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بررسی عوامل اثربخشی
تدریس مشارکتی

فاطمه كريمي

چكيده
در همهي روشهای تدريس ،براي تأمين انتظارات مدرسان و فراگيران میبایست در مرحلهي عمل،
از گامها و اصولي که براي دس��تيابي موفقيت آميز به اهداف الزم اس��ت پيروي کرد .در اجراي روش
تدريس مشارکتي به عنوان يکي از روشهای تدريس که از رویکردهای جديد در تدريس میباشد نيز
بايد از اصول ،گامها و پيشبايس��تهاي آن در فرآيند تدريس پيروي کرد تا اين شيوهي تدريس بتواند
در مرحل��هي عم��ل به نتايج مورد انتظار دس��ت يابد .از اينرو در اين مقاله به بررس��ي اصول ،گامها و
پيشبايس��تهايي که براي اجراي اثربخش روش تدريس��ي مشارکتي مورد نياز است پرداخته میشود.
روش مورد اس��تفاده در اين مقاله به روش متونکاوي و با اس��تناد به پژوهشهای معتبر انجام شده در
زمينهي تدريس مشارکتي میباشد.
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مقدمه
در ربع آخر قرن  ،21شواهد علمي زيادي وجود دارد كه ما را نسبت
به چگونگي يادگيري دانشجويان و عوامل محيطي كه يادگيري آنان
را ش��كل میدهد حس��اس ميكند ،كه اين شواهد بر این نكته تأكيد
دارند كه منش��أ بسياري از ضعفها و مشكالت تحصيلي دانشجويان
نه در مسائل رواني و اجتماعي ،بلكه در روشهای مطالعه و يادگيري
و ارائهي مطالب اس��ت .كريمزاده( )1384نیز بر اين نكته تأكيد دارد
كه راهبردها و ش��یوههای تدريس دانشگاهها ،نقش بسيار مؤثري در

موفقيت يا عدم موفقيت برنامههای آموزشي دانشگاهها داشته است .با
توجه به اینکه محتوای یادگیری ممکن است واقعیت ،ارزشها ،مفاهیم
و یا اندیشهها باشد و هدف از آموزش به دانشجویان ،عالوه بر یادگیری
و کس��ب دانش و مهارتها ،افزایش فهم و توسعه و یا تغییر دیدگاهها،
رویکردها ،ارزشها و رفتارهای آنان اس��ت ،برای موفقیت در دستیابی
به اهداف باید از رویکردهای مناس��ب آموزشی استفاده کرد تا عالوه بر
یادگیری محتوای آموزش��ی بتوان به اه��داف اصلی در فرآیند یاددهی
یادگیری دست یافت(آراسته( .)1385،4،النکشر 1و همکاران )2001 ،نیز

بررسيعواملاثربخشيتدريسمشاركتي

مدل اول تدريس مشاركتي ،تركيبي است
از مشاركت دو مدرس كه هر كدام در
يك حيطه از مباحث واحد درسي تخصص
دارند .اين مدل فرصت زيادي را براي
تركيب حیطههای موضوعي در يك كالس
به وجود میآورد.

مؤثرترین عامل در رسیدن به اهداف را ،روشهای تدریس و آموزش
بیان کردند و بر این نکته تأکید کردند که هر دانش��گاهی باید عالوه
بر محتوای آموزشی ،راهبردها و شیوههای تدریس را هم به روز کرده
و همواره در معرض تجربیات جدید قرار دهد .یکی از این رویکردها،
رویکرد تدریس مش��ارکتی اس��ت که تالشی است در راستای تقویت
روحیهي کار گروهی میان اس��اتید و دانش��جویان ،گسترش تعامالت
علمی میان اس��تادان ،بهرهبرداری از منابع انسانی و فکری دانشگاهها
و رعایت اصول تخصصگرایی .اما نکته در اینجاس��ت که هر رویکرد
اموزش��ی و راهبرد اتخاذ ش��ده برای اینکه بتواند اثربخش بوده و در
دس��تیابی به هدفها موفق باشد ،باید به مراحل و گامهایی که برای
اجرای مؤثر آن مفید است توجه کند تا بتواند در هر شرایطی اثربخش
و مفید باشد و به نتایج موردنظر و مطلوب دست یابد .مفهوم تدريس
مشاركتي را ويليام الكس��اندر- 2كه به عنوان «پدر مدارس راهنمايي
آمريكايي» شناخته شده -اولين بار در كنفرانسي كه در دانشگاه كرنل
برگزار ش��ده بود ،بيان كرد .او گروههايي متش��كل از  3يا  5نفر معلم
مدرسه راهنمايي تشكيل داد كه تدريس به صورت مشاركتي را براي
گروهه��اي بزرگي از دانشآموزان مش��تمل بر  75ت��ا  150نفر انجام
میدادند .او در تحقيقات خود توانس��ت استراتژيهاي آموزشي مهمي
را ب��راي رويكرد آموزش گروهي و توس��عه و گس��ترش محيطهاي
يادگيري تدريس گروهي براي معلمان پيش��نهاد كند(جورج ،گايتان،3
.)2010
از تدريس مشاركتي تعاريف زيادي بيان شده كه به مهمترین آنها
اشاره ميشود .كارپنتر 4و همكاران ( )2007تدريس مشاركتي را اينگونه
تعريف کردهاند :تدريس مشاركتي اغلب اشاره ميكند به دو نفر يا بيشتر
از مدرسان كه بهطور مشترك درسي را تدريس میکنند.
به رغم گارنر )1995( 5تدريس مش��اركتي الگويي است كه همهي
اعض��اي تيم تدريس ،نقش همديگر را درك ميكنند و برای ايجاد و
پيگيري اهداف كلي آموزش با هم كار ميكنند.
ترامپ و ميلر 6تدريس مش��اركتي را همكاري دو نفر يا بيش��تر از
مدرس��ان ميدانند كه در برنامهريزي ،اجرا و ارزش��يابي در يك يا دو

