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اكبرمؤمنیراد
دانشجوی دكتری تکنولوژی آموزشی

  اشاره
رويکرد رفتارگرايی برای يافتن جواب مسائلی است که به دنبال فهم ماهيت و چيستی آن ها هستيم. به عبارت ديگر، 
رويکرد رفتارگرايی برای فهم چگونگی مسائل است. اين در حالی است که رويکرد ساختن گرايی بيشتر برای فهم چرايی 
امور مناسب است. مهم ترين نکته برای طراحی محيط های يادگيری ساختن گرا فعال بودن يادگيرنده در بستر آموزش، 
فراهم بودن فرصت هايی برای ساختن دانش توسط دانش آموز و همچنين ايجاد موقعيت هايی است که در آن دانش آموز 
ــی را به دانش قبلی خود پيوند زند. در اين مقاله به طور مختصر به موضوع طراحی در محيط های  ــد يادگيری فعل بتوان

يادگيری ساختن گرا خواهيم پرداخت. 

رويکردساختنگرايی
درطراحیآموزشی

درسیآموزشی وبرنامه   
ریزی

آموزش��ی دو دي��دگاه اصلی وجود 
دارد: دي��دگاه سيس��تمی و ديدگاه 
سيس��تمی  ديدگاه  س��اختن گرايی. 
طراحی آموزش��ی، آم��وزش را به 
عنوان جريانی مشتمل بر درونداد، 
فراين��د و برون��داد تلق��ی می کند. 
در اي��ن رويکرد که ب��ر آموزه های 
روان شناسی رفتاری و روان شناسی 
شناختی مبتنی اس��ت، برون دادها 
ي��ا نتايج آموزش ابت��دا به صورت 
بس��يار مش��خص بيان می شوند و 
ب��ه دنب��ال آن، روش هاي��ی ب��رای 
يادگيری  يادده��ی–  فعاليت ه��ای 
دانش آموزان  تا  می شوند  پيش بينی 
با انجام آن ها به هدف های )نتايج( 

مورد نظر برسند. 
ب��ر  س��اختن گرا  دي��دگاه 
اس��اس مبان��ی معرفت ش��ناختی 
يادگي��رِی  روان ش��ناختی  و 
ساختن گرايی، طراحی آموزشی را 
فراه��م آوردن مناب��ع و فرايندهای 

يادگيری به منظور تسهيل يادگيری 
دانش آموزان، که همان خلق معنا در 
ذهن آنان است، می داند )فردانش، 

.)1999
به هنگام طراحی آموزش��ی با 
استفاده از الگوهای ساختن گرايانه، 
بايد توجه داش��ت ک��ه فعال بودن 
يادگيرنده، نقش تسهيل کنندة معلم، 
ساخت معنای فردی و ارتباط بين 
موضوع آموزش ب��ا زندگی واقعی 
پايه های   جمل��ه  از  يادگيرن��دگان، 
اساسی اين ديدگاه است. بنابراين، 
بايد به هن��گام طراحی آموزش��ی 
آن ه��ا را در نظر داش��ت )رضوی، 

.)155 :1386
در ديدگاه طراحی س��اختن گرا 
به جای تأکيد ب��ر رعايت مراحلی 
مش��خص برای طراح��ی، بر توجه 
به اصول��ی مانند گنجاندن يادگيری 
در زمينه ه��ای مرب��وط و واقع��ی، 
گنجان��دن يادگي��ری در تجربه های 

کليد واژه ها:

طراحیآموزشی،رويکردی
ساختنگرايی،طراحیآموزشی

درمحيطهایساختنگرا.

سرآغاز
»طراحي آموزش��ي هنر و علم 
ايج��اد محي��ط و م��واد آموزش��ي 
اس��ت كه يادگيرنده را از جايي كه 
قادر نيس��ت تكاليفي را انجام دهد 
به جايي ك��ه می توان��د آن تكاليف 
را انجام دهد، مي رس��اند. اين کار 
بر اس��اس پژوهش ه��اي نظري و 
عمل��ي در حوزه ه��اي ش��ناخت، 
فلسفة آموزش و حل مسئله انجام 
مي گي��رد« )برودريك، ب��ه نقل از 

كانوکا، 2006: 90(.
 به طور کل��ی در زمينة طراحی 
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اجتماعی، تش��ويق تملک و داشتن 
نظر در فرايند يادگيری، ارائة تجربة 
فرايند س��اختن دانش، تش��ويق به 
خودآگاهی از فرايند ساختن دانش، 
ارائة تجربه و تقدير از ديدگاه های 
گوناگون، و تش��ويق به اس��تفاده از 
انواع روش های ارائه تأکيد می شود 

