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نظریه سازنده گرایی وتبیین آن بهعنوان
رویکردی نو در آموزش ریاضی

اگر چه نظریهی سازندهگرایی در سال های اخير از

1

شهرت زیاد برخوردار شده است ،اما باید بدانيم كه ایدهی اصلی

نویسنده :
مرتضی گرزین نژاد ،استاد موظف گروه ریاضی
دانشگاه فرهنگیان – پردیس صدیقه طاهره (س)
مازندران

این نظریه چندان هم جدید نيست .جنبه هایی از سازنده گرایی را
در كارهای سقراط ،افالطون و ارسطو كه در خصوص شكل گيری
دانش سخن گفته اند می توان یافت (شيخی فينی )1381و به
اعتقاد برخی ریشه های جدید تر نظریه سازندگی بر پایه ی
پژوهشهای بارتلت ،پياژه ،برونر ،ویگوتسكی و نيز فلسفهی

چکیده

پرورشی دیویی است(سيف  )1380اما اگر با دقت به انگاره های
اصلی این نظریه مانند ساخت دانش توسط یادگيرنده و تأثير محيط

سازندهگرایی رویکردی به تدریس و یادگيری و مبتنی

فيزیكی و اجتماعی بر یادگيری ،توجه كنيم به راحتی در خواهيم

براین فرض است که یادگيری حاصل ساختن ذهن است و دانش

یافت كه نظریات و تئوری اصلی حمایت كنندهی سازنده گرایی،

آموزان با ترکيب و تطبيق اطالعات جدید با یکدیگر و با آنچه قبالً

همان نظریات و تئوری های پياژه و ویگوتسكی است(ونسچيتل،

میدانسته اند ،یاد میگيرند .این نظریه ،بر ساخت دانش توسط

 .)2002به هر حال ،پياژه پدر سازنده گرایی شناخته شده و مبنایی

دانشآموزان به صورت انفرادی یا اجتماعی تاکيد دارد ،بنابراین

برای سازنده گرایی مدرن فراهم ساخته است (شيخی فينی،

تدریس در این رویکرد میبایست مشارکتی بوده و از تلقی آنها به

 .)1381به عنوان مثال پياژه معتقد بود كه كودكان بدنه ی دانش

عنوان امری بيرونی اجتناب گردد .از طرفی امروزه با توجه به

خود در باره ی جهان را بر اساس تجاربی كه به دست می آورند

تغييرات مهم در برنامههای درسی توجهی بيش از پيشی را می-

شخصًا می سازند .همينطور ویگوتسكی توضيح می دهد كه یك

طلبد که با لحاظ نمودن دیدگاهها و رویکردهای نو دراین باره

كودك چگونه می تواند با یك بزرگسال همكاری كند و یك

شاهد تغييرات در تمامیِ ابعاد اعم از تدریس معلمان ،مشارکت

تكليف دشوار را انجام دهد(لطف آبادی  .)1384اما طرح عبارت

دانشآموزان ،پرورش روحيه نقد و ...خواهيم بود .یکی از دروس

سازنده گرایی به عنوان یك نظریه ی یادگيری برای اولين بار در

حائز اهميت و پرکاربرد این رویکرد در آموزش ریاضی میباشد که

سال  1983از سوی" ارنست فون گالسرزفيلد" در كنفرانس آموزش

در تمامی پایهها کاربرد دارد .لذا هدف این مقاله توضيح و تبيين

ریاضيات مونترال ارائه شد .وی سازنده گرایی را چنين شرح می

نظریه سازنده گرایی بوده و سعی شده تا ضمن بيان مبانی فلسفی

دهد« :نظریه ای است در خصوص دانش كه در فلسفه ،روانشناسی

و روانشناختی این نظریه ،داللتهای آن بر روشهای تدریس و

و سيبرنتيك ریشه دارد» .براساس این دیدگاه ،دانش توسط فرد و

آموزش ریاضی تشریح نموده و با بررسی اجمالی برخی از روش
های تدریس مرتبط با این دیدگاه ،كاربرد این روشها در نظام

 . 1سازنده گرایی ترجمهی کلمهی  Constructivismاست .هر چند
نویسندگان ایرانی از کلماتی چون ساخت و سازگرایی،ساختارگرایی،
پساختار گرایی ،بنا شدنی گرایی نیز کلمه استفاده کرده اند.
. 2هر چند برخی نویسندگان ،نیز گالسرز فیلد را پدر سازنده گرایی
معرفی می کنند(ویلیلمز و بوردن .)2000 ،در هر صورت نظریات پیاژه و
ویگوتسکی اصلی ترین نظریات حمایت کننده سازنده گرایی است ولی
واژه  Constructivismاولین بار توسط "ارنست فون گالسرز فیلد"
در سال  1983مطرح شده است.

