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 دکتر رضا ساکی1

 مقدمه

ترین فعالیت آموزشی از دیرباز مورد توجه پژوهشگران علوم تربیتی قرار داشته است. بهه هیهین ترین و پیچیدهمهم عنوانبهتدریس 

های فراوانی به مرحله اجهرا درآمهده اسهت. در ریس خوب و اثربخش، پژوهشهای یک تدلفهؤتاکنون با هدف شناسایی مترتیب نیز 

بر شناسایی و تحلیل نقهش دانهش، شایگهتگی، فرهنهب و باورههای  عیدتاًطی دو دهه گذشته، سیر مطالعاتی مربوط به این زمینه 

، 5بهه نقهل از ورایهز و بیدهارد 9990، 4، ریچاردسهون0991 3، ههارگریوز2،0991کارتر) معلیان بر فرایند تدریس متیرکز شده است

 تأثیرگهذار. مطالعهه گهرددمیمعلم در جریان تدریس بیش از پیش آشکار  9(. در این دوران است که نقش میتاز دانش عیلی0999

ی جدیهد با طرح نکات هاآننیود.  ترتازه ایمرحلهدوره زمانی، مگیر پژوهش در این حوزه را وارد  در این (0999) 7هیبرتو  استیگلر

آشهکار نیودنهد. نقهش  منهدنظام صورتی بهمعلیان  ایحرفهفرهنگی را بر انتخاب راهبردهای توسعه  هایتفاوت تأثیردر این زمینه، 

هیهین پهژوهش شناسهایی و  توسه معلیان و یادگیری دانش آموزان  ایحرفهیک راهبرد برتر در توسعه  عنوانبهدرس پژوهی نیز 

 معرفی گردید.

در فراینهد  9کهارگزاری فکهور عنوانبههنقهش معلهم را  ،ردیگیمبهره  8معلم پژوهنده رویکرددرس پژوهی که از مفروضات روش      

از خهرد جیعهی، موانهی پهیش روی تهدریس و  یریهگبهرهبها . در این رویکرد معلیان سازدیمتدریس و تولید دانش بومی برجگته 

 .دهندیمقرار  استفادهشناسایی و مورد  هاآنا برای مواجه با ر ییهاراهیادگیری را مورد تحلیل قرارداده، 

 پیشینه

مشهابه آن در سهایر  ییههاروش، گرچهه داننهدیمهمنتگب به معلیهان ااپنهی  عیدتاًرویکرد درس پژوهی به شکل و رویه کنونی را 

سال پیش مشهابه ایهن روش  51از قل که حدا دهدیم ارائه( شواهدی 0389گویا ) ازجیلهاست.  شدهگزارشآموزشی نیز  یهانظام

 0911 به قبهل از سهال به ااپن و منگدم آن اما بر اساس شواهد بارز، سابقه؛ است قرارگرفته مورداستفادهتوس  معلیان ایرانی نیز 

. چنهین دادنهدپژوهی، سبک تدریس خود را بهبود مهی. معلیان ااپنی از طریق درس(2118، 01)فرناندزو یوشیدا گرددیبرممیالدی 
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بهه  0یعنی در شروع دوران سلطنت می جهی 0871های از تدریس یکدیگر است، در حدود سال هاآن یپژوهشی که شامل مشاهده

-سال مندر به توجه به یک شهیوه صدکیها پس از گذشت بیش از ارائه گردید. این تالش 2معلیان ابتدایی ااپنی در دانشگاه سکوبا

رود کهه بیشهتر، یهک پژوهشهگر رفت و مهیتدریس مندر شد. در واقی از معلیان ااپنی این انتظار می دربارهی ااپنی برای پژوهش 

 قرارگرفتههآموزشهی  ههاینظامدر جهان منتشر و مورد اقبال فراوان  رویکرد اکنون نیا (.0383برت،استیگلر و هی)  آموزشی باشند

 است.

 معلم ایحرفهدرس پژوهی و رشد 

بهرای توسهعه آمهوزش و یهادگیری کهه مهدارس  .گهذاردیممعلیان از خود بر جای  یاحرفهرا بر رشد  ریأثتدرس پژوهی بیشترین  

رشهد  بهدون ،(2103دیگهران  و 4گروگها) اندبناشهده آمهوزان دانش یهایتوانیندارزش افزوده در دانش و  ایداد ( و3،2100)فینک

توسعه از باید  مدارس 9بهگازیبرای  است که نیچننیا .(2101، 5آمبروز) نخواهند بود چنین رسالتیمعلیان قادر به اندام  یاحرفه

 .(2102، 8معلیان آغاز نیود )لوییس و دیگرا ن 7یاحرفه

. موفقیت افتدیمسازوکارهای خاصی اتفاق  ینیبشیپیک فعالیت مگتیر با تیهید شرای  و  عنوانبهمعلیان نیز  یاحرفهتوسعه     

، بیش از هر چیز وابگته به حضور فعال ردیگیمتدریس را در بر  یهایگتگیشا یاستانداردسازمداوم رشد و این فعالیت که فرایند 

 و خودانگیخته معلم است.

