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مطالعۀ تطبیقی اندیشههای ویگوتسکی و برونر در باب فرایندهای
یاددهی –یادگیری
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*

چکیده
آشنايی با نظريههای يادگيری کمک میکند تا شناخت بهتر و بيشتری از نحوۀ يادگيری ،تفکر
و ارتباط کودکان با ديگران و محيط پيرامون بهدستتتآيد و معلمان افقهای جديدی را در مقابل
خود بگشايند و زمينههای توسعۀ کيفی حرفهای خود را فراهمآورند .با بررسی نظريههای يادگيری
که رشتد اجتما ی را از زاويههای مختلف موردبررسی قرار دادهاند ،میتوان به تصوير روشنتر و
بهتری از موضتو دستتيافت .هدف اصتلی اين پژوهش ،شتناستايی وجوه تشابه و تفاوت ميان
ويگوتستتکی و برونر ازلحاظ يادگيری استتت .برای اين منظور ،مبانی نظری ،مفاهيم مرتبط و نو
آموزش موردنظر آنها به شتتيوۀ تحليل تفستتيری موردبررستتی قرارگرفته و ستت ت تفاوتها و
شباهتهای آنها بهويژه در الگوهای آموزشی معرفی شدهاست .بازشناسی وجوه زيربنايی و تبيين
برخی مفاهيم مرتبط ،حاکی از آن بود که هردو ديدگاه با تأکيد بر ماهيت فعال انستتان در ستتاخت
واقعيت اجتما ی خود ،کنش او را در بستتتر ديالکتيک اجتما ی؛ تأثير زبان و فرهنگ را در رشتتد
شتتناختی ،تعامل بين بزرگستتا ن و کودکان در موقعيتهای حل مستتهله و استتتفاده از مفهو
تکيهگاهسازی ويگوتسکی ،باهم مشابهاند و در حيطههای الگوهای آموزشتتی ،نقش تفکتر و زبان،
*
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مراحل رشد شناختی باهم متفاوتاند .درمجمو میتوان چنين نتيجه گرفت که انسان به لحاظ
اجتما ی بودن تواند در سايه تعامل بهينه و مؤثر با ديگران و استفاده بهينه از ابزار زبانی و توجه به
مقوله فرهنگستتازی بهتر بياموزد و تر بياموزاند استتتفاده از تکنيک حل مستتهله در اين مستتير
راهگشاست.

واژگان کلیدی :ويگوتسکی ،برونر ،يادگيری.
مقدمه

برونر و

ويگوتستتکی،1

دو نفر از چهرههای برجستتتۀ روانشتتناستتی تربيتی با گرايش

روانشتناستی شتناختی ستازندهگرا در قرن بيستتم و بيستت و يکم ،هستند .سازندهگرايی
اجتما ی نامی استت که برونر و ويگوتسکی را گرد هم میآورد .اغلب ويگوتسکی و برونر
دو نظريهپرداز حوزه شناختی را ازنظر تحول شناختی و آموزش از يکديگر متمايز میدانند.
حالآنکه به باور مؤلف ،با نگاهی دقيقتر میتوان تفاوتها و شتتباهتهای زيادی بين آنها
قائل شد و تشابههای بنيادی را از زاويه ديد هرکدا آشکار نمود .طوریکه بر پايۀ آن بتوان
اين دو انديشه را در مقابل يکديگر قرارداد و از طريق مقايسه و مقابلۀ مفروضههای فلسفی
و مفاهيم زير بنايی آنها به شتتناستتايی وجوه مشتتترا و تمايز آنها در يادگيری پرداخت.
بديهی استت تحليل انتقادی دو ديدگاه بهواستتطۀ آنکه ژرفانديشتی در مفروضههای زير
بنايی است و به تعمق در ناصر استد لی و تبيينی هرکدا میپردازد ،میتواند بر پايۀ نو
نگرش آنها نسبت به مفاهيم انسان و نقش وجودی او به توضيح فرايند آموزش و يادگيری
ب ردازد؛ بنابراين در اين مقاله با مفروض داشتتن امکان چنين تحليلی به مقايسه انديشههای
ويگوتستتکی و برونر در مبانی فلستتفی ،مفاهيم زير بنايی و الگوهای آموزشتتی و يادگيری
آنها پرداخته میشتتود و آنگاه با رويکردی انتقادی شتتباهتها و تفاوتهای هر دو ديدگاه
موردبررسی قرار میگيرد .الوه بر اين تالش میشود تا به اين سؤالها پاسخ داده شود که
اساساً در اين دو ديدگاه انسان چگونه ماهيتی دارد؟ کارکردهای ذهنی هر دو نظريه چگونه
است؟ و الگوی آموزشی اين دو رويکرد در يادگيری چگونه است؟

. Vygotsky
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روششناسی پژوهش

در اين تحقيق با توجه به ماهيت کيفی بودن  ،از روش تحليلی و کتابخانهای برای انجا
پژوهش استفادهشده است  .جامعه آماری شامل آثار و دشت نوشتههای مربوط به ويگوتسکی
و برونر در حوزه ياددهی – يادگيری بوده است  .ابتدا نظريات ويگوتسکی و س ت
انديشههای برونر با توجه به سؤا ت پژوهش دستهبندی شد و نهايتاً وجوه تشابه و تفاوت
اين نظريات استخراج گرديد و نتيجهگيری شد.
بررسی تطبیقی اندیشههای ویگوتسکی و برونر

درحتالیکته ويگوتستتکی  )1921-1295متأثر از هگل ،1انگلت 9و مارکت 3مبنای
اجتمتا ی – فرهنگی را برای تبيين تحول شتتناخت برگزيده و کنشهای الی ذهن را در
بافت ديالکتيکی تحليل نموده و آموزش در بستتتر تعامالت بينا ذهانی را موردتوجه قرار
داده و نوشتتههای اوليۀ گزل ،5ورنر 4و پياژه را مطالعه کرد و به اهميت نو یِ رشد درونی
که آن ها مطرح کرده بودند ،پی برد .ستتعی کرد تا نظريهای را خلق کند که در آن ارتباط
بين دو مستير رشتد ،1يعنی مستير طبيعی 7که از درون سرچشمه میگيرد و مسير تاريخی-
اجتما ی 9که کودا را از بيرون تحت تأثير قرار میدهد ،نشتتان دهد کرين ،ترجمه خوی
نژاد و رجتايی)995،:1324 ،؛ جرو

برونر2

 )9111-1214بته نوان ستتردمدار يادگيری

اکتشافی 11و پيرو القهمندی به بحث ادراا و به دليل تأثيرپذيری از کانت ،11يبنيتز 19و
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روانشناسی گشتالت 1در دهه چهل ،نگاه جديدی را به تعامل فرايندهای ادراکی با تأثيرات
بيرونی ارائته داد که معرف ديدگاه ستتازنده–گرای او در مورد ادراا و رشتتد هوش و
شتناخت است .وی با دفا از اهميت تفکر شهودی 9به نوان يکی از منابع معرفت ،ارزش
اين تفکر را در کنار تفکر منطقی و تحليلی خاطرنشتتان میستتازد .برونر با ديويی در اينکه
تربيت بايد در هماهنگی و اشتراا فرد با آگاهی اجتما ی ديگران ،پيش رود  ،موافق است
و بتا تر از آن ،به نوآوری و فراتر رفتن از فرهنگ جاری 3نيز تأکيد دارد غفاری.)1324،
در اين مقاله سعی شده است هر ديدگاه آنها در موارد زير مورد بررسی واقع شود:
ماهیت انسان

ويگوتستتکی بر مبنای نفوذپذيری از اصتتل هگلی ترير

ديالکتيک5

تحول انستتان و

تفکرش را بتهمثتابه ديگر پديدهها در خالل تعارضهای گوناگون ميان ناصتتر متدتتاد
اجتمتا ی -فردی ،ينی -ذهنی و درونی -بيرونی میديتد .ازنظر او انستتتان در ميتان
تعارضهايی که پيوستته ههور میکنند ،تحول میبايد .تعارض ميان ساختارهای روانی در
حتال رشتتد ،تعتارض ميان مفهو جاری کنونی با مفهو تعارض ميان فطرت و محيط و
بتهويژه تعتارض ميتان فرد و ديگری .اين تعارضها انستتان را در مجمو ه پيچيدهای از
فرايندها ی ديالکتيک درگير ستاخته و تکوين و تحول تفکر او را در راستتتای سازشجويی
مداو  ،هدايت میکند محستتنی1395 ،؛ ص .)311:درحالیکه برونر در خصتتوص ماهيت
انستان ،در مل اکتشتاف ،اهميت و نتايج خودشناسی را در يادگيری و پژوهش يادآوری
میسازد و انسان را موجودی انديشهور ،آفريننده و دانشپژوه میشناسد غفاری.)1324 ،
زبان

