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  چکیده 
هاي تصوري در درك طرحوارههاي فکري کودکان و نوجوانان فرایند قصد بر آن است تاپژوهش  ایندر 

تطبیق داده  1973با نظریه شناختی ژان پیاژه  و سپس نتایججمالت فارسی بررسی ) 1987، سونجان(
هاي طرحواره سال 11-7کودکان  سواالتی که در این پژوهش مطرح است این است که چگونه. شود

سال نسبت به  15-11هاي تصوري در نوجوانان درك طرحوارهنمایند ؟  و اینکه تصوري را درك می
در ) 1973ژان پیاژه، (رشد شناختی عملیات عینی و صوري  مرحله دو است؟سال چگونه 11-7ان کودک

 و اسنادي استفاده شده) پرسشنامه(هاي میدانیبراي رسیدن به نتیجه از روش. نظر استاین پژوهش مد
هاي حوارها طرد نشانگر ماهیت مفاهیم یکه باش در نهایت آنکه پاسخ کودك و نوجوان در هر سنی .است

و  کنندرا خیلی خوب درك می) هیم انتزاعیمفا(هاي تصوريرحوارهنوجوانان ط. آنها در همان سن است
اما کودکان در درك مفاهیم  سال است 11-7تر از کودکان تصوري در افکار آنها قابل درك هايطرحواره

  .نمایندغیرانتزاعی و عینی بهتر عمل می
  

رشد ، هاي تصوري، طرحوارهمرحله عملیات صوري ،یات عینیمرحله عمل :هاي کلیديواژه
  .شناختی، نظریه شناختی پیاژه

 مقدمه - 1
شناسی، هوش ، روانهاي فلسفهاي ذهن و هوش است که رشتهرشتهمیان علوم شناختی مطالعه

براي  فهم چگونگی کارکرد ذهن. گیردشناسی را در بر میشناسی  و انسان، زبانمصنوعی، علوم اعصاب
- آموزگاران باید ماهیت تفکر دانش آموزان را بشناسند تا روش. هاي عملی مهم استبسیاري از فعالیت

هاي فکري کودکان و چگونگی فرایند قابل طرح مسئله .ي را براي آموزش آنها ابداع کنندهاي بهتر
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رشد شناختی که توسط هر مرحله از  .استهاي ذهنی 1و چگونگی تفکر و درك آنان از طرحوارهنوجوانان 
هاي خاص خود را دارد و دانستن این مراحل و آگاهی از خصوصیات ویژگیاست  شده مطرح 2ژان پیاژه
  به راحتی با تفکرات  کند تابه ما کمک میله از رشد شناختی کودك و نوجوان هر مرح

، بررسی هاي تصوريهه خوبی فرایندهاي فکري آنان را در فهم طرحوارو بشویم هاي مختلف آشنا دوره
ر چه هاي آموزشی مناسب براي یادگیري هانتخاب صحیح شیوه تاکید بر ، هدف،این پژوهشدر . نماییم

همساز و هماهنگ با رشد شناختی کودکان  بهتر کودکان و نوجوانان است، انتخاب روشی که به طور کلی
هدف دیگر تاکید بر . فراهم سازد و نوجوانان باشد و راه پیشرفت آنان را در عرصه آموزش به خوبی

اي براي آگاهی معلمان و والدین با مراحل رشد شناختی کودکان و نوجوانان است که در واقع زمینه
هاي کودکان و نوجوانان در آشنایی با توانایی. کندتر از سوي معلمان و والدین ایجاد میآموزش آگاهانه

هاي ادگیري را براي آنها بگشاییم و در انتخاب روشتر مسیر یشود آگاهانهمحیط آموزش سبب می
اهمیت بسیار زیادي  نقش پیاژه در مطالعه رشد شناختی از. )9: 1391، تاگارد(کنیمتر عملهمناسب سنجید
رشد شناختی وجود نداشت هر چند از آن زمان تا به حال  تحقیقاتی در زمینه، قبل از پیاژه برخوردار است

بخش است تحقیقات اولیه پیاژه هنوز آگاهی است،  گرفته ره تفکر کودکان انجامدربامطالعه زیادي 
این نظریه الهام . اهمیتی استشناختی پیاژه دستاورد فکري بسیار پر نظریه. )17: 1387حاجی اربابی، (

  بندي طبقه یپیاژه رشد شناختی را بر حسب مراحل). 10: همان (بخش تحقیقات بسیاري بوده است 
سازند مشخص مجاز می ها را با محیطاندام، ارتباط هاراهی که طرحواره این مراحل به وسیله. کندیم

هاي مفهومی هاي تصوري یکی از ساختطرحواره. استاي براي رشد بعدي پایه ،مراحل اولیه .شوندمی
هاي سون طرحوارهاز دیدگاه جان .آیندشناسان شناختی به حساب میهاي معنیحائز اهمیت در پژوهش

دهند و امکان ارتباط میان ی استعاره را تشکیل میزیر بنای شناختی تري از ساختتصوري سطح اولیه
. )373: 1392صفوي ،(آورندتري نظیر زبان فراهم میهاي شناختی پیچیدهتجربیات فیزیکی ما را با حوزه

مفهوم یا  کند،چنین تعریف میطرحواره را  او .استطرحواره  یکی از مفاهیم اساسی در نظریه ژان پیاژه  
کودکان براي فعاالنه عمل  .چارچوبی که در ذهن کودك براي سازمان دادن و تفسیر اطالعات وجود دارد

  آیندکر به شمار میسنگ بناهاي تفها طرحواره. کنندها استفاده میکردن بر دنیاي خود از طرحواره
- ، اما ساختشودهاي شناختی دوران کودکی غالبا طرحواره گفته میبه ساخت. )19: 1387، حاجی اربابی(

ها، طرحواره ).70: 1386، سیف(نامندمی »عملیات ذهنی«هاي باالتر را معموال هاي شناختی دوره
   .)35: 1378، وادزورث(تاسنمایانگر سطح درك و تالش فعلی کودك از جهان پیرامونش 

  پیشینه پژوهش  - 2
- و همچنین نظریه را بررسیرشد زبان در مراحل مختلف و ارزش آن براي کودکان ) 1383(حسینیمیر

اساس  هاي تصوري برطرحواره) 1388(عسکري .استکرده هاي اصلی رشد شناختی و زبان را مطرح 

                                                
1- schema 
2- Piaget, J. 
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نیز ) 1390(مهندراسخ .و توضیحاتی ارائه نموده است را در غزلیات سعدي بررسی) 1987(نظریه جانسون
ها و نظریه طرحواره) 1392(ارباب. شناسی شناختی را بررسی کرده استاهیم مطرح در زباناصول و مف

