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 های آن در تعلیم و تربیت گرایی اجتماعی و داللتواکاوی نظریه سازنده 

 

 2جلیل فرنگی پور ، 1فریدون یزدانی 

 نور، همدان، ایران استادیار گروه علمی علوم تربیتی، دانشگاه پیام  1

 ی شهرستان آبادان دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش، دانشگاه پیام نور خوی، معلم مقطع ابتدای 2

 

 چکیده 

باشد و معلمان نیز مربی و الگوهای با نفوذ تعلیم و تربیت  های آموزش مدرسه رکن اصلی تعلیم و تربیت میدر تمامی نظام   

بن از حساسهستند؛  پرمسئولیتابراین شغل معلمی یکی   پرورش، و شود. آموزشهای جامعه محسوب میترین شغلترین و 

افراد  دارد. سازنده بر عهده را ایجامعه هر در افراد تربیت و تعلیم یوظیفه  که ت،سا نهادی مهمترین گرایی روشی است که 

-وری و رضایتمندی بیشتری از رویکرد سازندههمچنین معلمان نیز بهرهگیرند و  توسط آن مطالب را با جذابیت فراوان یاد می

و هم شاگردان به این نظریه و رویکرد مشاهده گردیده است؛ یکی از این  گرایی دارند، استقبال بسیاری هم از جانب معلمان  

فلسفی است که بر فعال بودن   -ختیشناگرایی اجتماعی یک دیدگاه روانازنده گرایی اجتماعی است. سسازنده  ها، نظریهنظریه

مستقی و  تربیت  و  تعلیم  تبین  و  اجتماع در ساخت  اساسی  نقش  و  دانش  ویگوتسکی یادگیرنده در ساحت  تحول  نظریه  از  ما 

تأکید می فردی  رشد  اجتماع در  نقش  بر  ویگوتسکی  است.  افگرفته شده  از  بسیاری  ریشه  و  از  ورزد  بسیاری  تحقیقات  و  کار 

گرایی اجتماعی به نظریات وی باز می گردد. این مقاله که با روش توصیفی و تحلیلی و بر مبنای مطالعات  سازندهپردازان  نظریه

سازندههکتابخان نظریه  واکاوی  به  که  است  آن  بر  است  گرفته  صورت  داللت ای  و  اجتماعی  تربیت  گرایی  و  تعلیم  در  آن  های 

 د.بپرداز

 

 گرایی اجتماعی، ویگوتسکی، تعلیم و تربیت، نظام آموزشیگرایی، سازندهسازندههای کلیدی:  واژه
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 مقدمه 

 است گراییسازنده یاست، نظریه مطرح نوظهور گفتمانی عنوان  به انسان یادگیری بحث در که نوینی رویکردهای جمله از    

 افراد برای که باشدمی عام مفهومی  گرایی سازنده  .گرفت شکل غیره و برونر ویگوتسکی، دیویی، پیاژه، کارهای از الهام  با که

 یا یادگیری نظریه عنوان به دیگر خیبر برای درحالی که است مطرح عنوان فلسفه به برخی برای دارد.  مختلفی معانی  مختلف

 باشد. می شناسیروان  از ایشاخه افرادی، برای و شودمطرح می یادگیری برای مدلی

های  تربیتی تأثیر گذارند و دارای داللتهای مختلف علوم از جمله علومشناختی بر حوزهرویکردهای فلسفی و نظریات روان     

پ تربیتی برای نظام شناختی با داشتن روان  -گرایی اجتماعی به عنوان یک مکتب فلسفیرورش هستند؛ سازندههای آموزش و 

های فردی همچنین با تأکید بر ساخت دانش توسط یادگیرندگان و نقش اجتماع در  گرایانه و توجه به تفاوت رویکردی انسان

 . های تربیتی مهمی برای نظام آموزش و پرورش باشدتواند داللترشد فردی، می

گرایی اجتماعی معتقد است دانش در یک بافت اجتماعی وجود دارد و در میان افراد مشترک است. لذا ابزار  نظریه سازنده     

اجتماعی میا این محیط  اوست.  اجتماعی  و محیط  یادگیرنده  بین  تعامل  دانش  و  صلی ساختار  معلم، خانواده، دوستان  تواند، 

سازندههمکالسی باشند.  اجها  شناختهگرایی  پذیرفتهشدهتماعی  و  سازندهشده  ترین  نوع  رویکرد  ترین  این  در  است.  گرایی 

 (.1396های اجتماعی است. )حسینی ایمنی،  ز مشارکت در فعالیتیادگیری یک فرایند فردی است که متأثر ا

آموزان و  د معلمان، دوستان، دانشگذارند، ماننجهان اجتماعی فرد یادگیرنده، شامل اشخاصی است که مستقیما بر او تأثیر می  

فعالیت در  که  کسانی  دارندتمامی  دخالت  وی  به  مربوط  طبیعت  های  مورد  در  چه  تعریفی  چنین  درونی  .  مراحل  اجتماعی 

