روش تدریس کارایی تیم
با توجه به تغييرات و پيشرفت هاي سريعي که در علوم روي مي دهد  ،دانش آموزان ما نيازمند روش هايي هستند که از طريق آن ها به مهارت
هاي يادگيري دست يابند تا خود بتوانند علوم را بهتر و سريع تر و همگام با پيشرفت ها بياموزند .روش " يادگيري مشارکتي " يا " آموزش از طريق
همياري " دانش آموزان را در اين امر ياري مي دهد .يادگيري مشارکتي خود شامل  5روش است که عبارتند از  .1 :کارآيي تيمي  .2تدريس
اعضاي تيم  .3 .قضاوت عملکرد  .4 .قضاوت طرز تلقي  .5 .حل مسأله  .از ميان اين روش ها ،نگارنده دو روش  ":کارايي تيمي " و " حل مسأله "
را با توجه به مسائل آموزشي ايران  ،براي تدريس زبان انگليسي مناسب تشخيص داده است و از بين اين دو  ،روش کارايي تيمي را جذاب تر
مي داند .به همين دليل روي اين روش تأکيد و تمرکز دارد.
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روش کارايي تيمي  11مرحله دارد که عبارتند

از:

 - 1.مشخص کردن هدف هاي آموزشي توسط معلم ؛
)2

 - 2.ارزشيابي تشخيصي توسط معلم ؛
 -3ارائه محتواي درس توسط معلم ؛
 - 4.مطالعه انفرادي دانش آموزان ؛
 -5.ارائه سؤال ها به دانش آموزان توسط معلم و پاسخ دادن به آن ها ؛ از سوي فراگيران
 -6.تشکيل گروه هاي دانش آموزي توسط معلم  ،براي بحث روي جواب ها و رسيدن دانش آموزان به يک جواب مشترک
 -7.دادن پاسخ درست به سؤال ها توسط معلم و نمره دادن هر دانش آموزان به خود و تصحيح ورقه مشترک گروه

)3

توسط سر گروه ؛
 -8.ثبت نمرات در جدول و تفسير جدول توسط معلم ؛
 -9.ارزشيابي پاياني توسط معلم و پاسخ انفرادي دانش آموزان ؛
 -10.بازخورد توسط معلم.

الف ) مقدمه

" به راستي که دل ها خسته مي شوند  ،همان طور که بدن ها خسته مي شوند  ،پس نوبرانه ها و تازه يافته هاي حکمت را براي اين دل ها
بجوييد  " .حضرت علي (ع)
آينده اي که امروزه پيش بيني مي شود از راه خواهد رسيد  .اگر ما بدانيم که آينده چگونه بايد باشد  ،مي توانيم بر آن تأثير بگذاريم  .فرزندان ما
در کالس هاي درس از روش هايي بهره مي گيرند که پنجاه سال پيش به کار مي رفت و اگر ما مي خواهيم آنان را براي آينده آماده کنيم  ،بايد
درک درستي از روش هاي آموزشي نوين پيدا کنيم .يکي از بزرگان گفته است  " :من معلمي را مي پرستم که انديشيدن را به من بياموزد نه
انديشه ها را".
از آن جا که قواعد علمي و دانش بشري دائماً در حال پيشرفت و جايگزيني هستند  ،ما بايد به دانش آموزان مهارت هاي فراگيري علوم را هم
بياموزيم تا هيچ گاه در تنگناه قرار نگيرند " .يادگيري مشارکتي " يا "آموزش از طريق همياري "  ،رويکردي جديد در آموزش دنياست که هدف هاي
عمده آن عبارتند از  :درگير کردن دانش آموزان در فرايند يادگيري  ،از بين بردن حالت تک بعدي ومعلم محور کالس ها  ،و ايجاد عالقه و انگيزه به
يادگيري فعال 1در دانش آموزان.
با توجه به مشکالت فعلي در جامعه ما که انگيزه تحصيل را در دانش آموزان و به خصوص پسران  ،تاحدود زيادي از بين برده است  ،اگر روشي
بتواند اين انگيزه را به آن ها برگرداند و به کالس و درس عالقه مند کند  ،بايد از آن استقبال کرد.
در کار گروهي  ،دانش آموزان مهارت هايي مانند  :مشورت کردن  ،فرماندهي و سازماندهي راهم مي آموزند (جانسون و جانسون  . )1991در اين
روش  ،معلم تدريس نمي کند  ،بلکه نقش راهنما را دارد و فقط اشکاالت را رفع مي کند .وظيفه ياد دادن و يادگيري به عهده دانش آموزان است (
نظري صارم . )1339 ،
يادگيري مشارکتي شامل پنج روش است که عبارتند از:
 -1.کارايي تيمي ؛
 -2.تدريس اعضاي تيم ؛
 -3.قضاوت عملکرد ؛
 -4.قضاوت طرز تلقي ؛
 -5.حل مسأله.
با توجه به اين که رشته تحصيلي نگارنده زبان انگليسي است و با توجه به مطالعات و تجربيات شخصي خود  ،براي تدريس زبان انگليسي در
مدرسه ها  ،روش کارايي تيمي را مناسب ترين روش مي داند و به همين دليل توضيحات و مثال اين مقاله در مورد اين روش است .نکته مهمي
که بايد متذکر شد  ،اين است که اوالً برخالف تصور بعض ي همکاران  ،در اين روش  ،اقتدار معلم که الزمه کنترل کالس است  ،از بين نمي رود.
ثانياً اين روش بايد دقيق و کامل اجرا شود ؛ در غير اين صورت  ،اثر بخش نخواهد بود.

