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  مبانی نظري آموزش فلسفه به کودکان

  *مژگان رشتچی

  چکیده
موجود دربارة رشد زبان کودك،  هاي مقالۀ حاضر پس از بررسی اجمالی برخی نظریه

 ویگوتسکیطور اخص دیدگاه  به نگر ، و نقشنگر هاي رفتارگرا، فطري جمله نظریهاز
. اسـت   داده مورد مطالعه قرار دیگر را یکبا  ها آندربارة رشد زبان و تفکر و ارتباط 

دادن شمول نظریۀ ویگوتسکی در تفسیر ارتباط زبان و تفکر  هدف این بررسی نشان
گـري،   بررسی دو مفهوم عمدة نظریۀ وي، یعنی منطقۀ مجاور رشد و میانجی. ستا

است که این دو مفهوم در روند آموزشی فلسفه براي کودکان سـودمند    کرده  روشن
خوانی نظریۀ ویگوتسکی با مبانی فلسفه براي کودکـان، مسـئلۀ    این مقاله، هم. است

فکري کودکان و نقش اجتمـاعی  آموزش کودکان، نقش آموزش در بهبود روندهاي 
. اسـت   داده  هاي گوناگون مورد بحث قرار برد تفکر کودکان را، از جنبه زبان در پیش

نظر نویسنده بررسی نظریات ویگوتسکی درك درستی از ضرورت آموزش فلسفه  به
هاي علمی آموزش فلسـفه بـه کودکـان و تطـابق      دهد و پایه می  دست به کودکان به

  .سازد می  هاي علمی را روشن نظریهآن با  هاي آموزش روش
  .کودکانگري، فلسفه براي  رشد زبان و تفکر، منطقۀ مجاور رشد، میانجی :ها کلیدواژه

  
  مقدمه
هاي محیط اجتماعی تأثیرگذار در  رشد کودك براي درك انسان بالغ و تعیین مشخصه بررسی

یات هر نسل دارند و بدون کودکان نقش بسزایی در تجدید ح. پرورش وي بسیار مهم است
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. )14: 1991پلگرینـی،  (توجه به رشد کودك و آموزش او، پیشرفت جامعۀ بشري ممکن نیسـت  
هـاي آموزشـی و تربیتـی     روش چهارچوبتواند  تحقیق در مورد چگونگی رشد زبان و تفکر می

هاي کـودك   شکوفایی توانایی  گیري محیط آموزشی منجر به شکل  کند و به  مؤثر و مفید را روشن
هاي موجود دربارة رونـد رشـد زبـان و تفکـر کـودك       این بررسی برخی نظریه بنابر. رساند  یاري

تواننـد   نگرنـد و مـی   هاي متفاوتی به موضوع می ها از جنبه رسد، زیرا این نظریه می نظر ضروري به
  .گشا باشند هاي آموزشی مناسب راه در انتخاب روش

هـا در اسـتفاده از تعـداد محـدودي      زبان، توانایی انسـان اولین نکتۀ مهم در بررسی رشد 
 سـالگی شـکل   این توانایی در دوران کودکی و تا پیش از پنج. عالئم براي سخن گفتن است

کنند و عقایدشـان را بـا    موضوعات گوناگون فکر  سازد به ن را قادر میساال بزرگگیرد و  می 
ان و کارشناسان تعلیم و تربیت را شناس وانرهاست ذهن  سال چه آن. دیگران در میان بگذارند

است، چگونگی رشد زبان و نحوة ارتباط آن با رشد تفکر و شـناخت    کرده  به خود مشغول
براي مثـال ممکـن اسـت    . در حیطۀ فراگیري زبان، رویکردهاي گوناگونی وجود دارد. است

امـل شـناختی،   کنند، بعضی دیگـر بـه بررسـی عو    بعضی از محققان بر مباحث نظري تمرکز
اجتماعی و یا تکوینی مؤثر در روند فراگیري زبان بپردازند و یا معتقد باشند که با کاوش در 

 توان به قـوانین رشـد زبـان و تفکـر دسـت      هاي زبان کودك در طی مراحل رشد می ویژگی
قطعیت دارد این است که کودکان توانایی شگرفی در فراگیري زبان دارنـد؛ بـا    چه آن. یافت 

هـاي   توانند پیـام  ، می)کردن کردن و گریه وغون مانند غان(هاي ایجاد ارتباط  ور اولین نشانهظه
شـنوند،   سالگی کلماتی را که در محیط اطراف خود می متعدد و متفاوتی را برسانند و در یک

ایـن   ي ازمـاهگی تعـداد   در حدود هجده. ها را به زبان بیاورند کم اولین واژه کنند و کم تقلید
شـان حـاوي    اي کـه زبـان   گونـه  کنند، به  می ترکیب دیگر یکبا گیري  طرز چشم بهرا ژگان وا

سـالگی و بـا افـزایش درك از زبـان،      در سـه . اي خواهد بود کلمه ـ سه ترکیبی ازجمالت دو
 اینگـرم  .دهد کند، سؤال کند و پاسخ   تواند در مکالمات روزمره با اطرافیان شرکت کودك می

)Ingram, 1996(  کند می مراحل رشد زبان کودك را به چهار دوره تقسیم:   
 ؛سالگی از بدو تولد تا یک :زبانی دورة رشد پیش. 1
 ؛سالگی سالگی تا یک و نیم از یک :اي کلمه گفتارهاي تک پاره. 2
 ؛از حدود یک و نیم تا دوسالگی :ترکیب کلمات اولیه. 3
 .سالگی سه :جمالت ساده و پیچیده. 4

یابـد و پـس از آن کـودك بـه فراگیـري       می  هاي آغاز دبستان ادامه ان تا سالفراگیري زب
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 اسـت چـه بگویـد، یـاد      گرفتـه  که یاد بر این پردازد؛ یعنی عالوه ماعی زبان میهاي اجت نقش
  .گیرد چه نگوید و کجا نگوید می

  : شویم رو می ههایی روب در طی این روند با سؤال
کودك را از گریه و تولید صداهاي نـامفهوم بـه تولیـد    ها و ساختارهایی  چه مکانیسم. 1

   رسانند؟ زبان می
  زبان و تفکر کودك دخالت دارند؟ چه عواملی در ظهور و رشد. 2
  دارد؟ اي میان رشد زبان و تفکر وجود چه رابطه. 3
  کنند؟ می محققان چگونه پیدایش و رشد تفکر و زبان را تفسیر. 4

  
  دكهاي رشد زبان کو بررسی نظریه

هاي گوناگونی در مورد رشد زبان مطرح است که هریک از منظر خاصی بـه موضـوع    نظریه
پـردازد   هاي رشد زبان کودك می مقالۀ حاضر به بررسی اجمالی آن دسته از نظریه. پردازد می

