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Abstract 
 
 

There are several major views about the process of language acquisition. The first 
one is the behaviorist view, which considers language as a verbal behavior and 
therefore believes it is learned through conditioning. In this view environments 
plays a crucial role but the learner is passive and controlled by environment. The 
second approach states that, language acquisition is a mental rather than behavioral 
process; furthermore human is innately equipped with Language Acquisition Device 
(LAD). In this view, LAD plays the main role and the environment is just like a 
trigger to activate it. Eventually, the third view, like the second one, considers 
language acquisition process a mental process, however it does not believe in any 
peculiar device as LAD. Rather, it believes in a general process for learning on 
which language acquisition is based, as well. This third group, called interactionalists or 
constructivists, consider the language acquisition as a process resulted from the 
interaction between man and the environment. Therefore, they consider a more 
crucial role for the environment in learning; however, there are different ideas about 
the features and the extent of the role of the environment within this very third 
group. This paper has tried to deal with the basic characteristics of the constructivist 
views and then it makes a comparative discussion on two outstanding figures in this 
group, that is, Piaget and Vygotsky.  
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اصليمولفھھای: 2گرایيساز و پردازش  
 و بررسیتطبیقیدیدگاھھاي

درباره ویگوتسکيو  پیاژه  
 فراگیري زبان

 
دکتر سیدعبدالمجیدطباطباییلطفي

 دکتر فرید پروانھ
:چکیده  

در رابطھ با فرایند اکتساب زبان چند دیدگاه 
 اولین آنھا دیدگاھرفتارگرایانھ. عمده وجود دارد

است کھ زبان را یک نوع رفتار یا بھ عبارت بھتر 
داند و بنابراین اکتساب آن را مبتني رفتار کالمیمي

در ایندیدگاه نقش . آوردبر شرطیسازي بھ حساب مي
. محیطاساسي است ولي فرد منفعل و مقھور ان  است

دارد کھ اوالًفراگیري زبان دیدگاه دوم بیانمي
دوم آنکھ انسان مجھز بھ و . امریستذھني و نھ رفتاري

باشد کھ در او ابزاري مخصوص برایفراگیري زبان مي
بصورتفطري بھ ودیعھ نھاده شده و در بدو تولد بھ 

اي دارد و در ایندیدگاھمحیط نقش حاشیھ. افتدکار مي
اصالت با ذھن و بخصوص ھمین ابزار فراگیري زبان 

و باالخره، دیدگاه سوم ھمانند دیدگاه دوم . است
رویکردي است کھ اکتساب زبان را فرایندیذھني بھ 

آورد، با این تفاوت کھ در اینمیان قائل بھ حساب مي
در عوض .باشدوجود ابزار خاصیبرایفراگیري زبان نمي

قائل بھ فرایندیعمومیبراییادگیري است کھ زبان ھم 
این دستھ کھ بھ تعامل گرایانیا . مستثني از آن نیست

شھرت دارند، فرایندیادگیري   4نگرایاساز و پردازش
بنابراین نقش . دانندرا حاصل تعامل فرد با محیطمي

, محیط در یادگیري نقش برجستھ تري بھ حساب میاید
- لیکن در رابطھ با کم وکیفمحیط  در دستة سوم اختالف 

در این مقالھ سعي شده اوالٌ نقاط . نظر وجود دارد
نھتوضیح داده گرایااشتراک دیدگاھھاي ساز و پردازش

شود و سپس نظرات دو چھرة سرشناس در 
.شوداینحیطھیعنیپیاژه و ویگوتسکي مقابلھ  

, پیاژه, زبان, یادگیري, سازوپردازشگرایي: كلید واژه ھا
. تعامل , ویگوتسكي, شناخت  

 

                                                             
2constructivism 
3 علمی ، استادیار گروه زبان انگلیسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد قم اعضاء ھیأت  
4constructivists 
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 مقدمھ
 
فرایند فراگیري زبان مادري امریست کھ از دیرباز ذھن 

جملھ زبانشناسي، ھاي مختلف از اندیشمندان در زمینھ
. روانشناسي و جامعھ شناسي را بھ خود مشغول داشتھ است

لیکن، نخستین گامھاي اصولي در این زمینھ بھ اواخر قرن 
این دوران مقارن . گرددنوزدھم و اوائل قرن بیستم باز مي
گرائي ھایي ھمچون رفتاراست با پدید آمدن و قوت یافتن نظریھ

.ي در زبانشناسيدر روانشناسي و ساختارگرائ  
یادگیري، صرفنظر از تنھا فراگیري زبان، طبق تعریف رفتار 

طبق . گرایان، عبارت است از تغییري نسبتًا پایدار در رفتار
ھاي اصلي دخیل در ایجاد ھر رفتاري این دیدگاه مؤلفھ

عبارتنداز محرک، پاسخ، تقویت پاسخ مطلوب، تضعیف و حذف 
گذاران در زمرة بنیان. تقلید تکرار، تمرین و ،پاسخ نامطلوب

.اشاره نمود 7و واتسون6،اسکینر5توان بھ پاولفاین دیدگاه مي  
شود و آن طبق نظر رفتارگرایان، زبان نیز یک رفتار محسوب مي

رفتار کالمي نیز ھمانند رفتارھاي . نامندمي 8را رفتار کالمي
ن، بنابرای. پذیردالذکر در انسان شکل ميدیگر طبق اصول فوق

گردد و فاقد ھرگونھ توانائي خاص انسان بدون زبان متولد مي
با . سفید است حدر واقع ھمانند لو و یا اطالعات زباني است

قرار گرفتن در محیط کالمي، کھ ابتدا در واقع ھمان محیط 
ھاي خانواده است، در اثر تکرار، تمرین، تقلید و دیگر مؤلفھ

رفتار بھ عبارتي، گردد و مذکور بتدریج از زبان برخوردار مي
طبق این دیدگاه نقش محیط بسیار . پذیردکالمي در او شکلمي

.اساسي است  
 

) و نھ دروني و ذاتي(بطور خالصھ زبان اساسًا یک ساخت بروني "
دبیر ( ".شودي آموختھ ميطاست کھ از طریق فرایند شر

)15: 1999,مقدم  
ي زبان در دوران حکم فرمائي رفتارگرائي در مورد فراگیر

 9اواخر دھة شصت میالدي جاي خود را بھ دیدگاه شناخت گرایانھ
شناخت گرایان اصوالً عقل گرا ھستند و بنابراین قائل . "داد

-بھ اصالت ذھن در امر فراگیري زبان مي
بھ اینرویکرد  ابا اتک11چامسکي). 86: 10,1991اشتینبرگ"(باشند

                                                             
5Pavlov 
6Skinner 
7Watson 
8verbal behavior 
9cognitivist 
10Steinberg 
11Chomsky 
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طبق نظر  .است بان ارائھ دادهزنظر خود را در مورد اکتساب 