حيط��هي موضوعي ب��راي يك گروه از فراگي��ران به همديگر كمك
میکنند .آنها از تکنیکها و فنون متنوع تدريس اس��تفاده میکنند و
هدفشان كمك به ارتقاء و رشد دیدگاههای خود و افزايش يادگيري
فراگيران و رشد قابلیتهای آنها میباشد(پيتر.)2005 ،
اشكال متفاوت تدريس مشاركتي
به رغم (واليس )2007 ،7تدريس مش��اركتي در قالب دو مدل قابل
شناخت است:
مدل اول تدريس مش��اركتي ،تركيبي است از مشاركت دو مدرس
كه هر كدام در يك حيطه از مباحث واحد درسي تخصص دارند .اين
م��دل فرصت زيادي را ب��راي تركيب حیطهه��ای موضوعي در يك
كالس به وجود میآورد.
مدل دوم تدريس مشاركتي ،تركيبي است از چند مدرس متخصص
كه هر كدام از آنها در يك حيطه از واحد درس��ي ،ش��ناخته ش��ده و
تخصص دارند و همهي آنها براي يك كالس به صورت مش��ترك،
طرح درس تهيه میکنند.
متغیرهای کلی تدریس به شیوه مشارکتی
(تحقیقات انجام شده در دانش��گاه کانزاس 3 )2005، 8متغیر کلی
در تمام اش��کال تدریس به ش��یوهي مش��ارکتی را به این شرح بیان
کرده است:
 -1توج��ه ب��ه عنصر زم��ان :در نظر گرفت��ن زمان ب��رای انجام
برنامهریزیهای مشترک و هماهنگیها.
 -2توجه به ظرفیت مدرس��ان و دانش تخصصی آنان برای انجام
تدریس به شیوهي مشارکتی.
 -3مس��ئولیت برابر و متقابل و پاس��خگویی در قبال مسئولیتها
برای انجام تدریس مشترک.
در ادامهي مباحث الزم است تا به برخی از اصول ،مراحل و گامها
و پیشبایس��تهایی که برای اجرای اثربخش تدریس مشارکتی الزم
است ،اشاره شود.
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(ریوس 9به نقل از کوالنو )2007 ،ش��ش اصل محوری در تدریس
مشارکتی را به این شرح بیان کرده است:
 -1هر مدرس��ی در یک حیطهي خاص از موضوع درسی تخصص
دارد که میتواند برای فراگیران مفید باشد.
 -2دو ذه��ن و دو ن��وع تفکر بهتر از یک ذهن اس��ت .هر فرد به
تنهایی همهچیز را نمیداند و برای عملکرد مؤثر در تدریس حتی یک
واحد درسی ،باید یک همکار در تدریس داشته باشد.
 -3دو مدرس ،عقاید و دیدگاههای خود
را به مش��ارکت میگذارند ت��ا فراگیر بتواند
بهترین آموزش را دریافت کند.
 -4مدرسانی که به ش��یوهي مشارکتی
تدریس میکنند ،تأثیر بیشتری را بر عقاید
و زندگی فراگیران دارند تا مدرسانی که به
تنهایی کار میکنند.
 -5اعضای تیمهای آموزشی دارای سهم
به واسطهي ارتباطات برابر برای مشارکت در تدریس میباشند.
نزديک اعضاي تيم  -6تعام��ل و گفتگ��وی متقابل براس��اس اس��لوب و اص��ول کار
تدريس ،نبايد انتخاب گروهی.
عضو همکار شانسي
باشد .مدرسان بايد با مراحل و گامهای اساسی تدریس مشارکتی
دقت در انتخاب عضو
اجرای صحیح تدریس به ش��یوهي مش��ارکتی نیازمن��د توجه به
همکار ،کسي را که در مراحل و گامهای اساس��ی آن اس��ت .توجه و رعایت گامهای حاکم
انجام وظيفه متعهد و بر کارهای مش��ارکتی و تیمی باعث موفقیت و انجام درس��ت کارها
در زمينهي تخصصي میشود .این گامها در تدريس مشاركتي به شرح زیر میباشند:
با صالحيت و به لحاظ ال��ف) :ايجاد تيم كاري :)1-1 :انتخ��اب اعضاي تيم كه بتوانند به
رواني آرامش خاطر طور مؤثر با هم كار كنند :براي اينكه اعضاي تيم تدريس بتوانند به
دارد انتخاب کنند .طرز مؤثري با هم كار كنند بايد -1 :با هم سازگار باشند -2 ،نسبت به
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انجام مشاركتي تدريس يك موضوع درسي تعهد داشته باشند -3 ،به
ارتباط محتوا و برنامه درسي با زندگي واقعي فراگيران حساس باشند،
 -4نس��بت به واكنش فراگيران گرايش مثبت داشته باشند( .ويال 10و
همكاران )2008 ،در بحث از شناخت و انتخاب همكار در تدريس ،به
سه مالك اشاره كرده است كه عبارتند از :الف) :ميزان عالقهي او به
مش��اركت در فرآيند تصميمگيري .ب) :آگاهي از دانش و مهارتهای
تخصصي او .ج) :آگاهي از ميزان عالقهي او به ش��ركت در كارهاي
گروهي( .اب��ري )2004، 11نيز بيان کرده که به واس��طهي ارتباطات
نزديک اعضاي تيم تدريس ،نبايد انتخاب عضو همکار شانسي باشد.
مدرس��ان بايد با دقت در انتخاب عضو همکار ،کس��ي را که در انجام
وظيف��ه متعهد و در زمين��هي تخصصي با صالحيت و به لحاظ رواني
آرامش خاطر دارد انتخاب کنند.
ب) :تقسيم وظايف براساس تخصص و صالحیتها :هر مدرسی در
یک حیطه از موضوع درسی تخصص دارد که میتواند برای فراگیران
مفید باشد(ارکاالنو)2007، 12

