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 : چکیده

دهی به  یاد یندآبازاندیشی درفر اثربخش بهسازی وپژوهش درآموزش وکالس برای پیداکردن راه های 

نظام تعلیم وتربیت آمده  دربرنامه درس ملی ومبانی نظری تحولی بنیادین دریادگیری جریانی است که 

 چنان انجام می دهندکه می توانندرا  کار و آموزش می دهندکه می دانند معلمان عموما همانی رااست.

 اثر او کار وفعالیت های پیشین معلم  همه وهمه در دیدگاه ها،آموزش ها،تجربه ها،خاطره ها،گرایش ها،

 می باشد.«پژوهش مشارکتی معلمان درکالس درس»درس پژوهی درواقع به معنایرند.دا

فرهنگ به ساخت. اثر چندانی عاید نظام نخواهد پژوهش بدون برخورداری از یک فضای فرهنگی مساعد

زمینه ی توسعه وتاثیرگزاری یافته های  واز این روبا گسترش آن عنوان زیست بوم مناسب عمل می کند

 (1393)نذیری،. تاثیر می گزارد   نظامدر پژوهش

به گسترش  پژوهی به مثابه روش نوین پژوهش درعمل وهسته های کوچک تحول درآموزش ،  درس

بهسازی  و روهییری گگیاد  یندآفر  ، به عالوه در مدرسه کمک می کند پژوهش وتولید دانش حرفه ای



.. است مشاهده برای فایل این  

با صیتخص گزارش این ویرایش قابل و ورد فایل خرید برای  

. کنید مراجعه سایت به تومان دوهزار فقط قیمت   
 

4 

 

مبتنی است وفرصتی برای سهیم  وترویج یافته ها( شدمستمر)تدوین برنامه ،اجرا،بازبینی،بازاندیشی،یادگیری 

 را فراهم می آورد. تجربه های یکدیگر آموزشی در شدن کارگزاران

 (1393)حسن مبتنی است برتاکیدبرخالقیت ونوآوری «درس پژوهی» رویکرد اهمیت و

تمام  تدوین درفعال  برروش های تدوین و تاکیدبر تدریس های فراگیرمحور،سوال محور،فرایندمدار،تاکید

 درس پژوهی واقدام پژوهی یاتفاوت اساسی ارتباطات.  استفاده بهینه از فناوری اطالعات و مراحل تدریس،

البته دیگر معلم نمی تواند کار را به صورت فردی انجام دهد.« درس پژوهی»معلم پژوهنده دراین است که 

گروهی و مبتنی بر  کار حتما مشارکتی و« ژوهیدرس پ» کار اقدام پژوهی امکان کار گروهی هم بود، اما در

همکاری تعامل چند تن ازمعلمان و کمک دانش آموزان و حتی اولیاست. دراین کاری که به صورت اقدام 

به عنوان متبوع  از طرف اداره اینجا شروع شد که بخشنامه ای کل ازپژوهی در مدرسه انجام گرفت مش

بنده به عنوان معاون آموزشی درجلسه  به مدرسه ارسال شد. «درس پژوهی»شرکت همکاران در مسابقه 

را به معلمان درآن « درس پژوهی»برای همکاران توضیح داده وشرح چگونگی  شورای معلمان مسئله را

جلسه بیان نمودم واز آنها خواستم که هرکدام مایلند درقالب گروه های مختلف کالس های هم پایه با کمک 

که اکثرآنها با این امر مخالفت نمودند و عالقه ای  می توانند در این طرح شرکت نمایند. مدیر و معاون و ناظر

از خود نشان ندادند.درجلسه دوم شورای معلمان بنده ضمن توضیحات الزم مزایای اجرای طرح و چگونگی 

دیر که می برنده شدن در مسابقه در سطح منطقه واستان واهدا هدایا از طرف مقامات مسئول و همکاری م

همه امکانات گروه رایاری کند باالخره توانستیم یک گروه از بین آنها که حدود چهار با به کار انداختن تواند 

 نفر بودند  وابراز عالقه به اجرای طرح نمودند.

همکاران هرکدام راه حلی ارائه –بعد از توصیف وضعیت موجود وتوضیحات درباره اقدام پژوهی ودرس پژوهی 

د ازاجرای راه حل موقتی نکات ضعف مشخص شد.دیگر همکاران وبنده راه حلی دیگر بیان کردم که بع .دادند
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 انجام مراحل قبل و بعد از اجرای طرحکه این مراحل درطی  آرا انجام دادیم که بحمد اهلل جواب مثبتی داد.

  در این مراحل بود. انجام گرفت.تجدیدنظر وارائه راه حل

نتایج را  نیز اقدام گرفته و طرحمورد باز بینی قرار دادیم بعد از آن نتیجه گیری از ه بودیم راهی را که رفت و

در پایان توصیه یا پیشنهادات کاربردی وپژوهشی را تقریر نمودم. ودر آخرین مرحله منابع راذکر  نوشتم و

 نمودم.

 

 

 

 

 

 ) بیان کلی طرح و موضوع ( مقدمه:

م را آغاز دیگری برای توجه به درس پژوهی ودر کنار آن جوهره ی معلمی شاید بتوان شروع قرن بیست ویک

توجه جهانیان را  حاصل از آن برجسته ترشد وز و بررسی نتایج ا تیمز و پرموضوعی که بعداز آزمون دانست.

 (1393)داود بیگی، به خود معطوف داشت.

ورش کشور با موضوع درس پژوهی وپر موج فراگیری که بسیاری از معلمان رادر سطح آموزش  جدای از

 اندیشمندان متعددی نیز در حوزه تعلیم و ژوهشگران وپ خود همراه کرده است وپرورش درحین عمل با

دستور کارهای عملی وپژوهشی خود قرار  فعالیتهای دامنه داری را در پرورش تحقیقات و تربیت آموزش و

 (1393)داودبیگی. داده اند
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 برمبانی رسالت ،اهداف، ام تربیت رسمی وعمومی یک فعالیت ماموریت گرا،پژوهش وارزش یابی در نظ

 ماموریت های نظام تربیت رسمی وعمومی استواراست.

واقع درس پژوهی را می توان بیشتر ارگانیک دید تا  این است که درتوصیفی که از درس پژوهی کرده اند 

مسائل  با س درس در رابطه با دانش آموزان،بنابراین معلمان عزیز همواره وهمیشه در کالسیستماتیک.

جدیدی روبرو هستند که حل آنها درگرو مشارکت آنها با دیگر معلمان واستفاده از خرد جمعی برای حل این 

بچه ها در کالس درس با مشارکت دادن آنها درموضوع  مسئله ی مهم دیگر دلپذیر کردن حضورمسائل است.

 (1393ی های بچه هاست.)صادق پورتدریس وتوجه به عالئق و توانمند

تجربه های گوناگون ازاجرای درس پژوهی از کالس های درس نشان می دهد که معلمان در فرایند درس 

آموختن  تعامل اثربخش درکالس درس، همراه بادانش آموزان فرصت هایی غنی برای سازمان دهی،پژوهی 

به ویژه از طریق بهبود تعامل میان دانش  خود شرایط حرفه ای سازی آموزش متناسب با به و از یکدیگر

 (1393)حسنی،آموزان و معلم به دست می آورند.

