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چکيده
 سال84  تا24 ،) نفر202(  سال22  تا25  گروه سني9  شرکتکننده در595  نمونه از.هدف از اين پژوهش تعيين طراز تحول شناختي از دوره نوجواني تا بزرگسالي بود
 و در گروههاي ديگر با توجه به تقسيمبنديهاي، سال از مدارس22  تا25  نفر) تشکيل شده بود که در گروه52(  سال به باال94  نفر) و99(  سال95  تا50 ،) نفر209(
)2499(  طرح پژوهش علّيـمقايسهاي و ابزار استفاده شده آزمون قلم و کاغذي استدالل منطقي برني.نواحي شهرداري شهر اصفهان به صورت تصادفي انتخاب شدند
 نتايج مقايسههاي. يافتههاي پژوهش با استفاده از تحليل واريانس و آزمون خيدو نشان داد که بهطور کلي گروههاي سني اثر معناداري بر نمره طراز شناختي ندارد.بود
 انتقالي و، بين گروههاي سني از لحاظ فراوانيهاي افرادي که در مراحل عيني. سال تفاوت معنادار نشان داد84  تا24  سال و22  تا25 زوجي در نمره کل گروههاي سني
 نتايج اين. نتيجهگيري کلي اينکه تغييري در طراز تحول شناختي با افزايش سن بعد از نوجواني به صورت منظم مشاهده نشد.انتزاعي قرار دارند تفاوتي وجود نداشت
.پژوهش بر پايه نظريه تحول شناختي پياژه و نوپياژهاي بررسي شده است
 بزرگسالي، نوجواني، عمليات انتزاعي، طراز شناختي، تحول:واژههاي کليدي
Abstract

T

his study aimed to investigate the development of formal operations from adolescence through adulthood. The sample consisted
of 345 participants in four age groups (15-18 years-old: n=108; 19-29 years-old: n=104; 30-45 years-old: n=44; 46 years-old and

5930 زمستان/05  شماره/ سال سيزدهم- روانشناسان ايراني:روانشناسي تحولي

elder :n=51). All groups were selected using random sampling. The first group was selected from high schools and the other groups were

525

selected based on municipal areas of Isfahan. The study design was causal-comparative. The participants completed the Logical Reasoning
Test (LRT; Burney, 1974). The data were analyzed using analysis of variance and chi square methods. The results indicated that there were
no significant group effects on LRT. The pairwise comparisons were significant between total scores of 15-18 years-old and 19-29 yearolds. The age groups didn’t have significant differences in terms of frequencies of individuals who were in the concrete, transitional, and
formal operations stages. The developmental trend of formal operations remained constant after adolescence. The findings were discussed
based on Piaget and Neo-Piagetian cognitive developmental theories.
Keywords: development, cognitive level, formal operations, adolescence, adulthood
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 .)2445از ديدگاه پياژه دوره عمليات انتزاعي از  22تا 25