)فردانش، 1999(.
به عنوان يک نظرية يادگيری، 
ــری را نه به  ــاختن گرايی يادگي س
ــرک –  ــله ای از مح ــوان سلس عن
ــون رويکرد  ــه همچ ــخ ها و ن پاس
ــناختی، فرايند منفعل پردازش  ش
ــد. در عوض،  ــات، می دان اطالع
ــت که  يادگيری فرايند ايده آلی اس
فرد طی آن با ايده ها و رويدادهای 
جديد تعامل دارد و به تفسير آن ها 
می پردازد. رويکرد س��اختن گرايی 

از دل ش��ناخت گرايی بي��رون آمده 
است و با آن شباهت های بسياری 
دارد، ام��ا آنچه باعث تمايز اين دو 
می شود، اين است که يادگيری تنها 
بازنماي��ی دنيای بي��رون و واقعيت 
مستقل در ذهن نيست، بلکه بيشتر 

بازنمايی آن توسط هر فرد است.
ب��ه ط��ور کل��ی، گروه��ی ب��ه 
ــاژه و طرف��داران  س��ردمداری پي
وی معتقدند ک��ه دانش به صورت 
فردی ساخته می شود و گروهی که 
ــکی تئوری پرداز آن هاست  ويگوس
اعتق��اد دارند که توليد دانش نتيجة 
اجتماع��ی  و  گروه��ی  تعام��الت 
اس��ت. همچنين، از دير باز بر سر 
اينک��ه معرفت و دانش چيس��ت و 
نس��بت آن ب��ا اذهان بش��ری کدام 
اس��ت، مجادله وجود داشته است. 

واقعيت گراي��ان ب��ه طرف��داری از 
ــطو معتقدن��د ک��ه واقعيت و  ارس
معرفت جدای از ذهنيات انس��انی 
وجود دارد و حالتی عينی و برونی 
دارد. از منظر فلسفی، ارسطو معتقد 
اس��ت که مصداق ها اهميت دارند 
نه کلي��ات و مفاهي��م. در حالی که 
افالطون و طرفداران وی معتقدند 
که اصالت با کليات و مفاهيم است 
)چيزی که وی از آن با نام ُمُثل نام 
می برد(، ن��ه مصداق های خارجی. 
از ترکي��ب کردن نگرش نس��بت به 
دانش و معرفت و واقعيت داش��تن 
يادگي��ری فردی ي��ا گروهی، چهار 
نوع س��اختن گرايی قابل تشخيص 
 kanuka & anderson .( اس��ت. 
1998( اين نکته را به خوبی نشان 

داده اند )شکل1(. 

رویكرد 
ساختن گرایی 

بيشتر جهت گيری 
توصيفی دارد 
تا تجویزی. 

بنابراین برای 
طراحی محيط های 
یادگيری قواعد و 
رویه های خشک 
تجویز نمی کند

اجتماع
دانشبهصورت
جمعیساخته

میشود.

فرد
دانشبهصورت
فردیساخته

میشود.

ساختنگرايیمشارکتی
مکالمـات طريـق از يادگيـری
بينافرادکهيـکواقعيتواحد
خارجیراروايتمیکنندساخته

میشود.

ساختنگرايیشناختی
دانشيکواقعيتخارجیاسـت
کهبهوسـيلةتعارضاتبينافراد

ساختهمیشود.

ساختنگرايیموقعيتی
يادگيریازطريقافرادیساخته
میشـودکههـرکـدامتجارب
منحصـربهفـردیدارنـدواين
منجربـهديدگاههایگوناگوناز

واقعيتمیشود

ساختنگرايیافراطی
يادگيریبـهصورتانفـرادیاز
طريقتجربهخاصهرفردساخته
میشود،يکدانشخاصبيرونی

وجودندارد.

ذهنيتگرايی
وجودداشتن
واقعيتهای

گوناگون

عينيتگرايی
وجودداشتن
واقعيتهای
بيرونی
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چهار نوع ساختن گرايی

در  ــارکتی:  مش ــاختن گرايی  س  .1
اين رويکرد يک واقعيت واحد 
خارجی وجود دارد و از طريق 
مکالماتی که بين افراد رد و بدل 
می شود، يادگيری اتفاق می افتد.
2. ساختن گرايی شناختی: در اين 
نوع از س��اختن گرايی اعتقاد بر 
اين اس��ت که دانش به وس��يلة 
هر فرد س��اخته می ش��ود. يک 
واقعي��ت خارجی وج��ود دارد 
ک��ه افراد ب��ر س��ر آن اختالف 
عقيده هايی دارن��د و از ترکيب 
تعارضات��ی که بين اف��راد پيش 

می آيد، دانش به وس��يلة هر فرد 
ساخته می شود.

