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شتاب فزاینده تغییر و تحول های دنیای کنونی تأثیر عمده ای بر 

ابعاد مختلف جوامع امروزی گذاشته است و بسیاری از نظام های 

از  یكی  شده اند  تغییرات  این  با  همراهی  به  مجبور  اجتماعی 

دارد،  افراد و جوامع  نظام ها، كه نقش مؤثری در سرنوشت  این 

آموزش وپرورش است كه برای همراهی با این تغییرات باید خود 

را پاالیش كند تا از كارایی و كارامدی الزم برخوردار شود. در این 

راستا یكی از روش هایی كه از دل مدرسه و كالس درس در نظام 

آموزشی پدید آمده است درس پژوهی می باشد. پژوهش و اجرای 

درس پژوهی در مدرسه زمینه ساز به سازی عمل كارگزاران آموزشی 

است كه بر چرخه پژوهش، یادگیری گروهی، كیفی و مشاركتی آن ها 

شامل تبیین مسئله، طراحی، بازاندیشی عمل و بازبینی یافته ها 

استوار است. پژوهش و درس پژوهی فعالیتی با حضور گروهی از 

معلمان، مدیران و معاونان مدرسه است كه طی آن در جلساتی 

درخصوص چالش های شغلی، پیشرفت های حرفه ای، آموزش یك 

درس مشخص، هم اندیشی درباره طرح درس و یا روش تدریس 

درباره  چاره اندیشی  یا  تفاهم  به  همگی  تا  می شود  نظر  تبادل 

درس پژوهی  و  پژوهش  اجرای  یابند.  دست  شده  مطرح  مسئله 

به  می توان  آن ها  جمله  از  كه  دارد  فراوانی  مزایای  مدرسه  در 

تولید علم تدریس اشاره كرد. و  یادگیری  ـ  یاددهی  بهبود فرایند 
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 مقدمه 
روند تحوالت در دنياي امروز اصالحات آموزشي را اجتناب ناپذیر ساخته و آن 
را به ضرورتي جهاني تبدیل كرده اســت. ضرورت جهاني فكر كردن و منطقه اي 
عمل كردن منجر شــده است تا سازمان هاي آموزشــي به اطالعات جامع تري از 
جهان تغييرات و مهارت هاي تجزیه و تحليل و اندیشــه ورزي در حوزه مسئوليتي 
و تخصصي خود نياز داشــته باشــند. در این ميان رصد كــردن تحوالت نظام 
آموزش و پرورش و تربيت معلم و تحوالت علمي در حوزه علوم تربيتي در سطح 
منطقه و جهان اسالم و بين الملل و بومي ســازي تجربيات و یافته هاي مفيد آن ها 
و بهره مندي از آن ها در چارچوب نظام معيار اســالمي نيازمند توسعه پژوهش در 
زمينه فردي و گروهي، زمينه ســازي پژوهشگري و افزایش توانمندي هاي معلمان 
و ایجاد فرصت هاي بازآموزي علمي مستمر از طریق اقدام پژوهي1 یا پژوهش در 

عمل و درس پژوهي2 است.
توسعه زمينه پژوهشــگري و افزایش توانمندي هاي حرفه اي به شكل فردي و 
گروهي ميان معلمان و تبادل تجارب و دســتاوردهاي ســطوح ملي و محلي و 
ایجاد فرصت هاي بازآموزي مســتمر علمي و تحقيقاتي و مطالعات براي معلمان 
و ارتقاي توانمندي هاي آنان نيازي ویژه اســت كه بدون توجه و تمركز در آن ها، 
آموزش وپرورش پيشرویي نخواهيم داشــت. از این رو بيشترین توجه برنامه هاي 

1. Action Research
2. lesson study 
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اصالحات آموزشي به توانمندسازي معلم و غني سازي فرآیند آموزش )یاددهي ـ 
یادگيري( باید معطوف باشــد كه ماموریت اصلي اغلــب برنامه هاي اصالحات 
آموزش كشورهاي مختلف جهان است. تكاپوي جهاني در دست یابي به برنامه هاي 
راهبردي و اثربخش براي نوســازي و تحول نظام هاي آموزشي تأسيس مدارسي 
است كه از طریق ترویج و غني سازي فرآیند یاددهيـ  یادگيري )نه صرفًا آموزش( 

به آدمي كمك مي كنند تا یاد بگيرد و بخشي از فرآیند حيات بخش هستي باشد.
از ســوي دیگر برنامه درســي ملي به عنوان ميثاق عمومي در هفت ساحت، 
تعليم و تربيت اعتقادي ـ عبادي و اخالقي، اجتماعي و سياســي، زیستي و بدني، 
زیباشــناختي و هنري، اقتصادي و حرفه  اي، علمي و فناورانه به منظور رســيدن 
به هدف گذاري پنج گانه عقل و ایمان و علم و عمل و اخالق در منشــور علمي 
و دیني تعليم و تربيت كشــور اسالمي است.همچنين گســترش و توسعه شتابان 
فناوري هاي نوین و ســرعت تحوالت این بخش و كاربست فناوري هاي نوین در 
فرآیند یاددهي- یادگيري و هوشمند سازي مدارس و كالس هاي درس را ضرورتي 
انكارناپذیر ساخته است از مفاهيم و عناوین مورد تأكيد سند تحول بنيادین، توجه 
به پژوهش محوري و پژوهندگي است كه اخيرا زیر نظام پژوهش نيز در این راستا 

تدوین و آماده شده است.
لذا جهت گيري در  مدارس آینده بي تردید مدارسي است كه پژوهش را پيشاني 
و نماد مدرســه در محتواي برنامه هایش قرار داده باشند. تكامل و پویایي مدرسه 
زماني است كه همه مولفه ها و عناصر موثر در مدرسه پژوهندگي را ترویج داده و 

پژوهش محور بودن را به یك نگرش باورپذیر و بدیهي جلوه گر كند.
مدرســه پژوهنده مدرســه اي اســت كه مدیر آن و همه برنامه هاي مدیریت، 
پژوهش محور باشــد. معلم آن پژوهنده باشد و پژوهش در تكاليف دانش آموزي 
در آزمون هایــي كه بــه عمل آورد توجه جدي به چرایــي و چگونگي پدیده ها 
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و موضوعات برنامه درسي اش پرسشــگري و زمينه سازي براي جست وجوگري 
دانش آموزان و... سرلوحه كار و فعاليت هایش قرار گيرد.

مدرسه پژوهنده مدرسه اي اســت كه در آن درس پژوهي یا )مطالعه درس( به 
عنوان الگویي مؤثر براي ترویج و غني ســازي یادگيــري و توليد دانش حرفه اي 
در مدرســه باشد. درس پژوهي، پژوهشي مدرسه محور است و بر چرخه یادگيري 
گروهي، كيفي، مشاركتي و مداوم كارگزاران آموزش شامل تبيين مسئله و طراحي، 
عمل بازاندیشــي و بازبيني یافته ها استوار اســت. ابتدا معلم مسئله آموزشي را 
بررســي و ســواالت پژوهش در كالس درس را تبيين مي كند و باالخره طرحي 
براي انجام پژوهش در آموزش پيشــنهاد مي كند. درس پژوهي به گسترش فرهنگ 
یادگيري و مطالعه در مدارس یاري مي رساند و لذا الگوي سازمان هاي یادگيرنده 
در مدارس جهت تبادل دانش و كاربست صحيح برنامه  هاي آموزشي موجب انتقال 

تجارب آموزشي و اثربخشي فرآیند یاددهي- یادگيري خواهد شد.
پژوهش در مدرسه موجب مي شــود كه معلمان مسئوليت بيشتري را در اداره 
مدرسه احساس كنند و الگوهاي درس پژوهي و اقدام پژوهي را عاملي براي فراهم 
آوردن یادگيري از خود از طریق مشــاهده، بازاندیشــي در عمل انجام شــده و 

خودارزیابي مي دانند.
مدیر مدرسه پژوهنده باید شــيوه مدیریت خود را از مسئوليت و اختيار فردي 
به روش مشــاركتي و مسئوليت پذیري جمعي با بهره وري زیاد تغيير دهد. معلمان 
و دانش آموزان چنين مدارسي به بازاندیشــي یادگيري خود برانگيخته مي شوند.

گســترش فرهنگ یادگيري و رهبري آموزشي اثربخش از طریق توسعه مشاركت، 
همكاري و بازاندیشــي گروهي مسئله اصلي دانش مدیران و دانش حرفه اي آنان 
است؛ تبدیل مدرسه به محيط مؤثري كه در آن معلمان از یكدیگر بياموزند. مدرسه 
پژوهنده و یادگيرنده چرخه یادگيري سازماني مستمر را افزایش و بهبود مي بخشد 



و زبان و درك مشــتركي براي گفت وگو به دست مي دهد. بازار اندیشه ورزي و 
خردورزي را توسعه مي دهد و اشتياق به یادگيري معلمان را بهبود مي بخشد. محور 
اصلی تحول در پژوهش نيز باید مورد توجه قرار بگيرد. اگر صدها پژوهش معتبر 

داشته باشيم اما مدرسه بيگانه از این پژوهش ها باشد تحولی رخ نمی دهد.
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 پژوهش همگاني، پژوهش نخبگاني 

آرش بابایي
دبيرشيميمنطقه2آموزشوپرورشتهران

 دو نوع پژوهش 
پژوهشهــاراهمانندورزشمیتــوانبهدودســته،پژوهشهایهمگانیو
پژوهشهاینخبگاني،تقســيمكرد.درپژوهشهمگانیبایدهمهيدانشآموزان
مدرسهرادرگيركردتابتوانندبایکزبانواحدنتایجتحقيقاتخودرابيانكنند،
امادرپژوهشنخبگانيدانشآموزانبرایدســتیافتنبهیکهدفخاصوبا

ادبياتتخصصیتربایدنتایججستوجوگریخودراعرضهنمایند.
درپژوهش،معموالًاگر»پرســش«خوبمطرحشــود،بهمراتباهميتآناز
»جواب«بيشتراست،زیراهر»سؤالجدید«ممکناستبابیجدیددرعلمایجادكند.
دانشآموزانپژوهشگربایدمنابعخودرابهخوبیبشناسندوبتوانندبررویآنها
ارزشگذاریكنند.بایدبتوانندمطالبرابهخوبیدستهبندیودرمواقعلزومازآن
استفادهكنند.همچنينپژوهشگرهموارهبایدبتواندمطالبراتجزیهوتحليلكند

وایدهخودرابهپيشببرد.
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پژوهش كانون رشد و تعالي مدرسه

 ادبیات پژوهش 
ادبياتپژوهشیعنی»بيانمطالبدرچارچوبی صحيحهمراهباپيش مطالعه 

ومستندكهبرایبيانآنتفکرشدهاست«.

 اهداف پژوهش در مدارس 
ادبياتپژوهشیباعثارتقاءمدرسهمیشودومزایایبسيارداردازجمله:

1.بهدانشآموزانمستندسازیومستندحرفزدنرامیآموزد،
2.روحيهيجستوجوگریرادردانشآموزانتقویتمیكند؛

3.مقالهنویسیوبيانمطالبیراكهدانشآموزدرذهنداردبهبودمیبخشد؛
4.ذهندانشآموزانرابهچالشمیكشدوباعثارتقاءفکریآنهامیشود؛

5.اوقاتفراغتآنهارابهشکلشایستهایپرمیكند؛
6. باعثرضایتدانشآموزانازمدرسهمیشودومدرسهرابرایدانشآموزان

بهمحيطیلذتبخشتبدیلمیكند؛
7.باعثدیدهشــدندانشآموزانمیشــودكهخودباعــثافزایشانگيزهو

احساسرضایتآنهامیشود.
8.موفقيتدرمسابقاتوجشــنوارههاباعثایجادسابقةعلمیوعملیبرای
دانشآموزانمیشودوبهآنهادردستیابیبهاهدافخودكمکمیكند.

9.پژوهشبهدانشآموزانكمکمیكندتارشتهيدانشگاهیودرنتيجهشغل
خودراباتوجهبهعالیقوتواناییخودآگاهانهانتخابكنند.

10.اگردانشآموزانموفقبهكســبتندیسدرجشــنوارهخوارزمیشــوند
میتوانندازتســهيالتبنيادملینخبــگانبهرهببرند.]بخشنامهشــماره
104/247248مركزملیپرورشاســتعدادهایدرخشــانودانشپژوهان

جوان،1393/12/12[
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 عرصه  های حضور پژوهشی در کشور 
1.  جشنواره ي خوارزمی

بهطورحتمجدیترینعرصهيپژوهشیكشورجشنوارهخوارزمیاستو
بيشــترینمخاطبرادربيندانشآموزاندارد.طیســالهای1391،1390و
1392بهترتيب19191،23976و20548فقرهطرحدرجشنوارهيخوارزمی
پذیرفتهودر16رشتهبهداوریآنهاپرداختهشد.]كتابچهطرحهایبرگزیده

پانزدهمينجشنوارهجوانخوارزمی-1392[

برقواینجشنوارهدر16رشتهزیربرگزارمیشود:

عمرانمکاترونيکمکانيکكامپيوترالکترونيک
علومزیستی

وپزشکی

كشاورزیو

منابعطبيعی
فيزیکو

نجوم

نانو

تکنولوژی
ریاضی

زبانوادبيات

فارسی

علومدینیو

قرآنپژوهی

علوماجتماعی

وروانشناسی
هنرو

معماری
شيمی

زمينههای

خاصعلمی

جدول شماره 1: رشته هاي جشنواره خوارزمي

مدارسمعموالًبهدليلمشکالتمالیواردبرخيازاینعرصههانمیشوند،
اگررشــتههارابههشــترشــتهيپرهزینه)بــرقوالکترونيــک،مکانيک،
مکاترونيک،عمران،علومزیســتیوپزشکی،فيزیکونجوم،نانوتکنولوژی،
شيمی(وهشترشــتهيكمهزینه)كامپيوتر،كشاورزیومنابعطبيعی،علوم
دینــیوقرآنپژوهی،علوماجتماعیوروانشناســی،ریاضی،زبانوادبيات
فارســی،هنرومعماری،زمينههایخاصعلمی(تقسيمكنيمنتایجآمارنشان
ميدهدكهطرحهايكمهزینهدرمدارسبيشترمورداقبالبودهاست.]كتابچه

طرحهایبرگزیدهپانزدهمينجشنوارهجوانخوارزمی-1392[
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كم هزینهپرهزینهسال

كلطرحها%

139050/449/6

139147/452/6

139245/854/2

راهیافتهبهكشوری%

139058/841/2

139147/053/0

139244/455/6

برگزیدهكشوری%

139038/361/7

139144/455/6

139233/366/7

جدول شماره2: مقایسة نتایج رشته های پرهزینه و كم هزینه

جدولشــمارهي2نشــانمیدهدمدارسباســرمایهگذاریدررشتههای
كمهزینهمیتواننددربخشمهمیازجشنوارهيخوارزمیحضورداشتهباشند.
رشــتهكشاورزیدرمناطقروستاییبسيارمستعدبرایكاردانشآموزاناست
ومدرســهمیتواندباجهتدهیدانشآموزاندراینقسمتبسيارتخصصی

شركتكندوبهدستاوردهایمناسبیبرسد.

2 .  جشنواره های موضوعی
جشنوارههایموضوعیباتوجهبهرشتههایمختلفوستادبرگزاركنندهمتفاوت
استوازجملهمیتوانبهنمایشگاهبينالمللینانو،جشنوارهكشوریدانشآموزی
نانو،جشنوارهتبيان،جشــنوارههایوزارتنيرو،جشنوارههایایدههایبرترو...

اشارهكرد.
ازمهمتریندستاورداینجشنوارهها،میتوانبهتعاملدانشآموزانبایکدیگر
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ودرمعرضداوریقرارگرفتنآنهااشــارهكرد.دانشآموزانباشــركتدر
اینجشــنوارهها،بهویژهاگرباكسبموفقيتهمراهباشد،انگيزهایدوچندان
پيداخواهندكرد.جشــنوارههایمنطقهایباهزینهپایينمیتوانندقســمتیاز
ایناهدافرابرآوردهكننداماجشــنوارههایكشورینيازبهبودجههایبسيار

زیادیداردتابتواندانشآموزانراسازماندهیكرد.

3. مسابقات
اینمسابقاتبسيارگستردهاستواهميتآنهانيزمتفاوتاستوبيشترین
مخاطبرادررشتههایمهارتیدارد.بيشترینمتقاضياناینمسابقاتداوطلبان

رشتههایرباتيک،هوافضا،IYPTوسازهيماكارونیهستند.
ازمعتبرتریناینمســابقاتIRAN OPENدررباتيک،مســابقاتشریف
واميركبيــردرهوافضا،كفــاوPYPTدرپدیدههایفيزیکیو...میباشــد.از
مشکالتاینمسابقاتهزینه های بسيار سنگينبرایآمادهكردنطرحهاجهت
حضوردرمسابقاتاست.دراینمسابقاتمعموالًیکمأموریتتعریفمیشود
ودانشآموزاندستسازههایخودرابایددرجهتتحققآنمأموریتبسازند،
نقطهيضعفاینشيوهآناســتكهعاملیمیشودتاخالقيتدرپروژههابه
حداقلخودبرسدوبيشترفعاليتبچههادرساختایدهيدیگریخالصهشود.
مشــکلبزرگسایرمســابقاتدراینزمينههاایناســتكهمعموالًستاد
برگزاریخوددارایتيماســتولذامعموالًداوریهابســياردچارتردیدو
بحثانگيزمیشــودواینسؤالرابســيارپررنگمیكندكه»حضوردركدام

یکازاینمسابقاتدرراستایاهدافمدرسهاست؟«
پاســخبهاینپرسشنيازمندتحقيقبيشترومشورتبامتخصصينهریک

ازاینرشتههااست.
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 روش هاي پیشنهادي 
1. انجام پژوهش های مهارت محور به جای پژوهش های خالقیت محور

پسازبررسیپژوهشهایمهارتیچندنکتهقابلتوجهاست،اینپژوهشها
بسيارهزینهبرهســتند،ازاینرو،معموالًدرمسابقاتتکرارایدهرخمیدهد.
اگردانشآموزانبتوانندابتدامشــکلیرادرنظربگيرندوایدهایبرایحلآن

پيشنهادكنندمیتوانندباصرفهزینهيكمترنتایجبهتریكسبنمایند.

2. تغییر هدف گذاری در نتایج مسابقات بیرونی و برگزاری مسابقات درونی
مدرســهمیتواندبابرگزاریمسابقاتیمانندنجاتتخممرغ،داستاننویسی،
پلماكارونیو...درونمدرســهشورواشــتياقرادرعمومبچههاایجادكند
واینامرباعثاحســاسنيازدانشآموزانبهادبياتپژوهشیمیگردد.بهراه
انداختناینمســابقاتدرونمدرســهایباحداقلهزینهمیتواندباعثنشاط
جمعیدربيندانشآموزانشودوازمشکالتمسابقاتبيرونیمانندناداوری
ویاساختغيردانشآموزیجلوگيریكند.البتهاینمهمنيازمندتوجهمدرسه
است.هرقدرمدرسهاینمسابقاتراجدیبگيرد،دانشآموزاندرآنحضور
پررنگتریخواهندداشت.بهعنوانمثال،بابرپاییكارگاهداستاننویسی،اصول
آنگفتهشــودودرادامهبهدانشآموزانفرصتدادهشودتاداستانهایخود
راارائهدهند.بهاینترتيبعالوهبركمکبهرشــدوشکوفاییاستعدادآنها
میتوانزمينهيچاپداستانهارانيزفراهمكردوهمچنيندانشآموزمیتواند

باهمينداستانهادرجشنوارهيخوارزمیشركتكند.

3. استفاده از استاد راهنما و استاد مشاور
یکیازمشکالتپژوهشدرمدارستکمعلمیبودنآناستكهاگربههر
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دليلیاشتباهیازجانباستادراهنماصورتبگيردایناشتباهتاانتهایپژوهش
مشخصنمیشود.درمواردیدیدهشدهاستكهیکسؤالبسيارمهمكهباید
درهماناولپروژهبهآنجوابدادهشودتاانتهایپروژهنادیدهگرفتهمیشود
واینامرمیتواندباعثشکستپروژهگردد.برایبهبودروندكارمیتواناز

معلمانمدرسهبهعنوانمشاوربهرهبرد.

4. برگزاری كارگاه های ترویج ادبیات پژوهش )اهمیت، مقاله نویسی، ارائه و...(
یکــیازاهدافپژوهشدرمدارسبهراهافتادنادبياتپژوهشــیاســت،
البتــهبرخیازفاكتورهایآننيازبــهآموزشداردكهمیتواناینمواردرادر
قالبیکكارگاهآموزشــیایجادكرد.برایاینامرمیتوانازحضوراستادان

متخصصبيرونیویاازدبيرانارزشمندمدرسهبهرهبرد.

 کالم آخر 
مدارسدرهرگوشهازایرانعزیزمانوباهرتوانمالیمیتوانندپژوهشهایي
رادرمدرسهراهاندازیكنندوباتحققاینامرمهمنيرویانسانیكارآمدیرا

تحویلكشوردهند.
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 با درس پژوهي بیشتر آشنا شويم 
كامران حسيني
معاونآموزشيمدارسشهرلوشان

 اشـاره 
سال های زیادی از طرح موضوع ضرورت فعاليت های پژوهشی در مدارس كشور 
می گذرد. طــرح بحث هایی مانند به كارگيری الگوهــای تدریس، موردپژوهی، 
اقدام پژوهی، جشنواره الگوهای برتر تدریس و درس پژوهی حكایت از آن دارد 
كه امر تحقيق و پژوهش همواره دغدغه ي معلمان ایرانی بوده است. شاید بتوان 
گفــت كه با طرح موضوع درس پژوهی در دهه های اخيــر این امر وارد دوران 
تكامل خود شده و توانسته است با بهره گيری از ظرفيت این روش، مسيری نو و 
تازه را فرا روی معلمان بگشاید. روشی كه شاید از قرن ها قبل در مكتب خانه های 
ایرانی هم در شكل بحث و مجادله درسی وجود داشته است و حوزه های علميه 
نيز در شيوه ي درسی خود مبتنی بر بحث و گفت وگو بين طالب این روش را به 

گونه ای دیگر از آغاز مورد توجه قرار داده اند. 


 درس پژوهی )lesson study( چه ضرورتی دارد؟ 

تحوالتپرشــتاباقتصاديواجتماعيدرهزارهيســومبهویژهگسترشو
توســعهيفناوريهایاطالعاتیوارتباطياصالحاتآموزشيرااجتنابناپذیر
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ســاختهاست؛بهطوريكهشوقایجادتغييروتحولدربيشترنظامهايآموزشی
دیدهمیشود.برنامههايبهسازيآموزش،همزمانباتحولدرمحتواوبرنامههاي
درسيبهتوانمندســازيمعلموكيفيتفرایندتعاملاوبادانشآموزاندرفرایند
تدریستوجهبيشترينشانمیدهند.درسالهاياخير،»درسپژوهي«بهعنوان
الگویيمؤثربرايایجادتحولدرآموزشازطریقتوليدوترویجدانشحرفهاي
درمدرسه،نظرپژوهشگرانوكارگزارانآموزشيبسياريرادرجهانبهخودجلب

كردهاست.
تجربههایگوناگونازاجرايدرسپژوهيدركالسهايدرسنشانميدهد
كــهمعلماندرفراینددرسپژوهيهمراهبــادانشآموزانفرصتهایيغنيبراي
سازماندهيتعاملاثربخشدركالسدرس،آموختنازیکدیگروبهسازيآموزش
متناســبباشرایطحرفهايخودبهویژهازطریقبهبودتعاملمياندانشآموزانو

معلمبهدستميآورند.
پژوهشهاياخيردرزمينهيتوسعهیحرفهايمعلمان،روشنگرجهتگيريهاي
متفاوتيازاقداماتمعمولدراینحوزهاســت.اینپژوهشهابيشتربرمدرسهو
كالسدرساستوارندوميكوشندمعلمانرابيشازپيشدرتصميمگيريهايمربوط
بهشــيوههايبهبودكيفيتآموزشيمدارسمشاركتدهند.اینآموزشبهمعلمان
كمکميكندتاهنگامكسبصالحيتهايحرفهايدرحينكاربهبازسازيفکري

خویشودانشآموزاندرفرایندیاددهي-یادگيريتوجهجديمبذولدارند.

 مفهوم درس پژوهی 
درسپژوهــیدرواقعبهمعنای»پژوهشمشــاركتیمعلماندركالسدرس«
میباشد.اماازلحاظمفهومالگويعملي،بازبينيمداومالگوهايذهنيوبازاندیشي
مشــاركتيدرعملكارگزارانآموزشياست.اینالگومبتنيبرپژوهشمشاركتي
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معلماندركالسدرساستوالگویيمؤثربرايبهبودمستمرآموزشمحسوب
ميشــود.درسپژوهيبهمثابهروشنوینپژوهشدرعملوهستههايكوچک
تحولدرآموزش،بهگســترشپژوهشوتوليددانشحرفهايدرمدرسهكمک
ميكند.بهعالوه،برفرایندیادگيريگروهيوبهسازيمستمر)تدوینبرنامه،اجرا،
بازبينيوبازاندیشي،یادگيريوترویجیافتهها(مبتنياستوفرصتيبرايسهيم

شدنكارگزارانآموزشيدرتجربههايیکدیگررافراهمميآورد.
اینمدلپژوهــشدركالسدرسعماًلبرچرخهيیادگيريگروهي،كيفي،
مشاركتيومداومكارگزارانآموزشيشاملمراحلپنجگانهيتبيينمسئله،طراحي،

عمل،بازاندیشيویادگيرياستواراست.

 رويکردهای درس پژوهی 
ـتأكيدبرخالقيت،نوآوریوتحولنگری

ـتأكيدبرارائهيتدریسهایفراگيرمحور،سؤالمحوروفرایندمدار
ـتأكيدبربهرهگيــریازروشهاینوینوفعالتدریسدرتماممراحلتدریس

)طراحی،اجرا،ارزشیابی(
ـتأكيدبربهكارگيرینظریاتجدیدیادگيری)فراشناخت،ساختنگرا،ساختو

سازگراو...(درفرایندتدریس
ـتأكيدبرصحتعلمی-تخصصیوبهروزبودناطالعاتارائهشدهدرتدریس

ـقابليتتعميمتدریسهایمنتخبدرمحيطهایواقعیآموزش
ـاستفادهيبهينهازفناوریاطالعاتوارتباطات

ـتأكيدبركاربســتدرسپژوهیدركليهيمراحلتدریسوعملياتيكردنمفاد
اسنادباالدست.
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 درس پژوهي 

دكتر ابوالفضل بختياري
عضوهيئتعلميسازمانپژوهشوبرنامهریزيآموزشي
دكتر عباس حبيب زاده
عضوهيئتعلميدانشگاهقم

 اشاره 
شــتاب فزاینده ی تغيير و تحول های دنيای كنونی تأثير عمده ای بر ابعاد مختلف 
جوامع امروزی گذاشته است و بسياری از نظام های اجتماعی مجبور به همراهی 
با این تغييرات شــده اند. یكی از این نظام ها، كه نقش مؤثری در سرنوشت افراد 
و جوامع دارد، آموزش وپرورش است كه برای همراهی با این تغييرات باید خود 
را پاالیش كند تا از كارایی و كارآمدي الزم برخوردار شود. در این راستا، یكی 
از روش هایی كه از دل مدرســه و كالس درس در نظام آموزشــی ژاپن پدید 
آمده است، درس پژوهی می باشد. آموزش وپرورش ژاپن مسئوليت اوليه ی بهبود 
فعاليت كالس درس را به عهده ی معلمان گذاشــته است و به بيان دیگر، اصالح 
را از نقطه ی آغاز فرایند شــروع كرده و سيستم از پایين به باال )تحول از كالس 
و مدرسه به ســطوح باال و نه برعكس( را اجرا می كند. معلمان ژاپنی از ابتدای 
فعاليت خود در كارورزی یا مطالعه و پژوهش شــركت می كنند كه ما در زبان 

فارسی به آن »درس پژوهی« )مطالعه ي درس( می گویيم.
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درایــنفرایندگروهیازمعلمان)3تا16نفر(كهموضوعواحدیرادرپایهی
مشخصیتدریسمیكنند)مثاًلریاضياتســومابتدایی(؛دروسیراكهخوددر
آموزشآنهامشــکلدارندیادانشآموزاندریادگيریآنهابامشکلمواجهاند،
انتخابمیكنندوبهطورمشاركتیدرجلساتیكهممکناستماههابهطولانجامد
برایآنهاطرحدرسهاییتهيهمیكنند.البتهدراینگروههامعموالًیکمتخصص
دانشــگاهی،یکمعلمباتجربهدردرسپژوهیواحتماالًمدیرمدرسهنيزحضور

دارند.
درمرحلــهیبعد،یکیازمعلمانگروهبرایاجرایطرحدرســیكهگروهدر
كالسخودتهيهكردهبودداوطلبانهاعالمآمادگیمیكند.درروزوساعتمشخص
شدهاودركالسواقعیخودشروعبهاجرایطرحدرس)تدریس(مزبورمیكند.
بقيهیاعضایگروهنيزفعاالنهكلفرایندآموزشویادگيریرارصدمیكنندوهر
یکنقشیرابرعهدهمیگيرند.ضمناینکهتمامفعاليتهاتصویربرداریمیشود.

پسازپایانآموزشمعلموحلتمرینها،كههمگیمبتنیبرطرحدرستهيه
شدهتوسطگروهاست،اعضایگروهتشکيلجلسهمیدهندومشاهداتمستند
ودقيقخودراارائهمیكنندودرمواردالزمدفترتمریندانشآموزانیافيلمهای
تهيهشدهراموردبازبينیدقيققرارمیدهند.براساستمامیمشاهداتومستندات
جمعآوریشــده،طرحدرسقبلیموردبازبينیوویرایشقرارمیگيردواصالح

میشود.
درادامه،طرحدرساصالحشدهتوسطمعلمداوطلبدیگریدركالسدرس
واقعیاجرامیشــودوتمــامجزئياتاجرایاولدراینجانيــزموردتوجهقرار
میگيــرد.اینتوالیتاجاییادامهمییابدكــهطرحدرسنهاییبهاذعاناعضای
گروهومتخصصدانشــگاهیبهترینواثربخشترینطرحباشد.درپایان،نتایج
درسپژوهــی)طرحدرسنهایی،رونداصالحــاتصورتگرفتهودالیلآن،و
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فيلمهایتهيهشــده(بهصورتبستههایآموزشیدراختيارسایرمعلمانومراكز
آموزشیوپژوهشــیقرارمیگيردوهمچنيندرجشنوارههاونمایشگاههابرای

استفادهیعمومعرضهمیشود.

 مراحل درس پژوهی 
شکلمطالعهیدرس)درسپژوهي(درسراسرژاپنمتفاوتاستولیمراحلی

راكهنشاندهندهیویژگیهایاینروشباشدبهشکلزیرمیتوانتبيينكرد:
تبيين مسئله1:اساساًمطالعهیدرس)درسپژوهي(یکفرایندحلمسئلهاست؛
بنابراین،مرحلهیاولبهبيانمسئلهایاختصاصداردكهفعاليتگروهمطالعهی
درسرابرانگيختهاستوهدایتمیكند.مسئلهمیتواندیکسؤالعمومی
باشــد)برایمثال،برانگيختنعالقهیدانشآموزانبهریاضيات(یایکسؤال
جزئیترباشد)برایمثال،بهبودفهمدانشآموزانازروشجمعكردنكسرهایی
بامخرجهاینامساوی(.ســپسگروهبهمسئلهشکلمیدهدوبرآنتمركز
میكند؛بهنحویكهبتوانآنرادریکدرسخاصكالسیمطرحكرد.معموالً
معلمانمسئلهایراانتخابمیكنندكهازفعاليتهایخودبهدستآوردهاندیا
برایدانشآموزانشــاندشواریهاییایجادكردهاست.ميتوانگفتمسئلهاز
محيطواقعيكالسدرسبيرونميآیدومعلماندرپيشناسایيوحلمسائل

ومشکالتواقعيتدریسوآموزشخودودانشآموزانهستند.