تري در درك نظریۀ ویگوتسکی و نقش آموزش در رشـد زبـان    که از دید نگارنده نقش مهم
بـانی آمـوزش   ترسیم ارتباط نظریۀ ویگوتسـکی بـا م   هایی مقالۀ حاضرهدف ن. فکر دارندو ت

  .فلسفه به کودکان است
  

  هاي رشد زبان کودك مروري بر نظریه
شد، نظریـۀ    ی که براي مدتی در حیطۀ رشد زبان کودك مطرحشناس روانهاي  یکی از نظریه

ه اسـت، امـا   رفتارگرایی است که اگرچه از نظـر بسـیاري از محققـان مـردود شـناخته شـد      
ان را بر آن داشته تا با تعمیق نظرات و تحقیقـات خـود،   شناس روانو  ،پردازان، محققان نظریه

نظریـۀ رفتـارگرایی بـر تغییـر رفتـار و      . پی یافتن درستی و یا نادرستی مبـانی آن باشـند   در
هـایی کـه    هـا و تـداعی   وجوي نقش محیط براي توضیح این رفتارهاست و با ارتبـاط  جست
بـراي رفتارگرایـان زبـان    . کار دارد و گیرند، سر می  شکل ها آنها و پاسخ به  محرك قازطری

 ,Watson(واتسـون  یک مهارت است و تفاوتی با بقیۀ رفتارهاي انسان نـدارد؛ بـراي مثـال    

اي از رفتـار   طور بنیادي نوع بسیار سـاده  هایش، به است زبان برخالف پیچیدگی معتقد )1924
کلی، رفتارگرایان بر رفتارهاي زبانی قابل مشـاهده   طور به. استزننده  گولیا در واقع عادتی 

. پردازند هایی با منشأ محیطی می ها و محرك وجوي ارتباط بین پاسخ دارند و به جست تأکید
اگـر پاسـخ خاصـی    . از نظر یک رفتارگرا، رفتارِ زبانیِ مؤثر پاسخ صحیح به محـرك اسـت  
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هـاي   آن دسته از پاسخنتیجه کودکان شود، در یا شرطی می دت تبدیل شدهشود به عا  تقویت
  .کنند می شده را تولید زبانی تقویت

نکتـۀ مهـم   . است) Skinner, 1957(اسکینر  پردازان رفتارگرایی ترین نظریه یکی از معروف
هـاي   توانـد بـه محـرك    آن موجود زنده مـی  بر اساساست که » شدن عامل شرطی«نظریۀ او 

شـدن   موجـب شـرطی    )بر اثر تکرار(دهد و تقویت عامل   بل مشاهده پاسخقا مجهول یا غیر
جوهرة نظریۀ اسکینر این است که زبان رفتاري کالمی است و انسان بـا اسـتفاده از   . شود می

زبـان نیـز ماننـد    . )4: 1993وود، (دهد   تواند به نیازهاي خود پاسخ عنوان عامل می صداها به
شود؛ یعنی وقتی پیامد رفتاري، پـاداش باشـد، آن    می  دهایش کنترلوسیلۀ پیام رفتارها به ۀبقی

شـده    نشود، تضعیف  باشد یا تقویت  شود و وقتی رفتاري پیامد تنبیهی داشته تر می رفتار قوي
  .رود و از بین می

محققـان   امـروزه . گرفـت  قـرار  )Chomsky, 1959( چامسکی نظریات اسکینر مورد انتقاد
هاي رفتارگرایان، نقش تفکر و  فاق بر این نظر هستند که چون نظریهات هحیطۀ فراگیري زبان ب
توانـد نحـوة    گیرد، براي توضیح روند فراگیري زبان کافی نیست و نمی شناخت را نادیده می

تر از آن است که بتوان بـا   عبارت دیگر فراگیري زبان اول پیچیده دهد؛ به  رشد آن را توضیح
  .کرد یراصول این نظریه آن را تفس

نگـر   است، نظریۀ فطري  کرده  نظریۀ دیگري که طی دو دهۀ اخیر توجه محققان را جلب
، »اصـول و پارامترهـا  «وي بـا طـرح نظریـۀ    . گام آن نامیـد  توان چامسکی را پیش است و می

)principles and parameters (نـد و   دیگـر  یـک هـا در اصـول ماننـد     کند که همۀ زبان ادعا می
) universal grammar( »دستور زبان همگـانی « چهارچوبدر . در پارامترهاست ها آنتفاوت 

داد که اصول اولیـه و قـوانین دسـتور زبـان همـۀ        توان این نظریه را به این شکل توضیح می
هـاي   عبـارت دیگـر ویژگـی    هاي مشترك هستند؛ بـه  هاي جوامع بشري داراي خصیصه زبان

 ازطریـق کـه   حد  است، در ذات انتزاعی است تا آن ها مشترك اصلی زبان که میان همۀ زبان
انتقـال    ن و اطرافیـان، قابـل  سـاال  بـزرگ شده ازسوي  هاي زبانی دریافت محیط کودك و داده

ن و محیط اجتمـاعی، کلیـۀ   ساال بزرگتواند تنها با تقلید و ارتباط با  نیست؛ یعنی کودك نمی
هـاي   کنـد کـه ایـن ویژگـی     می  گیري تیجهبنابراین چامسکی چنین ن. قوانین زبان را فرابگیرد

همگانی زبان، بخشی از استعداد وراثتی کودك است و کودك بـا دانشـی فطـري از دسـتور     
اي از اصول و پارامترها که شکل کلـی دسـتور    شود؛ یعنی با مجموعه می زبان همگانی متولد

کاهد و  چیدگی زبان میپیاز چامسکی بر این باور است که این نظریه . کنند می  زبان را تعیین
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کند؛ به این صورت که کودکان آن دسته از اصولی  تر می روند فراگیري را براي کودکان آسان
بخشـی از اسـتعداد    هـا  آنگیرند، بلکه  فرانمی ها مشترك و تغییرناپذیرند ۀ زبانرا که میان هم

هـاي مختلـف،    زبان کودك باید آن گروه از پارامترها را بیاموزد که در. وراثتی کودك هستند
، دامنۀ تغییرات پارامترهاي زبـان  چنین همدر این نظریه، . )5: 1990ردفورد، ( متفاوت هستند

شوند، بلکه داراي وضعیت  توانند به اشکال نامحدود ظاهر محدود است؛ یعنی پارامترها نمی
الف زبـان  براي مثال زبـان انگلیسـی بـرخ   . دارد یا ندارد هر ویژگی یا وجود: دوگانه هستند

  ۀ اجزامثل فاعل جمله که همیشه باید قبل از بقی(است ) head first( فارسی زبانی هسته آغاز
هم باشـد یعنـی فاعـل جملـه مسـتتر       )head last( تواند هسته پایان باشد ولی در فارسی می

، والیـان (شود، آن زبان یا هسته آغاز است یا نیست  پس وقتی کودك با زبانی آشنا می). باشد
رویکرد دیگري که اشاره به آن ضرورت دارد، رویکرد تکـوینی اسـت؛ روشـی    . )19: 2009