ازنظر برونر ،کودا برای يتادگيری زبتان دونيرو ز دارد :يکی از آن هتا توانتايی
فراگيری زبان بهصتورت ذاتی است که از درون کودا را برمیانگيزد تا زبان را ياد بگيرد
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و ديگری نيرويی استتت که از ناحيۀ محيط وارد میشتتود و انگيزۀ ز را به کودا برای
يتادگيری زبان میدهد که همان تعامل فرد با ديگران استتت نا می .) 13 :1391 ،برونر
الگوی حمايتی فراگيری زبان 1را برای زبانآموزی ضتتروری میداند که مستتتلز يادگيری
برقراری تماس چشتتمی ،نحوۀ هدايت توجه بهوس تيلۀ حرکات چشتتم و چگونگی تأکيد و
انتقال معانی از طريق حرکات صتورت و بدن میباشتد لفرانسوا ،1391 ،ترجمه فرجامی:
 .)971در اين الگو دخالت بزرگستا ن به رشد يادگيری زبان کمک خواهد کرد .به ا تقاد
برونر در آموزش زبان بايد به معانی کلمات هنگا تعامل کودا با افراد توجه شتتود و در
مرحلتۀ بعتد کودا بتايتد يتاد بگيرد که کلمات را کی و کجا به کار برد و موقعيتهای
کاربردی کلمات را درا کند نا می .)1391 ،به ا تقاد وی زبان تنها برای برقراری ارتباط
با ديگران نيست بلکه زبان با ث برقراری ارتباط با خود و نيز پديد آيی و رشد فعاليتهای
الی ذهنی است سيف و همکاران.)1323 ،
ويگوتستتکی نيز زبتان را امل مهمی در کودا برای تقويت فرآيندهای الی ذهن
میداند سيف )919 :1324 ،که کودا را قادر میسازد تا هوشمندانه در زندگی اجتما ی
گروهی شتترکت کند کرين ،1324 ،ترجمه خوی نژاد و رجايی .)921 :ويگوتستتکی در
تحول زبتان ستته دوره را مشتتخ

میکند :گفتار اجتما ی ،گفتار خودمحورانه و گفتار

درونی .ابتدا گفتار اجتما ی يا بيرونی هاهر میشود که نقش آن کنترل رفتار ديگران است.
اين نو گفتار پيش از ستهستالگی هاهر میشتود سيف .):1324 ،بعد از گفتار اجتما ی،
گفتار خودمحورانه پديد میآيد که مرحلۀ انتقالی از گفتار بيرونی به گفتار درونی است .در
اين مرحله کودکان اغلب با خود حرف میزنند به اين منظور که رفتارشان را کنترل نمايند.
گفتار خودمحورانه بين  3تا  7سالگی رخ میدهد .آخرين مرحلۀ رشد گفتار ،گفتار درونی
استت .گفتار درونی با خود ستخن گفتن بهشکل بیصداست .گفتار درونی انديشه و رفتار
انسان را جهت میدهد و در همۀ کارکردهای الی ذهن موجود است .گفتار درونی پت از
 7ستالگی هاهر میشتود سيف .)1324 ،زبان ازنظر ويگوتسکی فرد را از تجربه و ادراا

Language Acquisition support system

1

مجله مطالعات روان شناسی تربیتی ،شماره  35پاییز 89

49

حستتی مستتتقيم کنونی رهانيده و برای او امکان تجستتم ناديده ،آينده و گذشتتته را فراهم
میآورد .ميزان استفاده از زبان در تعامل اوليا با فرزندان ،برحسب فرهنگها متفاوت است؛
در برخی فرهنگها که کودکان در ارتباط نزديک با والدين خود زندگی میکنند و شتتاهد
فعاليتها و کارهای روزانۀ آنها میباشتتند ،تعامالت کالمی بيشتتتری دارند محستتنی،
 .)1395تفاوتی که ويگوتستکی با برونر ازنظر زبان دارد تأکيدی است که بر درونی سازی
دارد که چگونگی تبديل روابط اجتما ی به کارکردهای ذهنی را نشان میدهد ويگوتسکی
گفتار خودمحورانه را بر استتاس مفهو درونی ستتازی توضتتيح میدهد و معتقد استتت که
کودکتان در اين مرحله غالباً با خودشتتان صتتحبت میکنند تا رفتار خود را کنترل کنند
سيف.)919:ٌ ،1324 ،
رشد

برونر در رشد تحت تأثير پياژه بوده است .برونر معتقد است که کودا در هر مرحله
از رشتد محيط پيرامون را بهصتورت خاصتی میبيند و جهان را بهصتورت خاصی تفسير
میکند بر همين اساس سه مرحله را در رشد ذهنی پيشنهاد میدهد .1 :مرحله حرکتی :1در
اين مرحلته کودا چيزها و رويدادها را از طريق کارهايی که میتواند با آنها انجا دهد،
شناسايی میکند سيف و همکاران .)1323 ،به نوانمثال کودکان خردسال نمیتوانند محل
قرار گرفتن فروشگاه نزديک به خانهشان را برای شما بگويند ،اما قادرند شمارا از راهی که
خود قبالً رفتهاند به آنجا ببرند ستيف)1324 ،؛ . 9مرحله تصويری :در اين مرحله کودا
رويدادهای زندگی خود را غالباً بهصتتورت تصتتاوير ذهنی حف مینمايد مثالً کودکی که
میتواند با رستم يک نقشه راه خانه تا فروشگاه نزديک خانهشان را نشان دهد از بازنمايی
تصويری سود میبرد و . 3مرحله نمادی :9اين مرحله با کسب يک نظا نمادی فرامیرسد.
زبان مدهترين نظا نمادی مورداستفاده انسان است .آدميان به کمک زبان تجارب زندگی
خود را به رمز درمیآورند و آن را ذخيره میکنند .به نظر برونر اين مراحل ستتهگانه بهطور
Enactive representation
symbolic representation
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متوالی رخ میدهنتد ،يعنی ابتدا کودا وارد مرحله حرکتی میشتتود ،پتازآن به مرحله
تصويری میرسد و سرانجا وارد مرحله نمادی میشود سيف.)1324 ،
اما ويگوتستکی بر اين باور استت که منشأ رشد شناختی انسان در رسش جسمانی او
نيست ،بلکه در وامل فرهنگی و اجتما ی ريشه دارد و اين وامل از طريق زبان و تعامل
اجتما ی ،امکان رشتتد را فراهم میکند .در اين نظريه ،رشتتد بارت از مجمو ه تکاليفی
استت که کودا بهتنهايی از هدۀ آنها برنمیآيد ،ولی در صورت تعامل با شخ

ديگ ر

میتواند آنها را انجا دهد کريستتنسن و همکاران ،به نقل از بشيری و همکاران.)1394 ،
ازنظر ويگوتستکی رشتد فاصتله بين ستطح پيشرفت واقعی سطح بالقوه هنگا حل مسهله
است زهره و همکاران.)9115،
ويگوتسکی با تمرکز بر پديدههای روانشناختی از ديدگاه تاريخی به تحليل مسيرهای
گوناگون رشتد يا زمينههای ژنتيک میپردازد .برای او چهار مستير مده رشد وجود دارد:
منشتأ ژنتيک ،تاريخی ،ژنتيک هستی و ميکروژنتيک .منشأ ژنتيک با توجه به توانايی اخترا
و بهکارگيری ابزار که در دورههای نخستين بهوسيله اجداد ما انجا میگرفته است ،پيدايش
کارکردهای ذهنی ويژه انستان را نمايان میستازد .از ديدگاه تاريخی ،رشد انسان ناشی از
بهکارگيری ابزار فنی استت که خود زيربنای سازماندهی اجتما ی کار را تشکيل میدهد.
با پيدايش اشتتکال اجتما ی کار ،رشتتد کارکردهای ذهنی ابعاد کيفی جديدی پيدا میکند
زيرا تاريخ اجتما ی فرهنگی ،قوانين مخت

