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ــام  هـدف ایـن مقالـه معرفـی و ارزیـابی یکـی از جدیدتریـن دیـدگاههـای یـادگـیری بـه ن
سازندهگرایی (constructivism) است. اگر چه سازنده گرایــی در سـالهای اخـیر شـهرت 
زیادی کسب کرده است، اما ایده این نظریه جدید نیست. جنبههایی از این دیدگاه را میتوان 
در کارهـای ارسـطو، افالطـون و سـقراط یـافت. فالسـفه جدیدتـر مثـل جـان الک، کــانت و 
پستالوزی نیز نظریاتی ارائه نمودهاند که در شکلگیری این دیدگاه مؤثر بوده است.  پیاژه 
ـه  نقش اساسیتری در پیریزی مبانی این دیدگاه نقش اساسیتری داشته است، تا این حد ک
به عنوان پدر سازندهگرایی شناخته شده و مبنایی را بــرای سـازنده گرایـی مـدرن فراهـم 
ــکی نـیز دارای نظریـات قـابل توجـهی در ایـن  ساخته است. در عین حال برونر و ویگوتس
خصوص میباشند. از زمانی که ارنست فــون گالسـرزفیلد، سـازندهگرایـی  افراطـی را در 
یازدهمین کنفرانس بین المللی روان شناسی آموزش ریاضیــات ارائـه کـرد، ایـن  دیـدگـاه 
ــور تبییـن گـردد و مـورد  شهرت بینالمللی یافت. در این مقاله تالش شده است دیدگاه مذک

ارزیابی قرار گیرد. 
 
 
 

دکتر علی اکبر شیخی فینی1 
دانشگاه هرمزگان 
 
 
 
 
  

1مقدمه 

اگرچه سازندهگرایی در سالهای اخیر شــهرت زیـادی کسـب 
کـرده اسـت، امـا  ایـده ایـن نظریـه جدیـد نیسـت. جنبـه هـــایی از 
ــای سـقراط، افالطـون و ارسـطو  سازندهگرایی را میتوان در کاره
ـــکل  یـافت (بیـن سـالهای 470 – 320 ق.م) کـه  در خصـوص ش
ــهار  گیری دانش سخن گفتهاند. سنت اگوستین (اواسط 300 م) اظ
داشته است که انسانها در جســتجوی حقیقـت، میبـاید بـر تجربـه 
حسی اعتماد کنند. البته این عقیده باعث رو درویی او با کلیسا شد. 
فالسـفه جدیدتـری مثـل جـان الک (قـرون 17 تـا 18 م) و کــانت 
(اواخر قرن 18 تا اوائل قرن 19 م) معتقد بودند که دانش فراســوی 
تجربه فرد  نمیرود.  کانت توضیح داد که تحلیل منطقی ا عمال و 

                                                           
1 - نشانی تماس: بندرعباس، دانشگاه هرمزگان، حوزه معاونت آموزشی 

اشیاء منجر به رشد دانش و این دیدگاه میشود کــه تجربیـات افـراد، 
دانش جدید را تولید میکنند. اگرچه فلسفه اصلی سازندهگرایی،  به 
طور کلی، به پیاژه نسبت داده شده است، اما هاینریش پستالوزی نــیز 
یک قرن قبل از او به نتایجی مشابه رسیده بود. پســتالوزی بیـان نمـود 
که فرآیند تربیتی باید مبتنی بر رشد طبیعی کودک و تأثیرات حســی 
او باشد. نوآوری آموزشی اساســی پسـتالوزی عبـارت بـود از اصـرار 
ــواس میآموزنـد.  وی مبنی بر اینکه بچهها به جای لغات، ا زطریق ح
 (roteــی وار وی یادگیری بدون تفکر (mindless) را یادگیری طوط
ــالی کـه برنامـه درسـی را بـاید بـه تجربیـات  (learning  نامید، در ح

ـــاژه پــدر  کـودک در خانـه و خـانواده ارتبـاط داد. بـه هـر حـال، پی
ــم  سازندهگرایی شناخته شده و مبنایی برای سازندهگرایی مدرن فراه

ساخته است (ویلیام و اتکینسون، 2000). 
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از زمانی که ارنست فون گالسرزفیلد، در تابستان 1983، نظریه 
ـــس بیــن المللــی  سـازندهگرایـی افراطـی را در یـازدهمین کنفران
ــــوزش ریاضیـــات در مونـــترال ارائـــه کـــرد،  روانشناســی آم
ـــه در ســطح  سـازندهگرایـی بـه عنـوان نظریـهای بسـیار قـابل توج
بینالمللی شناخته شد (چایدر، 2000). وی سازندهگرایی را چنیــن 

شرح میدهد: 
«نظریهای است در خصوص دانش که در فلســفه، روانشناسـی 
ــن دیـدگـاه،  و سیبرنتیک (Cybernetics)  ریشه دارد.» بر اساس ای
دانش توسط فرد و از طریق تعامل وی با محیــط، بنـا مـی شـود. بـه 
ــازندهگرایـی نظریـهای اسـت در خصـوص اینکـه  عبارت دیگر، س
ــش را از تجربـه بنـا میکنـد  چگونه یادگیرنده به نحوی بیهمتا دان
(فون گالسرزفیلد، 1987). سازندهگرایــی از نظـر فلسـفی در نقطـه 
ــر دو دارای زیـر بناهـای  مقابل رفتارگرایی و شناختگرایی، که ه
فلسفی رئالیستی هستند، قرار دارد. رئالیستها معتقدند که واقعیــت 
ــاختار  خارج از ذهن وجود حقیقی دارد و هدف آموزش، انتقال س

