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چکیده

مطالعه حاضر با هدف تعیین اثربخشی روش تدريس مشترک بر پيشرفت تحصیلی دانشآموزان پایه سوم

راهنمایی در درس علوم انجام شد .روش پژوهش آن از نوع شبه آزمايشي و طرح دو گروهي با پيش آزمون و پس

آزمون بود .جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی مدارس پسرانه منطقه  2شهر بهارستان در سال تحصیلی -39

شآموز پایه
 2931است که یک از آنها به صورت تصادفی به عنوان نمونه انتخاب گردید .حجم نمونه شامل  26دان 
سوم است که  31نفر از آنها در گروه آزمایش و  31نفر در گروه کنترل قرار داده شد .دانشآموزان گروه آزمایش

با روش تدریس مشترک دو معلم و گروه کنترل با یک معلم و به روش سنتی آموزش دیدند .برای اندازهگیری

متغیر پیشرفت تحصیلی درس علوم از آزمون معلم ساخته استفاده گردید .روایی محتوایی ابزار نیز به وسیله

متخصصین تأیید و پایایی ابزار با استفاده روش بازآزمایی  0/38به دست آمد .تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از

شآموزان در درس علوم گروه آزمایشی به نحو معنیداری بیشتر
تحلیل کواریانس نشان داد که میانگین نمرات دان 
از میانگین نمرات دانشآموزان در گروه کنترل است .بنابراین ،به کارگیری تدریس مشترک در کالسهای درس

به عنوان رویکردی مناسب جهت بهبود پیشرفت تحصیلی دانشآموزان پیشنهاد میشود.

کلید واژهها :روش تدریس ،درس علوم ،پیشرفت تحصیلی ،تحلیل کواریانس

دریافت مقاله3931/2/22 :

پذیرش مقاله3931/5/52 :

 .1دکترای برنامهریزی درسی ،عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجاییgaahmady@yahoo. com

 .2دانشجوی دکتری برنامهریزی درسی ،دانشگاه عالمه طباطباییkhaleghiali22@yahoo. com

 .3دانشجوی کارشناسی ارشد برنامهریزی درسی ،دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی (نویسنده مسئول)

asadpoor. g@gmail. com
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مقدمه

نظام تعلیم و تربیت در راستای افزایش پیشرفت تحصیلی همه دانشآموزان در جستجوی راههای

یباشد .از این رو ،تالش در جهت برون رفت آموزش از موقعیتی که در آن یادگیرنده
خالق م 
منفعل و پذیرنده اطالعات است در جهتی که یادگیرنده به آموزش سمت و سو میدهد ،فعال

است ،خلق میکند ،مباحثه میکند ،و سوال میپرسد در طول چند دهه گذشته از جهت-

گیریهای مهم در حوزه تعلیم و تربیت بوده است .چرا که اگر دانشآموزان مهارتها ،نگرشها و

دانش مورد نیاز برای زندگی سالم در ابعاد فردی ،شغلی ،و اجتماعی را به دست نیاورند،

هزینههای زیادی بر جامعه ،فرد ،و خانواده تحمیل خواهند کرد .تحقیقات صورت گرفته نشان

میدهد که عملکرد تحصیلی پایین در مقطع متوسطه ،مقدمه خیلی از رفتارهای ضد اجتماعی از

قبیل استفاده از داروهای غیرمجاز ،الکل ،و بزهکاری محسوب میشود از سوی دیگر ،دانش-
آموزانی که دارای عملکرد تحصیلی مناسبی میباشند به احتمال زیاد وارد دانشگاه میشوند ،به

افرادی اجتماعی با توانایی کنترل انگیزههای خویش ،تبدیل میشوند و درآمد بیشتری به دست

میآورند (بیو ،وگ ،ریگ ،دلسی و هوارد .) 2010 ،1عملکرد ضعیف دانشآموزان ایرانی در
مطالعه بینالمللی روند ریاضیات و علوم معروف ) (TIMSSکه هر چهار سال یک بار توسط

