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 نظریه سازنده گرایی اجتماعی و دلالتهای آن برای فرایند یادگیری و تدریس

 

 1محمد رضا فتحی

 

 90/04/1931تأیید نهایی:                             11/04/1931تاریخ وصول:   

                             

 

 چکیده

یکی از رویکردها در آموزش نوین استفاده از نظریه های جدید یادگیری در تدریس می باشد. نظریه 

ترین آنها نظریه سازنده گرایی است که نی ارائه نموده اند. یکی از جدیدپردازان یادگیری نظریه های گوناگو

 –یدگاه فلسفی این د نظریه های یادگیری قلمداد می شود. طبق در معرفت شناسی و تغییر پارادایمیک 

، و افراد آنها ساخته می شوددر ذهن توسط خود افراد و به طور فعال و معنی واقعیت روان شناختی، 

گرایی به نظریه های یادگیری جان ه اصول اساسی سازند سازند.بیشتر آنچه را که یاد می گیرند، خود می 

نظریه های سازنده گرا که گردد. یکی از بانفوذ ترین می دیویی، ژان پیاژه و جروم برونر، و ویگوتسکی بر 

کلید  اجتماعیتعامل  که براساس آن توسط ویگوتسکی ارائه شده است، سازنده گرایی اجتماعی است

 -. امروزه سازنده گرایی به عنوان یک نیروی با نفوذ و قوی در اصلاح فرایند یاددهیاست دانشساختن 

یادگیری مطرح است. هدف این مقاله تشریح دلالت های این نظریه برای تدریس و یادگیری بود. در این 

 .بررسی و تشریح شدنظریه یادگیری سازنده گرایی اجتماعی مرور مبانی نظری پژوهش، راستا پس از 

ویژگیهای در نتیجه دارد.  محور –برای تدریس یادگیرنده  یافته نشان داد، این نظریه دلالتهای زیادی

آن مشخص نقش معلمان و دانش آموزان درتدریس مبتنی برآن، ، راهبرد های کلاس درس سازنده نگر

همه جنبه های زندگی آموزشگاهی، نظریه مزایای بالایی داشته و برای  نتایج نشان داد این گردید.

 فرصتهایی فراهم می کند.

 

 یادگیری، سازنده گرایی، نظریه سازنده گرایی، سازنده گرایی اجتماعی، کلاس سازنده نگر.  کلید واژه ها:
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 مقدمه:. 1

روان معرفت شناسان و  مجله ها وجود داشت و اساسا فلاسفه، اصطلاحی بود که فقط در 1سالها سازنده گرایی

روش های  امروزه سازنده گرایی به طور منظم در مجموعه کتاب های درسی، شناسان به آن توجه می کردند.

هم  ادبیات اصلاح گرایانه آموزش و پرورش و مجلات تربیتی نمایان می شود. چارچوب برنامه درسی، معلمان،

، به نقل فردانش و 1111 ،2)بروکس و بروکس اکنون سازنده گرایی دارای وجهه و نامی در آموزش وپرورش است

 طراحان برنامه درسی، سازنده گرایی اصطلاح گسترده ای است که به وسیله فیلسوفان، (.1831 شیخی فینی،

آنرا یک حوزه وسیع وکلی در  (1111) 8گلسرزفلد مربیان و دیگران به کار برده شده است. روانشناسان،

 (.2112 ،4)به نقل وولفولکداند و پرورش معاصر می معرفت شناسی و آموزش  روانشناسی،

، باز 1و ویگوتسکی به نظریه های یادگیری جان دیویی، ژان پیاژه و جروم برونر،ه گرایی اصول اساسی سازند      

فعالیت و تجربه دست اول در شکل دادن به  گردد. این پیشگامان به شیوه های مختلف، به نقش اساسیمی 

توسط اصول سازنده گرایی به طور روشن  (.2113 ،6)وست وود نموده اندانسان تاکید یادگیری و درک 

 وست وود،به نقل ) (، بیان شده است2112) همکاران و 7دی وریس (،1111) نویسندگانی از قبیل ون گلسرزفلد

2113.)  

 می توان آنرا است.یک نظریه موثر در بیست سال گذشته بوده  دیدگاه سازنده گرا در خصوص یادگیری،  

بخشی از جنبش شناختی معاصرکه ناشی  نظریه های یادگیری قلمداد کرد. در معرفت شناسی و 3تغییر پارادایم

 (.1831 ، به نقل فردانش،2111 ،1)باهرر از عدم رضایت از تعلیم و تربیت سنتی متاثر از رفتار گرایی بوده است

ییر در دیدگاههای فلسفی آموزشی نیست، بلکه در خواستی برای تغسازنده گرایی مجموعه جدیدی از راهبردهای 

 یادگیری تاثیر می گذارد آنها در خصوص دانش و گاهاین تغییر بر دید کاران تعلیم و تربیت است ودست اندر

روانشناسی ، فلسفه، ریاضیاتاخلاق، آموزش مختلف  زمینه های ها درچشم انداز با توجه به (.1831)فردانش،

 جریان های رابطه با خودمان در این نظریه  ما را به تغییر موقعیت ، مطالعات اجتماعی،آموزش علوم، عیاجتما

 و ،ژنتیک معرفت شناسی،، عمل گرایی ، یعنیتاثیر گذاشته اندپرورش  آموزش وبر  در این قرن عمده ای که

، سازنده گرایی به عنوان 1111از  (.1113 ،11)لارو چلی، بدنارز، گریسون می کند دعوت اجتماعی، کنش متقابل

تولید  حوزه های برنامه درسی مدرسه ودن آموزش و پرورش در سراسر اصلاح کر در قوی،و  یک نیروی با نفوذ 

تأثیرعمده ای بر محتوای  این امر گسترش یافته است. محور ، -جدید تدریس یادگیرنده رویکرد های  بسیاری از

  (.2113 )وست وود، برای معلمان کارآموز در این زمان داشته است شناسی دانشگاهارائه شده در دوره های روش 

بلا آماده شده به در انتقال دانش قتا حد زیادی تلاش ناموفقی  گرایان معتقدند که آموزش سنتی،زنده سا  

 خودشان بسازندآنها معتقدند که یادگیرندگان باید دانش را از طریق فعالیتهای  نشان می دهد.یادگیرندگان 

سازنده گرایی یک نظریه نه در مورد روش تدریس به طورخاص، بلکه در مورد یادگیری  (.2113 )وست وود،

فرض بنیادی توجیه کننده سازنده گرا یی این است که  .(2113 به نقل وست وود،، 2116 انسان است )رو،

حساب  هجی کردن، نوشتن، خواندن، ساسی،کودکان موجودات خود انگیخته و خود تنظیم هستند که مهارتهای ا

رکردن با فعالیتهای معنی را به عنوان محصولات درگیر شدن با آنها و از طریق ارتباط بر قرا حل مساله، کردن و

مهارت های اساسی نادیده گرفته شده است، کسب می کنند. در تدریس مستقیم این  مره متناسب با سن،دار روز

)وست  انجام می گیردمانند تمرین و تکرار به عنوان یادگیری بی معنی، طوطی وار و خسته کننده  و فعالیتهایی

روانشناسان پرورشی و متخصصان آموزشی پیرو رویکرد سازندگی بیش از دیگران بر فعال بودن  (.2113 وود،

ایی مجموعه ای کاملا جدید از همراه با سازنده گر (.1812 )سیف، تاکید می کنند یادگیرندگان در فرایند یادگیری
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 اصطلاحات آورده شده است،که در جدول زیر آمده است.

