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مقدمه
تدریس بهعنوان مهمترین و پیچیدهترین فعالیت آموزشی از دیرباز مورد توجه پژوهشگران علوم تربیتی قرار داشته است .بهه هیهین
ترتیب نیز تاکنون با هدف شناسایی مؤلفههای یک تدریس خوب و اثربخش ،پژوهشهای فراوانی به مرحله اجهرا درآمهده اسهت .در
طی دو دهه گذشته ،سیر مطالعاتی مربوط به این زمینه عیدتاً بر شناسایی و تحلیل نقهش دانهش ،شایگهتگی ،فرهنهب و باورههای
معلیان بر فرایند تدریس متیرکز شده است (کارتر ،0991،2ههارگریوز ،0991 3ریچاردسهون 0999 ،4بهه نقهل از ورایهز و بیدهارد،5
 .)0999در این دوران است که نقش میتاز دانش عیلی 9معلم در جریان تدریس بیش از پیش آشکار میگهردد .مطالعهه تأثیرگهذار
استیگلر و هیبرت )0999( 7در این دوره زمانی ،مگیر پژوهش در این حوزه را وارد مرحلهای تازهتر نیود .آنها با طرح نکاتی جدیهد
در این زمینه ،تأثیر تفاوتهای فرهنگی را بر انتخاب راهبردهای توسعه حرفهای معلیان به صورتی نظاممنهد آشهکار نیودنهد .نقهش
درس پژوهی نیز بهعنوان یک راهبرد برتر در توسعه حرفهای معلیان و یادگیری دانش آموزان توسه هیهین پهژوهش شناسهایی و
معرفی گردید.
روش درس پژوهی که از مفروضات رویکرد معلم پژوهنده 8بهره میگیرد ،نقهش معلهم را بههعنوان کهارگزاری فکهور 9در فراینهد
تدریس و تولید دانش بومی برجگته میسازد .در این رویکرد معلیان بها بهرهگیهری از خهرد جیعهی ،موانهی پهیش روی تهدریس و
یادگیری را مورد تحلیل قرارداده ،راههایی را برای مواجه با آنها شناسایی و مورد استفاده قرار میدهند.
پیشینه
رویکرد درس پژوهی به شکل و رویه کنونی را عیدتاً منتگب به معلیهان ااپنهی مهیداننهد ،گرچهه روشههایی مشهابه آن در سهایر
نظامهای آموزشی نیز گزارششده است .ازجیله گویا ( )0389شواهدی ارائه میدهد که حداقل از  51سال پیش مشهابه ایهن روش
توس معلیان ایرانی نیز مورداستفاده قرارگرفته است؛ اما بر اساس شواهد بارز ،سابقه منگدم آن به ااپن و به قبهل از سهال 0911
میالدی برمیگردد (فرناندزو یوشیدا .)2118 ،01معلیان ااپنی از طریق درسپژوهی ،سبک تدریس خود را بهبود مهیدادنهد .چنهین
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پژوهشی که شامل مشاهدهی آنها از تدریس یکدیگر است ،در حدود سالهای  0871یعنی در شروع دوران سلطنت می جهی 0بهه
معلیان ابتدایی ااپنی در دانشگاه سکوبا 2ارائه گردید .این تالشها پس از گذشت بیش از یکصد سال مندر به توجه به یک شهیوه-
ی ااپنی برای پژوهش درباره تدریس مندر شد .در واقی از معلیان ااپنی این انتظار میرفت و مهیرود کهه بیشهتر ،یهک پژوهشهگر