ج) :تهيهي راهنم��اي كار (انجام برنامهريزي براي عملكرد مؤثر).
(سالس و پریست )44-5 ،2005 ، 13در بحث از اصول اساسی تدریس
مش��ارکتی ،تهیهي راهنمای کاری که با توافق اعضاء تهیه شده باشد
را یکی ازگامهای اساسی تدریس مشارکتی بیان کردند.
د) :انجام مالقاتهای مرتب و منظم اعضاي تيم تدريس :براساس
تحقيقات انجام ش��ده توس��ط كميتهي بررس��ي عملك��رد يادگيري،
پيشنهاد شده كه اعضاي تيم تدريس بايد حداقل  4تا  5جلسه در هفته
همديگر را مالقات كنند .اختصاص زمان براي
برنامهريزي در ميان مدرسان ،باعث باال رفتن
هماهنگي ميان آنها در حیطههای ارزشيابي
فراگيران ،س��نجش و بازخورد ب��ه يكديگر و
مالقاتهای بيش��تر آنان با هم میش��ود كه
باعث رش��د نگ��رش مثبت آنان ب��ه حرفهي
تدري��س میش��ود(كافي .)2008، 14در همين
رابط��ه (روتيي��ر )2001 ، 15بيان كرده اس��ت
ك��ه مالقاتهای هفتگي اعضاي تيم تدريس
باع��ث فراهم آوردن محیطهای يادگي��ري غني هم براي فراگيران و
هم مدرسان میشود و مدرس��ان به برطرف كردن ضعفهای كاري
خود میپردازند كه اين امر در روند يادگيري فراگيران نيز تأثير مثبتي
خواهد داشت( .س��لطاني و پورسينا )1384،21 ،نيز در بحث از اصول
كار تيمي و گروهي به برگزاري جلسات حضوري و جمعي بين اعضاء
اش��اره كردند و بر اين نكته تأكيد داشتند كه اعضاي كار گروهي بايد
جلس��ات مداومي داشته باش��ند تا بتوانند ذهنیتها را به هم نزديك
كنند و با نزديك ش��دن به افكار يكديگر بتوانند در زمینههای كاري
بازخورد ارائه دهند.
پيش بايستهاي تدريس مشاركتي
ب��رای اجرای کارها در هر س��ازمانی باید بس��تر مناس��ب را برای
انج��ام آن کار فراه��م ک��رد؛ به وي��ژه کار تیم��ی دارای الزامات و یا
پیشبایس��تهایی اس��ت که باید به آنها توجه کرد .اگر الزامات کار
تیمی در س��ازمان وجود داش��ته باش��د ،کار گروهی با موفقیت انجام
میش��ود و در غیر اینص��ورت ،تنشها و شکس��تها اجتنابناپذیر
خواهد بود .برخي از پيشبايس��تهاي تدريس به ش��يوهي مشاركتي
عبارتند از:
 -1گاه��ي از فلس��فهي تدريس به ش��يوهي مش��اركتي :اعضاي
تي��م تدريس يا مدرس��اني كه با هم تدريس ي��ك درس را به عهده
میگیرن��د باي��د قبل از اج��راي فرآيند تدريس و ب��راي جلوگيري از
تنشها و کش��مکشهای احتمالي در زمينهي تدريس مش��اركتي ،به
قابليت حرفهای رسيده باشند و به منطق و اصول و فلسفهي تدريس