-کند. ریشه افکار و تحقیقات بسیاری از نظریهیادگیری و چه در مورد یک موضوع مشترک اجتماعی همچون دانش صدق می

شناسی بود که بر نقش اجتماع در رشد فردی تأکید  گردد. وی روانایی اجتماعی، به نظرات ویگوتسکی بازمیگرپردازان سازنده

 گرفت.  ا عاملی برای رشد انسان در نظر می ورزید و اجتماع رمی

وسط انسان، به  پرداز این دیدگاه در تعلیم و تربیت شناخته شده است. وی اظهار نمود که دانش تدیویی نیز به عنوان نظریه   

یکدیگر  یم و تربیت به  شناختی و اجتماعی تعلهای روانشود. وی معتقد بود اساسا جنبهصورت اجتماعی، ساخته و خلق می

وابسته است و تعلیم و تربیت حد وسط این دو یا ترجیح یکی بر دیگری نیست. دیویی وجود تعلیم و تربیت را علت قدرتمند  

 (. 1385تماعی می دانست. )نیکنام و مهرمحمدی، های اجکردن فرد در موقعیت

وین شده است برآن است که ضمن تعاریفی از  ای تداین مقاله که با روش توصیفی و تحلیلی و بر مبنای مطالعات کتابخانه   

در سیستم آموزش های آن در تعلیم و تربیت  گرایی اجتماعی و داللتگرایی و انواع آن به بررسی و واکاوی نظریه سازندهسازنده

 بپردازد.

 

 ی تحقیق شیوه

توصیفی     به صورت  پژوهش  این  در  تحقیق  روش  به  -نوع  ابتدا  نگارندگان  است.  مرتبط فیش  تحلیلی  موضوعات  از  برداری 

پایان از اند و در  ها و سپس به تجزیه و تحلیل مطالب پرداخته بندی آنبه تلفیق و دسته   برداری اند و بعد از اتمام فیشپرداخته

 های الزم به عمل آمده است که در ادامه از نظر خواهد گذشت.  گیری های انجام شده در این آثار نتیجه بررسی
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 تحقیق  اهداف

های آن در تعلیم و تربیت است که عالوه بر ان اهداف  گرایی اجتماعی و داللتهدف کلی این جستار واکاوی نظریه سازنده    

 است از:که عبارت فرعی دیگری نیز دارد 

 گرایی شناخت نظریه سازنده -

 گرایی اجتماعی سازندهتبیین و شناخت نظریه -

 گرایی اجتماعی در تعلیم و تربیتسازنده کاربرد و تأثیر نظریه -

 

 ی تحقیقپیشینه

)شیخی - »تبیین1381فینی  عنوان  با  خود  تحقیق  در  معرفیسازنده دیدگاه ارزیابی و (  به   از یکی ارزیابی و گرایی« 

 درباره گراییسازنده  هایدیدگاه  بود این از حاکی های وییافته. گرایی پرداختزندهسا نام به یادگیری هایدیدگاه  جدیدترین

داده  قرار الشعاعتحت را تربیت و  تعلیم هایحیطه تمام  افزونی روز صورت به آن از شناختی حاصل معرفت رویکردهای و دانش

 .اند

بر عملکرد دانش ی سازنده یقی با عنوان: »بررسی تأثیر نظریه( در تحق1386ران )حیدرزادگان و همکا - -گرایی اجتماعی 

پایه دورهآموزان  نظریهی سوم  تأثیر  بررسی  به  علوم«  راهنمایی در درس  علوم  ی  برنامه درسی  بر  اجتماعی  ی سازنده گرایی 

آنان ح این بررسی  نتایج  پرداخته.  بود که  راهنمایی  از آن  با رویکرد سازندهآبین عملکرد دانشاکی  اجتماعی  موزان که  گرایی 

ی رایج، علوم آموزش دیدند، تفاوت معناداری وجود دارد. به عبارت دیگر عملکرد فراگیران آموزش دیدند و آنهایی که با برنامه

 .ان گروه کنترل بودگرایی اجتماعی، باالتر از عملکرد فراگیرآموزش دیده با رویکرد سازنده

- ( و همکاران  نظریه1394اسالمیان  کاربرد  تحلیل  و  »بررسی  عنوان:  با  تحقیقی  در  و  (.  تدریس  فرایند  در  یادگیری  های 

گرایی  های یادگیری رفتارگرایی، شناختیادگیری« انجام دادند. در این پژوهش با هدف شناسایی و تحلیل اصول و مبانی نظریه

 انجام دادند.  د تدریس و یادگیریها در فرایننظریهگرایی این  و سازنده 

 هاییافته کردند. بررسی راهنمایی دوره ریاضی بر تدریس را گراییسازنده نظریۀ  اثربخشی (1392عسگری و همکاران ) -