در روانشناسي تحولي فرايندهاي رواني تحول از جمله

سالگي ،آخرين دوره تحول ذهني است که در آن نوجوان به

تواليهاي زيستي ،تغييرات شناختي و هيجانيـاجتماعي با

باالترين و پيشرفتهترين سطح تفکر ،استدالل و منطق دست

توجه به تغييرات سن بررسي ميشود .روانشناسي تحولي ابتدا

مييابد .بهتدريج توانايي تفکر بر حسب امور انتزاعي را کسب

به بررسي کودکان اختصاص داشت ،اما در سالهاي اخير

ميکند و بر قوانين منطق صوري و منطق ارسطويي مسلط

بهتدريج به دوره نوجواني و سالمندي گسترش يافته و به

ميشود .انديشههاي فرد عالوه بر اشياي محسوس ،موارد

عبارت ديگر به رويآوردي مبدلشده که گستره عمر را بررسي

احتمالي و فرضـي را نيـز شامـل ميشـود .بنـابراين فرد

ميکند (بليک و پوپ .)8002 ،بر اين اساس شناخت نيز

ميتواند به فرضيهسازي و استدالل قياسي رو کند؛ يعني

فرايندي همواره در حال شدن 2و عبارت از گذار از شناخت

ميتواند به طرح فرضيه بپردازد و بدون نياز به اشياي

کمتر به حالت کاملتر و مؤثرتر آن است .اما اين شدن به طور

محسوس فرضيه خود را وارسي کند (گارنر )8002 ،و با منطق

تصادفي نمايان نميشود و روندي تحولي را تشکيل ميدهد

گزارهها و ساختار مسئله هدايت شود نه با محتوا و زمينهاي که

(منصور .)2520 ،از نظر پياژه ساختهاي شناختي نظامهاي

مسئله در آن طرح شده است (شانون.)8009 ،

رواني بههم مرتبطي هستند که افراد را قادر ميسازند با ارتباط

در سالهاي اخير محدوديتهاي دوره عمليات انتزاعي در

دادن دانش قبلي و تجربه فعلي اطالعات را پردازش کرده،

نظريه پياژه باعث شده که بررسي تغييرات شناختي از دوره

الگوها و روابط را يافته ،قواعد را شناخته و اصول انتزاعي را

نوجواني به بعد اهميت بيشتري پيدا کند (اسعدي ،اميري و

براي کاربردهاي مختلف توليد کنند (گارنر .)8002 ،به اعتقاد

مولوي .)2549،2548 ،برخي پژوهشگران و نظريهپردازان

پياژه دانش برآمده از عمل است ،به اين معنا که تغيير و

انتقاداتي را در سطوح مختلف به نظريه پياژه وارد کردهاند که

دگرگوني است که دانش را توليد ميکند (دال 2444 ،8نقل از

از جمله آنها همگاني بودن دوره عمليات انتزاعي در سنين

بليک و پوپ .)8002 ،پياژه در نظريه استاندارد خود چنين بيان

نوجواني (بليک و پوپ )8002 ،و تأکيد بر سن در تحول

ميکند که تحول شناختي ،سازش 5با پيچيدگيهاي محيطي

شناختي است ،که بيشتر آن را تأييدکننده تغيير و تبديلها در

است و اين سازش از طريق مکانيزمهاي درونسازي 9و

ساختهاي شناختي ميدانند و شواهدي زيستي از اين تغييرات

برونسازي 5حاصل ميشود .به نظر پياژه تحول شناختي،

ارائه ميکنند (لورنکو و ماکادو2444 ،؛ استراوس2424 ،؛ روزن،

تغييرات ساختهاي شناختي دروني در پاسخ به رويدادهاي

2425؛ هادسپت و پريبرام.)2440 ،

محيطي و خارجي است (فالول2490 ،؛ فالول2444 ،؛ گري،

پياژه ( )2458همواره بر اين موضع پا برجا بود که توالي

2440؛ پياژه .)2490 ،او به سه دوره تعادل در اين ساختهاي

همگاني مشابهي از ساختهاي شناختي در همه افراد وجود

شناختي اشاره کرده که آخرين آنها دوره عمليات انتزاعي در

دارد .در مورد عمليات انتزاعي ،گزارشها نشان ميدهد که

نوجواني است (پياژه2450 ،؛ پياژه و اينهلدر .)2444 ،در دوره

بسياري از نوجوانان و حتي بزرگساالن در تکليف پياژه و

عمليات انتزاعي ساخت فکري ايدهآلگرا ،منطقي و انتزاعي

اينهلدر ( )2444به شيوهاي غيرانتزاعي عمل ميکنند (براي

(گينسبرگ و اُپر ،)2422 ،شامل منطق استقرايي و قياسي است

مرور گسترده پژوهشهاي آن دوره ،ر .ک .کيتينگ.)2420 ،

(گري )2440 ،و احتمال را به عينيت ترجيح ميدهد (پياژه،

البته تغييرات عملکرد شناختي در دوره بزرگسالي با توجه به

 .)2498اين دوره شامل مجموعهاي از رفتارهاي ويژه نيست،

روششناسيهاي مختلف ،به طور متفاوت گزارش شده است

بلکه شامل تمايل کلي براي سازماندهي اطالعات در نظامي

(صدرالسادات ،صدرالسادات و شريفي2592 ،؛ وکسلر2452 ،؛

منطقي و ساختاريافته است که در آن ميتوان متغيرها را

ساباتيني و البوويهـويف.)2494 ،

کنترل کرد ،فرضيه ساخت و شواهد منطقي را آزمود (فالول،
5. accomodation

براساس روانشناسي ميانفرهنگي پياژه در  20سال
3. adaptation
4. assimilation

1. becoming
2. Dahl, B.