 نگـر را رد  هـاي شـناختی کـه نظریـۀ فطـري      دادن رشد درك ذهن با نظریه براي براي ارتباط
کند، بلکه در پی توضیح چگونگی تکوین ساختارهاي زبان از تعامل روندهاي مشخص  نمی

  .)17: 1999مک وینی، (است 
گرایی، دو موضوع در مطالعۀ زبـان   هاي اخیر با گرایش به رویکردهاي سازندگی در سال

هـاي شـناختی و عـاطفی     که زبان عامل تجلی توانـایی  اول این. است  گرفته مورد توجه قرار
کـه قـوانین زبـانی کـه      دوم ایـن . براي پرداختن به جهان اطراف، به دیگران و به خود است

شده است، انتزاعی، منطقی، قـاطع و بسـیار پیچیـده      نگر مطرح ۀ فطريوسیلۀ پیروان نظری به
بر نحو،  که عالوه  حالیساختن ساختار نحو زبان است، در نتنها روش ها آنهستند و هدف از 

عنوان دو خصیصۀ مهم زبان در ایجاد ارتباط و تعامل اجتماعی مـورد   معنا و نقش نیز باید به
و اسلوبین در تحقیقـات خـود بـر نقـش      ،ققانی مانند بلوم، پیاژهبنابراین مح. گیرند نظر قرار

پیاژه رشد کلی زبان را نتیجۀ تعامـل کـودك بـا    . اند کرده شناخت در رشد زبان کودك تأکید
شـناختی و تجربـۀ    ــ  هـاي ادراکـی   تعامل تکمیلی بین رشد توانایی چنین هممحیط اطراف و 

از محیط اطراف  چه آنوسیلۀ  آموزند، به زبان می کودکان دربارة چه آن. کند می  زبانی توصیف
پیاژه برخالف چامسکی معتقد است که ساختارهاي پیچیدة زبان . شود می گیرند، تعیین فرامی

شوند، بلکه ایـن سـاختارها    نمی  فطري نیستند و البته مانند وي معتقد است که یاد هم گرفته
زبـانی پدیـدار    ي و محیط زبانی و غیـر درنتیجۀ تعامل مداوم بین عملکردهاي شناختی جار

نامنـد کـه    مـی » گرایـی  سازنده«این رویکرد تعاملی را . )71: 1969پیاژه و اینهلدر، ( شوند می
هـاي شـناختی    از نظر پیاژه زبان یکی از مظاهر فعالیـت . گرایی اي است در مقابل فطري واژه
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درنتیجه بایـد پـیش از آن   شناختی براي رشد زبان ضرورت دارد و  رشد سیستم. انسان است
شناخت و توضـیح   نتیجه تشخیص مراحل رشد و بلوغ و در. )11: 1986هیکمن، ( دهد  رخ

شـکل   نظریـۀ پیـاژه حـل مسـئله را بـه     . دهد  تواند فراگیري زبان را توضیح چگونگی آن، می
کوشـد تکامـل ذهـن و هـوش را در      دهد و مـی  می خودمدار در مرکز یادگیري و رشد قرار

پیاژه بـراي ترسـیم ارتبـاط تکامـل زیسـتی و ذهنـی       . دهد  رشد و درك منطق توضیحقالب 
بتواند منشأ تفکر منطقی،  ها آناست که با استفاده از   وجوي اصولی پرداخته کودك به جست

هاي  اساس روند. )66: 1970ریچموند، (  کند  علمی و ریاضی و چگونگی رشد آن را روشن
نظـر پیـاژه در    گـر  بیـان » شده اسـت  تفکر کنش درونی«عبارت است و   ذهنی در کنش نهفته

دهـد کـه تجزیـه و تحلیـل بایـد بـا        می  تجزیه و تحلیل دانش بشري و هوش است و نشان
یعنـی کودکـان بـراي رشـد و     . شود صورت عملی آغاز هاي حرکتی و حل مسئله به فعالیت

از دید پیاژه کنش، . )93: نهما( گسترش درکشان از محیط اطراف باید فعال و سازنده باشند
کننـدة رشـد و نتیجـۀ     اساس تفکر و الزمۀ درك است و رشد شناختی کودك محـور تعیـین  

ـ حرکتی در مراحـل اولیـۀ رشـد     هاي حسی فعالیت ازطریقـ هدف  شدن نظام وسیله درونی
در این نظریه، رشد شناخت مستقل از رشد زبان و از نظر علّـی  . )10: 1986هیکمن، (است 

 کمـک   دم بر آن است؛ زبان بیش از هر عامل دیگري بـه پیشـرفت رشـد فکـري کـودك     مق
شـد شـناختی کـودك    تنهایی براي ر انویه دارد و بههاي ذهنی نقش ث کند و در رشد کنش می 

تواند براي تبـادل   وابسته به تفکر است و قبل از فراگیري مفاهیم الزم، نمیزبان . کافی نیست
اي فعـال و   این نظریه، کودك یادگیرنـده  چهارچوبدر . )22: 2003ند، ال(رود  کار ها به ایده

تنهـایی بـراي حـل     در حال تعامل با محیط و تشکیل ساختارهاي پیچیدة فکري است که بـه 
  .)112: 2005فیشر، (کند  می  مسائل خود اقدام

خـود کوشـیده اسـت     1985و  ،1979، 1973، 1966هـاي   اسـلوبین در تحقیقـات سـال   
هاي دستوري و ساختاري بـراي   او با قالب. دهد  راگیري زبان در کودکان را نشانچگونگی ف

 اسـتقرا را بـراي کـودك ممکـن    » هـاي فطـري  کار راه«فراگیري زبان مخالف و معتقد است 
ها فراگیري معنی به رشد شناخت  آن است که در تمام زبان گر نشانتحقیقات وي . سازند می 

وسـیلۀ   هتر است بگوییم ترتیب یـادگیري مفـاهیم زبـانی، بـه    بستگی دارد و مراحل رشد یا ب
) 1979(او در تحقیقـات  . شـوند  مـی   هاي نحوي تعیـین  هاي معنایی و نه پیچیدگی پیچیدگی

ماننـد نشـانۀ جمـع در زبـان     (واژ خـاص   است که فراگیري کـه یـک تـک     داده  خود نشان
  واژ را از نظـر عقلـی درك   تـک مفهوم معنایی آن دهد که کودك  می  پس از آن رخ) انگلیسی



  9مژگان رشتچی   

  1389، سال اول، شمارة اول، بهار و تابستان تفکر و کودك

هاي زبـان بـر یـادگیري     بیان دیگر، فراگیري نقش ؛ به)538: 1979جانستون و اسلوبین، (کند 
در  .1  :دارد گـام وجـود   از نظر اسلوبین براي رشد زبان دو عامل پیش. نحو زبان مقدم است

