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 شناختي پياژه در آموزش وپرورش-كاربرد نظريه رشدي

 

 
 نگین صمدی فروشانی

 

 
 كارشناسی ارشد مشاوره وراهنمايی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز

 

 

 
ها با به نظر پیاژه رشد عبارت است از تغییر مستمر و سازماندهی مجدد بر خورد انسان :چكيده

و  0شود: رسش، تجربه، انتقال اجتماعیرشد با چهار عامل اصلی تعريف می(. 0791محیط )پیاژه 

رشد يا شكوفايی يعنی اجرای تدريجی برنامه ژنتیكی. تجربه عبارت است از تعامل  تعادل جويی. 

فعال كودك با محیط. اما انتقال اجتماعی يعنی انتقال اطالعات و آداب و رسوم از والدين و مردم به 

وی « كنش عمل»دانش از نظر پیاژه عبارتست از:  .2رسیم به تعادل جويیالخره میكودك . و با

گويد دانستن يك چیز يعنی عمل كردن بر اساس آن اعم از عمل فیزيكی و روانی مثال دانش می

بنابراين كودكان سعی  ساله در مورد كريستال محصول تعامل او با اين شیء است.  8يك كودك 

شوند كه به تحلیل و تجربه، تعادلی ايجاد كنند. آنها وقتی با اطالعات مواجه میكنند بین دانش می

ند. سپس شیوه برخورد خويش با آن شوحالت عدم تعادل می يا فعالیت جديدی نیاز دارند وارد

تر دست يابند. بنابراين ظرفیت دهند تا به يك تعادل جديد و با ثباتواقعه با تجربه را تغییر می

شود. از نظر پیاژه كودكان تر میتر و پیچیدهبرای برخورد با تجارب جديد بتدريج پختهكودكان 

شان، آنها فعاالنه با محیط اطراف تعامل دارند و تجارب فعال گیرندگان منفعل محركها نیستند.

 شوند. بنابراين رشد شناختی كودك عالوههای شناختی آنان میساز ارتقای كاركردها و كنشزمینه

نمايد. به تجارب خودش بر اطالعاتی كه به طور مستقیم و رسمی از والدين و معلمانش دريافت می

در اين تحقیق سعی شده با استفاده از منابع و متون علمی در  (0880نیز بستگی دارد. )فیروزبخت، 

اين شناختی پیاژه به همراه ارزش و كاربرد علمی  –روانشناسی مهمترين مفاهیم نظريه رشدی 

 نظريه در آموزش و پرورش بیان شود. 
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 مقدمه -1

 دانند برابرند. )قرآن كريم(دانند با آنانكه نمیآيا آنانكه می

گیرد. در اين مسیر پر پیچ و خمم،  در روانشناسی رشد، تغییر و تحوالت انسان از هنگام لقاح تا لحظه مرگ مورد مطالعه قرار می

كه چگونگی تحوالت دوران مختلمف زنمدگی را توصمیف و    ه است. هدف روانشناسی رشد اين استرمز و رازهای بی شماری نهفت

دهمد كمه ايمن    های رشد همچون آيینه نشان میبینی و كنترل كرد. نظريهتبیین كند تا از اين طريق، بتوان رفتار آدمی را پیش

همای مما بمرای    به تمالش   0(. روانشناسان رشدگرا8830دهند. )خوی نژاد، رجايی. تحوالت در زندگی آدمی چرا و چگونه رخ می

دهند. آنها در مقابل، به نحوه رشد كودكان و يادگیری خود به خود آنان توجمه دارنمد. كودكمان در مرحلمه     آموزش، كمتر بها می

 كنند.  ای درونی به ايستادن و قدم زدن پیدا میمعینی رغبت و عالقه

ها با يكديگر اشمتراك ندارنمد و   در همه زمینه 6و پیاژه 5، ورنر3، گزل8، مونتسوری2ظیر روسورشد گرايان، يعنی نظريه پردازانی ن

گیری بنیادين با هم مشتركند و آن عالقه به اند. با اين همه، آنها در يك جهتهای متفاوتی از رشد را مطالعه كردههر يك جنبه

 رشد درونی و يادگیری خود انگیخته است. 

های عملی رشد توجه دارنمد. ممثال مونسمتوری از روشمهای تعلمیم و تربیمت       های نظری و هم به جنبهبه جنبهرشدگرايان، همه 

همای صمحیو و انتقماد از اشمتباهات     كنند تا يادگیری كودكان از طريق پاداش دادن به پاسخمتداول كه در آن معلمان تالش می

شمود  گیمرد و باعمم ممی   ی، استقالل كودكان مورد كم توجهی قمرار ممی  آنها هدايت كنند، ناراضی بود. از نظر او در چنین موارد

 كودك برای ارزيابی عمل صحیو يا غلط خود به يك نیروی بیرونی )معلم( متكی باشد.  

