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معلمــان بــا کارکنــان و مدیریــت ،تعامــل معلمــان بــا یکدیگــر ،مشــارکت والدیــن در فعالیتهای مدرســه
و صالحیــت حرفـهای معلمــان) میتواننــد فعالیــت درسپژوهــی را بــه گونـهای معنــادار تبییــن کننــد.

کلیــدواژه هــا :درسپژوهــی ،فرهنــگ مدرســه ،تعامــل معلمــان ،مشــارکت والدیــن ،صالحیــت حرفـهای
معلما ن

مقدمه
نظامهــای آموزشــی همــواره تــاش میكننــد از شــیوهها و فنــون متناســب بــا اصــول و انتظــارات
برنامههــای درســی ،اهــداف و محتــوا را بــه درســتی بــه مخاطبــان انتقــال دهنــد .بــرای نیــل بــه ایــن
هــدف مهــم ،معلمــان از نقــش بــی بدیلــی در نظــام آموزشــی برخوردارنــد ،اگــر آنــان از فراینــد علمــی

و منطقــی آمــوزش مطلــع نباشــند و بــرای تحقــق اهــداف از شــیوه هایــی نامتناســب بهــره بگیرنــد،

همــه فعالیتهــای تعلیــم و تربیــت بــی ثمــر خواهــد بــود .تعلیــم و تربیــت در دنیــای امــروز مفهومــی
متفــاوت بــا گذشــته دارد و ضــروری اســت بــرای ایجــاد تحــول در نظــام آموزشــی ،عــاوه بــر ایجــاد

تحــول در خــرده سیســتمهای مختلــف ،در نگــرش و نحــوه و روشهــای تدریــس معلمــان نیــز تحوالتــی
ایجــاد شــود .بــرای دســتیابی بــه چنیــن تحوالتــی ،معلمــان بایــد دانــش و بینشــی صحیــح از نظریههــا و
راهبردهــای مختلــف و جدیــد آموزشــی داشــته باشــند (شــعبانی.)1385 ،

در آغــاز قــرن حاضــر نظامهــای آموزشــی مــورد توجــه بســیاری از سیاســتمداران و برنامهریــزان اجتماعی

-فرهنگــی و اقتصــادی و  ...قــرار گرفتــه اســت ،توجــه عمــده نظامهــای آموزشــی نیــز بــه بهبــود

یادگیــری مدرسـهای متمرکــز شــده اســت .یکــی از رویکردهایــی کــه در زمینــه بهبــود یادگیــری مدرسـهای
مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت ،درسپژوهــی میباشــد (خاکبــاز ،فدایــی و موســی پــور .)1387 ،درس

پژوهــی یــک الگــوی عملــی اســت کــه از طریــق آن ،معلمــان بــه بازبینــی مــداوم الگوهــای تدریــس خــود
در اثــر تعامــل بــا ســایر معلمــان میپردازنــد کــه بــه عنــوان عامــل مؤثــر بــرای بهبــود مســتمر تدریــس نیــز
محســوب میشــود .درس پژوهــی بــه مثابــه روش نویــن پژوهــش در عمــل و عامــل کوچــک تحــول در

تدریــس ،بــه گســترش پژوهــش و تولیــد دانــش حرفــه ای معلمــان كمــك میكنــد (آی ســودا.)2010 ،1
درسپژوهــی روشــی راهبــردی بــرای عملیاتــی کــردن نظریههــا و تئوریهــا در ســطح کالس میباشــد.

در واقــع ایــن روش مبتنــی بــر بحــث و گفتمــان گروهــی معلمــان جهــت ارتقــای کیفیــت تکنیکهــا،

اســتراتژیها و روشهــای تدریــس بهمنظــور تســهیل رونــد رســیدن بــه اهــداف آموزشــی میباشــد.
1. Isoda
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بکارگیــری ایــن روش بــه خالقیــت ،تفکــر انتقــادی و ریسـکپذیری در تفکــر کــردن معلمــان میانجامد.

ضمــن اینکــه معلمــان از طریــق ایــن روش عــاوه بــر ارتقــای کیفیــت تدریــس ،بــه ارتقــای دانــش خــود
در زمینــه مــورد بحــث نیــز میپردازنــد .روش درسپژوهــی را اولبــار اســاتید ژاپنــی ارائــه دادنــد کــه

هماکنــون بنــا بــر اهمیــت فــراوان آن در حــال فراگیــر شــدن در محیطهــای آکادمیــک در غــرب هــم

میباشــد .درسپژوهــی بــه عنــوان مــدل اثربخــش پــرورش حرفـهای معلمــان در مدرســه ،قابلیــت تغییــر
فرهنــگ و محیــط مــدارس را بــرای ایجــاد یادگیــری ســازمانی دارد و همچنیــن از فرهنــگ مــدارس نیــز

تاثیــر میپذیــرد (اباگویــن و اســتفنز.)2014 ،1

تجربــه کـــشورهایی همچــون ژاپــن ،فنالنــد ،هلنــد و اســترالیا از اجــرای درس پژوهــی در كالسهــای
درس ریاضــی و علــوم نشــان میدهــد كـــه معلمــان در فراینــد درس پژوهــی همــراه بــا دانشآمــوزان

فرصتهــای غنــی بــرای ســازماندهی تعامــل اثربخــش در كالس درس ،آموختــن از یكدیگــر و بهســازی
آمــوزش متناســب بــا شــرایط حرفـــه ای خـــود بـــه ویــژه از طریق بهبــود تعامل میــان دانشآمــوزان و معلم
بــه دســت میآورنــد (ســرکارانی.)1389 ،

درس پژوهشــی ســه جنبــه از فعالیتهــای معلمــان را در بــر میگیــرد .جنبه اول مربــوط به صالحیتهای
حرف ـهای آنــان اســت (کوئنــدرز و ورهــوف ،)2018 ،2جنبــه دوم مربــوط بــه برقــراری ارتبــاط بــا افــراد
مشــارکت کننــده در اجــرای درسپژوهــی اســت (نیشــیو و کنیچــی )2012 ،3و جنبــه ســوم مربــوط بــه

بهــره گیــری از تســهیالت مدرســه میباشــد (کاجکلــر 4و همــکاران .)2015 ،بدیــن ترتیــب اگــر معلمان

صالحیــت حرفـهای بــرای درسپژوهــی نداشــته باشــند و نتواننــد ارتبــاط موثــری بــا کارکنــان و مدیریــت
مدرســه و دانشآمــوزان و والدیــن برقــرار کننــد و نیــز نتواننــد از مدرســه تســهیالت جهــت انجــام
درسپژوهــی اســتفاده کننــد ،در اجــرای درسپژوهــی بــا مشــکالت و موانعــی مواجــه خواهنــد بــود.