سمانه اسعدي ،شعله اميري ،حسين مولوي

در محيطهاي اجتماعي سراسر جهان انجام شده است .از نتايج

عمليات انتزاعي است .در پژوهش ليو ( ،)2449مقايسه دو

اصلي اين پژوهشها اين بوده است که فقط در کشورهاي

فرهنگ چيني و امريکايي با استفاده از آزمون استدالل انتزاعي

مدرن و صنعتي ،افراد در دوره نوجواني به دوره عمليات انتزاعي

آرلين )2429( 2روي دانشجويان  22تا  50ساله چيني و

ميرسند ( 50تا  90درصد از جمعيت کشورهاي مدرن به زير

آمـريکـايـي بـا ميـانگيـن سنـي  89/2سـال ،هيـچيـک از

مرحله  Aعمليات انتزاعي و  50تا  50درصد نيز به زير مرحله

شرکتکنندگان در دوره عمليات عيني نبودند و از کل نمونه به

 .)Bتقريباً در عمده پژوهشهاي مربوط به بررسي دوره

تفکيک مليت  80درصد چينيها و  25/4درصد آمريکاييها در

عمليات انتزاعي در کشورهاي درحالتوسعه افراد در سنين مورد

مرحله انتزاعي باال 58 ،درصد چينيها و  58درصد آمريکاييها

نظر پياژه به دوره عمليات انتزاعي نميرسند (استرديخوف،

در مرحله انتزاعي پايين و  50درصد چينيها و  25/4درصد

)8028؛ در حالي که براي مثال در پژوهش شاير و ويلم

آمريکاييها در مرحله انتقالي قرار داشتند .درصد زيادي از

( )2492بيش از  50درصد نوجوانان انگليسي هم در  24سالگي

دانشجويان هر دو فرهنگ از استدالل در سطح انتزاعي ناتوان

حتي به سطوح پايين استدالل انتزاعي نرسيده بودند؛ پژوهش

بودند ( 59درصد آمريکاييها و  92درصد چينيها) .اما در

برونل و جداال ( )2445بر روي  299دانشجو هم نشان داد که

پژوهش آنها تفاوتهاي معنادار مرتبط با رشته تحصيلي به

فقط  9/5درصد آنها به سطح باالي استدالل انتزاعي دست

دست آمد که نظر پياژه را در اين مورد تأييد کرد که عمليات

يافته و مابقي در عمليات عيني و سطوح پايين عمليات انتزاعي

انتزاعي به عوامل تحصيلي مربوط است و باعث شکوفايي

قرار داشتهاند .پژوهشهايي که معموالً روي دانشجويان انجام

استـعـداد ويـژهاي در تفـکر ميشـود .در پـژوهـش استونز،

شده مبتني بر انتزاعهاي شناختي است و نشان ميدهد که

هولمبرگ ،لوجوي و پيتمان ( )8029با استفاده از ابزار سنجش

تقريباً  90درصد دانشجويان جديدالورود يا فاقد توانايي عمليات

قلم و کاغذي تفکر انتزاعي آرلين ( )2428حدود 52درصد از

انتزاعي بودهاند يا در موقعيت انتقالي و نميتوانستهاند به طور

گروه نمونه دانشجويان باالي 22سال تفکر انتزاعي داشتند و

مؤثر از اين توانايي تازه بهدستآمده استفاده کنند (برنسون،

88درصد نيز در مرحله انتقالي بين عمليات عيني و انتزاعي

کارتر و نروود2448 ،؛ الوسون2428 ،؛ مککينون و رنر،

بودند .اين يافتهها تقريبا مشابه يافتههاي پژوهشهاي ديگري

2492؛ ريس و کپسل .)2424 ،اندرسون ( )8005در پژوهشي،

است که روي دانشجويان انجام شده است (اميک و ولش،

در طول سه سال ،تحول ذهني دانشجويان را در قالب عمليات

 .)8005يانگ ،وان و چيو ( )8020درگروه نمونه  85تا  90سال

انتزاعي و انعطافپذيري ذهني در طول دوران تحصيل آنها

با استفاده از نمرههاي استاندارد  Zبه اين نتيجه رسيدندکه

بررسي کرد .يافتهها نشان داد اين بزرگساالن جوان در طول

52درصد از افراد در مرحله انتزاعي باال قرار دارند.

دوره تحصيل بيشتر از عمليات انتزاعي استفاده ميکردند و

برخي پژوهشهاي مشابه روي نمونه ايراني هم انجام شده

کمتر در دوره عمليات عيني بودند .عالوه بر اين درصد افرادي

است؛ از جمله پژوهش مقايسهاي يوسفي و خير ( )2528روي

که در دوره عمليات عيني بودند از  82/2به  9درصد کاهش

دانشآموزان عادي و تيزهوش دبيرستاني با استفاده از آزمون

يافته بود .در پژوهش کوهن ،النگر ،کولبرگ و هان ()2499

استدالل انتزاعي آرلين ( ،)2429که ابزاري قلم و کاغذي بر

فقط  50درصد بزرگساالن در تکاليف پاندول ،همبستگي و

مبناي نظريه تحول شناختي پياژه است ،نشان داد

مواد شيميايي اينهلدر و پياژه ( )2452به پايان دوره عمليات

شرکتکنندگاني در هر دو گروهِ دانشآموزان تيزهوش و عادي

انتزاعي رسيده بودند و بيشتر آنها در مرحله انتقالي بين عيني

هنوز به دوره انتزاعي نرسيدهاند .در پژوهش آنها مشخص

و انتزاعي بودند و  25درصد هم هيچ نشانهاي از عمليات

شد ،برخالف پژوهشهاي اينهلدر و پياژه ( )2452که تحول

انتزاعي نشان نميدادند .البته ميتوان گفت پژوهش طوالني

استدالل انتزاعي را در فاصله بين  22تا  25سالگي دانستهاند،
)1. Arlin Test of Formal Reasoning (ATFR

روانشناسي تحولي :روانشناسان ايراني -سال سيزدهم /شماره  /05زمستان 5930

گذشته چندين هزار پژوهش تجربي ميان صدها نفر از اقوام و

آنها تأييد کرده است که اوايل نوجواني دوره پديدايي و تحول
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هيچ کدام از شرکتکنندگان پژوهش (چه عادي چه تيزهوش)

جامعه آماري اين پژوهش همه افرادي بودند که در فاصله

که در دامنه سني  25سال و  20ماه تا  22سال و  9ماه قرار

سني  25تا  95سال ،در سال  2524و  2540در شهر اصفهان

داشتند از لحاظ تحول شناختي به طراز انتزاعي نرسيدهاند .در

سکونت داشتهاند.