تموانیم بمه آنهما در فمراهم آوردن     در مقابل، او سعی كرد تا نشان دهد كه اگر ما عاليق خودانگیز كودكان را مشاهده كنمیم، ممی  

كمك كنیم تا آنكه آنها به صورت مستقل با تمركز بیشتر و بدون جهت دهی يا انگیزش بیرونی كار كنند. زيرا، به نظر او تكالیف 

همای  های خود را بمه كممال برسمانند. )نظريمه    دارد تا در هر مرحله از رشد قابلیتنیرويی درونی وجود دارد كه كودكان را وا می

 (08831رشد/ خوی نژاد، رجايی 
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 شناختي پياژه   –اصلي نظريه رشدي  قضيه هاي

دهد كه مغز جا افتاده باشمد و  و هم تربیت. رشد زمانی روی می است در نظريه رشد شناختی پیاژه هم طبیعت )وراثت( مهم -0

 (0886ر محیط به كار گرفته باشند. )سید محمودی، های فطری خود را برای پی بردن به واقعیت دكودكان سابق

 شود. )همان(بندی رشد )ناپیوسته بودن( تاكید میدر اين نظريه به مرحله -2

دهمد.  ها و نژادها اين مراحل روی میرشد به صورت يك دوره وجود دارد وجهانشمول و همگانی است يعنی در همه فرهنگ -8

 )همان(

 (0880كنند. )فیروز بخت، انديشند و مسايل را مثل بزرگساالن حل نمیبه مسايل نمیكودكان مثل بزرگساالن  -3

اين نظريه بر اهمیت فعال در رشد كودك تاكید دارد. در اين نظريه كودكان مثل دانشمندان كوچكی هستند كه اطالعات را  -5

 آيند. )همان(كنند و با دنیا كنار میبررسی می

 مقايسه با يادگیری صوری، نقش مهمتری در رشد شناختی دارد. )همان(   ظاهرا رسش و تجربه در -6

رشد شناختی چهار مرحله دارد و در هر مرحله جهش كیفی به سوی جلو در توانايی كودكان جهت حل مسملله و اسمتدالل    -9

 دهد. )همان(منطقی روی می

 

 شرح حال مقدماتي  

ترين نظريمه  ترين و مجاب كننده( يافت. او جامع0876-0781) 0ت ژان پیاژهدر دنیای روانشناسی مشكل بتوان كسی را به اهمی

شهری كوچمك   2وی بیش از چهل كتاب و بیشتر از دويست مقاله به چاپ رسانده پیاژه در نوشالرشد ذهنی را ارائه داده است. 

( از پدرش به عنوان متفكمری  0752اژه )و دانشگاهی در سرئیس به دنیا آمد. پدرش استاد تاريخ قرون وسطی در دانشگاه بود. پی

شمد پیماژه در   مند ياد كرده است. مادرش، برخالف پدر، بسیاری عاطفی بود و رفتارش موجب تنش در خانواده ممی دقیق و نظام

ت سالگی دريافت كه اعتقادات مذهبی و فلسفی او فاقد بنیادهای علمی اس 05ای نوشت و در ای در مورد پرندهسالگی مقاله 01

سمالگی ممدرك دكتمرای     20و باعم بحرانی عقلی در او شد وبه همین دلیل تالش كرد راهی برای پیوند فلسفه با علم بیابد. در 

كمودك   رشمد  ینه در پاريس تصمیم گرفتبو طی كار در آزمايشگاه  0720خويش را درعلوم طبیعی بدست آورد. پیاژه در سال 

همای  گمذاری پاسمخ  ی چندانی به نممره وين يك آزمون هوشی برای كودكان بود. او عالقهی او تدرامورد مطالعه قرار دهد. وظیفه

های اشمتباه آنمان   های كودكان كم سن و سال به ويژه پاسخدرست و غلط كودكان در آزمون هوش نداشت. اما به زودی به پاسخ

دهمد كمه احتمماال تفكمر آنمان      و اين امر نشان ممی كند مند شد. او دريافت كه اشتباهات آنان از الگوی مشابهی پیروی میعالقه

تر از كودكان بزرگتمر و بزرگسماالن نیسمتند،    د كه خردساالن الزاما كم هوشیهای معینی است. پیاژه انديشهمگی دارای ويژگی

 بلكه نوع تفكر آنان ممكن است كامال متفاوت باشد.  

و همین امر موجب شد مطالعات مهمی در مورد رفتمار شمناختی    متولد شد 8نخستین كودك پیاژه به نام ژاكلین 0725در سال 

، مشماهدات دقیقمی را در ممورد رفتمار ژاكلمین و دو كمودك هولوشمیان        0نمی چاتی نوزادان انجام دهد. پیاژه و همسرش والنتاين

 .(0883های رشد/ ويلیام كرين، مترجم: خوی نژاد، رجايی. تهران: رشد انجام دادند. )نظريه 8و لورن 2اوسین
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 مفاهيم مهم پياژه

 6( عملیات8   5ها ( طرحواره2 3( ساختارهای شناختی0دهد: انسان مفید ساختن دانش خود به آن سازمان میسازمان: 

همای سمازمان دهمی و    همای ذهنمی و روش  هممان فعالیمت   هاي شناختي:( يا ساختهبنشماهاي شناختي )روان -1