واژه های کلیدی در ارتباط با  تبدیل اصطلاحات قبلی به جدید

 برنامه درسی

 اهداف معمول برای کلاسهای سازه نگر

 یادگیری تبدیل به ساختن دانش-

 کلاس دانش آموزان تبدیل به واحد یادگیرندگان-

یادگیری به وسیله انجام دادن تبدیل به رویکرد -

 فرایندی یا یادگیری تجربی

 اصیل-

 معنی دار-

 تناسب رشدی-

کمک به کودکان برای کنجکاو، مبتکر و متفکر -

 شدن 

تشویق آنها به ابتکار عمل داشتن، فکر کردن، -

 اعتماد به نفس در کاوش  استدلال  و 

 تبادل نظر با دیگران-

 (.2113 به نقل وست وود، ،2114 ،11نگری )پروژه سازه

یک متخصص طراحی آموزشی می گوید که به خوبی مشهود است دیدگاه سازنده به عنوان  (،1112)12دیک  

هیچ تردیدی وجود ندارد که  گرا با جهت گیری انسانی و رشدی رایج، در بیشتر مدارس ما در هم تنیده است.

 –مفهوم رویکرد سازنده نگر یادگیرنده  رویکرد اکتشافی، بر مساله، از قبیل یادگیری مبتنی، صور مختلف آن

های روش شناسی و تدریس  بخش های آموزش وپرورش دولتی، به آسانی و بدون سوال توسط بخش ،محور

در سالهای اخیر سازنده گرایی عملا تنها رویکرد یادگیری معرفی شده  دانشگاهی و معلمان  پذیرفته شده است.

 (.2111 )وست وود، دانشگاهها بوده است ن کار آموز در دانشکده ها وبه معلما

 نتایج پژوهشها در مورد کاربرد رویکردهای مبتنی بر نظریه سازنده گرایی در کلاس درس نشان می دهد،  

دیگری  ، کلاسهای سازه نگر از امتیازاتدارند بیشترکودکان ابتدایی درکلاسهای سنتی پیشرفت کمی گرچه 

پختگی اجتماعی و اخلاقی بیشتر، نگرش مثبت تر به مدرسه از نتایج این  تفکر نقاد،پیشرفت در  برخوردار هستند.

در پژوهشی در مورد اثر بخشی تدریس مبتنی بر ( 1114، 1131، 1131) 14کامی (.2117 ،18ست)برکا کلاسها

ه دانش آموزان او در آزمون های استاندارد سازنده نگری در درس حساب در سالهای اولیه دبستان، دریافت ک

ولی دانش  متداول، نمره های مشابه با دانش آموزانی که به روش های معمول درس می خواندند به دست آوردند،

 آنها همچنین ذهن مستقل تری داشتند. از خود نشان دادند. آموزان او درک بالاتری از منطق اعمال ریاضی،

گرایی، بر اساس تفسیر های مختلف از چگونگی ساخت دانش انسانی به وجود آمده  انوع زیادی از سازنده  

رویکرد ساختن گرایی اجتماعی را مورد توجه  بنابر دلایلی این مقاله)پیوستار نظریه های سازنده گرایی(.  است

مضمونی مهم در  تاکید زیاد این نظریه بر جمع و تفکر جمعی به عنوانقبیل؛  زویژگی هایی اقرار داده است. 

در مورد رابطه میان یادگیری و رشد از طریق مقدم دانستن یادگیری بر رشد آن  ، دیدگاه پر اهمیتآموزش

این نظریه اخیرا بسیار . نسبت به تاثیرات آموزش بر رشد و یادگیری دارد ی کهدیدگاه خوش بینانه تر شناختی، و

راجعه روز افزون به این نظریه می گوید؛ در طول دهه های در مورد م 11سانتراک مورد توجه قرار گرفته است .

علاقه روز افزونی را به نقطه نظر های ویگوتسکی از خود نشان می  شناسان و متخصصان تعلیم وتربیت، اخیر روان

و آموزش شناسایی دلالتهای آن برای نظریه سازنده گرایی اجتماعی و تشریح (. هدف مقاله پیش رو، 2113) دهند

ویژگیهای کلاس سازنده نگراجتماعی  در این راستا این مقاله به دنبال پاسخگویی به سوالهایی مانند؛ .یس بودتدر

 دانش آموز در آن چیست؟ نقش معلم وراهبردهای یادگیری و تدریس مبتنی بر این نظریه کدامند؟  چیست؟

با  نظریه های جدید حوزه  گامگیری، همیاد-تا بدین طریق گامی در راستای بهبود و اصلاح فرایند یاددهیبود. 

 رداشته شود.یادگیری، ب

 تعریف  سازنده گرایی:. 1،1
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اندیشه ای که بر طبق آن  » این تعریف را از سازنده گرایی ارائه نموده است 16واژه نامه روانشناسی آکسفورد

نه اینکه از  ذهن او ساخته می شوند، سایر ساختهای ذهنی پیچیده به طور فعال توسط فرد و در و یادها، ادراکات،

تفسیر امور یا نسبت دادن معنی به امور  منظور از سازندگی، (.1812 )به نقل سیف،« بیایندبیرون به درون ذهن 

 17از نظر شانک (.1812 )سیف، و بنابراین واقعیت ها چند گانه اند واقعیت به وسیله افراد ساخته می شود، است.

می  روانشناختی  است که طبق آن افراد بیشتر آنچه را که یاد یک دیدگاه فلسفی و سازنده گرایی( »2111)

  .(1812 )به نقل سیف،« گیرند و می فهمند خود می سازند و شکل می دهند

 

 مفروضات  نظریه های سازنده گرایی روانشناختی و مبنای فلسفی،. 1،1

است که بر این فرض که دانش مستقل از  13گراییفلسفه سازنده گرایی، پس اثبات  (،1812از نظر سیف )

تاریخ ( 1117) 11سکستون بلکه دانش به وسیله دانشمند ساخته می شود، استوار است. دانشمند وجود ندارد،

دوره -1 انسانی را به سه دوره تقسیم کرده است،که در هر دوره بر دیدگاه هستی شناختی خاصی تاکید می شود.

 و می شده عقل گرایی تاکید ایده آلیسم و م تا سده های میانه، که درآن بردوگانه گرایی،ق .6قبل از مدرن: ازقرن

اثبات  بر تجربه گرایی،در آن ،که 11از رنسانس تا پایان قرن دوره مدرن:-2 مذهب نقش اساسی داشته است.

 دانش علمی و به دنبال آن، .ه استشناسایی حقایق عینی تاکید می شد ،روش شناسی علمی ،گرایی منطقی

دانش علمی آینه منعکس کننده واقعیت عینی  حرفه ای به عنوان منبع مشروع فهم جهان محسوب می شد.

ویژگی برجسته آن خلق  دوره سازنده گرایی، دوره پسا مدرن:-8دانش عینی وجود دارد وکشف کردنی است. است.

دیدگاه مشاهده  دانش مشارکت دارد. واقعیت های شخصی واجتماعی، به جای کشف آن است. انسان در ساختن

 فرایند دانش، پدیده ها مبتنی بر زمینه اند و واقعیت معنای نسبی دارد. موضوع مشاهده تفکیک ناپذیراست، گر و

 (.1831 ، به نقل فردانش،1117، )سکستون تعبیری وکیفی است استقرایی، اجتماعی،

های وی همواره میان او قیم به واقعیت ندارد، بلکه سازهگرا، آدمی دسترسی مستنده های سازبراساس دیدگاه  

گرا تأکید بر نقشی است که ذهن های سازههای عمومی دیدگاهشود. به بیان دیگر، یکی از ویژگیواقعیت حایل می

 ها،ای منفعل نسبت به جهان نیست، بلکه منبع فعالی است که به ادراککند. ذهن آینههای ما بازی میدر تجربه

گرایی در تقابل با اثبات گرایی قرار دارد بخشد. از این حیث، سازه، احساسات و سایر امور روانی ما شکل میمفاهیم

 (،1133) 21فرانزلا (.1838 )باقری، شوددر دسترس مستقیم فرد در نظر گرفته می یکه براساس آن، امور واقع