3. ساختن گرايی موقعيتی: در اين 
رويکرد، دانش از طريق افرادی 
که ه��ر کدام تجربه  های منحصر 
به فرد دارند س��اخته می ش��ود 
و ب��ه ديدگاه ه��ای گوناگون از 
واقعيت می انجامد. به اين دليل 
ب��ه آن س��اختن گرايی موقعيتی 
اطالق می ش��ود که طرف داران 
آن معتقدند دان��ش از موقعيت 
و بافت��ی که در آن اتفاق می افتد 
جدا نيس��ت، بلک��ه کاماًل به آن 

موقعيت بستگی دارد. 

ــاختن گرايی افراطی: در اين  4. س
رويکرد، عالوه بر اينکه به تعداد 
بيرون��ی تصور  واقعيت  اف��راد 
می ش��ود، اعتقاد بر اين اس��ت 
که دانش به صورت انفرادی از 
طريق هر کدام از افراد س��اخته 
می ش��ود. به همي��ن دليل، به آن 
افراطی گفته می شود. به عبارت 
ديگر، اين رويکرد معتقد است 
که هيچ واقعي��ت بيرونی وجود 
ندارد و افراد هستند که به دنيای 
بيرون رنگ واقعيت می بخشند. 

اصـول طراحـی آموزشـی در 
محيط های ساختن گرايانه

جوناس��ن )1991، ب��ه نقل از 
ش��عبانی، 1382( چندي��ن اصل را 
مط��رح کرده اس��ت که ب��ه هنگام 
طراحی آموزش��ی مبتن��ی بر نظرية 
ساختن گرايی بايد مورد توجه قرار 
گيرند: قابل ذکر اس��ت که رويکرد 
ساختن گرايی بيش از آنکه تجويزی 
باش��د، نظري��ه ای توصيفی اس��ت 
و از دادن مراح��ل انعطاف ناپذي��ر 
برای طراح��ی محيط های يادگيری 
خ��ودداری می کن��د. اي��ن اص��ول 

عبارت اند از: 
1. محيط هاي��ی همچ��ون محيط 
واقع��ی فراهم کنيد و محتوای 
آموزشی را به گونه ای در آن ها 
به کار بريد که يادگيری در آن 

صورت گيرد.
2. برای حل مسائل دنيای واقعی 
ب��ر رويکرده��ای واقع گرايانه 

متمرکز شويد.
3. راهنما و تحليل گر راهبردهای 
ب��ه کار گرفت��ه ش��ده در حل 

مسائل باشيد.
4. بر همبس��تگی مفاهي��م تأکيد 
کنيد و زمينة طرح ديدگاه های 
متف��اوت را در محت��وا فراهم 

در طراحی های 
آموزشی، نوع نگاه 
طراح به ابعاد 
مختلف طرحی که 
آماده می کند،  تحت 
تأثير نگرشی 
است که او نسبت 
به دانش، معرفت و 
یادگيری دارد
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آوريد.
5. اهداف کل��ی و عينی آموزش 
بايد قابل اجرا باشد و هيچ گاه 
نبايد آن ها را بر دانش آموزان 

تحميل کنيد.
6. ارزش��يابی را ب��ه صورت يک 
ابزار خودتحليلی به کار گيريد.
7. محيط و تجهيزاتی را فراهم کنيد 
که در تعبير و تفسير چندگانه از 
جهان ب��ه دانش آم��وزان کمک 

کند.
خ��ود  باي��د  را  يادگي��ری   .8
دانش آم��وزان و از درون کنترل 

کنند.
9. واقعي��ت را از چند منظر عرضه 

کنيد.
10. به جای توليد مجدد دانش، به 

فرايند توليد دانش توجه کنيد.
قب��ل  از  مراح��ل  ب��ه ج��ای   .11
محي��ط  آم��وزش،  تعيين ش��دة 
يادگي��ری را ب��ر حس��ب مورد 
و ب��ر اس��اس دني��ای واقع��ی 

