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الکترونیکییادگیري دررویکردهاي ساختارگرایی اجتماعیکاربرد 

1حسین کارشکی

استادیار روانشناسی تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد

:چکیده

یکی از مهمترین و جدیدترین دیدگاههاي مربوط بـه یـادگیري و نحـوه شـکل گیـري                 

کار اصـلی سـاختن دانـش در        هم سـاخت دهـی سـازو      . دانش، ساختار گرایی اجتماعی است    

در این رویکرد نقش عوامل و فرایندهاي شخصی و         . رویکردهاي ساختارگرایی اجتماعی است   

. اجتماعی به همراه و در تعامل با هم و در ارتباط با بافت و یا زمینه یادگیري برجسته اسـت               

ظریـه هـاي   اجتماعی ویگوتسکی، نظریه ساختاري پیـاژه، ن -این باور ریشه در نظریه فرهنگی     

یادگیري مبتنی بر مردم شناسی و جامعه شناسی، مبـانی فلـسفی نـسبیت گرایانـه و جمـع              

این رویکردها نقش مهمی در تحوالت آموزشـی و روانـشناختی داشـته و منـشا            . گرایانه دارد 

پـذیرش ایـن    . پیدایش روشهاي آموزشی و یادگیري همچون یادگیري مشارکتی شده اسـت          

ه کاربردهاي ارزشمندي بـراي مربیـان و محققـان درحـوزه آمـوزش              دیدگاه و ادبیات مربوط   

ساختارگرایی اجتماعی از جهت تاکید بر بافت و زمینه یـادگیري و نیـز هـم             . ویادگیري دارد 

ساخت دهی دانش در یادگیرنده ها ارتباط نزدیکی با یادگیري الکترونیکی دارد و بـسیاري از    

امـروز بـا گـسترش      . این طریق قابل توجیـه اسـت       مبانی روانشناسی یادگیري الکترونیکی از    

فناوریهاي نوین ارتباطی و اطالعـاتی و آموزشـهاي الکترونیکـی، و نیـز ویژگـی بـاز بـودن و                   

محدودیتهاي کمتر این گونه آموزشها، می توان اثرات آنها را در محیطهاي آموزشـی رسـمی               

گیري سـاختارگرایانه  بررسـی ایـن پویـایی هـا و روابـط در چـارجوب یـاد              . هم مشاهده کرد  

چـارچوب سـاختارگرایانه   ارائـه لذا هدف اصلی ما در ایـن مقالـه   . اجتماعی قابل توجیه است   

اجتماعی از یادگیري الکترونیکی است که از طریق شناخت و کاربرد اصول مربوطه می تـوان       

ن را از یادگیر ي الکترونیکی استفاده بهتري برد و یا مکانیـسمهاي روانـشناختی حـاکم بـر آ             

. بهتر شناخت

یادگیري الکترونیکی، ساختارگرایی اجتماعی و یادگیري: واژگان کلیدي

com.gmail@karshki-1
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:مقدمه

یادگیري الکترونیکی همچون هر آموزش  دیگري داراي ویژگی هـاي روانـشناختی خـاص        وآموزش مجازي   

تی محـیط  کار کردن در فضاي مجازي و آموزش از این طریـق مـستلزم تـسلط بـر ویژگـی روانـشناخ       . خود است 

یکی از مهمترین رویکردهاي یادگیري و روانشناسی که توجیه گـر ایـن نـوع آموزشـها و            . است 2مجازي یادگیري 

رویکردهـاي سـاختارگرایی   . یادگیري هاست، رویکردهاي ساختارگرایی اجتماعی یا سازنده گرایی اجتماعی اسـت   

، پالینکـسار (دنـ دانـش تاکیـد مـی کن    4ساخت دهـی  -بر نقش فرایندهاي شخصی و اجتماعی در هم       ،  3اجتماعی

سـاختارگرایی  . مربـوط بـه یـادگیري اسـت        از جمله جدیـدترین مباحـث     ،  مباحث مربوط به این دیدگاه    . )1998

از یک طرف ریشه در مبانی فلسفی نسبیت گرایانـه و از طـرف دیگـر ریـشه در مبـانی فلـسفی جمـع              ،  اجتماعی

بین مـا ارویکـرد هـ  در روانشناسی نیز ایـن  . تی و مردم شناسی استگرایانه دارد و متاثر از نظریات جامعه شناخ

