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شكلگيري عملیات زمانی در دانشآموزان دوره راهنمایی

محترم نعمت طاوسی *

چكيده

در این پژوهش چگونگي شــكلگيري عملیات زمانی در دوره راهنمايي شهر تهران بررسی شد 1020 .دانشآموز (510
دختــر و  510پســر) پایههای تحصیلی اول تا ســوم راهنمايي از پنج منطقه اقتصادي -اجتماعي شــهر تهران با روش
نمونهبرداری تصادفی چند مرحلهای انتخاب شدند و آزمون جا به جایی مایعات پیاژه (ترتيب توالی رويدادها و مدت زمان)
در مورد آنها به اجرا درآمد .تحلیل دادهها نشــان داد )1 :توانايي قضاوت كودكان در مورد مدت زمان و توالي وابســته به
آن با افزايش سن به تدريج افزایش یافت اما هیچیک از آزمودنیهای پژوهش به حد نصاب موفقیت ( )%75نرسیدند)2 .
بین دو جنس تفاوت معناداری مشــاهده نشد )3 .میانگین نمرههای ترتیب توالی در مناطق غیرمرفه ( )16 ،9پایینتر از
میانگین نمرههای منطقه سه بود )4 .مقایسة نتایج کودکان ایرانی با همتاهای خارجی یک تأخیر قابل مالحظهاي را نشان
داد؛ تا پايان مرز ســني اين تحقيق نه تنها مفهوم ترتيب توالي اســتقرار نمييابد بلكه در گستره سني مورد آزمايش ،در
اكتســاب مفهوم مدت زمان نيز يك روند تحولي ناچيز مشهود است .با توجه به عدم وجود تفاوتهای زیربنایی ،میتوان
این یافتهها را به موانع موجود در راه تجربههای ارتجالی و تفویضهای اجتماعی در آموزش رسمی نسبت داد.

* استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب ،تهران ،ایران
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مقدمه

نگاهي به گســتره تحقيق در قلمرو تحول مفهوم زمان نشــان ميدهــد كه به رغم آنكه اين
تحقيقات بر ابعاد مختلفي از مفهوم زمان متمركز شدهاند (ملو و ورل ،)2015 ،از لحاظ نظري

ميتوان سه جنبه زمان روانشناختی را متمايز کرد.

زمان قراردادي 1به منزله محصول فرهنگي به نمادها 2و نظامهاي نماديني اشاره ميكند كه

توســط گروهي از مردم براي ناميدن چرخههاي زماني 3و برهههاي تواليها - 4مانند روزهاي

هفته ،ماههاي سال ،ديروز ،امروز ،فردا و جز آن ،به كار برده ميشوند .اين نظامهاي مشترك

اجتماعــي كه پديدههاي زماني را ســازمان ميدهند ،در اغلب موارد به صورت دســتوري و
لفظي و نيز از طريق طرحهاي عددي و ابزارهاي عيني مانند ســاعت و تقويم ارائه ميشــوند
(فريدمــن .)1978 ،تحقيقات متعددي كه به منظور بررســي چگونگــي تحول مفهوم زمان

قراردادي در ســطوح مختلف به عمل آمدهاند نشــان ميدهند كه درك كودكان خردسال از

بسياري از اصطالحات مرتبط با زمان محدود و وابسته به فعاليت است .آنان به تدريج بسياري

از مجموعههــاي قراردادي را يــاد ميگيرند و واحدهاي زماني را با اعداد شمارشــي مرتبط

ميسازند .با اين حال ،تا سن  8سالگي هنوز كودكان اندازهگيري زمان و برخي از ویژگیهای

چرخهاي تقويم را فرانگرفتهاند .در اواســط دوره كودكي ،كودكان ميتوانند بين مجموعهها و
چرخههاي چندتايي 5هماهنگي برقرار كنند و چرخههاي بازگشتپذير 6را مفهومسازي کنند
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اما عموما تــا پيش از نيمه دوره نوجواني ،توانايي ايجاد تمايز بين اشــكال طبيعي و توافقي
زمان قراردادي را ندارند .به عبارت ديگر ،شواهد تجربی بر اين امر صحه گذاشتهاند كه تا قبل