به خود دارد که ازنظر قوانين حاکم بر تکوين

منشتأ ژنتيک گونهها انکارناپذير است .تحليل ژنتيک ،شامل آزمودن ابزارهای معنايی برای
آشتکار ستاختن روابط انسانی است .از ديدگاه ژنتيک هستی ،ازجمله رشد فرد در جامعه،
نيروهای طبيعی بيولوژيک) و فرهنگی اجتما ی تاريخی) دو مسير مده رشد ،همزمان و
نه در پی هم هاهر میشتتوند .پويايی منشتتأ ژنتيک بر استتاس تعامل و تريير متقابل اين
دونيروی يادشده است .با خره از ديدگاه ميکروژنتيک ،اکتساب دانش و شکلگيری نظا ها
و فراينتدهتای روانشتتنتاختی بر مبنای انجا وهايف و فعاليتهای دقيق انجا میگيرد؛
بنتابراين ديدگاه ژنتيک ويگوتستتکی ،به مطالعۀ رشتتد کودا محدود نمیشتتود ،بلکه
دربرگيرندۀ چند مرحله تکوينی است کرمعليان و آهندانی.)1324 ،
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میتوان نکات اصتتلی نظريههای ويگوتستتکی را در ارتباط با فرايند رشتتد ،در چهار
قسمت بررسی کرد :کوزولين ،به نقل از قاسمزاده :)12 :1391 ،بازنمايی کودا از جهان،
فرايندی فعّال و خلّاق است :جهان در ذهن کودا منعکت نمیشود ،بلکه ساختهوپرداخته
میشتود .ويگوتستکی برخالف برونر که تعامل کودا با اشياء طبيعی را در اين بازسازی
مهم میداند ،ارتباط کودا با انستتانها را مدنظر قرار میدهد .9 .رشتتد درنتيجۀ يادگيری
صتورت میگيرد و نه بر کت .ازنظر ويگوتستکی رشتد چيزی نيست که بهطور طبيعی و
صترفاً از جهت زيستتشناختی اتّفاق بيفتد .اگرچه او پيشزمينههايی را برای برخی موارد
يادگيری مهم میشتتمارد ،اما درمجمو  ،رشتتد را ناشتتی از تجربه و يادگيری میداند و
مخصوصاً آن را دارای ماهيتی مشارکتی و گفتمانی تلقّی میکند .مفهو «منطقۀ رشد مجاور
 »)ZPDازاينجهت جالب توجّه است .آنچه ازنظر ويگوتسکی اهميت دارد حد يا توانايی
نيستت که کودا دارد ،بلکه رشتدی است که او میتواند براثر يادگيری ،تمرين ،تعامل با
فرد بزرگستال و استتفاده از امکانات و غيره به دست آورد .3 .رشد را نمیتوان از بافت
اجتما ی خود جدا کرد :ازنظر ويگوتستتکی تأثير بافت اجتما ی صتترفاً در بازخوردها و
باورها نيستت ،بلکه اين بافت در چگونگی و آنچه در آن باره میانديشيم نيز اثر میگذارد.
اگرچه در ستاختار ذهن همه افراد بشر همگونیهايی وجود دارد ،امّا اين فرهنگ و وامل
اجتما ی است که زمينه رشد يا د رشد و حتّی شکلگيری و د شکلگيری بسياری از
قابليتهای ذهنی را فراهم میکند .برای مثال در جوامع بیستتواد نو ی از يادس اری شکل
میگيرند که در جوامع تحصيلکرده به آن نيازی نيست .نو يادس اری که در يک شکارچی
اقوا ابتدايی مشتاهده میشتود – نو ی که مدتاً بر استاس رديابی استوار است – با نو
يادس اری که به يارای ابزارهای نمادين صورت میگيرد ،فرق میکند .نقشی که اين ابزارها
و از آن جمله زبان و ستواد در فعاليتهای ذهنی ايفا میکنند ،کاستتن از وابستگی بشر به
ادرااها و تصاوير جداگانه در تجارب روزمره و فراهم آوردن شرايط برای تجارب لمی
استتت .5.زبان نقشتتی محوری در رشتتد و تحوّل ذهنی ايفاء میکند :زبان که خود در طی
مراحلی در تکوين فردی و تکوين نو ی شکل میگيرد ،ذهن را مجهّز به يک نظا نشانهای
قدرتمند میکند که نتيجۀ آن ،دستتتيابی به خصتتوصتتيت واستتطهمندی استتت .براثر اين
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خصتوصتيت جديد است که بشر میتواند استنباط و دريافت خود را به موارد جديدی که
دربارۀ آنها تجربه مستقيم ندارد ،تعميم دهد و قدرت پيشبينی پيدا کند .بدين ترتيب ،زبان
که خود ابزاری برای تفکّر به شمار میرود ،بهصورت سازوکار و راهبرد تفکر درمیآيد.
رشد شناختی

ويگوتسکی  )1291جنبههای فرهنگی ،تاريخی و اجتما ی را در رشد شناختی بسيار
مهم میدانتد و بته بتاور او کنش متقابل ميان يادگيرنده و محيط اجتما یاش تعيينکنندۀ
اصلی رشد شناختی اوست« .خاستگاه» روان آدمی اجتما است و فرايندی که به آن شکل
میدهد ارتباط استت .ويگوتستکی بر اين باور استت که رشتد شناختی کودا موماً به
مردمی که در دنيای او زندگی میکنند وابستتته استتت .دانشها ،انديشتتهها ،نگرشها و
ارزشهای فرد در تعامل با ديگران تحول میيابند سيف .)1324،ويگوتسکی با تأکيدی که
بر جنبههای فرهنگی ،اجتما ی و تاريخی داشتت کارکردهای ذهنی را ازلحاظ شناختی به
دودستته کارکردهای نخستتين ذهنی و کارکردهای الی ذهنی تقسيم میکند .کارکردهای
نخستتتين به توانايیهای طبيعی و ناآموخته انستتان مانند توجه ،حت کردن و ادراا کردن
اشاره دارد .در جريان رشد و تحول ،اين کارکردهای نخستين ذهنی تدريجاً به کارکردهای
الی ذهنی مانند حل مستتهله و تفکر ،تريير و کارکردهای الی ذهنی از طريق تعامل بين
فرد و زمينته اجتما ی او تحول میيابند .هر کارکرد الی ذهنی الزاماً در ابتدا يک کارکرد
اجتما ی است همان)؛ اما ازنظر برونر رشد شناختی به سه شيوۀ بازنمايی ،1شامل بازنمايی
ملی ،9بازنمايی تجستمی 3و بازنمايی نمادی 5تقسيم میشود غفاری .)1324 ،در تفاوت
اين دو بايد گفت که ازنظر ويگوتستکی کارکرد نخستين خود ،يک حرکت خود به خودی
و غيرارادی استت .مثالً هم انسان و هم حيوان پت از شنيدن يکصدای شديد ،بدون اراده
بهسوی آن توجه میکنند اما کارکردهای الی ذهنی :مثل استد ل منطقی ،توجه انتخابی و
1
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زبان و  ...ويژه انستاناند و بر استاس کارکردهای نخستين تحول میيابند و مخت

انسان

استت کارکردهای الی ذهنی در مقايسته با کارکردهای نخستتين ذهنی زير کنترل انسانی
قرار دارنتد و با اراده او انجا میشتتوند .خاستتتگاه اجتما ی دارند و به کمک ابزارهای
روانشناختی رخ میدهند سيف .)1324،ازنظر برونر اين کارکردها از اول مخت

انساناند

و همزمان با رشتد او به مراحل با تر میرسند .به نظر برونر اين مراحل بهطور متوالی رخ
میدهد و با افزايش سن و تجربه بر مقدار تفکر نمادی افزوده میشود.
فرهنگ

يکی از ناصتر مهم در نظريه ويگوتسگی فرهنگ است ازنظر ويگوتسکی هر فرهنگ
پديدآورنده ابزارهايی استت که در چيره شدن بر محيط به انسان ياری میرساند و در ميان
ابزارهای روانشتناختی گوناگون مانند نظا گفتاری ،نظا محاستبات و خواندن و نوشتن،
نظا نشتتانهای گفتار استتاس تیترين و مهمترين ابزار هر فرهنگ استتت که بهمثابه واستتطه
بينا ذهانی تعامل ميان فرد و ديگران را سامان میدهد کرين ،ترجمه خوی نژاد.)1324 ،
ويگوتسکی از شخصيتهايی است که نگاه فرهنگی و سازندهگرای برونر نسبت به انسان و
ماهيت دانش را ،از خود متأثر ستاخته استت .برونر  )1219ستازنده گرا ،معتقد است که
ذهن انستان ،از طريق تعامل با انستانهای ديگر و فرهنگ ،ستاخته میشتود و فعاليتهای
قالنی درونی ،تداو گفتگوست .خرد انسان امری صرفاً شخصی نيست؛ بلکه امری جمعی
استتت .جايگزينی مفاهيم فرهنگ ،معناستتازی ،حکايت و بينا ذهانی بودن ،بهجای مفاهيم
ساختار ،اکتشاف و تفکر شهودی ،در دهه نود ،ناشی از همين تأثيرپذيری او از ويگوتسکی
استتت تاکايا .)9119 ،1در خصتتوص يادگيری و ذهن انستتان ،از ديدگاههای محاستتباتی
تجربهگرا و رفتارگرای کالستيک که ذهن انستان را چون لوح ستفيد میدانستتند ،فاصله
میگيرد .او با دريافت فرهنگ ناوابسته امور واقع ،ارزشها و معانی و نيز يادگيری يکطرفه
از با به پايين موافق نيست .برونر در آثار اوليه خود ،فرهنگ را به نوان محتوايی که بايد
انتقال داده شتتود ،میداند تاکايا .)9119 ،برونر در توصتتيف فرهنگ میگويد که فرهنگ
Takaya
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يتکنهتاد ستتاده نيستتت بلکه يک پديده استتت که از يههای مختلفی از فرهنگها و
خردهفرهنگها تشتکيلشتده و نشتاندهنده محيطی است که درآن زندگی میکنيم و مظهر
مجمو های از ارزشها ،مهارتها و روشهای زندگی استتت .به نظر برونر فرهنگ ابزاری
برای معنا بخشی 1و تعامل است برونر.)1221:3 ،
تفکر