تعليم و تربيت و بویژه تدریس ریاضی بيان گردد .
واژههای کلیدی :تعليم و تریيت ،سازنده گرایی ،روشهای
یاددهی – یادگيری.
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از طریق تعامل وی با محيط ،بنا می شود .به عبارت دیگر سازنده

شناختی ،قلمرو جدیدی از روش های جدید تدریس وارد حوزه

گرایی نظریه ای است در خصوص اینكه چگونه یادگيرنده به

های آموزشی شده است .چنانچه که تدریس مبتنی بر سخنرانی

نحوی بی همتا دانش را از تجربه بنا می كند .سازنده گرایی از نظر

کاهش یافته و در مقابل تدریس بر محورهای سازندهگرایی ،روش

فلسفی در نقطه ی مقابل رفتار گرایی و شناخت گرایی ،كه هر دو

تدریس فعال ،مسأله محوری و یادگيری قراردادی ،تکاليف مربوط

دارای زیر بنا های فلسفی رئاليستی هستند ،قرار دارند .رئاليستها

به "موردها"و فعاليت های مشارکتی جای تدریس سنتی را گرفته

معتقدند كه واقعيت خارج از ذهن وجود حقيقی دارد و هدف

است .این نوع روشهای تدریس با سبکهایی چالشانگيز دانش-

آموزش انتقال ساختار این واقعيت به ذهن شاگرد است( شيخی

آموز را به ساخت دانش که مستلزم درگيری فعال دانشآموزان به

فينی .)1381،در سال های اخير تعدادی از شناخت گرایان این

ترکيب اطالعات موجود است ،تشویق میکند .از اینرو روشن

پيش فرض را به چالش كشيده اند و با اتخاذ رویكرد كامال

کردن مفاهيم مربوط به سازنده گرایی و ریشه های فلسفی،

ایدائاليستی دانش را تابعی از چگونگی ساختن معنا از تجارب فرد

روانشناسی آن اهميت می یابد.

معنا كرده اند( فردانش .)1380 ،روانشناسان و مربيان به تدریج به

سازنده گرایی

دیدگاه جدیدی از یادگيری روی می آورند كه با نظریه ی تحول
گرایانه گذشته متفاوت است .رسينگ می گوید « :ما در ميان یك