. کرده استها را مشخصپیاژه را مورد بررسی قرارداده و کاربرد و فراوانی هر کدام از طرحواره
 سیستانی است به لهجه اثر ادبی که مجموعه شعر هاي تصوري جانسون را درطرحواره) 1392(رخشانی

. داندهاي فیزیکی میهاي تصوري را زاییده تجربهطرحواره) 1987(جانسون. د بررسی قرار داده استمور
باط میان تجربه دهند و همین امر عامل ارت، اساس استعاره را تشکیل میهاي تصوريدر نظر او طرحواره

واسطه داند که به میهاي تصوري را ساختارهاي مفهومی طرحواره) 2009( 1سعید. طبیعی و زبان است
- مفهوم طرحواره) 2010( 2اوکلی .دهندهاي ذهنی شناختی را تشکیل می، مدلهاي مجاز و استعارهفرایند

تاریخچه و اصطالحات علمی  درباره ايمقدمهکند و شناسی شناختی بررسی میهاي تصوري را در زبان
 هاي تصوري راشناسانه و عصبی طرحوارهانرو دهد و سپس مطالعاتی که واقعیتوابسته به آن ارائه می
  .د کنمرور می ،به ترتیب ،است مورد بررسی قرار داده

  هاي تصوري جانسونطرحواره - 3
راسخ ( را بررسی کرد شناخت جسمی شده ،هاي تصوريکردن نظریه طرحوارهبا مطرح) 1987(جانسون 

- هاي معنیمفهومی حائز اهمیت در پژوهشهاي از ساختهاي تصوري یکی طرحواره. ) 2:  1390مهند، 
له این است که ما در این دنیا موجوداتی هستیم و اعمالی را انجام مسئ .آیدشناسان شناختی به حساب می

، خود را به دیگران تحمیل دهیممان را حرکت میکنیم ، بدن؛ مثال محیط اطرافمان را درك میدهیممی
هاي اساس آنها ساخت خوابیم و هزاران فعالیت دیگر که بر، میخوریم، میکنیم، قدرت نمایی میکنیممی

موضوعات  ها را براي اندیشیدن دربارهآوریم و این ساختمفهومی بنیادینی را براي خود پدید می
  ) . 373: 1392صفوي ، (بریمتر به کارمییانتزاع

  هاي تصوري هاي طرحوارهویژگی - 3-1
یعنی حاصل ارتباط  اندویژگی اول این است که آنها تعاملی. دارد ژگیچند وی هاي تصوريطرحواره

، دهداي را به خوبی نشان میمثال طرحواره تصوري قدرت چنین ویژگی. اندجسمی ما با دنیاي اطراف
- ی سنگ بزرگی جلوي راه افتاده و میوقت. کنیمزیرا ما قدرت را در تعامل با دنیاي اطراف خود درك می

: 1987جانسون، (شویم ، مفهوم تعاملی بودن مفهوم قدرت را متوجه میرا از سر راه برداریم خواهیم آن
ساختار داخلی پیچیده توانند هاي تصوري این است که آنها ساده نیستند و میویژگی دوم طرحواره .)43

هاي ی طرحوارهپیچیدگ. ره تصوري راه، داراي سه جزء مبدأ، مسیر و مقصد استمثال طرحوا. داشته باشند
هاي و در هر مورد بخش یا بخشاسازي به طرق مختلف انجام گیرد دهد که نمتصوري این امکان را می

هاي تصوري ویژگی سوم اینکه طرحواره .)44:  1390، راسخ مهند(مشخصی از یک صحنه توصیف شوند
، که تا حد زیادي موجز یمستانمان تصویري در ذهن خود دارما از چهره دو مثالً. تصاویر ذهنی نیستند

                                                
1- Saeed, J.  
2- Oakley. T. 
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تصویر ذهنی آنان را  ،دوستانمان توانیم بدون دیدنما می. دهدهاي هر فرد را نشان میاست و ویژگی
توانیم همان گونه که چهره دوستانمان ند و مثال ما نمیا 1هاي تصوري انتزاعیاما طرحواره. مجسم کنیم

که ما حجم را  دلیل این امر آن است .به خاطر بیاوریم صوري حجم را نیز، طرحواره تآوریمرا به خاطر می
نیم و این ک، بلکه از راه چندین حس آن را درك میکنیم، درك نمیفقط از طریق یک حس، مثال بینایی

هاي تصوري به همین دلیل است که طرحواره. به یاد آوردن چهره دوستانمان است تر از مثالًدرك، عمیق
توان ها نمیفقط با استفاده از کلمات و جمله و اك و نظام مفهومی ما قرار دارندرتري در ادبه نحو عمیق

که  از آنجا .نظام مفهومی ما قرار دارند هاي تصوري به صورت یک کل درطرحواره. آنها را توصیف کرد
 ، اما عمیقاًشوند، به سادگی توصیف نمیصل ادراك از طریق چندین حس استهاي تصوري حاطرحواره

ط حاصل درك از طریق یک حس و فق اندهاي تصوري چند بعديطرحوارهبه عبارتی . شونددرك می
هاي تصوري این است ویژگی چهارم اینکه طرحواره. ده نیستسا ، به همین دلیل توصیف آنها نیزنیستند

نکبوتی قرار فرض کنید جلوي مسیر شما تار ع. اندمعنی دارند، زیرا حاصل درك جسمی شده که آنها ذاتاً
. کردنیاز به دور خیز ندارید و از میله آهنی نیز استفاده نخواهید شما براي کنار زدن آن قطعاً. است گرفته

براي شکستن درب  احتماالً. کنداند، وضع فرق میاما اگر بخواهید وارد اتاقی شوید که در آن قفل کرده
دهند که درك از انواع این دو صحنه نشان می. تفاده کنیددارید و یا باید از اهرم فلزي اس نیاز به دور خیز

هاي تصویري این است که آنها طرحوارهویژگی پنجم  ).45- 44: همان(اره  قدرتی متفاوت است طرحو
فرض کنید در ). 45:  1987لیکاف ،( اي دیگر را دارندقابلیت تبدیل شدن از یک طرحواره به طرحواره

، طرحواره ک تک آنها را ببینید در این حالتتوانید ت، به طوري که میداریداراي از یک گله گاو قرفاصله
، به طرحواره تصوري گر تک تک گاوها را نبینیدتصوري قابل شمارش است اما اگر از گله دور شوید و دی

جانسون . در واقع در این حالت یک طرحواره تصوري به طرحواره دیگري تبدیل شده است. رسیدتوده می
 .)46: 1390 ،راسخ مهند( داندمی 2ادراکی -هاي تصوري را داراي خاستگاهی پیشطرحواره) 1987(

  .) 46: همان.(راي بنیانی عینی استشناسان شناختی تاکید دارند که تفکر انتزاعی دامعنی
    ختی ژان پیاژهشنا نظریه  - 4

