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فاضلی1

تاریخچه و سیر تاریخی الگو
سکستون )1997(2تاریخ انسانی را به سه دوره تقسیم می کند :دوره قبل از مدرن ،دوره مدرن و دوره پسامدرن.
هر یک از این دوره ها بر دیدگاه های خاصی تاکید می کنند .دوره قبل از مدرن بر دوگانه گرایی ،ایده آلیسم
و عقل گرایی تاکید می کند .دوره مدرن بر تجربه گرایی ،روش شناسی علمی و شناسایی حقایق عینی تاکید
می کند و دوره پسامدرن که وی آن را دوره ظهور سازندهگرایی معرفی می کند و ویژگی برجسته این دوره را
خلق به جای کشف واقعیت های شخصی و اجتماعی می داند و ماهیت معنایی نسبی دارد و پدیده ها مبتنی
بر زمینه هستند(فردانش و شیخی فینی.)1381 ،
مفهوم سازندهگرایی ،ریشه هایی در دوران یونان باستان دارد و به گفتگوهای سقراط با پیروانش باز می گردد.
گفته هایی که در آن ها ،او پرسش های هدایت شده ای را مطرح می ساخت تا دانش آموزانش را به درک
شخصی ضعف های تفکراتشان ،هدایت کند(مجاهد ،حسنی و قاسمی .)1392 ،سازنده گرایی براساس تفکر
روانشناسان و فیلسوفان مختلفی به ویژه ژان پیاژه ،3جروم برونر ،4ون گلیزرزفلد ،5ژان ژاک روسو 6و
ویگوتسکی ،7شکل گرفته است(وینر .)2002 ،8ژان ژاک روسو معتقد است ،یادگیرنده باید خود به پدیده ها
معنا دهد و شیوه عمل و فعالیت را خود تعیین نماید و یا جان دیویی بر محیط یادگیری ،محیط و تجریه
مستقیم تاکید داشتند و برونر نیز بر عملیات ویژه ذهنی که از تجارب متفاوتی عاید می شد راغب بوده و یا
پیاژه بر جذب و انطباق و تعادل نظر داشتند و آزوبل به شگل گیری ساختارهای ذهنی پافشاری می کردند.
سازندهگرایان به طرز ساختن یا پدید آوری دانش بر مبنای تجارب شخصی ،ساختهای ذهنی و باورها تاکید
می کردند و این ذهن است که دنیای خاصی را برای انسان می سازد(مجاهد ،حسنی و قاسمی .)1392 ،براون
 )2000(9اشاره می کند که رویکرد سازندهگرایی دارای دو شاخه شناختی و اجتماعی است .سازندهگرایی
 .1مدرس دانشگاه فرهنگیان
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شناختی به وسیله پیاژه توسعه داده شد .واردویو )2015( 1معتقد است که بر اساس دیدگاه پیاژه یادگیری
یک فرآیند توسعه است که شامل تغییر ،ظهور خود ،و ساخت و ساز است که بر تجربیات یادگیری قبلی ایجاد
می شود .یادگیرنده باید در یافتن یا تغییر اطالعات پیچیده فعال باشد(لیستویاسیح.)2019 ،2
سازندهگرایی اجتماعی به وسیله ویگوتسکی مطرح شد .شارما و پونام )2016(3اظهار داشتند که فرد از طریق
تعامل اجتماعی ،فعالیتها و ابزارهای فرهنگی یاد میگیرد .یکی از مفاهیم ویگوتسکی که در زمینه آموزشی
بسیار تأثیرگذار است ،منطقه تقریبی رشد است .واردویو( )2015معتقد است که منطقه تقریبی رشد یک دامنه
فهم نظری است که فراتر از سطح درک فعلی مخاطبان است(لیستویاسیح  .)2019 ،فییز و جویس،)2002( 4
اشاره می کنند که منطقه تقریبی رشد بین آنچه ویگووتسکی آن را رشد واقعی (آنچه یادگیرنده می تواند
بطور مستقل انجام دهد) و رشد بالقوه (کاری که یادگیرنده می تواند در آینده و با کمک دیگران در حال حاضر
انجام دهد) می نامد ،قرار دارد(فوزیاتی 5و همکاران .)2012 ،مطابق با رویکرد سازندهگرایی ،دانش یا فهم ،یک
کشف جامعِ مستقل از متن و زمینه نیست؛ بلکه ،آن ،ممکن است ،در یک زمینه خاص ،یک زمینه مبتنی بر
تجربه یا زندگی ،قرار بگیرد(ون گلیزرفلد .)1996 ،البته طبقهبندی های مختلفی از انواع رویکردها و نظریه
های سازندهگرایی شده است ،که رایجترین طبقهبندی ،طبقهبندی رادیکال شناختی پیاژه و اجتماعی
ویگوتسکی است.