پژوهش شعيري ،منصور ،دادستان و اژهاي ( )2594نيز که البته

عالوه بر اين با توجه به ديدگاه پياژه ،که سن دستيابي و

مشخصاً براي اين سنجش طراحي نشده يا يافتههاي آن

استقرار دوره عمليات انتزاعي را به احتمال زياد در محدوده 22

گزارش نشده ،از ميان  25دانشجوي دانشگاه شاهد و صنعتي

تا  25سالگي ميداند ،با احتساب تأخيرهاي احتمالي و براي

شريف فقط  49نفر ( 59مرد و  55زن) با ميانگين سني 80/09

اطمينان از استقرار اين نوع تفکر ،گروه نوجوان در محدوده

سال ،در آزمون شناوري اجسام به منظور دستيابي به شاخصي

سني  25تا  22سال انتخاب شد .گروههاي ديگر با بازه زماني

از عمليات انتزاعي عملکرد موفقي داشتند (حدود  92درصد) .به

 20تا  25سال بدون فاصله بين دو گروه و بر اساس تقسيمبندي

اين موضوع هم بايد توجه کرد که در اين بررسي دانشجويان

دورههاي زندگي بزرگسالي ،در محدودههاي سني  24تا 84

دانشـگاه صنعتـي شـريف بـررسي شـدهاند که تـا حد زيادي

سال 50 ،تا  95سال و  94سال به باال انتخاب شدند .معموالً

دربرگيرنده دانشجويان باهوش و تيزهوش يا استعدادهاي

پس از به پايان رسيدن دوره کودکي و از آغاز سالهاي نوجواني

درخشان است (مجدفر .)2548 ،اين تأخيرهاي تحولي در عمده

به سمت بزرگسالي تغييرات تحولي عمدتاً در فاصلههاي

پژوهشهايي که روي نمونههاي دوره ابتدايي و راهنمايي در

چندساله اتفاق ميافتند و انتخاب اين بازههاي زماني بين گروهها

ايران انجام شده نيز به چشم ميخورد .براي مثال دادستان و

در پژوهشهاي مقطعي مرسوم است.

کالنتريخانداني ( )2525به تأخير سه ساله در توانايي طبقهبندي

با توجه به متفاوت بودن ردههاي سني شرکتکنندگان،

کودکان دوره راهنمايي اشاره کردهاند .مشابه اين تأخيرها در

شيوههاي نمونهبرداري متفاوت اتخاذ شد .شرکتکنندگان تا

پژوهش دادستان ( )2599نيز مشهود است؛ و ناگفته آشکار است

 22سال به روش نمونهبرداري خوشهاي بر اساس مقاطع

که تأخيرهاي مشاهدهشده در دوره نوجواني و بزرگسالي ادامه

تحصيلي دانشآموزان دوم و سوم دبيرستان انتخاب شدند .به

همان روند تأخيري است که ريشه در دوره کودکي دارد.

اين شکل که به طور تصادفي چند ناحيه آموزشوپرورش و از

در مورد روند تحولي عمليات انتزاعي بهروشني نميتوان

هر ناحيه يک يا دو مدرسه و در نهايت مقطع و پايه تحصيلي

انتظاري را مطرح کرد ،اما به استناد پيشينههاي پژوهشي

مورد نظر انتخاب شد .شرکتکنندگان بين  24تا  95سال را از

داخلي و خارجي و نظريه پياژه ،در اين پژوهش روند تحولي

محيط دانشگاه (دانشجويان کارشناسي و دانشجويان تحصيالت

مورد انتظار براي عمليات انتزاعي ،يکنواختي بعد از استقرار آن

تکميلي و کارکنان) و بيرون از دانشگاه انتخاب شدند .در اين

در دوره نوجواني است .به همين دليل اين پژوهش به دنبال

مورد گروه نمونه به روش تصادفي انتخاب شد .عالوه بر اين،

پاسخ به اين سوال بود که گروه نمونه نوجوان تا بزرگسال

بخشي از نمونه گروه  24تا  95سال و نيز شرکتکنندگان

حاضر در اين پژوهش در چه طراز تحول شناختي هستند؟ و آيا

باالي  94سال بر اساس محل اقامت با توجه به تقسيمبنديهاي

عمليات انتزاعي با افزايش سن در گروههاي سني تغيير

شهري شهرداري اصفهان به روش نمونهبرداري خوشهاي

ميکند؟

انتخاب شدند .به اين شکل که به طور تصادفي چند منطقه
شهرداري و از هر منطقه يک يا دو خيابان اصلي انتخاب شد و

روش

دستياران پژوهشگر به طور تصادفي به افرادي مراجعه کردند

اين پژوهش تحولي از نوع مقطعي و روش پژوهش آن

که در اين خيابانها سکونت داشتند .بدين ترتيب در نمونه

توصيفي از نوع علّيـمقايسهاي بود .گروه سني و جنس در اين

نهايي در گروه  25تا  22سال 202 ،نفر ،در گروه  24تا 84

طرح متغير مستقل و عمليات انتزاعي متغير وابسته بود.

سال 298 ،نفر ،در گروه  50تا  95سال 99 ،نفر و در گروه 94

سمانه اسعدي ،شعله اميري ،حسين مولوي

سال به باال  52نفر جا گرفتند .اين تعداد درمجموع  595نفر

ميانگين سني شرکتکنندگان در گروههاي سني و جنس در

بودند که آزمون را به طور کامل تکميل کردند .تعداد و

جدول  2آمده است.

جدول 2
تعداد و ميانگين سني شرکتکنندگان به تفکيک سن و جنس
گروه سني
 51تا  51سال
 51تا  01سال
 42تا  31سال
 31سال به باال

جنس
زن
مرد
زن
مرد
زن
مرد
زن
مرد

تعداد
43
43
42
40
51
01
42
05

پايينترين

باالترين

M

SD

51

51

51/15

5/20

51

01

04/11

4/53

42

31

41/41

3/55

31

11

13/10

1/05

اطالعات جمعيتشناختي شرکتکنندگان از طريق پرسشنامه

همساني دروني آزمون کمک نميکند .در پژوهش اميک و ولش

ويژگيهاي جمعيتشناختي جمعآوري شد .عالوه بر ويژگيهاي

( )8005روايي همگراي اين آزمون با ديگر آزمونهاي سنجش

فردي (جنس و سن) از افراد در مورد ويژگيهاي ديگر مانند

عمليات انتزاعي (مانند آزمون پاندول و مايع شيميايي)  0/22و

ميزان تحصيالت ،رشته تحصيلي ،وضعيت تأهل ،عنوان شغل و

همساني دروني  0/28بود .در اين پژوهش روايي صوري و

درآمد شخصي افراد سؤال شد .عمليات انتزاعي براي هر فرد از

محتوايي آزمون با نظر استادان کارشناس در اين حيطه تأييد شد

طريق آزمون استدالل منطقيLRT( 2؛ برني )2499 ،ارزيابي شد.

