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 يادگيري تعاملی
 تعامل همتراز

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

 مقدمه

عامل ت در، یادگیری-فرایند یاددهی، سهم غالب تعاملی یادگیریدر 

رقم کارهای گروهی قالب  به ویژه در و آموزان با یكدیگردانش

مسائل و  خش اعظم کار به رفع اشكالب. در این میان، خوردمی

رفع اشكال، موضوع جدا از  .بدیاآموزان اختصاص میكالیف دانشت

 نیز هی یك مفهوم نو در داخل کالس درسدگاهی در جریان یاد

ا به ر ترکمکه البته سهم یرد گتعامل همتراز فراگیران صورت می

شور و  فعالیت، خود موجب ایجادین اد. هدخود اختصاص می

 یموضوعاتاغلب گفتنی است که در  .شودیمآموزان تكاپوی دانش

ا رهمتراز تعامل  پایی از رد  اشاره شد،  بدان های قبلدر شمارهکه 

 . توان یافتمی

دنبال  ، بهمحیط یادگیری موضوع گرفته، درپژوهش صورت در

، شدیوجب ممو اثربخشی بیشتر این نوع تعامل بودیم که  تسهیل

د. همچنین به هددر کالس درس رخ می تغییر ساختار فیزیكی

 ،آموزانهای گروهی دانشوری فع الیتمنظور افزایش بهره

 ه نتایج آنکهای گوناگون طراحی شد مكانهای متنوع در فع الیت

های تنوع فع الیتو  های یادگیریتنوع مكانهای در زیرمقوله
های شرایط گروه بحث در. ورد اشاره قرار گرفتم یادگیری
سازی کار ، به موضوعات مربوط به سهم سی ال پیادهیادگیری

بندی ترکیببندی و گروهی یا عواملی چون نحوة ایجاد گروه

 های زمانی پرداختیمهای ادواری از حیث کم ی، همگنی و بازهگروه

 در کانون آن، مورد نظر بود.تعامل همتراز  و

به  ماهی ت محتوای آموزشینیز نقش  آموزشی محتوای موضوعدر 

های همیارانة ویژه از حیث تازگی یا دشواری مفاهیم، در فع الیت

آثار وضعی میزان تكالیف و سطح دشواری  فراگیران بررسی شد و

ین تبی کیفی ت تكالیف آموزشیآموزان، در آن در کار گروهی دانش

، در قابل توجهی قوانین و مقررات آموزشیگردید. در این میان 

زان آموهای همیارانة دانشبخشی به فع الیتو ضمانت جهت کیفی ت

بیان شد که واجد  زشیابیهای ارنظام خرده. بر این اساس ع شدضو

اری اگذوآثاری خاص و برخاسته از مقولة مزبور بود. به دنبال آن، با 

های معل م از وی، به ها و راهنماییبه سرگروه و حمایت اختیار

پشتیبانی از منظور صیانت و ضمانت همراهی اعضای گروه، بحث 
قبلی  یبه میان آمد. از سوی دیگر به دلیل آنكه سابقة اجرا سرگروه

ها های پژوهشی نبود، طبیعی بود که مقاومتدر مكان وشیرچنین 

ای در مقابل این جریان ظاهر شود که های بازدارندهو مخالفت

شدن این نوع تعامل در موجب تثبیت و نهادینه حمایت از معل م

 کالس شد.

نیز آثاری را در عادات رفتاری  های آموزشی مرسومشیوه

ایجاد د کرده بود که گاهی در فرایند همتراز آموزان ایجادانش

اخالل کرده و گاهی به تدریج اصالح شد. اینرسی مقاوم در برابر 

محوری به سمت یادگیری همیارانه و آثار تغییر از رویكرد معل م

 تبیین گردید و به اصالح های مرسومزایی شیوهآسیبتبعی آن در 

 های مرسومزدایی از شیوهاستیکبرخی از آفات موروثی آن، در 

 اشاره شد. 