مبانی و مفروضات اساسی الگو سازندهگرایی
سازندهگرایی فلسفه یادگیری است و بر این فرض بنا شده است که ما با تامل بر تجربیات و ادراکات خود
دنیایی که در آن زندگی می کنیم را می سازیم و هر یک از ما مدل های ذهنی خود را خلق می کنیم(مومنی
مهموئی و کرمی .)1386 ،هون بین ،)1996(6پارادایم فلسفی سازندهگرایی را به عنوان رویکردی توصیف می
کند که ادعا می کند افراد از طریق تجربه چیزها و تأمل بر آن تجربیات  ،درک و دانش خود را از جهان می
سازند(کانساالر .)2002 ،7بر اساس دیدگاه سازندهگرایی ذهن منفعل نسبت به جهان نیست ،بلکه منبع فعالی
است که به ادراک ،مفاهیم و احساسات ما شکل می بخشد و اینکه هیچ دانشی مطلق نیست ،بلکه همه دانش
ها ساختنی اند و بنا به ویژگی های مختلف افراد و ادراکات متفاوت آنان ،دانش هر کسی منحصر به اوست و
هیچ نوع قانون علمی ثابت و جهان مشمولی وجود ندارد ،بلکه هر گونه دانشی نسبی است و از شخصی به
شخص دیگر و از زمانی به زمان دیگر فرق می کند و یادگیری فقط در یک متن یا زمینه معین رخ می
دهد(میرزامحمدی و همکاران .)1391 ،ایده اصلی سازندهگرایی این است که دانش بشری ساخته شده است
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تا یادگیرندگان بر پایه یادگیری قبلی دانش جدید را بسازند و این دیدگاه به شدت با انتقال منفعل اطالعات
از فردی به فرد دیگر در تضاد است(کانسالر.)2002 ،
ون گلیزر فلد ()1990سه اصل معرفت شناختی اصلی سازندهگرایی را اینگونه معرفی میکند؛ معرفت به
صورت انفعالی انباشته نمی شود بکله نتیجه ادراک فرد است ،ادراک فرآیندی انطباقی است که کارکرد آن
پایدار ساختن رفتار فرد در یک محیط زندگی خاص است و ادراک تجربیات فرد را سازماندهی می کند و به
آن معنا می بخشد .دریسکول )2005(1مفروضات اساسی سازنده گرایی را اینگونه معرفی میکند ،دانش توسط
یادگیرندگان از طریق تجربه ایجاد می شود ،سازه های دانش لزوماً هیچ ارتباطی با واقعیت خارجی ندارند
و یادگیرندگان درک خود را نسبت به دیگران ،به ویژه معلمان یا همساالن پیشرفته تر آزمایش میکنند.