كه در سنین مختلف كودكان متفاوت است و مراحل مختلف رشد تكامل شمناختی   چگونگی پاسخ دادن به اشیاء و رويدادهاست

ای مرتبط و سازمان يافته از محفوظات، افكار اعمال هسمتند  سازد. شماها حقايق فیزيكی مقر نیستند. بلكه مجموعهرا روشن می

د. شمماها در اوايمل تولمد چیمزی جمز      كنم كند. اين شماها با افمزايش سمن تغییمر ممی    كه كودكان برای درك از آن استفاده می

تغییمر   ذيری كودكمان خردسمال از محمیط   پم وهمگمام باتاثیر  مثل مكیدن،اين شماهای اولیه به سمرعت های ارثی نیستند.بازتاب

 (0885،انتشادات سمت،2يابد مثل)چنگ زدن،لگد زدن()روانشناسی رشدمی

تواندهر الگوی عملی برای برخورد با محمیط  ره میطرح يا نقشه ساختارهای عملی نوزادان است.يك طرحوا طرحواره: -2

همای اطفمال   (طرحمواره 0885انمد.)همان، همای ممادرزادی  نگاه كردن،ضربه زدن يا لگد زدن باشد.طرحواره هاداساسا بازتماب نظیر

دن دو سال می توانند كنارهم قمراردا 8بنیادی هستند وشامل رفتارهای آشكاری چون مكیدن وبرداشتن می شوند مثال كودكان 

 (0880انجام دهند.)فیروز بخت،ها را تجسم كنند بدون اينكه عمال آن را مكعب وجدا كردن آن

 یپايمه با افزايش سن وتجربه، فعالیت ذهنمی كمه قمبال بمر      :همان طرحواره های نمادين وذهنی است. همراهعمليات -3

 بندی اشیاست.ه وطبقههای حل مسللرفتارهای ظاهری قرار داشتند عمیق تر شده. عملیات شامل شیوه

همما از طريممق تعامممل مسممتقیم بمما محممیط اسممت كممه از دو فعالیممت تكمیلممی تشممكیل          ، سمماختن طرحممواره 9انطبااا 

هنگمام درون سمازی از طرحمواره همای      ( )انطباا  9سازيرونب -2، )جذب( 8رون سازيد -1(. 0882شمود.)فیروزبخت، می

ا ر( مثال وقتی كودكی دوساله مفهموم صمندلی   0886كنیم.)سیدمحمدی،موجودمان برای تعبیر كردن دنیای بیرونی استفاده می

نشیند در ذهن خود دارد،هرشی مشابهی را نیز در اين ساخت وارد می سمازد وآن  آن میداركه بر روی به عنوان چهارپايه پشتی

برآن نممی گمذارد. بمرون سمازی     را را صندلی می نامد و اگر صندلی به گونه ای ديگر ومثال بدون پشتی باشد كودك نام صندلی

گیرد. برون سازی هماهنگ كردن ساخت شناختی با واقعیت است كه كمودك بما آن برخمورد    همزمان با درون سازی صورت می

خمود رابما    ك جديدی ازوافعیت خارجی می رسد ودانش قبلرفردساخت ذهنی خود را تغیر داده وبه د ترتیب ده است به اينرك

:كودكان سعی می كنند بین دانمش  جويیتعادل( 0880، انتشارات سمت ، 2می سازد)روانشناسی رشداطالعات جديد هماهنگ 

الیمت جديمدی نیماز دارد وارد    شوند كه بمه تحلیمل يما فع   می اطالعاتی مواجه هقبلی وتجربه جديد تعادل ايجاد كنند. وقتی كه ب

يا تجربه تغییر می دهند تا به يك تعمادل جديمد وباثبمات    عه قسپس شیوه برخورد خويش را با آن وا شوند؛حالت عدم تعادل می

پیماژه كوكمان را    (.0880خته ترممی شموند.)فیروز بخمت   ج پتدريه ب برخورد با تجربه جديد كودكان برای ابند، بنابراينيتر دست 
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ژه، هند. طبق نظر پیاددانست كه با عمل كردن مستقیم روی محیط،تفكر خود را پرورش میكاوشگران پر كار و با انگیزه ای می

 ، چهار مرحله رشد را پشت سر می گذارند.یكودكان بین نوباوگی و نوجوان

اطفال با حواس )شنوايی،بینايی والمسمه(وفعالیت حركتمی خمود )دسمت دراز      حركتي )تولد تا دو سالگي(: -محله حسي-1

 بزگسماالن درممورد محمیط    ز اطالعات ودانشدن ، چنگ زدن ولگد زدن( دنیای اطراف خود را كشف می كنند.بخش زيادی ارك

تواننمد  بازنممای   . امما اطفمال نممی   باشدمیاست ومستلزم بازنمايید ياخلق تصوير ذهنی  بركلمات وزبان اطرافشان نمادين است،

موضموعی كمه بمه آن پايمداری شمی ممی        وجوددارند نیستآنها  محدوده ادراكدرذهنی داشته باشند وبفهند كه اشیايی هم كه 

