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 يادگيري تعاملی
 نقش محيط يادگيري

 ريزي درسي دانشگاه خوارزمي(برنامه آموختة رشتة)دبير رياضي و دانش محمد نيرودكتر   

 مقدمه

. آشنا شديمفرهنگي  -نظريه اجتماعي با ،گذشته ةشماردر 

 ديگرمفاهیم و  ؛است «تعامل» نظريه اين در واژه کلید مهمترين

مندي، حمايت داربستي، واسطهدامنة تقريبي رشد،  :آن از جمله

معنا پیدا در کنار آن  وگوي مستدل،گفت وزبان  ،سازيدروني

فرهنگي در  -جتماعيبر اين اساس، کاربست نظرية ا کنند.مي

کند. اين ظهور پیدا مي ،کالس درس، به طور خاص در قالب تعامل

علم م رابطةدر همراه با ديگر مفاهیم مزبور از اين نظريه، گاه  تعامل

 د.دهآموزان با يكديگر رخ ميدانش و گاه در ارتباطآموزان، دانش با

 فرهنگي و-توان گفت که نظرية اجتماعيبر اين اساس، مي

اي اعمّ و اخصّ با يكديگر دارند. يادگیري مشارکتي )همیارانه( رابطه

وگوي وي با در اين رويكرد، معلم، متكلم وحده نیست و گفت

پاسخ است. همچنین آموزان فراتر از سؤاالتي سطحي و کوتاهدانش

هاي گروهي در زمان رسمي کالس درس، جايگاه و سهم فعالیت

 . کندپیدا ميقابل توجهي 

بعد از يك سال اجرا در اين رويكرد را  49-49من از سال تحصیلي 

هاي رياضي پايه اول دبیرستان صلحا در کالسدبیرستان سبحان، 

پیاده کردم. در آن سال به عنوان تنها معلم حاضر در دبیرستان 

ها با مقاومت در آغاز دوره دوم، مجري اين رويكرد بودم. از اين روي،

از ديگر . سال تحصیلي بعد، دو نفر شدمهايي مواجه و مخالفت

ها و هاي من و دريافت گزارشاز مشاهدة کالس پسمعلمان، 

ر ين رويكرد را دمستندات مربوطه، به صرافت افتادند که آنها نیز ا

مستندات گیرند. نتايج درخور اين امر، همراه با حد ممكن به کار 

، رغبت بیشتري را در میان ديگر همكاران مربوطه هايو گزارش

کیدها و مطالبات مسئولین مدرسه تقارن يافت. أبرانگیخت و با ت

يك  ،بدين ترتیب، اکنون برخالف سال نخست، اجراي اين رويكرد

مدرسه و همچنین  مسئوالنهنجار و يك انتظار از سوي 

 آموزان و والدين قلمداد شده است.دانش

ا کاربست اين رويكرد، باز  برخاسته ةزيست، تجارب به طور طبیعي

هاي گوناگوني را رقم زد. هايي همراه شد و بازتابها و مسألهموضوع

ها و وزنگاشتر مشاهدات، تحلیلِ بر اساسبررسي موارد مزبور 

، مالحظاتي را در آموزانفردي و گروهي با دانش هايهمصاحب

اجراي اين زمينة ارد در اجراي آن ايجاد کرد. بخشي از اين مو

به آن خواهیم پرداخت. اخیر  ةدر سه شمار رويكرد واقع شد که