متغیــری کــه هــر ســه جنبــه مذکــور را در برمــی گیــرد ،فرهنــگ مدرســه (صالحیــت حرفـهای معلمــان،

تعامــل معلمــان بــا کارکنــان و مدیریــت ،تعامــل معلمــان بــا یکدیگــر ،مشــارکت والدیــن در فعالیتهــای
مدرســه ،تســهیالت فیزیکــی مدرســه) میباشــد کــه بســته بــه معلمــان و مــدارس دورههــا و شــهرهای

مختلــف متفــاوت میباشــد و لــذا راه حلهــای متفاوتــی را میطلبــد (اباگویــن و اســتفنز.)2014 ،
مهمتریــن تحــول دهههــای  70و  80در حــوزه مطالعــات ســازمانی را میتــوان توجــه جــدی بــه نقــش
و مفهــوم فرهنــگ در ســازمان برشــمرد .اهمیــت فرهنــگ آن اســت کــه محققــان آن را روح ســازمان
1. Ebaeguin & Stephens
2. Coenders & Verhoef
3. Nishio & Kenichi
4. Cajkler
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و انــرژی اجتماعــی معرفــی میکننــد کــه میتوانــد ســازمان را پیــش ببــرد یــا متوقــف ســازد .فرهنــگ

را میتــوان الگــوی عمیــق ارزش هــا ،عقایــد و ســنت هایــی کــه در سراســر تاریــخ در ســازمان هایــی

همچــون مــدارس شــکلگرفتــه تلقــیکــرد (دهقان پــور ،پارســا و مهرعلیــزاده .)1394 ،عوامل بســیاری

ماننــد صالحیــت حرفـهای معلمــان ،تعامــل معلمــان بــا مدیــران وکارکنــان ،تعامــل معلمــان بــا یکدیگــر،
مشــارکت والدیــن ،تســهیالت فیزیکــی از جملــه مولفههــای فرهنــگ مدرســه میباشــند کــه میتواننــد

بــر درسپژوهــی در مــدارس تاثیــر بگذارنــد (اباگویــن و اســتفنز .)2014 ،پژوهــش مقیمــی ()1395

نشــان داد کــه ایجــاد چشــم انــداز و ارزشهــای حرف ـهای مشــترک ،برقــراری ارتباطــات موثــر و ایجــاد
فرهنــگ مشــارکت ،تعامــل و گفتگــو از جملــه عواملــی هســتند کــه بــر درس پژوهشــی تاثیــر دارنــد.

وارویــک و ریمــز2006(1؛ بــه نقــل از ســلفی و ســعید )2007 ،در مطالعــات خــود دریافتنــد کــه
صالحیــت حرفــهای معلمــان ،همبســتگی قــوی بــا درسپژوهــی معلمــان دارد .بدیــن ترتیــب کــه

صالحیــت حرفـهای هــم بــر درسپژوهــی تاثیــر گذاشــته و هــم از او اثــر میپذیــرد .دودگ)2010(2
نیــز دریافتنــد کــه محیــط خانــواده و مشــارکت والدیــن در فعالیتهــای پژوهشــی معلمــان تاثیــر

دارد .عواملــی نیــز وجــود دارنــد کــه مربــوط بــه جــو و فرهنــگ مدرســه بــوده و بــر موفقیــت پژوهــش
معلمــان تاثیــر میگذارنــد (بــه نقــل از دهقــان پــور و همــکاران .)1394 ،دیــل و پترســون)2006( 3
نیــز فرهنــگ مدرســه را یکــی از عوامــل مهمــی میداننــد کــه بــر موفقیــت فعالیتهــای پژوهشــی

معلمــان تاثیــر دارد (بــه نقــل از ســلفی و ســعید .)2007 ،کوئنــدرز و ورهوف ( ،)2018در پژوهشــی
بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه بــاال بــودن میــزان تبــادل اطالعــات بیــن معلــم باتجربــه و کــم تجربــه و نیــز

تعامــل بیشــتر بــا دانــش آمــوزان ،موجــب موفقیــت در درسپژوهــی شــد .نیشــیو و کنیچــی،)2012(4

در پژوهــش خــود نشــان دادنــد کــه هــر چــه مــدت زمــان انجــام درسپژوهــی باالتــر رود میــزان
تعامــل معلمــان بــا یکدیگــر بیشــتر شــده و ایــن امــر باعــث بــاال رفتــن احتمــال موفقیــت درسپژوهــی

میشــود .ســرکارانی ،کیســوک و الســگارد ،)2010(5در تحقیــق خــود بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه
مقولــه فرهنــگ موجــب افزایــش یادگیــری ،غنــی ســازی فعالیتهــای کالس درس و تبدیــل محیــط
مدرســه بــه عرصــه تعامــل میشــود .آنــان همچنیــن دریافتنــد کــه بررســی و تبــادل نظــر بیــن معلمــان

موجــب تقویــت فرهنــگ درسپژوهــی شــده و بــر توســعه یــک فرهنــگ حرف ـهای مشــترک در ژاپــن
1. Warwick & Riemers
2. Dodge
3. Deal & Peterson
4. Nishio & Kenichi
5. Sarkar Arani, Keisuke & Lassegard
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تاثیــر گذاشــته اســت.
بدیــن ترتیــب کــه جــو حاکــم بــر مدرســه ،نحــوه و نــوع تعامــل معلمــان بــا یکدیگــر و نیــز تســهیالت
موجــود در محیــط مدرســه میتوانــد کیفیــت اجــرا و نتایــج درسپژوهــی را تحــت تاثیــر قــرار دهــد.

درسپژوهــی بــه عنــوان پژوهــش مشــارکتی معلمــان در کالس درس فرصتهــای تعامــل و یادگیــری
را فراهــم مـیآورد و میــزان ایــن تعامــل بــر موفقیــت درسپژوهــی نیــز اثــر میگــذارد .زیــرا معلمــان در

درسپژوهــی بــا یکدیگــر بــه تبــادل تجربــه آموزشــی میپردازنــد و بــا برنامهریــزی گروهــی و یادگیــری

مشــارکتی ،ترویــج بحثهــای چنــد جانبــه حرفـهای و بازاندیشــی در الگوهــای ذهنــی و شــیوههای عمــل
روزمــره خــود ،بــه بهســازی کانونهــای اساســی تربیــت یعنــی آمــوزش و یادگیــری میپردازنــد .ایــن روش

خــود یکــی از اثربخشتریــن فرایندهــای توانمنــد ســازی معلمــان بــرای یــاری رســاندن بــه آنهــا بــرای

یادگیــری حیــن عمــل ،غلبــه بــر تــرس از تغییــر ،ترویــج خالقیــت و تفکــر انتقــادی اســت .بــا توجــه بــه
اهمیــت و تاثیــر فرهنــگ مدرســه در فعالیــت درسپژوهــی معلمــان ،پژوهــش حاضــر بــا هدف ســنجش
نقــش فرهنــگ مدرســه در کیفیــت اجــرا و نتایــج درسپژوهــی معلمــان انجــام میگیــرد.