از دوره نوجواني ،اشــكال پيچيده مفاهيم زمان قراردادي درك نميشوند چراكه پيشرفت در

1. conventional time
2. symbols
3. temporal cycles
4. sequences
5. multiple cycles
6. cycles recurrence
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اكتســاب مفاهيم زمان قراردادي با تحول شــناختي ،متقارن 1است (چافل1990 ،؛ فريدمن،

1978؛ فيوش و مندلر1985 ،؛ هارنر.)1980 ،

زمان تجربي 2را ميتوان به منزله ادراك و حافظه مدت زمان 3و توالي در نبود نشــانههاي

قــراردادي يا منطقي زمان تعريف كرد .اين نوع زمان نمايانگر تاثيرات فاعلي گذشــت زمان

است كه به صورت تجسمهاي غيركالمي متجلي ميشوند و هنگامي كه امكان سنجش زمان
يا راه حلهاي منطقي ديگري وجود نداشته باشد ،قضاوتهاي زماني ثابتي را ميسر ميسازد
(فريدمن .)1978 ،بســياري از پژوهشــگران كوشــيدهاند كه مفهوم زمان تجربي را از خالل

بررســیهای تحولي ادراك زمان نشان دهند (پياژه1970 ،؛ فرس1982 ،؛ فريدمن)1978 ،؛
برخي از آنان چگونگي تحول زمان عيني و رابطه آن را با ادراك زمان (ارلين )1990 ،و برخي
ديگر اثرات فعاليتهاي ذهني و جســماني را بر ادراك زمان بررسي کردهاند (ارلين1989 ،؛

زوئيلي و فرس 1966 ،نقل از فرس1982 ،؛ ســاتو .)1988 ،معهذا ،اغلب بررســیهای انجام
شــده در اين قلمرو ،درباره وجود و ماهيت خطاهاي ادراكي كــه بر صحت قضاوت كودكان

در مــورد مدت زمان تاثير ميگذارند ،متمركز شــدهاند .اين تحقيقــات اين نكته را به اثبات
رساندهاند كه قضاوت كودكان خردســال درباره مدت زمان مانند افراد بزرگسال ،تحت تاثير

دشواري ،سرعت تغييرات و ميزان رغبت آنان نسبت به فعاليت قرارميگيرد (پياژه.)1970 ،

زمــان منطقي 4نظامي را در برميگيرد كه امكان اســتنتاج روابط توالي5و مدت زمان را از

منزله يك جريان متجانس و تماما فراگير 6فرض ميكند .براســاس چنين ديدگاهي ،تمامي
رويدادها ميتوانند در يك مقياس مشترك 7مرتب شوند و مدت زمانها به مثابه فواصل بين
1. concomitant
2. experimental time
3. duration
4. logical time
5. succession
6. all-encompassing
7. common scale
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رويدادهاي مجزا ميســر ميسازد .اين نوع زمان با سنت علمياي مطابقت دارد كه زمان را به
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نقطهها در نظر گرفته شوند .به عبارت ديگر زمان منطقي ،ياد یا خاطره رويدادها نيست بلكه
استنتاج روابط زماني بين آنهاســت .براي مثال ،كودكان سنين باالتر و بزرگساالن به آساني

ميتوانند بدين نتيجه دست يابند كه اگر دو دونده مسابقهاي را به طور همزمان شروع كنند،

برنده مسابقه فردي است كه در زمان كمتري مسابقه را به پايان رسانده است .براي دستيابي
به اين قضاوت كه مســتلزم درك جنبههاي ترتيبي زمان منطقي است ،فرد بايد نقاط شروع

و پايان را در يك مقياس مشــترك مرتبط سازد .از سوي ديگر افراد بزرگسال اشكال متريك
زمــان منطقي را نيز درك ميكنند؛ آنان ميتوانند يك مدت زمان را به واحدهاي مســاوي

تجزيــه كنند و يا يك فاصله زماني را به كمك يك ســرعت اســتاندارد انــدازه گيري كنند
(فريدمن.)1978 ،

تحقيقات متعدد با بررســي چگونگي تحول مفهوم زمــان منطقي و مولفههاي آن (ترتيب

توالی رويدادها ،قبل و بعد فضايي و زماني و مدت زمان) ،بر تحولي بودن مفهوم زمان تاكيد

