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عليبهراميهيدجي
دبیر شهرستان ابهر
صغريمرسلي
مدير مجتمع آموزشي

درسپژوهي
شيوهاينودرطراحياجرايي

برنامههايدرسي
  اشاره

امروزه، پژوهش عملي و كاربردي در به اجرا درآوردن برنامه هاي درسي بيش از پيش مورد توجه قرار گرفته است. 
يكي از دغدغه هاي كارگزاران و سياست گذاران آموزشي و مجريان برنامه هاي درسي گسترش پژوهش به ويژه پژوهش 
مشاركتي درون مدرسه و كالس است. »درس پژوهي« در واقع روش پژوهشي مشاركتي معلمان در كالس درس است 
كه از آن به عنوان سودمندترين، كاربردي ترين و مؤثرترين برنامة پرورش حرفه اي معلمان در مدارس ژاپن ياد شده است. 
درس پژوهي و فرايند پژوهش مشاركتي شبيه فرايند اقدام پژوهي است. معلمان از اين طريق در طراحي، اجرا و ارزيابي 
فرصت مي يابند با يكديگر همكاري، هم ياري و مشاركت كنند و مسائل مرتبط با يادگيري برنامه هاي درسي را بكاوند، 
جوابي بيابند، آن را در عمل به كار بندند و در پايان از عمل آموزشي يكديگر ارزيابي گروهي داشته باشند. در درس پژوهي 

و اقدام پژوهي، معلمان به شيوة كار گروهي تمرين مي كنند، ديدگاه هاي خود را تبادل مي كنند و از يكديگر مي آموزند.
در درس پژوهي بيش از اينكه معلمان مباني نظري آموزش و يادگيري را بياموزند، مهارت هاي علمي و كاربردي مربوط 
به فرايند ياددهيـ  يادگيري )آموزش(، ارزيابي روش هاي تدريس، خودارزيابي و فعاليت هاي آموزشي را مي آموزند. 
معلمان مباحث گروهي موضوع مورد پژوهش را انتخاب و به صورت مشاركتي و در گروه، طرح پژوهش مربوط به آن را 
تهيه مي كنند. درس پژوهي مثل اقدام پژوهي به شيوة مشاركتي، به ارزيابي دقيق فعاليت هاي آموزشي انجام شده در ارتباط 
با موضوع موردنظر مي پردازد. در اين شيوه، دانش آموزان در پژوهش سهيم اند و در واقع در حين عمل پژوهش مي كنند. 
درس پژوهي بيشتر بر مسائل آموزشي مرتبط با اجراي برنامه هاي درسي و جنبه هاي جزئي و كاربردي مرتبط با ياددهي 
ـ يادگيري تمركز دارد. از آن جا كه معلمان مجريان اصلي برنامه هاي درسي و هدايتگر فرايند يادگيري  اند، براي كسب 
موفقيت در ايفاي نقش خويش به توسعة دانش و مهارت هاي حرفه اي نياز دارند. اين مقاله با معرفي روش درس پژوهي 

زمينه هاي رشد و بالندگي معلمان را در اجراي مسئوليت آموزشي خود فراهم مي كند.

کليد واژه ها:

درسپژوهي،پژوهش
مشاركتي،يادگيري،تشريک

مساعي

سرآغاز
زمین��ة  در  اخی��ر  پژوهش ه��اي 
توس��عة حرفه اي معلمان، روش��نگر 
جهت گیري هاي متفاوتي از اقدامات 
معم��ول در اي��ن حوزه اس��ت. اين 

پژوهش ها بیشتر بر مدرسه و كالس 
درس متمركزند و مي كوشند معلمان 
را بیش از پیش در تصمیم گیري هاي 
مربوط به ش��یوه هاي بهب��ود كیفیت 
آموزش��ي مدارس مش��اركت دهند. 
درس پژوهي به معلمان كمك مي كند 
هنگام كسب صالحیت هاي حرفه اي 
در حی��ن كار ب��ه بازس��ازي فكري 
خوي��ش و دانش آم��وزان در فرايند 
ياددهي � يادگیري توجه جدي مبذول 
دارند. اين ش��یوه يك��ي از الگوهاي 
مناس��ب از پژوهش هاي مشاركتي 

در كالس درس اس��ت ك��ه ب��راي 
توسعة حرفه اي معلمان يك مدرسه 
يا مدارس همتا مدنظر صاحب نظران 
و پژوهش��گران آموزشي قرار گرفته 
است. درس پژوهشي مدلي اثربخش 
براي خلق محیط ش��وق انگیز براي 

يادگیري برنامه هاي درسي است.