بھ ودیعھ  انساناي براي فراگیري زبان در استعداد ویژه"وي 
نھاده شده است کھ در تمامي ابناء بشر صرف نظر از اینکھ در 

؛ )77: 12,1981ریورز" (داردام جامعة زباني متولد شده وجود دک
نامید کھ بعدھا عبارت  13آموزياو این توانائي را اسباب زبان

طبق ). 452: 1995, 15اكمجیان" (اي آنرا گرفتج 14دستور ھمگاني"
این نظرفرد مجھز بھ توانائي خاصي است کھ از ھمان بدو تولد 

این اسباب . افتدبا قرار گرفتن در محیط زباني بھ کار مي
را  ھاشمزبان آموزي است کھ اصالت دارد و محیط نقش کشیدن 

نھ، در بھ عبارت دیگر برخالف رویکرد رفتارگرایا. کندایفا مي
" 16لوح سفید"این دیدگاه انسان فاقد زبان و ھمانند 

نیست کھ با قرار گرفتن در محیط بھ ) 22: 2000, 17براون(
کند تدریج در اثر تکرار، تمرین و تقلید آنچھ دریافت مي

داراي زبان شود، بلکھ داراي استعدادیست کھ از اصول اولیھ 
 19فتي از محیطبرخوردار است و اطالعات دریا 18حاکم بر زبان

صرفًا شکل خاص ابعاد مختلف نظام زباني را در ھر زباني براي 
.نمایدآن تعریف مي  

البتھ چامسکي براي ادعاي خود دالئل قابلي را مطرح نموده 
زبان را ھمة كودكان نرمال در بسیاري از "از جملھ. است

ً◌ سریع  فرھنگھاي گوناگون بخوبي یاد میگیرند و آن را نسبتا ً
, ؛ ھمچنین)445: 1373, 21و پارك 20ھترینگتون" (میاموزند

کند محدود، گاه زباني کھ کودک از محیط دریافت مي"
تواند جمالت وط است ولي کودک ميغلنابھنجار، یعني ناقص و م

متعدد و ناشنیده تولید کند و بفھمد و نیز بین دانش زباني 
شود افت ميمشترک فراوان ی هافراد مختلف یک جامعة زباني وجو

علیرغم اینکھ محیط زباني افراد یک جامعة زباني یکي نیست 
یعني ھر کودکي در خانواده و محیط اجتماعي خاص و تا حدي 

رویکرد ).  18: 1378, دبیر مقدم( "یابدمتفاوت پرورش مي
نامیده  22یانھادگراچامسکي نسبت بھ اکتساب زبان رویکرد ذاتی

.شودمي  
رابطھ با اکتساب زبان، کھ این مقالھ سومین رویکرد نظري در 

نظریھ پردازان قائل بھ دیدگاھھایدر صدد مقابلھ و مقایسھ 
                                                             
12Rivers 
13Language Acquisition Device (LAD) 
14Universal Grammar (UG) 
15Akmajian 
16Tabula Rasa 
17Brown 
18principles 
19parameters 
20Hetherington 
21Parke 
22innatist 
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ن است ھمان آ Constractivism . باشدمي 23گرایانھیا رویکرد تعامل
-ساز و پردازش"نکتھ قابل ذکر آنکھ در ادامھ، معادل فارسي 

د این رویکر. "برایاین واژه بھ کار گرفتھ شده است" گرائي
بر نقش محیط زباني در تعامل با استعداد ذاتي کودک در مسیر 

-گرایانھ بیان ميرویکرد تعامل. ورزدپرورش زبان تأکید مي
دارد کھ زبان در نتیجة تعاملي پیچیده میان ویژگیھاي 
-انساني منحصربفرد کودک با محیطي کھ کودک در آن پرورش مي

رویکرد نفش این ؛)22: 2003, 24الیتبون"(گیردیابد، شکل مي
.تري را براي محیط قائل استبسیار قابل مالحظھ  
گرایان بر این بیشتر تعامل ،بطور مثال برخالف پیروان چامسکي

گردد تا با سطح توانائي زباني کھ تعدیل مي"مدعا ھستند کھ 
 دفراگیرنده زبان تطبیق یابد عاملي بسیار حیاتي در مور

ا بر اھمیت زباني کھ کودک آنھ. گردداکتساب زبان محسوب مي
مخاطب آن است یعني زباني کھ نھ تنھا مورد خطابش کودک است 
بلکھ بھ نحوي تعدیل شده تا درکش براي او سھل گردد تأکید 

.)22: 2003, الیتبون"(ورزند  
نکتھ حائز اھمیت دیگر آن است کھ طبق این رویکرد توانائي 
خاصي آنگونھ کھ چامسکي مطرح کرده است، براي فراگیري زبان 

و اکتساب زبان نیز مشابھ و متأثر از اکتساب "وجود ندارد، 
.)23: 2003, الیتبون"(باشدانواع دیگر مھارتھا و دانشھا مي  

تدوین این مقالھ بوده آنچھ در زمینھ این رویکرد محرک اصلي 
گرایان طیف وسیعي از نظریات را است این است کھ تعامل

دربارة نسبت تعامل ساختارھاي ذاتي ذھن انسان و محیطي کھ 
این مقالھ . اندھاي زباني است ارائھ دادهفراھم آورندةنمونھ

 اھترین این دیدگاهدرصدد است بھ طرح برخي از قابل مالحظھ 
در این راستا ابتدا سعي . را مقایسھ نمایدبپردازد و آنھا 

رویکرد ساز و اي مختصر از پدیدار شدن خواھد شد تاریخچھ
ن شود و یھاي اصلي آن تبیرائھ گردد و مؤلفھگرائي اپردازش

پردازان این رویکرد سپس مقایسھ و مقابلة دیدگاھھاي نظریھ
.ردفراگیري زبان صورت پذیتحول شناخت و بخصوص در رابطة با   

چیست؟ساز و پردازشگرائی  
یکي از عبارتھایي کھ پا بھ عرصة ادبیات روانشناسي گذاشتھ 

اي است کھ در بردارندة خورد واژهو روزبروز بیشتر بھ چشم مي
«کلمة . پردازي استمفھوم سازه construct «و »   construction براي » 

«قرنھا مورد استفاده بودند ولي واژه  Constructivism اي مھکل» 
ولي ھمانگونھ کھ ذکر شد استفادة آن در . نسبتًا جدید است

.عناوین مقاالت و کتب روانشناسي رو بھ افزایش گذاشتھ است  

                                                             
23interactionism 
24Lightbown 
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«فعل  construct از ریشة التین »  con struere آمده است بھ معني  

دائم سازمان بخش فرایندھاي . مرتب ساختن یا سازمان دادن
constructivismمفھوم محوري  ، 25طبقھ گفتھ میشل ماھوني. است   