کالپانا )2014(2بعضی از ویژگی ها و مفروضات رویکرد سازنده گرایی را چنین معرفی می کند؛ یادگیرندگان
دانش را به وسیله خودشان می سازند ،دانش یادگیرندگان با تکیه بر دانش و تجربیات قبلی ساخته می شود،
یادگیرنده یک متفکر فعال و در تعامل اجتماعی است تا یک شنونده منفعل (به نقل از؛ لیستویاسیح.)2019 ،

ویژگی های برنامه درسی مبتنی بر الگوی سازندهگرایی
فلسفه سازنده گرایانه این ایده را به تصویر می کشد که یادگیری فقط از روش سنتی معلمان که در مقابل
کالس می ایستند و سخنرانی می کنند ،رخ نمی دهد .بلکه ،یادگیری فقط هنگامی اتفاق می افتد که یادگیرنده
دانش را با روح آزمایش و انجام آزمایش کشف کند (آدام 3و همکاران .)2016 ،در این رویکرد ،دانش دیگر
ثابت و مطلق نیست که توسط دانش آموزان پذیرفته شود ،بلکه دانش آموزان می توانند دانش خودشان را
براساس تجارب شخصی (وینر ،) 2002 ،دانسته های قبلی (بیگز و تانگ ) 2007 ،4و ابزارهای برنامه درسی
بسازند و از این طریق آن را به تجربه تربیتی مبدل سازند(خسروی و فردانش .)1392 ،بولدن 5و
همکاران( )2010مهمترین اصول سازنده گرایی در برنامه درسی را شامل این موارد می دانند؛ ( )1دانش
آموزان خود دانش را می سازند )2( ،دانش را نمی توان از معلم به دانش آموز منتقل کرد ( )3دانش آموزان
بطور فعال و مداوم دانش را می سازند ،به طوری که همیشه تغییر در مفاهیم علمی وجود دارد )4(.معلمان به
سادگی در تأمین امکانات و موقعیت ها به دانش آموزان یاری می رسانند تا روند ساخت و ساز به طور روان
پیش برود .بهترین گزینه ای که فیلسوفان سازنده باور دارند و آن را پیشنهاد می کنند ،مشارکت کامل دانش
آموز در فرآیند های تدریس و یادگیری است به گونه ای که درگیری وی باعث می شود ،شخصاً دانش یا
«حقیقت» را کشف کند .شاید بتوان یکی از اصلی ترین ویژگیهای تدریس مبتنی بر رویکرد سازنده گرا را نقش
های مدرس و یادگیرنده بر شمرد ،در این رویکرد مدرس به عنوان تسهیل گر یادگیری در فرآیند یادگیری
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نقش اصلی را ایفا می کند .در واقع معلم سازنده گرا با غلبه بر اقتدار سنتی خود شناخته می شود .در این
رویکرد ،معلم به عنوان راهنما ،به عنوان کسی که به دانش آموزانش اختیارات الزم را می دهد و انگیزه و
توانایی آن ها را برای افزایش یادگیری و توسعه ی تفکر آن ها را با ایجاد محیطی باز برای سؤال کردن مهیا
می کند شناخته می شود(منصوری ،کرمی و عابدینی بلترک .)1391 ،هامدونا و ایملویتی )2019( 1معتقدند
که معلمان در برنامه درسی مبتنی بر سازنده گرایی نقش مهمی را ایفا می کنند و مهمترین نقش های معلم
شامل )1( :ایجاد شرایط انگیزشی برای دانش آموزان ( )2مسئولیت ایجاد موقعیت های مشکل را بر عهده می
گیرند ( )3تالش برای کسب و بازیابی دانش قبلی دانش آموزان ( )4ایجاد یک فرایند یادگیری نه یک محصول
یادگیری ،است .فرایند یادگیری در رویکرد سازنده گرایی ،یادگیرندگان را به کسب دانش و مهارت هایی که با
مسائل جهان واقعی مرتبط هستند ،تشویق می کند(فاضلی و کرمی .)1394 ،بر اساس این تئوری ،دانش نه
تنها از معلم به دانش آموز انتقال داده نمی شود ،بلکه فعاالنه در اثر درگیری فراگیر در پروژه ،ساخته می شود.