سازندهگرایی یک نظریه یا فلسفهی کامال واضح نيست (لبوو،

همگرایی و تضارب آرا روانشناختی هستيم .امروزه ریاضی شناختی

 )1993و ریشه های چند گانه ای در روانشناسی و فلسفه ی قرن

به طور كلی در این فرضيه كه دانش توسط یادگيرندگان ساخته

بيستم دارد(ونسچيتل  .)2002از جهت فلسفی ،سازندگرایی به

می شوند سهيم هستند»(رستيك نقل از شيخی فينی .)1381 ،بر

نسبيت گرایی پيوند می خورد .نام فلسفه نسبيت گرایی یا فرا

اساس این پارادایم شناختی ،مربيان در جستجوی تدوین و توسعه

اثبات گرایی که به وجود واقعيت مستقل 2از فرد باور ندارد و می

راهبردهای متنوع آموزشی مانند یادگيری مشاركتی ،روش پروژه و

گوید واقعيت ساخته و پرداخته ذهن است .بنا برتعریف فرا اثبات

غيره بوده اند(پارسا .)1387 ،از اسامی گوناگونی برای نام گذاری

گرایی عبارت از دانش شناختی مبنی بر این که واقعيت اجتماعی

این نوع آموزش استفاده كرده اند :تجربی ،اكتشافی ،یادگيری

به وسيله افراد مختلف و به گونه های مختلف ساخته می شود

شاگرد محور و یادگيری از طریق عمل كردن .اما تمامیِ اینها به

(شيخی فينی .)1380 ،ولی به طور کلی سازنده گرایی یك فلسفه

قضيهی واحدی اشاره دارند و آن را ترویج می دهند :یادگيرندگان

یادگيری است كه بر ساختن دانش توسط یادگيردندگان به صورت

دانش را خودشان بنا میكنند .نتایج حاصل از تحقيقات سازنده

انفرادی یا اجتماعی اشاره دارد .سازنده گرایان از این اندیشه

گرایی ،به صورتی یك پارچه از راهبردهای آموزشی شناختی

حمایت می كنند كه دانش مستقل از معنی نسبت داه شده به

حمایت می كنند و مالحظات قابل توجهی را برای رشد شناختی

تجربه ،كه یادگيرنده یا جامعه یادگيرندگان می سازند وجود ندارد.

انسان فراهم نموده اند .به هر حال این مطالعات كه تغيير در

اساسًا سازندهگرایی نظریهی مبتنی بر مشاهده و مطالعه علمی

نظریه ،برنامهی درسی و منابع مربوط به تدریس كالس درس را

است دربارهی اینكه انسان چگونه می آموزد .این نظریه معتقد

بررسی میكند نتایج مشابهی پدید آورده اند :ولی تغيير اندکی در

است كه انسان ها فهم و دانش خود را با كمك جهان از طریق

نحوه ی تدریس معلمان بر اساس این رویکرد نوین ارائه شده

تجربه نمودن اشيا وتفكر كردن دربارهی تجربيات میسازند.

است( فردانش و شيخی فينی .)1381 ،در دو دهه ی گذشته نشانه

هنگامی كه فرد با محرك های جدید مواجه می شود آنها را با

های از گسترش عالقه در به وجود آوردن سازنده گرایی درون
پارادایم شناختی مشاهده شده است .استرویون و همکارانش
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. relativism

( )2002براین عقيدهاند که بعد از ظهور نظریه سازندهگرایی

. Postpositivism2
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اندیشه ها و تجربيات گذشته خود سازگار می كند و ممكن است

گرایان معتقدند كه یادگيری فرایندی اجتماعی است .یادگيرندگانی

كه آنچه به ان اعتقاد دارد تغيير كند یا اطالعات جدید را بی ربط

كه از سطح شناخت فعلی ناراضی هستند دیگران را در شركت

تشخيص دهد و از آن دست بكشد .در هر حال فرد فعاالنه دانش

دادن ،مقایسه كردن و دوباره تدوین كردن اندیشه ها درگير كرده و

خود را خلق می كند .سازندگرایی مبتنی بر این فرضيه است كه

از طریق فرایند جمعی ساختارهای یاگيرندگان فهم های جدیدی را

دانش به وسيله ی یادگيرندگان با تالش در جهت فهم

دوباره سازماندهی می كنند ( فردانش و شيخی فينی .)1381 ،با

تجربياتشان به صورت فعاالنه ساخته می شود( عابدینی بلترک و

این وصف سازندهگرایی مجموعهی جدیدی از راهبردهای آموزشی

همکاران .)1393،آنها اطالعات جدید را تفسير و این اطالعات را

نيست بلكه در خواستی برای تغيير در دیدگاه های فلسفی دست

به ساختارهایی كه از تجربهی قبلی ایجاد شده مربوط می كنند.

اندركاران تعليم و تربيت است و این تغيير بر دید آنها در خصوص

كسب دانش مستلزم تفسير فعال به وسيلهی یادگيرندگان است تا

دانش و یادگيری تأثير میگذارند .این یك نظریه انقالبی نيست

روابط جدیدی ميان ساختار های موجود ساخته شود .این فرایند

بلكه تكاملی است و بيشتر مبانی نظری این دیدگاه از تحقيقات

برای یادگيری حل مسأله ،استدالل ،تفكر نقادانه استفادهی فعال و

روانشناسی شناختی اخذ شده است .تحقيقات پياژه در خصوص

متفكرانه از دانش ضروری است ( فردانش و شيخی فينی.)1381 ،

اكتساب دانش از طریق جذب و انطباق ساختار مفهومی به عنوان
منشأ این نظریه شناخته شده و تأثير فراوانی بر توسعه ی آن