برنامه ریزی درس2:هنگامیكهیکهدفیادگيریانتخابشــد،معلمانبرای
برنامهریزیوطراحیدرستشــکيلجلســهمیدهند.اگرچهدرنهایتیک
معلمدرسرابهعنوانبخشــیازفرایندپژوهــشتدریسخواهدكرد،خود
درسمحصولگروهیتلقیمیشود.اغلبمعلمانبرنامهریزیخودرابانگاه
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كردنبهكتابهاومطالبتهيهشدهتوسطمعلماندیگر،كهمسئلهیمشابهی
رامطالعهكردهاند،شــروعمیكنند.دراینروش،همراهباتهيهیطرحدرس،
اینفرضيهدرذهنشــکلمیگيردكهطرحدرستهيهشدهبایدآزمودهشود
ودرقالبتمرینكالســیرویآنكارشود.دراینجاهدفنهتنهاتوليدیک
درساثربخشبلکهدرکچگونگیوچراییكاركرددرسبرایافزایشفهم
)ویادگيري(مطالبدرمياندانشآموزاناست.اغلب،برنامهیاوليهایكهگروه
توليدمیكند،درجلسهایبرایهمهیمعلمانمدرسهمطرحمیشودتابهنقد
درآید.برمبنایچنينبازخوردینسخهیتجدیدنظرشدهآمادهیاجرامیشود،

فرایندبرنامهریزیاوليهممکناستچندینماهطولبکشد.
یکقسمتضروریبرنامهریزیدرسشاملمشاركتدادنپاسخهایدانشآموزان
بهجریانتدریسوآمادهكردنپاســخهایمناسببهوسيلهیمعلماست،مثالًاگر

دانشآموزعملxراانجامدادیاسؤالكرد،معلمجوابیاعملyراانجامدهد.
همچنينبرایحفظتمركزبریادگيریدانشآموزان،بحثهابایدبيشتربراین
متمركزباشــدكهآنهادرگذشــتهچگونهایندرسراآمــوزشدیدهاند،آیادر

یادگيریآنموفقبودهاند،واگرآنرایادنگرفتهاند،علتچيست.
لوئيس)2002(معتقداســتگروهمطالعهیدرسدرمرحلهیطراحیبایدبه

سؤاالتزیرپاسخدهد.
1.دانشآموزاندرحالحاضردربارهیموضوعدرسچهمیدانند؟

2.انتظارشماایناستكهدانشآموزاندرپایاندرسچهچيزهاییرابدانند؟
3.چهتوالیتمرینهاوتجربياتینيازاســتتــادانشآموزانازمرحلهییکبه

مرحلهیدوبرسند؟
4.انتظارداریدچهســؤاالت،افــکاروكجفهمیهاییدرطــولدرسازطرف

دانشآموزانبروزكند؟
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5.معلمچهسؤاالتكليدیایرابایدازدانشآموزانبپرسد؟
6.چهپاسخهاییازطرفدانشآموزانانتظاردارید؟

7.چگونهایندرسرابهپایانمیبرید؟
یوشيدا)2003(بيانمیكندكهدراینمرحلهاعضایگروهدربارهیموضوعات

زیربحثمیكنندوبهتوافقمیرسند:
مســئلهایكهدرسباآنآغازمیشود،شاملجزئياتیماننداینکهدقيقًاازچه

كلماتوعددهاییبایداستفادهشود.
مواددرسیایكهبایدبهدانشآموزاندادهشودتابرایحلمسئلهازآناستفاده

كنند.
مسائلپيشبينیشده،تفکراتوجوابهاییكهدانشآموزاناحتماالًدرجریان

تالشبرایحلمسئله،آنهاراارائهمیدهند.
سؤاالتیكهبرایپرورشتفکردانشآموزاندرجریاندرسبایدازآنهاپرسيد،
وراهنماییهاییكهبایدبهآندستهازدانشآموزانیكهدرفرایندتفکرخوددچار

بدفهمیشدهاند،ارائهكرد.
چگونگیاســتفادهازفضایتختهسياه)معلمانژاپنیمعتقدندكهسازماندهی
ونحوهیاســتفادهازتختهســياهعاملیكليدیدرســازماندهیتفکروفهم

دانشآموزاناست(.
چگونگیتخصيصوقتكالسبهبخشهایمختلفدرس.

آموزش درس و مشاهده ی  آن3:برایتدریسوآموزشدرسزمانخاصیتعيين
میشود.معلمدرسراآموزشمیدهدولیهمهیافرادگروهدرآمادهسازیآن
مشاركتمیكنند.شبقبلممکناستگروهتادیروقتدرمدرسهبماند؛نقش
هریکازاعضادركالسدرستعيينمیشــودوزمينههایالزمبرایاجرای
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موفقدرسدرشرایطواقعیموردبررسیقرارمیگيرد.درروزارائهیدرس،
معلمانگروهكالسهایخودرابرایمشاهدهیدرسیكهتدریسخواهدشد،
ترکمیكنند)دودانشآموزبهعنوانكنترلكنندهیكالسمنصوبومسئوليت
كالسراعهدهدارمیشــوند(.پيشازشروعدرس،معلمابتدامشاهدهگرانرا
بهعنوانیکگروههمکاربهكالسمعرفیمیكند.سپس،آنهاباهمواردكالس
میشوند.هنگامشروعدرس،مشاهدهگراندرقسمتعقبكالسمینشينند
یامیایستندولیزمانیكهازدانشآموزانخواستهمیشودسرجایخودتمرین
كنند،آنهاقدممیزنند،كاردانشآموزانرامشاهدهمیكنندوهمچنانكهدرس
ادامهمییابد،ازفعاليتدانشآموزانیادداشــتبرمیدارند.آنهاتصویریاز
طرحدرس،نقشهینشستندانشآموز،وكارهاییكهدركالسبایدانجامشود
دردستدارند.درطولمشاهده،درسویادگيریایجادشدهارزیابیمیشود
نهمعلم.مشاهدهگرانبهدنبالشواهدیدربارهیتفکر،یادگيرییاسردرگمی
دانشآموزانهستند.آنهاازآنچهدانشآموزانمیگویند،نحوهیهمکاریو
مشاركتآنهادرفرایندآموزش،نحوهیانجامتکاليفمربوطه،وویژگیهای
فعاليتهایانجامشــدهنکاتیرایادداشتمیكنند.آنچهمهماستیادگيري
دانشآموزانوتعاملآنهاباهماســت.گاهیبهمنظورتجزیهوتحليلدرسو

بحثدربارهیآندرزماندیگرازكالسفيلمبرداریمیشود.

 ويژگی های مشاهده ی کالس درس 
هاپکينز)1384(ویژگیهایاصلیمشاهدهدركالسدرسرابهشرحزیربيان

كردهاست.
1. طراحی مشاركتی؛الزماســتازابتدابيــنمشاهدهكنندگانومشاهدهشونده
فضایتفاهمایجادشــودوهردوباارزشواهميتمشاهدهیكالسدرس
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آشناشوند.آنهابایددربارهیمحتوایدرسگفتوگوكنند،قاعدهومقررات
كاررامشخصكنند،زمانومکانمشاهده،جاینشستن،مدتزمانیكهدر

كالسمیمانندوامثالآنرابهطورمشاركتیتعيينكنند.
2. موضوع مشــاهده؛دوروشبرایمشاهدهیفعاليتهایكالسدرسوجود
دارد،روشكلیوروشاختصاصی.روشاولنشاندهندهیرویکردیاست
كــهدرآنهمهچيزموردتوجهقرارمیگيــرد.روشدومبهمواردخاصو
تعریفشدهازفعاليتهایكالسویانحوهیتدریسمحدودمیشود.بهنظر
میرسدهرچهموضوعمشخصتروتوافقبيشترباشد،احتمالدارددادههای

جمعآوریشدهبرایمقاصدتوسعهیحرفهایمعلمانمفيدترباشد.
3. ساختن معيار؛هرگاهدراولينگفتوگویطراحیبرنامهیمشاهدهیكالس
درس،معيارهایمشــاهدهتعيينشوند،سهممشــاهدهدرتوسعهیحرفهای

افزایشمییابد.
4. مهارت های مشاهده؛ درمشاهدهازسهمهارتاصلیبایداستفادهشود.اولين
مهارتایســتادگیدرمقابلقضاوتزودهنگاماستكهاگرموضوعمشاهده
ومعيارهابهطورواضحمشــخصشدهباشند،دورازدسترسنيست.دومين
مهارت،ایجادحساعتمادوپشتيبانیدرفردموردمشاهدهاستواینکههدف،
نفوذبهحریمكاریاونيست.مهارتسومایناستكهازمشاهداتچگونه
یادداشتبرداریشودتادرجلسهیبعدازمشاهدهوتدریس،بتوانباارائهی
شواهدومدارکدربارهیفرایندآموزشویادگيریدركالسدرسبحثكرد.
5.بازخوردســودمندینتایجمشــاهدهیكالسدرسوقتیمحققمیشودكه

بازخوردمناسبیداشتهباشد.

ارزیابی درس و انعكاس تأثير آن:همانروزیكهدرسآموزشدادهمیشــود،
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معموالًگروهدرمدرسهمیماندوتشکيلجلسهمیدهد.معموالًبهمعلمیكه
درسراآموزشدادهاست،اجازهدادهمیشوداولازهمهصحبتكندونظر
خودرادربارهیچگونگیاجرایدرسومسائلعمدهیآناظهاركند.سپس
دیگرمعلمانگروه،معموالًازدیدیانتقادی،دربارهیقسمتهاییازدرس،كه
بهنظرآنهامشکلداشتهاستصحبتمیكنند.تمركزبردرساستنهمعلمی
كهآنراآموزشدادهاســت.هرچهباشــد،درسمحصولیگروهیاستو
همهیاعضایگروهدرموردنتيجهیبرنامهیخوداحساسمسئوليتمیكنند.
درواقع،آنهاازخودانتقادمیكنند.چنينكارینهیکارزیابیشخصیبلکه
فعاليتیاستكهبهبهبودفردیمنجرمیشودوازهمينروحائزاهميتاست.
مغزمطالعهیدرساینمرحلهاستوتماماعضایگروه،نهفقطمعلم،ازنتيجهی
شواهدعينیارائهشدهدرجلسهدربارهیمطلوبيتموضوعتدریس،موادآموزشی
بهكاررفته،روشهایآموزشی،مسائلمرتبطباعملکردمعلم،وعکسالعملهای
فردفرددانشآموزانبازخورددریافتمیكنند.بهطوركلی،دراینمرحلهبحثها
رویاینهدفتمركزدارندكهچهچيزیرا،چگونه،وچرادانشآموزانیادگرفتند

یایادنگرفتند.
هاپکينز)1384(معتقداســتبازخوردهادراینمرحلهبایددارایویژگیهای

زیرباشد:
درمدت24ساعتپسازمشاهدهارائهشود.

براساسثبتوضبطدقيقواطالعاتواقعیباشد.
تعبيروتفسيراطالعاتدردرجهیاولتوسطمعلمموردمشاهدهارائهشود.

گفتوگوهادوطرفهوهدفآنهارشدوتعالیباشد.

تجدیدنظر در درس4:معلمانگروهپژوهشدركالسدرسباتوجهبهمشاهدات
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وبازخوردهادردرستجدیدنظرمیكنند.آنهاممکناســتموادآموزشی،
فعاليتها،سؤالهاومسائلمطرحشدهیاهمهیاینمواردراتغييردهند.تأكيد
آنهااغلببرتغييرمواردیاستكهدرجریانكالسدرسشواهددقيقیمبنی

برضرورتتغييرآنهایافتهاند.

آموزش و مشاهده ی درس تجدیدنظر شده:زمانیكهطرحدرستجدیدنظرشده
آمادهشد،درسدركالسمتفاوتیتدریسمیشود.گاهیمعلمدرس،همان
معلمقبلیاستولیدربيشترمواردمعلمدیگریازگروهپژوهشیتدریسرا

برعهدهمیگيرد.

ارزیابی و بازاندیشــی مجدد: دراینمرحلهمعموالًهمهیاعضایگروهدریک
جلسهیطوالنیشركتمیكنند.گاهییکفردمتخصصازخارجازمدرسه
برایشركتدراینجلسهدعوتمیشود.همچوندفعهیقبلمعلمیكهدرس
راآموزشدادهاست،اجازهداردابتدادربارهیآنچهگروهسعیدردستيابیبه
آندارد،ســخنبگویدوارزیابیخودراازميزانموفقيتدرسوبخشهایی
ازآنكههنوزبهتجدیدنظرنيازداردبيانكند.ســپس،ناظراندرسرانقدو
تغييراتیراپيشنهادمیكنند.هنگامبحثكردندربارهیدرس،نهتنهایادگيری
وفهمدانشآموزانبلکهآندستهازمسائلعمومیكهبهوسيلهیفرضيههای
اصلیپژوهشدركالسدرسبيانشدهاند،موردتوجهقرارمیگيردوباالخره
دربارهیاینکهچهچيزیازدرسواجرایآنآموختهشــدهاست،صحبتبه

ميانمیآید.

سهيم شدن در نتایج5:اینفرایندبریکدرسمشخصمتمركزاستولیچون
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ژاپنكشــوریاستكهاهدافآموزشیوخطمشیهایبرنامهیدرسیملی
معينیدارد،آنچهاینگروهمعلمانیادگرفتهاند،درارتباطفوریباسایرمعلمان
ژاپنیاســتكهمیكوشندمفاهيمیکسانیرادرهمانپایهآموزشدهند.این
اشــتراکبهروشهایمتعددیاجرامیشود.یکیازروشهانوشتنگزارش
است.بيشترگروههایمطالعهیدرسبرایبازگوكردنجریانفعاليتگروهی
خودگزارشــیتهيهمیكنند.روشدیگرسهيمشــدن،ارائهینتایجپژوهش
كالسدرسدریکنمایشــگاهودعوتكردنازمعلمانمدارسدیگربرای
دیدنآموزشنسخهینهاییدرساست.اینبخشازپرورشحرفهایمعلمان
محسوبمیشودوبهكمکآنسایرمعلمانمیتواننددربارهینوآوریهاییكه

درمدارسدیگرانجامشدهاست،مطالبیبياموزند.
درسپژوهي)تدریسپژوهي(الگویيبرايتغييروتحولدرراهبردهايتدریس،
تفکروتأملدرفرایندیاددهيـیادگيرياستكهبهبهبودیادگيريدانشآموزان
ميانجامد.همچنينباعثارتقايفرهنگآموزشوتوليددانشحرفهايدركالس
ميشــود.دراینرویکردمعلمانبهبازاندیشيتدریسميپردازند،ميتوانگفت
درسپژوهيبهمثابههستهيتغييروتحولدرنظامآموزشياستكهپژوهشرااز

درونكالسدرسشروعميكند.

پی نوشت ها 
1. defining and researching a problem
2. planning the lesson
3. teaching and observing the lesson
4. revising the lesson
5. sharing the results
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 درس پژوهي نظريه اي براي به سازي عمل 

دكتر محمدرضا سركارآراني*

 اشاره 
نخستين كسي كه بحث »درس پژوهي« را در ایران مطرح كرد، محمدرضا سركار 
آراني بود. او به دليل تحصيل و پژوهش در كشــور ژاپن، از جمله كساني بود 
كه به طور عملي با مفهوم این تفكر در ميان كارگزاران آموزشــي ژاپن آشنا شد 
و خود به توسعه ي آن پرداخت. هم زمان با پرداختن به موضوع درس پژوهي در 
مجله ي رشــد آموزش ابتدایي، از دكتر سركار آراني خواستيم كه در این زمينه 
یادداشتي بنویسد. آن چه در پي مي آید، متن تغييریافته ي یادداشتي است كه پيش 
از این در ویژه نامه ي داخلي اولين همایش انجمن مدیریت آموزشي ایران به نام 
»شوق تغيير« و با مدیریت سردبير مجله ي رشد ابتدایي، از وي منتشر شده است.

درسپژوهيالگويبهســازيعملكارگزارانآموزشــياستكهبرچرخهي
پژوهش،یادگيريگروهي،كيفي،مشاركتيومداومكارگزارانآموزشيشاملتبيين
مسئله،طراحي،بازاندیشيعملوبازبينيیافتههااستواراست.ابتدامعلمانمسائل
آموزشيمدرسهرابررسيوپرسشهايپژوهشيدركالسدرسراتبيينميكنند.
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سپسطرحدرسيبرايانجامپژوهشمشاركتيدرآموزشپيشنهادميكنند.آنگاه
آنرابهاجراومشــاهدهميگذارندوسپسبهارزیابيوبازاندیشيفرایندعملو
بازبينيپيشفرضهايذهنيكارگزارانآموزشيميپردازند.دراینفرایند،یادگيري
ازیکدیگربهصورتمشاركتيسازماندهيميشودودرعمل،ظرفيتمدارس
برايگســترشیادگيريسازماني،توليدوبهكارگيريدانشحرفهاي،شوقتغيير
درمدرسهوگسترشظرفيتتغييرخودپایدارافزایشميیابد.درفرایندبهسازي
مداومآموزش،معلمانبهمشــاهدهوبازاندیشيدرعملخودبرانگيختهميشوند
ودانشآموزاندربهبودفرایندآموزشویادگيري،شــریکحرفهايمعلمانخود

ميشوند.
درسپژوهيفرایندعملفکورانهيكارگزارانآموزشــيمبتنيبرشواهدعيني
اســت.بنابراینتمرینمشاهدهيفعال،تفکرانتقادي،مشاركتدرگفتوگوهاي
حرفهايوبحثدربارهيسناریوهايآموزشي1ونحوهيتهيه،اجرا،بازبينيوتغيير
آنها،نيازمندزمانوممارستمستمراست.بهویژهدرشرایطيكهبيشتركارگزاران
آموزشيآموختهاندبااحتياطدرمقابلشرایطوپدیدههايتازهواكنشنشاندهند
وازكنشــيكهمستلزمهزینهاست،ماهرانهپرهيزكنند.سازماندهيفرصتهاي
یادگيريازطریقدرسپژوهيبهویژهدربرنامههايپرورشحرفهايمعلمان)پيش
وضمنخدمت(برايفراهمسازيامکانفعالبودن،خالقيت،گفتوگو،یادگيري
وپژوهشمشاركتيسازندهاست.پژوهشهاينگارندهنشانميدهدكهتوجهبه

راهبردهايزیر،كارگزارانآموزشيرابرايانجامدادناینمهمیاريميكند:
1.فرصتهايگفتوگووگردهمایيدرمحيطهايغيررسميراازبيشازپيش

برايمعلمانفراهمكنيد.
2.شبکههايارتباطياثربخشيبرايسهيمشدنآموزگاراندرایدههاوتجربههاي

یکدیگرسازماندهيكنيد.
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3.نقشهریکازشركتكنندگانرادرنشستهايآموزشي،حرفهايوپژوهشيـ
بهروشني بهویژهاموريكهماننددرسپژوهيازلحاظماهيتمشاركتياستـ

معينكنيد.
4.اززبانمشترکبرايتبيينایدههايیکدیگراستفادهوصبركنيدتافهمجمعي

ازآنچهبيانميشود،شکلگيرد.
5.بهفرایندهاوپيامدهاي)نتایجعيني(برنامههاينوســازيآموزشبهصورت

هماهنگوموزونتوجهنشاندهيد.
6.زمينهها،هدفهاوبرنامههايعملمشترکرابهروشنيتبيينكنيد.

7.برايتوانمندسازيمعلمان،درجستوجويچشماندازهاوارزشهايمشترک
وایدههايقابلانتقالبهفرایندهايآموزشویادگيريباشيد.

8.برايترویجفرهنگتعامل،گفتوگوومشــاركت،بهشيوههايتازهايمانند
كاهشسلسلهمراتبسازمانيبرايسازماندهياموربيندیشيد.

9.توجهكنيدكهبهسازيمستمرآموزش،بهترویجالگوهاياثربخشآموزشينياز
داردوتغييرسناریوهايآموزشيامريزمانبراست.

10.بهســازيآموزشتنهابهپرورشتوانایيهايفرديمعلممحدودنميشــود.
تجدیدنظردرروشهايتدریسوتأكيدبيشتربرروشهايآموزشویادگيري

گروهيومشاركتيالزماست2.
بهكارگيــرياینراهبردهابهترویجدرسپژوهيدرفرایندگســترشاینایده
یاريميدهدكهآموزش،امريفرهنگياســت3.بنابراینالزماستكارگزارانو
پژوهشگرانآموزشيهمزمانباتوانمندسازيمعلمبهراهبردهايالزمبرايتغيير
ســناریوهايآموزشيوفرهنگمدرسهبيندیشند.پسبهمدیرانآموزشيتوصيه
ميشــود،بهمعلمانكمکكنندتابهتدریجدرهايكالسدرسخودرابهروي
همکارانخودبگشایند،آنهارابهمشاهدهيفرایندتدریسخوددعوتكنند،پس
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ازتدریسباآنهادربارهيكالسدرسوروشتدریسخودگفتوگوكنندودر
تجربههايیکدیگربرايبهسازيتدریسسهيمشوند.درمرحلهيبعدطرحدرس
مشتركيطراحيوبامشاركتفعالیکدیگروهمکارانپژوهشگرانآموزشيآنرا
اجراوبازبينيكنند.بهاینترتيب،كارگزارانوپژوهشگرانآموزشيدرچرخهي
یادگيري)تبيينمسئله،طراحي،عمل،بازاندیشيویادگيري(فعاليقرارميگيرند

كهبهبهسازيسناریوهايآموزشيكمکميكند.
نگارندهبراینباوراستكهتجربهي»معلمپژوهنده«وبرگزاري»جشنوارههاي
تدریسبرتر«درایران،كهازطریقبازاندیشيدرفرایندتدریس،نحوهيبيان،كيفيت
انتقالمفاهيم،سازماندهيفرصتهايمفهومســازيوتعاملمياندانشآموزان
ارزیابيميشــود،بهترویجایدهيدرسپژوهيبــرايپرورشحرفهايمعلماني

توانمندتروبهسازيمستمرسناریوهايآموزشيیاريميرساند.

* دكتــراي آموزش وپــرورش تطبيقي و بين الملل و فوق دكتراي روش هاي به ســازي آموزش، مديــر بخش تحقيقات آموزش 
متوسطه ی بنياد آموزشي ايشيدا گاكوئين در دانشگاه سيجو، مؤلف ده ها كتاب و مقاله. از جمله كتاب هاي وي مي توان به موارد 

زير اشاره كرد: »مديريت دانش«، »اصالحات آموزشي و مدرن سازي«، »الفباي مديريت كالس درس و آموزش و توسعه«.

پی نوشت ها 
1. منظور از ســناريوهاي آموزشــي، تصويرهاي ذهني معلمان از الگوهاي رايج آموزشي است. براي اطالع بيشتر نگاه كنيد به: 
جيمز استيگلر و جيمز هيبرت. شكاف آموزشي: بهترين ايده ها از معلمان جهان براي بهبود آموزش در كالس درس، مترجم: 

محمدرضا سركارآراني و علي رضا مقدم، تهران، انتشارات مدرسه، 1383.
2. نگاه كنيد به: محمدرضا ســركارآراني. درس پژوهي مدلي براي به سازي گفتمان رياضي در كالس درس ـ مطالعه ی موردي 

درس رياضي دبيرستان فوكي شيما ـ ، فصلنامه ي تعليم و تربيت، سال بيست وهفتم، شماره ي يك، صص 61-35، 1390.
3. محمدرضا سركارآراني. فرهنگ آموزش و يادگيري: پژوهشي مردم نگارانه با رويكرد تربيتي، تهران، انتشارات مدرسه، 1389.
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 تأکید بر درس پژوهي در البه الي اسناد باالدستي 

اصغر ندیري

 اشاره 
پژوهش در آموزش و كالس و تالش براي پيدا كردن راه هاي اثربخش بهسازي 
و بازاندیشــي در فرایند یاددهي و یادگيري جریاني است كه در برنامه ي درسي 
ملي و مباني نظري تحول بنيادین در نظام تعليم وتربيت رسمي عمومي كشور بر 
آن تأكيد شــده است. تحول بنيادین در آموزش وپرورش یك دگرگوني ریشه اي 
اســت كه با آن نگاه به معلم، مدرسه، كالس و دانش آموز متحول خواهد شد و 
در آن عالوه بر ترغيب به ســوي تعقل و خالقيت از روش هاي نوین در تدریس 

بهره گرفته خواهد شد.
برنامه ي درســي ملي به عنوان یكي از زیرنظام هاي اصلي ســند تحول بنيادین 

زمينه ي ایجاد تحولي عميق در مفاهيم و محتواي آموزشي را فراهم مي آورد.
برنامه ریزي درسي در كشور رشــته اي نوپاست. پيش از این، تدوین برنامه هاي 
آموزشي، تأليف كتاب  درسي و روش هاي تدریس از یك برنامه ي همه جانبه ي 
مبتني بر فرهنگ اسالمي ـ ایراني تبعيت نمي كرد و كاستي هاي فراواني داشت. با 
گذشت  زمان و افزایش دانش  فني در زمينه ي طراحي و توليد برنامه هاي درسي و 
پژوهش ها ضرورت تدوین یك برنامه ي راهبردي براي ساماندهي بهينه ي برنامه ي 

درسي و از جمله روش هاي تدریس احساس شد.
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 اصول ناظر بر برنامه هاي درسي و تربیتي 
درایــناصولیازدهگانهعالوهبردینمحوريوتقویتهویتمليوجلب
مشاركتوتعاملبهتوســعهيروحيهيپرسشگريوپژوهشگريدرفرایند

یاددهيـیادگيريتوجهشدهاست.

 سیاست ها و الزامات اجرايي 
بخشسياستهاوالزاماتاجرایيبرنامهيدرسيمليدرهشتبندبهراهکارها
واتخاذسياستهایيكارامدوفراهمآوردنمنابعياشارهميكندكهاجرايبرنامهي
درســيمليراتسهيلميكند)برنامهيدرسيملي،48:1391(.بندششوهفت
درتأكيدبرپژوهشوارتقايتوانمنديهايذينفعانتصریحميكندكهبرايپایش
مستمربرنامهيدرسيمليوانجاممطالعاتوپژوهشهايموردنياز،فراهمآوردن
استلزاماتاداريوساختاريمناسبنيازاست.ازطرفيایجادفرصتهايمتنوعو
راهکارهاياثربخشبرايارتقايتوانمنديهايذينفعان،بهویژهمعلمانومدیران،
ارتقايسطحعملکردمدارسدراجرايبرنامهيدرسيمليراازنظردورنداشته

است.

 مباني نظري تحول بنیادين و پژوهش 
تحقيقوروحيهيپژوهشمحوريمقدمهايبردرسپژوهياست.بند4-1-6
مبانينظريتحولميگوید:»پژوهشمحوريوبهرهمنديازنتایجپژوهشهادر
حوزههايمرتبط،بهرهمنديازتجارببينالملليدرعرصهياعتالينظامتربيت
رسميوعمومي،توسعهيتوانمندهايفکريوعقالنيمربيان،توجهبهشوراو
خردجمعيدرســطوحنظامتربيترســميوعموميوبهرهگيريازحوزههاي
معرفتيمرتبطباتربيتبهصورتميانرشتهايازمصادیقخردورزيومواجههي
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خردمندانهباچالشهاست«.
همچنيندرادامــهوبانگاهبه»تعاملهمهجانبه«ميگوید:»همکاريمربياندر
توليدطرحهاوبرنامههايتربيتيواصالحي،توليدمحتواوتصميمگيريهادرسطح
مدارس،ازطریقتشکلهاوانجمنهايعلميوحرفهاي«ازمصادیقایناصلاست.

 زير نظام پژوهش  و ارزش يابي 
پژوهــشوارزشیابيدرنظامتربيترســميوعموميبهعنوانیکفعاليت
مأموریتگرا،برمبانيرسالت،اهدافومأموریتهاينظامتربيترسميوعمومي
استواراست.درکوبهبودمستمرموقعيتنظامتربيترسميوعموميدرسطح
مليوجهانيدرقالبچرخهيتوليددانشكاربردي،اشاعه،كاربستوارزشیابي

ازیافتههاصورتميپذیرد.

 وظايف 
زیــرنظامپژوهشوارزشیابــيازطریقتوليددانشكاربــرديمبتنيبر
فلسفهيتربيتاسالميودرسطوحمختلفوانجامفعاليتهايمرتبطباآن،

وظایفزیررادنبالميكند:
توسعه،تحولوارتقايپيوستهيكيفيت

پيشبينيچالشها،مسائلوبحرانهايپيشرو
تشخيصمسائلوبحرانهايتربيتيوراههايمقابلهباآنها

توسعهيفرهنگپژوهش.

 رويکردها 
درراستايرویکردنظامتربيترسميوعمومي،زیرنظامپژوهشوارزشیابي



36

پژوهش كانون رشد و تعالي مدرسه

درجهتگيريجامعوكلنگرومأموریتگرارابرايپاسخگویيبهمسائلمتنوع
اتخاذكردهاست.

»مبانينظريتحولبنيادیندرنظامتعليموتربيترسميوعموميج.ا.ا«درادامه
ميافزاید:»تحققاصلخردورزي«،»مسئوليت«و»پویایي«درتماميابعادواجزاي
نظامتربيترسميوعموميمحتاجتوسعهيپژوهشوارزشیابيدرایننظاماست.
پژوهــشبدونبرخورداريازیکفضايفرهنگيمســاعد،ثمرچندانيعاید
نظامنخواهدساخت.فرهنگبهعنوانزیستبوممناسبپژوهشعملميكندو
ازاینروباگســترشآن،زمينهيتوسعهوتأثيرگذاريیافتههايپژوهشدرنظام،

ارتقاميیابد.
مدیریتحوزهيپژوهشهدایتمنابعرادرمســيرتوليددانشبرعهدهداردكه
بتواندسرانجامدرمسيرتأثيرگذاريبرعملياتتربيتيمورداستفادهكارگزارانقرار
گيردوبهتسهيلكاركردهاينظامتربيترسميوعموميكمکروشنيكند.بدین
ترتيب،ارزشعمدهيپژوهشنيزمتعاقباًبرحســباینمالکموردقضاوتقرار
ميگيردواصوالًدرستيپژوهشوارزشیابيتربيتيدرپيوندباعملآشکارميشود.
تحققاینهدفوكوششدرانجاماینتعهددرنظامتربيترسميوعمومي
بهنوبهيخودمستلزمتوجهاصلپژوهشبهبهبودكيفيتتربيترسميوعمومي
وبهبودكيفيتتدریسدركالسهايدرساست.بنابراین،ارتباطبخشپژوهش
وارزشیابيبامدرسهبهعنوانكانونعملنظامتربيترسميوعموميبایدبيش

ازپيشوبهصورتينظاممندتعریفشود.

