را سینی هایفنجان همه تصادفا 

 انگیزه یا قصد به توجه بدون بود، شده بیشتری خسارت موجب که را کودکی کار عملیاتی،پیش دوره در کودکان

 بمحسو کودکی از بدتر است دیده “گاو اندازه به سگی” گویدمی مادرش به که هم کودکی. دانستند بدتر او،

 ودشنمی گاو اندازه به که سگ زیرا چرا؟. است گرفته خوب نمره مدرسه در بگوید مادرش به دروغ به که شودمی

 از را عمدی و طلبانهفرصت هایدروغ تواندنمی کودک عملیاتیپیش دوره در. است بزرگتری دروغ بنابراین و

 .دهد تمیز ضرر،بی اما آمیزاغراق نادرس هایگفته

 اخالقی و الهی دستورهای نوعی را اجتماعی هایعرف و هابازی قراردادی مقررات عملیاتی،پیش دوره در کودکان

 آن از حاکی اخیر هایپژوهش. داد تغییر کنندگانمشارکت بین ساده توافق راه از را آنها تواننمی که دانندمی

 ایزتم اخالقی دستورهای و اجتماعی قراردادهای بین توانندمی نیز عملیاتیپیش کودکان همین حتی که است

 .شوند قائل

 تیح بگویند، شد خواسته آنها از و شد داده عمل چند از فهرستی سالههفت کودکان به بررسی، یك در مثال، برای

 زدی،د گفتن،دروغ کودکان از بسیاری. است بدی کار هاعمل آن از یكکدام انجام باشد، نداشته وجود مقرراتی اگر

 نآنا برعكس،. باشد نداشته وجود آنها منع برای مقرراتی اگر حتی دانستند، نادرست را خودخواهی و زدنکتك

 با غذاخوردن یا دختران دستشوئی به پسران ورود او، کوچك اسم با معلم کردنخطاب کالس، در آدامس جویدن

 قرراتم بین بودند قادر آنها عالوه،به. دانستندنمی نادرست نباشد، آنها انجام علیه مقرراتی کهزمانی تا را دست

 جودو که بودند معتقد مثال، برای. شوند قائل تمایز خودشان رفتار بر حاکم مقررات و دیگران با رفتار بر حاکم

 دیگر مشابه موارد و او، کوچك اسم با معلم کردن خطاب کالس، در آدامس جویدن علیه مدرسه در مقرراتی

 خواهندمی والدین وقتی) آفتابی روزهای در تلویزیون تماشای قبیل از مواردی علیه مقرراتی نباید اما دارد، ضرورت

 رایب بلند موی داشتن و شده، منع او با آمد و رفت که کسی با ارتباط ،(کنند بازی خانه از بیرون فرزندانشان

 ) بگیرد تصمیم شخص خود باید مسائل این در چون باشد، داشته وجود پسران،

 به دخترانه لباس با پسرها” که بودند مخالف دیگر نیمی و موافق ساله 7 کودکان از نیمی مشابهی، بررسی در

 کشوری در: ”کردند اعالم کودکان 91۸.“ ندارد وجود آن علیه مقرراتی کردمی اعالم مدیر” آنكه ولو ،“بیایند مدرسه

 .باشد داشته ایرادی نباید رفتار آن به زدن دست ندارد، وجود رفتاری چنین علیه مقرراتی که
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 بازی مورد در پیاژه نظریه

 ارادی غیر حرکات نوین محیط با سازگاری با همزمان و تولد اوایل در کودکان. گرددمی آغاز کودک تولد با بازی

 جانبه همه رشد و محیط با کودک هماهنگی. ندارد مفهومی و معنی هیچ کودک برای ابتدا حرکات این. کنندمی

 .گردد ظاهر مادر ویژهبه اشخاص حرکات و صداها از تقلید شكل به مرور به غیرارادی حرکات تا شودمی سبب او

  :شكل سه به خود تكامل و رشد مسیر در کودکان، بازی و پیشرفت که است معتقد او

 رشد اول مرحله در ابتدا کودک. گرددمی نمایان قاعده، با هایبازی -2 نمادین هایبازی -1 تمرینی هایبازی -6

 حرکاتی با. اندازدمی کاربه را خود هایچشم و پاها ها،دست. آوردمی حرکت به را خود بدن اعضای فراگیری و

 نای در. رسدمی دیگران حرکات تقلید مرحله به سپس و دهدمی نشان واکنش محیط و دیگران مقابل در ساده

 کندیم تقلید را آنها حرکت اطرافیان، حرکات مقابل در واکنش بر عالوه کودک یابدمی ادامه سالگی دو تا که دوره

 داابت جدایی هنگام به مادر با را شیرخوار کودک خداحافظی او. دهدمی نشان همانند و مناسب نسبتا واکنشی و

 عمل این زیرا. داندمی دیگران یا مادر از تقلیدی و العملیعكس حرکتی را آن صرفا و داندمی مفهومبی و معنیبی

