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  1مسألۀ استقرار ساختهاي عملیات منطق عینی  :دمهمق
پویـایی   فکـر وي تحـرك و   در حدود هفت سالگی ، کودك به بازگشـت پـذیري منطقـی ، کـه بـه     

ابـد  ی مخصوصاً به میان واگرایی تدریجی ولی سریع منجر می گردد ، دست مـی  بیشتري می بخشد و
همۀ موقعیتهاي آزمایشـی کـه    درزمایش معین نیست ، بلکه آاین بازگشت پذیري فقط خاص یک . 

  .به منظور دستیابی به یک ساخت خاص سازماندهی می شوند ، قابل مشاهده است 
و بـه شـکل    گـردد  است که می تواند در فکر متجلی آزمودنیبازگشت پذیري یک خصیصۀ اعمال 

ه بـه  عبارت دیگر ، فعالیت شناختی کودك از زمانی عملیـاتی مـی شـود کـ     به. درونی گسترش یابد 
کـردن و   طبقه بندي کردن ، جمع( بتواند عمل واقعی خود را  آن چنان تحرکی دست یافته باشد که

گلولۀ خمیـر ،   در مورد یک( زمینۀ جسمانی  یا ادراك خود را از یک دگرگونی مربوط به) جز آن 
، در سـطح فکـري براسـاس یکعمـل معکـوس بـه نقطـۀ شـروع         )حجم مایع و جـز آن   در مورد یک

  .جبران نماید  وسیلۀ یک عمل متقابل رداند یا بهبازگ
این معناست که یک سو بازگشت پذیر اسـت و از   ، بهختی کودك عملیاتی می شوداشن اگر فعالیت

 را Aحالـت   عمل درونی شده چیزي اسـت کـه   یک "چه . یگر ، بر نامتغیرهایی استوار استسوي د
نـامتغیر بـاقی مـی     ییـر ، الاقـل یـک خصیصـه را    تغییر می دهد ، درحالی که در خالل تغ Bبه حالت 

، در نتیجه، در طـراز عملیـاتی  . حذف تغییر، میسر است یعنیAبه  B، ضمن آنکه بازگشت از گذارد
اگـر  . بازگشـت پـذیر اسـت    "شـکل   عمـل بـه   "همین دلیل  به استوار است و فکر منطقی برنامتغیرها

مـه چیـز   ، هشـده  عمـل آورده  ، بهدیف ژتونهار هاي خمیري یا ، گلولهدرمایعات که تغییر شکلهایی
یک تغییر شکل عملیاتی همیشه بـا یـک    پس. بازگشت بود بدون ، مسلماًرادر عین حال تغییرمی داد

  .، در رابطه استدة یک روان بنۀ نگهداري ذهنی استنامتغیر که تشکیل دهن

                                                
اند ، از آخرین پژوهشـهاي   سنین متوسطی که براي طرازهاي تحول داده شده نکته ضروري است که در آغاز این مجموعه توضیح این- 1

ایم دربارة کودکـان و نوجوانـان    در این اثر منعکس نموده کمک آزمونهایی که ، امانتایجی که ما بهاقتباس گردیده اند  "پیاژه "مکتب 
انتشار کامل آنها درآیندهاي نزدیک خواننده  امیدواریم با ایم حاکی از اختالف سطحهایی است که ایرانی و عمدتاً تهرانی به دست آورده

کـه   کـرد ایـن اسـت    تـوان بیـان   اکنون می وان قاعدة کلی دربارة نتایج به دست آمده ازهمعن آنچه به. ازکم و کیف آنها مطلع سازیم  را
نتایجی دست  همان درازا می کشد به بیشتر به دو سال وگاه ماه تا برحسب مواردازچند اي که درعین ثبات توالی ،آزمودنیهاي ما با فاصله

فاصله درطرازهاي پـایین تـر کمتـر ودر جهـت طرازهـاي بـاالتر        ین تفاوت یادیگر ، ا از سوي.اند یابند که دربارة آزمونها ذکر شده می
 .افزونتر است 
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ستند و تدریجاً بـه وجـود   ي نی، فطرۀ شئ دائمبن ، مانند روانمتذکر شد که نگهداریهاي ذهنی نیزباید 
یـا مفـاهیم نگهـداري    (ي ذهنیدر سطح عملیات عینی مجموعه اي از روان بنه هاي نگهدار. می آیند

یـک   هذا روان بنه هاي نگهداري ذهنی فقط زمانی تشکیل می شوند که مع. شود تشکیل می) ذهنی
بـر گیـرد و بـر خـود متکـی      در  ، آنهـا را آزمـودنی ازفعالیتهاي  ثریاضی منبع –ساخت بندي منطقی

نگهـداري  ) هیمایـا مفـ  (هـاي   بنـه  ، روانعملیات عینـی  همین دلیل است که از آغاز تشکیل به. سازد
  .وجود می آیند  همزمان به ، روابط عدد، به صورتریاضی طبقات–ذهنی و ساختهاي منطقی

پــاره اي از بــین  درواقــع .فــراهم نمــی شــوندهمــۀ مفــاهیم نگهــداري ذهنــی یکجــا  ،افــزون بــر ایــن
 و دلیـل ایـن ناهمطرازیهـا ایـن اسـت کـه       .وجود دارنـد ) افقی(  1، ناهمطرازیهایینگهداریهاي ذهنی

چـون عملیـات عینـی بـه منزلـۀ       ، وافتنـد  می عملیات منطقی مشابهی درمورد محتواهاي مختلف بهار
. بسته انـد   ت راواقعیا این ، درنتیجه بهی کننددر مورد واقعیتهاي محسوس عمل م عملیاتی هستند که
مـی تـوان آن را    ، ترجمان نوعی وابستگی هستند کـه ناهمطرازیهاي مشاهده شده بدي دلیل است که

در رهـا   کـودك  ناشـی ازمشـکالتی هسـتندکه    همچنـین  اما ،نامید "مقاومتهاي واقعیت" ،به اصطالح
، ی پیونـدد بـه وقـوع مـ    صورتی کـه  از شکل بندیهاي ادراکی و در درك تغییر شکلها به کردن خود

  .احساس می کند 
 ریاضـی کـه   -چـارچوب سـاخت دهـی منطقـی     هنی درذنگهداري  پس با علم به این امر که مفاهیم

کته کـه ناهمطرازیهـایی   ن با در نظر گرفتن این یابند وی ، استقرار ماست  آزمودنیناشی از فعالیتهاي 
و سپس بـه سـاختهاي منطقـی     ، ما نخست مفاهیم نگهداري ذهنی را مطرح خواهیم کرد وجود دارند

  .پرداخت ابتدایی خواهیم

  
  
  

  
  
  

                                                
Decalages-1  
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  نگهداریهاي ذهنی:بخش اول 
  

  رکابرد آزمونهاي نگهداري ذهنیب اي مقدمه: الف
 آشنایی باوسایل -1

بدین منظور همۀ وسایل مربوط بـه  آزمایشـهاي   .با وسیلۀ تست آشنا ساخت  را آزمودنینخست باید 
مـی پرسـیم کـه آنهـا را مـی       آزمـودنی از . یز قـرار مـی دهـیم    م حجم و طول را روي ،مقدار ، وزن 

  .وسایل آشنا می کنیم  و اگر احتماالً نمی شناسد ، او را با شناسد یا نه
خمیـر در آب   ۀگلولـ  ه کار می کند ، یا اگر یـک نعنوان مثال ،از او می کنیم که یک ترازو چگو به

کودك نمی فهمد باید پدیـدة مـورد نظـر را     انداخته شود ، چه خواهد شد ؟ هر بار احساس شود که
  .براي او به نمایش درآورد و توضیح داد 

 مفهوم نابرابري -2

  .نشان داده شده ، آماده می کنیم  1-1صورتی که در شکل  گلوله هاي خمیر را به: الف

  
  :سؤالها

  در ترازو چه وضعی دارند ؟ نمایش پس از پاسخ 4و  1گلوله هاي  -
 رازو چه وضعی دارند ؟ نمایش پس از پاسخدر ت 4و  2گلوله هاي  -

 در ترازو چه وضعی دارند ؟ نمایش پس از پاسخ 2و  1گلوله هاي  -

  ).2-1شکل (با استفاده ازلیوان کش دار و دو لیوان مساوي :ب
  سؤال 
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 .در لیوان چیست ؟ نمایش پس از پاسخ) مقدار نامساوي ( وضع آشامیدنی  -

  
  

و ) ásورا  Áو نیـز  ( را در کنار هم مـی گـذاریم   ) 3 -1شکل (  S و Lدر زمینۀ طول ، میله هاي  :ج
   :می پرسیم 

 هستند ؟ هم دو تا عین آیا این -

 ).تصریح مفهوم کوچکتر و بزرگتر ، بلندتر و کوتاه تر( هم چه فرقی دارند ؟ با -

 

 مفهوم برابري -3

لیوانهـاي  (2قسـمت   ب در و وسـایل ) 3و  2گلوله هـاي  ( 2قسمت در وسایل الف استفاده از با  :الف
  ):مساوي 

  :سؤالها
  نمایش پس از پاسخ          چه وضعی دارند ؟3و  2 -
  نمایش پس از پاسخ     دارند ؟  دولیوان با مایع مساوي چه وضعی -

  در زمینۀ طول  :ب
 پرسـیم کـه   از کـودك مـی   را پهلوي هم مـی گـذاریم و  )  ás یا دو وسیله از نوع(   Áو Aدو وسیلۀ 

  فرقی دارند ؟ هم چهدو وسیله با  این
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، 2تکـرار بایـد قسـمت     نشـود ، قبـل از   در دفعۀ اول موفـق  آزمودنی، 3اگر در قسمت  :1تذکر مهم 