 مؤسسات و مراکز پژوهش 
مؤسســاتومراكزپژوهشكهوابستهبهسطوحمختلفحاكميتاندیابهطور
مســتقلفعاليتميكنند،وظيفهدارنددرراســتاياهدافنظامتربيترسميو
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عمومي،ایننظامراازطریقبررسينيازها،آسيبشناسيوضعموجودوسنجش
نتایجدردوسطحبروندادوپيامدیاريرسانند.عمدهترینوظایفاینمؤسسات

عبارتانداز:
انجامطرحهايپژوهشــيدرسطحمنطقهاي،ملي،بينالملليودراختيارقرار
دادننتایجبهمنظورتصميمگيريدرخصوصكيفيتسرمایههايانسانيجامعه

وارتقايمراتبوجوديآنانمتناسببانظاممعياراسالمي
انجامپژوهشهایيبهمنظوربررسيعملکردنظامتربيترسميوعموميدر
دورههايزمانيخاصوارائهیپيشنهادهایيبهعواملسهيمومؤثردرجریان
تربيترســميوعموميبرايكمکبهبهبودوارتقايعملکردایننظامدر

دستيابيبهمراتبحياتطيبه
برگزارينشستهايمشترکباسطوحمدیریتيمختلفدرنظامتربيترسمي

وعموميبرايبررسيموانعموفقيتجریانتربيت
ارزیابيمستمرنتایج،عملکردوپيامدهايفعاليتنظامتربيترسميوعموميبه
منظوربهبودعملکردایننظامدرفرایندتوسعهيظرفيتهايوجوديمتربيان

باتوجهبهتفاوتهايفرديایشانواقتضائاتاجرایي
اجرايطرحهايپژوهشيبهمنظورارتقايسطحاستانداردهادرارائهيخدمات

تربيتيبهنظامتربيترسميوعمومي،مدارسومراكزعلميوپژوهشي
اجرايطرحهايپژوهشيبنيادي،كاربرديوتجربيبهمنظورروشنسازيابعاد
نظريوتبيينزمينههاياجرایيكســبمراتبحياتطيبهبرايبهكارگيري

یافتههادرعرصهيعملتربيت
اجرايپروژههايعلميوپژوهشيبامشاركتعواملسهيمومؤثردرجریانتربيت

درسطحمليوارائهيیافتههابهمجامععلميوپژوهشيدرسطحبينالمللي.
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 پژوهش درس پژوهي 

علي حسابي نامقي
معلم،روستاياردكانشهرستانچناران،استانخراسانرضوي

امروزهكمترمعلمــیرامیتوانیافتكهازفراینددرسپژوهیاطالعنداشــته
باشد.اكنونچندینسالاستكهانجامدرسپژوهییکیازپيشنهادهاوبرنامههای
آموزشــیكالنوزارتآموزشوپرورشاســتوبهصورتجشنوارهای،براساس
دستورالعملهاییكهدبيرخانهيكشوریدرسپژوهیصادرمیكند،بهاجرادرمیآید.
باوجوداینهنوزهمبعضیازمعلمانبرایانجامدرسپژوهیرغبتینشاننمیدهند.
وقتیپایصحبتهایاینمعلمانمینشينمازنافرجامبودنكارشانودستنيافتنشان
بهنتيجهيمطلوبگالیهدارند.بایدپرسيد،فعاليتیكهدرراستایتوسعهيحرفهای
معلمانطراحیشدهاستچگونهچنينسرانجامیپيدامیكند.جوابسادهاست.
بعضیازمعلماندرانجامدرسپژوهیسهواًخطاهاییرامرتکبمیشوندكهشيرینی
ولذتانجامآنرابهكامشانتلخمیكند!یکیازاینخطاهاانتخاباشتباهموضوع
درسپژوهیاست.شایداینخطابرایشماكمیعجيببهنظربرسد.چگونهگروه

درسپژوهیمیتوانددرانتخابموضوعدچارخطاشود؟!
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بعضیازگروههایدرسپژوهیبهسراغموضوعاتیمیروندكهدرآنمشکل
ندارندواعضایگروهنيزدرآناحساسنيازنمیكنند.آنهافقطوفقطبهعلت
اینکهآنموضوعقدرتمانوربيشــتریبرایتدریسدارد،بهسویآنمیروند.
وقتیشــماموضوعیراانتخابمیكنيدكهدرآنهيچاحساسنيازینمیكنيد،
بهچهدليلیاعلتیآنفعاليتراموضوعدرسپژوهیقرارمیدهيد؟هدفشــما

چيست؟درپایانقراراستبهچهچيزیدستپيداكنيد؟!
دراینگونهموارد،معموالًدراواسطدرسپژوهی،بهدليلنبودهدف،ازانگيزهي

افرادكاستهمیشود.لذاكاررانيمهتمامرهامیكنند.
پسنکتهایكهمعلمانبایدبدانندایناستكهدرانجامفعاليتهایپژوهشی،
شرطاولانتخابموضوع،اهميتوچراییآنانتخاباست.وقتیشمادرشروع
یکپژوهشنتوانيدبرایانتخابموضوعخوددليلیارائهدهيد،بهآنمعنیاست

كهآنپژوهشازپایهایراددارد.
درسپژوهیماننددیگرپژوهشهابایدازقوانينكلیپژوهشپيرویكند.اهميت
وچراییپژوهشبرایشــخصمحققبسيارمهماست.اینموضوعفعاليتهای
محققراهدفمندمیكندوعاملیانگيزشــیبرایبهســرانجامرساندنپژوهش
محسوبمیشود.درانتخابموضوعدرسپژوهی،همگیافرادبایددرموردآن
دغدغهيفکریداشــتهباشند.گروهدرسپژوهیموفقآناستكهموضوعمورد
نظربرایهمهياعضایشجذاببهنظربرسدواحساسكننددرآنمفهومدرسی
بهاطالعاتبيشــترینيازدارند.اینگونهگروههامیكوشندباتعاملبایکدیگرو

منابعاطالعاتیدراختيار،درراهپيداكردنتدریسیباكاراییباالگامبردارند.
نکتهایكهبایدبهمعلماندرسپژوهیادآوریكرد،ایناستكهدردرسپژوهی
موضوعسختیاآســانمعنایینداردونمیتوانبراساسموضوع،گروهیرااز
دیگریبرتردانســت.معلمانمیتواننددرمفاهيمدرسیكهدرآنهااحساسنياز
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میكنندودرسپژوهیهایانجامشــدهيقبلیجوابگویمشکلشاننبودهاست
گروهیدرسپژوهیباهمکارانتشکيلدهند.

درپایــانبایدبرایننکتهتأكيدكردكهدرسپژوهیماننددیگرپژوهشهاباید
دارایهدفباشد.انتخابموضوعدرستیکیازمعيارهاییاستكهمیتواندبه

درسپژوهیروحببخشد.
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 درآمدي بر فرايند درس پژوهي 

دكتر رضاعلي نوروزي
استادیارگروهعلومتربيتيدانشگاهاصفهان
ليال حشمتي فر، ماهان مؤمني، زهره رحماني
كارشناسانعلومتربيتيدانشگاهاصفهان

 اشاره 
از آغاز ســال تحصيلی92- 1391، تأكيد بر اجرای درس پژوهی توسط معاونت 
آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش در دبســتان های كشــور آغاز و این 
فعاليت، جزو برنامه های اصلی مدارس قلمداد شده است. به همين منظور در این 
شــماره مقاالت و نوشته هایی را در این زمينه در مجله منتشر كرده ایم. آن  چه در 
پی می آید، چكيده ی پژوهشی است كه در دانشگاه اصفهان و به سرپرستی دكتر 
رضاعلی نوروزی انجام شــده است. در شماره های بعدی باز هم درباره ی درس 

پژوهی مطالبی منتشر خواهيم كرد.

درسپژوهییکحلقهیپژوهشاســتكهدرآنمعلمانبهصورتگروهی
دربارهیموضوعاتبرنامهیدرسیبهپژوهشمیپردازند.درحقيقت،دراینمدل
پيشرفتهمعلمانومتخصصانبایکدیگرهمکاریمیكنند.گروهارزیاب)معلمان(
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تمامــینيرویخودرابرآموزشدانشآموزاندركالسدرسمتمركزمیكنندتا
موجبرشــدوپاالیشدرسموردمطالعهشــوند.معلمازطریقدرسپژوهیو
اقدامپژوهــیباعملپژوهشارتباطبرقــرارمیكندتاعملتدریسرابرتفکرو

عملبنياننهد.
عملفکورانهومبتنیبرپژوهشدرواقعمجموعهایازمهارتهاوتواناییها
رامعرفیمیكندكهفردرادریکموضعانتقادیبرایحلمشکالتومسائل
قرارمیدهد؛فعاليتیكهدرآنافرادبرتجربههایخودوبازاندیشــیپيرامون
آنهامتمركزمیشــوند،دربارهیآنهاتفکروژرفاندیشــیمیكنند؛آنهارا
ارزیابیمیكنندوازاینمســيربهراههاینوومؤثردســتمییابند)ساكی،

.)1389
درسپژوهیدرژاپنپایهایاســتبرایدانشآموزمحوریكهنبایدبدون
شــبکهایازمدیرانوكارشناسانالزم،اجراشود.دراصلاینحلقهبهسمت

هدفكههماناارتقایزندگیدانشآموزانپيشمیرود.
اجرایدرسپژوهیبهاینگونهاستكهكاركنانمدرسهجمعيتدانشآموزان
راباتوجهبههدف،كهاســتقاللفکریدانشآموزاناست،بهدقتتحليلو
بررســیمیكنند.بهاینترتيب،گروهبهطراحــیوبرنامهریزیدرسخاص
میپردازد.ســپسیکیازمعلمهاعهدهداراجراوتدریسمیشود.گروهیكه
درسنمیدهد،بهعنوانگروهمحقق،عکسالعملدانشآموزانراضبطمیكند
وبهبررســیتفکرآنهامیپردازد.درآخرهرجلســهاعضایگروهباترتيب
دادنیکبحثجمعیتمامیمشاهداتخودرانقدمیكنند.باتوجهبهنتایج،
اینچرخهدوبارهشروعمیشــودكهباپاالیشآندرسباانتخابموضوعی
جدیــدبرایپرورشدرسبعد،ایناقداماتبهكارگرفتهمیشــود.اینگروه
ممکناســتدودرسرادردورهایازســالتحصيلیارائهدهندوایننشان
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میدهدكهاجرایدرسپژوهیشایدزمانزیادیرابهخوداختصاصدهد.
تحقيقاتپژوهشــگراندراینزمينهنشاندادهاســتكهبایدمراحلیرابرای
درسپژوهیمعينكردواینبایدتوســطتيمكاریصورتبگيرد)جانيزایتزل،

2002،سيندیاسنچز،2002،لينليپتک،2002،هارپر،2002(.
راهبردهاییكهبرایمشاهدهیقبلازدرستعيينشده،بهشرحزیراست:

1.دعوتبهمشــاهدهیبيرونی:منظورآناستكهازمعلمانومدیرانوافرادبا
صالحيتخارجازمحيطمدرسهدعوتشود)تعدادمربيانمنتخببهراحت

بودناعضایگروهبرایادامهیكاربستگیدارد(.
-ازیکفردباصالحيتدیگر)خارجازگروه(برایگزارشآخردرخواســت

همکاریشود.
2.تعييــنوظایفمخصوصبرایهركدامازاعضاواســتفادهازیکناظربرای
بحثهایگروهی؛همچنينعدهایازگروهبایدبهمشاهدهوضبطرفتارهای

دانشآموزانبپردازند.
-تهيــهیدوربينبرایضبطاعمالدانشآموزان)البتهنبایدفراموششــودكه

مشاهدهزندهيوقایعبسيارمهمترازگرفتنعکسوفيلمبرداریاست(.
3.استفادهازوسایلوتجهيزاتیبرایمشاهدهكهشاملبرنامهیدرسیاستودر
آنهدفهایدرس،چگونگیارتباطآنبااهدافمدرســهوپيشرفتدرس

مشخصمیشود.
4. ســازماندهیجزئياتمشــاهدهكهشــاملوجودمکانیمشــخصبرای
مشــاهدهگراناســت.همچنيــن،دادنجــدولزمانیبرایمشــاهدهی
كاركرددانشآموزانوزمانیبرایاســتراحتمشاهدهگرانبرایبحثبا

یکدیگر.
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دعوت به
مشاهده ی
بيرونی

راهكارهایتعيين وظایف
قبل از اجرا

سازمان دهی
جزئيات

آماده كردن
وظایف

بعدازمراحلقبلی،مشــاهدهگرانبهشــرحزیر،مســئوليتهاییدارندكه
بایستیآنهارادرحينمطالعهیدرسانجامدهند:

1.  احترام گذاشتن به جو طبیعی کالس 
الف(بایدكمترینمکانرادركالساشــغالكندوبرایدانشآموزانمانعی

درجهتدیدنتختهسياهنشوند.
ب(بایدكمترینتعاملرابادانشآموزانداشتهباشندواگرتعاملیصورت

گرفت،محتاطانهوباهدففهميدنتفکردانشآموزانباشد.

 2. شروع تحقیق  
الف(هدفرابایدبهطوركاملدرذهنآمادهكنند)آمادگیكاملبرایاجرا(.
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ب(استفادهازیکبرنامهیدرسی،نموداریبراینشستنوداشتنبرگههایی
براینوشتناطالعات.

ج(توجهبهتمامیتعامــالتدركالس)بحثهایگروهی،تعاملبامعلم،
مسئوليتهایفردی(

 3.  بررسی تمامی سؤال ها در حین مشاهده 
هدفچيست؟آیافعاليتهایانجامشده،مارابرایرسيدنبههدفیاریمیكند؟

آیابحثهایكالسیكمکیبهارتقایفهمدانشآموزانمیكند؟

احترام به جو
 كالسی

شروع تحقيق

راهكارهای 
حين اجرا

بررسی تمامی 
سؤال ها در حين

مشاهده

امــابحثبعدیدربارهیدرسپژوهی،آناســتكهدرسپژوهیعالوهبر
اینكهراهنماییبرایمشــاهدهكردناســت،مجموعهایاقدامرابرایسؤال
كردن،بيانمیكندكهباعنواندرسپژوهیوراهنماییبرایسؤالكردن،ازآن

یادمیشود)باکوالترورونی،2002(.
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مسئولیت های افراد گروه قبل از پرسیدن سؤال
1.آمادهكردنوتنظيمسؤالها

ـنگهداشتنوپرسيدنسؤالازتمامدانشآموزانوبحثكردنباآنها
ـســازماندهیوایجادمالقاتهایبســياركوچکبرایاعضایگروهدر
ارتباطباسؤالهاوبرگشتنآنهابهكالسدرحالیكههنوزذهندانشآموزان

تازهاست.
2.تشــخيصساختارسؤالهاازطریقنوشتههایگروهوطرزتفکرمعلمو

مشاهدهگرانصورتمیگيرد.
3.تعدادیازنقشهایكليدیكهبایددرحينپرسيدنسؤالرعایتشود:

ـحفظمسيرسؤالوحدودزمانیآنها
ـاجازهیصحبتواظهارنظربهكســانیكهدروقتتعيينشــده،خواستار

صحبتهستند.
ـاستفادهازدهدقيقهیآخربرایگزارشكار.

درآخر،گروهكاریبایدیادداشــتیازســؤالهاداشتهباشدتااعضابتوانند
دریــکجمعی،بایکدیگرودربارهیهــریکصحبتكنندونتيجهینهایی
رابهعنــوانپایهایبرایتحقيقاتبعدیقراردهندتاحداكثربهينهرابرایهر

گروهبههمراهداشتهباشد.
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مراحل اجرای درس پژوهی

بعد از انجام كارحين درس پژوهیقبل از شروع

1.دعوتبهمشاهدهیبيرونی
2.تعيينوظایفمخصوصبرای

هركدامازاعضا
3.آمادهكردنواستفادهازوسایلو

تجهيزاتیبرایمشاهده
4.سازماندهیجزئياتمشاهده

1.احترامگذاشتنبهجو
طبيعیكالس

2.شروعتحقيق
3.بررسیتمامیسؤالها

درحينمشاهده

1.بحثهایگروهیتوسط
محققان

2.اصالحروشهایخود

مشكالت و موانع 
مزایای درس پژوهیراه حل هایی برای مشكالتدرس پژوهی

1.كمبودزمان
2.همکارینکردنمدرسهها
3.مداخلهیعواملگوناگون
4.سيستمارزشیابیبراساس

نمرهمحوری

1.درسپژوهیدرابعادكوچکباشد.
2.تشویقمدیربهپژوهشمشاركتی
3.تشــویقمعلمــانبــهپژوهش

مشاركتی
بهجای توصيفــی ارزشیابــی .4

نمرهمحوری
5.ایجادمدرســهایمشــاركتیدر

همهیابعاد
6.آموزشضمنخدمت

7.دعــوتازوالدیــن،معلمانبه
كالسدرس

1.ایجادخالقيت
2.ایجادحسمالکيتدر

دانشآموزان
3.پيدایشمعلمانماهر

* منابع فارســي و التين مورد اســتفاده در این مقاله ي پژوهشي در دفتر مجله موجود است. پژوهشگران 
مي توانند در صورت لزوم با مراجعه به مجله، از آن ها آگاهي یابند
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 نگاهي به جايگاه و ارتباط تحول در آموزش وپرورش با درس پژوهي
 درس پژوهي تدريس فرصت ساز 

دكتر رخساره فضلي
مشاورمعاونآموزشابتدایيآموزشوپرورش

 اشاره 
در سال تحصيلی جاری، معاونت آموزش ابتدایی وزارت آموزش وپرورش اجرای 
درس پژوهی را در دســتور كار قرار داده است. به همين منظور در مجموعه ای 
كه برای درس پژوهی تدارك دیده ایم، بی مناسبت نيست نوشته ای در این ارتباط 
از خانم دكتر فضلی، مدیر بخش آموزش برای همه در وزارت آموزش وپرورش 
را در مجلــه درج كنيم. با این توضيح كه بخش اول مقاله به دليل تكرار مفاهيم 

مندرج در آن در دیگر مقاله های ویژه نامه، كنار گذاشته شده است. 

 درس پژوهی چیست؟ 
اگربایکگروهازمعلمانهمرشــته،روشخودراموردمطالعهوآزمونقرار
دهيمباهمبانقدشرایطموجودودرجهتنيلبهوضعآرمانیطرحمسئلهكنيم،
درجهتشناختبهترینروشممکنپژوهشكنيم،نتایجپژوهشرادركالس
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درسوبهصورتطبيعیبيازمایيم،نتيجهیآزمایشرانقدكنيم،طرحرااصالح
ودوبارهدریکكالسدیگرآنرااجراكنيم،نتایجپژوهشخودرامنتشركنيمو
دراختياردیگرانقراردهيم،درمســيردرسپژوهیگامنهادهایم،روشیكهپایهی
توسعهیمستمرحرفهایماستومارادرمسيرتبدیلشدنبهیکمعلمحرفهای
وفکوربهحركتوامیدارد.منطقدرسپژوهیسادهاستاگربخواهيمآموزشرا
بهبودبخشيم،اثربخشترینجابرایچنينكاری،كالسدرساست.اگراینكار
رابابهبودتدریسویادگيریشروعكنيم،مسئلهیچهگونگیكاربردنتایجتحقيق

دركالسدرسپاسخدادهمیشود.

 فرايند درس پژوهی 
بهبودتدریسدركالسدرسبهمنظورارتقایكيفيتآموزشدردرجهیاول

اهميتاست.
مسئله یابی

برنامه ریزی
درسی

آموزش
درس)اجرا(

ارزش یابی
درس

تجدیدنظر
دردرس

آموزش درس
تجدیدنظرشده

ارزش یابی
وبازاندیشی

سهيم شدن
درنتایج
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 مسائل از کجا می آيند؟ 
معموالًمعلمانمســئلهایراانتخابمیكنندكهازفعاليتهایخودبهدست

آوردهاندیابرایدانشآموزانشاندشواریهاییایجادكردهاست.

 تشخیص مشکل و تعیین اهداف 
دراینمرحلهمدیرانمدارس،آمــوزگارانودیگراعضایگروهبانگاهی
انتقادیموقعيتتدریسویادگيریرابراســاساستانداردهاموردبررسیقرار
میدهندوضعفهاودشــواریهارادراینزمينهمشخصمیسازند.اغلب،
اطالعاتموجودازعملکردتحصيلیونتایجآزمونهایامشــکالتیادگيری

مشترکمبنایتعيينمشکلمیشود:
دانشآموزاندردرکكداممباحثودروسمشکلدارند؟

ابزارتشخيصاینمشکلچهبودهاست؟
چهدرصدیازدانشآموزانبامشکلموجودمواجهاند؟

چهفرصتهاییادگيریدرمدرسهبرایحلاینمشکلوجوددارد؟
بهچهسؤالیبایدپاسخدادهشود؟

چالشهایمشترکتحقيقبراییادگيریدانشآموزانچيست؟
تدریسدرچهزمينههاییمشکلاست؟

درکویادگيریچهموضوعاتیهميشهبرایدانشآموزانمشکلاست؟
درتدریس،چهموضوعاتیمعلمرادچارچالشمیكنند؟

 مفهوم مسئله 
مســئلهمیتواندیافتنروشیبرایانتقالیکمفهومجدیددركالسدرس

یایافتنروشهایبهتربرایادارهیكالسدرسباشد.
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مسئلهمیتواندیکسؤالعمومی)برایمثالبرانگيختنعالقهیدانشآموزان
بهریاضيات(یاسؤالیجزئیترباشد)برایمثالبهبودفهمدانشآموزاناز

چهگونگیجمعكردنكسرهاییبامخرجهاینامساوی(.
معلمــاندرگروهدرسپژوهی،هریکموضوعاتواهدافیرامشــخص
وســپساولویتبندیمیكنند.دراینفرایندبيــشازیکهدفممکن
اســتشناساییشــود.بهترینراهبرایاولویتبندیایناستكهمعلمان

موضوعاتیراانتخابكنندكهنسبتبهآندغدغهیبيشتریدارند.

 مهارت های مورد نیاز درس پژوهی 
انجامدادندرسپژوهیدرقالبكارگروهیومشاركتیمستلزممهارتهایی

استكهبهبرخیازآنهادرجدولشمارهي1اشارهشدهاست.

مهارت های شناختی مهارت های شخصی 

ارزش یابی عقاید دیگرانتعامل با دیگران 

مقایسه احترام به دیگران

پرسش کردنتوجه به نظر دیگران

تخمین زدننقدپذیری 

طبقه بندی کردنتحمل نظر مخالف 

مدیریت اطالعات مخالفت مؤدبانه
جدولشمارهي1
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 طراحی برنامه ی درس پژوهی  
برایطراحیبرنامهیدرسپژوهیالزماســتســؤاالتیبهشرحزیرمورد

توجهقرارگيرد:
چهموضوعیازدروسمطالعهمیشود؟

چهكسانیدراجرایكارهمکاریمیكنند؟
چهامکاناتیموردنيازاست؟

ابزارگردآوریاطالعاتكداماند؟
چهكسیدرسرااجراخواهدكرد؟

نقادیچهگونهانجاممیشود؟
درسچهگونهارائهمیشود؟

فرایندبهبودوپيشرفتكارچهگونهتضمينمیشود؟
چهكسیكاررارهبریمیكند؟
زمانانجامكارچهقدراست؟

تدریسمؤثردارایچهابعادیاست؟

 اجرای تدريس و مشاهده ی آن  
زمانیكهطرحدرسكاملشد،یکنفردرسرابهدانشآموزانآموزشمیدهد.
بــهاینترتيب،دیگراعضــایگروهبهعنوانجمعكننــدهیدادههابهكارگرفته
میشــوند.گاهیازافراددعوتشدهبهگروهدرسپژوهی)شاملمعلمانوافراد
مطلعبامهارتوآشنابهمحتویاتیادانشمربوطبهطراحیدرس(نيزخواسته
میشــودكهاینكارراانجامدهند.تدریستوسطیکیازاعضایداوطلبگروه
بهمرحلهیاجرادرمیآیدودیگرانبهمشاهدهوگردآوریاطالعاتدربارهیآن
میپردازند.دراینجلسهممکناستبرخیازاوليا،دیگرمعلمانعالقهمندومدیر
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معاونویاسایرصاحبنظراننيزحضورداشتهباشند.هدفمشاهده،جمعآوری
اطالعاتدرخصوصاثربخشیدروسونهارزشیابیمعلماناست.

 گزارش گیری از تدريس و بازتاب و اصالح آن 
بعدازیکاستراحتكوتاه،معلمانومدعوینجلسهمیگذارندوشروعبهتهيهی
گزارشازمشاهداتخوددرزمينهیدرسمیكنند.اعضایگروهدرسپژوهیو
دیگرمشاهدهكنندگانبهایندليلحضوردارندكهشواهدیادگيریدانشآموزانرا

كهجمعآوریكردهاند،بایکدیگرمبادلهكنند.
آیابرنامهیدرسیبهخوبیاجراشد؟

چهآموزههاییازروندتدریسقابلبرداشتاست؟
چهگونهمیتوانبرنامهرابهتراجراكرد؟

 تدريس مجدد و مشاهده ی آن 
مرحلــهیاصالحوتدریــسمجدددرچرخهیدرسپژوهــی،فرصتیبرای
آموزگارانبرایاســتفادهازدادههایجمعآوریشدهدرطولمشاهدهوگزارش
اولينتدریسبراییادگيریبيشــتراست.پسازآن،نوبتبهاجرایمجددطرح
تکميلیمیرسد.گروهبرایاجرایطرح)ویرایشدوم(برنامهریزیمیكند.طرح
درسآمادهشــدهتوسطیکیدیگرازمعلماناجرامیشــودواعضاازروندآن

گزارشتهيهمیكنند.

 نظر يک هماهنگ کننده ی  درس پژوهی در ژاپن 
»ماهميشــهدرسپژوهیراآزمایشیبرایمعلمانمیدانيم.سعیمیكنيمآنرا
امتحــانكنيموعملکــردآنراببينيموازهمــکارانمیخواهيمبهمابگویندكه
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آیاموفقبودهاســتیاخير.سپسســعیمیكنيمدرآنتغييراتیبدهيمودوباره
امتحانشكنيم.اینبدانمعنیاستكهمیخواهيمبفهميمكهآیاایننوعپژوهش
درعمل،موفقبودهاســت.بهنظرمنهميشــهانتقالازطرحدرساولبهطرح
درسدوم،بزرگترینتفاوترابهوجودمیآورد.شــماخطپایانراگممیكنيد،

اگردرسرابازبينیواصالحنکنيد.«

 بازتاب و مبادله ی يافته ها 
مرحلهینهایــیفراینددرسپژوهیایجادگزارشــیدربارهیطرحتحقيق
درساســت.گروهبهبررسیبازتابدرسوعملکرددرسپژوهیمیپردازد.
سپسهریکازاعضایگروهآموختههایخودازپژوهشرامطرحمیكندو
بهاینترتيبهمهدرمســيرهمافزاییشغلیقرارمیگيرند.سرانجامباتهيهو
انتشاریکگزارش،معلمانكارخودرامستندسازیمیكنندوبهمبادلهیدانش

حرفهایوشغلیخودمیپردازند.

 حوزه های تعامل در درس پژوهی 
 معلمان با خودشان 

)خودبهبودی،خودنوسازی،خودارزیابی،خودآموزی(
 معلمان با معلمان 

)توسعهیمشاركتیباتبادلتجربيات،همکاریدرطرحنقشهییادگيریاز
طریقمشاركت،دستیابیبهگفتوگوهایحرفهای(

 معلمان با دانش آموزان 
)تعامــلمعلمـدانشآموز،مشــاركتمعلمـدانشآمــوزوروابطمعلمـ

دانشآموزدریاددهیـیادگيری(
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 معلمان با والدین 
والدین،گفتوگویمعلمباوالدین،مســئوليتمشــترک )همکارایمعلمـ
دربارهیدانشآموزانوهماهنگیمعلمووالدیندرطراحیبرنامههایدرسی(.

 شروع کار با آمادگی الزم 
ایجــادآمادگی،اولينمرحلهدرمطرحكردنموضوعدرسپژوهیاســت.اگر
اعضایگروههایدرسپژوهیبهاجبارمشــاركتكنند،بهموفقيتنمیرســند.
معلمانبایســتیمشتاقصحبتكردندربارهیعقایدوروشهایشانوعالقهمند
بههمکاریبایکدیگرباشند.ازدانشآموزانیادبگيرند،روشتدریسشانراتغيير
دهنــدوایدههــایجدیدراامتحانكنند.درابتدانيازیبــهاعتقادوباورحقيقی
معلماننيستاماچنانچهدرسپژوهیرابهعنوانكاراجباریبهجایداوطلبانه
انجامدهند،احتمالاینكهتالشهابهیکبرنامهیمؤثروپایدارمنتهیشود،كمتر
است.درسپژوهیبهتعيينزمانبرایبرنامهریزی،مشاهدهوبحثدربارهیطرح
درسهایپژوهشــیمعلماننيازدارد.یکراهبردبرایایجادزمان،قبلیابعداز
مدرسه،درطولروزهایخارجازخدمتیاتعطيالتآخرهفتهاست.البتهاینامر
بهاولویتهایمعلمانوخطمشــیهاوروشهایمدرسهنيزبستگیدارد.بدون
مدیریكهدرسپژوهیرادرکمیكندوبرایآنارزشقائلاست،پیگيریاین
برنامهبســياردشواراست.مدیرانبایدباتمامامکاناتومنابع،حمایتالزمرااز
گروههادرزمانبرخوردبامشکالتدرسپژوهیمعمولدارند.برایگنجاندنو
پيشبينیاجزایالزممانندمعلمان،زمانوحمایتمدیران،گروهدرسپژوهیباید
یکبرنامهیعملبهوجودآورد.ارائهییکبرنامهیكاماًلحسابشدهبهمتقاعد
كردنافرادیكهبهقابلقبولبودنسسرمایهگذاریزمانوبودجهدراینرویکرد

)كهبهپيشرفتوتوسعهیحرفهایبينجامد(شکدارند،كمکمیكند.
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 برنامه ی عمل درس پژوهی  
1.فهرستكردننتایجموردانتظار

2.مشخصكردنگروهدرسپژوهواعضا
3.تعيينزماندرسپژوهی
4.حمایتهایمدیرمدرسه

5.حمایتهایبرونسازمانی
6.فرایندمستندسازی

7. جبرانخدمات.

P
تهيهیبرنامه

A
اقدامبرایبهكارگرفتن

نتایجباتهيهی
برنامهیبهتر

D
اجرایبرنامهتهيهشده

C
بررسیمجددنتایجبه

دستآمده
باآنچهدربرنامه
مشخصشدهاست.

بهبود فرایند براساس چرخه ی دومينگ
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 جّو همکاری گروهی در مدرسه 
ایجادمحيطیكهیادگيریمعلمویادگيریدانشآموزرابهبودبخشد،بهحمایت
ازدرسپژوهیكمکمیكند.یادگيریمیتواندروندیدشواربرایمعلمانباشد؛
وقتیآنانباروشهایناآشــناسروكارداشتهباشــند.احساسایمنیواحترامبه
معلمــانكمکمیكندتاازیکدیگرســؤالكنند،ایدههایشــانراتوضيحدهند،
ریســکهایعقالنیكنندوبایکدیگردرتعاملباشند.معلماننمیتوانندبدون
جّوهمکاری،مشاركتفعالیدردرسپژوهیوفعاليتهایمرتبطداشتهباشند.
درسپژوهیزمانیقویتراستكهمعلمانمدرسهمشاركتیگستردهداشتهباشند؛

زیرایادگيریمعلمانازطریقهمکاریگروههابهدستمیآید.

 نکته های کلیدی  
هــدفدرسپژوهی،تدریسمؤثرتروآگاهــیازنحوهیتفکرویادگيری

دانشآموزاناستنهارائهینمایشومسابقه.
نظرات،توصيههاواندیشــههابایدبرهدفهایتنظيمشدهتوسطگروه)تيم(
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 تأثیر درس پژوهي بر فرايند ياددهيـ  يادگیري 

ليال سادات مؤمني
دبيرآموزشوپرورشاراک،استانمركزي

 اشاره 
 درس پژوهي واژه ي نویني اســت كه در دهه ي اخير در جهت كيفيت بخشــي 
به عملكرد آموزشي معلمان مطرح شــده است. اجراي درس پژوهي در مدرسه 
مزایــاي فراواني دارد كــه از جمله ي آن ها مي توان به بهبــود فرایند یاددهي- 
یادگيري و توليد علم تدریس اشــاره كرد. در این مطالعه دو ســؤال پژوهشي 
مطــرح بوده كه در آن ها درباره ي متغيرهاي بهبــود فرایند یاددهي- یادگيري و 
توليد علم تدریس پرسش شــده است. مطالعه به روش كتابخانه اي انجام گرفته 
و ابزار جمع آوري داده ها، برگه ي كتابخانه بوده اســت. نتایج این مطالعه نشان 
مي دهد كه ژاپــن به عنوان ابداع كننده ي درس پژوهي از آموزش وپرورش موفقي 
برخوردار است، به طوري كه پژوهشگران قلب این نظام آموزشي را درس پژوهي 
اعالم كرده اند. معلمان، دانش آموزان و نظام تعليم وتربيت دیگر كشورهایي نيز كه  

مجري درس پژوهي بوده اند، از مزایاي آن بهره مند شده  اند. 
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برخيپژوهشگرانمعتقدنددرسپژوهيبهتوسعهيحرفهايمعلمانميانجامد.
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علمتدریسگرهگشاباشد.حاصلهماندیشيجلساتمعلمانميتواندبهصورت
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64

پژوهش كانون رشد و تعالي مدرسه

 نتیجه گیري 
درفرایندیاددهي-یادگيريعواملوعناصربسياريدخالتدارندومعلمناگزیر
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توسطآزمونهايخاصدرزمرهيعلمتدریسبهشمارميروند.
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 اخالق، روح درس پژوهي 

محمدرضا حشمتي

آقاي دكتر یوشــي كيا شيباتا، استاد دانشــگاه ناگویا، در دانشكده ي تحصيالت 
تكميلي و توسعه ي انساني مشغول فعاليت است. زمينه هاي پژوهشي ایشان شامل 
مطالعه ي فرایند هاي كالس درس و تجزیه و تحليل درس است. از ایشان مقاالت 
متعددي در زمينه ي »در س پژوهي«1 و »درس كاوي«2 در مجالت بين المللي منتشر 

شده است. 

همه ي ما قصه ي فيل موالنا را خوانده یا شنيده ایم. درس پژوهي نيز در كشور ما مثل 
»فيل« شده است. هر یك از ما از ظن خود یار درس پژوهي شده ایم و گاهي به حاشيه 
بيش از متن توجه كرده  ایم. دوم خرداد ماه سال 97،  در نشستي با دكتر شيباتا، دكتر 

سركار آراني و دكتر ذكي پور، درباره ي »درس پژوهي« به گفت وگو نشستيم.

