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ری شناختی به یادگی. رشد شناختی ناشی از یک کنش متقابل بین فرد و محیط است
ی شیوه ادراک، سازماندهی، پردازش و تبدیل اطالعات مربوط می شود و به طریق

ر و زبان را شناخت، برخی پدیده ها از جمله استدالل، تفک. رفتار ما را تعیین می کند
.در بر می گیرد
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نگیزه ای ژان پیاژه نظریه پرداز سویسی کودکان را به صورت کاوشگران فعال و با ا
. شد می کنددر نظر داشت که وقتی مستقیما روی محیط تاثیر می گذارند، تفکر آنها ر

ند و بدین پیاژه می خواست منشاء و چگونگی تکامل دانش را  نزد نوع بشر مطالعه ک
.منظور چگونگی رشد شناخت را در کودکان وسیله قرار داد
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سازگاریسازمان

جذب
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تعادل يابي
هایمان منظور از تعادل یک حالت توازن شناختی بین درک ما از جریان هستی و تجربه

ما با تعادل یابی یا عمل جستجو برای نظم و توازن به معنی مقایسه درک. است
.جهان واقعی است

طرح واره ؟
یاژه به برای تعادل یابی، تجربه هایمان را در الگوهای منسجمی سازمان می دهیم که پ

ه ب. طرح واره ها سنگ بناهای تفکر به شمار می آیند. آنها طرح واره گفته است
ان و عبارت دیگر به الگوهای سازمان یافته اندیشه و عمل که در تعادل بین انس

.محیط به کار می روند طرح واره گفته می شود
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عادل، به فرایند سازگارکردن طرحواره ها و تجربه ها با یکدیگر به منظور ایجاد ت
.سازگاری گفته می شود

فرایند سازگاری به دو صورت جذب و انطباق انجام می گیرد

می گیرد جذب مستلزم بروز پاسخی است که از پیش کسب شده جذب وقتی صورت
.  که شخص مطلب تازه ای را برحسب مطالب آشنا ببیند

ته های پس فرایند انطباق به این معنی است که فرد پاسخ های خود را بنا به خواس
. محیط تغییر می دهد



مان   سار 

سازمان به یک نظم منطقی حاکم بر دستگاه شناختی اشاره می کند

چ جزئی از آن بدین معنا که این دستگاه از یک کلیت منسجم تشکیل یافته که هی
.بدون تاثیرگذاری بر سایر اجزاء تغییر نمی کند
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ی-مرجله خسی  حرکت 

یرداولین مرحله که مرحله حسی حرکتی است دو سال اول زندگی را در بر می گ  .
سایر پیاژه معتقد بود که نوباوگان و کودکان نو پا با چشم ها، گوش ها، دست ها و

.حرکتی فکر می کنند–تجهیزات حسی 



اورد هاي مرجله  هار مور ار  دشن  ش  ح  ی  ای ی؟پ  عملن 

مرحله پیش عملیاتی از دو تا هفت سالگی ادامه دارد.

ی است وواضح ترین تغییر افزایش فوق العاده در فعالیت بازنمایی ذهنی یا نماد
رحله می از ویژگی های این م.انعطاف پذیر ترین وسیله بازنمایی ذهنی ماستزبان 

:توان به موارد زیر اشاره نمود

 (در بازی ها به شکل تقلید تاخیری و بازی نمادین)نماد سازی

خودمحوری و خودمداری در قالب جاندار پنداری، ساخته پنداری و واقعیت پنداری  )

تک جنبه نگری

در پایان این دوره به مهارت بقای شی و نگهداری ذهنی  می رسد.



ی ت  اب  عی  مرجله عملن 

 سالگی ادامه دارد نقطه عطفی را در رشد شناختی نشان11تا 7این مرحله که از

.  تفکر خیلی منطقی تر، انعطاف پذیرتر و منظم تر از گذشته است. می دهد

:از ویژگی های این مرحله می توان به موارد زیر اشاره نمود

موعه توانایی انجام اعمال منطقی مانند حساب کردن، درک روابط بین طبقات و مج•
ها، اندازه گیری، ردیف کردن

ران و مانند این همانی،جب)دستیابی به مفهوم نگهداری ذهنی با استدالل عینی•
(برگشت پذیری
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وجوان قیاسی نیز نامیده شده است، ن-در مرحله عملیات صوری که مرحله فرضی
شده را به استدالل به صورت انتزاعی و استنتاج یک نتیجه منطقی از پیش فرض

:از ویژگی های این مرحله می توان به موارد زیر اشاره نمود. دست می آورد

استدالل منظم ذهنی

 را نیز شامل می شود(آینده)اندیشه های نوجوان فرضیات و امکانات

دند خود محوری یا خود مداری مبتنی بر این که همان قدر که آنها به خود عالقه من
.دیگران نیز به آنها عالقه دارند
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