الزم برای نیل به چنین موقعیتی است. چنین رویکردی که بر  ازینشیپ، معلیان یاحرفهپژوهش بنیاد ساختن جریان توسعه       

معلیان را  یاحرفهناظر بر توسعه  یهاتیفعالاز  یارهیزند، اجرای شودیمو شکوفا  گرفتهشکلگیری بگتر فرهنب آموزش و یاد

و در هیه  شودیمیک ارزش کلیدی شناخته  عنوانبهچنین موقعیتی است که یادگیری  در .(2104، 9)بنیون گرددیمموجب 

نیز بر ضرورت ایداد چنین ( 0999) هیبرتاستیگلر و  پژوهش .(2119، 01)کین لی و یلیامز ردیگیممورد حیایت قرار  هاتیفعال

 .ندینیایم دیتأکیادگیری  –موقعیتی در فرایند یاددهی 

. با این فعالیت، هیزمان کندیممعلیان پدیدار  یاحرفهچنین موقعیتی برای رشد  یسازفراهمدرس پژوهی شگفتی خود را در     

یک فعالیت اساسی که با  عنوانبه 00. عیل فکورانهدیآیممعلیان به مرحله اجرا در  یاحرفهوسعه ناظر بر ت یهاتیفعالاز  یارهیزند

از  -برای رشد حرفه معلم نیازپیشبعنوان یک  -ردیپذیمگوناگون صورت  یهادگاهیدمداوم عیل تربیتی و در پرتو  02بازاندیشی

 یهادگاهیداز  یریگبهرهدر واقی نگاه انتقادی به تدریس با  درس پژوهی( 2113، 03مینارد. گرددیمطریق درس پژوهی محقق 
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، باورها و هامهارتمگیر آزمون  در معلیان در یک بگتر عیلی، آن درنتیده که (2113، 0و دیگران )فرناندومختلف است 

 .(2،2103اینپرازیتا و چنگگری) گیرندمیخود در جریان تدریس قرار  هایتوانایی

 ینیآفرنقش یاحرفهتا در قالب افراد پژوهشگر و  ابندییمدرس پژوهی، فرصت  یهاگروهماندهی و عضویت در معلیان با ساز    

فعال به نظامی پویا برای تولید و اشاعه دانش  صورتی به، خود 4پژوهش مشارکتی با اجرای هاآن (.2105و هیکاران،  3)وودکنند. 

کار مشارکتی و ، در درس پژوهی .(2101، 7، ایزود2101، 9، اونو و فریا2114، 5بابر)گردند میعیلی و بومی تدریس مرتب  

مورد توجه خاص قرار  -فرهنب حامی آموزش و یادگیری از ییهامؤلفه عنوانبه –و تعهد بر یادگیری و پیشرفت  ییافزاهم

رنده ترکیب هنرمندانه دانش که در برگی 8دانش محتوای آموزشیبا اجرای درس پژوهی، هیچنین  (2100،نکفی) رندیگیم

، 9. )دیپایپیابدمیتوسعه  اییگانه طرز بهبا در نظر گرفتن شرای  بومی است،  مؤثرپداگوای با دانش موضوعی برای تدریس 

2103.) 

 دهیتدرنو  قرارگرفته دیتأکحامی آن مورد  یهاتیفعال؛ ارزش کلیدی یادگیری و شودیمدرس پژوهی در مدرسه آغاز  که یزمان    

 عنوانبهمفهوم مدارس  است که درس پژوهی بگتری برای تحقق نیچننیا .شودیمشوق آموختن و پیشرفت برانگیخته 

 .(0392، ساکی، 2117 00)پایت سازدیمرا فراهم  01یادگیرنده یهاسازمان

 مراحل درس پژوهی و یشناسروش

و از سوی  04از استدالل نظری سوکیکه از  است 03یلیاز استدالل ع شکلکی، 02یک پژوهش حین عیل عنوانبهدرس پژوهی 

 شودیمدریافت  09. در این رویکرد، واقعیت در یک چارچوب عقالنیت آزادمنشانهردیگیمفاصله  05دیگر از استدالل فنی و ابزاری

درس پژوهی را  انتویمهیچنین  .ردیگیمشکل با یادگیری مشارکتی و  پژوهی، دانش از طریق گفتگو درس در. (2119، 07الیوت)

یک طرح درس به این شکل که  .شودیمبا رویکردی کیفی هدایت  که دانگت 09مطالعات طراحی یا 08آزمایشی یهاطرح ازجیله