نالمللي ارزشيابي پيشرفت تحصيلي ) (IEAبرگزار میشود ،زنگ خطر را برای نظام
انجمن بي 

تعلیم و تربیت ایران به صدا در آورده است .طبق نتایج اخیر مطالعه تیمز که در سال 011 2

شآموزان ایرانی در علوم سوم راهنمایی ،عملکرد ضعیفی داشتهاند.
میالدی صورت گرفت ،دان 
عالوهبر این ،گزارش حاکی از این است که معلمان كشورهاي دارای عملکرد ضعيف در این

آزمون از روش تدريس سنتي بيش از كشورهاي دارای عملکرد مطلوب استفاده نمودهاند که
این مساله موجب ميشود كه دانشآموزان نتوانند موضوعات درس علوم را به شكل فعال فرا

شهایی در باره روشهای
گيرند (مرکز مطالعات ملی تیمز و پرلز .)1931 ،بنابراین ،انجام پژوه 

تدریس در مدارس ایران میتواند در شناخت رویکردهای تدریس متناسب با بافت و گشودن
پنجرهای برای شناسایی نقاط صعف یاری دهنده باشد.

1 Beave, Vaugh, Wrigh, DeLisi, & Howard
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روشهای تدریس به طور کلی به دو طبقه تدریس معلم-محور و تدریس دانشآموز محور
تقسیم میشود .رویکردهای معلم محور شامل سخنرانی ،روش سقراطی و تدریس مشارکتی
است و رویکردهای دانشآموز محور شامل بحث گروهی ،پروژه ،اکتشافی ،پژوهش محور ،و

مطالعه مستقل است .روشهای تدریس معلم محور بیشتر اطالعدهنده هستند .در این روشها

شآموز ،دانش خود را از طریق گوش دادن ،خواندن کتاب یا هر دو به دست میآورند و
دان 

یادگیرنده پذیرنده صرف اطالعات هستند .در مقابل در روشهای آموزشی دانشآموز محور،
یادگیرنده به مشارکت فعال در محیط یادگیری و شکل دادن تجربیات یادگیری خویش دعوت

میشود .نکتهای که نباید فراموش شود این است که هر دو رویکرد آموزشی میتوانند به نحوی

کارآمدی در یادگیری استفاده شوند .این کارآمدی وابستگی زیادی به خالقیت معلم دارد
(آیدجی 1998 ،1؛ یوامیی و اوجیکاتو .)8002 ،2ناگانا و اونیفید )0002( 3معتقدند که یک روش

تدریس که برای هر موقعیتی مناسب باشد ،وجود ندارد و موفقیت هر روش تدریس وابستگی

زیادی به هدف آموزشی ،تعداد دانشآموزان کالس ،محتوایی برنامه درسی یا موضوعی که باید
تدریس شود ،بستگی دارد.

کنکاش در روشهای تدریس کنونی نشان میدهد یکی از روشهای مهم بهبود یادگیری
دانشآموزان مورد استفاده قرار گیرد ،استفاده معلمان از تدریس مشترک 4است که از پتانسیل

زیادی به عنوان یک استراتژی برای افزایش عملکرد تحصیلی دانشآموزان مختلف برخوردار

میباشد (کولتران2002 ،5؛ فریند و کوک0027 ،6؛ فریند .)8002 ،مفهوم تدریس مشترک را
ویلیلم الکساندر -که به عنوان پدر مدارس راهنمایی آمریکایی میشود -اولین بار در کنفرانسی

در دانشگاه کرنل برگزار شده بود ،بیان کرد .او گروههایی متشکل از سه تا  5معلم راهنمایی
شآموزان  75تا 150
تشکیل داد که تدریس به صورت مشترک را برای گروههای بزرگی از دان 

یهای آموزشی مهمیرا برای رویکرد
یدادند .او در تحقیقات خود توانست استراتژ 
نفری انجام م 

آموزش گروهی و توسعه و گسترش محیطهای یادگیری تدریس گروهی برای معلمان پیشنهاد
1 Oyedeji
2 Uwameiye, &Ojikutu
3 Ndagana, &Onifade
4 Co-teaching
5 Coltrane,
6 Friend, & Cook.
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کند (گایتون 2010 ،1؛ به نقل از کریمی .)1931 ،تدریس مشترک به عنوان همکاری دو یا سه
معلم در ارائه یک درس یا موضوعی تعریف شده است .فرند ( )8002معتقد است تدریس