ر پیونـد بـا   هـاي تعقلـی و ارتبـاطی دارد کـه د     سطح عملی، سرعت رشد بستگی به توانایی
در سطح صـوري، سـرعت رشـد وابسـته بـه       .2 ؛کنند می هاي فطري شناخت عمل واره  طرح

هـاي فطـري    واره هاي اطالعاتی است که در پیوند با طـرح فرایندهاي ادراکی و  رشد توانایی
  ).5: 1985اسلوبین، (کنند  عمل میدستور زبان 

یـد بـه شـرح شـالودة زبـان      که براي شرح چگـونگی رشـد زبـان با    شود میبلوم متذکر 
کنندة میزان اطالعـات   آموزند، تعیین ها می کودکان در مورد زبان و انتقال پیام چه آن. پرداخت

ـ      درنتیجه براي دانستن این. در مورد زبان است ها آن وع اطالعـات یـا   کـه کودکـان بـا چـه ن
هـا   زبان با آن نقـش هاي زبان و ارتباط نحو  شوند، یافتن قوانین نقش د میهایی متول مکانیسم

  .رسد می نظر براي محققان ضروري به
است که ساختار تفکر شـناختی و حافظـه بـراي توضـیح       شده  هاي اخیر روشن در سال

گرایی بـراي زبـان نقشـی پرورشـی، آموزشـی و       سازندگی. یادگیري نقش زبان کافی نیست
ی رشـد زبـان در   گرا به بررسی چگـونگ  رویکرد نقش چهارچوباجتماعی قائل است و در 

؛ الك، 279: 1988گلیسـون،   ــ  ؛ برکـو 119: 1984هولتزمان، (پردازد  می سال بزرگکودك و 
هاي متعدد است و یکـی از   طور طبیعی داراي نقش از نظر ویگوتسکی زبان به. )294: 1991
 نقش مهم دیگر آن ایجاد ارتباطهاي اصلی آن انتقال مفاهیم انتزاعی و استدالل منطقی و  نقش

 .شمار رود تواند عامل عمدة رشد زبان کودك به طریق تعامل اجتماعی است که میاز
شـده، نظریـات     کشـیده  نگر مانند نظریات چامسکی به چالش از زمانی که نظریات فطري

ویگوتسکی دربارة فراگیري زبان که بر معنی و منشـأ اجتمـاعی رشـد تأکیـد دارد، اهمیـت      
است، امـا کـار نسـلی از      گرفته  ات وي به آهستگی صورتخاصی یافته و اگرچه تأثیر نظری

اسـت    کـرده   داننـد، برجسـته   ان را که معنا را هستۀ اصلی زبان مـی شناس روانشناسان و  زبان
  .)124: 2007ـ استینر،  جان(

  
  ویگوتسکی ۀنظری

  زبان و تفکر
ات او از شـده و محصـول مشـاهد     ریـزي  ویگوتسکی بر تعامل بین تفکر و زبان پایـه  نظریۀ

. سـت ین يمـواز  دیگـر  یـک او اعتقاد دارد رشد تفکر و زبان با . گفتارهاي اولیۀ کودك است
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ـ  دیگـر  یـک رشد زبان و تفکر با  یمنحن ـ   یتالق فاصـله   دیگـر  یـک از  یدر مقـاطع  کننـد،  یم
تفکـر و زبـان   . شـوند  یکیممکن است با هم  یو حت رسند یم دیگر یکدوباره به  رند،یگ یم

بـا   یاز کـودک  يا هسـتند، امـا در دوره   دیگـر  یـک و مسـتقل از   یکیفاوت ژنتمنشأ مت يدارا
ـ  ریمرحله تفکر، غ نیدر ا. )33: 1962 ویگوتسکی،( کنند یم  یتالق دیگر یک  ۀیـ و برپا یکالم
در  گـر، یعبارت د به. است و با تفکر ارتباط ندارد یتعقل ـ شیو زبان هم پ یذهن يرهایتصو

 دهیـ در آن د ياز رشـد فکـر   یدارد و نشـان  یاجتمـاع  سال اول رشد، زبـان کـودك نقـش   
 دیگـر  یـک هاي رشد تفکر و زبان، که تـا ایـن زمـان جـدا از      در دوسالگی منحنی. شود ینم 

 زمـان  ایـن  در. یابـد  مـی  بـروز کنند و شکل جدیدي از رفتـار   تالقی می دیگر یکاند، با  بوده
ـ  آغاز را تفکرات در زبان يریکارگ به کودك ـ  و کنـد  یم ـ نما نیـز  ارشگفت  تفکـراتش  گـر  انی

 مرحلـه  ایـن  در. یابـد  می تجلی کالم در تفکر و آید درمی تعقل خدمت به زبان یعنی شود؛ یم
 و شـود  می کنجکاو لغات به نسبت ناگهان کودك که این یکی: است الزم رخداد دو به توجه
 ویگوتسـکی  نظـر  زا پیاژه، برخالف. یابد می افزایش اش استفاده مورد لغات تعداد که این دوم

 و متفـاوت  هـاي  ریشـه  که این با و آن بر مقدم علّی نظر از نه و است زبان از مستقل نه تفکر
  .)41: همان( دارد وجود ها آن بین مستمري تعامل دارند، مستقل

 دو نیسن در و شود آغازمی تدریج به که است روندي زبان و تفکر بین یوابستگ بروز
 سـاده  عمل کی لغت و تفکر نیب ارتباط« دیگر عبارت به بد؛یا می توسعه یسالگ هفت تا
 به لغت از و زبان به تفکر از عقب، و جلو به مداوم یحرکت است؛ روند کی بلکه ست،ین

 در موجود شناختی زبان منابع و اجتماعی بافت به کودك واژگان ۀگنجین گسترش ،»تفکر
  .دارد  بستگی او فرهنگ

 با ارتباط جادیا براي یرونیب نقش یکی: است قائل زبان براي نقش دو یگوتسکیو
 کودکان ،یسالگ هفت تا دو نیسن در. افکار کنترل براي یدرون نقش يگرید و اطراف طیمح
 و نامد یم خودمدار گفتار را گفتار نوع نیا او کنند؛ یم  صحبت تفکراتشان و ها دهیا مورد در

 ارتباط یا ارتباط ایجاد زبان، اولیۀ قشن. داند یم گفتار شدنن یدرون را آن شیدایپ علت
در سن . اجتماعی است مشخص طور به کودك اولیۀ گفتار درنتیجه و است اجتماعی

دو شود که هر می  خاصی، گفتار اجتماعی کودك به خودمدار و گفتار ارتباطی تقسیم
ر درونی گفتار خودمدار رابطی مستحکم در انتقال از گفتار آوایی به گفتا. اجتماعی هستند

