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   چکیده 
ــای ســازنده گرایی  ــر مفروضه ه ــی ب ــای فارســی مبتن ــوای  کتاب ه ــل محت ــا هــدف تحلی ــن پژوهــش ب ای
انجــام شــده اســت. در ایــن مطالعــه بــا رویکــرد غیرپیدایشــی، مفروضه هــای ایــن نظریــه در کتاب هــای 
فارســی، علــوم تجربــی و مطالعــات اجتماعــی ششــم دبســتان بررســی و روندهــا و چگونگــی پــردازش بــه 
ایــن مفروضه هــا مطالعــه شــده اســت. پژوهشــگر بــرای داده یابــی از روش اســنادی و بــه  منظــور داده کاوی، 
از روش تحلیــل محتــوای قیاســی مایرینــگ بهــره گرفتــه اســت. ابــزار پژوهــش، پژوهشــگر بــوده و نمونــه 
از نــوع هدفمنــد اســت کــه کتاب هــای فارســی، علــوم تجربــی و مطالعــات اجتماعــی ششــم دبســتان را 
شــامل می شــود. نتایــج نشــان می دهــد در کتاب هــای ســه گانه یادشــده، مفروضه هــای ســازنده گرایی 
مطــرح شــده اند؛ امــا میــزان پــردازش ایــن مفروضه هــا، در کل چشــمگیر نیســت. از طرفــی، ســه مفروضــه 
ســاخت دانــش بــر مبنــای تجــارب، تفاســیر شــخصی، خلــق معنــا بــر مبنــای تجــارب اجتماعــی در جریــان 
ــن  ــن مت ــد. در تدوی ــی بیشــترین بســامد را دارن ــط طبیع ــر در محی ــت فراگی تعامــالت اجتماعــی و فعالی
ــه  ــردازش مفروضه هــا ب ــه مفروضه هــای ســازنده گرایی توجــه نشــده اســت و عمومــًا، پ ــدان ب ــی چن اصل
ــده  ــاص داده ش ــا اختص ــا و گفت وگوه ــا، خود آزمایی ه ــا و کاربرگه ه ــا، موقعیت ه ــای فعالیت ه بخش ه

اســت.
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مقدمه

فیلســوفان و روان شناســان در ســدۀ نوزدهــم و اوایــل قــرن بیســتم آغازگــر جنبشــی در 
نظریه هــای یادگیــری بــا  عنــوان نظریــۀ ســازنده گرایی بودنــد کــه از جملــه ســردمداران 
ــناخته  ــازنده گرایی ش ــدر س ــدس و پ ــوان مهن ــه عن ــه ب ــاژه اســت ک ــری پی ــت فک ــن حرک ای
می شــود )ابراهیمــی قــوام، 1387: 117(. ایــن رویکــرد دارای قدمــت اســت و همــواره 
مربیــان و صاحب نظــران زیــادی از آن حمایــت کرده انــد. در ایــن رویکــرد متــداول، توانایــی 
کاوشــگری، خصیصــۀ مطلــوب اســت و بایــد در مــدارس پــرورش یابــد. باوجــود ایــن 
موضع گیــری نظــری مانــدگار و صریــح، عمــاًل آمــوزش و تربیــت در ایــن راه توفیــق چندانــی 
نداشــته اســت؛ زیــرا تربیــت توانایــی پژوهشــگری یــا از یــاد رفتــه یــا بــه حاشــیه رانــده شــده 
اســت. ایــن وضعیــت تــا دهه هــای اخیــر ادامــه داشــته اســت تــا اینکــه از اواســط دهــۀ 1980 
دیــدگاه جدیــدی مطــرح شــد؛ دیدگاهــی بدیــع و نوگــرا کــه حاصــل اندیشــه و دگرگونی هــای 
عمیــق و گســترده در ســاختارهای نظــام تربیتــی رایــج در جهــان بــوده اســت )حیــدرزادگان و 
همــکاران، 1386: 76(. ایــن رویکــرد در جامعــۀ جهانــی آمــوزش و پــرورش کنونــی، رواج 
زیــادی یافتــه و الزم اســت در نظــام آمــوزش و پــرورش مــا نیــز بــه آن توجــه شــود کــه تــالش 

حاضــر گامــی در ایــن مســیر اســت.

دربارۀ رویکرد سازنده گرایی افراد زیادی به نظریه پردازی و ارائۀ تعریف پرداخته اند که 
مهمترین این تعاریف عبارت  اند از واژه نامۀ روان شناسی آکسفورد، سازنده گرایی را  اندیشه ای 
می داند که طبق آن ادراکات، یادها و سایر ساخت های ذهنی پیچیده، به طور فعال توسط 
از نظر سانتروک  آید.  به درون ذهن  بیرون  از  اینکه  نه  او ساخته می شود،  فرد و در ذهن 
می کند،  تأکید  فهم  و  دانش  ساختن  در  یادگیرنده  فعال بودن  بر  یادگیری که  رویکرد  یک 
بیان می کند سازنده گرایی  یک دیدگاه روان شناختی و  به سازنده گرایی اشاره دارد. شانک 
فلسفی است که طبق آن، افراد بیشتر آنچه را که یاد می گیرند و می فهمند، خود می سازند و 

شکل می دهند )سیف، 1387: 112(.

آنها به نقش فعال یادگیرنده در درک   نقطۀ مشترک تعاریف را می توان در توجه همۀ 
از  را می توان حرکت  پارادایمی دیدگاه سازنده گرا  تغییر  و فهم و ساختن دانش دانست و 
انتقال دانش به ساختن دانش دانست؛ با این توضیح که سازنده گرایی دیدگاه معلمان را از 
اینکه چه چیزی تدریس می کنند، به اینکه دانش آموزان چه چیزی را می آموزند، تغییر داده 
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است. در این دیدگاه، اولین مسئلۀ مورد توجه معلم، دانش آموز است و تسلط بر موضوع 
درسی در اولویت های بعدی است. وی بر این باور است که دانش آموزان با میزان بسیاری از 
دانش و درک، وارد مدرسه می شوند که بر آمده از تجارب زندگی وی است. معلم تسهیل گر 
توجه ویژه ای به سرگذشت، تجارب، نیازها، خواسته ها، نگرانی ها و عالیق دانش آموز نشان 
می دهد. وی به همه دانش آموزان کمک می کند که به عنوان یک فرد اصالت خود را محقق 
سازند. مربی تسهیل گر بر آن است تا دانش آموزان را آمادۀ شرکت در یک سفر خودشناسی 
و خودشکوفایی کند )فنستر و سولتیس، 1390: 44(. دربارۀ روش های مبتنی بر یادگیری 
سازنده گرا، تمرکز اصلی بر یادگیری فراگیر محور است. شش روش تفحص گروهی، ایفای 
نقش، اکتشافی، مشارکتی، خودتنظیم گر و گفتگوی آموزشی اصلی ترین روش های مبتنی بر 

رویکرد مورد بحث هستند که به تشریح برخی از آنها می پردازیم )جویس، 1388: 78(.

نسبی گرایی،  فلسفی  دیدگاه های  به  می توان  سازنده گرایی،  فلسفی  مبانی  بحث  در 
اگزیستانسیالیسم، پدیدارشناسی، سوفیست ها و دیدگاه های پست مدرن اشاره کرد. در زمینۀ 
امر  یک  حقیقت  می دانند.  محیط  از  فرد  برداشت  را  واقعیت  نسبیت گرایان  نسبی گرایی، 
نسبی است؛ ازاین رو تمرکز آن بر فرد، محیط و تعامل این دو است و بیانگر این مطلب است 
که فرد در چنین رابطه ای دانش آفرینی خواهد کرد. اگزیستانسیالیم که دربارۀ مقوالت مطلق 
جهان شموِل مشکوک است، نسبت به نظام های فلسفی که درصددند جهان بینی جامعی را بنا 
نهند تا تجارب انسانی را برحسب مفاهیم واقعیت پیشینی، مقوله بندی کنند، بی اعتمادند؛ 
تفویض  او  به  و جایگاهی  نقش  و  مقوله بندی می شود  و  تعریف  فرد  نظام ها  این  در  زیرا 
می شود؛ این در حالی است که اگزیستانس ها معتقدند هر فردی زاده می شود، زندگی می کند، 
مسیر خود را انتخاب می کند و معنی وجودی خویش را می افریند؛ اما دیدگاه پوزیتیویستی 
به عینیت واقعیات اعتقاد داشته و معتقد است که آنها را می توان از ارزش های محقق جدا 
کرده و به طور عینی بررسی کرد. از دیدگاه پدیدارشناسانه تفسیر ذهنی حوادث زندگی امری 
اجتناب ناپذیر است و حوادث را باید در بافت و در ارتباط با تجارب شخصی بررسی کرد 

)گوتک، 1389: 245(.