در زمرة نخستین افرادي کھ در آثار آنھا بھ نحوي 
constructivismردپائي از  خوردبھ اسامي بھ چشم مي 

 – 560(27، بودا)قبل از میالد قرن ششم( 26لئوتزوھمچون
 477 – 540(28ھراکلیتوسو فیلسوفنامی )قبل از میالد 477

ساز و  رھنگ غربدر ف. خوریمر ميب) قبل از میالد
ھاي خود را بر ایده اءاغلب منشگرایانپردازش

 - 1804( 30امانوئل کانت، )1668 – 1744( 29ویکوافکار
و ھانس ) 1788 – 1860( 31رھاوپنو آرتور شو) 1724
-بر نقش خیالویکو. دانندمي) 1852 – 1933( 32وایھینگر

. پذیري انسان تأکید داشتپردازي و اسطوره در تطبیق
- نمود و ایدهبر تأثیر الگوھا در تفکر  تأکید ميکانت 

آنچھ . دانستمي انسانتجارب  بخش ھا را اصول سازمان
نامید در واقع پیشینھ آن چیزي است کھ مي33مقولھ او

.شودخوانده مي 34امروزه سازه  
:ماھوني ادامھ میدھد کھ  

 1841( 36کھ یوھان ھاربرتپویائیبراساس دیدگاه  35پیاژه
تحول توصیفتوصیف کرده بود الگوئي را براي ) 1776 –

شناختي ارائھ نمود کھ بر محور تعادل قرار گرفتھ 
الش براي رسیدن بھ یک حالت تپیاژه شناخت را . است

وي . داندتعادل میان آنچھ آشنا و آنچھ ناآشناست مي
نظم  یشدارد کھ ما دنیا را با نظام بخشیدن خوبیان مي
تفکر جاري در  »ساماندھي– خود«این مفھوم . دھیممي

. در مورد تجربة انسان است گراساز و پردازش دیدگاه
توسط  گراساز و پردازش ھاي نظريترین نمونھیکي از قوي

» نظام حسي«در کتابي تحت عنوان )1952( 37فردریش ھایک
در این اثر، ھایک نشان داده کھ . ارائھ شده است

                                                             
25Mahoney 
26Lao Tzu 
27Buddha 
28Heraclitus 
29Giambattista Vico 
30Immanuel Kant 
31Arthur Schopenhauer 
32Hans Vaihinger 
33category 
34Construct/schema 
35Piaget 
36Johann Herbart 
37Friedrich Hayke 
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-ارج از خود ميبیشتر آنچھ معتقدیم در مورد دنیاي خ"
."ھایي در مورد خود ماستدانیم، در واقع، دانستھ  

در نیمة دوم قرن بیستم نیز بھ رشد خود  گرائيساز و پردازش
-ادامھ داد و اکنون موضوع بحث کتب متعدد و مجالت علمي بین

ساز و کند کھ رشد سریع آن گاھي چنین وانمود مي. المللي است
در حالیکھ قرنھاست کھ . دستاوردي اخیر است گرائيپردازش

در  گرائيساز و پردازشجامعة  1996در سال . مطرح بوده است
علوم انساني تشکیل شد تا زمینھ ساز و سرعت بخش نظریھ 

ي باشد کھ انسان را در یھاتحقیق و بھ کارگیري ایده ،پردازي
لحاظ مسیر خود ساماندھي فعاالنھ پیچیده، اجتماعي بستر و از 

.نمایندرشد پویا تلقیمي  
-ساز و پردازشھاي اصلي پردازیم بھ مؤلفھاکنون مي

(constructivism)گرایي :طبق نظر ماھوني   
ھاي گوناگون کھ بھ پنج اصل اساسي در تمامي نظریھ 

. 1. اند وجود داردپرداختھ گرائيساز و پردازشامر 
ط تبارا. 4خود یا نفس . 3نظم. 2عاملیت فعال 

تحول در تمام طول تداوم . 5اجتماعي نمادین و 
.عمر  

با بکارگیري واژگان و ادبیات  گرائيساز و پردازش
پردازد کھ، اوالً، تجربة مختلف، بھ طرح این نکتھ مي

این مشخصھ  ؛انساني متضمن عاملیت فعال دائم است
از دیدگاھھاي  گرائيساز و پردازشمتمایز کنندة 

تي جبرگر است کھ انسان را گر یا بھ عبارتعیین
عاملي ناچیز و منفعل در گیر و دار فرایندي از 

.دانندتر ميجریانات عظیم  
مؤلفة دوم آنکھ بیشتر فعالیت انسان مصروف  

 و بنديدستھ ؛یعنيگرددفرایندھاي سامان بخش مي
سامان بخشي تجارب کھ از طریق فرایندھاي معناساز 

.پذیردذھني و احساسي صورت مي  
دارند طبق مؤلفة سوم بیان مي گرایانساز و پردازش

دھي فعالیت شخصي اساسًا خود کھ سازمان
شود کھ خویشتن فرد ياین امر موجب م.است38مرجوع

نقطة اتکا تجربھ کردن واقع شود و موجب ایجاد 
ولي خویشتن فرد . گردداحساس عمیق از ھویت فردي مي

افراد در  کھبل .کارتي نیستد39تفکراي تنھا ازجزیره
-یابند و رشد مياي زنده از ارتباطات وجود ميشبکھ

.کنند  

                                                             
38self referent; recursive 
39mentation 
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-ساز و پردازشچھارمین مؤلفة مشترک در دیدگاھھاي  

د نماین است کھ افراد فارغ از بستر نظامگرایانھ
.ساختار اجتماعي و نمادین خویش قابل درک نیستند  

-دھي فعال، معنينھایتًا، اینکھ تمامي این خودسامان
مي ئدار و اجتماع بستر نمایانگر جریان رشدي دا

از ضروریات محسوب  40تنشھایدیالکتیکاست کھ در آن
نظمي دوشادوش ھم در تمام طول نظم و بي. شوندمي

کھ برقرار گردد، پویا  يعمر وجود دارند تا تعادل
.گرددحاصل نمي بھ طور کاملالبتھ ھرگز   

در  گرایانھو پردازش ساز الذکر بیانگر دیدگاهپنج مؤلفة فوق
این دیدگاه بر تکاپویي . باشندرابطھ با تجارب انسان مي

رشد در تعامالتي  مند از طریق خویشتن روبھمعنادار و ھدف
.ورزدپیچیده و غامض تأکید مي  

اي از توان دریافت کھ طیف گستردهبنابر آنچھ گفتھ شد مي
-از و پردازشساند تا ھا و نظریات دست بھ دست ھم دادهایده

