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Abstract: 

Objectives: The present study seeks to investigate the perception of experienced 

teachers about the philosophy of cooperative teaching with the aim of answering 

the following question: What is the nature of cooperative teaching according to 

the perceptions of experienced teachers? Method: The statistical framework of 

this research includes professors of Tehran Khwarazmi University, Tabriz 

University, Farhangian University of Tabriz and a number of country's elites who 

were selected by purposeful sampling. A semi-structured interview was used to 

collect data, and a total of 19 interviews were conducted until data saturation, of 

which 4 interviews were supplementary interviews to further deepen and saturate 

the data. After recording the interview, their text was prepared. MAXQDA10 

software was used for data management and coding. Claysey's method was used 

to analyze the data.Findings: The results of the interviewees' perception of the 

nature of cooperative teaching philosophy led to the identification of several 

definitions, knowledge of its philosophy, and characteristics such as interactivity, 

dynamism, attractiveness, use of collective wisdom, enrichment of resources, 

facilitation of learning and better understanding. And also dimensions and 

elements for collaborative teaching. 

Collaborative teaching has a diverse philosophy and does not have a single 

philosophy, although a philosophy that sees human experience as an interactive 

experience can support such a teaching method. 

A) Elements of collaborative teaching: 
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1) Multi-way communication between professors and professors' communication 

with students and students' communication with each other are communication 

elements of group teaching. 

2) Every subject that is raised in the discussion of learning, rather than focusing 

on a certain answer in that field of knowledge, it focuses on the question. 

3) Another element of collaborative teaching, which is more of a basis, is the belief 

that learning is a collective matter in which the teacher's role is special, that in a 

collaborative classroom it is not a one-way class, and topics are proposed that are 

of interest to the members of the collaborative classroom. Is. 

b) Features of collaborative teaching: 

1- The interactiveness of the cooperative teaching method class. 

2- Dynamics: collaborative teaching is a dynamic flow in which both students 

learn and professors become more dynamic. 

3- Attractiveness: the learning process in collaborative classes is more attractive. 

4- Using the collective wisdom of expert professors: Usually, collective wisdom 

is used due to the presence of two or more professors. 

5- Enrichment of resources: In cooperative teaching, many resources are used by 

professors to enrich the joy of learning. 

6- Facilitating learning and better understanding: Collaborative teaching provides 

the context for facilitating learning. 

Summary and summarization of the findings related to the question: What is the 

nature of collaborative teaching according to the perceptions of experienced 

teachers? 

In teaching, teachers should have a clear idea of their teaching philosophy, and on 

the other hand, cooperative teaching is one of the strategies in which more than 

one teacher is involved in teaching and guiding students, and therefore, 

considering that cooperative teaching is very important in the education system, 

especially in contemporary times. It has been emphasized, but it is less welcomed 

in the teaching-learning process, but this ambiguity still remains, do teachers have 

a common understanding of what they teach together, their teaching philosophy? 

What is mentioned under the title of teaching philosophy or not? And what are the 

obstacles in the way of implementing such a teaching method in schools by 

teachers? What do teachers think about this? Therefore, the current research, 

relying on this issue, is in line with a search to explain the philosophy of 

cooperative teaching by looking at the perceptions of experienced teachers in 

schools. 

The results of the interviewees' perception of the nature of cooperative teaching 

philosophy led to the identification of several definitions as well as several 

characteristics, dimensions and elements for cooperative teaching. Regarding the 

definition of collaborative teaching, it was agreed that the presentation of two or 
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more professors, lessons and topics that require two or more expertise is called 

collaborative teaching. In order to explain the nature of collaborative teaching 

philosophy from the perspective of the perceptions of experienced teachers to 

know the philosophy of collaborative teaching, it was agreed that collaborative 

teaching has a diverse philosophy and does not have a single philosophy, although 

a philosopher who sees human experience as an interactive experience can use 

this method. Support teaching. And this philosophy can be seen in the opinions of 

many experts in the field of education. 

Regarding the elements and characteristics of collaborative teaching, the results 

of the interviews led to the identification of 3 elements and 6 characteristics, which 

are: the first element that is mentioned, the multi-directional communication 

between professors and the communication of professors with students and the 

communication of students with each other. Communication elements are group 

teaching. In the second element, it was stated that every topic that is raised in the 

discussion of learning, rather than focusing on a certain answer in that field of 

knowledge, it focuses on the question. Another element of collaborative teaching, 

which is more of a basis, is the belief that learning is a collective matter in which 

the teacher's role is special, that in a collaborative classroom it is not a one-way 

class and topics are proposed that are of interest to the members of the 

collaborative classroom. 

The results of the interviews were obtained regarding the characteristics of the 

cooperative teaching method, the first of which was the interactiveness of the 

cooperative teaching method. The second characteristic is dynamism, in which 

collaborative teaching was considered a dynamic flow in which both students 

learn and professors become more dynamic. The third feature of the cooperative 

teaching method is its attractiveness, which makes the teaching process more 

attractive and pleasant. 

The fourth characteristic that was achieved was the use of the collective wisdom 

of expert professors. Usually, due to the presence of two professors or several 

professors, collective wisdom is used, which has very positive effects in the 

cooperative teaching process. 

The fifth feature is the richness of resources and topics in collaborative teaching, 

which is due to the use of diverse knowledge resources that are presented and 

introduced by teachers. The sixth feature that became clear to us was facilitating 

learning and better understanding of discussions. Collaborative teaching provides 

the context to facilitate learning. facilitation of learning and better understanding. 

And also dimensions and elements for collaborative teaching. 

Keywords: Philosophy of Teaching, Collaborative Teaching, Experienced 

Instructors. 
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 تبیین ادراک مدرسان مجرب از فلسفه تدریس مشارکتی با رویکرد پدیدارشناسانه

 3*، یحیی قائدی2، اکبر صالحی1امین علمی

 

  چکیده:

به  یگویپاسخبه هدف  یمشارکت سیمجرب از فلسفه تدر مدرسانادراک  تبیینپژوهش حاضر به دنبال : هدف

روش پژوهش از  روش:دارد ؟ یتیچه ماه یمشارکت سیمدرسان مجرب تدرادراک است: با نظر به  ریز سؤال

نوع پدیدارشناسی بوده و جامعه آماری آن شامل اساتید دانشگاه خوارزمی تهران ، دانشگاه تبریز، دانشگاه 

 گیریمونهنو تعدادی از نخبگان کشوری که  چندین سال تجربه تدریس مشارکتی داشتند با  فرهنگیان تبریز

استفاده شد و تا زمان اشباع  یافتهسازمان نیمه ابزار مصاحبه از  هاداده آوریجمعبرای هدفمند انتخاب شدند. 

 و قیتعم یبرا ی ولیتکم یهامصاحبه جزء مصاحبه 6تعداد  نیکه از اانجام شد  مصاحبه 11مجموع  هاداده

 هادادهبرای مدیریت و کدگذاری .تهیه شد هاآن. پس از ضبط مصاحبه، متن گرفتانجام  هاداده شتریاشباع ب

 گردید.استفاده  کالیزیاز روش  هاداده وتحلیلتجزیهبرای و   MAXQUDA10 افزارنرماز 

چند  ییمنجر به شناسا یمشارکت سیفلسفه تدر تیاز ماه شوندگانمصاحبهحاصل از ادراک  جینتا :هایافته

 ی،از خرد جمع استفاده، تیجذابیی، ایپو ،بودن یتعامل از جمله هایویژگی و از فلسفه آن، آگاهی، فیتعر

 .دیردگ یمشارکت سیتدر یبرا یابعاد و عناصر همچنین بهتر و و تفهیم یریادگی لیتسه، منابع سازیغنی

  مجرب مدرسان مشارکتی، تدریس ، روشتدریس فلسفه :هاکلیدواژه
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 مقدمه

موزش آ است و حیصح تیدر گرو ترب یانسان دارد، کمال انسان تیدر ترب یاتیآموزش و پرورش نقش ح

، یجامعه از نظر اجتماع کیکه  کندمی نییبسزایی در تمام ابعاد جامعه دارد و تع تأثیرپرورش 

توجه به آموزش و پرورش  نظرانصاحباز  یاریه نظر بسباشد. ب یو... در چه سطح یاسی، سیاقتصاد

 ,Ahmadi) است گذاریسرمایه ترینبا ارزش در آن با توجه به اهمیت واالی آن گذاریسرمایهو 

 یمردم خود و داشتن شهروندان یو تعال شرفتیپ ایجامعههر  یآرزودور  هایگذشتهاز  (.2005