از پیشروان این اندیشۀ یادگیری می توان از پیاژه، ویگوتسکی، برونر، دیویی، گالسرفیلد، 
بارتلت، بندورا و هربرت ثلن نام برد. این نظریه تأکید خود را بر این می گذارد که معرفت 
حاصلِ تعامالت فرد با جهان طبیعی در زمینۀ اجتماعی و فرهنگی است )ابراهیمی قوام، 
سازمان  و  انطباق  جذب،  فرایندهای  طریق  از  دانش  ساخت  پیاژه  نظر  از   .)36  :1387
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می کنند.  دانش آفرینی  خود  فردی  باورهای  و  دانش  اساس  بر  افراد  می گیرد.  فرد صورت 
ساخت های ذهنی از ساخت های شناختی قبلی درست می شود، نه از اطالعات صرفًا محیطی 
یا از طریق انتقال از یک منبع بیرونی به فرد. دانش از طریق فعالیت های شناختی انتزاع یا 
تجرید به دست می آید. از نظر ویگوتسکی این دیدگاه بر ایفای نقش جامعه و فرهنگ در 
یادگیری تأکید دارد. در چنین فضایی است که افراد ادراک و تفسیر می کنند و معانی ای را 
به تجاربشان ضمیمه می کنند. تاریخچۀ فردی تعیین کنندۀ اصلی چگونگی تفکر فرد است. 
تعامل اجتماعی یا ارتباط بین افراد جامعه و استفادۀ زبانی، کلید ساختن دانش است. بندورا 
معتقد است فرد از طریق مشاهده و سازگاری با رفتار سرمشق شده دست به ساخت دانش 
می زند. وی در نظریۀ شناختی اجتماعی اش بر مفهوم خودنظم دهی تأکید می کند. برونر از 
یک وضعیت شناختی به یک وضعیت سازنده گرا در آموزش حرکت می کند که در این زمینه 
به اهمیت اجتماعی زبان و فرهنگ در معناسازی توجه می کند. وی می گوید معناسازی افراد 
درون یک زمینه و فرهنگ اتفاق می افتد؛ از اینرو دانش به طور اجتماعی ساخته می شود. 
فراگیرنده ساخت های معنی را می سازد، تفسیر کرده و در اکتشاف آن مداخله می کند. در 
دیدگاه گالسرفیلد دانش یک فرایند و تولید از مغز انسانی است و تا حدودی منعکس کنندۀ 
واقعیت بیرونی است و  بنابراین نمی تواند از پیش تعیین شده باشد. ما در قبال جهان مسئول 
هستیم؛ ما در حال تجربه کردن هستیم )سیف، 146:1387(. بارتلت آزمایش هایی را روی 
افرادی که یکسری داستان می خوانند و بعد بازنویسی می کردند، انجام داد و نتیجه گرفت که 
موقعی که فرد داستانی می خواند به کمک ربط دادن آن به ساخت های شناختی خود آن را درک 
می کند؛ یعنی ساختن معنایی که هم موجه هم منطقی است؛ هرچند که ممکن است معنای 

موردنظر نویسنده نباشد )فردانش، 1381: 17(.

پرورش،  و  آموزش  و  اگزیستانسیالیسم  موضوع  با  پیشین  تحقیقات  درخصوص 
این  در  اندکی  تحقیقات  موضوع؛  اهمیت  با وجود  می دهد  نشان  نگارندگان  جستجوهای 
زمینه انجام یافته است که ازجمله می توان به تحقیق فرهنگی )1366( اشاره کرد که مفاهیم 
آموزشی مکتب وجودگرایی را تحلیل و جایگاه این اندیشه را در نظام جدید آموزشی و تبیین 
کرده است و اساسًا تحقیقی با ماهیت تحلیل محتوا در این خصوص انجام نشده است.

می سازد که  فراهم  سازنده گرایی  نظریۀ  برای  را  پیش فرض   چند  فوق،  مجموعه مباحث 
می توان آن را در جدول زیر خالصه کرد که این مقوله ها، مبنای تحلیل در بخش بعد مقاله 

می گیرد. قرار 
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مفروضه های ردیف
سازنده گرایی

شرح مفروضه ها )مالک های مقوله ها(

ساخت دانش بر 1
مبنای تجربه ها و 

تفسیرهای شخصی 
فرد

تجربــۀ فــردی مبنــای ســاخت معرفــت اســت. هــر فــردی زاده می شــود، زندگــی می کنــد، مســیر خــود 
ــه آفرینــش  ــا اقــدام شــخصی ب ــراد ب ــد. اف ــی وجــودی خویــش را می آفرین ــد و معن را انتخــاب می کن
معنــی می پردازنــد. فــرد از طریــق تجربــۀ فــردی و ادراک شــخصی از پدیدارهــا بــه ســاخت دانــش 
ــد.  ــش می پردازن ــه ســاختن دان ــردی خــود ب ــای ف ــش و باوره ــر اســاس دان ــراد ب ــد. اف ــدام می کن اق
فراگیرنــده ســاخت های معنــی را می ســازد، تفســیر می کنــد و در اکتشــاف آن مداخلــه می کنــد. 
اکتســاب دانــش یــک فراینــد فــردی بــا نتایــج فــردی اســت کــه بــه فرایندهــا و چارچوب هــای ذهنــی 
ــک تفســیر شــخصی از  ــر اســاس تجــارب خــود ی ــران ب ــک از فراگی شــخصی بســتگی دارد. هــر ی
جهــان می ســازد. فــرد از همــۀ تجــارب، دانــش و چارچوب هــای ذهنــی خــود بــرای ســاخت دانــش 

ــرد. ــره می گی به

خلق معنا بر مبنای 2
تجارب اجتماعی و 
در جریان تعامالت 

اجتماعی

ــت.  ــش اس ــاختن دان ــد س ــی، کلی ــتفادۀ زبان ــه و اس ــراد جامع ــن اف ــاط بی ــا ارتب ــی ی ــل اجتماع تعام
بنــدورا معتقــد اســت فــرد از طریــق مشــاهده و ســازگاری بــا رفتــار سرمشق شــده دســت بــه ســاخت 
ــد.  ــد می کن ــی تأکی ــوم خودنظم ده ــر مفه ــی اش ب ــناختی اجتماع ــۀ ش ــد. وی در نظری ــش می زن دان
ــه  ــد ک ــوزش حرکــت می کن ــت ســازنده گرا در آم ــک وضعی ــه ی ــت شــناختی ب ــک وضعی ــر از ی برون
ــد  ــد. وی می گوی ــان و فرهنــگ در معناســازی توجــه می کن ــه اهمیــت اجتماعــی زب ــه ب ــن زمین در ای
ــه طــور اجتماعــی  ــرو دانــش ب ــه و فرهنــگ اتفــاق می افتــد؛ از این معناســازی افــراد درون یــک زمین

ســاخته می شــود. 