انجــام پژوهــش حاضــر از آن جهــت ضــرورت دارد کــه بــر درسپژوهــی و عوامــل موثــر بــر اجــرای آن

تاکیــد دارد .درسپژوهــی در ســالهای اخیــر در مــدارس کشــور مطــرح شــده اســت و ســعی در رفــع

مشــکالت آموزشــی در عرصــه عمــل دارد .لــذا رفــع موانــع درسپژوهــی موجب تســهیل رفع مشــکالت

آموزشــی نیــز میشــود .ایــن پژوهــش میتوانــد موجبــات آگاهــی معلمــان از فرهنــگ مــدارس و اســتفاده
از آن در جهــت پژوهــش مشــارکتی را فراهــم ســازد و همچنیــن ﻣﺸﻜﻼت و ﻣﻮاﻧﻊ اﺟﺮای درس ﭘﮋوﻫﻲ
در ارتبــاط بــا فرهنــگ مدرســه را مشــخص کــرده و راه ﺣﻞ ﻫﺎی اﺟﺮاﻳﻲ ﻛﺮدن درسپژوهــی را معیــن

کنــد .پژوهــش دربــاره تاثیــر فرهنــگ مدرســه بــر درسپژوهــی موجــب افــزودن یــا حــذف اســتراتژیها و
فنونــی مشــخص بــه درسپژوهــی میشــود و رویههــای اجرایــی درســت برنامههــای مشــابه درسپژوهــی

در مکانهــای دیگــر را مشــخص میکنــد .برایــن اســاس ،انجــام ایــن پژوهــش بــه دلیــل نــو بــودن ایــن

حــوزه و وجــود خــاء پژوهشــی در ایــن خصــوص بــه توســعه ادبیــات نظــری و پژوهشــی ایــن حــوزه
کمــک میکنــد .در صــورت انجــام نشــدن پژوهــش در زمینــه فرهنــگ مدرســه و درسپژوهــی ،ایــن
روش از لحــاظ نظــری و عملــی بــارور نخواهــد شــد و در واقــع هــم در حــوزه نظــر و هــم در حــوزه

عمــل بــه نتیجــه نخواهــد رســید و ابهامــات نظــری درسپژوهــی و موانــع و مشــکالت عملــی آن به قوت

خــود باقــی خواهــد مانــد .از آنجــا کــه غالــب پژوهشهــای انجــام شــده صرفـ ًا بــه بررســی تاثیــر یکــی از
مولفههــای فرهنــگ مدرســه در بهبــود فعالیــت درسپژوهــی معلمــان پرداختــه انــد و تمامــی مولفههــای
فرهنــگ مدرســه بهصــورت یکجــا و در ارتبــاط بــا تاثیــر آن بــر درسپژوهــی مــورد توجــه قــرار نگرفتــه
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اســت ،پژوهــش حاضــر بــا در نظــر گرفتــن تمامــی مولفههــای فرهنــگ مدرســه بــه دنبــال پاســخ بــه ایــن

ســوال اســت کــه آیــا فرهنــگ مدرســه بــر فعالیــت درسپژوهــی معلمــان تاثیــر دارد؟

روششناسی پژوهش

روش تحقیــق پژوهــش حاضــر بــه لحــاظ هــدف ،كاربــردی و بــر حســب نحــوه گــردآوری دادههــا از نــوع

توصیفی-پیمایشــی و بــه لحــاظ ماهیــت از نــوع همبســتگی میباشــد .جامعــه آمــاری پژوهــش را تمامی
معلمــان مــدارس دولتــی در مقطــع ابتدایــی شــهر تبریــز تشــکیل میدهنــد .معلمــان ابتدایــی شــهر تبریــز

بــه تعــداد  4218نفــر بودنــد .تعــداد نمونــه براســاس جــدول مــورگان 354 ،نفــر میشــود .روش نمونــه
گیــری ،خوشـهای چندمرحلـهای میباشــد .بدیــن ترتیــب کــه از میــان نواحــی شــهر تبریــز ،نواحــی 3 ،1

و ( 5تــا رســیدن بــه حدنصــاب نمونــه) ،بــه عنــوان نمونــه انتخــاب و ســپس در هــر یــک از نواحــی 5

مدرســه ابتدایــی انتخــاب شــدند و در آن مــدارس بــه نســبت جامعــه آمــاری ،معلمــان انتخــاب و مــورد

پژوهــش قــرار گرفتنــد.

برای جمع آوری اطالعات از پرسشنامههای ذیل استفاده شد:

 )1پرسشنامه فرهنگ مدرسه

بــرای انــدازه گیــری فرهنــگ مدرســه از پرسشــنامه فرهنــگ مدرســه ســلفی و ســعید ( )2007اســتفاده

شــد .ایــن مقیــاس دارای  29گویــه اســت کــه شــرکت کننــدگان هــر گویــه را در طیــف لیکــرت پنــج

ـا مخالفــم تــاکامـ ً
درجـهای از کامـ ً
ـا موافقــم رتبــه بنــدی میکننــد .ایــن مقیــاس دارای پنــج مؤلفه اســت
کــه عبارتنــد از :صالحیــت حرفـهای معلمــان ،تعامــل معلمــان بــا کارکنــان و مدیریــت ،تعامــل معلمان با
یکدیگــر ،مشــارکت والدیــن در فعالیتهــای مدرســه ،بهــرهگیــری از تســهیالت فیزیکــی مدرســه .اعتبــار
و روایــی ایــن پرسشــنامه از طریــق متخصصیــن و تســت آزمایشــی در این حــوزه در ســال  2006تضمین

و ضریــب پایایــی در مجمــوع  0/96بــر اســاس آلفــای کرونبــاخ تعییــن شــده اســت .بدیــن ترتیــب کــه
بــا اســتفاده از آلفــای کرونبــاخ ضریــب پایایــی خــرده مقیــاس صالحیــت حرف ـهای معلمــان0/83 ،؛

تعامــل معلمــان بــا کارکنــان و مدیریــت0/93،؛ تعامــل معلمــان بــا یکدیگــر0/79،؛ مشــارکت والدیــن
در فعالیتهــای مدرســه 0/87 ،و تســهیالت فیزیکــی مدرســه  0/92تعییــن شــد .در پژوهــش حاضــر

جهــت تعییــن روایــی پرسشــنامه از نظــرات اســاتید راهنمــا و مشــاور و جهــت تعییــن پایایــی از آلفــای

کرونبــاخ اســتفاده شــد و مقــدار آن  0/78محاســبه شــد.
 )2پرسشنامه درسپژوهی

بــرای بررســی فعالیــت درسپژوهــی معلمــان از پرسشــنامه محقــق ســاخته اســتفاده شــد .این پرسشــنامه،
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انجــام فعالیــت درسپژوهــی(از طریــق پرســش از معلمیــن) و ســاعات اختصــاص داده شــده بــه آن،

میــزان موفقیــت در درسپژوهــی(از طریــق نمرههــایکســب شــده در ارزیابیهــای درسپژوهــی) ،تمایــل

بــه انجــام درسپژوهــی را مــورد پرســش قــرار داد .جهــت بررســی روایــی پرسشــنامه از نظــرات اســاتید

گــروه علــوم تربیتــی دانشــگاه تبریــز اســتفاده شــد و بــرای بررســی پایایــی پرسشــنامه از اجــرای آزمایشــی

پرسشــنامه و تعییــن پایایــی بــا اســتفاده از آلفــای کرونبــاخ اســتفاده شــد و میــزان آن  0/77بدســت آمــد.