كممردن اشممیاء بممه طممرق مختلممف ونحمموی جسممتوی كممودك بررسممی مممی      ايممداری اشممیا را بمما پنهممان پاگوينممد. محققممان 

 (0880كنند.)فیروزبخت،

   مرحله پيش عملياتي)دوتا هفت سالگي( يا پيش دبستاني-2

 رمعمرف چیمز ديگم   تواننمد چیمزی را   رشد سیستم نمادی يا نمايشی يا بازنمايی ذهنی است)يعنی می مهمترين ويژگی اين دوره

مفاهیم واشمیاء   اند.كلمات معرفهمچنین تا حدودی زبان باز كرده(  فرض كنند بدانند برای مثال آدمك اسباب بازی را پستچی

حركتمی  -بسیار بیشمتر از مرحلمه حسمی   كه  دهد (. زبان با جدا كردن فكر از عمل، به شناخت امكان می0880است)فیروزبخت،

ونمادين پمیش ازتفكمر اسمت. )يعنمی تفكمر بمر زبمان مقمدم است()روانشناسمی           زیاست كه تفكر رم پیاژه معتقد  كارآمد شود.

 (.0885،سمت 2رشد

پیاژه كودكان پیش عملیاتی)پیش دبستانی( را بر حسب اينكه چه چیزی را نمی توانند درك كنند توصیف كمرد نمه بمر حسمب     

او اين كودكان را با كودكان بزرگتمر   آيدعملیاتی بر میصطالح پیشتوانند درك كنند. همانطوری كه از ااينكه، چه چیزی را می

توانندعملیات را انجمام دهنمد.)اعمال ذهنمی    و ماهرتر در مرحله عملیات عینی مقايسه كرد. به عقیده پیاژه، كودكان كوچك نمی

حظمه بمه يمك جنبمه از موقعیمت      ف پذير بوده ودر همر ل آنها خشك وانعطادر عوض،تفكر قواعد منطقی پیروی می كنند( . كه از

 (.0886شود.)سید محمدی،محدود می
 

 پيش عملياتينقص هاي تفكر 

 عملیاتی، خود محوری است. او معتقمد بمود كمه وقتمی كودكمان بوسمیله      از نظر پیاژه، مهمترين نقص تفكر پیش 0خودمحوري

ثل خود آنها كنند هر كس هم مران بی خبرند وفكر میكنند، غیر از ديدگاه خودشان ازديدگاه ديگبازنمايی ذهنی دنیا راآغاز می

كند اگمر بماا اسمباب بازی،بمازی     يا مادر ناراحت هستند كودك فكر می پدر(.مثال اگر 0770كنند واحاس می كند.)پاپالیا،فكر می

د دارند كه از آنها شوند چون خودش از بازی كردن با اسباب بازی شاد می شود يا مادر وپدربه اين دلیل وجود خوشحال مینكن

پمیش عملیماتی كودكمان     2همین طور پیاژه خمود محموری را مسمبب تفكمر جاندارپنمداری      (.0886مراقبت كنند.)سیدمحمدی،

ند؛كودك رواحساس دا مانند افكار، امیال ،جاندار هایا، ويژگیدانست، يعنی اعتقاد به اينكه اشیايی بی  جان، درست مثل آنهمی

 (.0886ابرها عصبانی است.)همان، رشید از دستوخگويد سه سله ای می
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حتمی زممانی كمه جلموه بیرونمی آنهما        ژگی های مادی اشمیا، وياين است كه برخی از 0منظور از نگهداری :نگهداريدر  ناتواني

آنهما برابمر   مقدار آب  پرسند آياشبیه هم هستند واز او می دك دو لیوان بلند آب نشان داده كهباشد،مثال، به كو ثابت تغییركرده

ريزنمد كمه ظماهرآب ، امما نمه      كی ازلیوان ها را در يك ظرف كوتماه وپهمن ممی   است. بعد از اينكه كودك جواب مثبت داد، آب ي

پرسند كه آيا مقدار آب هنوز برابر اسمت يما تغییمر كمرده اسمت؛ كودكمان پمیش        كند. بعد از آن از كودك میمقدارآن تغییر می

همای غیمر منطقمی    (.يكمی ديگمر از ويژگمی   0886ر اب ديگمر برابمر نیسمت. )سمید محممدی،     كننمد كمه مقمدا   عملیاتی فكر ممی 

تواند برگشت پمذير  تواند درك كند كه هر گونه عملیات منطقی میاست؛ كودك هنوز نمی 2پذيریناعملیاتی ، برگشتتفكرپیش

يم باز هم می تموان آن را بمه شمكل اول بماز     به عنوان مثال، كودك نمی تواند درك كند كه اگر ما گلی را به شكلی در آور باشد.

