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از  دبستان شیسطوح ادراک معلمان مراکز پ میو ترس فیتوص
 ییسازنده گرا هینظر

  یساالر یمصطف
، تهران یی،دانشگاه عالمه طباطبا ،یآموزش یتکنولوژ یدکتر یدانشجو

 ایران.
  

 ، ایران.تهران ،ییدانشگاه عالمه طباطبا دبستان، شیکارشناس ارشد آموزش پ  یحامد صالح
 

 ، همدان، ایران.ریدانشگاه مال یتیگروه علوم ترب یعلم ئتیعضو ه  ینور یعل
 

  چکیده
از  یاریدر نگرش و عمل بس راتییبه تغ یریادگی هینظر کیعنوان  به ییگرا سازنده هیمطالعات پشتوانه نظر

و  فیراستا، مطالعه حاضر باهدف توص نیمنجر شده است. در هم سیو تدر یریادگی ندیدر فرا ریافراد درگ
و کاربست آن در  هینظر نینسبت به ا دبستان شیسطوح متفاوت برداشت و نگرش معلمان مراکز پ میترس

 یبوده که برا ینگار داریبا روش پد یفیپژوهش ک کیمطالعه  نیکالس درس انجام شده است. ا
 یاستفاده شد. جامعه موردمطالعه پژوهش شامل تمام یکانون یها ها، از روش مطالعه گروه داده یآور جمع

تن از  5هدفمند تعداد  یریگ نمونه قیطربود که از  59-59 یلیشهر تهران در سال تحص دبستان شیپ انیمرب
آشنا با  دبستان شیآموزش پ شیگرا یتیعلوم ترب ارشد یو کارشناس یکارشناس التیتحص یدارا یانیمرب
 یو کدگذار یبردار ادداشتیقرار داده شدند. پس از  یانتخاب و در دو گروه کانون ییگرا سازنده هینظر

 ،یفرهنگ -یاجتماع ،یانفراد -یدر پنج دسته شناخت انیمرب دگاهیها، د آمده از گروه دست به یها داده
 یتیموقع یریادگیآزاد و -هدف یها تیفعال قیاز طر یریادگی افته،ی ساخت یها تیفعال قیاز طر یریادگی

-یاددهی ندیها در فرا و نظرگاه ها دگاهید نیا بیبه ترک توان یشد که م شنهادیپ جهیخالصه شد. درنت
 یدبستان شیدانش آموزان پ ینحو شاهد حصول رشد فرد نیپرداخت و انتظار داشت که به بهتر یریادگی

 بود.

   .دبستان شیآموزش پ انیمرب ،یریادگی ،ییگرا سازنده یها دگاهید ،ییگرا سازنده :ها واژهکلید

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

  :نویسنده مسئول m.salari67@yahoo.com 

https://www.orcid.org/0000-0001-8084-9503
http://www.soece.atu.ac.ir
http://www.soece.atu.ac.ir


 7981بهار  |  ازدهمیشماره  |سوم سال  |دبستان و دبستان  شیفصلنامه مطالعات پ  | 89

 مقدمه 
یادگیری گذاشته -با تأثیرات مؤثری که بر رویکردهای یاددهی 1نظریه سازنده گرایی

آموز، محتوا،  انداز به ماهیت یادگیری و به تبع آن تدریس، دانش است، دیدگاه و نوع چشم

معلم و محیط یادگیری را دچار تغییر اساسی نموده است و از جانب بسیاری از مربیان و 

طورکلی  (. به2002، 2اجه شده است )راسکینگذاران تربیتی با استقبال زیادی مو سیاست

صورت  سازنده گرایی یک فلسفه یادگیری است که برساختن دانش توسط یادگیرندگان به

کند که دانش مستقل از معنی  انفرادی یا اجتماعی اشاره دارد و از این اندیشه حمایت می

سازد، وجود ندارد  ینسبت داده شده به تجربه که یادگیرنده یا جامعه یادگیرندگان را م

گرایی با آگاهی از اهمیت -( نظریه سازنده1951بککی،  عمران و منصوری )ایزدی، صالحی

های پیشین یادگیرندگان بر ساخت یادگیری جدید بر  ها و مهارت-دانش شخصی، نگرش

(. از منظر این رویکرد، یادگیری 2002، 9کند )اپستین های قبلی آنان تأکید می بنیاد آموخته

های شناختی یادگیرندگان منجر شود.  هینه فعالیتی خودسازمان است که به رشد ساختب

آموزان برای ساخت مفاهیم به تغییرات در دانش و رشد تفکر  درگیری شخصی دانش

، 9های پیشین آنان است )فوسنات و پری دهی مجدد آموخته مفهومی آنان مستلزم سازمان

عنوان فرایند تغییرات در ساخت شناختی افراد  یری را بهرو سازنده گرایی یادگ (. ازاین2009

کند که در نتیجه رویارویی با تجارب تازه و مبتنی ساختن این تجارب بر بنیاد  تعریف می

 (.2009شود. )فوسنات،  تجارب پیشین حاصل می

عنوان یک نظریه یادگیری  عالقه فزایندهی اخیر به رویکرد سازنده گرایی به 

در  9فردی -هایی که تمرکز خود را بر روی فرایندهای شناختی هایی را میان آن بحث

تمرکز دارند، به وجود  6اجتماعی-هایی که بر روی تأثیرات فرهنگی یادگیری گذاشته و آن

های اساسی نظریه سازنده  در این میان از مفروضه (.2009آورده است )فوسنات و پری، 
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در ساخت دانش توسط فراگیران است که در ادامه به بحث  1گرایی توجه با بافت یادگیری

 شود. و بررسی بیشتری پرداخته می

اتخاذ شده است. پیاژه یکی از  2فردی از نظریه پیاژه -رویکرد شناختی 

گرایی است که نظریه او درباره رشد شناختی تأثیرگذارترین پیشگامان نظریه سازنده 

گیرد که  ای یافته است. است. پیاژه در مطالعات خود نتیجه می العاده کودکان شهرت فوق

شود. وی خاطرنشان  وسیله یادگیرندگان ساخته می دانش در چارچوب ساختارهای فردی به

که به ساختن مفاهیم کند که شناخت انسان یک نظام پویا از ساختارهای شناختی است  می

کند. این ساختارها در حالتی از پیچیدگی شناختی تحت عنوان انسان  درک شده کمک می

یافته، برای یادگیری درباره جهان به تعامل پرداخته و تجربیات بیشتری را به  بالیده توسعه

عاتی کند که اطال دیگر، پیاژه ادعا می عبارت (؛ به1559، 9آورد )بروکز و بروکز دست می

ها منتقل شود؛ در این  تواند از خارج به آن کنند، نمی ها درک کرده و استفاده می که انسان

کند که  ها نیاز دارند که دانششان را خودشان بسازند. وی همچنین ادعا می صورت، آن

اند. این فرایندها  گرفته شکل 9و انطباق 9وسیله فرایندهای جذب های شناختی به واره طرح

دست یابند. فرایندهای جذب و  6رای جستجوی کودکان بوده تا زمانی که به تعادلتالشی ب

کنند تا اطالعات جدید را به ساختارهای موجود  انطباق جریانی است که کودکان تالش می

گیری یادگیری است. پیاژه انتظار دارد که معلمان درگیر در  انطباق دهند و این همان شکل

رایند تغییرات در ساخت شناختی آنان باشد. از این دیدگاه، ابهام کننده ف امر تدریس تسهیل