فالسفه و دانشمندان را به خود مشغول  ، معلمان،ها والدیندهد که قرنسواالتی پاسخ می به نظریه پیاژه
و  گیرددربر میدوران نوزادي تا نوجوانی از طیف وسیعی از رشد تفکر کودکان را این نظریه . بود ساخته

شناسان شناختی روان .)28:  1386، زیگلر(دهدبه دست میدرباره نحوه تفکر کودکان  یمشاهدات با ارزش
به پردازش اطالعات  ذهن او به صورت فعال ، بلکهها نیستمحركنافعال  معتقدند که آدمی گیرنده

شناخت رجوع  3از نظر فالول .کنداي تبدیل میها و مقوالت تازهزند و آن را به تصویردریافتی، دست می
گردند، مانند یادآوري، می» دانستن« اند و منجر بهکه حاصل ذهن انسانی هاي درونی داردبه فرایند

                                                
1- abstract 
2- Pre-conceptual 
3- flavell 
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حتی، تخیل  و کردنو ابداع خلق حل مسئله، کردن، نمادسازي، تصویر یا تجسم،طبقه بندي ارتباط دادن،
را به طور خالصه  این  مراحل تحول شناختی) 1973(پیاژه ).  10 -9: 1387حاجی اربابی ،(و رویاپردازي

 ساساًدر طی این مرحله، رفتار ا ).سالگی 2- 0(رحله هوش حسی حرکتی م -1. کندگونه عنوان می
، گرچه به دلیل مفهومی قادر نیست» تفکر«حرکتی است کودك هنوز به بازنمایی درونی رویدادها و 

): سالگی 7-2(مرحله تفکر پیش عملیاتی  -2 .جریان دارد» تحول شناختی«ها، گیري طرحوارهشکل
ل در استدال. میویژگی این مرحله عبارت است از تحول زبان و سایر اشکال بازنمایی و تحول سریع مفهو

در طول ) سالگی11 - 7(مرحله عملیات عینی  - 3 .طول این مرحله، پیش منطقی یا شبه منطقی است
مرحله عملیات  -4. کند، کودك توانایی کاربرد تفکر منطقی را در مورد مسائل عینی پیدا میهااین سال
باالترین سطح تحول ه ب کودك در طی این دوره، ساختارهاي شناختی): سالگی و باالتر 15-11(صوري 
- سنینی که می .در مورد تمام مشکالت به کار ببردتواند استدالل منطقی را رسند و کودك میخود می

. و بدون تغییر نیستند، ثابت خاص را از خود بروز دهد هاي مرحلهتوان از کودك انتظار داشت تا رفتار
، از توان در آناند که میدارند و بیانگر زمانی) نرمی(اي هنجاري هاي سنی مورد نظر پیاژه جنبهمحدوده

. را از خود بروز دهد یمعین هاي ذهنی خاص مرحلهیک کودك معمولی یا متوسط انتظار داشت که رفتار
گرچه برخی زودتر از دیگران . شودسالگی وارد مرحله پیش عملیاتی می 2در  یک کودك معمولی حدوداً

. شونددرصد خیلی کمی از کودکان یک ساله وارد مرحله پیش عملیاتی می. شوندوارد این مرحله می
یا کودکانی  » عقب مانده« تحول کودکان شدیداً. رسندسالگی به این مرحله نمی 4یا  3تعدادي نیز در 

هاي تحول است که دوره پیاژه معتقد. )50: 1378وادزورث، ( است، از این هم کندترکه تاخیر تحولی دارند
خاصی اختصاص ندارد و تربیت و توالی این  گیرد و به فرهنگ و جامعهمیکودکان جهان را دربرهمه  ،او

حاجی (است نه کمی  تفاوت کیفی ، عمدتاًهاي رشد شناختی پیاژهتفاوت میان دوره. تغییر ناپذیرندها دوره
 دوره. استتداي نوجوانی سالگی یعنی اب 11تا  7سن  عملیات ملموس از دوره). 23: 1387، اربابی

 15-11ل مرحله عملیات صوري در طو. سالگی است 15تا  11از حدود ) اعیتفکر انتز( عملیات صوري 
هاي فرد به لحاظ ساختار. شوندمی» بالیده«از نظر کیفی ) ها طرحواره( هاي شناختی ، ساختارسالگی

- فرد می. مسائل، دست به عملیات منطقی بزند) سطوح ( بد تا در مورد همهیاشناختی توانایی آن را می
فرد داراي . کند، استفادهشوندتواند از تفکر منطقی در مورد مسائل فرضی و مسائلی که به آینده مربوط می

بدین . کنداظهار نظر ، در مورد منطق آنتواند مستقل از محتواي یک بحث، میعملیات ذهنی صوري
در . )217:  1378، وادزورث(گیرد قرار میس او در دستر ، کامالًيابزار فکر، منطق به عنوان ترتیب

- کودك استداللی را در خود رشد می. شوند، منطقی میهاي استدالل کودكمرحله عملیات عینی فرایند
نظامی از ) منطقی( کند که عملیات ذهنی پیاژه بیان می. نامدمی »عملیات منطقی«دهد که پیاژه آن را 

  ) . 151: همان (است که کامال برگشت پذیرند  شدهاعمال درونی 
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  تفاوت عملیات صوري با عملیات عینی - 4-1

اساس  بسیاري از این تعاریف، نوجوانی را بر. نوجوانی ارائه شده است تعاریف زیادي براي دوره
نوجوانی یا » هویت یابی« اند، مثال نوجوانی عبارت است از دورهخصوصیات شایع این دوره تعریف کرده

ي این دوره وجود دارد سن فرد ترین مالکی که برااما مشخص .»است گذر از کودکی به نوجوانی« دوره
است و مرحله  سال در نظر گرفته شده 15تا  11در این مقاله سن نوجوانی از  .) 11:  1383موتابی، (است

یکی از . است روع دوره نوجوانیعملیات صوري پیاژه که یکی از مراحل رشد شناختی است درست با ش
رشد شناختی مد نظر در دو مرحله  .است) شناختی ( جوانی تغییرات ذهنی نو ترین تغییرات در دورهمهم

خصوصیات . شوندشروع می یخاص است که هر کدام در سنعملیات عینی و صوري  این مقاله دو مرحله
، هر دو مرحله. ند، تفکر صوري و تفکر عینی مشابهبه لحاظ کارکرد. استاین مراحل بسیار حائز اهمیت 

، تفاوت عمده که بین دو تفکر وجود دارد در نوع عملیات منطقی و دامنه برندعملیات منطقی را به کار می
در زمان  شود کهتفکر عینی به حل مسائلی محدود می. تر کاربرد آن در تفکر صوري استخیلی وسیع

- توانند از عهده مسائل کالمی پیچیدهبه خوبی نمیکان عملیات عینی، کود. حال محسوس و عینی باشد
محتوا «، عینی استدالل کودکان عملیات. ، برآیندئل فرضی یا مسائل مربوط به آینده، مسااي مثل قضایا

