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 شود ادهیکه به مقصد رسد پسواره چون 
 

دریافت  و درک و نهایت به نیل او مقصد که است ای سواره تحصیل راه در دانشجو
 استعداد جوانی و بذل و سفر زحمت این در شما و ما مقصود دکتری است، علمی مدارج

 سرمشق ها عرصه در تمام تالشگران برای دیرباز از اشاره این آغاز المثل ضرب است، هنر و

 یابد، می واقعیت مقصد رسیدن به در راهرو انسان آرزوی و آمال و لذت است، بوده

 و متون بر و علمی مدارج افزایش گیری واوج و ها دانسته و هادریافت و طراوت و زیبایی
 به نهایی مقصد در شدن مسلط و مسلم استعداد شما و موردعالقه رشتۀ کُل و جزء و فنون

 ها سال با سازد، می میسر برایتان را مقصد به ورود با ما همراه چند گامی آید، می دست

 موفقیت است، آمده فراهم حاضر مجموعۀ در که و فرهنگی علمی بینش و دانش تجربه

 باشید جهان و جامعه یاریگر و شوید پیاده مقصد در نمایید و تضمین را خود
 

 یمحمد رضایعل
 97زمستان
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 مقدمه
 
 
 

هـای   تنوع و حجم زیاد منابع کنکور کارشناسی ارشد و دکتری همواره یکـی از دغدغـه  
ای کامـل از   مهم دانشجویان و داوطلبان کنکور بوده است. از این رو، بر آن شدیم مجموعـه 

جزوات آموزشی را گردآوری کنیم که برگرفته از مطالب مهم و نکات کلیدی منابع اصلی 
براساس آخرین تغییرات منابع کنکور دکتری روانشناسی بوده و کنکور باشند. این مجموعه 

شـده در   بندی با پوشش دهی مطالب از تمام منابع اصلی، مطالب را به صورت منسجم و طبقه
جویی در وقت و هزینه بـه داوطلبـان کمـک     دهد که عالوه بر صرفه اختیار داوطلبان قرار می

ها  پیش بروند که این امر مانع از سردرگمی آن شده و هدفمند ریزی کند به صورت برنامه می
 شود.   در منابع مختلف می

های تسـت تـیلیفی بـرای هـر درس،      بر جزوات آموزشی شامل کتاب این مجموعه عالوه
های آموزشی است که در یادآوری  کارت های اخیر و فلش کتاب تست کنکور دکتری سال

این مجموعه به صورتی گـردآوری شـده    کند. و مرور مطالب کمک شایانی به داوطلبان می
که عالوه بر داوطلبان کنکور دکتری روانشناسـی، دانشـجویان کارشناسـی ارشـد و دکتـری      

توانند برای امتحانات کالسی خود از آن استفاده کنند؛ همچنین داوطلبـان   روانشناسی نیز می
رشناسـی ارشـد و   توانند از جزوات دروسی که در کنکور کا کنکور کارشناسی ارشد نیز می

 دکتری مشترک است بهره ببرند. 
درصـد مطالـب    80های اصلی هر درس تدوین شده و بـیش از   این مجموعه براساس سرفصل

 کند. نیاز می دهد که داوطلبان را از مطالعۀ سایر کتب بی مهم و کلیدی هر درس را پوشش می
 ها عبارتند از: خصوصیات برجستۀ آنترین تفاوت این جزوات با سایر کتب کمک آموزشی و  مهم
 گردآوری و تیلیف جزوات توسط اساتید انحصاری مؤسسه 

 های منابع اصلی شده مطابق با سرفصل بندی مباحث منسجم و طبقه 

 ارائۀ مطالب مطابق با آخرین تغییرات کنکور دکتری 

 ر در یـک  هـای اخیـ   های کنکـور سـال   های تیلیفی، تست ارائۀ جزوات آموزشی، تست
 مجموعه.
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 فصل اول
 

 تعریففففففر و تاریخ ففففففه 
 رشد یشناس روان 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 رشد یشناس روانتعریر 
هـای   آمـوز زنـدگی اسـت. بررسـی جنبـه      هـای عبـرت   رشد و تحول انسـان یکـی از حیطـه    یشناس روان
همـواره از   یشناسـ  روانهای مختلف علمـی و ازجملـه در    ها و گرایش شناختی رشد و تحول در رشته روان

 جایگاه واالیی برخوردار بوده است.
است که تحوالت و تغییرات جسمی، ذهنـی، عـاطفی و    یشناس روانای از علم  رشد، شاخه یشناس روان

 کند. عملکرد اجتماعی فرد را از بدو تولد تا زمان مرگ بررسی می
هـا ثابـت نگـاه     حال او را در برخـی جنبـه   و درعین شود میشخص  ی است که موجب تغییرفرایندرشد 

 دارد. می
ولی بیشترین توجه آن به دوره کـودکی   شود میرشد به تمام مراحل زندگی انسان مربوط  یشناس روان

 و نوجوانی است.

 های رشد حیطه
د از رشـد  خـورد، متخصصـان رشـ    ها، یا ابعاد گونـاگون خویشـتن بـه چشـم مـی      تغییر و ثبات در حیطه

 کنند. اجتماعی به صورتی مجزا صحبت می –جسمانی، رشد شناختی و رشد روانی 
حرکتی و سـالمتی، بخشـی از رشـد جسـمانی را      های مهارتهای حسی،  رشد و نمو بدن و مغز، قابلیت

 .دهند میتشکیل 
تغییر و ثبات در توانایی ذهنی همچون یادگیری، توجه، حافظه، زبان، تفکر، استدالل و خالقیت، رشـد  

 .دهد میشناختی را تشکیل 
 –ثبات و تغییر در هیجانات، شخصیت و ارتباطـات اجتمـاعی بـه همـراه یکـدیگر حـوزه رشـد روانـی         

 .دهند میاجتماعی را تشکیل 

 های رشد دوره
 تولد، شیرخواری، کودکی اولیه و کودکی میانه( پیش ( رشد کودکی: )دوره1
 ( رشد نوجوانی: )نوجوانی اولیه و پایانی(2
 ( رشد بزرگسالی: )بزرگسالی اولیه، میانی و پایانی(3

 تولد: دوره پیش
گیرند.  ها شکل می رشد از زمان لقاح تا تولد است. طی این دوره ساختار اصلی بدن و اندام فرایندشامل 

 گذارند(. می تیثیر)ارث و محیط، هر دو بر این مرحله از رشد 

 شیرخواری:
 یابد. ادامه می (( از زمان تولد آغاز شده و تا نوپایی )معموالً سال دوم زندگی1
، توانش و هماهنگی حرکتی شیرخوار رشـد کـرده،   دهد میهای عظیمی در این دوره رخ  ( دگرگونی2
 .استایجاد شده  حسی او توسعه یافته و توانش کاربرد زبان در او های مهارت
 کنند. ( آنها به اعضای خانواده و سایر مراقبان خود دلبستگی پیدا می3
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 شیرخوارگی:
 گیرند. در این دوره اعتماد کردن یا نکردن و بیان نمودن یا نکردن عشق و محبت را یاد می

 کودکی:
رفتـه   توانند از خود مراقبت کننـد. رفتـه   سال( بهتر می 5تا  3دبستانی از  های پیش ( کودکی اولیه: )سال1
منـد   و به بـازی بـا کودکـان دیگـر عالقـه      شود مید، هویت جنسی و نقش جنسی در آنان پدیدار خومفهوم 
 .شوند می

 
تکوین اجتماعی شدن کفودک اهمیفت پیفدا     فرایندکودک در -کیفیت روابط والد

 کند. می

 
سال( کودکان در توانش خواندن، نوشتن، حساب کردن و نیز درک دنیـای   11تا  6( کودکی میانه: )2

 کنند. ای می مالحظه خود و تفکر منطقی پیشرفت قابل

 
 کند. پیشرفت و سازگاری موفق با والدین اهمیتی زایدالوصر پیدا می

 سال(: 19الی  12نوجوانی )
 گذر از کودکی به بزرگسالی است.

گیـرد و تفکـر عملیـاتی صـوری آغـاز       سال( بلـو  جنسـی صـورت مـی     14تا  12( در نوجوانی اولیه )1
 آیند. رفته درصدد کسب استقالل و جدایی از والدین برمی . نوجوانان رفتهشود می

گیری هویتی مثبت، از تکالیف عمـده و روانـی اجتمـاعی در     ( سال: شکل19تا  15( نوجوانی پایانی )2
 پردازد. دنیای کار میاین مرحله است. نوجوان به انتخاب شغل، تکمیل تحصیالت و ورود به 

 بزرگسالی:
 :شود میبزرگسالی به سه دوره تقسیم 

 این مرحله تولید است. فرایند ترین مهم ←سال 20-40( بزرگسالی اولیه 1
 تثبیت است. مرحلهاین  فرایند ترین مهم ←سال 40-60( بزرگسالی میانه 2
 ظ است.این مرحله حف فرایند ترین مهم ←سال به بعد 60( بزرگسالی پایانی 3
های عمده مرحلـه   ای، چالش های حرفه ( برقراری روابط صمیمانه: انتخاب شغل و دستیابی به موفقیت1

 ( ازدواج و انتخاب همسر از تصمیمات مهم این دوره است.20-40بزرگسالی اولیه است. )
خود، فشار سال(: بسیاری از افراد با شنیدن زنگ ساعت اجتماعی و زیستی  40-60( بزرگسالی میانه )2

ای است که در آن بسیاری از افـراد بـه حـداکثر مسـتولیت شخصـی و       کنند. این مرحله زمان را احساس می
یابند؛ ولی در هر حال سازش یـافتن بـا جسـم و نیـز مـوقعیتی هیجـانی،        اجتماعی و موفقیت شغلی دست می

 های این دوره است. اجتماعی و شغلی در حال تغییر از ضرورت
سالگی و بیشتر(: افزایش توجه بر مراقبت بهداشتی برای حفظ قدرت فیزیکـی   60پایانی ) ( بزرگسالی3

کـه بـا توسـعه دانـش بـه       دهـد  مـی های کالمـی بـه برخـی امکـان      و سالمتی، الزم خواهد بود. حفظ توانش
دار با همساالن، خصوصـاً در حفـظ    های معنی شناختی خود ادامه دهند. حفظ و تحکیم دوستی های مهارت

 سالمتی مؤثر است.(

 نکته

 نکته
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 رشد: یشناس رواناهداف 
 ( توصیف رفتار1
 ( تشریح رفتار2
 بینی رفتار ( پیش3
 ( تغییر رفتار4

 مفاهیم فلسفی رشد

 ای رشته ( رشد چندبعدی و بین1
بعـد اصـلی تقسـیم کـرد:      4را بـه   تـوان آن  ی پیچیده است که میفرایند: رشد انسان رشد چندبعدی

 و اجتماعی.یزیکی، شناختی، هیجانی ف
و  یشناسـ  روانوپـرورش،   شناسی، فیزیولوژی، پزشکی، آموزش زیست های دانش رشتهای:  رشته بین
 شناسی در رشد انسان تیثیرگذار است. جامعه

 نظر چند جهتی است. 2رشد در طول عمر حداقل از 
 .شود میگر  وخیز جلوه ای با افت شود بلکه در هر دوره اوالً: رشد به بهبود عملکرد محدود نمی

 ثانیاً: تغییر عالوه بر اینکه در طول زمان چندبعدی است در هر زمینه رشد چند جهتی است.

 ناپیوسته( –( پیوستگی و ناپیوستگی )پیوسته 2
ونی اسـت و نمـو فیزیکـی و    تدریجی و پیوسته نمـو و دگرگـ   فرایندبعضی معتقدند که رشد،  پیوسته:
 اند. دهنده تغییراتی روانی و فزاینده های رشد نشان یا سایر جنبه رشد زبان

که بـر گسسـته    یشناس رواندانند.  ای از مراحل مجزا می پردازان، رشد را زنجیره این نظریه ناپیوستگی:
 شمارند. دارند، نقش ارث و رسش در زنجیره نمو را مهم می تیکیدای رشد  های مرحله بودن رشد یا نظریه

 هم فراسوی سلطه ما )هک هاوزون( –پذیر  د هم سلطه( رش3
هـایش هماهنـگ    ای که با نیازها و خواسته گونه ها فرد برای تغییر جهان خارج به به تالش سلطه اولیه:

 «اگر شغل خود را دوست ندارید آن را عوض کنید.» شود میباشد مربوط 
« جهان خـارج هماهنـگ سـازد.   »آن را یا  و دده س، دنیای درونی فرد را نشان میبرعک سلطه ثانویه:

 پسندید، شیوه نگریستن خودتان را به جهان تغییر دهید. اگر شما شیوه نگریستن جهان را نمی

 ( ارث و محیط4
ی کـه پیوسـته   فراینـد گیرنـد.   صورت سیستمی پویا در نظر مـی  ای رشد را به طور فزاینده پژوهشگران به

شناختی و اجتماعی آن  ش دارد و شبکۀ پیچیده تیثیرات زیستی، روانجریان داشته و از لقاح تا مرگ گستر
فرض، این دیدگاه گسترده را تشکیل  4های پویا دیدگاه عمر است.  . رویکرد اصلی سیستمدهد میرا شکل 

 :دهد می
 الف( رشد دائمی است.

 ب( چندبعدی و چندجهتی است.
 پذیر است. ج( بسیار انعطاف

 دارند. تیثیرر باهم بر آن ه( چندین نیروی تیثیرگذا
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 مثابه ماکت کوچکی از بزرگساالن دورنمایی تاریخی کودکان به

در قرون وسـطی و   هیکی از دالیلی که سبب شد توجه به رشد کودکان چنین دیر آغاز شود آن بود ک
کودکان  ند.دآور ای از حیات به شمار نمی ازآن، دورة کودکی را مرحلۀ جداگانه حتی تا چند صد سال پس

ازآن بایـد بـه بزرگسـاالنی کوچـک تبـدیل       فقط حق استفاده از چند سال کوتاه وابستگی را داشتند و پـس 
 شدند. می

 شد. قوانین قرون وسطی بین جنایات دوره کودکی و بزرگسالی هیچ تمایزی قائل نمی

 مثابه باری سنگین کودکان به
گذاشـتند بـدون آنکـه     ز کودکان پا به جهان مـی های مدرن کنترل موالید، بسیاری ا قبل از معرفی روش

کردند تا موهبتی خـداداد. هـر کـودکی     بیشتر باری سنگین حساب می را ها ها را بخواهد. آن واقعاً کسی آن
شد به معنی آن بود که باید تن برهنه دیگری را لباس پوشـاند و مراقبـت کـرد و شـکم خـالی       که متولد می

 دیگری را سیر کرد.

