
 تعریف محیط یادگیری
ســازة »محیط یادگیری« در موقعیت 
مدرســه ای اشــاره به موقعیت، بافت و 
خــرده فرهنگ های متنوعــی دارد که 
در آن، معلمــان فرصت رشــد حرفه ای 
و دانش آموزان فرصــت یادگیری دارند. 
از آنجا کــه در دنیای امــروز معلمان و 
دانش آموزان در محیط های گســترده و 
متنوع خارج از موقعیت مدرســه ای و در 
محیط های بیرونی در معرض فرصت های 
یادگیری نامحــدودی قرار دارند، معمواًل 
این واژة ترکیبی، جایگزین عنوان مدارس 
و کالس های درس ســنتی می شود که 
پیوندهای محدود و کنترل شده ای دارند. 
بعضی از پژوهشــگران تربیتی معتقدند 
که کیفیــت محیط های یادگیری به طور 
مســتقیم و غیرمســتقیم در یادگیری 
دانش آموزان و رشــد حرفه ای معلمان، 
از جملــه درگیری فعــال آن ها در آنچه 
آموزش داده می شــود، انگیزة آن ها برای 
یادگیری توأم با احســاس بهزیســتی،  
تعلق و امنیت شخصی تأثیر دارد. تعامل 
بزرگساالن با دانش آموزان و نحوة تعامل 
دانش آموزان با یکدیگر نیز ممکن اســت 
جنبه هایی از یک محیط یادگیری در نظر 

گرفته شود.
این تعریف هــا بر این نکته تأکید دارند 
که دانش آموزان و معلمان در بســترهای 
متفــاوت بــه روش های مختلــف رفتار 
می کنند و یاد می گیرند. لذا الزم اســت 
مدیران مــدارس محیطــی یکپارچه و 
منســجم برای یادگیری خلــق کنند تا 
امکان رشــد حرفه ای معلمان و توانایی 
دانش آموزان برای یادگیری به بیشترین 
حد ممکن برســد. بدیهی است که فقط 
یک محیط یادگیری بهینه وجود ندارد. 
در واقــع، عناصر محیــط از این قابلیت 
برخوردارنــد کــه در ترکیب های متنوع 
و متعددی ســاماندهی شوند تا تدریس 
برای معلــم جذاب تــر و یادگیری برای 
دانش آموزان آســان تر شود. تجربه نشان 
می دهد که توسعة یک محیط یادگیری 
این چنینی یکی از خالقانه ترین بخش های 

مدیریت مدرسه است.
نقــش معلمان در غنی ســازی محیط 
یادگیری محوری است لیکن آن ها بر همة 
مؤلفه های محیط یادگیری، کنترل کاملی 
اختیارات و مسئولیت های  ندارند. دامنه 
مدیران مدارس، به طور عملی فرصت های 
بیشتری را برای تحقق این امر مهم فراهم 

کرده اســت. خلق یک محیط یادگیری، 
ابزاری ابداعی برای مدیران است و هدف 
آن تدارک دیدگاهی جامع دربارة کلیت 
بافــت تدریس برای یک برنامة درســی 
خاص، به وســیلة یک معلــم خاص، با 
دیدگاهی خاص از یادگیری اســت. البته 
گزینش مؤلفه ها و اهمیت ادراک شــدة 
آن ها برای آفرینش محیط یادگیری مؤثر، 
تا حد زیادی به وســیلة پدیدارشناســی 
فردی مدیر مدرســه و عقاید وی دربارة 
دانش، یادگیری و تدریس و ارزشــیابی 
شکل می گیرد. در بهترین وضعیت، یک 
محیط یادگیری غنی شده حاصل تعامل 
و برهم کنش دیدگاه هــای مدیر، معلم، 
دانش آموز و ســایر گروه هــای ذی نفع 
مدرسه، دربارة مؤلفه های اصلی و ماهیت 
ترکیب آن هاســت. درعین حال، مدیران 
مدارس الزم است به این نکته توجه کنند 
که مسئولیت غنی سازی محیط  یادگیری 
عماًل باید به خــود یادگیرندگان محول 

شود.

