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 چکیده

درسی آموزش به کمک  يزیر و برنامه یشناس فلسفی، روان يها دگاهیمقاله به بررسی توصیفی و تحلیلی داین 

  افزاري کامپیوتري از دیدگاه مکتب طراحی مدل نرم«مفهومنی با عنون   هیو یک نظر پردازد یکامپیوتر م

 .کند یارائه م» گرایی در دورهء تحصیلی ابتدایی سازنده

براساس کامپیوتر و  يریادگییوتر شامل سه مبحث اساسی آموزش به کمک کامپیوتر، آموزش به کمک کامپ

آموزشی مؤثر است و از  يافزارها رویکرد سازنده گرایی در تولید نرم. باشد یکامپیوتر به عنوان ابزار همه کاره م

فراگیران را به نمایش  ياه و آموخته کند یو سازماندهی اطالعات استفاده م يآور کامپیوتر به عنوان ابزار جمع

اطالعات جدید، اصالح و به  يآور به کمک کامپیوتر، اطالعات خود را از طریق فرایند جمع رندهیادگی. گذارد یم

 .کند یروز م

درسی دیدگاه  يزیر و برنامه یشناس این پژوهش از نوع بنیادي است زیرا به بررسی مبانی فلسفی، روان

 ییگرا افزار آموزشی براساس رویکرد سازنده و در نهایت مدل نرم پردازد یو شناختی م یی، رفتارگراییگرا سازنده

راهبردهاي یک تحقیق نظري از نوع عملی در  استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان-)1. (گردد یارائه م

درسی، شناسایی  يزیر مهپدیده یا فرایند برنا  درسی شامل چهار راهبرد مشخص کردن دورنما و کرانه  برنامه

درسی و باالخره انتقاد و ارزیابی طرح مفهومی و   کاربردي برنامه يها جنبه نییعناصر اساسی و ارتباطی، تب

، طوري که پژوهشگران دیگر نیز با توجه به اصول علمی و روابط علت و معلولی باشد یقالب مطالب ارائه شده م

 .ر مدل ارائشه شده بپردازندحاکم بر تحقیق به بررسی روایی و اعتبا

بخش اول مربوط به مراحل آموزش و بخش دوم شامل دو . مدل این پژوهش شامل دو بخشی اساسی است

. باشد یبخشی و ارزیابی معلم م لیکوچک و راهنمایی، تسه يها قسمت تکمیلی همکاري و ارزیابی در گروه

 .گردد یکوچک ارائه م يها بازخورد و تقویت نیز در دو بخش کارکرد معلم و گروه

 مقدمه

در . بحث اول با عنوان آموزش به کمک کامپیوتر است. آموزش به کمک کامپیوتر شامل سه مبحث اساسی است

و روش کار براساس  کند یاین د یدگاه کامپیوتر به عنوان مربی عمل کرده و مطالب جدید را با فراگیران تمرین م

مانند  ییها و شامل روش باشد یمبحث دوم یادگیري براساس کامپیوتر م. تمرین، پرسش و پاسخ است

مبحث با عنوان کامپیوتر به  نیسوم. باشد یآموزشی، حل مسأله و پردازش اطالعات م يها ي، بازيساز نمونه

موردنظر را بر عهده دارد  يها برنامه ي، اجرايرافزا نرم  عنوان ابزار همه کاره نامگذاري گردیده و برنامه

براي فهمیدن و یادگیري  يا هیتدریس باشد، نظر  هیقبل از اینکه یک نظر ییگرا سازنده).8، ص 8631عصاره،(

است و در تدوین آن  ییگرا سازنده  شهیاصلی اند يها از تبیین کننده یکی) 9891( لدیارنست ون گالسرزف. است

  .گردد یختم م 171در سال  2 کویکه به گیامباتیستا و کند یمسیري را طی م
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اساسی استوار است که به صورت زیر خالصه   هیبر دو پا ییگرا سازنده  هیاست نظر یمدع) 9891( لدیگالسرز ف. 

 :شوند یم

 .شود ی، بلکه فعاالنه با تفکر یادگیرنده ساخته م:شود یدانش منفعالنه دریافت ن .1

تا به ساماندهی جهان تجربی  کند یانطباقی است که به یادگیرنده کمک متفکر فرایندي  .2

 .خویش اقدام کند

جدید را بر حسب فهم  يها تیموقع تواند یعبارت است از اینکه یادگیرنده فقط م ییگرا اصول اساسی سازنده

ارتباط دادن   لهیفعال است که یادگیرنده معنی را به وس يندهایمشتمل بر فرا يریادگی. موجود درك کند

 ).9991نیلر و کیوه،(سازد  یموجود م يها دهیجدید با ا يها دهیا

به صورت انفرادي یا اجتماعی  رندگانیادگییادگیري است که به ساختن دانش توسط   یک فلسفه ییگرا سازنده

سازند  یموجود م ها یا عقاید واره آموزان خود را مبتنی بر طح به عبارت دیگر دانش). 9991هین،(اشاره دارد 

وجود یک بدنه از دانش را که مستقل از یادگیرنده باشد، رد کرده و از  ییگرا سازنده). 7991ایراسیان و والش،(

  که دانشی مستقل از معنی نسبت داده شده به تجربه که یادگیرنده یا جامعه کنند یاندیشه حمایت م نیا

