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 ییگرا یادگیري به نام سازنده يها دگاهیهدف این مقاله معرفی و ارزیابی یکی از جدیدترین د

(constructivism) اخیر شهرت زیادي کسب کرده است، اما ایده این  يها در سال ییگرا اگر چه سازنده. است

فالسفه . در کارهاي ارسطو، افالطون و سقراط یافت توان یاز این دیدگاه را م ییها جنبه. نظریه جدید نیست

این دیدگاه مؤثر بوده  يریگ اند که در شکل وزي نیز نظریاتی ارائه نمودهجدیدتر مثل جان الك، کانت و پستال

داشته است، تا این حد که به عنوان  يتر یمبانی این دیدگاه نقش اساس يزیر یدر پ يتر ینقش اساس اژهیپ. است

ال برونر و در عین ح. مدرن فراهم ساخته است ییگرا شناخته شده و مبنایی را براي سازنده ییگرا پدر سازنده

از زمانی که ارنست فون گالسرزفیلد، . باشند یخصوص م نیویگوتسکی نیز داراي نظریات قابل توجهی در ا

 دگاهید نیآموزش ریاضیات ارائه کرد، ا یشناس روان یالملل نیافراطی را در یازدهمین کنفرانس ب ییگرا سازنده

 .گاه مذکور تبیین گردد و مورد ارزیابی قرار گیرددر این مقاله تالش شده است دید. یافت یالملل نیشهرت ب

 مقدمه

. اخیر شهرت زیادي کسب کرده است، اما ایده این نظریه جدید نیست يها در سال ییگرا اگرچه سازنده

) م.ق 320 470 يها بین سال( افتیدر کارهاي سقراط، افالطون و ارسطو  توان یرا م ییگرا از سازنده ییها جنبه

ها  اظهار داشته است که انسان) م 330اواسط ( نیسنت اگوست. اند که در خصوص شکل گیري دانش سخن گفته

. البته این عقیده باعث رودرویی او با کلیسا شد. بر تجربه حسی اعتماد کنند دیبا یدر جستجوي حقیقت، م

معتقد بودند ) م 19تا اوائل قرن  18ن اواخر قر(و کانت ) م 18تا  17قرون (فالسفه جدیدتري مثل جان الك 

کانت توضیح داد که تحلیل منطقی اعمال و اشیاء منجر به رشد دانش و . رود یتجربه فرد نم يکه دانش فراسو

، به طور ییگرا اگرچه فلسفه اصلی سازنده. کنند یکه تجربیات افراد، دانش جدید را تولید م شود یاین دیدگاه م

. قرن قبل از او به نتایجی مشابه رسیده بود 1کلی، به پیاژه نسبت داده شده است، اما هاینریش پستالوزي نیز 

 ينوآور. او باشد یبیان نمود که فرآیند تربیتی باید مبتنی بر رشد طبیعی کودك و تأثیرات حس يپستالوز

ها به جاي لغات، از طریق حواس  اینکه بچه آموزشی اساسی پستالوزي عبارت بود از اصرار وي مبنی بر

نامید، در حالی که  learning) (rote وار یرا یادگیري طوط (mindless) وي یادگیري بدون تفکر. آموزند یم

شناخته  ییگرا پدر سازنده اژهیبه هر حال، پ. کودك در خانه و خانواده ارتباط داد اتیبرنامه درسی را باید به تجرب

 .)2000ویلیام و اتکینسون،(مدرن فراهم ساخته است  ییگرا براي سازنده شده و مبنایی

افراطی را در یازدهمین کنفرانس  ییگرا سازنده هی، نظر1983از زمانی که ارنست فون گالسرزفیلد، در تابستان 

بسیار قابل توجه  يا هیبه عنوان نظر ییگرا آموزش ریاضیات در مونترال ارائه کرد، سازنده یشناس روان یالملل نیب

 :دهد یشرح م نیرا چن ییگرا سازنده يو). 2000چایدر،(شناخته شد  یالملل نیدر سطح ب

بر » .ریشه دارد (Cybernetics) و سیبرنتیک  شناسی اي است در خصوص دانش که در فلسفه،روان نظریه«

 ییگرا به عبارت دیگر، سازنده .شود یاساس این دیدگاه، دانش توسط فرد و از طریق تعامل وي با محیط، بنا م

فون ( کند یدانش را از تجربه بنا م همتا یچگونه یادگیرنده به نحوي ب نکهیاست در خصوص ا يا هینظر

، که هر دو داراي ییگرا از نظر فلسفی در نقطه مقابل رفتارگرایی و شناخت ییگرا سازنده). 1987گالسرزفیلد،
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خارج از ذهن وجود حقیقی دارد و  تیمعتقدند که واقع ها ستیرئال. فلسفی رئالیستی هستند، قرار دارد يربناهایز

 .)1987داك ورث،(هدف آموزش، انتقال ساختار این واقعیت به ذهن شاگرد است 

 و با اتخاذ رویکردي کامال اند دهیرا به چالش کش فرض شیاین پ انیگرا در سالهاي اخیر تعدادي از شناخت

شناسان  روان). 1380فرد دانش،(اند  دانش را تابعی از چگونگی ساختن معنا از تجارب فرد معنا کرده یستیآل دهیا