نیز باز هم سخن از تعامل  ترجیحات یادگیری فراگیراندر رابطه با 

بود. ترجیحاتی که با بسترآفرینی مناسبت، تغییر کرد. درك همتراز 

ها، در پی یاددهی سرگروه و بازانتقال آن تر مفاهیم و مهارتعمیق

ی عمیق و فراگیر را به ارمغان آورد که شرح توسط سایر اعضاء، فهم

 اغلب حال این درآمد.  تعمیق فراگیر یادگیری در یاددهیآن در 

 و معل م تدریس پی در گروهی هایفع الیت خواستار آموزان،دانش

چنین امری زیرمقولة  .بودند اشكال رفع یا مسأله حل حیطة در

را رقم زد. باالخره چنانچه در  مدارمحور و تمرین گروهتدریس معل م

گفته شد، ظهور اصلی تعامل مربوطه در فرایند ناهمتراز مقولة 

 دهد.آموزان رخ میسار کار گروهی دانشسایه

های توان در بخشرا میتعامل همتراز  آثار مربوط بهبنابراین 

ین وصف، به برخی قبلی به نظاره نشست. با ا موضوعاتای از عمده

کار در  هارانیشپ عنواندیگر از وجوه اختصاصی آن در قالب دو 

 .پردازیممیکار گروهی ها در گروهی و آفت

 گروهي كار ها دريشرانپ

 و به طور مشخص همتراز تعامل در یادگیری، بیشتر سهم که آنجا از

 اعتمادسازی و بخشیانگیزه بنابراین خورد،می رقم گروهی کاردر 

به خصوص  ؛رسدبه نظر می ضروری فرایندی چنین انجام در معل م

اگر عادت به انجام آن آن نداشته باشند و نسبت به آن پذیرش 

 نظام میراث گستره خاطر وجود سایهبهمچنین  اشته باشند.ند

 و فردی رقابت فضای که شرایطی در آموزان،دانش بر مرسوم

 تعاملی تحم ل برای بود؛ اکمح ایشان کار بر انفرادی هایفع الیت

 انایش کارهای غالب رویكرد بود قرار که سخاوتمندانه و خیرخواهانه

 با من راستا، همین در. بود نیاز مورد هاییمقو م و هامحر ك باشد،

 روایات و حكایات برخی از ،آموزانمافت مذهبی دانشب به توج ه

 هترب مشارکت جهت در ایشان ترغیب به تا مکردمی استفاده دینی

 .بپردازم فرایند این در
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 و محوری ت با آموزاندانش گروهی کار آنكه دلیل به وصف این با

