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گـــذری به زندگیـــــنامه
دروآمددنیابهسوئیسنیوشاتلدر۱۸۹۶سالاگوستنهمدر•

.درگذشت۱۹۸۰
بهپدرشاز“پیاژه”.بوددانشگاهدروسطیقرونتاریخاستادپدرش•

.استکردهیادنظامندودقیقمتفکریعنوان
۱۰در.شناسانددانشمندیکعنوانبهراخودآغاز،همانازاو•

ود،برنگفاقدناهنجارینحوبهکهایپرندهمورددرایمقالهسالگی
.نوشت

امانجتناننرممورددرپژوهشیبود،دبیرستانیهنوزکههنگامی•
.کنندمالقاتخارجیاساتیدباشدباعثکهداد

اوفلسفیومذهبیاعتقاداتدریافتکههنگامیسالگی،۱۵سندر•
.شددچارعقلیبحرانبهاست،علمیبنیادهایفاقد

بهزیستشناسیدرراخوددکترایمدرکسالگی۲۰سندرپیاژه•
.آورددست
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گـــذری به زندگیـــــنامه
بهکودکروانشناسیمورددرگرفتتصمیمسالگی33درولی•

.دهدقرارمطالعهموردراذهنرشدوبپردازدعلمیپژوهش
نهزمیدرسواالتبهپاسخگوییبرایراخودهاییافتهسپس•

او.دادقراراستفادهمورددانش،منشافلسفهوشناسیمعرفت
.نامید“ژنتیکشناسیمعرفت”راجدیدطرحاین

پاریس،دربینهآزمایشگاهدرکارطیو۱۹۲۱سالدرپیاژه•
یداندیشپیاژه.دهدقرارمطالعهموردراکودکانگرفتتصمیم

بزرگساالنوکودکانازترهوشکمالزاماخردساالنکه
.باشدمتفاوتکامالآنانتفکرنوعاستممکنبلکهنیستند،

رویاها،مورددرسالگی۷ازقبلکودکانکهدریافتاو•
اوتیمتفنحوبهکیفینظرازدیگر،موضوعبسیاریواخالقیات

.کنندمیفکر

گـــذری به زندگیـــــنامه
نوجوانانوکودکانمطالعهبهدیگربار،۱۹4۰سالدر•

.دادتغییرراخودپژوهشموضوعولی.پرداخت
عموضوسایرواخالقرؤیاها،مانندمواردیگذشتهدراو•

بود،دادهقراربررسیموردراکودکانعالقهموردهای
ازکودکاندرکبرخودجدیدهایپژوهشدرولی

ردعمرپایانتاوداشتتأکیدعلمیوریاضیمفاهیم
.کردکارمسئلههمینمورد

تفکرمورددرپژوهشیتوانمیندرتبهامروزه•
هنیامدمیانبه“پیاژه”ازذکریآندرکهیافتکودکان
.باشد
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مفاهیم پایه در نظریه شناختی
ژان پیــاژه

(۶۹ص،یآبادلطف)محیطازشدهکسباطالعاتباشناختیهایطرحبینذهنیهماهنگیمنظوربهجستجومعنایبهیابیدلاتع

(۷۰ص،سیف)ومحیطبهکارمیرودانسانالگوهایسازمانیافتهاندیشهوعملکهدرتعاملبین

(۱۵بیابانگرد،نعمتیص.)تغییراتیکهدریکفردبرایپاسخبهمحیطایجادمیشود

(۷۰لطفآبادیص.)کوششبرایفهمیکچیزجدیدازطریقجایدادنآندردرونچیزهاییکهازقبلدرذهنخودداریم

(۷۱لطفآبادیص.)فرایندتغییرساختارهایشناختیپیشینبهگونهایکهباآنچهدرکمیشودمتناسبشود

(۶۹لطفآبادیص.)سازماندادنترکیبکردن،مرتبکردنوترتیبتازهدادنبهرفتارهاوافکاردرنظامهایمنسجم

ازتجاربطریقاز،زندگیروزهاینخستینگذشتازپس،نوزادارثیهایواکنش.فردهایاندیشهیاذهنساختمان
(۷3صسیف).دارندنامشناختیهایساختکهشوندمیتبدیلایتازههایمکانیسمبهویابندمیاوتغییر

.حالتتوازنشناختیبیندرکماازجهانهستیوتجربههایماناستتعادلیک

مفهوم مرحله: شناختیمراحل رشد 
ژان پیــاژه

استرشدماهیتمورددرقویگیریجهتچندازحاکیپیاژه،نظریهدرمرحلهمفهوم.

تیسرعهرباولیکنند،میطیمتفاوتهایسرعتبارامراحلهاانساناینکه،نخست

.کردنخواهدتغییرمراحلترتیببروند،پیشکه

راگ.شودمیتقسیممتفاوتیکیفیهایدورهبهرشدکهاستآنازحاکیمراحل،دوم

ظرنبهمصنوعیمجزا،مراحلدرسازیجدانوعهربود،مداومکمیفرایندیکعقلیرشد

.رسیدمی

ازارنکتهاینخواستمیکلبرگ.شودمیاطالقکلیویژگیهایبهمراحلاینکه،سوم

شکلتواندنمیکودکسالگی4در:دهدقراربحثموردسوالاینکردنمطرحطریق

هرباشدقراراگر.دهدانجامراکاراینتواندمیسالگی۵دراماکند،کپیرالوزی

نممککودکان.داشتخواهیممرحلههزارانآنگاه،بنامیممرحلهراتصویریپیشرفت

قابلمدرعلمی،استداللدرمثال(باشندمتفاوتمراحلدرمختلف،هایزمینهدراست

.نامدمیمحیطیهایجابجاییراهانظمیبیاینپیاژه.)اجتماعیاستدالل
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مفهوم مرحله: شناختیمراحل رشد 
ژان پیــاژه

مبیناومراحلکهاستباوراینبرپیاژهاینکه،چهارم

ترایینپمراحلاینکهیعنی.استمراتبیسلسلههاییکپارچگی

ارچگییکپجدید،وتروسیعچهارچوببابلکه،شوندنمیناپدید

.دآینمیدرجدیدچهارچوباینتسلطتحتاینکهیایابندمی

مینهزدربینباریکپردازاننظریهسایرنظیرنیزپیاژه،پنجم

بههافرهنگتمامدراومراحلکهادعاستاینبررشد،مراحل

.شودمیآشکارشکلهمین

مراحل رشد شناختی
ژان پیــاژه

استایمرحلهینظریهیکپیازهینظریه.

یبترتبهفرهنگیوکشورهردرافرادکهمعنااینبهدارندثابتیتوالیمراحلاین

تقریبیپیاژه،سویازشدهمطرحسنییدامنه.گذرندمیرامراحلاینازیکسانی

نعمتی،بیابانگرد).کنندطیدیرتریازودترراایمرحلهاستممکنکودکانبرخیاست،

(4۱ص

مرحلههبورودازقبلرامرحلهیکحتماًکودکانکهنیستالزمولیهستندپیاپیمراحل

.برساننداتمامبهدیگرای

استدهنرسیمرحلهکدامبهنفریککهاستاینذهنیتوانیکمتشخیصتحولیمعیار.

