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 ؟ سازم مند عالقه يچگونه توانستم  همكارانم را به درس پژوه

  : چكيده

دانش آموزان  يادگير علمان به منظوردرك تدوين وفعاليتي است كه م (پژوهش درعمل) م پژوهشياقدا   

  پويا) (قاسمي انجام ميدهند.اقدام پژوهي كه معلمان براي خودشان انجام مي دهند. خود

دهي به  ياد يندآبازانديشي درفر اثربخش بهسازي وپژوهش درآموزش وكالس براي پيداكردن راه هاي 

نظام تعليم وتربيت آمده  ري جرياني است كه دربرنامه درس ملي ومباني نظري تحولي بنيادين دريادگي

 چنان انجام مي دهندكه مي توانندرا  كار و آموزش مي دهندكه مي دانند معلمان عموما هماني رااست.

 اثر او كار در وفعاليت هاي پيشين معلم  همه وهمه ديدگاه ها،آموزش ها،تجربه ها،خاطره ها،گرايش ها،

  مي باشد.»پژوهش مشاركتي معلمان دركالس درس«درس پژوهي درواقع به معنايدارند.

فرهنگ به ساخت. اثر چنداني عايد نظام نخواهد پژوهش بدون برخورداري از يك فضاي فرهنگي مساعد

افته هاي زمينه ي توسعه وتاثيرگزاري ي واز اين روبا گسترش آن عنوان زيست بوم مناسب عمل مي كند

  )1393(نذيري،. تاثير مي گزارد   درنظام پژوهش

به گسترش  پژوهي به مثابه روش نوين پژوهش درعمل وهسته هاي كوچك تحول درآموزش ،  درس

بهسازي  و روهييري گگياد  يندآفر  ، به عالوه در مدرسه كمك مي كند پژوهش وتوليد دانش حرفه اي

مبتني است وفرصتي براي سهيم  ازانديشي،يادگيري وترويج يافته ها) شدمستمر(تدوين برنامه ،اجرا،بازبيني،ب

  را فراهم مي آورد. تجربه هاي يكديگر آموزشي در شدن كارگزاران

  )1393(حسن مبتني است برتاكيدبرخالقيت ونوآوري »درس پژوهي« رويكرد اهميت و

تمام  فعال تدوين در هاي تدوين وبرروش  تاكيدبر تدريس هاي فراگيرمحور،سوال محور،فرايندمدار،تاكيد

 درس پژوهي واقدام پژوهي ياتفاوت اساسي ارتباطات.  استفاده بهينه از فناوري اطالعات و مراحل تدريس،
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البته ديگر معلم نمي تواند كار را به صورت فردي انجام دهد.» درس پژوهي«معلم پژوهنده دراين است كه 

گروهي و مبتني بر  كار حتما مشاركتي و» درس پژوهي« ود، اما دركار اقدام پژوهي امكان كار گروهي هم ب

همكاري تعامل چند تن ازمعلمان و كمك دانش آموزان و حتي اولياست. دراين كاري كه به صورت اقدام 

به عنوان متبوع  از طرف اداره اينجا شروع شد كه بخشنامه اي كل ازپژوهي در مدرسه انجام گرفت مش

بنده به عنوان معاون آموزشي درجلسه  به مدرسه ارسال شد.» درس پژوهي«سابقه شركت همكاران در م

را به معلمان درآن » درس پژوهي«براي همكاران توضيح داده وشرح چگونگي  شوراي معلمان مسئله را

جلسه بيان نمودم واز آنها خواستم كه هركدام مايلند درقالب گروه هاي مختلف كالس هاي هم پايه با كمك 

كه اكثرآنها با اين امر مخالفت نمودند و عالقه اي  ير و معاون و ناظر مي توانند در اين طرح شركت نمايند.مد

از خود نشان ندادند.درجلسه دوم شوراي معلمان بنده ضمن توضيحات الزم مزاياي اجراي طرح و چگونگي 

مسئول و همكاري مدير كه مي  برنده شدن در مسابقه در سطح منطقه واستان واهدا هدايا از طرف مقامات

همه امكانات گروه راياري كند باالخره توانستيم يك گروه از بين آنها كه حدود چهار با به كار انداختن تواند 

  نفر بودند  وابراز عالقه به اجراي طرح نمودند.

ه حلي ارائه همكاران هركدام را–بعد از توصيف وضعيت موجود وتوضيحات درباره اقدام پژوهي ودرس پژوهي 

د ازاجراي راه حل موقتي نكات ضعف مشخص شد.ديگر همكاران وبنده راه حلي ديگر بيان كردم كه بع دادند.

) 1كه اين مراحل درطي گردآوري اطالعات شواهد( آرا انجام داديم كه بحمد اهللا جواب مثبتي داد.

   در اين مراحل بود. ) انجام گرفت.تجديدنظر وارائه راه حل2وشواهد(

 مورد باز بيني قرار داديم بعد از آن نتيجه گيري از اقدام پژوهي نيز اقدام گرفته وراهي را كه رفته بوديم  و

در پايان توصيه يا پيشنهادات كاربردي وپژوهشي را تقرير نمودم. ودر آخرين مرحله منابع  نتايج را نوشتم و

  راذكر نمودم.
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  مقدمه:

م را آغاز ديگري براي توجه به درس پژوهي ودر كنار آن جوهره ي معلمي شايد بتوان شروع قرن بيست ويك

توجه جهانيان را  حاصل از آن برجسته ترشد وز و بررسي نتايج ا تيمز و پرموضوعي كه بعداز آزمون دانست.

  )1393(داود بيگي، به خود معطوف داشت.

ورش كشور با موضوع درس پژوهي وپر موج فراگيري كه بسياري از معلمان رادر سطح آموزش  جداي از

 انديشمندان متعددي نيز در حوزه تعليم و ژوهشگران وپ خود همراه كرده است وپرورش درحين عمل با

دستور كارهاي عملي وپژوهشي خود قرار  فعاليتهاي دامنه داري را در پرورش تحقيقات و تربيت آموزش و

  )1393(داودبيگي. داده اند

 برمباني رسالت ،اهداف، ام تربيت رسمي وعمومي يك فعاليت ماموريت گرا،پژوهش وارزش يابي در نظ

  ماموريت هاي نظام تربيت رسمي وعمومي استواراست.

واقع درس پژوهي را مي توان بيشتر ارگانيك ديد تا  اين است كه درتوصيفي كه از درس پژوهي كرده اند 

مسائل  با س درس در رابطه با دانش آموزان،بنابراين معلمان عزيز همواره وهميشه در كالسيستماتيك.

جديدي روبرو هستند كه حل آنها درگرو مشاركت آنها با ديگر معلمان واستفاده از خرد جمعي براي حل اين 

بچه ها در كالس درس با مشاركت دادن آنها درموضوع  مسئله ي مهم ديگر دلپذير كردن حضورمسائل است.

  )1393ي هاي بچه هاست.(صادق پورتدريس وتوجه به عالئق و توانمند

تجربه هاي گوناگون ازاجراي درس پژوهي از كالس هاي درس نشان مي دهد كه معلمان در فرايند درس 

آموختن  تعامل اثربخش دركالس درس، همراه بادانش آموزان فرصت هايي غني براي سازمان دهي،پژوهي 
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به ويژه از طريق بهبود تعامل ميان دانش  خود شرايط حرفه اي سازي آموزش متناسب با به و از يكديگر

  )1393(حسني،آموزان و معلم به دست مي آورند.

عالقه مندي معلمان به انجام تدريس از طريق »درس پژوهي«دراين اقدام پژوهي مهم ترين هدف ما از كاربرد

  رسند.ب با مشاركت ديگر همكاران گروه تا به هدف خود كه يادگيري گروهي است »درس پژوهي«

  

  (شواهد) گردآوري اطالعات

جامع كافي مي تواند پژوهشگران را در امر كاهش مشكل مورد به منظور برسي هرنوع مشكل اطالعات 

گردآوري اطالعات داشته باشم. مطالعه ياري نمايد.بنابراين الزم بود در درجه نخست شواهد منطقي در اختيار

ني همين مرحله اي كه مورد بحث است وديگري مرحله ي يع در مرحله تشخيص بوده، مرحله ي اول و در

  مرحله ي بعدي هم نتيجه گيري. ارزيابي و

معلمان عموما هماني را آموزش مي دهند كه مي دانند وكارا چنان انجام مي دهند كه مي توانند.ديدگاه 

هر يك او اثر دارند. كار فهاليت هاي پيشين معلم همه وهمه در ها،ارزش ها،تجربه ها،خاطره ها،گرايش ها و

 مي توانند محملي براي طراحي پژوهشي تازه، عملي نو در كالس درس وكسب نتيجه و تجربه اي نوباشند.