  .از سر گرفته شود  مجدداً
  .ضروري است 3و  2در صورت تردید ، به کار بستن مواد الحاقی براي قسمت  :2تذکر مهم 
در .مـاده ، دو برابـري و دو نـابرابري اسـت      4در موفقیت الاقـل   ادامۀ آزمایش منوط به: 3تذکر مهم 

  .غیر این صورت آزمایش متوقف می گردد
معمـوالً هـر مـاده از یـک     . رونـد   به عنوان پیش تمـرین بـه کـار مـی     3و  2،1به طور کلی قسمتهاي 

 آزمـودنی بـراي   خوارند الزم را ش تشکیل می شود ، که عمـل اخیـر پسـ   یاپیشاپیشی گري و یک نم
  .بیند  تدارك می
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را در  توانـایی او  به کار مـی رونـد و   آزمودنیقسمت نخست براي وارسی خزانۀ لغات  همچنین ، سه
  .نشان می دهند "کلمات ارتباطی"کار بستن  فهمیدن و به

 تغییر شکل و پرسشگري -4

  : دارد ، خود از سه جزء تشکیل می شود  بسیار اهمیت که قسمتاین 
  ).4-1شکل (تبدیل کند  Bرا به  Áکه گلولۀ خمیر خواسته می شود  آزمودنیاز  :الف

  
  4-1شکل 

 گـر چـه احتمـال دارد کـه    .انجـام مـی گیرنـد     آزمودنیاست کلیۀ تغییرات توسط  تا آنجا که ممکن
 واقع این یک اصـل روش  در( الزم باشد  آزمودنیر براي نمایش یا براي کمک به دخالت آزمایشگ

لـوازم آزمـایش    است بـا  جازه می دهد تا آنجا که ممکنکودك ا به است که "ژنو "شناختی مکتب
  ).زي کندرو دست

 Bو A) مقـدار ،وزن ، حجـم ،طـول   ( مـی شـود کـه آیـا خـواص فیزیکـی        سؤال آزمودنیسپس از 
  .همچنان یکسان هستند یا تغییر کرده اند 

. می کننـد می شود ، بسنده  توسط آزمایشگر گفته پاره اي از کودکان به تکرار آخرین کلمه اي که
مقـدار بـراي    آیا ما همـان  "جاي  مثالً به( باید ترتیب ارائۀ کلمات را تغییر دهد  بنابراین ، آزمایشگر

آیـا بـراي نوشـیدن کمتـر      "شـود   وهلۀ دوم باید گفته ، در"کمتر ؟ نوشیدن داریم ، یا بیشتر داریم یا
  )."مقدار داریم ؟ داریم ، بیشتر داریم یا همان
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  :گونۀ زیر است  جتناب از تلقین ، طرح سؤاالتی بهروش دیگر براي ا
  ،"؟همقدار این نوشیدنی چقدر"،"چطوره؟ " -
 ،"کاري انجام می ده؟ ترازو چه " -

 .و نظایر آن "آب چقدر باال میاد ؟" -

پاسخ خود را توجیـه کنـد ، امـا صـرفنظر از آنکـه       خواسته شود که آزمودنیبنابراین ، باید هر بار از 
  .توجیه داشته یا نداشته باشد ، آزمایش ادامه می یابد  توانایی آزمودنی

 به جـاي  Aاگر  او پرسیده می شود که دیگر برابر نیستند ، از Bو  Áاگر کودك پاسخ دهد که  :ب
 Áو Á به جايA  آوریم ، چطـور   صورت گلوله در مثالً اگر خمیر را دوباره به( باشد ، چه می شود

 ایـن پرسـش بـه منظـور وارسـی ایـن      ). م ، طولش چقدر است ؟می شود یا اگر چوب را عقب بکشی
مفهوم را اشـتباهاً   است ؟ چه، گاهی این "برگشت پذیري "نکته است که آیا پاسخ کودك برمبناي 

بـا   ، برگشـت پـذیري را   2و اپـر  1گینسـبرگ .ترجمه و تفسیر کـرده انـد   "بازگشت پذیري "به عنوان 
جنبـۀ   ایـن تمـایز بـراي نشـان دادن    . اند  شخص کردهم "بازگشت پذیري عملی "اصطالح صحیحتر 

نـاقص  "بازگشـت پـذیري    "منزلۀ  چه در واقع ،مفهوم اخیر به. است "برگشت پذیري "غیرعملیاتی 
) مثالً خمیـر تغییـر شـکل یافتـه    ( Bمی پندارد که  آزمودنیکار می رود که  است و در موقعیتهایی به

گلولـۀ خمیـري   (  Aدرآیـد ، بـا    ) به صورت گلوله(  Áصورت  اگر به است اماAچیزي متفاوت از 
بر اساس بازگشت پـذیري اسـتدالل مـی کنـد      ولی کودکی که. برابر می گردد) است  Á که مساوي

  .در آورد  Aشکل  برابر است چون می توان آن را مجدداً به Aبا  Bچنین اعالم می دارد که 
همـان سـؤاالت    درآورد و بعـد )ل قرص نان به شک( Cرا به شکل  Á می خواهیم که آزمودنیاز : ج

توضـیحاتی مـی خـواهیم و اگـر در      آزمودنیاست از  کنمهمچنین  تا آنجا که م. می شوند  پرسیده
  .پرسشهاي الحاقی دیگر استفادهمی کنیم و داشته باشیم از وارسیها  مورد پاسخهاي وي تردید

  

 وارسیهاي تکمیلی - 5

                                                
Ginsburg -1  

Opper -2   
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آزمایشـگر مـی    بد ین معنا کـه . پذیرند  منعطفتر انجام می صورت به چند هدف دارند و ااین وارسیه
  :شرح زیرند معمولترین تغییرات به. کار ایجاد کند رداند در دستو ضروري می تغییراتی را که تواند
روشـنی ندهـد یـا     پاسـخ ) ACیـا   AB(پرسشهاي قسـمت چهـار    هیچ یک از اگر کودك به :الف

  .استفاده می شود ADپاسخها ناپایدار باشند ، از تغییر شکل 
مـی شـود    به کار برده CDوجود نگهداري ذهنی باشند ، تغییر  اگر پاسخهاي کودك حاکی از :ب
آغاز مـی کنـیم ، امـا بـدون      ACاین تغییر مضاعف رابا مادة .هر دو تغییرمی یابند  Á و Aدر آن  که

  .در می آوریم Dرا به شکل  Áبازگردیم ،  Áو  Aاینهمانی  آنکه به
سـی  ربر "استدالل مخـالف "پاسخهایشان با استفاده از به ها نسبتآزمودنیید درجۀ اطمینان همۀ با :ج

  .اند کودکان پاسخهاي متفاوتی داده از اي پاره شود که القا آزمودنی، باید به عبارت دیگر به .شود
از اي از موارد می توان از آزمـون مخـالفی سـود جسـت کهـدرآن آزمایشـگر ، از یکـی         در پاره :د

و سپس تسـاوي  ) در آزمونهاي وزن و حجم ( هاي خمیر، مقداري به طور پنهانی  بر می دارد  گلوله
 هر نوع شگفتی کودك دربارة نابرابري خمیرها را مـی . دهد  وارسی قرار می مورد عملی خمیرها را

  .منزلۀ دلیل قطعی وجود نگهداري ذهنی تلقی کرد  توان به
از او خواسـته   و شـود  تـذکر داده  او سخهاي متفاوتی  ارائـه کنـد ، بایـد بـه    متناوباً پا آزمودنیاگر  :ه

  .نظر می رسد  مورد گاهی تکرار مواد قبل ، الزم به در این. روشن کند  را شود که موضع خود
وي پرسـیده مـی شـود     از. دهـد   اسـت بیشـتر توضـیح    ممکـن  می خواهیم تا آنجا که آزمودنیاز  :و

 آنچـه تـو  "،"توانیم توضیح دیگري پیدا کنـیم ؟  آیا می "،"بگوییم ؟ نیمتوا چیز دیگري می چه"که
ایـن یـک بـازي درمـورد      "،"توانی طور دیگري توضیح بـدهی ؟  گویی درست است اما آیا می می

  .و جز اینها "چیز دیگري می توانی دربارة آن بگویی؟ توضیح دادن چیزهاست ، چه
  

  توصیف مراحل:آزمونهاي نگهداري ذهنی :ب
  عدم نگهداري ذهنی: حلۀ اولمر

 کودك درهر لحظـه دقـت خـود را   . اساس ادراك فوري اوست پاسخهاي کودك بر مرحله در این
همـین امـر تناقضـاتی     د ورمتناوباً از بعدي به بعد دیگر می گذ سازد ، اما یک بعد متمرکز می تنها بر
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نایـل نمـی آیـد     حـل آنهـا   ، بـه وجود می آورد که به دلیـل نـاتوانی در هماهنـگ سـاختن روابـط       به
شئ ، به تغیییر خصیصـه هـاي    فضایی یک تصور  می کند که دگرگونی شکلی یا وضعیت کودك.

