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ه بلکا  ،جهانماان  تنهانه آن، وسیله هسازد که بمیمجهز دهد و ما را به جعبه ابزاری فرهنگ ذهن ما را شکل می

 .دهیممیشکل را نیز برداشتمان از خود و نیروهایمان 

 

 

 

Jerome Seymour Bruner  (1915 - ) 

 مروری بر زندگی شخصی و علمی

است. برونر  ،ویکمو بیست در قرن بیستم 3گرای شناختی سازندهشناسروان با گرایش 2تربیتیشناسی روان برجستههای یکی از چهره

های وی با تدوین یک نظریه آموزشی، به توسعه رشتهآورد. نامی است که پیاژه، برونر و ویگوتسکی را گرد هم می 4گرایی اجتماعیسازنده

 نیویورکدر  ای یهودیخانوادهمتولد این متفکر یکصد ساله، . نموده است ارزشمندیهای کمک 5یدرس ریزیبرنامه شناسی تربیتی وروان

همکار پژوهشی  ،با آلپورت. (9149) گرفت شناسیدکترای روان ،از هاروارد. است و هاروارد 6های دوکآموخته دانشگاهدانش، (9195)

 بوده سرگرمی عمده او سفرهای دریایی همکاری داشت. ،شناسروانعنوان کا بهارتش آمری با ،جریان جنگ جهانیو در  دکتراپس از د. بو

 .است

با  همکاری .است ،: یک پارادایمیهمخواندر باب ادراک نا ،تأثیر عوامل انگیزشی بر ادراک مورددر (، 9141) 7با پستمناو مقاله اولین    

. ، از آثار دیگر اوست(9156) مطالعه تفکر انتشار در ،نو و اوستینو با گود (9156) نظرها و شخصیتنقطهاسمیت و وایت، در تألیف 

که از لحاظ قبول نقش عوامل محیطی و فرهنگی در رشد شناختی  شدارائه دیدگاهی  منجر بهبه رشد شناختی کودکان برونر عالقمندی 

-، پس از نیم قرن سیطره رفتارگرایی بر علم روانای در انقالب شناختی دهه شصتنقش سازندهاو و زبانی کودکان، با پیاژه متفاوت بود. 

 شناسی داشت.

، 9162در . بود آن رئیس و سپس 8همکار میلر ،مرکز مطالعات شناختی هاروارددر ابتدا  .بود کاردر هاروارد مشغول به  9172تا برونر     

-روان 9181تا  9172از رئیس این انجمن شد. ، 9164در  و شد 1شناسان آمریکااز انجمن روان ،دریافت جایزه علمی ممتازمفتخر به 

نیز،  9187در را دریافت نمود.  91مدال طالی سیباهای برجسته و اساسی، برای پژوهش، 9174در  .بوددانشگاه آکسفورد شناس تجربی 

 .گرفتالمللی ز این بنیاد بینا را 99جایزه بالزان، های مهم و تأثیرگذارخاطر پژوهشبه

-عمل قانونی از طریق ابزارها و دانش رواندرک ر مدرسه حقوق دانشگاه نیویورک، در باب نظریه عمل قانونی و ، د9119از برونر    

های فرهنگی از حکایت و تفسیر برای فهم ، مشغول بوده است. عالقمندی او به استفادهشناسیشناسی، ادبیات و زباننسانشناسی، ا
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رم، برلین، سوربون، های از دانشگاه وی شود.( دیده می2112و آمستردام و برونر،  2112 برونر،در ) در حوزه حقوق فرایندهای قانونی

انفرادی ) دیک بیست کتاب و بیش از بیست مقاله مهمو نزکرده دریافت افتخاری دکترای هاروارد، کالیفرنیا و برکلی کلمبیا، ییل، جنوا، 

 است. تألیف نموده (مشترکیا 

این ( است. 9347، روش آموزش و پرورش)ترجمه شده توسط منوچهر افضل، به نام  ایند آموزش و پرورشفر ،اولین کتاب اصلی او   

 شناسی و علومو روانتعلیم و تربیت تراز اول نفر از متخصصان  35متشکل از  ،9151در وودزهول در  حاصل مباحث کنفرانسیکتاب 