ما در درس پژوهي مؤلفه هاي متنوعي را مي بينيم كه باید به آن ها توجه كنيم. 
این مؤلفه ها عبارت اند از: دانش آموز، محتوا، معلم ارائه دهنده، معلمان طراح و 
ناظر، چگونگي انجام كار تيمي، بازخورد سایر معلمان بعد از ارائه ي كالسي 
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معلم، چگونگي توليد و ارائه ي محتوا، مشاركت، پژوهش و رشد حرفه اي معلم. 
آیا اولویت بندي این مؤلفه ها كار درستي است یا این ها به شكل شبكه اي هستند 
و مجموعشان درس پژوهي را ایجاد مي كنند؟ مي توانيم بگویيم همه ي این ها در 
خدمت رشد حرفه اي معلم یا رشد تحصيلي دانش آموزند و یا در خدمت توليد 

غني تر محتوا؟ 

محتوادانش آموز

ارائه  محتوا

پژوهش

رشد حرفه ای

كار تيمی
بازخورد

معلم 
ارائه دهنده

معلمان طراح 
و ناظر

درس پژوهی

مؤلفههایيراكهشمابرشــمردید،نبایدجداازهم،بلکهبایدهمهرامجموعه
وشــبکهايمتعاملدرنظربگيریم.وقتيشمایکمؤلفهرادرنظرميگيرید،مثاًل
اگرمعلميخوباســت،اینبچههمخوبميشــودویااگرمتندرسيخوب
باشــد،پساینبچههمخوبميشودویااگراینمدرسهخوباست،اینبچه
همخوبميشود.درحاليكهلزوماًچنيننيستكهاگرمعلمخوبباشد،حتمًا
بچههمموفقشودویااگرمتندرسيیامدرسهخوبباشد،بچههمموفقشود.
بلکهبایداینشــبکهرامجموعهروابطيدرنظربگيریمكهبيندانشآموز،معلم،
مدرسهومتندرسيبرقرارميشود.شــایدروشمدرسهايبرايرشدیکبچه
اثربخشباشــد،امابرايبرادراواثربخشيمشابهرانداشتهباشد!اینطوربگویيم
كهنهدرسپژوهي،بلکهدانشآموزدرمركزقرارداردوبقيهيموارداعمازمعلم،
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نوعدرس،كتابدرســيوفضايآموزشيدراطرافاوهستند.درواقع،همهبه
دانشآموزلينکميشــوند.ودرسپژوهيیکشيوهاست.مدلدرسپژوهي،با
وجوداینکهدانشآموزدرمركــزقرارميگيرد،هميندانشآموزپيرامونخودش
شــبکهيكاماًلمنسجميدرســتميكندازمعلموموارددیگريكهدرخدمت
اوخواهندبود.یعنيرابطهايكاماًلمشــترکوتعامليبينهمهيمؤلفههابرقرار

ميشود.

محتوا

ارائهمحتوا

پژوهش

رشدحرفهای

دانشآموز

كارتيمی
بازخورد

معلم
ارائهدهنده

معلمانطراح
وناظر

هی
ژو

س پ
در

درباره ي درس پژوهي در ایران یك بدفهمي وجود دارد. بعضي ها مي گویند 
درس پژوهي یك پژوهش است و جنبه ي پژوهش آن را پررنگ  مي كنند. بعضي 
مي گویند مشاركت است و بعضي ها هم توليد محتواي غني را در نظر مي گيرند. 
متأسفانه، االن به شكل هایي بحث فيلم برداري كردن از كالس درس براي نشان 

دادن آن به مسئوالن ستادي و غيره هم مطرح شده است!
بهنظرشمادردرسپژوهيچهكارهایيانجامبدهيموچهكارهایيانجامندهيم؟
دردرسپژوهيفقطبهنتيجهنگاهنکنيد.نگاهكردنصرفبهنتيجهاثربخشــي
كميداردالزماستبهطورمستمربهفرایندهانگاهكنيد.اگرميخواهيدیکایده
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درستباشد،بایدفرایندونتيجهراتوأموباهمدرنظربگيرید.نگاهكردنصرف
بهنتيجه،كارِكماثرياستودوامندارد.

درضمــنمانبایدبگویيمتنهایکمدلنتيجهبخشاســتواگریکمدلرا
بــرايجایيبهكارميبریم،بایدآنرابــرايدانشآموزدیگرودرجايدیگرهم
استفادهكنيم.فقطنبایدرويیکمدلیانحوهيآموزشيتأكيدكرد،بلکهالگوها
ومدلهايمابایدسيالباشند.مشکليكهاالننهتنهاایران،بلکهبيشتركشورهارا
فراگرفته،نگاهصرفاًعلمياســت.نگاهعلميهمهچيزرابخشبندي،تکهتکهو
خردوكوچکميكند؛ازجملهنقشمعلمرا.ایننگاهبهنظرمناثربخشــيكمي
دارد.چيزيكهبهخصوصدردرسپژوهياهميتدارد،ایناســتكهماهمهي
اینفرایندهاومؤلفههارادرمجموعهايبااتصالوتعاملكاملقراردهيم.بنابراین،
برخالفنگاهعلميكهغالباًبهنتيجهنگاهميكند،مابایدبهفرایندتوجهكنيموبه
رونديكهداردشکلميگيرد،چوناینرونداستكهمجموعهيروابطرانشان

ميدهد.

آیا شما موافق هستيد كه در درس پژوهي رشد حرفه اي معلمان مهم است؟ 
یعني معلمان باید به واسطه ي انجام درس پژوهي )نوشتن طرح درس مشاركتي، 
ارائه ي درس با حضور همكاران مشاهده گر و ارائه ي بازخورد همكاران پس از 

اجرا( یاد بگيرند و توانمند تر شوند؟ 
بله.اماهدفازشيوهيتدریسدرسپژوهي،رشددانشآموزاست.هرچند،
كــههرچقدرمهارتمعلمارتقاپيداكند،بههماناندازهدانشآموزهمميتواند
مهارتپيداكندورشدكند.درضمن،دراینشيوه،معلمیامعلماننبایدتنهابه
گروهيازدانشآموزان)مثاًلفعال(توجهكنند،بلکهبایدباتکتکبچههاارتباط
داشتهباشندوبرايتکتکآنهابررسيهاآموزشهايالزمراانجامدهند.این
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رفتاریکكاراخالقياســت.بهعبارتدیگــر،درسپژوهيبهاخالقحرفهاي
تبدیلميشود.

در كشورهاي دیگر چه آسيب هایي به بحث درس پژوهي حس مي كنيد؟ 
آیا آن ها نيز با این مســائل برخورد كرده اند؟ به عبارت دیگر، این مسئله تا چه 

حد به فرهنگ وابسته است؟ 
بيشترینمشکلیابيشترینمسئلهايكهميتوانمبهكلدنياتعميمبدهم،ارتقاي
سطحمعلماناست.كاريراكهمعلمانانجامميدهند،مثلباالرفتنازكوهدرنظر
بگيرید.معلمبهواســطهيمهارتهایيكهميآموزد،بایدازاینكوهباالبرود.هر
چقدرباالتربرود،مشتقتبيشتريهمميكشدوهماناندازههمبرمهارتهایش
افزودهميشود.ایناحتمالهستكهمعلممانندكوهنوردخستهشود،جابزندیا
بخواهدازكوهپایينبيایدوازصعودمنصرفشود.بنابراین،سختيجانفرسایي
اســتكهمعلمدراینراهمتحملميشــود،مارانگرانميكندكهمبادامنصرف
شــودوبخواهدمثلآنكوهنوردخســته،ازصعودمنصرفشود.البتهحمایت
جامعهونظامسياسيواجتماعيهمخيليتأثيرگذاراست.یعنيميزانحمایتيكه
نظامسياسيوجوامعمحليمرتبطبامدرسه،ازلحاظمعيشت،درامدوموقعيت
حرفهاي،بودجهيتخصيصیافتهوامنيتاقتصاديمعلمنشانمیدهند،مهماست.
معلمبهخوديخوددوستنداردباكيفيتبدآموزشدهد،وليهرچهحمایت
وپشــتيبانيسيستمكمترباشد،بههماناندازهكارایياوهمكاهشپيداميكندو

برعکس.

به اخالق حرفه اي هم اشاره كردید. منظور شما از اخالق حرفه اي چيست؟ 
اخالقیاوجدانچيزياســتكهدرهمهيماوجوددارد.درحوزهيمعلمي،
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معلمبایددقتكندگوهروزیرساختدرسپژوهياخالقاست.اخالقدراینجا
یعنيمعلممتعهدميشودبهتکتکدانشآموزانرسيدگيكند.دراینراه،همکاران
درسپژوهيوظيفهدارندموارداخالقيعملنکردنمعلمرابراياونمایانكنند.
آنچهدردرسپژوهيانجامميشــود،صرفاًیکكارتکنيکينيســت.درمثال
كوهنوردي،جایيكهكوهنوردخستهميشود،رویکرداخالقيبهاوانرژيميدهد

تاراهراطيكند.ایننکتهيظریفياست،بهویژهدرحرفهيمعلمي.
درسپژوهيمثلفرشایرانياست.رشتههاوریشههايمتعاملودرهمتنيدهي
پشتفرششواهدعينيبيشــتريازفرایندهايتوليدوميزانكيفيتفرشارائه

ميدهند.اینراهميشهدكترسركارآرانيبهمایادآوريميكند!

پی نوشت ها
1.lesson study
2. lesson Analyze
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 درس پژوهي چه چیز نیست؟ 

دكتر محمود محمدي
معاونآموزشابتدایي،ناحيهي2زنجان
دكتر حمداله محمدي
معاونآموزشيمنطقهيافشار،زنجان

 مقدمه 
اینکهدرمدرســههاومراكزآموزشی،معلمانوآموزشدهندگاندرحوزهي
درســیومحتواییبهفراینددرسپژوهیمیپردازند،مغتنمومحترماست،اما
آنچهازاینمراكزمشاهدهوشنيدهمیشود،حاكیازكژتابیهاوكژفهمیهایی
احتمالیاستكهنشــانمیدهددرسپژوهیازمسيراصلیخودخارجشده

است.
بهنظرمیرســد،اینروندوفرایندبهنگاهــیدوبارهنيازدارد.بنابراین،در
اینپژوهش،ضمنمطالعهيانگارههایمعلماندربارهيدرسپژوهی،ابتدابه
كژفهمیوكژتابیهایمفهوموفراینددرسپژوهیباعنوان»درسپژوهیچه

چيزنيست«پرداختهشدهاستوسپسخوددرسپژوهیتبيينمیشود.
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مسابقه یا جشنواره ي تدریس نیست...

یکیازآســيبهایطرحهایتربيتیدرنظامآموزشیایران،تبدیلآنهابه
جشنوارهومسابقه،صورتگراییوتهیكردنمحتواواصولاصلیآناست.
اینکهمعتقدباشيمدرسپژوهیصرفًامنحصرومنجربهشركتدرمسابقههاو
جشنوارههاشود،وبرایحضوردرصحنهرقابتبادیگرانانجامگيرد،جفابه
درسپژوهیونبودرفاقتباآنوغوردررقابتباآناســتوتوجهنکردن
بهفرایندعادیآنرادربرخواهدداشــت.درسپژوهیصرفًایکمســابقهیا
رقابتجشنوارهاینيستوبيشترازاینکهمبتنیبررقابتباشد،متکیبرتعامل

سازندهاست.

برای ارزشیابی و رتبه بندی معلمان نیست...
اینکهدرسپژوهینشاندهندهيعلمودانشمعلموعالقهياوبهتدریسو
یادگيرینحوهيتدریسباشد،بهمعنیایننيستكهصرفًابرایشركتمعلم
دررتبهبنــدیمعلمان،اخذامتيازومانندآنباشــد.اگرهدفازانجامآندر
اینجهتباشــد،حالتمکانيکی،تکراریبودن،كپیكاریوبازاریبودنآن
ظهورخواهدكرد.درنتيجه،راهراســتشبيراههایبيشنخواهدبود.بنابراین،
درسپژوهیبيشترازاینکهابزاریبرایارزشيابیمعلمباشد،فضاییغيررسمی

براییادگيریاوست.

ابزار تعیین پژوهشگر نیست...
درسپژوهیشایدنشانازعلم،دانش،پژوهشگریواهلتحقيقبودنمعلم
داشــتهباشــد،اماصرفًاابزاریبرایتعيينمعلمانبهمثابهپژوهشگرنيست؛
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چــراكههدفآنبرانگيختــنمعلمبهتفکروخودانتقــادیدربابتدریس
بارویکردیســازندهوروبهسویبهبوداســت.گرچهپژوهيدنوپژوهش
بــاحرفهيمعلمیآميختهاســت،ولیآموزشدرسپژوهــینبایدباآموزش

مهارتهایپيشرفتهيپژوهشدرهمآميختهشود.

كار مکانیکی نیست...
ارائــهيقالبیواحــدبرایدرسپژوهیوتأكيدمفرطبرآن،بهآنآســيب
میرســاند.درسپژوهیكاریمکانيکیهممحســوبنمیشود،بلکهكاری
علمی،دقيق،همکارانه،مشاركتیوحاصلهمفکریوهمافزاییدانشیمعلمان

است.

كار فردی نیست...
درسپژوهیدرماهيتشكاریگروهیوهميارانهاست.لذانمیتوانبهصورت
فــردیدرسپژوهــیانجامداد.مشــاركتفعالمعلمــاندركارتدریسخود،
درسپژوهیرامعنامیكندوماهيتدرسپژوهیبهرهگيریازمشاهدهونظرات

دیگرهمکاراناست.

برای ارائه ي گزارش نیست...
دردرسپژوهیبيشترازاینکهگزارشآناهميتداشتهباشد،فرایندكاراولویت
دارد.هدفازدرسپژوهیارائهيگزارشنيســت.تهيهوارائهيگزارش،ابزاری
استبرایدرسپژوهی.تأكيدصرفبهمهارتنوشتن،شایدازدقتدیدنبکاهد
وارزشمشــاهدهراكمكند.بنابراین،درسپژوهیصرفاًگزارشدهیوگزارش

نوشتننيست.
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برنامه ای بدون آگاهی مدیر مدرسه و بدون همراهی او نیست...
معلماننمیتوانندبدوناطالعوهمراهیمدیرمدرســهدرسپژوهیانجام
دهند،چــراكهدونقطهيضعفدرپسخواهدداشــت؛یکیاینکهمدیراز
كارعلمــیوعملیمعلمانبیاطالعخواهدبودودیگرآنکهازبرنامهيآنها
حمایــتنخواهدكرد.بنابراین،بدونمدیــریكهدرسپژوهیرادرکكندو

برایآنارزشقائلباشد،پيگيریآنبسياردشواراست.
معلمانمطمئنهســتندكهمدیرانمنابعحمایتــیالزمرادارندودرزمان
برخوردبامشــکالتدرسپژوهــی،ازگروههاحمایتمیكنند)اســتيپانک،

.)1389

 درس پژوهی چیست؟ 
درسپژوهیرویکردتوسعهيحرفهای،صميمانهودوستانهيمعلمانبرای
بهسازیآموزشوتدریسوغنیســازییادگيریاست.معلمیكهعالقهمند
اســتوانتقادپذیر،معلمیاســتكهدیگرانراازتدریــسوآموزشخود
آگاهمیســازدواشتياقوعالقهبهمشــاهدهيكالسشتوسطهمکاراندارد
ونظــراتآنــانرااخذمیكند.ایــنمعلمدرزمانیكههمــکاریامعلمیبه
كالساومیآیــد،بــهدانشآمــوزانمیگویدفالنیآمدهاســتكالسمارا
ببيندوپسازكالسباهمگفتوگوییخواهيمداشــتكهآیامیتوانيمبهتر
باهمحرفبزنيمتامفاهيمبهتردریافتشــوند،وقطعًاآنهاهمذوقمیكنند
)ســركارآرانی،1394(.درسپژوهیآینهاســت؛درآینهيمعلمدیگری،خود
رادیدن)پيشــين،1394(.درسپژوهیوقتیفرهنگمیشودكهدوستانهودر
حلقههایكوچکیادگيریشروعشودوآرامآرامگسترشیابدوادامهداشته

باشد.
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درسپژوهــیفرصتــیغيررســمیبــراییادگيــریمعلمــاندرفضای
تعاملیوســازندهاســت.بهعبــارتدیگــر،درسپژوهــیمجموعهایاز
برنامهریزیهــاواقدامــاتحرفهایبــرایبهبودتدریسمعلماناســت.در
فراینــددرسپژوهی،معلمانحولمحوریکمســئلهيدرســی،بهصورت
جمعــی،بهپژوهشومطالعــهدربابتدریسروزمــرهمیپردازندوازاین
طریقشــرایطرابــرایبهبودمــداومیادگيریدانشآمــوزانفراهممیكنند

 .)Rock & Wilson, 2005(

برخیازاهدافدرسپژوهیرامیتوانبهصورتزیربيانكرد:
ارتقایدانشحرفهایمعلمان؛

گسترشفرهنگیادگيریدرمدرسهها؛
فراهمكردنمحيطیادگيریمعلمانازیکدیگر؛

بازاندیشیدررفتارخود؛
توسعهيمحيطیانعطافپذیربرایدستيابیبهیادگيریسازمانی؛

احساسمسئوليتبيشتردرادارهيمدرسه؛
ترویجتفکرانتقادی؛

توسعهيفرهنگمشاركتحرفهایمعلمان؛
ارتقایمدیریتآموزشیومدرسهبهمثابهيسازمانیادگيرنده.
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مراحلدرسپژوهیرانيزبهطورخالصهمیتوانچنينترسيمكرد:

تشخيص مشكل

و تعيين مساله

آموزش، مشاهده 

و گزارش گيری

بازتاب و مشاركت 

در نتایج

تجدید نظر 

و تدریس مجدد

طرح ریزی

درس

تعيين اهداف

براســاسایننمودار،افرادبعدازتشکيلتيمدرسپژوهیوتعييننقشها
ومسئوليتها،بهتعيين،تشــخيصوبيانمسئلهخواهندپرداخت؛مسئلهای
كــهدرفرایندآموزشویادگيری،ذهنمعلمانرابهخودمشــغولســاخته
استوآنهارابرایبهســازیوبهبودتدریسترغيبمیكند.سپسهدف
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ازدرسپژوهیتيممشــخصمیشود.درمرحلهيبعد،معلمانطرحمناسبی
برایدرسموردنظروتحققهدفیااهداف،برنامهریزیوطراحیمیكنند.
بعدازطراحی،تدریساجرامیشــود.بهنظرمیرسدمهمترینبخشدراین
مرحلــه،غيرازتدریس،یادداشــتبرداریوتهيهيگزارشاســت.چراكه
راهگشــایمرحلهيتجدیدنظراســتوراهبرتدریسمجددیخواهدبود
كهدرمرحلهيبعدانجامخواهدشــد.بازتابوبازخورد،مرحلهيپایانیو
فرجامكاراست.اینبازخوردبایددرتدریسسایرمعلمانمؤثرباشد.اینکه
طبقایننمودار،بعــدازمرحلهيپایانی،دوبارهبهمرحلهياولبرگشــت
دادهمیشــویم،نشانمیدهدروندكاردرسپژوهیوتدریسهمچنانادامه
مییابدوادامهخواهدداشت؛چنانکهتوليدنظریههایتعليموتربيتهمچنان

ادامهدارندوخواهندداشت.
برایبهرهگيــریازظرفيتدرسپژوهیبرایبهبودگامبهگامفرایندتدریسو
فرهنگسازمانیمدرسه،نيازاستابتدابدفهمیهایموجوددراینمسيراصالح
شوند.نبایددرسپژوهیرابهمسابقهیافرایندیبرایرقابتكاستونبایدآنرا
جایگزینفرایندپرآسيبجشنوارهيسابقالگوهایبرترتدریسكرد.درسپژوهی
رانبایدباصورتگراییبهفرایندیپيچيدهوزمانبركاســت،بلکهبایدازطریق
ایجادفضایتعاملبينمعلماندرفرایندشورایمعلمانوگروههایحرفهای،آن
راتوسعهداد.برایرســيدنبهاینهدفالزماستدرفرایندمدیریتمدرسهو

سياستگذاریآموزشیبهایننکاتتوجهشود:
ایجادفرصتیبرایتعاملحرفهایمعلماندرمدرسهازطریقكاهشمحتواهای

درسی؛
فراهمســاختننيروهایانسانیمناسببرایراهنماییومشاورهيمعلماندر

بابدرسپژوهی؛
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توانمندسازیمدیرانمدرسههادربابدرسپژوهیورویکردهاینوینتدریس؛
تدوینبانکاطالعاتیدرسپژوهیهایصورتگرفتهدرمدرسههاوقراردادن

آنهادردسترسمعلمان؛
تقویتگروههایآموزشیدرادارههایمناطق،براینظارتبالينیوفرایندیبر

درسپژوهی.

منابع
1. اســتيپانك، جنيفر و همكاران )1389(. هدايت درس پژوهی. ترجمه ي رضا ساكی و داريوش مدنی. انتشارات حكمت علوی. 

تهران.
2. سركارآرانی، محمدرضا )1394( رشد معلم، شماره 291.

3. Rock, T. & Wilson, C. )2005( Improving Teaching through Lesson Study. Teacher 
Education Quarterly. 77- 92.
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 روش آموزش قرآن پايه ي پنجم ابتدايي به شیوه ي درس پژوهي

محمدرضا حشمتي

 اشـاره 
 در گروه قرآن و معارف  اســالمي قرار گذاشــتيم كه در سال تحصيلي جاري 
)95 ـ 1394( فيلــم روش تدریــس آموزش قرآن پایه ي پنجم را به شــيوه ي 
درس پژوهــي ارائه كنيم تا هــم تنوعي صورت گرفته باشــد و هم در ارائه ي 
قالب هاي جدید یادگيري، با شــيوه ي درس پژوهي بيشتر آشنا شویم و آن را در 
درس آموزش قرآن عماًل تجربه كنيم. مسئوالن و مدیران محترم دفتر برنامه ریزي 
و تأليف كتب  درسي و همچنين دوستان دفتر انتشارات و تكنولوژي آموزشي هم 
از این پيشنهاد استقبال كردند و اجازه ي ساخت فيلم روش  تدریس قرآن پایه ي 

پنجم ابتدایي به روش تدریس پژوهي )سفر یادگيري( را صادر كردند.
همچنين، طرح درس اشــتراكي معلمان هم پایه، پس از مراحل تبيين و طراحي، 
براي دكتر محمدرضا سركارآراني ارسال شد و وي پس از مطالعه، این یادداشت 

را مرقوم كرد:
»هر كوششــي در راه بهســازي آموزش، مغتنم و سازنده است؛ هم خواندن، هم 
نوشــتن و هم ترویج دادن آن. كوشــش فردي و سازماني شما هم در این راستا 

قابل تقدیر است. 
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قدم در راه بهسازي آموزش نهيد. راه خود بگویدت كه چون باید رفت.«
ضمن تشــكر از استاد ســركارآراني و نيز خانم ناهيد ناصري نژاد، مدیر محترم 
مدرســه ي پيشــگامان تقوا در منطقه ي یك تهران، و همكاران با اخالص ایشان 
كه ما را در تحقق این برنامه یاري رســاندند، اميدواریم این شيوه ي ارائه مورد 

استقبال آموزگاران عزیز قرار گيرد. 
منبع اصلي براي مطالعه و طراحي شيوه ي درس پژوهي در این فيلم، مجله ي رشد 

آموزش ابتدایي شماره ي 146 )بهمن 1393( است.

 ارتقاي حرفه اي 
پژوهشهاياخيردرزمينهيتوسعهيحرفهايمعلمان،روشنگرجهتگيريهاي
متفاوتيازاقداماتمعمولدراینحوزهاســت.اینپژوهشهابيشتربرمدرسهو
كالسدرساستواراستوميكوشدآموزگارانرابيشازپيشدرتصميمگيريهاي
مربوطبهشــيوههايبهبودكيفيتآموزشيمدارسمشاركتدهد.اینآموزشبه
آموزگارانكمکميكندبههنگامكســبصالحيتهايحرفهايدرحينكار،به
یادگيريتوجهجدي بازســازيفکريخویشودانشآموزاندرفرایندیاددهيـ
مبذولدارند.درسپژوهيیکيازالگوهايمناســبازپژوهشهايمشاركتيدر
كالسدرساستكهبرايتوسعهيحرفهايمعلمانمدرسه،مدنظرصاحبنظران

وپژوهشگرانآموزشيقراردارد.
لذاآنچهدراینلوحتقدیمميشود،درراستايارتقايعلميوعمليآموزگاران
گراميوبهبودكيفيتشــيوههايآموزشــيدردرسقرآندورهيدومابتدایيو

بهویژهپایهيپنجمابتدایياست.

 چیستي درس پژوهي 
ازنظرســركارآراني،درسپژوهيالگويعملي،بازبينيمداومالگوهايذهني،
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بازاندیشــيمشاركتيعملكارگزارآموزشــيوالگویيمؤثربرايبهبودمستمر
آموزشدرمدرسهاست.

 اهداف درس پژوهي قرآن 
ازاهدافدرسپژوهيقرآنميتوانبهمواردزیراشارهكرد:

1.گســترشفرهنگیادگيــريدرسقرآندرمــدارسوفراهمكردنمحيط
یادگيريمعلمانازیکدیگر؛

2.تبادلتجربههايقرآنيمفيدآموزشيوتغييردردیدگاهآموزشيهمکاران؛
3.ارتقايسطحدانشحرفهايمعلماندرتدریسقرآنوبازاندیشيمعلماندر

رفتارخودبادانشآموزان؛
4.ارائــهيالگــوياثربخشبرايپژوهشهايعمليمعلمــاندرموضوعات

آموزشيمدرسه؛
5.ترویجتفکرانتقاديبينهمکارانفرهنگي.

 مراحل درس پژوهي 
الف. تبیین مسئله

گروهــيازمعلمانهمپایه)پایهيپنجمابتدایي(دورهمجمعميشــوندتا
یکيازدرسهايكتابآموزشقرآنپایهيپنجمرابرايدرسپژوهيانتخاب
كنند.پسازبررســي،بهاتفاقدرسچهــارمكتابآموزشقرآنپایهيپنجم
راانتخــابميكننــد.آنهاایندرسرابهعنوانواحــدكار،طراحي،اجراو
ارزشيابيخواهندكرد.حاصلاینتجربه،تدریسبهتردرسقرآنپایهيپنجم

ابتدایيخواهدبود.
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ب. طراحي
درجلسهيطراحيمحتوامواردزیراتفاقميافتد:

1.طرحدرسهايانفرادي،بامشورتوهمدلي،بهطرحدرسيمشترکتبدیل
ميشوند.

2.بيناعضاتقسيمكارصورتميگيرد.
ـیکيازاعضايگروه،تدریسایندرسراعهدهدارميشود.

ـدیگريمسئوليتتصویربرداريازكالسوتدریسرابرعهدهميگيرد.
ـیکيدیگرهممسئولثبتگزارشمراحلاجرايتدریسمعلمميشود.

ـدیگريمسئوليتكنترلنحوهيتعاملمعلمبادانشآموزانرابرعهدهميگيرد.

 ج. عمل 
درایــنمرحله،گروهدرسپژوهتالشميكنندتدریسكالســيراابتداخوب

مشاهدهكنندتادرمرحلهيبعدبهنقدوبررسيآنبپردازند.
بهیادداشتهباشيم،بهایندليلتقسيمكارصورتگرفتهاستكه:

اوالً:همهياعضابهیکاندازهدرامرآموزشوموفقيتدرسپژوهيسهمداشته
باشند.

ثانياً:مسئوليتموفقشدنیانشدنتدریسبرعهدهيهمهياعضاباشد)زیرا
مجريطبقطرحدرسمشترکعملميكند(.

د. باز اندیشي
پسازاتمامتدریسآموزگارمجري،همکاراندراولينفرصتجلسهينقدرا

برگزارميكنند.درصورتنياز،فيلمضبطشدهنيزبازبينيميشود.
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ه. یادگیري
درفراینــدتدریــس،آموزگارانفقــطآموزشنميدهند،بلکهميكوشــنداز

دانشآموزانونيزجریانآموزشبياموزند.
آنچهدراینديويديخواهيددید

باتوجهبهمطالببيانشده،آنچهازروشآموزشقرآنپایهيپنجمابتدایيدر
اینفيلمخواهيددید،شاملمراحلي22گانهاست:

كليات: )قطعه فيلم هاي 1ـ 1 تا 7ـ  1؛ 45 دقيقه(
1.آغازسخن

2.تبيينرویکردبرنامهيدرسيقرآندورهيابتدایيومقدمهيكتابدرسي
3.روشتدریسروخواني،روانخوانيوروشرفعاشکالروخواني؛جلسهياول
4.تمرینقرائتوتبيينروشتدریسعباراتمعناشدهوكاردركالس؛جلسهيدوم

5.خواندنازرويقرآنكاملوروشتدریسپيامقرآني؛جلسهيسوم
6.انسباقرآندرخانه؛جلسهيچهارم

تبيين مسئله:)قطعه ي 8؛ 7 دقيقه(
دراینمرحله،شــورايآموزگارانپایهيپنجم)بهاتفاقمؤلفكتاب(برگزار
ميشــودوموضوع»تدریــسكتابآموزشقرآنپایهيپنجمابتدایي«بررســي
ميشود.پسازانتخابدرس،مقررميشودهریکازهمکارانبرايجلسهيبعد

)یاهمانجلسه(طرحدرسبنویسندوبهجلسهبياورند.

طراحي:)قطعه ي 9 ؛ 10 دقيقه(
1.طرحدرسهاپسازبررسيبهیکطرحدرسمشترکتبدیلميشوند.

2.یکيازآموزگارانداوطلبتدریسميشود.
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3.ضمنتقسيمكار،وظيفهيهریکازهمکاراندرهرمرحلهمشخصميشود.
ـتعيينتاریختدریسومسائليازقبيلطرزنشستنمعلمانهنگامتدریسدر
عقــبكالسوانجامفيلمبرداري؛نظارتبرتدریسمعلمبراســاسطرحدرس
تعيينشدهتوســطیکيازهمکاران؛بررسيواكنشهاوعملکرددانشآموزاندر

هنگامتدریسمعلم.

عمل: )قطعه هاي 10 تا 19؛ هر یك 5 تا 7 دقيقه(
اینمرحلهدرطولچهارجلسهانجامميشود.

روشتدریسروخواني،روشتدریسقرائت،همخوانيآیاتوتمرینقرائت
جلسهيقبل،ازمراحلآنهستند.

بازاندیشي:)قطعه ي 20: 10 دقيقه(
1.بازبينيفيلمتدریسمعلم)درصورتلزوم(؛

2.نقدوبررسيتدریسانجامشده،طبقوظایفومسئوليتهايتعيينشده؛
3.جمعبنديوتصميمگيريبرايكاربردنتایجدرسپژوهيدرتدریسهايبعدي.

یادگيري:)قطعه ي 21؛ 10 دقيقه(
آنچهرادرطولبرگزاريدرسپژوهيازمعلم،دانشآموزانوفضايآموزشــي

آموختهایم،درقالبپيشنهادوراهکاربرايسایرهمکارانبيانميكنيم.
ـدراینمرحله،ازمعلمانســؤالميشود:چيزيازدرسپژوهيواجرايآن

آموختند؟
ـیادگيريوفهمدانشآموزانومســئلهايكهبهخاطرآنپژوهشانجامشد،

بررسيميشودوگروهازخودميپرسند:»تاچهاندازهخوبعملكردیم؟«
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ـنوشتنگزارشپایاني)تشریحفراینددرسپژوهيویافتههاهمراهبامستندات،
گزارشها،فيلمها،عکسها،صورتجلسات،نقطهنظراتمعلمانودانشآموزانو

اوليا(
ـبازدیدهايافرادمتخصصوتبادلتجربيات

روش تدریس قواعد:)قطعه هاي 22 تا 25؛ هر یك 3 تا 5 دقيقه(
پسازپایانتدریسبهشــيوهيدرسپژوهي،روشتدریسقواعدروخوانيو

روانخوانيكتاببهطورخالصهارائهشدهاست.

روش ارزش یابي: )قطعه ي 26؛ 10 دقيقه(
مؤلفكتابدرسيدربارهيروشارزشيابيپيشرفتتحصيليدرسقرآنپایهي
توصيفي،مستمروپایاني(توضيحياجماليميدهدونکات پنجمابتدایي)كيفيـ

مهمراميگوید.