شناسی ای اساسی با برداشت نیوتنی از علم را در قلمرو روانهای شخصی، معارضهکند که نظریه سازهاظهار می

دیدگاه نیوتنی را به این نحو مورد سؤال قرار داد که نشان دهد ما در  21کلیفراهم آورده است. طبق نظر فرانزلا، 

نایل  ق م که گمان کنیم از این انباشت به صدهای کشف شده نیستیعلم مشغول برهم انباشتن ذرات واقعیت

بیشتر نظریه های ساختن گرا در دو فکر  (،2111) 22و نوربای اسکراو، ،از نظر برونینگ (.1138باقری، ) شویممی

اجتماعی در فرایند ساخت تعاملات -2 فراگیران در ساختن دانش خودشان فعال هستند.-1 مرکزی توافق دارند:

 (.2112 )به نقل وولفولک، دانش مهم هستند

همه دانشها  (، مهمترین فرض سازنده گرایی این است که هیچ دانشی مطلق نیست و1812) از نظر سیف  

یک متن یا زمینه  معین رخ می فرض دیگر این است که یادگیری فقط در  .این نسبی اندو بنابر بوده ساختنی

یا زمین بازی، غیر  محل کار، مدرسه، مثلا، آن رخ می دهد،و این تصور که یادگیری فارغ از محیطی که در دهد 

معانی -1 (، مفروضات زیربنایی ساختن گرایی عبارتند از:1133) 28از نظرکروتی (.211 ناکامل است )ص. واقعی و

انسانها درگیر در -2 ،همزمان با درگیر شدن با دنیایی که قصد تفسیر آن را دارند ایجاد می شوند توسط انسانها و

ما همگی وارد دنیایی از  و اجتماعی خود می فهمند آن را بر اساس چشم اندازهای تاریخی و دنیای خود هستند و
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لذا باید در پی فهم بافت یا موقعیت شرکت کنندگان از  معانی شده ایم که توسط فرهنگمان به ما اعطا شده است.

این  وا بوده اجتماع همیشه مبنای تولید معن-8و به صورت شخصی بودطریق دیدن این بافت وگردآوری اطلاعات 

پیوستار زیر انواع   .(48و42: 2111 ،24لوکرس به نقل ) معنا از طریق تعامل با جامعه انسانی به وجود می آید

 را نشان می دهد.نی فلسفی سازنده گرایی و رابطه آنها با مبنانظریه های 

 

 
 

 شناسی سازنده گرایی دانش . 1،9

            ، نحوه ساخته شدن دانش توسط یادگیرنده را اینگونه توضیح (، در توضیح نظریه برونر1111)21بیگه و شرمیس

و این کار را از طریق ربط دادن اطلاعات دریافتی به یک مبنای  یادگیرنده دانشش را خودش می سازد، می دهند:

هد که از قبل در ذهن خود شکل داده است و بدین طریق به فراتر از اطلاعات داوری انجام می د شناختیِ روان

اگر یادگیرندگان بخواهند اطلاعات پیچیده را متعلق به خود کنند،  (.1812 )نقل از سیف، دریافتی دست می یابد

ای رخ دهد که  تنها می تواند به اندازه همچنین یادگیری .(216: 2116، 26)اسلاوین باید شخصا به آن پی ببرند

 به باور (.2111 )وست وود، مرتبط شود قبلی یادگیرنده با دانش و تجربه آمیزی موفقیتاطلاعات  جدید به طور 

فرایند کسب دانش شامل استفاده از اطلاعات پراکنده به عنوان سنگ بناهای دانش و  پیروان سازنده گرایی،

دانش یک ساختار ذهنی  فردانش در این باره می گوید؛ (.1812 )سیف، استخراج دانش تازه از میان آنهاست

براساس  (، نحوه ساخت دانش2112) (. وولفولک1831) رشدی است و واسطه های اجتماعی فرهنگی دارد موقتیِ 

 رویکرد های مختلف را مطابق جدول زیر مقایسه نموده است .
 

 نوع یادگیریساختن دانش و  فرض ها درباره نظریه

پردازش 

 اطلاعات

 با تدریس مستقیم، دانش از طریق ایجاد یک بازنمایی از جهان بیرون ساخته می شود.

 راه توضیح.  بازخورد و یادگیری از

 از بیرون به درون

سازمان دادن و دوباره سازمان دادن دانش پیشین  دانش به وسیله تغییر شکل دادن ، پیاژه

دانش آن بر  و تجربه برتفکر حتی اگر دانش آینه جهان خارج نیست، ساخته می شود.

 کشف کردن خیلی مهمتر از تدریس هستند. کاوش و تاثیر بگذارد.

 درون به بیرون از

که  دانش جهان خارج را پس از این دانش بر پایه تعامل و تجربه اجتماعی ساخته می شود. ویگوتسکی

اکتشاف هدایت شده  ،قیمتدریس مست تعاملات با دیگران، باورها، زبان و از صافی فرهنگ،

 بازنمایی می کند. ،گذشت و از آنها تاثیر پذیرفت

هم از بیرون و هم 

 از درون

 

 و ویژگیهای آن  . یادگیری مبتنی بر سازنده گرایی1،4
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صورت می وقتی  یادگیریسازنده گرایی، یادگیری را به عنوان نتیجه سازندگی ذهنی در نظرگرفته و می گوید، 

. ما وقتی مهارتها ی فعلی فرد اضافه شده باشدساخته شده و به ساخت دانش، فهم ها و که اطلاعات جدید  گیرد

بنابراین نظریه، یادگیرنده دانش را  (.2111 )پریچارد، بهتر یاد می گیریم که فهم خودمان را فعالانه می سازیم

ما مجبوریم روی فراگیرنده  -1 رو می نهد:برای خودش و توسط خودش می سازد. این نظریه دو دیدگاه را پیش 

هیچ دانشی سوای از تجربه های  -2 و افکار او پیرامون یادگیری متمرکز شویم، نه روی موضوع و مبحث تدریس؛

یادگیرنده وجود ندارد، بلکه دانش به وسیله ی یادگیرنده یا اشتراک معانی توسط یادگیرندگان ساخته می شود. 

فات زیر را از توصی بر اساس نظریه سازندگی، وست وود،ختن گرایی بر درک و فهم است. کانون توجه نظریه سا

فرایند  دانش آموزان هنگامی که فرایند یادگیری فعال باشد، یاد می گیرند.: فرایند یادگیری ارائه نموده است

طریق تفسیر یافته ها انجام یادگیری از طریق انتقال صورت نمی گیرد، بلکه از  فرایند درک و فهم است. ،یادگیری

از طریق روش های آموزشی که دانش  داشته وهمیشه تحت تأثیر دانش پیشین یادگیرنده قرار این  می شود.

( 1111) 27و ویلسون ،پک ،جاناسون آموزان را به مباحثه در مورد نظرات یکدیگر وا می دارد، پشتیبانی می شود.

، نه بازتولید ساختن دانش مهم است مبتنی بر سازنده گرایی بر شمرده اند:را برای یادگیری مانند نیز ویژگیهایی 

فکر روی ت؛ تشویق توجه به تکالیف اصیل؛ یادگیری می تواند به بازنمایی چند گانه واقعیت منجر شوددانش؛ 

صت برای ؛ دادن فربا دانش و تجارب موجود قبلی دانش و مفاهیم جدید ارتباط به فراگیرانترغیب  تجارب قبلی؛

 بدین طریق یا به چارچوب درک و فهم یادگیرندهتا  ،مطلب جدید با آنچه قبلا یاد گرفته شدهیکپارچه کردن 

خود گردانی تشویق  ؛مشارکتی برای یادگیری کارترغیب  گردد؛ آن اضافه می شود و یا موجب اصلاح )طرحواره(

به شان، که  یادگیریدر آنان در قبال  پذیری لیتومسوو افزایش ادگیرندگان ی؛ دادن مسئولیت به در یادگیری

و به وسیله تدوین  از طریق کارکردن روی مسائل تولید شده توسط خود، مشارکت با دیگران، مانند، طرق مختلف،

 (.2111 ،23)نقل از پریچارد آزمون آنها اتفاق می افتد فرضیه ها و

 نظریه سازنده گرایی اجتماعی. 1،5

شد انوع زیادی از سازنده گرایی، بر اساس تفسیر های مختلف از چگونگی ساخت دانش انسانی همانطور که اشاره 

که شناخته شده ترین و پذیرفته شده ترین نوع آن سازنده گرایی اجتماعی می باشد از نظر سیف، وجود دارد.