سازنده  بر مبتنی تدریس هایروش با که آزمایش؛ گروه پیشرفت تحصیلی و مسأله حل مهارت که دهدمی نشان پژوهش این

 میانگین افزایش میزان همچنین، است. باالتر انددیده آموزش متداول روش تدریس  با که کنترل گروه از ند، دید آموزش گرایی

 بیشتر کنترل گروه نمرات میانگین افزایش میزان از ریاضی، مفاهیم و دانش یادگیری نظر از گروه آزمایش،  آموزاندانش نمرات

 ت.سا بوده معنادار آماری، نظر از این افزایش و شده

 که نشان داد تدریس« و یادگیری فرایند برای آن هایداللت و  گراییسازنده عنوان» نظریه با ایدر مقاله (1398فتحی ) -

 استفاده اسنادی روش  آن از در  و است مروری نوع  از مقاله این دارد. یادگیرنده محور تدریس برای زیادی هایداللت نظریه این

 آموزشگاهی زندگی هایجنبه همه دارد، برای  که زیادی مزایای داشتن  با نظریه این که  داد ننشا پژوهش این نتایج است. شده

 .است شده بحث گراییسازنده رویکرد با های اجتماعیکالس از مقاله این در چنین آورد. هممی فراهم را هاییفرصت

 

 گراییسازنده

مشتق    constructiveبه کار رفته است و از واژه انگلیسی    constrctivismگرایی که برای اصطالح انگلیسی  نظریه سازنده    

می معنی  دانش  سازندگی  لغت  فرهنگ  در  و  واژه شده  در  سازندهدهد.  اکسفورد  است: نامه  کرده  تعریف  اینگونه  را  گرایی 
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-ر ذهن او ساخته میسایر ساختهای ذهنی پیچیده به طور فعال توسط فرد و د  ای است که طبق آن ادراکات، باورها و»اندیشه

 (. 1394آیند« )سیف، ن میشود نه اینکه از بیرون به درون ذه

 دارد. اجتماعی اشاره یا انفرادی صورت به یادگیرندگان توسط دانش ساختن بر که است یادگیری فلسفه یک گراییسازنده       

ای مبتنی گرایی نظریهسازد. اساسا سازندهمی موجود عقاید یا هاوارهطرح بر مبتنی را خود دانش آموزاندانش دیگر، عبارت به

ها فهم و دانش  ی این که انسان چگونه می آموزد؛ این نظریه معتقد است که انسانی علمی است دربارهبر مشاهده و مطالعه

 (. 1383ینی، سازند. )شیخی، فی این تجربیات مییا و تفکر کردن دربارهخویش را با کمک جهان از طریق تجربه نمودن اش

و دانش  است ذهن ساختن حاصل یادگیری که است فرض براین مبتنی و یادگیری و تدریس به رویکردی گراییسازنده         

 دانش ساخت نظریه، بر این می گیرند. یاد اند،دانستهمی قبالا  آنچه با و یکدیگر با  جدید اطالعات تطبیق و ترکیب با آموزان

 از  و بوده مشارکتی بایسترویکرد می این در تدریس بنابراین دارد، تاکید اجتماعی یا انفرادی صورت به آموزاندانش توسط

 از بیش توجه درسی هایبرنامه در تغییرات مهم به توجه با امروزه طرفی از گردد. اجتناب بیرونی امری عنوان به آنها تلقی

 معلمان، تدیس  از اعم ابعاد تمامیِ در باره تغییراتی دراین نو هایرویکرد و  هادیدگاه  نمودن لحاظ با  که طلبدمی را پیشی

 (. 1384خواهد آمد. )کرامتی،  بوجود  و... نقد روحیه پرورش آموزان،دانش مشارکت

سازنده        رویکرد  بر در  تمرکز  است.  تفکر  راهبردهای  و  یادگیری  ایجاد  برای  یادگیرندگان  به  کمک  آموزش  هدف  گرایی 

 (. 1387ی فرد است و یادگیری از طریق تشویق فعاالنه تسهیل می شود. )فردانش، ی دانش به وسیلهنهساخت فعاال 

است از: افراطی، اجتماعی، تحولی، پست مدرن، پردازش اطالعات و  ارتباشد که عبگرایی موجود میانواع متنوعی از سازنده     

به طور کلی سازندهنظام تهای سایبرنتیک.  مفاهیم جاری حوزهگرایی در  بیشترین  تربیت  و  پیاژه،  علیم  ژان  کار  از  را  ی خود 

 (.1383فینی، خیبرونر، ویگوتسکی در قرن بیستم کسب کرده است. )شی

 

 اییگرسازنده خاستگاه

 یراگفر توسط که دانش است این آن زیربنایی مفهوم که است شناختی شناسیروان عرصه در نوینی گفتمان گراییسازنده       

 و  کرده تفسیر را جدید موقعیت پیشین خود و تجارب دانش به عنایت با که است یادگیرنده این واقع  در و شودمی ساخته