تواند  اي است و تفسیر آن می نقش انتقالی گفتار خودمدار داراي اهمیت نظري ویژه. است
کنندة  عنوان عامل تعیین براي ویگوتسکی نقش تعامل اجتماعی به. دهد  رشد زبان را توضیح
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زبان ابزار جدیدي را به سازمان درونی کودك . اي محوري است رشد زبان، مشخصه
ویگوتسکی نیز مانند پیاژه معتقد است که . شود ب رشد کنش و تفکر میافزاید و موج می

هاي مکانیکی و  درك ارتباط. شود وسیلۀ استفاده از ابزار ظاهر می تفکر قبل از زبان و به
دهد؛ یعنی عمل  می  کارگیري وسیله براي رسیدن به هدف پیش از زبان خود را نشان هب

 و تعقلی زندگی میان که کودك اصلی محرك. )42 :همان(شود  شکل ذهنی معنادار می به
رشد شناخت کودك . )12: 1986هیکمن، ( است زبان کند، می  گري میانجی وي اجتماعی

 ها آنویژه عالئم زبانی که کودك در تعامل با جهان اطراف با  به عالئم وابسته است؛ به
گیرد؛ یعنی رشد  ت میویگوتسکی بر این اعتقاد است که رشد تفکر با زبان صور. شود می

 گر،ید عبارت به. عقلی کودك بستگی به تسلط وي بر ابزار اجتماعی تفکر یعنی زبان دارد
 در ابتدا که تفکر ابزارهاي و دانش کردن درونی ویگوتسکی قول به یا یادگیري در زبان

 اجتماعی ـ فرهنگی تجربۀ. دارد اساسی نقش دارند، قرار) کودك ازبیرون ( اطراف محیط
  .شود شود و همین امر موجب رشد تفکر می زبان انجام می ازطریقکودك 
  

  )zone of proximal development( منطقۀ مجاور رشد
 با و سال بزرگ یک نظر زیر کاري انجام براي کودك توانایی بین ۀفاصل به رشد مجاور منطقۀ

 ویگوتسکی. شود می  قاطال مستقل صورت به مسئله حل براي او توانایی و ساالن هم مشارکت
 منطقۀ از منظور دیگر، عبارت به. گیرد می  صورت منطقه این در یادگیري که است باور این بر

 کودك یفعل مهارت و دانش از برتر یکم که است دانش ای مهارت از يا هیال رشد، مجاور
. ابدی  تبه آن سطح دس گرانیبا کمک د تواند یو کودك م )40: 1997 بردن، و امزیلیو( است

مجاور رشد ایدة حل مسئله است؛ به این معنی که کودك داراي  ۀمهم در مورد منطق ۀنکت
تواند تحت  صورت مستقل است و بخشی را نیز می بالقوه براي حل بخشی از مسئله بهتوانایی 

 .)197: 1993وود، (بهتر حل کند ) ساالن ن یا همساال بزرگ(نظارت و راهنمایی دیگران 
 کلیـدي  نقـش  کـودك  یـادگیري  رونـد  در سال بزرگ افراد رشد، مجاور منطقۀ نظریۀ در
. کننـد  مـی   کمک او یادگیري سطح باالبردن به مناسب یادگیري هاي روش انتخاب با و دارند

اسـت  ) جوهر اصلی نظریـات ویگوتسـکی  (توان گفت مبناي این نظریه، تعامل اجتماعی  می
هـا را   آموزد چگونه بعضی مهـارت  می) تر والدین بیش(که برپایۀ آن کودك با کمک دیگران 

ن سـاال  بـزرگ کودك بـا   یعبارت دیگر، تعامل اجتماع به. کند یا به حل مسئله بپردازد  کسب
ـ  تیـ آوردن ظرف دسـت  که قبـل از بـه   کند یم  وي فراهم يامکان را برا نیا  يالزم بـرا  یذهن
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تـدریج   دهـد تـا بـه     انجـام  دهیـ چیپ يهـا  تیبتواند فعال ش،یها تیدر مورد فعال يریگ میتصم
  .شوند او  ياز رفتارها یجزئ ،یتعامل يها نهین در زمساال بزرگمنظم  يرفتارها
مربـوط بـه زبـان،     يتـر از آن رونـدها   و مهم یارتباط يمعتقد است روندها یگوتسکیو

. هسـتند » شناختی درون روان«هاي  به کنش» شناختی میان روان«هاي  عامل اصلی انتقال کنش
 یعـ یطـور طب  زبان به که نیا کییدارند؛  ینقش اساس یگوتسکیو ۀیو مشخصۀ زبان در نظرد

 دیـ علـت تأک  نیاسـت و بـه همـ    نـه یزبـان وابسـته بـه زم    کـه  نیا گريیاست و د یاجتماع
 يهـا  نشـانه  ،یزبـان  يهـا  بر نشـانه  بر گفتار است و نه زبان، زیرا در گفتار عالوه گوتسکییو
ارتبـاط دخالـت دارنـد     جـاد یدر ا زیـ زدن ن مانند اشارات و حرکات هنگـام حـرف   یرزبانیغ
 رشــد، مجــاور منطقــۀ مفهــوم بــر بنــا. )179 :1980 ،یگوتســکیو؛ 43: 1962 ،یگوتســکیو(

 رشـد  در کـار  نیاو  کنند یم برقرار یاجتماع يها تعامل کودك با گفتار ازطریق نساال بزرگ
منطقه مجـاور رشـد    يبرا یارتباط يگونه روندها نیا. کند یم يباز یمهم نقش وي شناخت

ن از گفتـار  ساال بزرگکنند،   مسائل را حل توانند یکودکان نم یدارند، زیرا وقت ينقش محور
عمل ارتباط  نیو با ا کنند یم  استفاده ها آن ییراهنما يزمان برا طور هم به یرزبانیو اشارات غ

 جلـب  نـه یمختلـف زم  يهـا  را به جنبـه  ها آنتوجه  کنند، یم  حفظ ها آنخود را با  یاجتماع
آن و  ابنـد ی  دسـت  يتا به نظم فکر کنند یم  کمک ها آنبه  یتعامل اجتماع قیو ازطر کنند یم 

  .گیرند کار هدر حل مسئله برا 
 رشـد  موجـب  خـاص  يرونـد  یط که است مند هدف یتیفعال تفکر یگوتسکیو دید از

 یاجتماع يها تعامل در کودك مشارکت شود، یم کودك رشد موجب چه آن. شود یم شناخت
ـ  تـوانش  بـر  آن، از حاصل تعامل و داناتر سال هم ای سال بزرگ کی حضور و است  درك ای

 روند در اساسی نقشی اجتماعی تعامل که میشو ادآوری دیبا. دارد برتري تیفعال آن از کودك
 رشـد  در کنشـی  هر گوید می او. است رشد بر مقدم اجتماعی فراگیري و دارد شناخت رشد

درون ( افـراد  بـین  و اجتمـاعی  سـطح  در ابتـدا  شـود؛  مـی   مشـاهده  دوبـار  کـودك  فرهنگی
 .ویگوتسکی) شناختی روانمیان ( کودك درون و فردي سطح در سپس و) شناختی روان
  