 ).9991هین،(وجود ندارد  سازند ییادگیرندگان م

شناختی و  يها دگاهیآموزشی به کمک کامپیوتر از دیدگاه رفتارگراییی شروع شده و به سوي د یشناس روان

رفتار عبارت از چیزي است ) 8691اسکینر،( کیکالس ییبراساس رفتارگرا. ابدی یامتداد م ییگرا دیدگاه سازنده

 یبول رفتارها از طریق انسجام علمقابل ق یده آموزش اساسا شامل شکل. شود یکه به طور مستقیم مشاهده م

که اغلب  شود یدر ابتدا یک محرك ایجاد م. محرك، پاسخ و بازخورد و تقویت و سایر مسائل وابسته به آن است

، شود ی، سپس پاسخ مورد انتظار بوده که بیشتر در قالب یک سؤال ارائه مباشد یدر تبیین مختصري از محتوا م

صحیح ارائه شده و  يها سخ مطرح گردیده، چهارم تقویت مثبت براي پاسخسوم بازخوردي در مورد صحت پا

اغلب به شکل (گردد  ی، منجر مشود یاساسی یا آنچه ارزیابی م يها غیرصحیح به تکرار پاسخ يها باالخره پاسخ

 .شود یو چرخه دوباره از اول شروع م) باشد یساده م

شناختی نیز مورد توجه بسیاري از مربیان امروزي قرار گرفته و در واقع بسیاري از  یشناس دیدگاه روان

 يا شناسان شناختی تنوع گسترده ، طوري که رواندهند یآموزشی به این دیدگاه توجه خاص نشان م يها هینظر

راهبرد . استیادگیري را شناسایی کرده و هر ساختار آموزشی به نوع دانش تکشیل شده وابسته  يها از سبک

  ).991شانک و جونا،(باشد  یو استقرار م اسیو تمرین، ق فییادگیري شامل حافظه، آموزش مستقیم، تکل

  

جهان و تجربیاتش به  يدار یبراي فهم معن ییها اینکه انسان چگونه نظام  درباره ییگرا شناسان سازنده روان 

  اندیشمند بزرگ سوئیسی به عنوان پیشتاز مطالعه اژهیپ ژان. کنند یم يپرداز هیو نظر قی، تحقآورد یدست م
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  ، هم به تجربه)اطباق( يساز و برون) جذب( يساز از نظر وي فرایند درون. رشد شناختی معرفی شده است

، بستگی به کنند یآموزان کسب م که دانش ییها واره نوع طرح و طرح. مادي و هم به تعامل اجتماعی بستگی دارد

شناختی  يآموزان فراهم کنید، ساختارها براي دانش يتر و متنوع تر یهر چه تجارب غن. اردنوع تجارب ایشان د

 ).1831شیخی فینی،(ایشان با بسط و عمق بیشتري همراه خواهد بود 

بنا بر . تحول شناختی و یگوتسکی کنش متقابل یادگیرنده و محیط اجتماعی او اهمیت بسزایی دارد  هیدر نظر

که عمدتا به تنهایی جهان هستی را  داند یحالی که پیاژه کودك را دانشمندي کوچک م در 1ولفولک،  گفته

او  رامونیمحیط پ يها ، ویگوتسکی بر این باور است که رشد شناختی کودك عموما به انسانفهمد یو م سازد یم

 ).1831شیخی فینی،( ابندی یفرد در تعامل با دیگران تحول م يها و ارزش ها شهیها، اند دانش. وابسته است

درسی به   به بازاندیشی و بازسازي برنامه سو کیآموزشی از  يها در عصر فناوري اطالعات و ارتباطات، نظام

منظور تسلط بر سواد کامپیوتري و از سوي دیگر، تجدید حیات و غنی سازي محیط یادگیري براي برقراري 

سنتی تدریس و  يها وهیبازنگري در ش رو نیاز ا. شندبا یتعامل میان یادگیرنده و منابع یادگیري ملزم م

  ها الزمه مهارت نیا. شناختی ضرورت دارد يها نو براي تجهیز یادگیرنده به مهارت يها وهیجایگزینی آنها با ش

بروور، (کامپیوتري و دستیابی به کیفیت در یادگیري مداوم است  يها طیاستفاده از منابع عرضه شده در مح

 ).3831ستوت،دوژونج و ا

درسی کمک شایان  يزیر برنامه نینو يها دگاهیروند یادگیري براساس کامپیوتر نیز به تبیین و گسترش د

مکتب . شود یفعال و تولید دانش در آن توجه ویژه م يریادگیگروهی،  يها آموزش  توجهی نموده و به ارائه

ها فرصت  که به آن سازد یرو م آموزان را با تجاربی روبه آموزشی ویژه، دانش يافزارها نرم  با ارئه ییگرا سازنده

  رو شده  مشتمل بر اهداف باز روبه يها تیبا فعال رانیفراگ. دهد یاکتشاف و یا اختراع مجدد مفاهیم را م

1) Woolfolk  

  آموزان از برنامه مثال دانش يبرا. دینما یبسیار پیچیده و عمیق کمک م يها ها را در هدایت به سوي ادارك و آن

 یبعض) 3991(پپرت . کنند ییادگیري استفاده م  توسعه يدر محیط مجازي کامپیوتري، برا 1»جهان کوچک«

 .کرده و توسعه بخشید یجهان کوچک را طراح يافزارها از نرم

 پژوهش يها سؤال

 يزیر رفتارگرایی و شناختی در برنامه يها دگاهیدر مقابل د ییگرا اصول فلسفی دیدگاه سازنده-1