 آن ظهور اما گردد،برمی ارسطو  و افالطون و سقراط کارهای و به دارد زیادی قدمت گراییسازنده مفهوم سازد.می را خود دانش

بیستم راواخ به مربوط گفتمان عنوان به  عنوان به دیویی و ویگوتسکی برونر، پیاژه، همچون افرادی تالش حاصل و  قرن 

  .است داده نشان آموزش سنتی رویکردهای به نسبت را خود برتری در عمل رویکرد این رود.می نظریه به شمار این معماران

محور رویکرد که د رنبب کار به آموزش امر در را گراییسازنده  مفروضات که اندنموده سعی بسیاری  روش و ویتلی مساله 

 کار به اغلب باید را گرایی سازنده هایکه ریشه چند (. هر1387مهموئی،  هستند. )مومنی آن هاینمونه از ساندرز آزمایشگاهی 

 .است شده تاریخ پدیدار در پیشترها گرایی سازنده  اصول اما کرد، استناد پیاژه

 

 گرایی سازنده مبانی

 برونر،  مانند افرادی هایدر نوشته را گرایی سازنده  هایریشه شود، جستجو گذشته شناختیروان و فلسفی های نظریه در اگر    

 گالسرزفیلد فون وسیله به که اندداشته پیاژه کار در را بیشترین تأثیر کوهن،دیویی کانت،  نایسر، الریک یافت. توانمی هابرماس

 (.Kottalil. (2009) است. یافته توسعه و تفسیر
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 تفسیر خود  و تجربیات ادراک بر  مبتنی آنرا حداقل یا و سازندمی را خویش واقعیت یادگیرندگان گرایان،سازنده عقیده به       

 وقایع و تفسیر اشیاء برای که است  اعتقادات شخصی و ذهن ساختارهای پیشین، تجربیات تابع شخصی دانش بنابراین کنند؛می

می  فهمیده ذهن وسیله به که و اجتماعی فیزیکی تجربیات ادراک از در داند می شخص یک آنچه گیرد. می ارقر استفاده مورد

 با  جامعه یک افراد عنوان به توانیممی چگونه ما  باشد، داشته واقعیت دربارهرا    خودش دیدگاه  فرد دارد. اگر هر ریشه شود

   یم؟باش داشته همزیستی یا کنیم و برقرار ارتباط یکدیگر

می  قرار بحث گرا« موردسازنده طراحی الگوی طراحی یک ارتباط سوی به فکر، مقالۀ »تکنولوژی در را موضوع این جوناسن   

 آن که سازیم می را همتابی  واقعیت یک ما از هریک که باشد  این گراییسازنده از نادرست استنباط ترینشایع دهد: »شاید

     (Johnson,2014 )شود.«می منجر ذهنی آنارشیسم به شک بدون این کهاست   داننده ذهن در فقط واقعیت

 

 گرایی: سازنده مفروضات

  شودمی ساخته تجربه از دانش- 1 

 است  جهان از شخصی تفسیر فرآیند یادگیری -2

 یابد می توسعه تجربه بر مبتنی معنی ایجاد با که است فعال فرآیندی یادگیری -3

 باشد. مجزا فعالیت یک اینکه نه شود تنیده هم در تکلیف با باید آزمودن و باشد واقعی طیدر محی باید یادگیری -4

 

 گرایی اجتماعی سازنده

 سوی از و است در تکنولوژی کمال و ابزار اختراع در طبیعت بر بشری استیالی رشد تاریخ طرف یک از بشر تاریخ آنگاه     

 و فرهنگ بر تأکید ویگوتسکی عالوه به است. تربیتی عالیم هایتکنیک ابداع در خویشتن  بر انسان  تدریجی کنترل تاریخ دیگر،

باال کارکردهای همه که خود مباحث در  را جامعه  هایبرنامه مفهوم در و داده تعلیم را  هستند اجتماعی اصل در ذهنی 

 .است کرده تعبیه فرهنگی -اجتماعی

 هدف یک  سمت به و مستقیما گیرندمی شکل اجتماعی رفتار سیستم یک در او، تکامل روزهای اولین از کودک هایفعالیت    

 کودک از و کودک به هدف از مسیر  .یابندمی کودک انکسار اطراف محیط منشور  در اوقات اغلب در و شوندمی معطوف معین

 روابط تاریخچه در عمیقا که است  تکاملی فرایند یک پیچیده، حاصل انسانی ساختار این گذرد.می نیز  افراد سایر از هدف به

 (.2002 همکاران، و است. )گیل دوانیده ریشه جامعه افراد بین

 نظریه از مستقیمأ  گراییسازنده  نوع این است. گراییسازنده نوع ترینشده پذیرفته و ترینشناخته اجتماعی گراییسازنده    

 هر گفت،می  ویگوتسکی است. پذیرفته تأثیر نیز دیویی و جان برونر هایاندیشه از ، اما سربرآورده ویگوتسکی شناختی تحول

 ارتباط،  ایجاد طریق از معنی و است،  اجتماعی تعامل  حاصل اما  پذیرد، می یادگیرنده صورت ذهن  درون در یادگیری که چند

 فعالیت محصول ریفک الگوهای و  شناختی هایمهارت که بود معتقد شود. ویگوتسکیمی دیگران ساخته با تعامل و  فعالیت،

 در اتاقش تنها که گزین عزلت  دانشمند حتی هستند. او تفکر چگونگی اصلی کننده تعیین فردی تاریخچه و اجتماعی فردند.

