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  چکیده

 ةنظـران حـوز  ها مورد توجه صاحبشناخت فرهنگ کار و فضاي کاري از مباحث مهمی است که سال

در راستاي اهمیت روزافزون شناخت فضاي کار در ادارات . کار و اشتغال قرارگرفته است شناسیجامعه

هاي کشور، شناخت فرهنگ کار در بین اعضاي هیئت علمی مراکز آکادمیک به عنـوان مراکـز   و سازمان

بر  مؤثرپژوهش حاضر در پی بررسی عوامل . رسدپژوهش و تربیت نیروي انسانی، ضروري به نظر می

هاي علـوم  آماري، اعضاي هیئت علمی گروه ۀجامع. باشدها میگ کار در بین هیئت علمی دانشگاهفرهن

هاي شهر تهران بوده که از این بـین، دو دانشـگاه الزهـراء و شـهید بهشـتی      پایه و علوم انسانی دانشگاه

ه جهت تعیـین  ابزار پژوهش پرسشنامه است ک. گیري تصادفی انجام شده استها نمونهانتخاب و در آن

. اعتبار سازه از تکنیک تحلیل عاملی و جهت تعیین پایایی از ضریب آلفاي کرونباخ استفاده شده اسـت 

هـاي   از میـان مؤلفـه  . عدالت سازمانی، مدیریت مشارکتی بر فرهنگ کـار تـأثیر داشـت    ،از بین متغیرها

ترین تأثیر را بـر فرهنـگ   عدالت سازمانی، فرصت پیشرفت شغلی بیشترین تأثیر و فرصت مطالعاتی کم

از . گیري تأثیر بیشتري بر فرهنگ کار داشـته اسـت  هاي مدیریت مشارکتی، تصمیم کار، و از میان مؤلفه

  .باشدمیان ابعاد فرهنگ کار، بعد دلبستگی و عالقه به کار باالترین امتیاز را دارا می

  .ریت مشارکتیی، مدیکار، فرهنگ کار، اخالق کار، عدالت سازمان: واژگان کلیدي
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  مقدمه

چه به علت . ناپذیر استکار و اشتغال در زندگی امروز ضرورتی اجتناب ةتوجه به پدید

و چه افزایش جمعیت جوان کشـور و  ) از تولیدي به خدماتی(تغییرات گسترده مشاغل 

نیاز ایشان به کار، بررسی این تغییرات و تأمین نیاز نسل جوان به کار و حرفه ضـروري  

هاي اقتصادي هر جامعه نیز در صورت وجود مشاغل با بازدهی باال پایه. رسدمی به نظر

یابد که اصـلی اساسـی در آن   کار و شغل در صورتی کیفیت می. یابدبهبود و اهمیت می

چه بسا کار مناسـب  . شودرعایت شود؛ از جمله توجه به فضایی که کار در آن انجام می

وجود فضاي مناسب بـراي  . چندان مطلوب منجر شوددر فضایی نامناسب به بازدهی نه 

شـماري ماننـد مـدیریت و    کار که به افزایش کیفیت تولید منجر گردد در گرو عوامل بی

در محـیط  ... رهبري صحیح سازمان، اجراي عدالت، تعریف مناسب روابـط کارکنـان و   

ذارد و باعـث رکـود   گـ ها بر راندمان تولید اثر منفی مـی باشد که نبود یا فقدان آنکار می

  .شوداقتصادي در جامعه می

عالقگـی بـه کـار را نشـان      تحقیقات محققین در باب کار و شغل، نـوعی بـی   ۀنتیج

دیـده در  گریز و فرار از زیر بار مسئولیت انجام کار به نوعی بـه فضـاي آسـیب   . دهدمی

قوي کار در توان افزود عدم وجود فرهنگ به عبارت دیگر می. حوزه اشتغال اشاره دارد

. بـه نـوعی عـادت تبـدیل شـود      کـاري در میـان مـردم   کشور موجب شده است تا کـم 

هاي کارشناسان مسائل اجتماعی ایران، مدیران و نخبگان فرهنگـی و سیاسـی و   بررسی«

دهد کـه اخـالق و فرهنـگ کـار در ایـران در مقایسـه بـا سـایر         شناسان نشان می جامعه

 ۀدر این بـاره عمـدتاً بـا مقایسـ    . تري قرار داردینکشورها و جوامع صنعتی در سطح پای

اي وري و ساعات کار مفید روزانـه در ایـران و سـایر کشـورها چنـین نتیجـه      میزان بهره

یافته، هـر  کشور ژاپن یا اغلب کشورهاي توسعهحاصل شده است که به عنوان نمونه در 

کـه در ایـران ایـن     لیکند؛ درحـا ساعت کار مفید می 7فرد به طور متوسط روزانه حدود 

هنگامی که فرهنگ کار در یـک  ). 49:، ص1386معیدفر،(» ساعت است 1میزان کمتر از 

سازمان یا جامعه ضعیف ارزیابی شود بدین معناست که کارکنان به انجـام کـار مفیـد و    

هـا از رانـدمان و اثربخشـی کمتـري     هـاي آن مولد تمایـل نداشـته و در نتیجـه فعالیـت    

در «. منابع به کار گرفته شده حداکثر بازده ممکـن را نخواهـد داشـت   برخوردار است و 
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شرایط فرهنگ کاري ضعیف افراد به دنبال گریز از کـار، علیـه یکـدیگر بـودن و حفـظ      

از سوي دیگر در نتیجه کیفیت و کمیت تولیدات پـایین و بـه دلیـل    . منافع فردي هستند

هـاي روحـی   اري و بیمـاري هاي مخـرب محـیط کـ   روابط کاري نامناسب انواع استرس

. احمـدي (» یابـد هـا کـاهش مـی   افزایش یافتـه و ایمنـی محـیط کـار در اثـر بـی دقتـی       

  ). 39:، ص1387شهبازي،

هاي قابل توجهی در رابطه با شناخت فرهنگ کـار در  هاي اخیر پژوهشدر طی سال

و  اما در همین مدت فرهنـگ کـار  . هاي کاري مورد بررسی قرار گرفته استانواع محیط

نقاط ضعف و قوت آن در فضاهاي آکادمیک آموزش عالی تا حدودي مسـکوت مانـده   

ها به عنوان عامل کلیدي توسـعه  در اهمیت مراکز آکادمیک همین بس که دانشگاه. است

اجتماعی، اقتصادي، فرهنگی و سیاسـی جوامـع بشـري نقـش حیـاتی در امـر آمـوزش        

-ترین سـرمایه  می به عنوان یکی از بزرگکنند و اعضاي هیئت علسرمایه انسانی ایفا می

تـرین عناصـر نظـام آموزشـی نقـش حسـاس و       هاي هر جامعه و نیز یکی از پراهمیـت 

هـا در نهایـت   کنند و ثمره تالش آنسرنوشت سازي در تربیت نیروي متخصص ایفا می

با توجه به اهمیت دانشگاه و آموزش در رشد و توسعه جوامع بشري را در پی دارد؛ لذا 

پردازند، ین حیطه شناخت فضاي فرهنگ کار که در آن اساتید به تدریس و پژوهش میا

سعی دارد به بررسی فرهنگ کار در این رسد که این پژوهش الزم و ضروري به نظر می

  .محیط بپردازد

در بررسی پیشینه نظري پژوهش، مارکس
1
در حوزه کار به مفهـوم از خودبیگـانگی   

2
 

-ست در جامعه صنعتی فرد ابتدا از محصول کار خود جـدا مـی  وي معتقد ا. اشاره دارد

شود، سپس بیگانگی از تولید، بیگانگی از سایر عوامل کار و نهایتاً بیگانگی از همنوعـان  

پارسونز). 88-89:، صص1385توسلی، (آید براي وي به وجود میخود
3
در حوزه کـار   

سازمانی بین کنشگران سـازمان تـا   وي براي ایجاد تعهد . کندبه تعهد سازمانی اشاره می

پارسونز براي افزایش تعهد در سازمان . حدودي معتقد به اصول بوروکراسی وبري است

                                                                                                                              
1. Marx
2. Aliention
3. Parsons
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از یک سو به عواملی چون تخصص گرایی، تقسیم کار، عقالنی بودن و اختیـاري بـودن   

کنش اعضاء و از سوي دیگر به ارزیابی درسـت عملکـرد اعضـاي سـازمان بـر اسـاس       

  ). 172:، ص1374صبوري،(کند دهند اشاره میانجام میخدماتی که 

وي بـه تفکیـک   . دانـد می) نوعی رفتار هدفمند(چلبی کار را شکلی از کنش ابزاري 

بـا اسـتفاده از    -کـار  Lو فرهنگـی   I، اجتمـاعی  G، شخصـیتی  Aبعد اثباتی -ابعاد کار 

برخورد با محیط با  در بعد اثباتی کار کنشگر در. چارچوب آجیل پارسونز پرداخته است

چنـان تغییـر   صرف انرژي یدي و فکري بر اساس نوعی سازماندهی موضـوع کـار را آن  

بعد شخصـیتی کـار بـه چهـار     . دهد تا وضعیت مطلوب جهت رفع نیاز حاصل شودمی

جزء مهارت کاري، انگیزه یا اراده براي کار، هویت جمعی در کـار و هویـت فـردي در    

معیدفر با اشاره بـه بحـث پارسـونز    ). 87-91:، صص1388،چلبی(کار قابل تقسیم است 

درباره کار به عنوان یکی از سه نهاد اصلی شـکل گیـري و دوام نظـام اقتصـادي، آن را     

-ها و هنجارهاي اجتماعی که فرد در آن تولد یافته و زیست مـی تحت تأثیر نظام ارزش

نسـان در محـیط کـار را    هـاي رفتـاري ا  وي نگرش انسان به کار و ویژگی. داندکند، می

  ).32:، ص1381معیدفر، (داند هاي اجتماعی میتحت تأثیر فرهنگ و نظام ارزش

در پژوهشـی بـا   ) 1381(تجربی فرهنگ کـار، اکبـري و اردشـیري    پیشینهدر بحث  

، فرهنگ کـار را از دو  »بر فرهنگ کار در بین کارکنان دولتی مؤثربررسی عوامل «عنوان 

ه بعد ذهنی آن معناي عام کار و بعد رفتاري آن میزان تعهد کـاري  بعد ذهنی و رفتاري ک

دهد که عـواملی نظیـر رضـایت    نتایج این تحقیق نشان می.اندباشد، بررسی کردهفرد می

، رضـایت سیاسـی و گرایشـات ملـی و مـذهبی رابطـه       )از بعد مادي و معنـوي (شغلی 

بـا  ) 1381(محمدي مقدم . رندداري با فرهنگ کار در میان کارکنان بخش رسمی دامعنی

بر گرایش به کار در بین کارکنـان بخـش اداري،    مؤثربررسی عوامل «پژوهشی با عنوان 

به این نتیجـه رسـید کـه هـر چهـار بعـد سـازمانی،        » دبیران و پرستاران شاغل در تهران

در ایـن میـان   . ها بر گرایش به کار تـأثیر دارنـد  شخصیتی، اجتماعی و فرهنگی انگیزش

. بعد سازمانی و بعد اجتماعی انگیزش بر گرایش به کار بیشتر از سایر ابعـاد اسـت   سهم

 -هاي علمیبررسی عوامل تأثیرگذار بر فعالیت«با عنوان پژوهشی در ) 1381(برات پور 

نشان داد کـه  » هاي دولتی ایرانهاي کتابداري دانشگاهپژوهشی اعضاء هیئت علمی گروه
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رغبت و عالقه به تحقیق بیشـترین تـأثیر و عامـل وقـت      از مجموعه عوامل فردي عامل

همچنـین  . پژوهشـی جامعـه مـورد مطالعـه دارد     -هاي علمیکمترین تأثیر را بر فعالیت

پژوهشـی   -عامل روابط انسانی بین اعضاي هیئت علمی نسبت به عامـل ارتبـاط علمـی   

. هـا دارد پژوهشـی آن  -هـاي علمـی  بین اعضاي هیئت علمی تأثیر بیشتري بـر فعالیـت  

با انجام پژوهشی در زمینه اخالق کار به عنوان یک مسئله اجتمـاعی بـه   ) 1386(معیدفر 

در بین افـراد شـاغل در    1377بر آن در سال  مؤثربررسی اخالق کار و عوامل اجتماعی 

در واحـدهاي دولتـی اسـتان     1382هاي تولیدي و صنعتی و کار دیگري در سال کارگاه

تـایج تحقیـق اول نشـان داد کـه اخـالق کـار در میـان کارکنـان         ن. تهران پرداخته اسـت 

اما میان تحصـیل کردگـان و شهرنشـینان کمتـر از کـم      . واحدهاي صنعتی نسبتاً باالست

نتایج تحقیق دوم نشان دهنده این بود که رابطـه عکـس   . سوادان و غیر شهرنشینان است

تر با سطح ادي و از همه مهماقتص-میان اخالق کار با میزان شهروندي و پایگاه اجتماعی

بررسی فرهنگ کـار  «در پژوهشی با عنوان ) 1389(احمدي .تحصیالت فرد وجود دارد

نشـان داد کـه   » بـر آن در بـین کارکنـان دانشـگاه آزاد اسـالمی      مؤثرو عوامل اجتماعی 

مدیریت مشارکتی، عدالت سازمانی، رضایت شغلی، سن و سنوات خدمت بـر فرهنـگ   

بـر فرهنـگ    مؤثربررسی عوامل  در) 1391(پوریوسفی . و معنادار دارند کار تأثیر مثبت

 –کار در بین کارکنان زن بخش صـنعت نشـان داد کـه میـان متغیرهـاي عوامـل فـردي        

شخصیتی، عوامل شغلی، عوامل اقتصادي، عوامل فرهنگی و عوامل سازمانی بـا فرهنـگ   

  .کار رابطه وجود دارد

ها در سازمان افزایش کارایی و عوامل اثرگذار بر آن با ورود به قرن نوزدهم و بیستم

ماکس وبر. نظران اهمیت یافتبراي مدیران و صاحب
1

معتقد بود بـه حـداکثر رسـاندن     

هـا را بوروکراسـی   کـارگیري برخـی اصـول اسـت کـه او آن      کارایی سازمان، مستلزم به