دادههــای حاصــل از پژوهــش بــا اســتفاده از نــرم افــزار  SPSS 22مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفتنــد.
بدیــن ترتیــب کــه ابتــدا بــا اســتفاده از آزمــون کولموگروف-اســمیرنوف دادههــا از لحــاظ نرمــال بــودن
مــورد آزمــون قــرار گرفــت و ضمــن تاییــد نرمــال بــودن دادههــای پژوهــش ،جهــت بررســی صحــت و

ســقم ســواالت اول تــا پنجــم پژوهــش از آزمــون همبســتگی و بــرای پاســخ بــه ســوال ششــم از رگرســیون
چندگانــه اســتفاده شــد.

یافتههای پژوهش
بــرای بررســی نرمــال بــودن توزیــع نمــرات مربــوط بــه متغیرهــای تحقیــق از آزمــون کولموگــروف

اســمیرنوف اســتفاده شــد کــه نتایــج آن در جــدول ذیــل ارائــه میشــود.

جدول  :1نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف جهت بررسی نرمال بودن توزیع متغیرهای پژوهش
متغیر

تعداد

کولموگروف اسمیرنوف z

معنیداری

فعالیت درسپژوهی

345

0/994

0/276

بهره گیری از تسهیالت فیزیکی مدرسه

345

1/336

0/053

تعامل معلمان باکارکنان و مدیریت

345

1/348

0/087

تعامل معلمان با یکدیگر

345

1/277

0/073

مشارکت والدین در فعالیتهای مدرسه

345

1/220

0/076

صالحیت حرفهای معلمان

345

0/957

0/066

همانگونــه کــه در جــدول فــوق مشــاهده میشــود توزیــع نمــرات مربــوط بــه هــر تمامــی متغیرهــا
تحقیــق بــا  p>0/ 05نرمــال میباشــد و لــذا میتــوان از آمــار پارامتریــک جهــت پاســخ بــه ســواالت
تحقیــق اســتفاده کــرد.
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جدول  :2محاسبات ضریب همبستگی بین عوامل فرهنگ مدرسه با فعالیت درسپژوهی
متغیرها

صالحیت حرفهای معلمان
تعامل معلمان باکارکنان و مدیریت
تعامل معلمان با یکدیگر
مشارکت والدین در فعالیتهای مدرسه
تسهیالت فیزیکی مدرسه

N

r

345
345
345
345

sig

0/546
0/519
0/579
0/517

345

0/000
0/000
0/000
0/000
0/000

0/536

نتایــج نشــان میدهــد کــه براســاس ســطح معنـیداری  ،)p>0/01(0/000بیــن تمامــی عوامــل فرهنــگ
مدرســه (صالحیــت حرفــهای معلمــان ،تعامــل معلمــان بــا کارکنــان و مدیریــت ،تعامــل معلمــان

بــا یکدیگــر ،مشــارکت والدیــن در فعالیتهــای مدرســه ،تســهیالت فیزیکــی مدرســه) بــا فعالیــت

درسپژوهــی رابطــه وجــود دارد .میــزان rبدســت آمــده نشــانگر میــزان و جهــت همبســتگی بیــن عوامــل

فرهنگــی در فعالیتهــای مدرســه بــا فعالیــت درسپژوهــی اســت کــه نشــان میدهــد بیــن عوامــل
فرهنگــی در فعالیتهــای مدرســه و فعالیــت درسپژوهــی رابطــه مثبــت وجــود دارد .در واقــع بــا افزایش
عوامــل فرهنگــی در فعالیتهــای مدرســه ،میــزان فعالیــت درسپژوهــی نیــز افزایــش مییابــد.

بــرای بررســی اینکــه هــر یــک از مولفههــای فرهنــگ مدرســه چــه ســهمی در پیشبینــی فعالیــت

درسپژوهــی معلمــان دارنــد ،از روش آمــاری تحلیــل رگرســیون بــه شــیوه همزمــان اســتفاده شــد.
جدول :3خالصه مدل رگرسیون چندگانه پیشبینی فعالیت درسپژوهی معلمان براساس مولفههای فرهنگ مدرسه
R
0/825

مجذور R

مجذور  Rتعدیل شده

اشتباه معیار برآورد شده

دوربین واتسون

0/680

0/651

3/73

1/30

همانگونــه کــه در جــدول فــوق مشــاهده میشــود مولفههــای فرهنــگ مدرســه در مجمــوع توانســته انــد
 0/651از واریانــس متغیــر مالک(فعالیــت درسپژوهــی) را تبییــن نماینــد.
جدول  :4نتایج تحلیل واریانس ()ANOVA
آماره

مجموع مربعات

درجه آزادی

میانگین مربعات

F

سطح معنیداری

رگرسیون

1634/446

5

326/889

23/406

0/000

باقیمانده

768/144

340

13/966

مجموع

2402/590

345
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جــدول فــوق نشــان میدهــد بــا توجــه بــه اینکــه ســطح معنــی داری  =P 0/000از ســطح احتمــال خطــا
 α =0/05کمتــر اســت بنابرایــن بیانگــر معنـیدار بــودن معادلــه خطــی میباشــد.

جدول  :5نتایج رگرسیون سلسله مراتبی برای پیشبینی فعالیت درسپژوهی براساس مولفههای فرهنگ مدرسه
B

خطای استاندارد

مقدار ثابت

6/983

3/543

بهرهگیری تسهیالت فیزیکی مدرسه

0/386

0/157

0/236

تعامل معلمان با یکدیگر

0/641

0/290

0/207

تعامل معلمان باکارکنان و مدیریت

0/549

0/215

Beta

0/238

t

سطح معنیداری

0/971

0/004

2/452

0/017

2/207

0/032

2/552

0/014

مشارکت والدین در فعالیتهای مدرسه

0/571

0/219

0/237

2/609

0/012

صالحیت حرفهای معلمان

0/696

0/175

0/343

3/969

0/000

همانگونــه کــه نتایــج بیانگــر آن اســت ،ضریــب رگرســیون متغیرهــای پیــش بیــن نشــان میدهــد کــه

تمامــی مولفههــای فرهنــگ مدرســه (بهــره گیــری تســهیالت فیزیکــی مدرســه ،تعامــل معلمــان بــا

کارکنــان و مدیریــت ،تعامــل معلمــان بــا یکدیگــر ،مشــارکت والدیــن در فعالیتهــای مدرســه و
صالحیــت حرف ـهای معلمــان) میتواننــد فعالیــت درسپژوهــی را بــه گون ـهای معنــادار تبییــن کننــد کــه

ایــن تبییــن از طریــق ورود همزمــان متغیرهــا بدســت آمــده اســت.