عنوان منبع سردرگمی برای  عنوان یک محرک و یا معلمان و دیگر دانش آموزان به به

(؛ بنابراین تمرکز این نظریه بر 2005، 7یادگیری فردی، با اهمیت هستند )پاول و کالینا

ی از طریق تعامل با محیط در فرایندهای صورت شخص تغییراتی است که یادگیرندگان به

دهد. اگرچه در مقایسه با سازنده گرایی فرد نگر که پیاژه و وون  شناختی آنان رخ می
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، رویکردهای فرهنگی اجتماعی بر نقش فرهنگ و جامعه در رشد شناختی 1گلسرفیلد

 (.1556، 2کنند )دافی و کانینگام یادگیرنده تأکید می

اجتماعی را بنا نهاده است. محور اساسی  -ه رویکرد فرهنگیپایه نظری 9ویگوستکی 

نظریه ویگوستکی بر تأثیرات تعامل اجتماعی، زبان و فرهنگ بر یادگیری مبتنی است 

(. کودکان از افراد اطرافشان و همچنین جهان اجتماعی پیرامون 2009)فوسنات و پری، 

ها، نوع و کیفیت  امعه آنکنند. محیط کودکان و فرهنگ ج خود شروع به یادگیری می

کند؛ بنابراین، منبع توسعه شناخت قبل از اینکه  ها را تعیین می شده به آن های ارائه محرک

(، 1557فرایندهای فیزیولوژیک فردی باشد، تعامل بین افراد و فرهنگ است. ویگوستکی )

دارند. وی  ساالن و معلمان نقش بسزایی در فرایند یادگیری کودکان تأکید دارد که بزرگ

ها و یادگیری  ساالن نیاز داشته و کشف پدیده معتقد است که کودکان به راهنمایی بزرگ

ها بسیار با اهمیت است. وقتی کودکان با سایر همساالن  گونه برای آن از همساالن نیز همین

رند گی هایی را یاد می ها مفاهیم و ایده کنند، آن طور تعاملی کار می ساالن به خود یا بزرگ

(. این 2002توانستند از خودشان یاد بگیرند )به نقل از اپستین،  که در غیر این صورت نمی

عنوان  معرفی شده و به 9( ویگوستکیZPDهمان مفهومی است که به منطقه تقریبی رشد )

افتند که یک کودک در  دهد یادگیری زمانی اتفاق می ای است که توضیح می منطقه

ری مفهومی است و در همان حال از طریق دیگران حمایت کالس درس در حال یادگی

هایشان را تحکیم  سازند، ایده (. دانش آموزان دانششان را می2005شود )پاول و کالینا،  می

وسیله یک فرد حمایتگر آشنا مثل معلم در منطقه تقریبی رشد آنان  بخشند و وقتی به می

(ZPDراهنمایی می ) رفته سطح آگاهی دانش آموزان  ن رفتهکنند. ای شوند، بهتر درک می

دهی یادگیری خود با استفاده از فراشناخت بپردازند  ها قادر تا به سازمان را باالتر برده و آن

(. در این رویکرد، یادگیری یک فعالیت اجتماعی است که از طریق 2001، 9)واتسون

ه مفهومی دانش شود؛ بنابراین، مشاهده توسع تعامالت کالسی به اشتراک گذاشته می
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. von Glasersfeld 
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ها است  های آن سال راه بهتری برای مشاهده شایستگی آموزان در همکاری با یک بزرگ

 (.2009)فوسنات و پری، 

طور خالصه، در رویکرد فرهنگی و اجتماعی مبتنی بر تعلیم و تربیت سازنده گرا،  به 

از طریق  معلمان و کودکان بخشی از فرایندی هستند که خودشان فعاالنه دانش خود را

(؛ بنابراین این رویکرد، یادگیری 2009، 1سازند )ناتال ها می تعامل با زمان، فضا، اشیا و انسان

داند که توسط تعامالت اجتماعی معناداری که یادگیرنده نیز  عنوان یک فرایند فعال می را به

 (.2000، 2شود )هدگز بخشی از آن است پشتیبانی می

تواند  ویکرد سازنده گرایی این است که دانستن نمییک اصل اساسی مورد تأکید ر 

از انجام دادن کار جدا باشد و اگر جدا باشد و اگر این اصل موردتوجه قرار نگیرد، دانش 

، به نقل 1557، 9کند )کالنسی شود، انسان خودش را با محیط منطبق می از زمینه آن جدا می

یم وابسته به نظریه سازنده گرایی (. یکی از مفاه2009، 9از دیکوک، اسلیپرز و ووتن

است. پیروان دیدگاه سازنده گرایی معتقدند که شناخت، موقعیتی  9یادگیری موقعیتی

رود وابسته است.  ها به کار می ها، مقاصد و تکالیفی که در آن است؛ یعنی دانش، به موقعیت

ها  برای آنهایی که در اصل  به سخن دیگر هر دانشی وابسته است به مقاصد و موقعیت

کنند و توسعه  کنند، فکر می (. آنچه افراد دریافت می1952ساخته شده است )سیف، 

دهند، اساساً تحت یک زمینه قرار دارد، به همین خاطر است که زمانی که یادگیری  می

دار ساختن و فهم  شود، عموماً به فرایند معنی عنوان یک فعالیت موقعیتی در نظر گرفته می به

رو، یادگیری موقعیتی  کند و ازاین ها کمک می و مفاهیم در زمان استفاده از آن ها مهارت

شود )دیکوک و همکاران،  های مدارس یک نیاز مبرم محسوب می اساساً برای فعالیت

ها بر یادگیری اصول اساسی، مفاهیم و حقایق کلی و  (. تأکید مدارس و دانشگاه2009

در نظر گرفتن زمینه بوده است. عدم تناسب این  ها به شکل انتزاعی و بدون تدریس آن

های انتزاعی که در  شود. بسیاری از دانش وفور دیده می رویکرد در تجارب روزانه به
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4. Dekock, Sleepers & Voeten 

5. Situated Learning 
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شوند، در زندگی واقعی بازیافتنی نیستند؛ زیرا این  ها تدریس می مدارس و دانشگاه

یری و زمینه جدا در گیرد. وقتی یادگ رویکرد، وابستگی موقعیت و شناخت را نادیده می

طور  عنوان ابزاری تلقی نمایند که به شوند، یادگیرندگان، خود دانش را به نظر گرفته می

عنوان یک فعالیت  رود؛ اما درواقع اصول یادگیری به پویایی برای حل مسائل به کار می

 صورت حل مسئله و کار اتفاق سازنده بر پایه این ایده داست که یادگیری، روزانه به

ی درگیر شدن و از طریق یک کنش فعال  وسیله افتد. این بدان معناست که یادگیرنده به می

تواند به یادگیری دست یابد و لذا با توجه به این دیدگاه،  با محیط فیزیکی و اجتماعی می

مثابه انتقال دانش که هسته یادگیری در تعلیم و تربیت سنتی بود در حال تغییر  یادگیری به

ها و  سوی ساخت فعال و شخصی دانش، مهارت پذیرش دیدگاهی است که بهبه سمت 

گرایان بر آن تأکید  رود و این همان چیزی است که سازنده ها پیش می ی توانایی توسعه

ترین  گرایان معتقدند که مهم(. عالوه بر این سازنده2000، 1کنند )هرینگتون و الیور می