سايت گروه قرآن و معارف اسالمي
www.quran-dept.talif.sch.ir
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 ساحت معلمي 
 بازنمايي انديشه هاي دکتر محمدرضا سرکارآراني در حوزه ي درس پژوهي 

و معلمي 

 اشـاره 
درس پژوهي به عنوان روش پژوهش مشاركتي در كالس درس به آموزگاران كمك 
مي كند تا ضمن آموزش، به پژوهش نيز بپردازند. این رویكرد به دنبال توانمندسازي 
معلمان در فرایند بهسازي آموزش است. آن ها را با پژوهش  در عمل آشنا مي سازد و 

با گسترش تعامل ميان آنان حرفه  ي معلمي را دلپذیرتر مي كند.
توجه به مباني نظري این رویكرد، بازنمایي وجوه تازه اي از تأثيرات جوهري آن بر 
بهبود فرهنگ حرفه اي معلم و مدرسه، تأكيد بر بهسازي »معلمي« و نه صرفًا معلم، 
 توجه به اهميت مفهوم ســازي دي ان اي آموزش و ترویج پيامد هاي درس پژوهی
- مانند تاب آوري اجتماعي، كش ســاني و مفاهيــم دیگري با بار معنایي ویژه- 
از دیگر وجوه این اندیشــه ي مهم اســت كه در مقالــه اي از دكتر محمدرضا 
ســركارآراني1 با عنوان ساحت معلمي آمده اســت. نگارش این مقاله- كه از 
تكامل اندیشــه ي درس پژوهــي در نگاه دكتر ســركارآراني حكایت مي كند- 
مي توانــد موضوعات تازه اي را درباره ي درس پژوهــي، معلمي و یادگيري، در 
برابر اندیشه ي صاحب نظران، پژوهشگران، سياست گذاران و مدیران آموزشي و 

معلمان قرار دهد.
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 تاب آوري و تعلق اجتماعي 
درسپژوهــيپرورشحرفــهايآموزگارانرادرفرایندبهســازيتدریجيو
مستمرســناریوهايفرهنگيآموزشجســتوجوميكندوهدفاساسيخود
راتوانمندســازيهمهيعناصرتشــکيلدهندهيفرایندآموزشویادگيريبراي
پرورشكودكانيتابآورميداند.كالسدرس،مدرسهوجامعهرادرارتباطباهم
ميخواهــدوبهترویجراههايپرورشمادرانتابآور،پدرانتابآور،خانوادهي
تابآور،مدرسهيتابآور،محلهيتابآور،اجتماعاتتابآوروجامعهيتابآور

نيزمياندیشد2.
جوهرهيتابآوري»كشساني«است.البتهتابآوريابعاددیگريهمدارد.یکي
ازآنهانحوهيروبهروشدنبامسئلهاست.دیگريپرسشگرياستكهازمهارت
حلمسئلهمهمتراست؛زیرادرجهانامروزمسئلهیابيیاتوانایيطرحپرسشبه
مراتبازمهارتپيداكردنپاســخپرسشهايمطرحشدهاهميتبيشتريدارد.
پرسشگريیکيازعناصراساسيتابآوريوالبتههدفاساسيمدرسهداريدر

جهانامروزاست.
ازاینمنظردرسپژوهي،معلم،برنامهيدرسي،مدرسه،هدفروش،محتواو
ارزشیابيراباخانوادهوجامعهپيوندميدهدوســعيميكندبهخانواده،مدرسه
وجامعهكمکكندتابهمثابهسازمانهايیادگيرندهدرگيربهسازيمستمرآموزش
ویادگيريشوندومهارتهايالزمبرايپرسشازخودودیگرانراتمرینكنند.
بــهاینمعنيكهباخودودیگرانبهگفتوگوبپردازندوبهتعبيرویگوتســكي

»گفتوگوهايخودرادرونيسازند«واینیعنيتفکر.
براياینمهمتعلقاجتماعيوپرورشمهارتهايتعلقآنالزماســت.اینکه
چراتعلقاجتماعيچونهدفتابآوريتوانمندسازيسازههاياجتماعياست.
ســازههایيكهتنشهايميانفرديراكاهشدهند،آرامشروانياجتماعيفراهم
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ســازندودرتعاملبایکدیگررشدوتوســعهپيداكنند.براياینکهانسانبتواند
تنشهايگوناگــونرابهنحومعقوليمدیریتكند،نيازمندتوانایيكشســاني
استواینبهعبارتيیعنيتوانمندسازيسازههاياجتماعيوفرهنگي.)نفيسي،
1366(اینکهجامعهيژاپندررقابتينفسگيرتوانستخودرابهیکيازباالترین
مرتبههاياقتصاديوثباتاجتماعيدرجهانبرساند،ناشيازسازههاياجتماعي،
فرهنگيوفکريقوياســت.مهمترینعامليكهاینسازههايفکريوفرهنگي
رابههممتصلميكند،تعلقاجتماعياست.بنابراین،»تعلقاجتماعي«مسئلهياول

مدرسهيامروزوفرداست.
یکيازهدفهاياساسيمدرسهداريهمهميناست.البتهبراياینپرسشكه
»مدرسهدرعملچهكاربایدبکند«آحادمردمنيازمندتبيينموضعخودنسبتبه
جامعهاندوفراترازآن،بایددستكمبهاجماعي)حداقلي(ازكاركردهايآموزش
برسند.تامشخصنباشدچهجامعهايميخواهيد،قطعاًموضعخاصينسبتبه
آموزشمدرســهاينخواهيدداشت.چهجامعهايميخواهيد،سازههاياجتماعي
جامعهيمطلوبشماچيستوآنگاهازمدرسهومعلموكارگزارانآموزشيو
برنامههايدرسيچهانتظاريبرايساختنآنهادارید.زیربناياینپرسشبازبيني

توانایيسازههاياجتماعيوبازاندیشيدركاركردآنهاست.

 بازبیني سازه هاي اجتماعي 
ســازههاياجتماعيكمتوان،تعلقاجتماعيوتابآورياجتماعيكميدارند
ودرحلمســئلهناتوانوناكاماند.بنابراین،وارسيسازههاياجتماعيوفرهنگي
وبازاندیشــيدركاركردهاواثربخشــيآنهاالزماست.مطالعهياینکه»ماكجا
ایســتادهایم؟«پرسشحياتيوتابآورانهاست.یعنيسازههاياجتماعيخانواده،
مدرسهومناسباتاجتماعيدرچهنقطهايازاثربخشيقراردارند،چقدرتابآورند،
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چقدرهاضمههايقويدارندوچقدرميتوانندبرنامههايبهسازيخود،خانواده
وجامعهرابهطورمداومپيگيريكنند.چقدرحوصلهوپشتکاردارند،چقدراصل
تداومبرايبهبودراجديميگيرند،چقدرميتوانندتنشهارامدیریتكنندوبه
ترویجگفتماناصالحیاريرســانندوچقدرتغييررادرجهتبهبودميخواهند.
سازههايكمتوانتابآوريراكمميكنندوفاقدتوانكشسانياند.پسشکننده
وآسيبزایند.دراینشرایطدیالوگشکلنميگيردواینانگارهكهخردودانش
درميانماســتوازطریقگفتوگوهايدووچندجانبهزادهویافتهميشــود،
ترویجنميگردد.همچنين،خطابههايیکطرفههمهجاازخانهتامدرسهوجامعه
رایجاستوالبتهشوقيبرنميانگيزد.مهارتهاي»بيانمقصود«تمریننميشوند
وســاختارهاياجتماعيوروانيضعيفوسازههايفرهنگيناجورند.بنابراین،
بدفهميهمهجابهوفوریافتميشود،پذیرشمسئوليتجمعيتضعيفميشود
وافرادتالشزیاديميكنندتابارمســئوليتخودرابرعهدهيدیگرانبيندازند.
درچنينشرایطيانتظارهاازیکدیگرمبهم،بيانشفافمقصوددشواروپيشبيني
فراوردههاچيزيبيشازتوانهاضمهيفرایندهاســت.تغييراتشتابميگيرند
وليالزاماًبهاصالحمنجرنميشــوند.شــتابدگرگونيهازیاداستوليانتظار
همگانيبرايبهسازيرابرآوردهنميسازند.درنتيجه،فهمدرستفراوردهايناب
وهنربيانمقصودبهروشــيمنطقي،شــفاف،رساواثرگذاردستنایافتنيجلوه
ميكند.برايمثال،درچنينشرایطاجتماعيبهپرسشرایج»یکمدرسهيخوب
ســراغدارید؟«نگاهيدوبارهبيندازید.ازگزارشهاوتجربههايزیستهيخوداز
اینجستوجوهايطاقتفرساچهميدانيد؟واكنشهاوكاركردهايسازمانهاي
آموزشــيراكهبراساساینتقاضاهاشــکلميگيرند،چگونهارزیابيميكنيد؟
روشهايآنهابرايتوجيهمشتریانخودراچطورميبينيد؟آیاتاكنونفرایندهایي
كــهآنهارادرجوامعمحلــيوخانوادههاصاحببرندميكند،تحليلكردهاید؟
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مناسباتاینمؤسساتآموزشيراباهموباسازمانهايآموزشيعموميچگونه
ميبينيد؟وپرسشهایيبسيارازایندستكهالزماستمطرحوبرايپاسخهاي

آنجستوجوهاوگفتوگوهايبسياريصورتگيرد.
اندیشــهدراینپرســشهاتصویريازموقعيتوتوانسازههاياجتماعيو
فرهنگيآموزشوساحتمعلميراارائهميدهدتامتوجهباشيدكهكجاایستادهاید.

براينمونهمطالعهيمورديفنالندراازاینمنظرمالحظهكنيد.

 موردکاوي فنالند 
فنالندیکــيازالگوهايموفقدراینزمينهاســتوازدههيپيشنگاههاي
بينالملليرامتوجهكاميابيهايخودكردهاســت.براســاسآنچهمدیركلدفتر
برنامهریزيدرســيميگوید:»سياستگذارانآموزشيفنالندهيچوقتبهدنبال
تهيهواجرايبرنامهيدرسيبراياولشدندرآزمونهايبينالملليمانندپيزاو
تيمزنبودهاند.همهيمادغدغهيساختنكشــوريراداریمكهآحادمردمدرآن
احســاسخوشبختيكنند،قابليتهایشانظاهرشودوامکاناتيكهدارنددرعمل
متجليگردد.بنابراین،پرسشاساسيمااینبودهاستكهبرايساختنجامعهايكه
همهيمردمدرآنخوشبختباشند،چهمدرسهايالزمداریم؟همسایهيماسوئد
است،بامناسباتتاریخيفراموشنشدنيميانمابرايقرنها،وليباوركنيدكهما
سياستهايآموزشيخودرابرايسبقتگرفتنازآنهادرآزمونهايبينالمللي
تدویننميكنيم.یعنيسياستهايآموزشيفنالندمبتنيبررتبهيمادرمقایسهبا
سایریندررقابتهايبينالمللينيستبلکهسياستگذاريمبتنيبرشواهدعينيو
نيازهاياجتماعياست»زالبرگ،2010«كهبعضاًبانمونههايجهانيآندرتعارض
است.براينمونه،درفنالندمدرسهيخصوصيوجودندارد.مواددرسي)ریاضي،
علــوم،هنر،تربيتبدنيو...(وزنمتعادليدارندوتربيتموزوِندســتودلو
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ذهنموردتوجهاست.هركسيواردميشودوميگویدیکمدرسهيخوبسراغ
دارید،ميگویندهركجابروید،مدارسخوباند.دراینكشورهزینهيتحصيلي
تادورههايعاليرایگاناست.هزینههايآموزشازبيشتركشورهايعضوسازمان
همکاريهاياقتصاديوتوسعهكمتراست،مدارسساعاتتدریسكمتريدارند،
حجممحتوايكتابهايدرســي،مقتصدانهســازماندهيشدهوتکاليفدرسي
دانشآموزاندرمقایسهباسایركشورهايتوسعهیافتهكمتراست.آزمونهايكمي،
استانداردوسراســريوجودنداردودانشآموزانبراساسنتایجآنهاازیکدیگر
جدایاطبقهبندينميشوندورقابتدانشآموزان،معلمانومدارسجايخودرا
بهمشــاركتوآموختنازیکدیگردادهاست.درعينحال،دانشآموزانفنالندي
ازبيشتركشورهايتوسعهیافتهباهزینهیسرانهيآموزشبيشتر،ساعاتتدریس

بيشتروامتحاناتاستانداردورقابتهايطاقتفرساعملکردبهتريدارند.
مدارسبيشازتالشبرايتوجيهیاموجهســازيامــور،براخالقحرفهاي،
اعتمادسازي،مسئوليتپذیريوشفافسازياستوارند.عدالتآموزشي،نوسازي
مداومسناریوهايآموزشيوصالحيتهايحرفهايمعلمانراجديگرفتهاندو
رابطهيآموزشوتوسعهرابرعدالتاجتماعيبنياننهادهاند.آموزشخالقفنالند
زیربناياقتصادشفافوكارآيآناست.موفقيتخانوادهكاماًلباموفقيتمدرسه
ارتباطدارد.آموزشمدرسهايوخانواده،سازههاياجتماعيواقتصاديوفرهنگي
تابآورالزمبرايپيشــرفترادرچهاردههيگذشتهبنياننهادهاست.مثالبارز
آنشركت»نوكيا«ستكهتاخاورميانهآمدهوبخشيازبازارژاپنرانيزدردست
داردوامروزجامعهيفنالنددرصدرجدولمقایسهايمللیاجامعهايبااحساس

خوشبختيایستادهاست.
مدیركلدفتربرنامهریزيدرســيفنالندبابيانخاطرهايادامهميدهد:»روزي
وزیرآموزشوپرورشبرايتضمينكيفيتآموزشــيطرحامتحاناتسراسريرا
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پيشنهادكرد.پيشاورفتموپرسيدم:آقايوزیر،شمابهپزشکمراجعهميكنيد؟
گفتبله،ســاليیکيدوباربراي»چکاپ«ميروم.گفتموقتيبهپزشکمراجعه
ميكنيد،آیاهمهيخونتانراميگيرندوآزمایشميكنندیافقطنمونهميگيرند؟
گفت:البتهكهنمونهميگيرند!گفتمبســيارخوب.چرابرايارزشیابيآموزشي
ميخواهيدكلنظامآموزشيرادرگيرسازیدوچرابانمونهگيريپاسخپرسشهاي
خودراجستوجونميكنيد؟ميخواهيدكلنظامآموزشيكشور،همهيمعلمان،
دانشآموزانواولياراهرســالیاساليچندباردرگيرجریانياسترسزاكنيدكه

اثربخشيآندرهالهايازابهاماست؟)همان(.
موردفنالندنشانميدهدكهدرسياستگذاريهايآموزشي»ساختنجامعه«واینکه
چهجامعهايميخواهيم،نقطهيعزیمتگفتوگوبرايبهسازيآموزشومدرسهداري

است.برایناساس،معلمينقطهيپيوندفلسفهيآموزشبافلسفهيسياسياست.

 ساختن جامعه 
اندیشهدرساختنجامعه،آرمانوكاركردهايمدرسهيامروزوفردارامشخص
ميكند.البتهاینامرســادهاينيســتودراینمورد،تناقضهايجديفراروي
ماقراردارد.راهحلهايجهانيخيليوقتهاكمکميكنندوليتصویربردارياز
آنهابعضاًبرايجوامعمحليمسئلههايتازهايميسازد.صرفتقليدازراهحلهاي
دیگرانمســائلماراحلنميكند.واردكردنبستههايمعرفتيونظریههابدون
دركيژرفازمبانياجتماعيوبسترهايفرهنگيظهورآنها،بعضاًبرپيچيدگي
مسائلميافزاید.دستكم،بخشيازمسائلجوامعمحليراهحلهايمحليمبتني
برتجربههايبينالملليوجهانيميطلبند.البتهكوشــشجوامعمحليبرايحل
مسائلخودنيزبعضاًراهحلهایيبهدستميدهدكهممکناستموردتوجهسایر

جوامعقرارگيرند.
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برايیافتنایننوعراهحلهابهاندیشــهدرچهارسطحمرتبطباهمنيازاست:
تئوري،رویکرد،روشوتکنيک.بهعالوه،الزماستمناسباتوجایگاهاینچهار
ســطحنيزبهخوبيدرکشود،چونهركدامشأنخاصخودرادارد.ميتواناز
تئوري،روشوتکنيکهايدیگرانآموختوليرویکردگرفتنينيست.رویکرد
بهمثابهنوآورياستوهرجامعهبرايحلمسائلخودبهرویکرداختصاصيخود
نيازدارد.»پروازرابياموز،پرندهرفتنياست«)معدندارآرانيوسركارآراني،1388،
مقدمه(.دربازاراندیشهوتکنيکجهاني،نظریهها،روشهاوتکنيکهاميآیندو

ميروندوبهسرعتنوميشوند.
تئوريهابهرونقبازاراندیشهبراينوآوريویافتنرویکردهايویژهيجوامع
محليیاريميرسانندوتصویرهایيازواقعيتارائهميدهندوليهميشهوالزامًا
همهيواقعيترانمایندگينميكنند.هرجامعهايبرايمناسباتاجتماعيوفرهنگي
خوددرمجموعهيمناسباتجهانيوروندتحوالتاجتنابناپذیر،چشماندازهایي
ترسيمميكندوتحليليازوضعموجودخودارائهميدهد.اینهمانرویکرداست.
البتهبهزعمنگارنده،رویکردبهمثابهنوآورياست.اگربخواهمازادبياتفارسي
وامبگيرمداستان»منطقالطير«عطاروسفرمرغانبرايیافتنسيمرغاست.شدني
اســتنهواردكردني،فراینديوارگانيکاستنهمکانيکيودستوري.مرغاندر
پایانداســتانمتوجهميشوندكهرسيدنبهسيمرغ،درواقعكشفخودشاندر

حالتيشهوديبودهاست.
بهعبارتدیگر،سطحنزاعجوامعگوناگوندربارهيكيفيتمعلمينشانگراین
استكههریکازجوامعكجاایستادهاند.همانطوركهسطحنزاعوجنسدیالوگ
درایرانمشخصميكندكهماكجاایستادهایم.دراینجاچندمثالازتجربههاي
بينالملليبرايروشنشدنابعاداینپرسش»ماكجاایستادهایم؟«مطرحميشود.
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 یکم: »هاي برید« پداگوژي 
یکيازنزاعهايفعليدرتغييربرنامهيدرسيبرايبهسازيآموزش،چگونگي
دســتیابيبهبرنامهيدرسي»هايبرید«پداگوژي»هايبرید«وفراهمساختن
محيطهايیادگيريآناست.ریشهيالتينپداگوژيناظربهكسياستكهنقشهي
راهرانشانميدهد.برایناساس،آموزشطراحيوصحنهپردازيیادگيرياستو

چيزيفراترازسخنرانيیانصيحتكردن)سركارآراني،1393(.
»هايبرید«یکيازنشــانگرهايخودروهايپيشرفتهاست.ماشينهاي»هاي
برید«كممصرف،دویاچندگانهســوز)عدموابســتگيبهیکمنبعتغذیه(،دو
موتوره،هوشــمندیعنيیکرانندهيمجازيهمهمزمانبارانندهيواقعيفرایند
رانندگيرانظارت،كنترلوپشتيبانيميكندودرهمهحالمراقبماشين،راننده
وسرنشيناناست،نســبتبهمحيطزیستپاکاست،جعبهسياهثبتوضبطو
تصویربرداريدقيقيازوقایعداردودرشــرایطاضطراريقادراســتبهصورت
خودكاربامراكزحمایتيمانندپليس،اورژانسوآتشنشــانيارتباطبرقراركند.
درترنهاي»هايبرید«نيزاینســروصداهاوآلودگيهازیادنيستند.هرواگنيبه
منبعانرژيمستقليوصلاستوموتوروسيستمكنترلونظارتویژهيخودرا
دارد.یعنيیکسيســتممتمركزوپرهزینهبهچندینموتور،ترمزوسيستمكنترل
مبدلميشــود.دراینشرایط،هرواگنخودگرداناست؛ضمناینکهحركتشبا
واگنهايدیگرهماهنگميشود.براساسگفتمانتوسعهوعدالت،دراینفرایند
هرانسانيعنصرپيشبرندهيتوسعهاست)سوبوتينا،1390(.وقتيقدرت،اختيار،
مسئوليت،منابع،نظارت،كنترلومدیریتتقسيمشود،بهموتوراوليفشارنميآید؛
چوندههاموتوروجوددارد.هاضمههاقويميشوند،دشواريهاتقسيمميشوند،
حركتوسرعتموزونميشودوسازههاياجتماعيبرايپيشرفتتابآوريیا
توانكشسانيبيشتريدارند.دراینشرایطانباشتتجربه،دانایيوسرمایهممکن
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ميشود.واگنهاشــورشنميكنندوتعلقخاطراجتماعيضامنبسطاندیشه،
اخالقوعدالتاجتماعيوپيشــرفتهمگانياست.دراینشرایط،هرفردياز
آحادجامعهنيرويپيشبرندهايبرايتوسعهياجتماعي،فرهنگيواقتصادياست
ومعلمينهبهعنوانعمليحرفهايبلکهبهمثابهعامليبرايبسطعدالتاجتماعي

ازطریقشناسایيقابليتهاویاريكنندهيفرایند»شدن«آدميتکریمميشود.

 دوم: دانش سازنده 
نمونهيدیگريازســطحنزاعبحثتوانایياستفادهازدانشیاآگاهيازدانش
است.درجهانامروزآنچهمهماست،توانایيبهكارگيريدانشاست.بهنحويكه
عنوانگزارشپيزايسال2012-كهدرپایانسال2013منتشرشد-عبارتاست
از:»دانشآمــوزانچهميدانندوباآنچهميدانندچهكاريميتوانندانجامدهند.«
پرسشاساسيایناستكهدانششماچقدرزندهواثربخشاستوبهحلمسئله
كمکميكند.درمقابل،دانشمردهوغيرمفيد،كهجلوهگريميكندوليبهمثابه
»پزشکيبدوندرمان«راهيبهرهایيازآالمنميگشاید،یاازمصادیقبددرماني
استوبعضاًآفتزاپرسشتازهايرامطرحنميكندودرحلمسائلهمقابليت

كافيازخودنشاننميدهد.
گزارشهايپژوهشيســازمانهمکاريهاياقتصاديوتوسعهنشانميدهد
كهجمهوريچک،مجارســتانوكشورهاياروپايشــرقيدرحيطهيدانستن
دانشمرتبهيباالیيدرآزمونهايبينالملليدارندوليدركاربرديكردندانش
رتبهيفرانسه،انگلستانوكاناداباالتراست.درتقسيمبنديدانشهمكشورهاي
دستهياولدرجستوجويدانشيهستندكهبهرویههاميپردازدوبهدنبالپاسخ
پرسشهایيچون»چهچيزي«،»كجا«،»چهكسي«،»چهزماني«هستنددرحاليكه
دانشمفهوميبهریشههاميپردازدواندیشههاراتقویتميكند،باپرسشهایياز
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جنسچراشروعميشودوبهدنبالپيداكردننقشهيراهاست.البتهبهنظرنگارنده،
یادگيريواقعيازوقتيشروعميشودكهپرسشچرامطرحميشود.»چرا«شروع

یادگيريو»تغيير«نتيجهيآناست.

سوم: توازن حق و تکلیف
نزاعدیگريكهعمريبهاندازهيپيشينهيمطالعاتبرنامهيدرسيدارد،چالش
مياندوانگارهيبنياديدربرنامهریزيدرسياست؛برنامهيدرسيحقاندیشو
برنامهيدرسيتکليفاندیش.برنامههايدرسيمعموالًازتکليفسخنميگویند؛
درحاليكهمخاطبانآنهاوگروههايهدفبهویژهمعلمانودانشآموزاندلدر
گروحقوقخوددارند.البتهچالشتوازنحقوتکليفوتعادلاختيارومسئوليت،
چالشيبينالملليوفراگيراســتوبرايیافتنراههايبرونرفتاثربخشتربه
مطالعاتبيشترينيازدارد.باچهرویکرديميتوانبرنامههايدرسيهوشمندو
»هايبرید«تدوینكردتاتوازنيمعقولوشدنيازتکليفوحقوق،مسئوليتو
اختياررادرنظامآموزشينهادینهسازندوآنرادرمدرسه،خانوادهوجامعهترویج

كنند.
برنامههايدرســيتکليفاندیشدرعملباچالشهايبسياري،حتيازسوي
مجریانآنهامواجهاند.بنابراین،پيدرپيدچارتغييروتفســيرميشوندوبعضًا
تغييراتوتفسيرهابرابهامهايكارگزارانآموزشيميافزاید.اینچالشهابحران
كارآمــديرابهوجودميآورندودرنتيجهبنيانهاينظــريآنرانيزبهچالش
ميكشند.درجهانيكهبزرگساالنازتکليفسخنميگویندوكودكان،نوجوانان
وجواناندرجستوجويحقوقخویشاند،آنچهمغفولميماندمسئوليتاست

وبرقراريتوازنمعقولآنبااختيار.
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چهارم: توانایي حل مسئله
نمونهيچهارمازسطحنزاعبهمهارتهايپرسيدن،نحوهيطرحوحلمسئله
مربوطميشود.بهزعمنگارنده،زندگيمساويمسئلهاستوزندگيكردنیعني
طرحمسئلهوكوششبرايحلمسئله.شما)بهمثابهفردیاجامعه(چگونهزندگي
ميكنيدیعنيچگونهمسائلتانراحلميكنيدیابامسئلهيخودمواجهميشوید؟

چگونهمسئلهتانراتعریف،دادههاراطبقهبندي،تجزیهوتحليلوبرايمسائل
خودراهحلپيداميكنيد؟

نحوهيمواجههبامسئلهوحلآنهمهمانسبکزندگياست.سبکزندگي
شمادرواقع،سبکشــمابرايحلمسئلههایتاناست.اگركسانيراميشناسيد
كهبراینباورندكهزندهاندوليزندگينميكنند،احتماالًمعنيآنایناســتكه
توانحلمســئلهيخودراندارندیااساســاًپرسشيبرايرسيدنندارندوبعضًا
مسائلشــانراجابهجاميكنندیاآنهاراميپوشانندوانکارميكنندیابهشيوهاي
حلميكنندكه»راهحل«،خودبهمسئلهيتازهايتبدیلميشود؛درحاليكهتصور
ميكنندآنراحلكردهاند.بهقولپيترسنگه،»بعضيازمسائلامروزما،ناشياز
راهحلهايدیروزاســت.دیروزفکرميكردیممسئلهمانراحلكردهایم؛غافلاز
اینکهشــيوهيطرحمسئلهوروشوفرایندحلآنیاراهحلهاخودشانمسئلهي
امروزماشدهاند«.ایننکتهاحتماالًناشيازایناستكهانسانهاگاهيبهجايحل
مسئلهآنرامثلتوپگلفجابهجاميكنند؛یعنيآنرابهیکدیگرپاسميدهندو

تالشومسئوليتيبرايحلآندرخوداحساسنميكنند.

پي نوشت 
1. محمدرضا سركارآراني، دانش آموخته ي رتبه ي اول دانشگاه هاي شهيدبهشتي و تربيت مدرس است. او در سال 1378 دكتراي 
تخصصي خود را در رشته ي آموزش تطبيقي و بين الملل از دانشگاه ناگوياي ژاپن گرفت. در مهرماه 1383 به عنوان پژوهشگر 
برگزيده »انجمن توسعه ي علم ژاپن« انتخاب شد و در سال 1385 دوره ي فوق دكترايش را در »روش هاي بهسازي آموزش« 
در دانشگاه ناگوياي ژاپن به پايان رساند. در كارنامه ي علمي وي سوابقي چون دانشيار دانشگاه عالمه طباطبايي، استاد وابسته 
دانشــكده مطالعات جهان در دانشگاه تهران، استاد مدعو دانشــگاه ناگويا، دانشگاه كوبه و دانشگاه سي جو، پژوهشگر مدعو 
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مؤسسه ي ژاپن شناسي دانشگاه آكسفورد و دانشيار دانشگاه تيكيو در توكيو به چشم مي خورد. او اكنون استاد تمام دانشكده ي 
علوم تربيتي دانشــگاه تيكيو است. سركارآراني بيش از چهار ســال مدير بخش تحقيقات آموزش متوسطه ي بنياد آموزشي 
ايشيدا گاكوئين در دانشگاه سي جو بوده و يكي از معروف ترين پژوهشگران »درس پژوهي« در جهان و از بنيان گذاران انجمن 
جهاني درس پژوهي و عضو هيئت تحريريه ي اين مجله ي بين المللي اســت. او تاكنون بيش از 79 مقاله ي علمي پژوهشــي 
به زبان هاي فارســي، انگليسي و ژاپني در مجالت معتبر ملي )ايران و ژاپن( و بين المللي به چاپ رسانده و در كنفرانس هاي 
بين المللي بسياري مقاله ارائه داده و بيش از هفده كتاب در ايران و خارج از كشور به چاپ رسانده است. مهم ترين محورهاي 
پژوهشــي ســركارآراني عبارت اند از فرهنگ آموزش، مطالعات تطبيقي آموزش و يادگيري، سنت هاي آكادميك و فرهنگ 

دانشگاهي، و مد ل هاي اثربخش بهسازي آموزش به ويژه »درس پژوهي«.
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 معلمي، نه معلم 
 درس پژوهي در نگاه دکتر محمدرضا سرکارآراني

تنظيم: شهال فهيمي

درسپژوهيچيســت؟چهكمکيبهمعلمميكند،چگونهبهبهسازيآموزش
ميانجامدو....

اینسؤالهاراخانمصدیقه حسيني نژاد،مسئولتکنولوژيوگروههايآموزشي
دورهيمتوسطه،وخانمسميه  سادات ميرمعيني،مدیراجرایيدرسپژوهيشهر
تهرانروزشانزدهماردیبهشتماه1393،درجلسهايصميمي،ازدكترمحمدرضا 
ســركار آراني،عضوهيأتعلميدانشگاهتيکيو)توكيو،ژاپن(پرسيدند.ایشان
هميشــهبرايبامعلمان،بهخصوصمعلماندورهيابتدایي،احترامویژهایقائل
اســتوگاهيدربارهيآنهاتاآنجاپيشميرودكهبغضميكندوچشــمانش
بارانیمیشــود.اوازدرونبهتعليموتربيتبهویژهدورهيآموزشعمومیعشق

ميورزد.آنچهدرپيميآید،سخنانایشاندرپاسخبهسؤاالتمعلماناست.

نکتهاولاینکهدرسپژوهيجشــنوارهيتدریسبرترنيست.حتیمدلوابزار
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انتخابپژوهشگرهمنيست.وقتيميخواهيمدرموردآموزشصحبتكنيم،بهتر
استبيشترســراغیادگيريبرویمكهنتيجهيآموزشاست.ایننکتهياولبود.
نکتهيبعديایناستكهپيشازمعلمبرویمسراغمعلمي.وقتيميگویيممعلمي،
انتظاراتوالدین،محتوایكتابدرسي،درکماازدانشآموزانوچيدمانكالس
و...ودرمجموعفرایندمعلمياهميتویژهایپيدامیكند.درحاليكهدرتاكيدبه
معلممعموالًرويشخصزومميكنيموميگویيمتوبایدچهكاركني.واینآدم
ازانتقادخوششنميآید.ازاینکهضعفهایشرادیگرانبدانندخوششنميآید.
همهيمااینجورهســتيموبههمينخاطراصالحيجدیصورتنميگيرد.در
صورتيكهدردرسپژوهيمعلميدركانونتوجهوتجزیهوتحليلوتفکرقرار
میگيرد.درسپژوهيفراینداستوشایدماچارهاينداریمجزاینکهبيایيمواول
بازمينههايفرهنگيخودمانحركتيایجادكنيمبعدآهستهآهستهدرسپژوهيرا
بهفرهنگحرفهایدرمدارستبدیلكنيم.درسپژوهيدرواقعیکفرهنگاست.

آقاي دكتر شــما بدون اینكه سؤال ما را بدانيد رفتيد سراغ موضوعي كه 
مي خواســتيم مطرح كنيم. آیا واقعاً در كشور ما درس پژوهي مي تواند جواب 

بدهد؟
ماگرفتاريهاومســائلمتعدديداریموبراياینکهمســائلمانراحلكنيم،
مجبوریــمازروشهايیادگيرياثربخشتریاســتفادهكنيم.یکيازراههاییكه
بهبهســازیآموزشیاریمیدهدودرنتيجهمارابهیادگيریبهتریمیرســاند

درسپژوهياست.
آیا بومي سازي درس پژوهي لطمه اي به اصولش نمي زند؟ صالح نمي دانيد 

ما نسخه هایي از درس پژوهي داشته باشيم؟
سؤالخوبياســت.مادردرسپژوهيتنوعداریم.درسپژوهيامریسهلو
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ممتنعاست،مکانيکينيست.ارگانيکياست،درتبيينسادهبهنظرمیرسد،ولیدر
عملبادشواریهایفرهنگیزیادیروبهرومیشود.

قهوهتانراميخوریدچایتانرامینوشيدوميرویدواینميشودیکرگههایي
ازفرهنــگدرسپژوهي.بهمدیرهمنميگویي.جایــيدردفترچهيخاطراتت
مينویسي.آهستهآهســتهتمرینميكنيكهمثاًلگاهيچيدمانكالسراعوض
كنــي.گاهيبهجايكلماتيكهخودتميداني،بهدانشآموزفرصتميدهيكه
اوبگویدتابقيهتشویقشكنندوفکرميكنيهمهچيزدركنترلاست.پسگاهي
اوقاتبایدبهقولحرفهايترهابرويكنارتابچههانفســيبکشند.یقهيهمهرا
گرفتهاي.باالخرههمهياینكتابهاتمامميشودوآنهافارغالتحصيلميشوند.
ازروزيهمكهمدرســهدرایراندرستشده،ایناتفاقهاافتادهاست.وليمابه
چيزهایيكهميخواستهایمشایدنرسيدهایم.بيشترازاینكهیادبگيریمازیادگيری
بهمعنیتغييرپيشروهراسداریم.اگرميبينيمجاهایياشکالداریموبایدآنها
رااصالحكنيم،درسپژوهيدانشایناصالحاست.دانشبهسازيآموزشاست

برايفراهمآوردنمحيطيشوقانگيزبرايیادگيري.

