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 چکيده
به عنوان نمونه  1تحقيق حاضر، جهت بررسي پيامدهاي استفاده از رويكرد درس پژوهي

اي از پژوهش مشاركتي در كالس درس توسط معلمين، بر پيشرفت تحصيلي دانش 

آموزان مي باشد كه تاثيرات آن بر توسعه ي حرفه اي معلمين نيز باعث مي گردد. 

ثير رويكرد درس پژوهي بر پيشرفت تحصيلي درس هدف پژوهش حاضر بررسي تا

رياضي بود. و به دوگروه آزمايش )آموزش با روش درس پژوهي( و كنترل )آموزش با 

اي انجام پذيرفته است و به تحقيق حاضر به روش كتابخانه روش سنتي( تقسيم شدند.

 صورت توصيفي، تحليلي انجام گرفته است

 پيشرفت تحصيلي، يادگيري،آموزش، دبستاندرس پژوهـي، :يديکل واژگان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
“ lesson ”هرا ب“ Jug you ken kyu ”م( واژه ي1999براي اولين بار، در پايان نامه دكتري خود )  )ta  yoshidaDr.mako ). دكتر ماكوتايوشيدا  1

study  ( اين اصطالح را با عبارت 1383ترجمه كرد. دكتر محمدرضا سركارآني نيز در كتاب شكاف آموزشي )" ودند. دكترمهدي بيان نم "مطالعه ي درس

 به درس پژوهي تغييردادند. ( آن را1385رجبعلي پور)
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 4فرهود دهواري، 3هد ابراهيم زاده پودینمحم،  2روديکلثوم ابراهيمی شاه ، 1ري فروسی باقم

 (ي ارشد علوم تربيتي) گرايش روان شناسي تربيتيناسدانشگاه سيستان و بلوچستان،كارش 1
 )گرايش آموزش وپرورش(ي علوم تربيتي كارشناس دانشگاه سيستان و بلوچستان  2
 )گرايش آموزش وپرورش(ي علوم تربيتي كارشناس دانشگاه سيستان و بلوچستان  3
 )گرايش آموزش وپرورش(ي علوم تربيتي كارشناس دانشگاه سيستان و بلوچستان 4
 

 نويسنده مسئول:نام 

 موسی باقري فر

 

 

 یروش جدید تدریس در علوم تربيت
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 مقدمه

رين كاركردها بوده با نگاه به كاركردهاي نظام آموزش وپرورش در طول تاريخ، انتقال، گسترش و توسعه فرهنگ از مهمترين و پايدارت

خود را در مقابل  انهايي است كهاست. درنظام اسالمي، تعليم وتربيت، وظيفه خطيري است كه به صورت نهادي برعهده خانواده وتمامي انس

ي اين وظيفه مهم انسان و حركت او در مسير اهداف غايي تربيت اسالمي يعني مقام قرب به خداوند بزرگ مسوول مي دانند و به صورت رسم

د، كارآمد و برعهده آموزش و پرورش باشد در صورت هماهنگي و اشتراك مساعي اين دو نهاد محصول ثمره تربيت انسانهاي مؤمن، متعه

 [.1].اثربخش خواهد بود

يچيده نيز در جاي پبا پيشرفت علوم و فنون و گسترده شدن جوامع، نيازهاي فردي و اجتماعي نيز پيچيده مي شوند. ارضاي نيازهاي   

ست. به اين سبب ر اخود، احتياج به علوم و فنون گسترده دارد. كسب علوم و فنون گسترده در سايه ي روش هاي آموزشي متنوع امكان پذي

ن را به سوي يك هاي سنتي، جامعه و افراد آتوان با روشتر شده است. ديگر نميوظيفه و مسووليت معلم امروز نسبت به گذشته سنگين

 [.2].تحول پيشرفته سوق داد. در دنياي پيچيده هيچ كس بي نياز از تعليم و تربيت نيست 

عداد دانش آموزان را هاي شكوفايي استايم امكانات مطلوب يادگيري و زمينهتربيت توانسته آيا ما معلمان و دست اندركاران تعليم و

راساس عالقه و انگيزه بفراهم كنيم؟ آيا تجارب حاصل از مدرسه با تجارب واقعي زندگي دانش آموزان متناسب است؟ آيا نحوه ارائه ي مطالب، 

وسط توانايي در زمينه آموزش رياضي به عمل آمده است هرانسان با بهره هوشي متدانش آموزان صورت مي گيرد؟ براساس تحقيقاتي كه 

نظرخواهي از  ر يكيادگيري مفاهيم رياضي را دارد و به طور ذاتي به رياضيات عالقمند است و از يادگيري آن لذت مي برد درحالي كه اگ

قابل انـعطاف و جلسات عالقگي نموده، آن را درسي خشك، غيراظهار بي تعدادي افراد به طور تصادفي به عمل آيد اكثر افراد نسبت به رياضي