.شکل بگیرد گرائي  
ساز و اکنون بایستي دید کھ نظریة یادگیري مبتني بر دیدگاه 

.اي استچگونھ نظریھ گرائيپردازش  
-ساز و پردازشآید، اساسًا ھمانگونھ کھ از مطالب فوق بر مي

جھان نیست بلکھ ساختن » درباره«دارد کھ دانش بیان مي گرائي
ري ثابت نیست، بلکھ توسط فرد از دانش ام. و پرداختن آن است
ساز و رویکرد . گیرداش در مورد امور شکل ميطریق تجربھ

فرایندي  ورزکیدات» یادگیري/فراگیري«دربارة  گرائيپردازش
معلمان و متخصصان جمع  و است کھ مشتمل است بر فراگیرنده،

ھدف این دیدگاه خلق جوامع آموزشي است کھ بسیار بھ . آموزشي
در محیط واقعي، یادگیرنده . ترنددنیاي واقعي شبیھ تعامالت

آنھا بایستي . گیردمسئولیت یادگیري خویش را بھ عھده مي
شناسي خویش را پرورش دھند تا بتوانند توانائیھاي شناخت

عملکرد و یادگیري خویش را زیر نظر بگیرند و آن را ھدایت 
کدیگر بھ ھنگامي کھ افراد در یک فعالیت واقعي با ی. نمایند

ھاي خویش را در آن ھا و چارچوبپردازند، دیدگاهھمکاري مي
آنھا ممکن است با یک مسئلھ از . نمایندفعالیت لحاظ مي

و قادرند از طریق درک متقابل ، دیدگاھھاي مختلف روبرو شوند
الگوي ارائھ . دنحل بپردازبھ تبادل و تولید مفاھیم و راه

موجب شده تا بتوانیم بفھمیم  گرائيساز و پردازششده توسط 
-چگونھ از طریق تعامالت و فعالیتھاي سازوپردازانھ مشخص مي

این مدل یادگیري بر خلق معني . توان یادگیري را تسھیل نمود
از طریق تعامل فعالي کھ در بسترھاي اجتماعي، فرھنگي، 

.ورزدپذیرد تأکید ميتاریخي و سیاسي صورت مي  

                                                             
40dialectal tensions 
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ھاي افراد بررسي نظریھرابطھ با در در این راستا ادامة بحث 
اول آنکھ ھریک از افراد چھ . بر سھ محور استوار خواھد بود

اند؟ دوم چگونھ این نظریات در عرصھ اي را ارائھ دادهنظریھ
سازو پردازش گرائي قابل بررسي است و نھایتًا این نظریھ چھ 

.تآوردي در امر فرایند اکتساب زبان بھ ارمغان آورده اسدست  
 
 چگونگي رشد شناخت انسان از دیدگاه پیاژه

ترین در سؤیس بدون شک یکي از مطرح 1896ژان پیاژه متولد 
گذار وي در واقع بنیان. گرددھاي روانشناسي محسوب ميچھره

. باشدمطالعات مربوط بھ روانشناسي رشد در انسان مي
, اندیشھ, زبان, ھوش(فكراصلیپیاژه شناخت مكانیزمھایذھني "

و تحول و شكلگیري آنھا در طول رشد ) استدالل و جز آن, داوري
).1: 1994, پیاژه و اینھلدر" (است   

بر سازه  41سازوپردازشگراییپیاژھایبجایتمركز بر رشد شخصیت"
دانش , ویخیلي بھ تفاوتھایفردي. متمركز است42ھایشناختي

و  44الدریج" (عالقھ مند نبود 43اجتماعییا رشد بسترمند
).  359: 1994 ,45ایدوز  

رشد ھوش و تحول ذھن در انسان در چھار "طبق مطالعات پیاژه، 
؛  این )10: 1376, توفیق وامیري" (پذیردمرحلھ کلي صورت مي

:چھار مرحلھ عبارتنداز  
رشد  ،سالگي 2از بدو تولد تا  46دورة رشد حسي  حرکتي -

.توانائي براي درک محیط  
ت سالگي، رشد توانائي الي ھف 2از 47رشد پیشعملیاتي دورة -

.درک نمادین  
الییازدھسالگي، رشد  7از  48عملیاتعینيدورة -

.تواناییفعالیـھایذھني و کاربرد زبان  
سالگي بھ بعد، رشد توانائي  11از  49عملیاتصوريدورة -

.پرداختن بھ مسائل انتزاعي  
پیاژه رشد "دارد بیان مي51از قول ولیگما 50طبق آنچھ دنالدرو

شعور . آوردسطح شعور یا درک افراد بھ حساب ميرا تغییر در 

                                                             
41personality development 
42cognitive structures  
43contextual development 
44Aldridge 
45Eddowes 
46The sensorimotor stage  
47The preoperational stage 
48The concrete operational stage 
49The formal operational stage 
50Donald Rowe 
51Weligema 
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تر معرفتي و شناختي در اینجا بھ معني کسب ساختارھاي پیچیده

ھاي درک در افراد توانائيو فرایندھائي است کھ منجر بھ رشد 
 تکامل نژاديرا در معناي شعور ھمچنینپیاژه. شوندمي

 "شد آن بھ کار گرفتھ تا مبین اکتساب زبان با) فیلوژنیک(
چامسکي با ھر دو معناي مورد نظر "قابل ذکر است کھ ). 1997(

دارد پیاژه در رابطھ با شعور یا درک مخالف است و بیان مي
صرفًا ... دانیم برخورداري انسان از زبان کھ تا آنجا کھ مي

نقل شده در دونالدرو ( "بھ معني افزایش سطح شعور نیست
چامسکي معتقد است انسان از ھمانگونھ کھ قبالً ذکر شد ). 1997

ابزاري ویژه براي اکتساب زبان برخوردار است کھ بھ طور 
حال آنکھ دیدگاھھاي . ذاتي در او بھ ودیعھ نھاده شده است

مبتني بر نظر پیاژه وجود چنین ابزار ذاتي و دروني را کھ 
پیاژه . شوندمختص ایجاد و رشد زبان در فرد باشد منکر مي

اي است اکتساب زبان حاصل رشد شعور طي مرحلھدارد کھ بیان مي
نام نھاده است و ذکر آن در " دوران حسي حرکتي"کھ وي آنرا 
در این دوران فرد از توانائي بازنمائي نمادین . باال رفت
شناسي یا نمادشناسي گردد و داراي توانائي نشانھبرخوردار مي

د و معوق و نشود کھ بھ صورت بازیھاي نمادشناختي، تقلید کٌ مي
طلوع زبان در فرد مقارن است با رشد . کندتجسم ذھني بروز مي

بازنمائي نمادین کھ متکي است بر ھماھنگي رو بھ افزایش و 
. دروني سازي یا بھ عبارت رایج بھ خاطرسپاري الگوھاي ذھني