و آلفاي کرونباخ همساني دروني براي اين آزمون  0/9به دست آمد.

آزمون استدالل منطقي (LRT؛ برني .)2499 ،اين آزمون
 82سؤالي است و سؤالهاي آن بر مبناي مسئله توازن ترازو،8

يافتهها


طراحي شده است .آزمون استدالل منطقي چندگزينهاي است که

گروه سني الزم بود ابتدا نقش متغيرهاي جمعيتشناختي بررسي

 25سؤال آن تکبخشي ،سه سؤال داراي پاسخ دوبخشي و سه

و در صورت معناداري اثر آنها کنترل شود .بررسيهاي تحليل

سؤال داراي پاسخ سه بخشي است .در سؤالهاي دو و سهبخشي

واريانس يکراهه (با رعايت پيشفرضها) که در آنها هريک از

بايد پاسخ همه بخشها درست باشد تا نمره کامل به سوال داده

متغيرهاي جمعيتشناختي به عنوان متغير مستقل و نمره

شود .در مجموع نمره کل آزمون 82است که اگر نمره فرد بين صفر

عمليات انتزاعي به عنوان متغير وابسته در نظر گرفته شد نشان

تا  9باشد در طراز عمليات عيني 5يا کمتر 2 ،تا  25نمره در طراز

داد که اثر جنس ،رشته دوره دبيرستان و ميزان تحصيالت

انتقال و  29تا  82نمره ،در طراز عمليات انتزاعي 9قرار ميگيرد.

معنـادار است (بـه تـرتيـب ،F=9/59 ،F=24/95 ،F=29/49

آزمون به صورت دستي نمرهگذاري و سپس مرحلهاي که آزمودني

 .)P>0/0002اين اثر در مورد ساير متغيرهاي جمعيتشناختي

در آن قرار دارد به عنوان عمليات عيني ،انتقالي 5يا انتزاعي ثبت

از جمله وضعيت تأهل ،شغل و درآمد معنادار نبود.

ميشود .البته در اين پژوهش از نمره خام افراد در تحليلها

بنابراين در تحليل واريانس ،عضويت گروهي به عنوان

استفاده شده است .ماتريس همبستگي مادّههاي آزمون استدالل

متغير مستقل و نمره عمليات انتزاعي به عنوان متغير وابسته

منطقي ( )LRTنشان ميدهد که همبستگي مادّهها با يکديگر و

وارد و اثر متغيرهاي جنس ،رشته دوره دبيرستان و تحصيالت

با نمره کل مثبت است و حذف هيچيک از مادّهها به افزايش

کنترل شد .بر اساس نتيجه آزمون شاپيرو-ويلک توزيع

5. transitional

3. concrete operations
4. formal operations

1. Logical Reasoning Test
2. beam balance
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قياس صوري ،مقايسهها و مسائل مربوط به نگهداري ذهني پياژه

براي مقايسه ميانگين نمرههاي عمليات انتزاعي در چهار
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تحول شناختي از دوره نوجواني تا بزرگسالي :عمليات انتزاعي

نمرههاي عمليات انتزاعي به تفکيک گروههاي سني نرمال بود

گـروه هـاي سنـي ،با کنتـرل اثـر جنـس ،رشتـه دوره

و نتايج آزمون لوين مبني بر پيشفرض تساوي واريانسهاي

دبيـرستـان و تحصيـالت بر نمرههاي عمليات انتزاعي در

گروهها در جامعه تأييد شد .نتايج تحليل واريانس تأثير

جدول  8آمده است.

جدول 8
نتايج تحليل واريانس تأثير گروههاي سني بر نمرههاي عمليات انتزاعي
منبع اثر
گروه
جنس
رشته دوره دبيرستان
تحصيالت

متغير وابسته
عمليات انتزاعي
عمليات انتزاعي
عمليات انتزاعي
عمليات انتزاعي

df
3
4
3
5

MS
9/7
49/74
10/57
7/93

F
2/11
4/99
3/95
0/77

معناداري
0/14
0/41
0/009
0/57

توان آماري
0/959
0/984
0/898
0/971

مجذوراتا
0/04
0/009
0/053
0/04

جدول 5
نتايج مقايسههاي زوجي تأثير گروههاي سني بر نمرههاي عمليات انتزاعي
متغير وابسته
عمليات انتزاعي

گروه ()I
 45تا  48سال

ميانگين تعديل شده ()I
52/11

گروه ()J
 51تا  99سال

ميانگين تعديل شده ()J
49/33

معناداري
0/04

همانطور که در جدول  8آمده است اثر گروههاي سني بر

همان طور که در جدول  5آمده ،مقايسههاي زوجي بين

نمرههاي عمليات انتزاعي معنادار نبود؛ به عبارتي بين گروهها

گروههاي سني در عمليات انتزاعي فقط تفاوت ميانگينها را بين

تفاوت معناداري وجود نداشت و درواقع ميانگين نمرههاي عمليات

گروه  25تا 22سال با گروه  24تا  84سال معنادار نشان داد

انتزاعي با افزايش سن تغيير معناداري پيدا نميکرد .اثر جنس بر

( )P<0/02و اين تفاوت در ساير گروهها معنادار نبود .به منظور

نمرههاي عمليات انتزاعي و همچنين تعامل بين متغيرهاي کنترل

نمايش بهتر عملکرد شرکتکنندگان ،ميانگين تعديلشده

و متغير مستقل نيز معنادار نبود .نتيجه مقايسههاي زوجي در

نمرههاي آنها در متغير عمليات انتزاعي در گروههاي سني در

جدول  5آمده است.