مشاركتي واقف باشند(روتيیر.)2001 ،
 -2اعتق��اد به يك نظام همكاري ب��ه طوري كه هر مدرس عقايد
ديگري را باارزش قلمداد كند.
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 -3احترام به تفاوته��ا و انگيزش و مهارتهای افراد :معمو ًال در
كاره��اي گروه��ي افراد به لحاظ تخصص ،مه��ارت و فرهنگ با هم
متفاوتند و يك ضرورت بس��يار مهم در كارهاي گروهي اين است كه
افراد به تفاوتهای همديگر احترام بگذارند (ویال)2008،
 -4وجود جو مس��ئوليتپذيري و پاس��خگويي :از آنجا كه اكثر افراد
به پذيرش مس��ئوليت فردي راغب هس��تند و تمايل آنها به س��مت
مسئولیتهای فردي است ،باعث میشود تا كار گروهي با مشكل مواجه
ش��ود و بنابراين الزم اس��ت تا افراد و اعضاي تيم به مسئوليتپذيري
جمعي و گروهي مجهز باشند (سلطاني و پورسينا .)21 ،1384 ،مدرسان
بايد به فرآيند ارائه و دريافت بازخورد ،تحليل نقايص كار و تصميمگيري
بهصورت مشاركتي بهطور برابر توجه داشته باشند.
 -5داش��تن مهارت ارتباطات بينف��ردي بين همكاران در تدريس
يك واحد درس��ي( .نوين 16و همكاران )2009 ،وجود تالش همكارانه
و تعامل چهرهبهچهره ،وابس��تگي مثبت ،وجود مهارتهای بين فردي
پذيري افراد را الزام اساسي تدريس مشاركتي میداند كه
و مس��ئوليت
ِ
مدرس��ان بايد در فرآيند تدريس با هم ارتباطات مثبتي داشته باشند و
كارها را با تعامل و مشورت انجام دهند.
 -6آمادگی :در روش تدریس مشارکتی مدرسان باید آمادگی فکری،
روحی و علمی بیشتری نسبت به روش تدریس انفرادی داشته باشند .اگر
مدرسان آمادگی داشته باشند در مرحلهي سازماندهی درس و همچنن
در حین طراحی ،اجرا و ارزشیابی از بروز تنشها و تناقضات میان اعضاء
تیم تدریس جلوگیری میشود(لیترمن و دو گان.)2004 ،
 -7پذيرش قوتها و ضعفهای يكديگر :اعضاي تيم تدريس بايد
تالش كنند تا نقاط قوت و ضعف و همچنين اهداف يكديگر را پذيرفته
و موقعي كه همديگر را مالقات میکنند ،با ارائهي بازخوردهای کاری
به همدیگر ،به بهبود عملکرد یکدیگر کمک کنند(.روتيير.)2001،
ب��ا توجه به مباحث بیان ش��ده بای��د گفت ک��ه در روش تدریس
مش��ارکتی باید به اصول ،گامها و پیشبایس��تها توجه کرد و درنظر
داش��ت که کاربس��ت این موارد باعث اجرای اثربخش روش تدریس
مشارکتی میشود.
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