رشد زبان كودك حاصل ھمان ", طبق نظر پیاژه, بھ عبارت دیگر
تعادل , ژنتیك(حول شناخت است چھار عامل اصلي مؤثر در ت

).  97: 1370, سیف و بقیھ)" (اجتماعي و فرھنگیآموزشي, جویي
     
محور دوم در رابطھ با نظریات پیاژه در زمینة رشد شناخت در 
انسان معطوف است بھ مفھومي اساسي کھ پیاژه از آن با عنوان 

 تربراي پیاژه یادگیري یا بھ بیان کلي. کندیاد مي 52تعادل
تحول شناخت ھمیشھ فرایندي است براي رسیدن بھ تعادل میان 

بھ عبارت  ؛داند و آنچھ کھ قرار است یاد بگیردآنچھ فرد مي
داند و در صدد و آنچھ نمي یشھادیگر تعادل میان دانستھ

رشد (بھ نظر نمي رسد عوامل سنتي . "دانستن یا شناخت آن است
براي تبیین تحول ) تجربة مكتسب و تأثیرات اجتماعي, داخلي

كافي باشند؛ باید بھ انھا عامل چھارمي افزود كھ ھمانا 
). 120: 1374, منصور و دادستان" (تعادل جویي است  

بر این اساس آنچھ قرار است یاد گرفتھ شود را در چھار طبقھ 
.بندي نمودتوان دستھمي   

:این چھار نوع را بھ صورت ذیل خالصھ نموده است53نادایلریس  

                                                             
52equilibrium 
53Knud Illeris 
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یا  54انباشتينوع اول یادگیري با عنوان یادگیري 
مشخصة این نوع یادگیري . شودیادگیري مکانیکي یاد مي

آن استکھ نکتھ فراگرفتھ شده یک مجموعھ اطالعاتي 
اي جدید کھ قسمتي از ھیچ چیز دیگري مجزاست، مجموعھ

بنابراین، یادگیري انباشتي غالبًا در سال اول . نیست
رخ د، لیکن بعدھا فقط در مواردي خاص پذیرعمر صورت مي

کھ فرد بایستي چیزي را یاد بگیرد کھ عاري از  دھدمي
است مثل یک شماره تلفن یا یک رشتھ طوالني  و سیاق متن

نتیجھ این گونھ فراگیري آن است کھ فرد بھ . از کلمات
صورت خودکار و تنھا در شرائط ذھني مشابھ با شرائط 

یادآوري نکتھ فراگرفتھ شده ھنگام یادگیري قادر بھ 
اساسًا این ھمان گونة یادگیري است کھ در . خواھد بود

شود و نیز مبناي شرطي تربیت حیوانات بھ کار گرفتھ مي
.دھدگرایانھ را تشکیل ميسازي در روانشناسي رفتار  
ترین نوع آن است یادگیري گونة دوم یادگیري کھ رایج

بھ این معني . است55یادگیري از طریق افزودنھمگوني یا
 ینھاي قبلي پیشکھ اطالعات جدید بھ الگوھا یا دانستھ

-بطور مثال مي. گرددافزوده شده و با آنھا مرتبط مي
توان بھ آموزش در مدارس اشاره نمود کھ نکات بھ صورت 
دائم بر مبني آنچھ قبالً آموزش داده شده بھ آنھا 

ن است کھ مشخصھ این گونھ فراگیري آ. گردندافزوده مي
ھاي نکات آموختھ شده بھ نحوي با الگوھا و شبکھ

یابد کھ اگر فرد از لحاظ اطالعاتي موجود ارتباط مي
ذھني معطوف بھ زمینة مورد نظر شود تقریبًا بھ راحتي 

مثالً ھمان . تواند نکتھ آموختھ شده را بھ خاطر آوردمي
موضوعات یادگرفتھ شده در کالس درس کھ بھ خاطر آوردن 

. پذیردآنھا در شرائط دیگر معموالً بھ دشواري صورت مي
ھاي کالسي را ًا آموختھمبھ ھمین دلیل است کھ عمو

ورد و آیادھاي غیر کالسي بھ توان در زمینھبراحتي نمي
.کار گرفت  

شویم کھ با موقعیتھایي روبرو ميدر گونة سوم، 
 بھ الگوھا و ًا و بھ آسانيتوانیم فوررویدادھا را نمي

در . ھاي اطالعاتي فرا گرفتة خویش مرتبط سازیمشبکھ
این صورت فرد از درک و برقراري ارتباط با موضوع 

ولي اگر نکتھ مھم یا جالب بھ نظر . ماندعاجز مي
بیاید، یا شخص مصر بھ حصول آن باشد، آنگاه یادگیري 

دھد کھ آنرا از گونھ سوم رخ مي
-نام نھاده 56ودتطبیقییاماوراء نظام درکي موجیادگیری

                                                             
54cumulative 
55assimilation or by addition 
56accommodative; transcendent 
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این بدان معني است کھ فرد یکي از الگوھا یا . اند

اي ریزد و آن را بھ گونھھاي موجود را فرو ميشبکھ
دھد کھ نکتة جدید را بتواند جزو آن جاي تغییر مي

بخشي از بناي موجود را ھم بنابراین فرد بایستي . دھد
تواند تخریب و ھم آن را بازسازي نماید و این مي

فرد بایستي . باشد سارف انتواي سخت و جانکاه و بھتجر
پا را از چارچوب مفروضات خویش فراتر نھد و چیزي را 

نتیجة این گونھ . کھ اساسًا متفاوت و جدید است بپذیرد
فرایند یادگیري آن است کھ در بسیاري شرایط مختلف و 
بسترھاي مربوط نکتة فراگرفتھ شده قابلیت بکارگیري 

در این صورت در فرد بھ اصطالح واقعًا درک . کندپیدا مي
.صورت گرفتھ و نکتھ درونساز شده است  

ھاي اخیر این نتیجھ حاصل شده، کھ نھایتًا، در دھھ
گونة مؤثر دیگري از یادگیري وجود دارد کھ از آن با 
عبارات و اصطالحات متفاوت از قبیل یادگیري قابل 

این گونھ . شودیاد مي59یا تحولي58، فراگستر57مالحظھ
دچار  یادگیري بھ شرائطي اشاره دارد کھ در آن فرد

شود کھ ھمراه است با تحوالت اساسیشخصیتیمي
این  تجدیدمبانیشناختي، ھیجاني و اجتماعي در فرد،

تحول شکستي است در شالوده شناختي فرد در نتیجھ 
اي تجربة شرائط بحراني حاصل از چالشھائي کھ فرد چاره

- وگرنھ بھ بن بست برمي ،بیندادین خود نميجز تحول بنی
.خورد  

شود کھ این چھار نوع یادگیري اساسًا از بدین ترتیب مالحظھ مي
لحاظ گستره و ماھیت باھم متفاوتند و اصوالً برخي صرفًا بعد 