نداردوجود(جهش)طفرهوپسرفتولیداردوجودتاخیروتوقفکندی،رشدمراحلدر.

یجویتعادل،اجتماعیتعامل،محیطدرذهنیوفیزیکیدستکاری:عامل4تاثیرتحترشد

جویینظمخودو
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مراحل رشد شناختی
ژان پیــاژه

سالگی۲تولدتا:حرکتی–حسیدورههوش

.مرحلهاست۶شامل

:پیشعملیاتیدورهتفکر

سالگی۷تا۲

:مرحلهعملیاتعینی

سالگی۱۱تا۷

:مرحلهعملیاتصوری

دسالگیبهبع۱۱

مرحله حسی حرکتی
ژان پیـاژه

سالگی۲تولدتا

میندیدهکالمیرفتاروشوندمیمحدودحرکتیوحسیاعمالبهکودکهایفعالیتدورهایندر
ابرویاروییمنظوربهراکردنلمسوزدنچنگمکیدن،هایبازتابنخستروزهایدرکودک.شود
.دهدمیسازمانانطباق،وجذبطریقازخودبالواسطهدنیای

فالولتعبیربه.نداردوجودایواسطهجهانرویکردنعملوجهانکردنحسبیندورهایندر
نامعملیهوشراآنتوانمیکهاستغیرنمادیوناهشیاردورهایندرکودکشناخت(۱۹۷۷)

دن،زمسواکمانندبزرگساالنتفکرازخالیوغیرنمادیرفتارهایبرخیبهراآنتوانمیونهاد
.کردتشبیهکردنرانندگی

اشیاءکمکبهکردنفکردورهدوره،این.داردزیادیاهمیتمحیطهایدستکاریدورهایندر
زبانیزنمرحلهاینپایانعالمت.استشیءپایداریبهیابیدستدورهاینویژگیمهمترین.است
.استزیرمرحله۶دارایدورهاین.استکالمی
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(:ماهگی۱تولد تا )۱مرحله 
طرحواره بازتابی: مرحله بازتاب های کلی یا فعالیت بازتابی

ط،محیبابرخوردبرایعملیالگویهرتواندمیطرحوارهیاطرحیک
لیناوولی.باشدزدنلگدیازدنضربهگرفتن،کردن،نگاهنظیر

.استزادیمادرهایبازتابشاملاساساآنانهایطرحواره
رهنوزادان.استمکیدنبازتابها،بازتاباینترینبرجسته

راآنخودکارطوربهکند،پیداتماسچیزیباهایشانلبکهزمان
.مکندمی

خشیببهسرعتبهمکیدن،نظیربازتابیحتیکهدادنشانپیاژه
.شودمیتبدیلانساننوزادانگیختهخودفعالیتاز
یم،شومیطرحوارهیکصاحبآنکهمحضبهماکهبودمعتقدپیاژه

.کنیممیاحساسنیزراآنفعالکاربردبهنیاز

(ماهگی۴تا ۱)۲مرحله 
واکنش های حلقوی چرخشی نخستین یا اولین وا کنش های دورانی

وآوردمیدستبهجدیدیتجربهتصادفیطوربهنوزادکههنگامی
.افتدمیاتفاقدوریواکنشکند،تکرارراآنکندمیتالش

دست.استدستشستانگشتمکیدنمورد،ایندرایسادهمثال
کههنگامیوکند،میپیداتماسدهانشباتصادفیطوربهکودک
.برگرداندراآنکندمیتالشکودکافتد،میپایینبهدست

شاملشست،مکیدنقبیلاز،اولیهدوریهایواکنشاکثر
مجزایکدیگرازقبالکهاستجسمانییاحرکتیطرحوارهدوسازماندهی

.اندبوده
میرتصونزدیکبهرادستشمکررانوزادیبینیممیکههنگامیمثال

.استاولیدوریواکنشیکتمرینحالدرکند،مینگاهآنبهوآورد
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(ماهگی۱0تا ۴)3مرحله 
دومین واکنش های دوری یا پایداری مناظر جالب

کندمیبازسازیوکشفخودازخارجدرراجالبیرویدادنوزاد.
جامانحرکتیپاهایشباوبودخوابیدهخودرختخوابدرروزیلوسینپیاژه،دخترمثال

راکاراینبعد،روزهایدراو.بخوردتکانتختشباالیهایعروسکشدباعثکهداد
.کردتکراربارها

میلذتوشادیاحساسرویداد،یکدوبارهایجادتوانایییعنیخودنیرویازنوزادان
(جالبمناظرپایداری)کنند

اهاینکهاستآندرنخستیندوریهایواکنشباهایواکنشاینتفاوتبنابراین
راطمحیکودکبدنبرعالوهضمناًوراهابازتابنهودهندمیتغییرراحرکتیهایعادت
.شوندمیشاملهم

بخشدیدنبااستقادرکودکمثالً.رسدمیشیءاولیهثباتبهحدودیتامرحلهایندر
نپنهااودیدازراشیءتماماگرامادهدتشخیصراآنشدهپنهانشیءیکازمعلومی
رفتاربربیشترکنترلمرحلهایندر.(۱3۸۲سیف،)گشتنخواهدآندنبالبهکنیم
.ندارندآندرراالزمسرعتوانعطافهرچندکندمیفراهمراموثرتقلیدامکان

(ماهگی۱۲تا ۱0–۸)۴مرحله 
رفتار عمدی یا هدف گراست: های ثانویهماهنگی طرحواره 

هوسیلیکازتواندمیکودک.گیردمیصورتوسیلهوهدفبینتمایزمرحلهایندر
هبایوسیلهواسطهبه).کنداستفادههدفیکبرایوسیلهچندازیاهدفچندبرای
.(برسدهدف

وهددتشخیصاستآویزاناوسرباالیکهعروسکیازرانخبودنمجزاتواندمیکودک
.(۱3۸۱منصور،)(هدف)درآوردحرکتبهراعروسک(وسیله)نخدادنحرکتبا
ًبهکودکدرشدنبازبامثالًگردد؛میپدیدارخوبیبهانتظاریرفتارکودکدرضمنا

.ماندمیکسیورودانتظار
ءشیپایداریدرمرحلهایندر(conservation of object)وشود؛میعاملپیشرفت

بهقادرهنوزاماکند؛میجستجوشدهپنهاناودیدازکاملطوربهکهراشیءکودک
انجامفااختدیگرمحلتااختفامحلیکازکهحرکاتییعنی)جابجاییسرییککردندنبال
.نیست(شودمی

ًنقطهدرابتداراشیءاگرمثالAنقطهدرسپسوBدرهمدومبارکودککنیممخفی
.(۲۰۰۰کرین،)رودمیشیءدنبالبهAنقطه
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(  ماهگی۱۸تا ۱۲)۵مرحله 
سومین واکنش های حلقوی یا دوریمرحله 

4مرحلهدر.برسدواحدنتیجهیکبهتادهدمیانجامواحدکاریککودک3مرحلهدر
وسیلهبه۵مرحلهدرامابرسدواحدینتیجهبهتادهدمیانجامجداگانهکار۲کودک
.آوردمیدستبهرامختلفنتایجمختلفکارهایانجام