درس  ،»موردپژوهي«پرورش به مسائل پژوهش عملي چه به شكل چند سالي است كه آموزش و

 رغيب مي نمايد كه مسائل وداشته يعني معلمان راتيژه اي و اقدام پژوهي اهتمام و پژوهي،مدرسه پژوهي،

البته بعضي امثال اقدام پژوهي سابقه ي بيشتري  ازطريق موارد باال حل نمايد. كالس را مشكالت مدرسه و

بخشنامه اي مبني برشركت معلمان در ..…داشته اما درس پژوهي كمتر مورد توجه بوده در سال تحصيلي 

 را بيشتر براي اجرا و ر مي باشم اين كا سهرمد .…بنده كه  به مدارس ارسال گرديد. »درس پژوهي« طرح

براي  ابتدا در جلسه شوراي معلمان آنرا مطرح نموده و گرفتمبعهده سازي معلمان به انجام طرح  عالقه مند

كثر همكاران را مسئله ي اقدام پژوهي آشنا بودن امام ه را به رويت همكاران رساندم . امفد بخشنامهمكاران 
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ي از (درس پژوهي) نداشتند از انجام دادن آن واهمه داشتند و عالقه اي از خود نشان چون شناخت كاف

ندادند. يعني براي من يك مسئله بود كه چگونه مي توان همكاران را به درس پژوهي عالقه مند ساخت ؟ 

اله بنابراين دنبال راه حل هاي ممكن مي گشتم . چون مي فهميدم بين اقدام پژوهي كه همكاران هر س

انجام مي دهند و درس پژوهي تفاوت چنداني وجود ندارد. يعني در اقدام پژوهي همكاران يه مورد مثل 

حل نمايم و درس پژوهي كه آن هم تدريس يه  ..چگونه توانستم مشكل امالي امير رضا را در كالس 

ين است كه درس موضوع در كالس درس مي باشد تفاوت چنداني وجود ندارد. فقط مهم ترين فرق آنها ا

ون و مدير انجام داد. اما اقدام پژوهي اپژوهي را بايد با مشاركت چند همكار همپايه و دانشاموزان و نظارت مع

را بيشتر به صورت تنهايي و هر همكار مشكل كالس خودش را حل مي نموند البته در اقدام پژوهي نيز بين 

به درس پژوهي كه در آن از خرد جمعي و شورا كه همكاري و به صورت گروهي نيز وجود داشت . اما نه 

موجب توسعه توانمندي فكري و عقالني معلمان و مربيان در سطوح نظام تربيت رسمي و عمومي و بهره 

گيري از حوزه هاي معرفتي مرتبط با تربيت به صورت ميان رشته اي از معادين خردورزي و مواجهه 

در واقع به معناي ( پژوهش مشاكرتي معلمان در كالس درس) خردتمندانه با چالش هاست . درس پژوهي 

مي باشد . با حل اين مسئله و شركت همكاران در طرح درس پژوهي موجب شده كه معلمان در تدريس يك 

موضوع در كالس خود را به روي ديگران باز نموده و از آنها به عنوان ناظر استفاده نمايد و اشكاالت خود را با 

طرف نموده و با اجراي طرح درس خود ، مهارت زيادي در امر تدريس پيدا نمايد . حال به جمع كمك آنها بر

  اوري اطالعات از طريق منابع و همكاران در اين رابطه مي پردازيم .

طرحي كه در شوراي معلمان مطرح شد چه بود كه بايد به صورت درس پژوهي انجام شده و همكاران به آن 

  عالقه مند سازد .

ين طرح تدريس جمع فرآيندي در پايه ي سوم به صورت درس پژوهي بود كه در بين معلمان داوطلب ا

مطرح شد . اين جمع كه در كتاب رياضي پايه ي سوم يكي از موضوعات درسي اسن به دو. صورت تدريس 

ظر و مدير و بوده و يك معلم نيز به عنوان نا مس گردد . بنابر اين از معلمين پايه ي سوم كه در همكار
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نيز بر اجراي آن نظارت نموديم تقاضا نموده كه خانم پويا به عنوان داوطلب اين معاون آموزشي يعني بنده 

طرح را بعد از آشنايي با پگونگي اجراي طرح يعني يادگيري روش درس پژوهي آن را در كالس خود اجرا 

  نمايد .

درس جمع فرآيندي را به روش تدريس قديم نوشته و  ابنتدا با كمك معلم هم پايه و ديگر اعضاي گروه طرح

از ما خواست كه با مشاركت در اجراي طرح و گرفتن فيلم وعكس آن را در كالس خود تدريس نمود . و بعد 

بعد از ارزيابي طرح و بررسي نقاط قوت و ضعف آن طرح دوم را ابتدا طرح درس  از مرحله ي اول قرار شد 

  اجرا نمايد..…در كالس ن راگروه نوشته و آ ا با مشاركت اعضايجديد ر

  

  توصيف وضعيت موجود و تشخيص مسئله :

خدمت مي نمايم و هم اكنون يعني در سال  …سال است كه در آموزش و پرورش..مدت  .…اينجانب 

بوده خدمت مي نمايم . بنده حدود  .دانش اموز  .كه داراي  ..در  …با مدرك  ..به عنوان  .…تحصيلي 

اين آموزشگاه بوده ام كه هرساله با مشكالت آموزشي و پرورشي و مالي زيادي روبه رو گشته ايم .  .. سال..

اكثر آموزگاران ما با توجه به كالس تحت تعليم خود مسائل به وجود آمده را از طريق اقدام پژوهي حل مي 

شگاه ارسال گرديد و مفاد آن نمايند . در اين سال تحصيلي بخش نامه اي از طرف اداره ي متبوع به آموز

  شركت همكاران در طرح ( درس پژوهي) به عنوان مسابقه اي منطقه اي و استاني بود .

خدمت مي نمايم در جلسه ي شوراي معلمان مسئله را براي همكاران بيان نمودم . …بنده چون در سمت 

بود . وقتي عنوان طرح ( درس  البته همزمان با آن شركت همكاران در طرح اقدام پژوهي نيز ارسال شده

پژوهي ) مطرح گرديد ، اكثر همكاران با اين طرح آشنايي نداشتند . اما با اقدام پژوهي خيلي از معلمان آشنا 

بودند . چون ئدر سالهاي گدشته نيز مسائلي را از طريق اقدام پژوهي حل كرده بودند . بنابراين براي من اين 

يعني با  مايم ؟يب نوانم همكاران را به انجام طرح ( درس پژوهي ) ترغمسئله مهم بود كه چگونه مي ت
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تشكيل گروه هاي درس پژوهي آموزگاران هم موضوع درس را تدريس نموده و هم در مسابقه شركت نمايند 

. معلمان شاغل در اين دبستان بعد از مطرح شدن اين طرح در شوراي معلمان راغب به انجام اين كار نبودند 

ده با توضيحاتي كه در باره ي طرح ( درس پژوهي ) دادم  توانستم در جلسه ي بعد شوراي معلمان يك . بن

در  .…گروه از معلمان كالس سوم و همكاري و نظارت مدير و معاون آموزشي و يك همكار ديگر به خانم 

سعي در انجام اين مدرسه تشكيل دهم . اين گروه با موافقت خانم پويا و انجام آن در كالس سوم خودش 

طرح نمد . حال هدفم از اين اقدام پژوهي اين است كه مشخص نمايم چگونه توانستم با همكاري و مشاكرت 

در اين گروه طرح (درس پزوهي) در پايه ي سوم كه موضوع درس رياضي پايه ي سوم يعني جمع عدد هاي 

 ئله و مشكل آنها كمك نموده تا مس آنها راطرق قديم و جديد يعني جمع فرآيندي بوده  سه رقمي به 

  برطرف شود.

