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جمضيح مترتو
سيدهش رياضى، به چاپ رشد آموز ر+ايى در مجلهگرسازفى ساخت!وايى و معرگرفتارطى سال!هاى گذشته، مقاالت متعددى در نقد ر

گاه ديد+د آمده است، مقايسـهجوان به وشى اير آموز+ايى در جامعـهگرسازگاه ساخت!وجه به آشنايى نسبى كه با ديـداست. در نتيجه، با تـو
سد.گاه مفيد به نظر مى!رفتارى سنتى با اين ديدر

د.ار گيرد استفاده قراند مورايى، مى!توگرسازگاه ساخت!وش!هاى تدريس رياضى بر مبناى ديداحى روص اين مقايسه، در طربه!خصو

دانشگاه بريتيش كلمبياكس، روِنويسنده: النيال الك
دانشگاه شهيد بهشتىا گويا، هرجم: زمتر

ايىگرسازساخت"وايىگرفتارر
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دانشم مفهو
 تـلـفـيـقـىِهـاى دانـشـىعـه�اى از سـاخـتــار دانـش، مـجـمـو 

قت يكف نظريه�هاى شخصى و مـوه�ها) است كه معرارح�و(طر
 تجربه و هدايتِاى تفسير جهان است و آن نظريه�ها، بر5هد دربارفر
ند؛ار مى�گيرد استفاده قرفتار، مورر

هاى مختل<اى باورد كه داراد ساخته مى�شوسط افر   دانش تو
ها، حاصل تجربه�هاى مختل< آن�هاست؛هستند و آن باور

دنك كر   بين تدريس و تعليم و تربيت، اطالعات و دانش، در
اع مختـلـ< دانـش از جـمـلـه دانـشدن، و سايـر انـوو بـاور كـر

د.د دارجوت واشناختى، تفاوفر

دانشم مفهو
اقعيتاقعيت عينى يا تطابق بـا يـك وصي< يـك و   دانش، تو
عينى است؛

مان�دهى شـده اسـت واتبى، سـاز   دانش به طور سلـسـلـه مـر
5ب تـعـريـ< شـدهاى سـاده و خـوانـد بـه قـطـعـات/ اجـزمـى�تـو

د؛اطالعات، تقسيم شو
ا يا قطعات است.ع اجزى مجمو  كل، مساو

ايىگرساخت و ساز

گاه�هاى بين ديد�مقايسه
ايىگرفتارر

و



±π±π±π±π±πسال بيست و يكم  ،  ١٣٨٣

دانشگاه شهيد بهشتىا گويا، هرجم:ز متردانشگاه بريتيش كلمبياكس، روِنويسنده: النيال الك

انى به عنويادگير
دانش صحيح است؛ا/قطعات ى اجزدگذارُتشخيص و ك   
ند؛د دارجون�ها و حقيقت�هايى كه «آنجا هستند»/ وكش< قانو   

سيدن به يك كل (از طريق جمـعاى جدا از هـم و رشد اجز   ر
ا).اجز

سى در�نامهبر
ت�ها كه قبل از تدريس، تعيينعه�اى از دانش�ها و مهارمجمو   

د.نده، منتقل شوشده است و بايد به دانش�آموز/ يادگير

هدف�هاى تدريس
ًك�هاى خـاص (مـثـالاننـد بـه مـحـران بايـد بـتـو دانـش�آمـوز  
ال�هاى امتحان)، پاسخ صحيح بدهند؛سؤ

هاى خـاص،فتارسى يا ر در5نامـه   بايد نسبت به هدف�هـاى بـر
د.ى در حد تسلط ايجاد شويادگير

انى به عنويادگير
   تغيير مستمر، فعال، پويا و هدفمند است؛

اينده،مى كه به طور فزب�هاى مفهوچو بديل�ها و چار5سعه   تو
د؛ه مى�شو خبرِمىب�هاى مفهوچوشبيه چار

مينه�هاى اجتماعى، تجربه باگو در ز   از طريق بحث و گفت�و
ى دانش ساختهگيراى استفاده و به�كـارمحيط فيزيكى، تالش بر

مى، حاصلاى حل تضاد مفهـودى، و برشده در محيط�هاى فر
د؛مى�شو

د.آيند جذب و هضم، حاصل مى�شو از طريق فر 

سى در�نامهبر
اى انتخاب فعاليت�ها و تجربه�هايى است كه از طريق   مبنايى بر

ت خاصى، امكان تحقـقى دانش و مهارآن�ها، اهداف يادگيـر
مى�يابد؛

م تجزيه و تحليل مستمر بهنجى است كه مستلـزقعيت بغر مو 
دن فعاليت�هـاىدن و اثربخش بـومنظور تشخيص متنـاسـب بـو

تاب بر عمـلتاب در عمل و بازى است و اين كار، با بـازيادگير
د؛سط معلم، ممكن مى�شوتو