شکل 2آمده است.

Developmental Pschology: Iranian Psychologists -Vol. 13/ Issue 50/ Winter 2017

50/1

521

50
55/1
55
52/1
52
1/1
 31سال به باال

 42-31سال

 51-01سال

 51-51سال

شکل  .2ميانگين نمرههاي عمليات انتزاعي در گروههاي سني

عالوه بر اين با استفاده از نمرههاي خام شرکتکنندگان در

طراز تحول شناختي طبقهبندي شدند و فراواني افراد در

آزمون استدالل منطقي (برني ،)2499 ،با توجه به شيوه

طرازهاي تحول شناختي سهگانه با در نظر گرفتن گروههاي

طبقهبندي افراد در طرازهاي تحول شناختي عيني ،انتقالي و

سني ،بررسي شد .در جدول  9آزمون خيدو فراواني طرازهاي

انتزاعي که در بخش ابزار ارائه شد ،شرکتکنندگان در سه گروهِ

تحول شناختي در گروههاي سني آمده است.

سمانه اسعدي ،شعله اميري ،حسين مولوي

همانطور که در جدول  9آمده است تفاوت فراواني افراد در
مراحل عيني ،انتقالي و انتزاعي در گروههاي سني معنادار نبود
()P<0/09؛ به اين شکل که بين گروههاي سني از لحاظ
فراوانيهاي افرادي که در مراحل عيني ،انتقالي و انتزاعي قرار
دارند تفاوتي وجود نداشت .اين يافته با يافتههاي تحليل
واريانس ،که بر اساس نمرههاي خام شرکتکنندگان انجام شده،
هماهنگ بود و نشان داد که حتي در فراواني افرادي که به دوره
عمليات انتزاعي رسيدهاند با توجه به گروههاي سني ،تفاوت
وجود ندارد .شکل  8درصد فراواني افراد را با توجه به طراز
تحول شناختي آنها به تفکيک گروههاي سني نشان ميدهد.

جدول 9
آزمون خي دو فراواني طرازهاي تحول شناختي در گروههاي سني
گروه
 48 -45سال
 49-99سال
 30 -15سال
 11سال به باال
کل
معناداري مجذور خي
ضريب في
ضريب وي کرامر
معناداري

عيني
51
51
1
3
30

طراز تحول شناختي
انتزاعي
انتقالي
32
10
11
14
1
42
51
40
500
515
2/24
2/51
2/54
2/24

کل
521
530
33
15
431

شکل .8درصد فراواني شرکتکنندگان در طرازهاي تحول شناختي به تفکيک گروههاي سني

اين پژوهش 55/54،درصد در طراز تحول انتزاعي قرار دارند و

افزايش و استقرار آن در گروه سني  24تا  84سال بود.

اين درصد به تفکيک گروههاي سني بهترتيب ،92/59 ،59/05

يافتههاي اين پژوهش نشان داد گروه  25تا  22سال با

 22/22و  84/92است .عالوه بر اين در عمليات انتزاعي در

ميانگين سني  24/42پايينترين نمرهها را کسب کردهاند و

ميانگين نمرههاي گروههاي سني با افزايش سن تغيير معنادار

گروهي که باالترين نمرهها را کسب کرده گروه  24تا  84سال

مشاهده نشد.

با ميانگين سني  85/22بود .عالوه بر اين يافتهها حاکي از آن
بود که با افزايش سن از گروه  24تا  84سال به بعد تغييري در

بحث
همانطور که پيشتر بيان شد هدف از اين پژوهش تعيين
طراز شناختي و تحول عمليات انتزاعي از دوره نوجواني تا

نمرههاي عمليات انتزاعي مشاهده نميشود .در عمليات
انتزاعي فقط تفاوت ميانگينها بين گروه  25تا 22سال با گروه
 24تا  84سال معنادار بود و در ساير گروهها معنادار نبود.

بزرگسالي در شهر اصفهان بود .بدين منظور از آزمون استدالل

در نظام پياژه تحول رواني از تولد تا پايان نوجواني در قالب

منطقي ( )LRTبراي سنجش عمليات انتزاعي استفاده شد.

دورهها و نيمدورهها و مراحل بررسي و توالي ساختهاي شناختي

يافتهها به طور کلي نشاندهنده يکنواخت شدن عمليات

آنها نمايانده شده است .ويژگي خاص مراحل به طور کلي اين
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به طور کلي ،با توجه به نتايج آماري ،در کل گروه نمونه

انتزاعي پس از پايين بودن آن در گروه سني  25تا  22سال ،و
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ميآورد (دادستان و کالنتريخانداني.)2525 ،

معيني بايد بالفاصله بعد از مرحله معين قبلي آشکار شود (منصور،

تغييرات عملکرد شناختي در دروه بزرگسالي با توجه به

 .)2592در حدود  22تا  25سالگي در نوجوانان ساخت انتزاعي به

روششناسي متفاوت گزارش شده است .روشهاي مقطعي

مـدد بهـرهگيـري از منـطـق انتـزاعـيـفـرضيـ قياسي شکل

کاهشي در آزمونهاي کنشي گزارش ميکنند که از سومين

ميگيرد .نکته تعجببرانگيز در اين پژوهش نمرههاي پايين

دهه زندگي شروع ميشود .اما در مقابل ،بررسيهاي طولي

شرکتکنندگان به ويژه در گروه  25تا  22سال بود .حتي با

نشاندهنده ثبات نسبي در بيشتر کارکردهاي هوشي در طول

اغماض ميانگين سني گروه دوم (24سالگي مبنا قرار داده

دهه پنجم است که بعد از اين ثبات ،کاهشي آرام اما پيشرونده

شود) ،يافتهها منعکسکننده تأخير  9تا  5ساله در دستيابي به

مشاهده ميشود (صدرالسادات و ديگران .)2592 ،از نظر

عمليات انتزاعي است.