  .فیزیکی آن می انجامد
  

  رفتار بین بینی: مرحلۀ دوم 
. تمایـل اسـت   صورت متناوب یا همزمان ،م بعد ، به درنظر گرفتن دو کودك بیش از مرحلۀ قبل ، به

اره اي از موارد می پذیرد و در برخی دیگر نمی پذیرد ،و بـه هـر صـورت بـه     درپ نگهداري ذهنی را
 وضـعیتهاي سـاده بـه    معمـوالً کـودك در  . دارند ، توجه نمـی کنـد   در احکامش وجود تناقضاتی که

 بـه  نسـبت  هـاي ادراکـی مسـأله اغـراق آمیـز باشـند ، یـا        اگر جنبه نگهداري ذهنی نایل می آید ، اما
نگهداري ذهنی حکایت می کنند ،بـاز مـی    از عدم پاسخهایی که ابراز شود ، به پاسخهاي وي تردید

  .گردد
  

  نگهداري ذهنی :مرحلۀ سوم 
واجـد نگهـداري ذهنـی اسـت      می دهد که مرحلۀ سوم ، در برابر هر آزمون ، بالفاصله نشان کودك

یزیکـی معینـی نمـی    تغییر خواص ف و به دگرگونیها فقط تأثیر ظاهري دارند وي چنین می پندارد که.
  :کند  می را توجیه خود زیر ، پاسخهاي ینیکمک یکی از سه نوع تب انجامند ودر آخرین تحلیل، به

قبالً هم همین بوده و نه چیـزي از آن برداشـته شـده و     است ، چه این باز همان: اصل این همانی - 1
  .نه چیزي بدان افزوده گشته است 

مـثالً اکنـون   ( است  آن بعد دیگر ، جبران شده متناسب با تغییري تغییري در یک بعد  با: جبران - 2
B باریکتر هم هست عوض طویلتر است، ولی در.( 

مـا مـی   : مـثالً  ( برگردانده شود  وضع نخستین این همان است چه می تواند به: پذیري  بازگشت - 3
 )."گلوله بسازیم  توانیم از آن دوباره یک

همـۀ   در صـورتی کـه  .نگهـداري ذهنـی صـدق مـی کننـد       مرحله ، در مورد تمام آزمونهـاي  سه این
مرحلـۀ   در آزمـودنی ، گهداري ذهنـی باشـند  ن عدمحاکی از) ADو AB،AC( آزمودنیپاسخهاي 

  .اول قرار دارد 
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ودر صـورت  . ري ذهنی باشند ، درمرحلۀ سوم اسـت دهندة نگهدا نشان آزمودنیاگر همۀ پاسخهاي 
  .بینی قرار می گیرد  وجود ترکیبات دیگر ، در مرحلۀ دوم یا بین

  

  )لوازم آزمایش ودستور اجرا( آزمونهاي نگهداري ذهنی :ج
  نگهداریهاي ذهنی فیزیکی  -1
  نگهداري ذهنی مقدار)1
  

  )مقادیر پیوسته(  نگهداري ذهنی مقدار مایعات  :آزمایش الف
  لوازم تست:  

  ).سانتی متر  8فاع سانتیمتر و ارت 5به قطر تقریباً ) ( Áو  A( دو لیوان کوچک استاندارد  -
 ).سانتی متر  12سانتی متر و ارتفاع  3تقریباً به قطر ) (B(دراز  اندازه گیري باریک و یک لیوان -

 ).سانتی متر  4سانتی متر و ارتفاع  7تقریباً به قطر ) (C(یک طشتک پهن  -

 ).Aچهارم  تقریباً یک) ( D(آنها صاف است  ته استکان کوچک که 6 -

 .رتقال یا نوشابه یا چاي سرددو بطري محتوي آب پ -
  

دستور اجرا  
پرتقالی نشان داده مـی شـود و از او پرسـیده     و شیشۀ نوشابه Á وAلیوانهاي  آزمودنیبه : قسمت اول 

ت تمایل می توانـد مقـداري از   در صور آزمودنی(پرتقال بنوشد ؟  شود که آیا دوست دارد آب می
  ).آن را بنوشد 

  
  وستهنگهداري ذهنی کمیت هاي پی
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   :قسمت دوم
می شود مقدار بیشتري از نوشـابه را در یکـی از لیوانهـا و مقـدار کمتـري را در       خواسته آزمودنیاز  

 آزمـودنی این روش را می توان چندین بار تکرار کرد تا یقـین حاصـل شـود کـه     .لیوان دیگر بریزد 
  .اصطالحات را به درستی فهمیده است 

مـی شـود    ریختـه  آزمـودنی سـط  تو) همـان مقـدار  ( ابه ندازه نوشـ در هر لیوان به یک ا: قسمت سوم 
  .است) توجه به اصطالحات (تکرار و وارسی مانند وهلۀ قبل .

  :قسمت چهارم 
  .خالی می کند  Bرا در  Á آزمودنی: یک 

  :سؤالها 
  پاسخ            حاال چقدر نوشابه هست ؟ -
  پاسخ               ري؟بیشتري داري  یا تو کمتري دا مال هردومون مساویه یا تو -
  پاسخ      یا کمتر داره ؟اگر بله کدام یکی؟آیا یکی بیشتر داره  -
  پاسخ          است ؟) اندازه(آیا این همان مقدار  -
  پاسخ                چرا؟ -
  پاسخ          ؟هبد رحشچطور  می تونی بگی؟  -
  پاسخ              ازکجا فهمیدي؟  -
  پاسخ          چه چیزي دیگه می تونی بگی؟  -

  .بریزد  Áرا در  Bمی گوییم  آزمودنیبه   :دو

  :سؤالها
  حاال چقدر نوشابه داریم ؟ -
 کمتره یا بیشتره؟ -

 ).دوباره برقرار می شود  Áو Aتساوي بین ( -

  :کنیم سؤال میاو بریزد و از  Cرا در  Áاز کودك  می خواهیم  :سه 
  چرا؟    پاسخ          چقدر نوشابه داریم ؟حاال -
  چرا؟    سخ پا          بیشتره؟ کمتره یا-

    :قسمت پنجم
یا پاسخهاي بین بینی ، این قسمت اجرا مـی شـود   ) یا ( در صورت عدم موفقیت در یکی از دو مورد 

  ).ریخته شود  Áدر  Cابتدا ( 
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سـؤالها  ( بریـزد و از او سـؤال مـی شـود     ) اسـتکان   D  )6را در  Áخواسته می شود  آزمودنیاز  -
 ).م بیشتره؟ کدام کمتره؟ و غیرهیک اندازه اند ؟ کدا: مانند قبل است 

  

   تحول رفتار) 3
  ):سالگی  5 -6تا (  عدم نگهداري ذهنی -
) Bظـرف  ( مـثالً ایـن بیشـتره    : کی از مقدارها را بیشتر می دانـد  ی در هر یک از جابه جایی ها، کودکی 

توجـه کـودك   در برابر استداللهاي مخالفی که آزمایشگر طرح مـی کنـد و   . ")سطح مایع( چون باالتره 
 خـود پـا   جلب می کند ، کودك یا دربارة حکـم ) Bمثالً باریکی (را به بعدي  که مورد توجه قرار نداده 

 یادآور ساختن مقـادیر مسـاوي نخسـتین بـه    . فشاري می کند و یا مقدار دیگري را بیشتر در نظر می گیرد 
  .نمی دهد را تغییر هیچ وجه قضاوت کودك

یـا نادرسـت    حـل درسـت   اسـت بـه   ممکن) قابلیت بازگرداندن ( "شت عملیبازگ"در این سطح ، مسألۀ 
  .منتهی شود

  :بینی  -ارفتار بین -
سه شکل عمـدة مختلـف    قضاوتهایی که بین نگهداري ذهنی و عدم نگهداري ذهنی درنوسان اند  به

  :شوند  پدیدار می
دانـد ؛ مـثالً تـوي ایـن      بر مـی یـا نـابرا   را برابر در یک جابه جایی معین ، کودك متناوباً مقادیر :الف
، ...انـدازه هسـت    در هر دو یـک ... نه ،توي اون یکی بیشتراست .... بیشتر براي نوشیدن هست  لیوان

  ."و جز آن 
قضاوتهایی بین نگهداري ذهنی و عدم نگهداري ذهنی بـه هنگـام جابـه جـایی هـایی مختلـف ،        :ب

، مساوي درنظر گرفتـه مـی شـود ،    )B(رلیوان باریک د متناوباً آشکار می شوند ؛ مثالً ، مقدار نوشابه
  .نامساوي تلقی گردد) D(استکان کوچک  4اما براي 

، پاسـخ  نـاوب درقضـاوت کـودك منتهـی مـی شـود      استداللهاي مخالف آزمایشـگر بـه ایجـاد ت    :ج
ذهنی است ، هنگامی که آزمایشگر برابري مقادیر ابتـدایی را یـادآوري    هداريمبتنی بر نگ آزمودنی

عـدم   بـه  آزمـودنی شـکلها پافشـاري مـی کنـد ،      کند ، یا آنکه وقتـی آزمایشـگر دربـارة تفـاوت     یم
  .می گردد  نگهداري ذهنی باز

  .می گردند ، عموماً نارسا و ناقص اند  سود نگهداري ذهنی اقامه به دالیلی که
  .در این سطح مسألۀ بازگشت عملی به درستی حل می شود 
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  ):لگیسا 7از ( نگهداري ذهنی  -
یـک یـا چنـد     کودك مـی توانـد بـه   . در همۀ جابه جایی ها ، مقادیر مساوي در نظر گرفته می شوند 

  :تبیین از تبیینهاي زیر متوسل شود 
انـدازه اسـت ، چـون اگـر تـوي لیـوان        مثالً هر دو تاش یک :استدالل مبنی بر بازگشت پذیري -

  ."دیگه بریزیم ، همان قدر میشه 
مثالً شربتها یک اندازه اند ، چـون نـه چیـزي از آنهـا برداشـته انـد و نـه         :همانی استدالل مبتنی بر این
  ."اند  چیزي به آنها افزوده

،پـس  )Aاز طـرف  (  "نـازك تـره  "بـاالتره ، امـا   ) Bلیـوان  ( اینجا  " :استدالل مبتنی برجبران  -
  ."یک اندازه است  نوشابه به