ریزی درسی منظور بررسی و اصالح نظام آموزشی و برنامهبه وی است که به ریاست ،)همچون اسکینر، گانیه، اینهلدر و جورج میلر(

موضوع و اهمیت آن در  مشتمل بر مباحث ساختار . کتاب،تشکیل شد ،توسط شوروی سابقبه فضا پس از پرتاب اسپوتنیک آمریکا، 

از طریق تربیت معلم و ارتقای وسایل  تدریس کمک به نهایتاًو  ، انگیزۀ یادگیری، تفکر شهودی، آمادگی برای یادگیریانتقال یادگیری

نویسد: شاید کتابی به اهمیت این کتاب در ، از قول نقادان کتب علمی میروش آموزش و پرورشافضل، در مقدمه است.  کمک آموزشی

های ی تربیتی دههها، برنامهدر کتاب فوق های تربیتی ویدیدگاه حوزه آموزش و پرورش، در سی سال قبل از آن نوشته نشده باشد.

 اند.را از خود متأثر نموده شصت و هفتاد

سنتی نمایانگر قدرت شهود، طور بهکه را  دستیچپمفهوم (، 9162) در باب دانستن، مقاالتی از نوع دست چپی در کتاب برونر   

ظم، عقالنیت و انضباط است قرار دستی که حاکی از گرایش به فضایل ندر برابر مفهوم راست، شوددر نظر گرفته میاحساس و فوریت 

دیگری . مباحث مهم کندصحبت می ،در تبیین نقش شهود در فرایند دانستن، تدریس و تبدیل دانش به عملدهد و بر این اساس، می

کتاب این در  ،قضا و قدرو  انسان بهفروید  نگرششناختی، اسطوره، فرایند یادگیری، هویت، دانش زیبایی در باب ماهیت خود، خالقیت،

به سوی یک نظریه " در برونراست.  شدههایی ایجاد گرا، تعدیلهای بعدی، بین دیدگاه شهودگرا و دیدگاه عقلدر چاپ مطرح شده است.

نظریه  ودر زمینه رشد هوش کودکان ش دیدگاه ،(9179) ارتباط تربیت( و 9166) مطالعاتی در رشد شناختی ،(9166) "آموزشی

 .نموده استتر ، کاملخود راآموزشی 

، در تاریخ زندگی دو دوره ابتدایی و انتهایی متمایز از یکدیگرنشان دهنده ، نوددهه  شصت و هفتاد، باهای در دههمقایسه آثار برونر    

، چرخش او به سمت (9116) فرهنگ آموزش و پرورش، در مفهوم فرهنگ است. اوهای در دیدگاه تحولاست. کلید فهم  علمی وی

-در این کتاب ادعا می دهد.فرهنگ با نظام آموزشگاهی را نشان می رابطههای او در زمینه بر تفکر و شناخت و دیدگاه شثراتفرهنگ و ا

کند، بلکه حتی هایی برای ساختن جهان مجهز میفرهنگ نه تنها ما را به برنامه ؛دهدکند که فرهنگ است که به ذهن ما شکل می

 سازد.هایمان را متأثر میبرداشت ما از خود و توانمندی

 و افکار هااندیشهشرح 

در دهه  94گشتالت یشناسروانو  93نیتزالیب ،92کانتتأثیرپذیری از دلیل بهو  به بحث ادراکبرونر عالقمندی پیرو : فلسفی تعلقات

و ادراک مورد گرای او در ه سازندهکه معرف دیدگا ارائه دادفرایندهای ادراکی با تأثیرات بیرونی تعامل به را نگاه جدیدی  برونر، چهل

 .استرشد هوش و شناخت 

 فرایند آموزش و پرورش،)فصل سوم  در نیل به یادگیری)به عنوان یکی از منابع معرفت(،  95با دفاع از اهمیت تفکر شهودیوی     

سازد. همچنین در خصوص ماهیت ، ارزش این تفکر را در کنار تفکر منطقی و تحلیلی خاطرنشان می(9162، ...در باب دانستنو  9161

، بحث در باب دانستن...و در فصل آخر  ؛سازدیادآوری میدر یادگیری و پژوهش خودشناسی را و نتایج ، اهمیت عمل اکتشافانسان، در 

