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 يادگيري تعاملی
  فراگيران رجحانآموزشی و  رسوم 

 ريزي درسي دانشگاه خوارزمي(برنامه رشتة آموختةدانشدبير رياضي و ) محمد نيرودكتر   

 مقدمه

 هاكالس در( سنّتي) مرسوم آموزشي هايشيوه كه رسدمي نظر به

 ايجاد آموزاندانش يادگيري و رفتاري عادات در را آثاري مدارس، و

موجب اختالل در روند تغيير يا اصالح رويکردهاي  گاهي كه كندمي

 هايشيوه در انتخاب فراگيران ترجيحدر  اين امرشود. آموزشي مي

 رغم به كه يالسيّ ترجيحات. نيز دخالت دارد يادگيري مختلف

 . يابندمي لتحوّ شرايط تغيير با افراد، ميان در آن تفاوت

 مرسوم آموزشي هايشيوه

 اي شنونده هابچّه و است گوينده ،معلّمها، به طور معمول در كالس

 كالسمحور در فعّال و  معلّم، هاكالساين در . هستندجزوه نگارنده 

 حداقل بر ناظر آنجا در. اندكنندهمنفعل و دريافت هابچّه و است

 رب بنا. هستيم يکديگر با هابچّهتعامل  يا هابچّه با معلّم تعامل

هايي كه با ايشان داشتم، رويکرد در مصاحبه فراگيران اظهارات

 ،در كالس من فرهنگي -مدار و مبتني بر نظرية اجتماعيتعامل

 .است داشته مرسوم آموزشي هايشيوه با توجّهي قابل هايتفاوت

 ةنحو! ... متفاوته خيلي آقا»: گفت «ع/ آموزدانش» به عنوان مثال
همچنين  ...«. بود تخته روي گذشته سال در بيشتر ،تدريس

 قالب در آموزيدانشبين تعامالت گسترده حجم به «غ/ آموزدانش»

 اين»: كرد اشاره چنين گذشته هايسال با قياس در گروهي فعّاليت
 ،پيش هايسال و شد تجربه سال اولين براي گروهي كار حجم
 اي مشابههمکار من نيز كه تجربه .«.داشت چاشني و كمکي حالت

 را تخته از استفاده ميزان كمترين سال، آن من»: گفت داشت
 ازدهب بيشترين ولي داشتم را عمومي صحبت ميزان كمترين. داشتم

 ...«.داشتم را
 رويکردهاي تغيير در مرسوم هايشيوه كه آسيبي تريناصلي

 نادرستي بعضاً عادات ايجاد دارد، حاضر رويکرد جمله از آموزشي

 مقاومت نوين، رويکردهاي مقتضي تغييرات برابر در كه است

 د،باش بيشتر عاداتي چنين رسوب هرچه كه است بديهي. كندمي

 زاييآسيببنابراين در . است بيشتر آن اصالح يا تغيير دشواري

 اكثر هايمقاومت و هامخالفت توان بهمي مرسوم هايشيوه

اشاره  حاضر رويکرد اجراي نخست سالنيم طي در آموزاندانش

 به باالتر هايرتبه با آموزاندانش از برخي ترجيح همچنين كرد.

 هايرقابت در برتري منظور به انفرادي هايفعّاليت و رويتك

 و انفعالي نگاريجزوه به آموزاندانش اقبال كنار در فردي،بين

  .است موانع اجراي اين رويکردديگر  از درسي كتاب رانيحاشيه

به مرور  مرسوم، هايشيوهاز  ماندگار هايآسيب برخي ايجاد رغم به

 ورمزب هايشيوه هايكاستي و آفات از برخي اصالح يا رفع ناظر بر

 آموزاندانش زمانهم و دوسويه بهرةتوان به در اين ميان مي. بودم

 -ياددهي فرايند در عمومي مشاركت جلب مختلف، سطوح در

اشاره كرد. با وجود  فرهنگي -فردي خصايص به توجّه يادگيري،

ايشان  كمتر مواجههآموزان با يکديگر و به دليل تعامل بيشتر دانش

 :ها از جمله ترس ازبرخي هراس ،وي به گوييپاسخ و معّلم با

 لتاخج و قضاوت تخته، پاي در حضور دهي،پاسخ و گريپرسش

 نگرش اصالح شاهد اجراي اين رويکرد،همچنين در  زايل شد.

