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 يادگيري تعاملی
 تعامل ناهمتراز 

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

 مقدمه

فرهنگی، یادگیری اساساً بر مبنای تعامل  -اساس نظریة اجتماعیر ب

ین ا است و یادگیری تعاملی در واقع شکل صحیح یادگیری است.

، یا تعامل آموزانتواند در قالب تعامل معلم با دانشتعامل می

تعامل ناهمتراز را  حالت نخسترخ دهد.  آموزان با یکدیگردانش
 از التربادر ترازی  ،معلم به لحاظ دانایی و تجربه ام؛ چرا کهنامیده

، به همترازتعامل  را با عنوان حالت دوم .آموزان قرار دارددانش

در شماره حاضر، به وجه نخست این  و کنمیمشماره آتی موکول 

 جمعیبه طور آموزان دانش با علمتعامل مپردازم. در اینجا تعامل می

هر یک واجد آثار و مالحظاتی است که  ومورد نظر است  فردی یا

  م کرد.ها اشاره خواهبه تفکیک بدان

 تعامل ناهمتراز جمعي 

آموزان که از آن به عنوان تعامل ناهمتراز با جمع دانش تعامل معلّم

یادگیری در فرایند  کمتریسهم  رچهگیاد شده است، جمعی 

د. این امر وش، با اهداف و اشکال متفاوتی انجام میدارد لیتعام

. در این حال، یردگآغاز تدریس مباحث جدید صورت در تواند می

آموزان با تبیین مفاهیم نو از سوی معّلم، همراه با پرسش و دانش

 ،های عملی، همچنین فعّالیتمعلم گرایتهای هدپاسخ یا پرسش

هم  ند. گاهینکجدید شناخت یا تسلّط پیدا می نسبت به مفاهیم

معلّم در جلسات کار گروهی، در حل مسائلی که مورد اشکال عموم 

به  آنهاجمعی رفع اشکال  ، مداخله کرده و بهاستآموزان دانش

 . زدپردامی شکل تعاملی

به طور طبیعی و با توجّه به محدودیت در فرایند پرسش و پاسخ، 

 تر وهای کوتاهزنگ هایی کهدر کالسه به ویژ، کالس زمان

آموزان اتّفاق دانش دارد، تعامل معلّم با تمام تریزیادآموزان دانش

 آموزانافتد. در این حال تعداد محدود و بعضاً خاصّی از دانشنمی

، جالتخبرخی دیگر به دلیل کنند. دست بلند کرده و مشارکت می

ن نوع تعامل خارج در عمل از جریان اییا نبود فرصت، ترس 

به  شتریب یلیتر، خآموزان ممتاز و فعّالدانشبنابراین  شوند.می

 ریفرصت تعامل از سا لیدل نیو به هم دهندیسؤاالت پاسخ م

 نیبعلمی فاصله  ر نهایتدو  شودیمآموزان گرفته دانش

. افزون بر این، شودمی شتریب یکالس فیو ضع یآموزان قودانش

ه سؤاالت مطرح شده در دائم ب ترشایستههنگامی که شاگردان 

ممکن است معلّم دچار این غفلت یا برداشت  دهند،کالس پاسخ 

 کسانیآموزانِ حاضر در کالس، با سرعت دانش عمومغلط شود که 

 رویهستند. از این  یمطالب درس یریادگیدر حال دنبال کردن و 

ماره فاده از شبا استآموزان رسد که انتخاب تصادفی دانشبه نظر می

ن سؤاالت مطروحه، رافع ای گویی بهبرای پاسخلیست کالسی ایشان 

آموزانم در رابطه با آفت تعامل جمعی معلم یکی از دانش آفت باشد.

 آموزان چنین گفت: با دانش

شخص در حال جواب دادن  کی یوقت این است که یکل بی... ع
 مکالمات ،یلیبه هر دل ای دانندیکه اکثراً جواب را م یاست، به طور

 یومآموز لزدانش یقیبه هرطر ایو  ست،یجالب ن شانیبرا انیدر جر
دن بو ایلزوم پو و رودیکالس به خلسه فرو م ند،یکردن نببه توجّه

 یهکار گرو ،ییایاز لوازم پو یکیکه  شودیکالس به شدت احساس م
 است...

