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 چکيده
د. هدف کنمی ايجاد ات متفاوتیتاثير، مختلف ايهمواجهه با استرس با شدت و زمان

تاثير استرس حاد بر يادگيري در دو جنس نر و ماده  یپژوهش حاضر تعيين چگونگ

. استگرم( در مدل يادگيري احترازي غيرفعال 25-20)  NMRIنژاد سوريهاي موش

هاي سر موش نر و ماده به صورت مجزا، بطور تصادفی در گروه 64در اين مطالعه تجربی، 

معيار  هاهاي استرس حاد قرار گرفتند. در تمام گروهگروه تايی شامل گروه کنترل و 8

. جهت تجزيه بودميزان حافظه، زمان تاخير ورود حيوان به محفظه تاريك دستگاه تست 

نتايج  .داستفاده شهمبسته و آزمون تعقيبی توکی  t ،واريانس ها از آزمونوتحليل داده

حاد، بالفاصله قبل از آموزش استرس  درمحدوديت حرکتی  دقيقه 30د که انشان د

. با افزودن (P<01/0)شودمی آزمون يادگيري، سبب افزايش معنادار عملکرد يادگيري

دچار  يادگيري وديد تش استرس محدوديتی، استرس به سردها در آب وري موشغوطه

د که استرس بسته به ميزان و داهاي تحقيق حاضر نشان د. يافتهش (P<001/0اختالل )

 .وقوع، نقش مهمی در تعديل فازهاي مختلف يادگيري اطالعات تازه آموخته داردزمان 

 .درس پژوهی، ايران، چالش، راهبرد : يديکل واژگان
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 4 سهيال اکبري،  3 فاطمه غالمی،  2  انسيه شاکري،  1 ميالد ریحانپور

 .مند رسمی آموزش و پرورششناسی ارشد تکنولوژي آموزشی؛ کاردانشجوي کار 1
 .کارشناس آموزش ابتدايی؛ کارمند رسمی آموزش و پرورش 2
 .آموزش ابتدايی؛ کارمند رسمی آموزش و پرورشکارشناس  3
 .کارشناس آموزش ابتدايی؛ کارمند رسمی آموزش و پرورش  4

 
 نام نويسنده مسئول:

 ميالد ریحانپور 

 بررسی چالش هاي پيش روي فرآیند درس پژوهی

 ها و ارائه راهبرد براي مقابله با آن در ایران
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 مقدمه
امروزه پيشرفت هر جامعه، در گرو توان آموزشی آن جامعه بوده و کارايی هر نظام آموزشـی را بـا سنجش ميزان دستيابی دانش آموختگان 

مـی تـوان بـرآورد نمـود. آموزش در حقيقت فرآيند از پيش تعيين شده با اهداف خاصی است که بين يك  ،آن نظام، به هـدف هاي آموزشـی

هرچند که يادگيري  اصلی آن، يادگيري می باشد؛فرد متبحر از لحاظ علمی و عملی در آن زمينه و تعدادي فراگير صورت می گيرد و هدف 

اکنون در اين دنياي (. 2013دست يافت)وانويپا، ،تعيين شدهاهداف به اين مهم در راستاي مقوله وسيعی است، اما با هدايت صحيح می توان 

آنجايی که کيفيت با توجه به نيازهاي هر جامعه تعريف می شود  نظام هاي آموزش جهت بقا خود ناگزير از ارتقاي کيفيت هستند و از ر،متغيي

و بودن به اين نيازها و همچنين سازگاري و تطابق با پويايی علوم، رشد و تغييرات روز و اين نيازها در حال تغيير دائمی هستند، براي پاسخگ

محور بايد، تحول و پژوهش افزون دانش بشري، توسعه سريع فناوري هاي اطالعات و ارتباطات و همچنين حرکت جوامع به سمت جوامع دانش 

هاي آموزشی بدون تحول ساختاري متناسب با زمان و ساير تغييرات پيرامونی را سرلوحه ي اقدامات خويش قرار دهند. به عبارت ديگر، نظام 

تحوالت صورت گرفته در ده هاي اخير  به جايی نخواهند برد.به منظور دستيابی به اهداف نظام آموزش در خيزش به سمت جهانی شدن، راه 

 .صالحات آموزشی را امري اجتناب ناپذير و جهانی ساخته استااست؛ از اين رو، روند تحوالت در دنيا،  نيز متاثر از همين عوامل بوده

از آفريقاي جنوبی تا ژاپن، همه جا، شوق تغيير و آهنگ  ي خليج فارس و تا اقيانوسيه و ازچين تا امريکا، ازانگليس تا کشورهاي حوزه

زي معلم و غنی سازي فرايند آموزش و يادگيري هاي اصالحات آموزشی، به توانمندسا شود. بيشترين توجه برنامه تحول در آموزش ديده می