این واقعیت به ذهن شاگرد است (داک ورث، 1987). 
در سا لهای اخیر تعدادی از شناخت گرایان این پیش فــرض را 
ــش  به چالش کشیدهاند و با اتخاذ رویکردی کامالً ایده آلیستی دان
را تابعی از چگونگی ساختن معنا از تجارب فرد معنا کردهاند (فرد 
دانش، 1380). روان شناسان و مربیان به تدریج به دیدگاه جدیدی 
ـــه  از یـادگـیری روی میآورنـد کـه بـا  نظریـههای تحویـل گرایان
گذشـته متفـاوت اسـت. رسـنیک مـیگویـد:« مـا در میـــان یــک 
همگرایـی و تضـارب نظریـههای روان شـناختی هســـتیم. امــروزه 
ـــه دانــش توســط  علومشـناختی بـه طـور کلـی در ایـن فرضیـه ک

یادگیرندگان ساخته میشوند سهیم هستند» (رسنیک، 1987). 
سازندهگرایی در تعلیم و  تربیت بدین معنی است که مربیان به 
ــر در خصـوص یـادگـیری اعتقـاد پیـدا  یک شیوه کل گرایانه تفک
ــامالً متفـاوت بـا  روش تدریـس مسـتقیم  خواهند نمود که امری ک
است. این دیدگاه بسیار تحت تــأثیر معرفـت شـناختی پیـاژه اسـت. 
افراد بسیاری نیز به نوشتههای ویگوتســکی  اهمیـت میدهنـد. ایـن 
ــأکید پیـاژه  نظریه همچنین از دیدگاههای برونر منشأ گرفته است. ت
بر طبیعت ساختنی فرآیند یادگیری از جملــه مـهمترین محورهـای 
ــاس عمـل بـه شـناخت  مباحث اوست. او معتقد است که فرد بر اس

میرسد، بنــابراین فرآینـد یـادگـیری نسـبت بـه موضـوع یـادگـیری، 
اهمیت بیشتری دارد. فرد به دنبال تجارب شــخصی بـه شـناخت نـائل 
میشود و در هر مرحله از زندگی این تجارب را معنا میکند. فرد در 
فرآیند یادگیری از مراحلی عبور میکند که برای یک نوزاد عبور از 
آنها عمدتاً مبتنی بر حواس اصلی اوست. کودک در مرحله حســی – 
ــیری اعمـال و تفکـرات سـازمان  حرکتی به تدریج و پس از شکل گ
یافتهتر و  با روشی پیچیدهتر با جهان مواجه میشود. در ایــن مرحلـه، 
ـــار  کـه پیـاژه آن را پیـش عملیـاتی (preoperational) مینـامد، افک
کودک انعطاف بیشتری پیدا میکند و حافظه و تخیل در فرآینــد آن 
 (concrete وارد میشــود. در مرحلــه بعــد کــه عملیــات عینــی
ـــادر بــه رفتــن بــه ورای  (operations  نـامیده میشـود، کـودک ق

ــی همچنـان بـه مثالهـای عینـی وابسـته  اطالعات داده شده میشود ول
است، و نهایتاً در مرحله عملیات صوری (formal operations) کـه 
از نظر پیاژه باالترین دوره رشــد شـناختی اسـت، فـرد قـادر میشـود 
ــاژه  منطق صوری را در مورد مسائل انتزاعی نیز به کار برد. بنابراین پی
رشد شناخت را گذر مرحله به مرحله از بازتابهای درونی نوزاد بــه 
ظرفیت بزرگسالی برای استدالل منطقی و مجرد میدانــد. بـر اسـاس 
ــمول اسـت،  نظریه او، مکانیسم و حاالت رشد شناخت، عام و جهانش
ــیر و خـاص اوسـت. محیـط هـر فـرد  ولی رشد شناخت هر فرد بینظ
ــابراین رشـد شـناخت هـر  وضعیت خاصی را بر او تحمیل میکند، بن
فرد محکوم فرآیندهای عام رشد ذهنــی و هـم نـوع تجـارب خـاص 

اوست (خرازی، 1375). 
ــه رشـد  از سوی دیگر برونر، از حامیان مهم پیاژه، معتقد است ک
درک مفـهومی و مـهارتهای شـناختی جـزو اهـداف مـهم تعلیــم و 
تربیت است. این رشد از نظر او تنها با توجه به سه شیوه تفکر حاصل 
ـــــــی(enactive)، تصویــــــری (iconic) و  میشـــــود. حرکت
ــیوه راههـای اصلـی معنـا بخشـیدن بـه  نمادی (symbolic). این سه ش
تجارب کودک است. در سطح حرکتی، یادگـیری از راه دسـتکاری 
ــت میآیـد. در سـطح تصویـری اشـیاء بـا  مستقیم مواد و اشیاء به دس
تصاویر ذهنی به نمایش در میآیند و یک گام از شــیء حقیقـی دور 
ــیاء و تصـاویر ذهنـی، بـر روی  میشوند. در سطح نمادی، به جای اش
نمادها تفکر انجام میشود. در این ســطح زبـان بـه عنـوان ابـزار مـهم 
تفکـر مطـرح میشـود (گـالور و بروینـگ، ترجمـه فارســی 1375). 
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بنـابراین میبینیـم کـه مـــهمترین پیــش فــرض معرفــت شناســانه 
سازندهگرایی، که آن را در زمره دیدگاههای فلسفی ایــده آلیسـتی 
قرار میدهد، شکل گیری معنا به عنوان تابعی از چگونگی ســاختن 

آن بر اساس تجربه های فرد است (ویلیامز و بادن، 1997). 
 

