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 پيدايش رويکرد سازنده گرايی و تحول در محيط های يادگيری
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0Bچکيده 
نظريه هاي نسبتاً جديدي كه در آموزش و پرورش و روانشناسي با نام نظريه هاي سازنده گرايي مطرح  شده اند ريشه در 

ديدگاه هاي سازنده گرايي از پژوهش هاي پياژه، ويگوتسكي، روانشناسان . رندانديشه هاي علمي و فلسفي گذشته دا
هدف از اين مقاله بررسي روند پيدايش . گشتالتي، بارتلت و برونر، و نيز از فلسفه پرورشي جان ديويي سرچشمه مي گيرند

اين مقاله از مدارك و اسناد  اطالعات. رويكرد سازنده گرايي و نقش آن در متحول ساختن محيط هاي يادگيري مي باشد
 . كتابخانه اي و تحليل منابع و مقاالت پژوهشي گردآوري شده است

نتايج حاصل از اين پژوهش كتابخانه اي نشان مي دهد كه در دو دهه اخير، دانش و مهارت هاي مورد نياز براي موفّقيت در 
امروزه دانش آموزان نياز . فناوري تغيير يافته است زندگي امروزي به دليل تحوالت در حوزه هاي اقتصادي، اجتماعي و

دارند تا بفهمند كه چگونه به اطالعات مورد نيازشان دسترسي داشته باشند و چگونه اين اطالعات را در موقعيت هاي واقعي 
سرراست و از عالوه بر اين، دانش آموزان با موقعيت هاي بسياري مواجه هستند كه براي آن جواب . زندگي به كار ببرند

پيش آماده شده اي وجود ندارد بلكه به جاي آن، آنها بايستي بتوانند موقعيت ها را تحليل كنند و دانش و مهارت خود را 
فيلسوفان، روانشناسان و صاحبنظران حوزه تعليم و تربيت به تبع اين . براي پيدا كردن راه حلي كه مفيد است به كار گيرند

ديدگاه سازنده گرايي تأكيد مي كند كه . جديد يادگيري بويژه سازنده گرايي روي آوردندتحوالت، به نظريه هاي 
سازنده گرايي : گفته است) 1389، ، به نقل از سيف2000(شانك ).  2012سانتراك،(يادگيرنده، فعاالنه دانش را مي سازد 

اد مي گيرند و مي فهمند خود مي سازند و يك ديدگاه روانشناختي و فلسفي است كه طبق آن افراد بيشتر آنچه را كه ي
به طور كلي، سازنده گرايي يك شناخت شناسي و يك نظريه يادگيري است كه در قياس با نظريه هاي . شكل مي دهند

بنا به اين . شناخت شناسي و يادگيري گذشته، يك تبيين تازه از ماهيت دانش و چگونگي يادگيري انسان به دست مي دهد
ها درك و فهم و دانش تازه خود را از راه تعامل بين آنچه از قبل مي دانند و باور دارند با انديشه ها، رويدادها، ديدگاه انسان

 . و فعاليت هايي كه با آنها روبرو مي شوند، مي سازند
ي همزمان با روي كار آمدن نظريه هاي سازنده گرايي متخصصان تعليم و تربيت به طراحي محيط هاي يادگيري كالس

؛ آلدريج، دورمن و فريسر، 2000آلدريج، فريسر، تيلور و چن ، (براساس اصول و فرضهاي سازنده گرايي روي آوردند 
نتايج پژوهش هاي پيشين بيانگر آن است كه محيط يادگيري ). 1997؛ تيلور، فريسر و فيشر، 1991؛ تيلور و فريسر، 2004
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 اين بررسي ها نشان . حيط يادگيري مناسبي براي كالسهاي درس استكه بر اساس اصول سازنده گرايي بنا شده باشد، م
 :اين ويژگي ها عبارتند از . ويژگي برخوردار باشند 5داقل بايد از حمي دهند كه محيط هاي يادگيري 