عالقه مندی معلمان به انجام تدریس از طریق «درس پژوهی»مهم ترین هدف ما از کاربرد پژوهشدراین 

 برسند. با مشارکت دیگر همکاران گروه تا به هدف خود که یادگیری گروهی است «درس پژوهی»

 

 توصیف وضعیت موجود و تشخیص مسئله :

سال است که در آموزش و پرورش خدمت می نمایم و هم اکنون یعنی در سال ..مدت  .…اینجانب 

این  ..سال ..خدمت می نمایم . بنده حدود  معاون آموزشی مدرسه ................به عنوان 1395تحصیلی 

و پرورشی و مالی زیادی روبه رو گشته ایم . اکثر آموزگاران آموزشگاه بوده ام که هرساله با مشکالت آموزشی 

ما با توجه به کالس تحت تعلیم خود مسائل به وجود آمده را از طریق اقدام پژوهی حل می نمایند . در این 
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سال تحصیلی بخش نامه ای از طرف اداره ی متبوع به آموزشگاه ارسال گردید و مفاد آن شرکت همکاران در 

 پژوهی( به عنوان مسابقه ای منطقه ای و استانی بود . طرح ) درس

خدمت می نمایم در جلسه ی شورای معلمان مسئله را برای همکاران معاون آموزشی بنده چون در سمت 

بیان نمودم . البته همزمان با آن شرکت همکاران در طرح اقدام پژوهی نیز ارسال شده بود . وقتی عنوان 

گردید ، اکثر همکاران با این طرح آشنایی نداشتند . اما با اقدام پژوهی خیلی از  طرح ) درس پژوهی ( مطرح

شته نیز مسائلی را از طریق اقدام پژوهی حل کرده بودند . بنابراین ذمعلمان آشنا بودند . چون در سالهای گ

 مایم ؟یب ن( ترغبرای من این مسئله مهم بود که چگونه می توانم همکاران را به انجام طرح ) درس پژوهی 

یعنی با تشکیل گروه های درس پژوهی آموزگاران هم موضوع درس را تدریس نموده و هم در مسابقه 

شرکت نمایند . معلمان شاغل در این دبستان بعد از مطرح شدن این طرح در شورای معلمان راغب به انجام 

یک هی ( دادم  توانستم در جلسه ی بعد این کار نبودند . بنده با توضیحاتی که در باره ی طرح ) درس پژو

 گروه درس پژوهی در مدرسه تشکیل دهم .

پژوهش در آموزش و کالس برای پیدا کردن راه های اثر بخش بهسازی و باز اندیشی در فرآیند یاد دهی و 

می یادگیری جریانی است که در برنامه درسی ملی و مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت رس

و عمومی کشور بر آن تاکید شده است . تحول بنیادی در آموزش و پرورش یک دگرگونی ریشه ای است که 

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

 ی گردید :تحقیق و روحیه ی پژوهش محوری مقدمه ای بر درس پژوهی است . مبانی نظری تحول م

) پژوهش محوری و بهره مندی از تجارب بین المللی در عرصه ی اعتالی نظام تعلیم و تربیت رسمی و 

عمومی ، توسعه ی توانمندی های فکری و عقالنی مربیان ، توجه به شورا و خرد جمعی در سطوح نظام 



.. است مشاهده برای فایل این  

با صیتخص گزارش این ویرایش قابل و ورد فایل خرید برای  

. کنید مراجعه سایت به تومان دوهزار فقط قیمت   
 

8 

 

صورت میان رشته ای از تربیت رسمی و عمومی و بهره گیری از حوزه های معرفتی مرتبط با تربیت به 

 مصادیق خردورزی و مواجه خردمندانه با چالش هاست .(

پژوهش بدون برخورداری از یک فضای فرهنگی مساعد ، ثمر چندانی عاید نظام نخواهد ساخت . فرهنگ به 

عنوان زیست بوم مناسب پژوهش عمل می کند و از این رو با گسترش آن زمینه ی توسعه و تاثیر گذاری 

 ( 5/  1393های پژوهش در نظام ارتقاع می یابد ) نظیری / ارشد ابتدایی شماره  یافته

تحقق در این هدف که تاثیر گذاری پژوهش بر عملیات تربیتی مورد استفاده کارگزاران قرار گیرد . در انجام 

یت مستلزم توجه اصل پژوهش به بهبود کیفاین تعهد در نظام تربیت و رسمی و عمومی به توجه خود 

تدریس در کالس های درس است ، بنابر این ارتباط بخش پژوهش و ارزش یابی بامدرسه به عونان کانون 

 ( 1393عمل نظام تربیت رسمی و عمومی باید بیش ار پیش به صورتی نظام مند تعریف شود . ) نظیری 

 اهداف گزارش تخصصی :

 هدف اصلی :

 عالقمند کردن همکاران مدرسه به درس پژوهی

 فرعیاف اهد

 معرفی کامل درس پژوهی به همکاران مدرسه

 ایجاد انگیزه و عالقه در همکاران برای انجام تدریس از طریق درس پژوهی

 مقایسه با شاخص :

 در مقایسه با شاخص باید معلمان مدرسه به انجام درس پژوهی عالقمند و به انجام آن مبادرت ورزند.
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 جمع آوری اطالعات

وع مشکل اطالعات جامع کافی می تواند پژوهشگران را در امر کاهش مشکل مورد به منظور برسی هرن

داشته باشم.گردآوری اطالعات  مطالعه یاری نماید.بنابراین الزم بود در درجه نخست شواهد منطقی در اختیار

یعنی همین مرحله ای که مورد بحث است ودیگری مرحله ی  در مرحله تشخیص بوده، مرحله ی اول و در

 مرحله ی بعدی هم نتیجه گیری. ارزیابی و

معلمان عموما همانی را آموزش می دهند که می دانند وکارا چنان انجام می دهند که می توانند.دیدگاه 

کار او اثر دارند.هر یک  فهالیت های پیشین معلم همه وهمه در ها،ارزش ها،تجربه ها،خاطره ها،گرایش ها و

 ژوهشی تازه، عملی نو در کالس درس وکسب نتیجه و تجربه ای نوباشند.می توانند محملی برای طراحی پ

درس  ،«موردپژوهی»پرورش به مسائل پژوهش عملی چه به شکل چند سالی است که آموزش و

 داشته یعنی معلمان راترغیب می نماید که مسائل ویژه ای و اقدام پژوهی اهتمام و پژوهی،مدرسه پژوهی،

البته بعضی امثال اقدام پژوهی سابقه ی بیشتری  ازطریق موارد باال حل نماید. کالس را مشکالت مدرسه و

بخشنامه ای مبنی برشرکت معلمان در ..…داشته اما درس پژوهی کمتر مورد توجه بوده در سال تحصیلی 

 را بیشتر برای اجرا و ر مدرسه می باشم این کا .…بنده که  به مدارس ارسال گردید. «درس پژوهی» طرح

برای  گرفتم ابتدا در جلسه شورای معلمان آنرا مطرح نموده وبعهده القه مند سازی معلمان به انجام طرح ع

همکاران مفد بخشنامه را به رویت همکاران رساندم . اکثر همکاران را مسئله ی اقدام پژوهی آشنا بودن امام 

داشتند و عالقه ای از خود نشان چون شناخت کافی از )درس پژوهی( نداشتند از انجام دادن آن واهمه 

ندادند. یعنی برای من یک مسئله بود که چگونه می توان همکاران را به درس پژوهی عالقه مند ساخت ؟ 

بنابراین دنبال راه حل های ممکن می گشتم . چون می فهمیدم بین اقدام پژوهی که همکاران هر ساله 

ندارد. یعنی در اقدام پژوهی همکاران یه مورد مثل انجام می دهند و درس پژوهی تفاوت چندانی وجود 
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حل نمایم و درس پژوهی که آن هم تدریس یه  ..چگونه توانستم مشکل امالی امیر رضا را در کالس 

موضوع در کالس درس می باشد تفاوت چندانی وجود ندارد. فقط مهم ترین فرق آنها این است که درس 

ون و مدیر انجام داد. اما اقدام پژوهی اهمپایه و دانشاموزان و نظارت معپژوهی را باید با مشارکت چند همکار 

را بیشتر به صورت تنهایی و هر همکار مشکل کالس خودش را حل می نموند البته در اقدام پژوهی نیز بین 

همکاری و به صورت گروهی نیز وجود داشت . اما نه به درس پژوهی که در آن از خرد جمعی و شورا که 

توسعه توانمندی فکری و عقالنی معلمان و مربیان در سطوح نظام تربیت رسمی و عمومی و بهره  موجب

گیری از حوزه های معرفتی مرتبط با تربیت به صورت میان رشته ای از معادین خردورزی و مواجهه 

درس( خردتمندانه با چالش هاست . درس پژوهی در واقع به معنای ) پژوهش مشاکرتی معلمان در کالس 

می باشد . با حل این مسئله و شرکت همکاران در طرح درس پژوهی موجب شده که معلمان در تدریس یک 

موضوع در کالس خود را به روی دیگران باز نموده و از آنها به عنوان ناظر استفاده نماید و اشکاالت خود را با 

ر امر تدریس پیدا نماید . حال به جمع کمک آنها برطرف نموده و با اجرای طرح درس خود ، مهارت زیادی د

 اوری اطالعات از طریق منابع و همکاران در این رابطه می پردازیم .