تواند ، کودك عملیات عینی نمیبه نسبت این وابستگی. بستگی داردیعنی به تجارب موجود  است» 1مدار
، رشد کامل بند ادراکات گذشته و حال، کامال آزاد باشد در مقابل، کودکی که در عملیات صوريز قید و ا

اي موثر درباره حال، گذشته و تواند به گونهاو می .شود اي مواجهتواند با هر نوع مسئلهیافته است می
ی صوري کودك توانای اي کالمی و مسائل فرضی به استدالل بپردازد در طول مرحلهو مسائل گزارهآینده 
یابد که ، این توانایی را میتواند فکر کندکند و همان گونه که در مورد اشیاء مینگري را پیدا میدرون

- ، میاست ، کودکی که با عملیات صوري رشد یافتهبنابراین. احساسات خود نیز بیندیشد ودرباره افکار 
در عملیات صوري براي . گذشته و حال مستقل باشداي استدالل کند که کامال از تجارب تواند به گونه

ی له به عملیات ذهناي مستقل از محتوا، روي منطق مسئشود تا به گونهاولین مرتبه کودك قادر می
با . شود، ربطی به واقعیت عینی نداردنتایجی که به کمک منطق استنتاج می داند اعتباراو می. دست بزند

. دارندهاي آشکاري نیز ، اما در عین حال تفاوتاستي هر دو منطقی این که تفکر عینی و تفکر صور
استدالل و . ، قدرت و عمق استدالل کودك عملیات صوري را ندارداستدالل کودك عملیات عینی، دامنه

، تفکر پیش را در خود به عبارتی، هر سطح جدید از تفکر. صوري برخاسته از عملیات عینی استتفکر 
 –، استقرایی  2استنتاجی –هاي ساختاري فرضی صوري داراي ویژگی تفکر. ندکجذب و اصالح می

تواند تفکر عملیات نوجوانی که می). 179-178: 1378، وادزورث(است 4تعمقی –و انتزاعی  3علمی
آخرین دوره تحول . تواند درباره آینده، مطالب انتزاعی و فرضی بیاندیشدکار برد میه را ب) قیاسی(صوري 

                                                
1- Content bound 
2- Hypothetical -deductive 
3- Scientific inductive 
4- Reflexive-abstractive 
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این دوره شروع تفکر . دهد با آغاز نوجوانی هم زمان استدر سلسله مراحلی که پیاژه شرح می -ذهنی
این  در. دار استدهد و تفکر بیشتر قابل انعطاف، منطقی و نظامانتزاعی و استدالل صوري را  نشان می

تواند به د و میله را تصورکنهاي حل مسئتواند تمام راهتر نوجوان میزمان کودك یا به عبارت صحیح
داري ان براي حل یک مسئله به روش نظامجستجوي یک نوجو. له از زوایاي مختلف توجه کندیک مسئ
-او می. ، درباره عملیات انتزاعی فکر کندد نه فقط درباره اشیاء عینی بلکهتواننوجوان می. شودانجام می

عقیده پیاژه بعد از این مرحله هیچ ساخت  به. نتزاعی مانند فضا و زمان بیندیشدتواند درباره مفاهیم ا
هاي هاي ذهنی و تفکر انتزاعی از ویژگیایده). 38:  1380 و تریسی سینگر(آیدذهنی جدیدي پدید نمی

  .نوجوانی است  خاص دوره
  روش پژوهش- 5

) می کیفی و ک(و از روش ترکیبی نوع پژوهش کاربردي و نظري است  پژوهش حاضر برحسب هدف از
نتایج . مد نظر استشناخت و تفکر کودك و نوجوان در این پژوهش . حلیل استفاده شده استبراي ت

درستی  و همچنین  مسیر ودك و نوجوان تاثیر بسزایی داردها در حل مسائل آموزشی کحاصل از بررسی
، آن گونه که متناسب با رشد شناختی کودك و نوجوان است، هاي صحیح در تدریسدر انتخاب شیوه

- چگونه طرحواره هسال 11-7کودکان «سئوال قابل طرح در این پژوهش این است که . سازداهم میفر
نسبت به  هسال 15-11هاي تصوري در نوجوانان درك طرحواره«و » نمایند ؟ هاي تصوري را درك می

و از ت اساز نوع پیمایشی داده، لحاظ زمان گردآوري  این پژوهش به. »است؟ چگونه هسال 11-7کودکان 
هم از روش  در این پژوهش. استها استفاده شده آوري اطالعات و دادهنامه براي جمعابزار پرسش

گیري از مقطعی از زمان از طریق نمونه این بررسی در. است میدانی و هم از روش اسنادي استفاده شده
-رین نتیجه استفاده میبراي رسیدن به بهتابزارهاي مشاهده و پرسش از . است جامعه صورت پذیرفته

مختص کودك و نوجوان که  اي، پرسشنامهشده استاستفاده نامه در این بررسی از دو نوع پرسش. شود
-است و پرسش) نوجوانان(، هشتم و نهم هاي هفتمو پایه) کودکان(سوم و چهارم  ،هاي دومشامل پایه

هر گروه شامل سه زیر گروه . است نیز براي دبیران در همین مقاطع تحصیلی طراحی شدهدیگر نامه 
، سوم و چهارم دبستان و گروه نوجوانان هاي دومسال. شودگروه کودکان سه زیر گروه را شامل می.است 
جامعه آماري در این پژوهش . است، هشتم و نهم هاي هفتمسه زیر گروه دوره متوسطه پایه شامل

هاي آزمودنی .استسال  15تا  11گروه سنی  سال و نوجوانان بین 11تا  7کودکان بین گروه سنی 
در سال  13منطقه  /از دو مدرسه دخترانه واقع در شرق استان تهران) کودکان و نوجوانان(فارسی زبان 

نمونه . نفر بود 200 -  160  تعداد کودکان و نوجوانان در هر جامعه آماري حدوداً. ندانتخاب شد 1394
دو . استآزمودنی  80شامل   که جمعاً ه در نظر گرفته شدنفر 40 ، دو گروهآماري براي انجام پژوهش

الگوي دسته ) در نوجوانان( و عملیات صوري) در کودکان(مرحله رشد شناختی یعنی عملیات عینی 
 ،هاي ما بودندهاي موجود در مدرسه که در رده سنی بررسیاز کالس. دهندها را تشکیل میبندي

نامه بین همه شده که به صورت پرسش توضیحات و جمالت ارائه .دب شدنها طبق الگو انتخاآزمودنی
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براي کودکان . ندگروه کامال یکسان طراحی شد شوند براي دوتقسیم می) کودکان و نوجوانان(هاآزمودنی
ها سوال بررسی داده. گرفتنامه در یک زمان مشخص صورت گویی به سواالت پرسشو نوجوانان پاسخ