های تفکر  ل مسئله، استدالل کردن، مهارتاهداف یادگیری در کالس درس، شامل ح

های خودتنظیمی هستند. همچنین در  انتقادی، کاربرد تأملی و فعال دانش و مهارت

ترین هدف  عنوان مهم گرایی، فرایند یادگیری، به خود به خودی بهانداز سازنده چشم

ین در (؛ بنابرا2009شود )دیکوک و همکاران،  یادگیری و موضوع تربیتی قلمداد می

هایی جهت  شود. بلکه فرصت گرایی، تدریس با ارائه حقایق آغاز نمی رویکرد سازنده

کند. یکی از الزامات این نوع تدریس، این است  واداشتن دانش آموزان به تفکر ایجاد می

توانند فکر کنند؛ بنابراین کار معلمان ارائه حقایق  که معلم معتقد باشد که دانش آموزان می

(. 2000، 2باشد )اولسن هایی برای تفکر دانش آموزان می بلکه ایجاد زمینه مسلم نیست

باشد و بدین معناست که  ، یک مفهوم مهم در آموزش سازنده گرایی می9داربست بندی

داند تا آنچه که بایستی بداند را در بر  فرایند راهنمایی یادگیرنده، از آنچه در حال حاضر می

طور طبیعی، اندکی  دهد که تکالیف را به انش آموزان اجازه میگیرد. داربست بندی به د می

 (.1952شان با کمک و راهنمایی معلم انجام دهند )سیف،  فراتر از توانایی
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های گذشته  دیدگاه سازنده گرایی در خصوص یادگیری یک نظریه مؤثر در سال 

ش محسوب بوده ست، این دیدگاه بخشی از جنبش شناختی معاصر در یادگیری و آموز

های از گسترش عالقه به پیدایش سازنده گرایی در درون  شده و در دو دهه گذشته نشانه

 (.1925پارادایم شناختی مشاهده شده است )شیروانی، 

های موردنیاز برای موفقیت در زندگی امروزی به  در دو دهه اخیر، دانش و مهارت 

های اقتصادی، اجتماعی و فناوری تغییر یافته است. امروزه دانش  دلیل تحوالت در حوزه

آموزان نیاز دارند تا بفهمند که چگونه به اطالعات موردنیازشان دسترسی داشته باشند و 

های واقعی زندگی به کار ببرند. عالوه بر این، دانش  ر موقعیتچگونه این اطالعات را د

های بسیاری مواجه هستند که برای آن جواب سرراست و از پیش  آموزان با موقعیت

ها را تحلیل کنند و  ها بایستی بتوانند موقعیت جای آن، آن ای وجود ندارد بلکه به شده آماده

کارگیرند. فیلسوفان،  حلی که مفید است به دانش و مهارت خود را برای پیدا کردن راه

های جدید  تبع این تحوالت، به نظریه نظران حوزه تعلیم و تربیت به روانشناسان و صاحب

ویژه سازنده گرایی روی آوردند )برزگر بفرویی، خضری و شیرجهانی،  یادگیری به

سازد  ش را میکند که یادگیرنده، فعاالنه دان (. دیدگاه سازنده گرایی تأکید می1952

( معتقد است که سازنده گرایی 1952، به نقل از سیف، 2000) 2(. شانک1،2012)سانتراک

عنوان سازندگان  شناختی و فلسفی است که منطبق با آن یادگیرندگان به یک دیدگاه روان

طورکلی، سازنده گرایی یک  شوند. به های خود تعریف می فعال دانش و مهارت

شناسی و  های شناخت ریه یادگیری است که در قیاس با نظریهشناسی و یک نظ شناخت

یادگیری گذشته، یک تبیین تازه از ماهیت دانش و چگونگی یادگیری انسان به دست 

ها درک و فهم و دانش تازه خود را از راه تعامل بین آنچه  دهد. بنا به این دیدگاه انسان می

ها روبرو  هایی که با آن رویدادها و فعالیتها،  دانند و باور دارند با اندیشه از قبل می

 سازند. شوند، می می
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پروراند و  رویکردهای سازنده گرایی در تدریس و یادگیری، تفکر انتقادی را می 

آورد. یادگیری در همه موضوعات شامل  ای را به وجود می یادگیرندگان خالق و با انگیزه

کنند که نظریه سازنده گرایی باید در  میها پیشنهاد  ابداع و ساخت عقاید جدید است. آن

های خالقی که در آن کودکان  های درسی دخالت داده شود و معلمان محیط تدوین برنامه

 (.1557، 1توانند درک خودشان را بسازند، فراهم آورند )گرای می

( توصیه کرده که رویکرد سازنده گرایی به خلق 1525) 2تومی فوسنوت 

کنند،  تفکر و جستجوگر که طرح سؤال، بررسی و استدالل مییادگیرندگان مختار، م

گیری در مورد اینکه چگونه  پردازد. رویکرد سازنده گرا به معلم، آزادی تصمیم می

دهد. بنا به  آموز شود و یا آن را غنی بخشد، می جانبه دانش تواند موجب تحول همه می

متحده آمریکا تغییر در  االتدر برنامه درسی برخی از ای 1529همین رویکرد در سال 

(، در پژوهش خود به این 2002) 9(. نیاز2000های درسی رخ داد )به نقل ازگرای،  برنامه

نیازی  عنوان پیش یافت که معلمان بر این باورند که مشارکت دانش آموزان به نتیجه دست

جتماعی برای تغییر روند آموزش و یادگیری الزم و ضروری است که وی سازنده گرایی ا

(، 2005) 9نماید. واوروس عنوان نوع متعالی سازنده گرایی برای این منظور معرفی می را به

های فرهنگی و تغییرات  در پژوهش خود اصالحات تربیتی اخیر را با توجه به سیاست

معلم موردبررسی قرار داده و نشان داده است که  پداگوژیکی در آموزش متوسطه و تربیت

نیاز اصالحات آموزشی است که وی  ی فرهنگی، سیاسی و اقتصادی پیشاصالح ساختارها

عنوان رویکردی جایگزین معرفی  رویکرد سازنده گرایی را برای رسیدن به این منظور، به

(، نیز در پژوهش خود نشان داد که معلمان ریاضی دوره 1929آرا ) نموده است. چمن

دارند و آن را در مقایسه با تدریس سنتی برای گرایان را باور متوسطه، اصول و بنیان سازنده

 دانند. وپرورش با اهمیت می آموزش
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طور که در باال بحث شد، رویکردهای شناختی، فرهنگی اجتماعی و موقعیتی  همان 

های متفاوتی را در مورد دانش و یادگیری دارند. منازعات آنان این  توضیحات و استدالل

دهی شده شناختی اثربخش است یا یک  اناست که یادگیری یک فرایند سازم

دیگر، ساختن گرایی  بیان آموزی است و یا بستگی به بافت یادگیری دارد. به فرهنگ

شوند،  ها در مغز از طریق فرایندهای فردی ساخته می کنند که ایده شناختی ادعا می

بین معلمان و ها از طریق تعامل  کند که ایده که ساختن گرایی اجتماعی استدالل می درحالی