در واقع ،فراگیران عقاید و ایده ها را تحصیل نمی کنند ،بلکه به خلق آنها می پردازند(خسروی و فردانش،
 .)1392کالپانا ( ،)2014برخی از رویکردهای آموزشی مبتنی بر سازنده گرایی را یادگیری مشارکتی ،یادگیری
پژوهش محور و یادگیری مسئله محور معرفی کرده است .ارزشیابی دانش آموزان با توجه به رویکرد ساز نده
گرایی ،ارزشیابی و سنجش از نوع واقع گرا یا اصیل است .سازنده گراها معیارهای خاصی را برای ارزشیابی
مورد توجه قرار دادند که عبارتند از :ارزشیابی هدف آزاد (تکالیفی که با دنیای واقعی و حیات اجتماعی
یادگیرنده ارتباط نزدیک داشته باشد) ،ارزشیابی عملی وابسته به فرایند یادگیری یا زمینه یادگیری محسوب
می شود ،تاکید بر خود سنجی در ارزشیابی ،همان گونه که ساخت دانش و معرفت توسط شاگرد انجام می
شود ،خود شاگرد و فراگیران بهترین افراد برای قضاوت درباره میزان پیشرفت تحصیلی خودشان هستند ،تاکید
بر فرایند یادگیری تا نتیجه یادگیری در ارزشیابی و ارزشیابی از این که یادگیرندگان چگونه به ساختن دانش
می رسند ،مهمتر از ارزشیابی فرآورده های یادگیری است(میرزامحمدی و همکاران.)1391 ،
بنابراین چهار عنصر اصلی برنامه درسی که شامل؛ هدف ،محتوا ،روش تدریس و ارزشیابی هستند ،در رویکرد
سازنده گرایی دارای ویژگی ها و خصوصیات مشخص هستند .هدف در این رویکرد ،تأکید بر ایجاد یادگیری
عمیق ،آماده ساختن فراگیران برای زندگی کاری ،توجه بر توسعه ی تفکر انتقادی و قدرت تحلیل و کسب
بینش ،ایجاد آمادگی در فراگیران به منظور حل مسائل ،فراهم نمودن ایجاد توان تحمل اندیشه های مخالف
است .محتوا بر اساس دیدگاه سازنده گرایی باید از منابع متعدد نظیر کتاب و مقاله تهیه گردد و از ابزار های
مختلفی برای بیان منابع استفاده گردد ،مانند رایانه و فیلم های کوتاه .روش تدریس در این رویکرد مبتنی بر
نقش فعال فراگیری و نقش هدایت گری معلم است و معلم به عنوان تسهیل گر و هدایت گر بایستی موقعیت
های مسئله محور برای فراگیران تدارک دیده و آنها را ترغیب به حل مسئله نماید و خود نقش هدایت گر ایفا
نماید .ارزشیابی براساس دیدگاه سازنده گرایی بر بهبود فرایند یادگیری تاکید دارد و از روش های مختلف
ارزشیابی استفاده می شود و خودسنجی یکی از مباحث مهم ارزشیابی در این رویکرد است.