در واقع اصول یادگيری به عنوان یك فعاليت سازنده بر پایه

گذاشته است .دیدگاه كلی در خصوص ساختن دانش با عنوان

این ایده است كه یادگيری ،روزانه به صورت حل مسأله و كار

سازنده گرایی معرفی شده است؛ گرچه عناوین مختلفی از قبيل

اتفاق می افتد(دی جونگ1995،؛ دریسکول )2000 ،به این معنی

سازنده گرایی افراطی ،سازنده گرایی اجتماعی  ،عقيده مبتنی بر

كه یاگيرنده به وسيلهی درگير شدن و از طریق یك كنش فعال با

ساخت و غيره برای این نظریه جدید به كار رفته است این عناوین

محيط فيزیكی و اجتماعی میتواند به یادگيری دست یابد و لذا با

بر اساس تفسيرهای مختلف به عمل آمده از چگونگی ساخت

توجه به این دیدگاه روز به روز یادگيری به مثابه ی انتقال دانش

دانش انسانی است .اما همهی این دیدگاه ها در یك هسته ی

كه هستهی یادگيری درتعليم و تربيت سنتی بود در حال كم شدن

عمومی درباره ی دانش و یاگيری مشترك همهی این ها معتقدند

است و یادگيری بيشتر به سمت ساخت فعال و شخصی دانش،

كه دانش یك ساختار ذهنی موقتی رشدی است و واسطه های

مهارت ها و توسعهی توانایی ها به پيش می رود .همچنين

اجتماعی و فرهنگی دارد .بر اساس این دیدگاه افراد با محيط

سازندهگرایی دیدگاه مدرسان را از این كه چه چيزی تدریس می

تعامل نموده و در یك زمينه ی اجتماعی زندگی میكنند كه بر

كنند به این یادگيرنده چه چيزی را می آموزد تغيير داده است.

یادگيری آنها اثر میگذارد ،به عبارت دیگر یادگيرنده به عنوان لوح

سازندهگرایی تالشی است برای تبيين دانش و عقاید انسانی بدون

سفيد یا ظروف خالی كه بایستی از اطالعات پر شوند وارد كالس

انجام هيچ گونه تالشی دربارهی واقعيت مستقل .سازنده گرایان

درس نمی شوند .ایده های از پيش موجود آنها به سادگی با

معتقدند كه یادگيری فرایند ساختن فهم از طریق اضافه كردن و

اطالعات جدید ،كه توسط مدرس ارائه میشوند ،تعویض نمی

تركيب كردن اطالعات جدید با دانش موجود و سازگار كردن فهم

گردد(در چای  2000نقل از فردانش و شيخی فينی .)1381 ،عالوه

قبلی با تجربيات جدید است .بنابراین معنای كه هر یادگيرنده از

بر این سازنده گرایان معتقدند كه مهمترین اهداف یادگيری در

تجربه ی خاص اتخاذ می كند بی همتا است و هر تجربهی

کالس درس شامل حل مسأله ،استدالل كردن ،مهارت های تفكر

شخصی از صافی فهم های شخصی ،عقاید و ارزش ها می گذرد.

انتقادی ،كاربرد تاملی و فعال دانش و مهارتهای خود تنظيمی

به منظور اینكه تجارب اصالح گردد ،یادگيرنده باید عدم تعادل و یا

هستند بعالوه در چشم انداز سازنه گرایی ،فرایند یادگيری به

نارضایتی از دانش و عقاید خود را تجربه كند .بسياری از سازنده-
3

* اجازه دهيم پاسخ های دانش آموزان ،درس

خودی خود به عنوان مهترین هدف یاگيری و موضوع تربيتی
راجلوببرد؛

قلمداد می شود ( دكوك.)2004،

* دانش آموزان راتشویق كنيم باهم گفت

به طور خالصه با توجه به مبانی دیدگاه سازندهگرایی می توان
وگوكنند؛

به این نتيجه رسيد كه بطور كلی این دیدگاه دارای تعدادی
مفروضات اساسی است كه ازدیدگاه امریل این فروضات اساسی

* ابزارعينی دراختياردانش آموزان قراردهيم تا

شامل موارد زیر است.