پژوهش در آموزش و كالس براي پيدا كردن راه هاي اثر بخش بهسازي و باز انديشي در فرآيند ياد دهي و 

يادگيري جرياني است كه در برنامه درسي ملي و مباني نظري تحول بنيادين در نظام تعليم و تربيت رسمي 

شده است . تحول بنيادي در آموزش و پرورش يك دگرگوني ريشه اي است كه و عمومي كشور بر آن تاكيد 

  ) .1391با آن نگاه به معلم ، مدرسه ، كالس ، و دانش آموز او متول خواهد شد ( برنامه درس ملي 

  تحقيق و روحيه ي پژوهش محوري مقدمه اي بر درس پژوهي است . مباني نظري تحول مي گرديد :

ره مندي از تجارب بين المللي در عرصه ي اعتالي نظام تعليم و تربيت رسمي و ( پژوهش محوري و به

عمومي ، توسعه ي توانمندي هاي فكري و عقالني مربيان ، توجه به شورا و خرد جمعي در سطوح نظام 

تربيت رسمي و عمومي و بهره گيري از حوزه هاي معرفتي مرتبط با تربيت به صورت ميان رشته اي از 

  خردورزي و مواجه خردمندانه با چالش هاست .)مصاديق 

پژوهش بدون برخورداري از يك فضاي فرهنگي مساعد ، ثمر چنداني عايد نظام نخواهد ساخت . فرهنگ به 

عنوان زيست بوم مناسب پژوهش عمل مي كند و از اين رو با گسترش آن زمينه ي توسعه و تاثير گذاري 

  ) 5/  1393يابد ( نظيري / ارشد ابتدايي شماره  يافته هاي پژوهش در نظام ارتقاع مي
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تحقق در اين هدف كه تاثير گذاري پژوهش بر عمليات تربيتي مورد استفاده كارگزاران قرار گيرد . در انجام 

مستلزم توجه اصل پژوهش به بهبود كيفيت اين تعهد در نظام تربيت و رسمي و عمومي به توجه خود 

، بنابر اين ارتباط بخش پژوهش و ارزش يابي بامدرسه به عونان كانون  تدريس در كالس هاي درس است

  ) 1393عمل نظام تربيت رسمي و عمومي بايد بيش ار پيش به صورتي نظام مند تعريف شود . ( نظيري 

  اقدام پژوهي و درس پژوهي :

گيري دانش آموزان اقدام پژوهي ( پژوهش در عمل ) فعاليتني است كه معلمان به منظور درك تدوين و ياد

خود انجام مي دهند . در واقع اقدام پژوهي مي تواند فرصت هاي آموزش را براي بهبود يادگيري دانش 

  ) 1380آموزان و فعال كردن آنان در فرآيند ياددهي و يادگيري فراهم كند . ( قاسمي پويا 

باشيم كه اقدام پژوهي با پژوهش زماني كه مي پرسيم ( اقدام پژوهي به چه معناست ) بايد به ياد داشته 

زيرا هدف پژوهش دانشگاهي تعليم نتايج به دست آمده هايي مه در دانشگاه ها انجام مي شود متفاوت است. 

به جامعه اي است كه نمونه اي از آن انتخاب شده است . در مقابل اقدام پژوهشگران بيشتر عالقه دارند كه 

يادگيريشان استفاده كنند . اين مطلب جمله ي معرفي  –يند ياددهي از دانش موجود به طور مستقيم در فرآ

) را به ياد مي آورد كه موگويد ( اقدام پژوهي پژوهشي است كه معلمان براي گروهشان 2007جوفري نيلز ( 

با اين حال اغلب اقدام پژوهش گران يافته هاي پژوهشي خودشان را منتشر مي كنند و با  انجام مي دهند .)

  ان در ميان مي گذارد.ديگر

  درس پژوهي چيست ؟

تحوالت پر شتاب اقتصادي و اجتماعي در هزاره ي سوم بويژه  توسعه و گسترش اطالعاتي و ارتباطي 

اصالحات آموزشي را اجتناب ناپذير ساخته است به طوري كه شرق ايجاد تغيير و تحول در بيشتر نظام هاي 

آموزش همزمان با تحول در محتوا و برنامه هاي درسي به توانمند آموزشي ديده مي شود . برنامه به سازي 

سازي معلم و كيفيت فرآيند تعاول او با دانش آموزان در فرآيند تدريس توجه بيشتري نشان مي دهد . در 
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سالهاي اخير درس پژوهي به عنوان الگويي موثر براي ايجاد تحول در آموزش از طريق توليد و ترويج دانش 

در مدرسه ، نظر پژوهشگران و كارگزاران آموزشي بسياري در جهان را به خود جلب كرده است ( حرفه اي 

). تجربه هاي گوناگون از اجراي درس پژوهي در كالس هاي درس نشان مي دهد كه معلمان 1393حسني 

ر كالس در فرآيند درس پژوهي همراه با دانش آموزان فرصت هاي غني براي سازمان دهي تعامل اثر بخش د

حرفه اي خود بويژه از طريق بهبود تعامل متناسب با شرايط درس ، آموختن از يكديگر و بهسازي آموزش 

  )1393ميان دانش آموزان و معلم به دست مي آورند . ( حسني 

اما از لحاظ مفهوم  درس پژوهي در واقع به معناي ( پژوهش مشاركتي معلمان در كالس درس ) مي باشد.

، بازبيني مداوم الگوهاي ذهني و باز انديشي مشاركتي در عمل كارگزاران آموزشي است . اين الگوي عملي 

الگو مبتني بر پرورش مشاركتي معلمان در كالس درس است و الگويي موثر براي بهبود مستمر آموزش 

ه محسوب مي شود . درس پژوهي به مثابه روش پژوهش در عمل و هسته هاي كوچك ، تحول در آموزش ب

گسترش و پرورش توليد دانش حرفه اي  در مدرسه كمك مي كند . بعالوه بر فرآيند يادگيري گروهي و 

بهسازي مستمر ( تدوين برنامه ، اجرا ) بازبيني ، باز انديشي ، يادگيري و ترويج يافته ها  مبتني است . و 

  )1393مي آورد .( حسني  فرصتي براي سهيم شدن كارگزاران آموزشي در تجربه هاي يكديگر را فراهم

اگر نگاهمان به درس پژوهي الگويي براي حل مدرسه از طريق مشاهده و حل مسئله در مشاركت با ديگر 

مكتب خانه هاي ما، نحوه ي تحصيل در حوزه ها همكاران باشد اين موضوع در كشور ما هم سابقه دارد. 

احثه براي مشاركتي كردن فضاي درس و مدرسه ومدارس علميه ،تاكيد برنقش تامل معلمي وبهره گيري ازمب

اين وادي حسرت گم نشده  نشان عمل مشاركتي معلم در نشان از اين واقعيت دارد كه همواره وهنوز هم

است، درس پژوهي معناي تدريس فرصت ساز عمل تدريس مشاركت جويانه ي معلمان الكوي توانمندي 

در اداره مهندسي كالس درس و فراتراز آن راهبري اين  سازي معلمان و واژه اي كه نشان از اهميت نقش

سايه روشن هاي تاريخ آموزش وپرورش ايران به چشم مي دارد.(علي  دانش آموزان دارد كه درفضا به نفع 

  )1393دشتي
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دور هم نشيني هاي شب هاي  چنين توصيفي از نقش معلمي ، درس پژوهي هم مي تواند معنا پيدا كند. با

همكاران و گپ وگفت در مورد مسائل آن روز مدرسه باز هم  رفتن به منزل ديگر معلمان و روشن روستا و

جلسات شوراي معلمان موضوع درس پژوهي ويا حل مسئله ي كالس درس دارد. نشان از نقش معلمي در 

گرفتن خرد جمعي براي حل به كارهر تالشي كه حكايت از دعاهاي مرسوم بر اساس آموزه هاي ديني و

له ي مدرسه وتدريس داشته است خود حكايت از وجود تجربه اي هر چند فراموش شده در خصوص راه مسئ

  )1393جويي معلمان براي اداره ي بهتر كالس و تدريس اثر بخش دارد.(علي رشتي

نگاهي به وضعيت كنوني درس پژوهي ورواح گرفتن استفاده از اين واژه در دهه هناي اخير نشان از آن دارد 

به شيوه ي ژاپني توانسته است جاي خود را اين راه حل معروف هاي تيمز و يرلز عد از برگزاري آزمون كه ب

معلمان عالقه مندي در سراسر جهان فرا  مورد توجه پزوهش گران و در ميان بسياري از فرهنگ ها باز كند و

  ) 1393(دشتي  گيرد.