اسيت موضوع و با عنايت به حس [.3].دانند و درك مفاهيم رياضي را خارج از توان خود اعالم مي كنندآموزشي آن را خسته كننده مي

ش آموزان انجام يادگيري در درس رياضي بر روي دانهاي اساتيد، و تجربيات شخصي محقق برآن شد تا تحقيقي پيرامون نظريات راهنمايي

ه به رويكرد درس گيرد. يكي از اين نظريات، رويكرد درس پژوهي است كه در اين تحقيق بر روي يك كالس درس انجام گرفته است و با توج

تهاي مورد نياز يك معلم از توانمندي و مهار درس پژوهي مي تواند راهي براي ارتقاء پژوهي بر ياددهي و يادگيري دانش آموزان ارايه داده ايم.

فته ره توشه كارشان طريق مشاركت با همكاران باشد. اين تحقيق بر آن است تا اين فعاليت، در دسترس معلمان پژوهنده و پژوهشگر قرار گر

 گذاري مي كنيم. هيم بلكه سرمايهباشد. بايد توجه داشت زماني را كه براي برنامه ريزي رسيدن به اهداف صرف مي كنيم، از دست نمي د

 

 ضرورت انجام تحقيق
بررسي ادبيات پژوهش در حوزه معلمان نشان مي دهد كه اگرچه در دهه گذشته پروژه هاي تحقيقي متعددي براي شناخت عميق 

اي نظريه پردازي شودتابه  ترزندگي حرفه اي معلمان انجام شده است.بااين حال بايدبه سمت ماوراي اين يافته ها  حركت كرد.بايدبه شيوه

روند تحوالت موجود  .[4]،2كمك آن مباني نظري ، آن چه كه ديده مي شود؛تبين شده و تاثيرات آموزش معلمان برآن هاپيش بيني شود كوني

ي بر توانمندسازي هاي اصالحات آموزشدر دنياي امروز، اصالحات آموزشي را امري اجتناب ناپذير و جهاني ساخته است. بيشترين توجه برنامه

اي توجه به ارتباط مدرسه و جامعه و برقراري تعامل اثربخش ميان آموزش مدرسه سازي فرآيند ياددهي، يادگيري متمركز است.معلم و غني

نقش آمادگي معلمان براي ايفاي  [.5]. هاي اصالحات آموزشي كشورهاي مختلف جهان استبا زندگي اجتماعي، ماموريت اصلي اغلب برنامه

آگاهي از نقش و وظايف آن در  مسيرهايي كه براي اين آماده سازي تعريف مي شود،. هاي حساس و دشوار از ضروريات هر معلم مي باشد

حوزه ي عمل است. موقعيت پيچيده ي عمل، باوري است كه با بروز پديده هاي پيچيده، موقعيت يادگيري جديد، تحليل آن بسيار دشوار به 

 .نظر مي رسد

تي مشترك بين در اين حوزه، عنصر تدريس بسيار حائز اهمّيّت است. با اين ديد، در بخش اجراي تدريس پيدا كردن يك راه عمليا

 [.6.] معلمان بسيار سخت است

ن سازي يادگيري در مدرسه، در حال حاضر نظر بسياري از انديشمندان را در جهادرس پژوهي به عنوان مدلي موثر براي ترويج و غني

رساند و محيطي را فراهم خود جلب كرده است. درس پژوهي به گسترش فرهنگ يادگيري در مدارس ياري ميبراي تحول در آموزش به

 ر آموزش ودرتحول مستم در رفتار خود بازانديشي كنند  اي خود را ارتقا دهند،انش حرفهسازد تا معلمان از يكديگر بياموزند، دمي

چون و مان ستون نظام آموزشي هستند و تحول اساسي در آموزش آنان باعث مي شود كه ديگر مجـري بيمعل [.7.] مشاركت كنند

باتوجه به اينكه حدود دودهه است كه درس پژوهي در كشور ما وارد شده است  [.6.]چراي دستورات آموزشي متمركز يا نيمه متمركز نباشند 

                                                           
2 . kooni 

http://www.psyj.ir/


 28 -36، ص 1396 تابستان،  10، شماره روانشناسی و علوم رفتاری ایران فصلنامه 

ISSN: 2538-3663 

http://www.psyj.ir 

 

تند. لذا بر آن شدم تا در اين زمينه تحقيق نمايم و نتايج حاصل از تحقيق را در اختيار همكاران متاسفانه بيشتر معلمان با اين كلمه  بيگانه هس

فرهنگي قرار دهم و آنان را به استفاده از اين شيوه تدريس در كالس درس ترغيب نمايم. از آنجاييكه خودم فرهنگي هستم و در كالس درس 

 اين روش تدريس جديد را عمال در كالس به كار ببرم و نتايج حاصل را ارايه نمايم. با دانش آموزان ارتباط مستقيم دارم، مي خواهم