 (.0885،سمت،2، انتشارات رشد 2گردانیم.)روانشناسی رشد 

بنمدی كننمد؛   شباهتها وتفاوتهما، طبقمه   كودكان پیش عملیاتی هنوز نمی توانند اشیا را بر اساس :3ناتواني درطبقه بندي اشيا

 (0885كوتاه به بلند، مرتب كند.)همان، برای مثال كودك نمی تواند يك دسته چوب را در يك رديف از

 

 لگي(اس11تا7عمليات عيني) مرحله-3         

عملیاتی پیش تجربه كردن مدرسه آن قدر مهم است كه اواسط كودكی را سالهای مدرسه ودبستان گفته می شود گذر از مرحله

املی از طبقمه بنمدی ونگهمداری نمدارد ؛     محور كه درك كطور نیست كه كودك خود نبه عملیات عینی تدريجی است. يعنی اي

آيمد. در  ديد ممی پشب بخوابد وفردا در اين زمینه ها درك كاملی پیدا كرده وتوانمند شود؛ اين مهارتها بتدريج وظرف چند سال 

یا وامور طول دوره تفكر منطقی تر ،انعطاف پذيرتروسازمان يافته تر از اوايل كودكی است؛ كودكان در مرحله عملیات عینی با اش

هايی شود كه درآن فرضیهمطرح می ای برای كودككنند.وقتی در اين مرحله مسللهعینی اشتغال دارند وانتزاعیات را درك نمی

كنیم، آن  وتعابیر عینی وواقعی تشريو ماند ولی اگر همان مسلله را بر آنان با كلماتاشته باشد، كودك از حل آن باز میدوجود 

 های اين دوره:ويژگیكنند.را حل می

بییننمد.  شوند كه ديگران دنیا را طور ديگر میشود.آنهامتوجه میخودمحوری بچه ها كمتر ديده می كاهش خود خودمحوري:

هما رابمر اسماس    توانند چوببندی كنند.آنهابه راحتی میتوانند اشیا را رديف وطبقههامیبندی كردن:دبستانیرديف كردن وطبقه

 خره حجم رديف كنند.وباالعرض طول،و

توانند فرايندی را از ابتدا تاانتها واز انتها تا ابتدا پیگیری كنند. اگر دانش آموزان میپذيري)معكوس كردن عمليات(:بازگشت

 آن را به شكل گلوله در آورد.گلی را لوله كند ومثال به شكل كرم در آورد كودك دوباره می تواند  گلولهمعلم يك 

 فكرعمليات عيني:محدوديت هاي ت 

های كمی ودقیقمی اسمت ؛   حلدانند كه مسلله دارای راهمیتر شده آنهافرآيند فكری دبستانی ها پیشرفت زيادی می كندمنطقی

د ممثال  نم فهمد نممی نباشنداشته به ازای مشهود وقابل ديدن  مااما نمی توانند به امور انتزاعی مثل ايده ها بپردازند واظهاراتی را 
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كننمد  معلمانی كه به اين نكته توجه دارند سعی ممی  معنای تحت اللفظی پی می برد.به  ب المثل را نمی فهمد وفقط معنی ضر

 (. 0880گیری در كالس.)فیروز بخت،ثال با برگزاری رایملموس تشريو كنند مبطور مفاهیم پیچیده ای همچوتن دموكراسی را

ای پیماژه  ای كه كودكان به ندرت به مدرسه می روند نگهداری وساير مفاهیمتاثیرفرهنگ وتحصیالت: در جوامع روستايی وقبیله

دارنمد، بمه    نطقی كه تكالیف پیازه به آن نیازر اساس يافته هايی نتیجه گرفته اند ، نوع مب گرانافتد. برخی از پژوهشبه تاخیر می

همای عملمی در   فعالیمت  هجم شمود يعنمی درنتی  می طور خود انگیخته در كودكان ايجاد نمی شود، بلكه به صورت اجتماعی ايجاد

 (0886های خاص)سیدمحمدی،فرهنگ

نوجوان دراين دوره با مفاهیم انتزاعی وصوری آشنای كاممل   سالگي تا بزرگسالي(:11يا انتزاعي ) صوري مرحله عمليات-4

شمود. اوقمبال در صمورتی    ر انديشه میگذاد وباعم پیجیدكی وعمق يشتكند.اين آشنای در ابعاد مختلف انديشه تاثیر میپیدا می

توانست موفق به استنتاج وحل مسلله شود كه اصل مساله ، مفروضاتی ازامور واقعی باشد،يعنی گر چه توانايی تصمور ذهنمی   می

ه را ثمال، ايمن مسمال   به واقعیت موجود باشد.برای م در دوره عملیات عینی نیز امكان پذيربود، اما الزم بود قضیه مورد نظر مربوط

كنند آبمی  های قرم زنگی میكنند،آيا همه مردم كه در خانههای قرمز زندگی بی پوست در خانهاگر همه مردم آ» در نظر بگیريد

رود كه مردمی كه با رنگ پوسمط  پوست هستند؟ كودكی كه در دوره عملیات عینی قرار دارد فقط تا درك اين واقعیت پیش می

همای  حمل توانمد در ممورد راه  وان در مرحله صموری ممی  جاين واقعیت را ندارند. اما نو فكر در ورای بی وجود ندارند ديگر توانايیآ