کنند  اي معلمان است. جوامع به اين نکته اذعان می يکی از عناصر کليدي در بسياري از اين اصالحات، توسعه حرفه(. 1391است )کاميابی، 

تغيير دهند، بلکه آنها همچنين از مهمترين هاي آموزشی بايد خود را  که معلمان نه تنها يکی از متغيرهايی هستند که در جهت بهبود سيستم

(. نيز بر نقش معلم در امر اصالحات تاکيد دارند 1384استيگلر و هيبرت ) (.2003باشند)ريمرس،  عوامل تغيير در اين اصالحات آموزشی می

و ساير عوامل مهم در آن مشارکت فعال اي اجرا کند، مگر اين که معلمان  معتقدند که اياالت متحده نمی تواند براي بهبود آموزش برنامه  و

 هاي آموزش جلب نشود، عاقبت تأسفباري در انتظار است. داشته باشند و اگر همکاري معلمان براي بهبود روش

اي معلمان مورد توجه قرار گرفته است. فرايندي که اين مشارکت را با  مشارکت و همکاري به عنوان يك عامل اساسی در توسعه حرفه 

 شکل اوليه اي از رشد حرفه درس پژوهی(. 2015سازد را درس پژوهی اطالق می کنند)نگانگ و ديگران،  بر اهداف خاصی عينی میتمرکز 

 اي معلمان در ژاپن است. هدف آن بهبود مستمرتدريس )آموزش( است، به گونه اي که دانش آموزان بتوانند مطالب بيشتري را بياموزند. تمرکز

شکاف آموزشی »در (، 1381اصلی اين روش، چنانکه استيگلر وهيبرت)تمرکز . وه تفکر و يادگيري دانش آموزان استاوليه آن نيز بر نح

درس ". مالک سنجش درموفقيت آموزان است، نه کار کردن معلمان اند، تدريس است، نه معلمان، کار کردن دانش اشاره کرده« )يادگيري( 

يند است، اما نه هدف اوليه ي آن ) بختياري، ثانويه فرا يك درس. تهيه دروس بهتر نتيجه جانبی ويادگيري معلمان است نه توليد  "پژوهی

1387.) 

درس پژوهی به زبان ساده مطالعه و پژوهش جمعی پيرامون عمل تدريس است . بعنوان يك معلم حرفه اي بيا و در روش تدريس خود  

به اين ترتيب شما گام در مسير درس پژوهی نهاده ايد روشی که پايه توسعه مستمر  تامل کن! حتما روش بهتري براي تدريس وجود دارد .

 در اين روش، خود را در چرخه ي(. 1391حرفه اي شماست و شما را در مسير يك معلم حرفه اي و فکور به حرکت وا می دارد )بهادري، 

ت درگير می کنند. زمانی که معلمان به تدريس مشغول اند، فرصت بهبود تدريس که بر برنامه ريزي، مشاهده و اصالح طرح درس متمرکز اس

پژوهی است که در آن معلمان، بيشتر متوجه  -کمی براي چنين تمرکزي دارند. بررسی چگونگی تفکر و يادگيري دانش آموزان بخشی از درس

عنوان بخشی از زندگی آنان، براي درک مفهوم  ان، بهجانبة معلم شوند )استيپانك و همکاران، .( رشد و توسعة همه آموزان می احساسات دانش

دانند و معتقدند  سازي تجارب آموزشی آنان نيز اهميت دارد. بيشـتر معلمان ژاپنی، آموزش و يادگيري را عملـی مشارکتی می بلوغ و غنی

عمل  انديشـی عمل اشتراک بگذارند و باز ها و تجارب را به هاي يادگيري است تا ايده ساختن فرصت بهترين راه بازآموزي معلمان، فراهم

 (.1394هاي کوچك يادگيري و شبکه هاي کاري مرتبط انجام دهند)بختياري و مصدقی نيك،  تربيتی را از طريق بحث در گروه

اين پردازند. در  در فرآيند درس پژوهی، گروهی از معلمان که درس واحدي را آموزش می دهند مـشترکاً بـه طراحـی درس خود می

سپس يکی از اعضاي گروه همان درس را که مورد مطالعه قرار گرفتـه و  .کوشند تا بهترين شـيوه آمـوزش آن درس را تهيـه کننـد کار می

 دهنـد. اعـضاي مشاهده کننده، فعاليت کند و بقيه اعضاي گـروه او را مـورد مـشاهده قـرار مـی بـراي آن طـرح تهيـه شده است تدريس می

 آموزان را به دقـت مورد بررسی قرار ميدهند و نظرات و پيشنهادهاي خود را يادداشـت مـی موزشی همکار خود و تالشها و تکاليف دانشهاي آ