آموزان و شدن سهوی گروهی از دانشاو در این برداشت، به رانده

خلسگی پیرو آن در فرایند حاضر اشاره کرد. مطالب او تلویحاً ناظر 

آموزان است که به ضرورت طرح سؤال در دامنة تقریبی رشد دانش

ادامه، او به عوامل  مزبور شود. در موجب اصالح کاستیتواند می

 آموز درناکامی دانش رخی ازآنها عبارتند از:بپرداخت که  رندهبازدا

یأس و انصراف از همراهی و اتالف وقتِ در  ،دهیاتخاذ فرصت پاسخ

 .زایل شدن فرصت بروز توانایی و اکتشاف عمومیپی، 

آموزان هنگام تدریس، پرسش و پاسخ معّلم با دانش با این وجود

آموزان بسترساز توجّه و تمرکز برای دانش افزون بر یادگیری،

آموز به هر روی، خود را سوی دیگر، چنانچه دانش ازشود. می

وگوی جمعی معلّم نبیند یا مجال مشارکت مخاطب جریان گفت

نیابد، ممکن است توجّه و تمرکزش کاسته شود. چنین امری، جدا 

م ومی معلّ از مقام تدریس، به شکلی حادتر در جریان رفع اشکال عم

یادگیری مفاهیم جدید،  رچهگدر حل مسائل نیز صادق است. زیرا 

نیاز به رفع اشکال سؤاالت،  ست، امااآموزان دانش مههمورد نیاز 

 عمومیت ندارد.

ز ا یاریرسد که بسبر اساس شواهد و تجربة نگارنده، به نظر می

زبان به های کالمی و استفاده از آموزان، اساساً در مهارتدانش

ن، با شامنظور ارتباط اثربخش و انتقال شایستة احساس و اندیشه

های کاستی در آغاز فّعالیت یناهای جدّی مواجه هستند. چالش

با اجرای  گروهی ایشان نیز عیان بود و در پایان سال تحصیلی

 یشانا در تعامل کالمی یدار، تغییر معنیرویکرد یادگیری تعاملی

بدان پرداخته  یآت هایشماره در بخش پیامدن گشت که در نمایا

 خواهد شد.
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 معّلم به ویژه در مقام تبیین یفای نقشاافزون بر آنچه که ذکر شد، 

آموزان و برخاسته از نیاز محسوس ایشان مفاهیم نو، خواست دانش

آموزان به خصوص در حین تعامل ناهمتراز بیشتر نیاز دانشین ابود. 

دیگر، به عبارت  گرفت.شد و مورد تأکید آنها قرارمیابراز می

لی که نه معّلم را عام آموزان به دنبال نقش واسطی بودندانشد

و نه با نگاهی  ندکقلمداد « 1فرزانة در صحنه»مطلق، به سان 

محوری، او را از صحنه آموزانتقادی و پنداشتی افراطی به دانش

 ، عمالً وی را برکنار کند.«2راهنمای در کنار»و با شعار  راندببیرون 

اثربخش است که ایمنی و ظهور چنین تعاملی، مالزم ارتباطی 

سار اعتماد و تشویق معلّم از جمله لوازم آموز در سایههمراهی دانش

تحقیر و تهدید، در کنار حرمت نهادن  هاکردنر همچنین آن است.

زا را برای یبح و ترغبستری امن، مفرّ، به مخاطب در تعامل مزبور

 کند. مهیّا می تعامل

، بر استوانة معلّم در تعامل ناهمتراز جمعی قشنالزم است که 

 برخی اخالل وجود، این با فرهنگ حاکم بر کالس استوار باشد.

بخشی مؤثّر و متفاوت از تجارب خاطیان در فضایی که الزمة تعامل

پیشین ایشان است، گاه آرامش روانی معلّم را مختل کرده و رنجی 

اجرای  بینیتبع آن، روند پیشکند و به کاهنده را به وی تحمیل می

رسد که داد. به نظر میالشعاع قرار میرویکردش را تحت

آموزان با توجّه به کنترل نمودن مکان استقرار دانشتعیین

های تخطّی برخی ناهمراهان، در کنار حضور کاریزماتیک زمینه

 کندیمگیرانه ایفا ، نقشی بایسته و پیشغاز سالآمعلّم به ویژه در 

آموزان ز دردسرهای کاهنده برای معّلم و بازدارنده برای دانشو ا

و جدّیت در انجام امور محوّله را در پی خواهد  واهدکردجلوگیری خ

ی بخشداشت. در این حال معلّم با رفاقتی مقتدرانه، بستر تعامل

معلّم نزد  قبولیتمسازنده را مهیّا خواهد کرد. خاستگاه 

الجرم صبغه و سابقه و مدرك و شهرت آموزان در این میان، دانش

دیگر از جمله قدرت بیان  لینیست؛ بلکه باید آن را در میان عوام

  دنبال کرد.