مبانی سازندهگرایی 
به عقیده ســازندهگرایـان، یـادگـیرندگـان واقعیـت خویـش را 
ــر ادراک و تجربیـات خـود تفسـیر  میسازند یا حداقل آنرا مبتنی ب
میکنند. بنابراین دانش شخصی تابع تجربیات پیشین، ســاختارهای 
ــورد  ذهن و اعتقادات شخصی است که برای تفسیر اشیاء و وقایع م
استفاده قرار می گــیرد. آنچـه یـک شـخص میدانـد در ادراک از 
ــه وسـیله ذهـن فـهمیده میشـود  تجربیات فیزیکی و اجتماعی که ب

ریشه دارد (جوناسون، 1991).  
ــته باشـد، مـا  اگر هر فرد دیدگاه خودش را درباره واقعیت داش
ــوان افـراد یـک جامعـه بـا یکدیگـر ارتبـاط  چگونه میتوانیم به عن
برقرار کنیم و یا همزیستی داشته باشــیم؟ جوناسـن ایـن موضـوع را 
ــه سـوی ارتبـاط طراحـی یـک الگـوی  در مقالۀ «تکنولوژی فکر، ب
طراحی سازندهگرا» مورد بحــث قـرار مـی دهـد: «شـاید شـایعترین 
ــک  استتنباط نادرست از سازندهگرایی این باشد که هر یک از ما ی
واقعیت بی همتا  را می سازیم که آن واقعیت فقط ذر ذهــن داننـده 

است که این بدون شک  به آنارشیسم ذهنی منجر میشود.» 
ــته جسـتجو شـود،  اگر نظریههای فلسفی و روان شناختی گذش
ـــر،  ریشـههای سـازندهگرایـی را در نوشـتههای افـرادی مـانند برون
ــن،دیویـی و هابرمـاس میتـوان یـافت.  الریک  نایسر، کانت، کوه
بیشترین تأثیر در کار پیاژه بود که به وسیله فون گالسرزفیلد تفسیر 

و توسعه یافته است. 
 

مفروضات سازندهگرایی 
1- دانش از تجربه ساخته میشود. 

2- یادگیری فرآیند تفسیر شخصی از جهان است. 
ــت کـه بـا ایجـاد معنـی مبتنـی بـر  3- یادگیری فرآیندی فعال اس

تجربه توسعه مییابد. 

4- یادگیری باید در محیطی واقعی باشد با آزمـودن بـاید بـا تکلیـف 
در هم تنیده شود نه اینکه یک فعالیت مجزا باشد (امریل، 1997). 

 
سازندهگرایی و طراحی آموزشی 

از آنجا که رفتارگرایی و شناخت گرایی ماهیتاً عینیگرا هســتند، 
انتقال طراحی آموزشــی از رفتـارگرایـی بـه شـناخت گرایـی همـانند 
حرکـت از شـناخت گرایـی بـه ســـازندهگرایــی مــهیّج نمیباشــد. 
رفتـارگرایـی و شـناخت گرایـی از تحلیـل تکلیـف و خـــرد کــردن 
تکالیف به قطعات قابل کنترل، تعیین اهداف و اندازهگیری عملکــرد 
ـــن شــده حمــایت میکننــد، در حالیکــه  مبتنـی بـر هدفـهای تعیی
رفتارگرایی و ســازندهگرایـی در دیـدگـاه نظـری بـا یکدیگـر بسـیار 
متفاوت هستند. شناخت گرایی تشابهاتی با سازندهگرایی دارد؛ یــک 
ــر دو دیـدگـاه در  مثال از همسازی عبارت است از این حقیقت که ه
تمثیل و مقایسه فرآیندهای ذهن بــا کـامپیوتر سـهیم هسـتند. بـه ایـن 
جمله پرکینز توجه کنید: «مدلهای پردازش اطالعات، مدل کامپیوتر 
ـــات مطــرح نمودهانــد.»  را بـرای ذهـن بـه عنـوان پردازشـگر اطالع
ــگر اطالعـات بـاید بـه  سازندهگرایی اضافه میکند که به این پردازش
عنوان بر هم زننده اطالعات نگاه کرد. مثالهای دیگــر از ارتبـاط بیـن 
نظریـه شـناختی و سـازندهگرایـی عبـــارتاند از: نظریــه طرحــواره، 

پیوندگرایی، ابر رسانه و چند رسانهای. 
با وجود این تشابهات بین شناخت گرایی و سازندهگرایی، جنبــه 
ــرد سیسـتمی  عینیت گرایی شناخت گرایی از استفاده مدلهای رویک
در طراحی آموزشی حمایت میکند. سازندهگرایــی بـا رویکردهـای 
سیستمی با طراحی آموزشی سازگــار نیسـت. آنگونـه کـه جوناسـون 
ــرای طراحـان آموزشـی  میگوید: «مساله بغرنجی که سازندهگرایی ب
مطرح کرده این است که هر فرد مسئول ساخت دانش است، لذا این 
سـؤال مطـرح مـی  شـود کـه چگونـه طراحـان آموزشـی مجموعـــه 
مشترکی از پیآمدهای یــادگـیر ی را تعییـن میکننـد؟» (جوناسـون، 

 .(1997
در مقالـه مشـابه دیگـــری جوناســون، فهرســتی از داللتهــای 
سازندهگرایی برای طراحی آموزشی به شرح ذیل مطرح کرده است: 
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 • بازنماییهــای چنــدگانــه از واقعیــت ارائــه نمـــایند. از 
ــیله ارائـه نمـودن پیچیـدگـی  سادهسازی مفرط تدریس به وس

طبیعی جهان خودداری نمایند. 
 • تکالیف معتبر ارائه شود. 