در یک بافت اجتماعی این نظریه می گوید دانش  .مستقیما از نظریه تحول شناختی ویگوتسکی سر بر آورده است

اجتماعی یا ارتباط میان افراد جامعه )به ویژه ارتباط تعامل  اینبنابر وجود دارد و در میان افراد مشترک است.

کودکان افکار خاص خود را دارند، ولی به عنوان  . به نظر سانتراک،(1812) کلید ساختن دانش است، کلامی(

نظریه او باعث شده است که عده زیادی معتقد شوند که  است. شناخت آنان اغلب جمعی موجوداتی اجتماعی،

که اطلاعات از طریق عنوان می کند این نظریه،  است.ی طبقه بندی شده و محصول همکاری افراد دانش امر

 (. به نظر اسلاوین،2113)شود  تعامل با دیگران و انجام فعالیت های توام با همکاری، به بهترین صورت حاصل می

 و داربست سازی منطقه مجاور رشد، ،ماهیت اجتماعی یادگیری، یادگیری موقعیتیچهار اصل؛  ویگوتسکینظریه 

 .(2116) را شامل می شود

این نظریه می گوید دانش در یک  اعتقاد بر اینکه شناخت منشا اجتماعی دارد. یادگیری ماهیت اجتماعی دارد:

کودکان افکار خاص خود را دارند، ولی  به نظر سانتراک، است.بافت اجتماعی وجود دارد و در میان افراد مشترک 

در جهان وجود ندارد که در  یهیچ کودک. (2113شناخت آنان اغلب جمعی است ) به عنوان موجوداتی اجتماعی،

هرچند یادگیری در درون ذهن یادگیرنده صورت  (.2111 ،21)میلر بلکه ذهن ذاتا اجتماعی است، رشد یابد ءخلا

وتعامل با دیگران ساخته می  فعالیت ، معنی از طریق ایجاد ارتباط، اما حاصل تعامل اجتماعی است. می پذیرد
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تاریخچه فردی تعیین کننده  های فکری، محصول فعالیتهای اجتماعی فردند وو الگو مهارتهای شناختی  شود.

  چگونگی تفکر او هستند.اصلی 

سازنده گرایان به  .های این نظریه موقعیتی بودن شناخت استیکی از مهمترین مولفه : یادگیری موقعیتی است

به نظر آنها دانش و  .به شناخت و یادگیری موقعیتی معتقد ند ویژه پیروان نظریه سازنده گرایی اجتماعی،

 (.2111 ،81مککلور )فتسکو و یادگیری را نمی توان از بافت یا موقعیتی که در آن یاد گرفته می شود جدا کرد

می آموزیم هم ماهیت اجتماعی دارد هم وابسته به زمینه است و هم به موقعیت خاصی که در آن  آنچه ما

 (.1812 )سیف، آموخته می شود گره خورده است

محدوده رشد با واسطه، مفهوم خاص ویگوتسکی، به دامنه ای از : یادگیری درمنطقه مجاور رشد رخ می دهد

اند به تنهایی از پس آن برآید، ولی با کمک افراد ماهر تر می تواند آنرا تکالیف اشاره دارد که کودک هنوز نمی تو

(. کارهای دشواری که کودکان با راهنمایی و کمک بزرگسالان یا کودکان تعلیم دیده، می 2117 )برک،دهد  انجام

 .(2113 )سانتراک، توانند در آنها پیشرفت کنند

نوعی تکنیک درمورد تغییر دادن میزان حمایت و پشتیبانی معلم از دانش  :برای یادگیری داربست سازی کنید

 که رابطه نزدیکی با ایده محدده رشد با واسطه داردیا در یک دوره تدریس است  انجام تکلیف وجریان آموز در 

یابد، بدین ترتیب که بزرگسال تکلیفی را انتخاب می کند که کودک می تواند بر آن تسلط  (.2113 )سانتراک،

هنگامی که این بزرگسال  ،بعد ولی به قدر کافی چالش انگیز هست که کودک نمی تواند خودش آنرا انجام دهد.

هنگامی که توانایی او  می گیرد. راهنمایی و حمایت  می کند، کودک به تعامل پرداخته و راهبردهای ذهنی را یاد

لیت بیشتری را برای این تکلیف وازه می دهد مسوبزرگسال عقب نشینی می کند و به کودک اج بیشتر می شود،

 .(2117 )برک، بر عهده بگیرد

 :پژوهشروش . 1

شدن  پس از مشخص .استفاده شده استاسنادی بوده و برای انجام آن از روش 81مقاله مروریاز نوع  مطالعهاین 

 اینترنتی های پایگاه ومجلات  کتب، مقالات مندرج درشامل ابتدا ادبیات و پیشینه پژوهش  ،مساله پژوهش

سپس اطلاعات لازم برای  قرار گرفت. و بازنگری بررسیمطالعه، به دقت مورد مبانی نظری پژوهش شناسایی و 

 .رد آوری و مورد استفاده قرار گرفتدستیابی به اهداف پژوهش گ

 . یافته های پژوهش9

 . دلالت های آموزشی نظریه سازنده گرایی اجتماعی 9،1

دوم  ند،هست ارتباط در چهار مفهوم فوق، دو مطلب را روشن می نماید. اول اینکه همه آنها با یکدیگر تامل در این

بر دارد که پرداختن به آنها می تواند باب ورود به کاربرد های  اینکه هر یک تلویحات آموزشی بسیار مهمی را در

ار اصل بالا به طور ضمنی هم حکایت از هر یک از چه عملی نظریه سازنده گرایی اجتماعی درکلاس درس باشد.

در ارتباط با این  (،1113و1111) روگوف وجود مانع بر سر راه یادگیری دارد، و هم راه حل را در دل خود دارد.

رویکرد گفتگو و  -2 رویکرد جستجو گری و یادگیری مسئله مدار،-1موارد سه رویکرد را مطرح نموده است. 

این سه رویکرد در اصل  (.1836 )نقل از لطف آبادی، ویکرد کار آموزی شناختیر-8محاوره جمعی در کلاس، و

در ادامه هر رویکرد در رابطه با اصول سازنده گرایی  د.نراهکارهای غلبه بر موانع یادگیری را شامل می شو

 اجتماعی مطرح می شود. 

آموخته می شود، قابل تعمیم به یکی از مشکلات موجود در نظام آموزشی، اینست که آنچه در مدرسه    

موقعیت های واقعی زندگی نیست. نظریه سازنده گرایی اجتماعی علت این مساله را موقعیتی بودن شناخت می 

این نظریه از طریق ایده یادگیری موقعیتی به ما  در اصل، یادگیری اتفاق نیافتد.انتقال که باعث می شود  داند،
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 ،82)لاشلی، ماچینسکی، و راولی ا با مقتضیات واقعی زندگی مرتبط سازیمکمک می کند که تدریس و تربیت ر

یعنی رویکرد جستجو گری و یادگیری مسئله مدار به حل این  رویکرد اول، (.1836 ، به نقل لطف آبادی،2112

ی کند بدین ترتیب که معلم برنامه و فعالیت درسی و تربیتی را به گونه ای سازمان دهی م مساله کمک می نماید.