- محتواي پرسش. شد هایی ارائههاي هر پایه در هر گروه جداگانه بر نمودارم و پاسخگوییبه سوال انجا
هاي طرحواره متفاوت از قبیل طرحواره 3جمله ارائه شده شامل  18. اي استطرحواره جمله 18نامه اول 

. دهدگزینه دارد که هر گزینه یک طرحواره را نشان می 3هر جمله . حجمی، حرکتی و قدرتی  است
. دهد، گزینه دوم طرحواره حرکتی و گزینه سوم طرحواره قدرتی را نشان میگزینه اول طرحواره حجمی

هر . انتخاب گردد باید طرحواره مرتبط با آن جملهها و از بین گزینه مله تنها یک طرحواره در بر داردهر ج
هاي ارائه شده و طرحواره استنامه کامال انتزاعی جمالت این پرسش. پاسخ صحیح دارد جمله فقط یک

وت تفکر تفا بر آن است تانامه قصد گویی به جمالت این پرسشبا پاسخ. استبراي هر گزینه نیز انتزاعی 
- آزمودنی. هاي سنی مختلف مقایسه شودرده هاي تصوري دردر درك طرحواره دو گروه کودك و نوجوان

و گروه خواسته شد که اگر سوالی در مورد هر جمله از د .دهندها در کمال آرامش به سواالت پاسخ می
نتایج محکم و کامال  ،ایجاد چنین شرایطی در حین پاسخ گویی. آید آزادانه بپرسندبرایشان پیش 

هاي حدسی و غیر سازد، چرا که از پاسخصحیحی را براي رسیدن به هدف نهایی پژوهش فراهم می
نظر (نامه دومپرسش .ه شوددنامه پاسخ داتر به پرسشآگاهانهشود کاهد و سبب میواقعی تا حد ممکن می

این . مشغول به تدریس هستند) سال 15تا  7منظور (است که در این گروه سنی  مختص دبیرانی) سنجی
که دبیران  اندسوال دیگر سواالتی 9 و در مورد کودکانسوال،  9سوال است که  18نامه شامل پرسش

نظر . کندتر میرا کاملهاي نهایی نامه نیز بررسینتایج این پرسش. پاسخ دهند واناندر مورد نوج باید
هاي بیشتري با کودك و نوجوان در ارتباط هستند در این پژوهش ، به عنوان افرادي که در زماندبیران

حتما با دو گروه سنی در ضمن دبیرانی براي پاسخ گویی انتخاب شدند که . بسیار اثر بخش خواهد بود
ها شامل چگونگی درك کودك پرسش .اختی آنها تا حدودي آشنایی دارنداند و با مراحل شنتدریس داشته

هایی که در تدریس با آنها ان از مفاهیم عینی و انتزاعی است که دبیران باید بر طبق برخوردو نوجو
انان سروکار نوجو تعداد دبیرانی که با کودکان و. نشان دهندرا  »خیر«و یا » بلی«با گزینه اند پاسخ داشته

رسد پاسخ دبیران کمک شایانی به نتیجه کار پژوهشی به نظر می .استنفر  10اند دارند و  انتخاب شده
مفید  ،ها سروکار دارندپاسخ و اطالعات آنها نیز به دلیل اینکه به طور مستقیم با آزمودنی .داردحاضر 

ها و جداول براي توصیف بهتر نتایج به دست آمده بر نمودار ها،نامهسی پرسشپس از برر. خواهد بود
، هوش هاي صورت گرفتهبررسی درالزم به ذکر است . گرددشوند و گزارش نهایی اعالم میارائه می
ها نامه، تحصیالت والدین و زمان پاسخگویی به پرسشاي که مدرسه در آن واقع است، ناحیههاآزمودنی

ه نهایی هم آمارهاي انجام شده براي رسیدن به نتیج .آیندشمار میه هاي کنترل شده بجمله متغیراز 
ایی دارد که جمالت جمله طرحواره 18هر پایه  ).روش تلفیقی و ترکیبی( اندتوصیفی و هم کمی بوده

   .ها یکسان استتمام پایه
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  هادادهتحلیل - 6
و باالتر،  درصد 50م ، سوم و چهارم درصد کودکانی که به مقدار هاي دودر پایه 1هابا توجه به نمودار

- در پایه. درصد است 60اند و در درك جمالت انتزاعی مشکلی ندارند ، جمالت تصوري را تشخیص داده
و پاسخ  درصد و باالتر جمالت صوري را درك 50درصد نوجوانانی که به مقدار  هاي هفتم ، هشتم و نهم

پایه  درصد 38.46پایه دوم ،  درصد 57.14از بین کودکان . درصد است 80اند دهصحیح را انتخاب کر
از بین نوجوانان . اندپایه چهارم به نصف بیشتر جمالت تصوري پاسخ صحیح داده درصد 84.61سوم  و 

پایه نهم به نصف بیشتر جمالت  درصد 78.57پایه هشتم و  درصد 69.23، پایه هفتم درصد 92.3
، در گروه کودکان به ترتیب از درصد و باالتر 50هاي صحیح درصد پاسخ. اندصحیح دادهتصوري پاسخ 

و باالتر، در  درصد 50هاي صحیح درصد پاسخ. دوم، و سوم مشاهده شد ،هاي چهارمزیاد به کم در پایه
کمترین . ردیدگ هاي هفتم، نهم و هشتم مشاهدهگروه نوجوانان نیز به ترتیب از مقدار زیاد به کم در پایه

. ان مربوط به پایه هشتم بوده استمقدار پاسخگویی در گروه کودك مربوط به پایه سوم و در گروه نوجوان
یعنی نوجوانان در . استهاي تصوري نسبت به کودکان بیشتر گزارش شدهدرك نوجوانان از طرحواره

بر  .کنندمالت را درك میبهتر این ج ایی با مشکالت کمتري مواجه هستند ودرك جمالت طرحواره
 - 11دوره نوجوانی (در مرحله عملیات صوري پیاژه  رشد شناختی نوجوانان و کودکاناساس نظریه 

در . هاي عینی استدالل کنندانتزاعی و نیز واقعیتها و مقوالت نوجوانان قادرند در قالب نظریه) سال15
توانند اغلب مسائل عینی را حل کان میکود) 11-7دوره کودکی (صورتی که در مرحله عملیات عینی 

در دوره نوجوانی درست همانند . ماندهاي انتزاعی فراتر از توانایی آنها باقی میکنند و برخی از استدالل
اي را هبد که با کمک آن قادر است هر مسئلیاها فرد به استدالل و منطق دست مینتایج حاصل از داده

این . و مفاهیم عینی به خوبی قابل درك است هاي مستقیمقع تجربهاین مرحله در وا در. حل نماید
. استتر از درك کودکان هاي تصوري قويدهد که درك نوجوانان از طرحوارهپژوهش چنین نشان می