 درس با مشاركت دادن آنها در موضوع تدريس وير كردن حضور بچه ها در كالس ذمسئله ي مهم ديگر دلپ

هدف ديگر درس پژوهي نگه داشتن بچه ها در مدرسه وكالس توانمندي هاي بچه هاست. توجه به عالئق و

براي زندگي دلخواه بچه ها بوده است به گونه مدرسه به محيطي درس و گرايش معلمان براي تبديل محيط 

  د.اي كه هيچ بچه اي از مدرسه فرار نكن

  اهميت و رويكرد درس پژوهي

  تاكيد بر خالقيت ونوآوري - 1

  تاكيد برارائه تدريس هاي فراگير ،سوال محور فرايند مدار - 2

  تاكيد بر روش هاي نوين وفعال تدريس در تمام مراحل تدريس(طراحي ، اجرا، ارزشيابي)- 3

  خت وساز گرا...) در فرايند تدريستاكيد بر بكارگيري نظريات جديد يادگيري (فراشناخت، ساختن گرا، سا- 4

  تخصصي وبه روز بودن اطالعات ارائه شده در تدريس - تاكيد برصحت علمي - 5
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  قابليت تعليم وتدريس هاي منتخب در محيط هاي واقعي آموزش- 6

  استفاده بهينه از فناوري اطالعات وارتباطات- 7

  اسناد  باال دست . ي كردن مفادتاكيد بركار بست درس پژوهي در كليه ي مراحل تدريس وعمليات- 8

  : تاب آوري و تعلق اجتماعي

مستمر سناريو هاي فرهنگي آموزش  يند بهسازي تدريجي وآدرس پژوهي حرفه اي آموزگاران را در فر

جست وجو مي كند وهدف اساسي خود را توانمند سازي همه ي عناصر تشكيل دهنده ي فرايند آموزش 

كالس درس مدرسه وجامعه را درارتباط با هم مي خواهد تاب آور مي داند.ويادگيري براي پرورش كودكاني 

وبه تدريج راه هاي پرورش مادران تاب آور ، پدران تاب آور، خانواده اي تاب آور، مدرسه اي تاب آور، محله 

  )1386(آراني . جامعه ي تاب آوري اندشد وتاب آور، 

يكي از آنها نحوه ي روبه رو  ي ابعاد ديگري هم دارد واست.البته تاب آور»كش ساني «جوهره ي تاب آوري 

كه از مهارت حل مسئله مهم تر است، زيرا درجهان امروز شدن با مسئله است.وديگري پرسشگري است.

  مسئله يابي يا توانايي طرح پرسش است.

  از مهارت پيدا كردن پاسخ پرسش هاي مطرح شده اهميت بيشتري دارد.

ند نقش هاي گوناگون را به نحو معقولي مديريت كند، نيازمند توانايي كش ساني است براي اينكه انسان بتوا

  .)1366(نفيسي. فرهنگي اين به عبارتي يعني توانمند سازي سازه هاي اجتماعي و و

گو  گفت وعزيمت  ، نقطه ي اينكه چه جامعه اي مي خواهيم و» ساختن جامعه«در سياست گزاري آموزشي

ومدرسه داري است . مدير دفتر برنامه ريزي فنالند از خاطره اي مي گويد روزي وزير  براي بهسازي آموزش

پيش او رفتم سراسري را پيشنهاد كرد.پرورش فنالند براي تضمين كيفيت آموزشي طرح امتحانات  آموزش و

» ميرومچكاب «به پزشك مراجعه مي كنيد بعد گفت بله سالي يكي دو بار براي  شماآقاي وزير  و پرسيدم:

گفتم وقتي به پزشك مراجعه مي كنيد،آيا همه خودتان را مي گيرند آزمايش مي كنند يا فقط نمونه مي 
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 گيرند؟گفت :البته كه نمونه مي گيرند گفتم بسيار خوب چرا براي ارزشيابي آموزشي مي خواهيد كل نظام

  ) جو نمي كنيد ؟ (همان منبع را جست و چرا با نمونه گيري پاسخ پرسش خود آموزشي را درگير بسازيد و

معرفي شد واز » پژوهش مشاركتي معلمان در كالس درس«مطالعه ي درس در اولين بار در ايران با عنوان 

) مدل ژاپني بهسازي آموزش وياد گيري 1378 آن پس به عنوان درس پژوهي ترويج مي شود (سركار آراني

عمل كارگزاران  ي ذهني وباز انديشي مشاركتي ودرس پژوهي الگوي عمل باز بيني مداوم الگوهااست .

(درس پژوهي به مثابه به آموزشي والگويي موثر براي بهبود مستمر آموزش در مدرسه محسوب مي شود .

روش نوين پژوهش در عمل وهسته هاي كوچك در تحول آموزش ،به گسترش پژوهش وتوليد دانش حرفه 

تدوين طرح  وچرخه ي بهسازي مستمر (يند يادگيري گروهي اي در مدرسه كمك مي كند . به عالوه بر فرا

درس ، اجرا ، باز بيني وبازانديشي ، يادگيري و ترويج يافته ها ) مبتني است وفرصتي براي سهيم شدن 

  )1387معلمان وكارگزاران آموزشي در تجربه هاي يكديگر فراهم مي آورد (خاكباز وديگران محمد دشتي 

  زمان بر .لذا كاري ست  ي فرايند آموزش يادگيري را بهبود مي بخشدعمل تدريس پژوهي تدريج

همان طور كه بسياري از مربيان تربيتي جهان تاكيد كرده اند آموزش وپرورش انسان ها كاري است دير 

تدريس وآموزش ، آبگوشتي ست كه براي لذيذ شدن .«بازده ولي خوب بازده نياز به صبرو حوصله دارد 

  (دكترآراني) »آموزش بايد كامال جا بيفتد  ولذت بردن دانش

فست فودي فوري جوابگوي ذائقه ي فراگيران نيستند شايد بتوان ذكر كرد فعاليت در همان طور كه غذاي 

 كه دردهه ي قبل توسط آقاي دكتر مهر محمدي(پژوهشكده ي تعليم وتربيت است.) زمينه ي اقدام پژوهي

 به خود جلب كند اما اين همه ي آغاز شد ، كار ارزنده اي بود كه توانست نظر مربيان ، معلمان وكارمندان را

مشكل پيش آمد . كه درس پژوهي آن را كامل كرد . مقداري  يادگيري –كار نبود چون در شيوه ي تدريس 

  اقاني) خو  ي(رضوان

امروز دزس پژوهش دبكته اي شده به كالس ميرفت اين گونه نيست كه بگويم معلمي كه بدون طرح درس 

اي را تدريس ويا حتي طراحي كند وآن را درس پژوهي مي ناميم . معلم در اين نقش جدي يا درس پژوهي 
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براي ايفاي نقش بايد آمادگي هاي الزم را داشته  ، مهندسي وطراحي كالس درس وتدوين را بر عهده دارد و

ي ازپيش نوشته شده نيست بايد حمايت مديران و ديگر همكاران را داشته باشد . لذا درس پژوهي نتيجه 

  )1393باشد . (رضواني

  يعني يك معلم نبايد تدريس پژوهي خود را تنها و بدون نظارت ديگران در كالس درس اجرا نمايد . 