دارند و نشــان ميدهند كه كودكان پيش عملياتي واجد زمان شهودياند که براساس درهم
بيني فضا و ســرعت مشخص ميشــود .به همين دليل اســت كه كودكان خردسال توانايي
تشــخيص اين نكته را ندارند كه دو حركت همزمان با سرعتهاي نامساوي ميتوانند داراي
مدت زمانهاي مســاوي باشــند (براي مثال بنتلي1987 ،؛ پياژه1969 ،1970 ،؛ دادستان و

دیگران1381 ،1376 ،؛ ريچاردز1982 ،؛ ســائر2014 ،؛ ســيگلر و ريچاردز1979 ،؛ شیپلی،
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2014؛ فريدمن1982 ،؛ فيگانز1980 ،؛ کساســانتو ،فوتاکوپولو و بورودیسکی2010 ،؛ لوين،

1981،1992؛ ماتسودا1992 ،؛ ملو و ورل2015 ،؛ نعمتطاوسي.)1372 ،

پياژه زمان را هماهنگي دو حركت با ســرعتهاي متفــاوت ميداند و اعتقاد دارد كه اين

هماهنگي تا قبل از بناشــدن مفهوم عملياتي زمان امكان ندارد .از نظر پياژه ،مفهوم عملياتي
زمان در دوره هوش تجســمي كه به عمليات منطقي منتهي ميشــود در جريان سه مرحله
ساخته ميشود.

در مرحلــه اول توالي و مدت زمان بر پايه اصطالحات فضايي و نه زماني درك ميشــوند.

كودك از يكســو رابطه بين زمان و ســرعت را درك نميكند و از سوي ديگر ،قادر به ايجاد
تمايز بين مدت زمان از ســرعت و مسافت نيست .در مرحله بينبيني تمايز بين فضا و زمان

...ییامنهار هرود نازومآشنادرد ینامز تایلمع یریگلکش

179

جزيي اســت .كودك نسبت معكوس زمان و ســرعت را درك ميكند اما از آنجا كه بر شهود
مفصلبنديشــده 1تكيه دارد ،قادر به ايجاد هماهنگي الزم براي استنتاج مدت زمانهاي دو

رويداد همزمان و مرتبط كردن مدت زمانها با ترتيب رويدادها نيست .و در نهایت ،در خالل
مرحله ســوم زمان عملياتي به صورت ّكمي و كيفي بنا ميشود و كودك ميتواند مدت زمان
و توالي را كه مستقل از ابعاد فضايياند ،درك كند (پياژه.)1969 ،

پياژه بر اســاس يافتههاي پژوهشي خويش در قلمرو بررســي توانايي استنتاج مدت زمان

نســبي حركت اشــيا از تواليها يا همزماني زمانهاي شــروع و توقف آنها در كودكان سنين
مختلف بدين نتيجه دســت يافت كه توانايــي قضاوت منطقي در مورد زمان تقريبا در حد 9

سالگي به دست ميآيد .به عقيده وي الاقل درحيطه رويدادهاي قابل مشاهده ،عمليات منطقي

بــه كودك اجازه ميدهند رديفهاي مجزا 2را با يك واحد برههاي 3كه در آن ميتواند روابط
توالي و مدت زمان را متقابال در نظر گيرد ،توحيد بخشد .معهذا ،كاربرد اين تواناييها درباره
محتواي دور دســتتر در خالل ســالهاي بعد به وقوع ميپيوندد (کساسانتو و بورودیسکی،

2008؛ فريدمن.)1978 ،

پژوهشهای بسیاری در قلمرو تاثیر متغیر جنس و سطوح اقتصادی ـ اجتماعی ـ فرهنگی

بر نحوه انجام آزمونهای عملیاتی انجام شدهاند .اگرچه در اغلب موارد بین عملکرد دختران و
پســران تفاوت معناداری مشاهده نشده با این حال اُتاال ( )1983نشان داده است که عملکرد

جنســی با درنظر گرفتن ســن بدین نتیجه رسیده است که در ســطوح سنی باالتر عملکرد
پســران در مقایسه با دختران بهتر اســت اما چنین تفاوتی در سطوح سنی پایینتر مشاهده
نمیشود.