فعالیت فراگیر در 3
محیط واقعی

ــد  ــان بای ــد. آن ــا می کنن ــی بن ــط واقع ــه در محی ــش را از تجرب ــا دان ــوی بی همت ــه نح ــدگان ب یادگیرن
ــه درک و فهــم مطالــب برســند و دانــش را بســازند. فــرد از طریــق  از طریــق تجــارب دســت اول ب
درگیــری بــا مســائل واقعــی دنیــای پیرامــون بــه ســاخت معنــا می رســد. ایــن روش مســتلزم 
فراهــم آوردن موقعیــت یادگیــری مبتنــی بــر تجربــه، دســت زدن بــه حــل مســئلۀ اجتماعــی بــا اســتفاده 

ــت. ــگری اس از کاوش

ارتبــاط موقعیــت دارای مســئله بــه تجربــۀ واقعــی و مســائل جــاری کلیــد ســاخت معنــا توســط فــرد 
اســت. دانــش فعاالنــه از طریــق تجربه کــردن اشــیا در موقعیت هــای واقعــی و فکرکــردن دربــارۀ ایــن 

ــود. ــاخته می ش ــا س تجربه ه

نسبی و ساختنی 4
بودن دانش

شــناخت انســان تفســیری را از جهــان مــادی می ســازد. هــر یــک از انســان ها یــک نظــام خصوصــی 
درونــی از فهــم را بنــا می کنــد کــه تجاربــش را از دنیــای واقعــی منعکــس می کنــد. واقعیــت را 
برداشــت فــرد از محیــط می داننــد. حقیقــت یــک امــر نســبی اســت. حقیقــت مطلــق و رهــا از نســبت 
بــا اشــخاص و زمــان خــاص وجــود نــدارد. تکثرگرایــی مــورد تأکیــد اســت. تفســیر ذهنــی حــوادث 
زندگــی امــری اجتناب ناپذیــر اســت. حــوادث بایــد دریافــت و در اتبــاط بــا تجــارب شــخصی بررســی 

شــود.

هــر انســانی، حقیقــت را خــود بــه وجــود مــی آورد. هــر کــس فهمــی بی همتــا و خصوصــی بــر مبنــای ذهنی بودن حقیقت5
ــرای تفســیر تجــارب  ــی را ب ــی چارچوب ــد خــود از جهــان مــادی دارد. دانــش قبل ــی مانن تجــارب ب
ــرد  ــی ف ــردی و ذهن ــای ف ــی ه ــا ویژگ ــش بشــری را ب ــد. معرفت شــناختی دان ــی کن ــم م ــد فراه جدی
صاحــب دانــش گــره می زنــد. پدیدارهــا بــه نحــوی منحصــر بــه فــرد بــرای اشــخاص جلــوه می کننــد. 
ســاخت های ذهنــی پیچیــده بــه طــور فعــال توســط فــرد و در ذهــن او ســاخته می شــود نــه اینکــه از 
بیــرون بــه درون ذهــن آیــد. معرفــت ســاختنی بــوده و توســط ذهــن فراگیــر ســاخته می شــود. معرفــت 

وابســته بــه ذهــن یادگیرنــده اســت.

ــرای خلــق دورنی بودن یادگیری6 ــا ترکیــب فهم هــا ب ــه آنچــه از قبــل شناخته شــده ی ــا افــزودن اطالعــات جدیــد ب دانــش ب
ــق  ــن طری ــال از ای ــد فع ــک فراین ــری ی ــه می شــود. یادگی ــا آموخت ــد ســاخته ی ــی جدی ــط مفهوم رواب
ــا  ــد، ب ــون دارن ــای جدیــد را از طریــق ترکیــب دانشــی کــه آنهــا هــم اکن اســت کــه یادگیرنــدگان معن
ــن دانســته ها و  ــل بی ــق تعام ــرد، از طری ــازۀ ف ــش ت ــم و دان ــد می ســازند. درک و فه اطالعــات جدی
ــارو می شــوند، حاصــل  ــا آنهــا روی ــا اندیشــه ها و رویدادهــا و فعالیت هایــی کــه ب ــی ب باورهــای فعل
می شــود. افــراد از طریــق بــر هــم نهــادن تجربه هــای گذشــته و در نظــر گرفتــن موقعیت هــای جدیــد 

ــد. ــش می پردازن ــه ســاخت دان ب
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روش پژوهش

ــوزش در  ــث آم ــۀ بح ــری در زمین ــۀ یادگی ــک نظری ــری ی ــه کار گی ــکان ب ــد ام ــر می رس به نظ
مــدارس، زمانــی فراهــم می شــود کــه طراحــی و تدویــن متــون کتاب هــای درســی، بــه مثابــۀ 
عنصــر محــوری در فراینــد یاددهی یادگیــری در نظام هــای متمرکــز، بــا در  نظــر  گرفتــن 
پیش فرض هــای آن نظریــه از ســوی طراحــان، انجــام شــود. بــا توجــه بــه ایــن مطلــب و اینکــه 
ــتان ،  ــم دبس ــای شش ــژه کتاب ه ــد به وی ــی جدی ــای درس ــی کتاب ه ــود در طراح ــه می ش گفت
یکــی از نظریه هایــی کــه مؤلفــان بــدان توجــه کرده انــد، ســازنده گرایی اســت. در ایــن 
مطالعــه، مفروضه هــای نظریــۀ ســازنده گرایی در کتاب هــای ششــم دبســتان بررســی خواهــد 
شــد. از طرفــی بــا توجــه بــه ایــن مســئله کــه گرایــش آمــوزش و پــرورش در بخــش ارزشــیابی 
بــه ســمت ارزشــیابی کیفــی ســوق یافتــه اســت و چنیــن شــیوۀ ارزشــیابی، به ویــژه در بحــث 
ــن،  ــوزش جایگزی ــای آم ــوان روش ه ــردی، به عن ــای عملک ــا پوشــۀ کار و آزمون ه ســنجش ب
ــز از  متأثــر از نظریــۀ یادگیــری ســازنده گرایی بــوده، الزم اســت متــون کتاب هــای درســی نی
ــن مفروضه هــا و  ــن مســئله ضــرورت بررســی ای ــی گــردد و ای ــه غن ــن نظری مفروضه هــای ای
بیــان کم و کاســت آن، نشــان دادن جاهــای خالــی برخــی مفروضه هــا و پیشــنهاد بــرای تقویــت 
ــن  ــی در ای ــدف اصل ــن رو ه ــد. از ای ــدان می کن ــا را دو چن ــن مفروضه ه ــون درســی از ای مت
پژوهــش ایــن بــوده اســت کــه مفروضه هــای فــوق را در متــون کتــاب هــای فارســی، علــوم 
تجربــی و مطالعــات اجتماعــی ســال ششــم دبســتان بررســی و میــزان و روش پرداختــن بــه 

ــن مفروضه هــا مشــخص کــرده شــود.  ای

این پژوهش در قالب پارادایم کیفی انجام شده است. طرح پژوهش، طرحی غیرپیدایشی 
بوده است؛ زیرا مؤلفه ها از پیش مشخص شده اند. پژوهشگر در این طرح، ضمن بهره گیری 
تحلیل  به  سپس  و  داده ها  جمع آوری  به  ابتدا  داده کاوی کیفی،  و  داده یابی  روش های  از 
داده ها می پردازد )میکات1، 1964 (. در این پژوهش واحد تحلیل، پاراگراف ها بوده است. 
پژوهشگر به عنوان ابزار پژوهش به منظور جمع آوری داده ها، از روش اسنادی بهره برده است. 
در پژوهش کیفی، پژوهشگر هم گردآورندۀ داده ها و هم گویندۀ معنای داده هاست )میکات 

و مورهاوس2، 1994: 46(. 

رویکرد تحلیل داده ها، رویکردی توصیفی- تفسیری بوده است. این رویکرد، مستلزم 

1 . Maykut
2 . Maykut. P. and Morehouse
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حدودی از تفسیر و نیز پیش از آن انتخاب اطالعات است و اگرچه توصیف هدف در آن 
مهم است، اما برخی از توصیف ها در این رویکرد به سمت تفسیر و تأویل می رود که ما 
در این پژوهش از این رویکرد استفاده می کنیم )بلنکی122،1: 1992، به نقل از میکات و 

مورهاوس(.

 )2000  ، )مایرینگ2  قیاسی  محتوای  تحلیل  روش  از  مدنظر،  پرسش  به  پاسخ  برای 
الگوی  شامل  محتوای کیفی  تحلیل  برای  را  الگو  نوع  دو  مایرینگ  است.  استفاده شده 
استقرایی و الگوی قیاسی مطرح می کند. در الگوی استقرایی، پژوهشگر خود به استخراج 
مؤلفه ها اقدام می کند. کاربرد الگوی قیاسی بر مبنای مقوله های ازپیش تنظیم شده که به طور 
نظری استخراج شده اند انجام می شود. پژوهشگر در کاربرد این الگو، مقوله ها را در ارتباط 
تعریف های صحیح،  است که  این  الگو  این  درکاربرد  اصلی  ایدۀ  می کند.  بررسی  متن  با 
مثال ها و قانون های کدگذاری برای هر مقولۀ استقرایی و شرایطی که هریک از عبارات متنی 
می تواند با یک مقوله، کدگذاری شود، به طور دقیق تعیین می شود. مرحلۀ کیفی تحلیل محتوا 
یک عمل کنترل شدۀ روشمند از مقوله را به یک عبارت متنی در بر می گیرد. در این پژوهش 
مقوله های مدنظر همان مفروضه های سازنده گرایی است که شرح آن گذشت. برای انتخاب 
نمونۀ پژوهش از راهبرد نمونه گیری هدفمند استفاده شده است. در این راستا پژوهشگر روی 

کتاب های ششم دبستان که به تازگی تألیف شده ، متمرکز شده است.