 • اعمال فکری پرورش داده شوند. 
 • زمینه ساخت دانش وابسته به زمینه و محتوا فراهم گردد. 

 • از ساخت تعارض دانش از طریق مذاکره اجتماعی - و نه 
از طریق رقابت میان یادگیرندگــان- بـرای شناسـایی حمـایت 

شود. 
اگرچه ما معتقدیم که سازندهگرایی یک نظریه تجویزی بــرای 
تدریس نیست، اما باید راهنمــای صریحـی بـرای پـرورش و ایجـاد 
محیط های یادگیری که یادگیری سازندهگرا را پرورش میدهنــد، 
ــد کـه قطعـات بیـن  وجود داشته باشد. جوناسون خاطر نشان میکن
طراحی آموزشی سازندهگــرا و عینیـت گـرا (رفتـاری و شـناختی) 
عبارت است از اینکه طراحی عینی با پیامدهایی از قبل تعیین شــده 
ــه  در فرآیندهای یادگیری، در حالیکه سازندهگرایی را تقویت و ن

کنترل کند. 
ــان را  پیشـرفتهای تکنولـوژی سـالهای 1980 و 1990 طراح
قـادر سـاخت بـه رویکـردی سـازندهگرایانـه تـر از تدریـــس روی 
ــرای طراحـان، اینـترنت و ابررسـانه  آورند. یکی از ابزارهای مفید ب
ــرا امکـان طراحـی شـاخهای را بـه جـای  (hypermedia) است، زی

قـالب خطـی از تدریـس میدهـد. هـایپرلینکس (hyperlinks)  بــه 
ــد کـه ایـن امـر بـرای یـادگـیری  یادگیرندگان اجازه کنترل میده
سازندهگرایی حیاتی است، بههرحال ایــن نگرانـی وجـود دارد کـه 
ــن  یادگیرنده تازه کار در دنیای ابر رسانه گم شود. برای اشاره به ای
نگرانی، جوناسن و مک آلیــس خـاطر نشـان کردهانـد کـه کسـب 
ــادگـیری اسـت و ایـن کسـب  دانش اولیه مستلزم انواع گوناگون ی
دانش اولیــه ممکـن اسـت بـه وسـیله تدریـس سـنتی بـا پیامدهـای 
یادگیری از قبل تعیین شــده، تعـامل آموزشـی متوالـی و ارزشـیابی 
مالک مدار به خدمت گرفته شود در حالیکه مرحلــه دوم پیشـرفتۀ 
کسـب دانـش، مـورد درخواسـت محیـط سـازندهگـرا مـی باشـــد 

(مرجت، 1985). 
 

نقش زبان در ساخت دانش 
زبان مبنــایی بـوم شناسـی دارد کـه شـیوه هـای رشـد مفـهومی و 
مفهومی فردی را شکل می دهد. عالوه بر این اســتدالل ویگوتسـکی 
مبنی بر اینکه زبان واســطه و میـانجی تفکـر سـطح بـاال اسـت، مـورد 
چالش مربیانی قرار گرفته است که نقــش حیـاتی زبـان را در فرآینـد 
ــه  یاددهی – یادگیری مورد بررسی مجدد قرار دادهاند. بر اساس نظری
ــه عنـوان یـک ابـزار روان شـناختی ایفـای نقـش  ویگوتسکی، زبان ب
ــیر اساسـی را در کـارکرد ذهـن موجـب میشـود. بـر  میکند که تغی
اساس نظریه ویگوتسکی عالمت دهی، معنی داری فردی، ارتبــاطی، 
ذهنی، هنجاری و داللت کننده همگــی کارکردهـای زبـان گفتـاری 
هستند (ورتزچ، 1985). اما از همه این کارکردهای زبان، آنهایی کـه 
ــتند بـرای مربیـان خصوصـاً مربیـان  به کارکرد ذهنی زبان مربوط هس
ــاد دارد  ریاضی و علوم، بینش وسیعی مهیا کردهاند. ویگوتسکی اعتق
که گفتار نه تنها به عنوان شیوهای برای ارتباط کودکان میباشد بلکه 

برای یادگیری مستقیم فعال، خدمت میکند. 
گفتار کودک همانند نقش عمل در رسیدن به هدف مهم اســت. 
ــخن مـیگوینـد، بلکـه  کودکان نه تنها درباره آنچه انجام میدهند س
گفتار و عمل آنها بخشی از کارکرد روان شناختی است که به ســوی 