بررســیهای انجام شده در قلمرو فرهنگی نیز نشان دادهاند که اکتساب مهارتهای مرتبط

بــا تفکــر منطقی در کودکان افریقایی در مقایســه با کودکان اروپایــی و امریکایی عموما با
1. articulated intuition
2. discrete
3. unitary sequence
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آزمودنیهای پســر بهتر از آزمودنیهای دختر اســت .فاهرمهیر ( )1978در مورد تفاوتهای
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تاخیر همراه اســت (هالیگان1976 ،؛ فاهرمهیر .)1978 ،مقایسه نتایج نمونههای مدرسهرو

و غیرمدرســهرو آفریقایی نیز عملکرد بهتر کودکان مدرسهرو را آشکار کرد (برای مثال بلیس

و کچـــرتی1979،؛ فاهرمهیر1978 ،؛ هالیگان .)1976 ،دادســتان و دیگران ( )1376نیز با

بررســی دانشآموزان شــهر تهران نشان دادند که شــکلگیری عملیات زمانی با تاخیر قابل
مالحظهای همراه است.

از آنجا که تنها با بررســي فرايند شكلگيري ساختهاي عقلي ،يعني تعيين مراحل متوالي

شــكلگيري ظرفيتها و توانمنديهاي درك مفاهيم براســاس نظام عملياتي ،امكان تدوين
برنامهها و انطباق روشهاي آموزشــي با سطح تحول كودكان فراهم ميشود ،هدف پژوهش

حاضر دستیابی به فرايند عملیات زمانی در خالل دوره راهنمایی ،اثر جنس و ساختار اقتصادی
ـ اجتماعی بر شــكلگيري این مفهوم و در نهایت ،مقایســه نتایج گروههای نمونه با كودكان
كشورهاي ديگر است .این پژوهش برای پاسخ به چهار پرسش زیر تحقق خواهد یافت.
 .1مفهوم عملیاتی زمان در چه سنی استقرار مییابد؟

 .2آیا سنین دستیابی به این مفهوم در دختران و پسران متفاوت است؟

 .3آيا شرایط اقتصادی ـ اجتماعی در شكل گيري مفهوم زمان تاثير دارد؟

 .4آيا سنين دستيابي به مفاهيم زماني در دانشآموزان شهر تهران همان سنيني است كه

در کودکان خارجی مشاهده میشود؟
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روش

جامعه آماري این پژوهش متشکل از دانشآموزان دوره راهنمايي مدارس شهر تهران بود .پس

از تقسیم مناطق  21گانه آموزش و پرورش شهر تهران برمبناي سطح اقتصادي – اجتماعي

به پنج حوزه جغرافيايي شــمال ،جنوب ،شــرق ،غرب و مركز ،براســاس روش نمونهبرداری
تصادفی مرحلهای از هر حوزه يك منطقه آموزشــي به طور تصادفي انتخاب و در هر منطقه

چهار واحد آموزشي (دو مدرسه دخترانه و دو مدرسه پسرانه) به شيوه تصادفي انتخاب شدند.
درنهایت1020 ،دانشآموز سه پايه دوره راهنمایی با دامنه سنی 11 ; 4سال تا  13 ; 10سال

به عنوان نمونه تحقیق مورد بررسی قرار گرفتند.
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برای دســتیابی به فرایند تحول عملیات زمانی از روش بالینی پیاژه اســتفاده شــد .با این
وجود ،از آنجا که تبدیل ارزشيابيهاي كيفي (تعيين مراحل) به دادههای ّکمی نیز مورد نظر

بود با رعایت اصول روش بالینی ،در هر آزمون پرســشهایی که برای برجســته ساختن فکر
کودک ضرورت داشتند ،تعیین شدند.

جهت بررســي شــكلگيري عملیات زمانی و مولفههاي آن از آزمــون جا به جايي مايعات

اســتفاده شــد .اين آزمون از دو شيشــه كه به صورت عمودي روي يكديگر قرار گرفتهاند و
تصاويري كه وهلههاي مختلف جا به جايي مايع را از شيشــه كروي بااليي به شيشــه پاييني

نشان ميدهند ،تشكيل شده است .ترتيب توالي رویدادها بر اساس تنظيم تصاوير بريده نشده
(رديف كردن ســاده) و تصاوير بريده شــده (مضاعف) و مفهوم مدت زمان براســاس قضاوت

آزمودني از جا به جايي مايع به طور عملي ارزشيابي شدند.