 جان الک
گرایـی و   محـیط  گـذار  بنیـان کـودک بودنـد. الک    یشناس روانجان الک و روسو دو تن از پیشگامان 

و ژان ژاک روسـو   شـوند  مـی نظریه یادگیری بود و دانشمندانی چون پاولف و اسکینر وارثان وی محسوب 
 .هستندسوری ازجمله پیروان این مکتب  است و گزل و مونته یشناس روانگرایی در  آغازگر رشد سنت

صورت لوح سفید در نظر داشت. طبق این دیدگاه، کودکان در ابتدا چیزی نیسـتند؛   الک کودک را به
صـورت مربیـان منطقـی توصـیف کـرد کـه        . الک والـدین را بـه  دهـد  مـی ها را شـکل   تجربه، شخصیت آن

را بـه هـر    توانند از طریق راهنمایی دقیق، الگوی مـؤثر و پـاداش دادن بـه خـاطر رفتـار خـوب، کـودک        می
صورتی که دوست داشته باشند، شکل دهند. فلسفۀ او باعث شد که خشونت نسبت به کودکان به محبت و 

 دلسوزی تبدیل شود.
ویـژه در   محیط، به تیثیرداشت  تیکید. او دهد میدر کل، الک معتقد بود محیط است که ذهن را شکل 

هاســت کــه ذهــن کــودک بیشــترین  ن ســالهــای اولیــۀ دوران کــودکی، بســیار نیرومنــد اســت. در ایــ ســال
 دهیم.  توانیم به هر نحوی که بخواهیم آن را شکل پذیری را دارد و می انعطاف

صـورت پیوسـته در نظـر     دقت در نظر بگیرید، متوجه خواهید شد که او رشد را به اگر عقاید الک را به
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 گیرند. باثبات والدین شکل میهای صمیمانه و  تدریج از طریق آموزه داشت: رفتارهای بزرگساالنه به
کـه دیگـران آن را روی لـوح سـفید حـک       در فلسفه الک، کودکـان در شـکل دادن سرنوشـت خـود    

 . این دیدگاه کودک منفعل، کنار گذاشته شده است.دارند یکمکنند، نقش  می

 ژان ژاک روسو

 مفاهیم واردشده بر رشد توسط روسو: ترین مهم
 ( مرحله1
 ( رسش2

طور طبیعی از موهبت درک درست  های اصیل در نظر گرفت که به صورت وحشی را بهروسو کودکان 
 ای فطری برای رشد منظم و سالم برخوردارند. و غلط و برنامه

های احساس و تفکر خـاص خـود    روسو معتقد بود کودکان ظرف خالی یا لوح سفید نیستند بلکه شیوه
 دارند. را

کند این است کـه بـه درک    بزرگساالن تنها کاری که میکرد آموزش  روسو برخالف الک تصور می
ای  زنـد. فلسـفه او فلسـفه    فـرد تفکـر و احسـاس کودکـان صـدمه مـی       های منحصربه اخالقی، فطری و روش

بزرگساالن باید در هر یک از چهار مرحله نوبـاوگی، کـودکی، اواخـر     ،موجب آن محور بود که به کودک
 دکان باشند.کودکی و نوجوانی پذیرای نیازهای کو

 بردارد: فلسفه روسو دو مفهوم بانفوذ را در
هـای خـاص رشـد را     ( مرحله: عبارت است از تغییر کیفی در تفکر، احساس و رفتار کـردن کـه دوره  1

 کند. مشخص می
 .شود میطور طبیعی شکوفا  و به صورت ارثی تعیین ه دارد که به( پرسش: به روند رشدی اشار2

 .دانست کننده سرنوشت خود می کودکان را تعیینروسو برخالف الک، 

 
نوباوگان جهـان را مسـتقیماً از طریـق     سالگی(: 2نوباوگی )تولد تا حدود  –مرحله یک  الر(

زبانی را بـه  زبان کرده، دسـتور کنند. نوزادان فعال و کنجکاو هستند. شروع به یادگیری  حواسشان تجربه می
 تر است. کاملزبان ما که از دستور آورند وجود می

ای انتقالی بین کودکی و نوجوانی  دورهسالگی(:  12کودکی )از دوسالگی تا  –ب( مرحله دو 
کنـد و در حــوزه شـناخت بــه    تـوجهی پیــدا مـی   کـودک قـدرت جســمی قابـل    ،اسـت در خـالل ایــن دوره  

 یابد. ای اساسی دست میه  پیشرفت
 وئه است.در این دوره احتماالً الگوی زندگی کودک رابینسون کروز
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این مرحله با بلو  آغاز شده و کودک آشکارا سال به باال(:  15نوجوانی )از  –د( مرحله چهار 
کند. نوجوانی با رشد  . در این زمان، نوجوان تولد دیگری را تجربه میشود میبه موجودی اجتماعی تبدیل 

 بپردازد.تواند به مفاهیم انتزاعی  ه است، نوجوانی اکنون میارنیز هم شناختی
های اولیه  پیدایی، تکامل عمومی گونه انسانی است. نوباوگان شبیه انسانروسو معتقد بود این مراحل باز

هستند که مستقیماً از طریق حواسشان با جهان ارتباط دارند. دو مرحله بعـدی دوران کـودکی، شـبیه عصـر     
 است.بدویت است و سرانجام دوره نوجوانی شبیه آغازگر زندگی واقعی 

 کاروس و تِتِنس دیدگاه عمر فلسفه بزرگسالی و پیری
مدت کوتاهی بعد از اینکه روسو برداشت خود را از کودکی مطرح کرد، اولین دیـدگاه عمـر پدیـدار    

های جان نیکوالس تتـنس و فـردریش    شد. در قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم، دو فیلسوف آلمانی به نام
 کردند که توجه به رشد، به بزرگسالی گسترش یابد. تیکید (1770 – 1808اوگوست کاروس )

توان در بزرگسالی تغییر داد و  ای که رفتار را می ها فردی، درجه ها و دامنۀ تفاوت ( به علت1777تتنس )
 دوران تاریخی بر روند زندگی پرداخت. تیثیر

کـودکی،   زندگی، از مراحل روسو فراتر رفت؛ دوره در روند ة( با مشخص کردن چهر1808کاروس )
 جوانی، بزرگسالی و پیری. کارلوس نیز مانند تتنس، پیری را عالوه بر افول، دورة پیشرفت در نظر داشت.

 فردریک فرویل
 رود. کودکستان به شمار می گذار بنیانرا منتشر کرد. او نخستین  تربیت انسانکتاب  19اوایل قرن 

هـا و   وجوش بیشتری در مطالعۀ کودک به وجـود آمـد و بیشـتر ایـن فعالیـت      جنب 19در نیمه دوم قرن 
ها را طلیعۀ  گونه پژوهش هایی درباره شرح زندگی کودک بود. شاید بتوان این ها پیرامون نشر کتاب حرکت
( را 1882، اثر ویلهلـم پریـر آلمـانی )   ذهن کودکها، کتاب  کتاب ترین مهمرشد دانست. از  یشناس روان
توان نام برد. او در این کتاب به مقایسۀ رفتار کودک خود با رفتار حیوانات پرداخته و نتیجه گرفته است  می

 خصوص در کنترل عضالت، میان حیوان و انسان یکسان است. های رشد در هر دوره، به که بسیاری از جنبه
 

 رشد هنجاری استانلی هال گذار بنیان  ( هال1    
 رشد را مطرح کرد. الگوی واقعی  ( گزل2  هنجاری پردازان نظریه

 آزمون رشد گذار بنیان   ( بینه3
 آزمون بینه را تجدیدنظر کرد.  ( ترمن4

 دوره هنجاری
هـایی را   ( با الهام گرفتن از نظریه داروین، نظریـه 1880 – 1961هال و شاگرد معروف او آرنولد گزل )

 های تکاملی ساختند. اساس دیدگاهبر
صورت ژنتیکی تعیین شده و خیلی شبیه بـه گـل،    ی در نظر گرفتند که بهفرایندصورت  رشد را به ها آن

 .شود میطور خودکار شکوفا  به
هـای   ، از تعـداد زیـادی افـراد ارزیـابی    آنموجـب   هال و گزل رویکرد هنجاری را مطرح کردند که بـه 

. شـوند  مـی هـای مربـوط بـه سـن محاسـبه       گینآید و برای نشان دادن رشد عـادی، میـان   رفتاری به دست می
در دوران نوجـوانی، افـراد دسـتخوش     ،، طوفـان و فشـار اسـت. بـه اعتقـاد او     هال هینظرترین مفهوم  برجسته

 .شوند میهای چشمگیری  دگرگونی
تـرین خصوصـیات انسـانی و     یافتـه  او نوجوانی را دوره تولد دوباره نیز نامید، زیرا در این مرحله تکامـل 
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 .شود میتمدن انسان ظاهر  های ویژگی اولین

 گزل

 
ایـن   یابـد. امـروزه،   روسو بر این باور بود که رفتار براساس برنامه زمانی یا طرح درونی طبیعت بروز می

نامیم و فردی که بیشترین تالش را کرد تا مطالعه رسشی آغاز شود، آرنولـد گـزل بـود.     ا رسش میر فرایند
(1961-1880) 

استانلی هال معتقد است که رشد انسان هم از یک تحول و رشد نـوعی )فیلـوژنی( و هـم از    گزل مانند 
کند و تغییرات رفتـاری انسـان محصـول ایـن دو نـوع رشـد        یک تحول و رشد فردی )آندوژنی( پیروی می

 است.
ق دار کـرد. او از طریـ   گزل جزء اولین کسانی بود که آگاهی دربارة رشد کودک را برای والدین معنی
های حرکتی، رفتارهای  مشاهدات دقیق و مصاحبه با والدین، اطالعات هنجاری مشروحی را دربارة پیشرفت

 اجتماعی، خصوصیات شخصیت نوباوگان و کودکان گردآوری کرد.
های هوشی نوزادان را تدوین کرد و از نخستین پژوهشگرانی بود  گزل همچنین یکی از نخستین آزمون

 داری شده در سطح وسیع استفاده کرد.که از مشاهدات فیلمبر
دو نیـروی عمـده اسـت: نخسـت      تـیثیر گزل اعتقاد داشت که رشد کودک تحـت   ( مفهوم رسش:1

تـر، از درون و براثـر    ای بنیادی گونه دوم آنکه رشد کودک به ،آنکه، کودک محصول محیط خویش است
بر این باور بود که رشد تمامی شخصـیت،   را رسش با بالندگی و فرایند. او این شود میها، هدایت  عمل ژن

 در کنترل ریش است،
گیری کنیم، بلکه  ها اندازه ها را تنها در شکل کمّی آن در مطالعه رشد، نباید پدیده ( مطالعه الگوها:2

باید الگوها را نیز موردبررسی قرار دهیم. الگو ممکن است هر چیزی باشد که شـکل یـا قـاب معینـی دارد،     
 دن.مثالً پلک ز
کـه از طریـق آن، دو گـرایش مختلـف،      شـود  مـی ی از رشـد اطـالق   فرایندبه  آمیزی تقابلی: ( هم3
رسند. مثالً در رشد پدیده دست برتری، نوزاد ابتدا یکدسـت خـود را    مؤثر می سازماندهینوعی  تدریج به به
 .دهد ترجیح میو آنگاه دست دیگران را گیرد  کار می هسپس هر دو را باهم ب ،برد کار میه ب

 ؛شـود  مـی گرایش نوزاد به عدم تقارن، در بازتاب کشیدگی کـردن مشـاهده    ( عدم تقارن کنشی:4
د کـه سـر   طوری بخوابن دهند میبازتابی که گزل آن را در انسان کشف کرد. او متوجه شد نوزادان ترجیح 
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خودکـار حالـت بازتـاب    طـور   خوابنـد بـه   ها به یک سمت متمایل شده باشد و وقتی بـه ایـن حالـت مـی     آن
 گیرند. کشیدگی گردن را به خود می

قدر نیرومند هسـتند کـه انسـان تـا      گزل معتقد بود که سازوکارهای رشد درونی آن ( خودگردانی:5
 تواند رشد خود را منظم کند. حد زیادی می

ای ه وخو و سبک رشد فردی در فرهنگ، خواسته گزل بر این باور بود که هر خلق ( اصل فردیت:6
 آورد و فرهنگ نیز باید بکوشد تا با فردیت هر کودک منطبق شود. متفاوتی را در پی می

 فرزندپروریفلسفه 
 گزل معتقد بود پرورش کودک باید با شناخت دقیق قوانین رسش آغاز شود.

یـادگیری و احتـرام گذاشـتن بـه فردیـت       زمان برایکرد که اولین سال زندگی، بهترین  می تیکیدگزل 
 کودک است.

 جنبش آزمون روانی
از بینه و همکارش تتودور سیمون خواستند تا برای مشخص کردن کودکان مبتال به  1900در اوایل دهه 

بـرای   هـا  آنای قرار دهند، روشی پیـدا کننـد.    های ویژه را در کالس ها آنمشکالت یادگیری که الزم بود 
 آمیز را ساختند. مسائل تحصیل علمی، اولین آزمون هوش موفقیتپرداختن به 

 جان دیویی )پرنفوذترین فیلسوف معاصر(
زیادی از روسـو گرفـت. او    تیثیرنظر است. او در نظریه خود  وپرورش صاحب دیویی در فلسفه آموزش

 در راه ایجاد نظام کنشی گام پرداخته و مکتب وی به نام مکتب شیکاگو مشهور است.
آمیختـه   وپرورش کودکان، باورهای روسو و جان دیویی را درهم رفداران مدارس گشوده در آموزشط

 کند. می تیکیدو بر آزادی و طبیعت خوب و پاک کودکان 

 سوری مونتهماریا 
اسـت.   سوری ماریا مونتهگرایی بعد از دیویی،  و پیشرفت ییگرا عملترین پیشگام فلسفه تربیتی  معروف

های اجتماعی است. ازنظـر وی،   کودک عاشق نظم و کار است و فعالیت آدمی، فعالیت ،وریس مونتهازنظر 
ای اسـت. آزادی،   تکاملی پیچیده فراینددو سال اول زندگی کودک بسیار مهم است. رشد و نمو کودک، 

ود، ، روش علمی بسوری مونتههستند. روش تربیتی  سوری مونتهکار و نظم، سه ستون اصلی )خانه کودکان( 
 ، مفهوم انضباط آزاد را معرفی کرد.سوری مونتهوتحلیل.  مرکب از مشاهده، آزمایش و تجزیه

 سوری مونتهفلسفه تربیتی 
 های حساس اوست. سوری، مفهوم دوره های مرکزی نظریه مونته یکی از مؤلفه

فـرد نسـبت بـه انـواع خاصـی از       هـا  آنرشـد کـه در    فرایندهایی زمانی، در  تعریف دورة حساس: دوره
هـا،   هـای بحرانـی و مهـم اسـت. ایـن دوره      های حساس، شبیه دوره تجارب، پاسخگویی بیشتری دارد. دوره

ویـژه مشـتاق و آمـادة     ، کـودک بـه  هـا  آنشده ژنتیکی مشخص هسـتند کـه در خـالل     ریزی های برنامه زمان
 یادگیری و تسلط یافتن در تکالیف معینی است.