برونر بيش از هر نظريه ديگری بر فرايند تفکر تأکيد میکند وی معتقد استتت که تريير
در تفکر مطابق با رشتد ذهنی بهپيش میرود و زبان استاستیترين ابزار تفکر و اکتساب و
نگهداری ذهنی استت ستيف و همکاران .)1323 ،اولين ترييرهای روشن در تفکر کودا
زمانی آغاز میشود که کودا سخن گفتن را ياد میگيرد پتازآن ترييراتی در حدود 4-7
ستالگی هاهر میشتود و ستومين مرحله از تريير با آغاز نوجوانی همراه است .بهطورکلی
ازنظر وی مراحل رشد ذهنی کودا با سن او ارتباط چندانی ندارد .کودکان در مرحله اول
رشتتد ذهنی هنوز قادر به تصتتور و تفکر نيستتتند .هوش در اين مرحله ملی کامالً ملی
استتت و يادگيری کودا غيرکالمی و از طريق مل بر اشتتيا صتتورت میگيرد .فکر کردن
کودا همان مل کردن استت و هر چه از ديد او دور باشد در ذهن او جايی ندارد؛ يعنی
کودا فقط از طريق ابزارهای حستتی و حرکتی فعاليت میکند .در مرحلۀ دو نظا فکری
تا اندازه زيادی به حت بينايی و ستاير حواس بستتگی دارد و در آن کودا از تصورهای
بصتری بستيار ملموس ستود میجويد .در مرحله ستو اصتطالح نمادی نشانگر پيشرفت
ستاخت فکری کودکان است سيف و همکاران .)1323 ،ازنظر ويگوتسکی نيز تفکر انسان
میتواند به حيطهای بستيار فراتر از حوزۀ ادراکی بیواستطه وارد شود و اين قابليت را به
مدد گفتار به دستتت میآورد .وی معتقد استتت که توانايی ما برای گفتگو با خودمان يعنی
فکر کردن با کلمات ستهم بسيار مدهای در انجا تفکر دارد کرين ،1324 ،ترجمه خوی
نژاد و رجايی) .الوه بر اين برونر و ويگوتستکی هر دو معتقدند که با ترين سطوح تفکر
يعنی استد ل نظری و تماماً انتزا ی مانند نوشتن ،رياضيات و ديگر انوا مفاهيم نظری نياز
sense-making
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به آموزش دارند و نمیتوان آنها را از طريق تجارب روزمره کسب کرد .ازنظر برونر زبان
امل اصتلی تفکر است ولی ازنظر ويگوتسکی گفتار درونی است که راه را برای پيدايش
انديشه کالمی و کال مبتنی بر تفکر هموار میسازد .ويگوتسکی معتقد است که جدا کردن
تفکر و لرتت ممکن نيستتت و درنتيجه لرت معنی را به نوان واحد تجزيهوتحليل در نظر
میگيرد که هم حاوی گفتار و هم تعقل استت .او ضرورت تمرکز بر ديالکتيک بين تفکر و
لرت را متذکر شتده و معتقد است اين ديالکتيک حرکتی است بهسوی طی مراحل مختلف
رشتد و بررسی آن رششتچی .)1392،برونر و ويگوتسکی هر دو معتقدند که الگوها نقش
مهمی در شتکلگيری تفکر دارند .برونر  )1211در خصوص نقش الگوها در پرورش اين
نو تفکر معتقد استتت :اگر دانشآموزی نحوه استتتفاده از تفکر شتتهودی و پاستتخ دادن به
پرسشها به شيوۀ شهودی توسط بزرگترهايش را شخصاً تجربه نکرده باشد ،بعيد است به
اين نو تفکر ا تماد و در آينده از آن استفاده کند.
یادگیری

بيگه و شتترميت )1222 1میگويند دو مدتتمون مده تاروپود نوشتتتههای مربوط به
يادگيری برونر را به هم پيوند میزند .اولی ،کستب دانش به هر شکلی که باشد ،يک فرايند
فعال استت و دومی يادگيرنده دانشتش را خودش میسازد و اين کار را از طريق ربط دادن
اطال ات دريافتی به يک مبنای روانشتتناختی برای داوری يا ارزيابی که قبالً در ذهنش بوده
است،انجا میدهد .اين مبنای داوری يک نظا بازنمايی تجربه را معنی و سازمان میدهد و
يادگيرنده را قادر میستازد تا فراتر از اطال ات دريافتی دستت يابد؛ بنابراين ،هر شخ

را

بايد يک مشارکتکننده فعال در فرايند دريافت دانش در نظر گرفت که اطال ات را انتخاب
میکند و تريير شکل میدهد ،فرضيه میسازد و آن فرضيهها را با توجه به شواهد ناهمخوان
يا مراير ،تريير میدهد زيزی و همکاران .)1325،نکته مهم ديگر در نظريه يادگيری برونر
اين استت که ستادهسازی و معنیدار ساختن تجربههای اکتسابی توسط يادگيرنده يک نياز
ذاتی فرض میشتتود .انجا اين کارها مستتتلز تشتتکيل مفاهيم يا به قول برونر مقو ت
bigge & shermis
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طبقات) استت .مفهو يا طبقه حاصل تجريد يا انتزا سازی ناصر مشترا بين رويدادها
و تجارب استت .از ترکيب اين مفاهيم به قوا دی دست میيابيم که به ما امکان میدهد تا
جهتان را در ذهن خود نظم دهيم و روابط گونتاگونی را در بين مفتاهيم کشتتف نماييم.
اصتتطالحی که برونر برای اين نظم به کار میگيرد نظا رمز استتت .منظور او از نظا رمز
يک ستتلستتله مراتبی از مفاهيم استتت؛ بنابراين ،اطال ات موجود در حافظه را میتوان
بهصورت يک سلسلهمراتب پيچيده از مقو ت و نظا های رمز در نظر گرفت .همچنين همه
موضو های درسی و مطالب تشکيلدهنده آنها را میتوان به همان صورت تصور کرد .به
باور برونر ،ستتاختار يک موضتتو

لمی نشتتاندهنده مهمترين روابط و انديشتتههای آن

موضو است؛ بنابراين ،برای اينکه يادگيرنده بتواند موضو ی را بهدرستی بياموزد و دربارۀ
آن به تفکر ب ردازد ،ز است نظا رمز خودشان را بسازند؛ يعنی اينکه انديشهها و روابط
ميان آنها را در ذهن خود بازنمايی کند .برونر میگويد بهترين کار آن است که يادگيرنده
خود نظا رمز را کشف کند نه اينکه معلم آن را بهصورت آماده در اختيار او قرار دهد اما
طبق نظر ويگوتستتکی ،فرهنگ بستتتر رخداد يادگيری و رشتتد استتت و اين دو فرايندهای
بههمپيوستهای هستند که از خالل آموزش مبتنی بر اشتراا ،همکاری و گفتگو ميسر شده و
بهواسطۀ آنها حرکت بهسوی با ی قابليت ممکن امکانپذير میشود و ساخت شناختی در
ستطحی با تر را موجب میستازد .اين مفهو به نوان بنيان اصتتلی انديشه ويگوتسکی و
زيربنای رويکرد ستتازندهگرايی اجتما ی با تکيه بر تعامل فعال انستتان در بافت اجتما ی،
محتوای فرهنگی ،ابزارهتای واستتطته ای آن و حمايت و مشتتارکت ديگران را به نوان
فرايندهای ميانجی قلمداد میکند که ستتامان دهنده فرايند ديالکتيک بوده ،گفتمان ستتاخت
دانش را فراهم مینمايد و بهواستطه آن فرد را در فائق آمدن بر تعارض شناختی و ساخت
دانش خودياری میرستتاند .بهتبع آن آموزش نيز متدتتمن اصتتولی استتت که بر پايه آنها
فعاليت اصلی بر هده شاگرد نهاد شده و محوريت معلم به تسهيلکنندگی و حمايت تبديل
میشود .به جای آموزش بر مبنای سطح کنونی بر آموزش چالشانگيز مبتنی بر سطح بالقوه
تأکيد دارد و با تکيهبر مشتارکت ديگران ،از گفتگو بهمثابه روشی برای تعامل بين ا ذهانی
استتفاده میشتود حاج حسينی و مهران .)1321 ،نظريۀ ويگوتسکی و برونر هر دو بهويژه
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در مطالعۀ رشتد شناختی بانفوذ بودهاند و بر ساختار در يادگيری تأکيد کردهاند .در فرايند
آموزشوپرورش  )1211چهار مزيت برای تأکيد بر ستتاختار آمده استتت :درا موضتتو ،
قابلفهمتر میشود؛ جزئيات ،بيشتر در ياد میمانند؛ انتقال يادگيری مؤثرتر میشود و ارتباط
بين دانش مقدماتی و دانش پيشتترفته ،امکانپذير میشتتود .از ستتوی ديگر ،د توجه به
ارتباط دانش با ساخت بنيادی آن ،با ث کاهش تعميمپذيری آن ،کاهش برانگيختگی برای
يادگيری و افزايش احتمال فراموشی میشود غفاری.)1324،
ويگوتستتکی وبرونر هر دو ديدگاه خوش بينانه ای به آموزش و يادگيری داشتتتند و
آموزش مستقيم توسط بزرگسا ن را بااهميت میدانند .ويگوتسکی با برونر موافق بود که
کودکان موجودات فعّال و ستازندهای هستتند و رشد شناختی را بهصورت فرايند ميانجی
اجتما ی در نظر داشتتند بهطوریکه به حمايت بزرگ ستتا ن و همسا ن خبره از کودکان
هنگامیکه میخواهند کار جديدی را انجا دهند ،وابسته است .ويگوتسکی معتقد است که
با قدری پرسش و پاسخ و هدايت کودکان میتوان آنان را واداشت تا توانايیهايی بيشتری
از خود بروز دهند و معلمان همواره بايد يادگيرندگان را با مسائلی روبرو سازند که قدری
فراتر از ستطح توانايیهای موجود آنان باشد و برای آنان بهصورت چالشانگيز جلوه کند.
بته نظر ويگوتستتکی يادگيری از خالل آموزش اجتما ی يک ستتويه روی نمیدهد بلکه
آموزش فرايند ستاماندهی ديالکتيک استت و يادگيری در جريان تالقی انديشهها و فرايند
ديالکتيک تحقق میيابد .در اين فرايند يادگيرنده در جهت حل تعارض ناشتتی از برخورد
مفهو شهودی خود با مفهو سطح با تر که از سوی ديگری در اختيارش نهاده شده تالش
میکند و با درهمآميزی ،ترکيب و ستتاخت مفهومی در ستتطح برتر بر تعارض خود فائق
میآيد محستنی)1393 ،؛ اما برونر معتقد بود که هر موضتو ی را میتوان به شکل مفيد و
صتادقانه به هر کودکی در هر مرحلهای از رشد آموزش داد بنابراين وهيفه معلم اين است
که آموزش را بهگونهای پياده کند که هم با تفکر کودکان ستتازگار باشتتد و هم آنان را به
تفکر بيشتتر وادارد سيف .)1324 ،برونر و ويگوتسکی هر دو در يادگيری بر حمايت يک
فرد بزرگ تر تتأکيتد میکننتد و معتقدند اگر بزرگ ترها )پدران و مادران يا دوستتتان
بتال تر(کودا را يتاری دهند از هده انجا آن تکاليف و يادگيری آن ها برخواهد آمد.
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ويگوتسکی اين حمايت را منطقه تقريبی رشد 1و برونر آن را تکيهگاه سازی 9ناميده است.
در تکيهگاه سازی ،ابتدا معلم يا شخ