 درسی چیست؟

در  یرفتارگرایی و شناخت يها دگاهیدر مقابل د ییگرا دیدگاه سازنده یشناس اصول روان-2

 درسی چیست؟ يزیر برنامه
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 چیست؟ ییگرا مبانی کامپیوتري مدل دیدگاه سازنده-3

 ییگرا سازنده دگاهیافزار آموزش کامپیوتري در د درسی مدل طراحی نرم يزیر ساختار برنامه-4

 چگونه است؟

 چگونه است؟ ییگرا افزار آموزش ریاضی ابتدایی براساس رویکرد سازنده مدل نرم-5

 روش پژوهش

مفهومی است و باید ماهیت و ساختار  يها درسی عبارت از تولید و نقد طرح  هدف از تحقیق نظري در برنامه

، ضرورتا میده یدرسی را توسعه م  که یک برنامه یزمان. درسی را روشن کرد يزیر و فرایندهاي برنامه ها دهیپد

  از این هدف براي تفکر درباره. میریگ یمفهومی و تعدادي از واژگان را پذیرفته و به کار م يها بعضی از طرح

 میکن ی، استفاده مکند یدرسی مورد توجه قرار داده و پیشنهاد م يزیر آنچه را که برنامه آنچه مورد نظر بوده و

 .)2شورت،(

 )2شورت، (درسی شامل چهار راهبرد است   تحقیق نظري از نوع عملی در برنامه

 يدار مانند خرید از فروشگاه و یا بچه. از زندگی فراگیر است يا شده يساز هیجهان کوچک عبارت از محیط شب-1

  . Micro Workd رهیدر خانه و غ

را  يساز مفهوم  نهیدرسی بوده و زم  پدیده یا فرایند برنامه  قدم اول عبارت از مشخص کردن دورنما و کرانه-2

 .کند یمعین م

در ایجاد یک طرح . پردازد یم یدرسی به شناسایی عناصر اساسی و ارتباط  برنامه پرداز هیدر این مرحله نظر-3

. گردد یو مفاهیم ساختاري تصریح م) تشکیل شونده) یمفهومی معموال دو دسته از مفاهیم شامل مفاهیم اصل

ي شناخته شده در بین این عناصر در ذهن پرورش یافته و از طریق مفاهیم ساختار يها عناصر یا مؤلفه تیماه

و  وتریگروهی و مشاکرتی، کامپ يریادگی: مفاهیم اصلی موردنظر در این پژوهش شامل مفاهیم. ردیگ یشکل م

یادگیري، فرا شناخت،  يتقویت، تصویرسازي ذهنی، راهبردها-یادگیري، بازخورد يها ها، سبک انواع بر همکنش

و مفاهیم ساختاري از طریق ایجاد ارتباط در بین مفاهیم یاد شده  باشد یم زهیحل مسأله، داربست ذهنی و انگ

مفید باشد  یدرسی روزانه و یا تحقیق برنامه درس  طرح مفهومی ایجاد شده باید در کار برنامه- 3. ردیگ یشکل م

زشی در آمو يافزارها درسی را با توجه به ساخت انواع نرم  کاربردي برنامه يها و این مدل تالش دارد که جنبه

 .نظر بگیرد
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درسی، انتقاد و ارزیابی طرح مفهومی و قالب مطالب   بسیار مهم در تحقیق نظري برنامه  در نهایت مرحله-4

که پژوهشگران دیگر نیز با توجه به اصول علمی و روابط علت و معلولی حاکم بر تحقیق  يارائه شده است، طور

 .زندو اعتبار مدل ارائه شده بپردا ییروا یبه بررس

 بررسی و بحث سؤاالت پژوهش

 يزیر رفتارگرایی و شناختی در برنامه يها دگاهیدر مقابل د ییگرا اصول فلسفی دیدگاه سازنده-الف

 درسی چیست؟

 ها هینظر نیا. رفتاري و پردازش اطالعات متفاوت است يها هیدیگر از جمله نظر يها هیبا نظر ییگرا سازنده

را انتقال واقعیت مستقل  ياندوز و دانش کنند یتصور م رندهیادگیواقعیت هستی را مستقل از ذهن و در خارج از 

به تولید دانش توسط یادگیرندگان به صورت  ییگرا سازنده دگاهید. دانند یخارج از یادگیرنده به ذهن او م

خود   ن دانش خود را با توجه به دانش گذشتهآموزا به عبارت دیگر دانش. کند یانفرادي یا اجتماعی داللت م

  ).4991ریوز،(دهند  یشکل م

در  شهیر) 831سیف،( یو مکتب شناخت) 3191اسکینر،( ییگرا تجربه يها دگاهیمکتب رفتارگرایی ریشه در د

و معتقد است که  داند یم ياندوز ، تجربه را تنها منبع اصلی دانشییگرا مکتب تجربه. خردگرایی دارد ینیب جهان

در مکتب خردگرایی، عقل یا خرد منبع اصلی دانش است و . ردیپذ ییادگیري از راه کسب تجارب حسی صورت م

برخالف ) 1831شیخی فینی،( ییگرا سازنده. ردیپذ یار راه تعقل و استدالل صورت م ها شهییادگیري اند

، بلکه بیشتر آن را به داند یجهان نم  تی دربارهرفتارگرایی و شناختی، دانش را به صورت اطالعا يها دگاهید