مسلله بدون توجه به محتوای غیر واقعی آن بینديشد. در ايمن سمطو نوجموان ابعماد مختلمف يمك مسملله را در نظمر           منطقی

تواند در مورد افكار خود يا ديگمران  همچنین می؛  گرفتهیرا در نظر مگیرد؛ در حالی كه در دوره قبل تعدادمحدودی از ابعاد می

جموان خمود را در سمطو    كنمد. از نظمر عماطفی نو   تر شدن میمل ممی  به تفكر بپردازد وبه اين دلیل رفتارش به سوی خود آگاهانه

تشبیهات، كنايمات را پیمدا    بیند. از جمله توانايی درك طنز،دهد ودر همان حال دنیای خود را متفاوت باآنها میها قرارمیبزرگتر

 (.0885، سمت،2ی لفظ متفاوت است.)روانشناسی رشدركند كه با معنای ظاهمی

 تعريف رشد اخالقي

 دم چگونمه ركند انسانها در رابطمه بما ديگرمم   رشد اخالقی در برگیرنده آن دسته از قوانین ومقررات اجتماعی است كه تعیین می

رشمد اخالقمی از ديمد     بر سه جنبه اساسی شناختی، عاطفی ورفتاری است. در واقع مطالعمه كنند.اين قوانین مشتمل بايد رفتار 

اخالقمی مربموط    ، روشی است برای مطالعه رشد عقالنی كودكان از آن جهت كه به موضموع معینمی از شمناخت   0لبرگوپیاژه وك

نگمری  يمك مرحلمه اولیمه )واقمع     از یر است كهكودكان دارای توالی ثابت وبدن تغی درشود. از نظر پیاژه رشد مفاهیم اخالقی می

شمود  منتقمل ممی  « 2اخالق خمود گمردان  »يا  «اخالق توافقی»مرحله كاملتر بنام از چند سال به يك  شود وپساخالق( آغاز می

مرحلمه اول انديشمه   ع نگری اخالقی به مرحله كماملتری پمس از آن راه يابمد. شمیو    نیست بدون طی مرحله واقع روهیچ كس قاد

سماله بمه بماال اغماز      01تما 7سال قرار دارند؛ اما مرحله بعدی بیشتر دركودكان 9تا 3القی در كودكانی است كه در سنین بین اخ

وز رمرحله از خود ب وانتقالی بین اين دو مرحله قرار دارند واشكالی از تفكر در هر ود ساله در يك مرحله 01تا9شود. كودكان می

 (.0885دهند.)سمت،می
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 ي شناختي در مرحله تفكر اخالقي واقع نگر:هاويژگي

دبستانی توجه كمی نسبت به قوانین دارند ،بنابرلین بازيهايشان منظم وبه هدف برنده شدن نیست. به اعتقاد پیاژه كودكان پیش

ا دارنمد.  مخصوص بمه خمود ر  قوانین   بینیم هر يككنند مشاهده كنیم می تیله بازی می سه ساله را در حالی كه اگر دو كودك

دهمد. در نظمر   سالگی كودك نسبت به قوانین از خود توجه نشان می5برای آنها هدف از بازی شادبودن است است. اما در حدود 

او قوانین دستاورد قدرتهای بیرونی نظیر والدين است واز اين رو،پابرجاست وبمدون تغییمر اسمت؛ انديشمه حماكم در ايمن زممان        

، ممكمن  اسمت  شود. مثال كودكی به ممادرش درو  گفتمه  كوچكترين سرپیچی باعم مجازات میاخالقی است  و «0یيگرامطلق»

است. در اين مرحله ارزيابی كودك نسبت بمه زشمتی يمك عممل      بگويد اين سزای درو  اش می افتداست بعدها كه از دوچرخه 

خردسمالی ممی    مثال زمانی كمه كمودك   د.دهآن است؛ ونیت وخیر وشر فاعل را درآن دخالت نمی« 2ايج عینینت»تنها بر مبنای 

خواسمته  در خانه نبوده ممی  ديگر هنگامی كه مادرش ته وكودكسشك استكان را 5ود اگر كودكی در هنگام كمك به مادرش شن

فنجمان شكسمته    5گفت  اولی كار بدتری انجمام داده، چمون    است خواهدوشكسته از كنار دستش لغزيده  كلوچه بردارد فنجانی

ست. از نظر پیماژه ايمن موضموع مربموط بمه خمود ممداری        ا  ر او مقدار خسارت وارده ونتايج كار مالك ارزيابی كارهااست. در نظ

اطاعمت اخالقمی از   »به اين معنی كه او قادر نیست اوضاع بیرونی راهماننمد ديگمران درك كنمد . گمرايش مسملط      است. كودك 

 (.0885است.)سمت، « 8ديگران

   توافقي:ژگي شناختي مرحله اخالوي

درسمت زممانی    مسلط است، اما از اين سنین به بعد سالگی بر انديشه كودك 00تا7وسنین  واقع نگری اخالقی تا اوايل نوجوانی