ديگری که يادگيرنده را ياری میدهد سهم مدهای

از مستتهوليتت را بته هده میگيرد ،اما بهتدريج که يادگيری پيش میرود مستتهوليت ،به
يادگيرنده واگذار میشتود کرمعليان و استمعيلی .)1324 ،اين دو واژه اگرچه بنابر شرايط
بهجای هم بکار میروند اما تکيهگاه ستتازی شتتامل کمک ،تعامل ستتاختاريافته بين يک
بزرگستال و يک کودا باهدف کمک به کودا برای دستيابی به يک هدف خاص است.
تکيهگاه ستتازی اشتتاره به اقدامات انجا شتتده برای کاهش درجه آزادی در انجا برخی
کارهاستت تا جايی که کودا بتواند بر تکاليف دشواری که در پی انجا آن است تمرکز
کند برونر.)1297 ،
آمادگی

نظريۀ رشتد شناختی برونر ،ازنظر نقش رسش در رشد شناختی و ميزان تأثير محيط و
تجربه ،در کاهش يا افزايش شتناختی ،با ويگوتسکی مشابه است .وی معتقد است ،آمادگی
مفهومی نيمه حقيقی است؛ به اين معنی که میتوان آمادگیهای ز را ايجاد کرد ،آموزش
داد يا ارتقا بخش تيد بيلر .)1392 ،ازنظر برونر آمادگی يعنی اينکه موضتتو مورد يادگيری
برای يادگيرندهای که میخواهد آن را بياموزد آمادهشتتده باشتتد ستتيف .)1324 ،به باور
ويگوتستکی انستان آماده رشتد و تکامل استت .او دراينباره گفته است ازآنجاکه محيط
اجتما ی تعين کننده فرايند رشد شناختی است پت بايد محيط اجتما ی را بهبود بخشيد تا
رشتد شتناختی انسانهايی که در آن محيط پرورش میيابند بهبود يابد سيف .)1324 ،گر
چته هر دو بر مفهو آمتادگی تتأکيددارند و معتقدند که نبايد منتظر آمادگی طبيعی بود و
نبايد کودکان را مجبور به آماده شتدن کنيم سيف و همکاران .)1323،آمادگی ازنظر برونر
بيشتر بر کارآمدی شيوههای متنو يادگيری نمادين ،تصويری و حرکتی) وابسته است تا
منتظر بودن برای رستتيدن کودا به مرحلۀ خاص تی از رشتتد ،برای درا برخی از مفاهيم.
zone of proximal development
scaffolding

1
2
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برونر از آن نو آمتادگی حمتايت میکند که مبتنی بر مفهو محيط يادگيری فعال و تأثير
مثبت آن و ازنظر ويگوتسکی آمادگی فيزيکی و فرهنگی محيط مؤثرتر است وی معتقد بود
برای آنکته بفهميم کودا آمتاده يتادگيری استتت يتا خير نمیتوانيم تنها به آنچه کودا
بهتنهايی انجا میدهد توجه کنيم بلکه بايد ببينيم هنگامیکه به کودا کمکهايی میشتتود
چقدر میتواند پيشرفت کند کرين ،1324،ترجمه خوی نژاد ورجايی).
نقش معلم

برونر و ويگوتستتگی هر دو معتقدند که معلّم بايد در آموزش موضتتو های مختلف به
دانش آموزان پيشاپيشِ رشد ذهنی آنان حرکت کند؛ يعنی معلّمان بايد همواره يادگيرندگان
را با مستائلی روبرو ستازند که قدری فراتر از سطح توانايیهای موجود آنان باشد و برای
آنان بهصتورت چالشانگيز جلوه کند که منجر به پيشترفت در تحصتتيل شتتيخا سالمی،
 )1321و ستتاير امور زندگی آنان گردد .برای پيشتترفت و ملکرد تحصتتيلی دانشآموزان
د يل شتخصی و موسسهای وجود دارد .د يل شخصی به هوش ،دانش و توانايیهای فرد
مربوط استتت و د يل موستتستتهای نيز به خانواده و تأثيرات والدين و شتترايط زندگی فرد
مربوط میشتتود شتتيخا ستتالمی و اميدوار .)1321 ،در اين راه معلّمان قادر خواهند بود
سطح فعلیِ رشد ذهنی کودکان را به سطح بالقوۀ آنان نزديک کنند .به بارتديگر به وض
اينکه معلمان منتظر بمانند تا دانش آموزان به ستطح مناستب رشتد شناختی برسند و آنگاه
آموزش موردنياز را برای آنان پياده کند بهتر استتت دستتت با بزنند و به کمک هدايت و
راهنمايی آنها را به ستتطح رشتتد بالقوه شتتان هدايت نمايند ستتيف .)1324،برونر و
ويگوتستتکی هر دو با تکيهبر تعامل در بافت اجتما ی و فرايندهای ميانجی چون گفتگو بر
نقش ستتازنتده يتادگيرنتده تأکيد نموده و معلمان را به نوان جزئی فعال در مشتتارکت
اجتما ی ،ستتامان دهنده فرايند ديالکتيک و تستتهيل گر تحول فرد بهستتوی ستتطحی برتر
قلمداد مینمايند.
اما تفاوت آنها در اين است که معلم مطابق تفکر ويگوتسکی روش آموزشی معلمان
پرستش و پاستخ استت ويگوتسکی گفته است به کمک بازی ،آموزش رسمی و حتّی کار
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میتوان کودا را به سطح رشد بالقوّه رسانيد .بايلر و اسنومن  )1223روشهای آموزشی
مورداستتتفاده معلّمان را در انتقال دانش آموزان از منطقۀ تقريبی رشتتد و رستتاندن آنان به
ستطح رشتد بالقوه به نحو زير برشتمردهاند :الگودهی يا سرمشق دهی  ،استفاده از پاداش،
دادن بازخورد ،ستازماندهی شتناختی و پرسش و پاسخ و صحبت با خود سيف.)1324،
درحالیکه در نظريه برونر بهتر استت معلم آموزش خود را بهصتتورت هر سهنظا فکری،
ملی ،تصتتوری و نمادی ارائه دهد ستتيف .)1324 ،برونر معتقد استتت هر موضتتو ی را
میتوان به شتتکل مفيد و صتتادقانه به هر کودکی در هر مرحلهای از رشتتد آموزش داد،
بنتابراين وهيفه معلم آن استتت که آموزش را بهگونهای پياده کند که هم با تفکر کودکان
ستازگار باشتد و هم آنان را به تفکر بيشتر وادارد سيف .)1324 ،در نظريه برونر معلمان
بايد بهجای کنترل رفتار شاگردان و ايجاد رفتارهای پيشبينیشده بر اساس ادت ،به ايجاد
وضتعيت مطلوب يادگيری اقدا کنند و ستبب شوند که آنان به کشف روابط و حل مسائل
نائل گردند تا بتوانند کاربرد آموختههايشان را در زندگی واقعی بيابند .در چنين برداشتی هر
شتاگرد بايد مطابق بر استتعدادهای خود و توانايیهای خود مسائل را حل کند و پيش برود.
بايد به ميزان مواد درستتی و تفاوتهای فردی نيز توجه شتتود  .به شتتاگردان خردستتال بايد
اصتول و مفاهيم را اغلب بهطور مستقيم آموخت؛ زيرا آنان برای يادگيری اکتشافی تجربه و
حوصله کافی ندارند.
مدلهای آموزشی