تحلیل و بررسی

در ایــن بخــش تمــام عبارت هــای متنــی در همــۀ دروس کتاب هــای فارســی، علــوم تجربــی 
و مطالعــات اجتماعــی، از نظــر مطابقــت و داشــتن مفروضه هــای ســازنده گرایی بررســی و 
ــد، آورده شــده اســت.  ــه از مفروضه هــای ســازنده گرایی برخــوردار بوده ان ــی ک عبارت های

کتاب فارسی
درس اول: معرفت آفریدگار

نام مفروضهعبارت متنی

ساخت دانش بر مبنای تجربه ها و تفسیرهای شخصی فردبه نظر شما بلعمی بر چه چیزی تأکید می کند.

خلق معنا بر مبنای تجارب اجتماعی و در جریان تعامالت در مورد زیبایی های طبیعت که در درس آمده است با هم گفتگو کنید.
اجتماعی

1. belenki
2 . mayring 
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درس دوم: پنجره های شناخت

نام مفروضهعبارت متنی

ــد و  ــر بخوانی ــار دیگ ــد یکب ــنیده اید و خوانده ای ــا ش ــه باره ــا را ک ــد واژه ه ــن چن ای

ــد.  ــر کنی ــان فک درباره ش

ساخت دانش بر مبنای تجربه ها و تفسیرهای 

شخصی فرد

بــا دوســتان گــروه بــر ســر فهــم ایــن واژگان و ار تبــاط آنهــا بــا یکدیگــر گفتگــو کنیــد 

و دریافــت خــود را بازگــو نمایید.

فعالیت فراگیر در محیط واقعی

ــم  ــر می کنی ــا فک ــانی دارد، م ــدای یکس ــه ابت ــار کلم ــر چه ــون ه ــت چ ــه گف فرزان

ایــن شــباهت می توانــد بــه معنــای آن باشــد کــه مــا انســان ها همــه در نقطــۀ آغــاز 

آفرینــش ماننــد هــم هســتیم و هرچــه از آن نقطــه دور می شــویم تفاوت هــا بیشــتر 

می شــود. 

ساخت دانش بر مبنای تجربه ها و تفسیرهای 

شخصی فرد

ایــن گــروه نتیجه گیــری جالبــی کــرده اســت و آن ایــن اســت کــه هرکــس تنهــا بــه 

خــود تکیــه کنــد و خودبینــی را پیشــه ســازد بــه شــناخت خالــق دســت نمی یابــد.

ساخت دانش بر مبنای تجربه ها و تفسیرهای 

شخصی فرد

نسبی و ساختنی بودن دانشالبد معلم از این همه تفاوت و زیبایی نگاه بچه ها شگفت زده شده بود.

معلــم گفــت تــا اینجــا بســیار جالــب بــود؛ چــون شــما بــا تفکــر دربــارۀ چهــار واژه 

ــد. ــه اندیشــه های تازهــای دســت یافته ای ب

ساخت دانش بر مبنای تجربه ها و تفسیرهای 

شخصی فرد

خلق معنا بر مبنای تجارب اجتماعی و در جریان هر کدام از گروه ها تالش کردند تا از نظر خودشان موضوع را بشناسند.

تعامالت اجتماعی، نسبی و ساختنی بودن دانش

خلق معنا بر مبنای تجارب اجتماعی و در جریان از این داستان چه فهمیدید در گروه گفتگو کنید.

تعامالت اجتماعی

درس سوم: داستان من و شما

نام مفروضهعبارت متنی

ــان را  ــرده، نظرت ــو ک ــت و گ ــان فارســی گف ــر و تحــول در زب ــل تغیی ــارۀ دالی درب

ــد. ــان کنی ــرای کالس بی ب

خلق معنا بر مبنای تجارب اجتماعی و در جریان 

تعامالت اجتماعی

ــران  ــت ای ــی مل ــان فارســی چــه نقشــی در وحــدت و یکپارچگ ــر شــما زب ــه نظ ب

دارد؟

ساخت دانش بر مبنای تجربه ها و تفسیرهای 

شخصی فرد

ساخت دانش بر مبنای تجربه ها و تفسیرهای شما چه راه هایی را برای نگه بانی از زبان فارسی پیشنهاد می کنید.

شخصی فرد
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درس چهارم: هفت خان رستم

نام مفروضهعبارت متنی

بــه نظــر شــما چــه نیرویــی باعــث شــد رســتم بتوانــد هفــت خــوان را بــا موفقیــت 
پشــت ســر بگــذارد؟

ساخت دانش بر مبنای تجربه ها و تفسیرهای 
شخصی فرد

در داســتان هفــت خــوان شــخصیت دوست داشــتنی از دیــدگاه شــما کیســت؟ 
ــد. ــت کنی ــتانتان صحب ــا دوس ــروه خــود ب ــاره اش در گ درب

ساخت دانش بر مبنای تجربه ا و تفسیرهای 
شخصی فرد، خلق معنا بر مبنای تجارب 
اجتماعی و در جریان تعامالت اجتماعی

ساخت دانش بر مبنای تجربه ها و تفسیرهای اگر شما به جای یونس بودید، در برابر پیشنهاد مهدی چه می کردید؟
شخصی فرد

ساخت دانش بر مبنای تجربه ها و تفسیرهای به نظر شما چه چیزی باعث برگشت یونس به مدرسه شد؟
شخصی فرد

درس پنجم : زنگ انشا

نام مفروضهعبارت متنی

ساخت دانش بر مبنای تجربه ها و تفسیرهای شما هم مانند شاعر شهید را با یک جمله زیبا توصیف کنید.

شخصی فرد

ساخت دانش بر مبنای تجربه ها و تفسیرهای به نظر شما چه کسانی وجودشان مانند غذا برای ما ضروری است.

شخصی فرد

درس ششم: اخالق پسندیده

نام مفروضهعبارت متنی

دربــارۀ آداب ســخن گفتن در خانــه، مدرســه و در جمــع دوســتان بــا هــم گفت وگــو 

. کنید

خلق معنا بر مبنای تجارب اجتماعی و در جریان 

تعامالت اجتماعی

ساخت دانش بر مبنای تجربه ها و تفسیرهای به نظر شما چرا زیبایی درونی بر زیبایی بیرونی برتری دارد.

شخصی فرد

دربــارۀ حکایــت ســعدی در گــروه خــود گفت وگــو کــرده، جمــع بنــدی نظــرا ت را 

بــرای کالس بازگــو کنیــد.

خلق معنا بر مبنای تجارب اجتماعی و در جریان 

تعامالت اجتماعی
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درس هفتم: دوستی

نام مفروضهعبارت متنی

در مــورد شــرایط انتخــاب دوســتان در گــروه گفت وگــو کنیــد و نتیجــه را بــه 
کالس گــزارش دهیــد.

خلق معنا بر مبنای تجارب اجتماعی و در جریان 
تعامالت اجتماعی

مشــورت کــردن در کارهــا از قوی رایــی مــردم باشــد و از تمام عقلــی و پیش بینــی؛ 
چــه هــر کــس را دانــش باشــد و هــر یــک چیــزی دانــد.

خلق معنا بر مبنای تجارب اجتماعی و در جریان 
تعامالت اجتماعی

درس نهم: راز زندگی

نام مفروضهعبارت متنی

گفت وگــوی غنچــه و گل از درون باغچــه بــاز هــم بــه گــوش می رســد. تــو چــه فکــر 
مــی کنــی؟ راســتی کــدام یــک درســت گفته انــد.