گذشته متفاوت  انهیگرا لیتحو يها هیکه با نظر آورند یاز یادگیري روي م يدیو مربیان به تدریج به دیدگاه جد

  امروزه.شناختی هستیم هاي روان ب نظریههمگرایی و تضار  ما در میان یک«: دیگو یم کیرسن. است

شوند سهیم  شناختی به طور کلی در این فرضیه که دانش توسط یادگیرندگان ساخته می علوم

 ).1987رسنیک،(»هستند

تفکر در خصوص یادگیري  انهیگرا در تعلیم و تربیت بدین معنی است که مربیان به یک شیوه کل ییگرا سازنده

دیدگاه بسیار تحت تأثیر  نیا. است میاعتقاد پیدا خواهند نمود که امري کامال متفاوت با روش تدریس مستق

از  نیچن نظریه هم نیا. دهند یویگوتسکی اهمیت م يها افراد بسیاري نیز به نوشته. معرفت شناختی پیاژه است

 يمحورها نیتر بر طبیعت ساختنی فرآیند یادگیري از جمله مهم اژهیپ دیتأک. برونر منشأ گرفته است يها دگاهید

، بنا بر این فرآیند یادگیري نسبت به رسد یاو معتقد است که فرد بر اساس عمل به شناخت م. مباحث اوست

و در هر مرحله از  شود یفرد به دنبال تجارب شخصی به شناخت نائل م. موضوع یادگیري، اهمیت بیشتري دارد

که براي یک نوزاد عبور از  کند یفرد در فرآیند یادگیري از مراحلی عبور م. کند یدگی این تجارب را معنا مزن

اعمال  يریگ حرکتی به تدریج و پس از شکل یکودك در مرحله حس. ها عمدتا مبتنی بر حواس اصلی اوست آن

در این مرحله، که پیاژه آن را پیش . دشو یبا جهان مواجه م تر دهیچیو با روشی پ تر افتهیو تفکرات سازمان 

و حافظه و تخیل در فرآیند  کند ی، افکار کودك انعطاف بیشتري پیدا منامد یم (preoperational) عملیاتی

، کودك قادر به شود ینامیده م operations) (concrete در مرحله بعد که عملیات عینی. شود یآن وارد م

عینی وابسته است، و نهایتا در مرحله  يها ولی همچنان به مثال شود یاطالعات داده شده م يرفتن به ورا

 شود یکه از نظر پیاژه باالترین دوره رشدشناختی است، فرد قادر م (formal operations) عملیات صوري

گذر مرحله به مرحله از  رشد شناخت را اژهیبنا بر این پ. منطق صوري را در مورد مسائل انتزاعی نیز به کار برد

 سمیبر اساس نظریه او، مکان. داند یدرونی نوزاد به ظرفیت بزرگسالی براي استدالل منطقی و مجرد م يها بازتاب

هر فرد  طیمح. و خاص اوست رینظ یو حاالت رشد شناخت، عام و جهانشمول است، ولی رشد شناخت هر فرد ب

ر این رشد شناخت هر فرد محکوم فرآیندهاي عام رشد ذهنی و هم ، بنا بکند یوضعیت خاصی را بر او تحمیل م

 ).1375خرازي،(نوع تجارب خاص اوست 

شناختی جزو اهداف  يها از سوي دیگر برونر، از حامیان مهم پیاژه، معتقد است که رشد درك مفهومی و مهارت

 یحرکت. شود یحاصل م رشد از نظر او تنها با توجه به سه شیوه تفکر نیا. مهم تعلیم و تربیت است

(enactive)تصویري، (inonic) و نمادي (symbolic).اصلی معنا بخشیدن به تجارب  يها این سه شیوه راه

در سطح . دیآ یمستقیم مواد و اشیاء به دست م ياز راه دستکار يریادگیدر سطح حرکتی، . کودك است

در سطح نمادي، به . شوند یحقیقی دور م ء یو یک گام از ش ندیآ یتصویري اشیاء با تصاویر ذهنی به نمایش درم



 

 13 از 4 صفحه

 

در این سطح زبان به عنوان ابزار مهم تفکر مطرح . شود ینمادها تفکر انجام م يجاي اشیاء و تصاویر ذهنی، بر رو

 ).1375گالور و بروینگ، ترجمه فارسی (شود  یم

فلسفی  يها دگاهی، که آن را در زمره دییگرا زندهشناسانه سا معرفت فرض شیپ نیتر که مهم مینیب یبنا بر این م

فرد است  يها معنا به عنوان تابعی از چگونگی ساختن آن بر اساس تجربه يریگ ، شکلدهد یقرار م یستیآل دهیا

 ).1997ویلیامز و بادن،(

 ییگرا مبانی سازنده

یا حداقل آنرا مبتنی بر ادراك و تجربیات خود  سازند یواقعیت خویش را م رندگانیادگی، انیگرا به عقیده سازنده

ذهن و اعتقادات شخصی است که  يبنا بر این دانش شخصی تابع تجربیات پیشین، ساختارها. کنند یتفسیر م