کنند که یادگیری در  شوند؛ و طرفداران یادگیری موقعیتی ادعا می همساالن ساخته می

گیرد. با وجود چنین تنوعی درون رویکرد  زمینه و بافت اجتماعی و محیطی فرد صورت می

ها،  سازنده گرایی، بسیاری از معلمان فارغ از نوع تعلق خود به هریک از این دیدگاه

کنند که در فرایند تدریس  خود را حامی این رویکرد تلقی کرده و ادعا میطورکلی  به

های  خود به اصول سازنده گرایی وفادار هستند. این در حالی است که پیروی از مفروضه

تبع آن  های صریح و ضمنی مشخصی است که به ها حاوی داللت هر یک از این دیدگاه

سازد. در همین راستا مطالعه حاضر درصدد  عمل تدریس منطبق با هر یک را متفاوت می

دبستان از نظریه سازنده گرایی، تنوع  است ضمن توصیف درک معلمان مراکز پیش

 های آنان درباره این نظریه را نیز ترسیم نماید. ها و دیدگاه برداشت

گرایان این است که تعلیم و تربیت از یادگیری جداشدنی نیست دیدگاه کلی سازنده

نیز همان کسب معرفت است. بر این اساس مربی کامالً باید از ماهیت معرفت و  و یادگیری

چنین  افتد و هم چگونگی آن آگاه باشد. مربیان باید درباره اینکه چطور یادگیری اتفاق می

تعیین راهبردهای داخل کالس خود و حالت آن، به تفکر بپردازند؛ بنابراین، یک رویکرد 

شود،  خورده و اجرا می دبستانی ما به چشم راً در سامانه پیشتحصیلی کودک محور که اخی

دبستانی با رویکرد سازنده گرایی را در مورد  ضروری است که دیدگاه مربیان پیش

 های کالسشان تعیین شود. یادگیری و گرایش
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 شناسی پژوهش روش

نظریه دبستان درباره  با توجه به هدف پژوهش که توصیف نگرش معلمان مراکز پیش

باشد، این  سازنده گرایی و ترسیم سطوح متفاوت ادراک آنان از این نظریه در تدریس می

مطالعه یک پژوهش کیفی بوده که با روش پدیدارنگاری اجرا شده است. روش 

های کیفی متفاوت تجربه یک  عنوان روشی برای ترسیم و توصیف شیوه پدیدارنگاری به

کنندگان در پژوهش تعریف شده است )نوری و  کتپدیده، فهم یا ادراک آن توسط شر

استفاده شد.  1های کانونی ها، از روش مطالعه گروه آوری داده (. برای جمع1959محمدی، 

های مصاحبه گروهی داشته که با یک  های گروهای کانونی اشاره به تکنیک مصاحبه

پویایی گروه ها، پدیدارشدن  موضوع مشخص مرزبندی شده و تفاوت آن با دیگر تکنیک

گیرد، است. در  عنوان نتیجه تعامالت بین اعضای گروه صورت می در این مصاحبات که به

تر و  ها، بازدهی با سطح عمیق های فری، فرایندهای این قبیل گروه مقایسه با مصاحبه

بهاتری درباره مسائل مطالعه است که به علت خاصیت پویایی و خالقیت به  اطالعات گران

های گروهی  (. هدف از مصاحبه2007، 2د )استوارت، شامداسانی و روکآی دست می

کانونی به دست آوردن اطالعات عمیق، چندبعدی و کیفی درباره یک موضوع از قبل 

ها و احساسات درباره  کنندگان، تجارب، تمایالت، عقیده شده و دیدگاه شرکت مشخص

شد این تکنیک  ه تصور می(. ازآنجاک1552، 9موضوع خاص است )انجمن آمار آمریکا

ها، تجربیات و تمایالتشان را درباره یادگیری و  تواند مربیان را قادر سازد که دیدگاه می

تری آشکار سازند، به همین دلیل در این مطالعه  تر و تعاملی رویکرد سازنده گرایی، راحت

 از این روش پژوهش استفاده شده است. جامعه موردپژوهش شامل تمامی مربیان

گیری هدفمند و  وسیله نمونه بود که به 1959-59دبستان شهر تهران در سال تحصیلی  پیش

تن از مربیانی که تحصیالت کارشناسی و کارشناسی ارشد علوم تربیتی گرایش  5تعداد 

شهر تهران  9و  2دبستان داشته و با نظریه سازنده گرایی آشنا بودند، از مناطق  آموزش پیش

روه کانونی چهار نفره و پنج نفره )در دو زمان متفاوت به فاصله یک انتخاب و در دو گ
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روز( قرار داده شدند. برای شروع کار سؤاالتی باز پاسخ )نیمه ساختارمند( در جهت هدف 

مطالعه آماده گردید تا در گروه کانونی استفاده شود. سؤاالت شامل عناوینی بود که به 

های کودکان در مدرسه به اشتراک  د را از فعالیتداد تا مشاهدات خو مربیان اجازه می

بگذارند )مانند؛ کودکان در کالس درس برای یادگیری چگونه فعالیتی دارند؟ همکاری و 

داند مثمر  تواند در امر یادگیری چیزی که او نمی راهنمایی شما با کودک تا چه اندازه می

تواند در  تا چه اندازه می ای که کودک در آن مشغول یادگیری است ثمر باشد؟ زمینه

تواند به ساخت دانش  تنهایی می فرایند یادگیری تأثیرگذار باشد؟ آیا کودک خود به

بپردازد یا نیاز به راهنمایی شما نیز دارد؟( و با استفاده از مشاهدات و تجربیات خود مفهوم 

ن درباره جنبه یادگیری و سازندگی را توضیح دهند. همچنین سؤاالتی در راستای نظر مربیا

شود، مدنظر  ها داده می عنوان کتاب کار به آن دبستان که به نظری و عملی برنامه درسی پیش

کند  ای را برای شما تعیین می شده قرار گرفت )مانند؛ آیا کتاب کار شرایط از پیش تعیین

؟(. گرایانه مطابقت داردکه باید بر اساس آن عمل کنید؟ آیا کتاب کار با اصول سازنده

صورت داوطلبانه شرکت کردند. جدول شماره  کننده در این مطالعه به تمامی مربیان شرکت

دهد. ابتدا با مربیان جلساتی برای دریافت  اطالعات جمعیتی درباره مربیان را ارائه می 1

های گروهی متمرکز در هر  اطالعات درباره موضوع و محتوای پژوهش برگزار شد. بحث

برداری و هم  ی دو ساعت به طول انجامید. در جریان بحث، هم یادداشتگروه یک و نیم ال

شد و  وسیله یکی از محققین اداره می های گروهی متمرکز به ضبط صدا انجام شد. بحث

 برداری از جلسات بود. محقق دیگر در حال یادداشت

 کننده در پژوهش های جمعیت شناختی مربیان شرکت : ویژگی9جدول 

 به کارتجر جنسیت نام
ها کار  میانگین سن کودکانی که با آن

 کند می

میزان تحصیالت 

 تخصصی

 کارشناسی 9 سال 9 زن 1گروه  1مربی 

 کارشناسی 9 سال 9 زن 1گروه  2مربی 

 کارشناسی ارشد 9 سال 9 مرد 1گروه  9مربی 

 کارشناسی 9 سال 2 زن 1گروه  9مربی 



 7981بهار  |  ازدهمیشماره  |سوم سال  |دبستان و دبستان  شیفصلنامه مطالعات پ  | 719

 به کارتجر جنسیت نام
ها کار  میانگین سن کودکانی که با آن

 کند می

میزان تحصیالت 

 تخصصی

 کارشناسی 9 سال 9 مرد 1گروه  9مربی 

 کارشناسی ارشد 9 سال 2 مرد 2گروه  1 مربی

 کارشناسی 9 سال 6 زن 2گروه  2مربی 

 کارشناسی ارشد 9 سال 9 زن 2گروه  9مربی 

 کارشناسی 9 سال 9 زن 2گروه  9مربی 

 ها وتحلیل داده تجزیه

کنندگان در این مطالعه ضبط و سپس  های صورت گرفته با شرکت در ابتدا تمامی مصاحبه

شده در طول جلسات مطابقت داده شد  های انجام ها با یادداشت رونویسی شد. این رونویسی

ها با کدهایی که در راستای  های نهایی با جزئیات به تحریر درآمد. سپس متن نوشته و نوشته