ازآنها استفاده كنند؛

 .1دانش از تجربه ساخته می شود.

* به جای تمركز بر پاسخ های درست،

 .2یادگيری فرایند تفسير شخصی از جهان است.

برتفكردانش آموزان تمركزكنيم؛

 .3یادگير فرایندی فعال است كه با ایجاد معنی مبتنی
تجربه توسعه می یابند.

* تعامل اجتماعی بين یادگيرنده هارا به

 .4یادگيری باید در محيط واقعی یا اینكه آزمودن باید با

حداكثربرسانيم وتجارب حسی و ملموس برای آنها ترتيب دهيم؛

یادگيری در هم تنيده شود و یادگيری و ارزشيابی

* كاربردهایی برای درس ،دم دست داشته باشيم؛

فرایندی مستقل از یك دیگر نيست(فردانش1381،؛
پارسا.)1387 ،

* پيوسته ،یادگيری ای راكه رخ می دهد ،بازنگری
كنيم؛

معلم سازندهگرا

* بحث های كالسی راتسهيل كنيم؛

در دیدگاه سازندهگرایی با توجه به فلسفه وجودی این
نظریه نقش معلمان به طور معنا داری تغيير میکند .در همين

* نسبت به این واقعيت كه افرادمختلف ،درس رابه

زمينه آویرام ( )2000معتقد است که رویکرد سازنده گرایی به تعليم

صورت های مختلف درك می كنند ،هوشياروآگاه باشيم؛

و تربيت باعث شده که سازنده گرایی به جای انتقال دانش ،معنی و

* فعاليت های مسأله -مدارطرح كنيم؛

تفسير معلمان به دانش آموزان به حمایت از خلق شرایط ایده آل
برای دانش آموزان به طوری که آنها بتوانند معانی را خودشان

* طراحی خودرا براساس ایده هایی كه دانش آموزان

بسازند ،تغيير کرده است.

دارند ،انجام دهيم؛

كارپنتر()2003كارهایی كه معلم می تواند برای داشتن كالسی

* برای هرواحد درسی ،اهداف یادگيری تعيين كنيم؛

مبتنی بر سازنده گرایی انجام دهد ،به طورخالصه برمی شمارد:

* برمفاهيم اوليه واصلی ،تمركزكنيم؛

* سؤال های باز -پاسخ بپرسيم؛

* برای رسيدن به یادگيری مفهومی ،ازاستراتژی

* پس ازپرسش ها ،زمانی رابه انتظاربرای

های مختلفی مانند یادگيری مشاركتی استفاده كنيم؛

فكركردن ویافتن پاسخ اختصاص دهيم؛

* درصورت نياز ،به دانش آموزان كمك كنيم تا

* زمانی برای بازتاب ،دراختياردانش آموزان

اطالعاتی راكه كسب كرده اند ،معناداركنند؛

قراردهيم؛
4

استراتژی های خود را با پاسخ های دانش آموزان سازگار میكند و

* فرصت های متعددی ایجادكنيم تا دانش آموزان،

دانش آموزان را به تجزیه و تحليل ،تفسير و پيش بينی اطالعات

دانش خودرا نمایش دهند؛

تشویق مینماید .معلم همچنين به شدت بر پرسش های باز پاسخ

* ضمن استفادهی مكرر ازیك چرخهی یادگيری،

وگفتگوهای بين دانشآموزان تأكيد دارد(مارش ،2001هوور،

كنجكاوی طبيعی دانش آموزان را پرورش دهيم (چمن آرا.)1384 ،

2004؛ به نقل از کرمی.)1388 ،

آویرام ( )2000نيز معتقد است ،معلم سازنده گرا با غلبه بر

ونده ویل( )2001نيز معتقداست كه معلمی كه این ایده هایی

اقتدار سنتی خود شناخته می شود .در این رویکرد معلم به عنوان

را در ذهن خوددارد ،ولی دقيقًا همان ایده ها را به دانش آموزان

راهنما به عنوان کسی که به دانش آموزانش اختيارات الزم را می

منتقل نمیکند .میتوان گفت آموزش خودرا براساس نظریهی

دهد و انگيزه و توانایی آنها را برای افزایش یادگيری و توسعه تفکر

سازنده گرایی دریادگيری بنانهاده است ،كه ،آن را رویكرد توسعه

آنها را با ایجاد محيطی باز برای سؤال کردن و همچنين مخالفت

ای می ناميد.