 ،یاجتماع ،یمختلف اعم از فرهنگ هایزمینهدر  فتشریو متفکر بوده است. هرگونه پ ختهیفره

 ماتیمتفکر، خالق و نقاد است که بتوانند متناسب با زمان خود تصم یافراد ازمندین یاسیو س یاقتصاد

عال است. و ف ایپو یمنوط به وجود نظام آموزش نیداشته باشند و ا یدرست ریزیبرنامهو  رندیبگ رستد

جوامع  حیکارآمد و صح ینشات گرفته از نظام آموزش یشرفتیفت هرگونه پگ توانمیبه جرأت  نیبنابرا

اده استف منظوربه یآموزش یو الگوها سیتدر هایروش رییاز جمله تغ یامر به عوامل متعدد نیاست و ا

 (.Yazdianpour, 2009دارد ) یو فعال بستگ نینو هایروشاز 

و مورد همچون افالطون و ارسط یلسوفانیف مدنظر تیو ترب میاز دوران گذشته ارتباط فلسفه با تعل

 بخصوص س،یتدر در جریان یفلسف نشیاز ب گیریبهره(. Naqibzadeh, 2010قرارگرفته است ) یبررس

 ستهیاش یو رفتارها یقیحق هاینگرشاز  برخوردار شدنمانند  تأثیراتید توانمی، یمشارکت سیدر تدر

به  تیو ترب میدر برخورد با مسائل تعل آدمیباعث شود  چنینهمر ا با خود به همراه داشته باشد و 

 یزندگ ییکه توانا یپرورش افراد ی(. براAlavi, 2014) دیبه آن عمل نما وروبرو شود  ترآگاهانهنحو 

 دیاب یآموزش نهادهایشدن است داشته باشند ،  دهیچیو پ رییکه مدام در حال تغ یطیدر زمان و شرا

 . Adli & Silman)  (2009 ,داشته باشند ایویژهنگاه  یریادگیو  یآموزش راهبردهایبر 

بر  ینمعلم مبت یفلسفه باشد تا پداگوژ یدارا دیبا یعمل آموزش کی عنوانبه سیبدون شک تدر

 کنندمی هیتشب یخیمعلم را به کوه  یپداگوژ انیمرب نیباشد، بنابرا شناختیروانو  یفلسف اتیفرض

 از کار یآموزش نیاست. تمر یتیو بخش قابل مشاهده آن عمل ترب کندمیحرکت  ایدر یکه بر رو

از آن دانش  یمعلم است که عمدتاً بخش ایحرفهکار  یآب پداگوژ ریپنهان ز هایقسمتمعلم و 

در آشکار  سیصحبت از فلسفه تدر نیباشد، بنابرا سیفلسفه تدر ایو  ید فلسفه معلمتوانمی یتیترب

درس،  هایکالس( . بنابراین در Fallahnejad, 2017)کندمیه معلمان کمک ب سیتدر یکردن پداگوژ

 هایرصتف، توجه به فرآیند و فعالیت کالس باید در پی ایجاد هانگرشعالوه بر توجه به ارتقای دانش و 

عدم    ای تیموفق لیدل .(Qaltash, 2011مفید برای مشارکت و فعالیت فراگیران در کالس درس باشد. )

آمدن به اهدافشان در گرو  انتخاب و کاربست  لیدر نا یآموزش نهادهای  یآموزش  هایبرنامه تیقموف

 (.Karimzadeh, 2005است)  یراهبردهای آموزش کارآمدترینو  نیبهتر
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است. در نظام آموزش  یمشارکت ای یمیت کردیرو ،یریادگیدر آموزش و  دیجد یکردهایاز رو یکی

 تیاست که با تقو یمیو ت یمشارکت ،یجمع یندیدانش، فرآ دیمر تولمولد و مست ندیفرآ ،یعال

رقابت و  یبه جا که کندمیرا متبلور  یطیشرا نیچن ،یو توسعه همکار یمیو ت یگروه هایمهارت

 ترینمهماز  یکیو آموزش همچنان  سیتدر نکهیمحقق خواهد شد. با توجه به ا ،یفردتالش 

 هایروشو  کارهاراهبه روز شوند و از  دیاست، با یعلم أتیه یعضاو ا یمراکز آموزش عال هایدغدغه

در  است یتالش یمشارکت  سیدرت  کردیرو . (Ruslin & Jelas, 2010)استفاده شود.  سیدر تدر نینو

 انیم یو گسترش تعامالت علم ان،یاستادان و دانشجو انیم یکار گروه هیروح  تیراستای  تقو

 تیو ترب در تعلیم مؤثر و بهتر یروش در انتخاب یمهم یلیله خکه مسئ معلمان استادان و

 یقیفتل دیجد یو ارائه الگوها یمشارکت سیتدر یاست تالش در جهت تکامل الگوها یهی.بدباشدمی

د توانمی یخود و سطوح شناخت زشیهمچون انگ یشناخت طهیح هایمقولهبر  هاآن تأثیرو شناخت 

مدرسان کارگزار (. زیرا  (Garshasbi, 2018دیکمک نما تیو ترب میتعل االیبه تحقق بهتر اهداف و

اهداف  که هاستآنبا کوشش خردمندانه  هستند وهر کشور  یو روح نظام آموزش تیو ترب میتعل یاصل

 .(Abdollahi & et all, 2014)شودمیکشور محقق  ینظام آموزش یمتعال

صورت  یدوره آموزش کیدر ارائه  مدرسد چن ایاغلب با مشارکت دو  یمشارکت سیو اگرچه تدر

 یحت کهطوریبهوجود دارد  سیو ارائه تدر نیتمر یدر نحوه هماهنگ یمتفاوت یکردهای. اما روگیردمی

 همیارانه و تدریس گروهی سیتدر ،یمشارکت سیمانند تدر یروش از کلمات مختلف نیا گذارینامدر 

 یراب ،شده انیب یادیز فیتعار یمشارکت سیاز تدردلیل به این  (Carpenter, 2007). شودمیاستفاده 

 یدرس مشترک طوربهاز مدرسان که  شتریب ایبه دو نفر  کندمیاغلب اشاره  یمشارکت سینمونه: تدر

 رشتیب ایرا همکاری دو نفر  یمشارکت سیتدرتعریف دیگر، (. Carpenter, 2007) کنندمی سیرا تدر

 رانیاز فراگ یگروه یموضوع طهیدو ح ای کیدر  یابیاجرا و ارزش ،ریزیهبرنام،که در داندمی درساناز م

 (.Peters, 1970) کنندمیکمک  گریکدیبه 

است که  و همکارانهبا این حال در مقاله حاضر منظور از تدریس مشارکتی همان روشی همیارانه 

شی مورد نظر بنا از محتوی آموز هایبخشکافی برای تدریس  و تخصصتوسط همکارانی که تمایل 

. در کمترین دهندمیهماهنگی در جهت تسهیل یادگیری شاگردان انجام  بر تخصص خود با همکاری و

اوت متف هاسلیقه. در هرحال با نظر وجود دارندعهدهحالت حداقل دو استاد مسئولیت این تدریس را بر 

تدریس این نوع  هرکدام، اجرا و معلمان و یا مدرسان با توجه به نوع بینش، نگرش و دانش پداگوژیکی

و یا  کنندنمیاجرا  آن را خوبیبههمراه بوده و برخی از مدرسان یا  هایچالشاز روش تدریس با 

به تدریس  مندعالقهاز مدرسان هم  ایعدهتمایلی برای انجام تدریس مشارکتی ندارند. در مقابل 

موفقیت  هستند کهمعتقد   (Sengpoh, 2019)در همین راستا  برخی از نویسندگان  مشارکتی هستند.
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 ریک الگوی تدریس گروهی یا مشارکتی نه فقط به میزان ارتباط و تعهد و درگیری اعضای تیم د

 چه کسی یا چه کسانی در تیم هم حضور بستگی دارد. تدریس تیمی بلکه به این امر که

ه فلسف مسئلهانجام شده که  غیرمستقیم طوربهمتعددی  هایپژوهش در حوزه موضوع این مقاله

در  (Dehghan, 2020)برای نمونه  :انددادهتی را مورد بررسی قرار و تدریس مشارک طورکلیبهتدریس 

 از ییفعال در دوره ابتدا سیتدر هایروشکاربرد  هایچالشموانع و  یموضوع بررس با پژوهش خود 

 یمحتوا سیتدر یفعال برا هایروشاز معلمان  استفاده :گیردمینتیجه  زدیمعلمان شهر  دگاهید