طرحی که در شورای معلمان مطرح شد چه بود که باید به صورت درس پژوهی انجام شده و همکاران به آن 

 عالقه مند سازد .

رس پژوهی بود که در بین معلمان داوطلب این طرح تدریس جمع فرآیندی در پایه ی سوم به صورت د

مطرح شد . این جمع که در کتاب ریاضی پایه ی سوم یکی از موضوعات درسی اسن به دو. صورت تدریس 

مس گردد . بنابر این از معلمین پایه ی سوم که در همکار بوده و یک معلم نیز به عنوان ناظر و مدیر و 

آن نظارت نمودیم تقاضا نموده که خانم پویا به عنوان داوطلب این معاون آموزشی یعنی بنده نیز بر اجرای 



.. است مشاهده برای فایل این  

با صیتخص گزارش این ویرایش قابل و ورد فایل خرید برای  

. کنید مراجعه سایت به تومان دوهزار فقط قیمت   
 

11 

 

طرح را بعد از آشنایی با پگونگی اجرای طرح یعنی یادگیری روش درس پژوهی آن را در کالس خود اجرا 

 نماید .

ابنتدا با کمک معلم هم پایه و دیگر اعضای گروه طرح درس جمع فرآیندی را به روش تدریس قدیم نوشته و 

ما خواست که با مشارکت در اجرای طرح و گرفتن فیلم وعکس آن را در کالس خود تدریس نمود . و بعد  از

از مرحله ی اول قرار شد  بعد از ارزیابی طرح و بررسی نقاط قوت و ضعف آن طرح دوم را ابتدا طرح درس 

 اجرا نماید..…جدید را با مشارکت اعضای گروه نوشته و آن را در کالس

 

 پژوهی و درس پژوهی :اقدام 

اقدام پژوهی ) پژوهش در عمل ( فعالیتنی است که معلمان به منظور درک تدوین و یادگیری دانش آموزان 

خود انجام می دهند . در واقع اقدام پژوهی می تواند فرصت های آموزش را برای بهبود یادگیری دانش 

 ( 1380راهم کند . ) قاسمی پویا آموزان و فعال کردن آنان در فرآیند یاددهی و یادگیری ف

زمانی که می پرسیم ) اقدام پژوهی به چه معناست ( باید به یاد داشته باشیم که اقدام پژوهی با پژوهش 

زیرا هدف پژوهش دانشگاهی تعلیم نتایج به دست آمده هایی مه در دانشگاه ها انجام می شود متفاوت است. 

نتخاب شده است . در مقابل اقدام پژوهشگران بیشتر عالقه دارند که به جامعه ای است که نمونه ای از آن ا

یادگیریشان استفاده کنند . این مطلب جمله ی معرفی  –از دانش موجود به طور مستقیم در فرآیند یاددهی 

( را به یاد می آورد که موگوید ) اقدام پژوهی پژوهشی است که معلمان برای 2007جوفری نیلز ) 

با این حال اغلب اقدام پژوهش گران یافته های پژوهشی خودشان را منتشر می  م می دهند .(گروهشان انجا

 کنند و با دیگران در میان می گذارد.
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 درس پژوهی چیست ؟

تحوالت پر شتاب اقتصادی و اجتماعی در هزاره ی سوم بویژه  توسعه و گسترش اطالعاتی و ارتباطی 

خته است به طوری که شرق ایجاد تغییر و تحول در بیشتر نظام های اصالحات آموزشی را اجتناب ناپذیر سا

آموزشی دیده می شود . برنامه به سازی آموزش همزمان با تحول در محتوا و برنامه های درسی به توانمند 

سازی معلم و کیفیت فرآیند تعاول او با دانش آموزان در فرآیند تدریس توجه بیشتری نشان می دهد . در 

اخیر درس پژوهی به عنوان الگویی موثر برای ایجاد تحول در آموزش از طریق تولید و ترویج دانش سالهای 

حرفه ای در مدرسه ، نظر پژوهشگران و کارگزاران آموزشی بسیاری در جهان را به خود جلب کرده است ) 

که معلمان  (. تجربه های گوناگون از اجرای درس پژوهی در کالس های درس نشان می دهد1393حسنی 

در فرآیند درس پژوهی همراه با دانش آموزان فرصت های غنی برای سازمان دهی تعامل اثر بخش در کالس 

حرفه ای خود بویژه از طریق بهبود تعامل متناسب با شرایط درس ، آموختن از یکدیگر و بهسازی آموزش 

 (1393میان دانش آموزان و معلم به دست می آورند . ) حسنی 

اما از لحاظ مفهوم  وهی در واقع به معنای ) پژوهش مشارکتی معلمان در کالس درس ( می باشد.درس پژ

الگوی عملی ، بازبینی مداوم الگوهای ذهنی و باز اندیشی مشارکتی در عمل کارگزاران آموزشی است . این 

مستمر آموزش الگو مبتنی بر پرورش مشارکتی معلمان در کالس درس است و الگویی موثر برای بهبود 

محسوب می شود . درس پژوهی به مثابه روش پژوهش در عمل و هسته های کوچک ، تحول در آموزش به 

گسترش و پرورش تولید دانش حرفه ای  در مدرسه کمک می کند . بعالوه بر فرآیند یادگیری گروهی و 

ترویج یافته ها  مبتنی است . و  بهسازی مستمر ) تدوین برنامه ، اجرا ( بازبینی ، باز اندیشی ، یادگیری و

 (1393فرصتی برای سهیم شدن کارگزاران آموزشی در تجربه های یکدیگر را فراهم می آورد .) حسنی 
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اگر نگاهمان به درس پژوهی الگویی برای حل مدرسه از طریق مشاهده و حل مسئله در مشارکت با دیگر 

مکتب خانه های ما، نحوه ی تحصیل در حوزه ها . همکاران باشد این موضوع در کشور ما هم سابقه دارد

ومدارس علمیه ،تاکید برنقش تامل معلمی وبهره گیری ازمباحثه برای مشارکتی کردن فضای درس و مدرسه 

این وادی حسرت گم نشده  نشان عمل مشارکتی معلم در نشان از این واقعیت دارد که همواره وهنوز هم

ت ساز عمل تدریس مشارکت جویانه ی معلمان الکوی توانمندی است، درس پژوهی معنای تدریس فرص

سازی معلمان و واژه ای که نشان از اهمیت نقش در اداره مهندسی کالس درس و فراتراز آن راهبری این 

سایه روشن های تاریخ آموزش وپرورش ایران به چشم می دارد.)علی  دانش آموزان دارد که درفضا به نفع 

 (1393دشتی

دور هم نشینی های شب های  توصیفی از نقش معلمی ، درس پژوهی هم می تواند معنا پیدا کند. چنین با

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

علمان جلسات شورای مموضوع درس پژوهی ویا حل مسئله ی کالس درس دارد. نشان از نقش معلمی در 

گرفتن خرد جمعی برای حل به کارهر تالشی که حکایت از دعاهای مرسوم بر اساس آموزه های دینی و

مسئله ی مدرسه وتدریس داشته است خود حکایت از وجود تجربه ای هر چند فراموش شده در خصوص راه 

 (1393جویی معلمان برای اداره ی بهتر کالس و تدریس اثر بخش دارد.)علی رشتی

ی به وضعیت کنونی درس پژوهی ورواح گرفتن استفاده از این واژه در دهه هنای اخیر نشان از آن دارد نگاه

به شیوه ی ژاپنی توانسته است جای خود را این راه حل معروف های تیمز و یرلز که بعد از برگزاری آزمون 

القه مندی در سراسر جهان فرا معلمان ع مورد توجه پزوهش گران و در میان بسیاری از فرهنگ ها باز کند و

 ( 1393)دشتی  گیرد.
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 یر کردن حضور بچه ها در کالس درس با مشارکت دادن آنها در موضوع تدریس وذمسئله ی مهم دیگر دلپ

هدف دیگر درس پژوهی نگه داشتن بچه ها در مدرسه وکالس توانمندی های بچه هاست. توجه به عالئق و

برای زندگی دلخواه بچه ها بوده است به گونه مدرسه به محیطی محیط درس و گرایش معلمان برای تبدیل 

 ای که هیچ بچه ای از مدرسه فرار نکند.