راه حل مساله جهت داده شده است (ویگوتسکی، 1978). 
ــاری آموزشـی در  ویگوتسکی، خیلی پیش از ظهور تحقیقات ج
خصوص بد فهمی دانش آموزان، تشــخیص داد کـه بچـهها در یـک 
ــاهیم رسـمی  زمان مفاهیم مختلف برای پدیدهای مشابه دارند. وی مف
ــمی یـا فـرد  یا علمی را که بچهها دارا هستند همچنین مفاهیم غیر رس
انگیخته که بچهها از طریق تجربه تدوین و توسعه میدهنــد توصیـف 
ــی نـیروی  نمود. ویگوتسکی بحث میکند که تجربه در فعالیت تربیت
مهمی است که توسعه مفاهیم اصیل را هدایت میکنــد، بنـابراین وی 
بین مفاهیم اصیل یا علمی که به عنوان نتیجــه فعـالیت مدرسـهای یـاد 
ــا تمـایز قـائل  گرفته میشود و مفاهیم روزمره یا خودبخود، در هر ج
میشـود. ارتبـاط بیـن مفـاهیم رسـمی و غـیر رسـمی بـر اسـاس نظــر 
ـــوع  ویگوتسـکی، از طریـق کـاربرد ابـزار روانشـناختی زبـان بـه وق
میپیوندد. ورتزچ اظهار میکند که: بــرای ویگوتسـکی، یـک معیـار 
اضافی که مفاهیم علمــی را از روزمـره جـدا میکنـد عبـارت از ایـن 
ــود  حقیقت است که مفاهیم علمی در محیط مدرسهای آموخته میش
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ــای  در حـالی کـه مفـاهیم روزمـره بـر مبنـای تجربـه بچـهها در دنی
ــد کـه تـأکید مدرسـهای بـر  روزمره پدید میآید. وی بحث میکن
ــان (یعنـی در خصـوص  کاربرد زبان برای صحبت کردن درباره زب
تفکر فرا  زبان شناختی شالوده  شکن) به عنوان ضــد سـخن گفتـن 
درباره واقعیت غیرزبان شناختی در ظهور مفاهیم علمی یک نیروی 

مهم است (ورتزچ، 1985). 
سازندهگرایی که بر نقش زبان در یادگیری تأکید میکنــد، در 
ــوان محرکـی تـأکید مـیورزد کـه  تعامل رفتارگرایی بر زبان به عن
راهبردهای تدریس مربیان را به سوی کاربرد زبان به عنوان ابـزاری 

در فرآیندهای ساخت معنی دانش آموزان تغییر داده است. 
 

سازندهگرایی اجتماعی 
ــایی را بـرای سـازندهگرایـی اجتمـاعی در  کار ویگوتسکی مبن
محیطهای تربیتــی شـکل داده اسـت. بـه ویـژه تـأکید او بـر نقـش 
دیگران یا زمینه اجتماعی در یادگیری، مربیان را وادار کرده اســت 
تا حوزه یادگیری به عنــوان فراینـد فـردی را مـورد بـازنگری قـرار 
دهند. آنچنانکــه توضیـح داده شـده قبـل از عالقـه جـاری سـاخت 
ــه فـرد از طریـق کاربردهـای  اجتماعی دانش،توجه تقریباً منحصر ب
آموزشی رفتارگرایی و پیاژهای قرار داشت. نظریــه ویگوتسـکی بـا 
تأکید بر نقش جامعه بزرگتر و نقش مهم دیگران در یادگیری، این 
تأکید را کاهش داد. به نظر وی، زبان نخست بین کودک و جــهان 
ـــردی مــی شــود،  خـارجی، درون شـخصی و پـس از آن درون ف
ــوان ابـزار  بزرگترین تغییر در توانایی بچهها برای کاربرد زبان به عن
ــأله بعدهـا هنگـامی در رشـد آنـها رخ میدهـد کـه گفتـار  حل مس
اجتماعی، درونی میشود. بنابراین، زبــان عـالوه بـر  کـاربرد درون 
ــــک کـــارکرد بـــدون شـــخصی رخ میدهـــد  شــخصی  در ی

(ویگوتسکی، 1978). 
عالوه بر این، ویگوتسکی بحث میکند که گذرگاه بین اشـیاء 
و فکر از طریق کاربرد عالمات یا سمبلهای زبــان بـه وسـیله افـراد 
دیگر میانجی شده اســت. بنـابراین تـاریخ انسـان عبـارت از تـاریخ 
کنترل تدریجی انسان از خــود از طریـق اخـتراع تکنیـک فرهنگـی 

عالمتها است (ویر، 1993).  

به عالوه، ویگوتســکی تـأکید بـر فرهنـگ و جامعـه را در بحـث 
ــه همـه کارکردهـای ذهنـی سـطح بـاال در  خود وسعت داده است ک
اصل اجتماعی هستند و در متن محیــط اجتمـاعی فرهنگـی جاسـازی 
ــتین روزهـای رشـد کـودک فعالیتهـای او مسـتلزم  شدهاند. از نخس
معنـی خودشـان در نظـام رفتـار اجتمـاعی اسـت و بـه سـوی هـــدف 
مشخص جهت داده شده است. عبور از شیء  به کــودک و کـودک 
به شیء از طریق افراد دیگر صورت می گــیرد. ایـن سـاختار انسـانی 
پیچیده محصول فرایند رشدی است که ریشــه در ارتبـاط بیـن فـرد و 

تاریخ اجتماعی او دارد (ویگوتسکی، 1978). 
کارکرد ذهنی باالتر که ویگوتسکی به آن اشاره می کند مقدمتاً 
ــت و میـان افـراد آغـاز میشـود. ایـن  فرآیند درون روان شناختی اس
ــانیزه  کارکردها از طرح فرا روان شناختی به وسیله مجموعهای از مک
کردن به وســیله فرایندهـای ذهنـی فـرد تعییـن میشـود. یعنـی اینکـه 
ــی کـوچـک رشـد مییـابد و  یادگیری نخست در محیط های گروه

سپس به سوی فرا روان شناختی پیشروی میکند (ورتزچ، 1979). 
ــا کمـک دیگـران درون دنیـای فـرد  بر اساس نظر ویگوتسکی، ب
فهمیده می شود. این فعل و انفعال پیوسته بین فرد و دیگران به وسیله 
ــی رشـد» توصیـف شـده اسـت  ویگوتسکی تحت عنوان «دامنه تقریب
(ویگوتسکی، 1979). بنابر تعریف وی، دامنـه تقریبـی رشـد توانـایی 
عقالنی فرد است که موجب پیشرفت وی میشــود. طـی ایـن فراینـد 
کمکی، یک فرد بوسیله همسال تواناتر و یا بــزرگسـال دیگـر جـهت 
ــت  داده میشود (other-regulated). توسط این کمک، فرد قادر اس
(self- از طریـق یـک سـری مراحـل کـه منجـــر بــه خــودگردانــی

(regulated شـود حرکـت کنـد و منجـر بـــه رشــد عقالنــی شــود. 