 یریادگی ندیفرا سازیغنیمهم و مؤثر در جهت  یکارهاراهاز  یکید توانمی ییدوره ابتدا یآموزش

د. باش و تربیت میدر تحقق اهداف تعل عیتسر تیو در نها هاآن جانبههمهان، رشد و پرورش آموزدانش

Fallahnejad, 2017)  ( دگاهیاز د یمعلم سیفلسفه تدرموضوع  خود ارشد یاسکارشن نامهپایاندر 

با رویکرد  توأممتعدد برای تدریس  هایویژگیداده است که در آن قرار  یمورد بررس روژی یانتقاد

 ژوهشیمرورتی نیز در  پ تعامالت معلم با شاگردان بیان کرده است. نحوهانتقادی و نیز عناصر تدریس و 

 تیماه ییا، با هدف شناسیلیتحل لسوفانیف دگاهید یبر مبنا یمعلم سیفلسفه تدر یبا موضوع بررس

فلسفه  هیانیب لیسو و تحل کیاز  یفلسفه معلم سیعناصر مرتبط با تدر انیفلسفه معلم و ب سیتدر

 و. (Morovati , 2012)انجام شده است ترزیاز جمله شفلر، هرست و پ یلیتحل لسوفانیف سیتدر

(Carles, 2011 )انجام داد، "هنگ کنگ  ییدر مدارس ابتدا یمشارکت سیتدر "با عنوان  را یقیتحق 

شد موجب ر ران،یمثبت بر فراگ تأثیرعالوه بر  سیروش تدر نینشان داد که ا یو قاتیتحق جینتا

 ت،کرده اس بیترغ گریکدیخود با  هایدیدگاهرا به گفتگو در مورد  هاآنمعلمان شده و  ایحرفه

 & Holmqvist) .شودمیدو معلم  نیب یفرهنگ نیو ب یفرد نیارتباطات بکه منجر به  یندیفرآ

Lelinge, 2021) ییو کارا تیرضا شیموجب افزا یگروه یهدادی هایروشاستفاده از  گیردمی جهینت 

 Sánchez) الزم دارد. یاریبس ساز کارو  یکاربرد آن سخت است و انرژ حالدرعیناما  شودمی

&Ordóñez &Toledo, 2018) کی عنوانبه کار مشترک مشترک و سیکه تدر گیردمی جهینت 

اربرد علوم ک هایحوزه ری، بلکه در سا یریادگیو  در آموزش تنهانهمعتبر و مناسب،  یآموزش یاستراتژ

انجام گرفته بود که با نگاه  (Sengpoh, 2019 ) (Birgit, 2021) نهمچو دیگری  یهایپژوهش. دارد

لیکن هنوز پژوهشی که به شناسایی ادراک مدرسان  تدریس مشارکتی پرداخته بود متفاوتی به بررسی

که خود تجربه و نقشی متمادی در تدریس مشارکتی داشتند و بیشتر با ماهیت و چگونگی اجرای این 

در ایران، پژوهشی صورت نگرفته و بنابراین احساس شد تا دست به پژوهشی  ویژهبهروش آشنا هستند 

بنابر آنچه گفته شد،  راک معلمان مورد واکاوی قرار گیرد.چنین اد پدیدارشناسیا با روش زده شود ت

 یشارکتم سیتدر ییخود داشته باشد و از سو سیاز فلسفه تدر یتصور روشن دیبا سیمعلمان در تدر

ذا ل ان است وآموزدانش تیو هدا سیتدر ریمعلم درگ کیاز  شیدر آن ب کهاست  ییاز راهبردها یکی

د مور اریمعاصر بس هایزماندر  ویژهبه وپرورشآموزشدر نظام  یمشارکت سیتدر نکهیبا توجه به ا
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 نیوز اهن کنیول شودمیکمتر استقبال  از آن یریادگی_  یهدادی ندیفرا در یقرار گرفته ول تأکید

خود  سیتدراز  کنندمی سیمشترک تدر طوربهاز آنچه که  یمعلمان درک مشترک ایاست آ یابهام باق

 نینه؟ تصور معلمان در ا ای شده ادیاز آن  سیکه تحت عنوان فلسفه تدر یزیدارند؟ و چ اشفلسفهو 

 در جستجویی تبیین فلسفه تدریس مشارکتیموضوع  نیلذا پژوهش حاضر با اتکاء به ا ست؟یرابطه چ

ه است ک سؤالاین با نگاهی به ادراک مدرسان مجرب با رویکرد پدیدارشناسی در راستای پاسخ به 

 دارند. هادانشگاهمدرسان مجرب چه ادراکی از فلسفه تدریس مشارکتی در 

 روش پژوهش

محقق  نکهیبا توجه به ا. است یدارشناسیپد کردیبا رو یفیک وهیپژوهش حاضر، ش قیتحق روش

 اتیرببه مطالعه ابعاد مختلف تج مندعالقهمعلمان دارد و  اتیو تجرب ادراکدر شناخت و کشف  یسع

 فیوصت اندداشته سیرا که در طول تدر یاتید تجربتوانمین هاآنمانند  کسهیچانسان است و  یدرون

 اتیتجرب نیاز ا یخود، برداشت متفاوت فردمنحصربه هایزمینهو  هاویژگی لیبه دل مدرسیکند. هر 

 یابیرا در دست نیققد محتوانمیباشد که  یروش نیبهتر یدارشناسیپژوهش پد رسدمیدارد، به نظر 

بر  یفیک قیتحق یفرض منطق نیبه هم یدارشناسیانتخاب پژوهش پد لیدل کند. یاریهدف  نیبه ا

 میآدکه بهترین راه برای درک یک پدیده ،ادراکاتی است که است  نیا یفرض منطق رای، زگرددمی

 (Carpenter, 2007). آوردمیخود به دست  هایتجربهاز 

از آنجا   و، شودمیمعتبر کشور اجرا  یهادانشگاهدر  شتریب یمشارکت سیتدر روشبه علت اینکه  

لذا محقق ابتدا جستجویی انجام داد تا ببینید در  شدمیدر دسترس استفاده  هاینمونهکه باید از 

و به همین منظور هم مدرسانی مجرب که این تجربه  شودمیاین روش مشارکتی اجرا  هادانشگاهکدام 

ع ی دیگر و تنوهادانشگاهانتخابی از  هاینمونهساله را داشتند انتخاب شد و هم سعی شد تا چندین 

جامعه آماری این پژوهش شامل اساتید لذا  .بیشتری داشته باشند که چنین تجربیاتی را داشتند

به  یدانشگاه خوارزمی تهران ، دانشگاه تبریز ، دانشگاه فرهنگیان تبریز و تعدادی از نخبگان کشور

 گیرینمونهنفر از مدرسان مجرب که تجربه اجرای روش تدریس مشارکتی را داشتند  با  12تعداد 

و  یسبرر موردی افراد دیبا گیرینمونهروش  نیبر طبق ا گر،یدیانی ب بههدفمند انتخاب شدند که 

  ,Bazargan)اشندب تجربه ینسبت بدان دارا ایموردنظر را تجربه کرده و  دهیکه پد رندیمشاهده قرار گ

2013).  

مصاحبه انجام  11مجموع استفاده شد که از  یافتهسازماناز مصاحبه نیمه   هاداده آوریجمع یبرا

در جدول  یلیتکم هایمصاحبهبود که آمار  یلیتکم هایمصاحبهمصاحبه جزء  6تعداد  نیکه از ا هشد

 رفصبهاکتفا نکردن پژوهشگر  لیلبه د هامصاحبه یملحوظ نشده است. و در ط شوندگانمصاحبه

باز استفاده شد. مدت زمان  سؤاالتناب مدرسان از  راکو اد ستهیبه تجارب ز افتنیاطالعات و دست 

 دگانیتا نظر پژوه شدمی یسع هیاول یهامصاحبه بود. قهیدق 42یال 62 یحضور طوربههر مصاحبه 
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 یبعد یهامصاحبه تیریدر مد هاآننظرات و  ردیروند مصاحبه مورد سؤال قرار گ یدر مورد چگونگ

زمان،  یهر مصاحبه بنا به اقتضا انیها در پااز مصاحبه نانیکسب اعتبار و اطم یلحاظ گردد. برا

 دهیپژوه یهاادراک پژوهشگر از صحبت نکهیو ا شدهرداختهپ دهیتوسط پژوه شدهانیمطالب ب مروربه