آموزشی باشند (استیگلر و هیبرت .)0383،این رویکرد اکنون در جهان منتشر و مورد اقبال فراوان نظامههای آموزشهی قرارگرفتهه
است.
درس پژوهی و رشد حرفهای معلم
درس پژوهی بیشترین تأثیر را بر رشد حرفهای معلیان از خود بر جای میگهذارد .مهدارس کهه بهرای توسهعه آمهوزش و یهادگیری
(فینک )2100،3و ایداد ارزش افزوده در دانش و توانیندیهای دانش آمهوزان بناشهدهاند (گروگها 4و دیگهران  ،)2103بهدون رشهد
حرفهای معلیان قادر به اندام چنین رسالتی نخواهند بود (آمبروز .)2101 ،5اینچنین است که برای بهگازی 9مدارس باید از توسعه
حرفهای 7معلیان آغاز نیود (لوییس و دیگرا ن.)2102 ،8
توسعه حرفهای معلیان نیز بهعنوان یک فعالیت مگتیر با تیهید شرای و پیشبینی سازوکارهای خاصی اتفاق میافتد .موفقیت
این فعالیت که فرایند مداوم رشد و استانداردسازی شایگتگیهای تدریس را در بر میگیرد ،بیش از هر چیز وابگته به حضور فعال
و خودانگیخته معلم است.
پژوهش بنیاد ساختن جریان توسعه حرفهای معلیان ،پیشنیاز الزم برای نیل به چنین موقعیتی است .چنین رویکردی که بر
بگتر فرهنب آموزش و یادگیری شکلگرفته و شکوفا میشود ،اجرای زندیرهای از فعالیتهای ناظر بر توسعه حرفهای معلیان را
موجب میگردد (بنیون .)2104 ،9در چنین موقعیتی است که یادگیری بهعنوان یک ارزش کلیدی شناخته میشود و در هیه
فعالیتها مورد حیایت قرار میگیرد (کین لی و یلیامز .)2119 ،01پژوهش استیگلر و هیبرت ( )0999نیز بر ضرورت ایداد چنین
موقعیتی در فرایند یاددهی – یادگیری تأکید مینیایند.
درس پژوهی شگفتی خود را در فراهمسازی چنین موقعیتی برای رشد حرفهای معلیان پدیدار میکند .با این فعالیت ،هیزمان
زندیرهای از فعالیتهای ناظر بر توسعه حرفهای معلیان به مرحله اجرا در میآید .عیل فکورانه 00بهعنوان یک فعالیت اساسی که با
بازاندیشی 02مداوم عیل تربیتی و در پرتو دیدگاههای گوناگون صورت میپذیرد -بعنوان یک پیشنیاز برای رشد حرفه معلم -از
طریق درس پژوهی محقق میگردد .مینارد )2113 ،03درس پژوهی در واقی نگاه انتقادی به تدریس با بهرهگیری از دیدگاههای
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مختلف است (فرناندو و دیگران )2113 ،0که درنتیده آن معلیان در یک بگتر عیلی ،در مگیر آزمون مهارتها ،باورها و
تواناییهای خود در جریان تدریس قرار میگیرند (اینپرازیتا و چنگگری.)2103،2
معلیان با سازماندهی و عضویت در گروههای درس پژوهی ،فرصت مییابند تا در قالب افراد پژوهشگر و حرفهای نقشآفرینی
کنند( .وود 3و هیکاران .)2105 ،آنها با اجرای پژوهش مشارکتی 4خود ،به صورتی فعال به نظامی پویا برای تولید و اشاعه دانش
عیلی و بومی تدریس مرتب