 از جدایی قصد مادر که زمانی حتی. گرددمی صادر کودک از موقعیت هر در و ندارد واقعی مصداق اوقات اغلب

  .دهدمی تكان را خود دست کودک ندارد، را کودک

 با و مناسبتر شكل به را صداها و حرکات و نهندمی فرا پا مرحله این از روانی -جسمانی رشد افزایش با کودکان

 کنند،می رشد که مرور به و دهندمی نشان بیشتری مهارت حرکات در. دهندمی انجام کمتر خطای و آزمایش

  .شودیم انجام تریافزون مهارت با و ترپیچیده رفتارها نهایت در و سازندمی ظاهر را مختلفی تقلیدی حرکات شكل

 وانمندت و گیردمی شكل قبلی هاییادگیری اساس بر حرکاتشان گذارندمی سر پشت را مرحله این که کودکانی

 و اعمال مقدمه کودک عمل این. کنندمی تقلید ندارند، حضور که را حیوانات یا افراد صداهای و حرکات شوند،می

 و موجودات دادن نشان برای سمبلیك، حرکات از سالگی دو پایان در شودمی قادر و گرددمی وی نمادی بازیهای

 رکتح به را آنها آنكه ضمن و کندمی استفاده گربه برای سنگی تكه از که چنان. کند استفاده واقعی، اشیای

. دهدمی نشان را هاسگ دعوای و اندازدمی هم جان به را خود انگشتان. کندمی تقلید را گربه صدای آورد،درمی

 به را او ورود زمینه کودک، اعمال این. کندمی تقلید را والدین حرکات و گذاردمی هم مقابل در را عروسك دو

 .کندمی فراهم تجسمی دنیای
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 تمرینی هایبازی

 سلم کودک زیرا داند؛می حواس از بردن لذت برای ایوسیله را بازی پیاژه تمرینی، هایبازی چگونگی بیان در

 حواس کارگیریبه راه از را اشیاء مختلف کیفیت احساس و بدن اعضای حرکات کردن، گوش چشیدن، کردن،

  .گرددمی او بردن لذت سبب جریان این و یابددرمی

 خطا و آمایش ابتدایی شكل از حرکاتش و پردازدمی تكرار به گذارد،می فرا پا تقلید از حواس، از استفاده با کودک

  .بزند دست تریپیچیده اعمال به بتواند کودک تا شوندمی ایمقدمه تقلیدی حرکات این. رسدمی مهارت به

 نمادین هایبازی

. ندشومی کودکان بازی وارد جدیدی عناصر یابد،می ادامه سالگی پنج تا سالگی دو از که بازی، از مرحله این در

 چوبی كهت از. شوندمی داده نمایش دیگر اشیای وسیله به ندارند وجود که اشیایی. یابندمی شكل تغییر هاواقعیت

 تجربیات تمرین به مرحله این در کودک. سازندمی خانه یا باغچه هم کنار در بالش چند دادن قرار با و اسب،

 .کندمی آزمایش و تجربه مختلف هایشكل به را آنها و پردازدمی زندگی

 قاعده با هایبازی

 سنین در مرحله این. شودمی قاعده با هایبازی مرحله وارد او نمادین، هایبازی مرحله از کودک گذشتن از پس

 برای بازی اثرات مرحله این در. رسدمی خود رشد نهایی مرحله به سالگی 66 در و یابدمی ادامه سالگی 7 تا 2

 هاییبازی انجام او. شودمی انجام کاملتر صورت به زمان گذشت کودک رشد با همزمان و ماندمی باقی عمر تمام

 طول در و هستند نهادی هابازی از بعضی زیرا. داندمی مناسب دبستان از قبل کودکان برای را آسان قواعد با

 حال در همواره هابازی نوع این. است داشته وجود جوامع بین در مختلف اشكال به بشر مختلف هاینسل زندگی

 رفتار مشاهده طریق از را نهادی هایبازی کودک،. اندجمله آن از «باشكقایم» و «لیلی» بازی. اندبوده تكامل

  .گیردمی فرا تقلید اساس بر قواعد از پیروی با و اطرافیان و تربزرگ کودکان سایر

 به سپس و آوردمی در نهادی هایبازی شكل به را آنها ابتدایی هایبازی تقلید با کودک نهادی، هایبازی بر عالوه

 اینقطه از را خود چوبی اسب یا کوکی ماشین یا عروسك مثال عنوان به. پردازدمی خود هایبازی برای قواعد وضع

 با خود هایبازی برای قوانینی و قواعد و کندمی متوقف قرارداد، اساس بر ای،نقطه در و آوردمی در حرکت به

  .کندمی وضع سایرین

 ضعو به بازی، کلی قواعد پذیرش ضمن او. کندمی وضع تریپیچیده قراردادهای کودک که هاستبازی نوع این در

