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 يادگيري تعاملی
 اختصاصیيامدهاي پ

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

 مقدمه

در فرايند آموزشی نتايج و برونداد اجراي هر رويكرد  عموالًم

توجّه و  ستااي برخوردار از اهمیت ويژهيادگیري  -ياددهی

 طالبم ةادامر د. کندايجاد میبراي مجريان و مخاطبان بیشتري را 

با عناوين  به ترتیب وضوعماين  ،یربوط به يادگیري تعاملم

. مطرح خواهد شد «پیامدهاي جانبی»و « پیامدهاي اختصاصی»

 اطفیعتغییرات  همچنین و به تغییرات شناختیکه نخست،  بخش

 خشب .شد واهدخرائه ا مارهش نيدر ا ،شودیم ربوطم آموزدانش

 اي ديفربه شكل  آموزانانشدهاي جانبی به بهره ربوطمدوم، 

که در  استفتنی گ .مدآخواهد  ندهيآ مارةشجمعی است که در 

 وناظر به دانش و مهارت  ،تغییرات شناختی پیامدهاي اختصاصی،

ه بهمچنین  .ستا هاناظر به احساسات و انگیزه ،عاطفیتغییرات 

رده ب بهره در تدريس رياضی تعاملی ويكردراز دلیل آنكه نگارنده 

 یكنل ؛کندیم رائهايادگیري رياضی  ر مورددرا  ين نوع پیامدااست، 

ابل ق و نحصر به درس رياضی نیستم یامدهاپاين  رسدبه نظر می

 نیز خواهد بود.به ديگر دروس تعمیم 

تغییر نگرش به رياضی و روش » خشب، در دو پیامدهاي اختصاصی

د. وشمی رائها «تعاملی وشرگسترش يادگیري در »و  «آموزش

به  خش دومبآموزان و ه وجه عاطفی يادگیري دانشب ولا خشب

با وجود تعامل است که  به ذکرزم ال .وجه شناختی آن داللت دارد

از  ،عمدة پیامدهاي اختصاصی ،و پیامدهاي حاصل از آنناهمتراز 

 سهم غالب يژه کهبه و ؛استبرخاسته  تعامل همتراز فراگیران

 .يادگیري تعاملی در قالب کار گروهی نمايان است

 تغيير نگرش به رياضي و روش آموزش

آموزان، به تدريج و هاي ايجاد شده براي دانشگرچه تغییر نگرش

 اتو همچنین ديدن نتايج امتحانهمراه با رشد شناختی ايشان 

 ه آنابتدا باين موضوع،  ؛ ولی به دلیل اهمیّت بیشتريابدیم ظهور

. دسره نظر میب، ذکر چند نكته الزم آغاز بحثر د .شودیپرداخته م

م اينكه دو. یین و تغییر نگرش، کار سهلی نیستتع نخست اينكه

در شخص  ربوطهماست که موضوع  ینگرش شامل احساسات

در  یشزیهاست که نقش انگنگرش یجنبة احساساين  .زدیانگیبرم

. دهدیقرار م دیمورد تأکرا  یبُعد احساس تیرفتار دارد و اهم

 ي، رفتارتا در برخورد با موضوع کندینگرش، شخص را آماده م

از خود نشان دهد. چنانچه نگرش شخص نسبت به متناسب 

اما ؛ ده است که در آن مسیر گام برداردمثبت باشد، آما یموضوع

و نگرش  اباضطر ،ترس ،در مورد درس رياضیبه طور معمول 

 .ودشبه فقدان موفقیت فراگیران در درس رياضی منجر می ،منفی

ه آموزان بتغییر نگرش دانش ،تحقیقی که نگارنده صورت داددر 

تقريباً  .شكل گرفتبه مرور ، عاملیتکالس رياضی بر اساس رويكرد 

ين اآموزان نسبت به سال دوّم به بعد، اصالح بدبینی دانشاز نیم

بود. اين تغییر به تدريج با رشد  ابل مشاهدهقروش آموزش متفاوت 

ها، در چشمگیر شناختی ايشان و دريافت نتايج درخشان آزمون

 آموزان ظهور يافت. در اين میان رفتارهاي مناسباغلب دانش

گروهی در پی رشد متناسب سنّی ايشان، مورد اذعان برخی کار

بود. تالش عمومی و جمعی فراگیران در حل مسأله و  نآموزاانشد

گروهی در کالس رياضی، تخصیص زمان براي اين امر به شكل کار

 منجر به قدرشناسی و رضايتمندي ايشان در اين جريان شده بود.