میگردند (بابر ،2114 ،5اونو و فریا ،2101 ،9ایزود .)2101 ،7در درس پژوهی ،کار مشارکتی و

همافزایی و تعهد بر یادگیری و پیشرفت – بهعنوان مؤلفههایی از فرهنب حامی آموزش و یادگیری -مورد توجه خاص قرار
میگیرند (فینک )2100،هیچنین با اجرای درس پژوهی ،دانش محتوای آموزشی 8که در برگیرنده ترکیب هنرمندانه دانش
پداگوای با دانش موضوعی برای تدریس مؤثر با در نظر گرفتن شرای

بومی است ،به طرز یگانهای توسعه مییابد( .دیپایپ،9

.)2103
زمانی که درس پژوهی در مدرسه آغاز میشود؛ ارزش کلیدی یادگیری و فعالیتهای حامی آن مورد تأکید قرارگرفته و درنتیده
شوق آموختن و پیشرفت برانگیخته میشود .اینچنین است که درس پژوهی بگتری برای تحقق مفهوم مدارس بهعنوان
سازمانهای یادگیرنده 01را فراهم میسازد (پایت ،2117 00ساکی.)0392 ،
روششناسی و مراحل درس پژوهی
درس پژوهی بهعنوان یک پژوهش حین عیل ،02یکشکل از استدالل عیلی 03است که از یکسو از استدالل نظری 04و از سوی
دیگر از استدالل فنی و ابزاری 05فاصله میگیرد  .در این رویکرد ،واقعیت در یک چارچوب عقالنیت آزادمنشانه 09دریافت میشود
(الیوت .)2119 ،07در درس پژوهی ،دانش از طریق گفتگو و با یادگیری مشارکتی شکل میگیرد .هیچنین میتوان درس پژوهی را
ازجیله طرحهای آزمایشی 08یا مطالعات طراحی 09دانگت که با رویکردی کیفی هدایت میشود .به این شکل که یک طرح درس
آزمایشی توس یک گروه از معلمان تهیه و در یک زمینه واقعی مورد آزمون قرار میگیرد (ساکی.)0392 ،
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بیش از هر چیز کوشش برای رفی مشکالت تدریس و در نتیده توسعه یادگیری دانش آموزان و هیچنین نیل به توسعه
حرفهای معلیان مبنای فعالیت گروههای درس پژوهی است( .داتگر .)2105 ،0پس از تشکیل گروه ،اولین گام برای درس پژوهی،
تعیین یک زمینه 2برای پژوهش است .درس پژوهی در واقی تکیه بر ظرفیت تدریس و درسها برای رشد و پیشرفت است .اینگونه
است که گروه جهت فعالیت خود را با تعیین یک زمینه پژوهشی و اغلب در قالب هدفی آرمانی از برنامه درسی آغاز میکند .ذکر
هدفهای آرمانی ارتباط فعالیتهای گروه درس پژوهی را با تصویر بزرگ 3حفظ میکند .در مرحله دیگر ،گروه با تکیه بر زمینه
کالن پژوهشی خود ،از نیایی نزدیکتر فرایند و عیلکرد یاددهی – یادگیری را مورد کنکاش قرار داده ،موضوعاتی دقیقتر و مرتب
با واحدهای درسی را برای ادامه کار پژوهشی خود بر میگزیند .در درس پژوهی بهطور معیول چهار حوزه مرتب

با یکدیگر،

اهداف ،محتوا ،تدریس و عیلکرد دانش آموزان برای اکتشاف ،تعیین مگائل و مطالعه و یادگیری وجود دارد (استیپانک و
هیکاران.)0389،
مرحله دیگر ،تدوین طرح درس پژوهشی 4است .طرح درس پژوهشی ،ستون فقرات در یک فعالیت درس پژوهی و بهمثابه نقشه
گروه برای رفی موانی و مگائل فراروی تحقق اهداف یادگیری تلقی میشود .بنابراین موفقیت گروه در گرو تدوین مؤثر این طرح
درس است .در واقی هدف اصلی درس پژوهی تدوین این طرح ،اجرای آن و مطالعه تأثیر آن بر یادگیری دانش آموزان است .از
هیین رو است که بیشترین زمان فعالیتهای گروه به تدوین این طرح اختصاص داده میشود( .ساکی .)0392 ،تدوین طرح درس
پژوهشی ،توانیندی گروه را برای مطالعه مگئله پیش روی آشکار میسازد( .استیفنر .)2118 ،5هر چقدر گروه برای اندام یک کار
مشارکتی مبتنی بر نقد و یادگیری آمادهتر باشد ،نتیده این مرحله از کار نیز مناسبتر خواهد شد (سایتو و هیکاران.)2105 ،9
گام بعدی ،اجرای طرح درس پژوهشی ،مشاهده و گردآوری دادهها و شواهد توس گروه است .پس از آنکه طرح درس آماده شد،
فردی از اعضای گروه (یا در شرای

نادر فردی خارج از گروه) داوطلبانه اجرای آن را بر عهده میگیرد و سایر اعضاء بهعنوان