نتایــج جــدول فــوق نشــان میدهــد کــه باالتریــن بتــای اســتاندارد متعلــق بــه صالحیــت حرفـهای معلمان
بــا  B=0/343و بعــد از آن تعامــل معلمــان بــاکارکنــان و مدیریــت بــا  B=0/238و بعــد از آن بــا تفــاوت

اندکــی مشــارکت والدیــن در فعالیتهــای مدرســه بــا  B=0/237و بهــره گیــری تســهیالت فیزیکــی

مدرســه بــا  B=0/236قــرار دارنــد و پایینتریــن بتــای اســتاندارد ،متعلــق بــه تعامــل معلمــان بــا یکدیگر

بــا  B=0/207میباشــد.

بحث و نتیجهگیری
یافتــه تحقیــق نشــان داد بیــن صالحیــت حرف ـهای معلمــان بــا فعالیــت درسپژوهــی رابطــه مثبــت و
معنــیدار وجــود دارد و مطابــق نتایــج تحلیــل رگرســیون صالحیــت حرفــهای معلمــان میتوانــد بــه

گونــهای معنــیدار فعالیــت درسپژوهــی معلمــان را پیشبینــی کنــد .ایــن یافتــه بــا نتایــج پژوهــش
خاکبــاز ،فدایــی و موســی پــور( )1387و ســبحانی ( )1395همســو میباشــد .خاکبــاز و همــکاران
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دوفصلنامه علمی-ترویجی راهبردهای نوین تربیت معلمان

( )1387در پژوهــش خــود بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه یکــی از مشــکالت درسپژوهــی در مــدارس

کــم بــودن اطالعــات معلمــان در ایــن زمینــه اســت و بایــد بــا افزایــش کالسهــای آموزشــی اطالعــات

معلمــان از درسپژوهــی را افزایــش داد .ســبحانی ( )1395در پژوهــش خــود دریافــت کــه یکــی از

راهکارهــای افزایــش اثربخشــی درسپژوهــی از دیــدگاه معلمــان ،افزایــش صالحیتهــای حرفـهای آنــان

در زمینــه درسپژوهــی اســت.

درسپژوهــی رویکــردی بــرای توســعه دانــش حرفـهای معلمــان اســت کــه از درون مــدارس ابتدایــی

ژاپــن مطــرح و توســعه یافتــه اســت (ســاکی .)1388 ،در ایــن رویکــرد ،معلمــان با حضــور در گروههای

کوچــک بــا تشــریک مســاعی و با شــرکت در جلســات هــم اندیشــی پیرامون اهــداف و محتــوای دروس،
بــه یــک برنامـهی مقدماتــی بــرای تدریــس دســت مییابنــد ،ســپس بــا مشــاهده اجــرای برنامــه و نقــد آن،

فرصتــی بــرای رشــد حرفـهای خــود مهیــا میســازند .معلمــان از طریــق درسپژوهــی ،یــاد میگیرنــد کــه

چگونــه از یکدیگــر بیاموزنــد و در تجــارب آموزشــی و تربیتــی یکدیگــر ســهیم شــوند .آنهــا بدیــن ترتیــب
میتواننــد بــا بازاندیشــی در رفتارهــای آموزشــی خــود ،راههــای بهتــری بــرای تدریــس بیابنــد و بــه تولیــد

دانــش حرفـهای بپردازند(خاکباز و همــکاران.)1387 ،

درسپژوهــی رویکــردی بــرای توســعهی حرفـهای اســت کــه طــی آن معلمــان بــا یکدیگــر در جهــت

تدویــن طــرح درس ،اجــرا ،مشــاهده و تحلیــل نتایــج آن در جهــت بهبــود یادگیــری دانشآمــوزان

همــکاری و مشــارکت مینماینــد .درسپژوهــی یــک تمریــن توســعهی حرف ـهای میباشــد کــه معلمــان

در آن تشــریک مســاعی و همــکاری میکننــد تــا یــک طــرح درســی را تهیــه و اجــرا نمــوده و درس را
بــه منظــور جمــع آوری دادههــای مربــوط بــه یادگیــری دانشآمــوزان مشــاهده نمــوده و ایــن مشــاهدات
را در جهــت بهبــود و اصــاح درس خــود بــه کار گیرنــد .ایــن فراینــدی اســت کــه دبیــران در آن درگیــر

میشــوند تــا چیزهــای بیشــتری در مــورد تکالیــف یادگیــری موثــر بیاموزنــد کــه منتــج بــه پیامدهــای
یادگیــری بهبــود یافتــه بــرای دانشآمــوزان میشــود (اســتیپانک و همــکاران.)1389 ،

درسپژوهــی الگویــی بــرای بهســازی توانایــی حرفـهای معلمان و روشــی بــرای تولید دانــش حرفهای

در مدرســه اســت و بــه معلمــان فرصــت میدهــد تــا روابــط خــود را بــا یکدیگــر و بــا دانشآمــوزان بهبــود
بخشــند و بــه همــکاری بــا پژوهشــگران آموزشــی بــرای حمایــت سیســتماتیک از تفکــر انتقــادی ،بازبینی
و بازاندیشــی در اندیشــه و عمــل آموزشــی تشــویق شــوند (ســرکار آرانــی .)1389 ،ایــن مــدل پژوهــش

در کالس درس عمــا بــر چرخــه یادگیــری گروهــی ،کیفــی ،مشــارکتی و مــداوم کارگــزاران آموزشــی
شــامل مراحــل پنجگانــه (تبییــن مســاله ،طراحــی ،عمــل ،بازاندیشــی و یادگیــری) اســتوار اســت .ابتــدا
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معلمــان مســائل آموزشــی مدرســه را بررســی میکننــد و پرسـشهای پژوهــش در کالس درس را تبییــن
میکننــد .ســپس طرحــی بــرای انجــام دادن پژوهــش مشــارکتی خــود پیشــنهاد میکننــد .آنــگاه آن را بــه

اجــرا میگذارنــد .ســپس بــه ارزیابــی و بازبینــی فراینــد عمــل انجــام شــده میپردازنــد .در ایــن فراینــد،

یادگیــری معلمــان از یکدیگــر بــه صــورت مشــارکتی ســازماندهی میشــود و در عمــل ،ظرفیــت مــدارس
بــرای تولیــد و بــه کارگیــری دانــش حرفـهای در مدرســه و گســترش امــکان تغییــر خــود پایــدار و مســتمر
افزایــش مییابــد (ســرکار آرانــی.)1389 ،