آموزان سوال شد هنگامی که در مصاحبه با يكی از دانشبنابراين 

 آموزانی که رياضی را به ايننشکنید شما نسبت به دافكر می: که
 گفت: « آموز/ مدانش» شیوه ياد نگرفتند چه مزيّتی داريد؟،

که بهش داريم.  [است]اي ، عالقهیآن رياض [از]ما بیشتر براي 
اي بهش نداشته باشه، ولی رياضیش ممكنه شخص ديگه، هیچ عالقه

ی بیشتر از ايشون باشه. مون خیلولی ما ممكنه عالقه خوب باشه.
که سؤاالت رو انجام داديم و زحمت کشیديم و تالش کرديم  [چرا]

 تا به اين درجه برسیم.

زان در پايان سال تحصیلی نظراتی را به صورت مكتوب آمودانش

رخی از باغلب داللت به اين تغییر نگرش داشته و تدوين کردند که 

 :ر ذيل آمده استدآنها 

 کالسی  کردم وجود دارد،ضی فكر می...کالسی که من از ريا

دهند؛ زند و ديگران گوش میاست که معلّم در آن حرف می

آموز، طبق اي بود که معّلم و دانشولی امسال کالس به گونه

هر دوي آنها در کالس فعّالیت مناسبی را  قانونی منظم،

 داشتند...

 که اين روش پیش رود نگاه خوبی نداشتند و ها از اين...خیلی

امّا با ديدن نتیجة خوب آن،  ؛گیري آن مطمئن نبودنداز نتیجه

 ...خوشحال شدند و مشتاق به ادامة اين مسیر

 ل ح [مسائل را]توانستم رفتم خونه و نمی...قباًل وقتی من می

شد و براي همین اکثراً آخراي تكالیفو کنم، اعصابم خرد می

کشم، تونم، دور سؤال خط مینوشتم. امّا االن وقتی نمینمی
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پرسم و واقعاً با عشق به پاسخ سؤاالت گم از سرگروهم میمی

 کنم ...فكر می

 فراتر از آن بود. عالی بود. من  !کردم نبود...آنچه که فكر می

برم. همین!! ... شايد عاشق رياضی شدم. از رياضی لذت می

راهنمايی حس تنفّر داشتم نسبت به باورتان نشود امّا در 

رياضی؛ امّا امسال کامالً نگرشم تغییر کرد. هر هفته منتظر بودم 

 تا زنگ رياضی بیايد ...

ترس و استرس رياضی، شوق حضور در کالس  اهشکهمچنین 

روهی و ادامة تحصیل در رشته رياضی، عالقمندي به يادگیري گ

رياضی، احساس خودباوري در حل مسائل رياضی و اعتماد به 

يادگیري و اتكاء به رويكرد جاري، از ديگر پیامدهاي نگرشی 

آموزان بود. اگرچه بازتاب نقدهايی هاي دانشبرگرفته از نظرسنجی

ها نجینظرس بعضیه بودند نیز در به اين رويكرد وارد کردکه برخی 

 شمار بود.انگشتنمايان بود، ولی سهم آنها در میان کل نظرات 

 تعاملي وشريادگيري در سترش گ

ترين هدف معّلم از تدريس و رسد که يادگیري، اصلیبه نظر می

بر اساس تجربة از کالس درس است. آموز بیشترين انتظار دانش

تعاملی، براي عموم مخاطبین،  وشر، يادگیري در زيسته نگارنده

ايج کنندة نتکه رشد خیرهآنچنان ؛گسترشی وسیع و عمیق يافت

را در اين خصوص،  عاملیتهاي مربوطه، اثربخشی رويكرد آزمون

در يكی  8077آموزان با میانگین تراز دانش غیرقابل انكار ساخت. 