 جامعه و ابزارها و آن مصنوعات تولیدکنندگان و مولفان با هاآن طریق از و خود فرهنگ ابزارهای و مصنوعات با کندمی  زندگی

 دارد.  تر سر و کار بزرگ
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گرایی اجتماعی معتقد است دانش در یک بافت اجتماعی وجود دارد و در میان افراد مشترک است. لذا ابزار  سازنده نظریه       

اجتماعی می این محیط  اوست.  اجتماعی  و محیط  یادگیرنده  بین  تعامل  دانش  و  اصلی ساختار  معلم، خانواده، دوستان  تواند، 

سازندههمکالسی باشند.  شناختهگراها  اجتماعی  پذیرفتهشدهیی  و  سازندهشده  ترین  نوع  رویکرد  ترین  این  در  است.  گرایی 

 (.1396های اجتماعی است. )حسینی ایمنی،  یادگیری یک فرایند فردی است که متأثر از مشارکت در فعالیت

در  ساخت    دانش  ساختن  اصلی  کار  و  ساز  در  دهی  است.  اجتماعی  ساختارگرایی  و  رویکردهای  عوامل  نقش  رویکرد  این 

 و اجتماعی به همراه و در تعامل باهم و در ارتباط با بافت و یا زمینه یادگیری برجسته است. فرایندهای شخصی 

حققان حوزه آموزشی  مندی برای مربیان و مگرایی اجتماعی و ادبیات مربوط به آن کاربردهای ارزشپذیرش دیدگاه سازنده    

این دارند.  یادگیری  شناخت  و  دانشکل  اجتماعی  ماهیت  بر  تعامل  شناسی،  نتیجه  دانش،  که  است  معتقد  و  است  استوار  ش 

 گرایی، کسب دانش امری مشارکتی، فراشخصی و تجربی است.  اجتماعی و کاربرد زبان است.؛ بنابراین در این نوع سازنده

و       اساس  ویگوتسکی  سازندهپایهمطالعات  برنای  در  را  اجتماعی  بمهگرایی  او  تأکید  است.  داده  شکل  آموزشی  نقش  های  ر 

داند،  سایرین یا مفهوم اجتماعی را در یادگیری، مربیان را جهت آزمودن مجدد این حوزه که یادگیری را یک فرایند شخصی می

 تحت فشار قرار داده است. 

 

 گرایی سازنده و معلم

می  متفاوت بر سخنرانی مبتنی محور معلم آموزش سنتی رویکرد از گراییسازنده بر مبتنی آموزش آشکار و روشن طور به     

 عنوان به را زیر موارد توان می کلی طور بیشتر است به مراتب به گراییسازند روش اثربخشی است داده نشان تحقیقات باشد.

 :نمود قلمداد گراسازنده فراگیر پرورش در نقشش و گراسازنده  معلم گیری از بهره مزایای

 .شونددرگیر می فعال ایگونه به هاآن وقتی شودمی تربخش لذت یادگیری و گیرندمی یاد بیشتر هابچه ✓

 گراسازنده  معلم کند.کار می بهتر شود متمرکز صرف سپاری  خاطر به جای به درک  و تفکر روی که زمانی تربیت و تعلیم ✓

 .است متمرکز کردن درک و فکرکردن چگونه یادگیری روی

 پردازندمی  یادگیری ای بهگونه به فراگیران سازگرا و ساخت درس هایدر کالس باشد.می انتقال قابل گراسازنده یادگیری ✓

 .ببرند کار به دیگر هایمحیط در را آن بتوانند که

 هایررسیب و بر سواالت مبتنی یادگیری که هنگامی دهد.می را گیرندمی یاد هاآن آنچه مالکیت فراگیران به گراییسازنده ✓

 .دهدمی رخ امر این کنند ایفا نقش ارزشیابی و طراحی در هاآن و باشد فراگیران

می  درگیر و انگیزاندرا برمی فراگیران گراییسازنده واقعی، دنیای بستر در اساسی یادگیری هایفعالیت گرا سازنده معلم ✓

 .سازد

 .کندمی تاکید آرا تبادل و مشارکت بر مبتنی درس کالس محیط ایجاد به گراسازنده معلم ✓

 و دهد تغییر را های یادگیریمحیط بگذارد، بحث به فراگیران عالیق میان را درسی یبرنامه و بوده فکور بایستی معلم     