برای آزمون این فرضیه ها به  -2فرضیه هایی را برای تبیین واقعه ها و حل مسائل تدوین کنند،  -1که شاگردان: 

نتایج جستجوگری خود را  -4بر اساس یافته های خود نتیجه گیری کنند، و -8جمع آوری اطلاعات بپردازند، 

شرط مهمی که این مسائل باید دارا  به کار گیرند.برای حل مسئله و فرایند های فکری مورد نیاز در این امر 

 تکالیف اصیل در یک زمینه معنادار ترغیب می شود. در سازنده گرایی، باشند اصیل و واقعی بودن آنهاست.

 از قبیل حل مساله، که برای یادگیری موقعیتی در زمینه های آشنا و واقعی استفاده می شوند. تکالیف اصیل،

یادگیرندگان از راه درگیری با تکالیف و مسائل واقعی  (.2111 ، به نقل پریچارد،1111، 88ویلسون پک و ،جاناسون

 (.1812 )سیف، می توانند ساختهای ذهنی بسازند که در موقعیتهای معنی دار قابل پذیرش باشند  و اصیل

ز خود مساله ای است در یک بافت اجتماعی نیاز طرف دیگر اعتقاد به ماهیت اجتماعی دانش، و وجود آن   

 چگونه می توان به این دانش دست یافت؟ ،اگر چنین است که دیدگاه اکتشاف فردی پیاژه را به چالش می کشد.

نظریه که اساسًا بر این  رویکرد گفتگو و محاوره جمعی در کلاس می تواند راه گشا باشد،یعنی  رویکرد دوم،

 مهم، مستلزم تعامل و گفتگوی بین معلم و شاگردان استگیری و فهم مطالب ویگوتسکی مبتنی است که یاد

کارمشارکتی برای  درنظریه سازنده گرایی اجتماعی، .(1836 ، به نقل لطف آبادی،2111  ،84)مک کازلین و هایکی

گفتگو با دیگران، دیدگاههای جایگزین و اضافی فراهم می کند،  فایده آن این است که؛ یادگیری ترغیب می شود.

، به نقل 1111 ،81ویلسون پک و ،جاناسون) شخصی به کار می آیدمان شکل گیری نتیجه گیریهای که در ز

 هرچند یادگیری در درون ذهن یادگیرنده صورت می پذیرد اما حاصل تعامل اجتماعی است. (.2111 پریچارد،

های فکری، و الگو مهارتهای شناختی  وتعامل با دیگران ساخته می شود. فعالیت، معنی از طریق ایجاد ارتباط،

این بیانات،  محصول فعالیتهای اجتماعی فردند و تاریخچه فردی تعیین کننده اصلی  چگونگی تفکر او هستند.

 یادگیری را آشکار می نماید. –لزوم استفاده از الگوی مشارکتی در فرایند یاددهی 

اولی در واقع  زی ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند.یعنی منطقه مجاور رشد و داربست سا دو مفهوم بعدی،   

یعنی رویکرد کار آموزی شناختی کاربرد  در این مورد رویکرد سوم، طرح مساله می نماید و دومی راه حل آنست.

بزرگسال تکلیفی را انتخاب می کند که کودک می که در حقیقت بیان دیگری از داربست سازی می باشد.  دارد.

 بعد، تسلط یابد ولی به قدر کافی چالش انگیز هست که کودک نمی تواند خودش آنرا انجام دهد.تواند بر آن 

هنگامی که این بزرگسال راهنمایی و حمایت  می کند، کودک به تعامل پرداخته و راهبردهای ذهنی را یادمی 

لیت واجازه می دهد مسو بزرگسال عقب نشینی می کند و به کودک هنگامی که توانایی او بیشتر می شود، گیرد.

بررسی مسئله در منطقه مجاور رشد و حمایت از شاگرد تا مرحله  بیشتری را برای این تکلیف بر عهده بگیرد.

تعامل و گفتگوی معلم و شاگردان برای ایجاد رابطه مؤثر و معنی دار بین دانش »نیازمند  تسلط در یادگیری،

 ، به نقل لطف آبادی،2111، 86)مک کازلین و هایکی «دان استفرهنگی معلم و تجربه روز مره و دانش شاگر

1836). 

در انجام تکالیف دشوار به طور  در چند تحقیق، معلوم شد کودکانی که والدین آنها پشتیبان های موثری بودند،

پژوهش دیگری نشان داد که کودکان  (.2118 ،81و کراس 83کانر ؛1111 ،87)برک و اسپول مستقل، موفق تر بودند

حین کارکردن روی تکالیف وقتی که شریک آنها همسال ماهر و یا بزرگسال باشد،برنامه ریزی و حل مسئله آنها 

تدریسی که با منطقه مجاور رشد کودک هماهنگ  (.1112 ،41تاج ؛1114 ،41)کوبایاشی بیشتر بهبود می یابند

 گام بعدی را بردارند، تا کند کمکی که جوابگوی آگاهی فعلی کودکان است و آنها را ترغیب می شده است،
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فرد  در داربست سازی، (.2117 نقل برک،به )نایل شود بهترین رشد ممکن  به تضمین می کند که هر کودک

 حضور مشترک، پرسش های راهنما، شرح، مدل سازی، ،سرنخ ها کارآمد از طریق همکاری و به وسیله یادآورها،

به جایی که با کمک می تواند برسد منتقل می در حال حاضرهست دک را از جایی که کو تشویق و کنترل توجه،

 (.2111 )میلر، کند

 

 :کلاسهای سازنده نگر اجتماعی. 9،1

 بیشتر از همه صحبت می کند. تصمیم گیرنده است و مقررات و معلم تنها مرجع دانش، ،سنتی درکلاس های

جواب می دهند، وتکالیفی را  ،را صدا می کنندوقتی آنها  گوش می کنند، ،آموزان نسبتا نافعال هستنددانش 

پیشرفت آنها به وسیله نحوه ای که ملاکهای لازم برای نمره را برآورده  انجام می دهند که معلم تعیین کرده است.

افراد به عنوان لوح سفید یا ظروف خالی که اما در کلاس سازنده گرا  .(2117 ،)برک کرده اند ارزیابی می شود

ایده های از پیش موجود آنها به سادگی با اطلاعات  وارد کلاس درس نمی شوند. اطلاعات پر شوند ،بایستی از 

در  (.1877نقل از فردانش، ه ب ،1112 ،42تعویض نمی گردد )درچای می شود، که توسط معلم ارائه  جدید،

نقش معلم تسهیل گر وحمایت کننده به  .می شوند دانش خود را بسازند کلاسهای سازه نگر دانش آموزان ترغیب

سازنده گرا بر اهمیت فرد و فعال رویکرد یادگیری بر اساس  در (.2113 )وست وود، جای آموزش دهنده است

 (.2111 )پریچارد، تاکید شده است. طبق این دیدگاه یادگیری یک فرایند منفعل نیست بودن او

اینکه دانش در تعامل  زمینه های اجتماعی یادگیری تاکید می شود، ودر رویکرد سازنده گرایی اجتماعی بر        

از  رویکردها جدیدتر هستند.(. این 2113سانتراک، ، به نقل 2112 )بریسون و دورال، ساخته می شود آموخته و

کودکان در  بستر های اجتماعی غنی کلاس برای کمک به یادگیری کودکان استفاده می کنند. در این کلاسها،

 نواع فعالیتهای چالش انگیز با معلمان و همکلاسی ها شرکت می کنند و همراه با آنها به کسب آگاهی می پردازند.ا

اعضای شایسته و یاری گری در کلاس  هنگامی که کودکان از کارکردن با یکدیگر راهبردهایی کسب می کنند،

(. 2117نقل برک، به  ،2118 ،48پالینکسار) خود می شوند و از لحاظ رشد شناختی و اجتماعی پیشرفت می کنند

شاگرد -کلاسی مملو از همکاری معلم این کلاسها معلمان و شاگردان به عنوان شرکا در یادگیری مطرح هستند.در 