 درس پژوهي، فرايندي حرفه اي و دوستانه 
منبامعلمان61كشــوردردنيادارمكارميكنموبهآنهاميگویمنترســيد.
درسپژوهيیکچيزمکانيکينيست.درسپژوهيبرايبرگزاريجشنوارهيبرتر
نيست.درسپژوهيبرايانتخابپژوهشگرنيست.درسپژوهيبرايجایزهدادن
نيست.درسپژوهيبرايگزارشدادنبهادارهنيست.درسپژوهيبرایارزشيابی
ورتبهبندیمعلمانهمنيست.فراینديحرفهایوخيليدوستانهاست.اگرشمااز
مطمئنترینآدمدرمدرسهتان،یاازخواهرتانیابرادرتانكهدرمدرسهيدیگري
درسميدهد،یکنصفروزبخواهيدتاساعتيسركالسشمابنشيند،اینميشود
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تالشــيبرايترویجدرسپژوهي.آهستهآهستهمدیریادميگيردوایننوعرفتار
راتأیيدميكند.كمكممعلماندیگرنميگویندكهچراكسيدیگرراآوردهبودي
سركالس.آهستهآهستهاینفرهنگباعثميشودبچههاعادتكنندكهمعلمان
دیگربيایندسركالس.نهتنهاعادتكهشماراتشویقميكنندكهاینكاررابيشتر
انجامدهيد.چوندانشآموزانازاینكهشــماهمبرایبهســازیآموزشتالش
میكنيدتایادبگيریدسرشوقمیآیندوبهتدریجحسمسئوليتپذیریوهمياری
بهتریدركالسدرسپيدامیشود.همينكهشمابهبچههاميگویيدفالنيآمده
كالسماراببيندوپسازكالسماباهمگفتوگوميكنيمكهآیاميتوانيمبهتر
باهمحرفبزنيمتامفاهيمبهتردریافتشوند،بچههاذوقزدهميشوند.ميگویند
معلممادنبالراهياستكهمادراینجاراحتترباشيموزندگیشوقانگيزتریرا
تجربهكنيم.آسایشبهتريداشتهباشيم.بهترفهمكنيممسئلهرا.بهتدریجاینفهم
مشــترکدربچهگسترشمییابدكهمعلمماهمداردیادميگيرد.پسماهمباید
كميهمتكنيم.همينكهبهبچههاميگویيد:امروزدكترمحمدرضاسركارآراني
مهمانماست.خيليلطفكردندتشریفآوردند.بچههاميدانيدبرايچهآمدهاند؟
آمدهاندكهبعدازكالس،مابنشــينيموصحبتكنيمكهآیاطرزحرفزدنمنبا
شماخوباست؟شمابهاندازهيكافيفعالهستيد؟بچههايكالسماچگونهاند؟

منچهبکنمتاشماوالبتههمهماكالسبهتریبسازیم؟
بااینپيامهایكالمیوغيركالمیوبعضاًغيرمســتقيمفضايروانيمدرســه
بهتدریجبهترميشــود.آرامآرامدركالسهابازميشــود.اگرمدیرسرزدهآمده
سركالستاننشستنميترسيد.قرارنيستمچكسيرابگيرند.قرارنيستاینكار
برايرتبهبندیباشــد.درسپژوهيبرايایناستكهدرددلحرفهایكنيم.مثاًل
بگویيمكهخانمفالنيشماطرحدرسنوشتيد؟طرحدرسشماچندصفحهاست؟
ميپرسيم:چیتویطرحدرسمینویسند؟میگوید:طرحدرسبرایایناست
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كهببينيمامروزچهمیخواهيمدرسبدهيم،چنددقيقهخودمميخواهمحرفبزنم
وچقدربچههابایدمشاركتكنند.اینمشاركترويكاغذانجاممیشودیانه.باید
گفتوگوكنندوحرفبزنند.یاباخودشانبایدحرفبزنندیابامعلمحرفبزنند.یا
هرچهشمامیپرسیجواببدهند.اینهاروحدرسپژوهیاست.مشاركتیاست.در
درسپژوهيكسدیگریبایدباشد:یادانشآموزیااوليایامعلمهمکار.مندرتهران
سالهاپيشدرسپژوهیرابااولياشروعكردم،چونمعلمهادرابتدااكراهداشتنددر

حضورهمتدریسكنند.ميگفتندوقتنداریمیارویشاننمیشد.

 فرهنگ درس پژوهي 
درسپژوهیآینهاســت.درآینهيمعلمدیگری،شماخودتانرامیبينيد.آقایا
خانمیكهمیآیدســركالسشما،درواقعخيلیجاهابهرفتارخودشهمفکر
میكنــد.باخودشمیگوید:اینكارهــارامنهممیكنم.یااوخيلیرویتخته
قشــنگمینویسد،ولیمنقشنگنمینویسم.حاالدونفرمیشوندسهنفر.ولی
اگربخشنامهیاجشنوارهشد،خوفدارمدیگرادامهپيدانکند.درسپژوهیوقتی
فرهنگمیشودكهدوستانهودرحلقههایكوچکیادگيریشروعشودوآرامآرام
گســترشپيداكندوادامهداشتهباشــد.ابتدامثاًلازدرسریاضی،بعدعلوم،بعد
فارسیوآرامآرامتجربههامنتقلمیشوند.كمیكهجاافتادیم،ترسمانميریزد.
متوجهمیشویماصاًلبرایرتبهبندیوانتخابهایبرترنيست.حرفهایماندر
مهمانیهاهمتغييرپيدامیكند.زنگتفریحهممحتوایحرفمانتغييرمییابد.مثاًل
میگوید»توگفتیاینمسئلهدردودقيقهحلمیشودومنگوشندادم.نيمهدوم

كالسبهسختیگذشت.«
حتیطبقتجربهيمن،درتهرانخانمهاوآقایانمعلموقتیازمدرســهخارج

میشوند،بعضاًگفتوگوهایشاندربارهيكالسشاناست:
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ـراستیتودرفرایندتدریسچقدرجملهبندیاتخوباست!
ـاینچيزهاییكهبچههامیگفتندمانفهميدیم،شمافهميدی؟

اینهاروحدرسپژوهیاست.اصاًلمعلمهاباهمدوستمیشوند.خيلیوقتها
مهمانــیمیگيرندتاطرحدرسبنویســند.درهمينتهراناتفاقافتادكهمهمانی
گرفتندتادربارهيكالســیكهمشــاهدهكردهبودند،باهمبحثكنند.میگویند:
»آقایمدیراجازهمیدهيدمنبرومبهمدرســهايكهخواهرمآنجاست؟اوفعالتر
است.«بهآنمدرسهميروید،شرایطدیگریرامیبينيدوتجربههارامنتقلمیكنيد

ومينویسيد.

 معلمي، نه معلم 
دردرسپژوهیبحثمابيشازمعلم،معلمیاست.معلمیمحوربحثاست.ما
باشخصوفردسروكارنداریم.یادمیگيریمباهمگفتوگوكنيم.یعنیمیگویيم
اگرمنجایشمابودم.نهاینکهشمامدامنقدكنیوبعدمعلمبگوید:اگرشماجای
منبودیچکارمیكردی.اینمیشوددعوا.درسپژوهیبرایایناستكهازهم
یادبگيریم.برایایننيستكهماصرفاًانتقادكنيم.یادمیگيریماولنکاتمثبترا
بگویيم.آقایاخانمفالنیخستهنباشيد.خيلیبرایمجالببودكه....درعمركاریام
اولينباربودكه....مثاًلخودمنوقتیرفتمسركالسدیگرينشستم.تازهفهميدم
05دقيقهچقدرطوالنیاســتبرایكسیكهمیشنود!ولیوقتیحرفمیزنيم،
چقدروقتكممیآوریم!وقتیآخركالسنشســتم،چندباربهساعتمنگاهكردم.
منفکرمیكنمخودمهماینجوریامكهاینخوبنيست.خودمانراجایبچهها
بگذاریم:05دقيقهخيلیطوالنیاست،ولیبرایماكهمعلمهستيم05دقيقهكم
اســت.بچههاازطوالنیبودنوقتكالسمینالندومعلمهامداممیگویندوقت

كممیآوریم.درسپژوهیبهاینتناقضهایفراگيرمیپردازد.
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 معلم يادگیرنده 
آرامآرامیادمیگيریمكهبگویيمكالسچگونهادارهشودبهتراست.ودرفرایند
درسپژوهییادمیگيریمكهدربارهيكالسچگونهحرفبزنيم.یادمیگيریمكه
مثاًلمامداممیگویيمایندانشآموزمشکلدارد،یامشکلكالساستیامشکل
منمعلماست.اگردانشآموزیدركالسشلوغكرد،میترسيماگربهدفتركشيده
بشــود،پايخانوادهوسطبياید.دائمخودخوریمیكنيموغصهمیخوریم.فکر
میكنيممنمشــکلدارم.براینمونهمعلمیبــهمنگفت:دانشآموزیدارمكه
وقتيواردكالسمیشود،همهچيزبههممیریزد.منگفتم:اینمشکلتونيست.
اصاًلآرامشد.گفت:آقایسركارآرانیراستمیگویيد؟گفتم:بله،اینمشکلشما
نيســت.بچهایدرخانوادهایبهدالیلیمسائلیداردكهوقتيبهمدرسهمیآید،
اینمســائلراهمباخودمیآورد.جامعهوقتیشــکلگرفت،ایناتفاقهادرآن
میافتد.توكهمشکلینداری.توكهپسرخوبیهستی.توكهخانمخوبیهستی.
كالسراچــهكاركنيم؟معلمیراچهكاركنيم؟تدریسراچهكاركنيم؟درفرایند
درسپژوهیراجعبهاینهاحرفمیزنيم.نقدمیكنيم.معلمیرا،نهمعلمرا،نقد
میكنيمتدریسرا،راهحلشمابرایمسئلهرانقدمیكنيمیافهمشمارامسئلهرا

یاصورتبندیشماازمسئلهرانقدميكنيم.
بهعالوهاولیادمیگيریمچگونهنقدكنيم.میگویيمخانماجازهبدهيدامروزما
كالسشماراببينيم.نکاتخوبییادگرفتيم.دوماینبودكهمنخودمهمسعی
میكنمایننکاترااجراكنم.باخودمكهمقایسهكردم،دیدممنتختهراقشنگتر
تنظيمميكنمكهازآناستفادهكنم.چيزیراهمكهمینویسم،سریعپاکنمیكنم.
اجازهمیدهمكهرویتختهباشــدتاكالسكهتماممیشــود،همهينوشتههای
خودموبچههارویتختهبماند.وقتيكهنقدميكنيم،ميگویيم:»منفکرمیكنمما
ازتختهخوباستفادهنمیكنيم.«كوتاه!اینجوریهركسباشدمیپذیرد.كمكمیاد
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ميگيریمگفتوگوكنيم.یادميگيریمبخوانيم.عالقهمندمیشویمكهتجربههایمان
رابنویسيم.

مهمترینجنبهيحرفهایدرسپژوهیایناستكهبهبچههانشاندهيمكهما
همداریمیادمیگيریم.دردنيــایامروزمیگویندوقتیمعلمانمایادمیگيرند،
دانشآموزانهمیادمیگيرند.وقتیمعلماننشــانمیدهندكهمیخواهندمتحول
شــوند،توسعهیابند،روشهایشانرابهتركنند،بهترحرفبزنند،بهتربنویسندو
بهتربادانشآموزانبرخوردكنند،دانشآموزانهماطمينانپيدامیكنندوعالقهمند
میشــوندازهمیادبگيرندوبههمبياموزند.درسپژوهیبهعقبماندگیهای
ناشــیازقایمكردنتکنيکهایتدریسپایانمیدهد.درسپژوهیایناستكه
اگرمندرمجلهیاكتابیمطلبیپيداكردم،بهدیگريبگویممناینراپيداكردم.
توچیپيداكردی؟اینتعاملهاروحبهسازیآموزشوفرهنگحرفهایاستكه

درسپژوهیترویجمیكند.
ازاینهااستفادهكنيمتاخودمانراحتترباشيم.خودمانشبهاراحتبخوابيم.
معلمانژاپنیدرسپژوهیانجاممیدهندبرایاینکهشبهاراحتبخوابند.برای
اینکههرروزگرفتارنباشــندكهاینمسئلهاگربکشدبهدفترمدرسهچهمیشود.
هيچاتفاقینمیافتد.اینمســئلهراخودتبهدفتربياور.محيطدوستانهمیشود.
تازهمیفهمیكهفقطمننيستمكهمشکلدارم،همهمشکلدارند؛ولیهمهكتمان
میكنند.تومیگوییوقتیدانشآموزواردكالسمیشود،همهچيزبههممیریزد.
پسقبلازتوكالسيهست.قبلازتودانشآموزانيسركالسآمدهاند.كسیكاری
بهشــماندارد،اینكالساستكهبایدفکریبرایآنكرد.اینتدریساستكه
بایدفکریبرایشكرد.اینتعاملاستكهبایدفکریبرایشكرد.اینمعلمیاست
كهكانونتوجهوبهسازیاست.دراینفرایندبهسازی،البتهمعلمهمتغييرمیكند

ورشدمییابدوشکوفامیشود.
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 در ددل حرفه اي 
مافقطیکنوعدرسپژوهینداریم.مابهاندازهيتعدادمدارسمدلدرسپژوهی
داریم.ولیدرسپژوهيتکنفرینيســت.بایدیکیراپيداكني؛دوستی،رفيقی،
آشــنایی،كســیكهدرگاماولبتوانیبهاواعتمادكنی.عنوانكتاببعدیكهبه
اســمبندهمیآیدبهزبانفارسي،درسپژوهینيست،»درسكاوی«استبروزن
»روانكاوی«.شماچهجوریمیرویدپيشمشاوریاپيشمادریاپيشهمسردرد
دلمیكنيد؟درسپژوهیازجنسدرددلحرفهایاســت.جشنوارهنيست.برای
درسپژوهیجشنوارهاجرانکنيد،جایزهندهيد،بخشنامهصادرنکنيد.بههماعتماد
كنيد.شرایطزیســتاخالقیرابيشازپيشدرمدرسهفراهمكنيد.آقایرئيس

اداره،دوستان!برایدرسپژوهیمقرراتورویهصادرنکنيد.
درسپژوهیمدرســهيماراقشنگتروراحتترمیكند.تادیروزنمیدانستيم
مشکلمانرابهكیبگویيمحاالمیدانيم.حاالمیفهميمكهمدیرهمازاینتجربهها
داشتهاست.اوهممیآیدوصادقانهمیگوید:»منهمهمينگرفتاریهاراداشتم!
نگراننباشيد!اگرمسئلهایهست،بهمنبگویيد.«اعتمادسازیكنيد.رازدارباشيد.
بهترویجصداقتیاریكنيد.هزینهراستگفتنراكاهشدهيد.برایحرفهایتر
شــدنوصحنهپردازییادگيریاثربخشبهچيزیبيشازشــگردهایتبليغیو
تمشيتزیركانهامورروزانهنيازمندیموآناخالقحرفهایاست.دراینصورت،
راحتترميشویداعصابتانآرامميشود.برخوردتانبادانشآموزانبهترميشود.
بــاهمکارانروزهاوهفتههايبهتریخواهيدداشــتودرنتيجهخودتانهم
نسبتبهكارتانعاشقترمیشویدومدرسهمیشودجاییكهشماهمیادمیگيرید.
رشدمیكنيدوازبودنبابچههاوهمکارانلذتمیبرید.حرفهایترعملمیكنيد
والبتهاخالقیتر.بهخاطرداشتهباشيد،درسپژوهیترویجبصيرتاستوماالبته
باجشنوارهورتبهوپاداشوگواهینامهبعضاًممکناستدرگردابزیركیبيفتيم.
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زیركیبفروشوحيرانیبخر
زیركیظناستوحيرانیبصر

مراقبباشيمقبلهراگمنکنيم.والبتهسخنآخراینکهسالممرابههمهيمعلمان
ایرانزمينبرسانيد.درغربتهميشهبهیادذهنودستودلپرمحبتآنهاهستم.

اگر از من بپرسيد درس پژوهي چيست، مي  گویم هر وقت شما دوستت را آوردي 
آخر كالس نشــاندي و به او گفتي: اكبر، مریم، ... ببين من چه كار مي كنم، بعد 
از كالس برویم كافي شــاپ، قهوه اي، چایی بخوریم و راجع به كالس درس و 
نحوه ي تدریس حرف بزنيم، ببينيم این جوري كه من ایســتادم خوب است؟ در 
كالس راه بروم بهتر اســت؟ شــما فكر می كنيد من زیاد حرف مي زنم؟ آهسته 
حرف مي زنم؟ از تخته خوب اســتفاده مي كنم؟ راســتی شما چه كار مي كني؟  
با عالقه ها، با بی عالقه ها با بی انضباط ها؟من فكر مي كنم صفحات مربوط به بخش 
هندسه ي كتاب ریاضي برای بچه مشكل است؟ شما بچه هاي كالس مرا چه جور 
دیدي؟ به نظر شما خوب بودند؟ دوستانه رفتار مي كردند؟ اصاًل مریم، اكبر و... 
اساسًا شما به چه دانش آموزی خوب می گویند؟ پرسش كند؟ یا گوش بدهد؟ یا 
...؟ آن ها از نظر شــما به درس توجه داشتند؟ با هم همكاري مي كردند؟ راستی 
بچه های كالس شــما چطورند؟ و او شروع  كرد و گفت: من اصاًل تعجب كردم 
كه تو چرا این جوري راه مي روي! چقــدر هن هن مي كني! چه قدر عرق كردي! 
مگر بچه ها بازرس اند؟ چرا نمي نشــيني؟ چرا این قدر حرف مي زني، چرا بچه ها 
را كنار هم نمي نشاني و گروه تشكيل نمي دهي؟ مسئله اي بده تا بچه ها با هم حل 
كنند. یك مسئله را بده تكي حل كنند. یك مسئله بده پنج نفري با هم حل كنند، 

یك مسئله بده بگو هر كس بلد نيست، از دیگري بپرسد. 
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 مدارس شبانه روزي و درس پژوهي 

مصطفي سهرابلو
دبيرعلومتجربي،بيجار،كردستان

 اشاره 
درس  پژوهی، به عنوان یك موضوع قابل تأّمل، چند ســالی اســت مورد توجه 
مســئوالن آموزشی و به ویژه معلمان قرار گرفته است، در این موضوع، معلم از  
آن جهت مورد تأكيد اســت كه كارگزار اصلي تعليم وتربيت به شمار مي رود و 
اهداف متعالي نظام هاي تعليم وتربيت در ابعاد مختلف در نهایت باید به واسطه ي 
او محقق شــود. )خاكباز و دیگــران، 1387: 125(  همان طور كه می دانيم یكی 
از دغدغه های مربيان تربيتی، صاحب نظران، كارشناسان و سياست گذاران تعليم 
وتربيت، و در ســطوح عملياتی، مدیران مدارس و معلمان، بهبود فرایند یاددهی 
ـ یادگيری اســت. تبدیل شدن مدرسه به سازمان یادگيرنده و اینكه همه از هم و 
دبيران هم از همتایان خود یادبگيرند، ایده و الگویی اســت كه در درس پژوهی 
قابل مشاهده است. )بختياری، 1392 :20( گرچه درس پژوهی در مدارس ابتدایی 
و در درس ریاضی معمول تر اســت ولی این كار در تمام مقاطع تحصيلی و در 
تمام موضوعات درســی قابل اجراست و هيچ محدودیتی ندارد. اما از آنجا كه 
اجرای صحيح و مؤثر برنامه درس پژوهی نيازمند حداقل3 نفر همكار هم رشــته 
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اســت دبيران در اجراي این  كار با مشكالتی مواجه خواهند بود و این علی رغم 
امكان استفاده از همكاران رشــته های دیگر در برخی موارد برای درس پژوهی 
است. لذا الزم اســت اقدامات و راهكارهایی برای تسهيل اجرای درس پژوهی 
توســط دبيران متوسطه اول مدارس روستایی اندیشــيده شود. نگارنده در این 
نوشــتار بر بهره گيری از مدارس شبانه روزی روســتاها برای كمك به حل این 

مشكل، تأكيد می نماید.

 فرايند درس پژوهی 
درسپژوهي1،یکروشتحقيقاســتكــهدرآن،معلمانبهصورتگروهي
دربارهيموضوعاتبرنامهيدرســيبهپژوهشميپردازند.درسپژوهی،الگویی
برايبهســازیعملكارگزارانآموزشــیهمچونمعلماناستكهبرچرخهي
پژوهش،یادگيریگروهی،كيفی،مشاركتیومداومكارگزارانآموزشیشاملتبيين
مسئله،طراحی،بازاندیشیعملوبازبينییافتههااستواراست...)سركارآرانی،1391:
4(،بهعبارتدیگر»درسپژوهیفرایندعملفکورانهيكارگزارانآموزشیمبتنیبر
شــواهدعينیاست...«)همان(.سركارآرانیدرمقالهي»درسپژوهيالگویيبراي
بهســازيگفتمانریاضيدركالسدرس:مطالعهمورديدرسریاضيدبيرستان
فوكيشيما«،درسپژوهيرایکالگويژاپني2برايپرورشحرفهايمعلماندر
مدرسهمیداندكهميتوانددرعملبهگسترشفرهنگیادگيريدرمدرسهیاري
رساندومحيطيرافراهمسازدتامعلمانازیکدیگربياموزند،دانشحرفهايخود
راارتقادهند،بهبازبينيوبازاندیشــيدررفتارآموزشيوتربيتيخودبپردازندو

بيشازپيشبهنيازهاونحوهتعاملبادانشآموزانتوجهكنند.
فراینددرسپژوهیراشاملدهگاماساسیدانستهاندكهبهاختصاردرزیرمیآید:

1.تشکيلگروه،تقسيمكار،ومسئوليتاعضایگروه؛
2.تعيينهدفپژوهش؛
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3.تعيينمادهوموضوعدرسی؛
4. تدوینطرحدرساوليهتوسطاعضایگروه؛

5.اجرایاولينتدریس؛
6. گزارشنویسیونقدوبررسیاولينتدریس؛

7. بازنگریمجددطرحدرس؛
8.تدریسدوموتمركزبرتهيهگزارشمجدد؛
9. گزارشنویسیونقدوبررسیتدریسدوم؛

10.بازتابوپيامدهایتدریسوایجادگزارشدرسپژوهی)بختياریومصدقی
نيک،21،1392(.

 درس پژوهی و دبیران 
 دوره ي متوسطه ي اول مدارس روستا 

درسپژوهی،امریمشاركتیوگروهیونيازمندهمکاریچندینمعلمهمرشته
است.برایناساسحضوروهمکاریمعلمانیکدرسویکپایهتحصيلی،از
ویژگیهایمراحلاوليهيدرسپژوهییعنیتشــکيلگروهاست.ازسویدیگر
دربيشــترمدارسمتوسطهاولروستایی،شاهدحضوربيشازیکمعلمدریک
رشتهمشخصنيستيم،لذانگارنده،بهرهگيریازمدارسشبانهروزیروستاییرا،
كهتقریباًمیتواندتمامروستاهایاطرافراپوششدهد،بهعنوانراهکاراینمسئله

ارائهمینماید.

 مدارس شبانه روزی، مرکز گردهمايی و رشد حرفه ای معلمان 
 )ازطريق درس پژوهی( 

باامکانتجميعدانشآموزانمدارسروستاهایاطرافدریکمنطقهوهمچنين
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معلمانرشتههایهمسانمتوســطهاول،مانندهمکارانعلومتجربی،ریاضیو...
درمدارسشــبانهروزی،پيشنيازمؤثرواوليهفراینددرسپژوهییعنی»حضور
همکارانهمرشته«،فراهممیگرددوعالوهبراین،دبيرانمتوسطهياولروستایی
میتوانندازكمکهاوتجاربارزندهسایررشتههانيزبهنحواحسنوبهسهولت
استفادهنمایند.ایناتفاقدرایجادگروههایمختلفدرسپژوهیبرایكليهدروس
متوسطهياول،مانندعلومتجربی،ریاضی،قرآن،كاروفناوریو...باكمترینهزینه
وزمانوبيشــترینكاراییوبهرهوریمؤثرخواهدبودنزدیکیكالسهایدبيران
همرشتهبههمدیگردرمدارسشبانهروزی،درچيزیكهسركارآرانیازآنبهعنوان
»بازشدندركالسبهرویهمکار«یا»درددلحرفهایمعلمان«یا»اصالحاشکاالت

ونقدوتفکر3«یادمیكند،بسيارمؤثراست.
بهطورخالصهبابهرهگيریازمدارسشبانهروزیروستاییدرارتباطبادرسپژوهی

دبيرانمتوسطهياولمدارسروستا،تغييراتمثبتیدرمواردزیررخمیدهد:
توسعهيحرفهایمعلمانازطریقمشاركتگروهیوتعاملدبيرانهمرشتهدر

طیفراینددرسپژوهی؛
تبدیلفعاليتهایپژوهشی،ازجملهدرسپژوهی،توسطمعلمان،بهفعاليتهای

عادیوروزمره؛
تبادلتجربههایآموزشــینهفتهيهمکارانوكشفعقایدخالقانهيدبيران

دروسوبهرهگيریدبيرانجوان؛
امکانمشاركتوالدیندانشآموزانوافرادمتخصصدرفراینددرسپژوهی؛

افزایشانگيزهواعتمادبهنفسدرهمکارانفرهنگیوتصميمآنهابهرشــدو
پيشرفتدررشتهيتخصصیخود؛

افزایشیادگيریدانشآموزاندرتعاملبيشتربایکدیگروهمچنينتعاملبامعلمان.
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باتوجهبهپراكندگیروســتاهاوبهتبعآنپراكندگيمدارسروستاییوتعداد
كممعلمانهمرشــتهدریکمدرسه)بيشترمواقعفقطیکمعلمبراییکدرس
مانندعلومتجربیدرهرمدرسهروستاییحضوردارد(،وجودمدارسشبانهروزی
باداشــتنظرفيتهایفراوانمیتواندبهمتمركزنمــودنمعلمانودانشآموزان
مناطقروستاییدرمحيطشبانهروزیهاكمکكند.بدینترتيببااجتماعمعلمان
ودانشآموزاندریکمحيط،امکانتعاملبيشتروآسانآنهاوتشکيلجلسات
مختلفوكمهزینهبرایانجامبسياریفعاليتهایپژوهشیازجملهدرسپژوهی
ایجادشدهوفراینددرسپژوهیباقّوتوسهولتوپيشرفتكمیوكيفیاجرا

میگردد.
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 نقش جابر در ترويج پژوهش 
  طرح پروژه هاي علمي دانش آموزان در ســومین جشنواره ي کشوري 

جابرابن حیان 
محمد دشتي

 اشاره 
سومين جشنواره ی كشوری جابرابن حيان با همت دفتر آموزش دبستانی معاونت 
آموزش ابتدایــی وزارت آموزش و پرورش در مردادماه ســال 1393 در اردوگاه 
شهيدباهنر تهران برگزار شــد. در این جشنواره كه با حضور پرشور دانش آموزان 
راه یافتــه به مرحله ی پایانی در روزهای 27 تا 29 مردادماه برپا شــده بود، ابتدا 
دانش آموزان پذیرفته شــده در اردوگاه اسكان یافتند و بعد از آماده سازی و چيدن 
غرفه ها، كارگاه آموزشــی داوری از آثار دانش آموزان برگزار شــد. هم چنين در 
شب اول اســكان دانش آموزان در این اردوگاه، مسابقه ی بشقاب پرنده در محل 
خوابگاه های دانش آمــوزان اجرا گردید. در روز بعد نيز مراســم افتتاحيه ی این 
جشــنواره با حضور وزیر آموزش و پرورش، معاون ابتدایــی وزیر،  مدیركل دفتر 
آموزش دبســتانی، ميهمانان جشنواره و دانش آموزان راه یافته به جشنواره برگزار 

شد. 
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  مراسم افتتاحیه 
درمراسمافتتاحيهپسازتالوتآیاتیچندازكالماهللمجيدوهمخوانیسرود
ملیجمهوریاسالمیایران،ابتدافراینداجرایدونمونهپروژهیعلمیبهوسيلهی
دونفرازدانشآموزاندختروپســربرگزارشدوسپسميهمانانویژهیجشنواره
بهسخنرانیپرداختند.درادامهینمایشگاه،جشنوارهبهصورترسمیتوسطوزیر
محترمآموزشوپرورشافتتاحشدوگروههایمختلفشاملدانشآموز،معاون،

رئيسگروهوهمراهدانشآموزدرغرفهیویژهیاستانخودحضوریافتند.
همچنيندرنوبتعصركارگاههایآموزشــیتبيينراهبردهاوسياســتهای
دورهیابتداییبرایمعاونانآموزشابتدایی،كارگاهآموزشیخالقيتبرایرؤسای
گروهتکنولوژیوگروههایآموزشی،كارگاهآموزشیتبيينبرنامههایدفترآموزش
دبستانیبرایمعاونانآموزشابتداییوكارگاهآموزشیبررسینظامهایآموزشی
پيشروویژهیرؤسایتکنولوژیوگروههایآموزشیبرگزارشد.درادامه،پروژههای
علمیدانشآموزانداوریشدوحاضراندرجشنوارهازنمایشگاهبازدیدكردند.

 برگزاری مراسم اختتامیه  
دردومينروزازجشنواره،مراسماختتاميهبرگزارشدوپسازسخنرانیمحمد
ناصری،مدیركلدفترانتشــاراتوتکنولوژیآموزشیومهندسدیمهور،معاون
آموزشابتداییوزیرآموزشوپرورش،بيانيهیجشنوارهقرائتوازدانشآموزان

منتخبجشنوارهباتقدیملوحوهدایاییتقدیرشد.

 موقعیت ممتازی که جشنواره ايجاد می کند  
درمراسمافتتاحيهیجشنوارهدكترعلیاصغرفانی،وزیرمحترمآموزشوپرورش،با
بياناینکهآموزشابتداییمهمتریندورهیآموزشیدرتحصيالتیکدانشآموزاست،
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اظهاركرد:»ایندورهشخصيت،نوآوری،تدبيرودریکكالممبنایفکری،اعتقادیو
رفتاریدانشآموزانراشکلمیدهدوازاینروموقعيتممتازیبرایماایجادمیكند«.
ویخالقيت،نوآوریوپژوهشگریراپاسخهرانسانبهسهسؤال»چيستی«،
»چرایی«و»چگونگی«دانســتوافزود:»انســانهایعادیبهســهسؤالاولو
انسانهایمتفکروخالقبهسؤاالتدیگرنيزمیپردازندوپاسخبهدوسؤالبعدی

سببمیشوددانشمندانیمانندنيوتنپابهعرصهیعلومبگذارند«.
ویچگــونگی»حــلمسـئله«و»پژوهشگری«راالزمهیرسيدنبهالیههای
عميقیادگيریتوصيفوعنوانكرد:»اگرسهگام»چيستی«،»چرایی«و»چگونگی«
درذهنيتدانشآموزانتقویتشــود،آنهابهدانشآموزانیپرسشگروپژوهنده

تبدیلمیشوندومیتواننددرآیندهمرزهایعلوممختلفرادرنوردند«.
دكترفانی»نهضتتوليدعلم«راازدغدغههایمقاممعظمرهبری)مدظلهالعالی(
عنوانكردوافزود:»آموزشوپرورشدردولتیازدهمبااتخاذراهبردارتقایكيفيت
آموزشــیوتربيتیدرحوزههایپژوهشوكاربرددرجهتتحققرهنمودهای

معظملهگامبرداشتهاست«.
ویهــمچنيـنپژوهـــشسـراهـایدانشآموزیراجایگاهیبرایشناختو
ارتقایاستعداددانشآموزاندرحوزهیپژوهشگریخواندوتأكيدكرد:»افزایش
100پژوهشســرادرمدتیکســالهیاخيرگامیاستكهدركنارجایگزینی
بســتههایآموزشــیبهجایكتبدرســیمیتوانددرجهــتارتقایكيفيتو
پژوهشمحورشدنآموزشباشدوپياماصلیآنعمقبيشتریادگيریودسترسی

بهالیههایعميقترآموزشاست«.

  رويش؛ محصول پژوهش  
همچنينمهندسمحمددیمهور،معاونآموزشابتداییوزارتآموزشوپرورش
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درمراسمافتتاحيهیسومينجشنوارهیدانشآموزیجابرابنحياناظهاركرد:»این
جشنوارهباشعار»رویش،محصولپژوهش«ودرقالب172تيماز525دانشآموز

برگزیدهكشوریبرگزارمیشود«.
ویافزود:»آثاردانشآموزانبرگزیدهدرقالبارائهینمایشگاهدرمعرضدید
صاحبنظرانونخبگانكشوریقرارمیگيردومیتوانباعزمميانستادوصف،
سطحشركتدانشآموزانرابراساسارائهیپروژههایپژوهشیدرمدارسرشد

داد«.
معاونآموزشابتداییبابياناینکهدرمرحلهیمدرســهاییکميليونو700
هزاراثرازدانشآموزانبهاینجشــنوارهارسالشدهاظهاركرد:»براساسارزیابی
داوران480هزاراثردرسطحشهرستان،17هزاراثردرسطحاستانو525عنوان

برگزیدهیكشوریشدهاست«.
دیمهورتقویت»روحيهیكنجکاوی«و»پرسشــگری«رامهمترینكاركرداین
جشنوارهمعرفیوعنوانكرد:»بهدليلنگاهبيشازحدحافظهمحوردانشآموزانبه
دروسمختلف،اینپروژهمیتواندباراهنماییمعلمانایننقيصهراتاحدزیادی

جبرانكندوفعاليتهایمهارتیراجایگزینحافظهمحوریكند«.
ویپرورش»تفکــرفلســفی«دربيندانشآموزانراازدیگــركاركردهایاین
جشنوارهبرشمردوافزود:»رشدفرایندهایمهارتیباروشعلمیوتحقيقخالقانه

محصولآثاردانشآموزانبرگزیدهجشنوارهاست«.
دیمهور»یادگيریتلفيقیبينرشتهای«راازدیگركاركردهایاینپروژهبرشمرد.