فتن دانـشنظر گرى است كه بـا در   شامل فعاليت�هاى يادگيـر
د؛ قصد شده، انتخاب مى�شوِىنده و نتايج يادگيرقبلى يادگير

تبط است.نده، با معنا و مراى يادگير   بر

هدف�هاى تدريس
ندگان، تسهيل مى�كند؛سط يادگيرا توى رآيند معناساز   فر

ى و استقالل هريك ازشنفكر ذهنى/ رو5سعهشد و تو   باعث ر
د؛نده�ها مى�شويادگير

املى كهكا به تمام عوّاه�هاى مفيد و قصد شده و با ات   از طريق ر
سى در5نامهج از برند (مانند دانش خاره» مى�شود «خبرباعث عملكر

اتات ماندگار در تفكـرسه�اى)، باعث ايجاد تغييـرسمى مـدرر
د؛ان شودانش�آموز

ا بـهتبط به هـم رت�ها و دانش�هـاى مـرسيعى از مهـار   طيـ< و
اان ايجاد مى�كند كه هم امكان حل مسأله رنه�اى در دانش�آموزگو

اهم نمايد و هم، پايه�اىن فرناگومينه�هاى گـوقعيت�ها و زدر مو
د.ى�هاى آينده شواى يادگيربر

(  ادامه )ايىگرسازساخت"و (  ادامه )ايىگرفتارر
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حالت�هاى تدريس
تابدن، بازمايش كرگو، آزه، گفت�وى از مبارزآيند مستمر   فر
ه ساختن ساختن و دوبارِندگان، در جرياناده كه يادگيرم و ارو عز
ا طى مى�كنند؛د، آن رهاى خوباور

ى؛سط وى توآيند يادگيرل فرى و كنتر   دانش�آموز ـ محور
كتى بانده با محيط خويش و گفتمان مشار تعامل فعال يادگير  

سمى؛سمى و غيرران با استفاده از زبان رديگر
ى مناسب، كمـكتقاى يادگيرى كه بـه ار استفاده از هر چيـز 

كند؛
انند بر تجربه�هاىنده�ها، تا بتواى يادگيرصت مناسب بر  ايجاد فر 

ند تا تضادهـاىنتيجه، قادر شـوتاب داشته باشنـد و درد، بازخو
ا با تجربه�هاى جديد، حل كنندد رد خوجوك�هاى موبين فهم و در

ند.ا در نظر بگيرك�هاى بديل رو فهم و در

نقش معلم
ان، بـرى، در حالى كه دانـش�آمـوزمديريت محيط يـادگـيـر   

دكفـااينده�اى، خـود مديريت مى�كنند و به طـور فـزى خويادگيـر
ند؛مى�شو

جه به شناخت فهم وى مناسب با تـو فعاليت�هاى يادگير5ايهار  
اتسى كه منجر به تغيير در5نامهان و هدف�هاى برك دانش�آموزدر

د؛ندگان شوب در يادگيرمى مطلومفهو
ان، به منظور شـنـاخـتفتار دانـش�آمـوزگر فـعـال ر� مشاهـده 

احى فعاليت�هاىات آن�ها و طرات و تصورد تفكرجوضعيت موو
اى آن�ها؛ى مناسب بريادگير

ى�هاىم�سازسيعى از مفهو و5دن نسبت به دامنهگاه بودن و آباز بو   
ند.ع دارقوبديلى كه امكان و

نقش دانش�آموز
ا بر تجربه تحميل مى�كند فعاالنه و هدفمند، ساختار و معنا ر 

د؛ك كند و در محيط، به كار گيرا بهتر درتا آن ر
ى است؛آيند يادگيرل در فرن كنتر   كانو

اجع به دانـشى، رآيند يادگيـرمسأله حل كن فعـال كـه در فـر   
د؛گو مى�كند تا قانع شوليد شده، آن�قدر بحث و گفت�وتو

اىى خويش، احساس تملك مى�كنـد و بـر   نسبت به يادگيـر
ى تعيين مى�كند. كار5نامهآن، بر

حالت�هاى تدريس
ان؛   انتقال دانش از معلم به دانش�آموز

ى؛سط وى توآيند يادگيرل فرى و كنتر   معلم�محور
ى ازگيراى جلوچك براى كو   شكستن دانش به دنباله�ها/ اجز

خطا؛
ى ازگيراى جلـوكت گام به گام و از ساده به مشـكـل، بـر حر 

خطا.

