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 يادگيري تعاملی
 قوانين و محتواي آموزشی

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

 مقدمه

در شماره گذشته به نقش محیط یادگیری و مالحظات مربوطه در 

فرهنگی پرداختیم. چنانچه پیشتر ذکر  -اجتماعی کاربست نظریۀ

بروز عینی این نظریه، به ویژه در آموزش مبتنی بر تعامل، شد، 

-نمایان میآموزان های گروهی دانشیادگیری همیارانه و فعالیت

قوانین و مقررات و  ای یادگیریمحتو. در این شماره به نقش شود
توان از آنها نیز به عنوان زمینه برای پردازیم که میمی آموزشی

 .نام بردفرهنگی  -اجرای رویکرد اجتماعی

 محتواي يادگيري

 مفاهیم و منابع درسی و تکالیف مربوطه ،یادگیریمراد از محتوای 

در اینجا د. وشآموزان و معلّم واقع میکه محور تعامالت دانش است

ان توکه می مای مواجه شدبرنده یا بازدارندهبا برخی تجارب پیش

 مالحظاتی را در نظر گرفت. بر اساس آن 

کتب درسی و مفاهیم مندرج در آن، همچنین کتب به نخست 

. دازمپرمی به عنوان بخشی از محتوای یادگیری کمك درسی یا کار،

یسشان را مبتنی بر به رغم آنکه بسیاری از معلّمان، شیوة تدر

کنند، کتاب درسی همچنان برای گویی تنظیم میجزوه

اگر آموزان از اعتبار و جایگاه خاصّی برخوردار است. به ویژه دانش

کتاب در زمرة منابع کنکور باشد یا جزء دروسی باشد که امتحان 

 برای ههای همیاراندر فعّالیت را تأثیر این مقوله من. نهایی دارند

در سال دوم . مکردپایه دوّم و سوّم دبیرستان مشاهده موزان آدانش

پایۀ دوم دبیرستان آموزان اجرای این رویکرد، از یکی از دانش

امسال را با سال گذشته مقایسه اثربخشی کار گروهی  خواستم که

تر اقلزدهی بیشتر در سال دوّم به علت عضمن اعالم با او .دکن

سال گذشته، به اهمیت محتوای تجربه همچنین ها و شدن بچّه

 گشید لیدل هی»... کتاب به عنوان منبع کنکور چنین اشاره کرد: 
 تریجدّ یلیها خو بچّه ادیامسال تو کنکور م یاضیکه ر نهیهم ا

آموزان پایۀ سوم آن در در دبیرستانی دیگر که دانش«. .رندیگیم

کردم  انتخابابتدا کتاب کاری را سطح باالی آموزشی قرار نداشتند، 

ه ای تنظیم شد ککه برای آنها دشوار بود، اما وقتی سواالت به گونه

های گروهی و رفع محتوای آن در سطح امتحان نهایی بود، فعالیت

 .اشکال و حل مسأله با اقبال بیشتری مواجه شد

ان ، امککتب نونگاشت گروه ریاضیمدار فعّالیتساختار  همچنین

. ه استآموزان و آثار تبعی آن را بهتر مهیّا کردگروهی دانش تعامل

از سوی دیگر، تازگی یا دشواری مفاهیم مندرج در کتاب درسی، 

جدّیت و جذّابیت کار گروهی و همچنین اثربخشی و اعتمادزایی 

چنین موردی برای برخی مفاهیم درسی از جمله  .داردآن را در پی 

در این مفهوم، به دلیل دشواری  معادلۀ خط نمایان بود.مفهوم 

آموزان رغبت و نیاز بیشتری به یادگیری خاصی که داشت، دانش

 کردند.همیارانه از خود نشان داده و بهرة بیشتری دریافت می

ی به تکالیف آموزش ، مربوطموضوع دیگر در مقولۀ محتوای یادگیری

ه هنگام به ویژ ،های گروهیوری اعضاء از فعّالیتمیزان بهره است.

گذاری پیشین ایشان در مورد با وقت محکم، ارتباطی رفع اشکال

روی موضوع تکلیف و کیفیّت آن در  مسائل مربوطه دارد. از این

 یکی ازآفرین است. نقش بسیارآموزان، یادگیری همیارانۀ دانش

به نظر من کار گروهی »آموزان در مصاحبه به من گفت: دانش
یه کاری کرده باشیم و کاری داشته باشیم؛ موقعی مؤثّره که قبلش 

 نتایج«. .کپی قبلش داشته باشیم که رفع اشکالشو بکنیممثالً یه پلی

های یادگیری زمانی که گروهنیز حاکی از آن است تحقیقات برخی 

مؤثرند که هر یك از اعضا، وظایف خود را قبل از ورود به کالس 

 پذیری اعضایان مسئولیتدرس انجام داده باشند و این امر به میز

 گروه وابسته است.