و  هاادداشتیباشد. بعد از اتمام هر مصاحبه  فتادهیم نخاص از قل یو نکته ریخ ایصحت داشته است 

نهفته در متن  هایپیامآشکار نمودن  زیرا برای و تایپ شد. شده به دقت مطالعه ضبط یمحتوا

نوشته  اتیکامل و با شرح جزئ طوربه دیپژوهشگران متن مصاحبه با هیطبق توص هامصاحبه ینوشتار

 افزارشده بود در نرم پیتا Word که در هامصاحبه هیلسپس متن او (Gillham, 2000). شود

Maxquda10 دها، ک نهایتاً و  ردیصورت گ تریدقیق وتحلیلتجزیهتا  دیگرد یو کدگذار یسازادهیپ

 از یکیافزار نرم نیداده شود. ا شینما هاتوصیفجداول، و  ها،را در قالب نمودار هامقولهو  هازیر مقوله

 .کندمی یریجلوگ هاادداشتی یاست و از پراکندگ یفیاطالعات ک لیدر تحل دیمف یافزارهانرم

 یباز، کدگذاری محوری و کدگذار یکدگذارو کوربین سه فن کدگذاری پیشنهاد دادند:  استِراوس

باز و  کدگذاریاطالعات از  لیتحل یباتوجه به هدف پژوهش برا (Strauss& Corbin, 1998). انتخابی

شد و  هپرداخت هاآن یهایژگیها و و. در کدگذاری باز به پدید آوردن مقولهدیرداستفاده گ یمحور

گذاری . در کدکنندمیتغییر  شدهنییها در طول بعدهای تعتالش شد تا مشخص شود که چگونه مقوله

 .ها پیوند داده شدندو با مقوله افتهیمند بهبودنظام طوربهها محوری، تم

ز ا اندعبارت هاآنمطرح است که اهم  پدیدارشناسیاطالعات در  لیتحل یبرا یگوناگون هایروش

ذکر  هایروشو همکاران، اگر چه  کلمنیو د یپارس ،یجورج ،یزیمربوط به وانکام، کال هایروش

 ایپروژهرا انتخاب کنند که با اهداف  یروش یستیبا هم ندارند، پژوهشگران با یشده تفاوت چندان

 معموالً بپردازند. اما  لیاست و طبق مراحل آن به تحل ترمناسب یانتخاب یفهو نوع فلس یقاتیقتح

 ,Mostsgimi) گیرندمیبهره  یزیاز روش کال کنندمیکار  یفیتوص یدارشناسیکه با روش پد یکسان

این  .است (Colaizzi, 1998) صورتبهدر این تحقیق  وتحلیلتجزیهشیوه اصولی بنابراین . (2006

جمالت مهم  یی( شناسا2 ؛هادادهخود محقق با  ییآشنا یبه معنا ی( آشناساز1از   اندتعبارمراحل 

 تیعبارات با اهم یابیارز یبه معنا یمعان بندیصورت( 3 ارتباط دارند؛ دهیبا پد میمستق طوربهکه 

را  دهیکه تمام ابعاد پد هاییدستهدر  نیمضام بندیدسته( 6 ده؛یمرتبط با پد یمعان ییشناسا یبرا

تمام  برگرفتندر  یبرا ییساختار مبنا دی( تول4ریفراگ فیتوص کی نی( تدو2 ؛کنندمی ییبازنما

که مستلزم تکرار مراحل قبل  ییساختار مبنا تأیید( 2و  ؛داندمیمرتبط  دهیکه محقق به پد ییزهایچ

 ,Morrowاست ) آمده به دست هایایدهروشن نمودن  یبرا کنندگانشرکتمراجعه به  یو حت

Rodriguez & King, 2015) .؛موافقت آگاهانه (1از:  اندعبارتپژوهش رعایت اصول اخالقی که  در این 

خسارت و صدمه به  هرگونهاز  یریشگیپ( 3 ؛پژوهش و پژوهشگر تیآشکار بودن ماه( 2

 در تمام مراحل رعایت شد. (Mostsgimi, 2006)  کنندگانشرکت



233   تبیین ادراک مدرسان مجرب از فلسفه تدریس مشارکتی با رویکرد پدیدارشناسانه 

پژوهش  دنیفرآ تأیید. دیاستفاده گرد  انیهمتا فیپژوهش از فن توص نیدر ا  یریباورپذ شیافزا یبرا

 نظرهایاعمالاز  یریو جلوگ نانی: جهت کسب اطمیتوسط دو متخصص، استفاده از کدگذار ثانو

گردد  لصحا شانیا نیب یکسانی دگاهیتا د دیها به سه کدگذار ارائه گردچند نمونه از مصاحبه یشخص

آن  زانیو م دیمحاسبه گرد Maxquda 10افزار کدگذاران با استفاده از نرم نیا نیکه درصد توافق ب

از  هانآ تأییدو  دگانیتوسط پژوه هاافتهیو  جیاستفاده از فن کنترل نتا ن،ی/ . برآورد شد. همچن44

 تیبتراینبهداد.  شیافزا یبولپژوهش را به حد قابل ق یهاموثق بودن داده زانیبود که م یجمله موارد

 هایزمینه هاآن هایشباهتو  هاتفاوت صیبا هم و تشخ هاآنکدها و موضوعات  سهیو مقا یبا بررس

 یرا در قالب ساختار یاصل هایزمینهحد امکان  آن درو پس از  میرا شکل داد دهیخود از پد یاصل

 بیته و ترکمرتبط ساخ .(Danai Fard & Kazemi, 2010) شودمی دهینام جهینت یکه فضا تربزرگ

 .میبه دست آور کنندگانمشارکتمتفاوت  میاز مفاه یو چندبعد ترکامل یریتا تصو مینمود

 به شرح جدول زیر است شوندگانمصاحبهشمای کلی نمونه 

 شوندگانمصاحبهشمای کلی نمونه  -1جدول شماره 

 شوندهکد مصاحبه جنسیت سابقه تدریس کنندهمصاحبه

 1کد مرد 12 استاد دانشگاه خوارزمی

 2کد مرد 14 استاد دانشگاه خوارزمی

 3کد مرد 16 استاد دانشگاه خوارزمی

 6کد مرد 21 استاد دانشگاه خوارزمی

 2کد مرد 32 استاد دانشگاه فرهنگیان تبریز

 4کد مرد 12 استاد دانشگاه مدنی تبریز

 2کد مرد 6 استاد دانشگاه مشهد

 2کد مرد 6 استاد دانشگاه اراک

 1کد مرد 2 د دانشگاه تبریزاستا

 12کد مرد 22 استاد دانشگاه فرهنگیان تبریز

 11کد زن 12 استاد سرگروه آموزشی

 12کد زن 2 مدرس مجرب اقدام پژوهی

 13کد مرد 13 استاد دانشگاه اردبیل

 16کد مرد 16 مدرس دانشگاه

 12کد زن 12 مدرس دانشگاه فرهنگیان

 

محقق ذهن ، نیز با توجه به روش پژوهش ونظری انجام گرفت  ایهپیشینهکه در  ایمطالعهبا 

سازد که چارچوب مفهومی پاسخ   آماده هاآنونیز پاسخ تحلیلی  هامصاحبه دهیسازمانخود را برای 

 :کنیدمیمالحظه  سؤالپژوهش را در شمای کلی نقشه مفهومی پاسخ به   سؤالبه 
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 مدل مفهومی تحقیق 1شکل

 

 هایافته

 ظر به ادراک مدرسان مجرب تدریس مشارکتی چه ماهیتی دارد؟با ن

تفاده اس ساختاریافتهاز روش پدیدارشناسانه و مصاحبه نیمه  سؤالپژوهشگر برای پاسخ به این 

انجام شده در موضوعات فلسفه تدریس و روش تدریس  هایپژوهشمحقق بعد از مطالعه  کرد

 سؤاالتاقدام به طراحی  هاموضوعمبانی نظری این  متفاوت و آشنایی با رویکردهایمشارکتی با 

باز و نشستی صمیمی به دریافت نظریات و تجارب زیسته ناب و ادراک  سؤاالتیبا  پژوهش نموده و

لیل و تح بندیمقولهپرداخت و سپس به  کنندمیمدرسان مجربی که روش تدریس مشارکتی را اجرا 

 ت: اس آمدهزیر  در جدول هامصاحبهتحلیل متون مربوط به که نتایج  پرداختاستخراج شده  هایمقوله
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 هامصاحبهتحلیل متون مربوط به که نتایج . 2جدول 