یافتــه تحقیــق نشــان داد بیــن تعامــل معلمــان بــاکارکنــان و مدیریــت بــا فعالیــت درسپژوهــی رابطــه

مثبــت و معنـیدار وجــود دارد و مطابــق نتایــج تحلیــل رگرســیون تعامــل معلمــان بــا کارکنــان و مدیریت
میتوانــد بــه گون ـهای معن ـیدار فعالیــت درسپژوهــی معلمــان را پیشبینــی کنــد .ایــن یافتــه بــا نتایــج

پژوهــش ســرکارانی( ،)1387یوشــیدا ( ،)1999فرنانــدز و یوشــیدا ()2004؛ بختیــاری ،مصدقــی
نیــک ( )1392همســو میباشــد؛ زیــرا در پژوهــش خــود بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه درسپژوهــی

وقتــی قویتــر اســت کــه معلمــان مدرســه ،مشــارکتی گســترده داشــته باشــند .زیــرا بــه یادگیــری معلمــان

از طریــق همــکاری گروههــا بدســت میآیــد .ایجــاد محیطــی کــه یادگیــری معلــم و یادگیــری دانشآمــوز
را بهتــر کنــد ،بــه حمایــت از درسپژوهــی کمــک میکنــد .فضــای بســته میتوانــد رونــد درسپژوهــی

را بــرای معلمــان ســخت و مشــکل کنــد .احســاس ایمنــی ،و احتــرام بــه معلمــان کمــک میکنــد تــا از

یکدیگــر ســؤال بپرســند ،ایدههایشــان را توضیــح دهنــد ،ریســکهای عقالنــی کننــد و در تعامــل و

بازخــورد بــا یکدیگــر باشــند .معلمــان نمیتواننــد بــدون جو همــکاری ،مشــارکت فعالــی در درسپژوهی

و فعالیتهــای مرتبــط داشــته باشــند.

فعالیــت درسپژوهــی نیازمنــد حمایــت همــه جانبــه مدیــری اســت کــه بــرای آن ارزش قائــل

باشــد ،در غیــر ایــن صــورت اجــرا و پیگیــری آن بســیار دشــوار اســت .مدیــران بــا تمــام امکانــات و

منابــع ،حمایــت الزم را از گروههــا در زمــان برخــورد بــا مشــکالت درسپژوهــی معمــول میدارنــد.
ارســال کپــی گزارشــات و ارزیابیهــا بــه مدیــر توســط تیــم درسپژوهــی ،باعــث میشــود تــا او کار

درسپژوهــی معلمــان و مزایــای آمــوزش و یادگیــری برگرفتــه از آن را بهتر درک کند (ســبحانی.)1395 ،

در درسپژوهــی میتــوان از حمایتهــای بیرونــی مثــل مهــارت متخصصــان بــا تجربــه اســتفاده
نمــود .توصیههــای افــراد آ گاه بــه تعییــن راه حلهــا و اصــاح روشــها کمــک میکنــد .البتــه حمایــت
بیرونــی یــک شــرط اصلــی بــرای درسپژوهــی نیســت ولــی بــرای گروههــای کــم تجربــه میتوانــد مفیــد

باشــد .یــک راه حمایتــی دیگــر میتوانــد فراهــم آوردن شــرایط دسترســی بــه منابــع اطالعاتــی از جملــه
تحقیقــات آموزشــی و انــواع دیگــری از اطالعــات باشــد کــه در پایــه ریــزی طــرح درس مــورد پژوهــش
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قابــل اســتفاده باشــد (فرنانــدز و یوشــیدا.)2004 ،
یافتــه تحقیــق نشــان داد بیــن تعامــل معلمــان بــا یکدیگــر بــا فعالیــت درسپژوهــی رابطــه مثبــت

و معن ـیدار وجــود دارد و مطابــق نتایــج تحلیــل رگرســیون تعامــل معلمــان بــا یکدیگــر میتوانــد بــه

گونـهای معنـیدار فعالیــت درسپژوهــی معلمــان را پیشبینــیکنــد .ایــن یافتــه بــا نتایــج پژوهــش خاکباز
همــکاران ( ،)1387اســتیپانک ( )1389و بختیــاری( )1390همســو میباشــد زیــرا آنــان در پژوهــش

خــود بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه بیشــترین و بارزتریــن مزیــت درسپژوهــی در مشــارکتی بودن آن اســت
کــه معلمــان بــا یکدیگــر در حــل مســائل آموزشــی تعامــل برقــرار میکننــد.

درسپژوهــی فراینــدی اســت کــه در آن معلمــان بــه صــورت مشــارکتی بــه فعالیــت بــا یکدیگــر

میپردازنــد و در جریــان ایــن فعالیــت از یکدیگــر و تجــارب هــم یــاد میگیرنــد .درواقــع درسپژوهــی

یــک فراینــد و یــک کار گروهــی اســت کــه در آن تیــم یــا گروهــی از معلمــان کــه عمدتــا گروههــای  3تــا
 8نفــره میباشــند بــه انجــام درسپژوهــی میپردازنــد .الزم بــه ذکــر اســت کــه هــر یــک از اعضــای ایــن

گروههــا در فراینــد درسپژوهــی مســئولیت خــاص را بــر عهــده میگیرنــد.

در مطالعــه درس (درسپژوهــی) ،گروههــای معلمــان بــه طــور منظــم بــه مــدت طوالنــی جلســه

تشــکیل میدهنــد( .از چنــد مــاه تــا یــک ســال) و روی طراحــی ،اجــرا ،ارزشــیابی و بهبــود یــک یــا چنــد

پژوهــش در کالس درس کار میکننــد .مطالعــه درس (درسپژوهــی) بــا اســتفاده از همــه شــاخصها
در بیــن معلمــان ژاپنــی بســیار محبــوب اســت و ارزش باالیــی دارد .ایــن روش رکــن اصلــی فراینــد بهبود
مــدارس اســت .منطــق مطالعــه درس (درسپژوهــی) ســاده اســت :اگــر میخواهیــد آمــوزش را بهبــود

بخشــید اثربخشتریــن جــا بــرای چنیــن کاری کالس درس اســت (اســتیگلر و هیبــرت.)1390 ،

هــر یــک از معلمــان دارای تجــارب مختلــف در حوزههــای آموزشــی ،تربیتــی و یاددهــی و یادگیــری

میباشــند .در فراینــد درسپژوهــی معلمــان ایــن تجــارب را در اختیــار هــم قــرار میدهنــد و بــه همفکری
بــا یکدیگــر میپردازنــد .همچنیــن معلمــان تــازه وارد ،از معلمــان بــا تجربهتــر در جریــان درسپژوهــی