در ادراك از تجربیات فیزیکی و  داند یشخص م 1آنچه . ردیگ یبراي تفسیر اشیاء و وقایع مورد استفاده قرار م

 ).1991جوناسون،(ریشه دارد  شود یذهن فهمیده م اجتماعی که به وسیله

به عنوان افراد یک جامعه با  میتوان یاگر هر فرد دیدگاه خودش را در باره واقعیت داشته باشد، ما چگونه م

تکنولوژي فکر،به « ◌ٔ یکدیگر ارتباط برقرار کینم و یا همزیستی داشته باشیم؟ جوناسن این موضوع را در مقاله

استنباط نادرست از   شاید شایعترین«: دهد یمورد بحث قرار م» گرا طراحی سازنده  الگويسوي طراحی یک 

  سازیم که آن واقعیت فقط در ذهن داننده همتا را می واقعیت بی  گرایی این باشد که هر یک از ما یک سازنده

 ».شود است که این بدون شک به آنارشیسم ذهنی منجر می

افرادي  يها را در نوشته ییگرا سازنده يها شهیگذشته جستجو شود، ر یشناخت نفلسفی و روا يها هیاگر نظر

تأثیر در کار پیاژه بود که به  نیتر شیب. یافت توان یو هابرماس م ییویمانند برونر، الریک نایسر، کانت، کوهن، د

 .وسیله فون گالسرزفیلد تفسیر و توسعه یافته است

 ییگرا مفروضات سازنده

 .شود یتجربه ساخته مدانش از -1

 .یادگیري فرآیند تفسیر شخصی از جهان است-2

 .ابدی ییادگیري فرآیندي فعال است که با ایجاد معنی مبتنی بر تجربه توسعه م-3

در هم تنیده شود نه اینکه یک فعالیت مجزا  فییادگیري باید در محیطی واقعی باشد با آزمودن باید با تکال-4

 ).1997امریل،(باشد 
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 و طراحی آموزشی ییگرا سازنده

هستند، انتقال طراحی آموزشی از رفتارگرایی به  گرا ینیماهیتا ع ییگرا از آنجا که رفتارگرایی و شناخت

از  ییگرا رفتارگرایی و شناخت. باشد یمهیج نم ییگرا به سازنده ییگرا همانند حرکت از شناخت ییگرا شناخت

عملکرد مبتنی بر  يریگ اهداف و اندازه نییتحلیل تکلیف و خرد کردن تکالیف به قطعات قابل کنترل، تع

در دیدگاه نظري با یکدیگر بسیار  ییگرا که رفتارگرایی و سازنده ی، درحالکنند یتعیین شده حمایت م يها هدف

مثال از همسازي عبارت است از این حقیقت  کیدارد؛  ییگرا تشابهاتی با سازنده ییگرا شناخت. متفاوت هستند

جمله پرکینز توجه  نیبه ا. که هر دو دیدگاه در تمثیل و مقایسه فرآیندهاي ذهن با کامپیوتر سهیم هستند

» .اند هاي پردازش اطالعات،مدل کامپیوتر را براي ذهن به عنوان پردازشگر اطالعات مطرح نموده مدل«: کنید

 يها مثال. زننده اطالعات نگاه کرد که به این پردازشگر اطالعات باید به عنوان برهم ندک یاضافه م ییگرا سازنده

طرحواره، پیوندگرایی، ابررسانه و  هینظر: اند از عبارت ییگرا نظریه شناختی و سازنده نیدیگر از ارتباط ب

 .يا چندرسانه

 يها از استفاده مدل ییگرا شناخت ییگرا تینی، جنبه عییگرا و سازنده ییگرا با وجود این تشابهات بین شناخت

سیستمی با طراحی آموزش  يکردهایبا رو ییگرا سازنده. کند یدر طراحی آموزشی حمایت م یستمیرویکرد س

مطرح کرده   گرایی براي طراحان آموزشی مساله بغرنجی که سازنده«: دیگو یآنگونه که جوناسون م. سازگار نیست

شود که چگونه طراحان آموزشی  سؤال مطرح می  اخت دانش است،لذا ایناین است که هر فرد مسئول س

 )1997جوناسون، (»کنند؟ آمدهاي یادگیري را تعیین می مشترکی از پی  مجموعه

براي طراحی آموزشی به شرح ذیل مطرح  ییگرا سازنده يها از داللت یدر مقاله مشابه دیگري جوناسون، فهرست

 :کرده است

طبیعی  یدگیچیمفرط تدریس به وسیله ارائه نمودن پ يساز از ساده. از واقعیت ارائه نمایند بازنماهاي چندگانه

 .جهان خودداري نمایند

 .تکالیف معتبر ارائه شود

 .اعمال فکري پرورش داده شوند

 .زمینه ساخت دانش وابسته به زمینه و محتوا فراهم گردد

 تیبراي شناسایی حما-از طریق رقابت میان یادگیرندگانو نه -از ساخت تعارض دانش از طریق مذاکره اجتماعی

 .شود

تدریس نیست، اما باید راهنماي صریحی براي  يیک نظریه تجویزي برا ییگرا اگرچه ما معتقدیم که سازنده