در  روشهای تفکری را به کودکان منتقل می کند که از لحاظ فرهنگی با ارزش هستند. شاگرد است،–و شاگرد 

این امر تضمین می کند که هر کودک به  استفاده می شود. هماهنگ با  منطقه مجاور رشد،این کلاسها از تدریس 

ه یادگیری تا حد این دیدگاه را افزود ک (1173، 1162ویگوتسکی ) (.2117 )برک، بهترین پیشرفت نایل آید

به اشتراک گذاشتن   یعنی بحث کردن، بازخورد و افزایش می یابد،تعامل و ارتباطات اجتماعی  ،زیادی با مشارکت

و ارتباطات مشخص  کلاسهای سازه نگر اهمیت تعامل اجتماعی، زبان،در. ایده ها، تاثیر نیرومندی بریادگیری دارند

 (.2113 )وست وود، می شودیادگیری مشارکتی تشویق  بحث و بنابراین فعالیت گروهی زیاد،. شده است

ذهن آنها چندان  اکتشاف و اختراعات خود بخودی آنها باشد،ویگوتسکی می گوید اگر ذهن کودکان تنها محصول 

کودکان از دانش و ابزارها ی مفهومی که فرهنگ در اختیار آنها قرار می دهد  در حقیقت، پیشرفتی نخواهد کرد.

 او می گوید آموزش باید جلو تر از رشد باشد و آن را با خود پیش ببرد. تا حد زیادی سود می برند. نیز،

در یک زمینه اجتماعی زندگی می کنند که بر یادگیری آنها  کودکان با محیط تعامل نموده و ین کلاسها،در ا  

ارتباط با دیگران فرصتهایی فراهم می کند که دانش آموز  (.1877 فردانش،به نقل  ،2111 )درچای، اثر می گذارد

تجربه در  تصحیح کنند. را ارزیابی و درک خود ی با تفکر دیگران و مشارکت در خلق ادراک جمعی،یدر رویارو

سانتراک مشخصات کلاسهایی که  (.2113 )سانتراک، سازوکاری مهم برای رشد فکری است زمینه های اجتماعی،

یکی از هدف های مهم -1 با رویکرد ساختن گرایی اجتماعی اداره می شوند را به شرح زیر گزارش نموده است:
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تفکر و احساسات دانش آموزان  معلم ها به دقت ناظر دیدگاه،-2 ی است.معنا به صورت مشارکت کلاس ساختنِ

-1. تعامل اجتماعی بر کلاس حاکم است-4. معلم و شاگردان هم یاد می گیرند و هم  یاد می دهند-8 هستند.

 کلاس علایق دانش آموزان را منعکس نموده و با فرهنگ آنان عجین شده استبرنامه درسی و وضعیت ظاهری 

(2113.) 

 

 الگوها و روشهای تدریس:. راهبرد ها، 9،9

آموزش مبتنی بر  .می گیرند بهتر یاد ساختن گرایی می گوید افراد وقتی فعالانه دانش و ادراک خود را بسازند،

رویکرد سازنده نگر از روشهای تدریسی طرفداری می کند  (.1812 )سیف، محور است، یادگیرنده سازنده گرایی

حالی که با محیط ، درایفای نقش فعال یادگیرندگان در کسب اطلاعات و توسعه مفاهیم و مهارتهاکه عمدتا بر 

اصول سازنده گرا ممکن است از طریق چندین روش  متمرکز هستند. فیزیکی شان تعامل می کنند، اجتماعی و

انتخاب روشهای تدریس  حی و ( پیشنهاد کرد که طرا1117)44دیویس (.2113 )وست  وود، مختلف برای تدریس پیاده  شود

در سالهای اخیر بحث ها حول  .در نظر بگیرد ،رابلکه نحوه ای که دانش آموزان یاد می گیرند  ماهیت موضوع تدریس را،باید نه تنها  

در برابر دانش آموزش داده شده، متمرکز بوده است)  تدریس و یادگیری بر شایستگی های نسبی دانش ساخته شده،

 ،47اسکراجز و مستروپیری ؛2116 رو، ؛2116 ،46وکلارک اسولر، کرشنر، ؛2117 ،41سیور، دانکن و چین –هملو  مانند،

 (.2113 وست وود، ، به نقل2117

در پژوهشی  .یکی از آموزه های مهم نظریه سازنده گرایی اجتماعی، یادگیری مشارکتی استیادگیری مشارکتی: 

که بر اساس نظریه ویگوتسکی انجام گرفت کودکانی که سابقه یادگیری مشارکتی داشتند، بیش از دانش آموزان 

یادگیری مشارکتی وقتی رخ می  مدرسه سنتی، به نحوی مشارکتی از ایده های شریک خود استفاده می کردند.

پژوهشگران دریافته اند که یادگیری  ک کنند.یادگیری به هم کمدانش آموزان در گروههای کوچک در  دهد که

ارائه پاداش گروهی، تا  -1به ویژه وقتی شرایط زیر فراهم آید، در پیشرفت تحصیلی اثر بخش تر است: مشارکتی،

هر فرد پاسخ گوی کار خود باشد، تا جلوی -2و اعضا احساس کنند منافع آنان در گرو کمک به یکدیگر است،

روش پیشرفت تحصیلی  سانتراک چند روش برای یادگیری مشارکتی تحت عناوین؛ ود.تنبلی اجتماعی گرفته ش

را معرفی نموده  پژوهش گروهی و نوشتن مشارکتی، یادگیری با هم، کلاس جورچین، تیم،–دو بخشی دانش آموز 

 که در اینجا روش کلاس جورچین توضیح داده می شود. است.

آن اعضای تیم های شش نفره روی مطالبی کار می  مشارکتی که دررویکردی در یادگیری  کلاس جورچین،     

اعضایی از تیم های مختلف که یک  است. بخشهر عضو مسوول یک  تقسیم شده است. بخشکنند که به چند 

و در نند و بعد به تیم خود بر می گردند بحث می ک بخشرا مطالعه کرده اند، گرد هم می آیند، درباره آن  بخش

مشارکت کلاسی افزایش همچنین سانتراک برای  .خود را به اعضای دیگر تیم تدریس می کنند بخش آن به نوبت

این  برای ایجاد مشارکت کلاسی باید اهداف کلاسی تعیین و پاداش ها داده شوند. به موارد زیر اشاره نموده است:

با اضافه کردن امتیاز به امتیازات امتحانی تمام دانش آموزان وقتی به هدف تعیین شده می رسند، را می توان کار 

 زمان استراحت بیشتر یا مهمانی های کلاسی انجام داد ،یر درسی مثل دادن وقت آزاد بیشتریا با پاداشهای غ

 .(2113 )سانتراک،

به سبک ویگوتسکی اداره می شوند از کشف  کلاسهای درسی که :اکتشاف هدایت شده به جای اکتشاف فردی

 41مفهوم مشارکت با رهنمود (.2117 )برک، را ترغیب می کند 43فراتر رفته و کشف یاری شده )پیاژه ای( مستقل

تقریبی  منطقهبرگرفته از مفهوم  (،1118 ،18و موسیر ،12کونگو ،11میستری روگوف، ؛1113 ،1111 ،11)روگوف

و دیدگاه او در مورد یادگیری، به عنوان یک فرایند مشارکتی است. مشارکت توام با رهنمود به  14رشد ویگوتسکی
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ک ساختن درک آنها تعامل های دوجانبه با بزرگسالان گفته می شود که به سازماندهی فعالیتهای کودکان و نزدی

 زایش کفایت شناختی می شوددرک افراد بزرگسال کمک می کند. تعامل اجتماعی با افراد بزرگسال سبب افبه 

معلمان یادگیری کودکان را هدایت کرده و مداخله های خود را با منطقه مجاور رشد هر  (.2114 ،11)پاپالیا

می کنند و به یکدیگر هنگامی که کودکان دارای توانایی های مختلف در گروهها کار  کودک تنظیم می کنند.