 نظمدوره حساس 
نظـم دارد.  در خالل اولین دورة حساس که اصـوالً در سـه سـال اول زنـدگی اسـت، کـودک نیـاز شـدیدی بـه          

 جای خود بگذارند. توانند به اطراف حرکت کنند، دوست دارند اشیاء را در همانمجرداینکه کودکان ب به
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 به جزئیاتدورة حساس توجه 
 کنند. اهمیت معطوف می کم به جزئیاتسالگی، کودکان توجه خود را  2تا  1بین 

 ها دورة حساس استفاده از دست
طور  سالگی، کودکان به 3ماهگی تا  18. بین شود میها مربوط  سومین دورة حساس، به استفاده از دست

 زنند. مداوم اشیاء را با دست چنگ می

 دورة حساس راه رفتن
که یادگیری راه رفتن،  گوید می وریس مونتهحساس راه رفتن است.  دورهترین دورة رشد،  مشاهده قابل

 نوعی تولد دوم است.

 آموزی دورة حساس زبان
توجـه در   دورة فراگیری زبان است. نکتـه قابـل   –ها  ترین آن توجه و شاید قابل –پنجمین دورة حساس 

ای اسـت. کودکـان بـرای یـادگیری زبـان بایـد        پیچیده فراینداین مورد سرعت کودکان در یادگیری چنین 
زبان، یعنی نظم و قاعدة کنار هم چیدن کلمات را هم ، بلکه دستورها ها و معانی آن تنها واژه و معانی واژه نه

 بیاموزند.
پـذیری اسـت.    یادگیری زبان در کـودک، شـبیه نـوعی نقـش     فرایند، سوری مونتهبا توجه به توضیحات 

زاد بـرای در خـود    ای درون گونـه  سـالگی بـه   3یـا   5/2کودکان در دورة معـین و مهمـی از چنـدماهگی تـا     
 زبان از محیط، آمادگی دارند.ها و دستور پذیرفتن صداها، واژه

زاد مبتنـی بـر رسـش،     ، اظهار داشت ازآنجاکه اکتساب زبان، تحت هدایت نیروهـای درون سوری مونته
ی صـورت  ، رشد زبـان در مراحـل معینـ   شوند میقرار دارد در کودکان بدون توجه به اینکه در کجا بزرگ 

 گیرد. می
صـورت حـالتی تـداومی و تـدریجی پدیـدار       دارد کـه ایـن مراحـل، بـه     تیکید، بر این نکته سوری مونته

کودک هیچ پیشرفتی نـدارد و سـپس بـه     رسند میهای متعددی وجود دارد که به نظر  ، بلکه زمانشوند نمی
 .شود میجدیدی در او ظاهر  ایه پیشرفتیکباره 

 استقالل و تمرکز خواص
 .شود میدر مدرسه، هدف تعلیم و تربیت، زمانی است که در خانه تعقیب 

 سـاس ارضـا  هـای ح  را در دوره آنـان شد کـه نیازهـای درونـی     که به کودکان تکالیفی داده می هنگامی
 آرامشـاد و   ،رسـاندند  که کار را به پایان مـی  کردند و هنگامی کار می آنبارها و بارها روی  ها آنکرد،  می

اند. گویی کودکان از طریق کار فشرده، حالت طبیعـی   رسید که به آرامش درونی رسیده بودند و به نظر می
 را بهنجارسازی نامید. فراینداین  سوری مونتهیابند. به همین دلیل  خویش را بازمی

 خواندن و نوشتن
دن و نوشـتن را بـا   دریافت که اگر آموزش را در چهارسالگی آغاز کنـیم، کودکـان خوانـ    سوری مونته

 هنوز در دورة حساس فراگیری زبان قرار دارند. ها آنبه این دلیل که  ،شور و شوق فرا خواهند گرفت

 رفتارسوء
، راضـی و خشـنود   دهنـد  میها از کاری که انجام  رفتار کودکان، معموالً حاکی از آن است که آنسوء
بع قدرتی بیرونی به او تحمیل شود، بلکـه  نمیق بود تکلیف کودک، چیزی نیست که از طرمعتقد نیستند. او 

چنـان   معلم باید با مشاهده کودک از نزدیک، خود را در موقعیتی قرار دهـد کـه موضـوعات درسـی را آن    
 همسازی داشته باشد.درونی رشد او  برای کودک مطرح کند تا با نیازهای
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 جایگاه، طبیعت در تعلیم و تربیت
که این  دارد میکند، ولی اظهار  دک به طبیعت، به سن خاصی اشاره نمیدر زمینۀ عالقۀ کو سوری مونته

 حساسیت خاص به طبیعت حداقل تا نوجوانی ادامه دارد.

 تخیّل و خالقیت
تیییـد   شـود  مـی وسـیله هنرمنـدان انجـام     بـه  را آنچـه کاربرد تخیل و خالق و سـازنده نظیـر    سوری مونته

 همراه به واقعیت وابسته است. اما معتقد بود که خالقیت هنرمند. ؛کرد می
طور فطری تمایل شدیدی به نقاشی کشـیدن   پذیرد که کودکان به می سوری مونتهمثالً در مورد نقاشی، 

هـا و   کمک کند تا شـکل  ها آنکرد به  کرد. بلکه سعی می را به نقاشی آزاد، تشویق نمی آناندارند، ولی او 
های خالی و بریدن کاغذهای رنگی از یکـدیگر تمیـز    دن شکلهایی نظیر پر کر ها را در خالل فعالیت رنگ
 دهند.

همچنین از زمرة اولین افرادی است که توجه همگان را به نیاز کودک به تماس با طبیعـت   سوری مونته
 ویژه با طبیعت هماهنگ هستند. جلب کرد و اظهار دانست که کودکان به

 ارزشیابی
محور، عقیده و ایمـان بـه کـودک اسـت، بـه       و تربیت کودکترین اصول رشد یا تعلیم  یکی از اساسی

کند. روسـو، پسـتالوژی، گـزل و     عبارت بهتر، عقیده به اینکه قوانین طبیعی، کودک را از درون هدایت می
هایی را تعیین کنند و سـپس   اند که بزرگساالن نباید دائماً هدف نظر داشته سایرین، همگی در این نکته اتفاق

ها باید سعی کنند تکالیفی را فراهم آورند که به کودک، فرصت  کودک اثر بگذارند. آن سعی کنند که بر
دانست که کودکان تا چه  کس نمی سوری هیچ پیگیری عالیق طبیعی خود را بدهد. باوجوداین، قبل از مونته

سـوری،   مونتـه کننـد. در خانـۀ کـودک     حد به چنین تکالیفی نیازمندند یا چقدر انرژی برای آنها صرف می
کـه   کننـد و هنگـامی   هـا کـار مـی    ساله، آزادانه تکالیفی را انتخاب و با تمرکز تمام روی آن 6تا  3کودکان 

آرام و شـادند کـه    هـا بـه ایـن دلیـل     . آنشـوند  مـی ها را به پایان رساندند، خوشـحال، پرنیـرو و پرنشـاط     آن
سال اول زندگی کـودک،   6ویژه در  عالی، به اند قوای درونی خود را رشد دهند. این قدرت تمرکز توانسته

سوری بر این باور بود که تمام نظام تعلیم و تربیت باید به آنچـه   . ولی مونتهدرس میتوجه به نظر  بسیار جالب
 اند، بیشترین توجه را داشته باشد.( کودکان، خود مایل به انجام آن

پرداز نـوآور کمتـر    عنوان یک نظریه ، ولی بهعنوان یک مربی، کامالً مشهور است سوری به اگرچه مونته
بینـی   موردتوجه قرار گرفته است. او بسیاری از مواردی که امروزه در تفکر مبتنی بر رشد مطرح شده، پیش

های حساس در رشد هوش را مـورد بحـث    کرده است. وی از نخستین افرادی است که احتمال وجود دوره
ها قبل پیشنهاد  تر است. او مدت زمینۀ کسب زبان، حتی از این هم جالباند. بینش و بصیرت او در  قرار داده

یابنـد و از همـین رو بایـد     زبان تسلط میهشیارانه به قوانین پیچیدة دستورای نا گونه کرده بود که کودکان به
ا در ها، بعده همین فرض شود میها را به چنین تسلطی رهنمون  زاد باشند که آن دارای نوعی سازوکار درون
 نظریۀ چامسکی تبلور یافت.

سوری همچنین از زمرة اولین افرادی است که توجه همگان را به نیاز کودک به تماس با طبیعـت   مونته
ویژه با طبیعت هماهنگ هستند و از حضور در طبیعت، کامالً سود  جلب کرد و اظهار داشت که کودکان به

مشخص نکرد ولـی بـر ایـن بـاور بـود کـه کودکـان بـرای         برند. او دورة حساس دقیقی را از این لحاظ،  می
ها، نظیر احساس پیوند با دنیای حیـات، بـه کسـب تجربـه از طبیعـت       گسترش نیروی مشاهده و سایر توانایی

 نیازمندند.
های  های کودکی از قبیل بازی کردن، نقاشی و داستان سال های سوری ممکن است برخی از مؤلفه مونته

پوشـی او از برخـی    ها قائل شده باشـد، ولـی بـاوجود چشـم     گرفته یا ارزش اندکی برای آنخیالی را نادیده 
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سوری بسـیار   است. مونتهمقایسه با سهم و اثرش در تعلیم و تربیت، بسیار ناچیز  توجهی او، در موارد، این بی
عمـل درآیـد.   تواند به  کس نشان داد که فلسفۀ رشد ژان ژاک روسو، گزل و دیگران چگونه میبیش از هر

خود کودکان را دنبال کرد و موادی آموزشـی فـراهم آورد    توان تمایالت خودبه او نشان داد که چگونه می
 که به آنان، فرصت یادگیری مستقل و توأم با شور اشتیاق را بدهد.

 
 وری، یادگیری راه رفتن، نوعی تولد دوم است.س به عقیده مونته ف
سفوری،   سوری، پاداش و تنبیه جایی ندارد. از دیفدگاه مونتفه   در کالس درس مونته ف

، راضفی و  دهنفد  میسوءرفتار کودکان حاکی از آن است که آنها از کاری که انجام 
 خشنود نیستند.

 
 سوری مونتههای حساس  مراحل دوره

 .شود میسالگی را شامل  1( دوره حساس نظم: تولد تا 1
 .شود میسالگی را شامل  2سالگی تا  1: به جزئیات( دوره حساس توجه 2
 .شود میسالگی را شامل  3سالگی تا  2ها:  ( دوره حساس استفاده از دست3
 ترین دوره رشد است. مشاهده ( دوره حساس راه رفتن: قابل4
 ترین دوره حساس است. توجه زی: قابلآمو ( دوره حساس زبان5
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 رشد تکاملی یشناس روانکردارشناسی و 
های حیوانی که از ارزش انطباقی یا  رفتارهای ویژه هریک از گونه کردارشناسی عبارت است از مطالعه

هـای حیـوانی رفتارهـای ذاتـی خاصـی       بقا برخوردارند. کردارشناسان بر این باورند که در هر یک از گونـه 
 .دهند میرا افزایش  ها آنیافته است که احتمال بقای   تکامل

(. منشـی  1992هاینـد  ) شود میمربوط  آناریخ تکامل کردارشناسی به ارزش سازگارانه یا بقای رفتار و ت
برگن تین لورنز و نیکو های کنراد نام  جاندارشناس اروپایی به دو توان تا نظریه داروین ردیابی کرد. را می آن
هـای حیـوانی مختلـف در زیسـتگاه      برگن با زیر نظر گـرفتن گونـه  تین . لورنز وبنا نهادندده نوین آن را شالو

کننـد مشـاهده کردنـد. مشـهورترین ایـن الگوهـا        کـه بـه بقـا کمـک مـی      را ، الگوهای رفتاریها آنطبیعی 
کند جوجه نزدیک  ها، مانند غازها، که تضمین می پذیری است، یعنی رفتار تعقیب کردن جوجه پرنده نقش

 مادر خواهد ماند، تغذیه خواهد شد و از خطر در امان خواهد ماند.
 بحرانی. دوره مهمی در رشد انسان منجر شد: پذیری به مفهوم مشاهدات نقش

فـرد ازلحـاظ زیسـتی آمـادگی دارد تـا رفتارهـای        آنزمان محدودی است کـه در   دوره بحرانی، مدت
 شـناس  روانکننـده نیـاز دارد. جـان بـالبی      امـا بـه حمایـت محـیط تحریـک      ؛سازگارانه خاصی را فرابگیـرد 

بستگی اطفال به مراقبانشان نسان نیز تعمیم داد. ازنظر او دلانگلیسی، اصول کردارشناسی را به رشد و تحول ا
 یافته است.  تکامل ها آنرفتاری است که جهت افزایش بقای 

 مکتب کردارشناسی() سرآغاز علمی:

 قرن بیستم

 بررسی علمی کودک پیشگام داروین:
 طبیعی و بقای اصلح. انتخاب کند: می تیکیداین نظریه بر دو اصل مرتبط 

از پایان وجـود دارد و میـان اعضـای مختلـف تنهـا       میان اعضای یک گونه، تنوع بی در ین نظریه،ا بنابر
بنابراین نوعی تنازع بقا وجود دارد کـه   ؛کنند مانند که تولیدمثل می زنده می قدر آنآیند  که به دنیا می ها آن

مانند که صفات خـود را بـه نسـل بعـد انتقـال       زنده می قدر آنترین اعضای یک گونه  شایسته آندر جریان 
یابنـد   طباق مـی که به بهترین وجه با محیط خود انرا  هایی آنشمار، طبیعت،  های بی دهند. پس در طول نسل

 نامند. می را انتخاب طبیعی فرایندکند، این  انتخاب می

 پذیری نقشلورنز: 
کننـدة   شـناختی، تعیـین   تکامل است و عوامل زیستدارد که رفتار، حاصل  تیکیدبر آن  کردارشناسی

 فرایندها ضروری است و از طریق  گیرند که برای بقایشان، کدام انطباق آن هستند. هر یک از انواع، یاد می
 مانند تا صفات خود را به نسل بعدی منتقل کنند. ها زنده می انتخاب طبیعی، بهترین

را مطالعـه کـرد و    graylagوبل، الگوهـای رفتـاری غازهـای    (، برندة جایزة ن1903-1989کنراد لورنز )
(. این رفتـار از  1965که مادرشان را دنبال کنند )لورنز،  شوند میدریافت که جوجه غازها با این غریزه زاده 

زمان تولد وجود دارد و بخشی از غریزه آنان برای بقاست. عالوه بر ایـن، لـورنز دریافـت کـه اگـر جوجـه       
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بینند، با ایـن تصـور    کشی سر از تخم بیرون آورند، نخستین شیء متحرکی را که می ماشین جوجهغازها در 
داشـتند، در کنـار آن    هـا را برمـی   کنند. لورنز، وقتـی سـرپوش یکـی از ماشـین     ، دنبال میهاست آنکه مادر 

اینکـه مـادر    ایستاد. او نخستین کسی بود که جوجه غازها دیدنـد و از همـان لحظـه، لـورنز را درسـت مثـل      
 ، دنبال کردند. جوجه غازها، حتی وقتی برای شنا رفت نیز او را دنبال کردند.هاست آن

بعـد از بیـرون آمـدن از تخـم اسـت،       به معنی دلبستگیِ سـریع پذیری نامید که  ر ا نقش فرایندلورنز این 
 پذیرد. پذیری در آن صورت می ای که نقش دورة بحرانی