وکسلر ( )2452بيشترين توانايي شناختي در سنين  22تا 85

جستوجوها پژوهشهاي چنداني را درباره طراز تحول

سالگي است و بعد از آن کاهش مييابد .با افزايش سن توانايي

شناختي در دوره نوجواني و بزرگسالي در ايران نشان نداد ،اما

عمليات انتزاعي کاهش يافته و تحول شناختي درنهايت با

چند پژوهش معدود ،که به طور مستقيم يا غيرمستقيم به طراز

مهارتهاي شناختي پيشرفتهتري جايگزين ميشود که ابتدا

تحول شناختي در دوره نوجواني پرداختهاند ،با اين يافته همسو

ناپيدا بوده است .سنجش در تکاليف عمليات انتزاعي پياژه،

هستند (براي مثال پژوهش يوسفي و خير2528 ،؛ شعيري و

مبتني بر استداللهاي انتزاعي در زمينه علوم ،منطق و

ديگران2594 ،؛ شاير و ويلم2492 ،؛ برونل و جداال .)2445 ،در

رياضيات است که درواقع سنجشي از تجربه روزانه بزرگساالن

پژوهش دادستان و کالنتريخانداني ( )2525تاخير سه ساله در

نيست .هنگامي که تفکر انتزاعي به مشکالت روزانه ارتباطي

توانايي طبقهبندي کودکان دوره راهنمايي مشخص شد .مشابه

نداشته باشد ،ممکن است بزرگساالن از آن استفاده نکنند.

اين تاخيرها در پژوهش دادستان ( )2599نيز مشهود است.

يک بررسي نشان داده است که هر چند تفکر انتزاعي بين افراد

به نظر ميرسد سطح تأخير به دستآمده را نميتوان با

مسن غيردانشمند کاهش مييابد ،دانشمندان مسن در تفکر

استناد به نسبي بودن سنينِ دستيابي به مفاهيم در فرهنگهاي

انتزاعي از دانشمندان جوان برترند (ساباتيني و البوويهـويف،

مختلف توجيه کرد .عامل زيستشناختي و عصبشناختي ،که

 .)2494درواقع در دوره بزرگسالي نحوه استفاده از اطالعات

به عنوان اولين عامل در دستيابي به تواليهاي شناختي از

بسيار مهمتر است.

آنها ياد ميشود ،در پژوهش روي کودکان  4تا  82ماهه

پياژه نيز در يک جمعبندي کلي به برخي تأخيرها اشاره يا

ايراني (دادستان )2599 ،نهتنها هيچگونه تفاوتي را با کودکان

اذعان کرده که شايد برخي افراد تا اواخر نوجواني يا اوايل

غربي نشان نداده بلکه به برخي برتريها نيز اشاره داشته است.

بزرگسالي و در مواردي هرگز ،به سطح عمليات انتزاعي نرسند؛

به نظر ميرسد احتماالً عواملي نظير تجربههاي زندگي ،در

به اعتقاد لورنکو و ماکادو ( )2444سن در بهترين حالت يک

چهارچوب تجارب ارتجالي يا بيرهنمود و عامل تفويضهاي

شاخص است و نه مالک مرحله تحولي .برخي از منتقدان

اجتماعي و آموزشگاهي در اين تأخير تأثيرگذار است .اگرچه

معتقدند اگر يافتهها سنين پيشنهادي پياژه را تأييد نميکند پس

اين عوامل به گونهاي درهمتنيده ،بر فرايند تحول تأثير

نظريه پياژه احتماالً اشتباه است .اما به نظر استراوس ()2424

ميگذارد نقش آنها در مراحل مختلف تحول متفاوت است .با

اين توالي تغيير و تبديلها و نه سن دستيابيهاست که در نظريه

افزايش سن به نظر ميرسد تأثير عامل اول کمتر و دو عامل

پياژه اهميت دارد .نکته مهم اين است که پياژه هرگز نگفته

ديگر اثرگذارتر ميشود (يوسفي و خير .)2528 ،بنابراين احتماالً

است که تواناييهاي شناختي به طور خودکار در سن خاصي

علت تأخير را بايد در موانعي جستوجو کرد که آموزش رسمي

بروز ميکند ،اگرچه پياژه به اهميت تحول نوروفيزيولوژيک در

در تجربههاي ارتجالي و تفويضهاي اجتماعي به وجود

فرايند نمويافتگي اذعان داشت ،باور نداشت که اين نمويافتگي

سمانه اسعدي ،شعله اميري ،حسين مولوي

شرط کافي تحول مراحل مختلف شناختي است (روزن.)2425 ،

تغييرات تفکر در دوره بزرگسالي يکي از رويآوردهاي باال را اتخاذ

هادسپت و پريبرام ( )2440شواهدي يافتهاند مبني بر اينکه

کرد (اسعدي ،اميري و مولوي.)2549 ،2548 ،

تواليهاي زماني توصيفشده پياژه ( )2450با نمويافتگيهاي
مغزي هماهنگ است.