 (هامصاحبه) متون مربوطه به  کدها فرعی هایمؤلفه محوری هایمؤلفه اصلی هایمؤلفه

 

 

 

 

ماهیت تدریس 

 مشارکتی

تدریس  تعاریف

و مشارکتی  

 چیستی

ارایه دو یا چند استاد، درس و مباحثی  که نیاز به دو یا چند 

.تخصص دارند را تدریس مشارکتی گویند  

6،2،4،2،2،  3، 2، 1 شوندهمصاحبهکد   

،1،12،11،16  

از فلسفه  آگاهی

 تدریس

تدریس مشارکتی فلسفه متنوعی دارد و  یک فلسفه واحد ندارد 

د تجربه تعاملی ببینفلسفی که تجربه انسانی را یک  هر نگاه

 .د از چنین شیوه تدریسی حمایت کندتوانمی

1،2،3،6،2،16 شوندگانمصاحبهکد   

  

 

 

 

 

 هایویژگیو  عناصر

 تدریس مشارکتی

 الف( عناصر تدریس مشارکتی :

ارتباطی چند سویه بین استادان با یکدیگر و ارتباط اساتید با  (1

ارتباطی تدریس  دانشجویان باهم عناصر و ارتباطدانشجویان 

 .باشدمیگروهی 

، بیشتر از  شودمی( هر موضوعی که در بحث یادگیری مطرح 2

روی پاسخ معین در آن حوزه دانشی باشد  تمرکزشاینکه 

 است. سؤال،تمرکزش روی طرح 

( عنصر دیگر تدریس مشارکتی ،که بیشتر یک مبنا است ،باور 3

نقش  این است که یادگیری یک امری  جمعی است که بر

درس مشارکتی یک  در کالسمدرس در آن خاص است که 

که مورد  شودمینیست و  موضوعاتی طرح  سویهیککالس 

 عالقه اعضای کالس درس مشارکتی است.

 : شوندگانمصاحبهکدهای 

،1،2،3،6،2،4،2  

2،12،11،16 

 

 :تدریس مشارکتی هایویژگیب( 

 تعاملی بودن کالس روش تدریس مشارکتی. -1

پویایی: تدریس مشارکتی جریانی پویا  است که در آن هم  -2

 .شوندمیهم اساتید پویاتر  و گیرندمیدانشجویان یاد 

مشارکتی جذابیت  هایدر کالس جذابیت: فرایند یادگیری -3

 بیشتری دارد.

 به دلیل معموالً استفاده از خرد جمعی اساتید متخصص:  -6

مورد استفاده قرار  حضور دو استاد یا چند استاد خرد جمعی

 .گیردمی

منابع: در تدریس مشارکتی از منابع متعددی  سازیغنی -2

 .گرددمیتوسط اساتید استفاده  یادگیری ندیفرا سازیغنیبرای 

تفهیم بهتر : تدریس مشارکتی زمینه  تسهیل یادگیری و -4

 .کندمیتسهیل یادگیری را فراهم 

 

 : شوندگانمصاحبهکدهای 

،،21،2،3،6،2،4  

12،2،1،12،11،16  
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 1-6محوری جدول  هایمؤلفهتوصیف 

 آن از منظر ادراک مدرسان مجرب: و چیستیالف( تعاریف تدریس مشارکتی   

ارت به عب کندمیرا در جهت تسهیل یادگیری در دانشجویان ایجاد  هانقش ترینمهمتدریس یکی از 

در  متنوعی برای تدریس وجود دارد ایهروشنجا که آبهتر هدف تدریس تسهیل یادگیری است. از 

مزمان ه صورتبهبر استفاده از توانایی معلمان استادان متخصص برای تدریس  تأکیددنیای معاصر 

 دتأیی. برخی از محققان اهمیت تدریس همزمان دو استاد متخصص در کالس را مورد شودمیاستفاده 

یا مشارکتی است،  دگیری، رویکرد کار گروهیدهی و یایکی از رویکردهای جدید در یادقرار دادند. 

نظام آموزش عالی فرایند مولد و مستمر تولید علم، فرایندی جمعی، همیارانه و تیمی است که  در رایز

گروهی و تیمی و توسعه همکاری و همیاری به جای رقابت  هایمهارتتبلور چنین شرایطی با تقویت 

 هایدغدغه ترینمهمه به اینکه تدریس و آموزش هنوز هم از با توج .و تالش منفردانه محقق خواهد شد

 هایروشو  هااستراتژیمراکز آموزش عالی و اعضای هیأت علمی اساتید باید به روز گردیده و از 

رویکرد تدریس   یکی از این رویکردها، . (Ruslin & Jelas, 2010)جدیدی در تدریس استفاده شود

 ن و دانشجویان، وتقویت روحیه کار گروهی میان استادا راستای مشارکتی است که تالشی است در

 مؤثر و روشی بهتر در انتخابکه مسئله خیلی مهمی  معلمان. علمی میان استادان و گسترش تعامالت

 اندکرده اظهارنظر گونهاین (1کد ) هاشوندهمصاحبهمطابق با همین دیدگاه  .باشدمیو تربیت  در تعلیم

ن دو یا چند استاد همزمان یک درس را آکه در  شودمیرکتی به تدریسی گفته تدریس مشا :که

مختلف ارایه تدریس  هایشکلبه  (2و2کد) دیگری شوندهمصاحبهو همچنین . کنندمیتدریس 

بیان کرده: (Wallace, 2007). مشابه با تعریفی است که  تقریباًکه  کندمی اظهار مشارکتی اشاره و

قالب دو الگو قابل شناخت است: در الگوی اول، تدریس مشارکتی ترکیبی است  تدریس مشارکتی در

از مباحث واحد درسی تخصص دارند. این مدل  ایحیطهاز مشارکت دو یا چند مدرس که هر کدام در 

 رسدمیبه نظر  .آوردمیموضوعی در یک کالس به وجود  هایحیطهفرصت زیادی را برای ترکیب 

اشکال و  نظرانصاحبتعددی که از تدریس مشارکتی شده است، موجب شده م هایپردازیمفهوم

 و معرفی نمایند. بازشناسیسطوح متعددی از آن را 

 در یک هاآنالگوی دوم تدریس مشارکتی، ترکیبی است از چند مدرس متخصص که هر کدام از  

مشترک  صورتبه برای یک کالس هاآنحیطه از واحد درسی شناخته شده و تخصص دارند و همه 

 .کنندمیطرح درس تهیه 

 از فلسفه تدریس مشارکتی:  آگاهیب( 

لف و علوم مخت هارشتهاست که برخی اندیشمندان در  ایخصیصهو رهایی بخشی،  آگاهیخصیصه 

عرصه تربیتی است. از این منظر، معلم کسی است که  هاعرصهآن قائل هستند. یکی از این  ضرورتبه

رنامه ب هایگیریتصمیمتمام  فلسفه در ، این نقش بر عهده او گذاشته شده است.هادیدگاهدر برخی 
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 یافت که او بدون ایلحظه توانمی ندرتبه در مدرسهمعلم  هایفعالیت درسی تعیین کننده است.در

جامعه خوب کدام " ،"زندگی خوب چیست؟" :از قبیل سؤاالتیپاسخ به  مبنای فلسفی عمل کند؛

 Maleki  (2005, کندمیو معلم را تعیین  ریزبرنامهنحوه عمل  "مطلوب چیست؟دانش " و "است

ششی کو کانت: نظر فلسفه در اندیشیدن است، کندمی.چیزی که انسان را از دیگر موجودات متمایز )

 انسان با همچنین حدود آن را رابطه  مقاصد ذاتی خرد برای شناختن خاستگاه و ماهیت شناسایی و

 است که به تصریح هدف و تربیتفلسفه تدریس بخشی از فلسفه تعلیم  .داندمیایی شناس هرگونه

 به فلسفه نیازی نداریم، در گویدمیوقتی کسی  .پردازدمی و غیرهچرایی کار معلمی  تدریس معلم و

 ایفلسفه( هر مدرسی با توجه به 4و2)کد کنندهمصاحبهبه گفته  .کندمیهمان حال دارد کاری فلسفی 

البی ق فلسفه نوعی اندیشیدن است، اندیشیدنی که در. کندمیارد در کالس درس فکر و رفتار که د

نیاز  هاآن، ولی اهمیت دارد و هر کس در همه یا لحظاتی از زندگی خود به گیردمیمعمولی جای ن

ل مثبیاموزد،  انآموزدانشاست، مطالبی را به  در تالشو  اندیشدمیدارد . معلمی که به کالس درس 