بندی شدند. این کدها شامل  وهش بودند، تطبیق داده شده و دستههدف و سؤاالت پژ

اجتماعی شدن »، «ها شرکت در فعالیت»، «تالش انفرادی کودکان»مفاهیمی از قبیل 

زمینه »و « های فرهنگی ویژگی»، «ساالن حمایت بزرگ»، «ترجیحات فردی»، «کودکان

به دنبال این امر، عناوین  دبستان بود. برای یادگیری کودکان پیش« اجتماعی و محیطی

مطابق این کدها ساخته شد و ارتباط بین این مفاهیم و سؤاالت پژوهش تجدیدنظر شده و 

کنندگان استفاده شد؛  ها از بازنگری شرکت دهی شدند. برای اطمینان از اعتبار داده سازمان

تن از  طور تصادفی برای دو ها به ها، این نوشته یعنی پس از پایان رسیدن رونوشت

فرستاده شد و این مربیان  2کنندگان گروه  و دو تن از شرکت 1کنندگان گروه  شرکت

های اولیه  ها و رونوشت طور کامل تأیید نمودند. همچنین متن یادداشت ها را به رونوشت

ها که باعث  توسط نظرات همکار موردبررسی قرار گرفت و درگیری مستمر ذهنی با داده

منظور تعیین اعتماد  شد مورداستفاده قرار گرفت. به اطالعات می افزایش، وسعت و عمق

ها، مجدداً با مراجعه به متن  ها، پس از شناسایی نکات کلیدی و کدگذاری داده داده

ها، کدگذاری جدیدی صورت گرفت و این کدگذاری جدید با  ها و رونوشت یادداشت

سه بیانگر اختالف ناچیزی بین کدگذاری اولیه مورد مقایسه قرار گرفت که نتایج مقای
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بندی و کدگذاری توسط خود پژوهشگران صورت  های اولیه و جدید بود. دسته کدگذاری

ها بر  ها و تفسیر آن گرفت. الزم به ذکر است، برای بررسی معیار تأیید در پژوهش، داده

یر تصورات آمده بود و تحت تأث عمل های به ها و رونوشت ها و منطبق با یادداشت اساس داده

ها در معرفی مفاهیم  و مفروضات قرار نگرفت. همچنین برای حصول میزان تاییدپذیری یافته

قول مستقیم اشاره شده است.  صورت نقل کنندگان به استخراجی برخی از بیانات شرکت

 9، مربی 1گروه  9، مربی 1گروه  2، مربی 1گروه  1صورت مربی  مربیان در جلسه اول به

صورت  هایی که در جلسه دوم بودند به ، ارجاع داده شده و آن1گروه  9بی و مر 1گروه 

 اند. ارجاع داده شده 2گروه  9و مربی  2گروه  9، مربی 2گروه  2، مربی 2گروه  1مربی 

 نتایج

دبستانی از  ها، پنج مفهوم اصلی برای توصیف درک مربیان پیش پس از تحلیل داده

اند  اند عبارت آورده شده 2این عناوین که در جدول یادگیری سازنده گرایی مشخص شد. 

یادگیری از طریق »، «2فرهنگی -دیدگاه اجتماعی»، «1دیدگاه شناختی/ انفرادی»از 

آزاد )تجارب  -های هدف یادگیری از طریق فعالیت»، «9یافته های ساخت فعالیت

دیدگاه  مربی موردنظر سه نفر 5از میان «. یادگیری موقعیتی»و « 9خودانگیخته(

(، چهار نفر دیدگاه 2گروه  1و مربی  1گروه  9، مربی 1گروه  1انفرادی/شناختی )مربی 

(، 1گروه  9و مربی  1گروه  2، مربی 2گروه  2، مربی 2گروه  9اجتماعی/فرهنگی )مربی 

گروه  1و مربی  1گروه  9یافته )مربی  های ساخت دو نفر دیدگاه یادگیری از طریق فعالیت

گروه  2، مربی 2گروه  9، مربی 2گروه  9آزاد )مربی -ر دیدگاه یادگیری هدف(، پنج نف2

 1( و نیز هفت نفر دیدگاه یادگیری موقعیتی )مربی 1گروه  9و مربی  1گروه  2، مربی 2

گروه  9، مربی 2گروه  2، مربی 1گروه  9، مربی 1گروه  9، مربی 1گروه  2، مربی 1گروه 

 ( داشتند.2گروه  9و مربی  2
  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Individual-cognitive perspective 

2. Social-cultural perspective 

3. Learning through structured activities 

4. Learning through open-ended activities (by spontaneous experiences) 
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 دبستان از یادگیری سازنده گرا : درک و دیدگاه مربیان پیش1جدول 

 تعداد مفاهیم

 9 دیدگاه انفرادی/شناختی

 9 دیدگاه اجتماعی/ فرهنگی

 2 یافته های ساخت دیدگاه یادگیری از طریق فعالیت

 9 آزاد )تجارب خودانگیخته(-های هدف دیدگاه یادگیری از طریق فعالیت

 7 موقعیتیدیدگاه یادگیری 

 بحث

دبستانی درباره مفهوم  نشان داده شده است، دیدگاه مربیان پیش 2طور که در جدول  همان

های  یادگیری سازنده گرا تحت پنج عنوان موردبررسی قرار گرفت. در زیر، داده

 اند. آمده تحت این عناوین توصیف و تفسیر شده دست به

 دیدگاه انفرادی/شناختی-9

باال شاره شد، سه نفر از مربیان موردنظر این مطالعه دیدگاه طور که در  همان

(، داشته و اظهار 2گروه  1و مربی  1گروه  9، مربی 1گروه  1انفرادی/شناختی )مربی 

ها  داشتند که فرایندهای شناختی در یادگیری در رویکرد سازنده گرایی بااهمیت هستند. آن

های فردی گذاشتند.  آمده از طریق تالش دست تأکید اصلی خود را بر روی تجربیات به

 صورت بیان نمود: یک معلم نظر خود را بدین

ها رو در حین  ای هست. من بچه صورت حرفه این سومین ساله کاری من به

  شن، بینم که هرچه اونها با مواد بیشتر درگیر می کنم و می شون مشاهده می فعالیت

کنن  کنن صحبت می ه اینکه چیکار میوقتی که درباره افکار و احساساتشون دربار

شناسن باز  شن. حتی وقتی که مواد چیزیه که اونها کامالً می بیشتر هیجان زده می

ها  ها رو با یخ هم همین طوره. برای مثال، وقتی من یخ رو به کالس آوردم، بچه

ا تنها گذاشتم و فقط مشاهده کردم ببینم اونها قبل از اینکه من توضیح بدم که اینه

های من  کنن. بچه ها چکار می چیه و چگونه شکل گرفته و تغییر می کنه، با این یخ
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که اونها هرگز یخ ندیده بودن، اون را لمس کردن، چشیدن،  اند. از اونجایی ساله 9

گفتن. در همین  وقتی ذوب شد فریاد زدن و درباره احساسشون به یکدیگر می

من در این تجربه دخالت کنم. اونها قبالً  حال، من فکر کردم هیچ معنایی نداره که

همه چیزهایی که در نظرم بود درباره یخ به اونها بگم رو به همدیگر گفتن. اگر ما 

اونها را با اشیا و اتفاقات تنها بگذاریم به طریقی که اونها بتونن حواسشون رو به 

گروه  1ی کنن )مرب کار ببرن، ما به آسانی خواهیم دید که اونها چطور کشف می

1.) 