کننده هزار شرکت اي که بیش از يازدهمدرسههاي بیناز آزمون

اختالف  منضو داشت، رتبة نخست مدارس را احراز کردند 

 را در درس رياضی احراز نمودند. ولا، رتبه ساير دروس با چشمگیر

 

 
 ،مفاهیم رياضی خشی ازبيادگیري  آموزان،اذعان برخی از دانشه ب

. ارتباط چشمی و كل گرفتش یتنها در کارگروهبراي ايشان، 

بودن اعضاي گروه در فضايی نزديك، همچنین احساس مخاطب

ي اعضاي گروه وجب مشارکت جدّمرفاقتی و بدون تكلّف که 

کرد. ايجاد فرصت و رفع کژفهمی آنها را ايجاب می ري، يادگیشدمی

اندوزي در کار گروهی، همراه با بهرة دوسوية سرگروه و تجربه

بخش يادگیري بادوام بود که برخی گروه، چنان تسهیلهم

کردند. را مؤثّرتر از تدريس معلّم نیز قلمداد می، آنآموزانانشد

ر دآموزان را دانش ائل،مسگشايی گروهی در جريان رفع اشكال گره

 یمنتفع کرده بود؛ به طوري که گاه برخ هر سطح علمی

 دشدنیدر مسأله م یمتوجه نكات ف،یآموزان به اصطالح ضعدانش

 . کردندیم ياريموفق مسأله  آن، سرگروه را در حلّ يادآوريو با 

در اين رويكرد، امكان حلّ مسائل متعدّد گروهی را  وقتازشدن ب

يادگیري  امتیاز همزبانی و همگونی روش . همچنینکردمهیّا می

براي همتاي ياددهنده، مزيد بر ايجاد زمینة تعمیق در مفاهیم 

تا در بازتكرار و انتقال  رديدگروش موجب ين اشد. میرياضی 

 وجبمديگر سو، گاه چرخشی حل مسايل، يادگیري تثبیت شود. از 

د و در جهت مثبت، احساس شيابی میتسلط و چشمیهم و مچش

افزار يژه در کنار استفاده از نرماعف به ومض ةانگیزخرسندي و 

هاي يادگیري تعاملی براي جدا از بهره .کرديجاد میاا رجئوجبرا 

آموزان، يادگیري برتر و ذهن پوياي سرگروه که مرهون عموم دانش

به اعضاي گروه بود نیز نمايان  انیرسگروه و خدمتگري همپرسش

 شد.

نقش بارة ردآموزان اظهارات شفاهی يا مكتوب برخی از دانش

ايجاد توانمندي  نهمچنی ،گري اين رويكرد در يادگیريتسهیل

در  تر و ماندگارتر مفاهیمو درک عمیقدر حل مسأله آموزان دانش

 اين يادداشت خواهد بود. بخش، شاهد مثال و پايانکالس درس

 آموختمیمتر از قبالً مسائل و دروس را آسان. 

 ةمن هم (يادگیري تعاملی) خوب شما اری...امسال با روش بس 

روش من در  نيگرفتم و با ا اديمطالب را به صورت جامع 

من  ،سيروش تدر ني... با اکردم شرفتیپ اریبس یاضيدرس ر

 یاضيدر درس ر یمشكل چیو امسال ه دمیرا فهم میهمه مفاه

 ندارم... رستانیسال اوّل دب

  سر کالس رياضی بود که من کار گروهی را ياد گرفتم و از...

سر کالس رياضی بود که من رياضی )نگارنده درشت نوشته 

 بود( را ياد گرفتم ...

 توانم حل هايم بسیار شده. يعنی سؤاالت زيادي را می...مهارت

داديم. تأثیر کنم و متشكرم براي کار گروهی که انجام می

 زيادي داشت ...

  کالس رياضی امسال اولین کالس براي من بود که درس را...

رفتم خانه با مشكل می ]وقتی[فهمیدم و داخل کالس می

 شدم ...روبرو نمی

 گیريم بهتر در ...وقتی که مسائل را از دوستان خود ياد می

 ماند تا روي تخته و معلّم...ذهن ما می