 جشنواره ای برای تحقق 
 اهداف سند تحول بنیادين و برنامه ی درسی ملی  

مهندسصادقصادقپور،مدیركلدفترآموزشدبستانیمعاونتآموزشابتدایی
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وزارتآموزشوپرورش،درخصوصجشــنوارهیجابرابنحياناظهارداشــت:
»پروژههایعلمیدانشآموزاندورهیابتداییدرقالبجشنوارهیجابرابنحيان
بااهدافویژهازجملهتقویتروحيهیكنجکاویوپرسشگری،تقویتانگيزهی
یادگيریدانشآموزان،تقویتمهارتهایمشاهدهیدقيق،ایجادشرایطبرایتفکر
منطقیوحلمسئله،تقویتبينشپژوهشیوآموزشروشعلمیبراساساهداف
سندتحولبنيادینوبرنامهیدرسیملیچهارمينسالاجراراپشتسرگذاشت«.
ویافزود:»اینطرحدرســالتحصيلیجاریدرشــشمحــورطبقهبندی
)جمعآورینمونه(،ســاختمدل،نمایشعلمی،تحقيــق،آزمایشوطراحیو
ساختبافعاليتحدوددوميليوننفرازدانشآموزانششپایهیدورهیابتدایی
درسهسطحمدرسهایباحضوربيشاز26هزارمدرسه،منطقهایباحضور718

منطقهواستانیباحضور32استاناجراشد«.
مدیركلدفترآموزشدبســتانیتأكيدكرد:»بسياریازتواناییهاواستعدادهای
دانشآموزاندركالسهایمعمولینمودپيدانمیكنند؛بنابراین،قابلشــناختو
پرورشنيســتند.پروژهیعلمیفرصتمناسبیبهوجودمیآوردكهمیتواناین
استعدادهارامشاهده،شناســاییوتقویتكرد.بنابراین،پروژهیعلمیمیتواند
راهبردبسيارمناسبیدرتحققیکیازاهدافمهمنظامآموزشوپرورشیعنیایجاد

زمينهیكارآفرینیدانشآموزانباشد«.
صادقپوردربارهینحوهیارائهیپروژهیعلمیدانشآموزانگفت:»دانشآموزان
محصولفعاليتهایعلمیخودراابتدادرقالبیکنمایشگاهعلمیدرآموزشگاه
بــهمعرضنمایشوداوریمیگذارندوطــیمراحلبعد،پروژههایبرگزیدهی
آموزشگاهبهنمایشگاهعلمیمنطقه،پروژههایبرترمنطقهبهنمایشگاهعلمیاستان
ودرنهایتپروژههایبرتراستانبهنمایشگاهعلمیكشوریراهخواهندیافت«.

ویدرموردشــرایطپذیرشپروژههادرنمایشگاهعلمیعنوانكرد:»مرحلهی
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نخست،مرحلهیآموزشگاهیاستكهدانشآموزانازهرپایهیتحصيلیمیتوانند
درآنشــركتكنندومحدودیتیازنظرپذیرشانواعپروژهدراینمرحلهوجود
ندارد.مرحلهیبعدمنطقهایاست.دراینمرحلهسهميهیهرمدرسهبرایشركت
درنمایشگاهمنطقهباتوجهبهظرفيتمکانبرپایینمایشگاهوصالحدیدمجریان
منطقهایتعيينمیشود،درنمایشگاهمرحلهیمنطقهاینيزانواعپروژههادرتمام

پایههاپذیرفتهمیشوند«.
مدیركلدفترآموزشدبســتانیوزارتآموزشوپرورشدرخصوصمرحلهی
اســتانیگفت:»دراینمرحلهسهميهیهرمنطقهبراســاسآماردانشآموزیبا
توجهبهظرفيتمکانبرپایینمایشگاهوصالحدیدمجریاناستانیتعيينمیشود.
همچنينپروژههاییكهازنوعجمعآوریهســتنددرمرحلهیاســتانیپذیرفته
نمیشوند.مرحلهیبعدنيزمرحلهیكشــوریاستكهدراینمرحلهسهميهی
هراستانبراساسآماردانشآموزیباتوجهبهظرفيتمکانبرپایینمایشگاهوبا
صالحدیدمجریانكشوریتعيينمیشودودرمرحلهیكشوریتنهاپروژههایی

پذیرفتهمیشوندكهازنوعآزمایشیاطراحیوساختباشند«.
صادقپورافزود:»جشنوارهیجابرابنحياندرفراینداجرابهدليلایجادموقعيتها
وشرایطمناسبیادگيریوانگيزهیباالیدانشآموزانبرایفعاليتدرپروژههای
علمیبااستقبالبسيارزیاداوليا،معلمان،مدیران،كارشناسانومسئوالنمواجهشده

است«.
ویافزود:»پروژههایراهیافتهبهمرحلهیكشوریبراساسدستورالعملارسالی
ازسویستادصرفاًبهدونوعپروژهیآزمایش،طراحیوساختاختصاصداردو
ازمعاونتفناوریرئيسجمهوروبنيادملینخبگاننيزبرایحمایتازپروژههای

خوبدانشآموزانیكهدرجشنوارهشركتكردهاند،دعوتشدهاست«.
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مرتضیشکوهی،دبيرسومينجشنوارهیجابرابنحياننيزدرمراسمافتتاحيهی
اینجشنوارهدرجمعخبرنگاراناظهارداشت:»172دانشآموزبهنمایندگیاز525
دانشآموزیكهبهمرحلهیكشوریجشنوارهجابرابنحيانراهیافتهاند،امروزدر

اینمراسمآثارخودرابهنمایشمیگذارند«.
ویافزود:»525نفردانشآموزدیگرتوســطاداراتآموزشوپرورشاستانها
تقدیرمیشــونداما172دانشآموزامروزآثارخودرابهنمایشگذاشــتهاندكه
پروژههایعلمیآنهاگروهیاســتودرهرگروهسهتاپنجدانشآموزحضور

دارد«.
دبيرسومينجشنوارهیجابرابنحيانافزود:»32استاندراینجشنوارهحضور
دارندو172پروژهرابهنمایشمیگذارندكهدرمرحلهیكشــوریپروژههایبه
نمایشگذاشتهشدهدردونوعپروژههایآزمایشیوطراحیساختاست.ضمنًا
بههمراه172دانشآموزشــركتكنندهدرسومينجشنوارهیجابرابنحيان،32

رئيسگروهتکنولوژیو32معاونمدیركلنيزحضوردارند«.
ویدرخصوصوجهتمایزاینجشنوارهباجشنوارهیقبلیگفت:»جشنوارهی
قبلیدرسالتحصيلی91-92برگزارشدوعمدهیپروژههایآنآزمایشیبود
امادرجشنوارهیامسالپروژههایطراحیوساختبهنمایشگذاشتهشدهاند«.

دبيرســومينجشــنوارهیجابرابنحياناعالمكرد:»ازمعاونفناوریریاست
جمهوریوبنيادملینخبگانبرایبازدیدازاینجشنوارهوپروژههایدانشآموزی
دعوتبهعملآوردهایمتااگردانشآموزیپروژهیخوبیراارائهكردهبودتوسط

ایننهادهاموردحمایتقرارگيرد«.



122

پژوهش كانون رشد و تعالي مدرسه

 آسیب شناسي پژوهش سراهاي 
 دانش آموزي  

رحيم زایر كعبه
مدیرپژوهشسرايجابربنحيانناحيهيیکتبریز

 مقدمه 
درســال81طبقبخشنامهشــماره420/28كليدتأسيسپژوهشسراهاي
دانشآموزيزدهشدودرسالبعد)82(نخستين،پژوهشسرايدانشآموزي
آغازبهكاركرد.هدفكليتأسيساینپژوهشسراهااشاعهيفرهنگپژوهش
ميــاندانشآموزان،ایجــادزمينهبرايبروزخالقيتهاورهنمونشــدنآنان
بهســويعالیقواستعدادهایشانبود؛اهدافيبلندكهميتواندفوایدزیاديرا

عایدنظامآموزشيكند.)4(
اكنونبهنظرميرســد،باوجودســپريشــدنبيشازیکدهــهازعمر
پژوهشســراهايدانشآموزيدركشــور،اهدافموردنظــرچنداندرعمل
تحققنيافتهاستوآنهابامشکالتزیاديروبهروهستند؛چنانكهبعضياز
پژوهشســراهابهاتاقهاياستراحتهمکارانمازادیادرحالتحصيلتبدیل
شــدهاند؛ویاافراديدرآنهامشغولبهكارشدهاندكهتوانایيتدریسندارند
ولذاپژوهشســرابهنوعيیکحياطخلوتبرايآنهاشدهاست.بسيارياز
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نواحيآموزشوپرورشنيزبهكســرســاعاتموظفيپژوهشسراهایاحذف
آنهامبادرتنمودهاند.حتيبســياريازدانشآمــوزانازوجودمحليبهنام
پژوهشســرااطالعندارند.نویسندهكهخودمدیریتیکيازپژوهشسراهاي
تبریزرابهعهدهداردومشکالتكارراازنزدیکتجربهنمودهاست،سعيدارد
باطرحاینمســئلهكه»مشكالت و آسيب هاي پژوهش سراهاي دانش آموزي 
كدام اند؟« راه حل هایي را براي رفع مشكالت و آسيب هاي مورد نظر پيشنهاد 

كند«عواملمؤثردركاركردنامناسبپژوهشسراهاعبارتنداز:

برنامه ها و وظایف متعدد:پژوهشســراها،وظایــفوبرنامههاي 1
متعدديچونمسابقاتعلمي،آزمایشگاهي،جشنوارههايمختلف،

فراخوانهايپژوهشيوهمایشهايعلميرابرعهدهدارند.
هركــدامازاینبرنامههاازطرفيبهبرنامهریزيدقيق،عدمتداخلكالسها
وبرنامههــاوازطرفدیگربهزمانزیــاد،امکاناتوبودجهكافينيازمندند.
مثاًلبرايموفقيتدرجشــنوارهيجوانخوارزميالزماســتكالسهايآن
بهگونهايبرنامهریزيشودكهاوالًميانكالسهاتداخلنشودثانيًاامکاناتالزم
وكافيچونجاووسایلآزمایشــگاهيبرايآمادگيوهدایتدانشآموزان
وجودداشتهباشد.اینبرنامههابهدليلزمانبَريونيازبهامکاناتكافيموجب
ميگرددهمينكهدســتاندركارانپژوهشسراميخواهندتدابيرالزمرابراي
جشنوارهخوارزميهماهنگسازند،برنامهدیگريمثلجشنوارهجابربنحيان

ازراهميرسد.درنتيجهبرنامهيدومبهشکلصوريبرگزارميشود.

مشكل نيروي انساني: دراســاسنامهاوليهيپژوهشسراهادرسال 2
81،فضايپيشبينيشــدهتنهاشاملآزمایشگاههايفيزیک،شيمي،
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زیستوكارگاهكامپيوترميشــد،امادربخشنامهيسال92عالوهبرآنها،
فضاهايدیگريچونرباتيک،هوافضا،نانو،پژوهشریاضي،نجوموخالقيت
نيزاضافهشــد)2(.كهبایدگفتراهاندازيهركدامازاینهاباامکاناتكافيبه
بودجههايكالننيازمنداست.عالوهبراینمتخصصانهركدامازرشتههاباید
ازبيندبيرانرســميآموزشوپرورشباشــندكهبهجــزدرمورددرسهاي
فيزیک،شــيمي،زیســتوكامپيوتر،تأمينآنهابسياردشواروحتيناشدني
اســت.مشــکلدیگر،نبودپُســتمعاونتدرپژوهشسراهاستكهموجب
ميشــودبســياريازكارهابهگردنمدیربيفتد.درنتيجهمدیرنيزدرزیربار
حجمكارزیادیاانجامبرخيبرنامههارالغوميكندیااینکهبرخيرابهشکل

صوريونمایشيانجامميدهد.

نبود ردیف بودجه مشــخص:درماده12اساسنامهپژوهشسراها، 3
منابعماليآنها،سهمنبعدرنظرگرفتهشدهكهعبارتانداز»اعتبارات
تخصيصيازســويشوراهايآموزشوپرورشاســتانهاومناطق؛مؤسسات
محليازقبيلشــهرداريها،مراكزعلميوپژوهشــيوبنگاههاياقتصاديو

نهایتًاكمکهايمردمي«.
بنابراینپژوهشســراهارسمًادارايردیفبودجهخاصينيستند.همينامر
موجبميشودتا»برخيپژوهشســراهابهتدریجباانحرافازاهدافاصلي
خودبرايتأمينهزینههايخوددستبهبرگزاريكالسهايكنکوروتقویتي

بزنند.«)4(.

مسئله كنكور:براساسمادهي7اساسنامهيپژوهشسراهادرسال 4
81،دانشآموزانواجدشــرایطبرايعضویت،دانشآموزاندورهي
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متوســطهوپيشدانشگاهيهستندباشــرایطيچونداشتنرتبهدرمسابقات
علميویادانشآموزانرتبهاولتاپنجمدرهرپایهورشتهتحصيليدرهمهي
مدارس.امااینامردرعملمحققنشــدهاســت.زیرادانشآموزان،خصوصًا
تيزهوشــان،تمامينيرويخودراصرفموفقيــتدركنکورميكنند،چراكه
كنکورآیندهيشغلي،منزلتاجتماعي،نوعدرآمدوسبکزندگيآنانراتعيين
ميكندوسرنوشــتوزندگيشانرارقمميزند.دانشآموزانغيرممتازوگاه
كممایههمبادیدگاهكالستقویتيیارفعاشکالدرسيبهپژوهشسراهانگاه

ميكنند.
امروزكنکوربهحدياهميتداردكهپژوهشسراهافقطباوعدهموفقيتدر
كنکورميتوانندطرحهايخودرابهجلوببرند.زیرادانشآموزانيكهرتبهاول
تاسومكشاورزيجشنوارهخوارزميرابهدستآورند،بدونكنکوردرهمان
رشــتهايكهطرحارائهكردهاندميتواننددردانشگاههاپذیرششوند.بنابراین
كنکوربهشکلفعليمهمترینمانعبرسرراهحضوروعضویتدانشآموزان

دورهدوممتوسطهخصوصًادانشآموزاننخبهميباشد.

هزینــه ي زیاد، فایده ي كم:انجامكارپژوهشــيبرايدانشآموزان 5
عضوپژوهشســراازچندجنبهبسيارپرهزینهاست.اوالًهرطرحي
كهدانشآموزبخواهدآنرادرعملپيادهسازدبههزینهماليكمیازیادينياز
داردكهمتأسفانهپژوهشسراهافاقدچنينبودجهايهستندواگرهمبودجهاي
داشتهباشندبهدليلنامشخصبودننتيجهطرحازقبولآنسربازميزنند.ثانيًا
یــکطرحمدتهاوقتدانشآموزراميگيرد،تازهممکناســتبهموفقيت
نرسد،اگرهمبهموفقيتبرســدممکناستبهدليلتکراريبودنیانداشتن
ایدهينوآورانهازسويداورانردشوددرنتيجههمهزحماتدانشآموزبرباد
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رود.ثالثًابســياريازطرحهانيازبهگرفتنتأیيدیهازسازمانمربوطهدارندكه
اینامرمشــکالتاداريواجرایيخاصخودشراداشــتهوگاهامکانپذیر
نميگردد.نهایتًادانشآموزحتيباكسبرتبهبرتركشوريجشنوارهخوارزمي
باعدمپذیرشبرخيدانشگاهها،بهدليلندادنكنکور،مواجهميشود.بنابراین
دانشآموزاننميخواهندخــودراواردیکبازيبکنندكهدارايهزینهمالي،
زمانيوریســکدرموفقيتاست.پسبهترینگزینهراسرمایهگذاريمستقيم

دركنکورميبينندكهراهيآزمودهشدهوكمریسکاست.

بنيادین تحــول ســند پژوهش محوري:  به جــاي  آموزش محوري  6
آموزشوپــرورشدرراهکارهاي23/2،18/3،11/7،1/23و23/3به
موارديچونایجادشــبکهپژوهشيدرقالبشبکهملياطالعاتوارتباطات،
گســترشفرهنگتفکروپژوهش،حمایتهايمــاديومعنويازطرحهاو
نوآوريهايتربيتيبومي،انتشــاریافتههايپژوهشي،ایجادبانکاطالعاتيو...
اشارهدارد)5(.اماباوجوداین،شيوهيیادگيريدركشورماآموزشمحورونه
پژوهشمحوراســت.شيوهيآموزشمحورمثلایناستكهفرديشناكردنرا
ازطریقخواندنكتابآموزششــنایادبگيردنهاینکهشــناراعماًلدراستخر
تمرینكند.كنکوراوجشــيوهآموزشمحوراســتكهدرآن،فقطحفظياتو
آموزشهايیاددادهشــدهونهاستعدادومهارت،موردامتحانقرارميگيردو
مجوزورودبهدانشگاههادادهميشود.ورودبهدانشگاهنيزموجبكسبمزایاي
اجتماعيشدهوسرنوشتمثبتيبرايفردبهبارميآورد.درمقابل،دانشآموزاني
كهدرپژوهشسراهابهشيوهيپژوهشمحورفعاليتميكنند،معموالًنميتوانند
دركنکورموفقشــوندومدركيدانشگاهيبگيرند.درنتيجهازنظراجتماعي،

آیندهشغليونوعدرآمدسرنوشتمبهموگاهتاریکيپيداميكنند.
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 راه حل 
موارداولتاســوم،كهدرباالمطرحكردیم،بيشــترمربوطبهسطحُخردیا
سازمانداخليپژوهشسراهاوسهموردبعديمربوطبهسطحكالنیاساختار
آموزشوپرورشميباشــند.بنابراینبرايتغييروضعيتساختاريمذكور،سه

تغييرضرورياست:
1. تحول در نظام كنكور:اگرامتحانكنکوربهشيوهايبرگزارگرددكهدر
آننهمحفوظاتدانشآموزبلکهتوانپژوهشومهارتعملياوموردسنجش
قرارگيرد؛دراینصورت،شــاهدهجوماكثردانشآموزانخصوصًاتيزهوشان

بهپژوهشسراهابرايیادگيريمهارتهايعمليوپژوهشيخواهيمبود.
2. پژوهش محوري به جــاي آموزش محوري:اگرپژوهشبهیکارزشو
اولویتاساســيبرايكشورتلقيشود؛آنگاهنتایجدرسطحعمليوهنجاري
خودرانشــانخواهدداد.تبدیلپژوهشبهیکارزش،زمانيعمليميشود
كهراهحلمشکالتجامعهنهدرافکارسليقهايوایدئولوژیکيبلکهدرتحقيق
علميجستوجوشودتانخبگانعلميبتوانندمهمترینجایگاههاياجتماعي
رابهدســتآورندوشایستگيهايپژوهشــيبهیکيازمهمترینمعيارهاي

تحرکاجتماعيتبدیلشودو....
3. واحد درسي »پژوهش و مهارت عملي«:اگریکواحددرسيمثاًلتحت
عنوان»پژوهشومهارتعملي«دربرنامهدرســيدانشآموزانقراردادهشود
ومتوليآننيزپژوهشســراهاباشند،دراینصورت،دانشآموزاندرسایهي
یکتوفيقاجباريباپژوهشســراهاآشناميشوندوحضورومشاركتآنها

موجبتحرکورونقپژوهشسراهاميشود.

منابع
1. برگرفته از بخش نامه ي »اساس نامه ي پژوهش سراهاي دانش آموزي«، شماره 420/28، مورخه 1381/11/14.
2. بخش نامه »توسعه و فعال سازي پژوهش سراهاي دانش آموزي«، شماره 400/226021 مورخه 1392/10/25.
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3. پارسانيا، حميد و ديگران )1393(، جامعه شناسي )1( 243/1، نشر كتاب هاي درسي ايران.
4. خباز مريم، »پژوهش سراهاي دانش آموزي؛ مهجور و بي امكانات«، روزنامه جام جم، شماره 3946، مورخه 1393/1/23.

5. سند تحول بنيادين آموزش وپرورش، آذر 1390.
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شهاب فطين
كارشناسارشدرشتهيمشاوره،مدرسمراكزتربيتمعلماستاناردبيل

پژوهــشدرعمــل،نوعخاصیازتحقيقاتعلمیاســتكهبرمســائلو
مشــکالت»اینجا«،»اكنون«و»همينموقعيت«متمركزاستوبرایدستیابی
بهراهحلهایمسئلهيحاضرتأكيددارد]نادریوسيفنراقی،1373[.ایننوع
ازتحقيقتوســطخودافراددرگيردریکمسئلهوبرایحلآنانجاممیگيرد.
عمل،محوراساســیآناســت.یعنیاینكهافراد،عملخودرادرحينكارو
فعاليتموردپژوهشقرارمیدهند.هدفاصلیاینپژوهش،بهينهســازیامور،
حلمشــکالتوموانعكاری،تغييردروضعيتموجودوتبدیلآنبهوضعيت

مطلوباست]قاسمیپویا،1381[.
امروزهبسياریازنظامهایآموزشی،پژوهشدرعملراجزوآموزشهایضمن
خدمــتمعلمانخودقراردادهاند،زیراروزبــهروزنگرانیمعلمانازعدمارتباط
تحقيقاتآموزشیرسمیوآكادميکبادنيایواقعیوملموستدریسویادگيری
بيشــتریمیشــود]گویا،1372[.وجودروزافزونمشکالتومسائلآموزشیو
رفتاریدانشآموزانازیکســوومسئلةجداییپژوهشهایرسمیودانشگاهی
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ازعملآموزشوپرورشازســویدیگر،باعثشدهپژوهشدرعملاهميتو
ضرورتیابدوروزبهروزبرانجامآندرمحيطهایآموزشیوپرورشیتأكيدشود

]مهرمحمدی،1379[.
معلماندرمياندستاندركاراننظامآموزشی،بيشترینسهمومسئوليترادر
تحققاهدافآموزشیوپرورشــیدارند،چونبهطورمستقيمدرفرایندیاددهی
ـیادگيریدركالسدرسدرگيرند.برایناســاس،انتظاراتآموزشیوپرورشی
درصورتــیواقعيــتمییابدكهخودمعلماندرشــناختمســائلمربوطبه
آمــوزشویادگيریبهطورعملیواردشــدهوبرایحــلآن،بهطورآگاهانه
وعلمــیاقدامكنند]مهرمحمدی،1379[.معلمانیكــهفرایندتدریسخودو
یادگيریدانشآموزانرابارویکردعلمیوپژوهشیموردتوجهقرارمیدهندو
میكوشــندبهروشهایعلمیمسائلومعضالتموجودراحلكنند،همچون
یکپژوهشــگرعملمیكنند.باتوجهبهاینامر،پژوهشدرعمل،گامیاست
مؤثــركهمعلمــانازطریقآنمیتوانندبهصورتفــردییاگروهی،عملکرد
خودودانشآموزانرابهتربشناســندوراههاوروشهایبهبودواصالحآنرا
كشفكنند]بازرگان،1372[.پژوهشدرعملباعثمیشودمعلمانواقعيتهای
موجــودرادركالسدرسخودبپذیرندودرجهتتغييروضعيتنامطلوببه
وضعيتمطلــوبگامبردارند.عالوهبرآن،پژوهشدرعمل،توانبرنامهریزی
آموزشــی،بالندگیوتحرکحرفهایراافزایشمیدهد،نوآوریوخالقيترا
درحيطةآموزشیموجبمیشودوبهترینومناسبترینراهبرایحلمسائل

آموزشیوتربيتیاست.
اگــرمعلماناینروشپژوهشــیرایادبگيرندودرعملبرایحلمســائل
آموزشیوپرورشــیازآناســتفادهكنند،خيلیازمعضالتآموزشیموجودرفع
میشود،افتتحصيلیكاهشمییابد،مشکالترفتاریدانشآموزانحلمیشود
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وروزبــهروزبركيفيتآموزشویادگيریافزودهمیشــودوتوانحرفهایخود
معلمانافزایشمییابد.

 مراحل پژوهش در عمل 
پژوهشدرعملازچهارمرحلةعمدهتشــکيلیافتهاســتكــهعبارتانداز:
1.مرحلةآمادگی؛2.مرحلةتشخيص؛3.مرحلةتغيير؛4.مرحلةارزیابی.درزیربه

طورخالصهبههریکازاینمراحلاشارهمیشود]قاسمیپویا،1381[.
1.  مرحلة آمادگی:اینمرحلهشاملدانشومهارتهاییاستكهمعلمپژوهنده
بایــدآنهاراداراباشــدتابتواندپژوهشخودرابررســیوبایکبينشعلمی
انجامدهدوازدخالتدادنتعصباتشخصیوسليقةفردیدرامرپژوهشاجتناب
ورزد.ایــندانشهاومهارتهاعبارتانــداز:چگونگیبرقراریوحفظروابط
اجتماعیوبينفردی،شناســاییگروههایمرتبطباپژوهش،توسعةمهارتهای
فــردیموردنيازبرایپژوهشوكاربادیگــران،مالحظاتعملیواخالقیدر
انجامپژوهش،آشناییباروشهاوفنونجمعآوریاطالعات،ثبتوطبقهبندیو

چگونگیاستفادهازآنها.

2. مرحلة تشخيص:دراینمرحله،موضوعومسئلةپژوهشمشخصمیشود.
محققبااســتفادهازفنونوروشهایجمعآوریاطالعات،مسئلهایراكهباآن
مواجهاســت،اثباتوروشنمیسازدوبهتوضيحوتوصيفوضعيتموجودو
یادگيریودرنهایتبهتعبيروتفسيردادههایگردآوریشده حالشرایطآموزشیـ
میپردازد.دراینقســمت،تناقضهاوتضادهاازبينمیرودوزمينةارائةراهحل
فراهممیشودوراهحلهاوراهکارهایانتخابی،بررسیونقدمیشوندتابهدرستی

انتخابشوند.
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3. مرحلة تغيير:دراینمرحله،محققراهحلهایانتخابیرادرموقعيتوشرایط
آموزشــیویادگيریاعمالمیكند.درحينایجــادتغييراتمطلوب،بهارزیابی
راهحلهامیپردازدودرصورتلزومتغييراتالزمرادرعملبهوجودمیآورد.

4. مرحلة ارزیابی:آخرینمرحلهيپژوهشدرعمل،مرحلهيارزیابیاســت.
معلمپژوهندهنتایجكارخودراطبقشواهدواسنادمعتبرموردقضاوتوداوری
قرارمیدهدومؤثرشدناقدامجدیدخودراباعينيتوصداقتگزارشمیكند.
اگراقدامویتأثيریدرحلمشکلنداشتهباشد،بدونهيچگونهتعصبفردیآن

رامیپذیردودنبالراهحلهایدیگریمیگردد.

 ويژگی ها و خصوصیات معلم پژوهنده  
معلمپژوهندهكهباانجامپژوهشدرعملوارائةگزارشآنشــناختهمیشود،

ویژگیهایزیرراداراست:
1.نسبتبهمعضالتومشکالتآموزشیورفتاریدانشآموزانخودحساساست

وبرایرفعوحلآنهااحساسمسئوليتمیكند.
 2.درمواجههبامسائلآموزشیوتربيتی،ازنوعیبينشعلمیبرخورداراست.

3. ازكتمانكردنمشکالتآموزشیكالسدرسخودمیپرهيزدوآنراباتمامی
وجودمیپذیرد.

4.درحلمســائلآموزشیوپرورشــیبادیگرانهمکارینزدیکداردوبهكار
گروهیوتيمیمعتقداست.

5.میكوشــدتعصباتشخصیوســليقههایفردیخودرادرتفسيروارزیابی
مسائلآموزشیدخالتندهد،بلکهآنهاراعينیترسازد.

6.بافنونوروشهایپژوهشآشناستوآنرادرعملبهكارمیگيرد.
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7.رازداراستوحقوقافراددرگيردرپژوهشراكاماًلرعایتمیكند.
8. فرصتنقدازكارهایخویشرابهدیگرانمیدهد.

9. ازافکارنوواندیشههایجدیددرامرآموزشاستقبالمیكند.
10.دائماًبهدنبالتغييراستوازروزمرگیاجتنابمیكند.

11.درتشخيصمسئلهوحلآن،نظامدارمیاندیشدوبهتمامیابعادآنتوجهدارد.
12.مسائلاخالقیواعتقادیرادرامرپژوهشرعایتمیكند.

 راه های توسعه ي پژوهش در عمل 
ازجملهایدههایاساســینظامتعليموتربيتایناســتكههرمدرسهبهیک
پژوهشکده،هرمعلمبهیکمحققآموزشیوهردانشآموزبهیکدانشمندكوچک
تبدیلشود.برنامههایمعلمپژوهندههمينایدهرادنبالمیكند.معلمانیكهشخصًا
نواقصومشکالتجریانآموزشویادگيریرابهپژوهشمیگذرانند،بهمراتب
بهترومؤثرترازتحقيقاترســمیعملمیكنند.چوندربرخیموارد،تحقيقات
رســمیجوابگویحلمسائلومشــکالتدرونكالسنيست]مهرمحمدی،
1379[.بنابراین،معلمانبرایبهسازیفرایندتدریسخودویادگيریدانشآموزان،
نيازمندپرداختنبهپژوهشعملنگرهستند]قاسمیپویا،1381[.حالكهپژوهش
درعمــل،یکضرورتاجتنابناپذیردرمقولةتعليموتربيتبهحســابمیآید،
چگونهمیتوانآنراتوســعهدادوكيفیســاخت؟برایتوسعهوكيفيتبخشی
بهاقدامپژوهیهاوپرورشوارتقایمعلمانپژوهنده،بایددرســهبُعدآموزشی،

انگيزشیواجراییاقدامشودكهدرزیربههریکازآنهاپرداختهمیشود:
الف ( بُعد آموزشی:شاملكليةفعاليتهاواقداماتیاستكهازقبلطراحیشده
تابهیادگيریدرزمينةپژوهشدرعملدرمعلمانمنجرشودكهبهقرارزیراست:
1.تهيهوتدوینجزوهیاكتاببهزبانســاده،همراهبامثالدرموردپژوهشدر
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عملوتوزیعآندربينشركتكنندگاندربرنامهيمعلمپژوهنده.
2.برگزاریكارگاهآموزشیـحضوریبرایمعلمانشركتكنندهدربرنامةمعلم

پژوهندهبهصورتمنطقهایواستانی.
3.انتخابپشتيبانپژوهشیدرهرمنطقهبرایراهنماییمعلمانپژوهندهدرمراحل

پژوهش.
4.معرفیكتابومجلههایمرتبطباموضوعپژوهشبهمعلمانپژوهنده،توسط

پشتيبانپژوهشی.
5.برگزاریجلساتتوجيهیبرایمدیرانومعاونانمدارسیكهپژوهشدرعمل
درمدارسآنانجریاندارد؛بهمنظورآگاهیبيشتروهمکاریبامعلمپژوهنده.

ب( بُعد انگيزشی:شاملكليهياقداماتیاستكهمیتواندمعلمانرابرایانجام
پژوهشدرعملبرانگيزاندورفتارآنانرابهاینجهتسوقدهد.برایترغيبو

تشویقمعلمانپژوهندهمیتواناقداماتوفعاليتهایزیرراانجامداد:
1.درنظــرگرفتنبودجهيپژوهشــیبرایانجامپژوهــشدرعملوپرداخت

حقالتحقيقبهمعلمانپژوهنده.
2.اعطــایبُنكتاببهمعلمانپژوهندهبرایخریدوتهيةكتابهایموردنيازبا

موضوعپژوهش.
3.تشویقكتبیمعلمانپژوهندهدرمناطقونواحی،توسطرؤسایمناطقونواحی

وتشویقكتبیپژوهشهایبرترتوسطمدیرانكلآموزشوپرورشاستانها.
4.چاپاقدامپژوهیهایانجامیافتهدراستاندرهرسالتحصيلی،باناموعکس

پژوهشگردریکمجموعه.
5.امتيازدهــیبهپژوهشدرعملبرایانتخابمعلمنمونه،ســازماندهیمحل

خدمتوارزشیابیازعملکرددرمدرسه.
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6.برگزاریجشــنوارهيمعلمانپژوهندهدرهرسالتحصيلیوتجليلازآنانبه
صورتاستانی.