او براي بهبود از  او را به كالس درس دعوت كند و بگشايد و بلكه بايد در كالس خود را به روي (همتايش)

هستيم ورشد حرفه اي تدريس ياري بطلبد . ما در درس پژوهي  دنبال رشد حرفه اي معلم - فرايند آموزش

  ندارد .اهميت  با امتيازات كوتاه مدت و يا مسائلي مانند نمونه شدن  و مقطعي فكر كرده

  

 

  ارتباط بين مورد پژوهي ودرس پژوهي

د كه بتوانند موضوع تدريس و كالس داري خود را بهتر مديريت طرح مورد پژوهي به معلمان كمك مي كن

يادگيري بهتر و بيشتر به كار گيرند  -كنند در حقيقت توانمندي حرفه اي خود را در سير آموزش وياددهي

تالش براين بود كه معلمان بتوانند به قابليت  -در طريق سير نسبتا طوالني كه گام به گام آن مورد توجه بود

فه اي خود لباس عمل بپوشانند ومسائل كالس درس را با نگاهي علمي ومنطقي براساس تحقيق هاي حر

پژوهش دنبال كنند . به طور طبيعي درس پژوهي براي گام اول وآغازين مناسب بود ولي از آنجا كه مبتني 

انست به بر توانايي هاي فردي واقدامات شخص پژوهشگر بود ، جنبه هاي مشاركتي آن كم بود ونمي تو

وموثر دنبال شود بنابراين ، موضوع اقدام پژوهي مطرح شد كه گرچه درآن نقش فردي عنوان روشي دائمي 

معلم پررنگ تر بود نسبت به مورد پژوهي كاري اساسي تر بود ودر جريان آن معلمان تالش مي كردنداز 

م پژوهي ، معلمان رجوع بيشتري مشورت و همكاري ديگر معلمان و حتي دانش آموزان بهره ببرند . در اقدا

به منابع واسناد علمي و پژوهشي داشتند وسعي مي كردند معلومات كافي را درباره ي موضوع اقدام پژوهي 

  )1393از زواياي مختلف به دست آورند . (شكوهي 
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  امتياز يا ويژگي درس پژوهي نسبت به اقدام پژوهي

م پژوهنده دراين است كه در درس پژوهي ديگر معلم نمي تفاوت اساسي درس پژوهي با اقدام پژوهي يا معل

تواند كار را به صورت فردي انجام دهد . البته در كار اقدام پژوهي امكان كار گروهي هم بود اما در درس 

پژوهي كار حتما مشاركتي وگروهي ومبتني بر همكاري و تعامل چند تن از معلمان و كمك دانش آموزان و 

د بتوان گفت يكي از نقاط قوت درس پژوهي نسبت به اقدامات قبلي همين جنبه ي شايحتي اولياست . 

  )1393مشاركت پذيري و تعاملي بودن آن است . (شكوهي

مهارت هاي  در واقع فرايندي مستمر در جهت پرورش lesson studentدرس پژوهي معادل كاري براي 

ر گرفته مي شود . وفرصتي ايجاد مي كند تا حرفه اي معلمان است كه توسط گروه هاي درس پژوهي به كا

  ارائه كنند .  معلمان بتوانند براي فعاليت هاي آموزشي با كيفيت ترين شيوه ها را طراحي و

طرح درس مورد پژوهش  به  در درس پژوهي معلمان يك گروه  درس مورد نظر را انتخاب مي كنند و

گروه  درس مورد پژوهش را در يك اي داوطلب صورت مشاركتي گروه تهيه مي كنند . پس يكي از اعض

شواهد داده هايي را در مورد  ساير اعضاي گروه به مشاهده ي آن مي پردازند و كالس تدريس مي كند و

در نشست ارزيابي كه پس از جلسه ي جريان تفكر و نحوه ي ياد گيري دانش آموزان جمع آوري مي كنند . 

 باز انديشي و تفكر عميق درباره ي آنچه رخ داده است مي پردازد . ومايه ي  هگرو -تدريس برگزار مي شود

فعاليت هاي آموزشي انجام شده در ارتباط موضوع مورد نظر ارزيابي كرده در صورت نياز با اصالحات الزم 

(راهنماي طرح درس پژوهي  طرح درس ديگري را براي بار دوم نوشته وآزاد در كالس اجرا مي نمايند .

،1393(  

رس پژوهي عالوه بر اينكه باعث بهبود ياد گيري دانش آموزان مي شود هم چنين باعث ارتقاي فرهنگ د

آموزش وتوليد دانش حرفه اي در كالس مي شود . مي توان گفت درس پژوهي  به مثابه ي هسته ي تعقيير 

 )1392تحول در نظام آموزشي است كه پژوهش را از درون كالس شروع مي كند . (بختياري ، و
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  چگونگي ايجاد عالقه در همكاران جهت انجام پژوهش

نو آوري فرهنگ وتمدن در هر جامعه اي در  گروي ميزان توجه وكيفيت پرداخت به آموزش  حيات پويايي و

فرهنگ تحوالت نوين در چارچوب  وپرورش آن جامعه است . در جامعه كنوني ما كه جنبش اصالحات و

كارهاي فرهنگي ، سياسي واجتماعي را تحت تاثير قرار داده  و ساز نگرش ها و قانون اساسي همه انديشه ها ،

پرورش جايگاه ويژه اي دارد . به نحوي كه روند توسعه ي پايدارو همه جانبه بودن عبور از  آموزش واست .

  بستر آموزش وپرورش به منزل مقصود نمي رسد.

  مدرسه ومعاونين شروع كرد .براي ايجاد تحول بنيادين از مدرسه وآن هم از مدير 

يك مدير معاون براي ايجاد تغيير اثر بخش  در كل ساز مان خود ويا در بين كاركنان بايد در جداول خودش 

داراي بينش علمي باشد وبراي اين منظور مي بايست عدت به نقد وبرسي و به طور كلي معرفت عمومي را 

طقي سده رااز ناسده تاريك را از روشن ، درست را از جزو عادات خود كند  وبا ژرف انديشي و تفكر من

تميز دهد از اين راه معرفت عمومي پيوسته در معرض پااليش علمي وتضادي فرا مي گيرد . (او نادرست ، 

  )1383به آينده نظر داشته باشد .(عالقه بند بايد در حال زندگي كند از گذشته بياموزد و

اثر بخش در آمورش و پرورش مستلزم داشتن چشم انداز وديدگاه فراهم كردن شرايط رهبري و مديريت 

خاصي است كه بتواند راهنماي انديشه و عمل قرار گيرد. اداره مدرسه مستلزم نگرش آگاهانه به اهداف و 

قابل مالحضه اي است پيدا معاون به هيچ ارزش  مسائل آموزش وپرورش است . بدون ديدگاه آگاهانه مدير و

  )1383عالفه بندنخواهد كرد (

ديگري ممكن  دهد ودلسوز  فوق گروه داشته باشد وهميشهآمدانه و معاون ممكن است حالتي  يك مدير و

است نقش خودشان را كمك به گروه بدانند و سوي وظيفه ي خود ياري كردن به گروه از تعيين مقاصد 

م مي دهد ودر اين حالت است كه وظيفه ي خويش را در اين حالت در كار كردن ميان گروه انجا است . او

اين راه نيز تنها راه قابل توجيه  انداختن همه امكانات گروه را ياري كند و يك مدير يا معاون مي تواند با بكار

  رهبري است. مدريت و
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و تصويب  بنابراين براي عالقه مند سازي معلمان به امر پژوهش مستلزم سياست گزاري ، طراحي وتدوين

(مديريت  تجربيات ارزنده ي جامعه ي جهاني است . تحقيقات علمي و متكي بر ه اي سنجيده وواجراي برنام

  )1380آموزش وپرورش

تفكر ،يافتن راه حل ، مساوي درسه باعث تعاون اشتراك مشاركت دادن معلمان و دانش آموزان در امور م

يزش ،حس مسئوليت وسرانجام انگ قضاوت  وبخش زندگي با ديگران ،نقش پذيري ، احساس تعلق وعضويت ،

  وهمكاران ، اصول مديريت)كوتنر كار مي باشد . (احساس شادماني و خرد مندي از نتايج 

محترم شمردن شخصيت معلمان توسط مدير يا معاونين آنان را نسبت به كار خود احترام گزارد وبه 

موزشگاه به وجود آورد كه وچنان محيطي در جلسات شوراي آپيشنهادهايشان توجه شايسته معطوف سازي 

هر معلمي فرصت اظهار عقيده ونظر داشته باشد . وفعاليت هاي گروهي را كه موجب پيدا شدن روابط 

ودر آموزشگاه چنان اوضاعي براي كار كردن فراهم سازد كه هم صميمي ميان افرادي كرد تشويق نمايد 