ئل تواند این تفکر را در مورد مسااما نمیاست دوران کودکی فرد به تفکر منطقی دست یافته  اگر چه از
با  )گروه نوجوان(و مرحله صوري ) گروه کودك(عینی  تفاوت مرحله. ستفاده نمایدفرضی و انتزاعی ا

  .کامال نمایان است 2 و 1مشاهده نمودارهاي شماره 
  
  
  
  

                                                
در نتیجه پژوهشگرانی که به این جداول و نمودارها نیاز دارند . اندبه دلیل حجم زیاد از مقاله حذف شده نمودارها و جداول، -  1

  ).  فصلنامه پازند( درخواست نمایند ویسنده مسئوللطفاً از طریق ایمیل از ن
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هاي تصوري  مقایسه گروه کودك و نوجوان در درك طرحواره -1نمودار شماره   

  
هاي تصوري ك طرحوارهوه کودك و نوجوان در درهاي دو گرمقایسه درصد -2نمودار شماره   

  
پیاژه این  بر اساس نظریه. است مرحله از رشد را در نظر گرفته 4خود  پیاژه در نظریه رشد شناختی

کودکان و نوجوانان تمامی مراحل رشد شناختی را به ترتیب ثابتی همه . اندمراحل ثابت و غیر قابل تغییر
در . رك کودکان پایه دوم بیشتر از پایه سوم استد. گردد تواند حذفاي نمیگذرانند و هیچ مرحلهمی

. شویم درك از مفاهیم انتزاعی نیز بهتر گرددحله صوري نزدیک مررفت هرچه به صورتی که انتظار می
در . دهدروي میهاي تصوري در درك مفاهیم انتزاعی و طرحوارهپایه چهارم ناگهان جهش زیادي  در

هاي تصوري بیشتر از پایه نهم است در صورتی که د درك از طرحوارهگروه نوجوان نیز در پایه هفتم درص
در کل با . تر باشدهاي پاییننتزاعی در پایه نهم بهتر از پایهرفت درصد درك از جمالت اانتظار می

اعی براي کودکان مشکل است ولی مقایسه دو گروه کودك و نوجوان درك در مرحله عینی از مفاهیم انتز
ها پس بررسی. شودشویم درك انتزاعی از مفاهیم براي فرد راحتر میتر ه صوري نزدیکچه به مرحلهر

مطلق ) عینی و صوري( دوره  براي هر 15-  11و  11- 7دهد محدودیت سنیدر این پژوهش نشان می
ممکن است همانند تحقیق حاضر در گروه نوجوان درك . کندو در بسیاري از موارد تغییر می نیست

رفتار نابهنجار مشاهده نمائیم و این نشان دهنده سال  15بهتر از سن  13نتزاعی را در سن مفاهیم ا
. انددهد گروه نوجوان پایه نهم هنوز به رشد کامل عملیات صوري نرسیدهاین بررسی نشان می. نیست

 و تازه دارند تري با اینکه سن پایین ،حدوده سنی مشخص شده از سوي پیاژهپایه هفتم با توجه به م
. انداند به رشد بهتري در این مرحله براي درك انتزاعات رسیدهمرحله عملیات صوري را شروع کرده
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 )1381(پیاژه. ن استن نمایانگر تفکر آنان در همان سهاي داده شده از سوي کودکان و نوجواناپاسخ
پایه در گروه کودکان  .دننکمرحله رشد می 4کند که همه کودکان و نوجوانان با گذر از چنین بیان می

تفکر (هاي تصوري ارتقاء پیدا کرده و با نزدیک شدن به مرحله عملیات صوري درك طرحوارهچهارم، 
هاي صحیح خود را به شیوه این مرحله استدالل کند و امور انتزاعی را درك نماید و درصد پاسخ) انتزاعی 

 را هاي تصوريطرحوارههفتم باالترین سطح درك  در پایه. هاي دوم و سوم ارتقاء بخشدنسبت به پایه
گردد هاي دوم و نهم چنین مشاهده می، در پایهمقایسه دو گروه کودك و نوجوان در. کنیممشاهده می

- هاي تصوري در گروه نوجوان در پایه نهم بیشتر از کودکان در پایه دوم بودهکه درصد درك از طرحواره
هاي عینی مشکل است و در مرحله تفکر انتزاعی درك این امور و ر دورهاست چراکه درك امور انتزاعی د

 7در گروه کودك در این پژوهش با توجه به نمودار . گیردهاي تصوري و ذهنی بهتر صورت میطرحواره
در پایه نهم نسبت . استدر پایه دوم درك امور انتزاعی کمتر از پایه هفتم و پایه سوم کمتر از پایه هشتم 

 در مرحله بعد. استولی این رشد چندان نبوده صورت گرفتهایه هشتم در درك امور انتزاعی رشد به پ
اند سال تدریس داشته 15-7هاي سنی وهبه دبیرانی که با گر )بندي نظراتبراي جمع(اي نامهپرسش

. شدتحلیل  نوجوانان گروه و در انتها پاسخ آنان بهبررسی در ابتدا پاسخ دبیران به گروه کودکان  .شد ارائه
شد گرفته نتیجه  به گروه کودك چنیندهی آنان نامه دبیران و نظرگرفته از پرسشهاي انجامدر بررسی
ك کلمات ملموس سال در حالت عادي در در 11-7که کودکان  درصد معلمان بیان کردند 60که دقیقا 

ن به این معتقد بودند درصد از معلما 80. پرسش دادندآنان پاسخ خیر به این  درصد 40مشکلی ندارند و 
درصد آنان با این بیان  20ات انتزاعی نیازمند توضیح بیشتراند و سال براي درك کلم 11-7که کودکان 
 ند که درالنی کار با کودك چنین بیان کردهاي طودرصد معلمان طبق سابقه و تجربه 70. موافق نبودند

براي درك مثالً . استفاده کرد یخاص عینی باید از روشغیرسال براي درك بهتر کلمات  11-7 کودکان
ئه دهند و در حین تدریس توضیح بیشتر ارا سال معلمان باید 11 -7عینی در گروه سنی بهتر کلمات غیر 

  . ، نقاشی و اشکال عینی ارائه نمایندهاي گوناگون، مثالتبیین خود را با تصویر
هاي مرتبط با معنی ینی و توضیح داستان و خواندن کتابسازي کلمات غیر عینی با کلمات عشبیه

سال در کالس درس  11- 7آن واژه انتزاعی روشی دیگر براي درك بهتر کلمات غیر عینی در کودکان 
سازي کودکان را بیشتر هاي مشاهده شده در جملهن غلطدرصد معلما در مورد پرسش بعدي دقیقا . است