. نظریه هاي ساختارگرایی و نظریه هاي یادگیري اجتماعی قرار می گیرند

و یـا قـرار مـی    ساختارگرایی در روان شناسی در مخالفت با سنت هاي عینیت باورانه یادگیري بوجود آمـده   

قل از یاد گیرنده وجود دارد و معلم می تواند این دانش را به کمـک   دانش عینی و مست   «بودند که گیرد که معتقد    

و واقعیت هستی را مستقل از ذهن و خارج از یاد گیرنده تصور می کننـد      »زبان به همه یاد گیرندگان انتقال دهد      

بـر عکـس در نظریـه    . ندستمستقل خـارج از یـاد گیرنـده بـه ذهـن او مـی دانـ       و دانش اندوزي را انتقال واقعیت  

ساختارگرایی واقعیت عینی جهان بیرون مستقل از یاد گیرنده فرض نمی شود و چنین تصور نمی شـود کـه یـاد            

بـسیاري از اندیـشمندان پیـرو رویکـرد     . گیرنده از راه یادگیري نسخه اي از این جهان را به ذهن خود می سـپارد  

بنـابراین مـی تـوان گفـت     . )2000، وولفولـک (کـه جهـان قابـل دانـستن اسـت         قبول ندارند ساختارگرایی حتی   

بخشیدن ساختارگرایی به آن دیدگاه یادگیري گفته می شود که بر نقش فعال یاد گیرنده از درك و فهم و معنی              

به آن دیدگاه گفته می شود که )1387، در سیف،    1992(اسنومنویا به اعتقاد بایلر   . به اطالعات تاکید می کند    

نی رخ می دهد که یادگیرندگان از اندیشه ها و تجارب خود تفسیرهاي شخـصی  معتقد است یادگیري معنادار زما  

در ساختارگرایی واقعیت بیشتر در ذهن یاد گیرنده است و اوست که واقعیـت را بـر پایـه تجـارب                 . به عمل آورند  

نش بـر  در ساختارگرایی به طرز ساختن یا پدیدآیی دا. خود شکل می دهد و یا دست کم به تفسیر آن می پردازد         

. تاکید می شودو باورها ، ساختارهاي ذهنی، مبناي تجربه شخصی

2 - virtual learning
3-social constructive perspectives
4- co-constructing knowledge
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طبق این مفهوم ما نبایـد دانـستن را   ،  است 5یادگیري موقعیتی ،  یک مفهوم مرتبط با نظریه ساختارگرایی     

پیروان ایـن دیـدگاه معتقدنـد کـه    . از انجام دادن یا آنچه آموخته شده است را از چگونه آموخته شده جدا بدانیم      

. مقاصد و تکالیفی که در آنها به کار می رود وابسته اسـت ، موقعیت هابعضی دانش ها به ، شناخت موقعیتی است  

تاکید بر . دیگر هر دانش وابسته به مقاصد و موقعیت هایی است که در اصل براي آنها ساخته شده است       به سخن   

از دیگـر نکـات ایـن    )1379، سیف، 1994، سیکولدر(تفکر انتقادي،  تفکر تاملی ،  فرایند در مقابل فرآورده تفکر    

. رویکرد است

ویگوتـسکی و نیـز   ، برونـر ، پیـاژه ، گشتالتی ها، نظریه ساختارگرایی بر پایه نظریه ها و پژوهش هاي بارتلت     

یکی از روان شناسانی که مطالعاتی پیرامون حافظه انجام . )2000، وولفولک(فلسفه پرورشی دیوپی استوار است 

او بـر اسـاس   . اسـت )، منبـع قبلـی  1932(بارتلـت ، و یافته هایی در ارتباط با نظریه ساختارگرایی پیـدا کـرد          داد  

داسـتانی را مـی   آزمایش انجام شده در مورد حافظه و در زمانها و با افراد متفاوت نتیجه گرفت که موقعی که مـا           

یعنـی بـه سـاختن    . درك مـی کنـیم  آن را، به کمک ربط دادن آن با ساخت هاي شـناختی موجودمـان   ،  خوانیم

معنایی که هم موجه و هم منطقی است می پردازیم هر چند که ممکن است همان معنـاي مـورد نظـر نویـسنده         