 خواست کنار در وی سزای به نقش د،وشمی انجام سرگروه مدیری ت

 گروهی یادگیری در برندهپیش عامل دیگر گروه، اعضای همراهی و

 گروه ادارة به مسئوالنه که هاییسرگروه میان، این در. است

های بهتری برای اداره گروه ه صورت مداوم تجربهب پرداختند،می

  .کردندخود کسب می

 ؛4931 کرامتی، جمله از) شناختی نظران علومصاحب برخی گرچه

 ایجاد ازدعوت به پرهیز ( 3049 وانگ، ؛3009 همكاران، و گلیس

 بیرونی پاداش اعطای و آموزاندانش میان در انفرادی رقابت

میل به  و خواهیرقابت ،آموزاندانش از برخی اظهارات در ،کنندمی

 قلمداد خود پیشرفت و تحر ك مایة را آن و بود نمایان تشویق

؛ به دندبو گروهی شكل به رفاقتی رقابتی خواستار برخی. کردندمی

 به همچنان نیز برخی و شود عمومی امیدبخشی مایة که ایگونه

ا از این رهگذر به سرگروهی و ت بودند سن تی رقابت هماندنبال 

 زیستة تجربة اساس بربرخی دیگر نیز  .های باالتر دست یابندرتبه

 اشاره سن تی رقابت حاصل از هایناکامی در ناامیدی آفت به خود،

نیز به تكاپوی اعضای گروه به ویژه در این حال برخی ند. کرد

نماندن از رقابت فردی و گروهی به ویژه در  ها، برای جاسرگروه

 این جیخاطرنشان کنم که نتاهای پایانی، اشاره کردند. آزمونك

چه ب یفرد تیشود تا مسئولیثبت م یداهم به شكل انفر ها،آزمون

شده و به  محاسبه یو هم به طور گروه ردیها مورد توجه قرار گ

روه گ یاعضا یدرون یشود تا وابستگیداده م ازیبرتر امت یگروه ها

 شود. تیتقو زین

آموزان در در اینجا الزم به ذکر است که خواست و جدی ت دانش

وری کار گروهی نقشی اساسی دارد. به عبارتی وجود آن، بهره

و  وجب ناراحتیمدر پیشبرد درسی است و نبودش،  موثریشرانی پ

. از سوی طلبدیمو مداخله یا تعلیم معل م را  مانع یادگیری است

ابند یآموزانی که دارای تواضع و عز ت نفسند، مجالی میدیگر، دانش

 .های خود بیاموزندز سرگروهامن ت و خودخواسته، که در تعاملی بی

نی است که سعة صدر عضو ضعیف گروه و تواضع سرگروه، گفت

 جویی در این تعامل همتراز است.الزمة بهره

آموزان توان به فوائد کار گروهی که عاید دانشها مییشرانپاز دیگر 

شود اشاره کرد. از جمله اینكه با کاهش زمان تدریس در این می

قرار  ایشان، سك ان یادگیری و پیشرفت، بیشتر در دست خود روش

، تدریسدو کاستی عمومی در  برانج، با وشردر این  گیرد.می

شود. نخستین مشكل که آموزان حاصل مییادگیری بهتر دانش

 است، با توزیع آن در میان یکالس نیتمر یبرا وقت کمبودناظر به 

دومین کاستی، ناظر به  شود.آموزان رفع میهای دانشگروه

آموزان در شرایط غیر تعاملی اکافی دانشحوصلگی و تمرکز نبی

آموزان، به ویژه آنان که است. در این حال، یادگیری برخی از دانش

کند. حوصلة کمتر و پرش خاطر بیشتری دارند را دچار خلل می

تر اعضاء و توج ه تر و فع الانجام کار گروهی با ایجاد ارتباط نزدیك

را به صرافت توج ه و  آموزانکانونی سرگروه، بسیاری از دانش

 . داندازمیهمراهی بیشتر 

نیز به  مرسوم هایشیوه از زداییکاستیهمچنانكه در زیرمقولة 

اختصار اشاره شد، کار گروهی با رفع موانع خجالت و بیم استهزاء، 

زبان، شود که دو هموجب میمو  کندیمگری را تسهیل پرسش

 .چشندبلذ ت یادگیری را دو  هر، آموزنده و یادگیرنده

 گروهي كار در هاآفت

 هاگروه میان رفاقتی فضاهای در که ایحاشیه هایبحث از جدا

 بدان یادیگری هایگروه شرایط زیرمقولة در و دوشمی پدیدار

 به ار گروهی کار کیفی ت که موضوعاتی از دیگر یكی شد؛ پرداخته

 از بعد دیگر دروس آمیزدغدغه هایآزمون ،دزاندامی مخاطره

کنندة تمرکز و اهتمام زایل ین موضوعا .است مربوطه هایکالس

مضاف بر آنكه تراکم جمعیت  .ستاتعامل مزبور الزم در انجام 

های افراد خاطی، کار گروهی را سازیآموزی و حاشیهدانش

 د. هدالشعاع قرار میتحت

ی بخشمعل م، تعادل کافی، چنانچه تدریس همترازدر فرایند تعامل 

آموزان و امكانات در به انجام کار گروهی، توجیه الزم برای دانش

نظمی، نقص تكلیف و رونویسی، ، آفاتی چون بیخور همراه نباشد

انگاری، فشار مضاعف و باالخره اتالف وقت مغتنم یادگیری را سهل

آموزان بدوًا با مسائلی دانشکه همچنین هنگامیرقم خواهد زد. 

ی هایآفت ،ل آنها بپردازنددر کار گروهی به ح بایدکه  شوندمواجه 

ایجاد دغدغة انجام تكلیف از  این آفات برخاسته ازد. وشمیپدیدار 

ی گویی در پآمدن آستانة صبر و زمان پاسخسوی سرگروه و پایین

زم در اینجا ال .شودیمصطكاك یا رونویسی که بسترساز ا خواهد بود

های گذشته یادآور شوم آموزان را در شمارهیكی از دانش ظرناست 

م لش یه کاری کرده باشیکار گروهی موقعی مؤث ره که قب»که گفت: 
فع کپی قبلش داشته باشیم که رو کاری داشته باشیم؛ مثالً یه پلی

 «.اشكالشو بكنیم...
تعامل  نیاز قابلیتنكتة دیگری که در اینجا الزم به ذکر است، پیش

جویی از کار اعضای گروه، به منظور بهره و ایجاد ارتباط اجتماعی

، آفت اثربخشی تعامل همتراز که فقدان یا نقصان آن گروهی است

ایجاد  وروابط نامناسب قبلی اعضای گروه  خواهد بود. همچنین

باالخره  کار گروهی است. وجب اصطكاك درم ،زاشرایطی تنش

به طوری که ایشان احساس تحقیر ، هازیرگروهنحوة اعالم اسامی 

نبود آن در تعامل پیدا نكنند حائز اهمیت است. به طوری که 

تواند موجب ها میبه ویژه سرگروه ،همتراز ایشان با اعضای گروه

 سرخوردگی عضو ضعیف گروه شود.