لیکن، . کننداز سپري شدن سنین خاصي قابلیت رویدادن پیدا مي
رایج در اکثر ھاي ریزيبسیاري از رویکردھا و برنامھ

فعالیـھاي تحصیلي و درسي مبتني بر یادگیري از نوع دوم یا 
گذاري بھ گرچھ امروزه چنین ھدف. ھمان یادگیري ھمگوني است

.آیدنظر نارسا مي  
توان دیدگاھھاي پیاژه در بنابر آنچھ ذکر شد، بطور خالصھ مي

 الً تحول دروبطھ با یادگیري را بھ این نحو خالصھ کرد کھ اصرا
شد راي است از مبتني بر مرحلھ والشناخت و درک فرد ا

دوم آنکھ فرد در  ؛بیولوژیکي کھ فرد در آن قرار دارد
ھا و آنچھ در معرض شناختش راستاي تعادل بخشیدن بین دانستھ

و سوم اینکھ این تعادل بھ تناسب . کندگیرد تالش ميقرار مي
ھاي مختلف ماھیت آنچھ قرار است فرا گرفتھ شود بھ گونھ

.شودبرقرار مي  
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-اکنون بنابر پنج مؤلفة بنیادین رویکردھاي ساز و پردازش
عاملیت فعال در دیدگاھپیاژھتوان مشاھده نمود کھ گرایانھ مي

انسان در یادگیري کامالً مشھود است، دوم نظام بخشي اطالعات و 
مان دھي شناختي اھا دائمًا در جریان است، سوم محور سدانستھ
در مورد مؤلفة چھارم طبق نظرنادایلریس  ود فرد است،فرد خ

پیاژه جزو روانشناسي است کھ در "بایستي ذکر شود کھ ) 2005(
. شوندبندیميرویکردي تحت عنوان روانشناسي رشد دستھ
ھایپویا روان چنینرویکردیگرایش بھ در نظر گرفتن جنبھ

تري را فرد دارد و شرایطاجتماعي معموالً نقش کمرنگ 60شناختي
و نھایتًا اینکھ فرایند ." کنددر دیدگاھھاي آنھا بازیمي
ھاي مختلف عمر، گرچھ بھ صور و تحول امري است کھ در برھھ
. ھاي مختلف، دائمًا وجود داردکیفیت  

 
61چگونگي رشد شناخت انسان از دیدگاه ویگوتسکي  

. باشدگرا ویگوتسکیميپرداز برجستھ دیگر ساز و پردازشنظریھ
بیان نقطھ نظرات این اندیشمند بالفاصلھ پس از بررسي 

زیرا ھمانطور کھ در قسمت . دیدگاھھاي پیاژه حائز اھمیت است
پیشین بیان شد، پیاژه از یک سو زبان را یک سیستم نمادین 

گیرد نماید کھ در راستاي فرایند تحول شناخت شکل ميتلقي مي
مستقل از بستر  عمدتاً و از سوي دیگر تحول و رشد شناخت را 

حال آنکھ عمومًا از ویگوتسکي بھ . نمایداجتماعي توصیف مي
شود کھ تحول تفکر و شناخت را ناشي عنوان چھرة بارزي یاد مي
نماید، و نیز فرایند اکتساب زبان از تحول زبان قلمداد مي

وي معموالً ساز و . گیردرا فرایندي اجتماع بستر در نظر مي
دارد کھ تعامل بیان مي و شودعي قلمداد ميگراي اجتماپردازش

. اجتماعي مبناي تحول شناخت است  
در  شدر بالروس متولد شد و مطالعات 1896سکي در سال تویگو

طي . زمینة فلسفھ ادبیات، تئاتر و روانشناسي صورت پذیرفت
» ذھن و جامعھ«کتابھاي خود را از جملھ  1934تا  1924سالھاي 

طالعات روانشناختي او مبتني بر فلسفة م. بھ نگارش در آورد
.مارکسیست بود  

نظریھ اجتماعي فرھنگي و یگوتسکي مبتني بر سھ مؤلفة اساسي 
):1سلیماني صفحھ (است   

بررسي تحول فرایندھاي ذھني -  
منشأ اجتماعي فرایندھاي ذھني انسان -  

در رشد عملکردھاي ) از جملھ زبان(ھاي نمادین نقش سیستم -
؛برتر ذھني  
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سلیماني در مقالة خود بھ توضیح این سھ مؤلفھ پرداختھ است 

:گرددکھ خالصة آن در ذیل ارائھ مي  
رغم در بررسي تحول فرایندھاي ذھني ویگوتسکي علي

رویکردھاي اندیشمندان عصر خود مانند پیاژه، روشي 
متفاوت را مبتني بر فلسفة دیالکتیک انگلز اتخاذ 

غییر و تحول عامل اصلي در این دیدگاه فلسفي ت. نمود
طبق نظر . رشد اجتماعي انسان درنظر گرفتھ شده است

انگلز، این تغییر بھ دلیل تنازع مستمر میان قواي 
- متضاد مانند تأثیر طبیعت بر انسان و بالعکس صورت مي

تنش میان این قوا شرائطي جدید براي رشد . پذیرد
.سازداجتماعي انسان فراھم مي  

-وتسکي مبتني بر بررسي تمامي مؤلفھروش دیالکتیک ویگ
ھاي اصلي در تاریخچة تحولي ذھني فرد از بدو تولد تا 

-وي را روشي تاریخي مي وشبھ ھمین دلیل، ر. مرگ است
ویگوتسکي در روش مطالعاتي خود در مورد رشد . نامند

گیرد کھ عبارتنداز ذھني فرد چھار سطح را در نظر مي
اریخچة اجتماعي ت ؛62تکامل نژادی سطوح تاریخچة

برشھاي زماني رشدشناسیدر و  ؛64؛رشدشناسي63فرھنگي
در سطح اول ویگوتسکي، و ھمچنین . 65بسیار کوتاه

مارکس، سعي در اشاره بھ تحول بنیادین صورت گرفتھ در 
آنچھ انسان را . رشد انسان در مقابل حیوانات دارند

سازد توانائي بکارگیري ابزار از میمون متمایز مي
توسط انسان و نیز تفاوتھاي بیولوژیک در رشد مغز 

سطح دوم، یعني سطح تاریخچة فرھنگي اجتماعي، . اوست
مربوط بھ توانائي بکارگیري ابزار و سیستمھاي نمادین 

در سطح سوم، یعني از . توسط کل جامعة انساني است
انساني است  ، اشاره بھ رشد ذھني فردي66رشدشناسيلحاظ 

و فرھنگي صورت ) بیولوژیک(کھ در دو بعد یعني طبیعي 
قوة طبیعي در برگیرندة عملکردھاي ذھني سطح . پذیردمي