 طرح این بحث که با، (9161) فرایند آموزش و پرورش انتهاییدهد. در فصل مورد اشاره قرار می ،ر و امکانیقدتجبر و اختیار را با عنوان 
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-گذاری برای تولید وسایل آموزشی و کمکتر است یا سرمایهمعلم برای کمک به تدریس مهم جایگاه و اقتدارگذاری روی آیا سرمایه

گیری، مورد توجه قرار را برای تصمیمدو دیدگاه هر یک از این ررسی مبانی فلسفی اهمیت ب، تر برای معلمو پذیرش نقش فرعی آموزشی

 .دهدمی

-)به را ماندگی آمریکا از شوروی در پیشرفت علمیدر نقد دیدگاه ماشینی نسبت به ذهن انسان، عقب 96رغم همسویی با دیوییبهبرونر    

که از لحاظ  دانستمیمحوری تجربه 97ییگراحاصل پیروی از پیشرفت(، 9157)در  به فضا توسط شوروی اسپوتنیکطور مثال، پرتاب 

که تربیت باید در هماهنگی و اشتراک فرد با آگاهی اجتماعی دیگران، پیش رود با دیویی در این برونری استوار بود. فلسفی بر نظریه دیوی

 نیز تأکید دارد. 98موافق است و باالتر از آن، به نوآوری و فراتر رفتن از فرهنگ جاری

 ه است.ساختتأثر را، از خود م و ماهیت دانش ه انسانبنسبت برونر گرای سازنده و هایی است که نگاه فرهنگیاز شخصیت 91ویگوتسکی 

های عقالنی و فعالیت شودهای دیگر و فرهنگ، ساخته میمعتقد است که ذهن انسان، از طریق تعامل با انسانگرا، سازنده (9162) برونر

فاهیم فرهنگ، معناسازی، حکایت و جایگزینی م بلکه امری جمعی است. ؛شخصی نیست خرد انسان امری صرفاًدرونی، تداوم گفتگوست. 

 از ویگوتسکی است او ، ناشی از همین تأثیرپذیرینودذهانی بودن، به جای مفاهیم ساختار، اکتشاف و تفکر شهودی، در دهه االبین

 .(2118)تاکایا، 

: درک موضوع، آمده است ،21ارساخت تأکید بربرای چهار مزیت این ، (9161) فرایند آموزش و پرورش: در در یادگیری ارتأکید بر ساخت

د؛ و ارتباط بین دانش مقدماتی و دانش پیشرفته، شومیمانند؛ انتقال یادگیری، مؤثرتر شود؛ جزئیات، بیشتر در یاد میتر میقابل فهم

برانگیختگی پذیری آن، کاهش از سوی دیگر، عدم توجه به ارتباط دانش با ساخت بنیادی آن، باعث کاهش تعمیمشود. پذیر میامکان

 شود.برای یادگیری و افزایش احتمال فراموشی می

این  معتقد است که ساخت، ،در یادگیری گیری ساختشکل با تأکید بر اهمیتو  29: برونر با تأثیرپذیری از مفهوم بینشتفکر شهودی

ای که ارتباط گونه، بهوضوعی به موضوعی بپرد، از مای شهودیگونهو به های الزمآورد که بدون طی کردن گامامکان را برای فرد پدید می

آموزی نحوه استفاده از (، در خصوص نقش الگوها در پرورش این نوع تفکر معتقد است: اگر دانش9161) برونر مطالب مبهم به نظر برسد.

عید است به این نوع تفکر تجربه نکرده باشد، ب ها به شیوۀ شهودی توسط بزرگترهایش را شخصاًتفکر شهودی و پاسخ دادن به پرسش

 ، اشاره به ارزش تفکر شهودی در برابر تفکر تحلیلی و عقالنی دارد."...در باب دانستن"همچنین در  اعتماد و در آینده از آن استفاده کند.