ایـن نظریـه،    براسـاس . دهد میی و بقای اصلح را به رفتارهای فردی تعمیم اصول داروینی انتخاب طبیع
تنها در پی بقای خودشان هستند، بلکه میراث ژنتیکی خود را نیز حفظ کرده و  صورت ناخودآگاه نه افراد به

نگر در پی شناسایی رفتارهـایی هسـتند کـه در سـنین مختلـف       ان رشد تکاملیشناس روانند. ساز جاودانه می
 روند. نطباق به شمار میا

 های حساس رشد هایند: دوره
اصـطالح دوره   ،دانشـگاه کمبـریج در انگلسـتان    یشناسـ  روان( کردارشناس، استاد 1983رابرت هایند )

اصـی از  انـواع خ  تـیثیر موجود زنده بیشتر تحت  آنحساس را برای نامیدن اوقات خاصی از زندگی که در 
 .دهد میترجیح  «هانیدوره بر»گیرد، به  تجربه قرار می

 بستگینظریه کردارشناختی دل

 بالبی
رشته رفتارهای فطری برخوردار  های حیوانی، از یک بالبی معتقد بود که بچه انسان مانند بچه سایر گونه

داشتن والد نزدیک او برای محافظت کردن از وی در برابر خطر و حمایـت کـردن از او در    است که به نگه
کند که بچـه   تضمین می حال کنند. تماس با والد درعین کمک می آنکاوش کردن محیط و تسلط یافتن بر 

دلبسـتگی را در   بستگی ضروری نیست بلکه پیوندخاطرنشان کرد که تغذیه برای دلتغذیه خواهد شد. بالبی 
 توان درک کرد. می بهتر بقای گونه بیشترین اهمیت را دارد، آنبستر تکاملی که در 

 گیرد: بستگی در چهار مرحله شکل میدل
 دهی نامتمایز به انسان هفتگی(: پاسخ 6 )تولد تا« دلبستگی پیش»( مرحله 1

بـه نـوزادان    -ه چشمان فرد بزرگسالچنگ زدن، لبخند زدن، گریه کردن و خیره شدن ب -عالئم فطری
هـا در ایـن    ، تماس برقرار کنند. گرچـه بچـه  دهند میهای دیگر که به آنها آرامش  انسانکند تا با  کمک می

دهند کـه بـه    ولی هنوز به او دلبسته نیستند. زیرا اهمیتی نمی ددهن میسن بو و صدای مادر خود را تشخیص 
 «بازتاب گونه و مکیدن»ای سپرده شوند.  بزرگسال غریبه

 ماهگی(: تمرکز بر آشنایان 6-8هفتگی تا  6« )گیری دلبستگی در حال شکل»( مرحله 2
 .دهنـد  مـی متفـاوت بـا یـک غریبـه پاسـخ       صورت بهکننده آشنا  نوباوگان در طول این مرحله به مراقبت

گـذارد،   مـی  تـیثیر گیرند اعمال آنها بر رفتار کسـانی کـه پیرامـون آنهـا هسـتند       که کودکان یاد می هنگامی
 -کننده وقتی عالمت داده شود، پاسخ خواهد داد این انتظار که مراقبت -دهند میاحساس اعتماد را پرورش 
 کنند. اعتراض نمی، شوند میولی هنوز وقتی از او جدا 

سالگی(: دلبستگی شفدید   2ماهگی الی  18ماهگی تا  6-8« )دلبستگی واضح»( مرحله 3
 جویی فعال و نزدیکی

، یعنـی وقتـی   دهند میها اضطراب جدایی نشان  کنندة آشنا مشهود است. بچه اکنون دلبستگی به مراقبت
. اضـطراب جـدایی همیشـه روی    شـوند  می کند، ناراحت بزرگسالی که به او متکی هستند، آنها را ترک می

وخـوی کـودک و موقعیـت جـاری بسـتگی       دهد، زیرا این نوع اضطراب مانند اضطراب غریبه، به خلق نمی
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کننـده   یابـد. آنهـا از مراقبـت    ماهگی افزایش می 15تا  6 ها، اضطراب جدایی بین دارد اما در بعضی فرهنگ
 توانند از او دور شده و به کاوش بپردازند. که می کنند گاه امن استفاده می عنوان تکیه آشنا به
 سالگی و بعد از آن(: رفتار مشارکتی 2ماهگی تا  18( تشکیل رابطه متقابل )4

تا از برخی عواملی  دهد میدر پایان سال دوم، رشد سریع بازنمایی ذهنی و زبان، به کودکان نوپا امکان 
بینـی کننـد و در نتیجـه، اعتـراض بـه       شده و برگشت او را پیشگذارند آگاه  می تیثیروآمد والد  که بر رفت

هـای   کننده را آغاز کرده و برای تغییر دادن هدف یابد. اکنون کودکان مذاکره با مراقبت جدایی کاهش می
کنند. بالبی اذعـان داشـت کـه دربـاره مرحلـه چهـارم رفتـار دلبسـتگی،          او از خواهش و ترغیب استفاده می

های بعدی زندگی نیز حرف چنـدانی   ود دارد و خود او در مورد چنین رفتاری در سالاطالعات اندکی وج
 برای گفتن ندارد.
کننـد، پیونـد عـاطفی     ها در اثر تجربیاتی که در طول ایـن چهـار مرحلـه کسـب مـی      بچه ،به عقیده بالبی

گـاهی امـن    عنـوان تکیـه   بهتوانند در غیاب والدین از آن  کنند که می می برقرار کننده بادوامی را با مراقبت
 استفاده کنند.

 نامتمایز به انسان دهی پاسخهفتگی(:  6)تولد تا « ستگیپیش دلب» مرحله( 1
به نـوزادان   _چنگ زدن، لبخند زدن، گریه کردن و خیره شدن به چشمان فرد بزرگسال _عالئم فطری

 نزدیک برقرار کنند.، تماس دهند میآرامش  ها آنهای دیگر که به  کند تا با انسان کمک می
 (:ماهگی 6-8تا  هفتگی 6)« گیری بستگی در حال شکلدل»( مرحله 2

 تمرکز بیان آشنایان
 .دهند میصورت متفاوت با یک غریبه پاسخ  کننده به نوباوگان در طول این مرحله به مراقبت

 سالگی( 2ماهگی الی  18تا  ماهگی 6-8« )واضح دلبستگی » مرحله( 3

 جویی فعال نزدیکیشدید و  دلبستگی
، یعنـی وقتـی   دهند میها اضطراب جدایی نشان  کننده آشنا مشهود است. بچه به مراقبت دلبستگی اکنون

 .شوند میکند، ناراحت  ترک می ها را آنبزرگسالی که به او متکی هستند، 
 مشارکتی رفتار سالگی و بعدازآن(: 2 تا ماهگی 18رابطه متقابل ) تشکیل( 4

تا از برخی عواملی  دهد میدر پایان سال دوم، رشد سریع بازنمایی ذهنی و زبان، به کودکان نوپا امکان 
بینـی کننـد. درنتیجـه، اعتـراض بـه       آگاه شده و برگشـت او را پـیش   گذارند می تیثیروآمد والد  که بر رفت

هـای   و برای تغییر دادن هدف کننده را آغاز کرده یابد. اکنون کودکان مذاکره با مراقبت جدایی کاهش می
 کنند. او از خواهش و ترغیب استفاده می

کننـد، پیونـد عـاطفی     تجربیاتی که در طول ایـن چهـار مرحلـه کسـب مـی      در اثرها  بچه ،به عقیده بالبی
گـاهی امـن    عنـوان تکیـه   بـه  آنتوانند در غیاب والـدین از   کنند که می کننده برقرار می بادوامی را با مراقبت

 اده کنند.استف

 نظریه جان بالبی
چشم به جهان گشوده اسـت و تحقیقـات    1907سال  گری است که درتحلیل روان پزشک و روان بالبی،

گری است که الگویی برای تحـول  تحلیل بالبی نخستین روان)سانید خود را در حیطه کردارشناسی به پایان ر
راه خود را گیرد. بالبی  های فروید فاصله می د کرده است که از نظریه کشانندهت پیشنهایصری شخو و کنش
سـازد. بـالبی    شناسی و سبرنتیک از فروید جدا میهای رفتار یافتهعلمی جدیدتر و اساساً  های یافته با تکیه بر

که این رفتـار در آن  انطباقی آن، یعنی محیطی بنیادی  بررسی محیط معتقد است رفتار انسان را تنها از طریق
 توانیم درک کنیم. یافته است، میل محیط تکام
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کـه   هنگـامی طبق دیدگاه بالبی، گریه کودک، یک عالمت مشخص است. گریه فریاد پریشانی اسـت.  
سرا  او بروند و ببینند چه  سرعت به شوند میکند و والدین مجبور  ترسد، گریه می کشد یا می نوزاد درد می

گر دلبستگی لبخند کـودک  دیستگی کودک است. نوع دهندة نوعی دلب نشان فرایند مشکلی پیش آمده این
 کنند و زند، والدین به کودک احساس محبت می لبخند میگاه والدینش ک در پی نکه کود هنگامیاست. 

غون کردن، چنگ زدن، مکیدن و تعقیـب کـردن، از جملـه دیگـر      برند. غان و از بودن در کنار او لذت می
 رفتارهای دلبستگی هستند.

اجتمـاعی   دهـی  پاسـخ غـاز،  آیـد کـه در آ   جـود مـی  ترتیب به و د بود دلبستگی کودک بدینمعتقبالبی 
 3-6کنند. بـین   زنند و با رفتن هر کس، گریه می ای لبخند می مثالً آنها به هر چهره ؛کودکان تصادفی است
تـرجیح  را آشـکارا  فـرد خاصـی    ویژه بهکنند و  دهی خود را به چند آشنا محدود می ماهگی، کودکان پاسخ

و بـا   کننـد  زمانی بعـد، تحـرک بیشـتری پیـدا مـی     کند. اندک  ها را نگران می ها آن و حضور غریبه دهند می
 کنند. یفا میتری ا خیز رفتن، در حفظ نزدیکی خود با نماد اصلی دلبستگی خویش، نقش فعال سینه

 روش بالینی
عنـوان   هـای تجربـی اسـت. بـالبی بـر تجـارب خـود بـه         بخشی به دادهسازی و توحید روش بالبی، انباشته
هـای میـراث فرویـدی بـه تصـریحاتی دسـت        ای از ناپیوستگی کند تا در مورد پاره متخصص بالینی تکیه می

مهم اثـر او ایـن اسـت کـه نتـایج       های ویژگی، یکی از دهد مییابد، بالبی روش تجربی را بر تحلیل ترجیح 
 خویش توحید بخشد. آثاراند با  آمده عمل حیوانی به یشناس رواندر قلمروهای هایی را که  پژوهش

 مفاهیم اساسی نظریه بالبی
 مفهوم رفتار غریزی

 دلبستگیمفهوم 

مالحظه، قائل بـه   قابل های فردی نخستین مفهوم اساسی، مفهوم رفتار غریزی است. بالبی علیرغم تفاوت
گیری و مراقبت از  به جفتهایی که منتهی  بنه سان و حیوان است، روانهای پایدار در رفتار ان بنه وجود روان
گردند: این رفتار یک رفتار غریزی است که یک عمل قالبی نیست  فرزندان به والدین می دلبستگی فرزند و

، نیل بـه اثـر سـودمندی    آنسازد و کنش  بازشناسی منطبق می بنه قابل ا عملی است که خود را با یک روانام
 آنچهیابد، رفتار غریزی ارثی نیست،  ی فرد یا نوع است. رفتار غریزی در جریان چرخه زندگی تحول میبرا

 ظرفیت بالقوه است. یک برد، موجود به ارث می

 های کودکان به هنگام جدایی از مادر واکنش
 اعتراض مرحله( 1
 نومیدی مرحله( 2
 بریدگی مرحله( 3

 مفهوم دفاع در نظام بالبی
پیچیـده اسـت کـه بـا انعطـاف بـه        هـای  نظـام ای از  مالحظـه  ازنظر وی، نظام روانی مرکب از تعداد قابل

مرکـز   کقائـل بـه یـ    بـالبی  هـا،  مراتـب ایـن نظـام    سلسله . در قلهاند دائماً در حال تعامل اند و وابستهیکدیگر 
عمده نامیـده اسـت و ایـن همـان     ، این مرکز را نظام شود میوسیله حافظه تثبیت تغذیه  ارزشیابی است که به

 نهاده است.نام نظامی است که وینی کات خود و خود کاذب 

 : اینزورثدلبستگی ارزیابی ایمنی
مورداستفاده قرارگرفتـه   سالگی وسیعاً 2 تا 1بین  دلبستگی روش آزمایشگاهی که برای ارزیابی کیفیت
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هـای   جـدایی  هـا  آنو بـرای   دهنـد  یمـ موقعیت غریب است که بچه را در معرض هشت صحنه کوتـاه قـرار   
 کنند. مدت از والد و پیوستن مجدد را اجرا می کوتاه

ایمن و سه  دلبستگی ها مشاهده کردند، یک حالت های نوباوگان را به این صحنه پژوهشگرانی که پاسخ
 بندی کرد. توان طبقه ها را نمی حالت ناایمنی را مشخص نمودند، تعدادی از بچه

جـدا   هـا  آنکننـد وقتـی    گـاه امـن اسـتفاده مـی     عنوان تکیه این نوباوگان از والد خود به ایمن: دلبستگی 
که والد غایب است و او  این است آن، ممکن است گریه کنند یا نکنند، اما اگر گریه نکنند، علت شوند می

 .دهند میرا به فرد غریبه ترجیح 
کننـد و   ندرت هنگام خروج مادر گریه مـی  : این دسته از کودکان بهجو دوری دلبستگی ناایمن اجتنابی،

 چسبند. اند و در هنگام نیاز به مادر نمی معموالً عصبانی ها آننمایند  هنگام بازگشت مادر از او اجتناب می
گـردد بـا گریـه     مقاوم: این کودکان رفتار منفعالنه دارند، وقتی مادر بـازمی  دلبستگی ناایمنی دوسوگرا،

آید مقاومت  سوی او می روند و وقتی مادر به سوی او نمی خیز به خوانند ولی سینه ردن او را به خود فرا میک
رود شدیداً ابزار ناراحتی  . حتی قبل از خروج مادر نیز مضطرب هستند و زمانی که او بیرون میدهد مینشان 
 کنند. می
د احساس یا افسـرده هسـتند بـه مـادر نزدیـک      گشته، فاق گم ها آنآشفته/ سردرگم: بعضی از  دلبستگی 
و سپس رفتن و اجتنابی همراه با  شوند میکنند به او نگاه نکنند یا به او نزدیک  که سعی می درحالی شوند می

 .دهند میشدن ناگهان گریه سر  آرامیا پس از  دهند میمنگی نشان 
 :گذارند می تیثیر دلبستگی عواملی که بر ایمنی

سـال اول   رار کـردن پیونـد عـاطفی نزدیـک،    برقـ  بـه  : رشد کـامالً طبیعـی،  دلبستگی برای فرصت( الف
 زندگی بستگی دارد.