. نباشد

از آنـــــــجا کـه رویکـرد    . رویکرد ساختار گرایی نیز مصون از انتقاد نبوده است    :ساختارگرایی اجتماعی 

مات بدست آمده از راه مقایسه مـستقیم الگوهـاي ذهنـی بـا عینیـت را          بررسی صحت و سقم معلو    ،  ساختارگرایی

ساخت درست و معتبر را چگونه بـر  ،به این سوال که ذهن از بین ساختارهاي گوناگون     در پاسخ   ،  معتبر نمی داند  

ی ها از بین حقیقت هاي مختلف کدام یک یا کدام یک، یا به عبارتی دیگر   (دندارپاسخ قانع کننده اي     ،  می گزیند 

یعنـی صـورتی از   -کهاي نیرومندي به ورطه نسبی گرایـی مطلـق   الساختارگرایی بدون چنین م   . )درست تر است  

-اعتبـاري یکـسان کـسب مـی کنـد     ، یـا تـوهم  اعم از واقعیت  ،  نظریه که در آن تمام الگوهاي ساخت دهی ذهن        

اره هـاي شـناختی گونـاگون در ذهـن     از این رویکرد ظاهراً در هیچ یک از دو شاخص زیر یعنی انگ        . خواهند افتاد 

، اجماع انگـاره هـاي شـناختی افـراد    . یک فرد و اجماع در انگاره هاي شناختی ذهن افراد تناقضی دیده نمی شود       

که به موجب آن دانش صرفاً محـصول فراینـدهاي تعـاملی و ارتبـاط متقابـل      . همان ساختارگرایی اجتماعی است 

معتقد است رویکردهاي ساختارگرایی اجتماعی بر نقـش و  )1998(نسکار الیپبر این اساس . افراد با همدیگر است   

عالوه بـر ایـن او   . دنساخت دهی دانش تاکید می کن-وابستگی هاي متقابل فرایندهاي اجتماعی و شخصی در هم   

5-  situated learning
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عینی را رد مـی کنـد و بـه جـاي آن    وجود دارد که ایده دانش  ]اجتماعی[ساختارگرایی دیگري . . . «: معتقد است 

». درگیري شخص در دیالوگی با دیگران تحول می یابدمعتقد است که دانش در اثر

رویکردهاي ساختار گرایی  اجتماعی در مورد یادگیريو کاربردهايافرض هپیش 

در مورد رویکردهاي ساختار گرایـی اجتمـاعی متـصور    زیر را با مبانی مورد برررسی می توان پیش فرضهاي     

تفکر در زمینه اجتماعی و فیزیکی و نه در درون      ،  وابسته به موقعیت است     ن و یادگیري  ناختشازاین دیدگاه   . شد

موقعیتهـاي یـادگیري   ،دانش در زمینه اي که شکل گرفته بهتر یـاد گرفتـه مـی شـود    ، شکل می گیرد  ذهن فرد 

،زیـادي دارد  یتاهمتعامل اجتماعی، زبان و فرهنگ     ،دارد اصالتهم ساخت دهی    ،شبیه موقعیتهاي واقعی است   

،مـورد تاکیـد اسـت    یادگیري فعال و یادگیرنده محور     ،روشهاي بحث ،  است محیطهاي یادگیري پیچیده  تاکید بر 

پـردازش از بـاال بـه    ،اثربخش و مهم استطرح دیدگاههاي چندگانه،دارداهمیتانهگدحواس چنکردندرگیر

مشوق یادگیري، انتخـاب، عالقـه   اجتماعی عوامل ،مشخص نیستقبل مسیر یادگیري از،باید صورت گیردپایین

.ایفا می کننددانش آموز رادو نقش معلم ومعلم و دانش آموز هرو است

:اجتماعی باید به نکات زیر توجه داشته باشدساختارگراییویژگیهايبا این پیش فرض ها و 

همراهی مربی و دانش آموز به عنوان فـردي مـشوق و          -2،  ایجاد محیطهاي یادگیري واقعی مرتبط با موضوع      -1

نظـر لو تبادبحث -4،متنوع و طرح دیدگاههاي متکثر   مثال هاي ارائه   -3،  تحلیل گر راهبردهاي حل مساله    

حمایـت از  -6، عالی ذهنی همچون فراشناخت و خودتنظیمی     فرآیندهايپرورش   -5،  مورد تاکید قرار گیرد   