ساخت دانش بر مبنای تجربه ها و تفسیرهای 
شخصی فرد

ساخت دانش بر مبنای تجربه ها و تفسیرهای به نظر شما راز زندگی چیست؟
شخصی فرد

ــن  ــای ای ــوان و درس ه ــا عن ــی ب ــه ارتباط ــتان چ ــن داس ــوای ای ــما محت ــر ش ــه نظ ب
فصــل دارد؟

ساخت دانش بر مبنای تجربه ها و تفسیرهای 
شخصی فرد

درس دهم: رنج هایی کشیده ام که مپرس

نام مفروضهعبارت متنی

در گروه خود در مورد شخصیت دهخدا و شیوۀ کار با لغت نامه و ویژگی های 
شخصیت های ماندگار گفت وگو کنید و نظر خود را بیان کنید.

خلق معنا بر مبنای تجارب اجتماعی و در جریان 
تعامالت اجتماعی

درس یازدهم: عطار و جالل الدین محمد

نام مفروضهعبارت متنی

محمد در مسیر با دانشمندان زیادی روبه رو می شد و چیزهای زیادی از آنها یاد 
می گرفت. 

خلق معنا بر مبنای تجارب اجتماعی و در جریان 
تعامالت اجتماعی

ساخت دانش بر مبنای تجربه ها و تفسیرهای به نظر شما چرا سفر برای انسان جالب و هیجان انگیز است.
شخصی فرد

در گروه خود شعری از موالنا بخوانید و نظر خود را در مورد معنی و مفهوم آن 
بیان کنید.

خلق معنا بر مبنای تجارب اجتماعی و در جریان 
تعامالت اجتماعی
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درس دوازدهم: ای وطن

نام مفروضهعبارت متنی

دربارۀ زیبایی های این شعر در گروه خود گفت وگو کنید و احساس خود را نسبت 
به وطن به دوستانتان بگویید.

خلق معنا بر مبنای تجارب اجتماعی و در جریان 
تعامالت اجتماعی

درس چهاردهم: دریاقلی

نام مفروضهعبارت متنی

ساخت دانش بر مبنای تجربه ها و تفسیرهای به نظر شما چه ارتباطی بین کار آرش با دریا  قلی وجود دارد؟
شخصی فرد

ساخت دانش بر مبنای تجربه ها و تفسیرهای به نظر شما چرا دریاقلی توانست کار به آن بزرگی را انجام دهد؟
شخصی فرد

ساخت دانش بر مبنای تجربه ها و تفسیرهای نظر شما دربارۀ آخرین جملۀ این نوشته چیست؟
شخصی فرد

درس پانزدهم: میوۀ هنر

نام مفروضهعبارت متنی

ساخت دانش بر مبنای تجربه ها و تفسیرهای به نظر شما پیام این شعر چیست؟
شخصی فرد

خلق معنا بر مبنای تجارب اجتماعی و در جریان دربارۀ نقش شخصیت های این شعر با هم گفت وگو کنید.
تعامالت اجتماعی

درس شانزدهم: کتاب خوانی

نام مفروضهعبارت متنی

اگر شما بخواهید قصه ای را برای خواندن انتخاب کنید، چه 
ویژگی هایی را برای آن در نظر می گیرید.

ساخت دانش بر مبنای تجربه ها و تفسیرهای شخصی فرد

خلق معنا بر مبنای تجارب اجتماعی و در جریان تعامالت دربارۀ ویژگی های یک کتاب خوب در گروه بحث کنید.
اجتماعی
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درس هفدهم: ستارۀ روشن

نام مفروضهعبارت متنی

دربارۀ جملۀ هر که از شما به زاد بزرگ تر باشد، وی را بزرگ تر دارید؛ با افراد 
گروه گفت وگو کنید.

خلق معنا بر مبنای تجارب اجتماعی و در جریان 
تعامالت اجتماعی

ساخت دانش بر مبنای تجربه ها و تفسیرهای به نظر شما چرا ابتدا شیخ از آموزش دادن به ممنون خودداری میکرد.
شخصی فرد

ساخت دانش بر مبنای تجربه ها و تفسیرهای به نظر شما زیباترین بخش این داستان کدام قسمت است؟ چرا؟
شخصی فرد

همان طور که جداول نشان می دهد به جز در درس دوم در بقیۀ دروس به طور محدودی به 
مفروضه های سازنده گرایی توجه شده است که بیشتر آنها نیز مربوط به فعالیت خودآزمایی و 
درس پژوهی بوده و به میزان اندکی در متن اصلی درس به مفروضه های سازنده گی تو جه شده 
 است. از طرفی در قسمت خودآزمایی، بخوان و بیندیش و درس پژوهی نیز بیشتر عبارات 
از جمله: »به نظر شما«، »گفتگو کنید«، »بازگو کنید«، »شما چه پیشنهاد می کنید«، »از دید 
شما« و »گذاشتن جای خالی برای یک سؤال تکراری« بوده است؛ حتی در این موراد نیز به 
نظر می رسد، به صورت کلیشه ای عمل شده و به مفروضه های سازنده گرایی به طور عمیق و 

چندبعدی توجه نشده است. 

کتاب علوم تجربی

درس اول: زنگ علوم

نام مفروضهعبارت متنی

دانش آموزان با مشاهدۀ دقیق فضای کالس به جمع آوری اطالعات و 
یادداشت برداری می پردازند.

فعالیت فراگیر در محیط واقعی

آنها پس از گفت وگو دربارۀ تزیین کالس می خواهند تعدادی بادکنک رنگارنگ را 
به دیوار بچسبانند.

خلق معنا بر مبنای تجارب اجتماعی و در جریان 
تعامالت اجتماعی

درس دوم: سرگذشت دفتر من

نام مفروضهعبارت متنی

خلق معنا بر مبنای تجارب اجتماعی و در جریان شما چه روش های دیگری برای نوشتن می شناسید. دربارۀ آن گفت وگو کنید.
تعامالت اجتماعی
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از مواد طبیعی و مصنوعی محیط خود فهرستی تهیه کنید و به کالس گزارش 
دهید.

فعالیت فراگیر در محیط واقعی

دربارۀ منشا مواد طبیعی و مصنوعی محیط اطراف خود با دانش آموزان گفت وگو 
کنید.

خلق معنا بر مبنای تجارب اجتماعی و در جریان 
تعامالت اجتماعی، فعالیت فراگیر در محیط 

واقعی

در فعالیت گروهی تحقیق کنید. مراکز و افراد مختلف جامعه چه استفاده هایی 
از کاغذ می کنند. 

خلق معنا بر مبنای تجارب اجتماعی و در جریان 
تعامالت اجتماعی

ساخت دانش بر مبنای تجربه ها و تفسیرهای به نظر شما چگونه می توان چوب را به کاغذ تبدیل کرد؟
شخصی فرد

دربارۀ چگونگی تبدیل چوب به کاغذ بحث و گفت وگو کنید و روشی را برای 
تولید کاغذ پیشنهاد دهید.

خلق معنا بر مبنای تجارب اجتماعی و در جریان 
تعامالت اجتماعی

برای جلوگیری یا کاهش اثرات قطع درختان و تخریب جنگل ها چه راه هایی 
پیشنهاد می کنید؟

ساخت دانش بر مبنای تجربه ها و تفسیرهای 
شخصی فرد

ساخت دانش بر مبنای تجربه ها و تفسیرهای چه کارهایی برای بازیافت کاغذ در خانه و مدرسه پیششنهاد می کنید؟
شخصی فرد

درس سوم: کارخانۀ کاغذسازی

نام مفروضهعبارت متنی

با توجه به مطالبی که در درس قبل آموخته اید، به نظر شما تولید میلیون ها تن 
کاغذ به روشهای سنتی امکانپذیر است؟

ساخت دانش بر مبنای تجربه ها و تفسیرهای 
شخصی فرد ، دورنی بودن یادگیری

فهرستی از صنایع در استان شهر یا روستای خود تهیه و کاریردهای آن را در هر 
مورد جداگانه بحث کنید. 

خلق معنا بر مبنای تجارب اجتماعی و در جریان 
تعامالت اجتماعی

با کمک بزرگترها و با استفاده از اینترنت دربارۀ آهن زنگ نزن تحقیق کرده و به 
کالس گزارش دهید.

خلق معنا بر مبنای تجارب اجتماعی و در جریان 
تعامالت اجتماعی

درس چهارم: سفر به اعماق زمین

نام مفروضهعبارت متنی

دربارۀ منابع خدادادی فراوان در زمین با دانش اموزان گفت وگو کنید و زمینۀ 
تفکر در آفرینش را فراهم آورید.