 هاازیب شدن کامل به که است کودکان توسط شده تنظیم و موقتی قواعد همین. پردازدمی نیز موقتی قراردادهای
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 ضوابط و ترپیچیده اشكال با نیز بزرگسالی در و یابدمی ادامه مختلف سنین هایبازی در تكامل این و کندمی کمك

 هک دارد اعتقاد آورده دست به کودکان رفتار مطالعه از که ایارزنده تجارب به توجه با پیاژه. گرددمی انجام خاص

 هایارزش به جانبه همه رشد بر عالوه کودک تا شودمی سبب و دارد کودک تربیت و تعلیم در ایارزنده نقش بازی

 .یابد دست راحتی به زیر تربیتی و اخالقی اجتماعی،

 کاربرد نظریه پیاژه در آموزش و پرورش

 :که دانیممی امروز پیاژه تعاملی ی نظریه به توجه با

 تعادل و اجتماعی تعامل جسمانی، تعامل یافتگی، نمو: هستند ضروری روانی تحول برای عامل چهار 

 .جویی

 فعالیت درک مستلزم آموزش سیستم و کالس در عامل چهار این همزیستی شرایط آوردن فراهم 

 .است خویشتن بنای عالی شكل یمنزله به آموزدانش خودجوش

 انانس. اطالعات کردن متراکم و گرفتن راه از نه آیدمی دست به ساختی فرآیند اثر در بیشتر شناخت 

 .کننده انبار نه است سازنده

 ،است یكسان ها فرهنگ و کودکان تمام برای مسیر این که کند می طی را را مسیری ساختن. 

 :از است عبارت باز آموزشی نظام و دیدگاه این پیامد

 که آن نه کند ابداع نو از را دانشی هر باید( فرد) کودک باشد، فعال فرآیند یك باید یاددهی یا یادگیری 

 .بپذیرد را آن نتایج

 دهدمی را نظرها نسبت فهم یاجازه کودک به و است تحقیق اهمیت دارای کودکان بین اجتماعی تعامل. 

 و اتکلم معنای. است مبتنی زبان بر که است عملی بر مقدم مستقیم یتجربه بر مبتنی عقلی عمل 

 .است عملیاتی شناخت تابع تصاویر

 مهم اصل چهار گیری شكل به منجر تربیت و تعلیم یحیطه در و پیاژه ینظریه برمبنای گرفته صورت تحقیقات

 :است گردیده آموزش در

 است سودمند زمانی تجربه یك. گیردمی نشأت درونسازی بر پیاژه تاکید از اصل این :آمادگی اهمیت اصل 

 از فراتر آموزش. دهد معنا آن به و کند درونسازی خود شناختی ساختارهای در را آن بتواند کودک که

 .است مثبت نتایج فاقد کودک تحول سطح
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 حد زا بیش یا و پیشرفته حد از بیش آموزشی محتوای :شناختی فعالیتهای برای انگیزش اهمیت اصل 

 که است بهینه دشواری ی درجه با برانگیز چالش محتوای یك مطلوب محتوای. نیست مطلوب ساده

 .شود فرد در جوییتعادل یانگیزه و تعادل عدم باعث تواندمی

 رمحو وی تحولی سطوح و کودک :آموزش محتوای و روانی تحول سطوح بین ناپذیر اجتناب ارتباط اصل 

 .گیرد می قرار آموزش

 تربیتی های روش از وی. پردازدمی عمل یمنزله به هوش مورد در پیاژه تاکید به اصل این :عمل اصل 

 عیطبی کنجكاوی براساس باید آموزش وی یعقیده به. است ناخشنود کالمی خیلی و تكراری منفعل،

 .شود بنا آن فهم منظور به جهان در عمل برای او طبیعی تمایل و کودک

 پیاژه ی نظریه از انتقاد

 است شده وارد رشد مراحل وجود یعنی نظریه اصل به انتقاد ترین مهم . 

 حد هب آنان نرسیدن سبب به نه را ذهنی نگهداری به مربوط های آزمایش در کودکان اشتباه بندورا آلبرت 

 .  داند می معیوب فرایندهای علت به بلكه ، مناسب رشد

 حسب بر تفكر به قادر کامل طور به بزرگساالن درصد 11تا 21 حدود پیاژه نظر برخالف دیگر انتقاد 

 . نیستند صوری عملیات

 آن از کمتر یزن را دبستانی کودکان توانایی چنین هم ، بلكه دبستانی پیش کودکان توانایی فقط نه پیاژه 

 . است کرده برآورد هست چه

 زیستی التتحو بر خود ژنتیكی ساختارگرایی نظریه اساس بر و نداشته توجه آن به پیاژه که دیگری نكته 

 و گیرییاد حاصل زیادی حد تا منطقی تفكر به دستیابی که است این کرده را تأکید بیشترین مغزی و

 . است فرد هر رشد مراحل از هریك در ای زمینه تجارب
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