ب ) روش کارايي تيمي ( يک مثال )
 -1.مشخص کردن هدف هاي آموزشي ( معلم )
مثالً  :دانش آموزان متن کوتاهي درباره ميمون ها مي خوانند و در پايان سعي مي کنند به پنج سؤال چهار گزينه اي که بعد از متن مي آيد ،
پاسخ درست بدهند .
 -2.ارزشيابي تشخيصي ( معلم )
معلم از دانش آموزان دو سؤال مي پرسد  " :به نظر شما ميمون ها چه خصوصياتي دارند و ميمون ها چه چيزهايي را مي توانند ياد بگيرند ؟"

اين سؤاالت توسط دانش آموزان داوطلب پاسخ داده مي شود و معلم پاسخ هاي درست را روي تابلو مي نويسد .
 -3.ارائه محتواي درس (معلم )معلم متن درس و گاهي متن و سؤاالت را با هم به دانش آموزان مي دهد .
 -4.مطالعه به صورت انفرادي (دانش آموزان )
 -5.ارائه سؤاالت به دانش آموزان ( معلم ) و پاسخ دادن انفرادي ( دانش آموزان )
 -6.تشکيل گروه ها ( معلم ) و بحث روي جواب ها و رسيدن به يک جواب مشترک ( دانش آموزان )
معلم کالس را به چند گروه مساوي تقسيم مي کند ( حداقل تعداد افراد گروه  2نفر و حداکثر  6نفر است )
بايد توجه داشت که ترکيب کلي گروه ها تا حد امکان متجانس باشد .بهترين روش براي کار  ،روش قرعه کشي تيم هاي فوتبال جام جهاني
است .يعني دانش آموزان قوي و ضعيف بايد بين تمام گروه ها پخش شوند .نکته دوم اين که اين گروه ها در طول سال تحصيلي نبايد ثابت بمانند
و براي مباحث جديد گروه هاي جديدي تشکيل شوند .اين کار باعث آشنايي و صميميت هر چه بيش تر دانش آموزان کالس با يکديگر مي شود .
بعد از تعيين گروه ها  ،معلم يک نفر از هر گروه را به عنوان رئيس و يک نفر ديگر را به عنوان منشي گروه انتخاب مي کند .رئيس گروه وظيفه ايجاد
هماهنگي  ،رفع نهايي اختالفات  ،انجام رأي گيري در موارد اختالف  ،ارتباط با معلم و درگير کردن همه اعضاي گروه خود را با تکليف داده شده به
عهده دارد .منشي اکثريت اعضاي گروه را مي نويسد .توضيح اين که اعضاي گروه حق دارند براي گروه خود اسم تعيين کنند .
اگر در هرجلسه  ،متناسب با موضوع جلسه اسم گذاري صورت گيرد  ،بهتر است مثالً در يک جلسه از اسامي گل ها  ،در جلسه هاي بعد از
اسامي حيوانات  ،شهرها  ،کوه ها  ،رنگ ها و مانند آن ها  .اين کار باعث تنوع  ،جذابيت وجالب تر شدن رقابت گروه ها مي شود ؛ ضمن اين که
خود اسامي ا نتخاب شده ممکن است نکات قابل تفسيري داشته باشند .الزم است رؤسا و منشيان گروه ها در جلسات بعد عوض شوند.
 -7.دادن پاسخ به سؤاالت ( معلم ) و نمره دادن انفرادي ( دانش آموز ) و نمره دادن به پاسخنامه مشترگ گروه ( رئيس گروه)