 برای ذخیره (،9167برونر ): رشد هوش

و بازنمایی  24جسمی، بازنمایی ت23مل بازنمایی عملی، شا22ها در حافظه، به سه شیوۀ بازنماییسازی یا رمزگذاری اطالعات و دانش

 .باشدحل رشد شناختی پیاژه میمعادل مرا کند که تقریباًاشاره می 25نمادی

پیاژه در رشد تفکر، در خصوص نسبت تفکر و زبان است. در حالیکه پیاژه، تفکر را مبتنی بر نظامی از  باتفاوت عمده برونر : زبان و تفکر

 (.9381، )بیلر داندشده میو تفکر را زبان درونی ند، برونر، زبان را عامل اصلی رشد هوشدامنطق درونی می
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در کاهش یا افزایش رشد و تجربه، از نظر نقش رسش در رشد شناختی و میزان تأثیر محیط  ،برونر نظریه رشد شناختی: آمادگی

های الزم را ایجاد توان آمادگیبه این معنی که می ؛حقیقی استآمادگی مفهومی نیمه ،متفاوت است. وی معتقد استبا پیاژه شناختی، 

 .)همان( کرد، آموزش داد یا ارتقا بخشید

و ترجیح نوع  (دنیوی، بدنی، اخالقی و شخصی) ، با اشاره به چهار نوع کمال(9169) عمل اکتشاف: برونر در مقاله 46یادگیری اکتشافی

-نویسد: آموزش پژوهش از طریق اکتشاف، چهار نتیجه عملی مفید برای فراگیر بهمی ،شود(به اکتشاف خود مربوط می رفاً)که ص چهارم

کند؛ های بیرونی به درونی، فراگیر را به ادامه اکتشاف، تشویق میدهد؛ با تغییر پاداشهمراه دارد: استعدادهای ذهنی فرد را رشد می

برای طراحی  ،از الگوی یادگیری اکتشافی برونر بخشد.حافظه را بهبود می ینگهدارسازد؛ و را برای فرد روشن می اییادگیری مکاشفه

 ( استفاده شده است.2118چمپاین، دافی و پرکینز،  )مثالً های درسیبرخی برنامه

ی ش پیشنهادواست. ر 28و ساختارمند دانش و موضوعات درسییافته هدف تربیت از دید برونر، فهم انتظام: 47دَوَرانیبرنامه درسی 

 کهاصل  این با توجه به(، معتقد است 9161) برونر و یادگیری اکتشافی است. دورانییابی به این هدف، برنامه درسی برونر برای دست

اگر به شکلی  ،ترین موضوعاتطور صحیح آموزش داد، حتی پیچیدهبه ،به هر کودکی ،توان به نحوی از انحااساس هر موضوعی را می

، ساختار نامه، بر اساس مراحل شناخت انساندر این برتوسط کودکان سنین پایین قابل درک هستند.  ،ارائه شوند دهی ومناسب سازمان

آموز در طی تحصیل، با هر بحث درسی چند دانش و دنشوصورت پیوسته و از ساده به دشوار تنظیم میو مفاهیم اصلی دروس مختلف به

 .شوندعات جدید با اطالعات قدیم، مرتبط میاطال ،که در هر مرتبه کندبار برخورد می

گرا و رفتارگرای کالسیک که ذهن های محاسباتی تجربهذهن انسان، از دیدگاه خصوص یادگیری و در برونر: نقش فرهنگ در یادگیری

طرفه از عانی و نیز یادگیری یکها و مامور واقع، ارزشناوابسته  فرهنگگیرد. او با دریافت دانستند، فاصله میانسان را چون لوح سفید می

فرهنگ داند؛ در حالیکه در شود، می که باید انتقال داده محتواییعنوان باال به پایین موافق نیست. برونر در آثار اولیه خود، فرهنگ را به

 (.2118)تاکایا،  گیردها در آن صورت میاست که انتقال ارزش ایزمینهعنوان ، فرهنگ به(9116) تربیت

به دنبال روشی بود که کودکان بتوانند مانند  وی. های شاخص برونر استیکی از فعالیت، پذیرش ریاست کنفرانس وودزهول :هافعالیت

 ،که کودکان در هر سنیکرد ادعا  بر همین اساس، های علمی را دریافت نمایند.های کاوشنه اینکه فقط فرآورده ؛دانشمندان فکر کنند