مشاهدهگر در کالس حضور مییابند و به گردآوری شواهد و دادهها میپردازند .ارفاندیشی درباره دادهها و شواهد 7مرحله بعدی
کارگروه است .شناسایی تغییرات موردنیاز در طرح درس ،این بار هدف اصلی گروه قرار میگیرد .گروه پس از اجرای طرح درس
خود و گردآوری اطالعات به مرحله ارفاندیشی درباره دادهها و شواهد یا تدزیه و تحلیل آنها میرسد .مگئول گروه ،جییبندی از
دیدگاهها درباره دادهها و شواهد ارائه شده را در دستور کار خود قرار میدهد تا بتواند طرح درس را بر اساس آنها اصالح کند .در
این مرحله از ظرفیتهای خارج از گروه نیز برای تحلیل اطالعات استفاده می شود .معیوالً از معلیان پیشکگوت و صاحبنظران
در این خصوص بهره گرفته میشود .کوشش بر آن است که با توجه به پیشبینیها ،بیشترین درک از نحوه اجرای طرح درس
آزمایشی صورت گرفته تا زمینه مناسبی برای اصالح و اجرای مددد آن فراهم گردد (ساکی ،0292 ،لوییس و هیورد.)2100 ،8
اجرای طرح اصالح شده و مشاهده آن ،مرحله دیگری از کارگروه است .هیانند طرح اول ،در طرح اصالحی نیز تیام فعالیتهایی
که میتواند نحوه تفکر ،یادگیری و انگیزش دانش آموزان را در فرایند تدریس آشکار کند ،پیشبینی میگردند .در طرح جدید هیه
1. Dotger
2. Them
3. Big Picture
4. Research Lesson
5. Stephens
6. Saitoet al
7. Reflection about Data and Evidence
8. Lewis &hurd
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تغییراتی که بر اساس شواهد و دادهها و تفگیر گروه ضروری تشخیص دادهشدهاند ،اعیالشده است .طرح جدید نیونه کاملتری از
فرضیه تفصیلی گروه است که در قالب طرح درس پژوهشی تهیهشده است (استیپانک و هیکاران.)0389،
پس از آن گروه به ارفاندیشی درباره اجرای دوم طرح درس و اصالح نهایی طرح درس میپردازد .این بار نیز گروه مانند مرحله
قبل با ارفاندیشی درباره شواهد و دادههای گردآوری شده ،تغییرات نهایی را برای بهبود طرح درس شناسایی و اعیال مینیاید.
پس از این گروه به بحث ،جیی بندی و نتیدهگیری از فعالیت خود میپردازد و گزارش کار خود را برای آگاهی دیگران ،آماده و
منتشر میسازد (ساکی .)0392 ،در نتیده فعالیت گروههای درس پژوهی ،گزارشهای متعددی از بررسیهای آنها در زمینه و
موضوعاتی مشترک منتشر میشود که با فراهم سازی ارتباط بین گروهها میتوان موجبات تعامل و بهرهمندی آنها از دستاوردهای
یکدیگر را فراهم نیود (رابینگون و لینکین.)2100،0
نتیجهگیری
درس پژوهی عاملی اساسی برای تشویق و خودانگیختگی معلیان به یادگیری و رشد مداوم درباره مهمترین وظایف خود از طریق
بازاندیشی مشارکتی در نحوه تدریس است .در این رویکرد ،معلیان با تیرکز بر پوش نوارها و مشکالت یادگیری ،راهی را برای
پیشرفت و تغییر شناسایی میکنند (جونز 2و هیکاران .)2102 ،از آندایی که درس پژوهی بر نحوه یادگیری دانش آموزان در
کالس درس و راههای بهبود آن متیرکز است ،بیشترین تأثیر را بر رشد حرفهای معلیان برجای میگذارد( .وود 3و هیکاران،
 .)2105معلیان با تیرکز بر جریان تدریس و یادگیری ،تواناییهای حرفهای خود را ارتقاء میبخشند .بیشازپیش درس پژوهی
ریشه در فرهنب حرفهای معلیان دارد و از اینگونه اجرای آن مگتلزم ایداد بگترهای فرهنگی مورد نیاز است .معلیان برای شروع
درس پژوهی باید ارزش کارگروهی و نقادی را در توسعه حرفهای خود درک کنند (باینو و هیکاران .)2102 ،4از اینرو است که
استیپانک و هیکارانش ( ) 0389آموزش و یادگیری درس پژوهی را آسان ،اما اجرا و مدیریت آن را دشوار و پیچیده میدانند .باید
ضرورت پرداختن به درس پژوهی و بطور کلی ایداد فرهنب حامی معلم پژوهنده را از تربیتمعلم و به صورتی در هم تنیده در هیه
دروس و برنامهها آغاز نیود و در جریان رشد حرفهای آن را تداوم بخشید.
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