معلم پاسخ صحيح سؤاالت را ارائه مي دهد  ،دانش آموزان برگه هاي انفرادي خود را نمره مي دهند و سپس رئيس هر گروه ورقه گروه را تصحيح
مي کند .
 -8.ثبت نمرات در جدول وتفسير جدول ( معلم):
معلم روي تابلو جدولي مي کشد
نکته  :1به جاي  B ، Aو… اسامي انتخاب شده توسط گروه ها را مي نويسيم .
نکته  :2نمره مؤثر بودن يادگيري را بر اساس فرمولي که در زير نويس آمده است محاسبه مي کنند.
نکته  : 3رتبه بندي گروه ها بر اساس " نمره مؤثر بودن يادگيري " تعيين مي شود  ،يعني گروهي که کار گروهي آن ها از کار انفرادي آن ها بهتر
باشد  ،رتبه باالتري کسب مي کنند.
نکته  :4چ نانچه معدل نمرات اعضاي گروه از نمره ورقه مشترک گروه بيش تر باشد  ،نشان دهنده اين است که اعضاي گروه مورد نظر همکاري
مناسبي با هم نداشته اند .در اين حالت نمره مؤثر بودن يادگيري منفي خواهد بود .
نکته  :5چنانچه به هر دليل قادر نباشيم گروه هاي متجانسي تشکيل دهيم  ،اين کار مشکالتي به بار مي آورد ؛ از جمله  ،وقتي اعضاي يک گروه
و نمره ورقه مشترک گروه به هم
نزديک خواهد بود .در نتيجه نمره مؤثر بودن يادگيري و رتبه گروه پايين مي آيد .بنابر اين در گروه بندي ها بايد دقت زيادي اعمال کرد و در اين زمينه
شناخت معلم از دانش آموزان بسيار مؤثر است.
نکته  : 6از تقسيم بندي دانش آموزان به زرنگ و تنبل خودداري کنيم وبه جاي آن اصطالحات قوي و ضعيف به کار ببريم.
 -9.ارزشيابي پاياني ( معلم ) و پاسخ دادن انفرادي ( دانش آموزان )
معلم  ،گروه ها را منحل مي کند و سپس بر اساس متن قبلي سؤاالت ديگري در اختيار تک تک دانش آموزان قرار مي دهد و بعد از زمان تعيين
شده ورقه ها را مي گيرد .
 -10بازخورد (معلم)معلم در اولين فرصت ممکن بايد نمرات آزمون پاياني را به دانش آموزان اعالم کند .از آن جا که دانش آموزان بعد از هر گونه آزموني مشتاق و حتي
نگران نمره خود هستند  ،اگر کليد آزمون ها فوراً به آن ها داده شود و به نمرات هم سريعاً اعالم شود  ،در يادگيري آن ها بسيار مؤثر است .
بايد به خاطر داشت که خود برگزاري آزمون ها  ،نوعي آموزش هستند و برگزاري آزمون هاي منظم و ارزشيابي تدريجي هم از اين منظر قابل
توجيه هستن د .بعضي متخصصان آموزشي حتي پيشنهاد مي کنند که انواع آزمون ها را وسيله تدريس قرار دهيم ؛ يعني از يک نکته چند سوال
به دانش آموزان بدهيم و جواب ها را به بحث بگذاريم و سپس نکته مورد نظر را از دل سؤاالت آزمون بيرون بکشيم.