 است.حائز اهمیت  میزان تکالیف و سطح دشواری آندر این حال، 

ل آموزان مجال حبه عبارتی تکالیف نه آنقدر پرحجم باشد که دانش

نیاز از همیاری دوستان خود به آن را نیابند؛ نه آنقدر ساده که بی

ها نیز ناتوان از حل آن نائل شوند و نه آنقدر دشوار که سرگروه حلّ

وی آموزان از ستکالیف دانش کنترلاغلب آنها باشند. با این وصف 

 حائز اهمیت است.  ،، برای اجرای تعاملی اثربخشمعلّم

 آموزشي قوانين

رسد که وجود قواعد، مقررات یا قوانین حاکم بر هر به نظر می

ها و دهندة فّعالیتآفرین و جهت، نقشمجموعۀ آموزشی

گر در آنجا است. در اینجا قوانین در های عوامل کنشسازیتصمیم

مفهوم عام آن مورد نظر است و به نوعی مقررات و قواعد و حتی 

گیرد. قوانینی که لزومًا های مدرسه را نیز در برمیبرخی برنامه

ی آغاز سال تحصیل مکتوب و صریح نیستند. قوانینی که لزوماً از

نی ماند. قوانینمیتنظیم نشده و در طی سال پایدار و بدون تغییر 

آموز است و گاه ناظر به معّلم. قوانینی که مانند که گاه ناظر به دانش

ز برخی ا مقولۀ محیط یادگیری، واجد آثاری مثبت یا منفی است.

با آموزشی از سوی معلم یا مدرسه در ارتباط  و قوانین مقررات

برخی دیگر نیز ناظر به حمایت از معلم و پشتیبانی  ؛ارزشیابی است
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از سرگروه است. در اینجا نخست به نقش ارزشیابی در یادگیری 

 پردازیم. مدار میتعامل

نظران، از جمله عناصر برنامۀ درسی مورد توافق کلیه صاحب

فراگیران بر اساس بازخوردهایی که از امتحانات و ارزشیابی است. 

گیرند، شیوه مطالعه و تعامل خود را های ارزشیابی خود میشیوه

-های ماهوی رویکرد حاضر با روشتبه علت تفاودهند. جهت می

های گذشته، نیازمند ضمانت اجرایی برای پیشبرد اهداف آموزشی 

روی در ری از حاشیهبرای رسیدن به این مقصود و جلوگی .بودیم

-های دانششد تا آموختههایی تنظیم می1کار گروهی، آزمونك

 آموزان در قالب کار گروهی ارزیابی شود.

را ی های مختلفبازتاب نگارنده در کاربست این نظریه، ،با این وصف

بخشی واجد  ،در این میان. تجربه کرد از آثار ضمنی ارزشیابی

: بازخوردگیری به هنگام، تند ازبود که عبارهای مثبتی پیام

نار آموزان، در کزایی در میان دانشآفرینی و رقابتشورافزایی، تالش

ین اهای گروهی. از سوی دیگر، بخشی انجام کیفی فعّالیتضمانت

از های کاهنده را نیز برای برخی آفاتی چون اضطراب و ترسروش 

از نحوة برخاسته  رسدمیدر پی داشت که به نظر فراگیران 

تشویق و تنبیه فردی و های ها و شیوهاثربخشی نتایج آزمون

 بوده است.  هاد، سطح و کیفیّت آزمون، در کنار تعدّگروهی

های مثبت به گروهامتیاز های گروهی با اعطای وجود پاداش

را در میان اعضاء پدیدار  ایفزایندهشایسته، وابستگی درونی 

اه، های کوتکه ثبت انفرادی نتایج آزمون است. این در حالی زدسامی

آموزان را در رابطه با انتظارات گویی و مسئولیت فردی دانشپاسخ

به زعم برخی د. نکو تحقق اهداف مربوطه تقویت می خواسته شده

زمانی که در اجرای روش یادگیری مشارکتی، دو نظران، صاحب

وش د، این رپذیری فردی تأمین شوشرط پاداش گروهی و مسئولیت

ای هتواند میزان پیشرفت تحصیلی فراگیران رادر تمام پایهمی

های پایه گرفته تا حل تکالیف یادگیری از مهارت ۀتحصیلی و هم

 مسأله بهبود بخشد.