 

 هدف پژوهش
انش آموزان هدف كلي پژوهش حاضر عبارت است از بررسي اين موضوع كه آيا استفاده از رويكرد درس پژوهي بر پيشرفت تحصيلي د

 درس پژوهي بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزانتعيين ميزان اثربخشي رويكرد  تاثيري مثبت دارد يا خير؟
 

 یافته هاي تحقيق
ي شود و نمي توان آن را ميادگيري به فرايند ايجاد تغيير نسبتا پايدار در رفتار يا توان رفتاري كه حاصل تجربه است گفته  يادگيري:  

 [.8].آيد نسبت داد به حالتهاي موقتي بدن مانند آنچه  بر اثر بيماري، خستگي يا معرف داروها پديد مي

زشي از پيش پيشرفت تحصيلي: پيشرفت تحصيلي عبارت است از: سنجش عملكرد يادگيرندگان و مقايسه نتايج حاصل با هدف هاي آمو

تايج مطلوب رسيده تعيين شده به منظور تصميم گيري درباره اينكه آيا فعاليت هاي آموزشي معلم و كوشش هاي يادگيري دانش آموزان به ن

كركردن سخن گفتن، ف دوره دبستان: دوره ي آماده سازي و تربيت افراد براي كسب مهارت، گوش دادن، خواندن، نوشتن،[.6.]ه چه ميزاني و ب

ب روحيه همكاري و پرورش توانايي هاي عقالني، از قبيل خودآگاهي، ادراك صحيح ازمفاهيم، استدالل، تلطيف عواطف متناسب با سن و كس

ا در آزمون محقق يادگيري: منظور از يادگيري در اين پژوهش  ميزان پيشرفت تحصيلي دانش آموزان براساس نمره آنه [.6.]و تعاون است 

انش آموزان دساخته مي باشد. آموزش: منظور از آموزش در اين پژوهش روش به كارگرفته شده توسط محقق جهت آموزش مفاهيم درسي به 

ين تحقيق اباشد. پيشرفت تحصيلي: پيشرفت تحصيلي در رويكرد درس پژوهي و رويكرد سنتي ميمي باشد. ايـن روش هـا به دو صورت 

گي از موقعيت نگرش: يك حالت دروني است كه در طول زند شامل نمره اي است كه دانش آموزان از آزمون پيشرفت تحصيلي كسب مي كنند.

 .[.8.]ر مي گذارد وشده است، كسب گرديده اند و بر انتخاب هاي فرد تاثيهايي كه فرد در خانه، مدرسه و مكان هاي مذهبي با آنها روبر
 [.7.]تعريف كرده اند  "فراهم آوردن فرصتهايي براي اينكه دانش آموزان يادبگيرند "آموزش: آموزش را به عنوان

جام مي دهد آموزش مواد آموزشي انمعموال فعاليتهايي كه معلم براي آسان كردن يادگيري در يادگيرندگان به تنهايي و يا به كمك  

 به معناي ، پژوهش مشاركتي معلمان در كالس درس مي باشد. رویکرد درس پژوهی: مي نامند.

 

 تاریخچه
دوقسمت كوناي به  ميالدي بر مي گردد. كه در ژاپن به نام هاي كوناي كنشيو كه از 1900سال هاي  تاريخچة درس پژوهي به قبل از

است. آموزش ضمن خدمت، معلمان در  3يك بخش آن جو گيو كن كيو شيو به معني كارورزي تشكيل شده است كهمعني در مدرسه و كن

ميالدي برمي گردد. اين تالش هاي مردمي، ده سال بعد توسط سياستگذاران آموزش ژاپن مورد توجه قرارگرفت،  1960مدرسه به اوايل دهه

ازآن به بعد درس پژوهي كه در ژاپن از دوره  [.9.]اين فعاليت به صورت داوطلبانه باقي مانداما با وجود حمايت و تشويق دولت ژاپن، انجام 

آغاز  "رسما 2003و استراليا از سال  2000و پس از آن در چين، آلمان و انگليس از سال1999)مي جي( شروع شده بود؛ در آمريكا از سال

توسط ماكوتايوشيدا در پايان نامه دكتري مطرح شد، يك مطالعه  1999درسال  "كيوجوگيوكن  "گرديد اولين بار در ژاپن  اصطالح با عنوان

در سال  TIMSSهاي  بر روي برخي از داده«2شكاف آموزشي»در فرآيند گروهي است. در تحقيقي كه توسط استيگلر و هيبرت با عنوان 

اي معلمان  ي حرفها، استفاده از روش درس پژوهي در توسعه هانجام شده است، به اين نتيجه رسيدند كه عامل اصلي موفقيت ژاپني 1999

 [.10.]است 
 

 یاهميت درس پژوه
صادي صدق مي به درستي گفته اند كه نخست پژوهش، سپس برنامه ريزي و اقدام. گرچه اين سخن در تمام عرصه هاي اجتماعي و اقت