  )mediation( گري میانجی
کرد، زیـرا    شارهیکی از مفاهیم مهمی است که باید در نظریۀ ویگوتسکی به آن ا گري میانجی

ورش، (پذیر اسـت   درك چگونگی تکوین روندهاي ذهنی باالتر با تکیه بر این مفهوم امکان
ـ     هگري یعنی ب میانجی. )178: 2007 وجـودآوردن   هکارگیري ابزار یا عالئـم فرهنگـی بـراي ب
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ـ  توان گفت میانجی تغییرات کیفی در تفکر؛ بنابراین می هـاي   کـارگیري سیسـتم   هگري یعنی ب
ها  هاي تعامل افکار و ایده هاي ارتباطی راه جاکه سیستم دادن وقایع و از آن تباطی براي نشانار

 ها از آن بـراي بیـان تفکراتشـان اسـتفاده     هستند، پس زبان سیستمی ارتباطی است که انسان
و  سـت یهـاي تفکـر ن    اگرچه زبان تنها وسیلۀ ابزار همۀ شـکل  ؛)22: 2009اسمیت، (کنند  می 

  .ري نیز در رشد تفکر اهمیت دارنداي دیگ ي نشانهها نظام
 با اجتماع پیرامون خود و دنیاي مادي رابطۀ مستقیم نداریم؛ ارتبـاط مـا ارتبـاطی غیـر     ما

کننـد    گري مستقیم است، پس نیاز به عالئمی داریم که میان ذهن ما و دنیاي پیرامون میانجی
 ابزار ویژه به ابزارها،کارگیري برخی  هن کار با بای. یابیم  تا بتوانیم نسبت به جهان مادي آگاهی

 رونـدهاي  رابط گري میانجی. )178: 2007 ،ورش( شود می پذیر امکان عالئم یا انهشناس روان
 مختلف هاي شکل. است دیگر ازسوي افراد ذهنی روندهاي و سو ازیک تاریخی و اجتماعی
 تـاریخی  و فرهنگـی  نیروهـاي  وسیلۀ به ها شکل این زیرا اند، شده  درونی افراد در گر میانجی

 ها آن با تاریخی و اجتماعی نظر از افراد ذهنی عملکرد و اند شده  فراهم ها انسان براي نهینهاد
 بر عالوه ولی زبان، مانند هستند، شکل و معنی از ترکیبی عالئم. )178 :همان( دارد سازگاري

 جبـري،  عالئـم  راننـدگی،  عالئـم  ،موسـیقی  هاي نت محاسبه، گوناگون هاي سیستم از زبان
 همگی که برد  نام توان می نیز نمودارها و جداول ها، شکل طراحی و نگارش هنري، کارهاي
هســتند  »مصــنوعی« گویــد، مــی ویگوتســکی کــه گونــه همــان یــا و انســان دســت ســاخته

  .)179: 2007ورش، ؛ 1981ویگوتسکی، (
اول، شرح : ایه قابل درك استمعتقد است که رویکرد نظري ویگوتسکی بر سه پ ورش

کنند؛ دوم،  می  گري هاي فکري انسان برپایۀ تحلیل ابزار و عالئمی که آن را میانجی دقیق کنش
عنـوان   گرفتن زندگی اجتمـاعی بـه  نظربر رشد و سوم، با در با تکیه بر روش ژنتیکی یا مبتنی

گیـري   ري در شـکل گـ  از دید ویگوتسکی مفهوم میـانجی . هاي فکري متعالی فرد منشأ کنش
هـا   کنـد کـه در آن میـانجی    مـی  اجتماعی نقش اساسی دارد و راه را براي توضیح اختیار باز

بـا ایـن   . هاي اجتماعی، فرهنگی و تاریخی هستند ابزاري براي فعالیت مداوم افراد در عرصه
و  کـرد   توان بـدون ابـزار فرهنگـی درك    گیري کرد که فرد را نمی توان چنین نتیجه نظریه می

ـ  را مصـنوعات  که(تواند بدون عاملیت افراد  اجتماع نیز نمی ـ  کـار  بـه  و سـازند  یم ) برنـد  یم
 منطقی اعمال گیري شکل براي خام مادة فقط پیاژه دید از اشیا اگر دیگر، عبارت به. شود درك

 روح درك در ها کنش محوريِ شیء و هستند فرهنگی موجوداتی ویگوتسکی دید از هستند،
  .)4: 2008دنیلز،  ؛2001انگستروم، ( دارد لیديک نقش انسان
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دید ویگوتسکی مفهوم رشد کاهش فاصلۀ بین ساختارها و عملکردهاي ذهنی فرد  از
مهم است که فرد براي انجام یـک  . در اجتماع است) گري فرهنگی میانجی(و هنجارها 

کدام ساختارها آورد و  همراه می فعالیت کدام ساختارها و عملکردهاي ذهنی را با خود به
ـ اجتماعی، اجتماع تنها محـیط   از لحاظ فرهنگی. گیرد و عملکردهاي ذهنی را از آن می

هـاي   ها نیست؛ بلکه هر فعالیت انسـان بـا جنبـه    فرد و یا زمینی هموار براي انجام کنش
تکـوینی   فعالیت،ها در هر  فرهنگی و تاریخی همراه است و چگونگی بروز این جنبه فردي،
داننـد   ویگوتسکی و هم پیاژه شخصیت اجتماعی را براي رشد انسان ضروري می هم. است

  .)26: 1989 روگوف، وتاج (
  ۀرابط وجود به ویگوتسکی اعتقاد سوي به را توجه گري میانجی مفهوم مورد در بحث

. دارد وجود) word meaning( »یمعن لغت«رشد  دربرد که  بین تفکر و گفتار می دیالکتیکی
معنی را  کردن تفکر و لغت ممکن نیست و درنتیجه لغتی معتقد است که جداویگوتسک

او . گیرد که هم حاوي گفتار و هم تعقل است عنوان واحد تجزیه و تحلیل در نظر می به
شده و معتقد است این دیالکتیک  ضرورت تمرکز بر دیالکتیک بین تفکر و لغت را متذکر

و بررسی آن را در نظریۀ تفکر و گفتـار   سوي طی مراحل مختلف رشد حرکتی است به
 .اساسی است

  
  وتسکی و مبانی فلسفه براي کودکاننظرات ویگ

 فلسـفه  و تفکر آموزش براي فراگیر تعریفی »تفکر براي تفکر« یا کاربردي تفکر لیپمن نظر از
 آموزش و فلسفه بین شدة گم حلقۀ کودکان براي فلسفه. )56: 2003لیپمن، ( است کودکان به
 آمـوزش  بـا  زیـرا  برسـد،  خود اهداف از یک هیچ به تواند نمی آموزش بدون فلسفه و ستا