خلق معنا بر مبنای تجارب اجتماعی و در جریان 
تعامالت اجتماعی

دورنی بودن یادگیریاز مدلی که ساخته اید، در درس بعدی استفاده می شود.
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درس پنجم: زمین پویا

نام مفروضهعبارت متنی

با بزرگترهای خود دربارۀ توصیه های ایمنی پس از وقوع زمین لرزه گفت وگو 
کنید.

خلق معنا بر مبنای تجارب اجتماعی و در جریان 
تعامالت اجتماعی

درس هفتم: ورزش و نیرو

نام مفروضهعبارت متنی

به نظر شما اگر جاذبۀ زمین بر توپ وارد نشود، چه اتفاق هایی ممکن است 
بیفتد؟

ساخت دانش بر مبنای تجربه ها و تفسیرهای 
شخصی فرد

شما در کتاب های قبلی علوم با مفهوم جرم آشنا شدید. برای اندازه گیری جرم 
معموال از تراز و استفاده می شود.

دورنی بودن یادگیری

ساخت دانش بر مبنای تجربه ها و تفسیرهای به نظر شما امروزه برای کمترکردن اصطکاک از چه راه هایی استفاده می کنند.
شخصی فرد

درس هشتم: می خواهم بسازم

نام مفروضهعبارت متنی

ساخت دانش بر مبنای تجربه ها و تفسیرهای روش هایی برای به حرکت درآوردن کاردستی پیشنهاد کنید.
شخصی فرد

شما با استفاده از یک موتور الکتریکی و یک باتری کاردستی های حرکت کننده 
بسازید.

دورنی بودن یادگیری

درس نهم: سفر انرژی

نام مفروضهعبارت متنی

شما در این مورد که بسیاری از دانشمندان معتقدند، بخش عمده ای از انرژی که 
ما مصرف می کنیم، از نور خورشید به دست می آید چه فکر می کنید؟

ساخت دانش بر مبنای تجربه ها و تفسیرهای 
شخصی فرد

درس یازدهم: شگفتی های برگ

نام مفروضهعبارت متنی

خلق معنا بر مبنای تجارب اجتماعی و در جریان تعامالت در مورد تصاویر زیر با یکدیگر گفت وگو و نتیجه گیری کنید
اجتماعی
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درس دورازدهم: جنگل برای کیست؟

نام مفروضهعبارت متنی

آیا در اطراف محل زندگی شما محیط طبیعی بوده است که االن وجود ندارد یا 
وسعت آن کم شده است؟ چرا آن محیط طبیعی از بین رفته یا کوچک شده است؟

فعالیت فراگیر در محیط واقعی

درس سیزدهم: سالم بمانیم

نام مفروضهعبارت متنی

با مراجعه به خانۀ بهداشت محلۀ خود دربارۀ بیماری وبا تحقیق کنید و نتیجه را 
به کالس گزارش دهید.

خلق معنا بر مبنای تجارب اجتماعی و در جریان 
تعامالت اجتماعی، فعالیت فراگیر در محیط 

واقعی

با راهنمایی معلمتان به صورت گروهی فهرستی از چند بیماری غیرواگیردار و 
علت آنها تهیه و در کالس گزارش دهید.

خلق معنا بر مبنای تجارب اجتماعی و در جریان 
تعامالت اجتماعی

ساخت دانش بر مبنای تجربه ها و تفسیرهای نظر شما دربارۀ این عبارت که پیشگیری بهتر از درمان است چیست؟
شخصی فرد

به طور  است که  دوم  درس  در  تنها  جداول،  قالب  در  فراهم آمده  داده های  به  توجه  با 
چشم گیری مفروضه های سازنده گرایی مطرح شده است. همانند کتاب فارسی، بیشتر این 
در  »کار  کنید«،  »گفت وگو  فکر«،  »ایستگاه  شامل  خودآزمایی ها،  بخش  در  مفروضه ها 
کالس« و »پژوهش کنید«، به گونه ای سطحی و نه چندان عمیق آورده شده است و در متن 
اصلی درس، خبری از پردازش این مفروضه ها نیست. در این کتاب، بارها  از اصطالح به 
کمک والدین، به کمک معلم و به کمک بزرگترها استفاده شده است که با تأکید ویگوتسکی، 
اصطالحات  بیشتر  دارد.  هم خوانی  تکیه گاه سازی  مفهوم  بر  سازنده گرا،  متفکران  از  یکی 
قبیل  از  اصطالحاتی  با  است،  سازنده گرایی  مفروضه های  تداعی کنندۀ  به کاربرده شده که 
»به نظر شما«، »شما چه فکر می کنید«، »پرس وجو« و »تحقیق کنید« ، »در اماکن پیرامون 

خود نظر کنید« بیان شده است.
مطالعات اجتماعی

درس اول: دوستی

نام مفروضهعبارت متنی

معنی این ابیات چیست؟ گفت وگو کنید و معنی آنها را توضیح 
دهید.

خلق معنا بر مبنای تجارب اجتماعی و در جریان 
تعامالت اجتماعی
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درس دوم: آداب دوستی

نام مفروضهعبارت متنی

خلق معنا بر مبنای تجارب اجتماعی و در جریان دربارۀ موقعیت 2 در کاربرگۀ 1 کتاب گفت وگو کنید.
تعامالت اجتماعی 

ساخت دانش بر مبنای تجربه ها و تفسیرهای آیا شما تاکنون در موقعیت هایی مانند احسان قرار گرفته اید؟ توضیح دهید.
شخصی فرد

دورنی بودن یادگیریمعنی این شعر به کدام یک از توصیه های مربوط به دوستی در صفحۀ قبل است.

درس سوم: تصمیم گیری چیست؟

نام مفروضهعبارت متنی

در این مورد گفت وگو کنید که به چند روش می توان انتخاب یا تصمیم گیری 
کرد؟

خلق معنا بر مبنای تجارب اجتماعی و در جریان 
تعامالت اجتماعی

با هم فکری و گفت وگو بیان کنید، به نظر شما کدام تصمیمات مثبت یا منفی 
است و چرا؟

خلق معنا بر مبنای تجارب اجتماعی و در جریان 
تعامالت اجتماعی

درس چهارم : چگونه تصمیم بگیریم؟

نام مفروضهعبارت متنی

ساخت دانش بر مبنای تجربه ها و تفسیرهای نظر شما در مورد تصمیم گیری داوود چیست؟
شخصی فرد

به نظر شما آسیا جواد باید تحت تأثیر فشارهای دوستانش تصمیم خود را 
عوض کند؟ چرا؟

ساخت دانش بر مبنای تجربه ها و تفسیرهای 
شخصی فرد

با یکی از افراد نزدیک پیرامونتان مصاحبه کنید و از او بخواهید یکی از 
تصمیمات مهم زندگی خود را تعریف کند و نتیجه را به کالس گزارش دهد.

خلق معنا بر مبنای تجارب اجتماعی و در جریان 
تعامالت اجتماعی

درس پنجم: عوامل مؤثر در کشاورزی

نام مفروضهعبارت متنی

فــرض کنیــد شــما و گروهــی از دوســتانتان تصمیــم گرفته ایــد یــک محصــول 
کشــاورزی تولیــد کنیــد. کتــاب را ببندیــد و هم فکــری کنیــد بــه چــه چیزهایــی نیــاز 

ــد. داری

خلق معنا بر مبنای تجارب اجتماعی و در 
جریان تعامالت اجتماعی
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درس ششم: محصوالت کشاورزی از تولید تا مصرف

نام مفروضهعبارت متنی

از یک فروشندۀ میوه و سبزی بپرسید کدام محصوالت مغازۀ شما کشت 
گلخانه ای است و آنها از کجا تهیه می شوند؟

فعالیت فراگیر در محیط واقعی

خلق معنا بر مبنای تجارب اجتماعی و در جریان دربارۀ معنی و مفهوم آنچه امام صادق دربارۀ کشاورزی فرمودند، گفت وگو کنید.
تعامالت اجتماعی

فعالیت فراگیر در محیط واقعییک مصاحبه با یک باغدار را طراحی کنید و به معلم نشان دهید. 