مشترک وقتی رخ میدهد که یک معلم آموزشی عمومی و متخصص به عنوان شریک برای
یشود که هر دو
تدریس گروه متنوعی از دانشآموزان کار کنند .در تدریس مشترک فرض م 

معلم به صورت فعال در ارائه آموزش ،تقسیم مسئولیتها برای همه دانشآموزان ،مسئولیت
پذیری برای یادگیری دانشآموزان ،دستیابی به منابع و فضای آموزشی مشارکت دارند .در

یتواند انجام دهد متفاوت است اما ،دو معلم با
تدریس مشترک ،کمک ویژهای که هر شخص م 
یتواند به وسیله یکی از آنها خلق شود.
یتوانند موقعیت یادگیری خلق کنند که نم 
همدیگر م 

اجرای تدریس مشترک مستلزم داشتن نگاهی جامع در میان معلمان و مدیران در مدارس است.

به طوریکه ویس و بریگهام )0002(2از نگرش مطلوب معلمان بهتدریس مشترک ،برنامهریزی،

حمایت دو طرفه ،حمایت مدیریتی ،و مدیریت رفتاری و فریند ( )8002نیز مشارکت فعال هر
معلم در ارائه آموزش ،به اشتراکگذاری مسئولیت برای همه دانشآموزان ،دستیابی به منابع و

فضای آموزشی کافی را در اثربخشی به کارگیری این الگوی تدریس مهم میدانند .در ادامه
فرند ( )8002معتقد است که در راستای اجرای مطلوب تدریس مشترک معلم آموزش عمومی

باید در باره دانش برنامهدرسی و این که چگونه باید تدریس شود؛ توانایی مدیریت گروه بزرگی

یدهد؛ فهم الگوهای
تهای مختلف که در کالس درس رخ م 
شآموزان از طریق فعالی 
از دان 

یادگیری و رفتاری در باره دانشآموزان؛ و تمرکز بر مراحل آموزش به منظور این که به

انتظارات مدنظر بتوان دست یابد ،تسلط کافی داشته باشد .عالوه بر این ،معلم متخصص باید در

شآموزان؛
چهار حوزه دانش و مهارتهایی الزم برای فرایند یادگیری؛ فهم نیازهای شخصی دان 
توانایی شرکت در کارهای ادرای؛ و تمرکز بر یادگیری در حد تسلط دانش و مهارتهای الزم را

داشته باشد .به زعم سالیوان ) 27 : 1994 ( 3که همه فعالیتهای علمی باید به صورت مشارکتی

صورت گیرد .وی مدعی است که انسانهای باهوش بر ذهنی استثنایی متکی نیستند بلکه بر

توانایی غیرعادی ذهن خویش برای ارتباط با دیگران متکی هستند .از این رو ،شناخت معلمان از

1 Goytan
2 Weiss, & Brigham
3 Sullivan
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الگوهای ارائه تدریس مشترک نیز مسائل مهم در اجرای اثربخش آن به شمار میآید .والیس

1

( 7002به نقل از کریمی )1931 ،عقیده دارد تدریس مشترک در قالب دو مدل قابل شناخت.

مدل اول تدریس مشترک ترکیبی است از مشارکت دو معلم که هر کدام در یک حیطه از

مباحث واحد درسی تخصص دارند .این مدل فرصت زیادی را برای ترکیب حیطههای موضوعی

در یک کالس به وجود دارد .مدل دوم تدریس مشترک ترکیبی از چند معلم متخصص که هر

کدام از آنها در یک حیطه خاص از واحد درسی شناخته شده و تخصص دارند و همه آنها
یکنند .کوک و فرند ( )4002معتقدند 6
برای یک کالس به صورت مشترک طرح درس تهیه م 

مدل تدریس مشترک وجود دارد که عبارتند از یک معلم و یک مشاهده گر؛ یک معلم و یک

طراح؛ دو معلم به صورت همزمان؛ تدریس جایگزین؛ تدریس ثابت؛ و تدریس تیمی .در

نهایت ،دیویس ) 1995 ( 2پس از مصاحبه با مربیانی که تدریس مشارکتی را اجرا نمودند .معتقد

است که تدریس مشترک از چهار مولفه برنامهریزی ،محتوا ،تدریس و ارزشیابی تشکیل شده
است.