  مر پرورش گردد.آسايش معلمان را متضمن سازد وهم سبب جلب عالقه آنان به ا

ايجاد محيط مطلوب ومناسب عاطفي مستلزم نكات ديگري نيز هست .  بنابر اين رهبر گروه بايد شخصي 

داراي آگاهي بااليي نسبت به مسئله باشد كه موجب بروز استعداد ديگران شود .(تا زماني  فروتن ، خونگرم و

داني در كارها ادامه خواهد داشت سرگر همفكري بين گروه به وجود نيايد تعارض و كه موافقت و

  )1383.(طوسي

عالقه مند سازي به اقدام پژوهي بيان كردن اهميت  واز ديگر راههاي ترغيب معلمان به امر درس پژوهي 

اين فعاليت و توضيح اينكه اين كار باعث شده كه مشكالت ومسائل كالس از اين طريق  به راحتي حل شده 

  معلمان مي گردد. باعث تقويت علمي فراگيران و
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  نظر همكاران درباره اجراي طرح درس پژوهي 

همكاران در جلسه دوم شوراي معلمان هر كدام جهت اجرا وعالقه مندي گروهي از همكاران به اجراي طرح 

  درس پژوهي هر كدام نظري رابيان نمودند .

، اين فهم  ني را مي طلبدمتنوع و گوناگوست كه روش هاي راهي  الف: ازآنجا كه پژوهش در عمل در واقع

گرفته نشود . اين پژوهش جايگزين روش اشتباه روشي خاص در آموزش  بايد درست صورت گيرد . تا با

، بلكه در  يادگيري يا شيوه ي ساختن گرايي در فرايند ياددهي نيست –سخنراني با شيوه ي فعال ياد دهي 

امكانات فراهم موجود مي تواند  ايط موقعيت وفرايند پژوهش معلم به تناسب موضوع پژوهش  بنا به شر

  فناوري هاي متنوع بهره گيرد . يادگيري رسانه هاي گوناگون و –ازروش هاي گوناگون ياددهي 

اين نوع پژوهش عامل رشد حرفه اي معلم به شمار مي آيد . نتايج كار پژوهشي معلم دردرجه ي اول  : ب

ا نسبت به افت در مشاهده ي رفتارهايي كه قبال به آنها بي توجه را فراهم مي كند . اور حيات رشد تفكر او

دريچه هايي نو از چگونگي طرز برخورد با مسائل ومشكالت را پيش سوي او  ، بوده كنجكاو وحساس مي كند

  دراو تقويت مي كند . مي گشايد . همكاري، همياري ومشاركت را

اني را مي شناسيد كه بر اين باورند كه زنده اند ولي اگر كس –ج: توانايي حل مسئله از طريق درس پژوهي 

بعضا مسئله شان را  زندگي نمي كنند ، احتماال معني آن اين است كه توان حل مسئله ي خود را ندارند و

خود به مسئله » راه حل«انكار مي كنند يا به شيوه اي حل كنند كه  آن را مي پوشانند و جا به جا ميكنند يا

يل شود ، در حالي كه تصور مي كنند آنرا حل كرده اند ، به قول پيتر بعضي از مسائل ما ناشي ي تازه اي تدب

غافل از اينكه شيوه يطرح  از راه حل هاي ديروز است . ديروز فكر مي كرديم مسئله مان را حل كرده ايم ؛

  خودشان مسئله امروز شده اند.با راه حل  ند حل آنمسئله وروش فراي

ن همكاران داوطلب آگاهي يافتمشاركت ها ر همكاران  براي انجام درس پژوهي به صورت د : نظور ديگ

ازچگونگي انجام طرح درس پژوهي توسط بنده بود كه اين كار چون با همكاري مدير مدرسه انجام مي 

د. در واقع يادگيري هرچيزي موجب ايجاد عالقه مي گرد گرفت  وهمه ي همكاري را با انجام طرح داشتند و
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ا چگونگي اجراي طرح درس پژوهي  موجب جلب و جذب همكاران به انجام اين طرح پس آشنايي همكاران ب

  در مدرسه گرديد . 

اهميت انجام طرح درس پژوهي:دردنياي شتابنده ي امروز ودر حالي كه دانش آموزها در معرض ياد گيري 

ش معلمي خود راهي جز انجام تحقيق آموزشهاي گوناگون هستند ، معلمان ما براي ماندگاري حفظ نق

يادگيري ندارد ازاين زاويه است كه درس پژوهي فعاليتي در جهت بهبود امر  –وپژوهش در فرايند ياددهي 

تدريس ،  تدريس است كه درآن معلمان دروس مورد نظر خود را به طور مشترك وبا همكاري يكديگر ي ،

 بيش از مباني نظري آموزش و ،نظر كنند . دردرس پژوهي  تحليل كرده ودرآن ها تجديد مشاهده وتجزيه و

ارزيابي روش هاي تدريس ، خود ارزيابي وفعاليت هاي   كاربردي (آموزش) ، يادگيري مهارت هاي علمي و

آموزشي را مي آموزند . معلمان درس مورد نظر را انتخاب كرده وطرح درس مورد نظر را به صورت مشاركتي 

  )1393ند . (محمد دشتيگروهي تهيه مي نماي

درس پژوهي عالوه براينكه به عنوان گاهي براي توسعه ي  حرفه اي معلمان به شمار مي رود امادرواقع اين 

توسعه ي  فرهنگي با هدف به بود فرايند تدريس انجام مي شود وبايد در خدمت توانمندي دانش آموزان 

  )1392باشد . (رشد ابتدايي،

وپرورش به دنبال يايجاد فرهنگ درس پژوهي باشيم ، درس پژوهي واستفاده از مابايد در مدارس آموزش 

اين روش در تدريس و كالس داري باعث مي شود نيروهاي پراكنده دور هم جمع شوند وبا افزايش مهارت 

وهم زيستي حرفه اي معلمان ، شاهد آثار مثبت اين روش در سطح مدرسه ورضايتمندي بيشتر  گو گفت و

مي تواند  تنها يك مجري نيست وخودش  زان باشيم . بايد توجه داشته باشيم كه معلم ابتدايي ،دانش آمو

در جريان فرايند تدريس نقش فعال وپويا داشته باشد. بهره گيري از روش درس پژوهي مي تواند به تحولي 

  )1393بزرگ در روش هاي بهسازي آموزش وتوانمندسازي معلمان مي شود.(خراساني 
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  )1ه وتحليل اطالعات شواهد(يوتجز

پس از مطالعه وبرسي منابع علمي ونظرات همكاران ودانش آموزان ودقت در اهميت اجراي درس پژوهي و 

نكات قوت وضعف راههاي ترغيب معلمان به انجام درس پژوهي در مدرسه غدير كيان واينكه چرا معلمان 

ارند . خالصه يافته هاي حاصل از تجزيه وتحليل عالقه اي به انجام اجراي طرح درس پژوهي  در مدرسه ند

  منابع علمي و نظرات همكاران به شرح ذيل تدوين گرديد .

  نكات قوت و ضعف از نگاه مجريان الف:

  عدم آشنايي معلمان باطرح درس پژوهي وچگونگي اجراي آن- 1

  اشتباه گرفتن طرح درس پژوهي با اقدام پژوهي- 2

  ابزار بيشتري براي يادگيري درجمع دراختياردارند.زمينه ودر اين  دانش آموزان- 3

متري در گروه با مقاومت  ك شركت كنندگانو  روحيه  انتقاد پذيري همكاران در جمع تقوت شد - 4

  اشكاالت كار خود را  مي پذيرفتند.

ار مي د بود و به نظر مي رسيد دانش آموزان بيش از حد مورد تقدير قر دخالت معلمان در كار آموزش زيا- 5

  گيرند.