وعملرابطهدربارهیعنیرسد،میهدفبهرویدادهاکشفراهازکودکمرحلهایندر
هبچوبتکهیکیاکشخطمداد،مثلوسیلهیککمکبهکودک.کندمیآزمایشهدف
یمدهقرارسفرهکنارراکودکاگر.یابدمیدستخودعالقهموردبازیچهمثالًخودهدف
یعنی(۱3۸۱منصور،)کندپیدادسترسیسفرهرویوسایلبهسفرهکشیدنباتواندمی

طرحوارهبکارگیریامکانتابردمیکاربهایوسیلهصورتبراطرحوارهیککودک
.(۱3۸3سیف،)کندمیسرهدفعنوانبهرادیگری

خصوصدر.کندتکرارهاآندادنتغییربارارفتارهاتواندمیکودکمرحلهایندر
کهشرطیبهاماداردراشدهپنهانشیءیکجاییبهجادرکبهقادرکودکشیءپایداری
بازهمباشدجاییبهجاشاهداگرحتیکهقبلمرحلهبرخالف).باشدآنجاییبهجاشاهد

.(رودمیشیءدنبالبهAمحلدر

(  ماهگی۲۴تا ۱۸)۶مرحله 
هاندیشدرونی شدن و ترکیب ذهنی روان بنه ها یا مرحله آغاز مرحله 

ایگونهبهدهند،انجامعملیاینکهازقبلراهاموقعیتکودکانکهرسدمینظربه
.دهندمیقرارتفکروارزیابیموردتر،درونی

پیاژه.استکبریتجعبهولوسینرفتار،۶مرحلهرفتارازمثالترینشدهشناخته
وارهطرحدواو.کندپیداراآنکردسعیبالفاصلهلوسینودادقرارجعبهدررازنجیری
داخلدرانگشتشکردنداخلیا،جعبهبرگرداندن:داشتزنجیرآوردنبدستبرای

راارشک.دادانجامجالبیبسیارعملسپساو.نشدواقعموثریکهیچولی.جعبهشکاف
جاییاترادهانشمتوالیبارچندسپس.شدخیرهجعبهشکافبهدقتباوکردمتوقف

.تبرداشرازنجیروگشودراجعبهناگهانآنازپسبست،وکردبازتوانستمیکه
افتدمیاتفاقمرحلهایندرتاخیریتقلید.
ازاستعبارتمرحلهاینعمدههایتوانایی:
نادیدنیجاییبهجا
تاخیریتقلید
وانمودسازیبازی
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.بیندبرآوردن نیاز ضربه می تأخیر در پایه فکر کردن در سال اول با •

. کندراکم می و هوش پستانک ضرر خالی است •

.شودویژگیهای شخصیتی مادر از طیق شیر منتقل می •

.شودشیشه هم می دهید بغلش کنید تا عاطفه منتقل •

، 3در مرحلوه  . ، نوزادان هیچ مفهومی از وجوود اشویای خوارز از خوود ندارنود     ۲و 1در خالل مراحل 
شویا از  اگور ا . نوزادان اکنون به دنیای خارز عالقه مند موی شووند  . پیشرفت جدیدی حاصل می شود

می توانند توا  همچنین. میدان دید آنها خارز شود به جایی که اشیا تغییر مکان داده اند نگاه می کنند
کودکوان  . نشانگر آغاز درک واقعی از پایداری شوی اسوت  4مرحله . حدی اشیا مخفی را نیز پیدا کنند

یون مرحلوه   پیاژه البته یوک مدودودیت جالوا را در ا   . اکنون می توانند اشیا مخفی شده را پیدا کنند
ا پیودا کننود،   هنگامی که او شی را در نقطه الف مخفی کرد، کودکان او توانستند آن ر. شناسایی کرد

ه الوف  ولی هنگامی که شی را بعدا در نقطه ب مخفی کرد، آنها مجددا سعی می کردند آن را در نقط
.است که می توانند جابجایی های مخفی را دنبال کنند۶تنها در مرحله . پیدا کنند
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کوه بورای   برای مثال، کشوف میکننود  . در این مرحله کودکان سرگرم کشف رابطه بین اعمال خود و پیامدهای اعمال خود هستند•
، استایداری شیء پمهم کودک در این مرحله، دستیابی به مفهوم کشف . کننددسترسی به شیء معینی چقدر باید دستشان را دراز 

.یعنی آگاهی از اینکه حتی وقتی اشیاء در معرض حواس نیستند، باز هم وجود دارند

؛تا کودک دچار مشکل روانی نشودباشد نباید غایا مادر •

ن سوال اول  کودک مادر را جزیی از وجود خود می داند و به همین خاطر با نبود مادرش گریه نمیکند اما با تمایز یوافتگی در پایوا  •
.متوجه می شود و گریه می کند

می کنددلبستگی نا ایمن پیدا باشد، مادر داشته کودک چند اگر •

می آورددلبستگی احساس ایمنی •

شمحیطفقطدهد؛انجامخواهدمیهرکاریکودکبگذاریدباید
کنیدامنرا
یمضعیفاشوارادهمیردمیاختیارشباشدآزاداگرنگذاریم

شود
خودشاینکهمگربریزد؛اگرحتیبخوردغذاخودشبگذارید

.بدهیدغذااوبهشمابخواهد
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مرحله پیش عملیـاتی
ژان پیـاژه

سالگی۷تا۲

کرتفبهقادرهنوزمرحلهایندرکودکانکهاستآنعملیاتیپیشبهدورهایننامگذاریعلت
.(ذهنیعملمعنیبهعملیات)نیستندمنطقیباعملیاتی

آنکرتفونیستند(کندمیپیرویمنطقیقواعدازکهذهنیاعمال)عملیاتبهقادرمرحلهایندر
.شودمینمایانلحظهدرکهچیزیتاثیرتحتواستایجنبهتکوناپذیرانعطافها

(عملیاتیپیشمرحلههاینشانه)کندمیکمکشدنعملیاتیدرکودکبهکهعواملی

(ارتباطبرای)زبان

(بازیوخالقهایفعالیتبرای)نمادینهایکنش

الگوغیابدرتقلید

ذهنیبازنمایییاذهنیتصاویر

مرحله پیش عملیـاتی
ژان پیـاژه

سالگی۷تا۲

تجارببراساسراکلماتاو.کندتوجهدیگریمشخصدیدگاهبهتواندنمیککودیعنی:خودمداری
فاوتیمتتجاربکهدیگر،نوجوانانوکودکانداندنمیهنوزوبردکارمیبهوکندمیتفسیرخود

چراکهکندنمیدرکاو(۲۸صکدیور).باشندداشتهمتفاوتیتصوراتتوانندمیاحتماالًدارند،
دیگریاطربخخودرفتارتعدیلبهقادراو!!.باشدساکتبایدکندمطالعهبتواندبرادرشآنکهبرای

.نیست

کهایچهارسالهکودکمثال.اشیاءبهزندهموجوداتخصوصیاتدادننسبت:جاندارپنداری
(۷۵صآبادیلطف)«بخوابدکهرودمیابرهاپشتبهماه»فکرمیکند