انھ، و قوة دپائین است، مثل تصور و توجھ غیر عام
از  ،فرھنگي دربرگیرندة عملکردھاي برتر ذھني است

گي معتقد است کھ ستگووی .قبیل تفکر منطقي و یادگیري
کردھاي سطح پائین توسط محیط و عملکردھاي ذھني عمل

سطح چھارم، تحت . شوندبرتر توسط خود فرد کنترل مي
عنوان میکروژنتیک، اشاره بھ بررسي عملکردھاي ذھني 
انسان در برشھاي زماني بسیار کوتاه دارد، بطور مثال 
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العمل اولیھ فرد نسبت بھ یک کار در یک طي مدت عکس
.آزمایش  

یگوتسکي طي اولین مؤلفة دیدگاه خود بھ بنابراین و
عملکرد  ھبررسي چھار محوري مذکور در رابطھ بامطالع
.پردازدذھني انسان مي  

مؤلفھ دوم در دیدگاه ویگوتسکي منشأ اجتماعي 
طبق این اصل عملکردھاي . فرایندھاي ذھني آدمي است

ذھني برتر فرد، از قبیل تفکر و یادگیري ریشھ در 
طبق نظر ویگوتسکي ھرگونھ . دارند فعالیت اجتماعي

عملکرد در راستاي رشد فرھنگي کودک ابتدا در سطح 
-اجتماع، یعني بین افراد و سپس در سطح فردي ظاھر مي
.گردد  

اصل عمومي ژنتیک «طبق این اصل، کھ ویکوتسکي آنرا 
نام نھاده، عملکردھاي ذھني برتر مبتني  67»رشد فرھنگي

تري کھ اصوالً خارج از خود یعني در بس ،بر سطح اجتماعي
سپس الگوھاي فعالیتھاي . گیرندشکل مي ،فرد است

. گردندبھ تدریج دروني مي ناجتماعي در اثر تکرار شد
بھ عقیدة ویگوتسکي فرایند دروني شدن با استفاده از 

نقش . پذیردسیستمھاي نمادین از جملھ زبان صورت مي
.شده است زبان در این رابطھ در مؤلفھ سوم گنجانده  

ویگوتسکي براي توضیح نحوة ارتباط سطوح بین فردي و 
را برگزیده  68"منطقة رشد تقریبي" درون فردي عبارت

فاصلة میان سطح :"نمایدو آنرا اینچنین تعریف مي. است
کھ براساس معیار توانائي حل مسائل بطور (رشدي موجود 

کھ براساس (و سطح بالقوة رشد ) گرددمستقل تعیین مي
وانائي حل مسائل تحت راھنمائي یا ھمکاري با فردي ت

 ").شودکھ از توانائي باالتري برخوردار باشد تعیین مي
بنابراین فرد بھ واسطة تعامل با افراد تواناتر از 
خود مانند معلم، ھم کالسي، والدین یا ھرکس دیگر بھ 

رسد کھ در رابطھ با حل مسائل سطحي از توانائي مي
یعني از سطح بین . ند مستقالً عمل نمایدتوامربوطھ مي
و این تعامل .  شوددرون فردي وارد ميسطح فردي بھ 

ممکن نخواھد بود مگر از طریق سیستمھاي نمادین واسطھ 
.بھ خصوص زبان  

اي را در رابطھ نھایتًا ویگوتسکي در دیدگاه خود مؤلفھ
اي زبان در زمینھ رشد عملکردھاي برتر با نقش واسطھ

طبق نظر ویگوتسکي زبان . فرد در نظر گرفتھ استذھني 
. گیري فعالیتھاي ذھني و نیز ارتباطي استوسیلة شکل

ھمانگونھ کھ در رابطھ با مؤلفة دوم دیدگاه ویگوتسکي 
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ذکر شد زبان واسطة میان دو سطح بین فردي و درون 

نقش زبان در فعالیتھاي ذھني فرد با ظھور  و فردي است
طبق نظر وي در سن . گرددپدیدار مي 69محور نطق خویشتن

آغاز انتقال از سطح بین  محور ھفت سالگي، نطق خویشتن
با بھ کمال رسیدن . دھدفردي بھ درون فردي را نشان مي

تبدیل بھ نطق  محور این انتقال و تحول، نطق خویشتن
 محور طبق عقیدة ویگوتسکي نطق خویشتن. گرددت ميمصا

کودک با اموري فراتر از  گردد کھھنگامي پدیدار مي
وارد، کودک مدر این گونھ . شودسطح رشد خود مواجھمي

دھد و بھ ھمراه را در خود پرورش مي محور نطق خویشتن
آن با طلب کمکو راھنمائي از دیگران درگیر فرایند حل 

تبدیل بھ نطق صامت  محور نطق خویشتن. گرددمسائل مي
است صامت در ذھن گردد کھ گفتگوئي یا تفکر کالمي مي

.فرد  
و . یابنددر نطق صامت قواعد گرامري و آوائي تقلیل مي

بھ عقیدة ویگوتسکي . شودمثالً فاعل در سطح جملھ حذف مي
سازي ھم در ساختار گرامري و ھم در ففاین مخ

نھ، من «مثالً جملة . پذیردساختارھاي معنائي صورت مي
-مي» نھ«ھ تبدیل ب» خواھم بھ تماشاي فیلم برومنمي

.شود  
توان دریافت کرد در دیدگاه ویگوتسکي نیز پنج بدین ترتیب مي

گرایانھ بھ وضوح قابل دیدگاھھاي ساز و پردازش اسيسامحور 
.مشاھده است  
 
مقایسھ دیدگاه ھاي پیاژه و ویگوتسکي درباره رشد شناخت در 
 انسان
آراء و عقائد ویگوتسکي معموالً با نظرات پیاژه مقابلھ و 

اختالف . بخصوص در رابطھ با نظریھ تحول شناخت گردد،ميمقایسھ
نظري میان این دو وجود داشتھ مبني بر اینکھ برخي از 

 فردمفاھیم در چھ مرحلھ از تحول و رشد شناخت بایستي بھ 
، پیاژه معتقد بود کھ مھمترین برخالف ویگوتسکي. عرضھ شوند

نقش را عمدتًا ولیویگوتسکیاین. منبع شناخت خود کودک است
بدین معني کھ محیط اجتماعي . براي محیط اجتماعي قائل بود

کند تا از لحاظ فرھنگي، عاملي است مھم کھ بھ کودک کمک مي
ھر دوي این . در صورت لزوم، خود را با شرائط جدید وفق دھد

افراد درصدد یافتن این نکتھ بودند کھ چگونھ کودکان بر 
. آورندپس آنھا را بھ زبان ميده و سرھا تسلط پیدا کایده

پیاژه دریافت کھ کودکان بھ طور مستقل براي کشف مطالب با 
دنیاي فیزیکي در تعاملند ، در حالیکھ ویگوتسکي معتقد بود 