درنگ، باثبات و مناسب به نوباوگـان و نگهـداری    بی دهی پاسخب( کیفیت مراقبت: مراقبت دلسوزانه، 
 ایمن ارتباط دارد. دلبستگی با ها از آنآمیز  محبت
پـذیر و دشـوار اسـت،     ازلحاظ هیجانی واکنش ها آنوخوی  هایی که خلق کودک: بچه خصوصیات( ج

 .دهند میناایمن را پرورش  دلبستگی احتمال بیشتری بعداً به
های خشن والـدین   ها در معرض تعامل بچه قرار دادنتواند با  زا می خانوادگی: عوامل استرس شرایط( د

 باشد. تیثیرگذارچه یا مهدکودک نامطلوب، بر احساس ایمنی ب

 های فرزندپروری شیوه
حال، کنتـرل   است. والدین مقتدر درعین فرزندپروریترین روش  پروری مقتدرانه: موفقروش فرزند( 1

 ایـن  .آورند میداشته و برای انتظارات خود دلیل  تیکیدکنند و روی رفتار پخته  قاطع و معقولی را اعمال می
 .شود میو استقالل دادن مناسب را شامل  سازشگرانه کنترلهای  روش روابط نزدیک، روش

والــدین از  آنمســتبدانه: ســبک محــدود کــردن و تنبیــه کــردن اســت کــه در    فرزنــدپروری روش( 2
 .دهند میخواهند دستوراتشان را اطاعت کنند و به کار و تالش خویش بها  فرزندانشان می

اعتنا(: در ایـن روش والـدین، دخـالتی در زنـدگی فرزندشـان ندارنـد. قابلیـت         روش فرزندپروری غافالنه )بی( 3
 .دارند یکم داری خویشتنآید و قوه  خوبی کنار نمی اجتماعی این فرزندان کمتر است و با مستله استقالل به

کننـد مهـرورز و پـذیرا هسـتند      ش استفاده مـی رو از این گیرانه: والدینی که  فرزندپروری سهل روش( 4
 ولی متوقع نیستند. فرزندان این والدین، تکانشی، سرکش و نافرمان هستند.

 چهار طبقه پذیرش کودکان توسط همساالن
 گرایانـه بـا   سـتانه و یـاری  آمیـز، دو  صورت محبت کودکان محبوب: رأی مثبت زیادی کسب کرده و به

 همساالن خود در ارتباط هستند.
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 .دهند میرا دوست نداشته، رفتارهای اجتماعی منفی زیادی را نشان  ها آنه: کسی کودکان طردشد
ای از رفتار مثبت و منفی را آشکار کرده و متخاصم و مخـرب هسـتند ولـی بـه      کودکان جنجالی: آمیزه

 پردازند. دوستانه نیز می اعمال مثبت و نوع

 .شوند مینتخاب ندرت ا صورت مثبت یا منفی، به شده: خواه به کودکان غفلت
 توماس و چِس ←(NYLS) وخو الگوهای خلقمطالعه 
پذیری و خودگردانی که از همان ابتدای  ای فردی باثبات در واکنشه توخو عبارت است از تفاو خلق

سرعت و شدت برانگیختگی هیجـانی، توجـه و فعالیـت حرکتـی      پذیری به  . واکنششود میزندگی آشکار 
وخو بـه   و کودکان را از لحاظ خلق است  وخو بوده چِس اولین مدل با نفوذ خلقاشاره دارد. مدل توماس و 

 اند. بندی کرده سه دسته تقسیم
 درصد تحقیق( 40مالیم ) ←قلق خوش ←( کو دک راحت1

بـا   یراحتـ  بـه گیـرد، در مجمـوع سـرحال هسـتند و      های روزمره خـو مـی   سرعت با برنامه در نوباوگی به
. این کودکان معمـواًل شـاد، برخـوردار از کـارکرد زیسـتی مـنظم و پـذیرای        دشو میتجربیات تازه سازگار 
 تجارب جدید بودند.

 درصد تحقیق( 10مالیم ) ←بدقلق ←( کودک دشوار2
منفـی و شـدید    صـورت  بـه کنـد و   قبـول مـی   یکنـد  بههای روزمره نامنظم دارد، تجربیات تازه را  برنامه

تـوان آنهـا را خوشـحال کـرد،      سـختی مـی   هسـتند و بـه   پـذیر  و این کودکان تحریک دهد میواکنش نشان 
 کارکرد زیستی آنها نامنظم و شدت ابراز هیجانات در آنها بیشتر است.

 درصد تحقیق( 15کند آماد ) ←دیرجوش ←( کودک کند جوش3
، دهنـد  مـی های محیطی نشـان   های نامالیم و کند به محرک این دسته از کودکان نافعال هستند، واکنش

 .شوند میبا تجربیات تازه سازگار  یکند بهنفی دارند و وخوی م خلق

 شناختی بوم

 شناختی های بوم نظریه سیستم
گیرد که درون سیستم پیچیده روابطی رشـد   شناختی، فرد را به صورتی در نظر می های بوم نظریه سیستم

عوامل  تیثیرتحت  وخوی کودک که . خلقگذارند می تیثیرکند که چندین سطح از محیط پیرامون بر او  می
دیدگاه خود را  اخیراً فن برنربرونتا رشد را شکل دهد.  شود میزیستی قرار دارد با نیروهای محیطی ترکیب 

 شناختی نامیده است. مدل زیست بوم
تعامـل در   الگوهـای ها و  فعالیتاست که از  ریزسیستمترین سطح محیط،  نظام(: عمیق )خرده ریزسیستم

کرد برای اینکه در این سطح از رشد آگاه شویم باید  تیکیدر . برونفن برنشود میهای نزدیک تشکیل  محیط
 جهتی هستند.طر داشته باشیم که تمام روابط دوبه خا

هـای   و ارتبـاط  هـا  نقـش هـا،   ( عبارت است از الگوی فعالیـت microsystemنظام()میکرو) میکروسیستم
ارتبـاطی روزمـره و    هـا  آنی مثل خانه، مدرسه، محل کار یا محل زنـدگی کـه فـرد بـا     های موجود در محیط

 میکروسیستمهای فرهنگی، از طریق  رویاروی دارد. عوامل مؤثر دورتر، همچون نهادهای اجتماعی و ارزش
 .گذارند می تیثیربر فرد در حال رشد 

هـا   ریزسیسـتم های بین  است که ارتباط سیستم میان برونفن برنرنظام( دومین سطح مدل  سیستم )میان میان
 گیرد. در برمی را

گیـرد،   که فرد در حال رشد را در برمـی  میکروسیستمکم دو  ( از تعامل دستmesosystemمزوسیستم )
 خانواده و گروه همساالن باشد. مدرسه یا. این نظام ممکن است متشکل از ارتباط خانه و شود میتشکیل 
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که فرد در  شود میهای اجتماعی تشکیل  از موقعیت سیستم برون( exosystemنظام( ) برون) سیستم برون
. ایـن  گذارنـد  مـی  تـیثیر  هـای نزدیـک   حال بـر تجربیـات در موقعیـت    گیرد ولی بااین حال رشد را در برنمی

فـاهی  مدیره در محـیط کـار فـرد یـا خـدمات بهداشـتی و ر       توانند سازمان رسمی، مانند هیتت ها می موقعیت
 جامعه باشند.
اسـت. ایـن    سیسـتم  کالنر ترین سطح مدل برونفن برن ( بیرونیmacrosystemنظام() سیستم )کالن کالن

 .شود میورسوم و امکانات تشکیل  آداب ،قوانین ،ها ارزشسطح، موقعیت خاصی نیست بلکه از 
صورت یکپارچـه بـر    یست که بهر، محیط نیروی ثابتی نبرونفن برنسیستم پویا و دائم در تغییر. به عقیده 

هـایی را بـه    یا موقعیـت  ها نقشبگذارد. بلکه نیرویی پویا و دائم در تغییر است. هر وقت که افراد  تیثیرافراد 
ر بعـد زمـانی   کند. بـرونفن برنـ   تغییر می ها آن ریزسیستمکنند، وسعت  را رها می ها آنزندگی خود اضافه یا 

 ( نامید.choronosystemا سیستم زمانی )ر مدل خود
هـای درونـی کنتـرل     شناختی، رشد توسط شرایط محیطی یا آمـادگی  های بوم بنابراین، در نظریه سیستم

هـای   های خود هستند و محـیط  های خود هستند و محیط محیط فرایند. در عوض، افراد محصول و شود نمی
 .دهد میای از تیثیرات مستقل را تشکیل  شبکه آن

 .شود میرشد و تحول اطالق  های نظامبر دیگر  یستم: به اثرات زمانسیستم زمانی، کرونوس

 (Noam chomsky) نهادگرایی رشد زبان )چامسکی(  نظریه
« انبـارک انـدوزش  »را  آن براون در نظریه یادگیری زبـان،  آنچهقبل از چامسکی، احتماالً اکثر مردم به 

کنند و تعداد بسیار زیادی از جمالت  اساس این نظریه، کودکان از دیگران تقلید میند. برنامید باور داشت می
که موقعیت اقتضا کند، جمله  سپس هنگامی ها آنآموزند.  می ترها بزرگدارند، از  را که در ذهنشان نگه می

 .آورند میمناسب را به یاد 
گیـریم،   ی تعـدادی جملـه را یـاد نمـی    سادگ بهچامسکی نشان داد که این دیدگاه نادرست است، ما تنها 

 آوریم. هایی را نیز به وجود می طور معمول، جمله بلکه به
از آن اسـت کـه آن را ناشـی از    تـر   شـناختی کـودک عـادی، مسـتحکم     ط زبـان گوید تسل میچامسکی 

ر هـا نیـز سـاختا    شنوند که اکثـر آن  حیط میهای محیطی بدانیم، کودکان فقط سخنان محدودی را در م داده
داد صـورتی هماهنـگ، نظـامی پیچیـده از قواعـد را بـرای ایجـاد تعـ         سرعت و به ها به ضعیفی دارند، اما آن

 آورند. ها در خود به وجود می لهدی از جمنامحدو
زبان را اصوالً از موارد شنیداری خود نساخته، بلکه با توجه به کودکان قواعد دستور گوید میچامسکی 
مهـارت   گویـد  مـی . این نظریه آورند میخود  را در خودبه ها آنزاد، یعنی یک برنامه ژنتیکی،  طرحی درون

 تیکیـد شناختی زبان  کننده فطری و زیست شده است و به عوامل تعیین  زبان کودک در ساختار مغز او حک
 دارد.
مغزی ذاتـی وجـود دارد بـه نـام دسـتگاه فراگیـری زبـان )ابـزار          مکانیسمانسان،  در عتقاد چامسکی،به ا

نظـر از نـوع زبـانی کـه      زیسـتی اسـت و ضـمناً صـرف     - فراگیری زبان، سیستم فطـری  ابزار فراگیری زبان(.
 گذرانند. ، توالی و مراحل یکسانی را میشود میآموخته 

است که قابلیت کودک در یادگیری زبان، وابسته به گونه انسان است اندیشه  بر اینچامسکی، همچنین 
( و به قوه بسیار خاصی در ذهن انسان متکی است و کامالً از قـوه یـادگیری   شود مییافت  ها انسان)فقط در 

 است. متفاوت علوم، موسیقی و غیره،
ماهگی معمـوالً غـان و    6کنند و در حدود  ماهگی، نوزادان شروع به ایجاد صداهایی می در حدود یک

در تمـامی   رسـند  مـی کنند. بـه نظـر    را ایجاد می« بابا» و« دادا»کنند و صداهایی چون  غون کردن را آغاز می
 جهان، فعالیت کالمی اولیه نوزادان بسیار شبیه به یکدیگر باشد.
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 چامسکی و نظریۀ یادگیری
. شـود  مـی ریـزی و سـاخته    خـود کودکـان، پایـه    وسیله بهچامسکی معتقد است که زبان چیزی است که 

مـورد قواعـد و   کودکان با شنیدن تعدادی حرف و سخن جدا از هم و با هدایت نوعی احسـاس درونـی در   
 کنند. زبان را کشف میچگونگی آنها، دستور
یط شناسـی، بـه محـ    پردازان یادگیری بر این باورند که ما باید بـرای منـابع الگـوی زبـان     در مقابل، نظریه

دیگران و از طریق شرطی شدن کنشـگر یـا از طریـق     وسیله بهزبان اساساً  ،اجتماعی توجه کنیم. به نظر آنان
 گیرد. ، سرمشق میتیثیر

زبان، اظهار داشت که قواعد ساختار جمله به قدری پیچیده هسـتند کـه   چامسکی با تمرکز روی دستور
ها را مستقیماً یـاد بگیرنـد یـا کشـف      توانند آن میحتی کودکان در سنی که از لحاظ شناختی خبره هستند ن

آینـد یعنـی سیسـتمی     کنند. در عوض، او معتقد است که تمام کودکان با وسیلۀ فراگیری زبـان بـه دنیـا مـی    
. ایـن سیسـتم بـه کودکـان امکـان      شـود  مـی ها تشکیل  ای قواعد مشترک در تمام زبان فطری که از مجموعه

های کافی داشته باشند، به صورت قانونمند  شنوند، به محض اینکه واژه می نظر از زبانی که تا صرف دهد می
 زبان را بفهمند و صحبت کنند.