تي دو چندان پيدا مي در تعاليم و تربيت، اين موضوع، يعني پژوهش، اهمي كند و ترديدي در ضرورت و اهميت آن نبايد به خود راه داد، اما

سته در تحول است، براي كند. از آنجا كه موضوع تربيت و خود تربيت كنندگان همواره در تغيير و دگرگوني اند، نيز جامعه و محيط تربيت پيو

 كساني براي اين مقصود مناسب است؟ يادگيري، پژوهشي توسط چه –دهي  برنامه ريزي و به سازي فرآيند ياد
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درنيمه اول قرن بيستم، تدريس مدرسه اي، تقريباً در تمام رشته هاي درسي، از يك الگوي واحد پيروي مي كرد. از اصطالحات گوناگوني 

ين كه هر يك از اين اصطالحات . با وجود ا6و اثبات گرايي5 ، عينيت گرايي4براي توصيف اين الگو استفاده شده است كه عبارتند از: رفتارگرايي

ممكن است به نحو خاصي تعريف شوند، هدف آموزش در ديدگاه مذكور كمك به يادگيرندگان براي تسلط برحقايق مهم، ويژگي ها و روابط 

 ذاتي حوزه دانشي معين است. 

ناميده مي شود. امروزه سخن از  7اخيراً چارچوب معرفت شناسي جديدي، در تقابل با اين الگوي سنتي، مطرح شده كه درس پژوهي

و تغييرات عمده اي كه در حوزه هاي مطالعاتي رخ داده مرسوم است. يكي از حوزه هاي مهم فلسفه علم، انقالب هاي علمي است.  8پارادايم

وين درباره نظريه تكامل مثال برجسته اي از انقالب در علوم طبيعي نظريه كوپرنيك درباره رابطه خورشيد و زمين و پيشنهادات انقالبي دار

. در 11و ديگري دانش تكاملي يا تحولي10 در تبيين تحوالت تاريخ علم دو نوع دانش رامعرفي مي كند، يك دانش متعارف 9است. توماس كوهن

ه و رشد چنين رويكردي ضمن مفيد واقع شدن يافته ها كه برخاسته از مسائل مستقيم و فوري و ضروري معلمان است، خود معلم بالنده شد

بخش اعظم تاريخ علوم مختلف بشري، تحت  [.9.] آموزش و پرورش زنده فعال مي شود مي يابد و بينش و انديشه ي علمي در بدنه ي 

پذيرفته شده درآن  12تاثيردانش متعارف بوده است كه طي آن فعاليت دانشمندان به تحصيل معرفت جديد، برمبناي يك نظريه مادر يا بنيادي

خارج از يادگيرندگان وجود دارد. 13 رفتارگرايان معتقدند كه يادگيرنده منفعل است، دانش عيني است و حقيقت[.8].ف بوده استرشته، معطو

تحت تاثير رفتارگرايي، اين فرضيه وجود آمده كه دانش آموزان، دركالس هاي درس، منحصراً از معلمان و كتاب هاي درسي مي آموزند و 

وتمرين روش هاي انجام كار است و تدريس خوب با تعداد پاسخ هايي كه دانش آموزان ارائه مي كنند اندازه يادگيري جمع آوري حقايق 

فرصت مناسبي را براي  (TIMSS) المللي رياضي و علوم ي بين المللي، نظير سومين مطالعههاي بين نتايج حاصل از داده  گيري مي شود.

لف، فراهم آورده است. در اين راستا، باالبردن كيفيت تدريس معلمان، مورد توجه آموزشگران و ي كيفيت آموزش در كشورهاي مخت مقايسه

 [.11.]گذاران آموزشي، در كشورهاي مختلف قرار گرفته است سياست
 

 روشهاي تدریس
معني شده است. به طور به روش و نظم  .فارسي  -به كار رفته است. اين واژه در فرهنگ انگليسي 14«متد»روش در مقابل واژه التين  

آمده است راه انجام دادن هر كاري را روش گويند. روش تدريس عبارت است از: راه منظم، با قاعده  15كلي بنا به تعريفي كه در فرهنگ وبستر

دريس شكلي روش هاي تدريس را مي توان در دو نوع شكلي و محتوايي مورد بررسي قرارداد. روش هاي ت[.12]و منطقي براي ارائه ي درس 

به شيوه عمل معلم در كالس درس اطالق مي شود و فرصت هاي مناسب را براي يادگيري دانش آموزان به وجود مي آورند. در حالي كه روش 

تدريس محتوايي به شيوه ارايه محتواي درس از ديدگاه ها و زواياي مختلف اشاره دارد. آموزشگران مي توانند با توجه به اهداف آموزشي، 

 هاي ذهني، از يك يا چند روش تدريس به صورت تلفيقي كمك بگيرند.ايط آموزشي و وضعيت يادگيرندگان از نظر ظرفيتشر