اهميت و ضرورت
آمادگي معلمان براي ايفاي نقش هاي 
از  معلم��ي،  دش��وار  و  حس��اس 
ضروريات كار تربیت معلم اس��ت. 

درسیآموزشی وبرنامه   
ریزی
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مهم ترين مسیري كه 
براي اين آماده سازي 

تعريف مي شود، آگاهي 
وظاي��ف  و  نق��ش  از 

ح��وزة  در  معلم��ي 
عمل است. موقعیت 
پیچیدة عمل  با بروز 
پیچیده  پديده ه��اي 
و ايج��اد موقعی��ت 
يادگیري جديد شكل 

مي گی��رد و در چنی��ن 
موقعیتي عنصر تدريس 

اهمی��ت  حائ��ز  بس��یار 
اس��ت. در بخش اجراي 
تدريس، پی��دا كردن يك 
راه عملیات��ي مش��اركت 
بین معلمان بسیار سخت 
اج��راي  زي��را  اس��ت، 
تدري��س به تصمیم گیري 

معلمان، ابزارها و روش ها، 
موقعیت هاي متف��اوت يادگیرندگان 
و چندين عامل ديگر بس��تگي دارد. 
پژوه��ش در اي��ن زمین��ه از ديدگاه 
معلم��ان چند صباحي اس��ت كه در 
سراس��ر جهان، مورد توجه اساسي 
قرار گرفته است. شیوة درس پژوهي 
مي توان��د راه مناس��بي ب��راي رف��ع 
دش��واري در حوزة عمل باش��د. در 
واق��ع درس پژوهي عم��ل فكورانة 
معلم اس��ت كه در گروه هاي كوچك 
معلمان يك واحد يا مجتمع آموزشي 
ب��ه ظهور مي رس��د. در گذش��ته نیز 

روشي به نام »معلم پژوهنده« وجود 
داشت. البته در روش معلم پژوهنده 
فقط يك معلم نقش داش��ت، اما در 
درس پژوه��ي، همة معلم��ان هم پايه 
يا تمام معلمان يك واحد آموزش��ي، 
كاركن��ان و تمامي عوام��ل اجرايي 

مشاركت دارند.

مفهوم درس پژوهي1
درس پژوه��ي يك رويكرد توس��عة 
حرفه اي اس��ت ك��ه در آن، معلمان 
ط��رح  تدوي��ن  در  يكديگ��ر  ب��ا 

درس، طراح��ي آموزش��ي، اج��را و 
عملیاتي كردن هم��ة عناصر ياددهي 
� يادگی��ري مطاب��ق ب��ا هدف ه��اي 
برنامه هاي درسي و در مشاهدة نتايج 
مشاركت دارند. معلمان در اين مسیر 
با جمع آوري اطالعات در مورد نحوة 
دستیابي دانش آموزان به يادگیري، با 
يكديگر بح��ث و تبادل نظر مي كنند 
تا نس��بت به رفع مشكالت، اصالح 
روش ها و تدريس ناكارامد به نتیجة 
واح��دي برس��ند و زمینة پیش��رفت 
تحصیل دانش آموزان را فراهم آورند. 

درس پژوهي 
مدلي اثربخش 

براي خلق محيط 
شوق انگيز 

براي یادگيري 
برنامه هاي درسي 

است
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دو گام مه��م درس پژوهي عبارت اند 
از: 

1. انتخ��اب موضوع��ي خاص از 
برنامة درسي توسط معلمان به 
عنوان مس��ئله يا مش��كل كه در 
چارچ��وب فرايند واح��د كار، 
طراحي، اجرا، ارزش��یابي، نقد 
و اص��الح به صورت مش��ترك 
عملیاتي مي ش��ود و از نتايج آن 
براي نی��ل به الگوي مش��ترك 

تدريس كمك مي گیرند.
2. گروهي از معلمان پس از گزينش 
موضوع��ي خ��اص از برنام��ة 
درس��ي، آن را به عن��وان واحد 
كار طراحي، اجرا و ارزش��یابي 
مي كنند و همگ��ي از محصول 
آن در ارتق��اي كیفیت ياددهي � 
استفاده مي برند. يكي  يادگیري 
از اعض��اي گروه برنامه را اجرا 
و ديگ��ران در جهت رس��یدن 
ب��ه الگوي مش��ترك آن را نقد و 

اصالح مي كنند.