به نظر میرستد الگو و مدلی که بتواند انديشه ويگوتسکی را در تحول ساختار فکری
بهستتوی تحول انستتان در نقش اجتما یاش ارائه نمايد کمتر موردتوجه قرارگرفته استتت.
درحالیکه باور بنيادين ويگوتسکی به آموزش فراتر از تبيين تحول شناختی فرد ،کل رشد
اجتما ی -فرهنگی و اساساً شيوه تفکر انسان را در برمیگيرد ،آنچه در کوششهای تجربی
او برای سوادآموزی روستاييان فقير نيز بهروشنی قابلفهم است چراکه ويگوتسکی با ا تقاد
به تأثير بیسوادی در قبماندگی روسها در مناطق دورافتاده ،در تجارب ملی خود در
حدود سال  1231به هدف تبديل کردن ساختار فکری روستاييان فقير از ر يت به شهروند
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فعال تالش نمود تا از طريق آموزش و با تدارا کالسهای ستوادآموزی ،بهواستطه رشد
فعاليتهای الی ذهن ،ساختار فکری افراد را متحول ساخته و زمينه قبماندگی و انفعال
را به مشارکت ،فعالت و تعهد اجتما ی مبدل سازد ميلر .)1233،1هرچند او در مر کوتاه
خود نتوانست اين ديدگاه را پی گرفته و به نوان الگوی آموزشی ارائه نمايد برونر سه مدل
آموزشی را معرفی میکند که معلمان در آموزش میتوانند از مجمو ۀ اين مدلها بهصورت
متوازن استتتفتاده کنند .هريک از اين مدلها ملزوماتی را برای معلم و دانشآموز به دنبال
دارد کته بايد در برنامهريزی ،تدريت و ارزيابی به ويژگیها و کاربردهای هريک به آنها
توجه کرد:
الف :کودکاان باهعنوان یادگیرندگان تقلیدگر :اين مدل مالً استتاس يادگيری از طريق
کارآموزی استت .متخصتصتان هر حوزه برای آموزش مهارتها به نوآموزان از اين شيوه
استفاده میکنند .در اين روش ،تبحر از طريق صبوری و ممارست به دست میآيد.
ب یادگیری از طریق عرضاۀ مطال ::اين مدل بر اين فرض مبتنی است که دانش آموزان
بايد اطال ات ،حقايق ،ايدهها و قوا د رفتاری را از طريق ارائۀ دانش سازمانيافته دريافت
کنند .اين رويکرد توستتط معلمان بيش از ستتاير رويکردها در تدريت مورداستتتفاده قرار
میگيرد .البتته دانش آموزان بيش تر چيزهتايی را کته از اين طريق میآموزنتد ،بته زودی
فراموش میکنند .بر استتاس گفتۀ برونر ،اينيک آموزش يکطرفه استتت اما برای آموزش
حقايق لمی استفاده از آن ضروری است .توجه به کودا به نوان يک متفکر :اين مدل به
يادگيرنده فرصتتت میدهد تا ايدهها و باورهايش را از طريق مقايستتۀ آن ها با معيارهای
لمی ،ادبی و… دربارۀ محيط پيرامون و جهان بيازمايد .هرچند ويگوتسکی میخواست به
شتتناخت جامعه جديدی کمک کند و تعمداً ستتعی کرد نظريهای بستتازد که موضتتو ات
کاربردی را در بربگيرد اما مانند برونر نتوانستت مدل آموزشی خاصی را بيان کند او سعی
کرد نشتتان دهد که آموزش مدرستتهای چگونه میتواند رشتتد کودا را بهبود بخشتتد و

Miller
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دراينباره حوزه تقريبی رشتتد را مطرح کرد تا هرفيتهای بالقوه کودا را برای يادگيری
جديد ارزيابی کند کرين1324،؛ ترجمه خودی نژاد و رجايی).
نقش دانشآموز

درروش برونر يادگيری اکتشتافی) معلم مستقيماً موضو های درسی را به دانش امور
نمیدهد بلکه آنان را وامیدارد تا خودشتتان به کشتتف و ستتاختن ب ردازند مثالً معلمی که
میخواهد حل مسهله را به دانش آموزان خود آموزش دهد تنها صورتمسهله را در اختيار
آنان میگذارد و شرايطی را فراهم میآورد تا خود آنان اجزای تشکيلدهنده مسهله ،روابط
ميتان اين اجرا و نيز راهحتل و جواب مستتهلته را بيتابنتد .به بارتديگر درروش برونر
يادگيرندگان تشتويق میشوند تا با محيط خود به تعامل ب ردازند ،يعنی در آن به کاوش و
دستتکاری اشيا ،دستوپنجه نر کردن با سؤا ت يا انجا آزمايش اقدا کنند و درنتيجه
به فهم يک موضتو برسند به بارتديگر معلم نه مفاهيم و اصول تشکيلدهنده مسهله و نه
راهحتل را بته يتادگيرنتدگتان میدهتد بلکه يادگيرندگان خود آزادند تا به هر طريقی که
میخواهنتد بته کشتتف راهحل و جواب مستتهله ب ردازند ستتيف)1329،؛ اما درروش
ويگوتسکی اکتشاف هدايتشده) دانشآموز بهاندازه کافی استقالل مل دارد اما معلم بر
کار او نظارت میکند و هر جا به کمک نياز داشتته باشد او را ياری میدهد .در اين روش
دانش آموزان مستهوليت ز برای پيدا کردن روابط و ستازمان دادن دانش داده میشود تا
معلم همواره مواهتب استتت کته هر جتا ز بتاشتتد راهنمتايیهای ز را در اختيار
يادگيرندگان قرار میدهد تا آنچه را که موردنظر استتت کشتتف کنند و در يادگيری توفيق
يابند ستتيف؛  .)1324در نظريه ويگوتستتکی ،دانشآموزان گروهبندیشتتده و فعاليتهای
گروهی در کتابهای درسی ارائه میشود .بر طبق اين نظريه دانش آموزان از يکديگر و نيز
محيط اطراف خود بيشتر از معلم ياد میگيرند.
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برنامه درسی

ويگوتستکی بر اکتشتاف هدايتشتده و برونر بر يادگيری اکتشافی تائيد دارد .هدف
تربيت از ديد برونر ،فهم انتظا يافته و ستاختارمند دانش و موضو ات درسی است .روش
پيشتتنهادی برونر برای دستتتيابی به اين هدف ،برنامه درس تی دورانی و يادگيری اکتشتتافی
استت .برونر ) ( 1960معتقد استت با توجه به اين اصل که اساس هر موضو ی را میتوان
به نحوی از انحا ،به هر کودکی ،بهطور صتحيح آموزش داد ،حتی پيچيده موضو ات ،اگر
به شتکلی مناسب سازماندهی و ارائه شوند ،توسط کودکان سنين پايين قابلدرا هستند.
در اين برنامه ،بر استاس مراحل شتناخت انستان ،ساختار و مفاهيم اصلی دروس مختلف
بهصتورت پيوستته و از ساده به دشوار تنظيم میشوند و دانشآموز در طی تحصيل ،با هر
بحث درستتی چند بار برخورد میکند که در هر مرتبه ،اطال ات جديد با اطال ات قديم،
مرتبط میشوند غفاری .)1324،برونر در مقاله مل اکتشاف  )1211با اشاره به چهار نو
کمال دنيوی ،بدنی ،اخالقی و شتخصی) و ترجيح نو چهار

که صرفاً به اکتشاف خود

مربوط میشود) مینويسد :آموزش پژوهش از طريق اکتشاف ،چهار نتيجه ملی مفيد برای
فراگير به همراه دارد :استعدادهای ذهنی فرد را رشد میدهد؛ با تريير پاداشهای بيرونی به
درونی ،فراگير را به ادامه اکتشاف ،تشويق میکند؛ يادگيری مکاشفهای را برای فرد روشن
میستازد؛ و نگهداری حافظه را بهبود میبخشتد .از الگوی يادگيری اکتشافی برونر ،برای
طراحی برخی برنامههای درستی مثالً چم اين ،دافی و پرکينز )9119 ،1استفادهشده است.
امّا کالس مدل ويگوتستتکی از يادگيری اکتشتتافی مستتتقل ،فراتر میرود .اين نو کالس
اکتشتتاف کمکی را ترغيب میکند .معلّمان با توضتتيحات ،مثالها و يادآوریهای کالمی
يادگيری کودکان را هدايت میکنند و تالشهای خود را به دقّت به منطقۀ مجاور رشتتد هر
کودا متناستب میستازند .تشتريکمستا ی همکالسیها نيز به اکتشاف کمکی مسا دت
میکنتد .معلّمتان ،تجربيتات يتادگيری يتاری بخش را ترتيتب میدهنتد ،به اينگونه که
همکالستتیهتای دارای توانتايیهتای مختلف را باهم گروه بندی کرده و آن ها را ترغيب
میکنند به يکديگر بياموزند و کمک کنند بِرا ،به نقل از سيّد محمدی .)392 :1391 ،در
Champine, S. L.; Duffy, S. M. & Perkins
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وجه تشابه هر دو میتوان گفت که برنامه درسی هر دو بر توسعه مهارت حل مسهله تأکيد
میکند ،پرسوجو و کشتتف دو فرايندی هستتتند که میتوانند به دانش آموزان در فرايند
يادگيری کمک کند و همه موضتتو ات بيانگر اين هستتتند که يادگيرنده چگونه جهان را
درا میکند .هستته برنامه درستی هر دو تسلط در مهارتهاست تا جايی که يادگيرندگان
حتی در مهارتهای مختلف بهتدريج تسلط پيدا کنند .هر دو به يادگيرندگان اجازه میدهند
تا مفاهيم را ستازماندهی کرده و دانش خود را از طريق خود اکتشافی گسترش دهند و در
هر دو باور ،ارزشها و شيوهای که يادگيرندگان خود و دنيای اطراف را درا میکنند تأثير
دارد.
انگیزش

انگيزش يادگيری را میتوان جهت ،تالش ،شدت و پايداری فراگيران تعريف کرد که
قبل ،حين و پت از آموزش در جهتدهی به فعاليت يادگيری نقش بستتزايی دارد رفانی
 .)1321برونر و ويگوتستکی معتقدند اگرچه انگيزه بيرونی ممکن است در کوتاهمدت کار
کنتد اما انگيزه درونی مهم استتت و دارای ارزش بيشتتتری استتت و بايد کاری کرد تا
دانشآموز به انگيزه درونی دستتت يابد رحلمی .)9111،1معلمان بايد بازخوردهايشتتان را
طوری بيتان کنند که به ستتمت انگيزه درونی باشتتد .نمرات و رقابت در فرايند يادگيری
کمککننده نيست .برونر بيان میکند که دانش آموزان بايد موفقيت و شکست را نه به نوان
پتاداش و تنبيته بلکته بته نوان "اطال تات" تجربه کنند برونر .)1211،به ا تقاد برونر،
پتاداشهتای درونى از پاداشهای بيرونى بستتيار مؤثرترند .در اين زمينه ،او به چهار نو
انگيزه درونى مده به شرح زير اشاره میکند:
الف -ميل به يادگيرى.
ب -سائق ذاتى 9همکارى با ديگران.
ج -کنجکاوى و ميل به تحقيق براى رفع ابها .
RHALMI
inherent drive

