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 :  ویگوتسکی

 دو به را ذهنی کارکردهاي وي. داند می اهمیت با شناختی رشد در را اجتماعی و تاریخی فرهنگی، هاي جنبه وي

   کند می تقسیم عمده دسته

   ذهنی نخستین کارکردهاي .1

   ذهنی عالی کارکردهاي .2

 اشاره کردن وادراك کردن حس کردن، توجه مانند انسان نااموخته و طبیعی هاي توانایی به نخستین کارکردهاي

 مساله حل یعنی ذهنی عالی کارکردهاي به تدریجا ذهنی نخستین کارکردهاي این تحول و رشد جریان در. دارد

 واقع در. است میسر اجتماعی تاریخی زمینه در و فرهنگ تاثیر راه از عمدتا تغییر این که یابند می تغییر تفکر و

 طور به نه تبدیل این البته. شود می شناختی تحول یا رشد موجب ذهنی کارکردهاي به اجتماعی روابط تبدیل

 .  شود می پذیر امکان عالمت یا واسطه یک طریق از بلکه مستقیم

 :  زبان نقش و سازي درونی

 :  سازد می متمایز را دوره سه زبان رشد یا تحول در ویگوتسکی .1

 .  سالگی 3 از پیش است دیگران رفتار کنترل گفتار این نقش): بیرونی( اجتماعی گفتار .2

 )  سالگی 7 تا 3( خود رفتار کنترل. درونی گفتار به اجتماعی گفتار انتقالی مرحله: محورانه خود گفتار .3

. است انسان رفتار و اندیشه به دادن جهت نقشان. صدا بی طور به زدن حرف و خود با: درمانی گفتار .4

 .  سالگی 7 از پس

 رشد نظریه بین اختالف هاي زمینه بر تمرکز شناخت، رشد زمینه در توجه قابل و مهم مسائل از یکی امروزه

 .  است لئوویگوتسکی فرهنگی اجتماعی نظریه و پیاژه شناختی

 محور خود گفتار ویژه به و اموزشی هاي روش فعالیت، و عمل اجتماعی، هاي زمینه در معموال ها اختالف ترین مهم

 .  باشد می

 انها هاي شباهت همچنین و ها تفاوت به نظریه دو هر انسانی مبانی به توجه با است شده سعی جستجو این در

 .  شود اشاره

 :  ها تفاوت

 .  است کاربردي لحاظ به هم و نظري لحاظ به هم معموال شود می مطرح که هایی تفاوت
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 :  ویگوتسکی

 از شناختی فرایندهاي و تفکر و است برقرار دیگر افراد و کودك بین اجتماعی تعامل اما است فعال کودك-1

 با نزدیک ارتباط در و جامعه متن در را شناخت رشد ویگوتسکی دیگر عبارت به. شود می داده فرد به جامعه

 به. گیرد می شکل فرهنگی مفاهیم با شناخت یعنی است مهم عمل انجام زمینه واقع در. دهد می قرار فرهنگ

 . دهد می شکل فرهنگ و جامعه را فرد فعالیت دیگر عبارت

 .  است شناختی هاي مهارت رشد پایه زبان رشد-2

 نقش دارد، اجتماعی اساس و متقابل ارتباط پایه است زبان و تفکر تکامل و رشد عامل خصوصی گفتار-3

 به خصوصی گفتار. است شده درونی زبان به بیرونی گفتار از انتقال در تحولی پیوند ترین مهم و دارد تکوینی

 را کودك رفتار و عملکرد جهت خصوصی گفتار نماید، خود رفتار درباره تفکر و بررسی به تا کند می کمک کودك

 بیرونی گفتار از انتقال دوره خصوصی گفتار. دهد می سازمان و ریزي طرح را رفتار خود، هدایت. کند می تعیین

 بیشتر گفتار نوع این از زیاد اشتباهات دشوار، شرایط در. دارد تکوینی نقش بنابراین است، درونی گفتار به

 .  شود می استفاده

 :  پیاژه

 دیگران فشار بدون که است خودانگیخته و فعال کاشف یک کودك است، کودك خود شناخت ابزار ترین مهم-1

 دیدگاه و فرد بر ذهنی هاي ساخت گیري شکل در اساسی تاکید یعنی. (کند می ازمون انرا و سازد می فرضیه

 .  گیرد می صورت سازي برون و سازي درون مکمل کنش دو طریق از فعالیت) است کودك تجربی

 .  است کودك شناختی ابزارهاي و عقالنی رشد از متاثر زبان رشد. است زبان رشد پایه شناختی رشد-2

 دهی انطباق در کودك ناتوانی بیانگر محور خود گفتار) اجتماعی غیر گفتار( است رشد مانع محور خود گفتار-3

 .  است اجتماعی تبادالت در ها دیدگاه

 به است خصوصی و خودمحور گفتار زمینه در ویگوتسکی و پیاژه هاي تفاوت ترین مهم از یکی چون 

 :  پردازیم می تران دقیق شرح

   تحولی مفهوم) الف

 .  است متقابل هاي ارتباط در شدن درگیر و دیگري دیدگاه اخذ در ناتوانی بیانگر: پیاژه
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 .  است خود راهنمایی و هدایت منظور به خود با ارتباط برقراري نقشان و است بیرونی تفکر بیانگر: ویگوتسکی