 فرایند نفوذ مدیر به محیط یادگیری
پرسش دربارة اینکه چه مؤلفه هایی باید 
بــه محیط یادگیری اضافه شــوند و چه 
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مؤلفه هایی الزم است حذف گردند، یک 
موضوع مدیریتــی در بحث فرایند نفوذ 
به محیط یادگیری اســت. این پرسش ها 
به ویــژه، هنگامی مهم تر می شــوند که 
صحبت دربارة مؤلفه هایی است که تحت 
کنترل مدیران و معلمان مدارس نیستند. 
مدیران مدارس به خوبی درک می کنند 
که مدرسه چیزی فراتر از تعدادی کالس 
درس مجهــز به میــز و صندلی و تختة 
نوشتن و ســایر ابزارهای فناورانة مرتبط 
است. مدرسه فراتر از این موارد، متشکل 
از جمعی از اندیشــه ورزان، ارتباط گران، 
است  آفرینندگانی  و  مشارکت کنندگان، 
که از این ابزارها و منابع استفاده می کنند 
تا بتوانند اطالعات را سازماندهی، ترکیب 
و تسهیم  کنند و به آن ها هویت بخشند. 
مدیر، معلم، دانش آموز، فعالیت ها و منابع، 
همه عناصری فعال برای خلق یک محیط  
یادگیری معتبر هستند. نقش اولیة مدیر 
مدرسه، تسهیل یادگیری از طریق تنظیم 
مؤثر اطالعات و منابع در متن مدرســه 
است. در این شــرایط، یادگیری به نوعی 
توسعة دانش، مهارت، نگرش و ارزش های 
جدید است. در این تعریف، یادگیری یک 
پدیدة فرهنگی متکی بر شرایط اقتصادی 
اجتماعی است و یادگیری معتبر مستلزم 
پیوند دانش آمــوزان با محیط های واقعی 

است.
مدیــران مــدارس به عنــوان رهبران 
آموزشــی مســئولیت نفــوذ در محیط 
یادگیری را دارند. هدف از نفوذ به محیط 
یادگیری، غنی سازی آن است. یک محیط 
یادگیــری غنی شــده از طریق تمرکز بر 

چهار بعد محیطی1 توسعه می یابد: 
 تمرکز بر معنا 

یادگیری معنی دار، رشد عملکرد، و خلق 
حلقة فرایند/ فــرآورده، فضای یادگیری 
را تغییر می دهد. افــزودن معنا به بافت 
و دست کاری محیط از الزامات یادگیری 
فعالیت های  معنادارسازی  است.  معنادار 
مدرسه ای از زیربنایی ترین مسئولیت های 

مدیران مدارس است.
 حمایت های فردی شده

 همسوســازی هر فرد با اســتعدادها و 
توانایی هــا، ایمن ســازی محیــط برای 
ریســک پذیری، همســویی با ارزش ها و 
عالیق فردی، وجــود فرصت هایی برای 

رشد حرفه ای، و بازخورددهی، مؤلفه های 
اصلی حمایت های فردی جهت  غنی سازی 

محیط یادگیری هستند.
 ساختارهای فردی شده

معیارهــای عملکــردی واضــح، قلمرو، 
جدول هــای کاری، چالش و منابع واضح 
و مشخص برای هر فرد از معیارهای مهم 
برای غنی سازی محیط یادگیری هستند.

 مشــارکت  مبتنی بــر ارزش 
 افزوده

حمایت از یکدیگر، کاربست فعالیت های 
مؤثر مانند ســنجش و تحقق اهداف در 

غنی سازی محیط یادگیری مؤثرند.

 اصول استقرار یک محیط یادگیری 
باکیفیت

 استقرار درجة باالیی از اعتماد 
و  دانش آموزان  بیــن  احترام  و 
معلمان: اعتماد و احترام متقابل شرط 
تحقــق یادگیری اصیل و پایدار اســت. 
از ایــن منظــر، یک محیــط یادگیری 
موفقیت آمیــز ترکیبــی از یادگیرنــده 
سنجش محوری  دانش محوری،  محوری، 
پیچیدگی های  باشــد.  جامعه محوری  و 
نظام فکری و عملی یک مدیر مدرسه، در 
خلق و بهینه سازی چنین ترکیبی آشکار 