جوناسون خاطرنشان . ، وجود داشته باشددهند یگرا را پرورش م یادگیري سازنده يها طیپرورش و ایجاد مح
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عبارتست از اینکه طراحی ) رفتاري و شناختی(گرا  تینیگرا و ع طراحی آموزشی سازنده نیکه قطعات ب کند یم

را تقویت و نه کنترل  ییگرا عینی با پیامدهایی از قبل تعیین شده در فرآیندهاي یادگیري، در حالی که سازنده

 .کند

از تدریس  تر انهیگرا به رویکردي سازنده طراحان را قادر ساخت 1990و  1980 يها تکنولوژي سال يها شرفتیپ

امکان طراحی  رایاست، ز (hypremedia) و ابررسانه نترنتیاز ابزارهاي مفید براي طراحان، ا یکی. آورند يرو

به یادگیرندگان اجازه کنترل  (hyperlinks) نکسیپرلیها. دهد یقالب خطی از تدریس م يرا به جا يا شاخه

حیاتی است، به هر حال این نگرانی وجود دارد که یادگیرنده  ییگرا سازنده يریادگیکه این امر براي  دهد یم

اند که کسب  نگرانی، جوناسن و مک آلیس خاطرنشان کرده نیاشاره به ا يبرا. کار در دنیاي ابررسانه گم شود تازه

وسیله تدریس سنتی با دانش اولیه مستلزم انواع گوناگون یادگیري است و این کسب دانش اولیه ممکن است به 

مدار به خدمت گرفته شود در  مالك یابییادگیري از قبل تعیین شده، تعامل آموزشی متوالی و ارزش يامدهایپ

 ).1985مرجت،) باشد یگرا م کسب دانش، مورد درخواست محیط سازنده ◌ٔ شرفتهیحالیکه مرحله دوم پ

 نقش زبان در ساخت دانش

عالوه بر این استدالل . دهد یرشد مفهومی و مفهومی فردي را شکل م يها وهیدارد که ش یشناس زبان مبنایی بوم

مبنی بر اینکه زبان واسطه و میانجی تفکر سطح باال است، مورد چالش مربیانی قرار گرفته است که  یگوتسکیو

یگوتسکی، و هیبر اساس نظر. اند نقش حیاتی زبان را در فرآیند یاددهی یادگیري مورد بررسی مجدد قرار داده

بر . شود یکه تغییر اساسی را در کارکرد ذهن موجب م کند یایفاي نقش م یشناخت زبان به عنوان یک ابزار روان

و داللت کننده همگی  ي، ذهنی، هنجاریفردي، ارتباط يدار ی، معنیده اساس نظریه ویگوستکی عالمت

که به کارکرد ذهنی  ییها رکردهاي زبان، آناما از همه این کا). 1985ورتزچ،(هستند  يکارکردهاي زبان گفتار

اعتقاد  یگوتسکیو. اند وسیعی مهیا کرده نشیریاضی و علوم، ب انیزبان مربوط هستند براي مربیان خصوصا مرب

بلکه براي یادگیري مستقیم فعال، خدمت  باشد یبراي ارتباط کودکان م يا وهیدارد که گفتار نه تنها به عنوان ش

 .کند یم

 دهند یکودکان نه تنها در باره آنچه انجام م. کودك همانند نقش عمل در رسیدن به هدف مهم استگفتار 

راه حل مساله جهت داده  ياست به سو یشناخت ها بخشی از کارکرد روان ، بلکه گفتار و عمل آنندیگو یسخن م

 ).1978ویگوتسکی،(شده است 

داد که  صیآموزان، تشخ در خصوص بدفهمی دانشپیش از ظهور تحقیقات جاري آموزشی  یلیویگوتسکی، خ

ها دارا  یا علمی را که بچه یمفاهیم رسم يو. مشابه دارند يا دهیزمان مفاهیم مختلف براي پد کیها در  بچه

 فیتوص دهند یها از طریق تجربه تدوین و توسعه م هستند همچنین مفاهیم غیر رسمی یا فرد انگیخته که بچه

مهمی است که توسعه مفاهیم اصلی را هدایت  يرویکه تجربه در فعالیت تربیتی ن کند یبحث م یگوتسکیو. نمود

و  شود ییاد گرفته م يا بین مفاهیم اصیل یا علمی که به عنوان نتیجه فعالیت مدرسه ي، بنا بر این وکند یم

یر رسمی بر اساس نظر ارتباط بین مفاهیم رسمی و غ. شود یمفاهیم روزمره یا خودبخود، در هر جا تمایز قائل م
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ویگوتسکی،  يبرا: که کند یورتزچ اظهار م. ونددیپ یزبان به وقوع م یشناخت ویگوتسکی، از طریق کاربرد ابزار روان

حقیقت است که مفاهیم علمی در  نیعبارت از ا کند یمعیار اضافی که مفاهیم علمی را از روزمره جدا م کی

 .شود یآموخته م يا محیط مدرسه

که تأکید  کند یبحث م يو. دیآ یروزمره پدید م يایها در دن که مفاهیم روزمره بر مبناي تجربه بچه در حالی

) شکن شالوده یشناخت یعنی در خصوص تفکر فرازبان(بر کاربرد زبان براي صحبت کردن در باره زبان  يا مدرسه