کنند و  آوري شده از راه مشاهده را تحليل می هاي جمع شوند و داده کننـد. پـس از اتمـام تدريس معلم، همه معلمان دور هم جمع می

نمايند. گام بعدي اين است کـه بـا توجه به پيشنهادهاي داده شده طرح درس را مورد بازنگري  نهادهاي خود را مطرح میها و پيش آموخته

شود، اما اين بار به وسيله عضو ديگري. اين کار  افزايند. باز هم به آموزش درس اقدام می دهند و ضمن رفع نـواقص بر غناي آن می قرار می

 (.   2002ادامه مييابد)لوئيس،  ،گروه از موفقيـت طـرح درس و درسـتی اجـراي آن مطمئن شوند تا زمانی که همه اعضاي
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 در شکل زير آمده است.وهی يك دوره سيکل درس پژ

 : چرخه ي درس پژوهی 1شکل 

 

رساندن به خود و همکاران يندهاي توانمندسازي معلمان براي ياري ترين فرآ پژوهی يکی از اثربخش دهند که درس ها نشان می پژوهش

 اي ذهنی است؛ ازاينه فرض ، غلبه بر ترس از تغيير، ترويج خالقيت و تفکر انتقادي و به آزمايش درآوردن پيش«يادگيري حين عمل»براي 

در حال يادگيري، بديل دارد؛ چراکه معلمان دائماً  سازي آن نقشی بی پژوهی در ايجاد سازمان يادگيرنده و فرهنگ توان گفت که درس رو، می

 (.2012فرضيه سازي و آزمايش فرضيه ها هستند )هيبرت و موريس،

آموزش و يادگيري   شود: اي معلمان می توسعهء حرفه پژوهی با تأثير در چند زمينه موجب هاي پژوهش نشان داد که درس يافته 

 يادگيري. آنان درس-بهبود فرآيند ياددهی، و همکاران و کارشناسانفکري با  تفکر مشارکتی و همه اي، افزايش اعتماد حرف، متمرکز و مستمر

 دانش معلم، ين سه حوزه عبارتند از:؛ ادانستند مؤثر می از ديدگاه گرت و همکاران-اي معلمان پژوهی را بر سه حوزهء اصلی توسعهء حرفه

پژوهی معرفی  و معلمان را از عوامل موفقيت در درسهمچنين آنان همکاري کارشناسان دانشگاهی  .هاي معلم و روش تدريس معلم مهارت

 (.2005ويلسون،  کردند)راک و

در کشورهاي آمريکا، سنگاپور، هنگ کنگ، چين، انگلستان و جمهوري اسالمی  (،1389) هاي پژوهشی دکتر سرکارآرانی ارزيابی داده

ه فرآيند ايران نشان ميدهد که درس پژوهی مدلی اثر بخش براي خلق محيط شوق انگيز براي يادگيري در مدرسه است. بر درس پژوهی عالو

فرصتی براي سهيم شدن کارگزاران آموزشی در ، سازي مستمربراي به ،«برنامه، عمل، بازبينی، و بازانديشی»  يادگيري جمعی، چرخه عمل

است. درس پژوهی به گسترش سازد و به عنوان پيش برنده تغيير و ابزار موثر بهبود مستمر آموزش در مدرسه  هاي يکديگر را فراهم می تجربه

، تاکيد بيشتر بر خودگردانی هاي افراد وع قابليتهاي مختلف و تن ، به رسميت شناختن گرايشاي با خود و ديگران و گفت گوي حرفه ها ارزش

در مدارس کمك می  ،هاي اختيار و مسووليت برابر در مدرسه ترويج فرصتو   ، خود بازانديشی عمل و خودآموزيخود پايداري تغيير، امور

 .  ندک

را با چالش هايی روبرو می بيند که پرداختن  ودهاي فراوانی که دارد، همواره خبا توجه به موارد باال، فرآيند درس پژوهی در کنار مزيت 

و  همچنين با توجه بر تاکيدات  به آن، از اهميت و ضرورت بااليی در راستاي توسعه، بهبود و گسترش درس پژوهی، برخوردار است؛ از اين رو

تشخيص مشکل و 
تعيين هدف

طراحی برنامه درس  
پژوهی

اجراي تدريس و  
مشاهده ي آن

گزارشگيري از 
تدريسف بازتاب و 

اصالح آن

اجراي مجدد  
تدريس

ه  بازتاب و مبادله يافت
ها
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، هدف از مطالعه شودمی اي معلمان و دانش آموزان  جنبه هاي خالق پژوهشی که موجب پيشرفت و تعالی حرفه سند تحول بنيادين مبنی بر 

 راهبرد براي مقابله با آنها، می باشد. پيش رو، بررسی چالش هاي پيش روي فرآيند درس پژوهی و ارائه

 

 روش
اي مقابله بررسی چالش هاي پيش روي فرآيند درس پژوهی در ايران و ارائه راهبرد بر يعنیدر راستاي پاسخگويی به مساله اصلی نوشتار، 

 ، استفاده شده است.«تحليل استدالل ها عقالنی با تکيه بر مطالعات کتابخانه اي» از روش پايه اي  ،با آنها

 

 بحث
 از مهمترين چالش هاي پيش روي درس پژوهی، می توان به موارد ذيل اشاره نمود.