- Hamdunah and Imelwaty
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نمونه ها و مثال ها
طراحی برنامه های درسی بر اساس الگوی سازنده گرایی ،یکی از رویکردهای جدید در طراحی برنامه درسی
محسوب می شود .الگوی طراحی محیط های سازنده گرا از جاناسن 1یکی از مشهورترین مدل ها در این زمینه
می باشد که در این الگو یک مسئله ،محور و مرکز آموزش قرار می گیرد و ابزارهایی همانند؛ موارد مربوط،
منابع اطالعاتی ،ابزارهای شناختی ،ابزار مباحثه و همکاری و ابزار پشتیبانی اجتماعی به مخاطبین کمک می
کند تا مسئله را حل کنند(جاناسن .)1994 ،ویتلی با استفاده از رویکرد یادگیری مسئله محور مدلی را برای
آموزش مبتنی بر الگوی سازنده گرایی ارائه داد .به نظر ویتلی رویکرد یادگیری مسئله محور سه مولفه دارد
که عبارتند از :تکالیف ،گروه ها و مشارکت .در این رویکرد معلم تکالیف را انتخاب می کند ،تکالیفی که برای
دانش آموزان چالش برانگیز باشد .دانش آموزان روی این تکالیف در گروه های کوچک کار می کنند و این
فعالیت مشارکتی به عنوان یک هدف محسوب می شود(مومنی مهموئی و کرمی .)1386 ،ساندرز)1992( 2
مدل دیگری را مبتنی بر رویکرد سازنده گرایی ارائه داد که دارای چهار مرحله و بیشتر در آموزش علوم مورد
استفاده قرار می گیرد .مراحل این مدل شامل :سازماندهی آزمایشگاه ها و جستجوگری پژوهش ،درگیری
شناختی فعال ،کار گروهی و مشارکتی و ارزشیابی است(کریتور1997 ،3؛ به نقل از :مومنی مهموئی و کرمی،
 .)1386هرینگتون و الیور )2000( 4مدلی تحت عنوان؛ طراحی آموزشی محیط های یادگیری اصیل" طراحی
کردند که در محیط دانشگاهی انجام شد و مبتنی بر یادگیری موقعیتی بود.
هامپتون ،)2012( 5مدل برنامه درسی مبتنی بر رویکرد سازنده گرایی ارائه نمود و آن را جایگزین آموزش
سنتی در آموزش پرستاری کرد و دانشجویان شرکت کننده در این پروژه  10هفته ای به نتایج یادگیری اثر
بخش تری در مقایسه با رویکرد های سنتی دست یافتند.
نقد الگو
در زمینه طراحی برنامه درسی مبتنی بر الگوی سازنده گرایی نکات و انتقادات مختلفی مطرح شده است .یکی
از مهمترین این نقدها که در زمینه مبانی معرفت شناختی سازنده گرایی مطرح شده است ،این است که این
برداشت از دانش ،خود یک برداشت ذهنی و حاصل تعامل ذهنی فرد است و صرفا یک دانش شخصی و غیر
قابل تعمیم و غیر معتبر است(فردانش و شیخ فینی .)1381 ،نکته مهم دیگر این است که به کارگیری برنامه
های درسی مبتنی بر سازندهگرایی در عمل با چالشهای مختلفی مواجه است که از جمله این چالش ها می
توان به؛ وقت گیر بودن اجرای آن در دروس مختلف ،پیچیدگی فرایند تعامل بین معلم و دانش آموز در عمل
و ابهام در عمل و همچنین عدم پاسخگویی به تمامی اهداف آموزشی در عمل اشاره کرد(مومنی مهموئی و
کرمی .)1386 ،یکی دیگر از محدودیت های این روش کشیدن بار شناختی خیلی زیاد از فرگیران و حمایت
ناکافی از آنهاست(کرشنر 6و همکاران .)2006 ،همچنین بعضی از منتقدان رویکردهای سازنده گرایانه معتقدند
که سازنده گرایی موجب تقویت تفکر گروهی می شود و فردیت دانش آموزان را نادیده می گیرد حتی اگر
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یادگیری باید حقوق فردی را ارتقا بخشد .برخی روانشناسان از سازنده گرایی انتقاد می کنند زیرا دانش آموزان
قوی تعامل در کالس را کنترل می کنند در حالی که ممکن است دانش آموزان متوسط نادیده گرفته شوند.
در برنامه های درسی مبتنی بر این الگو ،معلم بسیار نقش مهم و حساسی دارد(عابدینی بلترک و همکاران،
 .)1393بنابراین بایستی معلمان از نظر دانش نظری و عملی یا حرفه ای در سطح باالیی قرار داشته باشند تا
بتوانند با چالش هایی که در زمینه اجرای مطلوب و موثر این برنامه های درسی مواجه می شوند ،عکس العمل
مناسب و به موقع از خود نشان دهند و نقش هدایت گری و نظارت خود را به نحو مطلوب به انجام برسانند.
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