اخمالق   يابمد كمه  موزات رشدوتحول عقلی اين دوره، رشد اخالقمی تمداوم ممی    بهوارد می شود،« اعمال صوری»كه وی به مرحله

 های آن به قرار زير است:ژگیويشود توافقی)تقابلی( نامیده می

 ان عبارت اسمت جونظرنو مقررات دراست،به اين معنی كه قوانین « گرانسبی»قضاوتهای اخالقی اين دوره در مورد قوانین بیشتر

قمدرت   های قراردادی ودلبخواهی كه می تواند تغییمر كننمد واطاعمت از افمرادی ماننمد والمدين كمه دارای       قتافازيك سلسله مو

تنبیمه   همیشه مطلوب خطا نیست  وقطعما همم بمه   نه ضروری است ونه همیشه مطلوب، سرپیچی وتخلف از قوانین نیز  ،هستند

عینی آن، احساسات وديدگاههای افراد بايمد بمه   های گران،عالوه بر توجه به پیامدبه رفتار دي نسبت شود. در قضاوت منتهی نمی

 (.0885، سمت،2همه برقرار شود)رشد و باشد وسر انجام بايد عدالت براییزه افاعل وانگ آيد وتنبیه بايد مناسب بانیات حساب

 رسند؟ترين مرحله )عمليات صوري( ميآيا همه مردم به باال

عملیات صوری را در تكمالیف اسمتاندارد    ه های بسیار شگفت انگیز اين است كه اكثر بزرگسالالن معموال دستیابی بيكی از يافته

 دهند.مین ازخود نشان هپیاژ

دهند.در بسیاری از روسمتاهای كوچمك   كثر بزرگساالن طبقه متوسط، عملیات صوری را تنها برخی اوقات مورد استفاده قرار میا

ی پیماژه مغماير    هاالزاما بانظريمه زرگساالن اصول عملیات صوری را به كار نمی گیرند؛ اين يافتهبای، بسیاری از قبیله واجتماعات

باالترين مرحله برسند. شايد تفكمر آنهما در حمد كمافی ممورد چمالش قمرار         هنظری وجودندارد كه همه افراد بنیستند.هیچ دلیل 
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باشند. پیاژه بیان كرد  كه اين احتمال وجمود دارد كمه اكثمر    ها مبهم می ند. به هر حال يافتهبرس نگرفته است  تا به اين مرحله

يما اصموال    خمود  های مورد عالقمه اما آنها عملیات صوری را اصوال در زمینه دست يابند؛مردم به درجاتی از تفكر عملیات صوری 

فیزيك، در بعمد   تواند در مورد فلسفه يادهند. مثال يك مكانیك اتومبیل نمیخويش مورد استفاده قرار میی هامتناسب با توانی

 (0883نژاد ورجايی،گیرد.)خویكار می نظری يا صوری فكر كند. اما هنگام بررسی نقايص يك اتومبیل عملیات صوری را به

 گيرند؟آيا كودكان واقعا خودشان ياد مي

كودكان سماختارهای  گويمد یفراينمدی خودانگیختمه اسمت.  او مم     رشد شناختی، شايد بحم انگیزترين ادعای پیاژه اين باشد كه

رسمد كمه وقتمی مما بمه كوكمان       ه نظر میب . در واقع چنینپرورانندمیخود  در درونشناختی خود را بدون تدريس بزرگساالن، 

 (  0883غالبا كنجكاوی طبیعی آنها راسركوب می كنیم.)همان، دهیمآموزش می

 

 كاربردهاي ضمني درتعليم وتربيت

شوند از تعاممل  در يك كالس، كودكان ترغیب می است. اصوال فلسفه تربیتی پیاژه،روسو ومونتسوری تاكید بر يادگیری اكتشافی

بازی است كه برای ترغیب كاوش و اكتشماف   هایمكان مواد و اكتشاف كنند.كالس دارای انواع با محیط، خودشان خود انگیخته

 غیره.طراحی شده اند،نقاشی،معما ها، مكعب سازی،نجاری و 

هما  آن كنند ولی سرعت طی می راكند كه تمام كودكان توالی يكسان رشد نظريه پیاژه فرض میپذيرفتن تفاوت هاي فردي: 

متفاوت است.معلم به جای اين كه برای كل كالس فعالیت هايی را برنامه ريمزی كنمد، بمرای تمك تمك كودكمان و گمروه همای         

 هر كودك را با رشد قبلی خود مقايسه می ،برای ارزيابی پیشرفت آموزشی گیرد.عالوه براين،فعالیت هايی را در نظر می كوچك،

 (0886كند.)سید محمدی،

يادگیری فرآيندی از اكتشماف   گیری چیزی نیست كه به وسیله معلم حاصل شود،بلكه از خود كودك برمی خیزد.برای پیاژه ياد

بمه وسمیله   اين موضوع به ويژه در مورد نوزادان صادق است كه از طريق كشف و دسمتكاری محمیط    و ابداع خود انگیخته است.