به طور کلی واکاوی پژوه 
شهای مرتبط با تدریس مشترک نشان میدهد که این الگوی تدریس

از قابلیت اجرا در سطوح مختلف تحصیلی و هر حوزه یادگیری (ریاضی ،علوم ،فیزیک ،و غیره)
برخوردار است (فرند .)8002 ،همچنین ،استفاده از آن برای تیمهای معلمان آموزش عمومی و

تخصصی به طور گستردهای از طرف پیشینه حمایت شده است (ووگان ،شام ،آرگیولس،3
شهای
 1997؛ پالت ،والکر-نایت ،لی ،و هویت .)1002 ،4موضوعی که هنوز ،انجام پژوه 

تجربی درباره به کار گیری تدریس مشترک را ضروری نموده است ،وجود یافتههای مبهم و

شهای صورت گرفته در این
متناقض در باره نتایج اجرای تدریس مشترک و ناکافی بودن پژوه 

حوزه است .برای مثال ،به گفتهی لستر و ایوانس( )9002اگر چه اطالعات زیادی در باره
یادگیری مشارکتی وجود دارد در مورد تدریس مشارکتی اطالعات ناچیزی وجود دارد .بین

5

یداری پیشرفت تحصیلی و نگرش
( )6002پس از انجام پژوهشی دریافت که تفاوت معن 
1 Wallace
2 Davis
3 Platt,Walker-Knight, Lee, & Hewitt
4 Vaughn, Schumm, & Arguelle
5 Bean
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شآموزانی که از با استفاده روش تدریس مشترک با دانشآموزانی که با استفاده از
دان 

روشهای سنتی آموزش دیدند وجود ندارد .علی اسماعیلی ( ) 85 31که به بررسی اثربخشی

تدریس مشترک بر نمرههای درس انشاء کرده بود نشان داد که روش تدریس مشترک موجب
افزایش میانگین نمرههای دانشآموزان در درس شده بود .گروه گواه درس علوم به وسیله یک

شهای زیادی در
معلم آموزش داده شد( .موراوسکی و سوانسون )1002 ،1عقیده دارند پژوه 

باره تاثیر تدریس مشترک انجام شده است ،اما نتایج به دست آمده از آنها از قطعیت الزم
برخوردار نبوده است .دریکر ،)1002(2و مستروپیری ،اسکروگز ،و گریتز )5002( 3نیز عقیده

دارند تدریس مشترک منجر به افزایش زمان مشارکت تحصیلی دانشآموزان میشود و به
یشود .در نهایت ،به گفتهی فرند و کوک
صورت مستقیم منجر به افزایش پیشرفت تحصیلی نم 

4

(  ) 2010شواهد کمی تجربی کمی برای برآورد عملکرد تحصیلی دانشآموزان در تدریس

مشترک وجود دارد.

نظر به نیاز به بهبود کیفیت یادگیری دانشآموزان ایرانی در درس علوم ( نتایج به دست آمده از

آزمون تیمز و پرلز) و وجود اطالعات مبهم در باره اثربخشی روش تدریس مشترک ،مطالعه

حاضر با هدف سنجش اثربخشی روش تدریس مشترک بر پیشرفت تحصیلی دانشآموزان پایه
سوم راهنمایی در درس علوم صورت گرفته است.
رو ش

تحقیق حاضر براساس هدف از نوع تحقیقات کاربردی است و طرح تحقیق حاضر نیز شبه
آزمایشی با پیش آزمون_ پس آزمون با گروه کنترل است .جامعه آماری این پژوهش شامل

کلیه مدارس متوسطه منطقه  2شهرستان بهارستان است .از جامعه آماری یاد شده مدرسه شهید
داوری به صورت تصادفی انتخاب گردید .از این مدرسه دو کالس پایه سوم راهنمایی به
صورت عنوان هدفمند انتخاب شده گردید و یکی از این کالسها به صورت تصادفی به عنوان