بهیچیزاگرشیءیکمکانیوضعیاظاهریشکلدرتغییرایجادرغمبهذهنینگهداریدرناتوانی
(۷۹صسیف)شودنمیایجادتغییریآنواقعیمقداردرنشودکاستهآنازچیزییااضافهآن
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مرحله پیش عملیـاتی
ژان پیـاژه

سالگی۷تا۲

ند،یعنیینیست«مفهوم»درمرحلهپیشعملیاتیمفاهیمکودکانهنوزبهمعنیواقعیکلمه
کعلتاینامرآناسیتکیهکیود(.پیشمفهومی.)ازجامعیتواقعیبرخوردارنمیباشد

.هنوزبهمفهومطبقاتکلیدستنیافتهاست
ناستنمیتواندتشخیصدهدکهاشیائیکهازیکجنبهبههمشبیههستندممککودک

.ازجنبههایدیگریباهممتفاوتباشند
میرجزئییکودکبیشترجنبهتمثیلیدارد؛یعنیاستداللاوازیکامرجزئیبهییکامنطق

زمثالًخواهدگفتکهچونمامانموهایشراشانهمیزنیدمییخواهیدا.دیگرمبتنیاست
خانهبیرونبرود،زیرادیروزوقتیکهخواسیتازخانیهبییرونبیرودموهیایشراشیانهزد

(.۱3۸۲سیف،)
طورکلیکودکقادربهطبقهبندیبرحسبقوانینمنطقینیستبه.

مرحله پیش عملیـاتی
ژان پیـاژه

سالگی۷تا۲

دیلیازآنجاکهکودکانمفهومکلرادرکنمیکننید،اسیتداللآنیانغالبیاتبی
.استوازجزبهجزتغییرمیکند

مینهنیوزخیواببعیدازظهرمرانکیردهامپیس»:سالگیگفت4لوسیندر
«.هنوزبعدازظهرنشدهاست

کهبعدازظهریکدورهزمانیکلیاستنمیکندهنوزدرکاو.
ازمعتقداسیتاگیرچیهزبیانفیوقالعیادهحیائزاهمییتاسیتومنبعییپیاژه

دمشترکرابرایارتباطبادیگراندراختیارمیامییگیذارد،ولییخیونمادهای
.یشودمنطقازعملناشیمبلکه.باشدنمیتواندفراهمآورندهتفکرمنطقی
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مرحله پیش عملیـاتی
ژان پیـاژه

سالگی۷تا۲

(محدودیتهایمرحلهپیشعملیاتی)عواملیکهمانععملیاتیشدنکودکمیشوند
تکجنبهنگرییاتمرکز(centeriation:)ناتوانیذهندرتوجهبیهجنبیههیایمختلیفییک

موقعیتدرآنِواحد
خودمیانبینی(egocenterism:)علتجاندارپنداریهیم)ناتوانیدرتوجهبهنظردیگران

رحلیهدرنظریهپیاژهاگوسنتریسمدرهرمرحلهشروعودرانتهیایم(.خودمیانبینیاست
.تغییرمیکندولیهیچگاهازبیننمیرود

فقداننگهداری(conservation:)ییا.ناتواتیدرثبیاتخیارجیعلییرغیمتغیییراتظیاهری
نناتواتیدراستخراججنبههایتغییرناپذیریکشئازالبهالیتغییرشکلهایآ

فقدانبازگشتپذیری(reversibility :)ناتواتیدرانجامدادنیکعملدرجهتمعکوس
جانیدنییاگن(سازماندهیاشیاءدرطبقاتوزییرطبقیات)فقداتطبقهبندیسلسلهمراتب

(۱3۷۶وندرزندن،)درطبقه

.درآورندبه حرکت خودشان را باید شان ها وسایل بازی بچه •
.می کنددر این سن تخیل قوی رشد •
.می شوداینجا شروع از اجتماعی و مفاهیم ریاضی •
(.جدمس/ شغل )نکنیدسازی برای کودک لذا تصمیم . استزندگی آینده برای سن نقشه ریزی •
.نگوییدزیاد و جهنم از عذاب = استبرای بچه ها یقینی فکرها •
.هر چیز پنهان را می خواهند کشف کنند: جستجوگرذهن •
!اسباب بازی هایی بخرید که خراب شود•
.تا4تا4آناز و بعد قانون تا 4سالگی 4. تا قانون یاد بدهید3از سه سالگی •
!!!ببخشیدبگو : بگوییمبچه که به بدترین نوع تربیت این است •
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مراحل رشد شناختی
ژان پیــاژه

سالگی۲تولدتا:حرکتی–حسیدورههوش

.مرحلهاست۶شامل

:پیشعملیاتیدورهتفکر

سالگی۷تا۲

:مرحلهعملیاتعینی

سالگی۱۱تا۷

:مرحلهعملیاتصوری

دسالگیبهبع۱۱

مرحله عملیات عینی
ژان پیـاژه

سالگی۱۱تا۷

ویفرضاموربانهمحسوسوعینیاموربااما،داردرامنطقیاعمالانجامتواناییکودک
مویرنگاگر:کهشودطرحکودکبرایمسئلهایناگرمثال،عنوانبه.انتزاعیهایپدیده
ازیکسچهمویرنگاستترتیرهمریمازپریسامویرنگواستترروشنزهراازپریسا
دنخواهمسئلهحلبهقادرهمکناردرنفرسهایندیدنبدونکودکاست؟ترتیرههمه
وابجباشدرویتقابلاوبرایمحسوسطوربهویکدیگرکناردرنفرسهایناگرامابود

.بودخواهدصحیح
بهسیدنرراهتوانندنمیولیکنندپیداراخوددوستخانهراهتوانندمیسالهپنجکودکان

حسرسدستکهاشیاییبامرحلهایندر.بکشندکاغذروییادهندتوضیحکسیبهراآنجا
.دارندکاروسردارندآنهابهمستقیم
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ویژگی های
عملیات عینیمرحله 

ژان پیـاژه

سالگی۱۱تا۷

مفهوم بقای ماده ، مایعطول،مفهوم بقای عدد،: درک مفهوم بقاء و یا نگهداری ذهنی
(سالگی10ات9)مفهوم بقای سطح (سالگی 8تا7)
 بندی کردن طبقهclassification :بر اساس ویژگیهای مشترک
 بازگشت پذیریreversibility  یا تفکر قابل بازگشتreversible thinking :

عقب برگردان ذهنی یک رشته عمل
 ردیف کردنseriation :قرار دادن پشت سرهم بر اساس یکی از ویژگی ها
 این همانیidentity :تغییرات ظاهری در مقدار واقعی تأثیر ندارند
 رسیدن به عدم تمرکزdecentration : مختلفتوجه هم زمان به ابعاد و امور

مرحله عملیات صوری

سالگیبهبعد۱۱

ژان پیـاژه

بهتدریجتواناییتفکربرحسبامورانتزاعیراکسبمیکندکودک.
لمییهایفردعالوهبراشیاءمحسوس،موارداحتمالیوفرضیرانیزشاماندیشه