آبراهام مازلو. نامیدمی
2

معتقد بود نیازهاي انسـان  با طرح سلسله مراتب نیازهاي انسانی  

ترین نیازهاي فیزیولوژیکی شوند که از پایینبندي میدر یک سلسله مراتب اهمیت طبقه

هاي باالتر نیاز بـه تـأمین، نیـاز بـه عشـق و محبـت یـا        آغاز شده و به ترتیب به ردیف

                                                                                                                              
1. Max Weber
2. Abraham Maslow
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رسـد مـی ) خودشـکوفایی (نیازهاي اجتماعی، نیاز به احترام و سرانجام نیاز به خودیابی 

بر اساس این تئوري هرچه سـازمان در تـأمین   ). 63-64:، صص1384هیکس و گولت،(

جـی استیسـی   . شـود وري و انگیزه کار افراد بیشتر مـی تر عمل کند بهرهاین نیازها موفق

آدامز
1

با طرح نظریه برابري بر این باور است که افراد مایلند در قبال انجام کـار پـاداش    

کارکنان سـازمان مقـدار کـار، میـزان فعالیـت، تجربـه، میـزان        . اي دریافت کنندمنصفانه

تحصیالت و شایستگی خود را با سطح حقـوق، میـزان افـزایش حقـوق، سرشناسـی و      

نسـبت داده و  (کننـد و اگـر تصـور کننـد آنچـه      شهرتی که در سازمان دارند مقایسه می

-ن صورت تصور میدهند، پس در ایگیرند برابر است با آنچه به سازمان میمی) ستانده

برابري یا عدالت سازمانی طبـق نظـر وي زمـانی حاصـل     . شودکنند مساوات رعایت می

هاي منفی از جملـه امتنـاع از   کنند، و با واکنششود که کارکنان احساس نابرابري میمی

کاري و رفتار ضعیف شهروندي سازمانی و در شکل حاد آن استعفا از کار بـه  تالش، کم

آدامـز معتقـد   «). 20-21:، صـص 1386زاده، ناصري،حسین(دهند پاسخ میاین نابرابري 

است که اگر افراد در سازمان نابرابري و اجحافی را احساس نمایند بـا اقـداماتی کـه در    

» هـا برخواهنـد آمـد   نمایند درصدد اصالح این نـابرابري جهت خالف منافع سازمان می

سازمان با کارکنان عموماً منجر بـه تعهـد    رفتار عادالنه از سوي). 349:، ص1378رابینز،(

از سـوي دیگـر   . شـود ها میها نسبت به سازمان و رفتار شهروندي فرا نقش آنباالتر آن

کنند یا سـطوح  عدالتی کنند، به احتمال بیشتري سازمان را رها میافرادي که احساس بی

شروع به رفتارهاي  دهند و حتی ممکن استپایینی از تعهد سازمانی را از خود نشان می

بـس (جویی کنند ناهنجار مثل انتقام
2

برخـی از اندیشـمندان سـازمان معتقدنـد      .)2001، 

در سـال  . وري کارکنان اثرگذار استمدیریت مشارکتی در اداره سازمان در افزایش بهره

التو مایو 1972
3
اي پیـدا  وري رابطـه و همکارانش سعی کردند بین شرایط کاري و بهـره  

ایـن مطالعـات بـر حسـب تصـادف اهمیـت مـدیریت مشـارکتی را کشـف کـرد           . کنند

مایو با انجام تحقیقی در شرکت وسترن الکتریـک ). 22و  23:، صص1388ور،دیده(
4
بـه   

                                                                                                                              
1. J.Stacey Adams
2. Bos
3. Elton.Mayo
4. Western Electric
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هـاي کـاري منسـجم و    این نتیجه رسید که همبستگی گروهی، سرپرستی مناسب، گـروه 

بـه اعتقـاد دیـویس   . بردال میوري کارکنان را باروابط دوستانه کارکنان با مدیریت بهره
1
 

کننـد مـورد پـذیرش    زیرا کارکنان احسـاس مـی  . سازدمشارکت، انگیزش را نیرومند می

بیشتر هستند و در کارهاي آن درگیرند؛ از این راه احساس احترام بـه خـود، خشـنودي    

کـورت لـوین  ). 67:، ص1373عالقه بنـد، (یابد شغلی و همکاري با مدیریت بهبود می
2
 

هاي پژوهشی پی برد هرگاه مردم در برجسته آلمانی با انجام یک رشته آزمایش دانشمند

کــارگردانی کارهــا مشــارکت داده شــوند، انــدازه مقاومــت و ایســتادگی آنــان در برابــر 

وي . گیرندپذیرد و راه سازگاري در پیش میدگرگونی و نوسازي و نوآفرینی کاهش می

هـا روحیـه کارکنـان را    و مـدیریت سـازمان  پی برد که مشـارکت در کـارگردانی کارهـا    

ــا ســازمان و هــدف نیرومنــد مــی ــان را ب ــد و هویــت آن ــا مــیکن بخشــد هــاي آن ژرف

  ). 3:، ص1370طوسی،(

شبکه روابط اجتماعی با نگاهی دیگر به عنـوان عامـل اثرگـذار بـر فضـاي کـاري و       

میچل«. وري مورد مطالعه قرار گرفته استافزایش بهره
3
الگـویی از   معتقد اسـت شـبکه   

کند و در واقع این ارتباطات همان پیونـدهاي  ارتباطات است که افراد را به هم وصل می

تـوان بـا   تعامالت در اجتماعات علمی را مـی «).1388:باستانی(» بین افراد جامعه هستند

هاي پژوهشـی، اجتماعـاتی بـدون مرزهـاي     شبکه... ها تحلیل کرد توجه به مفهوم شبکه

ها فاقد مرزبندي این شبکه. شود، با عضویت ناپایدار و موقت را شامل میذاتی و طبیعی

هـاي  هاي علمی از طریق تشکیل شـبکه سازمان. طبیعی و منبع درونی یکپارچگی هستند

زنند و طیف انتشار و اشاعه اطالعـات را گسـترش   پژوهشی بر فضاي جغرافیایی پل می

هـاي رویـاروي مکـرر بـه فـراهم آوردن      تمـاس «). 139:، ص1385راد،قانعی(» دهندمی

هاي فکري و تـدارك کـردن حمایـت،    ها، مرتفع کردن خطاها، برانگیختن توسعهاندیشه

ها همکاران علمی را از لحاظ فیزیکی و مفهـومی بـه همـدیگر    این تماس. کندکمک می

  ). 86ص:همان(» کندنزدیک می

                                                                                                                              
1. Davis
2. Kurt Lewin
3. Mitchel
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گـر هماننـد اخـالق کـار،     گفتنی است که مفهوم فرهنگ کار با برخـی از مفـاهیم دی  

اخـالق و  ) 1380معیـدفر، (در برخی منابع . وجدان کار و تعهد کاري قرابت زیادي دارد

از این رو در این پژوهش بـا در نظـر گـرفتن قرابـت     . فرهنگ کار یکی تلقی شده است

  .معنایی این دو مفهوم تحقیق انجام گرفته است

  :فرضیات

    .علمی دانشگاه رابطه وجود داردبین عدالت سازمانی و فرهنگ کار هیئت 

بین میزان مدیریت مبتنی بر مشارکت و فرهنگ کـار هیئـت علمـی دانشـگاه رابطـه      

.وجود دارد

.بین شبکه روابط و فرهنگ کار هیئت علمی دانشگاه رابطه وجود دارد

  :ايفرضیات زمینه

بــین رتبــه علمــی، رشــته تحصــیلی، ســابقه مــدیریت، ســابقه کــار، تحصــیل کــرده 

.خارج، سن و جنس پاسخگویان با فرهنگ کار ایشان رابطه وجود دارد/خلدا

  پژوهشروش

شیوه . نامه انجام شده استاین پژوهش به روش پیمایشی و با استفاده از تکنیک پرسش

گیري تصادفی ساده و با رجـوع بـه جـدول اعـداد     گیري با استفاده از روش نمونهنمونه

هاي سراسـري داراي دو گـروه علـوم پایـه و علـوم      گاهابتدا دانش. تصادفی انجام گرفت

) س(انسانی در شهر تهران مشخص و سپس دانشگاه شهید بهشـتی و دانشـگاه الزهـراء    

واحـد تحلیـل در ایـن    . گیري در نظر گرفته شدندبه طور تصادفی انتخاب و براي نمونه

دانشـگاه   باشد و جامعه آماري این پژوهش کلیـه اعضـاي هیئـت علمـی    تحقیق فرد می

سـازي و  جهـت شـاخص  . باشـد نفر مـی  1067شهید بهشتی و دانشگاه الزهراء با تعداد 

برآورد روایی از آماره آلفاي کرومباخ و جهت تعیین اعتبار مدل از روش تحلیل عـاملی  

هـاي   و براي بررسی روابط مؤلفـه  21نسخه  SPSS AMOSافزاري تأییدي در بسته نرم 

 SPSSافزار ه و همچنین بررسی فرضیات دیگرپژوهش نیز از نرمهر متغیر با متغیر وابست

  .استفاده شده است 19نسخه 
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  هایافته

هـاي نسـبت   مدل در تحلیل عاملی تأییدي از شاخصاعتبار  جهت سنجش تعیین
2χ   بـه

درجه آزادي
1

، شاخص برازندگی تطبیقی
2

، شاخص برازندگی نسبی
3
و شـاخص ریشـه    

ریبدوم برآورد واریانس خطاي تق
4

براي سـنجش تـأثیر متغیرهـاي    . استفاده شده است 

زمان متغیرها و تبیین تغییرات متغیـر وابسـته   مستقل بر متغیر وابسته و همچنین تأثیر هم

بـراي سـنجش   . از طریق متغیرهاي مستقل از نتایج تحلیل عـاملی اسـتفاده شـده اسـت    

کرامـر  _اي از آزمون فیمتغیرهاي مستقل در سطح اسمی با متغیر وابسته در سطح فاصله

اي از اي بـا متغیـر وابسـته در سـطح فاصـله     و براي سنجش متغیر مستقل در سطح رتبه

  .آزمون اسپیرمن استفاده شده است

در بررسـی  .خالصه شده است) 1(اي در جدول هاي مربوط به متغیرهاي زمینهآماره

به ترتیب ابعـاد پشـتکار و   ابعاد چهارگانه فرهنگ کار، بعد عالقه به کار بیشترین نمره و 

فرهنـگ  . جدیت در کار، روابط انسانی و روح جمعی در کار بیشترین اهمیت را داشتند

درصد در سطح متوسـط و بقیـه در    30درصد پاسخگویان در سطح باال،  65کار بیش از 

  . سطح پایینی ارزیابی شد

مـدل اولیـه پـژوهش    ، بـراي  )2(با توجه به نتایج تحلیل عاملی تأییدي مندرج در جدول 

نظیـر   P-Value، مقدار 61/2هاي نسبت آماره کاي مربع به درجه آزادي برابر مقادیر شاخص

انـد، بـا ایـن    شـده  48/0و  56/0بـه ترتیـب برابـر     RFIو  CFIهاي ، شاخص12/0آن برابر 

  .ها برازش خوبی ایجاد ننموده استاوصاف مدل اولیه پژوهش بر روي این داده

هـاي متغیـر شـبکه روابـط     ها و نتایج تحلیل عاملی، نهایتا گویـه ستگیبا بررسی همب

کنار گذاشته شدند و مدل دوم با یـک متغیـر کمتـر بـر روي     ) رسمی و هم غیر رسمی(

براي مدل دوم نسبت آماره کـاي مربـع بـه درجـه آزادي     . ها برازش داده شده استداده

متنـاظر بـا آن    P-valueن مقـدار  باشد و همچنـی می 2شده که چون کمتر از  86/1برابر 

. شـود فرض برازش مناسـب مـدل رد نمـی   % 95شده لذا در سطح اطمینان  023/0برابر 

هرچه به یک نزدیـک باشـد، نشـانگر بـرازش      RFIو  CFIهاي همچنین مقادیر شاخص

                                                                                                                              
1. Χ2/df ( The Likelihood Ratio Chi Square [CMIN]/df)
2. CFI
3. RFI
4. RMSEA
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تـوان نتیجـه گرفـت کـه مـدل دوم،      مناسب مدل هستند که با مقادیر به دست آمده، مـی 

 05/0نیـز اگـر کمتـر از     RMSEAمقدار شاخص . ها داردوبی روي دادهبرازش نسبتاً خ

باشد، بیانگر مناسب بودن مدل دوم است که در مجموع با این نتایج اعتبـار مـدل مـورد    

  . یید قرار گرفته استأت

  ايهاي مربوط به متغیرهاي زمینهآماره)1(جدول

مرتبه علمیمحل تحصیل
1

جنسرشتهسابقه مدیریتی
2

سن

%71

داخل 

کشور

استاد%11

مرد68%علوم پایه37%دارد%55

میانگین59/46

واریانس8/100دانشیار%20

%29

خارج 

کشور

استادیار%63

62%ندارد%45

علوم 

انسانی

04/10زن%32

انحراف 

معیار مربی%7

  و مدل دومهاي تعیین اعتبار مدل اولیه پژوهش نتایج شاخص) 2(جدول 

نتایج مدل دومنتایج مدل اولیهشاخص

)61/2)=623÷1624(86/1)=549÷1023(CMIN/df)نسبت آماره کاي مربع به درجه آزادي

56/084/0(CFI)شاخص برازندگی تطبیقی 

48/076/0(RFI)شاخص برازندگی نسبی 

شاخص ریشه دوم برآورد واریانس خطاي تقریب 

(RMSEA)
12/0019/0

  ضرایب کوواریانس براي متغیرهاي مستقل و متغیر وابسته) 3(جدول 

Sigخطاي استانداردبرآورد کوواریانسمتغیرها
515/0026/0014/0مدیریت مشارکتی و فرهنگ کار