درس نهم: پیشرفت های علمی مسلمانان

نام مفروضهعبارت متنی

ساخت دانش بر مبنای تجربه ها و تفسیرهای به نظر شما چرا اغلب دانشمندان کتاب های خود را به زبان عربی می نوشتند؟
شخصی فرد

درس سیزدهم: برنامۀ روزانۀ متعادل

نام مفروضهعبارت متنی

ساخت دانش بر مبنای تجربه ها و تفسیرهای نظر شما دربار ۀ برنامۀ زندگی روزمرۀ امیر چیست؟
شخصی فرد

به نظر شما ارتباط با خدا چه تأثیری بر زندگی روزانۀ ما دارد؟ در گروه گفت وگو 
کنید.

ساخت دانش بر مبنای تجربه ها و تفسیرهای 
شخصی فرد خلق معنا بر مبنای تجارب 
اجتماعی و در جریان تعامالت اجتماعی

ساخت دانش بر مبنای تجربه ها و تفسیرهای به نظر شما چه کارهایی هدردادن وقت است؟
شخصی فرد

در مورد این عبارت که از دست دادن فرصت موجب ندامت است، در کالس 
گفت وگو کنید

خلق معنا بر مبنای تجارب اجتماعی و در جریان 
تعامالت اجتماعی

درس چهاردهم: گذراندن اوقات فراغت

نام مفروضهعبارت متنی

فکر کنید و چند شیوۀ خوب و جالب برای پرکردن اوقات فراغت پیشنهاد کنید 
که کمترین هزینه و امکانات را نیاز داشته باشد.

ساخت دانش بر مبنای تجربه ها و تفسیرهای 
شخصی فرد

به نظر شما استفادۀ زیاد از بازی های رایانه ای ممکن است چه ضررهایی داشته 
باشد؟ گفت وگو کنید.

ساخت دانش بر مبنای تجربه ها و تفسیرهای 
شخصی فرد خلق معنا بر مبنای تجارب 
اجتماعی و در جریان تعامالت اجتماعی

اظهارنظرها و پیشنهادهای خود را برای چگونگی گذراندن اوقات فراغت 
بنویسید.

ساخت دانش بر مبنای تجربه ها و تفسیرهای 
شخصی فرد



دوفصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات آموزشی و آموزشگاهی   68

درس پانزدهم: انواع لباس

نام مفروضهعبارت متنی

از بزرگترها دربارۀ لباس محلی استان خودتان پرس وجو کنید و بگویید لباس 
مردان و زنان چه ویژگی هایی دارند؟

خلق معنا بر مبنای تجارب اجتماعی و در جریان 
تعامالت اجتماعی

ساخت دانش بر مبنای تجربه ها و تفسیرهای به نظر شما چرا لباس های محلی را در موزۀ مردم شناسی حفظ می کنند؟
شخصی فرد

درس شانزدهم: لباس، از تولید تا مصرف

نام مفروضهعبارت متنی

بــا راهنمــای معلــم در مــورد موضــوع حجــاب و پوشــش مناســب در کالس 
گفتوگــو کنیــد

خلق معنا بر مبنای تجارب اجتماعی و در جریان 
تعامالت اجتماعی

بــه همــراه معلــم و همکالســی ها از یــک کارگاه تولیــد پوشــاک بازدیــد و گــزارش 
تهیــه کنیــد.

خلق معنا بر مبنای تجارب اجتماعی و در جریان 
تعامالت اجتماعی

اکنــون بــه نظرهــای ایــن بچه هــا دربــارۀ خریــد لبــاس توجــه و در کالس گفت وگــو 
کنیــد. نظر شــما چیســت؟

ساخت دانش بر مبنای تجربه ها و تفسیرهای 
شخصی فرد خلق معنا بر مبنای تجارب 
اجتماعی و در جریان تعامالت اجتماعی

ــد  ــزان در آم ــن می ــدون در نظــر گرفت ــد بعضــی بچه هــا ب در کالس گفت و گــو کنی
خانــواده، تقاضــای لباس هــای جدیــد و گــران قیمــت می کننــد. آیــا بــه نظــر شــما 

ایــن کار درســت اســت؟ چگونــه بایــد تصمیم گیــری کــرد؟

خلق معنا بر مبنای تجارب اجتماعی و در جریان 
تعامالت اجتماعی

درس هجدهم: دریا، نعمت خداوندی

نام مفروضهعبارت متنی

در کالس گفت وگو کنید چرا خلیج فارس از دیرباز مورد توجه کشورهای 
قدرتمند بوده و آنها همواره در پی نفوذ به این منطقه هستند؟

خلق معنا بر مبنای تجارب اجتماعی و در جریان 
تعامالت اجتماعی

 اگر شما مسئول یک منطقۀ ساحلی بودید، برای حفظ دریا چه کارهایی 
می کردید؟

ساخت دانش بر مبنای تجربه ها و تفسیرهای 
شخصی فرد

درس بیستم: مطالعۀ موردی

نام مفروضهعبارت متنی

به طور گروهی با کمک معلم و استفاده از کتابخانۀ مدرسه یا سایر منابع، دربارۀ 
یکی از کشورهای همسایه مطالبی جمع آوری و یک روزنامۀ دیواری درست 

کنید.

خلق معنا بر مبنای تجارب اجتماعی و در جریان 
تعامالت اجتماعی



69تحلیل محتوای کتاب های فارسی ...

درس بیست و دوم: مبارزۀ مردم ایران با استعمار

نام مفروضهعبارت متنی

به طور گروهی دربارۀ یکی از قهرمانان مبارزه با استعمار تحقیق کنید و 
شرح حال آن را گزارش دهید.

خلق معنا بر مبنای تجارب اجتماعی و در 
جریان تعامالت اجتماعی

ساخت دانش بر مبنای تجربه ها و به نظر شما چرا امیرکبیر چند کارخانه تاسیس کرد؟
تفسیرهای شخصی فرد

درس بیست و چهارم: خرمشهر در دامان میهن

نام مفروضهعبارت متنی

به طور گروهی دربارۀ یکی از موضوعات زیر تحقیق و نتیجه را 
به کالس گزارش دهید.

خلق معنا بر مبنای تجارب اجتماعی و در جریان 
تعامالت اجتماعی 

اگر شما در زمان جنگ تحمیلی به دنیا آمده بودید و با حمله 
دشمن به خاک ایران روبه رو می شدید، چه کارهایی می کردید.

ساخت دانش بر مبنای تجربه ها و تفسیرهای 
شخصی فرد

به  توجه  بیشترین  شانزدهم  و  سیزدهم  درس  در  است که  مطلب  این  جداول گویای 
به  چندانی  توجه  هرچند  دروس،  دیگر  در  است.  آمد ه  عمل  به  سازنده گرایی  مؤلفه های 
به دو کتاب فارسی و علوم تجربی، بسامد مفروضه های  اما نسبت  این مفروضه ها نشده 
سازنده گرایی، در این کتاب بیشتر بوده است. همانند دو کتاب قبلی، در تدوین متن اصلی، 
چندان به مفروضه های سازنده گرایی توجه نشده است و بیشتر پردازش مفروضه ها مربوط 
به دفعات  فراگیران  این کتاب  فعالیت ها، موقعیت ها و کاربرگه ها است. در  به بخش های 
به انجام فعالیت های گروهی در قالب بخش فعا لیت ها فراخوانده می شوند. در این کتاب 
عمدهترین عبارات با مضامین سازنده گرایی که با تکرار زیاد مطرح شده اند، عبارت اند از: 
»همفکری کنید«، »با یکدیگر گفتگو کنید«، »پرس وجو کنید«، »همفکری کنید«، »شما چه 
»تصمیم گیری  کنید«،  »پیشنهاد  کنید«،  »اظهارنظر  »تحقیق کنید«،  می کنید«،  نتیجه گیری 

کنید«، »بحث گروهی«، »شما چه می گویید« و »به طور گروهی«.