شواهد مربوط به اینکه کودکی، دوره حساس فراگیری زبان است با نظر چامسکی دربـاره برنامـه زبـان    
 شناسی هماهنگ است. مبتنی بر زیست

کنـد.   ای توجیـه مـی   ین نظریه نیز رشد زبان را فقط تااندازهدارند که ا منتقدان نظریه چامسکی اظهار می
هاسـت   زبان واحدی را که چامسکی باور دارد زیربنای تمام زبـان ستم دستوراند سی اوالً پژوهشگران نتوانسته

 مشخص کنند.
 هـا  آنگیرند. پیشرفت  را فرانمی زبان کند، نگری توصیه می سرعتی که نظریه فطری آنثانیاً کودکان به 

در تسلط یافتن بر ساختارهای جمله فوری نیست، بلکه تدریجی است و این بیشتر ازآنچه چامسـکی تصـور   
 .دهد میکرد، از یادگیری و اکتشاف خبر  می

 چامسکی و پیاژه
خـود   یابنـد، بلکـه خودبـه    وسـیله محـیط بیرونـی پـرورش نمـی      هردو بر این باورند که کودکان به ها آن

گراتر است. چامسکی بـر   ، چامسکی نسبت به پیاژه فطرتهمه . بااینآورند میساختارهای ذهنی را به وجود 
 شده است.  ها تعبیه این باور است که زبان اصوالً در ژن

خود بودن رشد زبان اسـت. ازنظـر چامسـکی، زبـان،      به ویژه بودن و متکی، در مورد ها آنتفاوت دیگر 
یابـد   های شناخت، رشد مـی  صورت مستقل از سایر شکل ای است که نسبتاً به العاده ویژه فوق« ارگان ذهنی»

پیاژه و پیروانش رشد زبان را بیشتر بـه   که کند(. درحالی ها و کبد رشد می )همچون قلب که مستقل از شش
هـا   کند که زبان به شناخت در سایر دوره دانند. پیاژه همچنین مطرح می شناختی عمومی فرد وابسته می رشد

 نیز مرتبط است.
شـناختی   ایهـ  پیشـرفت بدین ترتیب، طرفداران پیاژه معتقدند که زبان به رشد کلی شناختی و حتـی بـه   

 قبلی وابسته است.
سـالگی   6 تـا  2احتمـاالً توجـه خـود را بیشـتر بـه       های پیـاژه و چامسـکی   پژوهشگران در ارزیابی بحث

سـالگی تفکـر کـودک اساسـاً غیرمنطقـی و       2-6کنند. پیـاژه بـر ایـن بـاور بـود کـه در خـالل         معطوف می
شناختی کودک بدان نحـوی کـه چامسـکی و پیـروانش      غیرنظامدار است. در خالل این دوره پیشرفت زبان

 .دهد میروی انگیزی  سرعت و به نحو شگفت گویند، به می
ی خواهد بود. نخست از دیدگاه رشدگرای توان در مورد چامسکی مطرح کرد، اصوالً که میانتقادهایی 

او در مـورد پدیـد آمـدن    گرایی را از نو مطـرح کـرد. تـذکرات     ساخت ینکه، چامسکی نوعی نگرش پیشا
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احث زبان، مینیاتور بزرگساالن کند که گویی کودکان از نظر مب یا آنی گرامر کامل چنین القا می «ای لحظه»
 هایی بود که غالباً ساختارهای زبـانی بزرگسـاالن   پژوهش بخش الهام. همچنین، چامسکی شوند می سوبمح

شد. ولی بایـد  واند از دیدگاه رشدگرایی مفید بات موضوع میاند. این  کرده را در سخن کودکان جستجو می
ای خاص خود ه ظیر تفکر آنان گاهی دارای کیفیتگفتن کودکان، ن سخنبه این احتمال نیز توجه کرد که 

 است.ه آن
مـورد مطالعـه    شـناختی  روانهای فراینـد ند جدا از سایر توا کند که دستورزبان می استدالل میچامسکی 
هایی نظیـر قلـب و    شناسان، اندام علمی است، زیرا زیست روش تی معتقد است که این یکحقرار گیرد. او 

کننـد کـه    ان ایـن موضـوع را تیییـد مـی    سشنا زیست. اما دهند مییکدیگر مورد مطالعه قرار  را جدا ازها  ریه
یابند و این امر، در مورد زیان  ی خود افتراق میاز آن حالت اولیه و کل تدریج بههای زیستی  ها و سیستم اندام

 نیز ممکن است صادق باشد.

 بندوراآلبرت 

 ی و یادگیری: نظریه اجتماعی شناختبندورا
ورزد، هم بـر نقـش عوامـل     می تیکیدنظریه اجتماعی شناختی و یادگیری، هم بر نقش شناخت در رشد 

 محیطی.مؤثر 
را الگوی خود  آنانگیرند و رفتار  که کودکان از طریق مشاهده و تقلید دیگران یاد می گوید می بندورا

 .دهند میقرار 
اند یا چمن را کوتاه  از والدین وقتی به مراقبت از نوزاد مشغول ها آن العاده هستند. کودکان مقلدانی فوق

را  هـا  آنلباس پوشیدن،  ذا خوردن، صحبت کردن، راه رفتن،کنند و در یادگیری نحوه غ کنند تقلید می می
 .دهند می سرمشق قرار
گـرفتن یـا    توان با تقویت تحکیم کرد. رفتار از طریق مشاهده پـاداش  گیری، رفتار را می سرمشق پس از

گیرند. برای مثال، فرض کنید که کودکـان دیـده بودنـد فـرد      می قرار تیثیرمجازات شدن دیگران نیز تحت 
از طریق تقویـت   ها آنپرخاشگرانه  رفتار گیرد. در این صورت، پاداش می بزرگسال به خاطر زدن عروسک

مشاهده پیامدهای رفتار  و هم گیری سرمشقترتیب، کودکان هم از طریق  این یافت. به ای افزایش می مشاهده
 گیرند که چگونه رفتار کنند. خود و رفتارهای دیگران یاد می

کـه یـادگیری جنبـه شـناختی      رسند میکه رفتار تازه تنها از طریق مشاهده به دست آید، به نظر  هنگامی
شـویم   ا متوجـه مـی  آمـوزد؛ مـ   کند. مشاهده، همچنـین پیامـدهای احتمـالی رفتـار تـازه را بـه مـا مـی         پیدا می
را تقویـت   فراینـد ایـن   بنـدورا . دهـد  مـی چـه اتفـاقی رخ    دهند میکه دیگران عمل خاصی را انجام  هنگامی

گونـه عمـل    ی شـناختی اسـت؛ مـا بـدون اینکـه خودمـان هـیچ       فرایندنامد. تقویت جانشینی نیز  جانشینی می
 کنیم. تنظیم می مستقیمی انجام دهیم، انتظاراتمان را در مورد پیامدهای رفتارمان

های اخیر، بندورا نظریۀ یادگیری اجتماعی خود را توسـعه داده و نقـش شـناخت را در آن وارد     در سال
کنندة رفتار افراد به شمار  (. بندورا به جای آنکه عوامل مؤثر محیطی را تنها تعیین1989کرده است )بندورا، 
خواهند دنبال  دارد که افراد با انتخاب محیط آتی زندگی خود و نیز اهدافی که می تیکیدآورد، بر این نکته 

دارنـد کـه افـراد، پذیرنـدة      تیکیدشناختی  -پردازان اجتماعی گذارند. نظریه می تیثیرکنند بر سرنوشت خود 
ودی آن را کند نیستند، بلکه با نحوة واکنش خود به محـیط تـا حـد    غیرفعال آنچه محیط برای آنان مهیا می

بسیار مثبتی بـر روی   تیثیرکنند. مثالً، نوجوانی که آرام، مطبوع و مراقبت از او آسان است، طبیعتاً  کنترل می
ای گـرم، دوسـتانه و مهربـان بـا او رفتـار کننـد.        کنـد کـه بـه شـیوه     گذارد و آنها را ترغیـب مـی   والدین می
، ممکـن  شـود  مـی آسانی ناراحـت   دشوار است و بهکه مراقبت از او  فعال و دمدمی که نوجوان بیش درحالی
چنـد  شود. از این دیـدگاه، کودکـان، هر   و طردکننده در والدین بب بروز رفتار خصمانه، تندخویانهاست س
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هشیارانه، تا حدودی مستول خلق محیط خـود هسـتند. افـراد مختلـف در مراحـل مختلـف رشـد، بـه دلیـل          
، محیط شود میبب ایجاد تجاربی متفاوت برای هر یک از آنان ای متفاوت که س فردی، به شیوه های تفاوت

 (.1989کنند )بندورا،  خود را تفسیر و در آن عمل می

 آلبرت بندورا
طریـق مشـاهدة رفتـار دیگـران،      های اجتماعی، اغلب تنها از ( معتقد بود افراد در موقعیت1962بندورا )

آموزنـد،   هـای تـازة والدینشـان را مـی     ان آوازها یا بازیکه کودک برای مثال، هنگامی گیرند؛ تر یاد می سریع
که آنها رفتار جدید  رسند میکنند. به نظر  هایی طوالنی از رفتار جدید را بالفاصله بازتولید می اغلب زنجیره

 آورند. دست می را تا حد زیادی تنها از طریق مشاهده و به یکباره به

 ای چهار مؤلفه یادگیری مشاهده
 اینکه به الگو توجه کنیم. مگر توانیم از یک الگو تقلید کنیم، توجه. نخست اینکه ما نمی فرایند( 1
 هـا  آنزمـانی از مشـاهده الگوهـا از     یادسپاری. چون ما اغلب، پس از سپری شدن مدت به هایفرایند( 2

های فرایند بندورا. به شکل نمادین داشته باشیم ها آنهایی را برای به خاطر سپاری  روش باید کنیم، تقلید می
 کرد. مطرح ،شود میها برقرار  هایی که میان محرک نمادین را برحسب مجاورت محرک، یعنی تداعی

 هـای  مهارتطور صحیح بازتولید شود، شخص باید  بازتولید حرکتی. برای اینکه رفتار به هایفرایند( 3
 حرکتی ضروری را داشته باشد.

ــد( 4 ــویتی.   هایفراین ــی و تق ــانگیزش ــه  دورابن ــد نظری ــود    مانن ــل از خ ــناختی قب ــادگیری ش ــردازان ی پ
تواند یک الگو را مشـاهده   (، بین اکتساب و عملکرد پاسخ جدید، تمایز قائل شد. شخص می1948)تولمن،

 ها را انجام دهد یا انجام ندهد. کند و بدین طریق دانش جدیدی را به دست آورد، اما ممکن است این پاسخ
پـردازیم و پیامـدهای    بخشـیم، درواقـع بـه عمـل مشـاهده خـود مـی        مان را نظـم مـی  که ما رفتار هنگامی

 های کلی خود، اساس تواناییکنیم. از سوی دیگر، بر رزیابی میعملکردمان را برحسب معیارها و اهدافمان ا
ایـن   بنـدورا رسـیم.   هایی مانند من در جبر خوب هستم و من در شنا کردن ضعیف هسـتم مـی   گیری نتیجه به
 نامد. می خودکارآمدیهای  های کلی را ارزیابی ضاوتق

 های خودکارآمدی منابع ارزیابی
طور مکـرر در انجـام وظـایف خـود موفـق       ترین منبع آگاهی، عملکرد واقعی است. اگر ما به اساسی( 1

 یابد. شویم، حس کارآمدی ما افزایش می
ما ببینیم که دیگـران   اگر جانشینی است.های  تجربه تیثیر، همچنین تحت خودکارآمدیهای  ( ارزیابی2

 کار را انجام دهیم. آنتوانیم  خود استنباط خواهیم کرد که ما نیز می پیش در انجام کاری موفق هستند،
سازد که  متقاعد می ما راکه کسی  زا است. هنگامی های انرژی ( متغیر دیگر، ترغیب کالمی یا صحبت3
 را بهتر انجام خواهیم داد. آنوالً توانیم کاری را انجام دهیم، معم می

هـای فیزیولـوژیکی قضـاوت     اساس نشـانه های خود، تا حدودی بر رد تواناییاینکه ما در مو سرانجام( 4
 عنوان عالمتی برای دشواری کار تفسیر کنیم. کنیم. برای مثال ممکن است احساس خستگی یا تنش را به می

 الگوبرداری انتزاعی و مراحل پیاژه
نیـز ماننـد پیـاژه،     او در مورد الگوبرداری انتزاعی، تـا حـدودی شـبیه روش پیـاژه اسـت.      بندورا دیدگاه

کند و مفـاهیم را   گیرد و معتقد است که کودک قوانین را استنتاج می کودک را یک عامل فعال در نظر می
هـا مفـاهیمی کـه     آن تـیثیر ویـژه الگوهـا و    بیشتر بر عوامـل محـیط بیرونـی، بـه     بندورااما  ؛آورد به دست می
 کند. می تیکیدآموزند،  کودکان می
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کننـد، سـاختارهای    که بـا عالقـه و کـنش درونـی، روی مسـائل کـار مـی        نمعتقد است کودکان در همان زما
گـردد کـه مراحـل     های وسـیع مـی   شکلتفکر آنها دستخوش برخی تغییر فرایندسازند، در این  را می شناختی خود

گوید این مستله جالب است که تصور کنـیم کودکـان    گراست. او می بندورا بیشتر یک محیط. اما شوند مینامیده 
محـیط و   وسـیلۀ  بهآورند، اما در واقع ذهن کودکان  کنند و خودشان عقایدشان را به وجود می خودشان کشف می

 .شود میگردد، ساخته  هایی که از سوی اجتماع فراهم می الگوها و تمرین آموزش

 
توانفد   کند، آن چیزهایی که پیاژه مراحل رشد خوانفده اسفت مفی    بندورا عنوان می

 ارائه الگوهای بزرگساالن تغییر کند. وسیله به
 

 با دو عقیده اساسی پیاژه مخالر است: بندورا
عالقه درونـی بـه وقـایع نسـبتاً      اساس یکوسیله خودشان و بر دکان بیشتر بهشک دارد که کو بندورا( 1

 گیرند. جدید، چیز یاد می
رسـند، زیـرا    برد. در نگاه اول، مراحل معقوالنه به نظر مـی  اعتبار مراحل پیاژه را زیر سؤال می بندورا( 2

یابند، اما این تنها به این دلیل است که افراد اغلب  صورت متوالی، به موضوعات تسلط می کودکان اغلب به
توالی مراحـل پیـاژه چیـز     زمینۀ، درآورند میرو  قبل از اینکه مسائل پیچیده را حل کنند، به حل مسائل ساده

 طور که ادعا کرده است، این مراحل مطلق نیستند. خاصی وجود ندارد و آن

 رشد شناختیدر زمینۀ اجتماعی ویگوتسکی ف  نظریه تاریخی
ای که عمیقاً به نیروهای درونی و بیرونی اشـاره کـرد،. اس    پرداز برجسته در حوزة رشد شناختی، نظریه

 ( بود.1896-1934ویگوتسکی )
ویگوتسکی متوجه شده بود که رشد درونی، همان طور که گزل و پیاژه مطـرح کـرده بودنـد، اهمیـت     

کنند و از طریق نیروهای رسشی درونی و کنجکـاوی فعـال خودشـان، چیزهـایی را      دارد. کودکان رشد می
کودکـان بـه ارمغـان     تنهـایی رشـد زیـادی بـرای     کند که این نیروها به آموزند. اما ویگوتسکی اضافه می می

آیـد، ماننـد زبـان،     فرهنـگ مـا فـراهم مـی     وسـیلۀ  بهنخواهند آورد. کودکان همچنین به ابزارهایی ذهنی که 
مفاهیم علمی نیاز دارنـد. بنـابراین تکلیـف اساسـی نظریـۀ       های شمارش نوشتن و های حافظه، سیستم کمک

 یند.آ رشد، درک این مستله است که این ابزارها چگونه به دست می
آموزند  ویگوتسکی معتقد بود که کودکان ابتدا این ابزارها را از طریق تعامالت اجتماعی با دیگران می

پردازند  برای مثال، کودکان ابتدا به گفتگو می و گیرند و سپس آنها را برای تفکر فردی و درونی به کار می
ریزی یک مستله  برای طرح سازند و ا درونی میتا با دیگران ارتباط برقرار کنند اما بعد از آن، گفتار خود ر

 کنند. دهی به تفکر و رفتار خود، با خویشتن صحبت می یا جهت
آموزنـد و بعـدها ایـن     همچنین، کودکان ابزارهای مفهومی زیادی را در تعامالت اجتماعی مدرسـه مـی  

سازی ابزارهای فرهنگی، اکنون  های ویگوتسکی در مورد درونی . گفتهدهند میقرار  مورداستفادهابزارها را 
 .شود میشناختی تلقی  عنوان موضوعی کالسیک در متون روان به

اما ویگوتسکی چیزی بیش از این عنوان کرده بود. او اعتقاد داشت که ما باید چگونگی تعامل نیروهای 
در  یشناسـ  انروهای جدید را مورد مطالعه قرار دهـیم و   رشد درونی و فرهنگی و همچنین ایجاد دگرگونی