   تحول سیر) ب

 .  یابد می کاهش باسن: پیاژه

 تفکر شکل به و دهد می دست از را بودن بیرون جنبه سپس و دارد افزایش خردسالی سنین در: ویگوتسکی

 .  اید می در درونی شفاهی

 :  اجتماعی گفتار با ارتباط) ج

   است منفی: پیاژه

 .  کند می رشد دیگران با ارتباط در زیرا. است مثبت: ویگوتسکی

   زمینه با ارتباط) د

 . ندارد: پیاژه

 است الزم بیشتري شناختی کوشش که نیز مشکل هاي زمینه در و کند می رشد فرهنگی مفاهیم با: ویگوتسکی

 .  کند می ایفا را رسانی کمک نقش خصوصی گفتار

 روبرو سختی مسائله با کودك که هنگامی که این ویژه به کنند می تائید را ویگوتسکی نظر جدید تحقیقات

 .  کند می استفاده بیشتر خصوصی گفتار از شود می

 :  پیاژه

 به مشروط را اموزشی هاي فعالیت اثر و است محور کودك پیاژه روش یعنی اکتشافی یادگیري بر تاکید -4

 به که ذهنی ساختارهاي رشد مراحل به توجه سوئی از داند، می وي انطباق و جذب توانایی و کودك امادگی

 رعایت به مقید را اموزشی هاي روش دهند، می مفهوم پیرامون اجتماعی و فیزیکی دنیاي با و خود با ذهن تعامل

 به است ها تعامل تسهیل محیط، سازي غنی مسلم نقش. باشند استوار ساختارها این ویژگی بر که کند می اصولی

 .  شود منجر کودك طرف از مستقل کشف به که طوري

 توجیه واقع در. فیزیکی دنیاي با ذهن برخورد شیوه به زدایی تمرکز بر مبتنی اموزش در شناختی تعارض-  5 

 و فیزیکی هاي تعامل بودن وزن هم و شناختی تعادل مورد در او نظریه بر مبتنی شناختی زدایی تمرکز از پیاژه

 مختل را تعادل که اجتماعی یا فردي بین و درون هاي تعامل در خوردگی برهم نوع هر یعنی است اجتماعی
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 هم و دیگر ذهن با ذهنی تضاد هم پیاژه نظر به بنابراین. گردد می سبب را تر عالی تعادل به یابی دست سازد

 ایجاد اختالل تعادل در توانند می ذهن ساختارهاي در شدن جذب برابر در موضوع مقاومت و فکر درونی تضاد

 .  نیست اجتماعی هاي برتعامل منحصرا تاکید لذا و کنند

 رشد از فراتر توان نمی اموزش با لذا و اوست تفکر ماهیت کننده تعیین شناختی رشد مراحل پیاژه عقیده به - 6

 .  کرد ایجاد یادگیري او در کودك شناختی

 :  ویگوتسکی

 از ناشی را شناختی هاي فعالیت کلیه گیري شکل که طوري به شده، هدایت اکتشافی یادگیري بر تاکید- 4

 .  داند می مشارکتی هاي فعالیت و اجتماعی تعامل

 در ویژه به مربی مهم نقش بر تاکید. دهند اموزش کودکان و ناشی افراد به باید بزرگساالن و تجربه با افراد

 گیري جهت در را او دقیق هاي دخالت با و نبود کودك امادگی منتظر توان می ویگوتسکی عقیده به. دارد ارتباط

 دهی سازمان به رسانی کمک در را فعالی نقش مربی واقع در داد سوق رشد مجاور منطقه درون شده هدایت

 از دارند سعی سکوسازي اصطالح از استفاده با برونر مانند شناسان روان از برخی امروزه البته. دارد کودك ذهنی

 ویگوتسکی پیرو مربی تالش اولین که معتقدند بنابراین بدهند عملیاتی و تر تجربی توصیفی رشد، مجاور منطقه

 همان( دهد ارائه را خود اموزش برنامه مبنایان بر و دریابد را موفقیت از کودك برداشت و تغییر که است ان

 .  است پیاژه نظر مورد ذهنی امادگی همان ویگوتسکی رشد مجاور منطقه واقع در) داربست تشکیل

 تمرکز بر مقدم را اجتماعی هاي زدایی تمرکز که چنان. دارد اجتماعی مبنایی اموزش در شناختی تعارض- 5

 پیروان و طرفداران از مونیی و ژیرو نظر به. دانند می فیزیکی دنیاي با ذهن برخورد از ناشی هاي زدایی

 در و شود می رها خود ذهنیت بر شناختی تمرکز از فرد که است دیگري با برخورد و ارتباط علت به ویگوتسکی

 و است نشده ادغام کلی طرح 1 در هنوز که است ادراکی تمرکز. (است محروم امتیاز این از تنهایی هاي موقعیت

 اعمال با خود اعمال دادن ارتباط خالل در واقع در) دارد داللت ها دیدگاه و تمرکزها یابی سازمان بر زدایی تمرکز

 .  گیرد می اختیار در را سازماندهی نظام فرد که است دیگران

 که را اي مسئله کودکان اینکه( دهند می رخ یادگیري فرایندهاي دنبال به تحول و رشد فرایندهاي- 6