 پرورش و  حقایق بین ارتباط ایجاد بر معلم و سازگرایی ساخت نظریه تحت دهد. انطباق  فراگیران وتجارب  عالیق به را  آموزش

 و تجزیه به را آنان و کندمی سازگار فراگیران هایپاسخ با را خود هایمعلم استراتژی دارد. تمرکز  فراگیران در جدید اتادراک

پیش تفسیر تحلیل، بین   گفتگوهای و  پاسخ باز هایپرسش بر شدت به همچنین معلم نماید. می تشویق اطالعات بینیو 

 را اندآنچه یادگرفته بکارگیری راه آنان به و نمایندمی مطلع آن بودن مفید و درس  ت اهمی از را فراگیران  .دارد تاکید فراگیران 

 نوع این دیگر خصوصیات از شود.معنادار می فراگیران برای یادگیری بنابراین، دهند.می نشان واقعی زندگی هایموقعیت در
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گردد. )مومنی مهموئی،  می حفظ درس کل در هتوج این جلب که باشدمی درس آغاز در فراگیران نمودن توجه جلب معلم، 

1387.) 

 موفقیت و صحیح که انجام باورند این بر زیرا نمایند؛می استفاده  درونی انگیزش راهبردهای از بیشتر گرا،سازنده معلمان     

 (. 1387شود. )موسوی زاهد، می رفتار تقویت و خاطر  رضایت موجب فعالیت، آمیز

 

 گرایی اجتماعی نقش معلم در سازنده

 دارد که عبات است از:   ای یژهو هاینقش اجتماعی، گراییسازنده الگوهای در معلم

 یادگیری  و آموزش جریان گری تسهیل -

 دهنده و نه سخنرانی، الگو فعالیت متعدد ارائه -

 مشاهده کننده  -

 کننده و ارائه دهنده مسأله در جهت مدیریت و انگیزشسوال -

 اندوزی و کاوش تجربه سازمان دهنده محیط برای -

 هماهنک کننده روابط عمومی و بهبود روابط سعه صدر  -

 مستندساز جریان یادگیری -

 ی شدنپرداز نظریه پردازی و الگوی نظریه -

آموزشی      و  روانی  اجتماعی،  ساخت  به  یادگیری  میمحیط  صورت  آن  در  یادگیری  که  دارد  اشاره  و  ای  پیشرفت  و  گیرد 

-های حمایتدهد و شواهد حاکی ازآن هستند که یادگیرندگان با انگیزه در محیطتأثیر قرار میا تحتآموزان رهای دانشنگرش

 (. 2010کوهتی و همکاران، بخش خودکارآمدی باالتری دارند. )ال

 

 تعلیم و تربیت 

 o.c onnor      از تربیت و تعلیم ویدگمی تربیت«  و  تعلیم فلسفه بر ای کتاب »مقدمه در انگلستان  لیورپول  دانشگاه استاد 

 :شودمی تشکیل زیر امور

   ها.گرایش  مهارت، معلومات، انتقال در روشی یا تکنیک دسته یک الف:

 کند. می تأیید هاتکنیک اجرای که هاتئوری دسته یک ب:

 کسب تعریف این در دانشده ها منعکسگرایش و هامهارت معلومات، انتقال هایهدف در که هاآرمان یا هاارزش دسته  یک ج:  

 باشد. می معلومات انتقال بر روش ناظر تربیت و تعلیم و شده تلقی مهم هامهارت و معلومات

 به را تربیت و تعلیم و تربیت« تعلیم فلسفه یک کتاب »بنای در ایلینویز دانشگاه تربیت و تعلیم استاد برودی پرفسور       

 جریان در که اموری مانند است خارج تربیت و تعلیم مفهوم که از را آنچه ابتدا د.ده می قرار بحث  مورد یادگیری کنترل عنوان

 با را تربیت و تعلیم رابطه و سپس کندمی ذکر باشند،می بدنی وقایع به و مربوط گردند.می ظاهر خودبخود تکامل و رشد

 طریق از که یادگیری مثال عنوان به نیست. انیکس یادگیری با تربیت و  تعلیم برودی پروفسور به نظر نماید.  بررسی یادگیری

 بدون ترعبارت درست به یا  آگاهی بدون و خود به خود یادگیری جریان در و فرد گیرد.می صورت  مشروط العملایجاد عکس

 مربی و رددا الی ایده جنبه تربیت و  دیگر، تعلیم طرف از ندارد، تربیتی جنبه وجه هیچ به آموزد را امری صحیح، فهم شدن دارا
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 بحث مورد دارد قرار کنترل تحت که ها یادگیری از دسته آن بنابراین دهد،  رشد وی در بیاموزد باید فرد که را آنچه خواهدمی

 دهد: می قرار بحث مورد را تربیت نوع سه برودی پروفسور باشد.می تربیت مربوط و تعلیم با و است تربیتی

با  اجتماعی تماس گیرد.می صورت خود به خود  ریباتق تربیت نوع این محیطی: تربیت الف:  فراگیری سبب دیگران فرد 

 شود. می رو پیاده در رفتن راه معین، غذای مثل اموری

 عنوان به دارد عملی بیشتر جنبه و شودمی آموخته فرد به غیرتربیتی موسسات یا خانواده در  آنچه رسمی: غیر تربیت ب:

 شود.یم تلقی غیررسمی تربیت و تعلیم

می تشکیل وظیفه انجام برای  ایموسسه  و است واضح دو هر  دادن یا عادت یا تعلیم قصد رسمی تربیت : دررسمی تربیت ج:

 شود.