مشارکت راهنمایی  (.2117 )برک، یاری شده کمک می کند همکاری بزرگسالان نیز به کشف ،کمک می کنند

 شده شاگرد در تکالیف واقعی باعث دست یابی او به دانش و مهارت و ارزش های عینی موضوع آموزش می شود

 (.1836 به نقل لطف آبادی، ،1113 و1111، 16)روگوف

 دانش آموزان در کلاس سازنده نگر: نقش معلمان  و. 9،4

، معلم تنها در هنگام بروز نیاز، دانش آموزان را در انتخاب روش های یادگیری هدایت می کند و رویکرددر این 

خاصی از یادگیری را به دانش آموز تحمیل نمی کند. به عبارت دیگر، بخش اعظم مسئولیت تصمیم گیری  شیوه

ش معلم یا نظام آموزشی باید برای یادگیری یک موضوع و نحوه ی یادگیری آن، به دانش آموز واگذار می شود. نق

این باشد که از آن چه دانش آموز قصد دارد بیاموزد، پشتیبانی و او را در فرایند یادگیری کمک کند. در این 

فرایند، یادگیرنده خود به مفهوم سازی و حل مسئله می پردازد. به علاوه خلاقیت و ابتکار او پذیرفته می شود و 

راگیرندگان به وسیله ی مرتبط کردن اطلاعات جدید با آن چه از قبل آموخته اند، مورد حمایت قرار می گیرد. ف

در این فرایند، یادگیرنده هم چنین با عقاید و نگرش های خود نیز در ارتباط مؤثر  به یادگیری دست می یابند.

معلمان توزیع » (.1811 ،راسدپو) قرار می گیرد و با تکیه بر عقاید و فرضیات خود، به ابداع راه حل ها می پردازد

 آنها مشوق پرسشگری، یاور و در کنار دانش آموز، هستند. تسهیل کننده،  بلکه راهنما، کننده دانش نیستند،

تدوین فرضیه ها و اندیشه ها هستند. در اینجا معلم به جای فرزانه حاضر در صحنه، راهنمای در  و چالشگری،

فعالیتهایی شناسایی کرد که به  روی کردهای سازنده گرا را می توان ازروی (.216: 2116 )اسلاوین،« حاشیه است

نقش های زیر را ( 2112) 17ویند شیتل در این راستا، می گیرد.             وسیله معلمان و دانش آموزان انجام

اساسی را فرا باورها و تجارب دانش آموزان در ارتباط با موضوعات  -1 معلمان باید: برای معلمان بر شمرده است.

سپس موقعیتهای یادگیری فراهم کنند که به دانش آموزان برای سهیم شدن در بازسازی دانش موجود  بخوانند،

 -8 بدهند. محور،-معنادار و مساله به آنها فرصتهای مکرر برای درگیری در فعالیتهای پیچیده، -2 کمک کند.

 -4 دیگران، برای کار به طور مشارکتی ارائه نمایند.با  13محور–کمک لازم برای درگیر شدن در گفتگوی تکلیف

گری  برای میانجی همچنین ابزارهای لازم )تکنولوژیکی و تصویری( برای دانش آموزان منابع اطلاعات متنوع،

تا دانش آموزان را به  فرایند های فکری خودشان را برای یادگیرندگان آشکار کنند، -1. فراهم کنندیادگیری 

به صورت منظم از دانش  -6 نوشتن، رسم کردن، یا دیگر بازنمایی ها ترغیب کنند. از طریق گفتگو،همان شیوه، 

 متون را تفسیر کنند، افکار را توضیح دهند، ،ه های متنوع و اصیل به کار ببرندآموزان بخواهند تا دانش را در زمین

برای فهمیدن چگونگی تحول باورهای  -7 پدیده ها را پیش بینی کنند و بحث ها را بر اساس شواهد بنا کنند.

)به  دانش آموزان و فرایند ها و فراورده های فکری آنها از راهبرد های سنجش و بازخورد متنوع  استفاده کنند

 (.2112 نقل وولفولک،

 در مورد کلاس مبتنی بر سازنده گرایی  . پیشنهادهایی9،5

فرصت برای فعالیت ذهنی ضروری پریچارد در رابطه با کلاس درس سازنده گرایی پیشنهادهایی ارائه کرده است. 

تعامل  را افزایش می دهد. پایدار یادگیری درگیری عمیق با ایده ها و احتمال موثر بودن و وقوع  ،این امر است،

در  یادگیری برای ایجاد  فهم موثر، ضروری است. شاگردان، گروهها و بین معلم و ،بحث بین زوجها اجتماعی،

بنابراین  ،ی تصادفیها زمینه موجب مشارکت فراگیران می شود تا در تر به احتمال بیشتری هدفمند زمینه های
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وقتی  هدفمند سازید. برای مثال، کودکان،در یک موقعیت قابل شناسایی برای یادگیری را از طریق استقرار آن 

این  اشاره کنید.خواب یا طول مسابقات فوتبال وقت  یس می کنید، به نقطه ثابت در روز مدرسه،درباره زمان تدر

فراگیران را قبل از گام نهادن به  اما می تواند تفاوت بزرگی را ایجاد کند. ممکن است بی اهمیت به نظر برسد،

سوا ل بپرسید، مطالب ترم  آنچه آنها درباره موضوع جدید می دانند، تشویق کنید. موضوع جدید تدریس، به مرورِ

برای خودشان دلگرم به پیدا کردن چیزها یی  فراگیران را با راهنمایی مناسب، و یا سال قبل را یادآوری کنید.

دانش آموزان را به فکر  کنید.تا فرایند های تفکر را تقویت  به دقت فرآیندهای مداخله معلم را ارزیابی کنید، کنید.

تشویق کنید. مثلا  خود استفاده می کنند، این دوره، در کار در یا رویکردهایی که روش ها کردن درباره لغات،

به فراگیران فرصت فکر کردن درباره آنچه یادگرفته  یا نحوه ای که برای یک آزمون آماده می شوند. حساب ذهنی،

ارائه  ساختن دانش، فهم، و رصت تجربه فعال دست اول برای رسیدن به درک ودادن ف (.2111) اند را بدهید

وارسی  تدوین فرضیه های مختلف، کشف امکانات، بررسی وتشویق یافتن راه حل با  معنی دار، مسائل واقعی و

اندیشی راه باز  ،کمک گرفتن از اشخاص مطلع سایر دانش آموزان،همکاری با  ابداع راه حلهای متنوع، فرضیه ها،

یتس  (.2116 )اسلاوین، از ویژگیهای کلاسهای سازنده نگر است ارائه بهترین راه حل حلهای به دست آمده و

 الگوها، مقالات، ،گیر شدن با منابعی از قبیل متون درسیهده کردند که یادگیری از طریق درمشا (1111) 11ویتس

 (.2113 )به نقل وست وود، می دهد ها رخ تجهیزات و فیلم برنامه های کامپیوتری، اشکال،

 سایر کاربردهای آموزشی:. 9،3

 مهارتها را برای یادگیرنده مربوط و محتوا و -2یادگیرندگان کمک کنید تا به صورت خود سامان گر درآیند. به-1

قبل می  فهم یا دانش تازه خود را از طریق تعامل بین آنچه از انسانها درک و .(1812 )سیف، معنی دار سازید

 ،61)ریچاردسون می سازند ،فعالیتهایی که با آنها روبرو می شوند و ،رویدادها دانند و باور دارند، با اندیشه ها،

تغییر شناختی فقط زمانی صورت می گیرد که برداشتهای قبلی در برابر اطلاعات (. 1812 به نقل سیف، ،1117

در این  .از آموزش بالا به پایین استفاده کنید -8 .(2116 )اسلاوین، دستخوش فرایند عدم تعادل شوند جدید،

دانش آموزان از تکالیف پیچیده آغاز می کنند و پس از آن به کمک هدایت های معلم به کشف و یادگیری  مورد،

به جای اینکه اول قواعد نگارش را  برای آموزش نگارش، به طور مثال، مراحل و جزئیات تکالیف می پردازند.