 .(0392ساکی، ) ردیگیمتهیه و در یک زمینه واقعی مورد آزمون قرار از معلمان  آزمایشی توس  یک گروه
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تدریس و در نتیده توسعه یادگیری دانش آموزان و هیچنین نیل به توسعه رای رفی مشکالت بیش از هر چیز کوشش ب     

(. پس از تشکیل گروه، اولین گام برای درس پژوهی، 2105، 0درس پژوهی است. )داتگر یهاگروهمعلیان مبنای فعالیت  یاحرفه

 گونهنیابرای رشد و پیشرفت است.  هادرسدرس پژوهی در واقی تکیه بر ظرفیت تدریس و  پژوهش است. یبرا 2تعیین یک زمینه

 ذکر. کندیمهدفی آرمانی از برنامه درسی آغاز  ببا تعیین یک زمینه پژوهشی و اغلب در قال است که گروه جهت فعالیت خود را

مینه گروه با تکیه بر ز . در مرحله دیگر،کندیمحفظ  3با تصویر بزرگ گروه درس پژوهی را یهاتیفعالارتباط  آرمانی یهاهدف

و مرتب   ترقیدقیادگیری را مورد کنکاش قرار داده، موضوعاتی  –فرایند و عیلکرد یاددهی  ترکینزدکالن پژوهشی خود، از نیایی 

معیول چهار حوزه مرتب  با یکدیگر،  طوربهدر درس پژوهی . ندیگزیمبا واحدهای درسی را برای ادامه کار پژوهشی خود بر 

)استیپانک و  و مطالعه و یادگیری وجود دارد مگائلعیلکرد دانش آموزان برای اکتشاف، تعیین اهداف، محتوا، تدریس و 

 .(0389هیکاران،

نقشه  مثابهبهدرس پژوهشی، ستون فقرات در یک فعالیت درس پژوهی و  طرح .است 4طرح درس پژوهشی تدوین، مرحله دیگر   

این طرح  مؤثر. بنابراین موفقیت گروه در گرو تدوین شودیمدگیری تلقی فراروی تحقق اهداف یا مگائلگروه برای رفی موانی و 

آن بر یادگیری دانش آموزان است. از  ریتأثدرس است. در واقی هدف اصلی درس پژوهی تدوین این طرح، اجرای آن و مطالعه 

. تدوین طرح درس (0392ساکی، ). شودیمگروه به تدوین این طرح اختصاص داده  یهاتیفعالهیین رو است که بیشترین زمان 

. هر چقدر گروه برای اندام یک کار (2118، 5استیفنر). سازدیمپیش روی آشکار  مگئلهپژوهشی، توانیندی گروه را برای مطالعه 

 .(5210، 9خواهد شد )سایتو و هیکاران ترمناسبباشد، نتیده این مرحله از کار نیز  ترآمادهمشارکتی مبتنی بر نقد و یادگیری 

و شواهد توس  گروه است. پس از آنکه طرح درس آماده شد،  هادادهگام بعدی، اجرای طرح درس پژوهشی، مشاهده و گردآوری 

 عنوانبه و سایر اعضاء ردیگیمداوطلبانه اجرای آن را بر عهده  (فردی از اعضای گروه )یا در شرای  نادر فردی خارج از گروه

مرحله بعدی  7و شواهد هاداده درباره یشیاندارف. پردازندیم هادادهو به گردآوری شواهد و  ابندییمدر کالس حضور  گرمشاهده

گروه پس از اجرای طرح درس . ردیگیمبار هدف اصلی گروه قرار در طرح درس، این  ازیموردنتغییرات  شناسایی است. کارگروه

از  یبندجییگروه،  مگئول. رسدیم هاآنتدزیه و تحلیل  و شواهد یا هاداده درباره یشیاندارفبه مرحله خود و گردآوری اطالعات 

اصالح کند. در  هاآنبتواند طرح درس را بر اساس  تا دهدیمشده را در دستور کار خود قرار  ارائهو شواهد  هاداده درباره هادگاهید

 نظرانصاحبو  کگوتشیپاز معلیان  معیوالًه می شود. خارج از گروه نیز برای تحلیل اطالعات استفاد یهاتیظرفاین مرحله از 

، بیشترین درک از نحوه اجرای طرح درس هاینیبشیپ به. کوشش بر آن است که با توجه شودیمبهره گرفته  خصوص نیادر 

 .(2100، 8دهیور ، لوییس و0292آزمایشی صورت گرفته تا زمینه مناسبی برای اصالح و اجرای مددد آن فراهم گردد )ساکی، 

 ییهاتیفعالطرح اول، در طرح اصالحی نیز تیام  هیانند است. کارگروهاجرای طرح اصالح شده و مشاهده آن، مرحله دیگری از     