تاکید بر ساخت دانـش و  -8، یادگیري در محیط سرشار از حل مساله-7، مبادلهدانش مشارکتی و مبتنی بر 

خطاهـا  -10،توجه به معلومات قبلی ، تجربه ها و انتظـارات دانـش آمـوزان          -9،  نه انتقال یا تجدید تولید آن     

.در خدمت آن استارزشیابی بخشی از آموزش و-11و فرصت است

عمـده تـرین   -1:، نقـشهاي ویِـژه اي دارد  در الگوهاي سازنده گرایی اجتماعیممعلبا این پیش فرضها و آموزشها، 

، توضیح، الگـو، فعالیـت متعـدد   : ارائه دهنده و نه سخنران -2،  جریان آموزش و یادگیري    يتسهیل گر معلم،   نقش

ده محـیط  سازمان دهنـ -5، مدیریت و انگیزشتدر جه: سوال کننده و ارائه دهنده مساله-4، مشاهده کننده  -3

جریـان  زمستند سـا -7، بهبود روابط و سعه صدر: هماهنگ کننده روابط عمومی   -6،  براي تجربه اندوزي و کاوش    

نظریه پردازي و الگوي نظریه پردازي شدن-8، یادگیري

مبتنـی بـر   ارزشـیابی بایـد   :اجتماعی نکات زیر باید رعایت شـود      هدر ارزشیابی هاي کالسهاي ساختارگرایان    

وگذشـته نگـر   ، نـه فـراورده  تاکید بر فرایند یادگیري و، مبتنی بر سطوح باالي حیطه شناختی، اي واقعی بازده ه 
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جهت تحلیل خود و معطـوف آینـده و براسـاس    ارزشیابی متمرکز برخود و در   ،  نه ایستا پویا و ،کیفی  ،  آینده نگر 

.باشدگذشته

یادگیري الکترونیکیتحلیل ساختارگرایانه اجتماعی از 

گسترش یادگیري الکترونیکی و فناوریهاي نوین نقش مهمی در ظهور و توسعه ساختارگرایی اجتماعی 

داشته است و از طرف دیگر فضاي آموزش مجازي یا یادگیري الکترونیکی همچون هر آموزش  دیگري داراي 

گرایی اجتماعی ویژگی هاي روانشناختی خاص خود است که بیش از هر توجیه روانشناختی دیگري با ساختن 

پست الکترونیکی، ویدئو (این که دانشجو یا دانش آموز از طریق فناوریهاي اطالعاتی نوین . همخوان است

همه حاکی از آن است که ما با دانشجویانی مواجه ) کنفرانسها، چت، گروههاي علمی و غیر علمی الکترونیکی

ن دانش نقش اساسی دارند و می توانند چیزهایی محدودي که ایجاد می کنند در ساختهستیم که ارتباطات نا

در این فضاي جدید جریان انتقال دانش . بدانند یا دانشی بسازند که معلم آنها نقش کمی در ساخت آنها دارد

یک طرفه و از طرف معلم به دانش آموز نیست بلکه فناوریهاي نوین جریان هاي مختلف اطالعاتی به وجود آورده 

، در آندرسون و الومی، 1999(به اعتقاد برانسفورد ، براون و کالینگ . ی در یادگیري دارندکه نقش بسیار مهم

یادگیرنده، دانش، : ، محیط موثر یادگیري کانونی است که چهار عامل موثر یادگیري به آن معطوفند)1385

ي الکترونیکی هم محور این چهار عامل که ساختارگرایی اجتماعی هم اساسی هستند در یادگیر. ارزیابی و جامعه

. هر نوع آموزش و برنامه درسی باید باشند

می توان گفت یادگیري الکترونیکی فرصتهایی را براي هدف یادگیرنده محوريدر بعد یادگیرنده و 

گزینی شخصی، انتخاب روشهاي مناسب شخصی، انتخاب معلم و کانال ارتباطی، افزایش انگیزش و حتی 

) 2002(و اندرسون روریکارتباطات توسعه می یابد یا به اعتقاد ) 1996(به اعتقاد والتر خودارزیابی می شود یا 

یادگیري الکترونیکی چالشهایی را براي مربیان علیرغم این مزایا، . منجر به حضور اجتماعی معنادار می شود

کشف تعصبات و هايفرصت، یادگیري الکترونیکی،)1385(، چنانچه به باور آندرسون و الومی ایجاد کرده 