و امري پویا و در حال  ردیگ یدانش بر اثر ارتباط شخص و با جهان پیرامون شکل م. داند یجهان م  عنوان سازنده

 .باشد یساختن است و هر فرد قادر به ساختن دانش م

در  رندگانیادگی. وجود دارد رندهیادگیا از کلی و رفتاري تأکید دارد و دانش جد يها رفتارگرایی بر اهمیت هدف

). 4991ریوز،(خالی هستند که با مواد آموزشی پر خواهند شد  يها دیدگاه رفتارگرایی عمدتا به عنوان ظرف

که محتوا باید دقیق تعریف شود و راهبردهاي آموزشی تا حد ممکن به طور  کند یمکتب رفتارگرایی پیشنهاد م

که در  گردد یکلی و رفتاري زمانی معین م يها هدف. مستقیم بر محتواي از قبل تعیین شده متمرکز گردد

تا نظم یادگیري پایین  شرفتیدرون سلسله مراتب یادگیري به طور متوالی ارائه شده و به طور کلی نمایانگر پ

و اغلب شامل راهبردهاي  گردد یشناختی معین م يها سپس آموزش مستقیم براي هر کدام از هدف. بالال باشند

آموز دارد و فراگیر  دانش  و وابستگی کمتري بر اراده ردیگ یرفتارگرا نشأت م یشناس که از روان.آموزشی است

 .گردد یغیر فعال آموزش تلقی م  معموال دریافت کننده

 یتداع. دیآ یکسب دانش به حساب م) مکانیسم(تنها سازوکار  ها شهیرفتارگرایی، اصل تداعی اند در مکتب

در دیدگاه شناختی سازوکار کسب دانش . شود یاز سه اصل فرعی مجاورت، مشابهت و تضاد تشکیل م ها شهیاند

دانش توسط یادگیرندگان به صورت  دی، تولییگرا در دیدگاه سازنده. ردیپذ یاز طریق استدالل و تعقل انجام م
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خود   آموزان دانش خود را با توجه به دانش گذشته به عبارت دیگر دانش. ردیگ یانفرادي یا اجتماعی شکل م

یادگیرندگان   معتقد است که دانشی مستقل از تجربه، که یادگیرنده یا جامعه ییگرا سازنده. دهند یشکل م

  .، وجود نداردسازند یم

فراشناختی یادگیرندگان ارجحیت  يدر مقابل رفتارگرایی به عالقه، تجارب و راهبردها ییگرا سازندهدیدگاه 

اطالعات در ذهن   و ارئه يصرفا به فرایند جذب، نگهدار یشناخت يها دگاهیبرخالف د ییگرا سازنده. دهد یم

 :باشد یشامل نکات زیر م ییگرا وپرورش سازنده آموزش  اساس فلسفه. کند یتوجه نم

تعادل شناختی از . کند یم فیتعر» ساختارهاي فردي دانش« دیرا شامل تول يریادگی، ییگرا دیدگاه سازنده-1

ذهنی و دیگر ساختارهاي شناختی در برابر اطالعات و تجارب جدید  يمفاهیم، طرح، مدلها يساز طریق دوباره

جهان   ، دانش را به صورتن اطالعاتی دربارهییگرا سازنده. که با ساختارهاي اولیه در تعارض باشد دیآ یبه وجود م

ثابت نیست، بلکه به  ء یدانش در این دیدگاه به صورت یک ش. داند یجهان م  ، بلکه بیشتر آن را سازندهداند ینم

 ).2991یر،ما(گردد  یحاصل م ء یآن ش  شخص از طریق تجربیات او درباره  لهیوس

 ).8991ساچینگ، (کند  یدارد و همان چیزي است که فرد ادراك م یشناخت روان  واقعیت جنبه-2

 ردیگ یبه عبارت دیگر هر چیزي نسبت به دیگري مورد داوري قرار م. دانش قابل تفسیر است-3

  ).8991ساچینگ،(

توجه دارد و در ) اگزیستانسیالیستی)اصالت وجود  يها دگاهیانسانی و حمایت از د يها یژگیبه و ییگرا سازنده-4

  ).2991مایر،(گردد  یم یبرتر انسان يها نهایت باعث توجه به ارزش

 ).4991ریوز،( ستیشناخت در انسان مستقل از او ن-5

 ).1831شیخی فینی،(دانش یک فعالیت مشارکتی است -6

 ).1831فینی،شیخی (یادگیري عبارت از آموختن چگونگی یادگیري است -7

رفتارگرایی و شناختی در مدل  يها دگاهیدر مقابل د ییگرا دیدگاه سازنده یشناس اصول روان-ب

 افزار آموزش ریاضی چیست؟ نرم

شناخت است  انیگرا شناسان رفتارگرا، رفتار و موضوع اصلی مطالعات شناخت روان يها موضوع اصلی پژوهش

ذهن یادگیرنده به صورت فعال بر ادراکات به دست آمده از  ییگرا سازندهدر دیدگاه ). 5791هیلگارد و باور،(

  ).1831شیخی فینی،(سازد  یو دانش را م گذارد یمحیط اثر م
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کسب رفتار را غالبا با سازوکار   و نحوه دانند یرا کسب رفتارهاي مختلف م يریادگیشناسان رفتارگرا،  روان

، یشناس موضوع اصلی علم روان-بر خالف رفتارگرایی-ییگرا شناختدر دیدگاه . کنند یتوجیه م يساز یشرط