در حين اجراي اين روش متوجه شديم اگر راهكارهاي مناسب مورد عالقه ي بچه ها به كار گرفته شود - 6

  در كارها مشاركت مي كنند. آنان با انگيزه ي بيشتري ياد مي گيرند و

  تاكيد برارائه تدريس هاي فراگير محور، سوال محور در فرايند مدار- 7

  وفعال تدريس در تمام مراحل تدريستاكيد بر روش هاي نوين - 8

  به روز بودن اطالعات ارائه شده در تدريس  تخصصي و - تاكيد بر صحت علمي- 9

  درس پژوهي در كليه ي مراحل تديس وعملياتي كردن مفاد اسناد باالست.كار مثبت تاكيد بر -10



  

هزار تومان به  3اين فايل فقط براي مشاهده مي باشد . براي خريد فايل ورد اين اقدام پژوهي با قيمت فقط 

  www.asemankafinet.irسايت  علمي و پژوهشي آسمان مراجعه كنيد .

 

22 

 

  نظارت برآن انتخاب راه حل جديد وموقتي: و

اكثر همكاران مقاومت نموده و شنايي همكاران با اجراي درس پژوهي بعد از نشست در شوراي معلمان وآ

  راضي به همكاري نبودند كه مدير وبنده براي آنها توضيح الزم را داده كه انجا

اين طرح چه فرايندي داشته وخواهد داشت مثال اجراي تدريس يك موضوع به روش درس پژوهي باعث  

دير و معاون در امر تدريس گشته كه اين كار خود نقاط قوت زيادي مشاركت ديگر معلمان هم پايه وناظر و م

   از جمله

 آموزش و يادگيري باعث بهسازي و

 تاكيد بر خالقيت و نوآوري 

 درس پژوهي الگوي عملي و باز بيني مداوم الگوهاي ذهني و باز انديشي مشاركتي عمل كارگزاران آموزشي و

 ر مدرسه محسوب مي شود .مر آموزش دالگويي موثر براي بهبود مست

درس پژوهي به مثابه روش نوين پژوهش وهسته هاي كوچك تحول درآموزش ، به گسترش پژوهش و  

 توليد دانش حرفه اي در مدرسه كمك مي كند.

كه بعد از ذكر اين فوايد نقاط قوت  مفرد گرديد  در جلسه ي بعدي شوراي معلمان افراد عالقه مند 

در جلسه دوم عالوه بر ذكر فرايند  داده كه بتوانيم آنرا در مدرسه اجرا نماييم . وداوطلب يك گروه تشكيل

باعث آوردن رتبه گذشته نقاط قوت جديد از جمله اينكه اجراي اين طرح در مدرسه اگر تجربي انجام گيرد 

د گرفت . در شهرستان وحتي استان خواهد شد كه از سوي مدير اداره و يا مدير كل مورد تقدير قرار خواه

   باالخره يك گروه به سرپرستي اينجانب تشكيل گرديد . 

ور وسلگي هر كدام يك راه حل بيان نمودند ومقرر شد كه با اجراي اين طرح در اين جلسه خانم پويا و كرمپ

با نوشتن طرح درس و ارزش تدريس جمع » جمع فرايندي«كه تدريس جمع هاي سه رقمي در پايه سوم 

كه فيلم وعكس آن نيز گرفته شود ، د صد گان اجرا شود . از طريق يكان بعد ده تايي و بعمع ها به صورت ج

باالخره اين طرح درس اجرا شد اما جوابي داده نشد . انتظاري كه ما از تدريس داشتيم به دست نيامد . 
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ن آموزشي در جلسه ي بعدي  شوراي معلمان  بنده معاورسيدند .  يعني اكثر دانش آموزان به هدف درس

وخانم سلگي و آقاي غياثوند مدير مدرسه راه حل ديگري براي اجراي طرح درس جديد تدريس وايجاد عالقه 

در همكاران براي اجراي درس پژوهي توضيحات الزم داده شد از جمله اينكه متاسفانه مجري بيشتر جنبه 

يعني به تدريس انجام مي دادند . ي تدريس به روش سخنراني را بدون  فعال نمودن دانش آموزان در امر 

اين نقطه قوت درس پژوهي كه جنبه ي مشاركت پزيري و تعاملي بودن طرح درس توجهي نشان  نمي داد . 

درس پژوهي نتيجه اي از پيش  نوشته شده نيست بايد به حمايت مدير ومعاون وديگر همكاران نيز توجه 

  داشت . 

يجه رسيديم با اينكه توانستيم گروهي را از ميان معلمان انتخاب پس از انجام راه حل جديد ما به اين نت

كرده وآنها را به اجراي طرح درس پژوهي عالقه مند سازيم متوجه شديم كه اين طرح متاسفانه جواب 

بنابراين به دنبال راه حلي بوديم كه گروه از روي رغبت وعالقه كار خود را انجام درست ومنطقي به ما نداد . 

» 1383د ، دكتر علي عالقه بن«بنابراين همان طور كه ه از روي گرفتن نمره ارزشيابي وتشويقي ، داده ن

مستلزم داشتن چشم انداز وديدگاه و مديريت اثر بخش در آموزش وپرورش رهبري فراهم كردن شرايط 

ن به هيچ ارزش خاصي است كه بتواند راهنماي انديشه و عمل قرار گيرد وبدون ديدگاه آگاهانه مديرو معاو

قابل مالحضه اي دست پيدا نخواهد كرد . بنابراين عالقه مند سازي معلمان به امر پژوهش مستلزم سياست 

علمي وتجربيات ارزنده ي متكي بر تحقيقات  گزاري ، طراحي ، تدوين ، تصويب ، اجراي برنامه سنجيده و

  )1380جامعه جهاني است . (مديريت در آپ

  براي كار درس پژوهي به نظر نمي رسند  ر  گرفته شده بيشتر روش هاي فردي هستند وبنابراين روش به كا

  )2گرد آوري  اطالعات شواهد (

قعيت هاي مناسب از اين در مو و پيشرفت حاصله اطالع پيدا كنند و براي اينكه معلمان ديگر از روند كار

شي از روند كار از اول تا حال را ارائه دادم بنده در جلسه بعدي شوراي معلمان گزارروش ها استفاده كنند . 
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بنابراين ديگر ونظر اينجانب را در مورد نقاط ضعف و قوت طرح فوق از ديگر همكاران خواستار شدم . 

همكاران هر كدام راه حلي را ارائه نمودند كه موجب عالقه مندي گروه به اجراي تدريس به روش درس 

  . نقاط ضعف برطرف گردد  پژوهي شده و

مثال يكي از همكاران گفت : اين گونه نيست كه بگوييم معلمي كه ديروز بدون طرح درس به كالس مي 

يا حتي طراحي كند و آن را درس پژوهي  متن ديكته شده اي را تدريس و رفت ، امروز باطرح درس برود و

هده دارد و براي مهندسي و طراحي كالس درس تدريس را به عمعلم در اين طرح درس پژوهي بناميم . 

تدريس وآموزش مانند آبگوشتي است كه براي لذيذ «ايفاي نقش بايد آمادگي هاي الزم را داشته باشد . 

بنابراين بعد از برسي مرحله ي ا ول تدريس كه جوابي لذت بردن دانش آموز بايد كامال جا بيفتد .  شدن و

خواستيم كه در نوشتن طرح درس از ديگر  نقاط ضعف آن را برسي كرده اين بار از گروه درست نداد و

چون ما در درس پژوهي دنبال رشد حرفه اي در فرايند تدريس از آنها ياري بطلبد .  همكاران كمك گرفته و

جمع «را طراحي نموده كه در آن معلمان هستيم . بنابراين همكاران با مشاركت يكديگر طرح درس جديدي 

اين از طريق جمع از هزار تايي بعد صدتايي وبعد يكي شروع مي شود . در كالس سوم را اين بار » فرايندي

نمود » درس پژوهي «جديد به روش  بار خانم پويا با مشاركت ديگر اعضاي گروه سعي در اجراي طرح درس

در اجراي تدريس خانم پويا سعي در استفاده از روش مشاركتي و فعال  يعني در اين قسمت دانش آموزان . 

ال وپويا داشتند و معلم به عنوان راهنما تدريس را رهبري مي كرد . اعضاي ديگر گروه نيز ناظر حالتي فع

از فعاليت آنها عكس گرفته شد . بعد از پايان آموزش اكثر دانش آموزان موضوع  وتدريس طرح درس بودند . 