دامنــه نمرهها در آزمايــش ترتيب توالی رويدادها از صفر تا  10نوســان دارد .نمرهگذاري

آزمايش مدت زمان شامل دو قسمت است .قسمت اول كه به وارسي درك كودك از همزماني

(برابر دانســتن دو رويــداد همزمان) ،توالي فضايي و توالي زمانــي اختصاص دارد 8 ،نمره و
قسمت دوم كه به بررسي چگونگي استدالل آزمودني ميپردازد 6 ،نمره تعلق ميگيرد .بدين
ترتيب دامنه نمرهها در آزمايش مدت زمان از صفر تا  14است .نتایج آزمونها برحسب مراتب

زیر بررسی شدند:

عملیات زمانی و طرح تحلیل واریانس رتبهای کروســکال ـ والیس به منظور مقایسه پایههای
مختلف در سطح مراحل اکتساب؛

 )2محاســبه میانگین ،انحراف استاندارد و فاصله اطمینان میانگین نمرههای آزمودنیها در

متغیر عملیات زمانی و طرح تحلیل واریانس یک طرفه برای تعیین تفاوتها؛

 )3اجرای آزمون  Uمانويتني برای مقایسه میانگین نمرههای دو گروه دانشآموزان دختر

و پسر؛

 )4اجرای طرح تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون مقایسههای چندگانه برای مقایسه پنج

منطقه آموزشی.
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يافتهها

نتايج جدول  1نشــان میدهند کــه به رغم آنكه درصد دانشآموزانــي كه به مفهوم ترتيب
توالي رويدادها دســت يافتهاند به برحســب ترتيب پايههاي تحصيلي به تدريج افزايش يافته

است ،دانشآموزان پايه ســوم نيز به حد قابلقبول نرسيدهاند ( .)٪69/7افزون بر آن ،درصد

دانشآموزانی که به مرحله پایانی مدت زمان رســیدهاند ،بســیار محدود است و تراکم اصلی
دانشآموزان پایههای تحصیلی در مدت زمان در زیر مرحله الف مرحله بینبینی است .مقادیر
مجذور كاي حاصل از تحليل واريانس رتبهاي نيز مبين تفاوتهاي معنادار بين پايههاي اول
تا سوم راهنمايي در مراحل دستيابي مفهوم ترتيب توالي و مدت زمان است.

ddجدول -1فراواني درصدی آزمودنيهاي پايههاي تحصيلي در سطح مراحل و نتايج تحليل واريانس رتبهاي
براي مقايسه پايههاي تحصيلي در عملیات زمانی
*

*

مفهوم

پايه
تحصيلي

ندارد
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ترتيب
توالي

مرحله (فراوانی درصدی)

الف

*001/0>P

دارد

ب

میانگین رتبه

اول

0

37/6 13/1

54/7

460/95

دوم

0

4/4

29/1

66/5

524/40

سوم

0

1/2

29/1

69/7

546/15

ندارد

مدت زمان

بین بینی

تحلیل واریانس رتبهای کروسکال والیس

بین بینی
الف

ب

67

اول

0

دوم

0

45/9 56/3

سوم

0

41/2

60

مجذور کای

*21/635

دارد

30/3

2/6

451/25

3/2

539/47

6/8

540/78

*26/636
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در جــدول  2میانگینها و معناداری تفاوت آنها و نتایج تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون

مقایسه چندگانه میانگین نمرههای آزمودنیها در دستیابی به عملیات زمانی (ترتیب توالی و

مدت زمان) منعکس شــدهاند .مقادیر میانگینها به ترتیب پایههای تحصیلی افزایش یافتهاند

امــا منبع اصلی تفاوتها در ترتیب توالی و مدت زمــان منحصر به پایه اول با دو پایه دوم و
سوم است.