  .مخالف پابرجا می ماند قضاوت در مورد نگهداري ذهنی علی رغم استداللهاي
  

  نگهداري ذهنی مقدار خمیر : آزمایش ب
لوازم تست  

 .رنگهاي مختلف و به) سانتی متر  4به قطر تقریباً ( دو گلولۀ خمیر 
روش اجرا  

رك بـه  ( را بـه یـک انـدازه درآورد     Áو  Aاز کودك خواسته می شود که دوگلولۀ   :قسمت اول 
  ).4-1شکل 

  ."...مقدار خمیرشان یک اندازه باشه می خوام که من. ببین  دو تا گلوله را این " -
چـه  .باشـه   اندازه دونفر بدیم ، باید مال هر دو یک باید به و اگر فکر کنیم مثالً اینها شیرینی اند" -

کمتـر باشـه    باشند ، یعنی خمیر هیچ کدومشون نه تا گلوله اندازة هم خمیر دو باید بکنی که کار
 ."نه بیشتر ؟ هان؟

در مـی آورد و  ) سانتی متـر  12،تقریباBً(خیار یا سوسیس  آزمایشگر گلولۀ را به شکل :دوم ت سمق
  :کودك می گوید  به
اســت ؟ یـا اینکـه ایــن   ) B(یکـی شـیرینی    انــدازة ایـن ) A(ببیـنم آیــا ایـن شـیرینی    حـاال بگـو  " -

  ؟) A(بیشتر از اون یکیه)B(، یا این یکی )B(بیشتر از اون یکیه )A(شیرینی
  چطور می تونی نشون بدي؟.... جا می دونی ؟از ک

در صورتی کهپاسخ کودك مؤید نگهداري ذهنی باشد ، آزمایشگر دربـارة فقـط    :استدالل مخالف
  :یک بعد پافشاري می کند و به کودك می گوید 

  ."؟)A( ، خیلی درازه، فکر نمی کنی بیشتر از این یکیه)B(این را نگاه کن " -
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 ."...که  گفتمی یک بچه به من .... " -

مقـادیر مسـاوي    پاسخهاي کودك حاکی از عدم نگهداري ذهنی باشند ، آزمایشـگر  در صورتی که
  :گوید  می او به کودك یادآوري می کند و نخستین را به

  "چه صورتی بودند ؟ گلوله ها اول به" -
  .می کند  ندارد پافشاري توجه کودك به آن یا دربارة بعدي که

گُنـده اسـت ، فکـر نمـی کنـی کـه       ) A(این یکـی  یلی نازکه در حالی کهخ) B(این یکی  اما " -
  "است ؟) B(بیشتر از این یکی) A(خمیر این یکی 

در  Aرا مجـدداً بـه شـکل    Bازآنکـه   و قبل.آنگاه باید از کودك تبیینها وتوجیهات الزم را خواست
  :پرسند  آورند ؛ از کودك می

انـدازه خواهـد بـود یـا      نم ، شیرینی هامون یـک ست کرگلوله د یک) B(این  اگر من دوباره با -
  "نه؟

 در ، ودهنـد  را انجـام مـی   ، ایـن بازگشـت  را درست حل نکند"بازگشت عملی "ۀ اگر کودك مسأل
  .تصدیق کند کودك برابري آنها را کهزمانی مساوي کردن گلوله می کنند تا صورت لزوم اقدام به

، در می آورنـد و بقیـۀ   )Cسانتی متر  7باً به قطر تقری( یک قرص نان  شکل به گلوله را :قسمت سوم 
مـی   پایـان  بـا مسـئلۀ بازگشـت عملـی بـه      دوم انجام مـی دهنـد و کـار را    شکل قسمت آزمایش را به

  .رسانند

و بقیـۀ  ) قطعۀ کوچک تا ده 8تقریباً ( می کنند  تقسیم) D(چندین تکه را به Áگلولۀ  :چهارم قسمت
  .ی کنند موارد قبل عمل م مانند آزمایش را

در آزمایشهاي یادشـده ،در گلولـۀ خمیـر ایجـاد مـی کننـد گـاهی         تغییر شکلها مختلفی که  :تبصره 
  .توسط آزمایشگر و گاهی توسط خود کودك انجام می پذیرد 

  
  تحول رفتار) 3

  ):سالگی 5-6تا (  عدم نگهداري ذهنی -
بیشـتره   ایـن  "پندارد ؛ مـثالً   یمقادیر را بزرگتر م در هر یک از قسمتهاي آزمایش ، کودك یکی از

)B (کند و توجه کـودك   در برابر استداللهاي مخالفی که آزمایشگر طرح می. "، چون که درازتره
همچنـان دربـارة    جلـب مـی کنـد ، کـودك یـا     ) مثالً باریکی سوسیس ( از قلم افتاده  بعدي که را به

یـادآوري  .زرگتـر در نظـر مـی گیـرد     ب) A(آنکه مقدار دیگر را  یا قضاوت خود پافشاري می کند و
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قابلیـت  (  "بازگشـت عملـی   "دراین سطح ، .نمی گذارد  کودك اثر مساوي در بدو امر در قضاوت
  .نادرست منتهی شود یا درست حل است به ممکن) بازگرداندن

  ):سالگی 7تا ( بینی  -ارفتارهاي بین -
ختلـف  اند به سه شـکل عمـدة م   نی در نوساننگهداري ذهنی وعدم نگهداري ذه بین قضاوتهایی که

  :پدیدار می شوند 
در نظـر  ) نابرابر( لف تبرابر یامخ تغییر شکل معین ، کودك متناوباً مقادیر را به صورت در یک: الف
  ."و جز آن ...هر دو شیرینی یک اندازه اند ... نه ، گلوله بیشتره ...گیرد ؛ مثالً سوسیس بیشتره  می
نگهـداري ذهنـی متناوبـاً     ختلف ، قضـاوتهاي نگهـداري ذهنـی و عـدم    به هنگام تغییر شکلهاي م: ب

مسـاوي در نظـر   ) C(جانشین یکدیگر می شوند ؛ مثالً مقدار گلولۀ خمیـر در مقایسـه بـا قـرص نـان      
  ).D(ها  می شود ،اما نامساوي باتکه گرفته

  .شود  می تناوب داوریها براثر استداللهاي مخالف ایجاد: ج
نگهـداري ذهنـی اسـت هنگـامی کـه آزمایشـگر برابـري مقـادیر ابتـدایی را           برمبتنی  آزمودنیپاسخ 

اسـتدالل   به آزمودنیکند ،  یادآوري می کند ، و وقتی آزمایشگر دربارة تفاوت شکلها پافشاري می
  .نگهداري ذهنی باز می گردد  عدم

  .می گردند ، عموماً نارسا وناقص اند  دالیلی که به سود نگهداري ذهنی اقامه
  .می شود درستی حل ر این سطح مسئلۀ بازگشت عملی بهد

  ):سالگی به بعد 7از (  نگهداري ذهنی -
کـودك  .شـوند   در هر یک از موارد تغییر شکل در این آزمایش ، مقادیر مساوي در نظر گرفته مـی  

  :یک یاچند تبیین از تبیینهاي زیرمتوسل شود  می تواند به
فرق ندارند براي آنکه نه چیزي ازآن برداشته انـد و نـه چیـزي بـه     "مثالً  :استدالل مبنی بر اینهمانی 

  ."آن اضافه کرده اند 
 دوبـاره گلولـه درسـت    اگر بـا آن  مثالً  فرق نمی کنه چون که" :بازگشت پذیري  بر مبنی استدالل

  ."کنیم همون میشه
، پـس هـر   )Aزا(بزرگـه امـا نـازکتره    ) C(مـثالً ایـن یکـی     :اصطالح مبتنی بر جبـران   استدالل به

  ."دویکاندازه می باشند 
  .استداللهاي مخالف پابرجا می ماند  نگهداري ذهنی علی رغم قضاوت
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  نگهداري ذهنی و وزن) 2
تست  لوازم:  
  .سانتی متر 4به قطر  Áو  Aدو گلولۀ خمیري  -
 .سانتی متر 5به قطر ) L(یک گلولۀ خمیري بزرگ  -

 ).S و Ś( سانتی متر 3دو گلولۀ خمیري به قطر  -

 ).VS(سانتی متر 2یک گلولۀ خمیري بسیار کوچک به قطر  -

  .کار برده می شود  مشابه آنچه که در مدارس براي آموزش ریاضیات به یک ترازو -
  

 روش اجرا  
  .صورت عدم آگاهی و توضیح کامل دربارة طرز کار ترازو بررسی آشنایی با ترازو در  :قسمت اول

  :می شوند  ه هاي نابرابر ارائهترکیبهاي متعدد گلول  :دوم  قسمت
  S/VS   ,A/S  , L/VS , L/A ,L/S    :مناسبت ارائۀ هر زوج به

  
  آنها یکی است ؟  اینها چطورند ؟ کدامیک سنگینتره ؟ آیا وزن  :سؤالها 
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برابـر نگـه مـی دارد و از     و ها را ثابـت  گلوله ها در ترازو گذاشته می شوند ، آزمایشگر کفه  :عمل 
  ول کنم چی می شه؟ می پرسد ، اگر ترازو را آزمودنی

  می ره ؟ کدام یک؟ میمونند یا یکی پایین سطح در یک

چهـار پـیش    .تکـرار مـی شـود   ) SSوAA(براي گلوله هاي مساوي  2دستورالعمل   :قسمت سوم 
  .قسمت سوم دوپیش بینی در قسمت دوم و دو پیش بینی در :متوالی توسط کودك  بینی