 دربارهردن فکر ک و فلسفیبخشی از کار معلمی همین اندیشه ورزی، تفکر  .کندمییک فیلسوف فکر 

عین نیاز م ایفلسفه، معلم برای کارش در تعلیم و تربیت به ترسادهست. به بیان هاآنو اهمیت  مسائل

( تدریس مشارکتی 3)کد  کنندگانمصاحبهرابطه به گفته یکی از  در این).  (Fallahnejad, 2017 دارد

نگاه فلسفی که تجربه انسانی را یک تجربه تعاملی  فلسفه متنوعی دارد و  یک فلسفه واحد ندارد، هر

یستم یکی از فیلسوفان قرن ب د از چنین شیوه تدریسی حمایت کند.مثال مارتین بوبرتوانمیببیند 

سان که ارتباط انسان با انسان با ارتباط ان کندمیارتباط انسانی این فلسفه را مطرح  ایبارهاست که بر 

 اریگذنام« تو من،»را  هاانسانو اسم رابطه « آن من،» با اشیا را آدمیبا اشیا متفاوت است، اسم رابطه 

اساس ارتباط انسانی یک ارتباطی است که هر دو طرف در موقعیت یکسانی هستند  بر همین، کندمی

ین نگاه را خیلی از فیلسوفان دیگری مطرح کردند و زمینه این و هم و یکی بر دیگری برتری ندارد.

 رسو، دیوئی، پستالوزی، مونتاسوری و...دید. هایاندیشهدر  توانمینگاه را 

 روش تدریس مشارکتی:  هایعناصر ویژگیج( 

 مشارکتی:  دریسعناصر تالف( 

برای شناخت تدریس مشارکتی باید عناصر آن برای ما رو شن آشکار شود. فلسفه تدریس معلمی 

مستقل از فرایند و ماهیت تدریس نیست و در واقع عناصر فلسفه تدریس همان عناصر درگیر و مرتبط 

بنابراین برای شناخت این عناصر الزم است که مروری بر اجزای  شودمیدر تدریس معلم را شامل 

به عقیده بسیاری  .(Morovati, 2012)داشته باشیم  ترعمیقو  تردقیقتدریس داشته باشیم تا شناختی 

 گرددمیاز قواعد تدریس، توجه به یکسری مقدمات الزم  آگاهیامر آموزش کسب  اندرکاراندستاز 

تعالی هر همچون معلم ، فراگیرنده، ایجاد و حفظ نظم و انگیزه، یادگیری و محیط آموزشی و هدف م

تدریس، یک فرایند است و عوامل  .نوع بینش و سطح اندیشه هر فرد خواهد بود تأثیرانسانی تحت 
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قابل مطالعه و کنترل نیستند، پس معلم باید چارچوبی  هاآن همهدر آن نقش دارند که  شماریبی

قرار دهد، تا  لیلوتحتجزیهالگو انتخاب کرده و مورد  عنوانبهکوچک و محدود از فرایند تدریس را 

 هایروشکند و  دهیسازمانآموزشی را  هایفعالیتآن چارچوب،  هبتواند در موقعیت مناسب و محدود

ای است که عناصر الگوی تدریس چهارچوب ویژه (Shabani, 1995). مناسب تدریس را انتخاب نماید

تواند معلم را در ذکور میاز عناصر و عوامل م آگاهیون آن قابل مطالعه است و شناخت و درتدریس 

ما در این پژوهش سعی کردیم عناصر تشکیل دهنده  مناسب تدریس کمک کند.و هایروشاتخاذ 

بررسی کنیم  کردندروش تدریس مشارکتی را از منظر مدرسان مجربی که این روش تدریس را اجرا 

ی را به روش تدریس مشارکتداشته باشیم که با این نگاه بتوانیم  تریدقیقشناخت  و ترعمیقتا نگاه 

( عناصر تشکیل دهنده روش 1،2،2)کد کنندگانمصاحبهراستا  در همیننحو احسن اجرا کنیم، 

که ارتباطی چند سویه بین استادان با یکدیگر و ارتباط  کنندمیبیان  گونهاینتدریس مشارکتی را 

در یعنی  .باشدمیس گروهی ارتباط دانشجویان باهم عناصر ارتباطی تدری اساتید با دانشجویان و

ان وزآمدانشعنصر در یک کالس درس مشارکتی این است که  ترینمهماولین و  مشارکتی هایکالس

و یا با  کنندمی، به این صورت که یا همه با هم شنا اندوابستهباور داشته باشند که متقابالً به یکدیگر 

 شوندهمصاحبهمسئول است.  آموزدانشمشارکتی هر  یادگیریدر یک موقعیت  شوندمیهم غرق 

ور براین است با که بیشتر یک مبنا است، ،که عنصر دیگر تدریس مشارکتی کندمی اظهار( 3و2)کد

درس مشارکتی  در کالسجمعی است که نقش مدرس در آن خاص است که  که یادگیری یک امری

ضای کالس درس مشارکتی که مورد عالقه اع شودمینیست و  موضوعاتی طرح  سویهیکیک کالس 

است.به این معنی که اعضای گروه یکدیگر را در رسیدن به اهداف تشویق و ترغیب کنند، یادگیری 

به یکدیگر کمک کنند، بازخوردهای سازنده به هم بدهند،  مؤثری طوربهیگر را تسهیل نمایند، دیک

همچنین به نظر  ث نمایند. وبح هاگیرینتیجهو  هانیازهای یکدیگر را برطرف کرده و در استدل

تدریس مشارکتی از نظر محتوای هر موضوعی که در بحث  هایکالسعنصر  (3کد) کنندهمصاحبه

 تمرکزش روی پاسخ معین در آن حوزه دانشی باشد، تمرکزشاز اینکه  ، بیشترشودمییادگیری مطرح 

امنه شعور عمومی شاگردان برای گسترش تجربیات در ابعاد متعدد و افزایش د است. سؤالروی طرح 

باید تالش گردد که فضای ذهنی شاگردان در محدوده محدود باقی نماند و ذهن را از نفوذ عوامل 

خالقیت کمک نماید  فضای تدریس به تعمق یادگیری و افزایش کهطوریبهدارد  محفوظ نگه بازدارنده

 .) Maleki  (2005 ,سخت و خشک باش و عاری از فضای

 روش تدریس مشارکتی: هایویژگیب( 

آن را قبول داشته باشند و کامل بدانند  نظرانصاحبتعریفی از تدریس که همه  :( تعاملی بودن1

مختلف، ماهیت و معنای مختلفی دارد،چون  هایدیدگاهتدریس از  نظرانصاحبوجود ندارد. به عقیده 

متفاوت را برای تدریس قایل  ایهویژگیمتفاوت است اندیشمندان حوزه تعلیم و تربیت  هادیدگاه
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زیادی بیان شده که ارتباط بین مدرسان در تدریس از  هایقوت. برای تدریس مشارکتی شوندمی

تدریس مشارکتی را  هایویژگیی این متن مصاحبه، هایافته .(Changa, 2010)  هاستآن ترینمهم

 در شناسایی و بررسی کنیم. هاآنه ادراک و تجرب بر اساساز نظر مدرسانی که آن را اجرا کردند و 

کالس درس در تدریس  مشارکتی  کنندمی( بیان 2کد) شوندگانمصاحبههمین راستا برای نمونه 

، هامصاحبهدر راستای این بخش از  یک کالس تعاملی است که همه در فرایند یادگیری نقش دارند.