 اهمیت و رویکرد درس پژوهی

 تاکید بر خالقیت ونوآوری -1

 تاکید برارائه تدریس های فراگیر ،سوال محور فرایند مدار -2

 ل تدریس)طراحی ، اجرا، ارزشیابی(تاکید بر روش های نوین وفعال تدریس در تمام مراح-3

تاکید بر بکارگیری نظریات جدید یادگیری )فراشناخت، ساختن گرا، ساخت وساز گرا...( در فرایند -4

 تدریس

 تخصصی وبه روز بودن اطالعات ارائه شده در تدریس -تاکید برصحت علمی -5

 قابلیت تعلیم وتدریس های منتخب در محیط های واقعی آموزش-6

 فاده بهینه از فناوری اطالعات وارتباطاتاست-7

 اسناد  باال دست . تاکید برکار بست درس پژوهی در کلیه ی مراحل تدریس وعملیاتی کردن مفاد-8

 : تاب آوری و تعلق اجتماعی

مستمر سناریو های فرهنگی آموزش  یند بهسازی تدریجی وآدرس پژوهی حرفه ای آموزگاران را در فر

دف اساسی خود را توانمند سازی همه ی عناصر تشکیل دهنده ی فرایند آموزش جست وجو می کند وه

کالس درس مدرسه وجامعه را درارتباط با هم می خواهد ویادگیری برای پرورش کودکانی تاب آور می داند.
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حله وبه تدریج راه های پرورش مادران تاب آور ، پدران تاب آور، خانواده ای تاب آور، مدرسه ای تاب آور، م

 (1386)آرانی . جامعه ی تاب آوری اندشد وتاب آور، 

یکی از آنها نحوه ی روبه رو  است.البته تاب آوری ابعاد دیگری هم دارد و«کش سانی »جوهره ی تاب آوری 

که از مهارت حل مسئله مهم تر است، زیرا درجهان امروز شدن با مسئله است.ودیگری پرسشگری است.

 طرح پرسش است.مسئله یابی یا توانایی 

 از مهارت پیدا کردن پاسخ پرسش های مطرح شده اهمیت بیشتری دارد.

برای اینکه انسان بتواند نقش های گوناگون را به نحو معقولی مدیریت کند، نیازمند توانایی کش سانی است 

 .(1366)نفیسی. فرهنگی این به عبارتی یعنی توانمند سازی سازه های اجتماعی و و

گو  گفت وعزیمت  ، نقطه ی اینکه چه جامعه ای می خواهیم و« ساختن جامعه»زاری آموزشیدر سیاست گ

برای بهسازی آموزش ومدرسه داری است . مدیر دفتر برنامه ریزی فنالند از خاطره ای می گوید روزی وزیر 

ش او رفتم پیسراسری را پیشنهاد کرد.پرورش فنالند برای تضمین کیفیت آموزشی طرح امتحانات  آموزش و

« چکاب میروم»به پزشک مراجعه می کنید بعد گفت بله سالی یکی دو بار برای  شماآقای وزیر  و پرسیدم:

گفتم وقتی به پزشک مراجعه می کنید،آیا همه خودتان را می گیرند آزمایش می کنند یا فقط نمونه می 

 شیابی آموزشی می خواهید کل نظامگیرند؟گفت :البته که نمونه می گیرند گفتم بسیار خوب چرا برای ارز

 ( جو نمی کنید ؟ )همان منبع را جست و چرا با نمونه گیری پاسخ پرسش خود آموزشی را درگیر بسازید و

معرفی شد واز « پژوهش مشارکتی معلمان در کالس درس»مطالعه ی درس در اولین بار در ایران با عنوان 

( مدل ژاپنی بهسازی آموزش ویاد گیری 1378 رکار آرانیآن پس به عنوان درس پژوهی ترویج می شود )س

عمل کارگزاران  درس پژوهی الگوی عمل باز بینی مداوم الگوهای ذهنی وباز اندیشی مشارکتی واست .

)درس پژوهی به مثابه به آموزشی والگویی موثر برای بهبود مستمر آموزش در مدرسه محسوب می شود .
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های کوچک در تحول آموزش ،به گسترش پژوهش وتولید دانش حرفه روش نوین پژوهش در عمل وهسته 

تدوین طرح  وچرخه ی بهسازی مستمر )ای در مدرسه کمک می کند . به عالوه بر فرایند یادگیری گروهی 

درس ، اجرا ، باز بینی وبازاندیشی ، یادگیری و ترویج یافته ها ( مبتنی است وفرصتی برای سهیم شدن 

 (1387ن آموزشی در تجربه های یکدیگر فراهم می آورد )خاکباز ودیگران محمد دشتی معلمان وکارگزارا

 زمان بر .لذا کاری ست  عمل تدریس پژوهی تدریجی فرایند آموزش یادگیری را بهبود می بخشد

همان طور که بسیاری از مربیان تربیتی جهان تاکید کرده اند آموزش وپرورش انسان ها کاری است دیر 

تدریس وآموزش ، آبگوشتی ست که برای لذیذ شدن .»لی خوب بازده نیاز به صبرو حوصله دارد بازده و

 )دکترآرانی( «ولذت بردن دانش آموزش باید کامال جا بیفتد 

فست فودی فوری جوابگوی ذائقه ی فراگیران نیستند شاید بتوان ذکر کرد فعالیت در همان طور که غذای 

 که دردهه ی قبل توسط آقای دکتر مهر محمدی)پژوهشکده ی تعلیم وتربیت است.( زمینه ی اقدام پژوهی

 به خود جلب کند اما این همه ی آغاز شد ، کار ارزنده ای بود که توانست نظر مربیان ، معلمان وکارمندان را

رد . مشکل پیش آمد . که درس پژوهی آن را کامل کمقداری  یادگیری –کار نبود چون در شیوه ی تدریس 

 اقانی( خو  ی)رضوان

امروز دزس پژوهش دبکته ای شده این گونه نیست که بگویم معلمی که بدون طرح درس به کالس میرفت 

ای را تدریس ویا حتی طراحی کند وآن را درس پژوهی می نامیم . معلم در این نقش جدی یا درس پژوهی 

ی ایفای نقش باید آمادگی های الزم را داشته برا ، مهندسی وطراحی کالس درس وتدوین را بر عهده دارد و

باشد . لذا درس پژوهی نتیجه ی ازپیش نوشته شده نیست باید حمایت مدیران و دیگر همکاران را داشته 

 (1393باشد . )رضوانی

 یعنی یک معلم نباید تدریس پژوهی خود را تنها و بدون نظارت دیگران در کالس درس اجرا نماید . 
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از او برای بهبود  او را به کالس درس دعوت کند و بگشاید و کالس خود را به روی )همتایش(بلکه باید در 

هستیم ورشد حرفه ای تدریس یاری بطلبد . ما در درس پژوهی  دنبال رشد حرفه ای معلم -فرایند آموزش

 ندارد .اهمیت  با امتیازات کوتاه مدت و یا مسائلی مانند نمونه شدن  و مقطعی فکر کرده

 

 