 

 فرآیند یادگيري 
اصلي آموزش و  در تعامل و ارتباط بين معلم و دانش آموز در كالس درس فرايندي طي مي شود تا يادگيري و تغيير رفتار كه هدف 

ادگيري تعريف شود، با هر بينشي كه ي[.13].يوندد. يادگيري تغييراتي است كه در ساخت ذهني افراد ايجاد مي شود پرورش است به وقوع بپ

ت و در اثر تجربه اساس رفتار انسان را تشكيل مي دهد؛ و نخستين صفت مشخص آن تغييري است كه به تدريج رخ مي دهد، نسبتاً پايدار اس

 حاصل مي شود.

 

 

                                                           
4 . Behaviorism 
5 . Objectivism 
6 . Positivism 
7 . Lesson  study 
8 . Paradigm 
9 . Tomas  Kuhen 
1 0 . Normal Science 
1 1 . Revolutionary  science 
1 2 . Basic    
1 3 . Truth 
1 4 . Method 
1 5 . Webster 
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 درس پژوهی چيست؟

در واقع روش پژوهشی مشارکتی معلمان در کالس درس است که از آن به عنوان  ( lesson study)س پژوهی در

ژاپن مسؤوليت اوليه .[14.]اي معلمان درمدارس ژاپن یاد شده است ترین و مؤثرترین برنامه پرورش حرفهترین، کاربرديسودمند

 پژوهي رويكرد ديگري براي توسعه دانش حرفه اي معلمان است، كه از درون درس بهبودفعاليت كالس درس رابرعهده معلمان گذاشته است.

قسمت كوناي به معني در مدرسه و  دو درس پژوهي در ژاپن به نام هاي كوناي كنشيو كه از .مدارس ابتدايي ژاپن مطرح و توسعه يافته است

قسمت جو  است. جوگيو كن كيو كلمه اي ژاپني است كه از دويك بخش آن جو گيو كن كيو  كنشيو به معني كارورزي تشكيل شده است كه

در زبان فارسي به درس پژوهي ترجمه شده است و از معلمان  گيو به معني درس و كن كيو به معني پژوهش يا مطالعه تشكيل شده است و

سال اخير تغيير قابل  50آموزشي طي  و بر همين اساس در ژاپن فعاليت هاي رود كه بيشتر، يك محقق آموزشي باشند ژاپني انتظار مي

مي خواهيد  ژاپنيها معتقدند اگر شوند. ژاپني هنگامي كه فعاليت آموزشي خود را آغاز مي كنند، در آن درگير مي معلمان .توجهي يافته اند

ها شروع كنيد، مسألة  درس است. اگر شما اين كار را با درس السـن كاري كـراي چنيـرين جا بـآموزش را بهبود ببخشيد، اثر بخش ت

است. هنگامي كه تغييرات شناسايي شدند،  نتايج در كالس درس ناپديد مي شود. بهبود در كالس درس در درجة اول اهميت چگونگي كاربرد

ند. در اهداف مشتركي در كالس درس دار اين دانش با معلمان ديگر مي رسد؛ كساني كه با مسائل مشابه مواجهند يا نوبت به چالش اشتراك

كوناي كنشيو در آن  متعددي در سطح مدرسه تشكيل مي دهند تا موضوعات يا مباحث اصلي تالش هاي ، ابتدا معلمان جلساتسالطول 

ديگري در گروه هايي در سطح پايه هاي مختلف تشكيل مي دهند تا اهدافي  سال تعيين گردد. پس از انتخاب موضوع كلي، معلمان جلسات

تقسيم مي شوند. مدارس بزرگتر ممكن است براي هر  مطالعة درس در طول سال دنبال خواهد كرد، تعيين كنند. معلمان به چندگروه را كه

 [.12] .صورت مي گيرد معلم 7تا  5تشكيل دهند كه اين كار با هدف نگه داشتن اندازة هر گروه در حد  پايه گروه هاي جدا گانه اي
 

 چالش هاي درس پژوهی

با سه دسته از چالش ها روبرو هستيم؛ درس پژوهي نيز يك نوآوري است كه از اين قاعده مستثني نيست.  "انجام هرنوآوري عمومابراي 

 [.12] اين چالش ها عبارتند از: ظاهر ساده درس پژوهي ممكن است پيچيدگي هاي ضمني آن را پنهان سازد.