641/0013/0000/0عدالت سازمانی و فرهنگ کار

454/0037/008/0شبکه روابط و فرهنگ کار

008/0480/0-026/0دالت سازمانیمدیریت مشارکتی و ع

114/0024/0211/0مدیریت مشارکتی و شبکه روابط

031/0361/0-023/0شبکه روابط و عدالت سازمانی

                                                                                                                              

  .اندچهار نفر به رتبه علمی خود اشاره نکرده .1

  .یک نفر به جنسیت خود اشاره نکرده است .2
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ضرایب کوواریانس برآورد شده حاصـل از تحلیـل عـاملی مـدل اول را     ) 3(جدول 

ریانس مشـاهده  کووابا توجه به سطح معناداري بدست آمده براي ضرایب . دهدنشان می

شود که متغیرهاي مستقل مدیریت مشارکتی و عدالت سازمانی بر روي متغیر وابسـته  می

. دهـد تأثیر مستقیم دارند و متغیر شبکه روابط رابطه معناداري نشـان نمـی  ) فرهنگ کار(

-مـی  براي کوواریانس برآورد شده بین متغیرهاي مستقل نشان p-valueهمچنین مقادیر 

هـاي  پوشـانی گویـه  ها معنادار نیست که این بـه معنـاي عـدم هـم    بین آندهد که رابطه 

با توجـه بـه اینکـه مقـادیر متغیرهـا بـا       . باشدهاي متغیرهاي مستقل می موجود در مؤلفه

گیري شده است برآوردهاي کوواریانس نشان دهنده آن هستند که مقیاس یکسانی اندازه

بـا  . ی، رابطه بیشتري با فرهنـگ کـار دارد  عدالت سازمانی در مقایسه با مدیریت مشارکت

  .آنالیز رگرسیون در ادامه بررسی نیز این نتایج تایید شده است

  :بررسی رابطه ابعاد متغیر عدالت سازمانی با متغیر فرهنگ کار

شـود ابعـاد عـدالت سـازمانی یعنـی فرصـت       دیده مـی ) 4(طور که در جدول  همان

ي مطالعاتی با متغیر وابسـته فرهنـگ کـار در    هاپیشرفت شغلی، حقوق و مزایا و فرصت

اي که بدست آمـده نشـان از وجـود رابطـه معنـادار بـین       اند و نتیجهرابطه گذاشته شده

هـاي   شود که از بـین مؤلفـه  همچنین مشاهده می. دهدهاي مزبور و فرهنگ کار می مؤلفه

اتی متغیر عدالت سازمانی فرصـت پیشـرفت شـغلی بیشـترین رابطـه و فرصـت مطالعـ       

در رابطـه بـا تـأثیر همزمـان ابعـاد متغیـر عـدالت        . کمترین رابطه را با فرهنگ کار دارد

بدست آمد که نشـان داد   736/0سازمانی از آنالیز رگرسیون استفاده شد و ضریب تعیین 

درصد از تغییرات فرهنگ کار توسـط ابعـاد متغیـر عـدالت سـازمانی موجـود در        6/73

براي مقایسه میزان تأثیر بعد مادي و غیرمادي حقوق و . شودبینی میمعادله تبیین و پیش

مزایا با متغیر وابسته از طریق آزمون همبستگی پیرسون مشاهده شد کـه، بعـد غیرمـادي    

نتایج این مقایسـه در  . حقوق و مزایا تأثیر بیشتري را نسبت به بعد مادي آن داشته است

  .شودمشاهده می) 5(جدول 
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  زمون همبستگی پیرسون بین ابعاد متغیر عدالت سازمانی و متغیر فرهنگ کارنتایج آ) 4(جدول 

نتیجه آزمونضریب همبستگیSigنوع آزمونابعاد متغیر عدالت سازمانی

تایید فرضیه000/0773/0پیرسونفرصت پیشرفت شغلی

تایید فرضیه000/0715/0پیرسونحقوق و مزایا

تایید فرضیه000/0670/0پیرسونفرصت مطالعاتی

  نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین ابعاد حقوق و مزایا و متغیر فرهنگ کار) 5(جدول 

نتیجه آزمونضریب همبستگیSigنوع آزمونابعاد حقوق و مزایا 

تایید فرضیه000/0360/0پیرسونجنبه مادي حقوق و مزایا 

تایید فرضیه000/0615/0پیرسونجنبه غیرمادي حقوق و مزایا 

  ضریب همبستگی پیرسون بین ابعاد میزان مدیریت مبتنی بر مشارکت و فرهنگ کار) 6(جدول 

  ابعاد متغیر

میزان مدیریت مبتنی بر مشارکت

Sigنوع آزمون
ضریب 

همبستگی

نتیجه آزمون

تایید فرضیه001/073/0پیرسونتصمیم گیري

فرضیه تایید004/065/0پیرسوناهمیت به نظرات

  بررسی رابطه ابعاد متغیر میزان مدیریت مبتنی بر مشارکت با متغیر فرهنگ کار

شود بین ابعـاد متغیـر مسـتقل میـزان مـدیریت      دیده می) 6(طور که در جدول  همان

به منظور بررسـی بیشـتر و   . مبتنی بر مشارکت و فرهنگ کار رابطه معناداري وجود دارد

یر مستقل میزان مدیریت مبتنی بر مشارکت در پیش بینی تعیین نقش هر یک از ابعاد متغ

شـد و ضـریب تعیـین    متغیر وابسته فرهنگ کار از تحلیل رگرسـیون چندگانـه اسـتفاده    

  .بدست آمد 677/0

  :بررسی رابطه ابعاد متغیر شبکه روابط با متغیر فرهنگ کار

  اتید و فرهنگ کارضریب همبستگی پیرسون بین میزان روابط رسمی و غیررسمی اس) 7(جدول 

نتیجه آزمونضریب همبستگیSigنوع آزمونابعاد متغیر شبکه روابط

رد فرضیه078/0585/0پیرسونمیزان روابط رسمی 

رد فرضیه093/042/0پیرسونمیزان روابط غیررسمی
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شــود بــین روابــط رســمی و غیررســمی دیــده مــی) 7(طــور کــه در جــدول  همــان

ایـن نتیجـه در بررسـی    . ار آنان رابطـه معنـاداري وجـود نـدارد    پاسخگویان با فرهنگ ک

ییدکننده علـت حـذف ایـن    أهاي مدل اولیه پژوهش نیز مشخص شده بود و تکواریانس

  . بدست آمد 53/0ضریب تعیین در این رابطه . عامل از مدل است

  :اي با متغیر فرهنگ کاربررسی رابطه متغیرهاي زمینه

کرامر بین متغیرهاي جنس، رشته تحصیلی، سابقه مدیریت و محل آزمون آماري فی ) 8(جدول 

  تحصیل با متغیر وابسته فرهنگ کار

Sigنوع آزمونفرضیات
هاي از داده

دست رفته

نتیجه 

آزمون

رابطه بین جنس و فرهنگ کار
Phi and Cramer’s 

V
رد فرضیه56/025

رابطه بین رشته تحصیلی و فرهنگ کار
Phi and Cramer’s

V
رد فرضیه89/024

رابطه بین سابقه مدیریت و فرهنگ کار
Phi and Cramer’s 

V
رد فرضیه79/027

رابطه بین محل تحصیل و فرهنگ کار
Phi and Cramer’s 

V
رد فرضیه38/036

هاي بدست آمـده از سـطح    sigشود مقدار مشاهده می) 8(همان طور که در جدول 

اي شود که رابطـه گیري میطور نتیجه توجه به آماره فوق این با. باشدتر می بزرگ 005/0

بین جنس، رشته تحصیلی، سابقه مـدیریت و محـل تحصـیل بـا فرهنـگ کـار در ایـن        

  .شودپژوهش وجود ندارد؛ لذا فرضیات مزبور رد می

  هاضریب همبستگی پیرسون بین سابقه کار و سن پاسخگویان با فرهنگ کار آن) 9(جدول 

نتیجه آزمونضریب همبستگیSigع آزموننوفرضیات

رد فرضیه64/0040/0پیرسونرابطه بین سابقه کار و فرهنگ کار

رد فرضیه-96/0005/0پیرسونرابطه بین سن و فرهنگ کار 
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  آزمون آماري اسپیرمن بین رتبه علمی و فرهنگ کار) 10(جدول 

نتیجه آزمونضریب همبستگیSigنوع آزمونفرضیه

رد فرضیه-957/0004/0اسپیرمنرابطه بین رتبه علمی و فرهنگ کار

رابطه بین سن و سابقه کار پاسخگویان با فرهنگ کـار ایشـان   ) 9(با توجه به جدول 

شـود نتیجـه بدسـت آمـده از آزمـون      دیده می) 10(طور که در جدول  همان. شودرد می

دهد و عـدد  نشان می 957/0را  sigان اسپیرمن بین رتبه علمی اساتید و فرهنگ کار ایش

باشد؛ لذا بین رتبه علمـی اسـاتید و   تر می بزرگ 005/0بدست آمده از سطح معنی داري 

در نتیجه فرضیه رابطه بـین رتبـه علمـی    . فرهنگ کار ایشان رابطه معناداري وجود ندارد

.شوددرصد رد می 95/0پاسخگویان و فرهنگ کار آنان در سطح اطمینان 

  گیريهنتیج

هاي پژوهش بدست آمد فرهنگ کار در بـین  با توجه به آنچه از نتیجه گزارشات و یافته

پاسخگویان در سطح باالیی ارزیابی شد بـه طـوري کـه بـیش از نیمـی از پاسـخگویان       

هاي فرهنگ کـار عالقـه و    در بین مؤلفه. دانندور میفضاي کاري خود را مناسب و بهره

  .  اسخگویان از بیشترین رتبه برخوردار بوده استدلبستگی به کار در بین پ

بین عدالت سازمانی پاسخگویان و فرهنگ کـار ایشـان رابطـه معنـی دار و مسـتقیم      

. اسـت  6/73وجود دارد و ضریب تعیین رگرسیون برازش داده شده بین ایـن دو متغیـر   

زمان بـه افـراد   تایید رابطه این دو متغیر به معناي آن است که هرچه میزان عدالتی که سا

کنـد  ارائه می... هاي مطالعاتی و در قالب حقوق و مزایا، فرصت پیشرفت شغلی، فرصت

بیشتر باشد افراد در فضاي کاري خود انگیزه و وجـدان کـاري بـاالتري داشـته، فضـاي      

ها بیشتر است و نسبت به کار خـود احسـاس مسـئولیت و    تعامل و فضاي رقابت در آن

) 1381(این یافته تحقیق با نتایج پژوهش سـاروخانی و طالبیـان   . دکننوظیفه بیشتري می

دهند با باال رفتن عدالت سازمانی وجدان کار کارکنان پتروشیمی و با نتـایج  که نشان می

دهد بین عدالت سـازمانی و فرهنـگ کـار کارکنـان     که نشان می) 1391(تحقیق احمدي 

دهـد بـا افـزایش    کـه نشـان مـی   ) 1385(دانشگاه رابطه وجود دارد و با پژوهش چلبـی  

طـور جنبـه غیرمـادي    همـین . خـوانی دارد  یابد هـم عدالت سازمانی اخالق کار ارتقا می

کنـد نظیـر   حقوق و مزایا شامل امکانات و مزایایی که دانشگاه به پاسخگویان ارائـه مـی  
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-تقسیم عادالنه دروس در گروه، ارائه مناسب تجهیـزات و امکانـات بـراي کـار علمـی     

براي پاسخگویان بیش از جنبه مـالی آن نظیـر پرداخـت حقـوق ماهیانـه      ... وهشی و پژ

بیش از نیمی از پاسخگویان فضاي کاري خـود را بـراي تـدریس و    . اهمیت داشته است

اند و به این اعتقاد دارند که دانشگاه فرصت پیشـرفت شـغلی   پژوهش مناسب ذکر کرده

بعاد عـدالت سـازمانی بعـد فرصـت پیشـرفت      در بین ا. را براي ایشان فراهم کرده است

 مـؤثر شغلی بیشترین اهمیت و بعد فرصت مطالعاتی کمترین اهمیت را به عنوان عوامل 

  . بر فرهنگ کار در بین پاسخگویان داشته است

بین میزان مدیریت مبتنی بر مشارکت در دانشگاه و فرهنگ کار هیئت علمی دانشگاه 

بدسـت آمـده    7/67ضریب تعیین ایـن دو متغیـر   . اردرابطه مستقیم و معنی دار وجود د

دهـد بـا افـزایش    که نشـان مـی  ) 1385(این یافته تحقیق با نتایج پژوهش معیدفر . است

یابـد و نتـایج پـژوهش    مدیریت مشارکتی، اخالق کار کارکنان بخش دولتی افزایش مـی 

دانشـگاه  دهد مدیریت مشارکتی بر فرهنـگ کـار کارکنـان    که نشان می) 1391(احمدي 

در به آزمون گذاشتن ابعـاد ایـن متغیـر بعـد تصـمیم گیـري       . خوانی دارد تأثیر دارد، هم

  . بیشترین نمره را در بین پاسخگویان بدست آورده است

بین شبکه روابط و فرهنگ کار رابطه معنـی دار و مسـتقیمی یافـت نشـد و ضـریب      

روابـط رسـمی شـرکت در     با این وجود، در بعد شـبکه . است 53/0تعیین این دو متغیر 

هاي علمی و نوشتن مقاله با همکاران بیشترین فراوانی را از سـوي پاسـخگویان   نشست

شبکه روابط غیررسمی اساتید با همکارانشان بیشتر بر شرکت در مراسم تجلیـل  . داشت

شـد و نزدیـک بـه نیمـی از جمعیـت نمونـه مـورد نظـر روابـط          و همایش متمرکز مـی 