کمــک میگیرنــد و از تجــارب آنهــا در حــوزه آموزشــی اســتفاده میکننــد .درسپژوهــی از نظــر
معلمــان ،نوعــی مشــارکت در تدریــس اســت کــه در آن معلمــان در تدریــس موضــوع درســی بــا یکدیگــر
مشــارکت میکننــد و بــه صــورت جمعــی یــک موضــوع را تدریــس کــرده و آن را بررســی میکننــد .در

واقــع درسپژوهــی یــک فراینــد یادگیــری در نتیجــه تدریــس مشــارکتی اســت کــه در آن معلمــان در نتیجه
مشــارکت و کار گروهــی ،یــاد میگیرنــد و معایــب تدریــس خــود را رفــع میکننــد .لــذا بــه عقیــده معلــم،

درسپژوهــی فراینــد یادگیــری معلــم در نتیجــه مشــارکت معلمان بــا یکدیگــر است(ســرکارانی.)1389 ،

بررسی نقش فرهنگ مدرسه بر فعالیت درسپژوهی معلمان ...
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کــم بــودن همــکاری در بیــن معلمــان موجــب میشــود تــا آنهــا نتواننــد بــا یکدیگــر بــه مشــارکت و تبــادل

اطالعــات بپردازنــد .ایــن کمبــود همــکاری از عواملــی چــون نبــود انگیــزه در معلمــان ،کــم بــودن دانــش

آن هــا ،محدودیتهــای اداری و یــا بعــد فاصلــه نشــات میگیــرد (لوئیــس و هــورد.)2011 ،

درسپژوهــی در واقــع روش پژوهشــی مشــارکتی معلمــان در کالس درس اســت کــه از آن بــه

عنــوان ســودمند تریــن ،کاربردیتریــن و مؤثرتریــن برنامــه پــرورش حرفـهای معلمــان یــاد کــرده انــد .در

درسپژوهــی معلمــان فرصــت مییابنــد تــا در طراحــی ،اجــرا و ارزیابــی بــا یکدیگــر همــکاری ،همیــاری
و مشــارکت کننــد و مســایل درون مدرســه و کالس را بکاونــد ،جوابــی بیابنــد و آن را در عمــل بــکار

بندنــد و در پایــان یــک ارزیابــی گروهــی از کار آموزشــی یکدیگــر داشــته باشــند .در درسپژوهــی معلمان

بــه صــورت گروهــی تمریــن میکننــد ،دیدگاههــای خــود را تبــادل و تعامــل میکننــد و از یکدیگــر

میآموزنــد (اســتیپانک .)1389 ،در درسپژوهــی بیــش از ایــن کــه معلمــان مبانــی نظــری آمــوزش و
یادگیــری را بیاموزنــد ،مهارتهــای علمــی و کاربــردی مربــوط بــه فراینــد یاددهــی -یادگیــری ،ارزیابــی

روشهــای تدریــس ،خــود ارزیابــی و فعالیتهــای آموزشــی را میآموزنــد .معلمــان بــه طــور گروهــی
موضــوع مــورد پژوهــش را انتخــاب کــرده و بــه صــورت مشــارکتی و در گــروه ،طــرح پژوهــش مربــوط

بــه آن را تهیــه میکننــد و بــه ارزیابــی دقیــق فعالیتهــای آموزشــی انجــام شــده در ارتبــاط بــا آن موضــوع

میپردازنــد .در ایــن شــیوه ،معلمــان دانشآمــوزان را در پژوهــش خــود ســهیم کــرده و در واقــع در حیــن

عمــل پژوهــش میکننــد (خاکبــاز ،فدایــی و موســی پــور.)1387 ،

یافتــه تحقیــق نشــان داد بیــن مشــارکت والدیــن در فعالیتهــای مدرســه بــا فعالیــت درسپژوهــی

رابطــه مثبــت و معنـیدار وجــود دارد و مطابــق نتایــج تحلیــل رگرســیون مشــارکت والدیــن در فعالیتهــای
مدرســه میتوانــد بــهگونـهای معنـیدار فعالیــت درسپژوهــی معلمــان را پیشبینــیکنــد .ایــن یافتــه بــا نتایج

تحقیــق میرکمالــی ( )1394همســو میباشــد .وی در پژوهشــی بــه ایــن نتیجــه مشــارکت والدیــن در انجــام

و فعالیتهــای پژوهشــی معلمــان نقــش دارد .مشــاركت والدیــن در آمــوزش فرزنــدان خــود از پایههــای

بنیادیــن توســعه آمــوزش هســتند ،توجــه بــه ایــنكــه درسپژوهــی در نتیجــه فعالیتهــای مشــارکت مدارانــه

والدیــن و مدرســه اســت ،همــكاری ایــن دو در امــور درسپژوهــی بیــش از پیــش ضــرورت دارد ،مشــاركت

والدیــن در درسپژوهــی بــرای تحقــق بهینــة درسپژوهــی جهــت حــل مســائل آموزشــی ،همــواره الزم و

ضــروری اســت (میركمالــی .)1394 ،درسپژوهــی همــواره مبتنــی بــر تفكــر گروهی اســت ،تفكــر گروهی

جــز بــا مشــاركت همــگان و نیــز والدیــن دانشآمــوزان تحقــق نمــی یابــد .تفكــر گروهی بــه این معنی اســت
كــه همــه كســانی كــه میتواننــد در عرصــه هایــی چــون كمــك فكــری ،پرداخــت مالــی ،یــا عرصــه علمــی

فعالیــتكننــد بــه یــاری و همــكاری طلبیــده میشــوند (جهانیــان.)1389 ،
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مشــاركت والدیــن در درسپژوهــی ممكــن اســت یــك بعــدی و یــا چنــد بعــدی باشــد (جهانیــان،

 .)1394در ایــن نــوع مشــاركت در درسپژوهــی یــك بعــد از مشــاركت مطــرح اســت ،مثــل كمكهــای
مالــی .در چنیــن شــرایطی وقتــی كــه كمــك مالــی ارائــه میشــود ،هــم از نظــر مشــاركتكننده و هــم از

نظــر مشــاركت جــو ،كار تمــام شــده تلقــی میشــود .ایــن نــوع مشــاركت عــام یــا خودیــاری اســت .مثــل
كمــك مالــی بــه مدرســه یــا انجــام برخــی از كارهــای عمرانــی آن و ســپردن بقیــه مســائل بــه مســئوالن

آمــوزش و پــرورش .مشــاركتكننده در تصمیمگیــری و ســهیم شــدن در برنامــه ریــزی و اجــرا و دیگــر

فرایندهــای آموزشــی دخالــت چندانــی نــدارد .مشــاركت تــك بعــدی ممكــن اســت آگاهانــه یــا ناآ گاهانــه
باشــد .آگاهانــه بــه ایــن معنــا كــه كمــك كننــده مالــی میدانــد كــه آمــوزش و پــرورش بــرای درسپژوهــی
نیــاز بــه كمــك دارد در نتیجــه بــه یــاری آن میشــتابد .ناآ گاهانــه بــه ایــن معنــا كــه مشــاركتكننده نــه از