1
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د -انگيزه قابليت يافتن و توانمند شدن.
به نظر برونر ،معلمان توستط اين چهار انگيزه بهراحتی میتوانند شتتاگردان را تشويق
کنند يا برانگيزانند و موجب يادگيرى مؤثر شوند شعبانی.)14: 1321،
ارزشیابی

در روش برونر ازآنجاکه هدف کستب دانش و اطال ات تازه نيست روشهای مرسو
و متداول ارزشتتيابی يعنی آزمونهای کتبی دراينباره مفيد نيستتتند و بجای اين وستتايل
اندازهگيری بهتر است از آزمونهای ملکرد ی و ساير وسايلی که برای سنجش فرايندهای
يادگيری مناسبترند استفاده کرد سيف.)1324 ،
محتوا

در برنتامتههتای درستتی مبتنی بر اکتشتتاف و حتل مستتهله برونر ،بر «مهارتهای
يادگيری» تربيت فردی «مبتکر» و خالق تأکيد میشتود .کوشش برنامههای درسی مبتنی بر
اکتشتاف اين استت که فراگير جدا از کسب اطال ات موردنياز ،بتواند چگونه آموختن و
چگونته فکر کردن را بياموزد .مهارتهای تفکر و يادگيری بستتيار متنو اند .مهارتهايی
چون «مفهو ستتازی ،پردازش داده هتا« ،قدتتاوت» و فرق گتذاشتتتن ميتان پديده ها،
«تحليل کردن» تشتخي

و کشف رابطه ميان «متريرها و «تفسير کردن ازجمله مهارتهای

تفکر هستتتند که بايد در جريان شتتکلگيری محتوای برنامه درستتی و روشهای تدريت
مربوط به آن موردتوجه برنامهريزان درسی و معلمان قرار گيرد
ازنظر ويگوتستکی آموزش نبايد منجر به کاهش بدنه اطال ات شود چراکه اطال ات
يکی از منابع رشتد کودا است؛ بنابراين ،اساس آموزشوپرورش اطمينان از رشد کودا
بهوسيله ابزارها ،تکنيکهای درونی و مليات قالنی 1است ايويک )9111،9بر اين اساس
ازنظر برونر محتوای آموزشی بايد منجر به تربيت فردی مبتکر و ازنظر ويگوتسکی منجر به
intellectual operations
Ivic
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فردی رشتد يافته شتود .ويگوتسکی در خصوص محتوی آموزش مفاهيم لمی بر آموزش
رستمی تأکيد میکند با اين هدف که بتواند ميان مفهو شتهودی پيشين و مفهو جديد در
ستتطحی بتا تر ،ديالکتيک ذهنی را ايجاد کند ،او محتوای آموزش را به فراهم ستتاختن
زنجيرهای از چتالشهتای پيشرونتده کته افراد را در جهتت اهتداف جتديد شتتناختی
برمیانگيزاند موهف میداند و به تأثير آموزش رستتمی در کستتب مهارتهای نظا های
نشتانهای مانند زبان ،خواندن ،نوشتن و حساب کردن توجه دارد کرين ،ترجمه خوی نژاد
و رجايی .)1324 ،برونر با تأثيرپذيری از مفهو بينش 1و با تأکيد بر اهميت شتتکلگيری
ساخت در يادگيری ،معتقد است که ساخت ،اين امکان را برای فرد پديد میآورد که بدون
طی کردن گا های ز و بهگونهای شتهودی ،از موضو ی به موضو ی ب رد ،بهگونهای که
ارتباط مطالب مبهم به نظر برسد غفاری.)1324،
به ا تقاد برونر و ويگوتستتکی ارائه محتوای کتابهای درستتی در قالب يک موقعيت
نامعين و توأ با بهتزدگی ،نو ی احستتاس خأل فکری در فراگير به وجود میآورد .همين
احستتاس او را به تالش برای تبديل موقعيت نامعين به يک موقعيت معين و درنهايت حل
مستتهله ستتوق میدهد .در پايان فراگير به تحليل مراحل حل مستتهله و کشتتف روابط ميان
ناصر آن می پردازد .مل اکتشاف در فرآيند حل مسهله موجب می شود که فرد از اتکا به
پاداش بيرونی بهستتوی تقويت درونی تريير جهت دهد .بر وفق نظريه برونر و ويگوتستتکی
میتوان اصول مشروح در زير را برای سازماندهی محتوای کتابهای درسی پيشنهاد کرد:
مواد آموزشتی درست بر اساس رشد ذهنی فراگيران تنظيم شود .فراگيران از راهدست يابی
به روابط ميان رخ دادها و حل مستائل برانگيخته شوند؛ مواد آموزشی از ساده به پيچيده و
با «توالی» مناسب ارتباط طولی و رضی مناسب) ارائه گردند؛ اساس فعاليتهای آموزشی
بر محور فعاليت فراگيران باشتد .تالش شتود تا مواد آموزشی که دربرگيرنده يک سلسله
روابط بين پديده ها و رخدادها استت ،از سوی فراگير به رمزهای مشخصی تبديل شوند و
در ساخت شناختی جایگيرند بدريان.)1394 ،

insight
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بحث و نتیجهگیری

چنانچه اشتاره شد ،در مقايسه دو ديدگاه ويگوتسکی و برونر با تأکيد هر دو بر اصل
بنيتادين تعتامتل در بتافت اجتما ی و طرح برخی مفاهيم مشتتابه ابعاد جالب توجهی از
شد که بهطور خالصه در جدول  1نشان دادهشده است:

پيوندهای نظری مشخ

جدول  :1مقايسه ويژگیهای مهم نظريه ويگوتسکی و برونر
مؤلفه

تتتأکتتيتتد

مبانی فلسفی

رشد

فرهنگ

زبان و تفکر

نظری

يادگيری
نقش معلم

نتتتتقتتتتش

انگيزه

محتوا

ارزشيابی

دانشآموز
ويگوت

ستتتاختت

نسبيتگرايی

حرکتت از

فرهنگ

زبان وس يله ا ی

تسه يل کننده،

فعال ،انتخاب

تأکيد بر

متتنجر بتته

ارزشتتيابی

سکی

دانتتتتش.

ستتاخت دانش

بالقوه به با

و

برای ختدمت

راهتتنتتمتتا،

اطتتال تتات،

انتتگيزه

فردی رشد

متتتتتالا

ستتتازنتده

منحصتتربهفرد

فعل.

اجتما

به تفکر .بيانگر

مشارکتکننده

ساختن

درونتتی

يافته شود

نستتتبی و

گتترايتتی.

هتتر فتتراگ ت ي ر

تتامتتل

ا متال تالی

،

فتترضتتتيتته،

بتجتای

بيشتر

تتأک يد بر

توسط خودش

مهم در

ذهن.

ايجاد فرصت

همکتتاری با

بيرونی

تکوينی

اجتما

از طتتريتتق

يتتادگی

فتترهتتنتتگ و

تتتفتتکتتر و

ديتتتگتتتران،

اجتتتتتمتتا و

ری

اجتتتتتمتتا

اکتشاف برای

ستاخت دانش

شکلدهنده آن

فتتراگير ،بتته

ويتژه خود بر

چتتتالتتتش

متتتبتتتنتتتای

فرهنگ

برونر

کشتتتتيتتدن

تتتجتتربتتيتتات

ايدههای فعلی

گذشته

ستتتاختت

نسبيتگرايی

ستتتتتتته

فرهنگ

زبتان

تامل

تستتهيلکننده،

ال ،انتخاب

تأکيد بر

متتنجر بتته

ارزشتتيابی

دانتتتتش.

ستتاخت دانش

مرحله ای و

و

اصتتلی رشتتد

راهتتنتتمتتا،

اطتتال تتات،

انتتگ ي زه

تتتربتتيتتت

متتتتتالا

ستتتازنتده

منحصتتربهفرد

متتتوالی و

اجتما

هوش و تفکر

مشارکتکننده

ساختن

درونتتی

فتتتتتردی

نستتتبی و

گتترايتتی.