و  مشاهده از گذار رياضي،درس  بودن دشوارآموزان در مورد دانش

 رفع ،مدارهاي تعاملو فعاليت مشاركت بهتدريس  خستگي

 و زمان گشايش درس، كالس در يادگيري مغتنم زمان هدررفت

 بودم.  هامسأله اشکال رفع در ماندگار شور

ري از يادگيهاي مرسوم با استفاده زدايي از شيوهنکتة آخر در آسيب

 هايروش به نسبت معّلم با فراگيران تقابل رفع مدار،تعامل

 آموزاندانش سوي از هاييسؤال طرح بامعموالً  كه ؛است محورمعلم

 اب گاه و نبوده جستجوگرانه الزاماً كههايي گرفت. سؤالشکل مي

 نچو آفاتي و دشمي مطرح جوييبرتري يا تضادورزي چون اغراضي

 گرانبار فرصت و داشت پي در را زاييسفسطه و رانيحاشيه

  .دكرمي زايل آموزاندانش عموم براي را يادگيري

 فراگيران يادگيري ترجيحات

 ترعميق يادگيري كه است آن مؤيّد هاپژوهش بسياري از نتايج

 عنوان به. است همتايان به او ياددهي مالزم فراگير، براي مفاهيم

 يادگيري هرم ترسيم با( 78: 1991) 1كابرالس و كيمك نمونه،

 تدريس هايروش انواع در را فراگيران يادگيري ميزان تفاوت ،ذيل

 سهم نبيشتري واجد را ديگران به تدريس و است گذاشته مقايسه به

 اجراي رويکرد در ايتجربه چنين. دندانمي فرد براي يادگيري
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 ترجيح تدريجي تغيير بر ناظر روي اين از و دادرخ نيز حاضر

 .بوديم هميارانه شيوة به فراگيران از بسياري يادگيري

 هايفعّاليت مدار بر اغلب آموزاندانش يادگيري ،در اين رويکرد

 رد هاسرگروه طبيعي، و قصدشده طور به .گيردمي شکل گروهي

 فهم به آيند واعضاء بر مي به آموزش يا هامسأله اشکال رفع مقام

 اين اب. ندشومي نائل مسأله حل بيشتر توانايي و مفاهيم ترعميق

 در را مسأله حل هايايده گاه، نيز سرگروه اينکه بر عالوه وجود،

 عضاً ب بازانتقال در اوقات از بسياري آورد؛مي دست به اعضاء با تعامل

 تعميق آموزاندانش ساير به هازيرگروه توسط مطالب خودجوش

 گسترش درس كالس در فراگير طور به ياددهي، پي در يادگيري

 .يابدمي

 يادگيري در آموزاندانش كه مفيدي تجارب همچنين با وجود

 دبيرستان، دوم دورة آموزاندانش اغلب ترجيح داشتند، هميارانه

 مفاهيم تدريس كه است اين ،ضعيف يا ممتاز آموزاندانش از اعمّ

 حل مقام در سپس و پذيرد صورت معلّم توسط نخست درسي،

 نافزو همچنين. گردند مندبهره گروهي كار از اشکال رفع يا مسأله

 يهاگروه براي تدريس مقام در معلّم به بيشتر اعتماد اينکه بر

 ترضعيف آموزاندانش بعضاً داشت، عموميت آموزيدانش مختلف

 و( سرگروه) خود همکالسي نزد سرخوردگي از پرهيز براي

 معلّم، از بيشتر هايبهره از نماندن محروم براي ترقوي آموزدانش

 زا استفاده كه است حالي در اين. نمودند مطرح را ترجيحي چنين

 ونگوناگ داليل با آن، اشکال رفع و مسأله حل منظور به گروهي كار

 براي شده ايجاد فرصت گسترة و راحتي احساس زباني،هم از اعم

 .است آموزاناغلب دانش توافق مورد ،ترعميق يادگيري

 دوم دوره متوسطة آموزاندانش بيشتر ابرام و اقبال كهحالي در

 اول دوره متوسطة آموزاندانش بود، محورمعلّم تدريس متوجه

 آفرينيدغدغه دليل به شايد امر اين. نداشتند اصراري چنين

 كنکور جمله از ايشان روي پيش مهمترِ و عديده هايآزمون

  .است سراسري

 مندبهرهنيز همکار من در پايه هشتم كه از اين رويکرد عملکرد 

 در را خود رياضي تدريس عمدة اوبود، شاهدي بر اين مدعا است. 