هدف هاي درس پژوهي
مهم ترين هدف هاي درس پژوهي را 

مي توان به شرح زير نام برد: 
يادگی��ري  فرهن��گ  1. گس��ترش 

مشاركتي در مدارس؛
2. ايجاد باور نسبت به عمل تدريس 

به عنوان يك عمل اجتماعي و 
فرهنگي؛

3. فراه��م ك��ردن محی��ط و زمینة 
يادگیري معلمان از ايده و دانش 

يكديگر؛
4. ارتقا و توس��عة دانش حرفه اي 

معلمان؛
5. تغییر روش هاي قديمي ياددهي؛

6. بازانديش��ي در رفت��ار توس��ط 
معلمان؛

7. مش��اركت در تح��ول مس��تمر 
آموزش؛

8. معرفي درس پژوه��ي به عنوان 
مدلي اثربخش براي پژوهش در 

مدرسه؛
۹. آموختن از يكديگر؛

1۰. سهیم شدن در تجارب آموزشي 
و تربیتي يكديگر؛

رفتاره��اي  در  بازانديش��ي   .11
آموزشي و رس��یدن به راه هاي 

بهتر براي ياددادن و يادگرفتن؛
12. تولید دانش حرفه اي؛

13. تحلی��ل و بررس��ي چگونگي 
تفكر و يادگیري دانش آموزان در 

حین يادگیري؛
14. ارتق��اي فرهن��گ مش��اركتي 

حرفه اي؛
15. شناس��ايي مسائل و مشكالت 
در  دانش آم��وزان  يادگی��ري 

و  متف��اوت  موضوع��ات 
اولويت بندي هاي آن ها؛

16. كم��ك ب��ه تغیی��ر در كاركنان 
مدرسه و ايجاد و توسعة محیطي 
انعطاف پذير براي دس��تیابي به 

يادگیري سازماني؛
17. فراهم كردن زمینه و امكان خود 
يادگی��ري از طريق مش��اهده و 
بازانديشي در عمل انجام شده 

و خودارزيابي؛
18. ترويج تفكر سیستمي و تفكر 
انتقادي، تمركز بر فرايند ياددهي 
� يادگیري، و ايجاد عالقة بیشتر 
در معلم��ان نس��بت ب��ه فرايند 

يادگیري دانش آموزان؛
درك  زمینه ه��اي  ايج��اد   .1۹
عمیق ت��ر مدي��ران آموزش��ي از 
روش درس پژوه��ي، به كارگیري 
در  اثربخش ت��ر  راهبرده��اي 
ارتقاي مديريت آموزشي، تغییر 
تبديل  يادگیرنده،  ب��ه  ياددهنده 
مدرس��ه از م��كان آم��وزش به 
جايي براي يادگیري و بازسازي، 
و مدرس��ه ب��ه مثابه س��ازماني 

يادگیرنده.

مراحل درس پژوهي
1. تبيين مسئله و انتخاب موضوع

ك��دام  درك  در  دانش آم��وزان   

در درس پژوهي 
و اقدام پژوهي، 
معلمان به شيوة 
کار گروهي 
تمرین مي کنند، 
دیدگاه هاي خود را 
تبادل مي کنند و از 
یکدیگر مي آموزند
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مش��كل  دروس  و   مباح��ث 
دارند؟

 يافتن روش��ي براي انتقال يك 
مفهوم جديد در كالس درس.

 يك س��ؤال جزئ��ي )بهبود فهم 
دانش آموزان از تجس��م فضايي 

مولكول هاي چهاروجهي(.
الزامات تبیین مسئله عبارت اند از: 

 طرح مباني نظري موضوع؛
 بهره گیري از يافته هاي پژوهشي؛

 توجه ب��ه ويژگي ها و ش��رايط 
خاص مسئله.