 ارتباط بین مورد پژوهی ودرس پژوهی

طرح مورد پژوهی به معلمان کمک می کند که بتوانند موضوع تدریس و کالس داری خود را بهتر مدیریت 

یادگیری بهتر و بیشتر به کار گیرند  -کنند در حقیقت توانمندی حرفه ای خود را در سیر آموزش ویاددهی

تالش براین بود که معلمان بتوانند به قابلیت  -م آن مورد توجه بوددر طریق سیر نسبتا طوالنی که گام به گا

های حرفه ای خود لباس عمل بپوشانند ومسائل کالس درس را با نگاهی علمی ومنطقی براساس تحقیق 

پژوهش دنبال کنند . به طور طبیعی درس پژوهی برای گام اول وآغازین مناسب بود ولی از آنجا که مبتنی 

ای فردی واقدامات شخص پژوهشگر بود ، جنبه های مشارکتی آن کم بود ونمی توانست به بر توانایی ه

وموثر دنبال شود بنابراین ، موضوع اقدام پژوهی مطرح شد که گرچه درآن نقش فردی عنوان روشی دائمی 

داز معلم پررنگ تر بود نسبت به مورد پژوهی کاری اساسی تر بود ودر جریان آن معلمان تالش می کردن

مشورت و همکاری دیگر معلمان و حتی دانش آموزان بهره ببرند . در اقدام پژوهی ، معلمان رجوع بیشتری 

به منابع واسناد علمی و پژوهشی داشتند وسعی می کردند معلومات کافی را درباره ی موضوع اقدام پژوهی 

 (1393از زوایای مختلف به دست آورند . )شکوهی 
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 پژوهی نسبت به اقدام پژوهیامتیاز یا ویژگی درس 

تفاوت اساسی درس پژوهی با اقدام پژوهی یا معلم پژوهنده دراین است که در درس پژوهی دیگر معلم نمی 

تواند کار را به صورت فردی انجام دهد . البته در کار اقدام پژوهی امکان کار گروهی هم بود اما در درس 

همکاری و تعامل چند تن از معلمان و کمک دانش آموزان و پژوهی کار حتما مشارکتی وگروهی ومبتنی بر 

شاید بتوان گفت یکی از نقاط قوت درس پژوهی نسبت به اقدامات قبلی همین جنبه ی حتی اولیاست . 

 (1393مشارکت پذیری و تعاملی بودن آن است . )شکوهی

مهارت های  ت پرورشدر واقع فرایندی مستمر در جه lesson studentدرس پژوهی معادل کاری برای 

حرفه ای معلمان است که توسط گروه های درس پژوهی به کار گرفته می شود . وفرصتی ایجاد می کند تا 

 ارائه کنند .  معلمان بتوانند برای فعالیت های آموزشی با کیفیت ترین شیوه ها را طراحی و

طرح درس مورد پژوهش  به  در درس پژوهی معلمان یک گروه  درس مورد نظر را انتخاب می کنند و

گروه  درس مورد پژوهش را در یک صورت مشارکتی گروه تهیه می کنند . پس یکی از اعضای داوطلب 

شواهد داده هایی را در مورد  سایر اعضای گروه به مشاهده ی آن می پردازند و کالس تدریس می کند و

در نشست ارزیابی که پس از جلسه ی د . جریان تفکر و نحوه ی یاد گیری دانش آموزان جمع آوری می کنن

 مایه ی باز اندیشی و تفکر عمیق درباره ی آنچه رخ داده است می پردازد . و هگرو -تدریس برگزار می شود

فعالیت های آموزشی انجام شده در ارتباط موضوع مورد نظر ارزیابی کرده در صورت نیاز با اصالحات الزم 

)راهنمای طرح درس پژوهی  نوشته وآزاد در کالس اجرا می نمایند . طرح درس دیگری را برای بار دوم

،1393) 
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درس پژوهی عالوه بر اینکه باعث بهبود یاد گیری دانش آموزان می شود هم چنین باعث ارتقای فرهنگ 

آموزش وتولید دانش حرفه ای در کالس می شود . می توان گفت درس پژوهی  به مثابه ی هسته ی تعقییر 

 (1392در نظام آموزشی است که پژوهش را از درون کالس شروع می کند . )بختیاری ،تحول  و

 چگونگی ایجاد عالقه در همکاران جهت انجام پژوهش

نو آوری فرهنگ وتمدن در هر جامعه ای در  گروی میزان توجه وکیفیت پرداخت به آموزش  حیات پویایی و

فرهنگ تحوالت نوین در چارچوب  نبش اصالحات ووپرورش آن جامعه است . در جامعه کنونی ما که ج

کارهای فرهنگی ، سیاسی واجتماعی را تحت تاثیر قرار داده  و ساز قانون اساسی همه اندیشه ها ، نگرش ها و

پرورش جایگاه ویژه ای دارد . به نحوی که روند توسعه ی پایدارو همه جانبه بودن عبور از  آموزش واست .

 منزل مقصود نمی رسد. بستر آموزش وپرورش به

 برای ایجاد تحول بنیادین از مدرسه وآن هم از مدیر مدرسه ومعاونین شروع کرد .

یک مدیر معاون برای ایجاد تغییر اثر بخش  در کل ساز مان خود ویا در بین کارکنان باید در جداول خودش 

به طور کلی معرفت عمومی را دارای بینش علمی باشد وبرای این منظور می بایست عدت به نقد وبرسی و 

جزو عادات خود کند  وبا ژرف اندیشی و تفکر منطقی سده رااز ناسده تاریک را از روشن ، درست را از 

تمیز دهد از این راه معرفت عمومی پیوسته در معرض پاالیش علمی وتضادی فرا می گیرد . )او نادرست ، 

 (1383ینده نظر داشته باشد .)عالقه بندبه آ باید در حال زندگی کند از گذشته بیاموزد و

فراهم کردن شرایط رهبری و مدیریت اثر بخش در آمورش و پرورش مستلزم داشتن چشم انداز ودیدگاه 

خاصی است که بتواند راهنمای اندیشه و عمل قرار گیرد. اداره مدرسه مستلزم نگرش آگاهانه به اهداف و 

قابل مالحضه ای است پیدا معاون به هیچ ارزش  آگاهانه مدیر ومسائل آموزش وپرورش است . بدون دیدگاه 

 (1383نخواهد کرد )عالفه بند
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دیگری ممکن  دهد ودلسوز  فوق گروه داشته باشد وهمیشهآمدانه و معاون ممکن است حالتی  یک مدیر و

مقاصد است نقش خودشان را کمک به گروه بدانند و سوی وظیفه ی خود یاری کردن به گروه از تعیین 

وظیفه ی خویش را در این حالت در کار کردن میان گروه انجام می دهد ودر این حالت است که  است . او

این راه نیز تنها راه قابل توجیه  انداختن همه امکانات گروه را یاری کند و یک مدیر یا معاون می تواند با بکار

 رهبری است. مدریت و

و تصویب  ن به امر پژوهش مستلزم سیاست گزاری ، طراحی وتدوینبنابراین برای عالقه مند سازی معلما

)مدیریت  تجربیات ارزنده ی جامعه ی جهانی است . تحقیقات علمی و متکی بر واجرای برنامه ای سنجیده و

 (1380آموزش وپرورش

حل ، تفکر ،یافتن راه مساوی درسه باعث تعاون اشتراک مشارکت دادن معلمان و دانش آموزان در امور م

انگیزش ،حس مسئولیت وسرانجام  قضاوت  وبخش زندگی با دیگران ،نقش پذیری ، احساس تعلق وعضویت ،

 وهمکاران ، اصول مدیریت(کوتنر کار می باشد . )احساس شادمانی و خرد مندی از نتایج 

وبه محترم شمردن شخصیت معلمان توسط مدیر یا معاونین آنان را نسبت به کار خود احترام گزارد 

وچنان محیطی در جلسات شورای آموزشگاه به وجود آورد که پیشنهادهایشان توجه شایسته معطوف سازی 

هر معلمی فرصت اظهار عقیده ونظر داشته باشد . وفعالیت های گروهی را که موجب پیدا شدن روابط 

اهم سازد که هم ودر آموزشگاه چنان اوضاعی برای کار کردن فرصمیمی میان افرادی کرد تشویق نماید 

 آسایش معلمان را متضمن سازد وهم سبب جلب عالقه آنان به امر پرورش گردد.