شآموز
گروه آزمایش و دیگری به عنوان گروه کنترل انتخاب گردید .تعداد نمونه شامل  60دان 

است که  30نفر از آنها در گروه آزمایش و  30نفر در گروه گواه قرار دارند .سطح اقتصادی-
1 Murawski, & Swanson
2 Dieker,
3 Mastropieri, Scruggs, & Graetz
4 Friend, & Cook
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اجتماعی دانشآموزان در مجموع در حد متوسط میباشد و دامنه سنی دانشآموزان شرکت

کننده در این پژوهش بین  13تا  15سال بوده است .تنها ابزار اندازه گیری این پژوهش ،آزمون

لتوان) درس علوم پایه سوم راهنمایی است .برای تدوین سؤالهای
کوتاه پاسخ معلم ساخته (فص 
آزمون ابتدا جدول مشخصات سنجش (هدف -محتوا) به منظور تعیین اهداف و محتوای درس

بر اساس قسمت تدریس شده و با استفاده از کتاب علوم تجربی تهیه شد و سپس با استفاده از

اطالعات جدول مشخصات سنجش و منابع موجود  30سؤال برای آزمون مقدماتی طراحی شد.

روایی محتوایی آزمون با استفاده از نظر  5نفر از مدرسان علوم تجربی مورد بررسی قرار گرفت

و در نهایت پس انجام اصالحات مدنظر و تایید گردید .پس از تأیید روایی ،تحلیل سواالت

آزمون برای حذف سواالت بسیار سخت یا بسیار و فاقد قدرت تشخیص و تمیز با استفاده ضریب

دشواری 1و ضریب تمیز 2مورد واکاوی قرار گرفت .از این رو ،آزمون بر روی  32نفر از

شآموزان پایه سوم در یک کالس و مدرسهای دیگر به صورت آزمایشی اجرا شد .که پس
دان 

از محاسبه ضریب دشواری هر سوال_ سوالهای در دامنه  0/3تا  0/7انتخاب شده -و ضریب
تمیز  -میزان مطلوب همبستگی هر سوال با نمره کل بزرگتر از  -0/52ده سوال حذف گردید.

در نهایت 20 ،سؤال برای آزمون نهایی تعیین شد .برای سنجش پایایی آزمون علوم تجربی،

سؤالهای نهایی (  20سوال مطلوب) بر روی یک کالس  30نفری در مدرسهای دیگر ،با فاصله
دو هفتهای اجرا شد .پایایی آزمون با استفاده روش بازآزمایی  0/38به دست آمد.

برای اجرای این پژوهش ،قبل از اجرای آن جلسهای بین معلم عمومی_ متخصص در زمینه برنامه

درسی_ و معلم درس علوم تشکیل شد .هر دو معلم با روش تدریس مشترک آشنا شدند .در

نهایت ،برنامهریزی مشترک ،تعیین نقش و مسئولیتهای هر معلم در تدریس تعیین گردید.

سپس با حمایت مدیر نحوه اجرا پژوهش تعیین گردید .برای انجام پژوهش پس از اجرای پیش

آزمون گروه آزمایشی به مدت  1ماه در معرض روش تدریس مشترک قرار گرفتند .دانش-
یدیدند .تدریس با استفاده از
آموزان قرار گرفته در گروه آزمایش به وسیله دو معلم آموزش م 

روش تدریس مشترک دو جلسه در هفته و هر جلسه  60دقیقه برگزار میشد در مجموع از هفته

دوم بهمن تا ابتدای هفته سوم اسفند به مدت یک ماه برگزار شد .در گروه گواه در همین ساعت
1 difficulty index
2 discrimination index
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یشد .قبل شروع آزمایش در هفته اول
نهای کتاب درسی به روش معمول آموزش داده م 
و مت 

شآموزان در درس علوم در دو گروه آزمایش و گواه پیش
بهمن برای تعیین میزان دانش دان 

آزمون گرفته شد .سپس در هفته سوم اسفندماه از دانشآموزان دو گروه پس آزمون گرفته شد.