مقایسه میانگین نمرههای دانشآموزان دختر و پسر دوره راهنمایی در دستیابی به عملیات

زمانی در جدول  3نشان میدهد که به رغم آنكه دانشآموزان دختر ميانگين رتبهاي باالتري

نســبت به دانشآموزان پسر درسطح اكتســاب مفهوم زمان (ترتيب توالي و مدت زمان) به
دست آوردهاند اما تفاوتهاي موجود بين دو جنس از لحاظ آماري معنادار نيستند.

ddجدول  - 2میانگینها و معناداری تفاوت میانگینهای نمرههای دختران و پسران دورة راهنمایی در دستیابی
به عملیات زمانی
جنس

مفهوم

دختر

پسر

ترتیب توالی

9/40

9/27

 tارزش

0/075

1/783

1018

0/952

مدت زمان

10/58

10/59

0/060

1018

نتایج حاصل از مقایسة نمرههای آزمودنیهای پنج منطقه آمـوزشی به منزلـه شاخص تأثیر

شرایط اقتصادی ـ اجتماعی در سطح مراحل اکتساب عملیات زمانی در جدول  3نشان داده

شدهاند.
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درجه آزادی

معناداری
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ddجدول  - 3میانگینها ،معناداری تفاوت میانگینها و نتایج آزمونهای مقایسة چندگانه میانگین نمرههای
آزمودنیهای پنج منطقه آموزشی شهر تهران در دستیابی به عملیات زمانی
مقایسة میانگینها

منطقه آموزشی

مفهوم

3

6

9

13

16

F

باالترین پایینترین

ترتیب توالی

9/51

9/41

9/12

9/45

9/18

*4/784

3

9

مدت زمان

10/60

10/40

10/70

10/78

0/955 10/47

13

6

مبین آن است که در متغیر ترتیب توالی میانگینهای نمرههای پنج
مقـدار  Fدر جدول ّ 3

منطقة آموزشی تفاوت معنادار دارند ( .)F =4/P784 ,> 0/001مجموع مقایسههای دو به دو

نیز نشانگر آن است که منطقة سه آموزشی با باالترین مقدار میانگین منبع اصلی تفاوتهای
موجود اســت .با این حال ،مقـــدار Fدر متغیر مدت زمان نشــان میدهد که میانگینهای

نمرههای  5منطقة آموزشی تفاوت معنادار ندارند.
بحث و تفسیر

نتایج پژوهش حاضر مبین آن اســت که در گســتره ســنی این پژوهش با اکتساب ُکند و
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تدریجی عملیات زمانی مواجهیم ،بدون آنکه این مفهوم در نهایت براساس ضابطة پذیرفتهشدة

بینالمللی استقرار یابد.

در ایــن پژوهش ،برخالف نتایج برخی از پژوهشها (مانند اتاال1983 ،؛ فاهرمه یر)1978 ،

که به برتری پسران اشاره کردهاند ،بین دو جنس تفاوت معنادار مشاهده نشد (جدول .)2

بین آزمودنیهای متعلق به طبقههای اقتصادی ـ اجتماعی مختلف ،تفاوتهـای معناداری

در متغیر ترتیب توالی مشاهده میشود و منطـقة  3آموزشی به عنوان شاخص طبقة مرفه و

منطقه  9آموزشی به منزله شاخص طبقة غیرمرفه به ترتیب به بیشترین و کمترین میانگین
دست یافتهاند (جدول .)3
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تـــأثیر منطقههای اقتصــادی ـ اجتماعی بر عملیات زمانی ســهم تفاوتهای فرهنگی یا

جنبههای بافتاری محیط پرورشــی دانشآموزان را برجسته میسازد؛ این تفاوتهای درون
فرهنگی ،عمدهترین تبیینکنندة ســهم عامل رفتارهای فرهنگی ،امکانات اقتصادی ،رفاهی

و آموزشــی و به طور کلی عامل موقعیتی در ایجاد تمایزهــا و تأخیرهای دانشآموزان ما در
مقایسه با فرهنگهای دیگر است.