 هايفعّاليت مبناي بر و آموزاندانش گروهي هايفعّاليت جريان

 و ياكتشاف شيوة بر مبتني حدودي تا و بود داده قرار درسي كتاب

 توصيف در وي بارهاين در. كردمي عمل وسازگراييساخت رويکرد

 پي نوشت: 
1 McKay and Cabrales 

 منابع:
McKay, E. G. and Cabrales, D. (1991) Starting 

Strong: A Guide to Pre-Service Training. 

Washington DC, MOSAICA: The Center for 

Nonprofit Development and Pluralism. 

 نمكمي فکر سال اين در من»... : گفت چنين من به درسش كالس
 سه دو از بعد نهايتاً  من. ندادم درس هابچّه به وقت هيچ من كه

 ...«.كردممي بنديجمع ،زدندمي سروكله هم با ]هابچه[كه  جلسه
طور عمده آموزان وي، به در مصاحبه با دانشمن جالب است كه 

 نارضايتي را در اين خصوص مشاهده نکردم.

سهم  در موردآموزان مختلف دانش ترجيحات كه رسدمي نظر به

 سطوح اساس بر مدار،كار گروهي در اجراي رويکرد تعاملمعلم يا 

 زانمي همچنين ،انآموزدانش بافت و فردي شاكلة ،فراگيران درسي

پيوند شاكلة فردي . است متفاوت ،آموزشي محتواي دشواري

هاي آموزان نسبت به انتخاب سبكمحکمي با گرايش دانش

هاي وابسته به زمينه يا نابسته به يادگيري دارد و آنها را به سبك

 دهندمي ترجيح زمينه به نابسته يادگيرندگان .دهدزمينه سوق مي

 ،مسائل حل با رابطه در را خود هايكوشش قادرند و كنند كار تنها

 .كنند تعيين خودشان را هايشانهدف دارند دوست و دهند سازمان

 گروه رد دهندمي ترجيح زمينه به وابسته يادگيرندگان كه حالي در

 و دباشن داشته بيشتري تعامل خود همساالن و معّلم با كنند، كار

 .دنيازمندن بيشتر بيروني تقويت و يافتهسازمان تکاليف به

 سبك با آموزاندانش كه دادند نشان (1991) اديب و زادهصفرعلي

 ليتحصي پيشرفت سنّتي، روش از استفاده در زمينه به نابسته

 رياضي درس در زمينه به وابسته آموزاندانش به نسبت بهتري

حاكي از آن است  نيز حاضر بر اساس رويکرد منتجربة  .داشتند

 ونيدر خاستگاه كه شرايطي در ويژه به آموزان،دانش از گروه اين كه

وي ربه دنبال تك ،باشد آنها بر حاكم همچنان فردي،بين هايرقابت

محور هاي سنتي و معلمو ارتقاي جايگاه خود با تکيه بر آموزش

 .هستند

 متوسط آموزاندانش غالب و ممتاز آموزاندانشعموم  به هر روي

 يادگيري و تدريس در معلّم مستقيم آفرينينقش به ضعيف، و

 کميلت در گروهي كار بازدهي بر تأكيد با و مايلند مفاهيم نخستين

 كنار در آن سهم محدودتركردن به گرايش يادگيري، فرايند

 در آخر گفتني است كه با وجود. دارند معّلم مستقيم كاركردهاي

 فراگيران، از گروهي هميارانه، يادگيري در گرفته صورت تجارب

 يراثم رسدمي نظر به كه رنددا جزوه داشتن يا نويسيجزوه به اقبال

 هايشيوه از كاذب رواني هايگرميپشت و نيازآفريني سازي،ذائقه

 .است مرسوم

 مشاركتي يادگيري تاثير. (4931) ، يوسفاديب و ، مليحهزادهصفرعلي

 بـر (زمينه هب نابسته و زمينه به وابسـته) يادگيري هايسبك با درتعامل

، يرستاندب اول پايه دختر آموزاندانش رياضي درس تحصيلي پيشرفت

 ستبي سال، شاهد دانشگاه، هاي آموزش و يادگيريدوفصلنامه پژوهش

 .39-36، صص. 6 شماره، جديد دوره -دوم و

                                                           