ها آشکار فرد نیست، بلکه  رفتار آشکار فرد نیست، بلکه بیشتر ناشی از فرایندهاي ذهنی است و رفتار از طریق آن

 ، رشدییگرا سازنده دگاهیدر د. ردیگ یها شکل م بیشتر ناشی از فرایندهاي ذهنی است و رفتار از طریق آن

نقش معلم در دیدگاه ). 5891بیلر،(است ) انطباق( يساز و برون) جذب( يساز شناختی شامل فرایند درون

فراگیران در فرایند یادگیري مورد  يها شهیآموزان است و باید اند چالش در تفکرات دانش جادی، اییگرا سازنده

 تیآموزان باید با مسأله یا موقع دانش .هر یادگیرنده باید در جریان یادگیري فعال باشد. تشویق قرار گیرد

 کردیرو. رویارویی مستلزم بر هم خوردن تعادل ذهنی میان فرد و محیط است نیا. مدار باشند مسأله

برخالف  ییگرا دیدگاه سازنده یشناس روان. در مورد یادگیري به آموزش مشارکتی معتقد است ییگرا سازنده

 :دیدگاه رفتارگرایی و شناختی به موارد زیر توجه دارد

که  ییها واره نوع طرح و طرح. است) انطباق( يساز و برون) جذب( يساز رشد شناختی شامل فرایند درون-1

 .)5891بیلر،)به نوع تجارب آنان دارد  ی، بستگکنند یآموزان کسب م دانش

عینی و  اتیعملیاتی، عمل شیحرکتی، پ-سطح حسی 4به  اژهیپ. رشد شناختی شامل مراحل خاصی است-2

تجسمی و تصور نمادي  ییبرونر مراحل رشد شناختی را شامل بازنمایی عملی، بازنما. عملیات صوري اعتقاد دارد

 ).9731سیف،(داند  یم

در تعامل با کودکان واقعیت را از طریق تجارب شخصی خود . موضوع یادگیري باید با زندگی در ارتباط باشد-3

  ).5991ون گلیسرز فیلد،(کنند  یمحیط درك م

برداشت هر فرد از جهان هستی با  رایدست نسبی است، ز ذهن یادگیرنده به صورت فعال بر ادراکات به-4

دوفی و (کنش متقابلم یان یادگیرنده و محیط اجتماعی او اهمیت بسزایی دارد . برداشت افراد دیگر تفاوت دارد

 .)6991جانسون،

  ).6991دوفی و جانسون،(آموزان است  چالش در تفکرات دانش جادینقش معلم، ا-5

  ).6991دوفی و جانسون، ( ردیفراگیران باید در فرایند یادگیري مورد تشویق قرار گ يها شهیاند-6

 .)6991دوفی و جانسون،( ردیمتفاوت و متقابل قرار گ يها دگاهیآموزان باید د رم قابل د دانش يها دهیا-7

  ).1991کزما،(شود  ییادگیري فراگیران یک ضرورت تلقی م يها توجه به سبک-8

 .)1831شیخی فینی،(هر یادگیرنده باید در جریان یادگیی فعال باشد -9

رویارویی مستلزم بر هم خوردن تعادل ذهنی  نیا. مدار باشند آموزان باید با مسأله یا موقعیت مسأله دانش-10
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 .)7731مهر محمدي،(میان فرد و محیط است 

 یشناخت ستیوي رشد درونی و یا ز رایپیاژه معتقد است که رشد یا تحول مقدم بر یادگیري است، ز-11

وي رشد  رایکه یادگیري مقدم بر رشد است، ز دیگو یم یگوتسکیو. داند یرا بر رشد بیرونی مقدم م) بیولوژیک(

 ).1831شیخی فینی،(داند  یبیرونی و یا اجتماعی را بر رشد درونی مقدم م

و پرسش و پاسخ،  یده مانند الگودهی یا سرمشق، استفاده از پاداش، دادن بازخورد، سازمان ییها روش-12

 .تقریبی رشد ویگوتسکی  دیدگاه دامنه(کند  یرشد کمک م  آموزان را در رسیدن به سطح بالقوه دانش

ابزاري مهم براي   زبان به مثابه. داند یمهم مویگوتسکی زبان را براي رشد کارکردهاي عالی ذهن بسیار -13

 ).1831،ینیشیخی، ف(رود  یبه کار م یکمک به شاگردان در ساختن دانش خود از طریق تعامل اجتماع

  ).1831فینی، یخیش(اجتماعی آموزش داده شود -بافت فرهنگی 1مطالب درسی باید در -14

 ).5991شرمن، (در مورد یادگیري به آموزش مشارکتی معتقد است  ییگرا رویکرد سازنده-15

 چیست؟ ییگرا مبانی کامپیوتري مدل دیدگاه سازنده-ج

استفاده از  يها ، فنون و روشییگرا سازنده يافزارها در سه بخش انواع نرم ییگرا مبانی کامپیوتري دیدگاه سازنده

 .گردد یافزار مطرح م کامپیوتر در مدارس و اصول اساسی در طراحی یک نرم

اکتشافی،  يها طیآموزشی، مح يها ي، بازساز هیشب يافزارها مبتنی بر نرم ییگرا دیدگاه سازنده يافزارها انواع نرم

 .لوگو و کاربردي در آموزش به کمک کامپیوتر است

محیط واقعی زندگی  که مشابه آورند یرا به وجود م يا یادگیري مهار شده يها طیمح ساز هیشب يافزارها نرم