  . رانشان را با این گزینه پاسخگو بودندغیررسمی خود با همکا

ایـن یافتـه پـژوهش بـا نتـایج تحقیـق احمـدي        . جنسیت بر فرهنگ کار تأثیر ندارد

طـور  دهد بین جنسیت و فرهنـگ کـار کارکنـان دانشـگاه و همـین     که نشان می) 1391(

دهند بین جنسیت و وجدان کار رابطه وجـود  که نشان می) 1381(طالبیان و ساروخانی 

کـه فرهنـگ کـار را بـین     ) 1387(زاده اما با نتایج پژوهش حسـن . خوانی دارد رد، همندا

دهد اخالق کـار  که نشان می) 1378(زنان و مردان متفاوت برشمرده است و نیز معیدفر 

  . زنان بیشتر از مردان است انطباق ندارد

کـه  ) 1391(این یافته با نتایج پژوهش احمدي. رتبه علمی بر فرهنگ کار تأثیر ندارد

خوانی داشـته امـا    داد بین میزان تحصیالت و فرهنگ کار رابطه وجود ندارد همنشان می
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کـرده  داد اخالق کار در میان افراد تحصـیل که نشان می) 1381(با نتایج پژوهش معیدفر 

دهد بـا  که نشان می) 1384(و با تحصیالت کم متفاوت است و با نتایج پژوهش کاویان 

  . یابد، انطباق نداردت اخالق کار کاهش میافزایش تحصیال

بـا  ) 1381(اما معیـدفر  . بین سن پاسخگویان و فرهنگ کار ایشان رابطه وجود ندارد

سال متوجه اختالف این میزان و تفاوت فرهنگ کـاري افـراد    جوانان و افراد میان ۀمقایس

ان رابطـه معنـاداري   کاري افراد با فرهنگ کار ایش ۀهمچنین در این تحقیق بین سابق. شد

بین سابقه کاري فرد و اخالق کاري وي ) 1381(دست نیامد ولی در پژوهش معیدفر ه ب

  . رابطه وجود دارد

اي سابقه مدیریت، محل تحصیل و رشـته تحصـیلی پاسـخگویان بـا     متغیرهاي زمینه

د داري بین این متغیرهـا و فرهنـگ کـار افـرا    فرهنگ کار ایشان نشان داد که رابطه معنی

  . وجود ندارد

بر اساس آنچه بیان شد موارد زیر به عنوان راهکارهاي علمی افزایش فرهنگ کـار و  

  :گرددبهبود هرچه بهتر فضاي دانشگاه و فرهنگ کاري اساتید پیشنهاد می

تدوین و ارائه ضوابطی متناسب بـا شـناخت صـالحیت افـراد و در نظـر گـرفتن        .1

امکانـات و مزایـاي مـادي و غیرمـادي در فضـاي       تقسـیم  .2توانایی ایشان در سازمان، 

فـراهم نمـودن فضـاي     .3سازمان بدون تبعیض و با در نظـر گـرفتن شایسـتگی افـراد،     

ها و تفویض اختیـار  مشارکت براي اساتید با در جریان قرار دادن ایشان از تصمیم گیري

ط بیشـتر اسـاتید   فراهم نمودن فضایی براي برقراري ارتبـا  .4به ایشان توأم با مسئولیت، 

با یکدیگر چه به صورت روابط رسمی و چه روابط غیـر رسـمی در سـازمان و نیـز بـا      

ها، میزان و کمیت این تعـامالت و اثربخشـی آن بـر فرهنـگ     همکاران در سایر دانشگاه

  . کاري ایشان باعث ارتقا فرهنگ دانشگاهی خواهد شد
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  منابع

بـر آن در بـین    مـؤثر عوامـل اجتمـاعی   و بررسی فرهنگ کار ، )1391. (سیروس احمدي،

شناسی کاربردي، سـال بیسـت و سـوم،    فصلنامه جامعهکارکنان دانشگاه آزاد اسالمی، 

  )46پیاپی (شماره دوم، 

، اي فرهنگ کـار زنـان و مـردان   بررسی مقایسه، )1390. (روستا، لهراسب. احمدي، سیروس

فصلنامه زن و جامعه، سال دوم، شماره دوم

فرهنگ کار با تاکیـد بـر فرهنـگ کـار     ، )1387. (شهبازي، نجف علـی . حمداحمدي، علی م

 19، ماهنامه مهندسی فرهنگی شوراي عالی انقالب فرهنگی، سال دوم، شماره سازمانی

20و 

، پژوهشـنامه  بر فرهنگ کار مؤثربررسی عوامل .)1381. (اردشیري، مهرداد. اکبري، کرامت اله

35علوم انسانی، شماره 

دانشگاه الزهراجزوه تحلیل شبکه،  .)1388. (سوسن باستانی،

پژوهشی اعضـاي   -هاي علمیبررسی عوامل تأثیرگذار بر فعالیت.)1381. (برات پور، رویـا 

کارشناسی ارشد نامهپایانهاي دولتی ایران، هاي کتابداري دانشگاههیئت علمی گروه

بـر   مـؤثر بررسی عوامـل  ، )1391. (پوریوسفی، محمدعلی. فتحی، سروش. پوریوسفی، حمید

ــان زن بخــش صــنعت  ــین کارکن پژوهشــی-فصــلنامه علمــی، فرهنــگ کــار در ب

شناسی زنان، سال سوم، شماره اولجامعه

سمت: تهران. شناسی کار و شغلجامعه). 1385(توسلی، غالمعباس 

رابطه میان ویژگـی فرهنـگ کـار و سـازمان و ویژگـی روان      ، )1387. (حسن زاده، رمضان

سـازمان انتشـارات   : ، چهارمین همایش ملی فرهنگ کـار هاي تالشمدارانسان شناختی

جهاد دانشگاهی

190، نشریه تدبیر، شماره عدالت سازمانی، )1386. (ناصري، محسن. حسین زاده، علی

: ، مجموعه مقاالت تحلیل اجتماعی در فضاي کـنش، تهـران  تعهد کار، )1385. (چلبی، مسعود

نشر نی

بررسی نقش مدیریت مشارکتی در افزایش کارایی کارکنـان دفتـر   ، )1388(. ور، احمددیده

کارشناسی ارشد مدیریت دولتیمرکزي شرکت نفت پارس، 

 ،)ترجمه علی پارسائیان، سیدمحمد اعرابـی (، مبانی رفتار سازمانی، )1378(. رابینز، استیفن پی
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فهیمانهآموزشبراينظريچارچوبیۀتوسع:رواییفهم

یادگیرندگان

  ١*حسین اسکندري

  چکیده

اند  ؟ آیا آنچه آموختهدآموزنیم؟ آیا آنچه را باید بیاموزند شوندیمیادگیرندگان چگونه به یادگیري نائل 

را روشـن و   مسئلهتا این  اند نهادهروي ما متفاوتی را پیش يها چارچوبهاي آموزشی ؟ نظریهفهمندیم

از سـمت دیگـر؟    هايریادگیو  روندیمما از یک سمت  يها آموزش؟ چرا اند بودهآیا موفق . تبیین کنند

چیست؟ ما به ایـن مـاجرا تسـلط مفهـومی پیـدا       اند ناشی ازکه گریبانگیر جریان آموزش ییهایبدفهم

افراد و یادگیرندگان چگونه بـه درك معنـا    نخواهیم کرد مگر آن که به این پرسش پاسخ دهیم که اصوالً

از همین آغاز ما بـا چهـار   ؟سازندیم، آنان چگونه معنا را تر قیدقو به سخن دیگر و  کنندیمدست پیدا 

شناسـی فرهنگـی کـه آمـوزش را در قلمـرو فرهنـگ قـرار        روان: یماجریان عمده در این قلمرو مواجه

ـ     ؛ رواندهدیم نی و بـه منزلـه امـري گفتگـویی     تعامـل زبـا   ۀشناسـی گفتگـویی کـه آمـوزش را در پهن

شـناختی کـه    زبـان  –فرهنگـی و اجتمـاعی    –اجتمـاعی   يهـا یبررس؛ مطالعات و کندیمبندي صورت

کـانون  . داننـد یمـ به صورت درهم تنیده در امر آموزش دخیـل   شناختی را هاي اجتماعی و زبانساختار

اي زبـانی، فهـم را   مسئلهفهم روایی به عنوان . اي است به نام فهم رواییمسئلهها انیجرتمرکز همه این 

زبان . ردیگیمآموزش در چارچوب زبان شکل  و بر این باور است که اساساً دهدیمخود قرار  تأثیرزیر 

انسـانی   يهـا  تعامـل خود را در   ۀي فرهنگی و به مثابه تبلور عینی فرهنگ، نقش برجستعنصر ۀبه منزل

از ایـن رو  . دیـ گویمـ ، با زبان روایت سـخن  کندیمزبان وقتی به سخن گفتن زبان باز . سازدیمآشکار 

ي را فهـم روایـی اسـاس و پایـه معناسـاز     . گذاردیم، فهم روایی را پایه گذاردیموقتی به قلمرو فهم پا 

گیـري از اسـتعاره روایـت،    هـاي مفهـومی و بـا بهـره    تا از طریق اسـتعاره  کوشدیمزبان . دهدیمشکل 

زمانی زبان، فهم روایی را هاي پراکنده را گرد هم آورد و در فرایند پیچیده حرکت همزمانی و درپدیده

  .بندي کند و به ساختن معنا بپردازدصورت

  .تحول، فهم، زبان، ، فهم روایی یادگیري، آموزش،: واژگان کلیدي

                                                                                                                              

  استادیار دانشگاه عالمه طباطبائی* 
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  مقدمه

پیاژه يها تیفعالو  ها هینظرثر از أمت آموزشی عمدتاً يها انیجر
1

، ویگوتسکی
2
و برونـر  

3
 

و واگرایـی   انـد  گشـته نظري متفاوتی استوار  يها چارچوبهاي یادشده بر نظریه. هستند

م سـنت تجربـی  پارادایدر قلمرو ونظریه پیاژه  .هاست آنبیش از همگرایی  ها آن
4
قـرار   

فعالیـت   کردیمپیاژه تالش . فردي کودکان بود يها تیفعالتوجه و تمرکز پیاژه بر . دارد

کوشش وي . ، مشاهده و توصیف کنددادیمکه ترتیب  ییها شیآزماکودکان را از خالل 

منجر به آن شد تا ساختمان فکر کودك را در پهنه تحول شـناختی بـه صـورت مراحـل     

و ساخت یابی هاي شناختی که تابع سن ها ساختمتوالی 
5
و رسش 

6
.  اند توضـیح دهـد   

پیاژه بر این باور بود که مراحل تحول شناختی
7
از این رو او . در همه افراد یکسان است 

جهـانی و   يهـا  میتعمـ محدود بر روي کودکان چندي، دسـت بـه    ییها شیآزمابا انجام 

مراحل در نظر پیاژه خطی. فراگیر زد
8
ه مراتبیو سلسل 

9
همـه   رودیمـ هسـتند و انتظـار    

البتـه پیـاژه ایـن رشـد و تحـول را امـري       . کودکان این مراحل را پله به پلـه طـی کننـد   

. افتـد یمـ وي بر این باور بود که شناخت در پهنه امکانـات راه  . دانستینمخودبخودي 

ی ، اساسـ سـازند یمـ امکانات محیطی و تجهیزات آموزشی که محیط یـادگیري را غنـی   

  . هستند

هـاي ورزيکودك در تعامل با این امکانات و از خـالل دسـت  
10
خـویش بـا محـیط     

از جمله این امکانات چیزي است که . دیآیمو باال  بالدیمفیزیکی، اجتماعی و فرهنگی 

معتقد است که آموزش در چارچوب تحـول  ) 1973(پیاژه . دیگویمپیاژه به آن آموزش 

تفویض اجتماعی مسئلهه آموزش به منزل. ردیگیمجاي 
11

، تجارب متراکم انسـانی را در  

                                                                                                                              
1. Piaget
2. Vygotsky
3. Bruner
4. Empirical paradigm
5. age
6. maturity
7. Cognitive development
8. linear
9. hierarchical
10. manipulation
11. Social transmission
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را در ساختارهاي شناختی خویش قرار  ها آموزشکودك این . دهدیماختیار کودك قرار 

سازيو بر حسب درون دهدیم
1
سازيو برون ها 

2
هاي خویش، بـه فهـم   ورزيو عمل ها 

قضی را ممکـن اسـت بـه جـا     متنا دوجانبه و بعضاً تأثیرها آموزشاین . نائل گردد ها آن

 يهـا  تیتثبمسئلهگیري یا موجب شکل شوندیمبگذارند که یا به تسهیل یادگیري منجر 

شناختی
3

 مسـئله از ایـن رو  . ؛ به طوري که مانع تحول شـناختی خواهنـد شـد   گردندیم

 ۀجنب تواندیمکه  شودیمامري ثانوي، به مثابه یک امکان در نظر گرفته  ۀآموزش به منزل

  . گرانه داشته باشد یا بازدارنده محسوب گرددهیلتس

آمـوزش مسـتقیم و آمرانـه    آموزش و خصوصاً ۀمسئلاز همین روست که پیاژه به 
4

 ،

آمـوزش داده شـود    نگاهی انتقادآمیز دارد و معتقد است که هر آنچه به کودك مسـتقیماً 

ي فرد بـراي  پیاژه در این چارچوب معتقد است که حتی جستجو. شودیممانع فهم وي 

پیاژه بر این باور است که . از خود شی آغاز شود به صورت مستقیمو  در ابتدافهم نباید 

از پیش تعیین شـده و قـالبی    يها پاسخما را در چارچوب  مسئلهرجوع مستقیم به پاسخ 

وي بر ایـن اعتقـاد اسـت کـه از پیرامـون      . شودیممانع فهمیدن  بنابراینو  دهدیمقرار 