مهم است  يرویدر ظهور مفاهیم علمی یک ن یشناخت به عنوان ضد سخن گفتن در باره واقعیت غیر زبان

 ).1985ورتزچ،(

، در تعامل رفتارگرایی بر زبان به عنوان محرکی تأکید کند یکه بر نقش زبان در یادگیري تأکید م ییگرا سازنده

در فرآیندهاي ساخت معنی  يکه راهبردهاي تدریس مربیان را به سوي کاربرد زبان به عنوان ابزار ورزد یم

 .وزان تغییر داده استآم دانش

 اجتماعی ییگرا سازنده

به ویژه تأکید او بر . تربیتی شکل داده است يها طیاجتماعی در مح ییگرا کار ویگوتسکی مبنایی را براي سازنده

را وادار کرده است تا حوزه یادگیري به عنوان فرایند فردي  انینقش دیگران یا زمینه اجتماعی در یادگیري، مرب

آنچنانکه توضیح داده شد قبل از عالقه جاري ساخت اجتماعی دانش، توجه تقریبا . را مورد بازنگري قرار دهند

 ویگوتسکی با تأکید بر نقش هینظر. قرار داشت يا اژهیآموزشی رفتارگرایی و پ يمنحصر به فرد از طریق کاربردها

به نظر وي، زبان نخست بین کودك و . تأکید را کاهش داد نیتر و نقش مهم دیگران در یادگیري، ا جامعه بزرگ

ها براي کاربرد  تغییر در توانایی بچه نیتر ، بزرگشود یم يفرد و پس از آن درون یشخص جهان خارجی، درون

بنا بر . شود یم یکه گفتار اجتماعی، درون دهد یها رخ م زبان به عنوان ابزار حل مسأله بعدها هنگامی در رشد آن

 ).1978ویگوتسکی،( دهد یاین، زبان عالوه بر کاربرد درون شخصی در یک کارکرد بدون شخصی رخ م

ها زبان به  که گذرگاه بین اشیاء و فکر از طریق کاربرد عالمات یا سمبل کند یبحث م یگوتسکیعالوه بر این، و

کنترل تدریجی انسان از خود از  خیبنا بر این تاریخ انسان عبارت از تار. وسیله افراد دیگر میانجی شده است

 ).1993ویر،(ها است  عالمت یطریق اختراع تکنیک فرهنگ

معه را در بحث خود وسعت داده است که همه کارکردهاي ذهنی تأکید بر فرهنگ و جا یگوتسکیبه عالوه، و

از نخستین روزهاي . اند شده يسطح باال در اصل اجتماعی هستند و در متن محیط اجتماعی فرهنگی جاساز

او مستلزم معنی خودشان در نظام رفتار اجتماعی است و به سوي هدف مشخص جهت  يها تیرشد کودك فعال

 یساختار انسان نیا. ردیگ یاز طریق افراد دیگر صورت م ء یبه کودك و کودك به ش ء یز شعبور ا. داده شده است

 ).1978ویگوتسکی،(پیچیده محصول فرایند رشدي است که ریشه در ارتباط بین فرد و تاریخ اجتماعی او دارد 
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است و میان افراد آغاز  یشناخت مقدمتا فرآیند درون روان کند یکارکرد ذهنی باالتر که ویگوتسکی به آن اشاره م

کردن به وسیله فرایندهاي ذهنی  نزهیاز مکا يا به وسیله مجموعه یشناخت کارکردها از طرح فراروان نیا. شود یم

و سپس به سوي  ابدی یگروهی کوچک رشد م يها طییادگیري نخست در مح نکهیا یعنی. شود یفرد تعیین م

 ).1979ورتزچ،(کند  یپیشروي م یشناخت فراروان

فعل و انفعال پیوسته بین فرد و  نیا. شود یبر اساس نظر ویگوتسکی، با کمک دیگران درون دنیاي فرد فهمیده م

بنا بر ). 1979ویگوتسکی،(شده است  فیتوص» دامنه تقریبی رشد«ویگوتسکی تحت عنوان  لهیدیگران به وس

این فرایند کمکی،  یط. شود یرفت وي معقالنی فرد است که موجب پیش ییتعریف وي، دامنه تقریبی رشد توانا

توسط این کمک، .(other-regulated) شود یفرد بوسیله همسال تواناتر و یا بزرگسال دیگر جهت داده م کی

شود حرکت کند و  regulated) (self -فرد قادر است از طریق یک سري مراحلی که منجر به خودگردانی

این امر به جاي آنکه  رای، زکند یمیت دامنه تقریبی رشد تأکید مویگوتسکی بر اه. منجر به رشد عقالنی شود

 .شود یتوانایی عقالنی فرد م يریگ کند، باعث اندازه يریگ دستاوردهاي شخص را اندازه

که -اینکه دانش فرد از جهان یعنی. در تعامل اجتماعی دارد شهیدانستن، ر ندیاجتماعی، فرا ییگرا براي سازنده

بنا بر این، دانش . شود یمیانجی م گرانیبا د) زبان(از طریق تعامل -شخصی او محدود گردیده است اتیبه تجرب