نتیجه گیری

دربــارۀ کتــاب فارســی، همان طــور کــه در جــداول قابــل مشــاهده اســت، به طــور محــدودی 
بــه مفروضه هــای ســازنده گرایی توجــه شــده اســت کــه بیشــتر آن هــا نیــز مربــوط بــه فعالیــت 
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خودآزمایــی و درس پژوهــی بــوده و بــه میــزان اندکــی در متــن اصلــی درس بــه مفروضه هــای 
ســازنده گی تو جــه شــده  اســت. از طرفــی در قســمت خودآزمایــی، بخــوان و بیندیــش و 
ــو  ــد«، »بازگ ــو کنی ــه نظــر شــما«، »گفت وگ ــه، »ب ــارات ازجمل ــز بیشــتر عب ــی نی درس پژوه
کنیــد«، »شــما چــه پیشــنهاد می کنیــد«، »از دیــد شــما«، »گذاشــتن جــای خالــی بــرای یــک 
ســؤال تکــراری« بــوده اســت؛ حتــی در ایــن مــوراد نیــز بــه نظــر می رســد، به صــورت کلیشــه ای 
ــه نشــده  ــه مفروضه هــای ســازنده گرایی به طــور عمیــق و چندبعــدی پرداخت عمــل شــده و ب
ــه کــه مطالعــه نشــان داد، بیشــتر  ــه مفروضه هــا ی شــش گانه همان گون ــردازش ب اســت. در پ
بــه دو مؤلفــۀ ســاخت دانــش بــر مبنــای تجــارب و تفاســیر شــخصی و خلــق معنــا بــر مبنــای 
تجــارب اجتماعــی در جریــان تعامــالت اجتماعــی، پرداختــه شــده و بــه دیگــر مفروضه هــا 
به طــور محسوســی توجــه کمتــری شــده اســت؛ ایــن خــود نشــان از پیاده ســازی نکردن تفکــر 
اگزیستانسیالیســتی در محتــوای ایــن کتــاب اســت. بــا توجــه بــه اینکــه رویکــرد جدیــد تعلیــم 
ــی  ــد دارد و از طرف ــی تأکی ــی و خودتأمل ــی، خودتنظیم ــوم آگاه ــت مفه ــر اهمی ــت ب و تربی
ــن  ــتر ای ــری بیش ــه کارگی ــر اگزیستانسیالیســتی اســت، ب ــای تفک ــم از کلیدواژه ه ــن مفاهی ای
مضامیــن تربیتــی بــه رشــد بیشــتر فراگیــران در نظــام جدیــد آموزشــی می انجامــد. پیشــنهاد 
می شــود در یــک بازبینــی و دوباره اندیشــی، بــا اختصــاص محتــوای بیشــتر آموزشــی درایــن 

خصــوص، بــرای رفــع ایــن مســئله کوشــش هایی بــه عمــل آیــد. 

تنها  جداول،  قالب  در  فراهم آمده  داده های  به  توجه  با  تجربی،  علوم  زمینۀ کتاب  در 
است.  مفروضه های سازنده گرایی مطرح شده  به طور چشمگیری،  است که  دوم  در درس 
همانند کتاب فارسی، بیشتر این مفروضه ها در بخش خودآزمایی ها، شامل »ایستگاه فکر«، 
»گفت وگو کنید«،»کار در کالس« و »پژوهش کنید«، به گونه ای سطحی و نه چندان عمیق 
آورده شده است و در متن اصلی درس، خبری از پردازش این مفروضه ها نیست. در این 
کتاب، بارها  از اصطالح به کمک والدین، به کمک معلم و به کمک بزرگترها استفاده شده 
است که با تأکید ویگوتسکی، یکی از متفکران سازنده گرا، بر مفهوم تکیه گاه سازی هم خوانی 
دارد. بیشتر اصطالحات به کاربرده شده که تداعی کنندۀ مفروضه های سازنده گرایی است، با 
اصطالحاتی از قبیل »به نظر شما«، »شما چه فکر می کنید«، »پرس وجو« و »تحقیق کنید«، 
»در اماکن پیرامون خود نظر کنید«، بیان شده است. وقتی به این اصطالحات دقت کنیم، 
متوجه می شویم که تأکید بر بیان نظر و دیدگاه و انجام پژوهش از طرف فراگیر از دیدگاه 

مؤلفان زمینۀ پیاده شدن اندیشۀ وجودگرایی در کتب درسی است.
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ــه ســه  ــای شــش گانه، بیشــتر ب ــه مفروضه ه ــن ب ــد در پرداخت ــج نشــان می ده ــن نتای همچنی
مؤلفــۀ ســاخت دانــش بــر مبنــای تجــارب و تفاســیر شــخصی و خلــق معنــا بــر مبنــای تجارب 
اجتماعــی در جریــان تعامــالت اجتماعــی و فعالیــت فراگیــر در محیــط طبیعــی توجــه شــده 
ــی  ــب درس ــان کت ــود مؤلف ــنهاد می ش ــد. پیش ــیه مانده ان ــر در حاش ــای دیگ ــت و مؤلفه ه اس
ــتر از  ــتفادۀ بیش ــکان اس ــتی، ام ــدۀ اگزیشتانسیالیس ــای جامان ــر مؤلفه ه ــق ب ــی عمی ــا تأمل ب
مضامیــن ایــن تفکــر در کتــب درســی را فراهــم ســازند. البتــه ایــن امــر امکانپذیــر نخواهــد 
شــد، مگــر اینکــه جایــگاه فراگیــر در نظــام آموزشــی مــا وســعت بیشــتری بیابــد و اعتمــاد بــه 
قــدرت خالقیــت و معناآفرینــی فراگیــر بیشــتر شــود و ازطرفــی محتــوا ماهیــت تأمل برانگیــز 
و مســئله ای پیــدا کنــد و جــای تفکــر، پژوهندگــی و آفرینندگــی بیشــتری بــرای فراگیــر ایجــاد 
کنــد. هم چنیــن روش هــای آموزشــی بیشــتر بــه ســمت روش هــای فراگیرمحــور ســوق یافتــه 

و بــر مبنــای رابطــۀ من-تویــی بیــن فراگیــر و آمــوزگار ســازمان یابــد.

دربارۀ کتاب مطالعات اجتماعی، جداول گویای این مطلب است که در درس سیزدهم 
و شانزدهم بیشترین توجه به مؤلفه های سازنده گرایی به عمل آمد ه است. در دیگر دروس، 
هرچند توجه چندانی به این مفروضه ها نشده، اما نسبت به دو کتاب فارسی و علوم تجربی، 
بسامد مفروضه های سازنده گرایی در این کتاب بیشتر بوده است. همانند دو کتاب قبلی، در 
تدوین متن اصلی، چندان به مفروضه های سازنده گرایی توجه نشده است و بیشتر پردازش 
این کتاب  در  است.  و کاربرگه ها  موقعیت ها  فعالیت ها،  به بخش های  مربوط  مفروضه ها، 
فراگیران به دفعات به انجام فعالیت های گروهی در قالب بخش فعا لیت ها فراخوانده می شوند. 
فعا لیت ها  قالب بخش  فعالیت های گروهی در  انجام  به  به دفعات  فراگیران  این کتاب  در 
فراخوانده می شوند. در این کتاب عمده ترین عبارات با مضامین سازندهگرایی که با تکرار 
»پرس وجو  کنید«،  گفتگو  یکدیگر  »با  »هم فکری کنید«،  از:  عبارتند  شده اند،  مطرح  زیاد 
کنید«، »همفکری کنید«، »شما چه نتیجه گیری می کنید«، »تحقیق کنید«، »اظهارنظر کنید«، 
طور  »به  و  می گویید«  چه  »شما  »بحث گروهی«،  »تصمیم گیری کنید«،  کنید«،  »پیشنهاد 
گروهی«. داده های نمایش داده شده در بخش جداول، گویای این است که تنها به دو مفروضۀ 
ساخت دانش بر مبنای تجارب و تفاسیر شخصی و خلق معنا بر مبنای تجارب اجتماعی در 
جریان تعامالت اجتماعی  توجه زیادی شده است و دیگر مفروضه ها یا کم مطرح شده اند 

و یا اصاًل مطرح نشده اند. 

به طور کلی و با توجه به موارد یادشده در تحقیق حاضر، پیشنهاد می شود بازنگری کلی در 
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کتاب های ششم دورۀ ابتدایی برای تقویت مفروضه های سازنده گرایی انجام شود و طراحی 
برنامۀ درسی به گونه ای درآید که هرچه بیشتر این مفروضه ها در متون کتاب ها گنجانده شود 
تا بیش از پیش شرایط و نتایج ارزیابی کیفی به عنوان یکی از طرح های اصلی برنامۀ درسی 

موردنظر وزارت آموزش و پرورش  فراهم آید.
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