گـري را بسـیار   پیـاژه آزمـایش  . برویم مسئلهبه سمت  جیبه تدرآغاز کنیم و  باید مسئله

گري و جستجویی که فرد پیرامـون موضـوعی راه   آزمایش دیگویمپیاژه . داندیماساسی 

  . نائل گردد مسئلهبه فهم  خواهدیم، بیانگر این تالش است که اندازدیم

ـاي درسـت   یابیاز دست تر مهملط را غ يها حلۀ راهمسئلاز همین منظر است که پیاژه  ه

ـالبی آموختـه شـده     يهـا  پاسـخ ها ممکن است تصادفی و یـا  یابیدست. فرد بر می شمارد ق

نادرسـت الگویـابی گردنـد، طـرز فکـر کـودك را نشـان         يهـا  پاسخباشند؛ در حالی که اگر 

غلـط   ياهـ  پاسـخ . بـوده اسـت   ها اشتباهعزیمت پیاژه براي فهم کودك همین  ۀنقط. دهندیم

تالش کودك را در ساختن ساختمان فکري و شناخت جهان، بر حسب طـراز تحـول وي و   

ـاژه  . دهندیمشناختی او، نشان روان يها تیظرف را از  اشيگـرد کـودك جهـان   دیـ گویمـ پی

ایـن آغازگـاه تعـالیم پیـاژه در امـر تعلـیم و       . رودیمو پیش  کندیمآغاز  اش روزمرهتجارب 

  . تربیت است

                                                                                                                              
1. assimilation
2. accommodation
3. Cognitive fixation
4. didactive
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از . کندیمفکر  شیها دستبا . کندیمکودك راهش را از حرکت آغاز  دیگویمپیاژه 

کلی يها بازتاب
1

یش را به هاورزيدستکه وراثت و محیط در اختیارش گذاشته است،  

بـه عمـل   جیبه تـدر آرام و آرام. اندازدیممنظور فهم جهان به راه 
2

بـه  و  آوردیمـ روي  

در یک طرح کلی به شی دائـم  ها آنسازي با هماهنگی اعمال و یکپارچه جیتدر
3
دسـت   

دار و پیوسته، دیگـري متمـایز   پایداري شی به منزله یک وجود موجود ادامه. کندیمپیدا 

تـا درك جهـان بـه     کندیماین فرایند کمک . آوردیموجود ه را، متفاوت و جدا از فرد ب

هـاي  درك و تمایزیـابی اي بـراي  امري مستقل در ذهن کودك استقرار یابد و پایـه  ۀمثاب

عمل و بعدها بر پایه عملیـات  ۀدرك عینی از جهان بر پای. مستمر وي قرار گیرد
4
شـکل   

که در این سطح نقش زبان ردیگیم
5
کـودك بـا گفتگـو بـا     . برجسته و بـی نظیـر اسـت    

زبـان بـه   . گـردد یمـ و هم به درك جهان نائل  کندیمدیگري، هم فردیت خویش را بنا 

ابزاري مهم در اختیار کودك است تا جهان را بسازد و فهـم خـویش    یک ساخت، ۀمنزل

  . را از جهان توسعه دهد

کلی آغاز کرده است و از راه عمل و همـاهنگی اعمـال بـه     يها بازتابکودك که از 

شی دائم دست یافته است و جهان مستقل را جداي از خود بنا کـرده اسـت، در تعامـل    

دهنـده  عملیـات نشـان  . دهـد یمـ ی را گسـترش  شـناخت  يهـا  سـاخت عملیات و زبـان،  

و  شـوند یمـ پذیر سازماندهی عمل هستند که به صورت جبرانی و بازگشت يها ساخت

مستلزم در نظر گرفتن موضوع متفاوت و متمایز دیگـري   ها اتیعملاین . ابندی یمتشکل 

ایـن   دو جانبـه  يها ساخت. دهندیمکه زبان در اختیار عملیات قرار  ییها ساخت. است

. پشت و جـز آن  –پایین، رو  –ضخیم، باال  –بلند، کوتاه  –آنجا، باریک  –آن، اینجا  –

و  ردیـ گیمـ هـاي وي قـرار   ورزيزبان از طریق آموزش و تعامل در اختیار فرد و عمـل 

  . دهدیمنگهداري ذهنی را شکل  مسئلهجیبه تدرو  سازدیمعملیات را ممکن 

گیري نگهداري ذهنیبا شکل
6

و بعدها  کندیمت که منطق در کودك استقرار پیدا اس 

                                                                                                                              
1. General reflexes
2. act
3. object permanence
4. operation
5. language
6. conservation
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گیري ظرفیت امکانبا شکل
1

کودك از عملیات عینی به طـراز عملیـات صـوري ارتقـاء      

شـکل   يهـا  سـاخت ، بلکـه  رندیگینمجدید شکل  يها ساختاز این پس، . کندیمپیدا 

ـ نـه بـه    انـداز چشـم یادگیري در ایـن  . گردندیمتر گرفته، ورزیده و ورزیده یـک   ۀمنزل

 ییهـا  اتیعملوابسته به  د بلکه به عنوان یک اتفاق تعاملی،زااکتساب ساده و آمرانه برون

هاي محیطی و فرهنگی را موضـوع اساسـی   است که بر حسب ساختارهاي زبانی، مؤلفه

و  هـا  سـاخت و در صـدد ایجـاد    دهـد یمـ مستمر قرار  يهايسازو برون هايسازدرون

اي که محیط و فرهنگ را وارد سازمان ذهنـی فـرد   مسئله. استهاي متناوب یابیساخت

یادگیري در این راستا بـر حسـب   . سازدیمسازش را مطرح  مسئلهو متعاقب آن  کندیم

منطق تعادل
2

یابیو تعادل 
3

درونی قـرار   يها ساختفرد را در مواجهه متناوب و پیوسته  

دهی و خبرگی سازمانکه منجر به شکل دهدیم
4
و پیامـد آن بـا    گـردد یمـ فرد  شناختی 

انـدازي مسـتمر سـازش   هاي جدید محیطی و فرهنگـی بـا بـه راه   دخالت داده
5

و قطـع   

در این . دهدیمسازش با محیط را سامان  مسئله، جوییتعادلسازش، بر حسب مکانیزم 

ــدازچشــم ــه   ان ــیــادگیري امــري تحــولی در نظــر گرفت و در قلمــرو و درون  شــودیم

  .)1367،دادستانو  منصور(شودیمدانسته و قرار داده  تحولی يها چارچوب

  دونالدسوناينوپیازهيهاينقاد

دست آمـده از  ه به طوري که نتایج ب. موضع پیاژه با انتقادهاي متنوعی مواجه شده است

پیاژه مورد بازآزمایی قرار گرفتـه اسـت و نتـایج متفـاوتی از آن اسـتخراج       يها شیآزما

مواضـع انتقـادي را ماگـارت دونالدسـون     نیتر هممیکی از . گشته اشت
6

. داشـته اسـت   

متفاوتی در همـان شـرایط    يها شیآزمادادن با ترتیب) 1978(دونالدسون و همکارانش 

در  هـا  شیآزمـا در یافتنـد کـه    هـا  آن. آزمایشی پیاژه به نتایج بسیار متفاوتی دست یافتند

فهم را در طراز متفاوتی قـرار   ۀسئلمشرایط واقعی و در زمینه و بستر واقعی رخدادشان 

                                                                                                                              
1. possibility
2. equilibrium
3. equilibration
4. organization
5. adjustment
6. Donaldson
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اینان دریافتند که یادگیري امري منضم. دهندیم
1

به واقعیت و بافـت واقعـی موضـوعی     

به ایـن واقعیـت    )1978(دونالدسون و همکارانش. شودیماست که براي یادگیري ارائه 

ري دست یافتند که در کودکان جداي از بافت واقعی که در هم تنیده بـا موضـوع یـادگی   

بافت تنها به میـدان   ۀمسئل. کندینمفهم شکل درست و واقعی خود را پیدا  است، اصوالً

محدود و منحصر نیسـت بلکـه میـدانی اسـت کـه شـرایط        کندیمعملی که پیاژه اشاره 

دریافتنـد کـه بـیش از آن کـه      ها آناز این رو . شودیماجتماعی و فرهنگی را نیز شامل 

یم که چه وقت آموزشیادگیري را معطوف به آن کن
2
ندیشـیم کـه   ابدهیم، باید به این بی 

چگونه آموزش
3

یکی از دالیلی کـه کودکـان    دیگویمدونالدسون . دهیمرا سر و سامان  

پیاژه سربلند بیرون بیایند یکی همین است که کودکان بیـرون   يها شیآزمااز  توانندینم

ي فهـم آنـان بایـد فـرد را در     ، در حـالی کـه بـرا   انـد  شدهاز چارچوب واقعی قرار داده 

 مسئلهفهم به  ۀمسئلبنابراین بیش از آن که . چارچوب زندگی اجتماعی روزمره قرار داد

، و نیـز  شـوند یمبستگی دارد که تکالیف به وي ارائه  ییها وهیشمراحل وابسته باشد، به 

 )1978(شادونالدسون و همکـاران . به روابط بین فردي که در موضوع در جریان هستند

به شکل روایی تکالیف را عمدتاً
4
آنان بـر ایـن   . دادندیمو به افراد ارائه  کردندیممطرح  

ریاضـی   –باور بودند که روایت و شکل روایی تکالیف فهم فـرد را از مفـاهیم منطقـی    

که به لحاظ آزمایشی مورد آزمون اختصاصـی   ايمسئله. دهدیمقرار  تأثیرتحت  مستقیماً

  .آن اشاره شده است تأثیرو تنها به شکل کلی  قرار نگرفته است

گروه ادینبورگ
5

، توانایی کودکان را در تفکر ریاضی وابسته به بافت اجتماعی منضم 

گاه مهـم آموزشـی در مـدارس آن    که لغزش کندیمدونالدسون یادآوري . دانندیمبه آن 

شـکل بافـت    و بـه  هـا  آناست که مسائل به صورت غیرمنضم به واقعیت در هم تنیـده  

و در ارتباط با موضـوعات و   کندیمدر محیطی واقعی بروز  مسئله.گرددیمزدوده ارائه 

فرد چگونه منتزع از این بافـت و در یـک محـیط    . ردیگیممسائل عینی در محیط شکل 

                                                                                                                              
1. embedded
2. When to teach
3. How to teach
4. Narrative form
5. Edinburgh
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و سـاخت مسـئله را    انـد  دادهاي که به مشکل شکل ارتباط با محیط و جامعهایزوله و بی

هاي واقعی و بیرونی، چگونـه  ، بیندیشد؟ و بدون در نظر گرفتن مؤلفهاند دهیبخشعینیت 

ش بـه  و در ارتباط با چه شرایطی مسائل پیشنهاده را حل و فصل کند؟ دونالدسون خود

. نزدیک شده بـود بـا ایـن مسـائل درگیـر شـد       مسئلهاي به عنوان کسی که از منظر پیاژه

بیـاموزد، در   هـا  آنرا بـه   مسـئله محـیط   که راه حل واقعی در خواستندیممعلمان از او 

در محیط بافت زدوده کردیمحالی که او کوشش 
1
ایـن  . را ارائـه کنـد   شايهـا  حـل راه 

 يهـا  تیـ ظرفمواجهه بود که گروه ادینبورگ را به این راه حل کشـاند تـا نشـان دهنـد     

از بـیش   رسـد یمبه نظر . شناختی کودکان منحصر و محدود به طراز تحولی آنان نیست

گزینـی مضـاعفی بـه نـام     تحول را کنار بگذارد، مرجـع  بتواند مرجعیت آن که این گروه

شرایط واقعی اجتماعی به عنوان بافت منضم واقعیـت مشـکالت و مسـائل را بـه پیـاژه      

ـ     تأکیدالبته . افزوده باشند مسـائل بـراي فهـم و بـه راه انـداختن       ۀبـر بافـت روایـی ارائ

 مسـئله . نظري از آن بهره برده است تأکیدخود پیاژه بدون اي است که مسئله، ها شیآزما

نظـري مـدل پیـاژه و     ۀکردن این موضوع به قلمرو مفاهیم پاینظري بر آن، وارد تأکیدکه 

مفهـومی   ۀبه خودي خود بـه گشـایش تئوریـک و توسـع     تواندیمایجاد تعهد تئوریک، 

  .نظریه پیاژه کمک کند

  گاردنراجتماعیهوش

لشی مهم را گاردنرچااز دگر سوي، 
2
ـ . به راه انداخته است  ثر از ویگوتسـکی أگاردنر مت

بـا تکیـه بـر دریافـت     ) b1983(گـاردنر  . ه را از هوش به چالش کشیده استتصور پیاژ

ویگوتسکی از بافت فرهنگی
3

ه در فهم عمیق کودك در ارتباط که اگر چه پیاژ دیگویم، 

اي از جه نکرده است که این تنها جنبههوش عددي راه درستی را پیموده است، ولی توبا

هـاي دیگـر فکـر    ؛ پیاژه از اهمیت جنبـه دهدیمرا بازتاب ) هوش ریاضی(هوش  ۀمسئل

هاي زبانیمثل جنبه
4

، فضایی
5

، حرکتـی 
1

، موسـیقایی 
2

 –و از جملـه از بافـت فرهنگـی     

                                                                                                                              
1. Context free
2. Gardner
3. Cultural context
4. linguistic
5. spatial
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ریاضـی  –اجتماعی هوش غفلت ورزیده و تنها به جنبه منطقـی  
3