می شود.
و  یادگیرنده  تعهد  از  اطمینان   

مربی به موفقیت یادگیرنده
 یادگیرنــده بــرای مقاومــت در برابــر 
شکست های احتمالی، باید به تعهد مربی 
خود به موفقیتش اطمینان داشته باشد. 
در مقابل، معلمی که به ســرمایه گذاری 
روی دانش آموز بی انگیزه تمایلی ندارد، در 
آغاز فرایند یادگیری الزم است به این امر 

متعهد شود.
 درگیــر شــدن زودهنــگام 

دانش آموز در فرایند یادگیری
 دانش آموزان با راهبردهای مختلفی تعهد 

خود به بهبود عملکرد را نشان می دهند. 
یــک محیــط یادگیــری موفقیت آمیز 
مستلزم آشکارسازی و ابراز تعهد هر یک 
از دانش آموزان، قبل از ارائة هر محتوای 

یادگیری است.
 چالش دانش آموزان 

یادگیری تحولی مستلزم برقراری تعادل 
بین چالش و حمایت است. این وسوسه 
همواره در مربیانی مشــاهده می شود که 
از طریق حمایت های مضاعف  و  افراطی، 
اســتقالل رفتاری دانش آموزان را تنزل 
می دهنــد. درحالی کــه در یک محیط 
یادگیری توفیق آمیز، حضور توأم حمایت 
و چالش منجر به توســعة ظرفیت های 
نهفتة دانش آموزان می شود و آن ها را به 

سطح خودرشددهندگی ارتقا می دهد.
 تعیین انتظارات روشن و متعالی

به طورکلی، معلمــان و دانش آموزان در 
سقف انتظارات تعیین شده عمل می کنند؛ 
بنابراین، مهم اســت که با چالش  سطوح 
باالی انتظار درگیر شــوند یا انتظارات به 
نحوی تعییــن گردند که خود معلمان و 

دانش آموزان قادر به تنظیم آن ها باشند.
 تشویق ریسک پذیری 

در محیطــی که بــا انتظــارات متعالی 
سازمان دهی شــده باشد، ظرفیت بالقوة 
شکســت معلمــان و دانش آمــوزان در 
مســیر موفقیت محتمل اســت. وقتی 
همة اعضای درگیــر در فرایند یادگیری 
احســاس کنند کــه حتــی در مواجهه 
بــا شکســت ها و خطاهــای احتمالی 
مواجهه  آمادة  موردحمایت اند،  همچنان 
با ریســک هایی می شــوند که در مسیر 

یادگیری اصیل احتمال دارد روی دهند.
 جست وجـــوی مســــتمر 

بازخوردهای دانش آموزان
 گرفتن بازخوردهای عملکردی معلمان و 
دانش آموزان در دوره های زمانی مشخص 
بسیار حیاتی و هدایتگر است. این امر از 
طریق ایجاد یــک موفقیت خودارزیابانه، 
مالکیت محیط یادگیری را به معلمان و 

دانش آموز انتقال می دهد.
اندازه گیری و مستندســازی   
و  معلمان  رشــد  و  پیشرفت ها 

دانش  آموزان 
محیــط یادگیــری مســتلزم ثبــت و 
مستندسازی رشد و ردیابی پیشرفت های 
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عناصر محیط از این 
قابلیت برخوردارند که 
در ترکیب های متنوع 
و متعددی ساماندهی 
شوند تا تدریس برای 

معلم جذاب تر و یادگیری 
برای دانش آموزان 

آسان تر شود



محقق شده است. دانش آموزان نیاز دارند 
که از بهبود یا نزول عملکرد خود با شواهد 
عینی مطلع شوند و در غیر این صورت، 
انگیزة خــود برای سخت کوشــی و کار 

کیفی را از دست می دهند.
 خلــق یک فضــای یادگیری 

مشارکتی 
فضای یادگیری گسترده تر از آن است که 
تحت  کنترل کامل مدیر مدرسه و معلمان 
باشد، لیکن بسیار مهم است که ساکنان 
مدرســه، تصویری ایده آل و مشارکتی از 
فضای یادگیری مطلــوب و آرمانی خود 

داشته باشند.