 و تفکر براي را آینده نسل و کرد ایجاد تغییر افراد احساسی و فکري هاي ویژگی در توان می
 توان می آموزش ازطریق. )1: 2003شارپ، ( نمود آماده روزمره زندگی در متفاوت هاي کنش

 هـدف . کرد  تجربه عمل در را ها آن و بخشید عینیت تمایالت و ها آرمان فکري، روندهاي به
 آموزشـی  هـاي  روش از اسـتفاده  با تفکر هاي مهارت بهبود و پیشبرد نیز کودکان براي فلسفه
 آسـانی  بـه  تـوان  نمـی  یابـد،  پـرورش  باید که را يتفکر نوع است معتقد فیشر اگرچه. است

 گیـر  چشـم  پیشرفت نیازمند تفکر آموزش بر تمرکز هک است این مهم نکتۀ اما کرد،  مشخص
 و تفکـر  شد، مطرح تر پیش که گونه همان. است کودکان ۀهم براي پرورش و آموزش کیفیت

 بشر آموزي علم و تفکر براي گام اولین و دارند تنگاتنگ اي رابطه ویگوتسکی دیدگاه از زبان
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 بـه  کودکـان  تشویق هاي راه از یکی ستا معتقد فیشر. شود می  برداشته زبانی ارتباط ازطریق
. بیندیشند »چیست؟ تفکر« که موضوع این به بخواهیم آنان از که است این تفکر دربارة تفکر

به آگاهی فراشناختی و درك ذهن  شوند،  تشویق تفکر دربارة تفکر به تر بیش کودکان هرقدر
 کودکـان کی و فلسفه بـراي  جا ترسیم ارتباط نظریۀ ویگوتس در این. شوند تر می خود نزدیک

کنـد و معتقـد اسـت     می ویگوتسکی در نظریات خود بر نقش آموزش تأکید. ضروري است
 یابعادشناخت انیم یگوتسکیو. شود  تیریمد يطور اراد کنترل و به شمندانهیاند دیآموزش با

نترل ک یجیتدر شیکه با افزا بیترت نیبه ا ،شود یم  قائل زیدر کسب دانش تما یو فراشناخت
تفکـر و   فراینـد تـوان   و ناآگاهانـۀ دانـش، مـی    يخود هآگاهانه و فعال در روند کسب خودب

خود  يرا به سطح خودآگاه آورد و موجب فکرکردن کودکان شد تا بر سازمان فکر يریادگی
 یتنها به تفکر که فعالیتی شـناخت  نه يریادگی يبرا ،یگوتسکیو ۀینظر بر اساس .مسلط شوند

ـ بلکه به فراشناخت که همان تفکر دربارة تفکر اسـت ن  میدار ازیاست، ن ـ احتیـاج دار  زی و  می
درست در همین نکته لیپمن و ویگوتسکی داراي دیدگاه مشترك هستند، زیرا هردو معتقدند 

  . فراشناختی یا همان تفکر دربارة تفکر است فرایندتفکر قوي مستلزم 
 مهـارت  پـرورش  پرسش است انکودک به آموزش در متعددي نکات شامل لیپمن نظریۀ

ـ  و اتفاقات براي دلیل وجوي جست پرسش، به تمایل ایجاد مباحثه،  معیارهـایی  کـارگیري  هب
 آن محورهـاي  تـرین  مهـم  از کودکـان،  وسیلۀ به ها آن مورد در گیري تصمیم و قضاوت براي
 بـط روا درك و هـا  آن تحلیـل  و تجزیـه  مختلف، وقایع میان تمایز شدن قائل چنین هم. است
 واسـپلیتر  ( اسـت  کودکـان  بـراي  فلسـفه  هاي آموزش جزو نیز رخدادها در معلولی و علت

 زیبـایی،  دوسـتی،  انصاف، مانند مفاهیمی کودکان، به فلسفه آموزش در. )15: 1995 شارپ،
کـه  ( معلـم  وسـیلۀ  بـه  و) هستند آموزش اصلی ابزارکه ( ها داستان ازطریق خوبی و حقیقت

 سرپرسـتی  و راهنمـایی  روند، این. شود می  گذاشته بحث به کودکان اب) دارد را میانجی نقش
 بر فیشر. دارد اساسی اهمیت ها پرسش به وسودادن سمت و وي ازسوي پرسش طرح معلم،

 دیگـر،  عبـارت  بـه . کننـد  مـی  معنادار او براي را کودك دنیاي میانجی افراد که است باور این
 در او هـاي  راهنمـایی  و هـا  گیـري  جهـت  و اسـت  کـودك  دنیـاي  معناسـاز  میانجی یا معلم

 هـاي  ارزش هـا  آن ازطریـق  کـه  دارد را هـایی  محـرك  نقش کودکان، براي فلسفه هاي کالس
 تـا  دهـد  مـی  انگیـزه  آنان به کودکان براي فلسفه عالوه، به. شوند می  منتقل کودك به فرهنگی

 و کنند تمرکز است، طمربو خودشان تجربیات به که وقایعی از دسته آن روي بر و کنند فکر
  .)17: همان( باشند داشته کنترل گذرد، می اطرافشان در چه آن بر طریق این از درنتیجه
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بینـی   عنوان منشأ استدالل، پیش که برگرفته از روش تدریس سقراط است، به کردن سؤال
 فرهنگـی تـوان   مـی . ها، نقشی اساسی در فلسفه بـراي کودکـان دارد   وقایع و بررسی دیدگاه

در ایـن میـان اهمیـت دارد،     چـه  آنکرد، ولـی   داد و یا آن را رد اص را مورد پرسش قرارخ
شود و مبناي رفتارهاي اولیۀ او در یک جهان ناشـناخته   می  معناهایی است که به کودك ارائه

 گیـري  شـکل  در اساسـی  نقـش  هـا  داسـتان  رونـد  این در. )111: 2005فیشر، (گیرد  می قرار
 و مفـاهیم  ارائـۀ  بـراي  یافتـه  سـازمان  و مـنظم  اي مقدمـه  ها آن. دارند کودك تفکر و فرهنگ

 شـارپ،  واسـپلیتر  ( گیرنـد  می قرار فلسفی کندوکاو اساس و کنند می  فراهم فکري روندهاي
  .کنند به بهترین نحو استفاده می هاي یک میانجی و در این میان از توانایی )99: 1995

 یکی ویگوتسکی گري میانجی مفهوم کودکان رايب فلسفه که گرفت نتیجه چنین توان می
 ازجملـه  امـور  برخی انجام به قادر تنهایی به که کودکانی. است کودکان براي فلسفه اصول از

 نسـاال  بـزرگ  کمک با نیستند، خود تجربیات خاطرآوردن به یا چیزي کردن حفظ مسئله، حل
 شـرایط  محـدودة  در فقـط  هـا  قیتموف این اگرچه شوند؛  موفق کارها این انجام در توانند می