  :قسمت چهارم
  .درآورد Bشکل  را به Áخواهیم  می آزمودنیاز  :یک 

AوB می شود او سؤالهاي زیر از2طبق دستورالعمل  می شوند و روي ترازوگذارده:  
  وزن چیه؟ حاال وزنشان یکیه یا یکیش سنگینتره؟ -
 )سبکتره؟(از اینها سنگینتره ؟ یآیا یک -ها مساوي اند ؟  آیا گلوله -

 ؟ هر دو کفه دریک سطح می ایستند - ؟ ده ول کنم چی نشون می اگر ترازو را -

  )اگر بله، کدام طرف پایین می ره؟( رازو پایین می ره؟آیات -
بگی؟شرح بدي ؟ ازکجـا   چطور میتونی -چرا؟ -: خود را تبیین کند  خواهیم پاسخ می از کودك*

  چه چیز دیگه می تونی بگی؟ -فهمیدي ؟ 
  کنیم وزن آن چی می شه؟ را درست ولهگل) B(ایناگردوباره با  :می گوییم  کودك به :دو 

  .روي ترازو وارسی می شود  Aو  Áتساوي .آورد  Áصورت در  به را Bپیشنهاد می شود او به
  دستورالعملها مانند بند دو در آورد سؤالها و Cشکل  را به Áمی خواهیم  از کودك :سه 

  :این قسمت اجرا می شود  )ÁB)( ÁC(درصورت عدم موفقیت در:قسمت پنجم
  .کنیم وارسی می را نتیجه تقسیم کند و D کوچک را به قطعات Aمی خواهیم  از کودك

  

تحول رفتار  
  )سالگی 6 – 7تا (  عدم نگهداري ذهنی -

در هر یک از قسمت هاي آزمایش، کودك یکی از خمیرها را سنگینتر از دیگري می پندارد؛ مـثالً  
در برابر استدالل هاي مخالفی که آزمایشگر مطـرح مـی کنـد و    . "ترهسوسیس سنگینتره چون دراز"

، جلب مـی کنـد، کـودك    )مثالً نازکی سوسیس(توجه کودك را به بعدي که مورد نظر قرار نداده 
. همچنان یا دربـارة قضـاوت خـود پافشـاري مـی کنـد، یـا آنکـه وزنـۀ دیگـر را سـنگینتر مـی گیـرد             

در ایـن سـطح   . به هیچ وجه در قضاوت کودك اثر نمی گـذارد  یادآوري تساوي وزنه ها در بدو امر
  .ممکن است به حل درست یا نادرست منتهی شود) قابلیت بازگرداندن( "بازگشت عملی"مسئلۀ 

  بینی -ارفتارهاي بین -
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قضاوت هایی که بین نگهداري ذهنی و عـدم نگهـداري ذهنـی در نوسـان انـد بـه سـه شـکل عمـدة          
  .مختلف پدیدار می شوند

در یک تغییر شکل معین، کودك متناوباً برابري یا نابرابري وزنه هـا را عنـوان مـی کنـد؛      : الف
  ."و جز آن... نه، هردوشون مساوي اند ... نه گلوله سنگینتره ... سوسیس سنگینتره "مثالً 
به هنگام تغییر شکلهاي مختلف، قضاوت هـاي نگهـداري ذهنـی و عـدم نگهـداري ذهنـی        :ب 

ن یکدیگر می شوند؛ مثالً وقتی خمیر به شکل قرص نان در آمده اسـت وزن آن را  متناوباً جانشی
مساوي گلوله می داند اما وقتی تبدیل به تکه هاي کوچک شده است؛وزن آن باگلولـه مسـاوي   

  .   نیست
مبتنـی بـر نگهـداري     آزمـودنی پاسـخ  . تناوب داوریها بر اثر استدالل مخالف برانگیخته می شود  :ج

، اما وقتـی آزمایشـگر دربـارة    کند تساوي نخستینِ وزنه ها اشاره می گامی که آزمایشگر بهاست ، هن
  .باز می گردد به عدم نگهداري ذهنی آزمودنیکند ، تفاوتها پافشاري می
  .درستی حل شده است به "بازگشت عملی  "در این طراز ، مسئلۀ 

  
  )سالگی به بعد 8از (نگهداري ذهنی  -

ییر شکلها ،کودك به برابري وزنها حکم می کند ،و توانایی ارائـۀ یـک یـا چنـد     تغ قطع نظر از انواع
  :دارد  تبیین را

اسـتدالل  ( چیزي به اون اضافه کرده اند  چیزي از اون برداشته اند و نه وزنش همونه ، چون نه " -
  ).اینهمانی 

 ).پذیري  بازگشت(  "، همون می شه  کنیم درست ه، چون اگر دو مرتبه گلول وزنش یکیه" -

 ).جبران( "، اما وزنشون یکیه)از گلوله( نازکتره  بزرگه اما) قرص نان(این یکی  " -

 .قضاوت نگهداري ذهنی علی رغم استداللهاي مخالف پا بر جا می ماند -
 

  نگهداري ذهنی حجم) 3
 لوازم تست:  
  cc300کوچک به ظرفیت  دو لیوان -
 )Áو  A(سانتی متر  4دو گلولۀ خمیري  به قطر  -

  )L(سانتی متر  5گلولۀ خمیري بزرگ به قطر  یک -
 )Śو S(سانتی متر  3دو گلولۀ خمیري کوچک به قطر  -

 )VS(متر  سانتی 2یک گلولۀ خمیري کوچک بسیار کوچک به قطر  -
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 قطعه کش یک -

 یک قطعه سیم -

 آب -

  6-1شکل : رك
  
 روش اجرا  

  .دو لیوان در) وانکمی باالتر از نصف لی( پس از ریختن آب به اندازة مساوي  :قسمت اول 
 لیوان یکی است؟ در صورت لزوم تساوي اصالح شود هر دو ازکودك سؤال شود آیا آب در.  
کش مشخص می شوند سطح آب لیوانها با. 

 یکی از لیوانها بیندازیم چـه   کند که اگر یکی از گلوله ها را در می خواهیم پیش بینی آزمودنیاز
 می شود ؟

چرا آب باال آمد ؟: پرسیم  می لیوانها فرو می بریم و ا را در یکی ازبا میله یکی از گلوله ه  
در لیوان پر کرده و درنتیجـه آب بـاال    گلوله، فضایی را:در صورت جواب منفی به او گفته می شود 

 .آمده

مسئله راخوب فهمیده آزمودنیشود که  اطمینان حاصل.  

  A/S,L/VSو لیوان باگلوله هاي نابرابر وضع آب در د نسبت به آزمودنیپیش بینی   :دوم قسمت
  .به ارزش کلمات کودك توجه. داده شود  سپس نتیجه عمالً نشان

  .یا گلوله هاي برابر تکرار شود  2دستورالعمل   :قسمت سوم 
جـواب در   دو قسـمت دوم و  دوجـواب در  .کودك باید حداقل چهارجواب صـحیح متـوالی بدهـد   

  .قسمت سوم

  : قسمت چهارم 
کـامالً  در آورد ، طوري کـه بتـوان آن را  ) Sشکل  به(Bرا به شکل Áکودك خواسته شود از :یک 

  : ؤال مشابه سؤاالت زیر به عمل آیدداخل آب قرار داد ، از او یک یا چند س
  میاد ؟ یابیشتر؟ یا کمتر؟ باال آیا آب تا همان سطح-باال میاد ؟  جوري آب چه -
 آیا همان اندازه باال میاد؟ همان قدر؟ -

 باالتر خواهد آمد ؟ یکی از آنها یاآ -

از کجـا فهمیـدي ؟ چـی دیگـه      -بـدي؟   شرح -چطور می تونی بگی ؟  -چرا؟  -: تبیین پاسخ  -
 تونی بگی ؟ می
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  باال خواهد آمد ؟ چقدر دوباره گلوله کنی آب را Bمی شود اگر  از کودك پرسیده :دو
   Aو  Áوارسی تساوي  –تبدیل کند  Áبه Bمی شود  پیشنهاد کودك به

  .کند وتکرار دستورالعمل دو  تبدیل) مسطح(  Cرا به Áخواسته شود  ازکودك:سه 

  :اجرا شود پاسخهاي بین بینی این قسمت موفقیت در و در یا عدم در صورت  :قسمت پنجم 
  .تبدیل کند ونتیجه وارسی شود) قطعات کوچک(Dرا به Aاز کودك خواسته شود 

وزن  اسـاس  استداللهاي نگهداري ذهنی حجم بـر  نکته که رة اینحصول اطمینان دربا براي –تبصره 
انـدازه در آب   همان یک گلولۀ آهنی به Áاگر به جاي  اند،می توان از کودك پرسید که ارائه نشده

  .خواهد شد  بیندازیم ، چه
  
تحول رفتار  

 12و  10دسـت مـی آیـد و در واقـع بـین سـنین        مالحظـه اي بـه   قابـل  باتـأخیر  نگهداري ذهنی حجم
  .به آن دست می یابد کودك سالگی است که

وکلیۀ تحقیقاتی کـه در ایـن    نگهداریهاي  ذهنی ماده و وزن و حجم همیشه ثابت است ترتیب توالی
تقریبــاً دوســال نــاهمطرازي را بــین  وجــود ترتیــب تــوالی ژنتیــک و انــد ،ایــن بــاره بــه عمــل آمــده

  .نگهداریهاي ذهنی تأیید می کنند
عینـی اسـت    د پرسید که آیا نگهداري ذهنی حجم ، آخرین نگهداري ذهنی عملیاتاز خو می توان

نگهـداري ذهنـی    نخستین نگهداري عملیات صوري محسوب می شـود ؟ پیـاژه معتقـد اسـت کـه      یا
فقـط در طـراز    شـامل مفهـوم نسبتهاسـت کـه     گیـرد ، چـه   ملیات صوري قـرار مـی  ع حجم در زمینۀ