 رسمی اموزش بازي، کمک به یعنی. کنند می حل را ان ترها بزرگ کمک با کنند حل تنهایی به توانند نمی

 ...)   و پسخوراند پاداش، الگودهی،( رسانید بالقوه رشد سطح به را کودکان توان می
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 : گیري نتیجه

 وجود مشترکی اصل ویگوتسکی و پیاژه نظرات از متاثر اموزشی هاي روش در که گفت توان می رفته هم روي

 و توازن لزوم بر پیاژه تاکید دیگر سوي از اما است؛ کودك فعالیت ساز درگیر هاي موقعیت برایجاد تاکید وان دارد

 تعامل اجتماعی، هاي تعامل اهمیت بر ویگوتسکی بیشتر تاکید و فردي بین و فردي درون هاي تعامل در تعادل

 نوع چه تقویت در باید اموزشی هاي موقعیت که این مورد در تا است شده موجب کالمی وانتقال بزرگساالن با

 نظر به حال عین در کند می تاکید مربی نقش بر ویگوتسکی چه اگر اما شود؛ ایجاد تفاوت بکوشند هایی تعامل

 عنوان تحت ویگوتسکی طرفداران که اشتراکی وجه به نماید شروع کجا از باید مربی که این در رسد می

 . رسیم می است کرده ذکر امادگی عنوان تحت پیاژه و سکوسازي

 عوامل اجتماعی تعامل بر فراوان تاکید خاطر به ویگوتسکی رسد می نظر به طرفدارانش و ویگوتسکی مقایسه در

 تاکید) اجتماعی تعامل( اجتماعی عوامل هم و زیستی عوامل به هم وي طرفداران اما گرفته نادیده را زیستی

 .  دارند

 به حرکتی حسی از بدهد اهمیت فعالیت و عمل نقش به دارد سعی پیاژه ولی دارند قبول را عمل و فعالیت هردو

 فرایند به بیشتر پیاژه داند می اهمیت با فرهنگ اثر در را فعالیت پذیري شکل ویگوتسکی ولی صوري عملیات

 .  دارد توجه فرهنگی خاص هاي فعالیت به ویگوتسکی ولی دارد توجه فعالیت مشترك و عمومی

   پیاژه نظریه

 چقدر یا چه کودکان بداند که نبود این او هدف. بود کودکان تفکر و استدالل چگونگی به عالقمند پیاژه ژان

 ذهنی کیفیت که رسید نتیجه این به پیاژه. دانند می چگونه کودکان بداند که بود عالقمند وي بلکه دانند، می

 :  است شرح بدین پیاژه مفروضه چند. است متفاوت بزرگساالن با کودکان

 ژنتیکی ساخت بین تعادل نوعی. است تجربه و رسش بین) تعامل( متقابل تاثیر نتیجه تحول یا رشد-1

 .  است محیطی تجارب و

 موجب کودك بودن فعال پیاژه، دیدگاه از و است فعال کامال کودك تجربه، و رسش بین تعامل در-2

 .  است تجربه و رسش تعامل برقراري

 موقع و محل مرحله هر بنابراین. است شده ریزي برنامه قبل از که گیرد می صورت مراحلی طی رشد-3

 امدن وجود به و »اجزا« ساخت بین تعادل مرحله هر. است توحیدي صفت واحد مرحله هر. دارد ثبتی

 فرایندهاي خاص، زمان یک در یعنی است، اتمام و تهیه تراز دو واجد مرحله هر. است مجموعه یک
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 مراحل در مرحله هر هاي پایه. رسند می تعادل از اي مرتبه به سپس و بوده رفتن پیش حال در روانی

 .  است بعدي مراحل براي اي مقدمه وخود شده ریزي طرح قبلی

   پیاژه نظام در اصطالح چند

 طول در کنش این. سازي برون و سازي درون بین تعادل یعنی پیاژه، نظام در سازش کنش: انطباق یا سازش

  .است ثابت تحول

 داشته خاطر به. است ثابت تحول طول در کنش این. است کل با »اجزا« رابطه معرف سازمان کنش :سازمان 

 شده سازماندهی که است یافته تحقق زمانی سازش زیرا یکدیگرند، مکمل سازمان و سازش کنش دو که باشیم

 تجسمی، ساخت حرکتی، حسی ساخت مانند هستند، ها ساخت کند، می تغییر تحول مراحل با انچه. باشد

  . صوري ساخت

 و پذیرش مرجع که است فرد) عاطفی یا شناختی( روانی واحدهاي نخستین :طرحواره یا بنه روان 

 و تعمیم تکرار، قابلیت که است واکنشی طرز و رفتار. است شناخت واحد ترین اساسی. است ها داده سازماندهی

 بازنمایی از است عبارت وان است حرکتی حسی بنه روان درکودکی پیاژه نظر از دانش اصلی واحد. دارد سازش

 روان کودك اعمال که دارد تاکید پیاژه. رود می کار به هدفی به دستیابی براي که حرکتی اعمال از اي رده

 .  دهند می شکل را ذهنی اولیه هاي بنه

 حسی عاطفی، عقلی،( است فعالیتی. است بنه روان در برونی هاي داده کردن وارد ):جذب( سازي درون 