بسیار شبیه به  يساز هیآموز در محیط شب دانش کیکه رفتاري  گردد یطوري طراحی م ساز هیشب کی. باشد یم

دگاه دی يافزارها آموزشی نوع دیگري از نرم يها يباز). 1991برانت، هوپر و سوگریو،(جهان واقعی باشد 

گروهی استوار  تیکنجکاوي، پرورش تخیل و نوآوري و فعال جادیاست که بیشتر بر اصول تفریح، ا ییگرا سازنده

آموزان  براي دانش ریپذ تیمحیط اکتشافی باعث ایجاد فضاي قابل کنترل و مسؤول يافزارها نرم. باشند یم

به شکل ساده به تفکر وت  توانند یزبان لوگو م يها تیبا لوگو فراگیران با استفاده قابل یسینو در برنامه. گردد یم

اطالعاتی داراي  يها پردازها، صفحه گسترها و بانک کاربردي مانند واژه يها برنامه. ولید اندیشه بپردازند

 .)9991وگرب، گرب(گوناگون است  يها نهیآموزش در زم يبرا ییها تیقابل
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سبک چرخشی، ایستگاه کامپیوتري، سبک . استفاده کرد وانت یاز کامپیوتر به اشکال گوناگونی در مدارس م

به کارگیري   الکترونیکی و ابزار شناختی از اشکال عمده اهیبه عنوان تخته س وتریکامپیوتر به عنوان پاداش، کامپ

 ).4991ریوز،(کامپیوتر در مدارس است 

از . باید به موارد زیادي توجه کرد ییگرا افزار آموزشی سازنده ظاهري و محتوایی یک نرم يها یژگیدر ارتباط با و

 يبرا. ها باشد تحت ویندوز مانند منوها و پوشه  برنامه کیعمومی  يها تیجمله ظاهر برنامه باید داراي قابل

عکس یک فیلم استفاده تدوین برنامه از عوامل جاذب مانند به کارگیري جاي خالی، پررنگ کردن و پخش بر

محتوایی برنامه باید همیشه از بازخوردهاي صحیح در ارتباط با نوع پاسخ فراگیران  يها در ارتباط با جنبه. کرد

 .سؤاالت برنامه باید به شکل حل مسأله و یا طرح مسأله ارائه گردد. استفاده کرد

 ییگرا سازنده دگاهیتري در دافزار آموزش کامپیو درسی مدل طراحی نرم يزیر ساختار برنامه-د

 چگونه است؟

درسی،   اولین عنصر برنامه). 1831کالین به نقل از مهر محمدي،(عنصر است  9درسی داراي  يزیر برنامه

مربوط به دیدگاه  يبند طبقه نیاول. باشد یاهداف سه نوع متفاوت م یده جهت. ها است مشخص کردن هدف

کنند  یها از اهداف آموزشی کامال تصریح شده و بسته طرفداري م آن. طرفداران مکتب رفتارگرایی است

 .)4991ریوز،(

در هدف . تفاوت اساسی دارد يهدف حل مسأله با هدف رفتار. اهداف به صورت حل مسأله است  شکل دوم ارائه

در این دیدگاه اهداف و . باشد یمرتبط به دیدگاه آیزنر م  مسأله را تشخیص داد و یا مسأله رندهیادگیحل مسأله، 

آشکار شونده که منجر به نتایج بیانگر  يها تیتربیتی مورد تردید قرار گرفته و به جاي آن از فعال يها برنامه

ها به صورت  ي اعالم تمام هدفبه جا ییگرا معلمان در دیدگاه سازنده). 8991آیزنر،(گردد  ی، بحث مشود یم

آموزان را به صورت  نموده و دانش یها را در قالب حل مسأله و نتایج بیانگر معرف که هدف کنند یم یرفتاري، سع

 .فردي و گروهی به اهداف و نتایج موردنظر برسانند

علمی،  يها رشته تیهفراگیران، ما  ، از مباحث مورد عالقهییگرا محتوا در دیدگاه آموزش کامپیوتري سازنده

درسی و یا  يها کامپیوتر در آموزش و یا از طریق محتواي کتاب يها تیروش تحقیق، از طریق نیازسنجی، قابل

از نظر . آموزان است یادگیري دانش يها تیدرسی، فعال  عنصر سوم برنامه. شود یسایر منابع دیگر، انتخاب م

شیخی (فعال ایجاد کند   که فراگیر دانشی را فعاالنه در حافظه دهد یزمانی رخ م يریادگی، ییگرا سازنده دگاهید

 ).1831فینی،

  

امکانات و شرایطی است که   هی، عبارت از کلییگرا مواد و منافع یادگیري در دیدگاه آموزش کامپیوتري سازنده

 .آموزان به آن نیازمند هستند و براي تولید دانش ضروري است دانش
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درسی بوده و عبارت از مشخص کردن فرصت و شرایط زمانی براي اجراي   عنصار برنامه زمان به عنوان یکی از

آموزان، قابل  مانند میزان عالیق و استعداد دانش ییها نهیعامل زمان با توجه به زم. باشد یدرسی م  برنامه

 .افزایش و یا کاهش است

آموزشی به شکل از  ي، فضاییگرا سازنده دگاهیدر د. فضاي آموزشی عبارت از محیط آموزشی و یادگیري است