 يا ، زیرا نو و تازگی فقط از طریق جذب ساختار شناختی به موضوع تجربه شدهدیآ یهرگز منفعالنه به دست نم

 در واقع،. شود یکه قبال وجود داشته است حاصل م

فقط در چنین . ، مگر آنکه آشفتگی نسبی را در نتیجه مورد انتظار ایجاد کندشود یمیک تجربه تازه و نو درك ن

مجددا یک تعادل نسبی را  عیشرایطی ممکن است تجربه به انطباق منجر شود و بنا بر این ساختار مفهومی بد

ختی رشد کننده، منبع پریشانی براي موضوع شنا نیتر يبر این نکته ضروري است که تکرار دیتأک. کند یایجاد م

 ).1992فون گالسرزفیلد، (تعامل با دیگران است 

 ییگرا به سوي سازنده

که افراد توسط آن  دانند یرا روشی م ییگرا ، سازندهاند برده ینظر از رویکردهایی که به کار م اکثر معلمان، صرف

ناکارآمد و تجارب ناکافی  رانیخشک، مد يها معلمان معتقدند که سرفصل شتریب. رندیگ یمطالب را یاد م

 .ها شده است آموزشی در هنگام تحصیل و ضمن خدمت مانع از تدریس مؤثر آن

ها بیشتر  ، آنشود یدر تجربه آموزشی داده م ییگرا هنگامی که به معلمان فرصت مطالعه و بررسی نقش سازنده

معلمان با . کنند یدارند تا چنین تجارب آموزشی را طبیعی و باعث افزایش رشد تحصیلی تلقی م لیتما

درسی  يها کالس اتیتا اینکه این روش جزء ضرور کنند یگرا استقبال م از آموزش و پرورش سازنده يمند عالقه

 .شود

به یکی از این سه  تواند یکه م دکنن یگرا مقاومت م هنوز هم برخی معلمان در مقابل آموزش و پرورش سازنده
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آموز و یا نگرانی در باره کنترل کالس  در باره یادگیري دانش یتعهد به روش فعلی آموزشی، نگران: دلیل باشد

 نیگرا، ا سازنده سیها ناچارند به دلیل قدرت و تعهد روش تدر اند که اگرچه آن معلمان اظهار داشته یبرخ. درس

 يها قدیمی و دوباره ساختن روش يها ها اجازه از بین بردن روش قه طوالنی به آنروش را انتخاب کنند، ساب

 .دهد یجدید را نم یآموزش

ها بازدهی دارد،  مورد استفاده آن يها زیرا روش نندیب ینم شان یسایر معلمان هیچ دلیلی براي تغییر روش آموزش

سؤال را خوب پاسخ  يها ، برگهشوند یو در امتحانات نیز قبول م دارند یآموزان یادداشت برم اینکه دانش یعنی

و  سندینو یفردي و گروهی را م يها تیعالوه بر این، فعال. دهند یو تکالیف را منظم و به موقع انجام م دهند یم

قرار  از معلمان در حالی که تمرکز خود را بر این نکته یبعض. کنند یخوبی هم براي تکلیفشان کسب م يها نمره

دارند که  يا ندهیفزا یها مفید و خوب بوده است، نگران آموزان آن براي دانش شانیها اند که تا چه میزان روش داده

 . ها چقدر براي خودشان مفید بوده است این روش

معلمان از آن  نیآموزان؛ ا دسته از معلمان بیشتر نگران مدیریت مسائل رفتاري هستند تا یادگیري دانش نیا

. آموزان از بین ببرد ها را بر دانش آن يها گرا در آموزش، برخی از کنترل که کاربرد روش سازنده هراسند یم

که خودش تنها تعیین کننده درست و نادرست  دهد یکه یک معلم مسیر کالس را به نحوي ترتیب م یهنگام

دهند، انتقاد هم نکنند و از زیر سؤال  که خود را با انتظار معلم وفق رندیگ یآموزان هم یاد م باشد، اکثر دانش

آموزان براي رسیدن به فهم  بنا بر این، قدرت دادن به دانش. معلم خودداري کنند يها بردن دستور العمل

که  ینی، قوانباشد یاست که مورد قبول همگان م يا معلمان خطر تخطی از قوانین نانوشته نیخودشان از نظر ا

 .دارد یآموزان را در کنار هم نگه م معلم و دانش

تا به جاي مقلد بودن جستجوگر باشد نه تنها امر  کند یآموزان کمک م تبدیل شدن به معلمی که به دانش

گرا  که مخالف آموزش و پرورش سازنده یمعلمان. باشد یسختی است بلکه به دالیل گوناگون ترسناك نیز م

و یا براي تدریس با  اند دهیآموزش ند ییها طیها در چنین مح اکثر آن. دالیل متعددي دارنداین کار  يهستند، برا

 .اند تربیت نشده ییها چنین روش

 پیشنهادهاي کاربردي

و فراهم  یکار را از راه توصیف، الگوده نیا. آموزان را براي شرکت فعال در بحث کالسی آماده کنید دانش-1

 .آوردن فرصت براي تمرین بحث کالسی انجام دهید

مختلف در باره یک موضوع یا یک  يها دگاهیآموزان با د موقعیت یادگیري را طوري فراهم کنید که دانش-2