 موقت تغییر. نماید بنه روان یک مشابه را ان تا دهد می شکل تغییر را واقعیت که...)  و حسی ادراکی حرکتی،

 محیط تغییر سازي درون الزمه. است سازي درون حاصل شناخت. است وي وضع بنابر و ازمودنی توسط شی

 .  است

 سازي برون. جدید موقعیت یک با شدن همسطح منظور به ها بنه روان دادن تغییر ):انطباق( سازي برون 

 برون الزمه. است بنه روان در نظر تجدید فرایند. نباشد کارساز پیشین هاي بنه روان که گیرد می انجام زمانی

 .  است قبلی بنه روان تغییر سازي

 تعادل به رسیدن نهایت در و سازگاري سازي، برون و سازي درون فرایند دو هدف که باشیم داشته خاطر به

 .   است شناختی
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   پیاژه روش

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

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

 شرایط دو همواره طیان در که کند می سوال سلسله یک ازمودنی از کننده ازمایش مصاحبه، این در. سازد می

  :  شود رعایت باید

 .  گردد دنبال قدم به قدم باید ازمودنی فکر: اول

 .  شود جلوگیري ازمودنی فکر روي کج از: دوم

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

 و ازماینده سوي از جانبه دو حالتی ازمایش رهبري واقع در. شوند بیان روشن و صریح طور به اینکه تا گیرد می

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

 انتقاد مورد وي عقیده با متفاوت عقایدي ارائه با را او پاسخ است، غلط یا صحیح پاسخش که شود وانمود اینکه

 عمیق بررسی منظور بلکه نیست، کودك اعتقادات استحکام میزان گیري اندازه هدف و منظور که دهیم می قرار

 کودکان تفکر چگونگی و نحوه پیاژه براي واقع در. است او ذهنی مشخصات درك و کودك فکر منطقی فعالیت

 لذا. دانند می چگونه کودکان که بداند خواست می دانند، می چقدر انها اینکه ونه ها آن صحیح پاسخ نه است، مهم

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

 ازمودنی اینکه جاي به روش این در. شود می استفاده بالینی گرایی تمرکز نام به دیگري روش از پیاژه بالینی

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

   پیاژه دیدگاه از ذهنی رشد مراحل

 :  کند می تقسیم ذیل شرح به مرحله چهار به را ذهنی رشد مراحل پیاژه

 )  سالگی 2 تا تولد( حرکتی حسی مرحله -1

 کلی هاي بازتاب: اول مرحله زیر   

 نخستین دورانی هاي واکنش: دوم مرحله زیر   

 ثانوي دورانی هاي واکنش: سوم مرحله زیر   

 جدید هاي موقعیت در ثانوي ها بنه روان کاربرد: چهارم مرحله زیر   

 ثالث دورانی هاي واکنش: پنجم مرحله زیر   
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 ذهنی بازنمایی: ششم مرحله زیر   

 )  سالگی 7 تا 2( عملیاتی پیش مرحله - 2

 سالگی 4 تا 2( شهودي هوش مرحله زیر  ( 

 سالگی 5 تا 4( ادراکی راکد بندي شکل مرحله زیر  ( 

 سالگی 7 تا 5( برزخ مرحله زیر  ( 

 )  سالگی 11 تا 7( عینی عملیات مرحله 3

 عینی منطقی عملیات بروز مرحله زیر   

 اي مجموعه هاي ساخت تشکیل زیرمرحله   

 )  سالگی 15-16 تا 11( صوري عملیات مرحله - 4

 حرکتی حسی مرحله   

 در. کند می اغاز را یادگیري حسی مشاهده طریق از کودك. است کودك اعمال به وابسته هوش مرحله این در

 .  است عملی شکل به خارج دنیاي با کودك تماس واقع

 کلی هاي بازتاب اول زیرمرحله  : 

 انعکاسی اعمال سلسله یک شکل به کودك رفتار شود، می شامل را ماهگی 1 تا تولد از که مرحله این در

 همین از سازي درون. گیرد می صورت تدریجا برونی جهان واقعیت شناخت یا سازي برون عمل. است

 )  شناسی حافظه. (است برخوردار بازشناسی و اوري بازپدید تعمیم، تکرار، ظرفیت از مرحله نخستین

 ماهگی ونیم 1- 4( نخستین دورانی هاي واکنش دوم، زیرمرحله  ( 

 حسب بر اگر مثال اید؛ می وجود به شدن شرطی نوع یک مقدمه و گیرد می شکل طفل در عادات نخستین

 ها واکنش. برد خواهد را مادر پستان از ناشی لذت حالت همان ببرد، دهان به خودرا انگشت طفل تصادف

 هاي سازش نخستین. است بدن به مربوط یعنی هستند، نخستین و شوند می تکرار یعنی هستند، دروانی

 .  گیرد می صورت اکتسابی،

 ماهگی 0٫5 و 8- 4( ثانوي دورانی هاي واکنش سوم، زیرمرحله  :( 

 به مربوط زیرا است، ثانوي دورانی، هاي واکنش. دهد می رخ کردن لمس و گرفتن دیدن، بین هماهنگی

 دوباره و کشف اوست، از خارج که را جالبی واقعه کودك ها واکنش این در. است خارجی »اشیا« و محیط