 مربوطه پديدارپيامد و بخش آخر در  ،اجرافرايند بخشي ديگر در 

  که هر يك را به تفكیك در دو شماره تبیین خواهیم کرد. گرديد

 يادگيريمحيط  نقش

 هب ناظر آن از بخشي که است گسترده مفهومي يادگیري محیط

 حیطم به ناظر ديگر بخشي و آن پیرامون و کالس فیزيكي محیط

 رحاض رويكرد اجراي که آنجا از .است گرانکنش فعّالیت و اجتماعي

 با آموزاندانش تعامل ويژه به ،تعامل مدار بر درس، کالس در

 تغيير پذيرد،مي صورت همیارانه يادگیري قالب در و يكديگر

کالس درس به منظور تسهیل در ايجاد چنین  فيزيكيساختار 

رسد؛ به ويژه در چیدمان میزها و تعامالتي، ضروري به نظر مي

ها که در حالت مرسوم به صورت ماتريسي و رو به تخته نیمكت

  شوند.کالس چیده مي

 کمتري آموزيدانش جمعیت که سبحان پیشتر در دبیرستان

 قرار کالس ديوارة سه کنار در رديف يك در را هانیمكت داشت،

 لتعام ايشان، با وگوگفت هنگامشد تا م. اين کار باعث ميدادمي

 اين در نیز آنها همچنین و مباش داشته بیشتري چهرة به چهره

 و ندکن مشاهده بهتر را همديگر بیشتر، مشارکت بر عالوه فرايند،

 زاويه از آموزيدانش هیچ حالت اين در. نشوند يكديگر ديد مانع

 را خود آموزيدانش هیچ عبارتي به و ماندنمي پنهان معلّم ديد

 نبی اين در معلّم که هنگامي. کردنمي پنهان اشکالسيهم پشت

 با آموزاندانش پرداخت،مي وگوگفت به آنها با و يافتمي حضور

 نیز را وي 1بدن زبان از برخاسته هايپیام معلّم،تر کامل مشاهده

 براي را خوبي احساس حالت اين. کردندمي دريافت بهتر

 .کردمي ايجاد آموزاندانش

 محدود افراد از تعدادي براي ديد زاويه آنكه دلیل به حال اين در

 بايد تخته ديدن براي کناري هايرديف آموزاندانش و شد،مي

مدت به تخته کالس يا ه طوالنيتوجّ چرخاندند،مي را خود گردن

 اشدب قرار اگر همچنین. شدديتاپروژکتور با اشكال مواجه مي ةپرد

 با وگويگفت به نشسته صورت به محدودي زمان در معلّم که

 در نه دهد قرار کالس وسط در را میزش بايد بپردازد، آموزاندانش

 .کنار

 وجود دونفره هاينیمكت فوق دبیرستان در کهاين به توجّه با

 انهايشنیمكت آموزاندانش يادگیري، حلقة يك ايجاد براي داشت،

 عقبي نیمكت رويروبه تا چرخاندندمي درجه181 درمیان،يك را

 نآموزادانش که هايينیمكت فاصله حالت اين در. گیرند قرار خود

 تكیه اب تا شدانتخاب مي زيادتر نشستندمي آنها روي بر هم به پشت

 . نشود پرتيحواس ايجاد هم، به ندادن
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 گيوارون بر عالوه بنابراين بود، دارشیب هانیمكت سطح که آنجا از