  : متاسفانه در زمينه درس پژوهی راه را به اشتباه رفته ايم و در واقع هدف گم شده است؛ شايد يکی از رقابتی شدن درس پژوهی

مهمترين داليل آن ورود اين سبك از پژوهش به ورطه رقابت باشد. زمانی که هدف يك پژوهش گروهی که بايد بر اساس و ريشه گرفته از 

ی ترديد راه گم می عه معلمی باشد، صرفا به رقابت هاي بی اساس و ناسالم تبديل شود، بنياز درونی باشد و در جهت حل مساله و رشد و توس

رکت در گمراهی ادامه می بايد. فرآيند درس پژوهی در مدارس کشور ما با اين روندي که پيش می رود، نه تنها نمی تواند شود و همچنان ح

هبود کيفيت آموزش و تحقق رسالت هاي آموزش و پرورش باشد، بلکه چالش حل مساله، ببستر ساز کار تيمی، مشارکت، توسعه حرفه اي، 

نگی و نحوه فی نفسه مشکلی ندارد، اما چگو اجراي مسابقات درس پژوهی در سطوح خرد و کالن،هاي جديد نيز با خود به ار مغان می آورد. 

  به دنبال دارد. را یآن چالش هاي

 : احساس نياز  شوربختانه کمتر شاهد آن هستيم که معلمی يا گروهی از معلمان بر سر تشنگی رقابت به جاي احساس نياز درونی

و و پيرامون آن زمان بگذارند و هزينه کنند. بهتر است فضايی ايجاد شود تا معلمان بر اساس نياز  دنوهی روي آورو حل مساله به درس پژ

هبردها در اين زمينه اين است که مدير مدرسه بتواند اين امر را با درايت و از ردرونی خود به مشورت و تبادل نظر به اين مهم بپردازند. يکی ا

رح تجربه خود مديريت کند؛ براي مثال از رقابت و مقايسه همکارن هم پايه بپرهيزد و آنها را به هم فکري دعوت نمايد، اجراي فعاليت ها و ط

رک نمايد و  رقابت را بر اساس مشارکت معلمان هم پايه در يك پايه، با مشارکت و مشتي هم پايه را تا حد امکان ادغام هاي مختلف کالس ها

بهتر است به جاي توجه به رقابت،  معلمان هم پايه در پايه هاي ديگر قرار دهد. البته راهبرد چند معلمی در اين زمينه، تاثير بسزايی دارد.

مکاري و به اشتراک گذاري اطالعات و تجربه ها؛ حتی در صورت اجراي روش هم پايه)حتی در صورت ه نمره ارزشيابی به معلمان درس پژوه

 چون اين عمل بيشتر انگيزه بيرونی است تا رقابت و مسابقه.مند آن در سطح پايين( اختصاص يابد؛ 

 با اينکه بهترين روش درس پژوهی، مشارکت معلمان هم  تشکيل اجباري تيم هاي درس پژوهی با وجود حداقل دو معلم هم پايه :

قابتی که وجود دارد، شرايطی ايجاد می شود تا به هر قيمتی، يك گروه درس پژوهی اما ما شاهد آن هستيم که بنا بر رپايه با يکديگر است، 

اي تغيير می دهند که گروه شکل  را به گونه . حتی ممکن است مدرسه اي معلم هم پايه داشته باشد، اما شرايطدر يك مدرسه تشکيل شود

بگيرد. اغلب ديده می شود که در گروه ها فقط معلمان هم پايه فعاليت آموزشی و حل مساله اي دارند و بقيه به کارهاي جانبی نظير تايپ، 

اري بدين گونه صورت گيرد و حتی فيلمبرداري، جمع آوري پيوست ها  و... مشغولند؛ البته اين امر در نوع خود بسيار خوب است که همک

کت در راستاي توسعه حرفه اي خود می باشد. از اين رو بهترين راهبرد در اين ر، اما هدف درس پژوهی مشااتفاق بيفتدکسب تجربه آموزشی 

مشارکت يکديگر به  همجوار، يا مدارسی که در يك قطب يا منطقه قرار دارند، با سزمينه گسترش دامنه تشکيل گروه می باشد؛ يعنی مدار

 درس پژوهی اقدام نمايد. معلمان هم پايه مدارس همجوار در قالب يك پروژه درس پژوهی به تبادل نظر و اشتراک اطالعات بپردازند. اين مهم

 در علمی شدن فرآيند درس پژوهی نيز موثر می باشد که در بخش هاي بعدي بدان می پردازيم.