و  یباعث رونق تفکر انتقاد یمشارکت تصوربه سیمطالعات انجام گرفته شده نشان دادند تدر جینتا

هدف اصلی امر آموزش ایجاد   (Issa Abadi, 2022). شودمیان آموزدانش یلیتحص یسرزندگ شیافزا

 هاییتفعال. عمل تدریس سلسله افتدمیان است و این امر با عمل تدریس اتفاق آموزدانشیادگیری در 

؛ فعالیتی که هدفش ایجاد شرایط مطلوب یادگیری و از پیش طراحی شده است دارهدفمرتب، منظم، 

و رفتار  هایویژگتعامل و رفتار متقابل بین معلم و فراگیر جریان دارد یعنی  صورتبهاست. فعالیتی که 

بود که  نی( ا4)کد کنندهمصاحبهو بالعکس. نظر  گذاردمی تأثیرو اعمال شاگردان  هافعالیتمعلم در 

 هاژگیویاز  فرد نباشد. کیآن بر عهده  تیو مسئول سیت که عمل تدرآن اس یواقع یمشارکت سیتدر

دد. مستقل یا غیر مستقل به وقوع بپیون صورتبهممکن است  تأثیر، این شودمیو رفتارهای آنان متأثر 

م و طراحی منظ بر اساس، تدریس عبارت است از تعامل یا رفتار متقابل معلم و شاگرد، دیگرعبارتبه

مروزه بحث فلسفه در نظام آموزشی . ا)  (Saif, 2006برای ایجاد تغییر در رفتار شاگردمعلم  دارهدف

و محتواهای درسی  هابرنامهو تعلیم و تربیت و در بخش تدریس مسائل جدیدی را مانند بازسازی 

 دو سرسری نگذاشتن از مسائل را پدی ترعمیقارتباطات و تعامالت معلمین و فراگیران و نیاز به تفکر 

آورده است هدف اصلی و کانون توجه رویکرد فلسفی به عناصر تعلیم و تربیت ازجمله تدریس اساسًا 

آموزشی مطلوب و کارآمد همچنین فضایی که در آن تدریس با هنر معلم  هایرویهو ایجاد  دهیشکل

.باتوجه به ادراک (Morovati, 2012)باشدمینظر  و تفکر عمیق وی آمیخته گردد مورد

همه اعضای کالس نقش مهمی در  شودمیکه تدریس مشارکتی اجرا  هایکالسدر  شوندگانهمصاحب

ارتباط انسانی یک ارتباطی  (1،3)کد شوندهمصاحبهاساس به گفته  بر همینفرایند یادگیری دارند، 

است که هر دو طرف در موقعیت یکسانی هستند و یکی بر دیگری برتری ندارد. بنا به اظهار یکی از 

 اردذاگر معلم وظیفه تدریس را به غیر از خودش به دوش کسان دیگه هم بگ (4کد) شوندگاناحبهمص

ا تدریس مشارکتی ب رسدمینچه گفته شد به نظر آ. با توجه به گیردمیتدریس مشارکتی صورت 

 .کندمیگون زمینه رشد یادگیری را فراهم ابرخورداری از تعامالت کالمی گون

 انجام که مشترکی فعالیت و است برقرار آن بر اثر روابطی که بین اعضای هر گروهی ( پویایی:2

در  .نامندمیحال تحرک و تحول است و این تحول و تحرک را پویایی گروهی  در دائماً دهندمی

 کنندمیکوچک با یکدیگر کار  هایگروهان در آموزدانشیادگیری مشارکتی ،ر بیان شده د هایپژوهش

 (Lefrancois, 1999). شرکت کند جمعیدستهد در انجام یک تکلیف روشن و توانمی و هر عضو گروه
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اساس برای نمونه  بر همین .گیرندمیدانشجویان درفرایند تدریس مشارکتی از یکدیگر یاد 

 هایمهارتداشتند ، مشارکتیکه تدریس  هایکالسکه از  اندکردهاظهار  (1،2)کد کنندگانمصاحبه

 ترتکمیل تغییر دیدگاه و در برخی مواقع روش تدریس خود را اصالح و و سبب اندآموختهزیادی 

بود اینکه این شیوه تدریس باعث افزایش  آمدهکه در این پژوهش بدست  ایعمدهنتیجه  .اندکرده

دی انفرا هایفعالیت)از  چندگانهشیوه یادگیری  .شده است هاکالجمدرسان و فراگیران  ایحرفهرشد 

 چوبیچاران در آموزدانشو عالیق اکثریت قریب به اتفاق  نیازهاا دو نفره و در نهایت گروهی( گرفته ت

مطمئن برای تربیت و تمرین  ایواسطهنظام آموزش جهانی  هایفعالیت. کندمیرا مطرح  مدتکوتاه

مانند  هایمهارت .ضروری در راستای مشارکت سازنده در یک جامعه جهانی است هایمهارتانواع 

آن در نهایت  دستاوردهایروابط متقابل و  مسائلمذاکره و حل  ،گیریتصمیم تعاون، ،برقراری ارتباط

در ایجاد  اصولی که نظام آموزش جهانی بر آن استوار است، .خواهد بود کنندگانشرکتبه نفع یکایک 

کتی مبتنی بر یادگیری مشار.کندیمآزاد و عادالنه در کالس درس کمک  و تقویت محیط انسانی،

رفتارهای صحیح  احترام، همدردی، ،زداییتنش فعالیت حداکثر فرصت الزم را برای تمرین همکاری،

که این ماهیت از عوامل مهم در موفقیت یادگیری مبتنی .کندمیرا فراهم  پذیریمسئولیتاخالقی و 

 بر فعالیت،تداوم آهنگ صحیح یادگیری است.

یکی از رویکردهای جدید در  منابع و تسهیل یادگیری: سازیغنی( استفاده از خرد جمعی، 3

نظام آموزش عالی فرایند مولد و  زیرا دریاددهی و یادگیری، رویکرد کار گروهی  یا مشارکتی است، 

 هایهارتممستمر تولید علم، فرایندی جمعی، همیارانه و تیمی است که تبلور چنین شرایطی با تقویت 

کاری و همیاری به جای رقابت و تالش منفردانه محقق خواهد شد.با توجه گروهی و تیمی و توسعه هم

یکی از این رویکردها،رویکرد تدریس مشارکتی است که  تالشی   .(Ruslin & Jelas, 2010)به اینکه 

یان علمی م میان استادان و دانشجویان، و گسترش تعامالت استای تقویت روحیه کار گروهیدر ر است

بر .دباشمیتعلیم و تربیت  در مؤثر و انتخاب روشی بهتر که مسئله خیلی مهمی در انمعلم استادان و

مانند اجتماعی  که از چندین رشته و  هایدرسوقتی  اندگفته (2،2،1) کنندهمصاحبهاساس  همین

 شودمیبحث  و... شناسیجامعه مثال درس اجتماعی از اقتصاد، تاریخ، طوربه اندشده تشکیلشاخه 

را داشته باشد و به  هاتخصصکه سخت است یک مدرس همه این  باشدمیبه چندین تخصص  نیاز

خیلی مفید و  هادرسنحو احسن تدریس کند فلذا استفاده از روش تدریس مشارکتی در این 

یا با هماهنگی یک  است که چندین استاد با هم در یک کالس حضور داشته باشند و کنندهکمک

 به خاطر آشنایی با منابع تخصصی بیشتر (1،2) دیگر کنندهمصاحبه به نظر و درس را تدریس کنند.

با ارایه موضوعات  و شودمیشدن منابع درسی  ترغنیفرایند تدریس باعث  وجود چندین تخصص در

 . شودمیمختلف رشد معرفتی اعضای کالس  اندازهایچشمو 
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باشند تا رویکردهای مختلف را بیازمایند و  دهآمامعلمان امروزه باید نگرشی باز داشته باشند؛ یعنی 

را  مختلف هایروشباید  هاآنو یادگیرندگان باشند. همچنین،  یریادگیدرباره پذیرای اطالعات تازه 

. شودیمان آموزدانشتا این که کشف کنند کدام یک به نحو بهینه منجر به یادگیری  کارگیرندبه

« یادگیری کنندهتسهیل» افته و به چیزی بدل شوند که کارل راجرزمعلمان باید از حالت سنتی تغییر ی

تدریس و یادگیری  هایمؤلفهیکی از ).   (Sheikhiani, 2003 نامندمی «مهندسی آموزشی »و کلر 

تالش هر کدام از اعضاء  کنندهتسهیلمشارکتی تعامل چهره به چهره است و زمانی که افراد مشوق و 

ان، تا موفقیت آموزدانش. این فرصتی است برای دهدمیف گروه هستند، رخ برای دستیابی به اهدا

و  شفاهی هایالعملعکسیکدیگر را با حمایت و تشویق ارتقاء بخشند. حمایت و تشویق از طریق 

ن که در آ دهندمیان کار واقعی را با یکدیگر انجام آموزدانش. آیدمیاعضای گروه به وجود  غیرشفاهی

 هایتالشیکدیگر را از طریق مبادله منابع و اطالعات، کمک، حمایت، تشویق و تمجید  هایموفقیت

همین موضوع در مصاحبه  . (Aziz & Hossain, 2010) دهندمییکدیگر برای یادگیری ارتقاء 

( مورد توجه قرار گرفته، تدریس مشارکتی سبب شده بود فراگیران از فرایند تدریس لذت 2،16کد)

خوبی در  شناسیمعرفتهمچنین  راف بهتری به موضوعات مطرح  شده داشته باشند وببرند و اش