 دوباره یا ساختن دارد: »دوبارهمی بیان چنین  را تربیت و تعلیم تربیت« مفهوم و تعلیم و کتاب »دموکراسی در دیوییجان     

 قادر بهتر را فرد  بعدی تجربیات کنترل و هدایت برای و کند پیدا گسترش تجربه معنای منظور اینکه به تجربه دادن سازمان

 است جریانی خاص دارد. تجربه اهمیتی تجربیات دادن سازمان دوباره  و آن عناصر و تجربه معنای به توجه تعریف این سازد. در

 شده تشکیل هاپدیده  حوادث، اشیاء، از اشخاص، که محیط و فرد درک قدرت و ها مهارت ها،هدف  تمایالت، افکار، آن در که

 (.1384است. )شریعتمداری،  موثر فرد بعدی هایفعالیت در تجربه این نتیجه گذاردمی اثر یکدیگر روی

 

 تعلیم و تربیت  اهداف  و گراییسازنده ینظریه

 تربیت  و تعلیم و مقاصد اهداف دارد. تعیین مقصدی به  رو فرآیندی  هر که است  واضح پر است. فرآیند یک تربیت و تعلیم    

 یحوزه است( و مطلوب که  است چیزیآن )هدف هاارزش ی حوزه در است  کاری اهداف این تعیین  که چرا است. فلسفی کاری

 رو یعنی هاارزش یدرباره تفکر و  بوده هاارزش یتفکر درباره مستلزم تربیت اهداف تعیین است. فلسفه قلمرو در صرفا هاارزش

 حقیقت  برسند. در عقالنیت رشد به  تا است شاگردان به کمک و تربیت تعلیم اساسی اهداف از یکی فلسفه. قلمرو  و حوزه به

 یا خردمندی مقام به فراگیران رساندن گویاتر، عبارت به است. شناختیمعرفت از تفکر ناشی  تربیتی هدف  یک عقالنی  بعد رشد

 (.1384است. )شریعتمداری،  آنان یح درصح قضاوت یقوه رشد

 اظهار  که هم هستند افرادی اگرچه است. شده مطرح نظران صاحب سوی از  متفاوتی نظرات تربیت و تعلیم اهداف باب در     

 سیستم معماری  برای و غایتی پایان هیچگاه است:   معتقد دریدا مثال عنوان  به شد. قائل هدفی  تواننمی آن  برای دارندمی

 (.2000ندارد. )پیتر،   وجود تربیت و تعلیم

 مشخص داشت: نظر مد را جنبه پنج حداقل باید تربیتی هایهدف تعیین در که  : معتقدند اندیشمندان از بسیاری اما    

انسانویژگی و خصوصیات نمودن  موجود، تاریخی شرایط نمودن روشن و ارزیابی مکتب، اساس بر نظر مورد آل ایده های 

اقتصادی،  تحوالت بینی پیش موجود، تاریخی موقعیت و شرایط در رشد به رو نسل جایگاه به نسبت دیدگاه خود نمودن روشن

 در  و این ارتباط در الزم اقدامات انجام و تحوالت این از روشن تصوری  کردن پیدا و فرهنگی هایارزش و سیاسی اجتماعی،

 امکانات بررسی و  نگری و آینده  بینیپیش  و  جامعه در آینده نسل جایگاه و اهمسئولیت وظایف، از روشن تصور یارائه نهایت

 (. 1369آن. )میرلوحی،  به مربوط
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 های آن در تعلیم و تربیت گرایی اجتماعی و داللتسازنده

 یادگیری مبتنی بر اجتماع و فرهنگ -1

سازنده     رویکرد  کاملدر  فرایند  تحول  اجتماعی،  زیگرایی  طبیعی،  فرهنستکننده  و  افراد شناختی  تمامی  در  که  است  گی 

گیرد. تحول و یادگیری آدمی  اند، صورت می اجتماعی و فرهنگی که قرار گرفته-بدون توجه به سن، جنس، نژاد، طبقه اقتصادی

رد  یابد و حتی در فها، معنای فرهنگی می حاصل تعامالت اجتماعی یا هر زمینه اجتماعی است که بر اساس شرکت در گروه

 (.1387)ابرهیمی قوام،  درونی می شود.