 ایجاد تعادل بین ســاخت دهی و 
انعطاف پذیری

ایده آل، محیطی  یک محیط یادگیری 
است که خوب سازمان دهی و درک  شده 
باشــد و نیز منعطف و پاسخگو نسبت به 
نیازهای تغییر باشــد. این هدف به نوعی 
حمایت و تشویق یک جریان رها از پیروی 
و تقلیــد در میان دانش آموزان، مربیان و 
ســایر افراد درگیر در فرایند یادگیری و 

توسعه تعامل پویاست.

به یــک محیط   مســائل مربوط 
یادگیری باکیفیت

 اصول زیر هنگام شناسایی مسائل مربوط 
به محیط هــای یادگیری، کــه در ادامه 

معرفی  شده اند، کمک کننده هستند.
 انتقال مالکیت و مســئولیت 

یادگیری به دانش آموز
درحالی که معمواًل مربیان تمایل دارند که 
دانش آموزان مســتقل تر و یادگیرندگانی 
خودراهبر باشند، بسیاری از دانش  آموزان 
در عمل، در یادگیری غیرفعال اند، به آن 
اشــتیاقی ندارند و دلشان می خواهد که 
مربیان، مستقیمًا روند یادگیری آن ها را 
باکیفیت  یادگیری  هدایت کنند. محیط 
بر تمرکز یادگیرنــدگان بر اوج عملکرد،  
تعیین اهداف یادگیری فردی و بازتاب آن 
بر عملکرد یادگیری جهت بیشینه سازی 
یادگیری و رشد یادگیرندگان استوار است.

 برانگیختن دانش آموزان 
بســیاری از معلمــان معتقدنــد کــه 
دانش آمــوزان مراقب یادگیری های خود 

نیســتند و معمواًل به ایــن امر تعهدی 
ندارند. این نوع نگرش امکان دارد روحیة 
همــکاران را تضعیف کنــد و به تنزل و 
کاهش ارزش های محیط یادگیری منجر 

شود.
 گوناگونی یادگیرندگان 

به طــور  امــروزی  دانش آمــوزان 
یافتــن  و  متنوع انــد  قابل مالحظــه ای 
دانش  آمــوزان ســنتی همگون دشــوار 
است. هدف اصلی خلق و توسعة محیط 
یادگیری، اســتقرار فرهنگــی بر مبنای 
انتظارات، چالش ها و ریسک پذیری است 
تا امکان حمایت از رشــد یادگیری نسل 

متنوع دانش آموزان مهیا گردد.
 نگرش های مدیریتی نسبت به 

ارزشمندی محیط های یادگیری
 خلــق یک محیط یادگیــری باکیفیت، 
اغلب نیازمند منابع و پشتیبانی هایی است 
که فقط مدیــران می توانند آن ها را مهیا 
سازند. نبود این حمایت مدیریتی می تواند 
انگیزه های معلمان را دچار فرسایش کند.

 آمادگی مستمر دانش آموزان برای 
حضور در کالس درس

اگر دانش آموزان برای حضور در کالس 
آماده نباشــند، حتی بهترین محیط های 
یادگیری هم بی اثر می شــوند. بنابراین، 
بسیار مهم است که در محیط یادگیری 
روشــی برای بازبینی سطح آمادگی های 

دانش آموزان پیش بینی شود.

 خلق فرهنگ ســنجش در محیط 
یادگیری

همان طور که قباًل اشــاره شد، محیط 
یادگیری باعث حفظ تعادل بین حمایت 
و چالش می شود. ســنجش، اغلب برای 
کمــک بــه دانش آموزانی اســت که با 
یادگیری موارد درسی خود در جدال اند. 
این امر باعث می شــود که دانش آموزان 

بتوانند پیشرفتشــان را پایــش کنند. از 
سوی دیگر، ارزشیابی در موقعیتی به کار 
گرفته می شود که هم دانش آموزان و هم 
معلمان با چالش سطوح باالی پیشرفت 

مواجه می شوند. 
به طور ایده آل، ایــن دو فرایند در متن 
اصلی دوره های آموزشی بافته می شوند و 
به تناوب، مشارکت ها را برای رشد بیشتر 

برمی انگیزاند.