 نهایت بایستی تعامل این نیروهای متضاد را درک و بررسی کند.
های اولیۀ گزل، ورنر و پیاژه را مطالعه کرد و به اهمیت نوعی رشد درونـی کـه آنهـا     ویگوتسکی نوشته

عالوه، ویگوتسکی یک مارکسیست بود که اعتقاد داشـت درک انسـان تنهـا     مطرح کرده بودند، پی برد. به

 نکته
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ای خلـق کنـد    اجتماعی محیط امکان دارد. بنابراین، ویگوتسکی سعی کرد تا نظریه -بافت تاریخی براساس
-مسیر تاریخی»گیرد و  که از درون سرچشمه می« مسیر طبیعی»، یعنی «مسیر رشد»که در آن ارتباط بین دو 

 نشان دهد.، دهد میقرار  تیثیرکه کودک را از بیرون تحت « اجتماعی
کننـد، درگیـر نـوعی رفتـار      هـا اسـتفاده مـی    هـا از نمادهـا و نشـانه    کـه انسـان   ید هنگامیگو ویگوتسکی می

وسـیله   هـا بـه   دهند. همچنین، رفتار آن های محیطی پاسخ نمی ها مستقیماً به محرک ؛ یعنی آنشوند میای  واسطه
یـادگیری گفتـار در رشـد    . شـود  می« ای واسطه» دیگر، عبارت گیرد. به قرار می تیثیرشان تحت  های درونی نشانه

سـازد تـا هوشـمندانه در زنـدگی اجتمـاعی گروهـی        کودک، اهمیتی اساسی دارد، گفتار، کودک را قادر می
کند.  . گفتار همچنین تفکر فردی کودک را تسهیل میدهد میاما گفتار کاری بیش از این انجام  شرکت کند؛
ای در  ان، یعنی فکر کـردن بـا کلمـات، سـهم عمـده     گو با خودمعتقد بود که توانایی ما برای گفتویگوتسکی م

انـد از نوشـتن و    کنـد عبـارت   ای مهـم دیگـر کـه ویگوتسـکی معرفـی مـی       انجام تفکر ما دارد. دو سیستم نشانه
ای هـر فرهنـگ، تـیثیری اساسـی بـر رشـد        کنـد کـه سیسـتم نشـانه     شمارش. ویگوتسکی عنوان می یها سیستم

 شده است.  گرایانی مانند گزل و پیاژه، نادیده گرفتهشناختی دارد، تیثیری که از سوی رشد
، هـا  ارزشای کـه فرهنـگ،    بـر نحـوه   شـود  میفرهنگی نامیده _دیدگاه ویگوتسکی که نظریه اجتماعی

 کند. یابد تمرکز می به نسل بعدی انتقال میورسوم، و مهارت گروه اجتماعی  دابعقاید، آ
کننـد تـا بـر     سـاالن مـاهرتر بـه کودکـان کمـک مـی      ویگوتسکی معتقد بود که وقتی بزرگسـاالن و هم 

بخشـی از تفکـر کودکـان     هـا  آندار هستند، ارتبـاط بـین    هایی تسلط یابند که ازلحاظ فرهنگی معنی فعالیت
. نظریه ویگوتسکی در بررسی رشد شناختی بسیار بانفوذ بوده است. ویگوتسکی با پیاژه موافق است شود می

هـای مسـتقل کودکـان در     اما برخالف پیاژه که بـر تـالش   ؛ای هستند ندهکه کودکان موجودات فعال و ساز
ی کـه جامعـه،   فراینـد صـورت   کرد، ویگوتسـکی رشـد شـناختی را بـه     تیکیدمعنی دادن به دنیای خودشان 

کننـد،   ای را امتحان می که کودکان تکالیف تازه دیگر، هنگامی عبارت در نظر گرفت. به شود می آنمیانجی 
 تر وابسته است. به حمایت بزرگساالن و همساالن پخته ها آنرشد شناختی 
 ویگوتسکی بر فرهنگ و تجربه اجتماعی باعث شد که او جنبه زیستی رشد را نادیده بگیرد. تیکید

 کند: ویگوتسکی کارکردهای ذهنی را به دودسته تقسیم می
نـد و در انسـان و حیـوان    طـور طبیعـی در انسـان وجـود دار     نخستین: این کارکردهـا بـه   کارکردهای( 1

 .تفکر توجه، ادراک، مانند غیرارادی و ناآگاهانه بودن است، ها آن. ویژگی مهم هستندمشترک 
بـه   آنچـه آیند.  اند و از تحول کارکردهای نخستین ذهنی به وجود می انسان ویژه عالی: کارکردهای( 2
ند. کارکردهـای عـالی ذهنـی    فرهنگـی هسـت   _کنـد، عوامـل اجتمـاعی     کمـک مـی   فرایندگیری این  شکل
 اند از: استدالل منطقی و زبان. عبارت

 سازی درونی
های عـالی  فراینـد های اجتماعی بیرونی به  تبدیل تدریجی تجاربی فعالیت فراینددر نظریه ویگوتسکی، 

پـذیر   طـور مسـتقیم بلکـه از طریـق یـک واسـطه امکـان        نه به فرایندگرفته است. این   نام سازی درونیذهنی، 
طـور   نـه بـه   آنپاسـخ دادن بـه    فراینـد از واسطه یعنی تغییر دادن یک موقعیت محرکـی در   استفاده .شود یم

که در خدمت چیزی دیگر  شود میبه چیزی گفته  ابزار مستقیم، بلکه از طریق یک واسطه، ابزار یا عالمت.
بـر محـیط عمـل     آنرد تا بـا  گی ء بیرونی است که مورد دستکاری فرد قرار می رود. ابزار یک شی کار میه ب

گیرد. عالمـت، بـه بازنمـایی درونـی      جای چیزی دیگر مورداستفاده قرار می کند. عالمت چیزی است که به
 که دارای معنی خاص فرهنگی است. شود میگفته « گفتاری» یا« نوشتاری»ء یا یک نماد  یک شی

 گفتار
 یابد. که توانایی استفاده از این گفتگوی درونی، در سه مرحله رشد می دارد می ویگوتسکی اظهار
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 .دهد میابتدا، در تعامالت کودک با دیگران، اشاره به اشیای غایب رخ  در( 1
کـه بـا    کند. او درحالی های مشابه به خود می یا بیشتر، کودک شروع به دادن فرمان سالگی 3 در بعد( 2
 «بیل من کجاست؟»د، ممکن است با خود بگویید کن هایش بازی می بازی اسباب

شنویم که کودکان حین  . ما غالباً میشود میصورت بلند گفته  کننده خود، مدتی به این گفتار راهنمایی
 کنند. بازی یا مشغول بودن به کاری، با خود صحبت می

امـا ایـن    ؛شـنویم  نمـی طـورکلی از کـودک    گونه گفتگوها را به سالگی یا بیشتر، این 8 در ،درنهایت( 3
صـورت   یعنـی بـه   ؛آیـد  صـدا درمـی   صورت بی رود؛ بلکه تنها به دهنده کودک از بین نمی گفتار خود جهت

 آید. ای خاموش که فرد با خودش دارد، درمی گفتاردرمانی و مکالمه
عنـوان   تعـامالت اجتمـاعی اسـت. چیـزی کـه بـه       سـازی  درونیهای  کلی، یکی از روش فرایندپس این 

کـه در درون   شـود  میروانی تبدیل  ی درونفرایندو به  شود میفردی، بین والد و کودک آغاز  ی بینندفرای
 .دهد میکودک رخ 

 گفتار خودمحورانه
زمـان   آنگذرند کـه طـی    ( می2 مرحلهای ) گفتار اجتماعی، از مرحله سازی درونی فرایند در کودکان،

کنند. اولین کسی که به این نوع گفتار توجـه   گوی با خود با صدای بلند صرف میای را به گفت مالحظه قابل
مشاهده کرد که اگر دو دختربچه  پیاژه را گفتار خودمحوران نامید. برای مثال، آنبود و « 1923»کرد، پیاژه 

یقت که ممکن است بدون توجه به این حق ها آناز  هریک روی یک تپه شنی با یکدیگر بازی کنند. ساله 5
 بفهمد، با شور و حرارت خاصی درباره موضوعی صحبت کند. گوید میتواند مطالبی را که او  دیگری نمی

دهنـده وجـود نقـص در     فایده است. این گفتار، تنها نشـان  از دیدگاه پیاژه، گفتار خودمحورانه اساساً بی
ر خودمحوران قابل بود؛ یعنـی  اما ویگوتسکی، برخالف او کارکرد مثبتی را برای گفتا ؛تفکر کودک است

 کند تا مسائل خویش را حل کند. معتقد بود گفتار خودمحوران به کودک کمک می
کـرد   ویگوتسکی همچنین در مورد سرنوشت نهایی گفتار خودمحوران، با پیاژه مخالف بود. پیاژه عنـوان مـی  

یابد و بـه   سادگی کاهش نمی به آیند و گفتار خودمحوران که کودکان درنهایت، بر خودمحوری خویش فائق می
 کنیم. نوعی گفتگوی خاموش که ما اغلب در هنگام حل مسائل، به آن اقدام می .شود میگفتار درونی تبدیل 

 در دیدگاه ویگوتسکی، گفتار خودمحورانه یک پیشرفت جدید و یک شق جدید از گفتار اجتماعی است.
شدن بـه گفتـار درونـی     وران قبل از اینکه با تبدیلبینی کرد که گفتار خودمح بنابراین ویگوتسکی پیش

 کاهش یابد، افزایش خواهد یافت.
 که مرحله انتقال گفتار بیرونی به گفتار درونی است. دهد میسالگی رخ  7تا  3گفتار خصوصی بین 

یا موقعی  شوند میوقتی کودکان با تکالیف دشوار سروکار دارند یا زمانی که اشتباهات زیادی مرتکب 
 کنند. کننده است، از این نوع گفتار بیشتر استفاده می که برایشان گیج دهند میکه کاری انجام 

 .دهد میسالگی رخ  7این گفتار پس از  گفتار درونی:
ای درونی  گونه توانند به ند که میآور در شرایط معمول، بزرگساالن این توانایی را در خویش به وجود می

گفتار درونی، دستورات کالمی را به خود بدهند. اما مطالعـۀ گفتـار درونـی بسـیار مشـکل       و خاموش از طریق
است. ویگوتسکی تحقیقاتی در مورد نویسندگان و شاعران انجـام داد و شـواهدی نیـز بـه دسـت آورد، امـا او       

کـه مـا در گفتـار     اساساً به مطالعۀ گفتار خودمحورانه در کودکان پرداخت. یعنی، او اعتقاد داشت تغییراتـی را 
 کنندة گفتار درونی است. بینی بینیم، پیش خودمحورانه، درست قبل از اینکه به صورت نهفته درآید می

در گفتـار   نکـه ای ویـژه  بـه . تـر اسـت   خالصـه در مقایسه با گفتار اجتمـاعی،  گفتار درونی  رسند میبه نظر 
؛ در ایـن  مانـد  قی مـی بـا « شناختی گزارة روان» که درحالی، شود میجمله حذف « شناختی نهاد روان»درونی، 

 .شود میجدیدی تمرکز و بر موارد  شود میدانستیم حذف  می قبالًگفتار آنچه 
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 آناست. حس یـک کلمـه، احساسـی اسـت کـه      « معنا» بر« حس»دیگر ویژگی گفتار درونی، چیرگی 
 قرارگرفته است بستگی دارد. آن انگیزد و این احساس تا حد زیادی، به متنی که کلمه در کلمه در ما برمی

 رشد شناختی ویگوتسکی  کاربردهای آموزشی نظریه

 زبان: تفکر و
شـروع   الیـت مسـتقل و جـدا از هـم    ، تفکر و زبان در کودکـان بـه صـورت دو فع   نظریه ویگوتسکیدر 

ود دارد. وجـ عقلی یا گفتار بـدون تفکـر    پیش زبان و گفتارزبانی یا تفکر بدون  یش. در ابتدا، تفکر پشود می
در نتیجه، تفکـر   ،رسند عقلی به هم می زبانی و زبان پیش های مجزای تفکر پیش سالگی، منحنی 2حدود در 
 .شود میانی و زبان عقالنی زب

 
دهفی و   سالگی، زبان هم نقش درونفی )جهفت   7تا  2ویگوتسکی معتقد است در فاصله 

 کند. ایفا می(هدایت تفکر( و هم نقش بیرونی )انتقال نتایج تفکر به دیگران

 
 بر مفهوم تقریبی رشد: تأکید

مفهوم ویگوتسکی از منطقه تقریبی رشد )حوزه مجاور رشد(، تفاوت بین سطح کنونی یـا سـطح رشـد    
واقعی کودک و رشد بالقوه اوست. منطقه تقریبی رشد در نظریه ویگوتسکی، اهمیت تعامل اجتماعی را در 

تنهایی  ه کودک بهک شود میای از تکالیف گفته  تقریبی رشد، به دامنه منطقه .دهد میرشد و یادگیری نشان 
 را انجام دهد. ها آنتر خود قادر است  آید اما به کمک بزرگساالن یا دوستان بالغ برنمی ها آناز عهده انجام 

هـدایت یادگیرنـده بـرای گـذر      فراینـد سـازی عبـارت اسـت از     سازی )سکوسازی( یا داربست گاه تکیه
عنی فـن تغییـر دادن سـطح حمایـت، متناسـب بـا       سازی یسکو قرار است یاد بگیرد. آنچه به داند، ازآنچه می

 سطح عملکرد کودک.