های مستدل با سایر نظرات را مهيا می کند شناخته میشود.

1

هانلی نيز نه ویژگی را برای معلم سازندهگرا خاطر نشان می

چاپمن ( )1999نيز خاطر نشان ساخته ؛ ازآنجایی كه انتقال

سازد:

معنا از قبيل مفهوم یا ساختارهای مفهومی از فردی به فرد دیگر از
منظر سازنده گرایی غيرممكن می باشد ،لذا معلمی كه هدف تغيير

 -1به یكی از منابعی كه دانش آموزان ممكن است از آن

دادن چيزی در ذهن دانش آموز را دارد بایستی برخی از تصوراتی

یاد بگيرند تبدیل می شود و نه منبع عمده اطالعات.

كه در ذهن دانش آموز وجود دارد را بشناسد .از منظر سازندهگرایی

 -2دانش آموزان را درتجربياتی درگير كند كه مفاهيم و

هنگامیكه معلم تدریس می كند نباید هرگز صرفأ دانش موجود را

دانش فعلی شان را به چالش برانگيزاند.

ارائه كند .بعنوان مثال در درس ریاضيات  2+2 =4را بهعنوان

 -3به دانش آموز اجازه می دهد كه پس از مطرح شدن

چيزی یقينی كه بوسيله خدا یا هر كس دیگر خارج از انسان وضع

سؤال فكر كند و پاسخ های خودش را ارائه دهد.

نموده است ارئه دهد .درمسایلی كه معلم مطرح می كند گرچه خود

 -4هنگامی كه تكاليف را شكل دهی میكند ،اصطالحات

پاسخ سوال را می داند او به كمك كردن به دانش آموزان توجه

شناختی از قبيل طبقه بندی ،تجزیه و تحليل و خلق

میكند ،تا روی آزمودن دانش فعلی شان تأمل كنند  .معلم به

كردن را به كار می برد.

دانش آموزان كمك می كند تا دانش را بسازند و دراین راستا او از

 -5روح پرسشگری را بوسيله پرسيدن سؤاالت باز پاسخ

ابزارهایی از قبيل حل مسأله به یادگيری مبتنی بر پژوهش مدد

وتفكر برانگيز ،تقویت می كند و بحث فكورانه بين

میگيرد .معلم سازندهگرا ،دانش آموزان را به ارزشيابی مداوم اینكه

دانش آموزان را تشویق می كند.

چگونه فعاليت به كسب ادراك آنها كمك می كند تشویق می-

 -6اختيار وآزادی عمل دانش آموزان را می پذیرد و تشویق

نماید .یك نقش اصلی معلم تشویق یادگيری و فرایند تأمل می-

می نماید.

باشد(ترتين ایدی آنالین .(2004،معلم بایستی فكور بوده و برنامه-

 -7داده های خام و منابع عمده را بكار می برد.

درسی را ميان عالئق دانش آموزان به بحث بگذارد ،محيط های

 -8دانستن را از فرایند دانستن جدا نمی كند.

یادگيری را تغيير دهد وآموزش را به عالیق و تجارب دانش آموزان
انطباق دهد .تحت نظریهی سازندهگرایی معلم بر ایجاد ارتباط بين
حقایق وپرورش ادراكات جدید در دانش آموزان تمركز دارد .معلم،

1
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 -9بر بيان شفاف وروشن از سوی دانش آموزان تأكيد می

برای آموزش ریاضی بوده است و اولين نظریه پرداز این رویکرد به

كند .زمانیكه دانش آموزان بتوانند ادراكاتشان را انتقال دهند

نام ارنست فون گالسرزفيلد رویکرد سازندهگرایی رادیگال یا

واقعأ آنها یادگرفته اند(هانلی)،1994 ،

شخصی را برای آموزش راضی ایجاد نموده است و پس ازآن برای
موضوعات دیگر از جمله آموزش علوم و آموزش علوم اجتماعی