این نکته اذعان  هب (Dehghan ,2020) در پژوهشی شکل بگیرد. و هاآنرابطه با مباحث ارایه شده  در 

دارد که استفاده معلمان از روش تدریس مشارکتی برای تدریس محتوای آموزشی دوره ابتدایی 

ان، رشد و آموزدانشفرایند یادگیری  سازیغنیکی از راهکارهای مهم و مؤثر در جهت د یتوانمی

ه ک هایرسیبربا  تربیت باشد. و و در نهایت تسریع در تحقق اهداف تعلیم هاآن جانبههمهپرورش 

 شودمی شبخلذت، جریان فرایند تدریس خیلی بتوان تدریس مشارکتی موفقی داشتانجام گرفت، اگر 

پرباری خواهیم داشت  هایکالس ی متفاوتی در کالس برخوردار هستیم،هاتخصصچون از دانش و و 

 .  شودمی یافتنیدستو یادگیری بسیار آسان و 

 گیرینتیجهبحث و 

از ماهیت فلسفه تدریس مشارکتی منجر به شناسایی  شوندگانمصاحبهنتایج حاصل از ادراک 

اصلی  مؤلفهدر راستای  عناصری برای تدریس مشارکتی گردید.چند تعریف و چند ویژگی و ابعاد و 

محوری مانند تعاریف تدریس  هایمؤلفهاین پژوهش که ماهیت و فلسفه تدریس مشارکتی بود، 

از فلسفه تدریس مشارکتی و عناصر و ویژگی تدریس مشارکتی  آگاهیمشارکتی و چیستی آن،

 ایو د هیارا براین شد که، نظراتفاقمشارکتی شد. و در خصوص تعریف تدریس  پرداختهاستخراج و 

در  .ندیگو یمشارکت سیچند تخصص دارند را تدر ایبه دو  ازیکه ن  یچند استاد، درس و مباحث

لسفه از ف آگاهیراستای تبیین ماهیت فلسفه تدریس مشارکتی از منظر ادراکات مدرسان مجرب برای 

هر  فلسفه واحد ندارد کیدارد و   یلسفه متنوعف یمشارکت سیتدر تدریس مشارکتی اشاره شد که،

 .کند تیحما یسیتدر وهیش نید از چنتوانمی ندیبب یتجربه تعامل کیرا  یانسان تجربهکه  یفلسف نگاه
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منجر به  هامصاحبهتدریس مشارکتی نتایج حاصل از  هایویژگیهمچنین در خصوص عناصر و 

عناصر تدریس  شدمیکه عناصر ارتباطی را شامل  ول ویژگی گردید. در عنصر ا 4عنصر و 3شناسایی 

 و انیانشجوبا د دیو ارتباط اسات گریکدیاستادان با  نیب هیچند سو یارتباطمشارکتی عبارت بودند از، 

 ،شودمیمطرح  یریادگیکه در بحث  یهر موضوع دوم بیان شد ، در عنصر باهم. انیارتباط دانشجو

 است. سؤالطرح  یتمرکزش رو باشد، یدر آن حوزه دانش نیمع پاسخ یرو تمرکزش نکهیاز ا شتریب

 یجمع یامر کی یریادگیاست که  نیباور برا مبنا است، کی شتریکه ب ،یمشارکت سیتدر گریعنصر د

  و ستین سویهیککالس  کی یدرس مشارکت در کالساست که نقش مدرس در آن خاص است که 

 اینکه چند ویژگی نهایتاً است. یکالس درس مشارکت یکه مورد عالقه اعضا شودمیطرح  یموضوعات

برای تدریس مشارکتی از ادراک مدرسان حاصل گردید که عبارت بودند از تعاملی بودن، پویایی، 

کاربرد خرد جمعی و توجه به خرد جمعی اساتید و تسهیل یادگیری و  نهایتاًدلپذیر شدن تدریس  و 

ته فرعی پرداخ هایمؤلفهدر قالب  شد کهمیب مدرسان را شامل استفاده از منابع معرفتی متنوع از جان

 شده است.

 ( و (Fallahnejad , 2017،( Carles, 2011)مرتبط  هایپژوهشنتایج پژوهش حاضر با  

(Morovati , 2012)  شده بود که هر معلمی متناسب با فلسفه شخصی و تربیتی  تأکید هاآنکه در

نتایج  این   بعالوهاست.  راستاهمو درک مستقلی دارد  بیندمی خود تدریس را متفاوت از دیگری

مختلف تعامل با شاگردان و نیز  هایجنبهمختلف مدرسان  به  هاینگاه تأثیرپژوهش هم بیانگر 

درگیرکردن با منابع گوناگون معرفتی ، امکان تسهیم دانش بین شاگردان و مدرسان را بیش از پیش 

 ، (Birgit, 2021) های همچون. پژوهشکندمیرا مهیا  و سه سویه خوبی فراهم نموده و تعامالت دو

(Sánchez & Ordóñez & Toledo, 2018)و (Holmqvist & Lelinge, 2021)  به کارایی و تدریس

در  ژهویبهپژوهش  این جهینتاست.  بعالوه   اراستهمبا این پژوهش  هاآنگروهی پرداختند که نتیجه 

که در آن اشاره شده بود موفقیت   (Sengpoh, 2019)دریس مشارکتی  با نتیجه پژوهش حوزه عناصر ت

تدریس بستکی به میزان درگیری و تعهد مدرسان در تدریس و نیز کسی که در تدریس تیمی مشارکت 

در مصاحبه هم برای هر مدرس نقش و فلسفه خاصی را  کنندگانشرکتدارد، همخوان است که 

که در آن اشاره  (Dehghan, 2020) همچنین نتیجه این پژوهش با  نتایج پژوهش  متصور شده بودند.

ح آموزشی را مطر سازیغنیان و امکان آموزدانشبه استفاده از منابع متعدد معلمان دوره ابتدایی برای 

تجارب متعدد آموزشی تدریس را دلپذیر و  سازیغنیساخته همخوان است. تدریس مشارکتی با 

. روش تدریس مشارکتی سازدمین را از رخوت و خستگی یکنواخت توسط یک مدرس دور دانشجویا

بستری را جهت تعامل اذهان و آشنای با  هاآنمتناسب با اهداف دروس و محتوای موضوعی  دتوانمی

 مادهآفراهم نماید و همچنین با ایجاد بستری برای  هااندیشه گیریشکلو چگونگی  هادیدگاهچرایی 

ی برای زندگی در جهانی که هایمهارتو  هاتواناییمدرسان و متعلمان برای به دست آوردن شدن 
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 رسیدن هایراه. در این مقاله تالش شد تا یکی از دهدمیدر حال تغییر و تحول است را پرورش  دائماً

رسین دو شناخته شده تر شود تا م ترروشنبه اهداف عالی تعلیم و تربیت یعنی روش تدریس مشارکتی 

 .کارگیرندهبدر فرایند تعلیم و تربیت  مؤثرتر طوربهبیشتر از این روش تدریس استفاده کنند و  آگاهیبا 

بدان اشاره کرد توجه به خرد جمعی در تدریس است  توانمیمهم  گیرینتیجهیک  عنوانبهآنچه که 

یتی و تدریس خود سهیم ترب هایایده.این ایده که مدرسان بتوانند از طریق تدریس مشارکتی در 

شوند خود نوعی بازگشت دادن به تصورات مدرسان از دانش خود و تالش برای کشف جدید در حوزه 

 پژوهشی این مقاله است. دستاوردهای ترینمهمپداگوژی تدریس خود هستند از جمله 

 مالحظات اخالقی

ای مرتبط با در جریان اجرای این پژوهش و تهیه مقاله کلیه قوانین کشوری و اصول اخالق حرفه

و نهادها و نیز مؤلفین و مصنفین رعایت ها ها، سازمانموضوع پژوهش از جمله رعایت حقوق آزمودنی

نامه آگاهانه های رضایتدر مطالعه حاضر رعایت شده و فرم پیروی از اصول اخالق پژوهش شده است.

 .ها تکمیل شدتوسط تمامی آزمودنی

 حامی مالی

 .های مطالعه حاضر توسط نویسندگان مقاله تامین شدهزینه

 تعارض منافع

ین مقاله قبالً در هیچ ت و امقاله حاضر فاقد هرگونه تعارض منافع بوده اسبنابر اظهار نویسندگان 

دریس تای اعم از داخلی یا خارجی چاپ نشده است و صرفاً جهت بررسی و چاپ به فصلنامه نشریه

 .ارسال شده استوهی ژپ
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