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 يادگيري تعاملی
 جانبیپيامدهاي 

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

 مقدمه

آموزان در تعامل با معلّم یا با همتایان دانشیادگیری تعاملی، در 

 بدان در شماره قبلخود، عالوه بر دریافت نتایج اختصاصی كه 

اشاره شد، به برخی آثار جانبی دیگر نیز به شكل فردی یا جمعی 

ه در نظر گرفت پیامدهای جانبیبا عنوان . این موارد یابندمیدست 

مقولة دو  درتوان این بخش را میط به مطالب مربو. شده است

عنوان كرد كه در ادامه به  «جمعیهای بهره »و  «های فردیبهره»

 ،كه برخاسته از تجارب زیسته نگارنده استتبیین و شواهد آنها 

 .شودمی پرداخته

 هاي فردي بهره

 وگوهایاشكال گروهی و گفتدر جریان تعامالت مربوط به رفع

. ودشمیتقویت یا پدیدار  آموزاندانشها در ، برخی تواناییمربوطه

یام تر پتوان به برقراری ارتباط بهتر و انتقال راحتدر این میان می

 چنینداشتم آموزان یكی از دانش ای كه بامصاحبه. در اشاره كرد

 گفت:

 رفع را اشكاالتشون توننمی هم ]آموزاندانش[ گروهی كار توی ...
 السك از غیر به ،شهمی برقرار افراد بین كه ارتباطی این مه و دكنن

 نتقالا و كنن برقرار ارتباط بهتر هم با هابچّه كه هشمی باعث ریاضی
 .ننك منتقل ترراحت بگیره صورت خودشون بین خوانمی كه پیامی

بیان و قدرت تفهیم مطالب  آموزان به تقویت فنّبرخی از دانش

آموزان ، از دانشخود های درسدر كالس نگارندهاشاره داشتند. 

به صورت شفاهی های حل مسأله را خواست كه مفاهیم یا شیوهمی

 شد كه گفتار ایشان تقویتمیبیان كنند. این كار موجب  و مستدل

 و بتوانند به خوبی آنچه كه در ذهن دارند بر زبان جاری نمایند. شود

توب پایان سال نیز مورد تأیید های مكعا در میان نظرسنجیاین مدّ

این  یپیامدهای جانب بارةآموزی كه درقرار گرفت. از جمله دانش

تقویت گفتار؛ به طوری كه آنچه كه در »چنین نگاشته بود: رویكرد 

در  «آموز/ حدانش». «ذهن داشتیم را بتوانیم خوب به زبان بیاوریم.