با مشکل مواجه می شود و اثر گذاري فرا زبانیدیدگاههاي فرهنگی از بین می رود و مشاهده زبان و مهارتهاي 

محیط یادگیري الکترونیکی داراي .منفی بر ارتباطاتی می شود که سازوکار اصلی ساختن گرایی اجتماعی است

آشنایند اما به دانشجویان ابتدا با این مختصات نا. تمختصات فرهنگی، جغرافیایی و زیستی خاص خود اس

تسلط بر قواعد ارتباطی و اجتماعی و . تدریج تسلط پیدا می می کنند و این اثربخشی آنها را افزایش می دهد

مهارتهاي ارتباطی از سازوکارهاي اصلی یادگیري ساختارگرایانه اثربخش است و در یادگیري الکترونیکی نیز 

باید گفت یکی از محتواهاي دانشدر بعد .ارتها، قواعد، فرهنگ، زبان و تسهیل ارتباط ضروري استتسلط بر مه
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یادگیري الکترونیکی ابزارهاي فراوانی در .  ضروري ، مهارت آموزي است که در کنار محتوا باید آموزش داده شود

جز جدایی ارزشیابی.خود بپردازدقرار می دهد تا به گسترش مهارتهاي فکري و یادگیريهیاد گیرنداختیار 

. ارزشیابی در خدمت آموزش و اصالح آن باید باشد.ناپذیر آموزش و براي انگیزش و بازخورد دادن ضروري است

از دید ساختارگرایانه اجتماعی خودارزیابی، ارزشیابی و . لذا باید در آموزش الکترونیکی فرصت ارزیابی فراهم آید

این ارزشیابی در ارتباط با . رشته و تخصص مورد نظر مهم ترین ارزشیابی هستندنگاخبربازخورد همساالن و 

لذا پروژه محوري، کار واقعی، موقعیت طبیعی، موقعیتهاي . تکالیف پیچیده، واقعی، چند بعدي باید صورت گیرد

ین ارزشیابی شبیه سازي شده، آزمایشگاههاي مجازي، موقعیتهاي مشارکتی، استاد خصوصی کمک زیادي به ا

در بعد جامعه محوري باید گفت در آموزش ساختارگرایانه تاکید بر بافت، موقعیت اجتماعی، تعامل، . می کنند

جامعه . براي توجه به این امر مهم در اختیار داردتاریخ و فرهنگ است که یادگیري الکترونیکی پتانسیل باالیی  

، در آندرسون و الومی، 2001(و جامعه فعالیت ونجر ) 1385، در آندرسون و الومی، 1991(اکتشافی لیپمن 

نشان می دهد چگونه اعضاي جامعه یادگیري یکدیگر را مورد پرسشگري و حمایت قرار می دهند و ) 1385

شرکت کنندگان ) 2001(به اعتقاد ویلسون . همدیگر را در ساختن دانش متناسب و موثر هدایت می کنند

براي یادگیري و تعهد براي مشارکت و سهیم شده در ی از تعلق، اعتماد، انتظارالکترونیکی داراي حس مشترک

مشکالت جامعه شناختی فضاي یادگیري الکترونیکی شامل یکسان نبودن مکان و زمان یادگیري، . این جامعه اند

.گمنام بودن و ضعف اعضاي گوناگون جامعه مجازي است

ایانه اجتماعی تعامل هاي مختلف درگیر در آموزش است که یکی از مهمترین محورهاي یادگیري ساختارگر

در . نقش تعیین کننده در یادگیري الکترونیکی داردااین تعامل ه. تأثیرگذارترین آنها ماهیتا اجتماعی است

کالس درس تعامل معموال دوجانبه و بی واسطه است اما یادگیري الکترونیکی با واسطه و شامل تعامل هاي غیر 

هایی براي یادگیري به وجود می و قابلیتاو متفاوت به لحاظ زمانی و مکانی است و این امر تنگنا همستقیم 

با هم است نو یاد گیرندگاهیاد دهند-همحور تعامل هاي یادگیري الکترونیکی، مبتنی بر تعامل یاد گیرند.آورد

و تدریس مشارکتی، تعاملی و مبتنی بر براین مبنا اکثر روشهاي یادگیري . که در فضاي مجازي شکل می گیرد

. تشریک مساعی است

:منابع
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