بعد  به دانش آموزان می گوییم در مورد هر چیزی که علاقه مندند بنویسند،ابتدا  )از پایین به بالا(، دهیمآموزش 

همه نظریه های سازنده گرایی بر  از سنجش تکوینی استفاده کنید. -4 .جزئیات اشاره می شوداز این مرحله به 

ایند مستمر است، و شدیدا تحت تاثیر دانش این باور اصرار می ورزند که رسیدن به دانش و درک و فهم یک فر

 .(2116 )اسلاوین، معلم باید مرتبا یادگیری و دانش فرد فرد دانش آموزان را بسنجد قبلی یادگیرنده است.

 نتیجه گیری:و  جمع بندی. 4

یکی از جدید  استفاده از نظریه های جدید یادگیری در تدریس می باشد. نوین در آموزش، از رویکردهای ییک

 خود معطوف نموده است.این نظریه امروزه توجه صاحبنظران و معلمان را به  .استآنها نظریه سازنده گرایی ترین 

 .بر اساس تفسیر های مختلف از چگونگی ساخت دانش انسانی به وجود آمده است انوع زیادی از سازنده گرایی،

تعاملهای  -2 و ،در ساختن دانش خودشان فعال هستندراگیران ف-1 در دو فکر مرکزی توافق دارند:ها  نظریه این

 یادگیری فقط در یک متن یا زمینه  معین رخ می دهد. اجتماعی در فرایند ساخت دانش مهم هستند.

این نظریه می گوید  است.سازنده گرایی اجتماعی ویگوتسکی  ،یکی از مشهور ترین نظریه های سازنده گرایی      

اجتماعی یا ارتباط میان تعامل  بنابراین بافت اجتماعی وجود دارد و در میان افراد مشترک است.دانش در یک 

یادگیری ماهیت -1از : ندچهار اصل مهم سازنده گرایی اجتماعی عبارت .دانش استکلید ساختن  افراد جامعه،
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برای یادگیری  -4 وروی می دهد،  منطقه مجاور رشدیادگیری در -8 یادگیری موقعیتی است،-2 ،اجتماعی دارد

دومی  اولی تاکید بر یادگیری مشارکتی دارد، دارند.دربر آموزشی زیادی  دلالتهایاین اصول  .کنید داربست سازی

اصل سوم می گوید  .به یادگیری در موقعیتهای اصیل و واقعی که موجب انتقال یادگیری می شود تاکید دارد

بدین منظور  ،تدریس را با سطح بالقوه رشد فراگیران هماهنگ کنید زان،برای کمک به یادگیری دانش آمو

راهنمایی در مراحل آغازین  نیز ارائهاصل چهارم  ،یه شده اند و برای کمک به انجام آنهاتکالیف چالش برانگیز توص

 انجام تکلیف را شامل می شود.

 به کلاس درس،اجتماعی  اندیشه سازنده نگربرای وارد ساختن کمی های ش، تاکنون کوشبررسی ها نشان داد   

ی فرصتهایی فراهم می کند. درکلاسهااین رویکرد تقریبا در همه جنبه های زندگی آموزشگاهی،  انجام شده است.

استفاده می کنند. در این  های اجتماعی غنی کلاس برای کمک به یادگیری کودکاناز بستر سازنده نگر اجتماعی،

نواع فعالیتهای چالش انگیز با معلمان و همکلاسی ها شرکت می کنند و همراه با آنها به کودکان در ا ،کلاسها

 ،د. ارتباط با دیگراننکلاسهای سازنده نگر اجتماعی نتایج مثبتی را به بار می آور کسب آگاهی می پردازند.

درک خود  ادراک جمعی، فرصتهایی فراهم می کند که دانش آموز در رویاروی با تفکر دیگران و مشارکت در خلق

اعضای شایسته و یاری  و کودکان از کارکردن با یکدیگر راهبردهایی کسب می کنند، را ارزیابی و تصحیح کنند.

 ،نده انشان دادپژوهشها  گری در کلاس خود می شوند و از لحاظ رشد شناختی و اجتماعی پیشرفت می کنند.

کلاسهای سازه نگر از امتیازاتی دیگری  ،اندکی بیشتر دارند گرچه کودکان ابتدایی در کلاسهای سنتی پیشرفت

پختگی اجتماعی و اخلاقی بیشتر، نگرش مثبت تر به مدرسه از نتایج این  پیشرفت در تفکر نقاد، برخوردار هستند.

دانش  ،کهنشان داد مورد اثر بخشی تدریس مبتنی بر سازنده نگری در درس حساب در  پژوهش .کلاسهاست

در آزمون های استاندارد متداول، نمره های مشابه با دانش آموزانی که به روش های معمول درس می آموزان 

از خود  درک بالاتری از منطق اعمال ریاضی، سازنده نگر اجتماعیولی دانش آموزان  خواندند به دست آوردند،

 معلمانو  کودکانی که والدیندر چند تحقیق، معلوم شد  آنها همچنین ذهن مستقل تری داشتند. .نشان دادند

پژوهش دیگری نشان داد  در انجام تکالیف دشوار به طور مستقل، موفق تر بودند. آنها پشتیبان های موثری بودند،

ل برنامه ریزی و ح وقتی که شریک آنها همسال ماهر و یا بزرگسال باشد، ،که کودکان حین کارکردن روی تکالیف

تعامل و ارتباطات  ارکت،یادگیری تا حد زیادی با مشدادند که  نها نشابررسی  د.بمسئله آنها بیشتر بهبود می یا

یادگیری  به اشتراک گذاشتن ایده ها، تاثیر نیرومندی بر، بازخورد و یعنی بحث کردن افزایش می یابد،اجتماعی 

این فعالیت بنابر. و ارتباطات مشخص شده است در کلاسهای سازه نگر اهمیت تعامل اجتماعی، زبان،. دارند

ارتباط با دیگران فرصتهایی فراهم می کند که دانش  .تشویق می شودیادگیری مشارکتی  بحث و گروهی زیاد،

تجربه  کنند.تصحیح  ارزیابی ودرک خود را  با تفکر دیگران و مشارکت در خلق ادراک جمعی، یرویارویآموز در 

 ما کمک می کند که تدریس کاربرد این نظریه به فکری است.ری مهم برای رشد در زمینه های اجتماعی، سازوکا

کند که عمدتا بر رویکرد سازنده نگر از روشهای تدریسی طرفداری می  را با مقتضیات واقعی زندگی مرتبط سازیم.

در کلاسهای سازه  یادگیرندگان در کسب اطلاعات و توسعه مفاهیم و مهارتها، متمرکز هستند.ایفای نقش فعال 

حمایت  تسهیل گر و ،به جای آموزش دهنده ،نقش معلم .دانش آموزان ترغیب می شوند دانش خود را بسازندنگر 

 .کننده است

مزایای مشخص گردید که این نظریه  ،در نتیجه تشریح دلالتهای نظریه سازنده گرایی اجتماعی برای آموزش      

دلالتهای  از جمله. آوردبرای همه جنبه های یادگیری آموزشگاهی فرصتهایی فراهم می آموزشی زیادی داشته و 

می توان به کلاسهای سازنده نگر اجتماعی و ویژگیهای منحصر به فرد آن؛ راهبرد های آموزشی این نظریه 
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ان و دانش همچنین نقش معلماکتشاف هدایت شده، اشاره کرد. یادگیری و تدریس ازجمله یادگیری مشارکتی و 

 عملی ارائه گردید.یشنهادهایی پمشخص گردیده و  آموزان در کلاس سازنده نگر
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 .نشرویرایش تهران: .(شاهی
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