در مورد پاســخ به این سؤال که آیا ســنین دســتیابی به عملیات زمانی در دانشآموزان

دورة راهنمایی شــهر تهران همان سنینی هســتند که در کودکان کشورهای دیگر مشاهده

میشــوند ،کوشش شد تا پژوهشهایی در نظر گرفته شــوند که افزون بر اجرای آزمایش بر
مبنای روش سنتی پیاژه ،گروههای نمونة خود را از بین کودکان شهرنشین مدرسهای انتخاب

کــرده بودند .این پژوهشها (اینهلدر و پیاژه1972 ،؛ گینزبرگ و اپر1969 ،؛ الندیس ،هرمان
و چافین1987 ،؛ دســپرلز ـ فریس و لوکاشور1996 ،؛ گروبر و ونش )1995 ،نشان دادند که

گســتره ســنی موفقیت آزمودنیها بین  9تا  12سالگی است .نتایج این پژوهش نشان دادند
به رغم آنکه خط حركت ثابت اســت يعني توالي شكلگيري مفاهيم زماني در آزمودنيهاي

ايراني مشــابه با فرهنگهاي ديگر است ،اكتســاب عملیات زمانی به ويژه مفهوم مدت زمان

در دانشآموزان نمونة پژوهش با دامنة ســنی در این پژوهش  11 ;4ســال تا  13 ; 10سال،
با تاخير قابل مالحظهاي همراه اســت .با در نظرگرفتن نسبیبودن سنین دستیابی به مفاهیم

دانشآموزان ما را تبیین کنند؟ نخســتین عامل یعنی طبیعت یا برنامهریزی ژنتیک به منزله
یک عامل زیستشناختی و عصبشــناختی است که در زیربنای تحقق هر سطح کنشوری

قرار دارد .اما پژوهشهایی که در کودکان  6تا  28ماهة ایرانی انجام شــدهاند (دادســتان و

منصور ،)1380 ،نهتنها هیچگونه تفـاوتی را با کودکان غربی نشان ندادهاند ،بلکه به برخی از
برتریها نیز اشــاره دارند .بنابراین ،چنین تاخیری را میتوان به دو عامل تجربههای ارتجالی
یا بیرهنمود و عامل تفویضهای اجتماعی و آموزشگاهی نسبت داد .به نظر میرسد که علت

تأخیر دانشآموزان را باید در موانعی که آموزش رسمی در تجربههای ارتجالی و تفویضهای

اجتماعی شاگردان به وجود میآورد ،جستجو شود (دادستان و دیگران.)1381 ،
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در فرهنگهاي مختلف ،کـــدام عامل یا عوامل تحول روانــی میتوانند تأخیر قابل مالحظه
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ترديــدي وجود ندارد كــه عوامل متعدد و درهم تنيدهاي در رونــد ُكند و تدريجي فرايند

تحول روانشناختی دانشآموزان مشاركت دارند با اين حال ،به نظر میرسد مهمترين عاملي

كــه ميتواند علت ناتوانمنديهاي دانشآموزان ما را در دســتيابي به مفاهيمي كه پايههاي
تحول ذهني را بر دوش دارند توجيه كند ،عدم تطابق و تناسب استفاده از يك نظام آموزشي
پويا ،ســالم و سازنده است كه نميتواند تسهيل شكلگيري ساختهاي عقلي را محقق سازد.

اين نكته نيز به اثبات رســيده است براي آنكه آموزش بتواند شكلگيري ساختهاي عقلي را
برانگيزاند بايد در ارائه مفاهيم از يك سلســله مراتب پيروي كرد و درهر مرحله به شيوههاي
آموزشي متناسب با آن مرحله متوسل شد (دادستان و کالنتری.)1385 ،

از جمله محدودیتهای پژوهش حاضر محدودبودن گســترة ســنی نمونة مورد بررسی به

دانشآموزان دورة راهنمایی ( 11 ;4تا  13 ;10ســالگی) اســت که امکان تعیین حدود سنی
اســتقرار عملیات زمانی را در سنین باالتر میسر نمیسازد .نمونه گستردة این پژوهش معرف
جامعه آماری دانشآموزان دورة راهنمایی شهر تهران است و از این رو تعمیم آن به ســـایر

تسری نتـــایج بـــه جوامع شهری کوچک و یا
جوامع بـــزرگ شهری قابل بررسی است ا ّما ّ

روستایی مستلزم پژوهشهای دیگر است.
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