ویگوتسکی بر اهمیت دامنه تقریبی رشد تأکید میکند، زیرا این امــر 
ــاعث  بـه جـای آنکـه دسـتاوردهای شـخص را انـدازهگـیری کنـد، ب

اندازهگیری توانایی عقالنی فرد میشود. 
ــاعی، فراینـد دانسـتن، ریشـه در تعـامل  برای سازندهگرایان اجتم
اجتماعی دارد. یعنـی اینکـه دانـش فـرد از جـهان -کـه بـه تجربیـات 
ــا دیگـران  شخصی او محدود گردیده است- از طریق تعامل (زبان) ب
میانجی میشود. بنابراین، دانش هرگــز منفعالنـه بـه دسـت نمیآیـد، 
زیرا نو و تازگی فقط از طریـق جـذب سـاختار شـناختی بـه موضـوع 
تجربه شدهای که قبالً وجود داشته اســت حـاصل میشـود. در واقـع، 



                     تبیین و ارزیابی دیدگاه سازندهگرایی 
                                                                                                                                                                        علی اکبرشیخی فینی 

 
 تازههای علوم شناختی، سال 4، شمارۀ 3، 1381 

 

70

یک تجربه تازه و نو درک نمیشود، مگر آنکه آشفتگی نســبی را  
در نتیجه مورد انتظار ایجاد کنــد. فقـط در چنیـن شـرایطی ممکـن 
است تجربه به انطباق منجر شود و بنـابراین سـاختار مفـهومی بدیـع 
ــادل نسـبی را  ایجـاد میکنـد. تـأکید بـر ایـن نکتـه  مجدداً یک تع
ضـروری اسـت کـه تکـراری تریـن منبـع پریشـانی بـرای موضــوع 
ــا دیگـران اسـت (فـون گالسـرزفیلد،  شناختی رشد کننده، تعامل ب

 .(1992
 

به سوی سازندهگرایی 
اکثر معلمان، صرف نظر از رویکردهایی که به کار میبردهاند، 
ــاد  سازندهگرایی را روشی می دانند که افراد توسط آن مطالب را ی
میگیرند. بیشتر معلمان معتقدند که سرفصلهای خشــک، مدیـران 
ــی در هنگـام تحصیـل و ضمـن  ناکارآمد و تجارب ناکافی آموزش

خدمت مانع از تدریس مؤثر آنها شده است. 
ـــان فرصــت مطالعــه و بررســی نقــش  هنگـامی کـه بـه معلم
سازندهگرایی در تجربه آموزشی داده میشود، آنــها بیشـتر تمـایل 
ــی را طبیعـی و بـاعث افزایـش رشـد  دارند تا چنین تجارب آموزش
تحصیلی تلقی میکنند. معلمان با عالقهمندی از آموزش و پرورش 
سازندهگرا استقبال میکننــد تـا اینکـه ایـن روش جـزء ضروریـات 

کالسهای درسی شود. 
هنوز هم برخی معلمان در مقابل آموزش و پرورش سازندهگرا 
مقاومت میکنند که میتواند به یکی از این سه دلیل باشد: تعهد به 
ــاره یـادگـیری دانشآمـوز و یـا  روش فعلی آموزشی،  نگرانی درب
نگرانی درباره کنترل کالس درس. برخی معلمــان اظـهار داشـتهاند 
که اگرچه آنــها نـاچـارند بـه دلیـل قـدرت و تعـهد روش تدریـس 
سازندهگرا، این روش را انتخاب کنند، سابقه طوالنی به آنها اجازه 
از بین بردن روشهای قدیمی و دوباره ساختن روشهای آموزشی 

جدید را نمیدهد. 
سـایر معلمـان هیـچ دلیلـی بـرای تغیـیر روش آموزشـــی شــان 
نمیبینند زیرا روشهــای مـورد اسـتفاده آنـها بـازدهی دارد، یعنـی 
اینکه دانشآموزان یادداشت بر میدارند و در امتحانـات نـیز قبـول 
میشوند، برگههای ســؤال را خـوب پاسـخ میدهنـد و تکـالیف را 
منظم و به موقع انجام میدهند. عالوه بر این، فعالیتهــای فـردی و 