( به سمت این دیدگاه که ساختارهای شناختی 1گروه  1توان دید که این مربی )مربی  می 

عنوان عامل اصلی در فرایندهای انفرادی در یادگیری کودک نقش دارد، متمایل است.  به

های  مشابه سخن دیدگاه شناختی/ انفرادی است که یکی از شاخه 1گروه  1دیدگاه مربی 

رد سازنده گرایی است و از نظریه پیاژه بیرون آمده است. این رویکرد تأکید اصلی رویک

کنند دریک فعالیت سازنده  طور که برای ادراک جهان تالش می دارد که افراد همان

های شناختی، یادگیری یک فرایند است که یادگیرندگان  کنند. بر طبق نظریه شرکت می

هایشان  کنند تا تجربه ها تالش می طور که آن همان سازند وسیله خودشان می طور کامل به به

(. تجربیات 1556را با زندگی مطابقت بدهند و تعارضات را حل نمایند )دافی و کانینگام، 

صورت یک جز حیاتی در مواجهه با انتظار افراد یا حل تعارضات ظهور  شخصی در اینجا به

گیری  ا تجربیات خودشان و نتیجهکند. این مربی یادگیری کودکان را کامالً ب پیدا می

کند. از سوی دیگر، گرایش اصلی مربی در  کنند، توصیف می ها می استنتاجی که آن

ها قادر ساختن کودکان به تعامل مستقیم با مواد است تا دادن اطالعات مستقیم  فعالیت

داده است که  ها. پیاژه نیز در نظریه توسعه شناختی خود پیشنهاد درباره مواد، وقایع و پدیده

  برند، الزم نیست آموزش ببینند، فهمند و به کار می طور خودکار می افراد اطالعاتی را که به

ها باید دانش خود را از طریق تجربیات بسازند. تجربیات تشکیل تصویر  و در عوض آن

 (.2002سازد )اپستین،  ذهنی را در ذهن افراد قادر می
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او هم به دیدگاهی مشابه یادگیری سازنده شخصی/ در ذیل اظهارات مربی دیگری که  

 شود: شناختی اشاره داشته، پرداخته می

ها برای درگیرشدن با مواد و بیان روندیه  گرایی اجازه دادن به بچه برای من سازنده

که اونها تحت اون هستند تا استفاده از مواد برای دادن اطالعات مستقیم. 

ای برخورداره. گرفتن  یش دبستانی از اهمیت ویژههای پ کارکردن با مواد برای بچه

افکار و صحبت درباره آنها نشون می ده که اطالعات اونها شکل گرفته. برای 

کنم تا یک تجربه مشابه را انجام بدن اما  مثال، وقتی من همه اونها را مجبور می

دی رو از من متوجه میشم که اونها چیزهای زیا  اونها همه نتایج مشابه رو نمی دن،

کنن  طریق پرسیدن دالیل یاد می گیرن و نتایجشون رو با نتایج دیگران مقایسه می

 (.2گروه  1)مربی 

هایی که در ذهن  دهد که یادگیری سازنده گرا به همان اندازه سازه این اظهارات توضیح می

کید بر روی هاست؛ بنابراین تأ ها و بیان بیرونی آن ای از تالش افتد، نتیجه کودک اتفاق می

 فرایندهای شناختی و انفرادی است.

کنند که دیدگاه  رسد، فکر می ها نقل شد به نظر می هردو مربی که در باال، اظهارت آن 

کند  سازنده گرایی شناختی در فرایندهای یادگیری یک نقش اساسی دارد. پیاژه بیان می

شان را وادار سازند تا فکر آموزان که معلمان باید محیط مساعدی را ترتیب دهند تا دانش

رسانند که  (. بیان هردو مربی این مفهوم را می1559کنند و کشف نمایند )بروکز و بروکز، 

مربیان باید مواد و امکانات محیطی را آماده سازند تا کودکان را وادار به یادگیری سازند و 

 .ها اجازه دهند تا با این مواد تجربیات خود را به دست آورند به آن

 دیدگاه اجتماعی/فرهنگی -1

 2، مربی 2گروه  9در این مطالعه چهار نفر از مربیان دیدگاه اجتماعی/فرهنگی )مربی  

دارند که کودکان  ( داشتند. اینان بیان می1گروه  9و مربی  1گروه  2، مربی 2گروه 
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را داشت در ای که این دیدگاه  خوبی، یاد بگیرند. مربی توانند از تعامل با دیگران به می

 مورد سازنده گرایی اظهارات ذیل را بیان داشت:

ها در  کنه آینه که بچه ها جذب می اونچه که بیش از همه توجه من رو در فعالیت

تر هستن. اونچه  تر و با هیجان های گروهی تمایل بیشتری دارن و فعال حین فعالیت

با هم ساالنشان مد نظر من هست آینه که وقتی که من یک چیزی رو می دم تا 

از یکدیگر   انجام بده برخالف زمانی که چیزی رو می دم تا خودشون انجام بدن،

ها در یک  افته که بچه گیرن. من معتقدم که یادگیری زمانی اتفاق می بیشتر یاد می

اونها   کنن، محیط اجتماعی حمایت بشن. وقتی که با همساالن یا با معلم کار می

نظرشون رو بسازند و با نظر دیگران مقایسه کنن چون که  تر تونن خیلی آسون می

 (.2گروه  9کنن )معلم  اونها خود رو به عنوان عضو گروه احساس می

عنصر اصلی در این دیدگاه نیاز به یک محیط مساعد برای مشارکت اجتماعی جهت  

 یادگیری کودکان است. اینجا، مفهوم محیط اجتماعی و مشارکت که در هسته رویکرد

سازنده گرایی اجتماعی فرهنگی ویگوستکی قرار دارد به پیش رو آمده است. این رویکرد 

ها و  محدودیت  های فرهنگی، موارد خاص، طور که افراد با شیوه کند همان تأکید می

های شناختی وجود  آموزی در فعالیت شوند، اجتماعی کردن و فرهنگ ها معرفی می فرصت

 9های مربی  (. صحبت2009، 1کند، )وندرسترایتن و بیستا یدارد و یادگیری را تعریف م

یابند با یکدیگر کار  گیرند، وقتی اجازه می که کودکان بیشتر از یکدیگر یاد می 2گروه 

شود. بر  فرهنگی متداخل می -طور کامل با تعریف دانش در رویکرد اجتماعی کنند به

با یکدیگر و با محیط اجتماعی که  فرهنگی دانش با تعامل افراد -اساس رویکرد اجتماعی

کند که دانش  گیرد. سازنده گرایی اجتماعی بحث می کنند، شکل می در آن زندگی می

طور مستقل از ساختار محیط اجتماعی افراد شکل  تواند به محتوای اجتماعی دارد و نمی

طریق  (. این دیدگاه از فرهنگ همساالن و یادگیری از1557، 2بگیرد )آیراسیان و والش

 کند. همساالن حمایت می
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Vanderstraeten & Biesta 