  و رقابت براي حضور در تيم درس پژوهی که گاه منجر به کشمکش می شود حد نصاب در مدرسه بر اساس يتيم هاتشکيل  :

نفري تشکيل شود؛ گروه اول با مديريت مدير آموزشگاه و گروه دوم با  6در هر مدرسه فقط بايد دو گروه مطابق شيوه نامه درس پژوهی 

بنا به داليل متعدد( و مدير مجبور است براي اينکه از رقابت با ساير مديريت معاون آموزشی. در برخی مواقع از اين طرح استقبال نمی شود)

ول مدارس عقب نماند، همکاران را مجبور به شرکت در اين فرآيند نمايد. از طرفی نيز در برخی ديگر از مدارس به دليل استقبال زياد، گروه ا

در بين همکاران براي قرار گرفتن در گروه درس پژوهی می پر می شود و گروه دوم تشکيل نمی شود و همين امر موجب بروز اختالف 

شود)البته کمتر براي توسعه حرفه اي و بيشتر به دليل جنبه رقابتی(. اين مهم پيامدهايی زيادي نظير کار شکنی، جبهه گرفتن در مقابل 

اهبرد براي مقابله با چنين امري، بايد مشکلت يکديگر، زير سوال رفتن اصل درس پژوهی و موارد اين چنينی می شود. براي يافتن بهترين ر

http://www.؟.ir/


 111 -118، ص 1396، زمستان  12فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران ، شماره 
ISSN: 2588-2864 
http://www.psyj.ir 

 

موجب بروز چنين معضلی  ،به رقابت قبلی رجوع کرد؛ يه عبارت ديگر تشکيل گروه درس پژوهی با حداقل معلمان هم پايه و همچنين توجه

 منطقه تشکيل شود. می شود. پس بهتر است رقابت را کاهش داد و گروه هاي درس پژوهی از معلمان هم پايه مدارس همجوار و يا

  يکی ديگر از مهمترين کيفيت فرآيند و مشکل گشايی پروژهتوجه بيش از حد بر گزارش و شيوه گزارش نويسی به جاي تاکيد بر :

چالش هاي درس پژوهی، توجه بيش از حد به گزارش نويسی می باشد. در کنار مشکالتی که مطرح شد، گاه هدف در همان رقابت پوشالی و 

گم می شود. آنقدر به گزارش کتبی و نهايی توجه می شود که جاي هدف و وسيله تغيير می کند؛ به عبارت ديگر گزارش کتبی که  واهی نيز

وسيله اي براي رسيدن به فرآيند و اهداف درس پژوهی می باشد، خود به هدف اصلی براي رقابت تبديل می شود. اينجاست که توانايی نگارش  

می شود معيار سنجش درس پژوهی! گاه کار به جايی می رسد که نوشتن پيشوند و يا پسوند در امتياز ها تاثير دارد؛ يا و کيفيت فيلمبرداري 

ت تدريس گروهی که توانايی هزينه کردن براي فيلمبرداري با کيفيت را ندارند، نبايد به اين ورطه ورود نمايد. اينگونه از توجه به روش ها، کيفي

در هر سال براي ارائه  قرار دادن مولفه هاي مختلف، ماندگاري و تعميم نتايج تا حدودي کاسته می شود.يري، ات يادگو طرح درس، تاثير

بهترين راهبرد براي اين مهم، تجديد نظر در فرم ها و مالک هاي داوري می باشد که حداقل  تا حدودي به اين امر دامن می زند. گزارش نيز،

سالم و بر اساس عدالت باشد. البته از اهميت چگونگی ارائه نتايج نبايد غافل شد، اما بايد توجه اصلی ورت گيرد، اگر قرار است رقابتی هم ص

 به کيفيت و حل مساله باشد.

 در صورت  احساس شکست و ضعف گروه ها در صورت انتخاب نشدن و گاه بروز ايجاد احساس تنفر افراد نسبت به اين پژوهش :

می پيروز نشدن گروه درس پژوهی در يکی از سطوح اين رقابت، گروه احساس ضعف و شکست می کند و همه فعاليت هاي خود را پوچ 

هداف درس پژوهی توجهی ندارند و فقط به موفقيت در رقابت ايجاد شده می انديشند. به همين دليل هم می پندارند؛ چرا که به ماهيت و ا

ب مدارس در طول سال فقط يك بار به اين پژوهش می پردازند، آن هم در قالب مسابقه درس پژوهی. از چگونگی و ضعف هاي باشد که اغل

نسبت به اين روش پژوهش می  ءاين مسابقات که بگذريم، تاثيرات ناشی  از عدم موفقيت در رقابت، گاه موجب بدبين شدن و تاثيرات سو

بهترين راهبرد براي اين چالش، زمينه سازي براي آگاهی  دوباره آن در هر شکل و سطحی، اجتناب می کند. شود، به طوري که معلم، از اجراي

علمی و درک بيشتر معلمان نسبت به اين پژوهش می باشد، به طوري که آنها با توجه به اهميت و ضرورت اين مهم، احساس نياز درونی کنند. 