درسی، به جهت طرح این تأثیر برونر بر حوزه برنامه :گویدمی(، 9114) یزنرآ. آنها را درک نمایندها، ایدهت ارائه منطقی در صورتوانند می

درسی مثل های محوری یک رشتهیعنی نحوه ارتباط بین مفاهیم و ایده) یدرسهای ساختار رشتهآموزان باید دانش کهایده محوری 

 نکارناپذیر است.چنگ بیاورند، ارا به ریاضی(

واحد درسی  مورددر جامع  ایپروژهبا تدوین  ،(9165برونر )، کودکانبا تفکر  های درسیسازی ساختار رشتهمنظور متناسببه    

از کاربرد عملی ای ، نمونهشناختیانسان -با رویکردی اجتماعی، 21(.M.A.C.O.S) یمطالعاتانسان: دوره با عنوان  ،مطالعات اجتماعی

چنین طور مختصر اینبه ،درسچارچوب اصلی این . های شصت و هفتاد، نشان دادرا در دههشناسی در تعلیم و تربیت واننظریات ر

در نظر  ،داده و خواهد داد لو عواملی که انسانیت او را شک عنوان یک نوعموضوع این درس انسان است: ماهیت او به» معرفی شده است:

اند؟ دهندۀ انسانیت آنهاست؟ چطور به این راه سوق داده شدهها، نشانانسان چیزِشود: چهمطرح می اصلی پرسشطور کلی سه ماست. به

وضوع اساسی و مهم در ساخت پنج مها و تصاویر متعدد، فیلمها، بازیبا استفاده از . سپس «بیشتر چنین کنیم؟ ،توانیم آنها راو چطور می

ها و مقایسه بین شود. در طی بحث، به بحث گذاشته می(انساننگاه جهانی به و  یپرورعی، کودکاجتما ابزارسازی، سازمانزبان، انسان )

، (ها، تشویق به حدس زدن، تشویق به مشارکت و تهییج آگاهیتأکید بر تفاوت) یاختصاصنات مختلف، از چهار شیوه انسان و حیوا

                                                 
26. Discovery learning 

27. Spiral Curriculum 

28. Disciplined understanding 

29. Man: a course of study-M.A.C.O.S. 
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آموز در اکتشاف، فهم و فرایند کسب دانش، و بر مشارکت دانشمات پرهیز خاطرسپردن صرف معلوبرونر سعی دارد از به شود.استفاده می

عالقمندی به  ؛آموز به توانایی ذهنی خودآمیز این طرح، باید این نتایج را به بار بیاورد: اعتماد و احترام دانشاجرای موفقیت .تأکید نماید

برای تحلیل ماهیت دنیای اجتماعی خود؛ انتقال حس احترام به  ها و زندگی اجتماعی انسان؛ کارآمد ساختن آنهاشرایط، گرفتاری

 ستد ناتمام با تکامل بشر. آموز با حسی از داد وخود واگذاری دانشبهو انسان؛ نوع های ها و مخمصهظرفیت

سبک نوآورانه آن، برنده خاطر و بهاجرا  و متوسطه آموز ابتداییدانش 411111 حدودایالت برای  47در  یدرسواحد این ، هفتاددر دهه 

شده در مورد واحد درسی مطالعات اجتماعی برونر، همگی مؤید آن انجام هرچند مطالعات. چندین جایزه از مؤسسات مختلف گردید

در درس مطالعات گروه آزمایش و کنترل آموزان دانشعدم وجود تفاوت  مبین، 9175، 31طور مثال، مطالعه تردوِل و زودیکوفبه) نیست

بی به یاکنند که این دوره در دستاعالم می صراحت بهارزیابی این دوره،  (، در9171) 39، مو و والتروایتال ،هنلی، اما (تماعی پایه پنجماج

 به، .M.A.C.O.Sهای دیگری از تدوین واحدهای درسی همانند نمونه)برای مطالعه بیشتر در خصوص  اهداف خود، موفق بوده است

Teaching strategies for the culturally disadvantaged, by Hilda Taba & Deborah Elkins, 1966 

 (.شودمراجعه  http://www.macosonline.org/courseو این سایت 
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