،البته در مورد كودكان بزرگتر صادق است،بر اين اساس معلم اين امر پیشرفت هوشی شگفت آوری به دست می آورند. خودشان،

نبايد تالش كند كه دانش را به كودك تحمیل نمايد،بلكه خود كودك بايد آن گمروه درسمی را كمه بمه آن عالقمه دارد  و حمس       

روسمو و   نظیمر پیماژه   انتخاب نمايد.آنگاه بايد به كودك اجازه داد تا خودش مسايل را حل كنمد.  كند،كنجكاوی او را تحريك می

نممی  كودك تاكید داشت و اگر بیش از سطو رشد فرد باشد،يادگیری صورت  رشد مونتسوری به اهمیت تناسب آموزش با سطو

سبك همای يمادگیری كودكمان متفماوت      مربی بايد عاليق كودك را مورد توجه قرار دهد همچنین در زمان های مختلف، .گیرد

وارد  مرحله عملیات عینی شده و شروع به تفكر منطقی می كند ولی تفكر او هنوز تا حمدی   مثال فرض كنید پسربچه ای است.

به اشیا و فعالیت های ملموس وابسته است.بر اين اساس در درس بايد فرصت تماس و كار بما اشمیای واقعمی را بمرای او فمراهم      

ر رسم كنیم يا به ايراد سخنرانی بپردازيم و با او به بحمم  نبايد نمودا ا به او آموزش دهیم،هآورد.مثال اگر میخواهیم درمورد كسر

اگمر فقمط بمه روش كالممی      های مختلف تقسمیم كنمد.  ،بلكه بايد به اوفرصت دهیم تا اشیای ملموس را به بخشكالمی بنشینیم

يد مورد تشمويق قمرار   با، تعامل اجتماعی نیز غیرطبیعی به نظر می آيد. او بسنده كنیم  درس ها به ذهن او رسوخ نكرده و برای

بگیرد و مفید ترين تعامل ها آن هايی هستند كه در آن ها،كودكان مساوی بودن با ديگران را احساس خواهند كرد،درست نظیر 

تا هنگامی كه كودكان احساس كنند تحت تسلط بزرگساالنی قرار دارند كمه   چه كه در كنار همساالن خود احساس میكنند، آن
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همای گروهمی   دچار مشكل خواهند شد . در مقابل آن در بحمم  ،در ارزش نهادن به ديدگاه های مختلف ند،داپاسخ صحیو را می

اختیمار   عنوان محرك چالش همای فكمری خودشمان،   های مختلف، بهباساير كودكان ، فرصت های بهتری برای برخورد با ديدگاه

 .(0883خواهند داشت)نظريه های رشد/اخوی نژاد،رجايی،

 

 هاي انجام شده كارهاي پياژه را تاييد ميكند؟ آيا پژوهش

 چالش كشیده شده است.او برخی از اسمتنتاج همايش را بمر مبنمای     بهبه رغم خدمات برجسته پیاژه نظريه او در سال های اخیر 

دبسمتانی   همچنین مهارت های نوباوگان  و كودكان پیش مشاهده رفتار سه فرزندش قرار داده و اين امر نمونه معرف نمی باشد.

بمه   شود كه از لحاظ دشواری دسته بندی شده اند،زمانی كه به كودكان كوچك تكلیف هايی داده می  را دست كم گرفته است.

تحقیقات  عالوه بر اين، نظر می رسد كه درك آنها بیش از آن چه پیاژه باور داشت به كودكان بزرگتر و بزرگساالن نزديك است،

همايی  ای می تواند با آموزش دادن به آنها بهبود يابد.اين يافته سواللكرد كودكان در مسايل پیاژهمتعددی نشان می دهد كه عم

سمازد و بماالخره   مطرح ممی  يادگیری اكتشافی  و نه آموزش بزرگساالن بهترين راه برای پرورش رشد است، را در مورد فرض او،

چند مخمالف هسمتند.   اختی مهمی بعد از نوجوانی روی نمی دهمد، برخی پژوهشگران عمر با نتیجه گیری پیاژه  كه تغییرات شن

یمد ورزيمده اند.)سمید    كپژوهشگر ديدگاه هايی را در مورد تفكر پس صوری مطرح كرده اند كه بر تغییرات مهم در بزرگسمالی  تا 

 (.0886محمدی،

 

 نتيجه گيري-2

 

ولی چنین وضعیتی بمه خمودی    پیاژه قرار می دهند،همه محققان،انديشه های خويش را در مقابل افكار  اگر چه در حال حاضر،

باز هم اين نظريه پیاژه  خود،نوعی اذعان به ارج و اهمیت نظريه پیاژه است.جالب است كه وقتی همه گرد و خاك ها فرونشست،

ی های اساسمی رشمد شمناختی را مطمرح كمرده اسمت)نظريه هما       ها،جنبهاست كه هنوز پابرجاست.اين نظريه به رغم همه ضعف

 .(0883تهران:رشد،-رشد/ويلیام كرين:مترجمان خوی نژاد،رجايی

 

 قدرداني -3

 اند سپاسگذاری كنیم.  مند نمودهدانیم از جناب آقای دكتر سواری كه ما را از نظرات خود بهرهالزم می
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