طبق لذا، . اين ويژگي ميزان ارتباط علوم مدرسه با تجارب خارج از مدرسه دانش آموزان را نشان مي دهد: ارتباط شخصي 
اين ويژگي معلّمان بايستي از تجارب روزمره دانش آموزان به عنوان زمينه ي معناداري براي رشد دانش علمي آنها استفاده 

 .كنند
لذا، . يكي از فرضهاي اساسي ديدگاه سازنده گرايي اين است كه دانش نسبي و حاصل استدالل شخصي است: عدم قطعيت

آموزان فراهم كنند تا دانش علمي خود را كشف كنند و از لحاظ فرهنگي و اجتماعي  معلّمان بايستي فرصتهايي براي دانش
 .در مورد آنها داوري كنند

اما در محيط هاي يادگيري سازنده گرا . اگرچه مذاكرات بين معلّم و دانش آموز داراي اهميت است: مذاكره با دانش آموز
دهاي آموزشي مناسب مذاكرات بين دانش آموزان را بعنوان فعاليت اصلي به معلّمان توصيه مي شود كه با استفاده از راهبر

اين ويژگي، نشان مي دهد كه تا چه ميزان روشهاي آموزشي معلّم به دانش آموزان فرصت مي دهد تا . كالس ارتقاء دهند
و خود نيز با . قضاوت قرار دهند انديشه هايشان را براي ديگر دانش آموزان توضيح دهند و ديگران آن انديشه ها را مورد

 .دقت به انديشه هاي دانش آموزان ديگر گوش دهند و روي سودمندي آنها تأمل كنند

طبق ديدگاه سازنده گرايي ما مي خواهيم دانش آموزان فرصت هايي داشته باشند تا به صورت : نظارت مشترك
ي براي دانش آموزان فراهم كنند تا بتوانند تا حدودي بر لذا، معلّمان بايستي فرصتهاي. يادگيرندگان خودسامان درآيند

اين ويژگي نشان مي دهد كه تا چه ميزان از دانش آموزان خواسته مي شود در همراهي . يادگيري شان نظارت داشته باشند
فعاليت هاي با معلّم بر محيط يادگيري نظارت داشته باشند مثالً، در تعيين اهداف يادگيري خودشان، طراحي و مديريت 

 . يادگيري خودشان، تعيين و اجراي مالكهاي سنجش

طبق ديدگاه نظريه انتقادي، معلّمان بايستي در مقابل ايرادهاي دانش آموزان انتقادپذير باشند تا نگرش هاي : بيان انتقادي
د كه تا چه ميزان جو اين ويژگي نشان مي ده. انتقادي دانش آموزان نسبت به فعاليت هاي يادگيري و آموزش، رشد يابد

و هرگونه دل . حاكم بر كالس به دانش آموزان اجازه مي دهد تا در مورد روشها و برنامه هاي آموزشي معلّم سؤال كنند
 .نگراني در مورد موانع يادگيري شان را بيان كنند

نش آموزان را به رشد فكري به طور كلي، در محيط يادگيري سازنده گرا معلّمان نقش تسهيل گر را ايفا مي كنند و دا 
تشويق مي كنند، دانش آموزان از دانش قبلي شان استفاده مي كنند و در ضمنِ رشد فهم شان نسبت به موضوعات علمي 

لذا، طبق شواهد فلسفي و تربيتي كه اين مقاله فراهم مي سازد . جديد، عميقاً روي نظرات دانش آموزان ديگر مي انديشند
كه طراحي محيط هاي يادگيري طبق اصول و مفروضه هاي رويكرد سازنده گرايي بستر مناسبي براي  مي توان نتيجه گرفت

 . رشد همه جانبه يادگيرندگان و آماده سازي آنها براي مقابله با چالش هاي زندگي امروزي مهيا مي سازد

 رويكرد سازنده گرايي، تحول، محيط يادگيري: واژه هاي كليدي

1Bمنابع 
 .نشر دوران: تهران. روانشناسي پرورشي نوين، روانشناسي يادگيري و آموزش). 1389(ر علي اكب سيف،
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