.لذافردقادربهفرضیهسازیواستداللقیاسیمیشود.شود
وسبهمیتواندبهطرحفرضیهبپردازدوبدوننیازبهمراجعهبهاشیاءمحسیعنی

.کندوارسیفرضیهخوداقدام
ایکهفردمیتواندبهصورتکامالنمادیاستداللکندمرحله.
بهشیوهتفکربزرگساالنهدستمییابندکودکان.
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عملکرد معــــلم  
در نظــام پـیاژه

تشویقبهتفکرانتقادی
مردوددانستنقبولکورکورانهوحفظطوطیوار
ترویجتفکرخالق
پرهیزازآموزشتحمیلی،معلممدار،کتابمدارو

برنامهمدار
مقایسهنکردندانشآموزانبایکدیگر
ترغیبهمدلیوکارهایگروهی
عدمنیازبهتقویتهایبیرونی
عدمفشاربراییادگیریپیشازموعد

کردهبرآوردهستآنچهازکمترراکودکانهایاستعدادپیاژه
.است

دباشسنجشموردهایتواناییازبرخوردارکودکاستممکن
.باشدناتوانتکلیفانجامدرمهارتنداشتنعلتبهولی

برقادرکاملبطوربزرگساالندرصد۶۰تا4۰پیاژهنظربرخالف
.نیستندصوریعملیاتحسببرتفکر

تاسمراحلمفهومبهمربوطشودمیپیاژهبهکهدیگریانتقاد.
مواجههمشکلباپیاژهبودنایمرحلهمفهومرسدمینظربه

وجودهمقبلمراحلدرکندمیمطرحکههاییتواناییوشود
دهندمینشانجدیدتحقیقاتبرخی.ترسادهحدیدراماداند

بهراهاییتواناییکردهمطرحپیاژهچهآناززودترکودکان
آورند،میدست
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گـــذری به زندگیـــــنامه
.شدمتولدنیویورکویل،برانکسدر۱۹۲۷سالکلبرگالرنس•
ریستدبههاروارددانشگاهوشیکاگودانشگاهدراستادعنوانبهوی•

.داشتهاستاشتغال
.میکردآغازپراکندهسئواالتیکردنمطرحبارادرسغالباًاو•

بهاام.کنندچهنمیدانستنددرسروزهاینخستیندردانشجویانش
فردیدارند،قرارواقعیدانشمندیمقابلکهمیشدندمتوجهزودی
وکندمیفکرشناسیروانوفلسفیعمیقانتقادیمسائلدربارهکه
تعمقبهموضوعاتایندربارهاوباتامیکنددعوتنیزراآنها

تاردمیکتالشسختیبهنوشتههایشوسخنرانیهادراو.بپردازند
ژاکژاننظیرقدیمی،شناسانرواناندیشههایارزشواهمیت
.کندیادآوریرابالدوینمارکجیمزودیوییجانروسو،

(۱۹3۲)پیاژهاخالقیرشدتئوریاصلبا(۱۹۵۸)کلبرگالرنس•
.دهدتوسعهبیشترراخودایدههایتاداشتقصدامابود،موافق
رشدباارتباطدرپیاژهژانپیشسال۲۵کاربرتوسعهایوینظریه
.بودکودکاندراخالقی
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رگبزپردازاننظریه.استبودهتوجهمورداجتماعیمسائلمهمترینازقرنهاطولدراخالقرشد
گالدومکنظرمطابق.اندآوردهحساببهاجتماعیرشدبرایوسیلهایرااخالقبیستمقرناوایل

گناهاحساس(۱۹3۰)فرویدنظراز.استاجتماعیروانشناسیعمدهمسائلازاخالقیرشد(۱۹۲۸)
.استاجتماعیمسالهمهمترین

بهروانشناسدووسیلهبه۱۹3۰-۱۹۲۸سالهایدراخالقرشددرروانشناسیتحقیقاتاولین
در۱۹3۲سالهایدراخالقرشددرپیاژهتحقیقاتآنازپسوگرفتانجاممیوهارتشورننامهای
.شدمنتشرکودکاناخالقیداوریهاینامبهکتابی
مطالعاتزمینهایندرتاکنون۱۹4۸سالحدودازکلبرگلورنسنامبهدیگریروانشناسسپس

.استدادهانجامایگسترده
پیدرپیودارنظاممراحلیقالبدرهوشمانندپیاژهنظرازاخالق

جدیدمرحلههرواستوابستهکودکشناختیرشدبهکهمیکندرشد
.داشتخواهددنبالبهرااخالقیآگاهیازباالتریسطحشناختیرشددر

نظریه رشد اخالقی پیاژه

قانونیهگونهیچوکنندمیبازیهامهرهبافقطسالگیدوحدودتاکودکانپیاژهنظراز
یاالگوازکرارتوتقلیدنوعیبهاستممکنبازیهااین.نیستحکمفرماآنهافعالیتهایبر

استحاکمبازیدرکهقوانینیبهنسبتآگاهیگونههیچولیباشدحرکتیرفتارنوعی
.نداردوجود

ونندکمیبازیهامهرهباکهکندمینگاهرابزرگترهاسالگیششتادوبینکودک
سیاربمقطعایندرقوانینبستنکاربه.میکندآنهاازبازیآدابتقلیدبهشروع

،هدایرکشیدن،میکندتقلیداستدیدهکهراآنچهفقطکودک.استخودمدارانه
ارکنبازیازاینکهبهنسبتاگاهیحتی،آنهازدنوگیریهدف،مهرههاگذاشتن
کودکاناژهپیاعتقادبه.نداردوجوداجتماعیفعالیتیکعنوانبهنیزاستشدهگذاشته

ایترعخودشیوهبهرابازیقواعدیکهرنیزبازیتیلهمثلجمعیبازییکدرحتی
رشدازگستردهمرحلهدوپیاژه.میشوندبرندهگروهاعضایتمامپایاندرومیکنند
.استکردهمشخصسالگیدوازدهتاششسنینبینرااخالقی
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نظریه رشد اخالقی پیاژه

هفتحدودتاکودکشناختیمحدودیتهایاستمعتقدپیاژهگرایینسبیبرابردرگراییواقع
تغییرابلغیرقراآنوشودقائلقوانینبرایبیرونیوجودیاوکهمیشودباعثسالگیهشت
قوانینتواندنمیونمیشناسدفیزیکیواخالقیقوانینبینتفاوتیسنایندرکودک.بداند

ایندراژهپینظربه.آوردشماربهانسانیارزشهایواهدافپیشبردبرایایوسیلهرااخالقی
کودک.میداندمقدسوواجبراآنهاازاطاعتوجبریواضطراریراقوانینکودکمرحله
تصوریاخالقرشداولیهمراحلدربیرونیومطلقحقیقتیعنوانبهقوانیندریافتبرعالوه

مورددرنگرشاین.کاملندوچیزدانهمه،مقدس،بزرگساالنووالدینکهمیکند
وغییرتغیرقابلراقوانینکهمیشودباعثکودکاخالقیواقعگراییباهمراهبزرگساالن