وزگاه افزايش داده شود و اهميت و توجه به رقايت در سطح کالن، کاهش يابد. در واقع افراد با بهتر است اهميت به اين پژوهش در سطح آم

رعايت چارچوب و گام درس پژوهی به اين عمل، اقدام نمايند و در صورت موفقيت و مشگل گشايی در فضايی که از قبل در سطوح استانی و 

 کشوري پيش بينی می شود، به اشتراک بگذارند.

 مطابق با شيوه نامه درس پژوهی و تب به دليل زمانبندي در اجراي آن ه به مسائل و چالش هاي درسی در نيمه دوم کعدم توج :

ی فقط رقابت هاي آن، بايد تقريبا تا بهمن ماه هر سال، خاتمه يابد و البته مطابق با بودجه بندي نيز باشد. با توجه به اينکه اغلب درس پژوه

بار در سال صورت می گيرد، اين امر موجب می شود مسائل و معضالتی که بعد از زمان بندي پيشنهادي قرارد دارد، از در قالب مسابقه و يك 

ی چرخه ي توجه خارج شود و از منظر حل مساله دور بماند؛ بهترين راهبرد براي مقابله با اين چالش بهتر است اين فرآيند در طول سال تحصيل

 بعدي نيز در اين امر،  مثمر ثمر خواهد بود. شو نه فقط يك بار و براي مسابقه. راهبرد چال سطح مدرسه اجرا شوددر صورت نياز و الزام در 

  :اله اصلی درس ما، چگونگی انتخاب مس يکی از چالش هاي پيش روي درس پژوهی در کشورانتخاب موضوع و مساله درس پژوهی

در حالی است که طرح سوال پژوهشی، گام اول و اصلی در اين فرآيند می باشد. ممکن است چگونگی ارائه يك درس به پژوهی می باشد؛ اين 

علم، تا حدود زيادي به به عبارت ديگر تشخيص مساله توسط مفراگيران، براي يك معلم يك معضل باشد و ممکن است براي ديگري قوت؛ 

يه مساله را انتخاب کند که براي خود و گروه در پژوهی اش، مهم باشد؛ اما عنی امکان دارد معلمی ي توانايی ها و ضعف هاي او بستگی دارد.

 پس از کار از ديد داوران مهم نباشد و مهم تلقی نشود. راهبرد زير براي اين مهم، تا حدودي موثر خواهد بود. 

بهسازي آموزش در هر مدرسه وجود دارد. سرفصل مسائلی هاي درسی و مسائل مربوط به  ی براي هماهنگی برنامهيدر ژاپن، کميتها

 دهد، موضوع پژوهشی معلمان در مدرسه را تعيين می هاي آموزشی يك سال تحصيلی ارائه می که اين کميته براساس بازبينی نتايج برنامه

 و عوامل مؤثر بر آنها و ارزيابی هدف هاي پژوهشی در اين مرحله با کالبد شکافی فرايندهاي عمل آموزش و يادگيري کند. مهمترين پرسش

اولويت بندي می شود و در اختيار افراد قرار می گيرد براي اجراي فرآيند درس پژوهی. بهتر است مسائل از  هاي آموزشی تعيين شده است، 

 نظر کميته پژوهشی مدرسه مهم باشد.

 يکی از چالش هاي ديگر درس پژوهی که بی ارتباط با معضل قبلی، يعنی  :  عدم آگاهی و درک افراد از اهميت فرآنيد درس پژوهی

ت به فرآيند درس پژوهی می باشد؛ شايد پايه اي ترين چالش، همين امر قابتی شدن، نيست؛ عدم آگاهی علمی، عملی و درک مناسب نسبر

هی براي مديران  و معلمان به منظور درک بيشتر اين پژوهش باشد. از اين رو مهمترين راهبرد براي مقابله با اين چالش، برگزاري جلسات توجي

به اشتراک گذاشتن تجارب و درس پژوهی. ايجاد فضايی براي  هو همچنين تغيير نگرش نسبت به آن، نه براي چگونگی شرکت در مسابق

http://www.؟.ir/


 111 -118، ص 1396، زمستان  12فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران ، شماره 
ISSN: 2588-2864 
http://www.psyj.ir 

 

س به تکنولوژي در اين مهم، موثر می و مجهز کردن مدارويژه درس پژوهی  اطالعات پيرامون درس پژوهی، تهيه و ارائه بسته هاي آموزشی

 باشد.