. در طرح جدید هیه گردندیم ینیبشیپ دانش آموزان را در فرایند تدریس آشکار کند،نحوه تفکر، یادگیری و انگیزش  تواندیمکه 
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از  یترکاملجدید نیونه  طرح است. شدهاعیال، اندشدهدادهو تفگیر گروه ضروری تشخیص  هادادهشواهد و  اساس برتغییراتی که 

 .(0389)استیپانک و هیکاران، است شدههیتهفرضیه تفصیلی گروه است که در قالب طرح درس پژوهشی 

بار نیز گروه مانند مرحله . این پردازدیمح نهایی طرح درس اجرای دوم طرح درس و اصال درباره یشیاندارفپس از آن گروه به     

. نیایدمیگردآوری شده، تغییرات نهایی را برای بهبود طرح درس شناسایی و اعیال  یهادادهشواهد و  درباره یشیاندارفقبل با 

د را برای آگاهی دیگران، آماده و و گزارش کار خو پردازدیماز فعالیت خود  یریگدهینتبحث، جیی بندی و  پس از این گروه به

در زمینه و  هاآن یهایبررسمتعددی از  یهاگزارشدرس پژوهی،  یهاگروه. در نتیده فعالیت (0392ساکی، ) سازدیممنتشر 

های از دستاورد هاآن یمندبهرهموجبات تعامل و  توانیم هاگروهکه با فراهم سازی ارتباط بین  شودیمموضوعاتی مشترک منتشر 

 .(0،2100یکدیگر را فراهم نیود )رابینگون و لینکین

 یریگجهینت 

وظایف خود از طریق  نیترمهم دربارهدرس پژوهی عاملی اساسی برای تشویق و خودانگیختگی معلیان به یادگیری و رشد مداوم 

راهی را برای  و مشکالت یادگیری، نوارها پوشدر این رویکرد، معلیان با تیرکز بر  مشارکتی در نحوه تدریس است. یشیبازاند

آندایی که درس پژوهی بر نحوه یادگیری دانش آموزان در  از (.2102هیکاران،  و 2)جونز کنندیمپیشرفت و تغییر شناسایی 

هیکاران،  و 3. )وودگذاردیممعلیان برجای  یاحرفهرا بر رشد  ریتأثبهبود آن متیرکز است، بیشترین  یاراههکالس درس و 

درس پژوهی  شیازپشیب. بخشندیمخود را ارتقاء  یاحرفه یهاییتوانا(. معلیان با تیرکز بر جریان تدریس و یادگیری، 2105

معلیان برای شروع  اجرای آن مگتلزم ایداد بگترهای فرهنگی مورد نیاز است. گونهنیامعلیان دارد و از  یاحرفهریشه در فرهنب 

است که  رونیااز  (.2102، 4خود درک کنند )باینو و هیکاران یاحرفهو نقادی را در توسعه  درس پژوهی باید ارزش کارگروهی

. باید دانندیم( آموزش و یادگیری درس پژوهی را آسان، اما اجرا و مدیریت آن را دشوار و پیچیده 0389استیپانک و هیکارانش )

در هم تنیده در هیه  یصورت بهو  معلمتیتربمعلم پژوهنده را از ضرورت پرداختن به درس پژوهی و بطور کلی ایداد فرهنب حامی 

 آن را تداوم بخشید. یاحرفهآغاز نیود و در جریان رشد  هابرنامهدروس و 

 منابع

درس پژوهی، راهنیایی عیلی برای معلیان و مدیران، ترجیه دکتر رضا ساکی و داریوش مدنی،  تیهدا( 0389استیپانک، جنیفر و هیکاران )

 انتشارات حکیت علوی.

 محیدرضا ترجیهء درس. ها از معلیان جهان برای بهبود آموزش در کالسایده نیبهتر آموزشی: ( شکاف0383ج ) .و هیبرت،ج استیگلر،

 .اول چاپ مقدم، انتشارات مدرسه، رضایعلو  یسرکارآران

 .تدریس، پژوهشکده تعلیم و تربیتبردی برای بهبود آموزش و ( اقدام پژوهی راه0383ساکی، رضا و هیکاران )

 .، پاییز07آموزشی، فصلنامه راهبردهای آموزش، شیاره  یهاپژوهشمعلم محور؛ پاراداییی نو در  پژوهش( 0390) رضاساکی، 

 ( درس پژوهی: مبانی اصول و روش اجرا، انتشارات جهاد دانشگاهی.0392ساکی، رضا ) 

 و یادگیری، پژوهشی مردم نگارانه با رویکردی تربیتی، انتشارات مدرسه فرهنب آموزش (0389) محیدرضا، یآران سرکار
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