.بداندمقدس
دادننجاماانگیزهبلکهبودنخواهداعمالنتیجهاساسبرکودکقضاوتبعدبهمرحلهایناز

برتهشکسرافنجانیککهکودکیبعدبهاینازومیکندمداخلهاخالقیقضاوتدرعمل
.باشدرگناهکارتاستشکستهرافنجاندهکهکودکیازاستممکنعملشانگیزهحسب

مراحل رشد اخالقی از نظر  پیاژه

اصول اخالقی  : ۱مرحله 
(دگرپیرو)دگرمختار 

سالگی۱۰تا۵ازمرحلهاین
رامقرراتمرحلهایندر.است

ودائمیصورتبهقدرتصاحبان
تماحوکنندمیوضعتغییرناپذیر

بهافراد.کرداطاعتهاآنازباید
.دارندتمرکزپیامدروینیتجای

اخالق  : ۲مرحله 
خودمختار

استاصولیتابعاخالقمرحلهایندر
جمعیتوافقهاآنمورددرکهپذیرانعطاف
عدالتیمعیارازاستفادهگرفته؛صورت
هکاندازههمانبه)آلایدهمثلبهمعامله
رفاهبهدهندمیاهمیتخودرفاهبرای

ایندر(دهندمیاهمیتهمدیگران
ردپیشرفتچنینهمشودمیدیدهمرحله
نیتبهدادناهمیتوگیریدیدگاه
.آیدمیوجودبهمرحلهایندردیگران
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شباهت نظریات رشد اخالقی
پیاژه و کلبرگ

 اخالق تابع رشد شناختی استرشد.
 اخالق مرحله ای استرشد.
 اخالق پیشرو و رو به جلو استرشد.
 مثال نموی شوود از  ) اخالق رشد اخالق طفره ندارد رشد

(.مرحله اول به مرحله سوم رفت بدون گذر از مرحله دوم
 د، مرحلوه بعو  ) به طراز توحیدی بودن تدول اسوت  قائل

(.مرحله قبل را هم شامل می شود

رشد اخالقیتفاوت نظریات 

پیاژه و کلبرگ

ولبرگ یکی از نقاط ضعف و تفاوت نظریه رشد اخالقی کو 
ی در مقایسه با نظریه رشود اخالقوی پیواژه روش پژوهشو    

رضوی  پژوهشی کولبرگ مقطعی یا عروش : کولبرگ است
ولوی    cross-sectionalیا از خوالل مقطوع هاسوت   
.است longitudinalروش پژوهشی پیاژه طولی 

گ
بر

کل
ه 

ری
ظ

د ن
عا

اب

ح متفاوت  اخالق، مفهومی مطلق در وجود بشر نیست، بلکه ابناء بشر از سطو
(ینسبخاکستری میان اخالق مطلق و موضع )رشد اخالقی برخوردارند 

.  تو تحلیل اساندازه گیری رشد اخالقی با نوع قضاوت افراد قابل 
انه های نشاخالقی همانا تقلیل یافته نشانه های بنابراین در بیانی 

.دارندعدالت که از قضاوت افراد و شرح و تعریفی است 

رشد اخالقی دارای مراحلی است و این مراحل دارای تقدم و تأخر 
این نگاه بنابراین میتوان نگاهی فرایندی به آن داشت که حاصل. است

.یسازددر گام اول اخالق را تربیتی، تحلیلی و دارای ابعاد مشخصی م

ی یعن. مراحل رشد اخالقی در میان افراد گوناگون همگون و ثابت است
،   ت افرادافراد متفاوت یکی است و تنها تفاوت قضاواخالقی در فرایند رشد 

.رشدیاستجایگاه ایشان در مراحل در 
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تفاوت های کیفی

یافتهکلیت های ساختار  معیارهای مرحله
کلبرگسعیکردمراحلاوتمام
معیارهایروبرورادربرگیرد

.واضحبهنظرمیرسدکهمراحلکلبرگازنظرکیفیبایکدیگرتفاوتدارند

کسان،خودرامراحلتنهاپاسخهاییمجزانیستندبلکهالگوهاییکلیازتفکرهستندکهبهطوری
.درخاللانواعمتفاوتیازموضوعاتنشانمیدهند

تغییرتسلسل غیر قابل 
همیه.نیدافرادنمیتوانندمراحلرایکدرمیانسپریکنندیابهشکلیمخیتلط،ازآنهیاعبیورکن
بدسیتکودکان،الزامابهباالترینمرحلهنمیرسند؛زیراممکناستآنهاتحرییکهوشییالزمرا

ظمولیکودکانتاهنگامیکهدرمراحلبهپیشمیروند،ایینمراحیلرابیهصیورتمین.نیاورند
.پشتسرمیگذارند

مراتبیوحدت سلسله 
مردمبینشهایبدستآمدهدرمراحلاولیهترراازدستنمیدهنید،بلکیهآنهیارادرچهیارچوب

.هایجدیدووسیعتریوحدتمیبخشندویکپارچهمیکنند

عمومیتسلسل 
.تسلسلجنبهعمومیداردودرهمهفرهنگهایکساناست

روش کلبرگ در ارزیابی رشد اخالقی

oارمختلفموقعیتهایازایمجموعهخواخالقیرشدنظریهدرکلبرگ
کودکانبهمعماهااین.استاخالقیمعماهایبیانگرکهکردطراحی
یشپاخالقگانهسهبندیطبقهبهمراجعهباآنهاپاسخوشودمیداده

.شودمیبندیدرجهقراردادیمافوقاخالقوقراردادی
oسالپانزدهتادهبینپسرانازنفری۷۵گروهیککلبرگاولیهنمونه

داستاناو.آوردعملبهمصاحبهآنهااز۱۹۵۰دههاواسطدرکهبود
میپسرهاآنازسپسگنجاندمیمسائلیآنهادروکردمیمطرحهایی

ایسههرآنهاکنند؟میحلرااخالقیتنگناهایاینچطورکهپرسید
اهمصاحبهاینسالچهلازبعدهنوزوشدندمیمصاحبهسالپنج

!دارندادامه
oرنسالسواالت،اینبهمختلفسنیندرکودکانهایپاسخبررسیبا

خالقیااستداللهایچگونهکهبودموضوعاینکشفبهامیدوارکلبرگ
.میکندتغییرافرادسنرفتنباالبا

هبیعنیکندمیبررسیانتقادییاکریتیکالرااخالقرشدکولبرگ
هاآزمودنیباراستاایندروهاپاسخبهنهداردتوجهکودکاستداللهای

آناتدادمیادامهبیشترهایداستانکردنمطرحباسپسکردهمصاحبه
.آیددستبهکودکاخالقیاندیشهازخوبینمونهکه
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ارزیابی استدالل اخالقی و داستان هاینز

درکهاست(میشودتلفظهمهاینز)هینزنامبهمردیبهمربوط(۱۹۵۸)کلبرگالرنسداستانهایمشهورترینازیکی
داروییککهبودندمعتقدپزشکان.بودمرگبهروسرطانازخاصینوعاثردرهینزهمسر.میکردزندگیاروپاازنقطهای
تاداشتسعیشدتبههینزوبودشدهکشفمحلیداروسازیکتوسطدارواین.دهدنجاترااواستممکنجدید