ایجاد محیط مطلوب ومناسب عاطفی مستلزم نکات دیگری نیز هست .  بنابر این رهبر گروه باید شخصی 

شود .)تا زمانی دارای آگاهی باالیی نسبت به مسئله باشد که موجب بروز استعداد دیگران  فروتن ، خونگرم و
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سرگردانی در کارها ادامه خواهد داشت  همفکری بین گروه به وجود نیاید تعارض و که موافقت و

 (1383.)طوسی

عالقه مند سازی به اقدام پژوهی بیان کردن اهمیت  واز دیگر راههای ترغیب معلمان به امر درس پژوهی 

ومسائل کالس از این طریق  به راحتی حل شده  این فعالیت و توضیح اینکه این کار باعث شده که مشکالت

 معلمان می گردد. باعث تقویت علمی فراگیران و

 نظر همکاران درباره اجرای طرح درس پژوهی 

همکاران در جلسه دوم شورای معلمان هر کدام جهت اجرا وعالقه مندی گروهی از همکاران به اجرای طرح 

 درس پژوهی هر کدام نظری رابیان نمودند .

، این فهم  متنوع و گوناگونی را می طلبدست که روش های راهی  الف: ازآنجا که پژوهش در عمل در واقع

گرفته نشود . این پژوهش جایگزین روش اشتباه روشی خاص در آموزش  باید درست صورت گیرد . تا با

، بلکه در  ددهی نیستیادگیری یا شیوه ی ساختن گرایی در فرایند یا –سخنرانی با شیوه ی فعال یاد دهی 

امکانات فراهم موجود می تواند  فرایند پژوهش معلم به تناسب موضوع پژوهش  بنا به شرایط موقعیت و

 فناوری های متنوع بهره گیرد . یادگیری رسانه های گوناگون و –ازروش های گوناگون یاددهی 

ج کار پژوهشی معلم دردرجه ی اول این نوع پژوهش عامل رشد حرفه ای معلم به شمار می آید . نتای : ب

را فراهم می کند . اورا نسبت به افت در مشاهده ی رفتارهایی که قبال به آنها بی توجه  حیات رشد تفکر او

دریچه هایی نو از چگونگی طرز برخورد با مسائل ومشکالت را پیش سوی او  ، بوده کنجکاو وحساس می کند

 دراو تقویت می کند . رامی گشاید . همکاری، همیاری ومشارکت 

اگر کسانی را می شناسید که بر این باورند که زنده اند ولی  –ج: توانایی حل مسئله از طریق درس پژوهی 

بعضا مسئله شان را  زندگی نمی کنند ، احتماال معنی آن این است که توان حل مسئله ی خود را ندارند و
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خود به مسئله « راه حل»می کنند یا به شیوه ای حل کنند که  انکار آن را می پوشانند و جا به جا میکنند یا

ی تازه ای تدبیل شود ، در حالی که تصور می کنند آنرا حل کرده اند ، به قول پیتر بعضی از مسائل ما ناشی 

غافل از اینکه شیوه یطرح  از راه حل های دیروز است . دیروز فکر می کردیم مسئله مان را حل کرده ایم ؛

 خودشان مسئله امروز شده اند.با راه حل  ند حل آنوروش فرای مسئله

ن همکاران داوطلب آگاهی یافتمشارکت ها د : نظور دیگر همکاران  برای انجام درس پژوهی به صورت 

ازچگونگی انجام طرح درس پژوهی توسط بنده بود که این کار چون با همکاری مدیر مدرسه انجام می 

در واقع یادگیری هرچیزی موجب ایجاد عالقه می گردد.  با انجام طرح داشتند و گرفت  وهمه ی همکاری را

ا چگونگی اجرای طرح درس پژوهی  موجب جلب و جذب همکاران به انجام این طرح پس آشنایی همکاران ب

 در مدرسه گردید . 

معرض یاد گیری اهمیت انجام طرح درس پژوهی:دردنیای شتابنده ی امروز ودر حالی که دانش آموزها در 

آموزشهای گوناگون هستند ، معلمان ما برای ماندگاری حفظ نقش معلمی خود راهی جز انجام تحقیق 

یادگیری ندارد ازاین زاویه است که درس پژوهی فعالیتی در جهت بهبود امر  –وپژوهش در فرایند یاددهی 

تدریس ،  ا همکاری یکدیگر ی ،تدریس است که درآن معلمان دروس مورد نظر خود را به طور مشترک وب

 بیش از مبانی نظری آموزش و ،تحلیل کرده ودرآن ها تجدید نظر کنند . دردرس پژوهی  مشاهده وتجزیه و

ارزیابی روش های تدریس ، خود ارزیابی وفعالیت های   کاربردی )آموزش( ، یادگیری مهارت های علمی و

ا انتخاب کرده وطرح درس مورد نظر را به صورت مشارکتی آموزشی را می آموزند . معلمان درس مورد نظر ر

 (1393گروهی تهیه می نمایند . )محمد دشتی
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درس پژوهی عالوه براینکه به عنوان گاهی برای توسعه ی  حرفه ای معلمان به شمار می رود امادرواقع این 

توانمندی دانش آموزان توسعه ی  فرهنگی با هدف به بود فرایند تدریس انجام می شود وباید در خدمت 

 (1392باشد . )رشد ابتدایی،

ماباید در مدارس آموزش وپرورش به دنبال یایجاد فرهنگ درس پژوهی باشیم ، درس پژوهی واستفاده از 

این روش در تدریس و کالس داری باعث می شود نیروهای پراکنده دور هم جمع شوند وبا افزایش مهارت 

علمان ، شاهد آثار مثبت این روش در سطح مدرسه ورضایتمندی بیشتر وهم زیستی حرفه ای م گو گفت و

می تواند  تنها یک مجری نیست وخودش  دانش آموزان باشیم . باید توجه داشته باشیم که معلم ابتدایی ،

در جریان فرایند تدریس نقش فعال وپویا داشته باشد. بهره گیری از روش درس پژوهی می تواند به تحولی 

 (1393روش های بهسازی آموزش وتوانمندسازی معلمان می شود.)خراسانی  بزرگ در

 یه وتحلیل اطالعات وتجز

پس از مطالعه وبرسی منابع علمی ونظرات همکاران ودانش آموزان ودقت در اهمیت اجرای درس پژوهی و 

چرا معلمان نکات قوت وضعف راههای ترغیب معلمان به انجام درس پژوهی در مدرسه غدیر کیان واینکه 

عالقه ای به انجام اجرای طرح درس پژوهی  در مدرسه ندارند . خالصه یافته های حاصل از تجزیه وتحلیل 

 منابع علمی و نظرات همکاران به شرح ذیل تدوین گردید .

 نکات قوت و ضعف از نگاه مجریان الف:

 عدم آشنایی معلمان باطرح درس پژوهی وچگونگی اجرای آن-1

 فتن طرح درس پژوهی با اقدام پژوهیاشتباه گر-2

 زمینه وابزار بیشتری برای یادگیری درجمع دراختیاردارند.در این  دانش آموزان-3
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متری در گروه با مقاومت  ک شرکت کنندگانو  روحیه  انتقاد پذیری همکاران در جمع تقوت شد -4

 اشکاالت کار خود را  می پذیرفتند.

د بود و به نظر می رسید دانش آموزان بیش از حد مورد تقدیر قرار می  یادخالت معلمان در کار آموزش ز-5

 گیرند.