 الف( چالش هاي اجرایی درس پژوهی

در اين باره ابراز مي دارد: درس پژوهي جز آن دسته از استراژي هاي توسعه ي حرفه اي به شمار مي رود كه  (2004ريچارد سون )

ظاهر گول زننده اي دارد؛ اما در حقيقت زماني كه فرد شروع به بررسي و درگيري با اين ظاهر ساده مي كند، در عمل، هر گام از آن بسيار 

د بررسي چالش هاي اجرايي درس پژوهي صورت گرفته است؛ معموال نتايج آنها چالش هاي اجرايي پيچيده مي شود. تحقيقاتي كه در مور

فقدان دانش الزم و كافي در مورد درس پژوهي؛ عدم نياز دروني معلمان به تحول در  -يكساني را نشان مي دهد كه برخي از آنها عبارتند از: 

يازهاي دانش آموزان؛ عدم همكاري مديران مدارس و ايجاد فشار بر معلمان؛ بي توجهي به حوزه تدريس؛ آشنا نبودن با انتظارات والدين و ن

شكاف بين تحقيقات دانشگاهي و واقعيت كالس درس وعدم همكاري اساتيد دانشگاه؛ تصور غلط كه درس پژوهي ايده ژاپني است و نبايد در 

ج دارد تا فرآيند؛ عدم وجود زمان كافي به دليل چند شغله بودن معلمان براي كشورهاي ديگر استفاده شود؛ نظام ارزشيابي كه تاكيد بر نتاي

تامين زندگي؛ عدم پذيرش گروه معلمان در كالس هاي درس و مخل بودن ابزارجمع آوري داده هامانند؛ دوربين فيلمبرداري، در يادگيري 

 [.15].دانش آموزان
 

 ب(چالش هاي پی گيري درس پژوهی
فرآيند درس پژوهي، غالباً تصور مي شود كه درس پژوهي باعث يادگيري شده است و اعضاي گروه به حالت ثابت  بعد از درگيري با  

خواهند رسيد، كه اين خود، موجب منحرف شدن از ادامه ي راه خواهدشد. همچنين برخي گمان مي كنند كه صرفاً با انتخاب هدف و پيروي 

ز گروه ها هم درگير جزئيات مي شوند و اهداف اصلي را فراموش مي كنند. عده اي هم بر اين از فعاليت ها بهبود حاصل مي شود. بعضي ا

ند تصور هستند كه چون درس پژوهي از ژاپن آمده است، اعمال معلمان ژاپني بايد مورد تقليد قرار بگيرد. بايد توجه كرد كه، درس پژوهي، مان

اي توليد شده، گروه هاي درس پژوهي بايد با هم در ارتباط باشند، بايد توجه داشت يك نقشه است، براي پيگيري و توسعه ي دانش حرفه 

كه هدف از درس پژوهي ايجاد بهترين گروه نيست؛ آن چه باعث توليد دانش حرفه اي مي شود، مشاركت در ايده هاست. در چنين شرايطي 

 [.15]شوداست كه لـزوم وجود نـاظران بيرونـي مشخـص مي
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 درایران یدرس پژوه

اكتفايي نژاد در پايان  [.16].."دانندپژوهي را يك رويكرد مستمر براي بهبود تدريس در كالس درس ميدر مدارس ايراني نيز درس"

(. ايوبيان به بررسي 1385نامه خود به بررسي تاثيردرس پژوهي در معلمان رياضي دوره دبيرستان در يكي از مناطق استان فارس مي پردازد )

به  [.7](. 1385درس پژوهي در تربيت معلم مي پردازدومراكزتربيت معلم را جايگاهي مناسب براي شروع درس پژوهي معرفي مي كند )

بازتابي شدن معلمان -آموزش ضمن خدمت معلمين رياضي -بررسي درس پژوهي در معلمان رياضي راهنمايي مي پردازد نتايج به دست آمده

 باشند.بـهبود روش هاي تـدريس مي –يـادگيري دانش آموزان  –

 

 مراحل اجراي درس پژوهی

 دانش آموزان در درك كدام مباحث و دروس مشكل دارند ؟ تبيين مسأله و انتخاب موضوع: -1

 

) تعيين اعضاي گروه، وظايف و مسئوليت ها و نقش هر يك، امكانات مورد نياز مجري درس، زمان برنامه ریزي درس پژوهی :  -2

 م، فيلمبردار، تعيين دبير تيم و... تهيه طرح درس توسط گروه(انجا

 

براي تدريس تاريخي معين مي گردد. هنگام شروع درس معلمان در قسمت عقب كالس مي نشينند. يك نفر    آموزش درس:  -3

نش ها، عملكرد دانش آموزان را زير يك نفر واك  فيلمبرداري مي كند.؛ يك نفرتدريس معلم را براساس طرح درس تهيه شده نظارت مي كند .

 نظر دارد و ضمن تهيه گزارش ميزان عالقه و فعاليت هاي آنان را زير نظر دارد. 