فرض کنيم سه گروه پنج نفره داشته ايم که حاصل کار آن ها به قرار زير است :
گروه اول  :زاگرس
نمرات انفرادي اعضاي گروه 15-13-13-19 -21 :
نمره ورقه مشترک گروه 11 :
گروه دوم  :دماوند
نمرات انفرادي اعضاي گروه 12-16-16-21-21 :
نمره ورقه مشترک گروه 15 :
گروه سوم  :الوند
نمرات انفرادي اعضاي گروه 11-11-19-21-21 :
نمره ورقه مشترک گروه 21 :
اين نمرات را در جدول مي بينيد:
 -1.رتبه بندي گروه ها بر اساس ميزان مؤثر بودن يادگيري تعيين مي شود .در اين کالس اعضاي گروه زاگرس کار گروهي بهتري داشته اند ؛ به
طوري که معدل نمرات اعضا از نمره ورقه مشترک گروه پائين تر است و اين نشانه اثر بخشي کار تيمي است  ،بنابر اين رتبه اول را دارند .
 -2.معدل نمرات اعضاي گروه الوند ( ) 19از همه بيش تر است  ،اما حاصل کار گروهي پائين است و رتبه دوم را کسب کرده اند .همان طور که از
کم ترين و بيش ترين نمره اعضاي گروه ( 11و ) 21
مي توان فهميد  ،آن ها تقريباً همگي قوي بوده اند که اين البته اشکال مهمي است .
 -3.نمره مؤثر بودن يادگيري گروه دماوند منفي شده است و نشان مي دهد که کار انفرادي اعضاي اين گروه از کار گروهي آن ها قوي تر بوده
است  .اين ضعف در کار گروهي ممکن است به دليل عدم توانايي سر گروه در سازماندهي افراد  ،تسلط يک يا دو نفر بر کل اعضاي گروه و يا
عدم بحث و همفکري اعضا باشد و اين هم اشکال مهمي است.
ج ) چند نکته مهم
 -1.درستي اين روش به همکاري دانش آموزان و وجود اعتماد بين معلم و دانش آموزان بستگي دارد .البته ارزشيابي پاياني که بايد مالک اصلي
نمره دادن به دانش آموزان باشد ،به صورت انفرادي و زير نظر کامل معلم انجام مي شود .بهتر است معلم نمره ورقه مشترک گروه را هم براي
اعضاي گروه يادداشت کند .اما در نمره کارنامه دانش آموزان  ،اهميت کم تري براي آن قائل شود .حتي مي توان ورقه يک گروه را به گروهي ديگر
داد تا تصحيح کند .
 -2.توصيه مي شود معلمان همه رشته ها  ،روش مطالعه " " SQ4Rرا به دانش آموزان بياموزند .اين روش از بخش هاي زير تشکيل مي شود :
( " "Surveyمطالعه عميق ( " " Questionارائه سؤال"Review" ،مرور محتواي درسي " Respondپاسخ به سؤاالت " Repetitonتکرار نکات اصلي
و  " Write the Summoryنوشتن خالصه مطلب
ً
ً
 -3.بهتر است کتاب هاي دانش آموزان کنترل شود تا کسي قبال و مثال با کمک حل المسائل به سؤاالت پاسخ نداده باشد .سؤاالت ارزشيابي
پاياني هم بهتر است توسط معلم مطرح شوند.
نتيجه گيري
همان طور که ذکر شد ،در روش آموزش از طريق همياري  ،هرچند به دانش آموزان نقش زيادي واگذار شده است  ،اما هنوز هم معلم نقش
کليدي و مهمي دارد .يکي از ايرادات مهمي که ممکن است بعضي از همکاران به اين روش وارد بدانند  ،کمبود وقت است  .پاسخ اين است که در
مدرسه هايي مانند مدرسه هاي نمونه دولتي  ،شاهد  ،غير انتفاعي و مانند آن ها که معموالً يکي دو ساعت به ساعات هر درس اضافه شده
است و تعداد دانش آموزان هم زياد نيست  ،اين روش کامالً جواب مي دهد .در مورد مدرسه هاي عادي هم اين روش قابل اجرا است و نويسنده
خود اين روش را در هر دو نوع مدرسه با موفقيتت تجربه کرده است .البته در مدرسه هاي عادي  ،به دليل کمبود وقت  ،مي توان حداقل براي
تنوع در کالس ها ماهي يک بار اين روش را اجرا کرد .يادمان باشد انگيزه دادن و ايجاد نشاط هنگام يادگيري هنر معلم به حساب مي آيد .اين
روش در اين زمينه  ،کمک زيادي به ما مي کند.