به همين ترتيب ،كارپنتر( )2003اظهارمی دارد؛ زمانی كه

توسعه یافت .وی معتقد است که اصول سازندهگرایی برای آموزش

بریادگيری دانش آموز تمركز می كنيم ،نقش معلم در مقایسه با

ریاضی شامل موارد زیر میباشد:

نقش او در روش های تدریس سنتی تر و انتقالی تر ،غيرمستقيم
ترشده و مشكل تر می شود .با تمركز بر افكار دانش آموزان ،به

 .1دانش به صورت فعال توسط یادگيرندگان ساخته می
شود.

جای تمركز بر جواب های صحيح ،معلمان قادرخواهند بود فرایند
های تفكر را تشویق و تقویت كنند ،فرایندهایی كه در غير این

 .2یادگيرندگان دانش جدید را بوسيله تامل کردن بر

صورت نادیده گرفته می شوند.

اعمال روانی و بدنی خود خلق می کنند.
 .3یادگيری محقق شده در دوره های تعارضی و گيج

كارپنتر در ادامه ،برای تبيين دالیل استفاده ازكارهای گروهی،

شدگی ،شگفت زدگی و دورههای طوالنی زمانی رخ

می افزاید :نقش معلم دریك كالس مبتنی بر سازندهگرایی این

می دهد

است كه اطمينان یابد فرصت های فراوانی وجود دارند تا دانش

 .4فرصت هایی برای یادگيری در طول تعمالت اجتماعی

آموزان دربارهی یادگيری خودصحبت كنند و با به حداكثر رساندن

رخ میدهد(وود کوب و یاکل)1991،

تعامل اجتماعی بين یادگيرنده ها و ترتيب دادن تجارب حسی و
ملموس ،یادگيری دانش آموزان را بهبود می بخشد .بنابراین،

رویکرد سازندهگرایی در آموزش ریاضيات دارای جایگاه و

تشویق دانش آموزان به بحث وگفت وگو دركالس مهم است؛

موقعيت ویژهای است .سازندهگرایی پيش از اینکه یک نظریه

چراكه امكان درك ایده ها را با شيوه های مشابه به آنها می دهد.

آموزشی باشد ،نظریهی دانستن و یادگيری است .رویکردی برای

البته با وجود اینكه بحث درگروه های كوچك اهميت دارد ،بحث

توصيف اینکه فراگيران چگونه یاد می گيرند .چگونه مسأله حل

های كالسی[بين تمام دانش آموزان كالس] نيزروش دیگری

می کنند و چگونه چهان پيرامون خود را درک میکنند .نظریه

برای تشویق دانشآموزان به منظوردر ميان گذاشتن افكارشان

سازنده گرایی مبتنی است بر این که دانش و مفاهيم مورد مطالعه

دربارهی ایده های موضوع درسی است .این كار ،موقعيت هایی

در یک رشته علمی از سوی دانش آموزان منفعالنه دریافت نمی-

برای دانش آموزان به وجود میآوردكه آنچه را ازقبل می دانند یا

شود بلکه بر مشارکت فعاالنه آنان ساخته می شود .یک معلم

فهميده اند ،نشان دهند؛ حتی اگرآن ایده یافهم ،آشكاركنندهی بد

سازندهگرا در کالس ریاضيات با طرح پرسشهای متنوع و جهت

فهمی های آنها باشد .درنتيجه مشاركت فعال یادگيرنده ،بخش

دار دانش آموزان را به یادگيری معنی دار و ساختن دانش ترغيب

حياتی فرایند یادگيری دریك كالس مبتنی بر سازندهگرایی است(.