هـوش بسـنده کـرده     

از هـوش شخصـی   )a1993(گاردنر .است
4

و آن را بـه دو نـوع درون    کنـد یمـ بحـث   

شخصی
5

و بین شخصی 
6

وي معتقـد اسـت کـه هـوش درون شخصـی      . کنـد یمتقسیم  

هـاي درونـی اسـت؛ در حـالی     ، رویاها و ایـده ها احساستوانایی کسب موفقیت و فهم 

باط با دیگران هوش بین شخصی معطوف است به فهم و دستاوردهایی که از رهگذر ارت

زیـرا   ؛اي دارنـد زیر آسـتانه  يها تیموفقاغلب کودکان  دیگویمگاردنر . شوندیمکسب 

 ییهـا  وهیشـ از جمله . شان نیستکه در طراز و متناسب هوش کنندیمفکر  ییها وهیشبه 

و  شـود یم، فکري است که به شکل درون فردي سازماندهی رندیگیمکه کودکان به کار 

  .برندینمهوش بین شخصی خود بهره کافی ۀاغلب از جنب

گلمن
7

بر جنبـه هـوش بـین     تأکیدبا وام گرفتن هوش شخصی گاردنر و با ) 1996(

و آن را هوش هیجـانی  کندیمگذاري مجدد شخصی، آن را نام
8

ـ  گلمـن بیـان   . نامـد یم

بهره هوشی(که الگوي سنتی سنجش هوش  کندیم
9

، براي ارزیابی جنبـه محـدودي از   )

گلمن . و متنوع زندگی داردهاي متفاوت کمی بر جنبه تأکیدراحی شده است و هوش ط

از جنبـه هـوش    تـر  مهماین جنبه از هوش  دیگویمهوش هیجانی  ۀمسئلکشیدن با پیش

  . دهدیمبیرون از فضاي مدرسه را پوشش  يها تیموفقاي است و آکادمیک و مدرسه

دان
10

هوش اجتماعی ۀبا مطالع )1988(
11

اي دسـت یافـت کـه از    هد فزاینـده ، به شوا

اي طـولی کـه ده سـال بـه طـول      وي در مطالعـه . کردیماهمیت هوش هیجانی حمایت 

، مشاهده کرد که والدینی کـه  گرفتیمانجامید و بالغ بر یکصد و نوزده خانواده را در بر

در توسـعه و تحـول    کننـد یمـ مسائل هیجانی و عاطفی فرزندان خود را خوب مدیریت 

                                                                                                                              
1. kinesthetic
2. musical
3. Logical - mathematical
4. personal
5. intrapersonal
6. interpersonal
7. Goleman
8. Emotional intelligence
9. IQ
10. Dunn
11. Social intelligence
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به طوري که سالمت جسمی آنان بهتـر بـوده   . اند کردهعمل  تر موفقصی آنان هوش شخ

و  انـد  داشـته ؛ مشـکالت رفتـاري کمتـري    اند کردهاست؛ نمرات تحصیلی باالتري کسب 

 يهـا  احسـاس منفـی کمتـر و    يها احساس؛ اند بودههاي خالف کمتر مستعد بروز رفتار

گـاتمن . اند کردهمثبت بیشتري را تجربه 
1

هـوش   مسـئله گلمـن بـا توجـه بـه      و) 1997(

آموزشـی آموزشـگاهی انجـام     يها تیفعالهیجانی و کارهایی که در مدرسه و در خالل 

دادند، مفهوم فهم روایی
2
  .را براي بررسی و تحول هوش شخصی پیشنهاد دادند 

  ویگوتسکیفرهنگیآموزشرویکرد

رویکـرد  . سـت آن سوي دیگـر ویگوتسـکی ایسـتاده ا   . این ماجرا سر دیگري هم داشت

در نظـر  . اي دیگـر اسـت  یـادگیري، آمـوزش و تحـول بـه گونـه      ۀمسـئل ویگوتسکی به 

ویگوتســکی، بــر خــالف پیــاژه کــه ســرنخ مــاجرا در دســت تحــول بــود و کــودك و 

، در این سو سرنخ مـاجرا بـه دسـت کـودك داده     شدیمدر دل آن معنا  شايهايریادگی

ختارهاي فهم و دانشی است که بـه طـور   ، نتیجه سااندازچشمتحول در این . شده است

ات تـأثیر در این سو بر نفوذ و  تأکید. فعال کودك در حال سر و سامان دادن به آن است

اجتماعی و فرهنگی و به خصوص متکی بر زبان است و ایـن زبـان اسـت کـه نیـروي      

ویگوتسکی جایگاه سـاختارگرایی . شودیمشناختی محسوب پشت سر تحول
3
پیـاژه را   

ختارگرایی اجتماعیبا سا
4
داشـت کـه    تأکیـد او . معاوضه کرد ،که خود پیشنهاد داده بود 

تمام ماجراي یادگیري در دل بافت اجتماعی، فرهنگی و تـاریخی 
5
وي بیـان  . قـرار دارد  

را از  هـا  آنتواننـد ینمـ بخشی از جامعه، محققـان   ۀانسان به منزل ۀداشت که براي مطالع

ویگوتسـکی . زوله در آزمایشگاه مطالعه و بررسی کننـد جامعه جدا کنند و به صورت ای

اي اسـت و تنهـا در   اي بین رشـته معتقد است که مطالعه ذهن در جامعه مطالعه)1987(

کـه کـودك در ارتبـاط بـا      کنـد یمـ همچنین وي بیـان  . شناسی قرار نداردمروي روانقل

سی و زیـر نظرگـرفتن   و لذا براي برر کندیمدیگران است که معناي واقعی خود را پیدا 

                                                                                                                              
1. Guttman
2. Narrative understanding
3. constructionism
4. Social constructionism
5. Historical context
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از . کودك و فرایندهاي ذهنی و تحولی وي باید ارتباط او را با دیگران زیر نظـر گرفـت  

ویگوتسـکی اذعـان   . جمله این عناصر درگیر خانواده، همسـاالن و معلمـان وي هسـتند   

فراتر از ظرفیتـی اسـت    دهندیمکاري را کودکان با دیگران و با کمک آنان انجام  کندیم

این ارتبـاط را ویگوتسـکی در بافـت ارتبـاطی تفکـر و زبـان قـرار        . هایی دارندکه به تن

انگار که ظرفیت فکري کودك و ظرفیت زبانی تعاملی وي با دیگران دسـت در  . دهدیم

تربیـت و  واي است که مربیان تعلیممسئلهاین . برندیمدست هم ماجراي تحول را پیش 

  .شوندیمداستان شناسان در چارچوب آن همجامعه

هرچنـد منظـور از آموزشـی کـه     . کنـد یمـ ویگوتسکی بـه اهمیـت آمـوزش اشـاره     

به سادگی آموزش آمرانه سنتی نیست، در هرحال بر خـالف پیـاژه    دیگویمویگوتسکی 

داربسـت   مسـئله ویگوتسکی با طـرح  . کندیممعتقد است که آموزش تحول را راهبري 

اجتماعی
1

با تکیه بر تجارب فرهنگی، تحـول را در   از طریق آموزش و توانیمدیگویم

را  هـا  داربسـت فرهنگی شکل داد و با ساختاربندي تحـول،   يها برداشتباورها و  ۀدامن

 -این ساختاربندي با حضـور تعـاملی بزرگسـال    . فروگذاشت تا تحول به راه خود برود

در . ردیـ گیمکودك و گروه همساالن و ساختارهاي اجتماعی و فرهنگی آموزشی شکل 

ویگوتسـکی بـا   . این میان یکی از ساختارهاي مهم شکل دهنده تحول سخن گفتن است

، به طـوري کـه بـه هنگـام     کندیمبیان این که فرد در مواجهه با مسائل با خویش گفتگو 

و در تعامـل بـا    گـذارد یمـ تکالیف سخت و چندگانه زبان و گفتار آشکارا پا به میـدان  

  .ورزدیماهتمام  مسئلهدست و چشم به حل 

دنبال کشف فرایندهاي جهانی تحول هستند، ویگوتسکی ه هرچند پیاژه و پیروانش ب

 مـؤثر اجتماعی و فرهنگـی   يها بافتبه دنبال  شوندیمو کسانی که همفکر او محسوب 

بر حسب ساختار اجتماعی ویگوتسکی، کودك به مثابه عامـل فعـال   . اندبر فرایند تحول

ویگوتسـکی  . کنـد یمهاي شناختی و فهم خویش مشارکت در یادگیري و ایجاد ساختار

زبان بایـد توجـه جـدي و     ۀکه در امر یادگیري به نقش کانونی و برجست شودیمیادآور 

از نظر وي زندگی از طریق سامانه هاي فرهنگی کـه  . )1962ویگوتسکی، (بلیغی داشت

                                                                                                                              
1. social scaffolding
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برونر در امر آموزش اي که بعدها دستاویز مسئله. زیرساخت زبانی دارند قابل فهم است

ویگوتسکی بر این باور اسـت کـه سـخن گفـتن مثـل دسـت و چشـم کلیـد         . گرددیم

و  آمـوزد یمـ ، کندیمکودك از طریق سخن گفتن با دیگران رابطه برقرار . یادگیري است

شـناختی  از این طریق است که کودك به منزله موجود بیولوژیـک و زیسـت  . آموزاندیم

گوکردن و تعامل زبانی با دیگران، به ساحت انسانی ارتقـاء پیـدا   و با گفت شودیممتحول 

  .کندیم

  برونررواییفهم

برونر با طرح ایده فعالیت اشتراکی
1
دین خود را به همه آن چیزهایی که از ویگوتسـکی   

اي است که مـارکس فرادیـد اندیشـه    فعالیت اشتراکی همان ایده.وام گرفته بود پرداخت

انسانی در یک بافت اجتمـاعی،   يها تالشو بیان کرد که همگرایی مارکسیستی قرار داد 

و منجـر بـه بـروز ارزشـی      هاسـت  آنکه فراتر از ارزش تـک تـک    کندیمارزشی تولید 

اضافی
2

این ارزش اضافی محصولی اجتماعی است و در فرایند عمل اجتمـاعی  . شودیم

که پراکسیس
3

اکی اشاره به فرهنگ دارد این فعالیت اشتر. دیآیمبدست  شودیمخوانده  

همان ایده اي که ویگوتسکی تحـت عنـوان ذهـن    .کندیمو در زبان تجلی و عینیت پیدا 

 مسـئله آوري بـه  و بر اساس این روي تأکیدبا این  )1986(برونر. در جامعه از آن نام برد

را در بافـت و   هـا يریادگیـ و مثل ویگوتسکی همـه   شودیمیادگیري و آموزش نزدیک 

برونر بـا قـراردادن آمـوزش در بافـت     . دهدیمتاریخی، اجتماعی و فرهنگی قرار  زمینه

تعاملی و در نظر گرفتن کودك به عنوان عضوي از خـانواده، گـروه اجتمـاعی و محلـه     

شناختی کـودك در مطالعـه تحـول کـودك     زندگی، فرهنگ و تاریخ را مثل جنبه زیست

ودك در دل یک بستر فرهنگـی جـاي   برونر معتقد است که کنش ذهنی ک. کندیمسهیم 

  )1996برونر (.ردیگیم

زدن بــه فرهنگــی در امــر آمــوزش و یــادگیري و بــا دامــن ۀمســئلبرونــر بــا طــرح 

شناختی تحـول،  شناسی در ماجراي رواناي و دخیل کردن جامعهبین رشته هايپژوهش
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ي کـه  فرهنـگ   اشناسیروان. شناسی کردوارد حوزه روان شناسی فرهنگی را عمالًروان

خـود را بـا طـرح دو مفهـوم      ةبرونر ایـد . بخشدیمانسانی را در تحول کودك مرکزیت 

پارادایمی ۀخصیص. بردیممحوري پیش 
1

روایی ۀو خصیص 
2

هاي مستقل و به منزله شیوه

 ، در نظـر گرفتـه شـده   سـازند یمـ اي خاص واقعیت را موازي تفکر که هر کدام به گونه

نظیـر   دهـد یمش را فعالیت متعارف علمی قرار اقطه عزیمتخصیصه پارادایمی ن. است

در ایـن  . بندنـد یمـ بخشی به فهم جهان بـه کـار   هر آنچه که دانشمندان در فرایند سامان

، فهـم سـاختاري مفهـومی، منطقـی و معناشـناختی     انـداز چشم
3

در حـالی کـه در   . دارد 

گوروایی، فرد به مثابه یک داستان ۀچارچوب خصیص
4

گـویی کـه   داستان. شودیمظاهر  

. پـردازد یمـ دهـی فرهنـگ، زنـدگی انسـانی و ذهـن آدمـی       به خلق و آفرینش و شـکل 

سرا در این چارچوب با استعانت از اسـتعاره و روایـت، همـه چیـز را در بـافتی      داستان

ـ پد؛ در ایـن بافـت   دهـد یمـ قـرار  مجازي، استعاري و روایـی  و  دادهایـ روتنهـا   هـا  دهی

فک نیستند، بلکه در یک بافت به هم پیوسته، آغاز و میانـه و پایـان   هاي مجزا و منحادثه

 هـا ییگشـا و گـره  هـا  گـره و فرودها و  ها اوجو با  بخشدیمدارند، پیرنگی به آن هویت 

برونر با طرح ایـن دو مفهـوم و ایـده    . کندیمهمراه است؛ از این رو بافتی تاریخی پیدا 

ـ (کردن طریقه و روش فکر اصلی در کارهایش، دو  ) ریاضی و فهم روایـی  فهم منطقی 

  . )1986برونر، (را برابر هم نهاد

معتقد بود که هر چند این دو خصیصه به دو طریقه و استراتژي فهـم   )1990(برونر

بنـدي  هـاي جهـان را صـورت   اي خاص جهـان و پدیـده  اشاره دارند و هر یک به گونه

و به تجارب  کندیممعناسازي را هموار  ، اما این فهم روایی است که راه عمومیکنندیم

که این ظرفیت ذهنی ماسـت کـه در قالـب     دیگویموي . بخشدیمدر شکل روایی نظم 

و از آن بـه عنـوان ابـزاري کـه معنـا را       میبخشـ یمـ هاي خود را سامان تجربه ها تیروا