سال در  11-7ند که کودکان درصد معلمان بیان نمود 90 .ندوس دیدملمسازي با کلمات غیردر جمله
ن به این جمله که بیشتر درصد معلما 70 .کنندها و جمالت خود بیشتر از کلمات ملموس استفاده میگفته

به » بله«آنان پاسخ  درصد 30ند و داد» خیر«پاسخ  اندعینیسازي با کلمات غیرکودکان راغب به جمله
کنند ن معتقد بودند که کودکان معنی کلمات انتزاعی را با تصویر بیان میدرصد معلما 70 .ادنداین جمله د

را با  یر مادر خود و یا دوستی مهربان،مثال دوست داشتن و یا تصو .ندو مثالی نیز براي این جمله ذکر کرد
- نظر میخاصی را مدگاهی نیز براي کمک کردن و یا مهربانی شکل و کار . ندنشان دادنقاشی یک قلب 

براي دردسر  مثالً. دهندرا با تصویر نشان می... ، سربلندي و یا مفاهیم انتزاعی مانند درد سر گیرند و
تصویر خوشحالی یک فردي که (و براي سربلندي ) تصویر گلدان زیباي شکسته شده توسط یک فرد (
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به سربلندي «و » او به دردسر افتاد« دو جمله. )باال برده است ده شدن و افتخاردستان خود را به نشانه برن
و دارد سال در درك این گونه جمالت مشکل  11-7کودك  .اندهاي تصوريطرحواره »و افتخار رسیدیم

، درك این گونه شناسان شناختیاز نظر زبان. توضیح داده شوداین دسته از موارد را با تصویر به آنان  باید
همانند تصاویري که در ( هاي عینی ی اشاره دارند، براساس درك واقعیتجمالت که به مفاهیمی انتزاع

درصد معلمان  90در بررسی سوال بعدي . پذیردصورت می) باال براي کلمات دردسر و سربلندي ارائه شد
بیان تعریفی از یک کلمه انتزاعی، از کلمات عینی استفاده  کنند برايکودکان سعی می«به این جمله که 

از کلمات عینی نیز  دکان براي تعریف یک کلمه انتزاعیند و معتقد بودند که کوداد» بلی« پاسخ »کنند
-7ی براي کودکان گیرند تا بتوانند مفهوم و منظور خود را بفهمانند هر چند درك کلمات انتزاعکمک می

کلمات غیرن معتقد بودند که کودکان در بیان کلمات ملموس از درصد معلما 30. سال مشکل است 11
هاي جسمی شده و عینی براي بیان کلمات کودکان بیشتر از واژه. کنندعینی و انتزاعی استفاده نمی

دهی معلمان به گروه کودك بررسی نهایی از درصد پاسخ .کننداستفاده می) و حتی کلمات عینی(انتزاعی 
بوده  6و  9مثبت به سوال  اسخکمترین پو   4هاي مثبت به سوال نماید که بیشترین پاسخچنین می

ا سوالی که در گروه کودکان، همه معلمان تنه. بوده است 9و  6به سواالت » خیر«بیشترین پاسخ  .است
بعد از  .ه شده استداد 5و  8به سواالت  »خیر«بود و کمترین پاسخ  4به آن پاسخ مثبت دادند سوال 

سال  11-7که کودکان گیري کرد نتیجهنین چتوان ن در مورد گروه کودك مینامه معلماتحلیل پرسش
توانند راجع به آنچه قابل رویت نیست، بندي پیاژه در مرحله عملیات عینی قرار دارند و نمیطبق تقسیم

هاي خوب و تواند راجع به چیزبنابراین وقتی صحبت از خوبی و بدي است کودك فقط می. فکر کنند
-از اهمیت خاصی برخوردار کودکان یس با توجه به رشد شناختیتدر توجه به نحوه. کندهاي بد فکرچیز

 ، شکل و توضیح بیشتر به درك آنان کمک هوم انتزاع به کودکان، ارائه تصویر مرتبطبراي درك مف. است
ها و اند بیشتر در گفتهسال هنوز به درك تفکرات انتزاعی نرسیده 11-7از آنجایی که کودکان . کندمی

درك ) عینی(شده ست و آنها را جسمیا آشنا کنند که براي آنانز کلماتی استفاده میهاي خود انوشته
  . اندکرده

سال در حالت عادي در درك کلمات ملموس  15-11ن معقتد بودند که نوجوانان درصد معلما 80
رصد د 30.به این پرسش دادند» خیر«آنان با این نظر موافق نبودند و پاسخ  درصد 20مشکلی ندارند و 

  70و  سال براي درك کلمات انتزاعی نیازمند توضیح بیشتر  15-11ن معتقد بودند که نوجوانان معلما
سال کلمات انتزاعی را به خوبی  15-11و معتقد بودند که نوجوانان  ن نظر مخالف داشتنددرصد معلما

ت گاهی نیازمند تبیین ن اسآید  ممکهر چند به نظر می(و نیازمند توضیح اضافه نیستند کنند درك می
عینی سال براي درك بهتر کلمات غیر 15-11در نوجوانان «ن به این جمله که درصد معلما 40 .)باشند

هاي ن معتقد بودند که غلطمعلما درصد 60 .دادند »بلی«پاسخ » باید از روشی خواص استفاده کرد
درصد  40ملموس بوده است و ات غیرسازي با کلمسازي نوجوانان بیشتر در جملهمشاهده شده در جمله

ند که نوجوانان در بود ن معتقددرصد معلما 80. دادند» خیر«آنان با این نظر مخالف بودند و به آن پاسخ 
درصد آنان با این  نظر  20کنند  و ها و جمالت لفظی خود بیشتر از کلمات ملموس استفاده میگفته



 87/نیمرخ زبانی کودکان اتیسم 
 

سازي با سال راغب به جمله 15-11که بیشتر نوجوانان  ن با این نظردرصد معلما 50. مخالف بودند
درصد معلمان به این  40. بودندمخالف نظر با این دیگر معلمان  یند و نیماند موافق بودعینیکلمات غیر

ه ند و بقیپاسخ بلی داد» کنندسال معنی کلمات انتزاعی را با تصویر بیان می 15- 11نوجوانان «نظر که 
 کنند براي تعریفن معتقد بودند که نوجوانان سعی میدرصد معلما 90 .را انتخاب کردنددبیران پاسخ خیر 

براي . دندرصد آنان با این نظر مخالف بود 10مات عینی استفاده کنند و تنها ، از کلنتزاعییک کلمه ا
نتزاعی کنند و براي بیان کلمه اهاي اجتماعی را با یک خاطره یاد میمثال نوجوانان مسائل و فساد

ن معتقد بودند که نوجوانان در بیان کلمات ملموس درصد معلما 50.زنند خود را مثال می مادر» مهربان«
ند و پاسخ ی دیگر معلمان با این نظر مخالف بودنمایند و نیمعینی و انتزاعی نیز استفاده میاز کلمات غیر