  حضور فيزيکی ناظرين در درس پژوهی : از ديگر مشکالت درس پژوهی، می توان به حضور فيزيکی ناظرين و راهنمايان در امر

عضل، استفاده از ياددهی موثر است. يکی از بهترين راهبردها براي حل اين م –درس پژوهی می باشد که تا حد زيادي بر فرآيند يادگيري 

مون طرح يادگيري درس پژوهی می باشد؛ بدين منظور، گروه درس پژوهی، طرح خود را براي اساتيد و افراد اروش دلفی براي نظرسنجی پير

نظرات می و ارائه  خبره و با تجربه ارسال نمايند و نظر کلی خود آن ها دريافت کنند. راهبرد ديگر، ديدن فيلم تدريس، توسط افراد با تجربه

  باشند؛ اينگونه ديگر نيازي به حضور فيزيکی ناظرين و راهنمايان نمی باشد. 

 علمی : يکی ديگر از مسائل پيرامون درس پژوهی که به مثابه يك چالش به نظر می رسد، عدم سخت گيري  گيري سخت عدم

ز منظر علمی به آن داده نمی شود، همين موضوع می باشد. علمی در اين نوع پژوهش است؛ شايد يکی از داليلی که اعتبار و ارزش چندانی ا

تالش ها و فعاليت هاي زيادي در ارتباط با اجراي روشمند فرآيند درس پژوهی صورت می گيرد که با اندکی تامل و  تغيير پژوهشی در آن 

بهترين روش هاي پژوهشی که می توان در قالب درس يکی از پژوهش بخشيد. نوع می توان عالوه بر افزايش اعتبار آن، رويکرد علمی به اين 

انتخاب  پژوهی، اجرا کرد و اتفاقا از اعتبار و ارزش علمی بسيار بااليی نيز برخوردار است، روش آزمايش می باشد؛ روشی که در آن با استفاده از

ت تا دو گروه نمونه و شاهد را به صورت اصولی نمونه گروه هاي نمونه و شاهد، پژوهشی با باالترين کيفيت صورت می گيرد. در اين مهم کافيس

بر گروه نمونه اعمال نماييم و اثرات يادگيري را بر دو  را پس از اصالح نهايی،  گيري نماييم و طرح درس طراحی شده در فرآيند درس پژوهی

 هی، به راحتی قابل تعميم می باشد.گروه شاهد و نمونه، با يکديگر مقايسه کنيم؛ يا اين کار، نتايج بدست آمده از درس پژو

از مهمترين چالش هايی که منجر می شود درس پژوهی فاقد سخت گيري هاي علمی باشد، می توان به عدم نمونه گيري مناسب و 

 . علمی، عدم کنترل متغييرها و در نهايت عدم تعميم يافته ها، اشاره کرد

 لی روش هاي زيادي براي نمونه گيري وجود دارد که متاسفانه درس پژوهی : به طور ک عدم نمونه گيري مناسب براي اجراي درس

از يکی از روش هاي کم اعتبار، براي ارزيابی فرآيند خود انتخاب می کند. روشی که براي نمونه گيري در درس پژوهی استفاده می شود، روش 

، استفاده می شود. براي نمونه از دانش آموزان اموزشگاه اد قابل دسترس؛ بدين گونه که از افرغير احتمالی و از نوع افراد قابل دسترس می باشد

 استفاده می شود. ،موجود در يك پايه، به عنوان گروه نمونه پروژه درس پژوهی

بهترين راهبرد براي مقابله با اين چالش، استفاده از روش نمونه گيري اصولی و علمی در اين نوع پژوهش است؛ بهترين و موثر ترين 

يا روش، روش خوشه اي می باشد که البته بايد دامنه جامعه مورد مطالعه را از سطح آموزشگاه، به سطوح باالتر مانند مدارس همجوار، قطب، 

 منطقه تغيير داد. شايد به نظر کار سختی بيايد، اما اداره آموزش و پرورش محلی و همچنين کادر اجرايی مدارس می توانند با کمك يکديگر،

ين مهم، جامه عمل بپوشانند. در اين شرايط معلمان همپايه مدارس همجوار يا منطقه نيز می توانند گروه هاي درس پژوهشی مشترک به ا

در روش نمونه گيري خوشه اي، دو گروه )يکی نمونه و انجام دهند تا مجبور نباشند تا با همکاران غير هم پايه خود، در يك گروه قرار گيرند. 