نقش معلم
ى؛آيند يادگيرقعيت و فرل دقيق مو  داشتن كنتر 
آمدترينچك به منظور كارى در بسته�هاى كوار دادن يادگيرقر  
نده؛ش حمل و انتقال آن به يادگيررو

ان،سى�اى كه بايد به دانـش�آمـوزع درضو    تسلط معلم بـر مـو
د.منتقل شو

نقش دانش�آموز
سطقتى كه تـو منفعل دانـش كـه و5به طور كلى، جذب�كنـنـده  

ا مى�دهد.د انتظار رد، پاسخ مورى تحريك مى�شومحيط يادگير
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تصور نسبت به خطا
د.ى هستند و بايد از آن�ها، اجتناب كر خطاها مانع يادگير 

ارزيابى
ك�هاى مشخص شده.ستى پاسخ�هاى داده شده به محر در 

ى يادگير�ديت�هاى عمدهمحدو
سط معلم؛ايه شده تواى ارستى محتو در 

سط معلمايه شده تواى اراى جذب محتوفيت دانش�آموز بر   ظر
ى آن؛و نگهدار

ان دانش پيش�نياز دانش�آموز.   ميز

ايامز
ان؛سى به دانش�آموز در5نامهاى براحت محتو انتقال سريع و ر 
مندى به تالش معلم؛ حداقل نياز 
آيند ياددهى ـدن تخصص�هاى پداگوژيكى در فر چشمگير نبو 

ى؛يادگير
ى كم، تدريس قابل پيش�بينى.خطرپذير  

تصور نسبت به خطا
ات و ايده�هاى بديل هستند؛ تفكر5له   خطاها، به منز

دنموآيند ساخـتـن و آزى فر   خطاها، بخش حيـاتـى و ضـرور
نظريه�هاى شخصى هستند؛

ندگان،ك يادگيراهد مفيدى از ماهيت فهم و در   خطاها، شو
ايه مى�دهند.ار

ارزيابى
 با آن�هاًان، قبالدن استفاده از مسايلى كه دانش�آمـوزمفيد بـو  
اجه نشده�اند؛مو
اى تعيينن�هاى قلم و كاغذى برموديت�هاى آزشناخت محدو  

ان و استـفـاده ازمى دانش�آمـوزك مفـهـو فهـم و در5عمق و دامـنـه
نده�هـاى مشاهـدات، پـروِش�هاى بديل شامـل چـك�لـيـسـترو

ن�هاىمـوال�هـاى بـاز ـ پـاسـخ، آزشخـصـى، مـصـاحـبـه، سـؤ
دى و نظاير آن�ها.عملكر

ى يادگير�ديت�هاى عمدهمحدو
دان تا ايده�هاى خواى دانش�آموزصت كافى برمان و فردن ز   نبو

تابشيابى كنند، بر آن�ها بازا ارزند، آن�ها رميان بگذارا با هم درر
ند؛ه بسازا دوبارداشته باشند و آن�ها ر

ه�هاىارح�وا و ساختار دانش قبلى و طرسى به محتوعدم دستر  
ذهنى دانش�آموز؛

ى بادن فعاليت�هاى يادگيـرس بـودن و قابل دسترمناسب بـو   
ان.جه به دانش قبلى دانش�آموزتو

ايامز
ان؛ات دانش�آموزام به تفكر احتر  
5سعهى و توآيند يادگيران طى فـرضيح خطاهاى دانش�آموز تو  

ى؛شناختى و
 بامعنى؛ِى يادگير5تقادهنده ار  
سيعى، قابلمينه�هـاى ود و در زدانش به خوبى حفظ مى�شـو   

د است؛كاربر
د.ى مى�شو باعث ايجاد استقالل در تفكر و يادگير  
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معايب
آيند تدريـس،ع فراى اين نـوى برُراه ميان�بر اسـت، و رَمان�ب   ز

د؛د ندارجوو
اا به اجرگرساز تدريس ساخـت�و5نامهقتى كه يك بـردر ابتدا، و  
د؛اهد بوه خومخاطراى معلم، يك فعاليت پرمى�آيد، تدريس بردر

5هايـى در دورگـرسـازل سـاخـت�وگار اصـوى سـازگـيـر بـه كـار  
ح و تعديل چشم�گير عمل تدريـس اسـتم جرسطه، مستـلـزمتو

ى).ادايم يادگيرى در پار(تغيير

ان�شناسىريشه�هاى رو
دكان نسبتاتى كه كوات و تصورد تفكر تحقيقات كيفى در مور 

ند؛به جهان دار
ه.ان پياژهاى ژ   شناخته شده با كار

معايب
قعيت�هاى جديدى دانش در موگيرد دانش�آموز در به�كار  عملكر 

قعيت�هاى ناآشنا، ضعي< است؛و حل مسأله در مو
ابسته هستند؛ى، به معلم واى يادگيران بر دانش�آموز 
سمىسه�اى و رياضيات غيررتباط و اتصال بين رياضى مدر ار 
سه استفاده مى�كنـنـد،ج از مدران در خـارسيعى كه دانش�آمـوزو
د.د ندارجوو

ان�شناسىريشه�هاى رو
انات؛ك ـ پاسخى با حيوى محرّ تحقيقات كم 
هاى بى ـ�اف ـ�اسكينر. شناخته شده با كار 

(  ادامه )ايىگرسازساخت"و (  ادامه )ايىگرفتارر

فته شده ازگربر