 .  اید می وجود به بعد و قبل ادراك بار نخستین براي و دارد عملی جنبه زمان. کند می ایجاد
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 ماهگی 12- 8( جدید موقعیت در ثانوي هاي بنه دوران بر کا چهارم، مرحله زیر  :( 

 عمل عامل عنوان به را خود کودك. داند می را وسیله و هدف بین فرق. شود می هدفدار کودك اعمال

 . گیرد می شکل گرا هدف یا عمدي رفتار. شناسد می

 ماهگی 12 - 18( ثالث دورانی هاي واکنش پنجم، مرحله زیر  :( 

 را محیط بر خود اعمال اثر است مایل. کند می پیدا جدیدي هاي حل راه خطا و ازمایش طریق از کودك

 حسی هوش باالترین مرحله این در. کند مشاهده را اثراتش تا دهد می تغییر را خود اعمال بنابراین بداند،

 عناصر کردن وارد ظرفیت داراي سوم نوع دورانی هاي واکنش. گردد می متجلی عملی هوش یعنی حرکتی

 رسیدن منظور به ازمایشگري فعال رفتارهاي اغاز مرحله صریحا مرحله این. هستند خود چارچوب در جدید

 قبلی مرحله کلی حالت واز گیرد می خود به اختصاصی جنبه وسیله و هدف رابطه. است جدید حل راه به

  .  گردد می خارج

  

 ماهگی 24 - 18( ذهنی بازنمایی ششم، مرحله زیر  :( 

 اختراع، و ابداع مرحله مرحله این. داند می حرکتی حسی هاي بنه روان شدن درونی اغاز را مرحله این پیاژه

 تقلید( الگو غیاب در تقلید سمبولیک، رفتار شروع). آهان تجربه مرحله( است بینش بروز و ناگهانی درك

  .  است ها پدیده معلولی و علت رابطه به بردن پی ،)متفاوت

   حرکتی حسی مرحله درباره مهم نکته چند

 و است خویش بدن به نسبت کودك گرایی میان دهنده نشان مراحل ماهگی 9 حدود یعنی سوم، مرحله زیر تا

 .  است عملی هوش هاي بنه روان کردن فضایی و کردن عینی دوره نیم ماهگی 24 تا 9 از

 علیت و زمان فضا، شی، یعنی کند، می زندگی دران کودك که جهانی اصلی مقوله چهار حرکتی حسی مرحله در

 شی پایداري حرکتی حسی مرحله پایان در. است ناپیروي سطح در اخالقی تحول. گیرد می شکل تدریج به

 از یکی جسم، بقاي یا شی پایداري مفهوم اینکه به توجه با. گیرد می شکل کودك در کامل طور به) شی بقاي(

 بیان آن دقیق شکل به پیاژه نظر از را مفهوم این گیري شکل ترتیب. است پیاژه دیدگاه در مهم بسیار مفاهیم

 .  کنیم می

 که هنگامی اما کند، می دنبال را کند می حرکت و دارد قرار وي دید میدان در که شی طفل ماهگی، 3 تا 2 بین

 .  گردد نمی دنباالن به دیگر شود، می خارج طفل دید از

 دراز دست ببیند را شی اگر است، شده برقرار هماهنگی حدودي تا گرفتن و دیدن بین که ماهگی 6 تا 3 بین



 

 17 از 11 صفحه

  

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

 پنهان کودك چشم جلوي را شی اگر یعنی. برد می پی شی دایمی وجود به تدریج به طفل ماهگی 12 تا 9 بین

 ابتدا کنیم، پنهان دیگري جاي در را شی اگران تدریج به و ترتیب همین به. گردد می دنباالن به کودك کنیم،

 دنباالن به نیز بعدي هاي مکان در تدریج به اما ،)جستجوي خطاب( گردد می دنباالن به اول جاي در فقط

 کودکان در کامل صورت به شی پایداري مفهوم ماهگی، 24 تا 18 از یعنی ششم، مرحله زیر طول در. گردد می

 .  گیرد می شکل

 ازمایش به. باشد داشته ارتباط خود از اگاهی با است ممکن شی مفهوم درك مساله شود می گفته سویی از

 .  نمایید دقت ذیل مشهور

 و کند می نگاه خود تصویر به او. دهیم می قرار ایینه مقابل در اورا و کنیم می قرمز را اي ماهه 5 کودك بینی روي

 تا کند می دراز خودرا دست او کنیم، تکرار را کار همین اگر ماهگی 12 در. چرخاند می اطراف به را خود سر بعد

 کودك دنبال به زیرا. است خودش تصویر داند نمی هنوز اما کند، می نگاه را ایینه پشت سپس کند، لمس را ایینه

 دست با را خود بینی ایینه، به کردن نگاه از پس کودك شود، تکرار ماهگی 20 در ازمایش این اگر. است دیگري

 .  است برده پی خود وجود به یعنی کند، می پاك

 عملیاتی پیش مرحله

 رمزي یا نمادي مرحله را مرحله این تجسمی، هاي جنبه یافتن وسعت و گیري شکل دلیل به مرحله این در

 به عملیاتی پیش مرحله. اند کرده گذاري نام منطقی پیش رامرحله مرحله این نیز مولفین از بعضی. است نامیده