 بر تشویق کودکان به حرف زدن با خود: تأکید
 خودآمـوزی  شـناختی اسـت.   خودآمـوزی  تشویق کودکان به صحبت کردن بـا خـود،   های راهیکی از 

 .شود میو سرعت یادگیری  دقت شناختی باعث کار،

 ویگوتسکیهای رشد شناختی پیاژه و  مقایسه نظریه
 شده است.  آموزشی پیاژه، اکتشافی فردی است ولی روش ویگوتسکی، اکتشافی هدایت روش( 1
 ، مقدم بر رشد است.یادگیری رشد، مقدم بر یادگیری است ولی ازنظر ویگوتسکی، ،پیاژه ازنظر( 2
تـار  گیـرد، ولـی ازنظـر ویگوتسـکی، گف     پیاژه، گفتار خودمحوران جلـوی رشـد تفکـر را مـی     ازنظر( 3

 .شود می خودمحورانه باعث رشد تفکر
پیاژه بـر تعامـل فـرد و دنیـای فیزیکـی اسـت ولـی ویگوتسـکی بـر تعامـل کـودک و محـیط              تیکید( 4

 کند. می تیکیداش بیشتر  اجتماعی
، محصول جـانبی رشـد   زبان ویگوتسکی، زبان، وسیله رشد شناختی است، ولی در نظریه پیاژه، ی( برا5

 شناختی است.
پیاژه، رشد شناختی نتیجه تعامل فرد با محیط است ولی ویگوتسکی، رشد را نتیجه تعامل فرد با  ( برای6

 نکته
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 داند. و تاریخ می فرهنگ اجتماع،

 با پیاژهویگوتسکی   نظریهمقایسه 
روســی، ال. اس.  شــناس روانمنــدی نســبت بـه افکــار   عالقــهدهـۀ گذشــته، افــزایش چشـمگیری در    در

عمدة موفقیت کنونی ویگوتسکی در دنیای غرب  (، ایجاد شده است. شاید دلیل1896-1934ویگوتسکی )
ویگوتسـکی،   دیدگاه(. از 1992های ذهنی باشد )ورتسک و تولویست، فرایندتحلیل وی از منشی اجتماعی 

مـل مـؤثر اجتمـاعی و فرهنگـی     بلکه منشی آن عوا ،گیرد ی، در درجۀ اول، از رسش نشیت نمیکارکرد ذهن
جای شـروع  اند. به  ابعاد فردی آن، اشتقاقی و ثانویه ویگوتسکی، ابعاد اجتماعی آگاهی، اولیه واست. برای 
ذهنـی(، ویگوتسـکی    )درون یابـد  چیز در درون فرد تحقق می ذهنی مقدم بر همههای فرایندض که با این فر
ذهنی مشتقی  . کارکرد دروندهد میذهنی رخ  و در سطحی بینافراد  های ذهنی بینفرایندکند که  می تیکید
ویگوتسـکی،   . در نتیجـۀ نفـوذ  شـود  مـی حاصـل  های اجتمـاعی  فراینـد سازی  بر درونیکه از چیرگی است 
( و شـناخت اجتمـاعی   1991امروز از شناخت اجتماعی مشترک )رزنیک، لی واین، و بهرنـد،  ان شناس روان

و کـارکرد ذهنـی نـوعی     گوینـد  ( سـخن مـی  1987فظۀ جمعی )میـدلتون،  ( و حا1991توزیع شده )هاچینز، 
 یابد. تحقق می تر بزرگهای دوتایی یا  که توسط گروه شود میکنش تلقی 

ی برخوردار است. ویگوتسـکی معتقـد بـود    ا دربارة رشد زبان نیز اهمیت ویژه نقطه نظرات ویگوتسکی
کـان  کودآمیزنـد.   کنند، ولی سرانجام، بـا یکـدیگر مـی    در ابتدا مستقل از یکدیگر رشد میکه زبان و تفکر 

بر دیگران  تیثیرگذاریعی و برقراری ارتباط با دیگران، تماس اجتماگیرند چون به  صحبت کردن را یاد می
نی به سوی گفتار درونی کشـیده  دبستانی، کودکان از گفتار بیرو های پیش رفته، با آغاز سال رفتهنیاز دارند. 

ظـاهراً  . شـود  مـی که سرانجام به افکار او تبـدیل  کودک با خودش است  گویگفتدرونی،  . گفتارشوند می
(. از 1997ل، گرین، فلویل و کراسمن، یوکنند )فل گاهی کسب مینی خود دانش و آکودکان از گفتار درو

ری برقرا . هدف آن تا حدودیشود میرده گفتار در طی این دوره گذرا، تحت عنوان گفتار خودمحور نام ب
با خود شـود،   گوگفتکودک بیشتر درگیر چه ت. هر تماس اجتماعی و تا حدودی نیز بیان افکار درونی اس

کـرد.   شـان  یتوان عمل به زبان آوردن آنها میبدون آیند که  از خود او در می جزئیعقاید او بیشتر به شکل 
ی ویگوتسـک . شـود  مـی بـدیل  ر درونی یا افکـار کـودک ت  گفتارونی شده و به سرانجام، گفتار خودمحور د

ای قبلـی  هـ  گیری از مشـارکت  ریزی و تنظیم کارها و نیز بهره امهمدعی بود که گفتار درونی، انسان را به برن
 (.1992)ورتسک و تولویست،  کند یدر تعامالت اجتماعی کالمی قادر م

اصــطالح  ZPD( در نظریــه ویگوتســکی جنبــه بنیــادی دارد. ZPD«)جــوار منطقــه رشــدی هــم»مفهــوم 
تنهـایی، دشـوار اسـت و الجـرم بایـد       بـه  ویگوتسکی برای تکالیفی است که چیرگی بر آن بـرای کـودک،  

باراهنمایی دیگران بر آن چیره شود. منطقه یعنی فاصله سطح حقیقی رشد کـودک، کـه دسـتیابی بـه آن از     
گشـایی   طریـق مسـتله   کـه از  شده و سطح رشدی بالقوه باالتر او،  گشایی فردی کودک حاصل طریق مستله

 شده است.  تحت راهنمایی بزرگساالن یا با همکاری همتایان توانمندتر حاصل

 (خبرپردازیپردازش اطالعات ) نظریه
هـای فـردی در شـناخت     تفـاوت  سنجی بـه بررسـی   رویکرد پردازش اطالعات نیز همانند رویکرد روان

هـای موجـود    جای استنتاج صرف تفاوت ه بهاست ک آنسنجی در پی  پردازد، اما برخالف رویکرد روان می
کننـد، بـه توصـیف     حـل مـی   هـا  آنشـده یـا مسـائلی کـه      داده ی افراد مختلف براساس پاسخدر کارکرد ذهن

 های ذهنی دخیل در اکتساب و یادآوری اطالعات یا حل مستله بپردازد.فرایند
دداری و فراموشی را نیز توضـیح  مهم این نظریه این است که عالوه بر یادگیری، یا های ویژگییکی از 

 کند. می تیکیدها بر قسمت نسبتاً پایدار تعریف یادگیری  . در حقیقت این نظریهدهد می
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حاصـل در فنـاوری )تکنولـوژی(     ایهـ  پیشـرفت این اسـت از   خبرپردازیهای  وجه اشتراک همه نظریه
هـا عمومـًا نحـوه توجـه انسـان بـه محـیط، بـه رمـز           اند. ایـن نظریـه   اطالعات و رایانه )کامپیوتر( سر برآورده

سـازی اطالعـات در حافظـه، و     با اطالعات موجود در حافظه، ذخیره ها آندرآوردن اطالعات و ربط دادن 
 .دهند میموردبحث قرار بازیابی اطالعات از حافظه را به هنگام نیاز 

هـای دقیـق پژوهشـی و     بـه اسـتفاده از روش   هـا  آنامتیاز رویکرد پردازش اطالعـات پایبنـدی    ترین مهم
 شده برای بررسی شناخت است. های کنترل آزمایش

 پردازش اطالعات
کنـد. رویکـرد پـردازش     ای به شناخت، مراحل مختلف رشد تفکر منطقی را توصیف مـی  رویکرد پیاژه

توسـط کـودک    گشـایی  مسـتله در  آنعات به شیوه کسب اطالعات، یادسـپاری، یـادآوری و کـاربرد    اطال
 پردازد. می

پردازش اطالعات اغلب با کارکردهای یک رایانه مقایسه شده است. اطالعات، کدگذاری و به روشی 
نیاز بـود، از  مورد . هر وقت یکی از اطالعاتشوند میذخیره  آنمنظم به رایانه داده شده و در مخزن حافظه 

 آنجو، و برحسب درخواسـت  را جست د. دستگاه، اطالعات مربوطرا ارائه ده آنکه  شود میرایانه خواسته 
 کند. برداری می نسخه آنرا ارائه یا از 

 خوگیری
اند که وقتی شیرخوار بـه صـدا بـا     دارد، ولی پژوهشگران دریافته  تحریک در رشد شناختی نقش مهمی

چندان توجه  آنو شیرخوار دیگر به  دهد میخود را از دست  تازگی تحریککند، این  یتصویری عادت م
 خوگیری نامیده شده است. فرایندکند؛ این  نمی

شـناختی کـودک اسـتفاده شـده      گیری ادراک حسی، حافظه و سالمت عصـب  از خوگیری برای اندازه
 است.

 توجه انتخابی
هـا بـه    عامل مهم دیگر در یادگیری یکسان نبـودن توجـه کودکـان بـه رویـدادهای مختلـف اسـت. آن       

 کند. با سن افزایش چشمگیری پیدا می و این انتخابی بودن، کنند؛ انتخابی توجه میطور  بهها،  محرک

 حافظه
بـود   نخـواهیم یادسپاری، در هر نوع یادگیری، اساسی اسـت. بـدون حافظـه، مـا هرگـز قـادر        توانایی به

ایم به یاد آوریم یا بازشناسیم، قادر نخواهیم بود دانـش سـودمندی را گـرد     ون داشتهای را که هم اکن تجربه
زش و اسـتدالل کنـیم. حافظـه جـزء محـوریِ پـردا       فکـر آوریم، از خطاهای گذشته پند بگیریم، یـا صـریح   

تـوانیم واقعـاً    نمـی اسـت )مطلبـی را   دی بـه دانـش متکـی    وآید. هر چند حافظه تا حـد  اطالعات به شمار می
وری فیت یـادآ ن ظروتر است، چ آن بسیار پیچیده فرایندآن را دریافته باشیم(، ولی  قبالً کهآوریم مگر آنیاد
)اشـنایدر و  دارد.  طارتبـ نیـز ا  بهـر  هـوش (. تـوانش حافظـه بـا    1991بلو،  دره -گیرد )دوماری یدربر م زرا نی
 (.1992کالند، یور بی

 شیرخوارحافظۀ 
های اول تولد درجاتی از توانش  که از همان هفته دهند میشده بر روی شیرخواران نشان  مطالعات انجام

(. نـوزادان  1990؛ پریس، میرز و کلیفتون، 1990کولی،  -)بوروسکی و رووی شود میحافظه در آنان دیده 
چهـرة مـادر خـود را     ماهگی یکر توانند اصوات گفتاری و بوهای مختلف را از یکدیگر تمیز دهند و د می

انـد )ورنـاو و پـورتر،     ها، شـواهدی بـه نفـع وجـود حافظـه      ها شناسایی کنند. این توانایی در میان سایر چهره
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(. شیء متحرکی را باالی گهوارة شیرخواری آویزان و سپس نـواری را از ایـن   1987کولیر، -؛ رووی1985
سرعت آموخت که کدام پا، شیء را حرکـت   ای به هفته 6شیء به یکی از پاهای او متصل کردند، کودک 

به او اجازه دادند کـه بـه شـیء    « یادآور»عنوان  ای گذاشتند و به . دو هفتۀ بعد کودک را در گهوارهدهد می
ل نوار، شیرخوار پای خـود  نوار را متصل کرده باشند. روز بعد، پس از اتصا متحرک نگاه کند، بدون آنکه

آورد. کـامالً روشـن   داد تا شیء آویخته را به حرکت در فته قبل آموخته بود تکان میطور که دو ه را همان
 شدة قبلی را به یاد آورده بود. است که او رفتار آموخته

اند نیز هستند. پردازش بساوشی،  آنها را دیده یا لمس کرده قبالًشیرخواران قادر به یادآوری اشیایی که 
نتقال اطالعات مربوط به شکل هویت اشـیا اسـت، عمـدتاً بـه درونـداد      که شامل کاربرد حس المسه برای ا

توانند اطالعـات بساوشـی را پـس از     ها و انگشتان متکی است. شیرخواران می های جنبشی در دست گیرنده
مواجهۀ اولیه، حداقل برای دورة کوتاهی حفظ کنند. توانایی یادآوری در مواردی که شـیرخوار در همـان   

توانـد بـه معنـی همـان      گردد. همان بافت می تسهیل می شود میبار آموزش دیده، آزمایش  ینکه نخست بافتی
انـد کـه در    هـای دیگـر نشـان داده    اتاق، همان گهواره یا کاربرد همان تجهیزات برای آزمون باشد. پژوهش

 سالگی، کودکان قادر به یادآوری زنجیرة رویدادهای خاص هستند. اواخر یک
سـرعت ناپدیـد    در هر حال، حافظۀ شیرخواران بسیار ناپایدار اسـت و بـدون تکـرار محـرک، رد یـا بـه      

تواند تجربۀ گذشته را به یاد کودک بسیار خردسـال   . اجرای مجدد یک رویداد یا بخشی از آن میشود می
ه باشند ماه داشت 7از  آورده و او را علیه فراموشی برای مدتی بسیار طوالنی ایمن کند. شیرخواران باید بیش

ماهۀ خود که به دنبال یـک قطعـه روبـان     9شده، برآیند. یک مادر دربارة دختر  تا به جستجوی شیء ناپدید
بـار از آن بیـرون    هـا نخسـتین   ای کـه روبـان   گشت، چنین گزارش داد: او نخست به قفسۀ کشویی قدیمی می

دیگـر رفـت تـا آنهـا را پیـدا کـرد. روز بعـد،        های کشـویی   آورده شده بود، نگریست. سپس به سرا  قفسه
 مستقیماً به سوی قفسۀ جدید رفت تا نوارها را پیدا کند.
مقدار توجهی است که در هنگام مرزگذاری بـه   تیثیرطول مدت خاطرة مربوط به یک محرک، تحت 

کـه بـه    تر مـرتبط اسـت   تر با رمزگذاری قوی آن اختصاص یافته است. تصور بر آن است که پردازش عمیق
تر  تر با رمزگذاری ضعیف که پردازش سطحی ؛ درحالیدهد مینوبۀ خود مدت نگهداری خاطره را افزایش 

تر، از طریق  . رمزگذاری یا پردازش عمیقشود میارتباط دارد که سبب کاهش طول مدت نگهداری خاطره 
 .شود میتکرار مواجهه با محرک یا افزایش طول مدت مواجهه با آن عملی 

توانند رویدادهایی  شماری از افراد می های اولیه دائمی نیستند. تنها تعداد انگشت ر حال، این خاطرهدر ه
وپا رفـتن،   آوریم، چهار دست را که قبل از سه سالگی آنها رخ داده به یاد آورند. ما تولد خود را به یاد نمی

است را به یاد نداریم. من خـواهری دارم   تر سال از ما کوچک 3یا  2راه افتادن و تولد خواهر یا برادری که 
توانم شیر دادن مادرم را به او به یاد بیاورم. اولین روز کودکسـتان   تر است. می که چهار سال از من کوچک

ای ندارم. این پدیده به نام  را در پنج سالگی نیز به خاطر دارم، ولی از رویدادهای پیش از آن چندان خاطره
 3شـده قبـل از    رویـدادهای تجربـه   ده که به معنی فقدان اساسی خـاطرة شناخته شیادزدودگی شیرخوارگی 

 سالگی است.
گیـری کـرد. بازشناسـی     انـدازه دبستانی را  های پیش یک مطالعه، توانایی به یاد آوردن چهره همکالسی

داری داشـت. ایـن    ها در سطح بسیار پایینی بود، ولی این سطح با بازشناسـی تصـادفی اخـتالف معنـی     چهره
که یادزدودگی شیرخوارگی ممکن اسـت در همـۀ مـوارد بـا فقـدان کامـل اطالعـات         دهد میمطالعه نشان 

 رمزگذاری شده همراه نباشد.

 حافظه ظرفیت و ذخیره
ای از مراحل است. مدلی که بیشتر مورد قبول قـرار گرفتـه، سـه     به یادآوردن، دربردارنده زنجیره فرایند