2. Airasian & Walsh 
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 یافته های ساخت یادگیری از طریق فعالیت -3

های گروه کانونی درباره چگونگی یادگیری سازنده گرایی، تعداد کمی از مربیان  در بحث

های  (، از استدالل یادگیری از طریق فعالیت2گروه  1و مربی  1گروه  9دبستان )مربی  پیش

دهد که فعالیت مربیان باید بر اساس  استدالل نشان می یافته دفاع کردند. این ساخت

های  ریزی شود و این تنها راه برای کنترل تحقق یادگیری است. در فعالیت ها برنامه فعالیت

سازی،  یافته، روش مدیریت مربیان بسیار مهم است. مربی یک نقش مهم در آماده ساخت

های اصلی رویکرد سازنده  وامل، با ویژگیحال، این ع ها دارد. بااین آغاز و پایان فعالیت

کارگیری  گرایی کودک محور مطابقت ندارد. عملکرد مربیان در تدریس ساختن گرا نه به

شده است و نه محدود نمودن آزادی کودکان برای  ریزی های طرح مرحله فعالیت به مرحله

ن دست یابند. نقش اند و امیدوارند به آ ریزی کرده کاری است که مربیان از قبل برنامه

هایی به آنان برای کشف و  واقعی معلم در این رویکرد راهنمایی کودکان و ارائه موقعیت

(؛ بنابراین، 2002، 1هایشان است )دی وریس، زان، هیلدبرانت و همکاران ساخت ناشناخته

نیازهایی که باید بر آن تأکید نمود، نیاز مربیان برای چگونگی حمایت از کار در 

قول زیر  هاست. نقل ها در این فعالیت یافته برای واضح ساختن نقش آن های ساخت تفعالی

 سرنخ مهمی از درک گرایش یک مربی است که تابع این دیدگاه است:

ها  تونیم تشویق بچه های ساختاربندی شده رو می فعالیتدو مفهوم اصلی در این 

ها بگیم که  طی بدونیم و به بچهبرای مطالعه مواد ارائه شده به اونها و پشتیبانی محی

های خودم را قبالً  شه. من فعالیت چگونه یک عمل یا یک فرایند انجام می

کنم که به فعالیت و جنب و جوش کودکان اهمیت  کنم و سعی می ریزی می برنامه

هارو منطبق با چیزی باشه که در کتاب کار وجود  بدم. من دوست دارم فعالیت

 داره، انجام بدم.

دبستان )یا همان کتاب کار( و دیگری  قول فراخور توجه است؛ یکی برنامه درسی پیش نقل

هاست. در برنامه درسی )کتاب کار( کودکان محیط خود را  شرکت کردن در فعالیت
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. DeVries, Zan, Hildebrant, et al. 
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شود که دستیابی به رویکرد  ها داده می های رایج به آن مطالعه کرده یا فرایندها و راهنمایی

شود که برنامه خود را از قبل آماده کنند.  و به مربیان توصیه می مهمی از برنامه درسی است

سازی دقیق از هر مرحله  حال، برخی مربیان اعتقاد دارند که فعالیت خود را شامل آماده بااین

ها انتظار  از درس بدانند؛ بنابراین، نباید در نظر گرفت که تصور مربیان در مورد آنچه از آن

ها بیشتر به  خواهد اشتباه است؛ اما اگر آن ها می درسی از آنرود و آنچه برنامه  می

های معلم محور منجر  ناچار به فعالیت های ساختاریافته بپردازند به ریزی فعالیت طرح

 شود. می

 (آزاد )تجارب خودانگیخته-های هدف دیدگاه یادگیری از طریق فعالیت -4

، 2گروه  9، مربی 2گروه  9آزاد )مربی -هدفبیش از نیمی از مربیان این مطالعه یادگیری 

( را در یادگیری سازنده گرا مهم 1گروه  9و مربی  1گروه  2، مربی 2گروه  2مربی 

روی از رویکرد سازنده  های هدف آزاد دنباله ها اشاره کردند که نیاز به فعالیت دانستند. آن

دارد فعالیتی صرفاً تعیین دبستان است. این موضوع اشاره به این  گرا در کالس درس پیش

حال به کودکان اجازه  یابیم و درعین شود که کمک نماید تا به اهداف برنامه درسی دست

اندازی شود. در چنین رویکردی چگونگی آغاز و سرانجام  دهد تا با راهنمایی معلم راه

تنهایی  هاند که کودکان ب یک فعالیت کامالً در اختیار کودکان است. مربیان بر این عقیده

توانند کشف کنند، بحث کنند، تصمیم بگیرند و یادگیری خود را در چنین رویکردی  می

ریزی چگونگی شروع، توسعه و پایان یک  جای برنامه کنند که به ها استدالل می بسازند. آن

شده، بهتر است که تنها شروع فعالیت با معلم باشد و ادامه  گام از قبل تعیین به فعالیت گام

ای باشد که کودکان خود بقیه را شکل دهند و به اتمام برسانند.  گونه د فعالیت بهرون

 صورت است: اظهارات یکی از مربیان بدین

کنم که آگه بخوایم رویکر سازنده گرایی رو در کالس درس  من فکر می

ها  دبستان بچه دبستان پیاده کنیم باید با توجه به مواد درسی الزمه برای پیش پیش

رو آزاد بزاریم تا خودشون دست به فعالیت بزنن و چیزایی که براشون جالبه و 
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فعالیت اونها شرکت کنیم و تونیم خودمون در  دوست دارن رو دنبال کنن. ما می

کنن  ها ابتکار عمل به خرج بدن و نتیجه رو اونطور که برداشت می بزاریم که بچه

ها رو برانگیزه و  تونه خالقیت بچه بازگو کنن. من خیلی امیدوارم که این کار می

ای که در مقاطع باالتر  ساخت دانش رو در ذهن اونها برای موضوعات دیگه

 (.1گروه  9تر کنه )معلم  رو میشن، آسون روبهتحصیلیشون باهاش 

 یادگیری موقعیتی -5

، 1گروه  2، مربی 1گروه  1اکثر مربیان در این مطالعه دیدگاه یادگیری موقعیتی )مربی 

( را 2گروه  9و مربی  2گروه  9، مربی 2گروه  2، مربی 1گروه  9، مربی 1گروه  9مربی 

 ر زیر آمده است:باور داشتند. اظهارات یک از مربیان د

ها توش  های یادگیری استفاده از زمان و یا مکانی هست که بچه یکی از بهترین راه

هستند، چون وقتی مواردی که مربوط به زمینه خاصی از یک موضوع هستش رو 

ها با عالقه و دقت زیاد به حرفام گوش میدن. مثالً وقتی  خوام یاد بدم بچه می

مستون یا بهار هستش رو در زمان مناسب خودش موضوعاتی که مربوط به فصل ز

ها مشتاق ترن و انگار یه چیزی در درون اونها  بینیم که بچه خوایم یاد بدیم می می

هست که میخوان بدونن این چیزی که یاد می گیرن تا چه اندازه براشون کاربرد 

اینکه  داره و با همدیگه بحث می کنن و به همدیگه پیشنهاد و نظر میدن و بعد از

پرسی و یا کاربردشو ازشون میخوای به درستی  ازشون در مورد اون چیز می

جواب میدن. مثالً در مورد لباس گرم پوشیدن در زمستون من از دو دماسنج که 

درجه سانتیگراد بود، استفاده کردم و یکی رو در یک لباس  20درجه شون روی 

ها پرسیدم  تم و بعدش از بچهگرم و یکی دیگه رو در یک پیراهن تابستونی گذاش

که چه اتفاقی افتاد؛ و اونها به خوبی پی بردن که لباس گرم نمیذاره دما به سرعت 

کاهش پیدا کنه؛ و بدین گونه اونا به اهمیت لباس گرم پوشیدن در زمستون 

 (.1گروه  2بردن )مربی  پی
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ند، ناتوانی ک های آموزشی رسمی ایجاد می ترین مشکالتی که سامانه یکی از مهم 