كه اين امر با پرسش از  د .در جريان تدريس حالتي شاداب و فعال داشتن درس را به خوبي ياد گرفته بودند و

  دانش آموزان مشخص شد .
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  ارزشيابي تاثير اقدام جديد وتعيين اعتبار آن :

پس از جمع آوري الزم درباره ي اقدامات صورت گرفته ومشاهده ي رفتار مثبت به وجود به وجود آمده در 

مشخص شود اقدامات  تاياد گيري فراگيران جلسه اي با حضور اعضاي گروه در مدرسه تشكيل گرديد . 

در اين جلسه كه بعضي از اوليا انجام شده تا چه اندازه براي دانش آموزان و معلمان مفيد و موثر بوده است .

فراگيران نيز حضور داشتند همكاران خانم پويا ، كرمپور ، سلگي مدير مدرسه آقاي غياثوند و بنده حضور 

درس «آموزان داشتيم به اين نظر رسيديم كه انجام طرح  داشتيم همگي با سوال هايي كه در كالس از دانش

ياد گيري بوده كه خانم  –فعال بودن دانش آموزان روشي موثر براي ياددهي  با مشاركت ديگران و» پژوهي 

  سلگي و كرمپورنيز به عنوان ناظر اين روش را تاييد نمودند . 

معلم بود اين روش باعث تغيير در نگرش معلمان تاكيد اعضاي گروه بر ارزيابي فرايند كار و نه فقط كار 

  نسبت به تدريس جمع هاي فرايندي شد ودر پايان كار، شوق تغيير را در وجود همه ي همكاران ديديم . 

  كار گروهي منسجم باعث ياد گيري پايدار در دانش آموزان شد .

سب با آن مسئوليت كار واگزار شده متنا در تقسيم وظايف به توانايي هاي اعضاي گروه به خوبي توجه شده و

بايد با توجه به محدوديت ساعات درسي به اين موضوع  رويكرد محور، عمال زمان بر است و فعاليت وبود . 

  هم توجه شود . پژوهش بدون برسي زمينه ها وداشتن اطالعات كافي ممكن نيست .

  نتيجه گيري :

زشي ست كه بر چرخه ي پژوهش ، يادگيري گروهي ، س پژوهي الگوي بهينه سازي عمل كارگزاران آمودر

كيفي ، مشاركتي ، مداوم كاركزاران آموزشي شامل بيان مسئله ، شراحي ، بازانديسي عمل و بازبيني يافته ها 

تعيين استوار است. ابتدا معلمان مسائل آموزشي مدرسه را بررسي و پرسش هاي پژوهشي در كالس درس را 

براي انجام پژوهش مشاركتي در آموزش پيشنهاد مي كنند . آنگاه آنرا به اجرا و  مي كند . سپس طرح درسي

مشاهده مي گذارند و سپس به ارزيابي و بازاند يشي فرآيند عمل و بازبيني پيش فرض هاي ذهني كارگزاران 

  آموزشي مي پردازند .
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و در عمل به ظرفيت  مدارس  در اين فرآيند ، يادگيري از يكديگر به صورت مشاركتي سازماندهي مي شوند

براي گسترش يادگيري سازماني ، توليد و به كارگيري دانش حرفه اي ، شوق تغيير در مدرسه و گسترش 

طريق درس پژوهي به ويژه ظرفيت تغيير خود پايدار افزايش مي يابد . سازماندهي فرصت هاي يادگيري از 

ازي امكان فعال بودن ، خالقيت ، گفتگو ، يادگيري و در برنامه هاي پرورش حرفه اي معلمان براي فراهم س

  ) .1391پژوهش مشاركتي سازنده است ( سركار آراني ، 

براي تغيير و تحول در فرهنگ آموزش ، بايد به رشد حرفه اي معلمان توجه و تاكيد شود و تدريس گروهي 

ي كمك كند . بنابراين براي يادگير –يكي از رويكرد هايي است كه مي تواند به بهبود فرآيند آموزش 

و اجراي آن در مدرسه ابتدا بايد آنها را نسبت به  »درس پژوهي  « عالقمند سازي همكاران به اجراي

با روش هاي  » درس پژوهي«چگونگي انجام طرح آگاه نمود ، مزاياي آنرا مطرح كرده و در ايجاد گروه  

و كالس اجرا كرده ابتدا طرح درسي نوشته آنرا اجرا كرده  گوناگون عالقه مند نمود . آنها بايد طرح را در يك

اگر جواب درست ندارد ظرح درسي جديد نوشته و آنرا با مشاركت اعضاي گروه در كالس درس موضوع را 

  تدريس نمايد . 

  

  : شنهاداتيپ

  : يكاربرد

  . ميطرح آشنا ساز ياجرا يدر مدرسه همكاران را با چگونگ يانجام درس پژوه يبرا -1

و شورا و استفاده از  يو خرد جمع يحتما كار را به صورت مشاركت يطرح درس پژوه يدر اجرا -2

  . طرح درس مشاركت داشته باشند ي هيدر ته ديگروه با ياعضا يو همه  ميطرح درس انجام ده

 سيشده و تدر ديمعلمان نوجه و تاك يبه رشد حرفه ا ديو تحول در فرهنگ آموزش ، با رييتغ يبرا -3

  . كمك كند يريادگي –آموزش  نديباشد كه به بهبود و فرآ يبه گونه ا
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از آنچه انجام گرفته حتما صورت  يابيارز ديبا يهر موضوع درس " يدرس پژوه "بعد از انجام طرح  -4

  . رديگرفته نشده دوباره انجام پذ اديتوسط دانش آموزان  ي. اگر موضوع بخوب رديپذ

  . كردن مفاد و اسناد باال دست ياتيو عمل سيمراحل تدر ي هير كلد يكار بست درس پژوه -5

در جهان امروز  رايدر كالس درس كه از مهارت حل مسئله مهم تر است . ز يجو پژوهشگر جاديا -6

 تيمطرح شده اهم يكردن پاسخ پرسش ها دايظرح پرسش به مراتب از مهارت پ ييتوانا اي يابيمسئله 

  . دارد يشتريب

توجه شده و متناسب  يگروه به خوب ياعضا يها ييبه توانا يدر انجام درس پژوه فيوظا ميسدر تق -7

  .شود يكار واگذار م تيبا آن مسئول

 

 

  

  : يپژوهش

  د؟يينما يبر دانش آموزان را بررس يدرس پژوه ريتاث -1

  در كالس درس چه بوده است؟ يآموزگاران به درس پژوه شيدستاورد گرا نيبزرگ تر -2

  .كرد يرا بررس ياقدام پژوه اي ينسبت به مورد پژوه " يدرس پزوه " يژگيو ايو  ازيامت نيهم ترم -3

  دارد ؟ ريآموزگاران تاث يحرفه ا يتا چه حد بر توسعه  يدرس پژوه -4
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  : منابع فهرست

بهبود و  يهان براها از معلمان ج دهيا ني، بهتر ي، شكاف آموزش برتيه مزيو ج مزي، ج گلرياست -1

  .1383آموزش كالس درس ، انتشارات مدرسه ، تهران ، 

  .1382، نشر روزگار ، تهران ،  يو مدرن ساز ي، محمد رضا ، اصالحات آموزش يسركار آران -2

  . 1388، تهران ،  ي، عباس و محمد رضا، آموزش و توسعه، نشر ن يسركار آران -3

و پژوهش در عمل ، تهران ، وزارت آموزش و پرورش  يلعم ي، اقبال ، راهنما ايپو يقاسم -4

  .1380،  تيو ترب ميتعل يپژوهشكده 
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 يي، معاونت آموزش ابتدا يطرح درس پژوه يي، راهنما ي، دفتر آموزش دبستان يآموزش يگروه ها -5

  93- 92 يليسال تحص

  .1383نور ، تهران ،  امي، انتشارات پ يآموزش تيري، اصول مد يعالقه مند علم -6

  .1383، تهران ، كوهسار ،  ي، محمد عل ي، ترجمه طوس مبليك لزيوا -7

  1385، آذر  3شماره  جدهميه ي،دوره  ييرشد آموزش ابتدا -8

  .1393بهمن  5شماره  جدهميه ي، دوره  ييرشد آموزش ابتدا -9

  .1392 ي، د 4و نهم شماره  ستيب ي، دوره  يآموزش يرشد تكنولوژ  -10

 

 

 

 

  

   