ر ورزی معلّم دنکتة حائز اهمیت در این میان، لزوم شکیبایی و حلم

آموزان است. چرا که در اجرای رویکرد حاضر و تعامل معّلم با دانش

های حلّ مسألة آموزان و مهارتدانشهای ، تکوین دانستهوشراین 

دهد و معّلم به وگو و تعامل به تدریج رخ میایشان در قالب گفت

 .آوردگر روی میهای هدایتجای پاسخ صریح و شتابان، به پرسش

رسد که بر این اساس الزم است معلّم پیش از شروع به نظر می

عواملی که االمکان از الزم را ایجاد کند و حتی آمادگی ،کالس

 شود احتراز نماید.موجب کاهش شکیبایی در خور این رویکرد می

های نیاز آمادگیفرایند تعامل جمعی ناهمتراز، در کنار پیش

ظاهری و روانی معلّم، همچنین مهیّانمودن گفتمان تعامل در میان 
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 اقتضایی معّلم تصمیماتآموزان، نیازمند تسلّط محتوایی و دانش

 نگری وی در طرح درس است. لی و جامعدر فرایند تعام

  فرديتعامل ناهمتراز 

، اغلب در امتزاج با تعامل ویکرد حاضر، تعامل ناهمتراز فردیدر ر

که وجه غالب همتراز  در تعاملدهد. فراگیران با یکدیگر رخ می

و در شماره آتی به تفصیل بدان خواهیم  است رویکرد حاضر

های زمینهو گاه  شکاالتدر رفع ا دشوار هایمسأله، گاه پرداخت

ادامة جریان  . این امرشوددر بطن تعامالت، پدیدار می بحران

سازد. در این حال یادگیری را با خطر انحراف یا ایستایی مواجه می

آید. در این رهگذر بر میگذار از چنان گلوگاهی تنها از عهدة معلّم 

گشایی در مسائل گری در کجروی فرایند، گرهتوان به اصالحمی

اره اشآموزان میان معلم و دانش یجاد رابطة دوستانهابغرنج همراه با 

کرد. به عبارتی تعامل فردی معّلم در فرایند جمعی فراگیران، با 

رادی ها و با توجّهات متمرکز و انفهنگام گروهبه نظارت و هدایتِ

فا ای وستانهدها، نقشی مدیریّتی و آموزشی در فضایی نیازمندی

 کند.می

نه های همیارانقش نظارتی و هدایتی معّلم در فعّالیتبر این اساس، 

گری برای دانش آموزان، اعمّ از راهبری، کنترل و حمایت

بخشی برای سازی و انگیزهدهی، قاعدهها؛ همچنین جهتسرگروه

لزوم نظارت و تنظیم همچنین  .رسدبه نظر میها، ضروری گروه

ای زاسترسمحتوای کار گروهی از سوی معّلم به ویژه در شرایط 

 . ، موردی دیگر در این رابطه استهاآزمونبرخاسته از 

 ایشان، دشوار برای، در مقام حل مسائل نحوة تعامل ناهمتراز فردی

ه هر ب .سازدشکار میآر این فرایند نقشی دیگر از مدیریّت وی را د

روی، حضور دبیر به هنگام حل مسأله و رفع اشکال گروهی 

ت. ها اسایشان به ویژه سرگروه آموزان، مایة اتکاء و پشتگرمیدانش

، نقش معّلم در فرایند حاضر مهم آموزاندانشبنا بر نظر برخی از 

ظرائفی از اشکاالت  و چه بسا مؤثّرتر است. چرا که معلّم به

آموزان احاطه دارد که گاه مورد ناآگاهی یا غفلت ایشان واقع دانش

 شود. می

 زحمتدر این شرایط برخالف برداشت نخستین مبنی بر ایجاد 

ناچیز برای معلّم؛ اجرای فرایند حاضر برای وی دشواری بیشتری 

خره باال و به صبوری زیادتری نیازمند است. دررا به همراه دا

آموز، و نزدیک با دانش هره به چهرهچهنگامی که معّلم در ارتباط 

ضمن ایجاد تمرکز و بازدهی بیشتر،  پردازد،یبه حل مشکل او م

همراه با را سازی آموزش و رفع نیازهای فردی او زمینة شخصی

 .کندیایجاد ارتباط عاطفی فراهم م
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