یافتهها

نمرههای پیشآزمون -پس آزمون پس از جمعآوری با استفاده نرم افزار  spssنسخه  20تحلیل

گردید .یافتههای توصیفی که شامل میانگین و انحراف استاندارد ،میانه ،مد ،حداکثر و حداقل
نمرات پیشآزمون-پس آزمون در جدول 1 .گزارش شده است.

جدول  .1آمارههای توصیفی آزمون پیشرفت تحصیلی درس علوم بین دو گروه آزمایش و کنترل
پس آزمون

در پیش آزمون-پس آزمون

پیش آزمون

تعداد مشارکت کننده

حداقل نمره

حداکثر نمره

انحراف استاندارد

میانگین

حداقل نمره

حداکثر نمره

انحراف استاندارد

میانگین

31

7

20

3/ 67

14 / 74

0

5

1/ 23

نوع تدریس

31

1

18

2/ 85

21/38

1

8

1/12

2/ 87
2/ 54

یک معلم
تدریس مشترک

مندرجات جدول( )1نشان میدهد که نمرههای میانگین آزمون پیشرفت تحصیلی درس علوم در

پیش آزمون نزدیک به هم و در پس آزمون با هم تفاوت دارند .وضعیت تحصیلی درس علوم

دانشآموزان در پیشآزمون به مراتب مطلوبتر است .برای سنجش معنیداری تفاوت گروه
آزمایش و کنترل در پیشآزمون آزمون پیشرفت تحصیلی درس علوم از آزمون تحلیل واریانس

یک راهه استفاده شده است (جدول .)2

جدول  .2نتایج تحلیل واریانس یک راهه آزمون پیشرفت تحصیلی درس علوم بین
دو گروه آزمایش و کنترل در پیش آزمون

P

F

0/ 30

میانگین مجذورات

df

1/ 08

1/ 61

1

سطح معنیداریp>. 05

بین دو گروه

پس از اجرای آزمون تحلیل واریانس نتایج بدست آمده نشان داد بین دو گروه همگنی واریانس

وجود دارد_ آزمون لوین ( .) df2, p; 1/60, 85. 0 1/ dfعالوه بر این ،همان طور مندرجات

جدول ( )2نشان میدهد بین دو گروه در پیشآزمون تفاوت معنیداری وجود ندارد .در مرحله

بعد معنیداری تفاوت بین دو گروه آزمایش و کنترل در پسآزمون با در نظر گرفتن شرایط _
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حذف حداقل تأثیر پیش آزمون با استفاده از تحلیل کواریانس مورد واکاوی قرار گرفت
(جدول .)3

جدول  .3نتایج تحلیل کواریانس آزمون پیشرفت تحصیلی درس علوم در پیش آزمون_ پس آزمون
در دو گروه آزمایش و کنترل

ضریب اتا

sig

F

میانگین

0/60

0/ 06

40 / 01

41 /83

0/ 10

6/ 65

68 / 61

0/ 10

مجذورات

10 / 31

df
1
1

59

مجموع

مجذورات
42 /83

پیش آزمون

68 / 61

بین دو گروه

806/ 74

خطا

نتایج حاصل نشان میدهد که بین دو گروه در پس آزمون آزمون پیشرفت تحصیلی درس علوم
تفاوت معنیداری وجود دارد (F=6. 65؛  .) p>. 05حجم اثر در این مطالعه  0/ 10به دست

آمد .با در نظر گرفتن حجم اثر  0/ 15 ،0/ 06 ،0/ 01به عنوان اندازههای کوچک ،متوسط و

بزرگ برای شاخص آماری( Fکوهن 1998 ،؛ به نقل از اس-میرز و همکاران ،)1931 ، .حجم

اثر در این مطالعه نیز بیانگر تأثیرگذاری مطلوب روش تدریس مشترک بر پیشرفت تحصیلی در

درس علوم است.