در حین اجرای این روش متوجه شدیم اگر راهکارهای مناسب مورد عالقه ی بچه ها به کار گرفته شود -6

 در کارها مشارکت می کنند. آنان با انگیزه ی بیشتری یاد می گیرند و

 راگیر محور، سوال محور در فرایند مدارتاکید برارائه تدریس های ف-7

 تاکید بر روش های نوین وفعال تدریس در تمام مراحل تدریس-8

 به روز بودن اطالعات ارائه شده در تدریس  تخصصی و -تاکید بر صحت علمی-9

 درس پژوهی در کلیه ی مراحل تدیس وعملیاتی کردن مفاد اسناد باالست.کار مثبت تاکید بر -10

 نظارت برآن ه حل جدید وموقتی: وانتخاب را

اکثر همکاران مقاومت نموده و بعد از نشست در شورای معلمان وآشنایی همکاران با اجرای درس پژوهی 

 راضی به همکاری نبودند که مدیر وبنده برای آنها توضیح الزم را داده که انجا

وع به روش درس پژوهی باعث این طرح چه فرایندی داشته وخواهد داشت مثال اجرای تدریس یک موض 

مشارکت دیگر معلمان هم پایه وناظر و مدیر و معاون در امر تدریس گشته که این کار خود نقاط قوت زیادی 

  از جمله

 آموزش و یادگیری باعث بهسازی و

 تاکید بر خالقیت و نوآوری 
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 ی عمل کارگزاران آموزشی ودرس پژوهی الگوی عملی و باز بینی مداوم الگوهای ذهنی و باز اندیشی مشارکت

 مر آموزش در مدرسه محسوب می شود .الگویی موثر برای بهبود مست

درس پژوهی به مثابه روش نوین پژوهش وهسته های کوچک تحول درآموزش ، به گسترش پژوهش و  

 تولید دانش حرفه ای در مدرسه کمک می کند.

لسه ی بعدی شورای معلمان افراد عالقه مند که بعد از ذکر این فواید نقاط قوت  مفرد گردید  در ج

در جلسه دوم عالوه بر ذکر فرایند  وداوطلب یک گروه تشکیل داده که بتوانیم آنرا در مدرسه اجرا نماییم .

باعث آوردن رتبه گذشته نقاط قوت جدید از جمله اینکه اجرای این طرح در مدرسه اگر تجربی انجام گیرد 

اهد شد که از سوی مدیر اداره و یا مدیر کل مورد تقدیر قرار خواهد گرفت . در شهرستان وحتی استان خو

  باالخره یک گروه به سرپرستی اینجانب تشکیل گردید . 

ور وسلگی هر کدام یک راه حل بیان نمودند ومقرر شد که با اجرای این طرح در این جلسه خانم پویا و کرمپ

با نوشتن طرح درس و ارزش تدریس جمع « مع فرایندیج»که تدریس جمع های سه رقمی در پایه سوم 

که فیلم وعکس آن نیز گرفته شود ، د صد گان اجرا شود . مع از طریق یکان بعد ده تایی و بعها به صورت ج

باالخره این طرح درس اجرا شد اما جوابی داده نشد . انتظاری که ما از تدریس داشتیم به دست نیامد . 

در جلسه ی بعدی  شورای معلمان  بنده معاون آموزشی رسیدند .  ن به هدف درسیعنی اکثر دانش آموزا

وخانم سلگی و آقای غیاثوند مدیر مدرسه راه حل دیگری برای اجرای طرح درس جدید تدریس وایجاد عالقه 

در همکاران برای اجرای درس پژوهی توضیحات الزم داده شد از جمله اینکه متاسفانه مجری بیشتر جنبه 

یعنی به تدریس به روش سخنرانی را بدون  فعال نمودن دانش آموزان در امر تدریس انجام می دادند .  ی

این نقطه قوت درس پژوهی که جنبه ی مشارکت پزیری و تعاملی بودن طرح درس توجهی نشان  نمی داد . 
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همکاران نیز توجه درس پژوهی نتیجه ای از پیش  نوشته شده نیست باید به حمایت مدیر ومعاون ودیگر 

 داشت . 

پس از انجام راه حل جدید ما به این نتیجه رسیدیم با اینکه توانستیم گروهی را از میان معلمان انتخاب 

کرده وآنها را به اجرای طرح درس پژوهی عالقه مند سازیم متوجه شدیم که این طرح متاسفانه جواب 

حلی بودیم که گروه از روی رغبت وعالقه کار خود را انجام  بنابراین به دنبال راهدرست ومنطقی به ما نداد . 

« 1383د ، دکتر علی عالقه بن»بنابراین همان طور که داده نه از روی گرفتن نمره ارزشیابی وتشویقی ، 

مستلزم داشتن چشم انداز ودیدگاه و مدیریت اثر بخش در آموزش وپرورش رهبری فراهم کردن شرایط 

اهنمای اندیشه و عمل قرار گیرد وبدون دیدگاه آگاهانه مدیرو معاون به هیچ ارزش خاصی است که بتواند ر

قابل مالحضه ای دست پیدا نخواهد کرد . بنابراین عالقه مند سازی معلمان به امر پژوهش مستلزم سیاست 

نده ی علمی وتجربیات ارزمتکی بر تحقیقات  گزاری ، طراحی ، تدوین ، تصویب ، اجرای برنامه سنجیده و

 (1380جامعه جهانی است . )مدیریت در آپ

 برای کار درس پژوهی به نظر نمی رسند  بنابراین روش به کار  گرفته شده بیشتر روش های فردی هستند و

 (2گرد آوری  اطالعات شواهد )

این قعیت های مناسب از در مو و پیشرفت حاصله اطالع پیدا کنند و برای اینکه معلمان دیگر از روند کار

بنده در جلسه بعدی شورای معلمان گزارشی از روند کار از اول تا حال را ارائه دادم روش ها استفاده کنند . 

بنابراین دیگر ونظر اینجانب را در مورد نقاط ضعف و قوت طرح فوق از دیگر همکاران خواستار شدم . 

وه به اجرای تدریس به روش درس همکاران هر کدام راه حلی را ارائه نمودند که موجب عالقه مندی گر

 نقاط ضعف برطرف گردد .  پژوهی شده و
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مثال یکی از همکاران گفت : این گونه نیست که بگوییم معلمی که دیروز بدون طرح درس به کالس می 

یا حتی طراحی کند و آن را درس پژوهی  متن دیکته شده ای را تدریس و رفت ، امروز باطرح درس برود و

مهندسی و طراحی کالس درس تدریس را به عهده دارد و برای لم در این طرح درس پژوهی معبنامیم . 

تدریس وآموزش مانند آبگوشتی است که برای لذیذ »ایفای نقش باید آمادگی های الزم را داشته باشد . 

که جوابی بنابراین بعد از برسی مرحله ی ا ول تدریس لذت بردن دانش آموز باید کامال جا بیفتد .  شدن و

نقاط ضعف آن را برسی کرده این بار از گروه خواستیم که در نوشتن طرح درس از دیگر  درست نداد و

چون ما در درس پژوهی دنبال رشد حرفه ای در فرایند تدریس از آنها یاری بطلبد .  همکاران کمک گرفته و

جمع »را طراحی نموده که در آن معلمان هستیم . بنابراین همکاران با مشارکت یکدیگر طرح درس جدیدی 

این در کالس سوم را این بار از طریق جمع از هزار تایی بعد صدتایی وبعد یکی شروع می شود . « فرایندی

نمود « درس پژوهی »جدید به روش  بار خانم پویا با مشارکت دیگر اعضای گروه سعی در اجرای طرح درس

از روش مشارکتی و فعال  یعنی در این قسمت دانش آموزان  در اجرای تدریس خانم پویا سعی در استفاده. 

حالتی فعال وپویا داشتند و معلم به عنوان راهنما تدریس را رهبری می کرد . اعضای دیگر گروه نیز ناظر 

از فعالیت آنها عکس گرفته شد . بعد از پایان آموزش اکثر دانش آموزان موضوع  وتدریس طرح درس بودند . 

که این امر با پرسش از  در جریان تدریس حالتی شاداب و فعال داشتند . وبی یاد گرفته بودند ودرس را به خ

 دانش آموزان مشخص شد .