  : شود می تقسیم مرحله زیر سه

 سالگی 4 تا 2( مستقیم درك یا شهودي مرحله زیر ( 

 سالگی 5 تا 4( ادراکی راکد بندي شکل مرحله زیر ( 

 سالگی 7 تا 5( مفصلی یا بینی بین مرحله زیر ( 

 در. است ذهنی جدید ابزارهاي به روانی سازمان تجهیز مرحله ترین مهم مستقیم، درك یا شهودي مرحله زیر

 :  گیرد می صورت زمینه چهار در تغییرات مرحله زیر این

 .  شود می زبان نام به جدیدي ابزار به مجهز کودك روانی سازمان :عالمتی کنش

 .  برد می کار به نیست، حاضر فعال که شی و عمل یک مظهر عنوان به را شی یا عمل کودك :رمزي کنش



 

 17 از 12 صفحه

 

   الگو غیاب در تقلید :متفاوت تقلید

   ذهنی تصاویر گیري شکل :ذهنی تصاویر

 .  شود می نامیده نمادي هاي کنش رمزي کنش و عالمتی کنش که است یادآوري به الزم

 ادراکی راکد هاي بندي شکل مرحله زیر  : 

 و دوري کوچکی، و بزرگی زیادي، و کمی از مفاهیمی اینجا در. است مبتنی »اشیا« ظاهري هاي جنبه بر ادراك

 و پیرمردها ازمون و ها مرغ تخم ازمون از پیاژه. باشد می ادراکی شرایط تابع منتهی اید، می وجود به نزدیکی

 .  کرد استفاده نبات اب هاي شیشه و عصاها

 مفصلی یا بینی بین مرحله زیر   

 به مرحله این در عینی عملیات بنابراین. است عینی عملیات بروز و ادراکی راکد هاي بندي شکل بین فاصل حد

 را چوب تیره تعدادي کردن ردیف عمل کامل طور به تواند نمی کودك مثال گیرد؛ می انجام ناقص و ناتمام صورت

 .  دهد انجم بالعکس یا و کوچک به بزرگ از

 :  کرد مشخص شرح بدین را عملیاتی پیش مرحله هاي ویژگی توان می کلی طور به

 پیاژه ،)سازي وانمود( رمزي هاي کنش و زبان مانند نمادي یا سمبولیک رفتار به کودك شدن مجهز .1

 کرده تایید را مساله این ناشنوا کودکان با تحقیق. (است سمبولیک تفکر انعکاس زبان، که است معتقد

 .)  است

 .  الگو غیاب در تقلید یا متفاوت تقلید گیري شکل .2

 : بینی مرکز خود یا محوري خود .3

 نقطه بین کودك که است معنا این به محوري خود. است عملیاتی پیش مرحله در بارز و مهم هاي ویژگی از یکی

 تصور. بگیرد نظر در را دیگران دیدگاه تواند نمی کودك واقع در. نیست قائل تفاوتی دیگري نظر نقطه و خود نظر

 حول در چیز همه کند می تصور کودك. بینند می نیز دیگران که است جهانی همان بیند می او که جهانی کند می

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

 پیاژه کوه سه ازمایش کودکان، محوري خود گیري اندازه براي پیاژه هاي ازمون مشهورترین از یکی

 :  شود می مشاهده شکل سه به خودمحوري یا بینی میان خود. است



 

 17 از 13 صفحه

  

 .  علی و زمانی فضایی، هاي محوري خود یا مستقیم محورهاي خود -1

 :  از اند عبارت و گذارد می ارتباط در خود من با را مساله کودك انها در که مستقیم غیر محورهاي خود -2

 را جانداري غیر هر. دارد جان چیز همه که معتقدند کودکان اکثر ):گرایی جان( پنداري جاندار) الف

 :  شود می اصالح زیر ترتیب به پنداري جان. دانند می هوشیاري و اراده صاحب

 . است جاندار چیز همه معتقدند کودکان سالگی 6 - 7 سن تا 

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

 .  است جاندار کند، می حرکت خودش هرچه معتقدند کودکان سالگی 11-12 سن تا 

 .  دارند جان نباتات و زنده موجودات تنها که معتقدند کودکان سالگی 12 سن در 

 با طبیعی وقایع که معتقدند کودکان خودمحوري، علت به :پنداري ساخته یا گرایی مصنوع) ب

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

 چیزها واقعی علت را شناختی روان هاي انگیزه کودك دران که است علیت پیش تفکر نوعی پنداري

 .  اورد وجود به را دیگري چیز هر تواند می چیزي هر نیز سحري علیت در. داند می

 کردن عمل معادل را تفکر کودك آن در و است مرحله این هاي ویژگی از نیز جادویی تفکر) ج

 .  داند می

. است واقعیت یک انها خواب. است واقعیت یک ها انسان و »اشیا« اسم کودکان براي :گرایی واقع) د

 .  بودن هم مثل یعنی بودن اسم هم بنابراین

 است ممکن کودك بیفتد، اتفاق هم کنار در واقعه دو هرگاه یعنی معلول، و علت بین ناقص رابطه) ه

 .  شود قایل انها بین معلولی و علت رابطه یک

 از بازي قواعد نپذیرفتن مانند است؛ ها فعالیت در قواعد کاربرد با رابطه در که اجتماعی هاي خودمحوري -3