دانش آموزان ايجاد کنيد.
12. اعم��ال متفکران��ه را پرورش 

دهيد.
13. زمين��ه و محت��وای وابس��ته به 
س��اخت دان��ش را در اختي��ار 

دانش آموزان قرار دهيد.
14. در خ��الل مباحثات اجتماعی 
از س��اخت دان��ش مش��ارکتی 

پشتيبانی کنيد.
برخ��ی ب��ر اي��ن باورن��د ک��ه 
هن��گام بحث از طراحی با رويکرد 
س��اختن گرايی، ديگر واژة طراحی 
آموزش��ی ب��ه کار نم��ی رود بلک��ه 
از عن��وان »طراح��ی محيط ه��ای 
يادگيری« اس��تفاده می ش��ود، زيرا 
معرفت شناس��ی  رويکرده��ای  در 
پس��ت مدرن دانش حاصل فرايند 
س��اختن معنا در ذهن شاگرد است 
و بر همين اس��اس مبنای طراحی 

نيز با مباحث طراحی آموزش��ی با 
رويک��رد نظام من��د ک��ه در آن همة 
اجزای آم��وزش از ابتدا تا انتها از 
قب��ل تعيين و طراحی می ش��وند و 
سپس با استفاده از انواع رسانه های 
موجود و مناسب به شاگردان عرضه 
و منتقل می ش��وند، تفاوت اساسی 

پيدا می کند )فردانش، 1380(.
ــی،  در هر نوع طراحی آموزش
ــه ابعاد مختلف  نوع نگاه طراح ب
ــتقيم  طرحی که آماده می کند، مس
و غير مستقيم، تحت تأثير نگرشی 
است که او نسبت به دانش، معرفت 
و يادگيری دارد. نظرية آموزشی از 
بس��تر نظرية يادگيری بر می خيزد و 
خود بستری برای طراحی آموزشی 
ــون و  اس��ت. همان طور که موريس
ديگ��ران )1387( معتقدند، »نظرية 
آموزشی به وس��يلة نظرية يادگيری 
غنی می ش��ود« )ص 10(. مک لود 
)2003( در اين زمينه معتقد اس��ت 
که بهره گيری از نظريه های يادگيری 
برای فعاليت های آموزشی اثربخش 
و معنی دار اجتناب ناپذيرند. نظرية 
تمرک��ز  و  يادگي��ری جهت گي��ری 
روش��نی ب��ه کل فراين��د طراح��ی 
 .)57 )ص  می بخش��د  آموزش��ی 
دوب��اره به مفروضات��ی که رويکرد 

به عنوان یک 
نظریة یادگيری، 

ساختن گرایی 
یادگيری را نه به 
عنوان سلسله ای از 
محرك – پاسخ ها و 
نه همچون رویكرد 
شناختی، فرایند 
منفعل پردازش 

اطالعات می داند. 
در عوض، یادگيری 

فرایند ایده آلی 
است که فرد طی 
آن با ایده ها و 

رویدادهای جدید 
تعامل دارد و 

به تفسير آن ها 
می پردازد
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س��اختن گرايی به چگونگی کسب 
می کنيم.  نيم نگاهی  دارد،  معرف��ت 
فايدة اين امر روشن تر شدن حوزة 
طراحی آموزش��ی بر اس��اس اين 

رويکرد است:
ــردازش  ــن پ ــری متضم 1. يادگي

شناختی فعال است.
ــری فرايندی تعاملی بين  2. يادگي

فرد و محيط است.
3. يادگيری ذهنی است نه عينی.

ــن فرايندهای  ــری متضم 4. يادگي
ــی و فرهنگی  ــردی، اجتماع ف

است.
 اين مفروضه ه��ا به ارائة چند 
توصي��ة تربيتی يا اصل )و نه روش 
يا مراحل( در ام��ر طراحی فرايند 
ياددهی – يادگيری ) به جای طراحی 
آموزشی ( منتهی می شوند. در اينجا 
طراحی »محيط يادگيری« صورت 
می گيرد. يعنی ش��کل دهی محيطی 
برای کار مش��ارکتی، مشکل گشايی 
و نهايت��ًا يادگي��ری و همان طور که 
ــون )1996، ص 23( معتق��د  واس
س��اختن گرايی  رويک��رد  اس��ت، 
بيش��تر جهت گي��ری توصيفی دارد 
تا تجويزی. بنابراين برای طراحی 
و  قواع��د  يادگي��ری  محيط ه��ای 

رويه های خشک تجويز نمی کند.