م زبان بدن به تقویت هوش هیجانی و فهمصاحبه نگارنده با وی 

 از ]االن[»اشاره كرد:  چنینمخاطب به عنوان رهاورد این رویكرد 

 كه بگیم طور چه برایشان باید كه فهمیممی دیگران هایچهره

 "ام" هب من وقتی مثالً. تریئجز یا بگیم تركلی مثالً ؛بشن متوجّه

 ،شهنمی متوجّه كه ]فهمممی[ بینممی ور صورتش و دممی توضیح

  .«.گممی هم ور جزئیات كلّ  ،اوّل از رممی

مؤیّد تغییر گفتمان ریاضی و بهبود « آموز/ خدانش» اظهار نظر

ر جلو هر چی بیشت»بود:  ، به دنبال یادگیری تعاملیمستدلتوضیح 

وضیح تر تكردیم و راحترفتیم با استدالل بیشتری صحبت میمی

ه ب آموزاندانشنكتة حائز توجّه این است كه برخی از  «.دادیم.می

هنگام  های جدید بهتأثیر گفتار در كنترل ذهن و دستیابی به یافته

ادگیری اندیشه و ی باو به نوعی به رابطه زبان  ندسخن گفتن پی برد

بر  (1791) 1این دستاورد همان است كه ویگوتسكی .اشاره داشتند

 كند.حكم بین زبان و تفكر را تبیین میكند و پیوند مآن تأكید می

توان گفت كه زبان هم حامل پیام است و هم عامل اندیشه. می

آموزان و شاگردان با همچنانكه تعامالت معلّم با دانش بنابراین

دهد، های كالمی آنها را افزایش مییكدیگر، هوش زبانی و مهارت

از جمله ارتقاء سطح تفكّر و اندیشه را نیز به ارمغان  ییپیامدها

 آورد.می

، از اعضای تواناتر در تعامالت گروهی آموزاناز دانش دیگربرخی 

و در شیوة بیان و  گرفتندیهای خود، الگو مسرگروهگروه به ویژه 

در  .بستندمیآن را به كار انتقال مطلب و ایجاد ارتباط با دیگران، 

ضعیف به اصطالح  از اعضایكه خود « آموز/ مدانش» مصاحبه با

ا ربه تغییر نگرش نسبت به مخاطب  ویبود،  هاگروهدرسی یكی از 

من یاد گرفتم كه هر : »...دانستیكی از دستاوردهای كارگروهی 

یگر عضو د«. كی از من سؤال بپرسه، خیلی بدجور بهش نگاه نكنم.

گری ورزی در پرسشبه پیامد جرأت گروه هم در جریان مصاحبه،

سرگروه این دو نیز به . فراتر از درس ریاضی اشاره كردو حتی 

ان شكه ایآنچنان ،پذیری و همیاری مسئوالنه اشاره كردمسئولیت

های تفریح هم به طور خودخواسته و داوطلبانه كار را گاه در زنگ

 . كردنددنبال می

به اتكاء و اعتماد ایشان به دوستانشان  نیز« نآموز/ دانش»اظهارات 

برای رفع اشكال سؤاالت در كنار معلّم داللت داشت. به عبارتی این 

ود پای خ توانند رویكه می تا دریابندشیوه به ایشان كمك كرد 

و مسئولیت كار خودشان را بپذیرند. در این مورد او چنین  بایستند

عی ... س م كه خیلی متّكی به معلّم نباشیمكنیسعی می»گفت: 

كنیم كه به دوستانمون اعتماد داشته باشیم و از آنها هم یاری می

 «.و كمك بگیریم تا بتونیم در ریاضی پیشرفت كنیم.

های كالس بود، به افزایش اعتماد از سرگروهكه نیز « لآموز/شدان»

شه اعتماد به نفسم باعث می»...به نفس خود چنین اشاره كرد: 

لحاظ  من از .كنهبیشتر بشه و كمتر خجالب بكشم... واقعاً كمك می

 «.اجتماعی، اعتماد به نفسم باالتر رفته.
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 ها به میوة شكیبایی در این رویكرد اشاره كردند وبرخی سرگروه

حتی به زعم كه آن را محصول صبوری در تجربة تفهیم مطالبی 

ای هكه در سال یكی از ایشان قلمداد نمودند.هستند، خود بدیهی 

وه از سرگر خودهای یادگیری گذشته عضو گروه بود، ریشة ناكامی

ه ظاهر ساده و عبور ذهنی از نپرداختن به جزئیات برا قبل  سال

كرد به عنوان سرگروه، با رفع این سعی می دانست، لذامی آنها

دین ب ایفا كند. برای اعضای گروه خود تر راكاستی، نقشی اثربخش

 آموزان چگونه یاددادن را نیز به تجربه یادگرفتند. ترتیب دانش

  جمعيهاي بهره

آموزان چه در مقام رفع اشكال در كالس تعامالت گروهی دانش

لی خارج از كالس، در ایجاد های عمدرس و چه در فعّالیت

همبستگی و صمیمیت میان ایشان تأثیرگذار بود. این امر به 

یل گر شد. البته به دلوارد بیشتر جلوهآموزان تازهویژه برای دانش

ها ایجاد اختالفات قبلی، گاهی هم ناهماهنگی و تنش میان آن

رسید. شاهد مثال در موارد شد كه در كل ناچیز به نظر میمی

است كه در « آموز/ فدانش»رسان ذكر شده، اظهارات اطّالع

های كالس درس خود مصاحبة گروهی محقّق به عنوان ویژگی

 چنین گفت:

 ،تداش تأثیر خیلی خودم نظر به امسال كه هاییویژگی از
 همبستگی در هم .]بود[هافعّالیت بیشتر بودنگروهی

 نكنمی كار هم با هابچّه وقتی ؛داشت تأثیر خیلی هابچّه
 روی ]هم و[ بگیرن اینتیجه یك باهم كننمی سعی و

 داشت. تأثیر خیلی هم هابچّه تصمیمیّ و رفاقت
هایی حاكی از پیامد مزبور به ها هم یادداشتدرمیان نظرسنجی