نماید که بیشتر چنین مین به گروه نوجوان دهی معلمابررسی نهایی از درصد پاسخ. ندخیر به این نظر داد
به . به طور یکسان پاسخ مثبت داده شده است 14و  10و به سواالت  بود 17هاي مثبت به سوال پاسخ

 17در مورد سوال » خیر«به یک نسبت پاسخ مثبت و منفی داده شده  و کمترین پاسخ  16 و 12سواالت 
 .)10: 1383موتابی،(آغاز تفکر انتزاعی و منطقی است نوجوانی، ترین تغییر ذهنی در دورهعمده .بوده است
 براي) هاي تصوريطرحواره(ر دارند و درك انتزاعات سال در مرحله عملیات صوري قرا 15- 11نوجوانان 

به این مرحله از رشد،  توجه . نامنداین مرحله را مرحله قیاسی و تفکرات انتزاعی نیز می. تر استراحت آنها
نوجوانان مفاهیم . در ارتباط هستند حائز اهمیت است نی که با این گروه سنی در مدارسعلماتوسط م

هاي عینی استدالل ها و مفاهیم ذهنی و نیز واقعیتتوانند در قالب نظریهکنند و میعینی را درك می
ت که معلمان ولی چه خوب اساند صوري قادر به درك تفکرات انتزاعیهر چند نوجوانان در مرحله . کنند

توانند به صورت ذهنی در نوجوانان می. تر کنندروشن هایی مفهوم انتزاع را براي آنانبا تصاویر و تبیین
 ،زند و امور انتزاعی مانند موفقیتتوان به صورت عینی حس کرد به تفکر بپرداهایی که نمیمورد ایده
نامه در هاي صورت گرفته از دو پرسشه تحلیلبا توجه ب. سربلندي و افتخار را زنده تصور کنند ،مشکالت
وري نیستند و هاي تصسال چندان قادر به درك طرحواره 11- 7کودکان  د کهشوچنین حاصل میتحقیق 

مفاهیم انتزاعی را به خوبی درك سال  15-11تر است و نوجوانان قابل درك مفاهیم عینی براي آنان
- خدر نهایت پاس. سال است 11-7دکان تر از کونها قابل دركاي تصوري در افکار آهد و طرحوارهکننیم

دهد که آنان به خوبی از رشد شناختی کودك و ن به دو گروه کودك و نوجوان نشان میهاي معلما
شناسی هاي زباننظریه. برندو درك آنان پیش می آگاهند و آموزش را هم راستا با شناخت نوجوان

پرورش کودکان و نوجوانان دارد و آگاهی از رشد شناختی کودکان و  ش وشناختی ارتباط تنگاتنگ با آموز
، زمینه را طرحواره ذهنی هستند که در قالب هایینوجوانان و چگونگی درك آنان از جمالت و آموزش

همچنین  .نمایدها فراهم میتر در مدارس و آموزشگاهتر و آگاهانهتر، سنجیدههاي موفقبراي ایجاد برنامه
- یآگاهی معلمان و والدین از ویژگ بقت دادن مفاهیم آموزشی با رشد شناختی کودکان و نوجوانان ومطا

در واقع این مراحل بیانگر آن است که کودکان و نوجوانان . ر دوره از رشد شناختی، ضروري استهاي ه
براي . آیدید میهاي فکري و شناختی در آنان پداندیشند و در هر مرحله از رشد چه دگرگونیچگونه می
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دانستن  ت داشتن آنها، فهم تحول ذهنی کودکان وحتی دوس کردن با آنها و، کارودکاندرس دادن به ک
  .مراحل رشد شناختی آنان الزامی است

  نتیجه گیري  -  6
اي مرحله. خود را زودتر و یا دیرتر بگذراندها نشان داد که ممکن است فردي مرحله رشد شناختی بررسی
. ماهیت تفکر او در همان مرحله است شناختی که کودك و نوجوان در آن قرار دارند تعیین کننده از رشد
به  به مرحله بعدتفکر کودك و نوجوان از یک مرحله . علوم شناختی درك شناخت انسان استهدف 

در مسیر  تر، طراحی شده باشد راهی روشناي که با آگاهی و شناختشیوه مطمئناً. کندتدریج تغییر می
، دانستن مراحل رشد شناختی متفاوتی دارد نوجوانیا هر کودك و  .گشایدیادگیري کودك و نوجوان می

هاي مناسبی را براي یادگیري واقعی کودك و نوجوان پیش رویم و روش به تدریجشود آن سبب می
روشی را که معلم براي  به عقیده نگارندگان .اخت کودك و نوجوان انتخاب نماییمهمراه و متناسب با شن

روشی که با استفاده از آن شاگرد بتواند به درك واضح و فهم . کند باید هدفمند باشدآموزش انتخاب می
جالب و جذاب  کامل از مطالب برسد و قابل اجرا باشد طوري که بتوان آن را در کالس درس پیاده کرد،

تر آنکه با و نکته مهم و انگیزه او را فعال کندو حس عالقه  وري که براي زبان آموز مطلوب باشدباشد ط
، داشته باشدو همخوانی  ی او که موضوع بحث این مقاله بود، متناسبسن و توان زبان آموز و رشد شناخت

براي مثال در آموزش کودکان از وسایل کمک آموزشی ملموس و عینی استفاده شود و سعی گردد 
توان ینم .لب را با آموزش عینی افزایش داده شودرد و درك مطاآموزش تا حد ممکن از انتزاع فاصله گی

اگر معلمی  .مراحل رشد شناختی را بگذرانند بایدمراحل رشد شناختی را تسریع بخشید زیرا تمام کودکان 
کاهد و کودك را متناسب با سن هاي آموزشی خود میگیرياز این مراحل آگاهی داشته باشد از سخت

هایی در گیريبرد زیرا ندانستن این مراحل سبب سختکه در آن واقع است پیش میایی خود و مرحله
و نتایج نامناسبی را در  را منجر خواهد شدکودك و نوجوان  درهاي سطحی یادگیريشود و آموزش می

طلبد و یختی در کودك و نوجوان آموزش خاص خود را ماز رشد شنا مرحله هر. خواهد کردآموزش ایجاد 
هاي سال چندان قادر به درك طرحواره 11-7کودکان  بر اساس این تحقیق .به این نکته توجه شود باید
سال مفاهیم انتزاعی را  15-11نوجوانان تر است اما قابل درك وري نیستند و مفاهیم عینی براي آنانتص

. سال است 11-7 تر از کودکانهاي تصوري در افکار آنها قابل دركو طرحواره کنندبه خوبی درك می
جوان و آگاهی از رشد شناختی آموزش کودك و نو نشان دادن پژوهش حاضر تالشی بود در هر چه بهتر
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