، به صورت تصادفی تصادفی از گروه ها يا خوشه هايی از افراد و نه واحدهاي منفرد گرفته می شود؛ به عبارت ديگر واحدهاي ديگري شاهد(

نمونه گيري خوشه هايی هستند، نظير مدارس. براي مثال اگر بخواهيم از بين دانش آموزان پايه ششم دبستان هاي پسرانه شهرستان کوار، 

ريس در فرآيند درس پژوهی انتخاب نماييم، ابتدا ليست تمام مدارس ابتدايی پسرانه کوار که پايه ششم دارند را تهيه دو نمونه براي اجراي تد

به صورت  ساس تعداد نمونه اي که می خواهيم،کرده و سپس به صورت تصادفی چند مدرسه را از بين آنها انتخاب و دانش آموزان را بر ا

خوشه ها، صرفه جويی در وقت و هزينه و جلوگيري از پراکنده بودن نمونه هاي انتخاب شده در سطح شهر تصادفی انتخاب می کنيم. تعداد 

 يا منطقه است.

 عدم کنترل متغييرهاست. : چالش ديگر، عدم کنترل متغيير هاست که می تواند بر نتيجه پژوهش تاثير بگذارد،  عدم کنترل متغيير ها

در اکثر فرآيند هاي درس پژوهی، با توجه به شرايط پايه تحصيلی و جنسيت، کنترل می شود. ولی ساير متغيير ها، نظير متغييرهاي هوش، 

ن متغييرها قابل يست که با روش نمونه گيري اصولی )در اينجا منظور خوشه اي(، ايمعلم، خانواده و ... قابل کنترل نسطح سواد والدين، نقش 

کنترل است. با اجراي روش آزمايشی و در پی آن  روش نمونه گيري خوشه اي و کنترل متغييرها، يافته ها به راحتی قابل تعميم نيز می 

 شوند.
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 نتيجه گيري 
هايی روبرو می بيند تا  در کنار فوايد و مزاياي فراوانی که دارد، همواره خود را با چالشبه آنچه گذشت، فرآيند درس پژوهی  با توجه

حدود زيادي بر کيفيت اين روش پژوهشی، تاثير می گذارد. مهمترين چالش ها در اين زمينه در دو دسته کلی رقابتی و مسابقه اي شدن درس 

شنگی تپژوهی و همچنين عدم سخت گيري علمی، قابل تفکيك اند. درس پژوهی در راستاي رقابتی شدن خود را در بند مشکالتی همچون 

رقابت به جاي احساس نياز درونی، تشکيل اجباري تيم هاي درس پژوهی با وجود حداقل دو معلم هم پايه، تشکيل تيم هاي در مدرسه بر 

اساس حد نصاب و رقابت براي حضور در تيم درس پژوهی که گاه منجر به کشمکش می شود، توجه بيش از حد بر گزارش و شيوه گزارش 

بر کيفيت فرآيند و مشکل گشايی پروژه، احساس شکست و ضعف گروه ها در صورت انتخاب نشدن و گاه بروز ايجاد  نويسی به جاي تاکيد

احساس تنفر افراد نسبت به اين پژوهش، عدم توجه به مسائل و چالش هاي درسی در نيمه دوم کتب به دليل زمانبندي در اجراي آن، انتخاب 

باشد که ، می و حضور فيزيکی ناظرين در هنگام تدريس و درک افراد از اهميت فرآنيد درس پژوهی عدم آگاهی، موضوع و مساله درس پژوهی

اجراي ، تشکيل گروه هاي درس پژوهی مدارس همجوار، کاهش رقابت و افزايش رفاقت در بين معلمان هم پايه، اهميت مسابقهکاهش رقابت، 

وچك، تالس براي درک اهميت و احساس نياز معلمان نسبت به درس پژوهی و متعدد اين پژوهش در سطح آموزشگاه حتی در گروه هاي ک

يعنی عدم معضل کلی ديگر درس پژوهی، همچنين . می باشندراهبردهاي ارائه شده در متن، بهترين راهکار براي مقابله با اين چالش  ساير

؛ پژوهی، اين مهم تا حدود زيادي، قابل پوشش می باشدبا اجرا و اقدام صحيح روش پژوهشی آزمايش با فرآيند درس سخت گيري علم، 

راهبردهايی نظير اعمال روش آزمايش بر تدريس نهايی، اصالح شيوه نمونه گيري و استفاده از روش خوشه اي، کنترل متغييرهايی که بر روش 

پژوهی جنبه و اعتبار علمی ببخشد و به راحتی تدريس نقش دارند و ساير راهبردهاي موجود در بحث می تواند تا حدود زيادي به فرآيند درس 

 موجب تعميم نتايج و در نهايت بهبود کيفيت درس پژوهی شود.
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