ازتربیشخیلیاینومیکردطلبرابودکردههزینهداروبرایکهپولیبرابردهداروسازاماکند،خریداریراآنازمقداری
انستتوتنهاخود،خانوادهیودوستانسویازکمکهاییدریافتازپسهینز.کندتهیهمیتوانستهینزکهبودمقداری
درخواستاوازواستمرگحالدرهمسرشکهگفتداروسازبهاو.آوردفراهمراداروتهیهبرایموردنیازپولازنیمی
کردردارهینزپیشنهادداروساز.بپردازدبعداًراپولمابقیتادهداجازهویبهیاوبفروشدارزانتراوبهرادارویاکهکرد
ازپسبود،فروماندههمسرشجاننجاتازکهشوهر.آورددستبهپولآنازمیخواهدوکردهکشفرادارواوگفتو

.بردسرقتبهراموردنظردارویوشدداروخانهواردغیرقانونیطوربهوزوربهشبآن

:میکندارائهرازیرمواردمانندسواالتازمجموعهایکلبرگالرنس
بدزد؟راداروبایدهینزآیا.۱
کند؟تغییرچیزیبودممکننداشت،دوستراهمسرشهینزاگر.۲
میآمد؟وجودبهاتفاقایندرتغییریگونههیچبود،غریبهیابیگانهشخصیکموردنظربیماراگر.۳
...و؟میکردبازداشتقتلجرمبهراداروسازمیبایستپلیسمیکرد،فوتزناگر.۴

همگیچراآریچرانه؟

بامتعددمصاحبه هایواخالقیتکاملورشدچگونگیدربارهمطالعهسال۲0ازپسکلبرگ
یهاقضاوتتدولکهرسیدنتیجهاینبهآن هااخالقیاستدالل هایوداوری هامورددرکودکان
وزترمتمایتدریجبههایبرداشتازمراتبیسلسلهو،متوالی،عمومیدورهسهطریقازاخالقی
.گیردمیصورتعدالتازتریکپارچه

 سالگی ۱3تا 4(پیش عرفی، پیش اخالقی)قراردادی پیشدوره اخالق
 سالگی۲0تا ۱3 (عرفی، اخالق متعارف)قراردادیدوره اخالق
 سالگی و باالتر۲5تا ۲0( پسا عرفی)فراقراردادی دوره اخالق
برای هر یک از این دوره ها نیز دو مرحله در نظر گرفت که به تفصیل خواهد آمد  .
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اعمال خوب آنهایی هستند که برای
شخص پیامدهای خوبی دارند؛ و  
اعمال بد آنهایی هسنتد که،  

.پیامدهای بدی دارند

ی های اخالقی کودک مبتنداوری
لذت دوستیو نیازهابر 

.  مبتنی استخودمحورانه

اطاعت کودک اساسا حاصل ترس
ت یا به انگیزه به دستنبیهاز 

.  استپاداشآوردن 

ل  فرایندهای بیرونی کنتررفتار کودک به وسیله 
ع  معیارهای اخالقی، دیکته شده از سوی مناب. می شود

. اخالق هنوز درونی نشده استبیرونی است و 

سالگی ۱3تا 4(پیش عرفی، پیش اخالقی)قراردادی پیشدوره اخالق 

(:  سالگی۱0تا ۴)تنبیه و اطاعت 

 ر قضااو  اخالقاای بی اات
وعواقا  علا    مبتنی بر 

. استاجتناب از تنبیه 
جهت گیری کودک در این

احتارا  باه  مرحله متوجه 
–افراد معتبار و قررتلنار  
-معلااوال الااال والاارین

اساات و ااارف از ایاان  
اطاعاات پرایاا  از تنبیااه 

.آل ااست

  تساالیب بااه قاارر  در ایاان
هتسالیلی خودموورا ا  مرحله 

است؛ یعنی باه فوایار آل از  
ه دیرگاه خود فرد توجه دارد  

و  هی مقار   به صور  امر
ب رگساااالل کااه در   ریااه  

. استپیاژه مورد بوث 
  لی تنبیه صرفا به عناوال عاام

 اخوشاااینر و آزار ااره تلقاای
ه می شود، و ایچ گو ه فلسا  

یااا اصااال زیربنااایی م اا  
برای آل دررفتار خطاجبرال

.    ر گرفته  لی شود

  در این مرحله عواق  یاا
پیاماااراای راااااری و 

باارول ماادی ااار علا    
یا توجه به معنی ا سا ی
ره ارزش آ ها تعیین کننا 

. خوبی آل است
 ا اجتناااب از تنبیااه تنهاا

ز  خاطر   س اجتناب ابه
د  اه  تنبیه صور  می گیر

ه از این   ر که تنبیاه با  
  ااب خاااطر برقااراری  

. استاخالقی 

شخصی و کاهش شر: نوع اثر
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(:  سالگی۱3تا ۱0)خودگرایی و لذت جویی وسیله ای 

 مرحله ای که قضاو
ر اخالقاای بی ااتر باا

و داد و منافع فاردی 
ستر ااای شخیای   

. مبتنی است
  عل  اخالقی خاوب

پیاماار م باات دارد و
کااودک آل علاا  را 
ا جا  مای داار تاا    

را پاااداش مطلااوب 
. دریافت کنر

عل  اخالقای کاودک باه    
جاااای آ ناااه  اشااای از 
احسااا  عاارالتخواای  

سااخاو ، الااارردی و  ،
ه گذشت باشر جنباه بار  

د و بستال و داد و ستر دار
ه حاکی از  وعی مقابله با 
ه م   حساب شره و معامل

پایاپاااای خودموورا اااه 
. است

 درک خوبی و بری اعلال
م ایااااای برمبنااااای 

ا یا معای  آ ها وسیله ای 
در رفع  یازااست و  اه  

یا بر این مبنا که اخالقی
. غیر اخالقی استنر

 کودک می خواار اطاعت
ت کنر تا آ چه را که دوس

باه  . دارد به دسات آورد 
ود الاااین ساااب  خااا

موورا اااه و وسااایله ای
. امیره می شود

رشخصی و افزایش خی: نوع اثر

اطاعتو تسلیماین دوره با 
.  مشخص می شود

دیگران از قبیل  انتظاراتو برآوردن رعایت قواعد 
خانواده، گروه یا ملت و مملکت به منظور کسب 

.  رضایت یا جلب حمایت آنها صورت می گیرد

قواعد و مقررات از این نظر قابل اجرا و الزم  
مراجع )چهره های سرشناس االطاعه اند که از سوی 

. آمده اندافراد مهم یا ( قدرت و شخص خود را به درونی شده اخالق،  تا حدی 
پاره ای مقررات یا معیارهای اخالقی که بزرگترها

معیارهای اجتماعی  وضع کره اند مقید می کند و 
القه  هستند که ارزش رفتار را تعیین می کنند نه ع

یا نفرت فرد

سالگی۲0تا ۱3 (عرفی، اخالق متعارف)قراردادیدوره اخالق 
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.استدیگرالتاییرکس واجتلاعیوجههح ظبرتاکیرعلرتامرحلهایندر•