 چه کسی می تواند چه دوره های را 
تدریس کند؟

از  بســیاری  در  مرســوم  روال  یــک  
مدارس این اســت که معلمان باکیفیت 
در پایه هــای باالتر تدریــس می کنند یا 
تدریس درس های پیشرفته تر را به عهده 
می گیرند. پژوهش های اخیر این اندیشه 
را مورد تردیــد قرار داده انــد و بر آن اند 
که اختصــاص دادن مربیان مجرب برای 
تدریــس دروس پایــه و مقدماتی،  نرخ 
نگهداری دانش آموزان را افزایش می دهد، 
یک جامعة کارکردی کامل خلق می کند و 

موفقیت دانش  آموزان را بهبود می بخشد.

 مهارت هــای محیــط یادگیــری 
باکیفیت

اصولی که به آن ها اشــاره شــد، الزمة 
یک محیــط یادگیــری باکیفیت اند اما 
فرایند الزم  این  مشــارکت کنندگان در 
اســت مهارت های زیر را نیز برای پایش 
اثربخشی محیط و تداوم فعالیت تا بهبود 

آن دنبال کنند.
 ریسک پذیری

اعتماد به نفس برای قــرار دادن خود در 
ســطح  به  چالش برانگیز،  محیط هــای 
فزاینده ای از عملکرد و احتمال شکست  

نیاز دارند.
 پایبندی بــه اصول اعتقادی و 

پیروی از اعتقادات
عملکرد مداوم و رفتار مستمر بر اساس 
عقاید شــخصی موجب ایجــاد اعتماد 
می شود که خود یکی از مؤلفه های محیط 

یادگیری است.
 احترام گذاری 

احســاس افتخار و ابراز تکریم به دیگران 
در محیط یادگیری و توجه به ویژگی های 
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مدیران مدارس الزم 
است به این نکته توجه 

کنند که مسئولیت 
غنی سازی محیط  

یادگیری عمًال باید به 
خود یادگیرندگان محول 

شود



مختلفی که برای دیگران اهمیت دارند، 
از الزامات محیط یادگیری اســت. بدون 
احترام متقابل، خالقیت محدود می شود، 
افراد از خطر پذیری اجتناب می کنند و در 
نهایت سطح مشارکت باکیفیت به شدت 

کاهش می یابد.
 تعهد به دیگران 

تعهد به اینکه در محیط یادگیری، افراد 
نه تنها برای سعادت و موفقیت خود بلکه 

برای دیگران هم تالش کنند.
ارزش گذاری فرایندها 

ارزش گــذاری بــرای روش هــای مورد 
اســتفاده در کارهــا، در مقابــل صرف 
ارزش گذاری برای اتمام یک کار قرار دارد. 
به  بیان  دیگر، بدون اینکه دانش آموزان و 
معلمان ارزش روش های مورد اســتفاده 
)مانند اشتراک گذاری، مشارکت کردن و 
ارزیابی کردن کار خود و دیگران( را درک 
کنند و آشــکارا در کاربــرد آن ها درگیر 
شوند، تحقق یادگیری های اصیل و معتبر 

دشوار خواهد بود.

یادگیری  نشــانه های یک محیط   
باکیفیت

در یک مطالعه، مشــخصه های مندرج 
در جــدول زیر برای محیــط یادگیری 

غنی شده شناسایی گردیده اند:

محیط  حمایت کنندۀ  زمینه هــای   
یادگیری باکیفیت

هرچند همة یادگیری های دانش آموزان 

نیازمنــد یــک محیط حمایتی اســت، 
مدیرانی که در تالش برای ســاخت یک 
محیــط یادگیــری باکیفیت انــد، نقطة 
کانونی را باید بر دانش آموزان ســال اول 
نوپا  معطوف کنند. معمواًل دانش آموزان 
اعتمادبه نفس تحصیلی،  عادت های  فاقد 
مطالعاتی مطلــوب، و توانایی کار مؤثر با 

یکدیگر هستند. 
تــا زمانی کــه در ایــن دانش آموزان 
احساس حمایت شدن، مورد احترام قرار 
گرفتن، و توانایی ریسک پذیری تحصیلی 
درون ســازی نشــود، احتمال یادگیری 
عمیق محتوا تا حد زیادی کاهش می یابد. 
بهبود معنــی دار مهارت های یادگیری و 
آشنایی با همة مراحل سنجش می تواند 
هدفی ارزشمند برای دانش آموزانی باشد 
که جدیــداً یک دورة تحصیلــی را آغاز 