فضا و امکانات محیطی مانند   هیمعلم در این دیدگاه از کل. پیش تعیین شده و از پیش سازمان یافته نیست

 .دینما یمجازي مانند کامپیوتر استفاده م يها طیواقعی و مح يها طیمح

 يها یادگیري و روش يها تیفعال يمحتوا، اجرامنظور از عنصر راهبردهاي تدریس روشهایی به منظور انتقال 

باشد  یحل و طرح مسأله م يها ، تأکید بر روشییگرا روش اصلی در دیدگاه سازنده. تدریس معلمان است

 ).3002هافمن، گلدبرك و میچلین،(

اه آموزشی دیدگ دگاهید). 4991ریوز، (گروهبندي است  يها درسی، اعممال روش  یکی دیگر از عناصر برنامه

واره  مانند تکرار و تمرین و یا معلم ییافزارها به فعالیت گروهی فراگیران توجه دارد، ولی در نرم ییگرا سازنده

 .گردد یفراگیران استفاده م يفرد يها يصرفا از توانمند

و  ینیاولیه، تکو يها يتوانمند زانیدرسی و هدف سنجش م  ارزشیابی یکی دیگر از عناصر اصلی یک برنامه

بخش مکمل یادگیري تلقی  یابی، ارزشییگرا سازنده دگاهیدر د. گردد یدرسی تلقی م  پایانی فراگیران در برنامه

سنجش . با کمک معلم و فراگیر تعیین شده و خود ارزشیابی نقش مهمی در این الگو دارد یابیارزش. شود یم

 گردد یتمام مراحل برنامه لحاظ م فرایند و نه صرفا محصول برنامه، موردنظر بوده و ارزشیابی در

 .)9991وگرب، گرب(

افزار  چگونه است؟ در این قسمت، مدل نرم ییگرا افزار آموزش ریاضی ابتدایی براساس رویکرد سازنده مدل نرم-5

مدل از دو بخش اساسی تشکیل  نیا. گردد یارائه م ییگرا آموزش ریاضی ابتدایی براساس رویکرد سازنده

 انیدهنده، ب سازمان شیانگیزه، پ جادیا: اول مربوط به مراحل آموزش و شامل هشت فصل استبخش . گردد یم

اهداف و فعالیت آموزشی،  يبیانگر به صورت سؤالی، اجرا يها تیاهداف و فعال لیبیانگر، تبد يها تیاهداف و فعال

. ها است ر نهایت فعالیت بین گروهترمیمی و تکمیلی و د يها برنامه  فهم، کاربرد و تولید دانش و مهارت، ارائه

بخشی و ارزیابی  لیکوچک و راهنمایی، تسه يها همکاري و ارزیابی در گروه یلیبخش دوم شامل دو قسمت تکم

است که  یگفتن. باشد یکوچک موردنظر م يها بازخورد و تقویت نیز در دو بخش کارکرد معلم و گروه. معلم است

باشد  یو در تمام مراحل آموزشی مورد توجه و استفاده م گردد یتلقی مدو بخشی یاد شده بخش د رونی مدل 

 ).1نمودار (

این  يمحتوا. باشد یمعلم م يافزار و با همکار در فراگیران از طرف نرم يمند بخش اول عبارت از ایجاد عالقه

، طرح سؤال و موضوعات دیگري است که قبل از شروع )انیمیشن( ییانمایبخش شامل نمایش فیلم مستند، پو
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و  یینقش معلم عبارت از تسهیل امر آموزش، راهنما. ردیگ یو مورد ارزیابی قرار م گردد یرسمی درس ارائه م

  .باشد یفراگیران در توجه به موضوع و اجراي بازخورد و تقویت م تیهدا

در ) الگوي پیشنهادي پژوهش( ییگرا گوي آموزش از دیدگاه سازندهال-1نمودار ) به تصویر صفحه مراجعه شود

و  قیدهنده، ابتدا سؤاالتی در ارتباط با موضوع درس با توجه به میزان اطالعات، عال بخش پیش سازمان

بازخورد و تقویت الزم از . گردد یکوچک، بحث و بررسی م يها فراگیران مطرح گردیده و در گروه يها مهارت

  دهنده شامل ارائه دقیق و کاملی از پیش سازمان  افزار به ارئه و اعضاي گروه ارائه شده و سپس نرم طرف معلم

  .پردازد یشاگردان م يها ییساختار بنیادي و مرتبط با موضوع ارائه شده با توجه به اطالعات و توانا

حل مسأله از طرف برنامه و با  يها هدف. گردد یبیانگر ارائه م يها تیحل مسأله و فعال يها در بخش سوم، هدف

افزار و یا  است که از طریق نرم ییها تیبیانگر نیز شامل مجموعه فعال يها تیکمک فراگیران ارائه گردیده و فعال

گذشته،  يها نقش معلم در این بخش همانند بخش. شود یفراگیران با توجه به موضوع درس مطرح م  لهیبه وس

علمی، منطقی و   مطرح شده در گروه و کمک به ارائه يها تییران در ارتباط با فعالو راهنمایی فراگ تیهدا

مطرح شده از نظر  يها تیعلمی و منطقی این است که فعال  منظور از ارائه. مطرح شده است يها تیواقعی فعال

واقعی، قابل   نهیز زممنظور ا. علیم، قابل اجرا و از نظر منطقی نیز داراي توالی و ارتباط علت و معلولی باشد