  .صوري کسب می گردد
  
  ذهنی فضایینگهداریهاي -2

نگهداریهاي فیزیکی تنها نوع نگهداریهاي ذهنی نیستند کـه در خـالل دورة عملیـات عینـی تشـکیل      
فضاست ، تعـدادي نـامتغیر فـراهم مـی گردنـد کـه باعملیـات منطقـی ،          در آنچه مربوط به. می شود 

ري ذهنـی  دربـارة نگهـداري ذهنـی طـول ، نگهـدا      زمینه بـه ذکـر آزمایشـهایی    این ما در.همبسته اند 
  .سطوح و نگهداري ذهنی حجمهاي فضایی می پردازیم

  

 نگهداري ذهنی طول)1
لوازم تست  
  میلی متر 3×3تیره چوبهایی به قطر  -
 )L(سانتی متر  18یک تیره چوب  -
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 )Á وA(سانتی متر  68دو تیره چوب  -

 )S(سانتی متر  14یک تیره چوب  -

 )as(سانتی متر  4تیره چوب  5 -

 11فاصلۀ بین دو انتهـاي آن   درآورده شده و Sبه شکل  ی متري کهسانت 15 پاك کنپیپ  یک -
 )D(سانتیمتر است 

 )A(سانتی متر  11یک پیپ پاك کن راست به طول  -

 )L(سانتی متر  15یک پیپ پاك کن راست به طول  -

  3-1شکل : رك
 
دستور اجرا  

دکی متفـاوت  دستور اجراي تست نگهداري طول با دستورالعمل سـایر تسـتهاي نگهـداري ذهنـی انـ     
نگهـداري ذهنـی نسـبت بـه عناصـر عمـدة آن        است ، گرچه کاربرد دستورالعملهاي کلی مربوط بـه 

و پایداري واکنشـهاي او در   آزمودنیطرح مواد بازبینی به منظور ارزشیابی خزانۀ لغات . ملحوظ اند 
یـک از آنهـا   تست داراي سـه قسـمت اسـت کـه هـر      . برابر اینهمانی  و عدم اینهمانی   موقعیتهاست 

  .جداگانه مورد تحلیل قرارمی گیرند

 .شود  چوبها ارائه همۀ تیره  :قسمت اول

 از کودك خواسته شود:  
  .آنکه کوتاه تر است به آزمایشگر بدهد -
  .آنکه بلند تر است به آزمایشگر بدهد -

  :سپس سؤال شود
  کدام یک بلندتره؟ -
  کدام یک کوتاهتره؟ -
را برداشته همان سؤالهاي باال را تکرار می کند  آزمایش کننده دوتیره چوب نابرابر.  
وارسـی ثبـات   .( بدهـد   بـه آزمـایش کننـده    را شود دو تیره چوب یـک انـدازه   از کودك خواسته

  )خزانۀ لغات کودك

کـودك گـذاره    به موازات هم در وضع افقی نسـبت بـه   Áو Aدو تیره چوب مساوي  :قسمت دوم
  )یکدیگر سانتی متر از 5 فاصلۀ سطح و به انتهاها در یک( شود 

  : سؤالها 
 این دوچوب چطورند ؟ طول آنها یکی است ؟ یا یکی بلندتره؟ -
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سـانتی   5 ةبـه انـداز   )نظر کـودك   از نقطه( ، تیره چوب باالیی  Á و Aاوي سپس از برقراري  ت -

 .شود  کشانده متر به طرف راست

 
  :سؤالها

  این دو تا یک اندازه اند یا یکی بلندتره؟ -
 دو یک اندازه اند ؟هر  -

 کدامیکی بلندتره؟)اگر بله( یکی بلندتره ؟ -

 من، تويِ یکـی از اونهـا و  تا جاده باشند اگر اینها دو: سؤال کرد طور مسئله را طرح و میتوان این ، 
  ؟می ره یا یکی از ما دوتا بیشتر راه ریم؟ می اندازه راه هردومون یک .تو، تويِ اون یکی راه میري

 ).می تونی بگی؟ چی ؟ دیگهچرا؟ ازکجافهمیدي(شودپاسخ خود تبیین کند ستهاز کودك خوا -

  
سـانتی   4چـوب   تیـره  4مـی شـود و    داده کودك به) A(سانتی متري  16چوب  تیره :قسمت سوم

  .شود می دراختیار اوگذارده) ás(متري 
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بایـد  .شـود   Aانـدازة   بگـذارد تـا بـه    دنبـال هـم   شود چهار تیره چـوب کوچـک را   از اوخواسته -
  .است فهمیده برابري را مطمئن شد این

و Aطـوري کـه انتهاهـاي     درمی آوریم بـه Cیعنی  Mرابه شکل ) ás(سپس چوبهاي کوچک -
C سانتی متر باشد  5فاصلۀ انتهاهاي راست  باشند و مبرابر ه. 
  :سؤالها

  )کوتاهتره؟ یکی یا( یا یکی بلندتره ؟ مساوي است آیا دوتا جاده -
 است ؟ اندازه یک آیا طول دو تا جاده -

 یک؟ کدام) بله اگر( آیا یکی ازجاده ها طوالنی تره ؟ -

 یـا اینکـه یکـی    می ریم م راههاندازة ) C(یکی این و من در) A(برید  اگر شما دراین جاده راه -
مـی ره   از مـا کمتـر راه   اینکـه یکـی   کـدوممون؟ یـا  )اگـر بلـه  (مـی ره؟   راه) زیادتر( یشتربما  از
 کدوممون؟) اگربله (؟

 از کودك خواسته شود پاسخهاي خود را تبیین کند؟ -

و دیگـري  ) A(نامسـاوي راکـه یکـی راسـت    ) پاك کنپیپ (دار  میلۀ کرك دو :قسمت چهارم 
  ).انتهاها مقابل یکدیگر قرار گیرند .( دهیم  است در مقابل کودك قرار می) D(انحنادار 

  
  10-1شکل

  :سؤالها 
  ؟)یک اندازه اند (اینها مساوي اند  -
 کیشون بلندتره ؟ کدومشوون ؟ی -

 یکیشون کوتاهتره ؟ کدومشوون ؟ -

  )جوابهاي قبلی آنهاصریح نبوده اندمخصوص کودکانی که ( :آزمایش الحاقی 
و سـؤالهاي بـاال تکـرار     تجـاوز کنـد   Aرا صاف می کنیم تا دوانتهاي آن ازدو انتهاي  Dمیلۀ   :الف
  .شوند  می
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  .شوند  ؤالها تکرار میشکل اول برگردانده ، س به را Dسپس  -
  .گذاریم و همان سؤالها تکرار می شوند می رادر مقابل کودك Lو تیره چوب  Dمیلۀ   :ب
) مـی شـوند   چگونه آغاز باچرا و که سؤالهایی( موردکودك باید پاسخهاي خودرا تبیین کند  هر در

  :شود  می از جملۀ زیراستفاده تفاوت که این ها ، با مثل سایر زمینه
  بگی چرا؟ تونی بکنی تا میچکار-
  
رفتار تحول  
  )سالگی  6-7تا( نگهداري ذهنی عدم -

وقتـی انتهاهـا بـر هـم منطبـق باشـند ،       .نـدارد   از موقعیتها ،نگهداري ذهنـی طـول وجـود    درهیچ یک
انتهـاي آن   کـه  چـوبی  برابر می داند اما اگر ناهمطرازي وجـود داشـته باشـد ، تیـره     طولها را کودك

  .کند تأثیر نمی آزمودنییادآوري برابري نخستین در قضاوت . تر دانسته می شودعقبتر است کوتاه
  بینی  -ارفتار بین -

طـور   ودك  درموقعیـت اول آزمـایش بـه   کـ  است که از این رفتار بین بینی در نخستین طراز عبارت
  .می کند اما پاسخ وي در موقعیتهاي دیگر نادرست است  صحیح قضاوت

ایـن   شـوند ، امـا   نگهداري ذهنی درموقعیتهاي دیگر ظاهر می از قضاوتهاي در طراز بعدي ، پاره اي
نگهداري ذهنی  متناوباً جانشـین یکـدیگر مـی     وقضاوتهاي نگهداري ذهنی و عدم داوریها ناپایدارند

  .گردند عموماً نارسا و ناقص اند  نگهداري ذهنی اقامه می سود به شوند و دالیلی که
  

  )بعد  گی بهسال 8از(  نگهداري ذهنی-
بـر یـک یاچنـد تببـین      شـود و قضـاوتهاي کـودك    می هر موقعیت مشاهده نگهداري ذهنی طول در

  :استوارند 
  ."اید  کرده تا میله را برویم ، شما فقط همان قدر باید راه " :استدالل اینهمانی -
، پـس   را دوباره مثل قبل صاف کنیم ، درازتر می شـه  راه این اگه "  :استدالل بازگشت پذیري -

 ."درازتره  حاال هم

درازتـره، هـر چنـد قبـل از اون یکـی تمـوم شـده، امـا پسـتی          ) D(میلـه   این" :استدالل جبران  -
 ."وبلندي داره

  .مانند قضاوتهاي کودك ، علی رغم استداللهاي مخالف ، پایدار می
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  نگهداري ذهنی سطح) 2
 لوازم آزمایش  

  سانتی متر به رنگ سبز 40×40دو مربع 
  گاودو  -
 خانه 28 -
 

 دستور اجرا  
  .نشان دهندة دو علفزارند که گاوها درآن مشغول چریدن هستند مربع هاي سبز