 . مرحله این کودکان سوي

 شواهد بعضی زیرا اند، داده قرار تردید مورد را پیاژه محوري خود مفهوم اخیر، هاي پژوهش اینکه توجه قابل نکته

. بگیرند نظر در را دیگران دیدگاه توانند می و ندارند را) خودمحوري( ویژگی این کودکان همه که دهد می نشان
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 ونیم 3 کودکان درصد 90 ازمایش این در که است کوچولو پسر و پلیس ازمایش مورد این در ها ازمایش از یکی

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

   عینی عملیات مرحله

 و) ها گنجی درون مانند( بندي طبقه توانایی مفاهیم، تشکیل عینی، منطقی عملیات بروز مرحله مرحله، این

 کودك. است...)  و بلندتر تر، تاریک مانند صفاتی درك( نسبی تفکر اي مجموعه هاي ساخت تشکیل کردن، ردیف

 نگهداري و پذیري بازگشت عمل به مجهز کودك تفکر دارد، استقرایی تفکر دهد، انجام ذهنی عملیات است قادر

 7 تا 6 در طول و عدد مایع، ماده، نگهداري. شود می مستقر) کل( و) جز رابطه( روابط منطق. شود می ذهنی

 شکل سالگی 11 در حجم نگهداري و سالگی 10 تا 9 در مساحت نگهداري سالگی، 9 در وزن نگهداري سالگی،

 .  گیرد می

 بازگشت تابع نیز ذهنی نگهداري دارد، ذهنی نگهداري توانایی به نیاز کمیت تثبیت که است یاداوري به الزم

 .  است ذیل شرح به استدالل نوع سه نیز پذیري بازگشت پایه است، پذیري

   همانی این استدالل

   عکس عمل استدالل

   جبران استدالل

 که نکته این به نسبت هوشیاري با مسیر یک جهت دو در عمل یک اجراي ظرفیت یعنی پذیري، بازگشت ضمنا

 2 ضربدر 2 و 3 با است مساوي 3 بر تقسیم 2 مانند گیرد می صورت جهت دو در که است عمل همان این

 .4 با است مساوي

 توانند می کودکان که معناست بدین مفهوم این و است عینی عملیات مرحله هاي ویژگی از یکی نیز زدایی تمرکز

 بیش »اشیا« که فهمند می انها. کنند متمرکز همزمان طور به موضوعی یا شی مختلف هاي برجنبه را توجهشان

 . دارند بعد یک از

 بیان نیز تعادل اصل. کند نمی تغییر شی اصلی خصوصیات ان براساس که است منطقی اصول از یکی هویت اصل

 نشان که است منطقی اصل نیز گنجی درون. با است برابر پس باشد، با برابر و باشد با برابر اگر که کند می

 .  دارد وجود مراتبی سلسله روابط مقوله بین دهد می
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   صوري عملیات مرحله

. است ممکن بعد ظهور نوجوانان، فکري خصیصه ترین بزرگ. شود می اغاز نوجوانی مرحله، این گشایش با

 چیزي این و یابند می توحید منظومه یک در اند، یافته تحقق باناهمترازي و جداگانه صوري سطح در که عملیاتی

 .  کرد تقسیم ذیل ویژگی پنج در توان می را مرحله این ساختاري تغییر. شود می نامیده شبکه که است

 .  ازان گیري نتیجه و مساله یک کردن فرض یعنی :استنتاجی فرضی عملیات -1

 را روابط. کند می استفاده اي پیشرفته صورت به) بندي طبقه( کل و »جز« منطق از کودك :قضایا منطق - 2

 .  کند بیان انتزاعی حالت به تواند می

 .  کند ردیف یا بندي طبقه را انها تواند می »اشیا« حضور بدن مثال :یکدیگر از محتوي و شکل جداشدن - 3

 منطقی عملیات واقع در. دهد می تشکیل را ها تناسب یا 2 توان به عملیات نظام انتزاعی فکر :ها تناسب -  4

 فکر اما شوند، می بسته کار به حضوري »اشیا« مورد در مستقیما که معنا بدین. است یک توان به عملیات عینی

 .  سازد می برقرار روابطی روابط، بین صوري

 و فکر ترکیب شبکه، تشکیل یا انتزاعی عملیات هاي بنه روان هماهنگی و یکپارچگی :ترکیبی عملیات - 5

 .  است یافته سازمان و انتزاعی هوش دهنده نشان که ازان گیري نتیجه و عمل

 هاي شکل تغییر گروه. گردد می نایل جویی تعادل سطح باالترین به نوجوان مرحله این در پیاژه اعتقاد به

 . شود می حاصل و تراکم از که()  همبسته و()  متقابل()  معکوس()  همسان شکل تغییر چهار از چهارگانه

   ویگوتسکی فرهنگی اجتماعی نظریه

 بر دیدگاه این. است قرارداده بررسی مورد رشد با را فرهنگی خاص هاي شیوه رابطه نظریه این در ویگوتسکی

 شود، می منتقل بعدي نسل به اجتماعی گروه یک هاي مهارت و ها سنت اعتقادات، ها، ارزش فرهنگ، که اي نحوه

 براي جامعه تر اگاه اعضاي با گرانه یاري گفتگوهاي ویژه به اجتماعی تعامل ویگوتسکی، عقیده به. کند می تمرکز