کودکان . کھ فعالیت ذھني انسان نتیجة فراگیري اجتماعي اوست
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پردازند و این با تسلط بر زبان با دیگران بھ تعامل کالمي مي
ویگوتسکي را بھ این نتیجھ رساند کھ برخورداري از زبان امر 

پیاژه . را تأثیر گذارترین برھة زندگي کودک قلمداد نماید
تأکید بر تحوالت شناختي ھمگاني داشت و ویگوتسکي این فرایند 

دید و نھ یکسان در ھمگان، والبتھ این امر را را گوناگون مي
پیاژه . ک میدانستھاي فرھنگي کودمبتني بر محیط و تجربھ

تحول شناختي داشت و  )زیستي(تأکید بر خط سیر طبیعي
.ویگوتسکي بر خط سیر فرھنگي این تحول  
 نتیجھ

براي ساز و فرایند فراگیري زبانبنابراین مالحظھ میگردد کھ 
لیکناینھا . گرایان ھم فرایندیذھني است و ھم تعامليپردازش

ش ذھنیخاصیبراي از لحاظ ذھني قائل بھ وجود ابزار یا بخ
اکتساب زبان نیستند و اکتساب ان را مبتني بر فرایندکلي 

ھمچنین نوع تعامل . حاکم بر یادگیري انسان محسوب مینمایند
مورد نظر یک تعامل مبتنیبرشرطیسازینیست بلکھ تعاملي است 
خالق و فعال کھ در ان خود فراگیرنده از محوریت برخوردار 

فمحیط و نحوه تعامل مورد نظر ولي در رابطھ با تعری. است
در . گرایان اختالف نظر وجود داردمیان خود ساز و پردازش

.اینمیان دو دیدگاه عمده بھ چشم میخورد  
محور را  نطق خویشتن، برخالف ویگوتسکي ،پیاژهاز یک طرف     

بھ تنھاییداراینقشي در راستاي رشد زبان یا بھ طور 
اصرار دارد کھ افراد  کلییادگیرینمیداند، و بر اینایده

ھنگامي کھ از لحاظ رشد طبیعي بھ سطح مناسب رسیده باشند 
ویگوتسکي در دیدگاه خود قادر بھ یادگیري ھستند؛ ازطرفدیگر

اي زبان در زمینھ رشد اي را در رابطھ با نقش واسطھمؤلفھ
مي توان گفت . عملکردھاي برتر ذھني فرد در نظر گرفتھ است

واماندگي در كسب مھارت در ارتباطات "كھ طبق نظر وي نیز 
بیش از اندازه مانع ) خواندن و نوشتن, فھمیدن ,سخن گفتن(

: 1368, شرفي" (رشد عمومي فكري و رشد شناسایي كودك میشود
گیري فعالیتھاي طبق نظر ویگوتسکي زبان وسیلة شکل). 117و 116

 زبان واسطة میان دو سطح بین فردي. ذھني و نیز ارتباطي است
نقش زبان در فعالیتھاي ذھني فرد با  و و درون فردي است
 کودک نطق خویشتن. گرددپدیدار مي محور ظھور نطق خویشتن

دھد و بھ ھمراه آن با طلب کمکو را در خود پرورش مي محور
بنا . گرددراھنمائي از دیگران درگیر فرایند حل مسائل مي

ت را بھ در عرصھ تعامل فرد با محیط اصال پیاژهبراین
طلب کمکو راھنمائي از بر  ویگوتسکيامادگیرشدي فرد میدھدولی

سیستمھاي نمادین واسطھ بھ خصوص و بنا براین ضرورت  دیگران
.تاکیدمیورزدزبان  

 
 



92                         International Multilingual Journal of Contemporary Research,Vol. 2(1), March 2014             
 

 
 منابع

 
پیاژه, ژان و باربالینھلدر (1373). روانشناسیكودك.  مترجم: 

.نشر ني: تھران. زینتتوفیق  
توفیق, زینت و محمد علیامیري (1376). تقلید و تجسم از 

 دیدگاھپیاژه و والن. تھران: نشر ني.
دبیر مقدم, محمد (1378). زبانشناسینظري: پیدایش و تكوین دستور 

 زایشي. تھران: انتشارات سخن.
سیف, سوسن و بقیھ (1370). روانشناسي رشد. جلد اول. تھران:  

).سمت(سازمان مطالعھ و تدوینكتب علوم انساني دانشگاھھا   
شرفي, محمد رضا (1368). مراحل رشد و تحول انسان:  بھ ضمیمة مقدمھ 

اي بر دیدگاه اسالم در مورد رشد. تھران: وزارت فرھنگ و 
.  سازمان چاپ و انتشارات, ارشاد اسالمي  

منصور, م. و دادستان, پ. (1374). دیدگاھپیاژه در گستره تحول 
رواني: مراحل تحول آزمونھایعملیاتتشخیص از كودكي تا 
 بزرگسالي. تھران: مؤسسھ انتشارات بعثت.

ھترینگتون, اي. میویس و راس دیپارك (1373). روانشناسیكودك: از 
دیدگاه معاصر. جلد اول. مترجمان: جواد طھوریان و بقیھ. 

.   معاونت فرھنگي, آستان قدس رضوي: مشھد  
 
Akmajian, Andrian et al. (1995). Linguisticas: An Introduction to Language and 

Communication. 4th ed. London: MIT Press. 
Aldridge, Jerry and Anne Eddowes (1994). "Analytic psychology, constructivism, and 

education." Journal of Instructional Psychology. Dec. 94, Vol. 21 Issue 4.   
Brown, H. Douglas (2000). Principles of Language Learning and Teaching. 4th ed. New York: 

Addison Wesley Longman Inc.    
Illeris, Knud (2005). “A Comprehensive Understanding of Human Learning” Human 

Learning: A Holistic Approach. Peter Jarvis and Stella Parker eds. Oxon: Rutledge 
Lightbown Patsy M., Nina Spada (2003). How Languages Are Learned.  8th  impression. 

Oxford U.P,. 
Mahoney, Michael J. “Constructivism: What Is Constructivism and Why Is It Growing?” 

http://www.constructivism 123.com/index.htm. 
Rivers, Wilga M. (1981). Teaching Foreign Language Skills. 2nd Ed. Chicago and London: 

University of Chicago Press.  
Rowe, Donald. “Chomsky and Piaget: Assimilation and Accommodation” 

http://www.phsics.usyd.edu.aw/~drowe/research/theoretical/language.html. 
Soleimani, Hasan. “Central Issues on Language and Thought: Lev Vygotsky” 
http://www.soleimani.8m.net 
Steinberg, Danny D. (1991). Psycholinguistics: Language, Mind and World. London and New 

York: Longman.    
 