 پیـاژه  نظـر  بـه  که این باوجود. )86: 1978ویگوتسکی، ( شود می حاصل کودك، رشد عمومی
 کمـک  بـدون  کـه  هـایی  فعالیـت  و ادراك، رشد نه و هستند آموزش از ناشی ها موفقیت این

 اسـت  معتقـد  ویگوتسـکی  دارنـد،  کودك حقیقی عقلی توانش از نشان شوند،  انجام دیگران
. )24: 1988وود، ( اسـت  انسـان  هـوش  اصـلی  مشخصـۀ  آموزش، ازطریق یادگیري توانایی

بـا دنیـاي خـارج،     تعامـل هاي حسی نیاز دارنـد و   کودکان براي رشد ذهنی خود به تحریک
 در را کودکـان  نسـاال  بـزرگ  وقتـی . )110: 2005فیشر، ( شود موجب رشد ذهن کودك می

 و دانـش  پرورش به درواقع کنند، می کمک اند، ناتوان شانانجاماز  تنهایی به که کارهایی انجام
 و کنند می  کنترل کند، می  دریافت کودك که را هایی محرك ها آن. کنند می کمک ها آن توانایی

 بـه  شـبیه  الگوهـایی  از خـود  جهانی ساختار تعیین در کودك تا شوند می  موجب کار این با
هـاي اصـلی    نتیجـه، یـادگیري مهـارت   در. )همان( کند  استفاده میانجی نساال بزرگ الگوهاي

حقیقـت،  رشـد بـدون آمـوزش ممکـن نیسـت؛ در      ازطریقن و ساال بزرگتفکر بدون کمک 
کـه   نتیجـه ایـن  . شـود  مـی   هاي کودك براي یادگیري در تعامل با افراد داناتر شـناخته  توانایی

کنـد   مـی   را تسـهیل  تنها فراگیري مفـاهیم  هاي فلسفه براي کودکان، نه محیط آموزشی کالس
هاي اصلی تفکـر نقادانـه    معتقد است ویژگی کم .دهد می بلکه فکرکردن را نیز به کودکان یاد

هـاي اجتمـاعی    شوند، یعنی کودکانی کـه درگیـر تمـرین    می  یکسان درونی طور و خالق، به
فکـر  هاي مـؤثر در ت فراینـد کننـد و بـا توجـه بـه      می  را درونی ها آننقادانه و خالق هستند، 
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 دیگـر،  عبـارت  بـه . اسـت   دخیـل  خودشان تفکر در که کنند می  توجه هاییفرایندجمعی، به 
. اسـت  ویگوتسـکی  عقیـدة  تعمیم درواقع کالس، در تفکر براي کودك هاي ظرفیت پرورش

 يهـا  ییتوانـا  از یبخشـ  بـه  زمـان  یطـ  رند،یگ یفرام یاجتماع يها تعامل در کودکان چه آن
ـ ی د،شو یم  لیتبد کودك مستقل   لیتشـک  رشـد  مجـاور  منـاطق  ،یاجتمـاع  يهـا  طیمحـ  یعن

: 1996 ون،یکمپ و ،متزبراون، ( کنند یم  عمل یمشارکت يها تعامل در تنها ابتدا در که دهند یم
 از یاجتمـاع  ،يفـرد  طیمحـ  يجـا  و سهولت آن، باید به يریادگیسطح  شیافزا يبرا. )147

ـ فراگ در رایز. )همان( داد لیتشکافراد را   طیمحـ  از يمنـد  بهـره  بـا  کودکـان  ،یاجتمـاع  يری
 رونـد  در موجـود  احتمـالی  مشـکالت  بـر  آموزگار، و ساالن هم با تعامل از حاصل یتیحما
 را خـود  يها ییتوانا و شده  رهیچ، )مسئله حل یچگونگ ای یعاطف مشکالتمانند ( يریفراگ

ـ   شـروع  را مسـئله  حـل  يدانـاتر  کودك ای آموزگار حالت، نیا در. دهند یم  نشان  و کنـد  یم
 فراهم او براي کالسکه ( اجتماعی محیط این در کودك. برد یم  انیپا به را آن يگرید کودك

  .)131: 1978 ،یگوتسکیو( برآید مسائل حل عهدة از تواند می تنهایی زمان از بهتر، )کند می
 نیـز  وي رشـد  مجاور منطقۀ نظریۀ در رشد، روند در آموزش نقش بر ویگوتسکی تأکید

 در اي عمـده  نقـش  زبان ویگوتسکی دیدگاه از شد  گفته تر پیش که گونه همان. است مشهود
، )اسـت  آموزشـی  ابزار یک کودکان براي فلسفه درکه ( بیرونی وگوي گفت. دارد تفکر رشد

: همـان ( گـردد  می  درونی تفکر شیوة عنوان به تدریج به سپس و شود می مفاهیم انتقال موجب
. کننـد  مـی   ابزارهایی هستند که به رشد ساختارهاي ذهنی کودك کمـک  زبان و فرهنگ. )27

گیري  ساالن داناتر با طرح پرسش، درخواست استدالل، قضاوت و تصمیم ن و همساال بزرگ
کشـند و   چالش می  وجوي علت، رویکرد شناختی کودك نسبت به یک مسئله را به و جست

کنند و بـه ایـن طریـق ابعـاد فکـري       می  تبا ارائۀ یک داربست شناختی به او، از وي حمای
  .دهند می  کودك را گسترش

هـا   خاص ویگوتسکی به چگونگی رشد تفکر و زبان، نظریۀ وي را از دیگر نظریه توجه
بـر علـت    داند و براي منشأ زبان، عالوه او رشد تفکر را وابسته به زبان می. کند تر می برجسته

خوانـد، علـت اجتمـاعی نیـز قائـل اسـت        مـی » خط طبیعی رشـد «وي  چه آنبیولوژیکی یا 
هاي حاصل از محیط اجتمـاعی کـودك،    و با این دیدگاه، به تعامل )51: 1962ویگوتسکی، (

هاي اجتماعی، نوع برتر تعامل با جهان خـارج   مشارکت کودکان در تعامل. بخشد اهمیت می
 تعامـل  و شـناخت  رشـد  میـان اگـر بـه ارتبـاط    . و عاملی اساسی براي رشد شناخت است

 شـوند،  می ظاهر دوبار متعالی ذهنی هاي کنش که یابیم درمی ویگوتسکی دیدگاه از اجتماعی
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بـا سـایر عوامـل     تعامـل  خـالل  در و شـناختی  روان میان یا اجتماعی هاي کنش عنوان به ابتدا
 یـا  فـردي  هاي کنش به تعاملی ـ اجتماعی روندهاي کردن درونی ازطریقاجتماعی که سپس 

 رشـد  میـان  ارتبـاطی  پل را کودکان براي فلسفه توانیم می شوند می تبدیل شناختی نروا درون
  .بدانیم اجتماعی تعامل و شناخت
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