آیـا هرگـاو    "مـی پرسـیم کـه     گـذاریم  و از کـودك   مـی  خانـه  مربع ، یـک  روي هر :قسمت اول 
  "همانقدر علف براي خوردن دارد ؟

  .تکرار می کنیم  ی دهیم وهمان سؤال راقرار متا خانۀ چهاردهم را .. خانۀ سوم سپس خانۀ دوم  و

هـا   خانـه  گذاریم وروي مربع دیگر بین می پهلوي هم را مربعها ،خانه ها روي یکی از  :قسمت دوم 
  .فاصله ایجاد می کنیم

  گاوها به اندازة هم، علف براي خوردن دارند ؟ باز هم و سپس از کودك می پرسیم که آیا

دیگـر   دایره قرار مـی دهـیم و روي مربـع    و خانه ها را به صورتروي یکی از مربع ها  :قسمت سوم 
  .تکرار می کنیم را همان سؤال گذاریم و باز هم می بدون فاصله با هم آنها را

 تحول رفتارها  
  .نگهداري ذهنی ،بین بینی و نگهداري ذهنی می گذرد نگهداري ذهنی سطح نیز از سه مرحلۀ عدم

  .گردد تأیید می الزامی منزلۀ امري به اري ذهنی سطوحنگهد سالگی است که 7و در حدود 
  

  
  نگهداري ذهنی احجام فضایی )3
لوازم آزمایش  
  .سانتی متر35×35یک مربع به رنگ آبی  -
 .معرف جزیره هایی روي یک دریاچه هستند روي مربع آبی چسبانده شده اند سطوحی که -

 .سانتیمتر  5/2ضلع  کوچک بهمکعب  160سانتی و  5/7×5/7×10مکعب مستطیل به ابعاد  یک -

 .دهد  ،طرح کلی وسیله را نشان می12-1شکل  -

 :ابعاد جزیره ها بر حسب واحد مکعب -
3×3=A  
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2×2=B  
3×1=C  
3×2=D  

روش اجرا  
 سـو بـا   که آب از هـر  شویم دهیم ومتذکر می قرار می Aمکعب مستطیل بزرگ رادر  :قسمت اول 

  .یره را می پوشاندجز یابد ، یعنی مکعب کامالً سطح آن تماس می

اسـباب کشـی    Bخانـۀ   مـی خواهنـد بـه    Aساکنان خانۀ  شود که گفته می آزمودنیبه  :قسمت دوم 
  .باشند داشته جا) A(جزیرة کوچکتر به اندازه خانه قبلی می خواهند در این کنند ، اما

  
  Dبه Cو از Cبه Bسپس از  -
 .می شود مورد چگونگی ساختن خانه خواسته توضیحاتی در آزمودنیاز  -

( Bاما باسـطح کمتـر در   A می شود که یک حجم فضایی مشابه  خواسته آزمودنیاز   :سوم  قسمت
  .بسازد  )Dو در Cسپس در 

  
 تحول رفتار  
  اري ذهنیدعدم نگه -

زمینـی کـوچکتر ،    الگـو ، در  رتفعتر ازمخانه اي  یا برج سالگی ، کودکان از ساختن یک 7تا  5بین 
و  غالبـاً بـراي سـاختن    . ایجاد تمایز بین ارتفاع و حجـم بپردازنـد    توانند به یامتناع می کنند چون نم
  .پردازند  صورت کمربندي می قابل رؤیت  الگو به سطوح پوشاندن حجمی معادل الگو ، به

 
 بینی -ارفتار بین -

 در نخسـت دو بعـد را   معنـی کـه   سالگی ، هر بعد را در ارتباط می گذارند ، بـدین  8-9تا  7از  :الف
 مکعـب ، بـه   اسـاس واحـد   توجـه انـدازه هـا وجبرانهـایی بـر      سپس تدریجاً ، بـدون  و نظر می گیرند

  .تصحیح بعد سوم می پردازند 
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هـاي   جزیـرة کـوچکتر ، خانـه    متمـایز کنـد ؛ روي یـک    ارتفـاع را  تواند حجم شکل و کودك می
چـه ، توانـایی ایجـاد برابـري بـین       مرتفعتـر باشـد ،   باید تاچه حد نمی داند که اما مرتفع تر بنا می نهد

  .تفاوتها راندارد
یعنـی جـایی    "حجم اشـتغال شـده    "وجود دارد ، نگهداري  "حجم درونی "نگهداري  در واقع اگر

 دسـت  هنـوز بـه  می کنـد ، اشغال   اند کرده احاطه احجامی که آن را مجموعۀ این حجم نسبت به که
 ده بـر حسـب شـکلهاي مختلـف ، همـان مقـدار از      عبارت دیگر ،حجمهاي ساخته ش به. نیامده است 

  .اشغال نمی کنند حجم فضایی را
واحـدهاي   وسـیلۀ  اساس تجزیه وترکیب به گیري بر شاهدآغاز اندازه سالگی ، ما 8-9درحدود   :ب

 طولهـا یـا سـطوح مـرزي را بـه      وجود ضرب ریاضی که هنوز اثري ازمکعب هستیم اما بدون آن که 
 بدین ترتیب ، حاالتی بـرزخ .رابطه بگذارند ، در کار باشد  در دي خودخو صورت عددي باحجم به

ی  شـده انـد    به روابطی که( درکارند منطقی روابطی که ضرب نیب وسـعی  ) دلیل اندازه گیري ، کمـ
  .شوند گیرد ، مشاهده می منزلۀ مجموع سطوح مختلف در نظر می به درمحاسبۀ عددي که حجم را

  
   نگهداري ذهنی-

 سـطوح وحجـم نایـل مـی     کشـف رابطـۀ ریاضـی بـین     به بعد ، کودکان سالگی به 11-12از باالخره 
  .بعد ، برابر باشد بر حسب سه) یاطولها ( دوحجم مساوي هستند اگر حاصل ضرب عناصر .شوند 

در ( مجموعـۀ شـئ اشـغال کـرده      از سوي دیگر ، کودکان نگهداري حجم را به منزلـۀ حجمـی کـه   
  .درك می کنند) گر تشکیل شده قلب محیطی که اشیاء دی

  
  
   نگهداریهاي ذهنی عدد-3
  :)تخم مرغ وجا تخم مرغی ها ( نگهداري ذهنی مجموعه هاي کوچک ناپیوسته) 1

  "مطابقت یک بایک ایجادي"
 ابزار  آزمایش   
  ده تخم مرغ -
  ده جا تخم مرغی -
 روش اجرا  
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 آزمـودنی و از   می دهد  یز قرارم تخم مرغ را به صورت ردیف روي 8تا  6آزمایشگر  :اول  قسمت
همـین   "،"همین قدر جـا تخـم مرغـی بـردار      ": می خواهد که به همان اندازه جا تخم مرغی بردارد 

  .، نه بیشتر و نه کمتر"همین اندازه که من تخم مرغ دارم "، "تعداد
غهـا  تعداد تخم مر توان پس از آنکه رفتار کودك یادداشت شد ، در صورتی که الزم باشد می -

مجموعـه   تساوي دو کودك مطابقت و مطابقت داد و مطمئن شد  که تخم مرغیها را با هم و جا
  .را قبول می کند 

در وضـع قرارگـرفتن    گـذارد و  صورت خطی باقی می به آزمایشگر جا تخم مرغیها را :دوم  قسمت
فاصـلۀ بیشـتر بـین    ایجـاد   نزدیک کردن عناصر مجموعـه ، یـا   با( تخم مرغها تغییراتی ایجاد می کند 

) 13-1شـکل  ( کمتـر گـردد    یـا  یک مجموعه بیشـتر  "خطی طول "، به ترتیبی که )عناصر مجموعه 
  :کند  وآنگاه از کودك سؤال می

  همان اندازه است ؟ آیا -
 جا تخم مرغیها ؟ مرغها و همان تعدادند ، تخم -

 کجا بیشتر است ؟ -

 دونی؟ می از کجا -

 
  :استدالل مخالف

شـکل   "را نسـبت بـه    کـودك  زمایشگر توجـه باشد آ ن دهندة نگهداري ذهنیاگرپاسخ کودك نشا
  :کند  جلب می "کلی

  ؟"کنی بیشتر باشه  ردیف درازتره ، فکر نمی ، چقدر اینکن نگاه "
اشـاره   ایشگر به تساوي نخستین در مجموعهزم، آدذهنی نباش مؤید نگهداري اگر پاسخ کودك -

  :می کند 
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 بچـه  هرجاتخم مرغی گذاشته بـودیم ، اون موقـع یـک    مرغ جلوي تخم اگر یادت باشه ، قبالً یک "
، تـوچی فکـر مـی    )مساوي هستند ( اند  مرغها و جاتخممرغی ها یک اندازه تخم به من گفته بود که

  "کنی؟

  : سؤال هم دربارة تعداد مطرح می کنیم  یک :سوم  قسمت
چنـد تـا جـاتخم    ) : پنهـان مـی کنـد     آزمایشگر بادست جا تخم مرغی ها را( "بشمر  تخم مرغها را"

  "بزنی بدون اینکه بشمري ؟ از کجامی دونی ؟ مرغی هست ؟ می تونی حدس

بـه صـورت دایـره     مـرغ را  تخم 8تا  6را جمع کردیم،  ها مرغ پس از اینکه همۀ تخم :چهارم قسمت
  .کنیم اول عمل می موقعیت مانند قرارمی دهیم و

 مرغهـا را  یک تشکیل شدند، آزمایشگر تخـم  با قت یکمطاب صورت پس از آنکه دو مجموعه به -
اي قرار می دهد و همان پرسشهاي موقعیـت قبـل    به صورت توده به صورت دایره اي کوچکتر یا