هر

وابستتته به

تتامتتل

استتت .بيانگر

،

فتترضتتتيتته،

بتجتای

متتبتتتکر و

بيشتر

تتأک يد بر

فراگير توستتط

ستتتتن و

مهم در

ا متال تالی

ايجاد فرصتتت

همکتتاری با

بيرونی

خالق

بينش

ختتتودش از

تجربه

يت ادگ ی

ذهن .فرهنتگ

تتتفتتکتتر و

ديتتتگتتتران،

ری

و اجتتتتتمتتا

اکتشاف برای

ستاخت دانش

شکلدهنده آن

فتتراگتتير ،بتته

ويتژه خود بر

چالش کشيدن

متتتبتتتنتتتای

ايدههای

تتتجتتربتتيتتات

فعلی

گذشته

طريق اجتمتا
و فرهنتتگ و
بينش

بر اين استتاس درنتيجه گيری از مباحث يادشتتده میتوان شتتباهتها و تفاوتهای دو
ديدگاه را در دو بعد موردتوجه قرارداد:


برونر و ويگوتستکی پايهگذار تهوری شناخت گرايی بودند .طبق نظر آنها انسان

با يک ستتری امکانات يا ابزار خاص و درونی زادهمیشتتود و با کمک اين ابزار ذاتی و
درونی بته مطالعه و بررستتی پيرامون خود میپردازند و از محيط خود اطال ات کستتب

ملی
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میکند .اطال ات کستبشده در مسير تکاملیاش به مخزن دانش او تبديل میشود .تجربه
معنايی تازه در رويارويی با تجارب گذشتته و انبارشتتده به يک سری ترييرات و تحوّ ت
ريشهای میانجامد و در اين راستا زبان به فاکتوری تعيينکننده در رشد و زندگی اجتما ی
فرد تبديل میشتود .ويگوتستکی که بر بستتر اجتما ی رشد شناختی تأکيد میکند .معتقد
استت در اوايل کودکی ،رشتد سريع زبان ،توانايی کودکان پيشدبستانی را برای مشارکت
در گفتگوی اجتمتا ی ،هنگتا انجتا دادن تکاليفی که ازلحاظ فرهنگی معنادار هستتتند،
افزايش میدهتد کرين ،ترجمه خوی نژاد .)1324 ،هر دو با توجه به نقش اجتما ی واژه،
زبان را واستطه مؤثری در تعامالت اجتما ی و تحول انسان می دانند ويگوتسکی آن را در
مستتير تدريجی دونی ستتازی کنش اجتما ی بهستتوی شتتکلگيری تفکر بررستتی میکند
درحالیکه که برونر بر ديالوگ بهمثابه وستتيلهای برای حل مستتهله در مشتتارکت با ديگران
توجه دارد ويگوتستتکی در تبيين نقش ميانجی زبان الوه بر ديالوگ ،مونولوگ را به نوان
بخشتی از فرايند درونی ستازی کنش اجتما ی در جهت شکلگيری تفکر موردتوجه قرار
میدهد و به نوان شکل الی و پيچيده گفتار ،فرايندی ضرورت برای خودتنظيمی و س ت
دستيابی به تفکر درونی می پندارد ،آنچه امروزه در الگوی ويگوتسکی خودآموزی شناختی
بهوسيله پيروان ويگوتسکی در جهت افزايش نقش فعال شاگردان در خودتنظيمی و هدايت
رفتار و انديشه خود مطرح میشود حاج حسينی و مهران .)1321 ،در ديدگاه ويگوتسکی،
گفتار خودمحورانه يک پيشرفت جديد و يک شق جديد از گفتار اجتما ی است .اين گفتار
برای کودا ،ابزاری برای حل مستتهله استتت و به همين دليل ،انتظار داريم که استتتفادهی
کودا از آن افزايش يتابتد .ويگوتستتکی همچنين در مورد ستترنوشتتت نهتايی گفتار
خودمحورانه ،معتقد بود؛ که گفتار خودمحورانه کامالً محو نمیشتود ،بلکه بهصورت نهانی
درمیآيد و به گفتار درونی تبديل میشتتود ،نو ی گفتگوی خاموش که ما اغلب در هنگا
حل مسائل ،به آن اقدا میکنيم؛ بنابراين او معتقد بود که گفتار خودمحورانه بسيار سودمند
است و در مسير رشد گفتار درونی ،مرحلۀ بسيار با اهميتی تلقی می شود کرين ،به نقل از
خوی نژاد.)1324 ،
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ازلحاظ يادگيری برونر نظير ويگوتسکی بر ماهيت اجتما ی يادگيری تأکيد کرد و

هر دو معتقتدنتد کته بتايتد ديگران به کودا کمک کنند تا مهارتهای خود را از طريق
ستکوسازی ايجاد کنند .مفهو سکوسازی برونر بسيار شبيه منطقه تقريبی رشد ويگوتسکی
استتت که در هر دو به تدريج از ميزان کمک به کودا در جريان افزايش فرايند يادگيری
کاستته میشود .ازنظر برونر هدف آموزش رشد تفکر با تأکيد بر حف حقايق بود برونر بر
اين باور بود که برنامه درستتی بايد از طريق فرايندهای تحقيق و پژوهش مهارتهای حل
مستتهله را تقويت کند و برنامههای درستتی طوری طراحی شتتود که منجر به تستتلط در
مهارتها شتتود .ازنظر ويگوتستتکی هدف آموزش رستتاندن فرد از حالت بالقوه به بالفعل
استت و آموزش فرايند ستازماندهی ديالکتيک است که با همکاری و مشارکت و هدايت
فرد ماهرتر مسير میشود سانتراا1323،؛ ترجمه اميديان) .الوه بر اين هدف ويگوتسکی
ترير ستاختار فکر افراد بهواستطه رشد فعاليتهای الی ذهن است .ويگوتسکی و وبرونر
آموزش مستتقيم توستط بزرگسا ن را بااهميت میدانستند و بر تالشهای فعّال و مستقل
کودکان برای معنادار کردن دنيايشتتان تأکيد داشتتتند .برونر با ويگوتستتکی موافق بود که
کودکان موجودات فعال و ستازندهای هستتند و رشد شناختی را بهصورت فرايند ميانجی
اجتما ی در نظر داشتتت طوریکه به حمايت بزرگستتا ن و همستتا ن خبره از کودکان،
هنگامیکه میخواهند کار جديدی را انجا دهند ،وابستتته استت و باألخره ،برخالف برونر
که معتقد بود همه کودکان مراحل يکستانی را پشت سر میگذارند ويگوتسکی معتقد نبود
که همۀ کودکان مراحل يکسانی را پشت سر میگذارند .در وض ،بهمحض اينکه کودکان
زبتان را فرامیگيرند ،توانايی تقويتشتتده آنها در برقراری ارتباط با ديگران ،به ترييرات
پيوستتته در فکر و رفتار منجر میشتتود که میتواند از فرهنگی به فرهنگ ديگر کامالً فرق
کند .ازنظر اين دو گفتمان ستتاخت دانش را فراهم مینمايد و بهواستتطه آن فرد را در فائق
آمدن بر تعارض شتناختی و ستاخت دانش خودياری میدهد به تبع همين موضو فعاليت
اصتتلی بر هده شتتاگرد نهاده شتتده و محوريت معلم به تستتهيلکنندگی و حمايت تبديل
میشود .بهتر است مطالب و تکاليف بهتدريج دشوارتر شوند تا دانشآموز از طريق بينش و
گفتگو بتا خود بتواند از پت حل مشتتکالت و مستتائل برآيد .در کالسهايی که با مدل
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ويگوتستتکی برپا میشتتوند ،آموزش از يادگيری اکتشتتافی مستتتقل ،فراتر میرود .اين نو
کالس اکتشتتاف کمکی را ترغيب میکند .معلّمان با توضتتيحات ،مثالها و يادآوریهای
کالمی يتادگيری کودکتان را هدايت میکنند و تالشهای خود را به دقّت به منطقۀ مجاور
رشتتد هر کودا متناستتب میستتازند کرين ،ترجمه خوی نژاد .)1324 ،به ا تقاد برونر و
ويگوتستکی آمادگی يعنی اينکه موضو مورد يادگيری برای يادگيرندهای که میخواهد آن
را بياموزد ،مهيا باشتد .هر موضو ی را میتوان با انطباق دادن روشهای آموزشی بر سطح
کارکرد شناختی کودکان به آنان ياد داد .در نظريۀ برونر هر حيطهای از آموزش را میتوان
به طريق يکی از نظا های ستهگانه حرکتی-تصويری و نمادی ارائه کرد .يادگيری موردنظر
او يادگيری اکتشتتافی هدايتشتتده استتت تا روش اکتشتتافی کامالً مستتتقالنه .برونر و
ويگوتستکی در پژوهشهای خود به دو موضو يکی معلومات و ديگری ارتباط معلومات
جتديد با معلومات پيشتتين تأکيد میورزند .برای کستتب معلومات امل انگيزش دارای
اهميت میباشد .يادگيری هنگامی حاصل میشود که ساختارهای معنادار به يکديگر ارتباط
يتابنتد آنهتا بهترين راه دستتتيابی به معلومات را يادگيری فعال میشتتناستتد که از راه
مفهو سازی يا طبقهبندی حاصل میشود.
بر اين استتاس به نظر میرستتد که ويگوتستتکی و برونر به نوان ستتردمداران نظريه
ساختی و متأثر از نظريه هم برونر متأثر از ويگوتسکی) برخی انديشههای اصل ديالکتيک
اجتما ی را در رشتتد و آموزش خود و در قالب روشهای برنامههای درستتی متفاوت به
ختدمت گرفتهاند و از آموزش مبتنی بر گفتوگو در جهت تحول شتتناختی انستتان بهره
گرفتهاند .نظريه برونر بيشتتر به نظريه ويگوتسکی شباهت دارد برونر نيز مانند ويگوتسکی
تأثير زبان و فرهنگ را در رشتد شناختی بااهميت میداند .همچنين برونر بر آموزش مبتنی
بر تعامل بين بزرگستا ن و کودکان در موقعيتهای حل مسهله تأکيد میورزد .استفاده از
مفهو تکيهگاه ستازی بهوستيله ويگوتسکی و برونر مثال ديگری از وجود شباهت بين اين
دو نظريه است.
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