آرایش کالس
چگونگی آرایش کالس ممکن است نمادی از رفتار مورد انتظار معلم باشد و طرز چيدن ميز و نيمکت نيز ممکن است رفتارهای ویژه ای پدید آورد.
اعضای گروههای یادگيری هميارانه باید نزدیک هم بنشينند و به شيوه ای موثر به تعامل و ارتباط بپردازند .اعضا باید تعامل چهره به چهره و ارتباط
چشمی با هم داشته باشند .اشتباه معمول برخی معلمان این است که به جای آرایش دایره ای کالس ،دست به آرایش مستطيلی کالس می
زنند .در چنين حالتی ،دانش آموزان از تعامل اثرگذاری بهره نمی برند .به هر روی ،اعضای گروههای یادگيری هميار باید کارهایی که هر کدام از
اعضا انجام می دهند ،ببينند و برای انجام دادن فعاليتهای همياری احساس راحتی کامل بکنند .افزون بر این ،در حين فعاليتهای گروهی نباید
گروهها در کار یکدیگر دخالت کنند و نباید آرایش کالسی به صورتی باشد که فعاليتهای دو گروه همجوار مانع از فعاليت یکدیگر شود ( .آقازاده؛
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ویژگی های معلم در هدایت کارهای تیم
برای اینکه مدیر یادگيری بتواند در کار تيمی موثر عمل کند ،الزم است تا مهارتهای خاصی را کسب کند ( .در حقيقت این مهارتها در دانش آموزان
نيز تقویت می شود) .
عالوه بر مهارتهای ارتباط موثر که قبالً به آن اشاره شد ( گوش دادن ،پيامهای کالمی ،پيامهای غير کالمی ،اعتماد کردن ،همدلی و گفتگو )  ،مدیر
یادگيری باید از روحيه انعطاف پذیری و انتقاد پذیری برخوردار باشد .از پيش داوری بپرهيزد و رفتاری از خود نشان ندهد که دانش آموزان حالت
دفاعی به خود بگيرند.
مدیر یادگيری باید به دانش آموزان بياموزد که برای موفقيت در کار تيمی باید رابطه ( برد-باخت ) را با رابطه (برد-برد ) تبدیل کنند .بدین معنی که
وقتی تيم ما موفق است که همه موفق باشيم (اوحدي)5 ،
مقایسه تیم و گروه
تيم را می توان گروهی دانست که در هيچ فردی به اعضا دستور نمی دهد اعضاء با بررسی جمعی تصميم می گيرند چه کاری انجام دهند.
تيم مسئوليت جمعی دارد ،جدول زیر به نقل از اوحدی(  )1313به مقایسه گروه و تيم پرداخته است:

گروه کاری

تیم

یک فرد مسئول است
مسئولیت فردي
مسوولیت فردي جدایي بین کسانی که فکر می کنند و
آنهایی که کار انجام می دهند
کنترل مدیریتی

شراکت در رهبری
مسوولیت مشترک ،حمایت و اعتماد دو جانبه همه اعضای تیم
فکر می کنند و کار انجام می دهند
تیم تصمیمگیری میکند و هدف وسبک کار خود را تنظیم می کند
اعضای تیم همه کارها را به نوبت انجام می دهند و به یکدیگر
مهارتهای بهتری می آموزند( .کسب مهارتهای متعدد)

به علت تقسیم کار به صورتی که هر شخص در انجام
مجموعه ای از وظایف محدود و متمرکز می شود ،کار هدفهای تیم باعث می شود که اعضاء با هیجان جمعی برای
در سطح عالی و با عملکرد بهتر اعضاء انجام می شود .نایل آمدن به هدفهای با هم کوشش کنند.
اعضای تیم فرد هم تیم خود را تحسین می کنند.
(کسب یک نوع مهارت)
هم افزایی مثبت.
ارزیابی عملکرد فردی است
مهارتهای مکمل یکدیگر
موجب بهبود ارتباطت می شود و افراد روابط متقابل با یکدیگر
برقرار می کنند
مدیر فرد را تحسین می کند
موجب باال رفتن روحیه انعطاف پذیری می شود
تاکید بر فرآیندهاست در تیم همه مهارت ها باید کسب شود
هم افزایی خنثی( .گاهی منفی)
مهارتها تصادفی و گوناگون.
تاکید بر وظایف است و هر عضو هنر و وظیفهی خاصی
دارد و معموالً در همان زمینه نیز فعالیت می کند.
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