کرده اند.
به محض اینکه محیط یادگیری به خوبی 
در پایه هــای اولیة یــک دورة تحصیلی 
مستقر می شــود، بازآفرینی آن در سایر 
پایه ها آسان تر خواهد بود. بنابراین، بسیار 
ضروری است که مدیران مدارسـ  به عنوان 
راهبران برنامهـ  به معلمان کمک کنند تا 
فعاالنه در این محیط سهیم شوند. محیط 
یادگیری نوعی مرکز مهارت های تحصیلی 
اســت که با کالس هایی که صرفًا مبتنی 
بر تعامل های یک به یــک دانش آموزان و 
معلمان اند، تفاوت دارد. بنابراین، ضروری 
اســت از همان ابتدا برای هر دانش آموز 
یک محیط یادگیری مثبت استقرار یابد. 
شاید بزرگ ترین چالش خلق یک محیط 

یادگیری باکیفیت در یک مدرسه، نحوة 
مواجهه با معلمان اســت. مدیرانی که بر 
برنامة توســعة حرفــه ای معلمان تأکید 
دارند، از آن ها می خواهند که در قالب یک 
گروه در خلق محیط یادگیری باکیفیت 
مشارکت  کنند. این امر به ویژه معلمانی را 
که برای خدمت در چنین شرایطی آماده 

نشده باشند، جرئتمند می سازد.

 کالم آخر
دربــارة خلــق محیط هــای یادگیری 
باکیفیت و غنی شده آثار پژوهشی گسترده 
و ارزشمند ی، توأم با شواهد تجربی معتبر 
در دسترس اســت لیکن دربارة رویکرد 
ترجیحــی در خلــق و مدیریت چنین 
محیطی کمتر ســخن گفته  شده است. 
درواقع، محیط های یادگیری می توانند با 
رویکرد یادگیری گســترده و با یادگیری 
عمیق توسعه یابند. در محیط یادگیری 
با رویکرد یادگیری های گســترده، عمق 
یادگیری، اولویت اول نیســت بلکه بسط 
و گســترش تجارب یادگیری در وسعت 
زندگــی واقعی و عمومــی اهمیت دارد.  
در مقابــل، در محیط هــای یادگیری با 
رویکرد به یادگیری هــای عمیق، ژرفا و 
اصالت یادگیری در اولویت قرار دارد. فرا 
تحلیل ها نشان می دهند. عمدة کسانی که 
بر استفاده از سازة محیط یادگیری تأکید 
دارند، معمــواًل به یادگیری عمیق عالقه 
نشان می دهند و اساسًا تفکر دربارة عمق 
یادگیری را  نوعــی گرایش خودنمایانه 
)الکچری( تلقی می کنند اما در رویکرد 
یادگیــری عمیق، قــرار گرفتن در متن 
تجربه، حس نوعی یادگیری منحصربه فرد 
و اصیل و لذت ناشی از این تجربه، مهم تر 
از یادگیری عمومی محســوب می شوند. 
هوشیاری مدیران مدارس نسبت به این 
دو طیف از محیط یادگیری، برای انتخاب 
فرایند غنی ســازی چنین محیطی مهم 

است.
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نشانه های یک محیط یادگیری باکیفیت
دانش آموزان بیشتر از معلمان سؤال می کنند؛

سؤال کردن از یافتن پاسخ ارزشمندتر ارزیابی می شود؛

منابع ایده ها بسیار متنوع اند؛

مدل های یادگیری متنوعی مورد استفاده قرار می گیرند؛

کالس های درسی تهی از معنا به جامعة بزرگ تر پیوند می خورند و معنی دار می شوند؛

یادگیری از طریق تنوع معیارها،  فردی سازی می شوند؛

سنجش ها مستمر، معتبر، شفاف و فارغ از هر گونه تنبیه است؛

معیارهای موفقیت متنوع، شفاف  و با مشارکت و توافق دانش آموزان و خانواده ها تعیین می شوند؛

عادت های یادگیری به طور مداوم مدل سازی می شوند؛

فرصت های پایدار و خالقی برای عمل و رشد تدارک دیده می شود.
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