 ارزشیابی تاثیر اقدام جدید وتعیین اعتبار آن :

پس از جمع آوری الزم درباره ی اقدامات صورت گرفته ومشاهده ی رفتار مثبت به وجود به وجود آمده در 

تا مشخص شود اقدامات فراگیران جلسه ای با حضور اعضای گروه در مدرسه تشکیل گردید . یاد گیری 

در این جلسه که بعضی از اولیا انجام شده تا چه اندازه برای دانش آموزان و معلمان مفید و موثر بوده است .
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اثوند و بنده حضور فراگیران نیز حضور داشتند همکاران خانم پویا ، کرمپور ، سلگی مدیر مدرسه آقای غی

درس »داشتیم همگی با سوال هایی که در کالس از دانش آموزان داشتیم به این نظر رسیدیم که انجام طرح 

یاد گیری بوده که خانم  –فعال بودن دانش آموزان روشی موثر برای یاددهی  با مشارکت دیگران و« پژوهی 

 مودند . سلگی و کرمپورنیز به عنوان ناظر این روش را تایید ن

تاکید اعضای گروه بر ارزیابی فرایند کار و نه فقط کار معلم بود این روش باعث تغییر در نگرش معلمان 

 نسبت به تدریس جمع های فرایندی شد ودر پایان کار، شوق تغییر را در وجود همه ی همکاران دیدیم . 

 کار گروهی منسجم باعث یاد گیری پایدار در دانش آموزان شد .

متناسب با آن مسئولیت کار واگزار شده  تقسیم وظایف به توانایی های اعضای گروه به خوبی توجه شده ودر 

باید با توجه به محدودیت ساعات درسی به این موضوع  رویکرد محور، عمال زمان بر است و فعالیت وبود . 

  . هم توجه شود . پژوهش بدون برسی زمینه ها وداشتن اطالعات کافی ممکن نیست

 نتیجه گیری :

س پژوهی الگوی بهینه سازی عمل کارگزاران آموزشی ست که بر چرخه ی پژوهش ، یادگیری گروهی ، در

کیفی ، مشارکتی ، مداوم کارکزاران آموزشی شامل بیان مسئله ، شراحی ، بازاندیسی عمل و بازبینی یافته ها 

تعیین و پرسش های پژوهشی در کالس درس را  استوار است. ابتدا معلمان مسائل آموزشی مدرسه را بررسی

می کند . سپس طرح درسی برای انجام پژوهش مشارکتی در آموزش پیشنهاد می کنند . آنگاه آنرا به اجرا و 

مشاهده می گذارند و سپس به ارزیابی و بازاند یشی فرآیند عمل و بازبینی پیش فرض های ذهنی کارگزاران 

 آموزشی می پردازند .

فرآیند ، یادگیری از یکدیگر به صورت مشارکتی سازماندهی می شوند و در عمل به ظرفیت  مدارس  در این

برای گسترش یادگیری سازمانی ، تولید و به کارگیری دانش حرفه ای ، شوق تغییر در مدرسه و گسترش 
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پژوهی به ویژه طریق درس ظرفیت تغییر خود پایدار افزایش می یابد . سازماندهی فرصت های یادگیری از 

در برنامه های پرورش حرفه ای معلمان برای فراهم سازی امکان فعال بودن ، خالقیت ، گفتگو ، یادگیری و 

 ( .1391پژوهش مشارکتی سازنده است ) سرکار آرانی ، 

برای تغییر و تحول در فرهنگ آموزش ، باید به رشد حرفه ای معلمان توجه و تاکید شود و تدریس گروهی 

یادگیری کمک کند . بنابراین برای  –از رویکرد هایی است که می تواند به بهبود فرآیند آموزش یکی 

و اجرای آن در مدرسه ابتدا باید آنها را نسبت به  «درس پژوهی  » عالقمند سازی همکاران به اجرای

با روش های  « درس پژوهی»چگونگی انجام طرح آگاه نمود ، مزایای آنرا مطرح کرده و در ایجاد گروه  

و گوناگون عالقه مند نمود . آنها باید طرح را در یک کالس اجرا کرده ابتدا طرح درسی نوشته آنرا اجرا کرده 

اگر جواب درست ندارد ظرح درسی جدید نوشته و آنرا با مشارکت اعضای گروه در کالس درس موضوع را 

 تدریس نماید . 

 

 : شنهاداتیپ

 : یکاربرد

 . میطرح آشنا ساز یاجرا یدر مدرسه همکاران را با چگونگ یدرس پژوهانجام  یبرا -1

و شورا و استفاده از  یو خرد جمع یحتما کار را به صورت مشارکت یطرح درس پژوه یدر اجرا -2

 . طرح درس مشارکت داشته باشند ی هیدر ته دیگروه با یاعضا یو همه  میطرح درس انجام ده

 سیشده و تدر دیمعلمان نوجه و تاک یبه رشد حرفه ا دیهنگ آموزش ، باو تحول در فر رییتغ یبرا -3

 . کمک کند یریادگی –آموزش  ندیباشد که به بهبود و فرآ یبه گونه ا
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از آنچه انجام گرفته حتما صورت  یابیارز دیبا یهر موضوع درس " یدرس پژوه "بعد از انجام طرح  -4

 . ردیگرفته نشده دوباره انجام پذ ادیان توسط دانش آموز ی. اگر موضوع بخوب ردیپذ

 . کردن مفاد و اسناد باال دست یاتیو عمل سیمراحل تدر ی هیدر کل یکار بست درس پژوه -5

در جهان امروز  رایدر کالس درس که از مهارت حل مسئله مهم تر است . ز یجو پژوهشگر جادیا -6

 تیمطرح شده اهم یکردن پاسخ پرسش ها دایپظرح پرسش به مراتب از مهارت  ییتوانا ای یابیمسئله 

 . دارد یشتریب

توجه شده و متناسب  یگروه به خوب یاعضا یها ییبه توانا یدر انجام درس پژوه فیوظا میدر تقس -7

 .شود یکار واگذار م تیبا آن مسئول

 

 

 

 : یپژوهش

 د؟یینما یبر دانش آموزان را بررس یدرس پژوه ریتاث -1

 در کالس درس چه بوده است؟ یآموزگاران به درس پژوه شیرد گرادستاو نیبزرگ تر -2

 .کرد یرا بررس یاقدام پژوه ای ینسبت به مورد پژوه " یدرس پزوه " یژگیو ایو  ازیامت نیمهم تر -3

 دارد ؟ ریآموزگاران تاث یحرفه ا یتا چه حد بر توسعه  یدرس پژوه -4
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 : منابع فهرست

بهبود و  یها از معلمان جهان برا دهیا نی، بهتر ی، شکاف آموزش برتیه مزیو ج مزیج ، گلریاست -1

 .1383آموزش کالس درس ، انتشارات مدرسه ، تهران ، 

 .1382، نشر روزگار ، تهران ،  یو مدرن ساز ی، محمد رضا ، اصالحات آموزش یسرکار آران -2
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و پژوهش در عمل ، تهران ، وزارت آموزش و پرورش  یعمل ی، اقبال ، راهنما ایپو یقاسم -4

 .1380،  تیو ترب میتعل یپژوهشکده 

 یی، معاونت آموزش ابتدا یطرح درس پژوه یی، راهنما ی، دفتر آموزش دبستان یآموزش یگروه ها -5

 93-92 یلیسال تحص

 .1383نور ، تهران ،  امی، انتشارات پ یآموزش تیری، اصول مد یمند علمعالقه  -6

 .1383، تهران ، کوهسار ،  ی، محمد عل ی، ترجمه طوس مبلیک لزیوا -7

 1385، آذر  3شماره  جدهمیه ی،دوره  ییرشد آموزش ابتدا -8

 .1393بهمن  5شماره  جدهمیه ی، دوره  ییرشد آموزش ابتدا -9

 .1392 ی، د 4و نهم شماره  ستیب ی، دوره  یآموزش یرشد تکنولوژ -10

 

 

 

 

 

   