 .را  تکرار می کند 

  

ل رفتارهاوتح  
  سالگی  4-5تا  عدم نگهداري ذهنی -

هـر شـکلی    صر را بـه یا عنا شمارش مبادرت ورزد است براي ساختن مجموعۀ دوم به کودك ممکن
دهنـدة   صورت ، احکام وي ، نشان هر به .به مطابقتی کلی یاجزء باجزء مبادرت ورزد  قرار دهد ، یا

 :هستند  نگهداري ذهنی عدم

 .و جز آن  "اند  بیدهچس هم تخم مرغها به جا تخم مرغی ها بیشترند ، چون" -

 .مسئلۀ تعداد ممکن است به طور صحیح حل ویا حل نشود -
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 بینی -اهاي بینرفتار -

  .شوند  صحیح تشکیل می) جزء با جزء ( مطابقت یک با یک  راه مجموعه ها از
  :شوند  منجر می رفتارهاي زیر پرسشهاي نگهداري ذهنی به

یـک موقعیـت و عـدم نگهـداري      دهنـدة نگهـداري ذهنـی در    است نشـان  کودك ممکن پاسخ -
  .در موقعیت دیگر باشد  ذهنی

مرغهـا   تخـم  ": نوسانات کـودك در مقابـل همـۀ موقعیتهـا باشـیم       ممکن است شاهد تردیدها و -
پاســخهاي .و جــز آن  "نــه ، هــر دو یکــی هســتند ....بیشــترند ، نــه، جــاتخم مرغــی هــا بیشــترند 

 .نگهداري ذهنی با استدالل صریح وکامل توجیه نمی شوند 

مرغـی   جاتخم ات 7مرغ هست پس فکرمی کنم  تخم تا 7 ":می شود  درستی حل تعداد به ۀمسئل -
 ."باشد 

 ) :سالگی  7از( نگهداري ذهنی -

اسـتدالل   یا چنـد  وسیلۀیک به ثابت نگهداري ذهنی مواجه هستیم که در این مرحله با پاسخهاي -
 :توجیه می شوند 

گذاشـته بـودیم ، هیچـی از آنهـا      روي هـم  هسـتند چـون قـبالً روبـه     یکی " :استدالل اینهمانی  -
 ."ه هم چسبانده ایم برنداشته ایم ، فقط آنها را ب

بـه هـم  نزدیـک     بگـذاریم یـا   روي هـم  دیگر را توانیم آنهاي می "  :ت پذیريشاستدالل بازگ -
  ."شوند مرغی ها بیشترمیم کنیم یاپهلوي هم بگذاریم ، اون دقت جاتخ

اونهـا زیـاده پـس     خط درازنـد ، امـا فاصـلۀ بـین     مرغی ها یک تخماینجا جا " :استدالل جبران -
 ."داندازه ان یک

 
  ) :ژتونها(نگهداري ذهنی مجموعه هاي کوچک نا پیوستۀ عناصر ) 2

  "مطابقت یک با یک ارتجالی"
 لوازم آزمایش   

  ده ژتون قرمز
  ده ژتون آبی

 

روش اجرا   
کـودك مـی    و از خطی ، روي میز قرار مـی دهـد   به صورت ژتون آبی را 8تا  6آزمایشگر :قسمت اول 

  :میز بگذارد  ژتون قرمز روي) دهمان تعدا(همان قدر  خواهد که
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قدر قرمز باشـه   باید همان.ژتونهاي خودت ، همین تعداد ، همین قدر روي میز بذار  همین اندازه از" -
  ."کمتر  نه آبی هست ،نه بیشترو که

یـک بـا    زمایشـگر عناصـر آبـی و قرمـز را    آالزم باشد،  که مشاهدة رفتارکودك ،در صورتی پس از
درسـتی حکـم    ارزي دو مجموعه بـه  کودك دربارة هم شود که طمئن میم و یک مطابقت می دهد

  .می کند 

مجموعه ها، یا نزدیک کـردن عناصـر آن    عناصر یکی از ایجاد فاصله بین آزمایشگر با :قسمت دوم 
  :کوتاهتر می پردازد ایجاد خطی طویلتر یا ، به

  "نه؟ قرمز یا از آبی و همون اندازه است ، همون تعداد باز هم " -
 "کجا بیشتره؟" -

 "دونی؟ ازکجا می " -

بـه   توجـه وي را  نگهـداري ذهنـی باشـد ،آزمایشـگر     حـاکی از  اگرپاسخ کـودك  :استدالل مخالف
  :شکل بندي ادراکی جلب می کند 

  "کن، این خط چقدردرازه ،آیا بیشتر ژتون نداره ؟ نگاه " -
  :کند  می نخستین اشارهتساوي  نشان دهندة نگهداري ذهنی باشد ، آزمایشگر به اگر پاسخ کودك

  
بـه مـن    وقـت یـک بچـه    اون. قرمز جلوي هر آبی گذاشته بـودیم   یادت هست که ما اول یک" -

 "کنی ؟ می فکر اندازه اند ،تو چی اند، یک قرمزها و آبی ها مساوي بودکه گفته

  :کنیم  می اینجا مسئلۀ کمیت را مطرح کودك هرچه باشد در پاسخ : سوم قسمت
چنـد تـا قرمـز  هسـت     ) : کنـد   قرمز راپنهان مـی  دستش ژتونهاي آزمایشگر با(مر بش آبی ها را" -

 تونی بدون شمردن حدس بزنی ؟ از کجا می دونی؟ ؟می
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ژتون قرمـز روي میـز بـه صـورت      8تا  6پس از جمع آوري همۀ ژتونها ، آزمایشگر  :قسمت چهارم 
پـس از آنکـه بـین دو مجموعـه     ). 16-1شـکل  ( اول عمل مـی کنـد    مانند قسمت دایره می گذارد و

اي  صـورت دایـره   به ها را از مجموعه برقرار شد ، ژتونهاي یکی) جزء به جزء(با یک  مطابقت یک
 کنـد و همـان پرسشـهاي قبلـی مطـرح مـی       انباشته می روي هم آنها را دهد یاآنکه می کوچکتر قرار

  .شوند 

 تحول رفتارها  
 ): سالگی 4-5تا (  عدم نگهداري ذهنی -

  

  
شـمارش بپـردازد ،موقعیتهـاي مختلـف شـکلی       اسـت بـه   ودك براي ایجاد مجموعۀ دوم ، ممکـن ک

  .یک بایک انجام دهد کلی یا مطابقت ایجادکند یا
 قرمزها بیشترند چون آبـی هـا بـه همفشـرده     ":است  فاقد نگهداري ذهنی درهرحال ، قضاوتهاي وي

  .، و جز آن "اند 
   .غلط منتهی شود است به حل درست یا  مسئلۀ کمیت ممکن

  :بینی -ارفتارهی بین -
  .یک با یک صحیح تشکیل شده اند مجموعه ها از راه مطابقت

  :مسائل نگهداري ذهنی به ایجاد رفتارهاي زیر منجر می شوند 
یا قضاوت کودك در یک موقعیت واجد نگهداري ذهنی است و در موقعیت دیگر ، فاقـد آن   :الف

  .است
عیت ، تردیدها و نوسـاناتی در قضـاوت کـودك پایـدار مـی گردنـد ،       موق یا آنکه درخالل یک :ب

  .و جز آن "....اند  اندازه نه ، هردوشون یک...نه ، قرمزها .... مثالً آبی ها بیشترند 
  .شوند نگهداري ذهنی بر اساس دالیل آشکار وکامل توجیه نمی پاسخهاي
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، پـس فکـر مـی کـنم     ...تا قرمز هست و  7اینجا "شود،مثالً   می درستی حل به) تعداد( مسئلۀ کمیت 
  ."تا آبی باشد  7که 

 

  ) :سالگی  7از (  نگهداري ذهنی -
اسـتدالل   نـد چ یک یا اساس بر و چهارم با قضاوتهاي پایدار نگهداري ذهنی ، که در موقعیتهاي دوم

  :توجیه می شوند ، مواجه هستیم

بالً یکـی بودنـد هیچـی برنداشـتیم ،     اند چـون قـ   اندازه آبی و قرمزها یک " :استدالل اینهمانی  -
  ."دادیم  فشار به هم فقط آنها را

 بریـزیم یـا پهلـوي هـم     روي هـم  هـم  مـی تـونیم اونهـاي دیگـر را     " :استدالل بازگشت پذیري -
 ."شن یا قرمزها بیشتر می شن می بذاریم ، اون وقت آبی ها بیشتر

 ."له زیاده، پس یکی هستنها فاص، اما بین ژتونخط بزرگن اینجا قرمزها یک" :استدالل جبران  -

***  
 ناهمطرازیهـا یعنـی بـا فاصـلۀ زمـانی از یکـدیگر تشـکیل مـی         ، همراه بابخش ، بخش بهنگهداریهاي ذهنی

محتواهاي متفاوت بـه کـار    ةدربار ساختهایی مشابه چه افقی مینامد، گونه ناهمطرازیها را این "پیاژه ".شوند
وانگهـی ،سـاختمان   .منجـر مـی شـود     ه نگهداریهایی بافاصلۀ زمـانی ب این تفاوت محتواست که می افتند، و

حـدود   در( در طبقـات ضـربی    هماهنگی آنهـا  به سر انجام کنند که ریاضی ، تحولی را دنبال می –منطقی 
دلیـل تحـول خـاص     نگهداریهاي ذهنـی ، بـه   اکتساب پاره اي از تأخیر در منجر می شود و) سالگی  10-9
  .ی استریاض -ختهاي منطقیاس

  :اشاره می کنیم  ذهنی مختلف ترتیب ظهور نگهداریهاي به اینک
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