 .مسئله روبرو شوند

 .را مورد بحث قرار دهند زیانگ آموزان بخواهید تا موضوعات آشنا یا بحث از دانش) الف
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از یک کتاب یا  ییها آموزان بخواهید با قسمت الزم، از دانش يا نهیتدارك اطالعات زم به منظور) ب

 .تمامی آن را مطالعه کنند، از یک سخنرانی یادداشت بردارند و یا فیلمی را نگاه کنند

 آموزان که موضوعی را از راه پرسیدن یک سؤال خاص، ارائه یک موضوع برانگیزاننده و یا خواستن از دانش-3

 .خود انتخاب کنند، به جریان بحث سازمان بدهید

 .، برسنداند دهیبه آن رس گرانیآموزان را تشویق کنید تا به نتایجی که قبال د دانش) الف

 .را که جواب واحدي ندارند ارائه دهید يزیانگ موضوعات بحث) ب

خواهید تا در یک حلقه قرار آموزان ب اگر زمان محدود است و تنها یک موضوع باید آموخته شود، از دانش-4

 .بگیرند و در یک بحث گروهی شرکت کنند

 .و ارزشیابی تشویق کند بیآموزان را به کاربرد، تحلیل، ترک طرح کنید که دانش ییها سؤال) الف

آموزان را به کسب اطالعات بیشتر  اولیه فرصت کافی بدهید و دانش يها رسیدن به پاسخ يبرا) ب

 .هدایت کنید

مطالب درسی انتخاب کنید، فقط به  ییاز میان کالس افرادي را براي بازگو دیخواه یم یوقت) پ

آموزان کالس را  آموزان باهوش، داراي اعتماد به نفس و قدرت بیان اکتفا نکنید، بلکه همه دانش دانش

 .در این کار درگیر کنید

حدود  يها آموزان را به گروه ارد، دانشاگر وقت کافی در اختیار دارید و اگر یک موضوع بحث انگیز وجود د-5

 .پنج نفر تقسیم کنید و ترتیبی دهید که همه اعضاي گروه با یکدیگر تماس چشمی برقرار نمایند

کالس براي این  يها فیاز رد ایآموزان بخواهید تا به طور داوطلبانه گروه تشکیل دهند،  از دانش) الف

 .منظور استفاده کنید

 .بچینند وار رهیخود را دا يها یخواهید تا صندلآموزان ب از دانش) ب

 .از هر گروه بخواهید تا یک نفر را به عنوان هماهنگ کننده و نفر دیگري را به عنوان منشی برگزینند-6

را مشاهده و فقط در مواقع ضروري  ها تیهنگامی که گروه مشغول بحث است با مهربانی اما در سکوت، فعال-7

 .باید این باشد که بحث در یک مسیر سازنده پیش برود هدف شما. مداخله کنید

 .کنند يریگ جهیپس از آنکه فرصت کافی براي بحث صرف شد از گروه بخواهید تا از کار خود نت-8
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 .در آخر کار به هر یک از سخنگویان گروه فرصت بدهید تا نتایج کار خود را گزارش کنند) الف

از نتایج خود را بنویسند یا بر اساس آن یک پروژه یا نمایش  يا خالصهها بخواهید تا  از همه گروه) ب

  .تهیه کنند

 يریگ جهیارزیابی و نت

حاصل از آن به صورت روزافزونی تمام  یشناخت معرفت يکردهایدر باره دانش و رو ییگرا سازنده يها دگاهید

رویکرد  یشناس یفراوانی در باره مباحث معرفت ينقدها. اند تعلیم و تربیت را تحت الشعاع قرار داده يها طهیح

یکی از نکات مهم . اند دریافت نکرده يا اند که پاسخ روشن و قانع کننده مطرح شده یدر محافل علم ییگرا سازنده

است و  پرداز هیاین نقدها این است که این برداشت از دانش، خود یک برداشت ذهنی و حاصل تعامل ذهنی نظر

حداقل در ) 1997( نیوال. فا یک دانش شخصی و غیر قابل تعمیم به سایر اذهان خواهد بودبه این صورت صر

که منظور  يا ییبه بازنما تواند یکه فرد تنها از سه راه م دارد یو اظهار م کند یحالت بحث م نیباره سه وضعیت ا

 :است دست یابد انیگرا نظر سازنده

دو وضعیت را در نظر  توان یدر این حالت م. دیگر را توصیف کندفرد چگونگی درك و ساختن جهان توسط افراد 

گر همراه انتساب برخی باورها و الگوهاي عملکردي به فرد دیگر به  که فرد از منظر یک مشاهده یکی: گرفت

خود را نیز جزیی از جهان ساخته شده آن فرد  چگونگی درك و ساختن جهان توسط او بپردازد، و یا فیتوص

گر شده هر دو به  صورت مشاهده در این. خود را نیز در توصیف بگنجاند کننده فیفرد توص یعنی. فرض کند

 .اطالعات واحدي دسترسی خواهند داشت

و به فرد توصیف شده همیشه به عنوان  شود یشناختی بر وضعیت دوم تأکید م ییگرا در رویکرد سازنده