ــرای تکالیفشـان کسـب  گروهی را مینویسند و نمرههای خوبی هم ب
ــود را بـر ایـن نکتـه  میکنند. بعضی از معلمان در حالی که تمرکز خ
ــیزان روشهایشـان بـرای دانشآمـوزان آنـها  قرار دادهاند که تا چه م
ــد کـه ایـن روشهـا  مفید و خوب بوده است، نگرانی فزایندهای دارن
ــد بـوده اسـت. ایـن دسـته از معلمـان بیشـتر  چقدر برای خودشان مفی
نگران مسائل مدیریت رفتاری هستند تا یادگیری دانشآمــوزان؛ ایـن 
ــازندهگـرا در آمـوزش،  معلمان از آن میهراسند که کاربرد روش س
برخی از کنترلهای آنها را بر دانشآموزان از بین ببرد. هنگــامی کـه 
یک معلم مسیر کالس را به نحوی ترتیب میدهد کــه خـودش تنـها 
ــد، اکـثر دانـش آمـوزان هـم یـاد  تعیین کننده درست و نادرست باش
ــاد هـم نکننـد و از  میگیرند که خود را با انتظار معلم وفق دهند، انتق
زیر سؤال بردن دســتورالعمل هـای معلـم خـودداری کننـد. بنـابراین، 
قدرت دادن به دانشآموزان برای رسیدن به فهم خودشان از نظر این 
ــان  معلمان خطر تخطی از قوانین نانوشتهای است که مورد قبول همگ
میباشـد، قوانینـی کـه معلـم و دانشآمـوزان را در کنـار هـــم نگــه 

میدارد. 
ــد تـا بـه  تبدیل شدن به معلمی که به دانش آموزان کمک میکن
جای مقلد بودن جستجوگر باشند نه تنها امــر سـختی اسـت بلکـه بـه 
دالیل گوناگون ترسناک نیز میباشد. معلمانی که مخــالف آمـوزش 
و پرورش سازندهگرا هستند، برای ایــن کـار دالیـل متعـددی دارنـد. 
اکثر آنها در چنین محیطهایی آموزش ندیدهاند و یا برای تدریس بــا 

چنین روشهایی تربیت نشدهاند. 
 

پیشنهادهای کاربردی 
1- دانشآمـوزان را بـرای شـرکت فعـال در بحـث کالسـی آمــاده 
کنیـد. ایـن کـار را از راه توصیـف، الگودهـی و فراهــم آوردن 

فرصت برای تمرین بحث کالسی انجام دهید. 
2- موقعیت یادگیری را طــوری فراهـم کنیـد کـه دانشآمـوزان بـا 
ــک مسـئله روبـرو  دیدگاههای مختلف درباره یک موضوع یا ی

شوند. 
الف) از دانش آموزان بخواهید تا موضوعات آشنا یا بحث انگیز 

را مورد بحث قرار دهند. 
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ب) به منظور تدارک اطالعات زمینهای الزم، از دانشآمـوزان 
ــا تمـامی آن را مطالعـه  بخواهید تا قسمتهایی از یک کتاب ی
کنند،از یک سخنرانی یادداشــت بردارنـد و یـا فیلمـی را نگـاه 

کنند. 
3- از راه پرسـیدن یـک سـؤال خـــاص، ارائــه یــک  موضــوع 
برانگیزاننده و یــا خواسـتن از دانشآمـوزان کـه موضوعـی را 

خود انتخاب کنند، به جریان بحث سازمان بدهید. 
الف) دانشآموزان را تشویق کنید تا به نتایجی که قبالًدیگران 

به آن رسیدهاند، برسند. 
ــیزی را کـه جـواب واحـدی ندارنـد  ب) موضوعات بحث انگ

ارائه دهید. 
ــدود اسـت و تنـها یـک موضـوع بـاید آموختـه  4- اگر زمان مح
ــیرند و  شود،از دانشآموزان بخواهید تا در یک حلقه قرار بگ

در یک بحث گروهی شرکت کنند. 
الف)سؤالهایی طــرح کنیـد کـه دانشآمـوزان را بـه کـاربرد، 

تحلیل، ترکیب و ارزشیابی تشویق کند.  
ــه پاسـخهای اولیـه فرصـت کـافی بدهیـد و  ب) برای رسیدن ب

دانش آموزان را به کسب اطالعات بیشتر هدایت کنید. 
ــی  پ) وقتی میخواهید از میان کالس افرادی را  برای بازگوی
ــد، فقـط بـه دانشآمـوزان بـاهوش،  مطالب درسی انتخاب کنی
دارای اعتماد به نفس و قــدرت بیـان اکتفـا نکنیـد، بلکـه همـه 

دانش آموزان کالس را در این کار درگیر کنید. 
5- اگر وقت کافی در اختیار داریــد و اگـر یـک موضـوع بحـث 
ــه گروههـای حـدود پنـج  انگیز وجود دارد، دانشآموزان را ب
ــد و ترتیبـی دهیـد کـه همـه اعضـای گـروه بـا  نفر تقسیم کنی

یکدیگر تماس چشمی برقرار نمایند. 
ــوزان بخواهیـد تـا بـه طـور داوطلبانـه گـروه  الف) از دانش آم
تشکیل دهند، یا از ردیفهای کالس برای این منظور اســتفاده 

کنید. 
ب) از دانشآموزان بخواهید تا صندلیهــای خـود را دایـرهوار 

بچینند. 
ــاهنگ کننـده و  6- از هر گروه بخواهید تا یک نفر را به عنوان هم

نفر دیگری را به عنوان منشی برگزینند. 