بـه ایـن   وي با اشاره . مییجویم، سود دهدیمو زندگی را در پهنه فرهنگ قرار  سازدیم

 -، پـا را فراتـر از آنچـه فهـم منطقـی      هـا  آنو فهـم   ها داستانکه نه تنها کودکان با خلق 
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2. Narrative mode
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4. Story - teller
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ریاضـی خـود را     -، بلکه قادرند تمام دستاوردهاي منطقـی  گذارندیم، مینامیمریاضی 

  .در قالب و شکل زبانی قرار دهند

و  میا شدهکشانده  ما به موضوع زبان. دهدیمما را در موقعیتی خطیر قرار  مسئلهاین 

؛ از شـود یمـ ، اکنـون دارد جابجـا   گرفـت یمـ جـاي   شناسیرواناي که در قلمرو مسئله

درون رشته اي به موضوعی بین رشـته اي تبـدیل شـده اسـت و از موضـوعی       ايمسئله

جامعه شناختی و بلکه فرهنگی و تاریخی تغییـر ماهیـت داده    ايمسئلهروان شناختی به 

کـه مـا از جامعـه شناسـی      رسـد یمـ ین این اصطالح بـه گـوش   به طوري که طن. است

کمـا  . یادگیري سخن به میـان آوریـم   شناسیروانتا این که از  مییگویمیادگیري سخن 

این که مید
1

که تجربه انسانی از طریق تعامل اجتمـاعی بدسـت    کردیمنیز بیان ) 1934(

فکر به مثابه سخن درونـی   و تعامل نمادین زندیماجتماعی را رقم -آمده، تحول فردي

مید معتقد بود که کودکان در تعـامالت قدرتمنـد اجتمـاعی    . شودیمشده در نظر گرفته 

اجتماعی و مبـادالت نقـش، خـود را در جـاي      يها تیفعالو از طریق  کنندیممشارکت 

و تعـویض   هـا ییجابجـا در این . کنندیمو تجارب دیگران را اخذ  دهندیمدیگري قرار 

  .کندیمزبان نقش اساسی بازي  ،ها نقش

هالیدي
2

شناس وي به عنوان زبان. به میان آورد از زبان به مثابه عمل، سخن )1977(

وي بـا  . کننـد یمـ توضیح داده است که چگونه افراد براي ساختن معنا از زبـان اسـتفاده   

تحلیل گفتمـان  مسئلهطرح 
3
بافـت  نشـان داده اسـت کـه افـراد بـا قـرار دادن زبـان در        

ـ   زننـد یمـ اجتماعی و فرهنگی روابـط خـود، بـه گفتگـو دامـن       ۀو واقعیـت را در دامن

از این رو گفتمان به عنوان ابـزاري  . آورندیمکه شکل گرفته است، بوجود  ییها گفتمان

و در  دهـد یمـ ، بـه عمـل انسـان شـکل     سازدیمکه فرصت گفتگو را براي افراد فراهم 

ن چارچوب گفتگو با دیگران به منزله یـک عنصـر   در ای. انسانی نقش دارد يهايریادگی

  . کندیمواسطه اي  نقش مرکزي در تحول شناختی ایفا 

باختین
4

، رنـد یگیمـ در فهم این موضوع که کودکان چگونه یـاد   )1377، تودوروف(
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2. Halliday
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4. Bakhtin
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در نظر باختین، زبان عبارت است از عمـل، عـادت و تمـرین    . دیجویمبه زبان تمسک 

اجتماعی
1

و از آن به مثابـه یـک حرفـه بهـره      کندیمور در آن مهارت پیدا که فرد به مر 

باختین براي توضیح ایده خود از اصطالحاتی نظیر ژانر سخن. ردیگیم
2

، زبان اجتماعی
3
 

و منطق گفتگویی
4

وري ذهن آدمی و شرح ماهیت و مبناي اجتماعی کنشبراي توضیح   

وجود آورده اسـت  ه ین مجال را بمفهوم معناسازي گفتگویی باختین ا. بهره گرفته است

فهـم   ۀتا با توسل به آن یادگیرنده نقش فعـالی را از طریـق تبـادل گفتگـویی، در توسـع     

.خویش ایفا کند

  گیرينتیجه

عمـل انسـانی را در    هـا  آنۀهمـ . نداو رویکردها در یک جنبه مشترك ها هینظرتمام این 

اي کلیـدي در عمـل در نظـر    اسـطه بان را بـه عنـوان و  و ز کنندیمتحول اساسی قلمداد 

ـ  نیتريمحورشاید . رندیگیم . دسـت داده باشـد  ه و فراگیرترین مفهوم را ویگوتسکی ب

ايویگوتسکی زبان را ابزار واسطه
5
زبان در این منظر، با توضـیحی کـه   . ردیگیمدر نظر  

لکـه  لوریا از نظریه ویگوتسکی ارائه کرده است، تنها ابـزار مفاهمـه و گفتگـو نیسـت، ب    

ان و گفتار از طریـق  زب. شودیماي و میانجی اصلی تنظیم رفتار محسوب متغیري واسطه

. پـردازد یمـ دهـی رفتـار   هاي عالی عصبی قشر مخ، به تنظیم، تغییر و شکلتنظیم فرایند

اي چگونـه ایـن کـار را    توضیحی الزم است تا بیان کند زبان به عنوان یک متغیر واسطه

از طریـق   هـا  آنبخشی به کنار هم گذاشتن حوادث پراکنده و معنا زبان با. دهدیمانجام 

 يهـا  بافـت دادن ساخت روایی، کنش اصلی خود را مبتنی بر سـاختاربندي واقعیـت در   

در قالـب و چـارچوب فهـم روایـی تحقـق بخشـیده،        هـا  آنمتفاوت و شـکل دادن بـه   

  .آوردیمد وجوه ساختارهاي نهادینه متناسب با هریک از تجارب انسانی را ب

تصاویري حسی از جهـان اقتبـاس   . میکنیمما فهم خویش را از جهان با ادراك آغاز 

از همـان  . انـدیش نیسـت  پذیر و سادهاما حافظه عنصر فعل. میبریمو به حافظه  میکنیم
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حافظـه  . کنـد یمـ آغازگاه پذیرش کار خویش را به عنوان ساختار ساز تفسیرگر شـروع  

، جابجـا  کنـد یم، حذف کندیم، ترکیب کندیم، گزینش سپاردینمجهان را عینا به ذهن 

 سـپارد یماي به خاطر و با رمزگان ویژه کندیمبندي ، مقولهکندیمسازي ، خالصهکندیم

اما همه ماجرا . میدانیماهم چیزهایی است که  ها نیا. آوردیمو با رمزگان خاصی به یاد 

چیزهـایی   ردیگیمو نظام انگیزش، تصمیم  تجارب، شخصیت تأثیرحافظه تحت . نیست

  . بیاورد و یا فراموش کند ادیبه را 

، کندینمزبان محتواي تجارب را ایجاد . زبان است ندهایفراابزار حافظه در همه این 

و محصول کار خویش را بـه مثابـه    کندیمبندي را صورت ها آن. دهدیماما به آن شکل 

 این معناي ساده پراکسیس زبـان . دهدیمار جامعه قرار یک کارخانه تولید کفش در اختی

دهنده فرهنگ اسـت و  زبان هم شکل. تر از این استاما ماهیت زبان کمی پیچیده. است

اي که بتوان این نقـش دوگانـه را   مثال ساده. شودیممحصول فرهنگ و جامعه محسوب 

بـه  . کندیمل تولید دستگاه تراش دو نوع محصو. توضیح دهد، مثال دستگاه تراش است

نوعی هم تولید رو به جلو
1

دارد و هم تولید رو عقب 
2

تولید رو به پـیش  . )1990نش، (

دستگاه تراش در این سـمت وسـایل و   . تولیدي است يها کفشهمان محصوالت شبیه 

تولیداتی نظیر پیسـتون ماشـین و نظـایر    . که به کار ماشین آالت بیاید سازدیمابزارهایی 

 توانـد یمـ از ایـن رو  . خودش را هم تولید کنـد  تواندیمحال دستگاه تراش  در عین. آن

ایـن کـار خالقـه زبـان     . سازدیمدستگاه تراشی بسازد که خودش دوباره دستگاه تراش 

و هم در عین حال  سازدیماي که هم جامعه انسانی و مناسبات انسانی را به گونه. است

  .سازدیمخود زبان را 

  حافظه

که حافظه به منزله بازسازي روایی رویدادها بـه   میفهمیمسخن گفتن روزمره  با آزمودن

توصیفی از  کندیمهر کس با سخن گفتن خویش تالش . کار مدام خویش سرگرم است

ممکـن اسـت از   . روي اوسـت فـراهم سـازد   رویدادها و وقایع را که متناسب کار پـیش 
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گرایی کـه  وغلتیدن به ورطه نسبیتنمایی حافظه سخن گفته شود و از مخاطرات فرواقع

 میکنـ ینمانکار . و اعتباري براي دانش بشري قایل نیست گذاردینمجایی براي واقعیت 

شاید در مجال دیگـري بایـد بـه    . روي بشر بوده است و هستکه این چالش مهم پیش

هاي علم هریک بـه  شناسی و فلسفهچون فلسفه، معرفت ییها دانش. این بحث پرداخت

وبیش بـه  درخور هم کم ییها پاسخهستند و  مسئلهدار واکاوي این سب خویش عهدهتنا

  . اند دادهآن 

اي تحـولی اسـت و   مسـئله اشاره کرد که حافظه به نوبه خـود   توانیماما به اختصار 

اعتبـار   مسـئله . هاي تحـولی دنبـال کـرد   در انبوه کارهاي تجربی و نظریه توانیماین را 

بـا اعتـراف    توانـد یمـ ل هم به چالش کشیده شده اسـت کـه حتـی    حافظه در میدان عم

صادقانه و درشهادت هاي معتبر شهود نیـز دیـده شـود کـه درسـتی و صـداقت عینـی       
1

در علم هم شواهد علمـی بـه راه و بـه    . )1988پالکنگورن ، (اي متناقض نماستمسئله

ساختار منطقی دارنـد   ها هیفرضچنان که . ندیآینمهاي علمی و یا ابطال فرضیه تأییدکار 

اگر هر کدام درسـت و بـر جایگـاه اسـتوار     . اند گشتهو شواهد بر منزلتی تجربی استوار 

هـاي ضـعیف را از   هاي قوي فرضـیه گفت که فرضیه توانیمخویش نشسته باشند، تنها 

و شـواهد نادرسـت و نـاقص و     نندینشیمو شواهد قوي بر جایگاه  برندیممیدان به در 

یگانه راه بشر این است کـه هنـوز هـم     ها بحثاما با تمام این . گذارندیمرا کنار  نامعتبر

، مانـد یمـ و بالمآل کف دسـت   آنچه نهایتاً. را به محک تجربه بیازماید ها هینظرو  نظرها

است کـه بایـد منتظـر نقـد و نظـر و رد و       ییها هینظرتوافق و همگرایی نسبی شواهد و 

  .ابرام و ابطال بمانند

 اشیمنطقـ بنـدي  هر حال درستی و صدق منطقی استحکام خویش را از صورت در

پذیري و اش را از توضیحو به بیان بهتر کارآیی اشیدرستو درستی تجربی  کندیماخذ 

هاي خود را به نوبـه خـود بـه صـورت     حافظه داده. آوردیماش بدست پذیريبینیپیش

در ایـن جایگـاه نکتـه مـورد     . دهـد یمقرار  تبیین و تفسیرهار اختیار د اشیزبانساخت 

، کندینمو رویدادها ساده و خام را دست به دست  ها تیواقعبحث این است که حافظه 

                                                                                                                              
1. Objective truth
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واقعیـت و رویـدادها و   از  ییهـا  تیـ رواو ما با  دهدیمبلکه به آن بافت و شکل روایی 

در چـه   ،دیـ گویمـ درستی تا حدي به این وابسته است که چه کسی . یمحوادث روبروا

گفت کـه مـا واقعیـت را از دریچـه      توانیماز این رو . دیگویمو چه  دیگویمموقعیتی 

، هـا  نگرش، ها ارزشکه درهم تنیده به تجارب،  ییها تیروا. مینگریمزبانی  يها تیروا

اي غامض است که در یک نقطه زمانی و فضایی قرار مسئلهصدق . هاي ماستو دیدگاه

گـرا  واقـع  میتوانیمبه گفته پویر . در حال حرکت به هم برسد است به دست دو موجود

بـه شـرط آن کـه از یـک سـو      . شدن به واقعیت را بپذیریمباقی بمانیم و واقعیت و نائل

سرایان، جهان را روایت کنیم و در سویی دگـر تـالش کنـیم    پردازان و داستانچون قصه

در مسـیر   جیبـه تـدر  سـت  نادر يهـا  فـرض با محک تجربه و از طریـق بیـرون رانـدن    

  .انتهاي خویش ادامه دهیمبه تکاپوي بی تر درستهاي فرضیه

  ؟ردیگیمشکلچگونهرواییفهم

زبـان  . میکنـ یمـ هاي موجود در جهان بر زبان خویش تکیـه  ما براي فهم جهان و پدیده

براي آگاهی از جهان و واقعیت و اشیاي موجود، نحوه تالش و حرکـت را سـازماندهی   

در ایـن بعـد زبـان بـه کـار سـاختن اسـتعاره        . یکی حرکت همزمانی زبان است. ندکیم

ه عبـارت  اسـتعار . یکی از کارکردهاي خارق العاده زبان تولید اسـتعاره اسـت  . پردازدیم

  . اي براي چیزي به منظور توضیح و توصیف چیزي دیگراست از به کار بردن کلمه

از خصوصـیت همزمـانی زبـان تـالش     شدن از چیزي ما با کمـک گـرفتن   براي آگاه

در این حرکـت زبـانی مـا چیـزي را کـه      . اي براي فهم خویش بیافرینیماستعاره میکنیم

بشناسـم   میخـواه یمـ کـه   يایشـ و خصوصیات آن را بـه   میدهیممبنا قرار  میشناسیم