گر مبتنی است و در باره آنچه  ناختی بر دریافت مشاهدهش ییگرا بنا بر این سازنده. شود یشخص اشاره م سوم

تلقی شود  دارشناسانهیبه عنوان یک نظریه پد تواند یو از این نظر نم کند یاظهار نظر م سازند یافراد در ذهن م

 ییگرا یک نظریه سازنده تواند ی، نمکند یسایر افراد را نفی م شناسانه یو از آنجا که وجود هست) روش اول(

شناختی در قالب  ییگرا تلقی از سازنده مانده یبنا بر این تنها راه باق). روش سوم( دینیز به حساب آ یماعاجت

است که نحوه ساختن جهان توسط افراد دیگر را توصیف  يگر روش دیدگاه مشاهده نیا. روش دوم خواهد بود

 تیکه سعی در توصیف تمام يا هیسازگار نیست زیرا در نظر ییگرا ولی این روش نیز با نظریه سازنده کند یم

 .وجود داشته باشد تواند یبشري دارد جایی براي موجودیتی خارج از نظریه نم يها باورها و دانش

، در ابتداي مراحل تکوین و تکامل قرار ییگرا طراحی آموزشی مبتنی بر رویکرد سازنده يها هیدر حال حاضر، نظر

در مقایسه با الگوهاي  شان ییها ارائه نشده تا بتوان در مورد کارا کاملی از محصوالت آن يها مونهدارند و هنوز ن

طراحی آموزشی سیستمی، با تطبیق خود  ياز سوي دیگر، الگوها. مبتنی بر رویکرد سیستمی به قضاوت نشست

کارا بردارند که  يها ت ارایه آموزشمؤثري در جه يها اند گام ارتباطی پیشرفته توانسته يها يبا شرایط و تکنولوژ

از طرف دیگر، از آنجا که حیطه علمی طراحی . تر ساخته است رقابت بین دو دیدگاه را فشرده ◌ٔ نهیاین، زم
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از طراحان آموزشی در مقام طراحی، اجرا و ارزشیابی  ياریو اجرایی است، بس يآموزشی یک حیطه کامال کاربرد

مخاطبان مختلف خود را چندان پایبند به رویکردهاي خاص  يگوناگون و برا يها طیآموزشی در مح يها برنامه

زمان و  نیتر و آنچه که شاگرد در کوتاه ندیب ینم يریادگی یشناس مشخص روان يها دگاهیو یا د یشناس معرفت

هر حال به . بندند یخود به کار م يها یدر طراح سازد یبا کمترین هزینه به اهداف آموزشی و تربیتی نائل م

 یآت يها طراحی آموزشی در گرو تجارب و تالش انهیگرا سازنده يکردهایقضاوت نهایی در زمینه کارایی رو

 .خواهد بود

 منابع

 .انتشارات آگاه. پرورشی یشناس روان). 1379.(ا.سیف، ع

انتشارات مرکز ). علینقی خرازي ◌ٔ ترجمه(اصول کاربرد آن : تربیتی یشناس روان). 1375( نگیگالور، وبروئ

 .12دانشگاهی 

 .نشر نی. و علم شناخت یشناخت روان يراهنما). 1375.(و دولتی، ر.خرازي، ك

و  ییگرا و ساخت ییگرا آموزشی از منظر رویکردهاي رفتارگرایی، شناخت یطراح). 1380.(فردانش، ه

 .در نظام آموزشی ییگرا انسان

 .در روانشناسی و علوم تربیتی ییگرا بر سازنده يدرآمد). 1381.(ا.، و شیخی فینی، ع.فردانش، ه
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 سوي از 1379 سال در نهاد این. است ناسودبر و غیردولتی نهادي ،کودکان ادبیات تاریخ پژوهشی مؤسسه

 از پیشینه سال ده از بیش با اکنون و شد گذاشته پایه بودند، فعال کودکان ادبیات حوزه در که پژوهشگرانی

   .دهد می ادامه خود کار به المللی بین و ملی سطح در گسترده، هاي فعالیت

 مؤسسه .است داوطلبانه و رسمی کار شکل دو به نهاد این با همکاري شیوه و است تهران در مؤسسه این دفتر

 فرهنگی هاي پروژه اجراي و مردمی هاي کمک راه از را خود سازمانی هاي هزینه کودکان ادبیات تاریخ پژوهشی

 هاي هدف گسترش راه در را درآمد این باشد، داشته درآمدي مؤسسه چنانچه .آورد می دست به انتشاراتی و

 .کند می هزینه خود

 
 

 :پیوندگاه

  

   

  koodaki.org  کودکان ادبیات تاریخ پژوهشی مؤسسه  کودکی

  iranak.org  کودکی ایران  ایرانک

  ketabak.org  خواندن جهان به اي پنجره  کتابک

  amoozak.org  محور کودك خالق آموزش  آموزك

  khanak.org  بخوان من با  خوانک

  rootak.org  نوجوان و کودك فرهنگی ارتباط پایگاه  روتک

  dabire.org  بنویسی درست تا بیاموز، درست  دبیره

  koodakar.org  محروم و کار سازي کودکان توانمند و صندوق آموزش

 hodhod.com  نوجوان و کودك هاي کتاب هترین گزید  هدهد کتاب