2. برنامه ريزي درس پژوهي
  اهداف؛

 ضرورت و اهمیت پرداختن به 
موضوع )از طريق درس پژوهي(؛

  كاربردهاي عملي و نظري؛
 تهی��ه و تدوي��ن الگ��وي طرح 
درس )مبتني بر روش هاي فعال 

تدريس(؛
 تعیین اعضاي گ��روه )5 نفر( و 
وظايف، مسئولیت ها و نقش هر 

يك؛
 تعیی��ن امكانات مورد نیاز براي 
مج��ري درس، زم��ان انج��ام، 

فیلم بردار، تعیین دبیر تیم و...؛
 تهیة طرح درس توسط گروه.

3. آموزش درس )براساس برنامه و 
طرح درس تنظيم شده(

  تعیین تاريخ تدريس و نشستن 
معلمان هنگام تدريس در عقب 

كالس؛
  انجام فیلم برداري؛

  تعیی��ن ناظر ب��راي نظارت بر 
تدري��س معلم براس��اس طرح 

درس تعیین شده؛
  تعیی��ن ناظ��ر ب��راي نظ��ارت 
ب��ر واكنش ه��ا و عملكردهاي 
دانش آم��وزان )او ضم��ن تهیة 
و  عالق��ه  می��زان  گ��زارش، 
فعالیت هاي دانش آموزان را در 

نظر مي گیرد(.
4. ارزشيابي تدريس و بازتاب تأثير 

آن بر برنامه ريزي مجدد درس
 اظهارنظ��ر معل��م مجري طرح 
درس در م��ورد تدري��س خود، 
چگونگي اجراي درس و مسائل 

عمدة آن.
  انتق��اد معلمان عض��و گروه از 
قسمت هايي از درس كه از نظر 
آنان مشكل داشته است. )در اين 
انتقاد تمركز بر درس اس��ت نه 
معلم. درس محصول گروه است 
و هم��ه اعضا در م��ورد نتیجة 
برنامة خود احساس مسئولیت 
مي كنند و در واقع از خود انتقاد 

مي كنند.(
  يادداشت برداري از نقطه نظرات 

توسط دبیر تیم.
5. تجديدنظر در تدريس

گ��روه  معلم��ان  تجديدنظ��ر   
درس پژوهي در تدريس، با توجه 
به مشاهدات و بازخوردهايي كه 
از چگونگ��ي اج��راي تدريس 
آموزش��ي،  )م��واد  داش��ته اند 

فعالیت ها، سؤال ها و...(.
 كوش��ش براي يافتن پاسخ اين 
س��ؤال اساس��ي ك��ه: »چگونه 
مي ت��وان برنام��ه را بهت��ر اجرا 

كرد؟«
 تجديدنظر در طرح درس با توجه 
به مش��اهدات و يادداشت هاي 
معلمان، واكنش هاي دانش آموزان 

و نظرات معلم مجري.
  تغییر روش تدريس، فعالیت ها، 
س��ؤال ها، مس��ائل مطرح شده، 
مواد و رس��انه انتخاب ش��ده و 
س��اير اجزاي درس در صورت 

ضرورت.
6. آموزش درس تجديدنظر شده

تجديدنظ��ر  درس  تدري��س   
ش��ده )نواقص درس براساس 

اصالحات انجام شده رفع شده 
است(.

 تدريس نهايي.

توجه: 
ــت  ـ اين تدريس ممكن اس
ــط همان معلم و در همان  توس
ــط يكي ديگر از  كالس يا توس
اعضاي گروه و در همان كالس 
يا در مكاني ديگر صورت پذيرد.

ــاي  ــه اعض ــن مرحل ـ در اي
ــان در تدريس  ــوراي معلم ش
ــت  ــور دارند )ممكن اس حض
ــان و اعضاي گروه  تعداد معلم
ــتر از دانش آموزان باشد(. بيش

7. ارزشيابي و بازانديشي
 پاس��خ به اين س��ؤال كه: »چه 
چیزي از درس پژوهي و اجراي 

آن آموخته شد؟«
 بررس��ي می��زان و چگونگ��ي 
يادگیري و فهم دانش آموزان از 
مسئله اي كه به خاطر آن پژوهش 
انجام ش��د. در اي��ن مرحله تیم 
از خود مي پرس��د تا چه اندازه 
خوب عم��ل كردي��م و به طور 
كلي میزان تحق��ق اهداف بیان 

مي شود.