ج( بُعد اجرایی:اقداماتوفعاليتهاییرادربرمیگيردكهبيشترجنبهيسازمانی
واداریدارد.بهبرخیازآنهااشارهمیشود:

1.انتخابپشتيبانپژوهشیوصدورابالغآندرهرمنطقهواعالمبرنامهيكارو
راهنماییویبهمعلمانپژوهنده.

2.صــدورمعرفینامهبهمعلمانپژوهندهبرایاســتفادهازكتابخانههایمراكز
آموزشعالی،سایتهایرایانهایومراكزمشاوره؛درصورتلزوم.

3.صدورابالغبرایمعلمپژوهندهوارســالبهمــدارسبرایهمکاریمدیرو
معاونانباوی.

4.ارســالنامهبهمدیرانبرایهمکاریبيشتربامعلمانپژوهندهوفراهمسازی
شرایطپژوهش.

5.دراختيارگذاشــتنوســایلوابزارموردنيازبرایپژوهشازسویمدارسو
ادارات.

منابع 
1. بازرگان، عباس)1372(. »اقدام پژوهی و كاربرد آن در تعليم وتربيت«.فصل نامۀ تعليم وتريبت. سال نهم. شماره 3 و 4. تهران.

2. قاسمی پويا، اقبال)1381(. »راهنمای عملی پژوهش در عمل«. انتشارات پژوهشكدۀ تعليم وتربيت. تهران. 
3. گويا، زهرا )1372(. »تاريخچۀ تحقيق عمل و كاربرد آن در آموزش«. فصل نامۀ تعليم وتربيت. سال نهم شماره 3 و 4. تهران.
4. مهرمحمدی، محمود )1379(. جستارهايی در پژوهش در قلمرو آموزش و پرورش«. انتشارات پژوهشكدۀ تعليم و تربيت. تهران.

5. نادری، عزت اهلل و سيف نراقی، مريم )1373(. »روش های تحقيق و چگونگی ارزش يابی آن«. انتشارات بدر. تهران. 
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 اقدام پژوهي چراها و چگونگي ها 

مترجمان: احمد شریفان، سيده ربابه ریاضي، شهربانو سرداري
نویسنده: الين ویلسون

 اشاره 
در این مقاله به معرفی اصول و فرایندهای اقدام پژوهی پرداخته می شــود. عالوه 
بر این، به منظور نشــان دادن اینكه چگونــه می توانيد اقدام پژوهی خود را انجام 
دهيد، از گزارش های پژوهشی منتشر شــده ی مربوط به پژوهشگران متخصص 

استفاده می شود.

 رهنمودها 
زمانخاصیرابهاقدامپژوهیاختصاصدهيد.

درصورتامکانبادوستیمنتقدیابهصورتگروهیكاركنيد.
برایصرفهجوییدروقت،درجمعآوریاطالعاتازحمایتهایاداریاستفادهكنيد.
برایبرنامهریزیپژوهش،ازمدرساندانشگاهییاسایركارشناسانمشاورهو

راهنماییبگيرید.
قبلازشروعاقدامپژوهی،پيشينهیپژوهشیمربوطبهموضوعرامطالعهكنيد.
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 اقدام پژوهی به چه معناست؟ 
معلماناغلبدركالسدرسبامســائلیروبهرومیشوندوبرایرفعآنها
فعاالنــهتالشمیكننــد.همزمانباتغييراتیكهمعلمبرایحلمســائلكالس
درسشدرفعاليتهایآموزشیخودبهوجودمیآورد،شواهدمربوطبهاثربخش

بودنآنراجمعآوریمیكند؛بهاینفرایند»اقدامپژوهی«میگویند.
بهدليلوجودطيفگســتردهیروشهایآموزش،تفسيرهایزیادیدربارهی
اقدامپژوهیارائهشــدهاست.باوجوداین،درهمهیاینتفسيرهاازاقدامپژوهی،
مفهومیمشترکدیدهمیشودوآنتغييرفعاليتهایآموزشیبهمنظورحلمشکل

موجودبهوسيلهیمعلمپژوهشگراست.
ویژگیمهمدیگراقدامپژوهیایناستكهبهوسيلهیكادرمؤسسهیآموزشی
انجاممیشودنهافرادیخارجازمؤسسهكهمعموالًبهمطالعهیفعاليتهایمعلمان

ودانشآموزاندركالسدرسمیپردازند.
اقدامپژوهیمدرســهمحورمربوطبهجســتوجوومطالعهدربارهیاعمالو
موقعيتاجتماعیانساناستكهمعلمانآنهاراتجربهمیكنند.معموالًانگيزهی
پژوهشبراســاسموقعيتیكهازبرخیجهاتغيرقابلقبولبودهاست،ایجاد
میشودوضرورتداردكهتغييریدرآنصورتگيردیاپاسخیعملیبرایآن
ارائهشود.بنابراین، اقدام پژوهی با مشكالتی كه معلمان در ضمن فعاليت های 
آموزشی روزانه ی خود در محيط آموزشی تجربه می كنند، شكل می گيرد؛به

هميندليلدرمقایسهباسایرروشهایپژوهش،روشیانعطافپذیراست.

 نحوه ی اجرای اقدام پژوهی در کالس درس 
دراصل،هنگامیكهمعلماجرایاقدامپژوهیرادركالسدرسبهعهدهمیگيرد،
رویکــردجدیدیراموردآزمایشقرارمیدهد،رویدادهایاتفاقافتادهدركالس
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درسرامطالعهمیكند،یافتههایشرابادیگراندرميانمیگذارد،نظركارشناسان
راموردبررسیومطالعهقرارمیدهدوسپسدرپرتویافتههایپژوهش،مسئلهی

پژوهشرابررسیوبازنگری،وفرایندپژوهشراتکرارمیكند.

 طراحی اقدام پژوهی 
معلمبایدبرایبهكارگيریطرحآزمایشــیاش،تمركزخودرابرتدوینسؤال
قابلتحقيقمحدودكند.اینسؤالتحقيقعبارتاستاز:»آیادرصورتیكهبه
دانشآموزانمروشسادهیتجزیهوتحليلموضوعاتپيچيدهرایادبدهم،آنها
میتواننداســتداللبهتریراارائهكنند؟«مرحلهیبعدنهتنهاشاملبرنامهریزی
برایایناســتكهچگونهاوفعاليتشراجهتكمــکبهدانشآموزانشبرای
تجزیــهوتحليلموضوعاتپيچيدهتغييردهد،بلکهروشجمعآوریشــواهد
معتبربهمنظورپایشتأثيــرروشجدیدوتجزیهوتحليلاطالعاترانيزدربر

میگيرد.

 اقدام و مشاهده ی مداخله 
معلمســؤالپژوهشخودرابهدوقســمتتقســيممیكند.ابتــدابهدنبال
شــواهدتواناییدانشآموزانبرایتجزیهوتحليلموضوعمیگرددوسپسبه
جستوجوینحوهیشکلگيریاستدالالتدانشآموزانمیپردازد.جمعآوری
دادههاشــاملضبطگفتوگویدانشآموزاندرگروه،یادداشتهایمربوطبه
مشــاهدهینحوهیتدریسبهوســيلهیهمکاران،پيگيریمداخلهواستفادهاز
كاوشتشــخيصیبرایپیبردنبهنظردانشآمــوزاندربارهیمفاهيموروش
تدریسمیشــود.همچنينمعلمنوشتههایدانشآموزانراتجزیهوتحليل،وبا

گروهیازآنانمصاحبهمیكند.
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سؤال پژوهش:
آیا دانش آموزانم زمانی كه

روش ساده ی تجزیه و تحليل موضوع
را به آنان یاد بدهم، می توانند
استدالل  بهتری ارائه كنند؟

طرح:
الف( نحوه ی آموزش تجزیه و تحليل
موضوعات پيچيده به دانش آموزان

ب( نحوه ی جمع آوری داده ها به منظور
كنترل اثربخش آموزش 

ج( نحوه ی تجزیه و تحليل داده ها

بازخورد:
تجزیه و تحليل شواهد: آیا مشكل

 حل شده است؟ در صورت حل نشدن
مسئله، برای مرحله ی بعدی تصميم گيری كنيد.

 آیا سؤال جدیدی ایجاد شده است؟

بازنگری طرح:
اصالح برنامه به منظور پاسخ دادن
به سؤال جدید كه از چرخه ی اول

ناشی شده است.

عمل و مشاهده:
اجرای روش آموزشی جدید و

فرایند جمع آوری داده ها

حی
طرا

عمل و مشاهده

عمل و مشاهده

بازخورد

بازخورد
رح

ی ط
گر

ازن
ب

 انديشه  و برنامه ريزی مجدد 
بعدازتجزیهوتحليلدادههاواندیشــهدوبارهینتایجناشــیازمداخلهی
بهعمــلآمده،معلمروشتدریسخودراتعدیــلمیكندومجدداًبهمداخله
وجمعآوریدادههابههمانروشقبلی)مرحلهیاولچرخهیاقدامپژوهی(

میپردازد.
برایواردشدنبهچرخهیدوماقدامپژوهی،الزماستاقدامپژوهیدرمرحلهی
دومدرقالبمجموعهیجدیدیازســؤالهامجدداًبرنامهریزیشود.اینعمل

میتوانداجرایاقدامپژوهیرادرمرحلهیدومامکانپذیركند.
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 رفتن فراتر از بازخورد در عمل 
هدفمعلمایناســتكهبيشتربيندیشدودرکخودراازعملیكهانجامداده
اســت،عميقتركند.معلمكالسشراازطریقمشاهدهیدقيقوتأملبردادههای
ناشیازاقدامبهعملآمده،آگاهانهموردبررسیومطالعهقرارمیدهد.اینمداخله

)اقدام(رویدادهایبیموردیاتغييراتنمایشیراشاملنمیشود.
شــکلدیگراقدامپژوهیباتغييراتاجتماعیازطریقتالشپژوهشیارتباط
دارد.چنينشرایطیممکناستایجابكندكهمعلمیاسایرپژوهشگرانتغييرات
مخاطرهآميزبزرگیراازطریقتعهدعميقبهتساوی،بهزیستیانسان،فهمعميقتر
وتوجهبهدیگرانایجادكنند.دراینشرایط،اقدامپژوهانكالسمحوربهعالقهی
شــخصیقویمرتبطباهدفاقدامپژوهــیوتواناییكاردرزمينهیتحقيقنياز
دارند.بنابراین،اقدامپژوهیشاملتغييراتاجتماعیبهمعنایانجامدادنمخاطرات
محاسبهشــدهوداوریهایعملیمحتاطانهدربارهینحوهیعملبهطورخاص
)غالباًمنحصربهفرد(درموقعيتهایكالسیاست.برایسایراقدامپژوهان،هدف
اوليه،توليددانشوچارچوبهاینظریاستكهكارورزانمیتوانندبرایبهبود

فعاليتهایخوددرزمينهیدرسییاموردعالقهشانطراحیكنند.
بنابراین،بهخاطرایناهدافگستردهاقدامپژوهیكوششمیكندخودراروش
مهمیازپژوهشعلمینشاندهد.پرسشهایزیادیهستندكهبایدبهآنهاپاسخ
دادهشــود؛ازجمله:آیااقدامپژوهاندرهنگامتحقيقواندیشهدربارهیكارشان،
بنيانهاینظریراایجادمیكنندواگرجوابمثبتاست،چگونه؟آیااقدامپژوهان
دانشجدیدیرادرنتيجهیتحقيقاتشــانایجادمیكنند؟اگرجوابمثبتاست،
چهنوعدانشی؟آیاایندانشمیتوانداعتبارداشتهباشد؟اینسؤالهادراینبخش

موردبررسیقرارمیگيرند.
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 ياد بگیريم چگونه می توانیم اقدام پژوهی را از طريق خواندن نوشته های 
کارشناسان انجام دهیم 

اقدامپژوهیفرایندیمتفکرانهودرعينحالمسئوليتیاصولیوسنجيدهاست
ومعموالًبهشواهدینيازداردكهازیافتههایپژوهشحمایتكنند.طبيعتاین
شواهدایناستكهپژوهشــگرانآموزشیحرفهایمشتاقانهآنهاراموردبحث
قرارمیدهند.درحقيقت،همچونهمهیانواعجستوجو،اقدامپژوهیارزشمند
است؛اگرچه،بسيارسختاستكهمعلماندرستیافکاردریافتیازاصالحاتیا
راهحلهارابرحسباینکهچهكسیدرنهایتازبهعهدهگرفتنكارهاسودخواهد

برد،موردبررسیقراردهند.
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 اقدام پژوهي راهي براي بالندگي 

دكتر صغري ملكي

هيچمعلمیازپيداشــدنگره،مشکلومسئلهدركارشخشنودنمیشود،اما
چهكنيمكهحرفهیمادرمسيريصافوهموارپيشنمیرودوزندگیحرفهای
مــاهرروزباچالشومســئلهایجدیدگرهخوردهاســتومابهعنوانمعلمان
حرفهایبایدباتأملبرمسئله،آنمشکلراحلوگرهپيشآمدهرابازكنيم.»اقدام
پژوهی«فرایندیاستكهدرآنمعلمانپسازبرخوردبامشکلدرصددحلآن
برمیآیند.آنانابتدا،ابعادمسئلهرابهدقتبررسیمیكنندوباجمعآوریاطالعات
ازمنابعگوناگونوابداعراهحلهایمتعدد،مناسبترینراهحلراانتخابواجرا
میكنند.معلمپژوهشگردرطولمدتاجرا،بهخوبیاوضاعرازیرنظرمیگيردو
تغييراترارصدمیكند:»آیامشکلدرحالرفعوبهبوداست؟«اونتایجاقدامش
راهوشيارانهتعقيبمیكندوشواهدیدالبررفعیابهبودمشکلجمعآوریودر

نهایت،باتمركزهمهجانبهمشکلراحلمیكند.
معلمباســپریكردنفراینداقدامپژوهی،نهتنهامشکلدنيایعملشراحل
میكنــد،بلکهباتکراراینفرایندهادرطــولزندگیحرفهایخود،كمكمحس
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خودكارآمدی،بالندگی،رشدوتوسعهيحرفهایپيدامیكند.عالوهبرآن،احاطهو
تسلطبردنيایعمل،معناسازی،تقویتخودیادگيری،پرورشخالقيت،پرورش
تفکرانتقادی،احساسمالکيتشخصیدریادگيری،پيونددنيایعملونظرو...از
سودمندیهایفراواناقدامپژوهیاست.گزارشزیراقدامپژوهییکمعلماست
كهگزارشپژوهشخودرابهصورتیکفيلمكوتاهوســادهي5دقيقهایروی
اینترنتقراردادهاستتاتماممعلماندنياازآناستفادهكنند.مااینفيلمراترجمه
وگزارشتصویریاینمعلمرابهشکلمکتوبدرآوردهایم.شماميتوانيدفيلماین
www.eb.roshdmag.ir:پژوهشراازطریقنشانياینترنتيزیرمشاهدهفرمایيد


سالممنجانامارگوسنهستم.اینویدیومطالعهیاقدامپژوهیمرابراییک
دورهيآموزشــیتوصيفمیكند.روزهابودبهمشکلیكهدرسركارداشتمفکر
میكردمومرتبرویآنتمركزداشتم.مندربرنامهایبهاسم»تفکرگروهی«،
دریــکكالسپایههــایاولودوم،مدیربرنامهبودم.هرروزدرطولزمانیكه
فعاليتهایكالســیرادرمدرسهانجاممیدادیمبهدانشآموزانممدادمیدادمو
متأســفانهبعدازیکهفتهتماممدادهایمنناپدیدمیشد.دوبارهدرهفتهیبعد
جامدادیراپرازمدادمیكردم،ولیبازهمدرآخرهفتهتنهاچندمدادشکستهو

ازكارافتادهداشتيم.
ازآنجاكهاینروشصادقانهیمنجوابنداد،ازآنبهبعداســمدانشآموزانی
راكهمدادقرضمیگرفتندیادداشــتمیكردموزمانیكهمدادرابرمیگرداندند،
جلوياســمآنهاعالمتمیزدم.اینروشجوابنــدادومنبایدهرروزبرای
پيداكردنمدادهادنبالدانشآموزانميگشتم.عالوهبراین،اینكارخيلیوقتگير
بود،چوننمیتوانستمهمهیاسمهاراعالمتبزنم،مگراینکهكسیبهمنكمک
میكردوچونبچههاخيلیكوچکبودند،هنوزبابرخیمهارتهابرایبرگرداندن
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وسایلآشنانبودند.اینتحقيقباعثشدمشکلمرابهدرستیمطالعهكنموسازوكار
مدیریتیجدیدیرابرایحلمسئلهيقرضدادنمداددركالسمایجادكنم.بعداز
جستوجويراهکاردراینترنتدربارهيمشکلبرگرداندنمداد،راهحلراپيداكردم:
اگــرمــنازدانشآموزانبخواهــمدرازایمدادچيزیراكــهبرایآنها
ارزشمنداستدرزمانقرضگرفتنمدادبهمنبدهندوآنشيءرازمانیكه
میخواهندمدادراپسبدهندپسبگيرند،آیاكمکميكندتعدادمدادهاییكه
درپایانكاربرگرداندهميشوند،بيشترشوند؟برایجمعآوریدادههایپایهای
خود،32مدادجدیدخریدموباماژیکرنگثابت،عالمتTTرارویآنها
نوشــتم،كهمخففتفکرگروهی)think together(بود.درطولنهروز،این
مدادهارابراساسسازوكارصادقانهيقبلیبهدانشآموزانقرضمیدادم.هر
روزجعبهیمدادرارویميزمیگذاشــتم.بچههاآزادانهمدادهارابرمیداشتند
ودرانتهایروز،درصورتیكهتمایلداشــتند،آنهارابرمیگرداندند.سپس
سازوكارمعاوضهراابداعكردم.منروزقبلازاجرایاینروش،برایبچهها
دربارهيمعاوضهتوضيحدادمتاجایسؤالیباقینماند.بهآنهاگفتم،روزبعد
كهبهكالسمیآیند،بایداشــياییرابهمنبدهندتادرازایآنبهآنهامداد
بدهم.روزبعد،مندوباره32مدادداشــتمكهرویآنهاTTنوشتم.جعبهی
مدادرارویميزگذاشتمویکدانشآموزرابهعنوانمبصرمسئولكردمتادر
ازایتحویلگرفتنچيزي،بهدانشآموزانمدادبدهد.اوموقعبرگشــتمداد
اشيارابهدانشآموزانپسمیداد.درطولنهروزازاینروشاستفادهكردم.

  نتیجه گیری  
ازاینتحقيقنتيجهمیگيرم،دانشآموزانعاملاصلیدرمدیریتكالسهستندكه
شمااعمالمیكنيد.قبلازاین،دانشآموزانانگيزهایبرایبرگرداندنمدادنداشتند،
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چونهيچعواقبیدرانتظارشاننبود،روشمعاوضهیجدیدبهدانشآموزانمناین
امکانرادادتادرمقابلمدادیكهقرضميگيرند،حسمسئوليتپذیريپيداكنند،
زیرامیخواستندآنچهراكهنزدمنامانتگذاشتهبودنددریافتكنند.منازاینروش
دركالسمهمچناناستفادهكردمواینروشنهتنهاتأثيرگذار،بلکهكارامدنيزبود.
نمایندهیكالسمن)مبصر(درجمعآوریمدادهاكمکوازوسایلبچههانگهداری
میكند.اینروشبهلحاظزمانیمقرونبهصرفهوكمزحمتاست.دیگربهدنبال

مدادهانيستموهربارتعدادبرگشتيهايآنهابيشترمیشود.

 نتايج 
ســازوكارمعاوضهپنجباربيشترازسازوكارقبليمؤثربود.درطولنه
روزاول،تعدادمدادهایمناز32به17رسيدوزمانیكهروشمعاوضه
رابهكاربردم،تعدادمدادهااز32به29رسيد.همانطوركهنمودارهانشان
میدهنددرروشجدیدمعاوضه،منكمترازپنجمدادازدستدادم.نمودار
سبزنشاندهندهیمدادهاییاستكهدرهردوروشبهدانشآموزانقرض
دادم.نموداربنفشنشــاندهندهیمدادهاییاستكهدرانتهایهرروزاز

دانشآموزاندریافتمیكردم.
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درطولزمان،بابرقراريراهکارجدید،منبهتدریجمدادهايكمتری
ازدستميدادم.نمودارزیرميزانروزانهیكمبودمدادهارانشانمیدهد.
خطقرمزنشــاندهندهیتعدادمدادهایبرگشتیدرسازوكارصادقانهو
خطآبینشاندهندهیتعدادمدادهایبرگشتیدرروشمعاوضهدرهر
روزاســت.هردوروشباتعدادمشابهیشروعشدندودرنيمهياین
دوره،درروشمعاوضه،منتنها2مدادازدســتدادم.درآخرهمدر
روشصادقانهمن15مداددر9روزودرسيستممعاوضهتنهاسهمداداز
دستدادم.بایداقراركنم،نتایجبرایمنخيلیشگفتآوربود.همکاران
مننيزچنينمشکليدرموردازدستدادنمدادهایشانداشتندوهيچ
كدامشيوهیمؤثریبرایقرضدادنمدادبهدانشآموزانشانپيدانکرده

بودند.منانتظارنداشتماینروشبهایناندازهمؤثرباشد.
عالوهبراین،ازآنجاكهدانشآموزاندوستنداشتنداشيايخودراگم
كنند،كمكمبعضیازآنهابهجایقرضكردنمدادوترسازدستدادن

اشياخود،مدادهایخودرابهمدرسهمیآوردند.
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اقدامپژوهيحرفهایدرمدارسایران،دربرخیموارد،مسيروهدفاصلی
خودراگمكردهاســت.آنانموضوعاتیجشنوارهپسندانتخابودرقالبیكه
بهایشاندستورمیشــود،صفحاتیراپروبهدبيرخانههامیفرستند.ازسوی
دیگر،برخیمســئوالندرمناطقنيزبهاینروندنمایشیوجشنوارهایشدن

اقدامپژوهیدامنمیزنند.
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 فرهنگ آموزش و پژوهش 
 تفاوت هاي اقدام پژوهي و درس پژوهي 

دكتر ابوالفضل بختياري
عضوهيئتعلميسازمانپژوهش

فرهنگ آموزش و پژوهش بيش از پيش مورد توجه صاحب نظران، پژوهشگران آموزشي 
و اندیشمندان عرصه ي علوم تربيتي و روان شناسي است. ادعا مي شود، هرگونه تغيير 
و تحولي در فرهنگ مدرسه و كالس باید به معلم و »معلمي« متوجه و متمركز باشد. 
كيفيت نظام آموزشــي به كيفيت معلم و معلمي بستگي دارد و اگر به تغيير و تحول 
فرهنگ معلمي مي اندیشيم، باید تدریس و »معلمي« معلم را اصالح و بهبود ببخشيم. 
این نكته منوط به آموزش گري و پژوهش گرِي خوب معلم اســت. معلمي كه خوب 
تحقيق كند، خوب یاد مي گيرد و خــوب یاد مي دهد. »معلم یادگيرنده« »دانش آموز 

یادگيرنده« تربيت مي كند و »معلم پژوهنده« »دانش آموز پژوهنده« پرورش مي دهد.

روشهايآموزشوپژوهشهمازآسمان)برجعاج(نظرونظریه)تئوري(به
ميدانعمل)زمين(واقدامنزولكردهاندوهرگونهنظریهوقتيارزشمنداستكه
درميدانعملواقدامبهكارآیدوبهتعبيرنگارنده،در»كفكالسدرس«یاريگر
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معلمدرمعلميوتدریسباشــد.اقدامپژوهــيوتدریسپژوهي)تدریسكاوي(
دوروشوایدهاندكهميتواننددركالسومدرســه،درفرایندبهبودوبهســازي
آموزشویادگيريبهمعلمكمکكنند.درایننوشتارنيمنگاهيبهاقدامپژوهيو

درسپژوهيخواهيمكردوسپسبهشباهتهاوتفاوتهايآنهاميپردازیم.

  نیم نگاهي به اقدام پژوهي و درس پژوهي  
اقدامپژوهيودرسپژوهيميتوانددرشناسایيوبهبوديمسائل)مشکالت(
آموزشيمدرسهوكالسدرسبهكليهيكارگزارانآموزشيكمکكند.اگرچههر
دوبااهدافوشرایطمتفاوتيپژوهشمعلمومعلميرارقمميزنند،وليهدف
اقدامپژوهيبهبودوبهسازيفرایندآموزشویادگيرياست.اقدامپژوهي)پژوهش
درعمل(هدفشتوصيفشــرایطیاپدیدههايمربوطبهنظامآموزشياست.با
اســتفادهازاقدامپژوهيميتوانموقعيتهاينامعينملموسمربوطبهاقدامهاو
عملياتآموزشيرامشخصكردودربهبودآنهاكوشيد)بازرگان،84:1395(.در
واقع،بهبودوبهسازيفرایندآموزشویادگيريیکيازاهدافاقدامپژوهياست،
وليدرسپژوهيبه»درس«)lesson(وبازاندیشيعملدركفكالسدرستوجه
وتأكيددارد.بهنظرميرســد،هركسيكهدرنظامآموزشيدستاندركاراست،
ميتواند»اقدامپژوه«باشــد،وليدرسپژوهيفقطتوسطمعلمشدنياست.براي
مثال،مدیر،معاون،مربيپرورشي،مدیرانحوزهيستادي،مدیرانمياني،مدیران
اجرایيوســرایدار)خدمتگزار(ميتوانندبهشناسایيوحلمسائل)مشکالت(
مبتالبهخودبپردازند،وليدرسپژوهيرافقطمعلمميتواندانجامبدهد.بنابراین،
هریکازافراديكهدرنظامآموزشيدستاندركارفعاليتهايآموزشي)پرورشي(
هستندوبهویژهبافرایندآموزشویادگيريسروكاردارند،ميتوانندبرايشناخت
مسائل)مشکالت(مبتالبهآموزشي)پرورشــي(وپيبردنبهراههايكاهشاین
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مســائل)مشکالت(اقدامپژوهيرابهطورانفراديوگروهيبهكاربرند.برخيهااز
اقدامپژوهيبهعنوان»پژوهشمشاركتيمعلمان«نامبردهاندوآنرا»معلمپژوهنده«
ناميدهانــد.دراینخصوصميتوانگفت،اگربهاقدامپژوهيودرسپژوهيازاین
منظرنگاهكنيم،درسپژوهيهممشــاركتفعالمعلمانراميطلبدوشباهتاین
دوازاینجنبهبســيارزیاداست.ســركارآراني)1378(اولينبارعنوانمطالعهي
درس)درسپژوهي(به»پژوهشمشــاركتيمعلماندركالس«رابهعنوانیکایده
برايبهســازيآموزشوغنيسازيیادگيريمعرفيكردهاستودربارهيچيستي
درسپژوهياینگونهآوردهاست:درسپژوهي)مطالعهيدرس(الگويعمليبازبيني
مداومالگوهايذهنيوبازاندیشيمشاركتيعملكارگزارانآموزشيوالگویيمؤثر
برايبهبودمستمرآموزشدرمدرسهاست)سركارآراني،33:1393(.اینالگوبهمثابه
روشنوینپژوهشدرعمل)اقدامپژوهي(وهستههايكوچکتحولدرآموزش،
درگسترشپژوهشوتوليددانشحرفهايدرمدرسه)وكالس(بهمعلمانكمک
ميكند.بهعالوه،برفرایندیادگيريگروهيوبهسازيمستمر)تدوینبرنامه،اجرا،
بازبيني،یادگيريوترویجیافتهها(مبتنياستوفرصتيبرايسهيمشدنكارگزاران

آموزشي)بهویژهمعلمان(درتجربههايیکدیگرفراهمميآورد.

تبيين 
مسئله

چرخه ي
درس پژوهي

طراحي

بازانديشيعمل

يادگيري

الگوي تدریس پژوهي )درس پژوهي( برگرفته از سركارآراني، 1394
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 شباهت هاي درس پژوهی و اقدام پژوهی 
1. كمکبهتوسعهوپرورشحرفهای

2. مشاركتیبودن
3.گروهی)تيمی(بودن)تأكيدبركارجمعی(

4.چرخهای)گردشی(بودن
5.شروعبامعلم

6.پژوهشیبودنكهباسؤالومسئلهشروعمیشوند.
7.كمکكردنبهترویجوگسترشعلم

8.كنارهمنگهداشتنمعلمتازهكاروباسابقهبرایهمآموزیوازدگرآموزي
9.نيازمنديبهنقادیفعالومتفکرانه)تفکرانتقادی(

10.مهمبودنزمانونتيجه
11.متمركزبودنبرمسائلواقعیمدرسهوكالس

12.كاربردیافتههاونتایجآنهادرعمل

 تفاوت هاي درس پژوهي و اقدام پژوهي 
درس پژوهي

1.نقطهيعزیمتعملاست.
2.هدفآنپرورشحرفهایمعلماست.

3.ماهيتآنبازاندیشی)تفکر(است.
4.بهبهسازیكالسدرسمياندیشد.

5.فقطدركالسومدرسهقابلاجراست.
6.بيشترارگانيکوكمترسيستماتيکاست.

7.خيلیجزئیومحدوداست.
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8. گروهی)تيمی(است.
9. طرحدرسوراهنماییعملخاصیاست.

10.برغنیسازیفرایندآموزشویادگيریتأكيدميكند.
11.بهبرنامهيدرسیتوجهميكند.
12.مبتنیبربرنامهيدرسیاست.

13.هدفاساسیآنیادگيریمعلماست.


اقدام پژوهی
1.عزیمتتئوریوعملاست.

2.هدفازآنانجامپژوهشدرحينعملاست.
3.ماهيتآنتفسيردادههاست.

4.بهبهسازیفرایندآموزشونتيجهيبهترميانجامد.
5.درهمهجاوهرسازمانیقابلاجراست.

6.بيشترسيستماتيکاست.
7.گستردهاست.

8.فردیهماجراميشود.
9.راهنمایعملخاصیندارد.

10.درآنشناختمسئلهوبهسازیعملدرمدرسهوسازمانهاموردتوجهاست.
11.درآنشناختمسئلهوكاربردیافتهدرمحلكارموردتوجهاست.

12.بهبرنامهيدرسیكاریندارد.
13.هدفعمدهيآنشناساییوحلكاربردآندرعملاست.
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  نتیجه گیري 
درسپژوهــيواقدامپژوهيدوایدهوروشبرايبهســازيوبهبودآموزشو
یادگيريدرمدرسهوكالسدرسهستندكهاگرچهتفاوتهاوشباهتهایيدارند،
وليهردویاريگرمعلمدرمعلميورویکرديبرايتغييروتحولدرمدرسهو

كالسدرسمحسوبميشوند.
اصلومنابعاینمقالهراميتوانيددرسایتeb.roshdmag.irپيداكنيد.
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شتاب فزاینده تغییر و تحول های دنیای کنونی تأثیر عمده ای بر 

ابعاد مختلف جوامع امروزی گذاشته است و بسیاری از نظام های 

از  یكی  شده اند  تغییرات  این  با  همراهی  به  مجبور  اجتماعی 

دارد،  افراد و جوامع  نظام ها، كه نقش مؤثری در سرنوشت  این 

آموزش وپرورش است كه برای همراهی با این تغییرات باید خود 

را پاالیش كند تا از كارایی و كارامدی الزم برخوردار شود. در این 

راستا یكی از روش هایی كه از دل مدرسه و كالس درس در نظام 

آموزشی پدید آمده است درس پژوهی می باشد. پژوهش و اجرای 

درس پژوهی در مدرسه زمینه ساز به سازی عمل كارگزاران آموزشی 

است كه بر چرخه پژوهش، یادگیری گروهی، كیفی و مشاركتی آن ها 

شامل تبیین مسئله، طراحی، بازاندیشی عمل و بازبینی یافته ها 

استوار است. پژوهش و درس پژوهی فعالیتی با حضور گروهی از 

معلمان، مدیران و معاونان مدرسه است كه طی آن در جلساتی 

درخصوص چالش های شغلی، پیشرفت های حرفه ای، آموزش یك 

درس مشخص، هم اندیشی درباره طرح درس و یا روش تدریس 

درباره  چاره اندیشی  یا  تفاهم  به  همگی  تا  می شود  نظر  تبادل 

درس پژوهی  و  پژوهش  اجرای  یابند.  دست  شده  مطرح  مسئله 

به  می توان  آن ها  جمله  از  كه  دارد  فراوانی  مزایای  مدرسه  در 

تولید علم تدریس اشاره كرد. و  یادگیری  ـ  یاددهی  بهبود فرایند 

پژوهش 
و تعالي مدرسه رشد   كانون 
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 درس پژوهی

 فرايند درس پژوهی

 درس پژوهی و تدريس فرصت ساز

 مدرسه و درس پژوهی

 نقش جشنواره ها در تدرويج پژوهش