 مطالب به نسبت همافراد هم  ديد زاوية رو،روبه افراد براي دفاتر

 جودو دلیل به صلحا دبیرستان در مشكل اين .شدمي کمتر مقابل

 بودن دارچرخ وجود با آنكه ضمن. شدنمي ديده مسطح میزهاي

 یزهام چیدمان تغییر و جاييجابه، دبیرستان آن در نفرهيك میزهاي

 .پذيرفتمي صورت کمتري سروصداي و بیشتر سرعت با

ل شك فرديبین تعامالت را فرهنگي -اجتماعي رويكرد جوهر گرچه

 لیكن است، شده عادت و طبیعي سروصداهاي با همراه که دهدمي

 پشت و درس کالس داخل در تعامالت اين محدودکردن به ضرورتي

 حضوربا اين وصف، . نیست آموزاندانش هاينیمكت و میز

 انگیزخاطره زماني کالس، از خارج متنوّع هايمكان در آموزاندانش

 هب نسبت متفاوت فّعالیتي آن در که ايشان است اقبال با همراه و

 ،ارندهنگ نخست فرضبر خالف  بنابراين. پذيرد صورت کالس داخل

 نمازخانه سالن در که کالس داخل مشابه گروهي هايفعّالیت

 روي اعضا()همچون حاشیه آفاتي وجود با شد،مي انجام مدرسه

 انآموزدانش تمايل و ترجیح دايرة در کالس، داخل به نسبت افزون

اي هع مكانتنوّ از ديگر صورتي که است گفتني. نگرفت قرار

 تغییر از فارغ که بوده درس کالس داخل به ناظر نیز يادگيري

 يادگیري هايگروه به رخصتي حال اين در. است فیزيكي ساختار

 هايمكان در خود، جمعي هايفّعالیت انجام براي تا شدمي داده

 رهايي با و يابند حضور تخته پاي در جمله از کالس داخل مختلف

 آنها روي پیش ايسازنده عمل آزادي ،دست و پا گیر هايتكلّف از

 .گرفتمي قرار

است.  هاي يادگيريشرايط گروهدر مورد اين بخش، آخر  مطلب

 در آموزاندانش همیارانه يادگیري و کارگروهي سهم آنكه رغم به

 بود، داده اختصاص خود به را زمان از زيادي درصد ،من هايکالس

 .نبود يكساني که حضور داشتم مختلف مدارس در آن میزان ولي

 مترک توانايش آموزاندانش فراواني کهي دبیرستان در مثال عنوان به

 آموزاندانش پیشنهاد کالسي، ساعات از برخي در کههنگامي بود،
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 اين به پي ،مشدمي جويا هامسأله اشكال رفع نحوه مورد در را

 معّلم، ممستقی آفرينينقش به آنان نیاز و ترجیح که مبردمي موضوع

 اب ديگر دبیرستان در همچنین .بود گروهي اشكال رفع از بیش

. افتيمي افزايش سهم اين توانا، و ساعي آموزاندانش بیشتر حضور

 در ضعیف آموزاندانش هم و قوي آموزاندانش هم وجود، اين با

 آموزدانش. بودند فعّالیت نوع اين اجراي در اعتدال خواستار آنجا،

 و ردبب بیشتري مستقیم بهرة معّلم دانايي از که جهت اين از قوي

 اعتماد معلّم هايآموزه به که جهت اين از ضعیف آموزدانش

  .دارد بیشتري

 سلّطت از جدا. است سرگروه به گروهي بازدهوابستگي  تر،مهم نكته

 و ارتباطي هايمهارت مديريّت، قدرت بودن دارا سرگروه، محتوايي

 عةس با همراه و محترمانه دوستانه، تعامل نوع ترمهم آن از و انتقالي

 . اردد گروه ياعضا کلیة جوييبهره در سزايي به نقش سرگروه، صدر

 وثیق با ساختاراندازة گروه، ارتباطي در پايان خاطرنشان کنم که 

هاي واجد صالحیتآموزان فیزيكي کالس و فراواني دانش

هاي دونفره در با وجود نیمكتکه . به اين معنا سرگروهي دارد

 نفري(هاي دونفري يا چهارنفري )زوجکالس، عمدتًا تشكیل گروه

 هاي يك نفره، ولو با داشتنهايي با صندليممكن بود. ولي در کالس

ا هم تشكیل داد. بر اساس هاي سه نفري رتوان گروهمیز دونفره مي

ثلث  تجربة زيسته نگارنده در مقطع دبیرستان، چنانچه

آموزان، شرايط سرگروهي را دارا باشند، بازدهي بیشتر با دانش

توانند ها ميهاي سه نفري است. در غیر اينصورت گروهگروه

هاي دو نفري واجد ، گروهمقايسه شرايط درچهارنفري نیز باشند. 

، همسو با نتايج با اين وصفآموزان نبود. و استقبال دانش بازدهي

به طور ناهمگن و  ترکیب اعضاي گروه، که ها، الزم استپژوهش

ر شرايطي قابل قیاس، امكان باشد تا د مختلف درسيواجد سطوح 

هیّا منیز براي تقويت وابستگي دروني اعضا گروهي را ارزشیابي 

بندي انتصابي از سوي معلم گروهکه  رسدبه نظر ميهمچنین سازد. 

تر، ماني طوالنيز بازةانديشانه و براي همراه با انعطاف مصلحت

در  مدارروي رفاقتاز آفات حاشیه ترداراي اثربخشي بیشتر و ايمن

 اعضا خواهد بود.میان 

سهم استفاده از يادگیري مشارکتي و رشد تدريجي کاربست آن به 

هاي پیشین کمتري در اين که تجربهآموزاني ويژه براي دانش

به طوري که ها گروه هاي اعالم اساميخصوص داشتند، حساسیت

هاي تغییر ها احساس تحقیرشدن پیدا نكنند، زمانزيرگروه

سازي و توانمندسازي ها و تأثیرات حاصله، آمادهبنديگروه

، همچنین خدمات ويژة علمي به اثربخشارتباطي ها براي سرگروه

 شيبخاعتبارفعالیت اعضاء براي گیري و گزارشنهادن براي ارجآنها 

  است. مالحظات اين امرر ، در زمرة ديگايشان

                                                           