بحث و نتیجهگیری

یافتههای پژوهش حاضر حاکی از این است که میزان پیشرفت تحصیلی درس علوم تجربی گروه
آزمایشی که با استفاده از روش تدریس مشترک آموزش دیده بودند نسبت به گروه گواه که با

یک معلم آموزش داده شدند بیشتر و تفاوت بین میانگینهای آنها معنادار است .این یافته با

شهای ،علی اسماعیلی ( ) 85 31که به بررسی اثربخشی تدریس مشترک بر نمرههای
نتایج پژوه 

درس انشاء کرده بود نشان داد که روش تدریس مشترک موجب افزایش میانگین نمرههای
دانشآموزان در درس شده بود .کارین )0002( 1و یوامیی و اوجیکاتو ( )0028که معتقدند است

شآموزان و نگهداری مطلوب و توانمند نمودن
روش تدریس مشترک منجر به افرایش فهم دان 
آنها برای دستیابی به پیشرفت تحصیلی بیشتر میشود ،همسو است.

در تبیین این یافته میتوان گفت که تدریس مشترک به بخاطر وجود دو معلم در کالس،

طهاي بيشتري براي ياد گيرنده ايجاد میشود و با تحریک طرحواره فکری موجود دانش-
ارتبا 

آموزان ،چشم اندازهای جدیدی را برای حل مسائل و موضوعهای موجود در زمینههای مختلف

1 Karin
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يکند که پاسخ گوی نیازهای متنوع دانشآموزان است .عالوه براین ،این روش تدریس
خلق م 
از آنجا که باعث ایجاد فرصتهای متنوع یادگیری ،یادگیری عمیقتر و میزان مشارکت

شآموزان را در بحثهای کالسی را افزایش میدهد .منجر میشود که دانشآموزان گروه
دان 
آزمایش به دانش و فهم گستردهتری از مباحث مطرح شده به دست آورند .در مجموع ،این

یافته بر نقش کلیدی معلمان در فرایند آموزش تاکید دارد و تعامل آنها و برنامهریزی برای بهره-
گیری از تجارب و دانش را به عنوان یک ضرورت ارائه نمود .بر این اساس ،با توجه پیامدهای

خلق فرهنگ یادگیری و با همدیگر و از همدیگر یادگرفتن در افزایش تولید ،نشر و به کارگیری
دانش؛ عزت نفس ،قدرت تحمل؛ کاهش فشار روانی و بهزیستی روانی و کاهش تبعیضها و

تعصبهای قومی و نژادی به نظر میرسد مالحظه تدریس مشترک به رویکردی برای دستیابی به

چنین فرهنگی میتواند مزایایی فراوانی برای نظام آموزشی در همه سطوح به ارمغان آورد.

با توجه به نتایج این پژوهش نخست ،پیشنهاد میشود آموزش الگوهای تدریس و فلسفه تدریس
آنها را در برنامههای درسی رشتههای آموزشی مختلف ( از قبیل فیزیک ،ریاضی ،علوم ،ادبیات،

و غیره) با جامعیت بیشتر و نگاهی عملیاتیتر لحاظ نموده و از طریق برنامههای ضمن خدمت

مشارکت معلمان کنونی نظام تعلیم تربیت برای بهرهگیری از تجربیات آنها در حوزه تدریس و

انتقال روشهای نوین تدریس به عنوان یک رسالت در نظر گرفته شود .ثانیًاًا ،نقش آموزشی

مدیران ،معاونین و مشاوران مدارس در همیاری و کمک به معلمان از طریق مشارکت آنها در
برنامهریزی برای تدریس و تدریس موضوعات در راستای تقویت یادگیری دانشآموزان و

ایجاد فضای تعاملی برای یادگیری به عنوان یک وظیفه در مدارس مدنظر قرار گیرد .ثالثًاًا،

رویکرد یادگیری از همدیگر و با همدیگر در میان دانشآموزان و خانوادههای آن به عنوان برای
غنیسازی و گسترش محیط یادگیری در مدارس به عنوان هدف مطرح شود.

شکی وجود ندارد که هیچ پژوهشی عاری از ضعف و محدویت نیست .پژوهش حاضر نیز آنجا

تنها بر یک درس (علوم) و پایه سوم راهنمایی صورت گرفت ،در تعمیم دهی نتایج آن با سایر
دروس و سطوح تحصیلی باید احتیاط نمود.
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