های زندگی  های خود در موقعیت آموختگان در انتقال دانش و استفاده از آموخته دانش

هایی برای ایجاد یادگیری  خود است. آنچه از اهمیت بسیار برخوردار است، یافتن راه

های زندگی روزمره است. برای حل این مشکل، یادگیری  انتقال به موقعیت مرتبط و قابل

تواند راهگشا باشد و این نوع یادگیری  ستفاده از زمینه و بافت معتبر یادگیری میموقعیتی با ا

ای متفاوت  گونه توان با توجه به شرایط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی هر جامعه، به را می

ی  (. یکی از تأکیدهای عمده1950حسینی، زارع، هرمزی و همکاران،  ساخت )نعیمی

های  گیرد. فعالیت تی است که یادگیری را زمینه در نظر میسازنده گراها یادگیری موقعی

دهد اطالعات را دریافت و در موقعیت و زمینه خاص  یادگیری که به یادگیرنده اجازه می

ای  گونه دبستان مورداستفاده قرار گیرد. اگر دانش به تواند در آموزش پیش به کار برَد، می

رد، باید از راهبردهایی استفاده شود که یادگیری ها کاربرد دا است که در بسیاری از زمینه

توانند اطالعات را در  دهد تا مطمئن شویم که یادگیرندگان می ای را ارتقاء می چند زمینه

فعال بودن فرایند   سطح وسیعی به کار ببرند. یکی از کاربردهای رویکرد سازنده گرایی

اطالعات را در موقعیت عملی به کار یادگیری است. اینکه از یادگیرندگان خواسته شود تا 

برند، فرایندی فعال است و تفسیر ارتباط شخصی را آسان ساخته و نیاز فراگیر را برآورده 

 سازد. می

 گیری نتیجه

های اصلی  یافته که با ویژگی های ساخت جدای از دیدگاه یادگیری از طریق فعالیت

نی نظری مختلفی که در رویکرد رویکرد سازنده گرایی کودک محور مطابقت ندارد، مبا

ای فرایند چگونگی یادگیری در فراگیر را  گونه سازنده گرایی موجود است هرکدام به

هایی را برای اجرای عملی این مبانی نظری مختلف  تواند دستورالعمل مشخص ساخته و می

رت تواند خارج از ذهن کودک صو پیشنهاد کند. اعتقاد پیاژه مبنی بر اینکه دانش نمی

دهی  سازند که اطالعات خام را در مغز خود سازمان گیرد و افراد دانش خود را زمانی می

( و یا دیدگاه ویگوتسکی که 2009کنند و یا به تنظیم مجدد آن بپردازند )فون گالسرفیلد، 
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داند و یا یادگیری موقعیتی و دیگر  عنوان روش عمده یادگیری می تعامل و یا همکاری را به

ی مختلف سازنده گرایی که در این پژوهش بحث و بررسی شد و هرکدام رویکردها

توان  دارند را می اظهارات و پیشنهادهای خود را برای چگونگی یادگیری بیان می

ای، متناسب با شرایط مقتضی ترکیب نمود و انتظار داشت که به بهترین نحو شاهد  گونه به

با اینکه بیشتر مربیان دو دیدگاه یادگیری  دبستانی بود. حصول توسعه فردی فراگیران پیش

ها در کالس  موقعیتی و یادگیری اجتماعی/فرهنگی را باور داشتند، اما ترکیب این دیدگاه

ای اجرا کند و شاهد یادگیرندگانی  تواند رویکرد ساختن گرایی را به نحو شایسته درس می

، همکاری و فعالیت گروهی بوده ها بود که خود به دنبال حل مسئله، تأمل، بازنگری دانسته

توان با دیدگاه ترکیبی  که می طوری و درنهایت یادگیرندگانی فعال و خودانگیخته هستند. به

 .از این قرارند پیشنهادهایی را برای رسیدن به این مهم ارائه داد. این پیشنهادها

ه نمود. این کار های کالسی آماد توان فراگیران را برای شرکت فعال در بحث و فعالیت می 

هایی برای تمرین در بحث و  توان از راه توصیف، الگودهی و فراهم آوردن فرصت را می

فعالیت انجام داد. اگر زمان محدود است، از فراگیران بخواهیم که در حلقه و در یک 

ها را به درک و فهم، کاربرد، تحلیل،  هایی را مطرح کنیم که آن گروه قرار بگیرند و سؤال

ها  اند از یک نفر از آن هایی که تشکیل شده شیابی و ترکیب تشویق کند. در گروهارز

که که  عنوان منشی استفاده کنیم. هنگامی کننده و از یکی دیگر به عنوان هماهنگ به

های آنان را مشاهده کنیم و تنها در  کودکان مشغول بحث هستند، در سکوت فعالیت

دف ما باید تنها این باشد که بحث در یک مسیر صورتی دخالت کنیم که الزم باشد. ه

دبستان پیشنهاد نمود که استفاده  سازنده هدایت شود. مراحلی را نیز می تون به مربیان پیش

های  تری بکار بگیرند؛ الف( استفاده از فعالیت از رویکرد سازنده گرایی را به نحو مطلوب

رنده، ج( کمک به یادگیرنده که های یادگی دار کردن محتوا و مهارت اصیل، ب( معنی

کارگیری  های شناختی، یعنی به خودسامانگر شود )خود نظم دهی(، استفاده از شیوه

یادگیرنده غیر ماهر در کنار یادگیرنده ماهرتر، د( شروع از تکالیف نسبتاً پیچیده و در 

 مرحله بعد کشف جزئیات.
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دبستان  و تربیت و مربیان پیش اندرکاران عرصه تعلیم در پایان باید گفت که به دست 

شود که برای تحول به سمت سازنده گرایی توجه خود را معطوف به یادگیری  پیشنهاد می

های درسی خود را متناسب با نیاز یادگیرنده فراهم نموده و یادگیری  فراگیران کنند، برنامه

کودکان آموزش داده  پذیری را به ها را در بستر آموزش روزانه ارزیابی نمایند. مسئولیت آن

هایشان را  ها آموخته و اجازه تفکر، پرسش، ابراز عقاید و تعامل را بدهند تا با ترکیب آن

اندرکار با  شود با توجه به دیدگاه افراد دست معنادار نمایند. همچنین به محققان توصیه می

ایی تبیین و ها و فنون تدریس مبتنی بر سازنده گر یادگیری کودکان، روش-فرایند یاددهی

دبستان بر اساس رویکرد سازنده گرا  های درسی دوره پیش ارزیابی شود و نیز برنامه

 موردبازنگری قرار گیرد.
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