موضوعات تخیلی نیز که به پیدایش دانش جدید و سنجش آن کمک   البته ارائه. باشد یسنجش بودن موضوع م

 .گردد ی، مهم و اساسی تلقی مدینما یم

آشکار شونده به صورت سؤالی و پژوهشی در بخش چهارم مطرح گردیده و فراگیران  يها تیاهداف درس و فعال

مطرح شده   سپس شکل سؤالی هدف حل مسأله. پردازند یها م کوچک همراه با نظارت معلم به آن يها در گروه

ها و سؤاالت  قابل توجه اینکه ه دف  نکته. پردازند ینظرات خود با نظرات ارائه شده م  سهیو فراگیران به مقا

افزار  و نظرات خود را در بخش خاصی از نرم ها دگاهید توانند یوارد شده و فراگیران م يا انهیرا  فراگیران در برنامه

اصل توالی و پیش نیاز در  تیرعا. باشد یفراگیران در تمام برنامه قابل دسترسی م يها دگاهید. اند یثبت نم

آموزان را با یک حل مسأله به ایجاد  دانش تواند یبرنامه م. رسد یاجراي مراحل اول تا چهارم الزم به نظر نم

تقدم و یا  توان یم یمطالب آموزش  در ارائه. دهنده و حتی ارزشیابی تشخیصی هدایت کند انانگیزه، پیش سازم

تأخر مطالب را با توجه به موضوع و یا ابتکارات آموزشی تغییر داد، طوري که در آغاز درس به جاي ارزشیابی 

آموزان ارائه  تشخیصی به دانشدرس جدید را براي ایجاد انگیزه و ارزشیابی  يها تشخیص و یا ایجاد انگیزه، هدف

 .کرد

در این مرحله به اجراي اهداف و  رانیفراگ. گردد یپنجم بخش اجرایی و عملی تدریس تلقی م  مرحله

 يها تیعملی، بحث و فعال يها تی، فعاليافزار نرم  بخش از طریق برنامه نیا. پردازند یخود م يها تیفعال

  .گردد یگردش علمی محقق م تیآزمایشگاهی و کارگاهی و یا از طریق یک فعال
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. 

و  پردازند یکوچک م يها فراگیران در بخش ششم به ادراك و کاربرد بیشتر دانش و مهارت کسب شده در گروه

  .دهند یتمرینات الزم را انجام م

و در صورت  ردیگ یهفتم انجام م  گروه در مرحلهارزیابی کلی با توجه به نظرات و بازخوردهاي معلم و اعضاي 

قابل  يها برنامه، فرصت. گردد یافزار، معلم و یا فراگیران عرضه اجرا م ترمیمی و تکمیلی از طریق نرم  نیاز، برنامه

فردي و  يها یژگیبا توجه به و رانیفراگ. اورد یو اجرایی فراهم م یمیتکمیلی، ترم يها تیفعال  نهیقبولی در زم

موضوع باید در  نیمطالعه و تحقیق در آن علم آشنا شده و ا يها متفاوت یادگیري با مهارت يها سبک
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ها  نتایج کار در کل کالس و در بین گروه  آموزش، ارائه  مرحله نیآخر. افزار تعبیه گردد مختلف نرم يها قسمت

 .ها استفاده خواهند کرد و موفقیت سایر گروه ها تیدر این مرحله از تجربیات، محدود رانیفراگ. است

یادگیري به  يها تیفعال  هیکل. کوچک است يها اساس یادگیري در مدل ذکر شده مبتنی بر فعالیت در گروه

آموزان براي دریافت نظرات اعضاي گروه با  دانش .ردیپذ ینفره از طریق کامپیوتر انجام م 5تا  3 يها صورت گروه

و  يریپذ نقش معلم با انجام حداقل دخالت. کنند یو به نکات اصالحی اعضاي گروه توجه م یکدیگر بحث نموده

 .ردیپذ یهمکاري در تسهیل و همکاري در یادگیري انجام م

 منابع

، گذر از تدریس سنتی و (الکترونیکی(، به سوي یادگیري بر خط )1002(استوت، .ژ.دوژنج و و.ا.، ژویبروور، دبل

 .، تهران، آگاه)3831(فریده مشایخ و علی بازرگان،   آن، ترجمه راهبردهاي ارتباطی

 .پرورشی، تهران، آگاه یشناس ، روان)831. (اکبر یسیف، عل

یادگیري، ترهان، -یاددهی يها و داللت ییگرا سازنده یشناس معرفت ی، مبان)1831(اکبر،  یشیخی فینی، عل

 .علوم انسانی  دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده

کارشناسی ارشد،   نامه انی، پا»یادگیري- بررسی نقش کامپیوتر د ر راهبردهاي یاددهی«، )7631. (رضای، علعصاره

 .علوم تربیتی دانشگاه تربیت معلم تهران  دانشکده

، »کاربرد نظریهء پیاژه در برنامهء درسی و تدریس،تحلیلی بر دو دیدگاه معارض«، )7731. (مهر محمدي، محمود

  .، دانشگاه تهرانیشناس علوم تربیتی و روان  هیتهران، نشر

 .اندازها، مشهد، آستان قدس رضوي رویکردها و چشم-درسی، نظرگاهها  ، برنامه)1831. (مهر محمدي، محمود

 .، تهران، انتشارات مدرسه، چاپ دوم)راهنماي عمل( یدرس يزیر ، برنامه)8731. (ملکی، حسن
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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
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