توجه: 
ـ در اين مرحله ممكن است 
از افرادي مانند معلمان مجرب، 
مؤلفان  ــي،  درس ــزان  برنامه ري
ــتادان  ــي، اس ــای درس کتاب ه
ــگاه و انجمن هاي علمي  دانش
با موضوع درس پژوهي  مرتبط 
دعوت به عمل آيد. همة اعضاي 
ــوراي معلمان به همراه يك  ش
فرد متخصص خارج از مدرسه 
ــي و  ــد و بررس ــس را نق تدري
ــنهاد مي كنند. ــي را پيش تغييرات

معلمان در طراحي، 
اجرا و ارزیابي 

فرصت مي یابند با 
یکدیگر همکاري، 

هم یاري و مشارکت 
کنند و مسائل درون 

مدرسه و کالس 
را بکاوند، جوابي 
بيابند و آن را در 

عمل به کار ببندند
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با مستندات، گزارش ها،  همراه 
فیلم ه��ا، عكس ه��ا، ص��ورت 
جلسات، نقطه نظرات معلمان و 

دانش آموزان و اولیا(. 
 بازديدهاي اف��راد متخصص و 

مسئولین.
 بازديده��اي معلمان از مدارس 

يكديگر.
 تبادل تجربی��ات و نتايج كار با 

ديگر مدارس و معلمان.
  استفاده از بازتاب ها در اصالح 

و تغییر برنامه.

پيش نيازهاي الزم براي 
کيفيت بخشي به درس پژوهي

 معلمان مشتاق و متعهد؛
 زمان مناسب براي اجرا؛

 حمايت س��اير عوامل اجرايي 
واحد آموزش��ي )مدير، معاون، 

مربي بهداشت و حتي اولیا(؛
 وجود برنامة درسي با كیفیت؛

و  معلم��ان  مناس��ب  رواب��ط   
هم��كاران در واحد آموزش��ي 

)روابط رسمي و غیررسمي(؛
 وجود جّو همكاري گروهي؛

مش��كالت  دقی��ق  شناس��ايي   
آموزش��ي در فرايند تدريس و 

تالش براي رفع آن ها؛
  استفاده از ابزارهاي الكترونیكي 
در تهی��ه، بازبیني و... در اجراي 

تدريس.
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پي نوشت ..............................
lesson study« .1« ب��ه معن��اي پژوهش 
مش��اركتي معلم��ان در كالس درس 

است.

8. سهيم شدن در نتايج و دستاوردها 
و بازتاب و تبادل  نتايج

 نوش��تن گزارش پاياني )تشريح 
فرايند درس پژوه��ي و يافته ها 

نتيجه گيري
درس پژوهي در واقع يك روش 
معلمان  مش��اركتي  پژوهش��ي 
در كالس درس اس��ت ك��ه از 
آن ب��ه عن��وان س��ودمندترين، 
مؤثرتري��ن  و  كاربردي تري��ن 
برنامة پرورش حرفه اي معلمان 
مي توان نام برد. درس پژوهي و 
فرايند پژوهش مش��اركتي مثل 
اقدام پژوهي اس��ت. معلمان در 
طراحي، اجرا و ارزيابي فرصت 
مي يابند ب��ا يكديگر همكاري، 
هم ي��اري و مش��اركت كنند و 
مس��ائل درون مدرسه و كالس 
را بكاوند، جوابي بیابند و آن را 
در عم��ل ب��ه كار ببندن��د و در 
پايان از عمل آموزشي يكديگر 
ارزيابي گروهي داش��ته باشند. 
درس پژوه��ي كم��ك مي كند تا 
معلمان مشكالت تدريس خود 
را به كمك هم حل كنند. اين امر 
كمك زيادي به بهبود روش هاي 
يادده��ي مي كن��د و در نتیج��ه 
دانش آم��وزان درس را بهتر ياد 
مي گیرند و آموزش س��ودمندتر 

مي شود.