ــهربانی امـا در سـکوت،  7-هنگامی که گروه مشغول بحث است با م
ــه کنیـد. هـدف  فعالیتها را مشاهده و فقط در مواقع ضروری مداخل

شما باید این باشد که بحث در یک مسیر سازنده پیش برود. 
ـــروه  8-پـس از آنکـه فرصـت کـافی بـرای بحـث صـرف شـد از گ

بخواهید تا از کار خود نتیجه گیری کنند. 
الف) در آخر کار به هر یک از سخنگویان گروه فرصت بدهیــد 

تا نتایج کار خود را گزارش کنند. 
ـــایج خــود را  ب) از همـه گروههـا بخواهیـد تـا خالصـهای از نت
بنویسند یا بر اساس آن یک پروژه یا نمایش تهیــه کننـد (سـیف، 

 .(1379
 

ارزیابی و نتیجه گیری 
دیـدگاهـهای ســـازندهگرایــی دربــاره دانــش و رویکردهــای 
معرفتشناختی حاصل از آن به صورت روز افزونی تمــام حیطـههای 
تعلیم و تربیت را تحت الشعاع قرار دادهاند. نقدهــای فراوانـی دربـاره 
مبـاحث معرفتـی شناسـی رویکـرد سـازندهگرایـی در محـافل علمـی 
مطرح شدهاند که پاسخ روشن و قــانع کننـدهای دریـافت نکردهانـد . 
یکی از نکات مهم این نقدها این اســت کـه ایـن برداشـت از دانـش، 
خود یک برداشت ذهنی و حاصل تعامل ذهنی نظریهپرداز است و به 
ــش شـخصی و غـیر قـابل تعمیـم بـه سـایر  این صورت صرفا یک دان
اذهان خواهد بود. والیــن (1997) حداقـل دربـاره سـه وضعیـت ایـن 
ــه راه میتوانـد  حالت بحث میکند و اظهار میدارد که فرد تنها از س

به بازنماییای که منظور نظر سازندهگرایان است  دست یابد: 
1- فرد چگونگی درک و ساختن جهان و تجارب مختلــف توسـط 

خود را توصیف میکند. 
2- فـرد چگونگـی درک و سـاختن جـهان توسـط افـراد دیگــر را 
ــد. در ایـن حـالت میتـوان دو وضعیـت را در نظـر  توصیف کن
ــک مشـاهدهگـر همـراه انتسـاب  گرفت: یکی که فرد از منظر ی
ــه فـرد دیگـر بـه توصیـف  برخی باورها و الگوهای عملکردی ب

چگونگی درک و ساختن جهان توسط او بپردازد، و یا  
3- خود را نیز جزیی از جهان ساخته شده آن فرد فرض کند. یعنی 
ــود را نـیز در توصیـف بگنجـاند. در ایـن  فرد توصیف کننده خ
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ـــات  صـورت مشـاهده گـر و مشـاهده شـده هـر دو بـه اطالع
واحدی دسترسی خواهند داشت. 

ــأکید  در رویکـرد سـازندهگرایـی شـناختی بـر وضعیـت دوم ت
میشود و به فرد توصیف شده همیشه به عنوان سوم شخص اشــاره 
میشود.  بنابراین سازندهگرایی شــناختی بـر دریـافت مشـاهده گـر 
ــت و دربـاره آنچـه افـراد در ذهـن میسـازند اظـهار نظـر  مبتنی اس
ــانه  میکند و از این نظر نمیتواند به عنوان یک نظریه پدیدار شناس
تلقی شود (روش اول) و از آنجا کــه وجـود هسـتی شناسـانه سـایر 
افراد را  نفی میکند، نمیتواند یک نظریه سازندهگرایی اجتمــاعی 
نیز به حساب آید (روش سوم). بنابراین تنها راه باقی مانده تلقــی از 
سازندهگرایی شناختی در قالب روش دوم خواهـد بـود. ایـن روش 
دیدگاه مشاهدهگری است کــه نحـوه سـاختن جـهان توسـط افـراد 
ــی  دیگر را توصیف میکند ولی این روش نیز با نظریه سازندهگرای
ــرا در نظریـه ای کـه سـعی در توصیـف تمـامیت  سازگار نیست زی
باورها و دانشهای بشری دارد جــایی بـرای موجودیتـی خـارج از 

نظریه  نمیتواند وجود داشته باشد. 
در حال حاضر، نظریههای طراحی آموزشی مبتنی بر  رویکــرد 

سازندهگرایی، در ابتدای مراحل تکوین و تکامل قرار دارنــد و هنـوز 
ــها ارائـه نشـده تـا بتـوان در مـورد  نمونههای کاملی از محصوالت آن
کاراییشان در مقایســه بـا الگوهـای مبتنـی بـر رویکـرد سیسـتمی بـه 
قضاوت نشست. از سوی دیگر، الگوهای طراحی آموزشی سیستمی، 
با تطبیق خود با شرایط و تکنولوژیهای ارتباطی پیشــرفته توانسـتهاند 
ــد کـه ایـن،  گام های مؤثری در جهت ارایه آموزشهای کارا بردارن
زمینۀ رقابت بین دو دیدگاه را فشردهتر  ساخته است. از طرف دیگر، 
از آنجا که حیطه علمی طراحی آموزشی یک حیطه کامالً کـاربردی 
و اجرایی است، بسیاری از طراحان آموزشی در مقام طراحی، اجرا و 
ـــون و بــرای  ارزشـیابی برنامـههای آموزشـی در محیطهـای گونـاگ
ـــای خــاص  مخاطبـان مختلـف خـود را چنـدان پـایبند بـه رویکرده
ــیری  معرفتشناسـی و یـا دیـدگاههـای مشـخص روانشناسـی یـادگ
نمیبیند و آنچه که شاگرد در کوتاهترین زمان و با کمترین هزینه بـه 
ــه کـار  اهداف آموزشی و تربیتی نائل میسازد در طراحیهای خود ب
میبندند. به هر حال قضــاوت نـهایی در زمینـه کـارایی رویکردهـای 
ــارب و تالشهـای آتـی  سازندهگرایانه طراحی آموزشی در گرو تج

خواهد بود.  
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