از محدوديتهاي اين پژوهش استفاده از ابزار قلموکاغذي
براي سنجش عمليات انتزاعي است .هر چند استفاده از اين نوع

نکته مهمتر در تبيين يافتهها توجه به نظريههاي شناختي

ابزارها براي سنجش دورههاي تحول شناختي پياژه از همان

دوره بزرگسالي است .در اوايل دهه  2490توجه به عمليات

سالهاي ابتدايي معرفي شيوههاي خود پياژه آغاز شده و

انتزاعي در نظريه پياژه ،حجمي از پژوهشها را درباره نقش زمينه

پژوهشهاي بسياري در اين باره انجام شده ،پيشنهاد ميشود به

در توانايي استدالل به همراه داشت .به طور خالصه ،پياژه در

منظور پژوهشهاي بيشتر براي سنجش طراز تحول شناختي

اولين توضيح خود درباره دوره عمليات انتزاعي اين سطح از تفکر

روي نمونههاي بزرگسال ايراني از ابزارهاي عملکردمحور نيز

را ناوابسته به محتوا يا زمينه مسئله دانسته است .در مقابل اعتقاد

استفاده شود .عالوه بر اين ،اين پژوهش در سال  2540انجام

بر اين بود که با شروع دوره عمليات انتزاعي حلکنندگان مسائل

شده و طراحي پژوهشهايي از اين دست بر پايه اطالعات

نه با محتوا و زمينه ،بلکه با منطق گزارهها و ساختار مسئله هدايت

جديدتر سبب تداوم پژوهشهاي اين حيطه خواهد شد.

ميشوند (شانون .)8009 ،بنابراين بايد توجه کرد که به طورکلي
دو ديدگاه عمده در بررسيهاي تغييرات شناختي دوره بزرگسالي

منابع

وجود دارد ،که اساساً با هم متفاوت است .در ديدگاه اول اعتقاد به

اسعدي ،س ،.اميري ،ش .و مولوي ،ح .)2548( .تحول تفکر فرا انتزاعي از

تغييرات ساختاري در تفکرِ دوره بزرگسالي فردي وجود دارد که به

دوره نوجواني تا بزرگسالي .فصلنامه روانشناسي تحولي:

تجارب زندگي فرد وابسته است و مراحل همگاني مورد انتظار

روانشناسان ايراني. 252-299 ،)20(52 ،


نيست (فالول .)2490 ،فالول ( )2490معتقد به تغييرات شناختي
مهمِ کمي و کيفي در دوره کودکي است و عقيده دارد که اين

اسعدي ،س ،.اميري ،ش .و مولوي ،ح .)2549( .تحول خردمندي از دوره
نوجواني تا سالمندي .مجله روانشناسي.59-58 ،)2(24 ،

طول سالهاي بزرگسالي بيشتر کمي است تا کيفي .در ديدگاه

طبقهبندي در دانشآموزان دوره راهنمايي .فصلنامه روانشناسي

دوم مراحل تحول شناختي فراتر از عمليات انتزاعي هماهنگ با

روانشناسان ايراني.42-202 ،)20(5 ،
تحولي :

مدل ارگانيسمي تحول مطرح ميشود .طرفداران اين ديدگاه بر

دادستان ،پ .)2599( .بررسي توان ذهني و درک مفاهيم دانشآموزان

اين باورند که شناخت در بزرگساالن بالغ به طور کيفي با شناخت

دوره ابتدايي به منظور تعيين استانداردهاي آموزشي .مجله

در دوره نوجواني يا حتي بزرگساالن جوان متفاوت است و اين

روانشناسي.5-58 ،)2(8 ،

مفهوم را در قالب واژه عمليات فراانتزاعي مطرح ميکنند .اين

شعيري ،م .ر ،.منصور ،م ،.دادستان ،پ .و اژهاي ،م .ج .)2594( .وارسي

نظريهپردازان به پيشرفتهاي کيفي تفکر در طول دوره زندگي

مقايسهاي نمره  Zآزمون «رورشاخ» در آزمودنيهاي سطوح عيني

بزرگسال عقيده دارند (هالچ ،هرتسوگ ،اسمال و ديکسون)2444 ،

و انتزاعي .مجله روانشناسي.225-250 ،)8(9 ،

و در الگوهاي عمليات فراانتزاعي چهارچوب ارائهشده پياژه را با

صدرالسادات ،ج ،.صدرالسادات ،ل .و شريفي ،ل .)2592( .تحول جسمي،

افزودن مرحله يا مراحلي بعد از عمليات انتزاعي گسترش دادهاند و

شناختي و شخصيت در سالمندان .اولين کنفرانس بينالمللي

بر اين باورندکه مراحل فراانتزاعي ريشه در عمليات انتزاعي دارد .با

سالمندي در ايران.

توجه به اينکه يافتههاي پژوهشهاي متعدد بسته به رويآورد

مجدفر ،ح .)2548( .دانشگاه ماندگار .تهران :نشر فکر برتر.

پژوهشگران و الزامات مربوط به طرحهاي پژوهشي متفاوت بوده،

منصور ،م .)2520( .ساخت ،پديدايي و تحول شخصيت .تهران :انتشارات

به نظر ميرسد پژوهشهاي بيشتري الزم است تا بتوان درباره

دانشگاه تهران.
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