 

ابتدا معلم مجري طرح درمورد تدريس خود اظهار نظر مي  ارزشيابی تدریس وبازتاب تأثيرآن دربرنامه ریزي مجدد درس: -4

و مسائل عمده آن بيان مي كند. سپس معلمان عضو گروه معموال با ديدگاه انتقادي درباره كند و نظر خود را درباره چگونگي اجراي درس 

قسمت هايي از درس كه به نظر آنها مشكل داشته صحبت مي كنند. بايد توجه داشت كه تمركز بردرس است نه معلمي كه آن را آموزش داده 

خود، احساس مسئوليت مي كنند. در واقع آنها از خود انتقاد مي كنند.  است درس محصول گروهي است و همه اعضا در مورد نتيجه برنامه

 دبير تيم تمام نقطه نظرات را يادداشت مي كند.

 

معلمان گروه درس پژوهي با توجه به مشاهدات و بازخوردها در درس تجديد نظر مي كنند )تجديد نظر تجدید نظر درتدریس :  -5

ها، و...( يك سوال اساسي در اين بخش وجود دارد و آن عبارت است از : چگونه مي توان برنامه را بهتر  در مواد مواد آموزشي فعاليت ها، سوال

آموزان و نظرات معلم مجري، طرح درس تجديد هاي دانشهاي معلمان، واكنشدر اين مرحله با توجه به مشاهدات و يادداشت اجرا كرد؟ 

سوال ها، مسائل مطرح شده، مواد و رسانه انتخاب شده يا همه اجزاي درس تغيير كند تا  نظرمي شود. ممكن است روش تدريس، فعاليت ها،

 دور بعد تدريس نتايج بهتري عايد شود.

 

در اين مرحله درس تجديد نظرشده يك بار ديگر با رفع نواقص و براساس اصالحات انجام شده آموزش درس تجدید نظر شده :  -6

تدريس توسط همان معلم يا   ين تدريس ممكن است در همان كالس يا كالس ديگر باشد. ممكن است)تدريس نهايي( ا تدريس مي گردد

يكي ديگر از اعضاي گروه باشد. در اين مرحله اعضاي شوراي معلمان در تدريس حضور دارند )ممكن است تعداد معلمان واعضاي حاضر بيشتر 

 از تعداد دانش آموزان باشد(.

 

چه چيزي از درس پژوهي و اجراي آن آموخته شد؟ اين سوالي است كه در اين مرحله در جلسه درس یشی: اندارزشيابی و باز -7

و تيم از   پژوهي مطرح مي شود. يادگيري و فهم دانش آموزان و مسأله اي كه به خاطر آن پژوهش انجام شد در اين مرحله بررسي مي شوند

ر كلي ميزان تحقق اهداف بيان مي شود. در اين مرحله ممكن است از افراد ديگري مانند خود مي پرسد، تا چه اندازه خوب عمل كرديم. بطو

معلمان مجرب، مولفان كتب درسي، اساتيد دانشگاه، انجمن هاي علمي مرتبط با موضوع درس پژوهي دعوت به عمل آيد. همه اعضاي شوراي 

 ررسي و تغييراتي پيشنهاد مي كنند.معلمان به همراه يك فرد متخصص خارج ازمدرسه تدريس را نقد و ب
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نوشتن گزارش پاياني: )تشريح فرايند درس پژوهي و يافته ها همراه با مستندات، گزارش سهيم شدن در نتایج و دستاوردها:  -8

زديدهاي معلمان ها، فيلم ها و عكس ها صورت جلسات، نقطه نظرات معلمان و دانش آموزان و اوليا(؛ بازديدهاي افراد متخصص و مسئولين. با

  از مدارس يكديگر. تبادل تجربيات. برگزاري جشنواره و همايش ارائه نتايج درس پژوهي.

 

 اثرات درس پژوهی

محققان، به اين باوررسيده اند كه درس پژوهي، يك تالش منظم و هماهنگ است كه به وسيله ي معلمان انجام مي گيرد و هدف آن 

هر چند درس پژوهي نيز معلمان  [.17.]ش هاي ضمن خدمت معلمان و روش تدريس دروس تاثير دارد . كه برآموز[16].بهبود آموزش است

و باعث افزايش دانش حرفه اي  و قدرت آموزش آن ها مي شود، ليكن باعث  [.18.]كند را در خود، نيز معلمان را در كار خود، حرفه اي مي

با توجه به همه گير شدن درس پژوهي در آموزش و پرورش دنيا و تاثيرگذاري كه  [.19.] .تغيير و تمرينات و رفتارهاي آموزشي نيز مي گردد 

ي حرفه اي معلمان دارد، تحقيقاتي مي تواند در اين مورد مفيد باشد كه يافته هانشان داده است. درس پژوهي عالوه بر اين روش بر توسعه

اثير دارد. درس پژوهي با مشاهده دقيق رفتار دانش آموزان، رفتارهاي معلم را جهت يادگيري دانش آموزان، بر توسعه ي حرفه اي معلمان نيز ت

 را مي توان چنين معنا كرد:  "lesson  study "(. واژه هاي36ص1390دهي و كنترل مي كند )پژوهشكده تعليم و تربيت عباس زادگان،

Lesson رفتن و يا سرزنش كردن يا مورد سرزنش قرار گرفتن.يعني درس، عبرت، سرزنش باشد، درس دادن و درس گرفتن، عبرت گ Study 

يعني تحصيل، بررسي، مطالعه، موضوع، فكر، دفتر، اتاق مطالعه. هر تغييري در رفتار كه برگرفته از يادگيري است، بايد براساس مطالعه ي 

  دقيق و بررسي منظم باشد.