 كنیم:خورد كه در ذیل به چند نمونه اشاره میچشم می

  ... بودم و هیچ اوایل سال كه من تازه به این مدرسه آمده
ها دوستی نداشتم، كالس ریاضی باعث شد كه من با خیلی

 ..دوست بشم و رابطه برقرار كنم.
  ...و خود  ]ها[گاهی اوقات باعث صمیمیّت بیشتر میان بچّه

افتاد. شد. اما گاهی هم عكس این قضیه اتفاق میمن می
 شد... اختالف نظرها گاهی باعث تنش می

رویكرد حاضر، جدا از تسریع و تقویت رسد كه به نظر می

 ها، در تقویت همیاری در سایر امور نیز مؤثّر افتاده است.دوستی

آموزان موجود بود و این مطلب هم در اظهارات برخی از دانش

انجام هم از سوی مربیان مدرسه قابل مشاهده بود. همچنین 

1. Vygotsky, L.S. (1978). Mind in society: the 

development of higher psychological processes. 
Cambridge, MA: Harvard University Press. 

های عملی مانند پروژة كارهای گروهی به صورت فعّالیت

آموزی های دانش)كه در آن گروه سنجی در حیاط مدرسهفاعارت

با استفاده از مفاهیم مثلثات به تخمین ارتفاع ساختمان اقدام 

سازی، ، توان انجام كار تیمی، قدرت تصمیمكردند(می

آموزان افزایش های دانشكار را در گروهپردازی و تقسیمایده

عنوان پیامد جانبی  نكتة دیگری كه باید در اینجا به .دهدمی

ه حاضر، ب رویكردجمعی در نظر گرفت، این است كه در شرایط 

آموزان، كسالت و خستگی از جریان دلیل فعّالیت عمومی دانش

به سؤال « آموز/ تدانش». همچنانكه بنددیكالس رخت برم

كننده نظر شما كالس خسته هب»مبنی بر اینكه  نگارنده

 كلی طور به حالت این ]در[ !نه»، چنین پاسخ گفت: «هست؟

، مناسب راگروهی  هایفعّالیتاو «. .رهمی بین از ]خستگی[

آموزی و ایجاد كانون آموزش همكاری و حلّ اختالفات دانش

 پنداشت.دوستی پایدار در میان ایشان می

 بنديجمع

، بر اساس یادگیری تعاملیآموزش بر اساس تجربة زیسته نگارنده، 

 به ارمغانرا  ریزجانبی های به ویژه تعامالت همتراز فراگیران، بهره

یام، تر پ: تقویت فنّ بیان، ارتباط زبانی بهتر، انتقال راحتآوردمی

المی ك-ایمطالب و باالخره بازنمایی گزاره هیمتقویت یاددهی و تف

های جدید در پی. همچنین ایجاد گفتمان مستدل، اندیشه و یافته

كننده و دریافت بهتر از زبان بدن تغییر نگرش نسبت به سؤال

گری و تعامل ، پرسشدر دروس دیگر تسرّی همیاری ب،مخاط

ایی شنورزی، خودباوری، دردآپذیری، شكیباییحضوری، مسئولیت

درسی و اعتمادسازی در حّل مسأله به اتكاء همتایان، از دیگر 

كه اظهارات  استحاضر  اجرای رویكردفردی در  هایبهره

  .است داللت بر آنها آموزاندانش

 عجم، ناظر به اجرای یادگیری تعاملیبخشی از پیامدهای جانبی 

توان به ایجاد همبستگی، . در این بخش میاستآموزان دانش

آموزان اشاره كرد. ارتباطی صمیمانه و تقویت دوستی میان دانش

وارد بیشتر با اقبال مواجه آموزان تازهاین موارد به ویژه برای دانش

های غیردرسی نیز بر آموزان در عرصهبود. همیاری عمومی دانش

های گروهی تر شد. هنگامی كه فعالیتاین اساس گسترده

های عملی و همراه با فضایی بازتر در بهآموزان، آمیخته با جندانش

سازی و پذیرفت، كار تیمی، ایدهخارج از كالس صورت می

گرفت. در آخر به دلیل فعّال بودن عموم كارپردازی آنها قوّت می

آموزان در پژوهش حاضر، كسالت و خستگی، اغلب در میان دانش

 ایشان راه پیدا نكرد.

                                                           