اطرافیالتاییرموردکهعللیارروایناز،کنرجل خودبهرادیگرالمطلوب  رمی کوشرفردمرحلهاینبهورودبا•
.استدفاعقاب اخالقیلواظازباشر

.باشرداشتهد بالبهرادیگرالتاییروحسنهروابطکهاسترفتاریمرحلهایندرخوبرفتار•

.نرمی کنخوشوالراای العلرتاوکرده ا روضعدیگرالکهاستمعیارااییتابعاخالقیرفتارمرحلهایندر•

.تنراسخوبدختریاخوبپسرکهب نو روالرینخیوصااطرافیال،ازکهاستمهباینبی ترکودکبرای•

 راشتهبرییرقاو  یرعباراتیم ال،می گیر رقرارقضاو موردآ هابناییزیرا گی همبنایبررفتاراامرحلهایندر•
.می شودشنیرهبی ترمرحلهایندراستبودهکلکاومن ورمطلئنبمنیااست

کردلخ نودایناما،می شودتلقیاخالقیوارزشباکامالدیگرالساختنخ نود•

.استدیگرالتاییروحلایتجل من وربه

عمومی و کاهش شر: نوع اثر

 ظ   ب حتاکیر می شود و اطاعت از قوا ین برای ا جا  وری ه یا اطاعت موض از قا ول در این مرحله بر 
.شننی داشته باشر علال غیر اخالقی استار عللی که جنبه قا ول. صور  می گیرداجتلاعی 

 له ما ار قضاو  کودک این است که اگر ا. است و غالبا تغییرپذیر  یستمطلق قا ولدر این مرحله
ارج و مرج پیش خواار آمر،شننی کنیبزمال که احسا  کنیب دلی  خوبی داریب قا ول

 رعایت را در برمی گیرد، شخص جامعه مرار و قا ول مرار می شود ودورال  وجوا ی در این مرحله که تقریبا
.  خود تلقی می کنرموور اساسی رفتاراای اخالقی را  ب اجتلاعی 

 ن   ر  ه از ای،رعایت قا ول صرفا به خاطر خود قا ول است نته قاب  توجه در این مرحله آل است که
.  با یک فلس ه زیربنایی برای ح ظ   ب و رعایت حقوق الگا ی وضع شره استکه قا ول

عمومی و افزایش خیر: نوع اثر
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دوره اخالق فراقراردادی

 مستقل و از روی فهم و درکاصول اخالقی خودپذیرفته دوره .
 یون  اسوت و ا اصول اخالقی جهانیگرایش در جهت برداشتن گامهایی به سوی

یا افرادی که آنها را وضوع کورده انود و    جدا از قدرت گروه ها اصول اعتبار خود را 
. شخص با آن افراد یا گروهها حفظ می کنندبرکنار از همانند سازی 

 رد یوک رفتوار   پیدا می کند بنابراین اتخاذ تصمیم در موو جنبه درونی کنترل رفتار
ی یوا  مبتنی بر نوعی فرایند درونوی قضواوت در موورد آن رفتوار برحسوا درسوت      

. استعقالنینادرستی آن از نظر 
 ارندو اعتبار جهانی توجه داصول انتزاعی رفتار اخالقی و داوری های اخالقی به .

. باشندتوافق همگان اصولی که مورد 
 مهم استفرد داوری های  اخالقی برای ارزش ذهنی و شخصی در این مرحله .

گرایش به پیمان اجتماعی  

وانین را به اما لزوما ق،را به عنوان آرای اکثریت در نظر می گیرد و به آنها احترام می گذاردقوانیندر این مرحله فرد •
است و برحسا سبی قانون نیعنی . تلقی می کندانعکاسی از منافع اکثریت بلکه آنها را ،صورت امور مطلق نمی بیند

.شرایط قابل تغییر و تفسیر است
زاری چون فرد قوانون را ابو  . در مورد اصول و عقاید اخالقی به چشم می خوردانعطافبرخالف مراحل قبلی نوعی •

.ودبهتر حفظ می شها انسانکند که زندگی در پرتو آن هماهنگی بیشتری می یابد و حقوق مدسوب می
از طریق می توانند،اگر مردم احساس کنند که قوانین موجود رافع نیازهای آنان نیست و راههای بهتری وجود دارد•

. ندردر قوانین موجود تغییر و تعدیل به وجود  آوروشهای دموکراتیکو توافق مشترک 
بوه  ایده های مربووط ،آزادی،فراتر از قوانین عادی جامعه و داشتن تصویری از عدالتتوجه به ارزش های شخصیِ•

.از ویژگی های این مرحله است،بهتر و بیشترشادمانی
ی طبعا تلقی می شوند که وحدت اجتماعمعیارهای اخالقی نوعی قرارداد اجتماعی در این مرحله است که مقررات و •

ا را فوق قراردادی به همین سبا آنه. مستلزم رعایت آنهاست و به شکل آزادمنشانه یا دموکراتیک پذیرفته شده اند
. شخص نیز آنها را مدترم می شمارد و به میل خودش به رعایت و اجرای آنها ملتزم است. نیز می نامند
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نقدهای وارد بر نظریه رشد اخالقی کلبرگ
.استمدارانسیاستسویازبیشترکهایرادیشود؛مرجوهرجمشوقتواندمیقانونیفرامراحلطرح•

ازکودکاندراخالقیرشدمراحلتوالیبرایشواهدیهمکارانشوکلبرگ:فرهنگیعواملگرفتننادیده•
ردافرادکهداردوجودهمشواهدیامااند؛کردهارائهترکیه،وتایوانمکزیک،امریکا،جملهازفرهنگ،چند

.شودنمیدهدیموقعیتهاآندرکلبرگموردنظرتوالیوگیرندمیکاربهرامتفاوتیقواعدگوناگونموقعیتهای

لیگانگینظربه:استمردمحورواستگرفتهنادیدهرازناناخالقیرشدمراحلکولبرگاخالقیرشدنظریه•
تدریجبهولیباشدداشتهغلبههاآنازیکیاستممکنودارندرااخالقیرشددوهرزنانهممردانهم
(.استواردهمگیلیگانبهنقداینالبته).شوندمینزدیکوحدتبهرسیممیباالترمراحلبهکه

بعدواقعا۶مرحلهدهدنشانکهنداردوجودروشنشواهدکهاستنادرقدریبهعرفیپساخالقیاصول•
.دهدمیروی۵مرحلهاز

یافتهنسازمادقتبدونپیاژهمانندکولبرگمراحلدهدمینشاناخالقیقضاوتبرموقعیتیعواملتایید•
وندشمیمتوسلاخالقیهایپاسخازایدامنهبهکنندرشدایمرحلهایشیوهبهکهاینجایبهافراد.اند
.دارندتفاوتموقعیتبهتوجهباکه

چرا).خصیشوفردیمبناییتااستاجتماعیوعرفیمبناییهمکارانشوکلبرگنظرازاخالقیقضاوتمبنای•
(رسندمیآنبهکمیدرصدچونکردهحذفطورکلیبهراسومسطحکلبرگمتاخرتحقیقاتدرکه