 

 محدودیتها
امكان نگه داشتن -2ريس چرا كه همكاران از نحوه تدريس هم آگاه مي شوند. مقاومت شديد معلمان در بكارگيري اين روش تد-1

عدم دسترسي به افرادي كه در زمينه درس پژوهي تحقيقاتي انجام داده اند. -3دانش آموزان در ساعاتي غير از ساعات مدرسه وجود ندارد. 

 صيلي و آن هم ابتدايي بود.تحقيق فقط به يك مقطع تح-5كمبود ناظر بيروني به وضوح احساس مي شود-4
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 نتيجه گيري
اغلب دانش آموزان با مفاهيم رياضي مشكل دارند و از خواندن و يادگيري رياضي هراس دارند، روش سنتي آموزش در ايران به گونه اي 

رت مانور در فراگيري مطالبـي وار باعث مي شود كه قداست كه دانش آموزان مفاهيم را حفظ مي كنند. اين حفظ كردن و يادگيري طوطي

باشد ندارند و نمي توانند مسائلي را كه در كالس و زندگي روزمره نياز به خالقيت مي باشد حل كنند و كه نيـاز به درك و فهـم بـيشتر مي

ي در مواجهه با مشكالت سرخوردگي در زندگي، عدم راه حل منطق 16عواقب زيانباري از جمله: عدم رغبت به يادگيري، درماندگي آموخته شده،

گير مي شود. پس همانطور كه نگرش نسل امروزي نسبت به گذشته فرق كرده است؛ بايد متوجه اين موضوع باشيم كه روشهاي و.....گريبان

ه زمينه تدريس گذشته كه با عاليق و ساليق نسل گذشته همخواني داشته است؛ ديگر براي اين نسل بيگانه هستند و بر افراد ذيربط است ك

به كارگيري درس پژوهي، براي بازسازي هايي استفاده از روشهاي نوين تدريس را فراهم كنند و مطابق با فرهنگ ملي و محلي همخوان نمايند. 

 هاي مشاركتي، سهيم شدن درياري مي دهد. فعاليت ي فرهنگ حرفه اي نويني در مدرسههاي يادگيرنده، به توسعهمدارس به عنوان سازمان

، "هراس از اصالح"تجربه هاي يكديگر، ترويج تصميم گيري مشاركتي، آموختن از يكديگر، ترويج تفكر انتقادي، غلبه بر ترس از يادگيري و 

آموزان و هاي نوآورانه براي ترويج آموختن براي زيستن، تامل در انديشه و نياز دانشبه سازي رهبري آموزشي، طراحي و اجراي طرح درس

و ثبت دقيق داده هاي مربوط به پژوهش در كالس درس براي به سازي سبك هاي آموزش و يادگيري، مهم ترين عناصر فرهنگ  يمشاهده

نظام هاي آموزش وپرورش،به جنبشي نياز دارندكه در آن دقيقاً مشخص شود كه به كجا مي روند و در  17حرفه اي تازه است. به اعتقادبرونر

تربيت شده اي نيازدارند. در اين صورت است كه متخصصان مي توانند، چهارچوب مشخصي را براي تحول تعليم آينده به چه نوع انسان هاي 

 و تربيت تعيين كنند.

موخت، و مي آبرونر همچنين اظهارمي دارد، در بيان اي كه، مي توان هر موضوعي را به هر كودك و در هر سني، به شكلي مشروع 

ن پس آزمون گروه در اين تحقيق ما به اين نتيجه دست يافتيم كه بي ود نمي آيند بلكه ساخته مي شوند.گويد كه: حيطه هاي دانش به وج

س رياضي مبحث آزمايش و گواه در پيشرفت رياضي مبحث زاويه ها تفاوت معناداري وجود دارد. بين پيشرفت تحصيلي دانش آموزان در در

ياضي تاثير رد دارد. و روش درس پژوهي در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان در درس زاويه ها با رويكرد درس پژوهي و سنتي تفاوت وجو

 دارد.

 پيشنهادات
 يجاد زمينه الزم براي آشنايي بيشتر معلمان با روش هاي نوين تدريس از جمله رويكرد درس پژوهيا-1

 يزان ماندگاري مطالب درسي در مدارسي كه از اين روش استفاده مي شود.م-2

 دهه ورود اين روش به كشور.2ستفاده معلمان در كالس ها از اين روش بعد از ميزان ا-3
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