شود و ابعاد فرهنگی بر آن تأثیرگذار است.  شود که نظریه و عمل در خالء انجام نمیطبق این دیدگاه تربیتی، فرض می       

می مطالب،  ارائه  نحوه  هم  و  یادگیری  و  تدریس  موضوعات  و  رسمی  دانش  هم  محیلذا  و  تاریخی  سابقه  تأثیر  تحت  ط  تواند 

 را به وجود آورده است، قرار گیرد. فرهنگی که آنها

 

 رسیدن به منطقه تقریبی رشد  -2

می       رخ  یادگیری  فرایندهای  دنبال  به  تحول  و  رشد  فرایندهای  که  است  معتقد  نظر،  ویگوتسکی  این  اثبات  برای  دهد. 

به کمک بزرگساالن یا دوستان  آیند  الیف برنمیای از تکی انجام پارهویگوتسکی نشان داده است کودکانی که به تنهایی از عهده

شوند تا مستقال مسائل را حل کنند، آموزند. به سخن دیگر وقتی که کودکان به حال خود رها میبزرگسالشان انجام کارها را می

کنند توانایی  می دهند و وقتی که با همکاری و کمک بزرگترها یا کودکان به حل مسأله اقدام  یک نوع توانایی از خود نشان می 

 بیشتری نشان می دهند. 

 

 اجتماعی کودکان  -رشد شناختی -3

آنچه در مدرسه آموخته می     اینست که  از مشکالت آموزشی،  به موقعیتیکی  واقعی زندگی نیست.  شود، قابل تعمیم  های 

ی اتفاق نیافتد.  ود انتقال یادگیرشداند که باعث میگرایی اجتماعی علت این  مساله را موقعیتی بودن شناخت مینظریه سازنده

می ما کمک  به  موقعیت  یادگیری  ایده  طریق  از  نظریه  این  اصل،  مرتبط  در  زندگی  مقتضیات  با  را  تربیت  و  تدریس  که  کند 

 کند که شاگردان: دهی می ای سازمانسازیم. بدین ترتیب که معلم و فعالیت درسی و تربیتی را به گونه

 ائل تدوین کنند. ها و حل مسواقعههایی را برای تبین فرضیه  -

 آوری اطالعات بپردازند. ها به جمعبرای آزمون این فرضیه -

 گیری کنند. های خود نتیجهبر اساس یافته -

این نتایج جستجوگری خود را برای حل مسئله و   - فرایندهای فکری مورد نیاز در این امر به کار گیرند. شرط مهمی که 

اصیل   باشند  دارا  باید  سازندهمسائل  در  آنهاست.  بودن  واقعی  میو  ترغیب  معنادار  زمینه  یک  در  اصیل  تکالیف  شود.  گرایی، 

 (. 1398)فتحی، 
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 گیری نتیجه

 که کنندمی که تالش افرادی باشدمی آموزشی اعمال کل برای دالیلی و اهداف ها،ارزش بیان پی در تربیت و تعلیم فلسفه    

گرایی اجتماعی  بخشند. جستار حاضر به منظور واکاوی نظریه سازنده بهبود را تربیت و لیمتع روند فلسفی مبانی به توجه بدون

 های آن در تعلیم و تربیت انجام گرفته است.  و داللت

گرایی اجتماعی نسبت به واقعیت و جهان هستی و همچنین کسب شناخت  ن است که سازندهنتایج این جستار حاکی از آ     

ای است چند بعدی و  گرایی است، و نظریهگرایی اجتماعی یکی از انواع سازندهواقعیت است. نظریه سازنده معتقد به نسبی بودن

گر معلم در جریان تعلیم و  دار است. تاکید بر نقش هدایتهمه جانبه که در قلمرو تعلیم و تربیت نیز از اثرگذاری باالیی برخور

گرایی در تعلیم و تربیت بر این باور است که مربیان باید به  اجتماعی است. سازنده گرایی  تربیت از نکات مهم در دیدگاه سازنده

 گرایانه تفکر در خصوص یادگیری اعتقاد پیدا کنند. یک شیوه کل
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Abstract 

In all school education systems, the main pillar of education is teachers and teachers are also educators and 

influential models of education, so teaching job is one of the most sensitive and responsible jobs in society. 

Education is the most important institution that is responsible for the education of individuals in any society. 

Constructivism is a method by which people learn the content with great attraction and also teachers have more 

productivity and satisfaction of constructivism approach, many welcomed by both teachers and students to this 

theory and approach has been observed, one of these theories is social constructivism theory. Social 

constructivism is a psychological-philosophical perspective that focuses on the activeness of the learner in the 

field of knowledge and the fundamental role of society in the construction and refinement of education and is 

derived directly from the Vygotsky theory of transformation. Vygotsky emphasizes the role of society in 

individual development and the root of many thoughts and researches of many social constructive theorists goes 

back to his theories. This paper, which has been done by descriptive and analytical method based on library 

studies, tries to explore the theory of social constructivism and its implications in education . 
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