 به. است ضروري بسیار سازد، می را جامعه فرهنگ که بگیرند فرا را رفتاري و تفکر هاي شیوه کودکان اینکه

 تفکر از جزیی انها بین ارتباط کنند، می کمک کودکان به تر خبره همساالن و بزرگساالن وقتی دیگر عبارت

 خودشان اعمال و فکر کردن هدایت براي توانند می ها ویژگی این کردن درونی با کودکان سپس شود، می کودکان

 در خصوص به ویگوتسکی نظریه اینکه ضمن. کنند استفاده خودشان درونی زبان از جدید هاي مهارت فراگیري و

 .  است متفاوت کامال پیاژه دیدگاه با اما است، بوده نفوذ با شناختی رشد مطالعه
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 یادگیري( اکتشافی اموزش بر بلکه داند، نمی اهمیت با را بزرگساالن توسط مستقیم اموزش روش پیاژه چنانکه

 تاکید) شده هدایت( کمکی اکتشافی روش و مستقیم اموزش روش بر ویگوتسکی مقابل در. دارد تاکید) اکتشافی

 بسترهاي در کودکان است معتقد وي. کند می تاکید بخش یاري یادگیري به ویگوتسکی دیگر عبارت به. دارد

 هاي فعالیت. گذارد می تاثیر انها شناختی دنیاي یافتن سازمان نحوه بر که کنند می زندگی اي پرمایه اجتماعی

 منطقه مفهوم. دارند ریشه اجتماعی تعامل در گشایی مساله و سنجیده حافظه ارادي، توجه مانند پیچیده ذهنی

 تکالیفی به مفهوم این زیرا دهد، می روي اتفاق این چگونه که دهد می توضیح ویگوتسکی رشد) پتانسیل( مجاور

. دهد انجام را انها تواند می تر ماهر افراد کمک با اما براید، انها پس از تنهایی به تواند نمی کودك که دارد اشاره

 .  است غیرکالمی عمدتا رشد مجاور منطقه در ارتباط نوباوگی طول در

 کودکی اوایل در شناختی رشد دادن پرورش براي آلی ایده اجتماعی بستر را وانمودسازي بازي ویگوتسکی

 مجاور منطقه کردن وانمود بازي. گیرند می یاد را اجتماعی مقررات از پیروي بازي نوع این در کودکان. دانست می

 را انگیز چالش هاي فعالیت انواع کودکان طیان که است نفوذي با بسیار و فرد به منحصر رشد) پتانسیل یا(

. است ویگوتسکی از دیگري اصطالح خصوصی گفتار. گیرند می فرا را زیادي جدید هاي مهارت و کنند می امتحان

 چون. زنند می حرف خودشان با خود هدایت و خودگرانی براي کودکان که است معتقد وي مفهوم این براساس

 ان ویگوتسکی. کنند ریزي برنامه را خود اعمال روند و کنند فکر رفتارشان درباره کند می کمک کودکان به زبان

 مساله ریزي، برنامه سنجیده، حافظه شده، کنترل توجه جمله از عالی، شناختی فرایندهاي همه شالوده را

 انها خودگردان گفتار یابند، می تر اسان را ها تکلیف و شوند می بزرگتر کودکان وقتی. داند می تامل و گشایی

  .   اند کرده حمایت ویگوتسکی دیدگاه از اخیر هاي پژوهش. گویند می درونی گفتار ان به که شود می درونی

  

 :منبع

  روزنامه آفرینش، شماره هاي        

3427 و3426 ،3425 ،3424 ،3423 ،3422  

88مهر   
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 سوي از 1379سال  در نهاد این. است ناسودبر و غیردولتی نهادي ،کودکان ادبیات اریخمؤسسه پژوهشی ت

 از پیشینه سال ده از با بیش اکنون و شد گذاشته پایه بودند، فعال ادبیات کودکان حوزه در که پژوهشگرانی

  .دهد می ادامه خود کار به المللی بین و ملی در سطح گسترده، هاي فعالیت

 مؤسسه .است داوطلبانه و رسمی کار شکل دو به نهاد این همکاري با شیوه و است تهران در مؤسسه این دفتر

 فرهنگی هاي اجراي پروژه و مردمی هاي کمک راه از را خود هاي سازمانی هزینه کودکان ادبیات تاریخ پژوهشی

 هاي هدف گسترش راه در درآمد را این باشد، داشته درآمدي مؤسسه چنانچه .آورد می دست به انتشاراتی و

 .کند می هزینه خود

 
 

   :پیوندگاه

  

 

  koodaki.org  کودکان ادبیات تاریخ پژوهشی مؤسسه  کودکی

  iranak.org  کودکی ایران  ایرانک

  ketabak.org  خواندن جهان به اي پنجره  کتابک

  amoozak.org  محور کودك خالق آموزش  آموزك

  khanak.org  بخوان من با  خوانک

  rootak.org  نوجوان و کودك فرهنگی ارتباط پایگاه  روتک

  dabire.org  بنویسی درست تا بیاموز، درست  دبیره

  koodakar.org  محروم و کار سازي کودکان توانمند صندوق آموزش و

 hodhod.com  نوجوان و کودك هاي کتاب هترین گزید  هدهد کتاب