که مورد نظـر هسـت    ییهایژگیودر این حرکت ما به طور گزینشی به . میدهیمنسبت 

سازي، تصـویر  به نوعی با ساده. میگذاریمو دیگر خصوصیات آن را کنار  میکنیمتوجه 

متعاقـب آن تـالش   . میـ آوریمبر حسب خصوصیات انتخاب شده بوجود  مسئلهتازه از 

خود، تکمیل و بازسازي کنیم تـا   يازهاینوجود آمده را بر حسب ه طرح ساده ب میکنیم

در این مرحله دست بـه   معموالً. لی در آیدبه صورت یک مدل و الگویی نظري و یا عم
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فضاسازي
1

که این استعاره در فضـاي آن امکـان توصـیف و     مینیآفریمفضایی . میزنیم

. به عنوان مثال اگر ما کودك خود را با استعاره گـل توصـیف کـردیم   . تبیین داشته باشد

ــازگ  ی و بــوي خــوش و شــکنندگی و عــالوه بــر در نظرگــرفتن خصوصــیاتی نظیــر ت

فضایی را در نظر بگیریم مثل باغچه که گـل مـا    میکنیمپذیري و نظایر آن، تالش سیبآ

المثل بـه مراقبـت نیازمنـد و    الزم دارد و فیو آبیاري و نور آفتاب  دواندیمدر آن ریشه 

  .خواهدیمباغبان 

بر حسب حرکت درزمانی زبـان، روایتـی و داسـتانی از     میکنیمدر گام بعد کوشش 

روایتگري. مان فضا بسازیمزندگی در ه
2
شده کـه  به این اشاره دارد که به استعاره خلق  

در .)1378جینـز،  (گرفته است، ساخت داستانی بـدهیم در چارچوب فضاسازي شده جا

ساخت روایی، استعاره به مثابه موجودي زنده و به نیابت از ما در فضاي خلق شـده بـه   

و  کنـد یمتازه را تجربه  يها تیموقع. کندیمآفرینینقشو  پردازدیمجستجو و زندگی 

افتدیمدر این نقش جا  جیبه تدرو . گذاردیمدر آگاهی تصویري از خود به جا 
3
و ایـن   

در پهنه این همانندسازي اسـت کـه فـرد هویـت     . ابدی یمنقش را جزئی از هویت خود 

و  دهـد یمـ آن فهم خویش را از جهان پیرامون گسـترش  ۀو در دامن کنندیمروایی پیدا 

  . بخشدیمعمق 

 تـر  فیـ ظرو  تـر  قیـ دقنظري و تجربی در طول قرن گذشته بـه تـدریج    يهایبررس

شناسی نظري و تجربـی  کمتر دیدگاهی در حوزه معرفت. دیدگاه پیاژه را نقد کرده است

محـل   تـوان یمـ پیـاژه را  . شناخت را وارسی کنـد  مسئلهتوانسته است نظیر نظریه پیاژه 

ــه تتالقــی آراي فل ــت و برگســون و نظری ــه ســفی کان ربیتــی روســو و همینطــور نظری

 يهـا یبررسـ شهودگرایی برگسون ابزار اصـلی پیـاژه در   . شناسانه بووه قلمداد کردروان

فردي بووه و نگاه تحولی او راهنمـاي عمـل پیـاژه     شناسیروان. تجربی پیاژه بوده است

االتر از تربیت نشاند و تربیـت  روسو به پیاژه آموخت که طبیعت را ب. گرددیممحسوب 

امـا  . از هـر گونـه تربیـت آمرانـه اسـت      تـر  مهـم دادن بـه تحـول تـدریجی    طبیعی و تن

                                                                                                                              
1. spatialization
2. narrativization
3. conciliation
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کانت به وي آموخته بـود کـه فهـم    . بندي نظریه پیاژه را کانت شکل داده استاستخوان

فـرد   هـا  آناي پیشینی است و ساختار فکر بشر واجد مقوالتی است که بر حسـب  مسئله

کانت همینطور بـه او آموختـه اسـت کـه درك مـا از      . دهدیمرا سامان  اشیحسۀتجرب

مواضع کانت، از خود پرسیده بـود کـه    تأثیرپیاژه تحت . جهان زمانمند و مکانمند است

شـکل   جیبـه تـدر  پیشینی از همان حد کودکی در کودك وجـود دارد یـا    يها شکلاین 

و  هـا  بحـث فاهمـه موضـوع اصـلی    گیري این مقوالت و صور چگونگی شکل. ردیگیم

بیش از شش دهـه  . پیاژه تحت عنوان معرفت شناسی ژنتیک وي قرار گرفت يهایبررس

دادن به این پرسش بود کـه کـودك چگونـه بـه فهـم واقعیـت نائـل        پیاژه به دنبال پاسخ

ـ . گرددیم در سـنت   اشیفیتوصـ کـارگیري روش تجربـی و   ه اگرچه پیاژه را به سبب ب

گرایی جاي ، ناگفته پیداست که او بیش از هر چیز در قلمرو عقلدهندیمر گرا قراتجربه

او معرفت شناسی است کـه در قلمـروي   . شناس نبوده استپیاژه هیچگاه روان. ردیگیم

  .هاي خود را محک زده استفرضیه شناسیروان

خود قـرار داده اسـت،    يهایبررسفردي را هدف درست است که پیاژه تحول درون

چنان . مواضع تئوریک او را در همان قلمرو محدود کرد توانینماز روي این تمرکز  اما

خود به اهمیـت تعامـل فـرد بـا محـیط، زبـان، فرهنـگ،         يها بحثکه پیاژه جا به جاي 

پـذیري از کانـت    تـأثیر که پیاژه بـا   ايمسئله. محکم دارد ییها اشارهآموزش و نظایر آن 

امـا  . شـود یمارهاي شناخت از درون به بیرون گشوده ، این است که ساختکندیممطرح 

که زبان، آموزش و فرهنگ در این گشـایش نقـش اساسـی     کندیمدر همان زمان اشاره 

بالفاصـله  . ، قابل توجه استاندازدیمبحثی را که پیاژه در حوزه زمان و مکان راه . دارند

هاي اجتمـاعی و فرهنگـی   ها که در تحول سهم اساسی دارنـد و فراینـد  پیاژه به پراکسی

و  کنـد یمپیاژه در طول راه نقایص نظریه خود را برطرف . پردازدیم، شوندیممحسوب 

پیـاژه  . دهـد یمـ خود قرار  يهایبررستوجه به محیط و تعامل کودك با آن را در کانون 

چیزي که . دهدیمما اکنون تمرکز خود را بر ساختارهاي هوش قرار . متوجه بحث است

. را انتخـاب کـرده اسـت    یبه حقپیاژه موضع . منطقی معروف است -ریاضی  به هوش

بلکه منطق و ریاضی جایگاه مناسبی . ریاضیات و منطق موضوع اصلی بحث پیاژه نیست

اي هـوش  در معناي پیاژه. کندیمدر نظر گرفته شده است که هوش آنجا خود را آشکار 
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ـ    اي دارد، هوشی که درمنطقی ریاضی معناي ساده کاربسـته  ه قلمرو منطقـی و ریاضـی ب

  .کندیمساخت  مسئلهجایگاهی که هوش خود را درگیر با . شده است

گـروه و روابـط    تـأثیر پیاژه به فرهنـگ و زبـان و    کنندیمبرعکس کسانی که تصور 

اجتماعی توجـه نـدارد بایـد گفـت اگـر چنـین بـوده اسـت، او نبایـد ایـن الـزام را در            

تا شرایطی ایجاد کنـد تـا ببینـد چگونـه کـودك بـه        آوردیموجود ه خود ب يهایبررس

وي و موضـوع بررسـی او در ارتبـاط     سـؤال تنهایی تمرین کند؛ و باید موضع فرد را با 

 رندیگیمچگونه شکل  ها ساختپرسش پیاژه از موضع کانتی این است که این . قرار داد

ت از ایـن منظـر پیـاژه    طبیعـی اسـ  . کندیمدست پیدا  ها ساختو کودك چگونه به این 

  .درصدد آن برآید تا متغیرهاي اثرگذار را حذف یا کنترل کند

از . زبـان را در گفتگـو کاویـده اسـت    . وافري برده است ةپیاژه از زبان استفاده و بهر

 مسـئله ایـن  . استفاده کرده اسـت  ها شیآزماانداختن و به راه هایوارسابزار داستان براي 

اهمیت داستان بـه خصـوص در بررسـی تحـول اخالقـی آگـاه        پیاژه به. تصادفی نیست

اخالقـی   يهـا  داسـتان اي که کولبرگ و گلدمن و دیگران به تأسی از وي از مسئله. است

که الزم است در اینجـا بـه    ايمسئله. اند کردهبراي وارسی رشد و تحول اخالقی استفاده 

مربـوط   مسـئله . جزئـی اسـت  از توسل به ابن موارد بعضا  تر قیعمآن اشاره شود قدري 

ممکـن اسـت   . و مشـکالت پـیش رو  دهـی بـه مسـائل    است به ظرفیت نظریه در پاسخ

ـ نظراي از پژوهشـی خـود، در گوشـه    يها پرسشعالیق و  تأثیرپرداز تحت نظریه  اش هی

بـه معنـاي نـاتوانی و عـدم ظرفیـت       ايمسـئله پرداز به اما نپرداختن نظریه. ایستاده باشد

ـ . نیسـت  نظریه مورد نظر یـک نظریـه را فعـال کـرد و توانـایی       يهـا  تیـ ظرفتـوان یم

. پـردازان خـود قـرار دارنـد    فراتر از نظریه ها هینظر. پاسخگویی نظریه را به چالش کشید

اش نهفتهيها تیظرفکه در قلمرو آن و بر حسب  کندیمیک نظریه پارادایمی را ترسیم 

  . مطرح اخذ کرد ياه پرسشاي را در قبال تازه يها پاسختوانیم

هاي انجام شده، هیچ یک سـاختمان نظریـه   و نظر نقدهانکته مهم دیگر این است که 

اي اشاره کرده است و یـا نقایصـی را   پیاژه را تهدید نکرده است؛ بلکه به امر غفلت شده

هـاي علمـی امـري معمـول و ممـدوح      در دل نظریه ییها ابرامچنین رد و . دریافته است

پرداز صورت گیرد، خواه از جانـب منتقـدان   ن تالش از جانب خود نظریهخواه ای. است
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نه تنها نظریه پیاژه را الغر نکـرده اسـت،    نقدهاکه هیچ یک از  مضافاً. سازماندهی گردد

هاي مطـرح شـده را رد نکـرده اســت و    ظریـه پیـاژه هـم هـیچ یــک از پیشـنهاد     بلکـه ن 

را موجه یا ناموجه قلمداد کرده است هرچند بعضی . نداشته است ها آنسرناسازگاري با 

  .از کنارشان گذشته است ها آناهمیت به یا بی

در نهایت به طور مشخص در ارتباط با مواضع برونر باید اشاره کرد که به زعـم وي  

 يهـا  صـورت دو دستگاه موازي و دو استراتژي مستقل وجود دارند که جدا از هـم بـه   

در حالی که ایـن دو  . بندي واقعیت مشغولندورتپارادایمی و روایی به کار ساخت و ص

. زبـان واجـد دو نـوع حرکـت اسـت     . استراتژي کارکرد زبان و برخاسته از زبان هستند

و بـر   دهدیمو آگاهی را شکل  پردازدیمحرکت همزمانی که مطابق آن به خلق استعاره 

ایـن دو  . دپـرداز یمـ سـازي  ه کار مفهومو ب کندیمسازي حسب حرکت درزمانی روایت

جداسـازي ایـن دو   . دهنـد یمـ حرکت به صورت در هم تنیده و یکپارچه زبان را شکل 

پـذیر  امکـان  حرکت به لحاظ تحلیلی هر چند ممکن است اما بـه لحـاظ عملـی اساسـاً    

و بـر حسـب آنهـا بـه کـار       دهدیمزبان هر دو کار را در کنار هم انجام  بنابراین. نیست

  . ي مشغول استپردازازي و استعارهسمفهوم

سازي اسـت کـه تـابع    فهم روایی بر خالف تصور و پنداشته برونر، همان کار مفهوم

حرکت درزمانی زبان است و نه حرکـت همزمـانی زبـان کـه کـارش تفکـر مجـازي و        

را در قالب حرکـت   ها استعارهروایت فرایندي از فعالیت زبانی است که . استعاري است

در  هـا ياسـتراتژ در هر حال ایـن  . کندیممفهومی تبدیل  درزمانی زبان به روایت و مدل

و  شـوند ینم؛ موازي با هم قلمداد کنندیمهم تنیده و یکجا در زبان نمود و عینیت پیدا 

فهم . زبان پرداخت و جنبه دیگر را نادیده انگاشت مسئلهاي از به جنبه توانینمبنابراین

ویی وامدار حرکت همزمـانی زبـان اسـت    روایی برخاسته از حرکت درزمانی زبان، از س

زمـانی زبـان، ایـن    و از سـویی بـر حسـب حرکـت در     پـردازد یمـ که به تولید استعاره 

و در بسـتر زمـان بـه آن هویـت تـاریخی       کندیماجتماعی  يها تعاملرا وارد  ها استعاره

هر فهمی در عین حال کـه  . لذاست که هر جنبه زبان واجد جنبه دیگر آن است. دهدیم

هر فهمی در عین حال که معاصر . استعاري و مجازي است، روایی و مفهومی نیز هست

نکته اي که در پایـان بایـد بـه آن توجـه داد همـین      . شودیماست تاریخی نیز محسوب 
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هـاي مفهـومی و روایـی و اسـتعاري فهـم      است که آموزش همزمان باید به جنبه مسئله

ناشـی   ها آموزشبودن و فهم ناپذیر ها آموزشناکارآمدي . توجه کافی و وافی نشان دهد

  .گرفتن کلیت فهم استو نادیده ها انقطاعار همین 
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