می کند( شيخ زاده و مهر محمدی)1383،

چمن آرا)1384،

طبق گفته ایشان ،مشکالت آموزش ریاضی در حکم یکی از
مسائل برنامهدرسی و روشهای گوناگون مانند روشهای اکتشاف و

آموزش ریاضی مبتنی بر دیدگاه سازندهگرایی

حل مسأله و ایجاد محيط یادگيری فعال از محورهای اساسی این

گردلر( )2002در رابطه با کاربرد نظریه سازندهگرایی در

نوع آموزش تلقی می شوند .بهرگيری از فناوری آموزشی ،سالها

آموزش ریاضی معتقد است اساس رویکرد سازندهگرایی در آموزش

1

6

. Wood, Coob & Yaechel

1

در تدریس ریاضی مورد توجه برنامه ریزان درسی بوده و بهره-

برخی از مشکالت تعليم و تربيت به طور اعم ،و تدریس ریاضی

گيری از مواد آموزشی مانند جعبه ریاضی در حکم یکی از

باالخص باشد.

راهبردهای اصلی شناخته شده است و ميزان به کارگيری معلمان
از آن در حدود  30درصد است .فناوری رایانه به منظور کاربرد
فناوری در آموزش ریاضی به کار رفته و در محيط هایی مانند
فضاهای شبيه سازی شده ،جهان کوچک ،بازیهای آموزشی و

منابع

اکتشافی دارای انعطاف پذیری باالیی است.

 -1بيابان گرد ،اسماعيل( .)1384روان شناسی تربيتی(روان

بحث و نتیجه گیری

شناسی آموزش و یادگيری) .تهران :انتشارات ویرایش.

در مقالهی حاضر بيان گردید که سازندهگرایی ریشه در نظریات

 -2پارسا ،عبداهلل( .)1387بررسی رابطه ادراکات اعضای

روانشناسان قرن گذشته چون پياژه و ویگوتسکی دارد (ونسچيتل)2002 ،

هيأت علمی دانشگاه از ساخت و سازگرایی در کالس

و از جهت فلسفی از پست مدرنيسم و بویژه نسبيت گرایی نشأت گرفته

درس و گرایش آنها به کاربرد رویکردهای تدریس و

است .در هر صورت نظریهی سازنده گرایی تأثيرات عميقی بر حوزه های

ارزیابی درس مدار و یادگيری مدار ،همایش نظارت و

آموزشی گذاشته است(استرویون و همکارانش 2002،؛ لورن برگ و

ارزیابی درآموزش عالی

کورثاگن2003 ،؛ ونسچيتل  2002؛ آویرام2000 ،؛ راسکين .)2008 ،لذا
توجه و بکارگيری صحيح آن در تدریس ریاضی از ضروریات قلمداد می-

 -3پارسا ،عبداهلل( .)1387بررسی نگرش و ادراکات

شود .رشد فعاليتهای سازنده گرایانه و یادگيری کيفی سطح باال به

دانشجویان نسبت به ميزان اجرای رویکردهای تدریس

مؤثرترین شيوه از طریق انتقال کنترل فراگرد یادگيری از استاد به

و ارزیابی ساخت و سازگرایانه در کالس درس و رابطه

دانشجو در کالس درس ممکن خواهد بود .بنابراین فراگردهای یادگيری
دانش آموز باید بيشتر مورد توجه باشد یعنی تدریس باید فراگير مدار

آن با عملکرد تحصيلی و رضایت آنها از دوره تحصيلی

باشد (ورمونت .)1998 ،به طور خالصه سازندهگرایان بویژه سازندهگرایان

خود ،همایش نظارت و ارزیابی درآموزش عالی

اجتماعی معتقدند برنامهی درسی و تدریس باید مشارکتی بوده و دانش

 -4چمن آرا ،سپيده()1384روش تدریس ریاضی مبتنی بر

آموز و معلم باید با همکاری و تبادل نظر همدیگر برنامه ی درسی و

دیدگاه ساخت و سازگرایی(پایان نامه) .تهران :انتشارات

تدریس را سازمان دهند .به عبارت دیگر تغيير جهت از تمرکز روی معلم

دانشگاه شهيد بهشتی

به تمرکز روی دانشآموز که ریشه در ایده های سازنده گرایانه دارد(
پارسا  )1387باعث شده تا تعریف جدیدی از تدریس ارائه گردد .سازنده-

 -5سيف ،علی اكبر()1380؛ روان شناسی پرورشی ،تهران:

گرایان بویژه بر اهميت و ضرورت زمينه های فرهنگی اجتماعی و

انتشارات آگاه

همچنين تأکيد به موقعيت اشاره دارند و معتقدند تدریس باید به طور
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