های درسی را به در حالی که معلّم، محور فعّالیتاز سوی دیگر، 

ی یفکند، اجرای کآموز با عنوان سرگروه تفویض میچندین دانش

در  دهی معلّمهای خاصّی است. آگاهیها، مستلزم پشتیبانیفعّالیت

جهت توانمندسازی سرگروه به منظور ایجاد تعاملی اثربخش با 

اعضای گروه، نقطه آغازین این پشتیبانی است. این امر با 

 دیابمیدهی و ارزیابی عملکرد اعضاء توسط سرگروه، ادامه گزارش

ی اعتباربخش. ردرمی وی را به دنبال داری و پشتگپذیو مسئولیت

که موجب  استبخشی های سرگروه راهبرد اطمینانبه گزارش

د اعضای گروه، بار خود را روی دوش دیگری نیندازند و وشمی

 کالسی کوتاه  کوییز یا آزمون 1

های یادگیری مشارکتی است، گویی فردی را که از مشخصهپاسخ

 د.ناستحکام بخش

نك و ر قالب آزموهای گروهی، دارزشیابی از فعّالیتدر این حال 

، جدا از ایجاد ضمانت اجرایی ضمنی تأثیر نمرة فردی و گروهی آن

های سرگروه را نیز برای همراهی اعضاء، وجهی از اعتباریابی گزارش

آموزان خاطی توسط معلّم، همراه با در پی دارد. کنترل دانش

های شایسته، مکمّل این امر و مشوّق خدمات ویژة علمی به سرگروه

  روه برای همیاری همتایانش است.سرگ

آموزشی  های مرسوماز آن روی که رویکرد حاضر با روشباالخره 

آموزان در بادی امر به طور طبیعی و گاه همراه متفاوت است، دانش

مخالفت آشکار و نهان مقاومت و ه های ناصواب، ببا قضاوت

ن نیز د. دایره این اعتراضات بعضاً از سوی برخی والدیزنپردامی

آموزان در سال دوم در این رابطه یکی از دانشد. وشتر میگسترده

محور معلّم سیما به روش تدر»اجرای این رویکرد به من گفت: 
. در خواستیعادت کرده بودیم و ترک آن مشکل بود و زمان م

 یایدهند، البته اول رییعادت را تغ نیبود که ا نیسال گذشته هدف ا
 «.حاصل نشد. یرییروش اعتراض داشتند که تغ نیبه ا یادیز

در این میان، آگاهی و باور مسئولین مدرسه، همچنین توجیه و 

ی والدین، نقش آموزان وپشتیبانی قاطعانه ایشان در مواجهه با دانش

 آقای جوادزاده معلم ریاضی پایۀ هشتم. دارد اساسی در اجرای آن

 رم اگه من»... گفت:  جانبای با ایندر مصاحبهنیز  دبیرستان صلحا
ها کارم با مقاومت بچّه ،نبود معلم راهنماو  مدیرحمایت آقای 

 «.محکوم به شکست بود...

از نیمۀ دوّم سال تحصیلی، بعد از به نتیجه نرسیدن  که گفتنی است

در  کالس مندرس نتایج ممتاز زمان با احراز عوامل مخالف و هم

، ایمدرسههماهنگ برونآموزان، در آزمون میان سایر دروس دانش

حاکم شد و بازدهی بیشتر و نتایج  یفضای اعتماد و همراهی بیشتر

 گردید.پدیدار  یبهتر

های های گروهی، تنظیم برنامهیکی دیگر از عوامل مؤثّر در فعّالیت

آموزان است که معموالً از سوی مدرسه یا معلّم راهنما جانبی دانش

 دیگر دبیرستانمعلم به عنوان مثال آقای هژبری، گیرد. شکل می

هایی ... یه وقت»گفت: به من برد صلحا که از رویکرد حاضر بهره می
ها قرار بود دو سه امتحان دیگر در روز داشته باشند و عماًل بچّههم 

 ایهدر کار گروهی متمرکز نبودند. یعنی در زنگ کار گروهی درس
گفتند: ما این را بلدیم و که می خوانند. مخصوصا اقویادیگر می

 «.معطل بچّه ضعیف نشویم و این همراهی کم می شد.
بندی و حمایت در ر معلّم در گروهاختیادر پایان الزم به ذکر است 

ای عّلی در بازدهی گروهی دارد، حامی کنترل تکالیفی که رابطه

 معلّم در رسیدن به فرجامی نیکو در این رویکرد است.
                                                           