روی درك اهمیــت آمــوزش و پــرورش ،بلكــه بــا انگیزههــای گوناگــون بــه طــور مقطعــی دســت بــه ایــن

كار میزند(متیــن.)1394 ،

در مشــاركت چنــد بعــدی والدیــن در درسپژوهــی ،عرصههــای گوناگــون مــادی و مالــی و

مشــاركتكنندگان فعــال میشــوند ،مثــل مشــاركت فكــری و مالــی بــرای انجــام درسپژوهــی.
مشــاركتكنندگان فكــری بــرای بــاال بــردن تواناییهــای علمــی و عملــی دانشآمــوزان و معلمــان و
دســت انــدركاران بــا نهادهــای آموزشــی جهــت اجــرای درسپژوهــی پیونــد گســترده برقــرار میكننــد و

در تصمیمگیــری و برنامهریــزی و اجــرا و بــه طــور كلــی در فرایندهــای آموزشــی و پرورشــی درسپژوهــی

مشــاركت میكننــد .در ایــن مشــاركت ،آگاهــی و شــناخت ،بنیــاد مشــاركت را تشــكیل میدهــد

(میرکمالــی.)1394 ،

یافتــه تحقیــق نشــان داد بیــن تســهیالت فیزیکــی مدرســه بــا فعالیــت درسپژوهــی رابطــه مثبــت

و معن ـیدار وجــود دارد و مطابــق نتایــج تحلیــل رگرســیون تســهیالت فیزیکــی مدرســه میتوانــد بــه

گونـهای معنـیدار فعالیــت درسپژوهــی معلمــان را پیشبینــیکنــد .ایــن یافتــه بــا نتایــج پژوهــش خاکباز
و همــکاران ( )1387و ســرکارانی( )1387همســو میباشــد آنــان در پژوهــش خــود بــه ایــن نتیجــه

رســیدند کــه از نظــر زمانــی و مکانــی و امکانــات در مــدارس مشــکالتی وجــود دارد کــه ایــن مشــکالت

گریبانگیــر درسپژوهــی نیــز میشــود .همچنیــن ایــن یافتــه بــا نتایــج تحقیــق ســبحانی ( )1395همســو
میباشــد .ســبحانی ( )1395در پژوهــش خــود بــه ایــن نتیجــه رســید کــه تجهیــزات فیزیکــی از جملــه

ملزومــات اجــرای درسپژوهــی اســت ،امــا در اختیــار معلمــان قــرار نمــی گیــرد.

جهــت انجــام درسپژوهــی بایــد مکانــی همچــون کالس درس و یــا ســالن آموزشــی در اختیــار
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معلمــان قــرار گیــرد تــا در آن جــا بــه انجــام درسپژوهــی بپردازنــد زیــرا اســتفاده از کالسهــای دیگــر
موجــب بــی نظمــی در برگــزاری کالسهــای معمــول درســی و نارضایتــی والدیــن و مدیــران و خــود

دانشآمــوزان میشــود (پــری و لوئیــس .)2006 ،همچنیــن بایــد زمــان جداگانــهای بــرای انجــام

درسپژوهــی لحــاظ شــود تــا معلمــان مجبــور نباشــد از وقــت آموزشــی اســتفاده بکننــد کــه ایــن امــر
موجــب بــه عقــب افتــادن درس دانشآمــوزان و بــی نظمــی در کالسهــای درســی میشــود و نیــز

بایــد بودجـهای بــرای انجــام درسپژوهــی اختصــاص داده شــود و هزینــه هایــی کــه توســط معلــم خــرج
میشــود نیــز بــه آنهــا بــاز گردانــده شــود .ایــن امــر هــم موجــب رغبــت معلمــان بــرای انجــام درسپژوهی

میشــود و اجــرای آن را تســهیل میکنــد همچنیــن بایــد وســایلکمــک آموزشــی و امکانــات و تجهیزاتــی
همچــون پروژکتــور ،کامپیوتــر ،دوربیــن فیلــم بــرداری و  ...در اختیــار معلمــان قــرار گیــرد تــا آنهــا

مجبــور نباشــند خــود ایــن تجهیــزات را فراهــم نماینــد (واتانابــه .)2002 ،لــذا بایــد به اختصــاص بودجه
الزم ،وقــت کافــی ،تجهیــزات آموزشــی مناســب بــرای انجــام درسپژوهــی پرداخــت و اتــاق و کالســی

مختــص درسپژوهــی در مــدارس ایجــاد کــرد و در اختیــار معلمــان قــرار داد و معلــم جایگزینــی بــکار
گرفــت تــا در زمــان اجــرای درسپژوهــی جایگزیــن معلــم اصلــی شــود (ســرکارانی.)1389 ،

پژوهــش حاضــر در فراینــد انجــام خــود بــا دو محدودیــت مواجــه بــود یکــی اینکــه ابــزار جمــع آوری

دادههــا از طریــق پرسشــنامههای خودگزارشــی بــود كــه در ایــن نــوع ابزارهــا ،همیشــه ایــن امــكان وجــود

داردكــه آزمودنیهــا پاسـخهای غیــر واقعــی یــا تحریــف شــده بدهنــد .دیگــر اینکــه برخــی معلمــان تجربه

انجــام درسپژوهــی را نداشــتند ،لــذا در برخــی مواقــع الزم بــود تــا قبــل از اجــرای پرسشــنامه از وجــود

تجربــه درسپژوهــی اطــاع حاصــل میشــد کــه ایــن امــر انتخــاب نمونــه را بــا دشــواری مواجــه میکــرد.
علیرغم این یافتهها و محدودیتهای پژوهشی پیشنهاد میگردد از آنجا که :

•یافتههــای تحقیــق نشــان داد کــه صالحیــت حرفـهای معلمــان در فعالیــت درسپژوهــی آنــان تاثیــر
دارد ،لــذا پیشــنهاد میشــود ،کالسهــای آموزشــی بــرای آمــوزش درسپژوهــی بــه معلمــان تشــکیل

شــده و کتابچههــای راهنمــا در زمینــه درسپژوهــی تدویــن شــده و در اختیــار معلمــان قــرار گیــرد.

•یافتههــای تحقیــق نشــان داد کــه تعامــل معلمــان بــا کارکنــان و مدیریــت در فعالیــت درسپژوهــی
معلمــان نقــش دارد ،لــذا پیشــنهاد میشــود جلســات مدیــران و معلمــان در زمینــه درسپژوهــی

بــه صــورت مشــترک تشــکیل شــده و تقســیم وظیفــه در زمینــه انجــام وظایــف درسپژوهــی بیــن
معلمــان و مدیــران صــورت گیــرد.

•یافتههــای تحقیــق نشــان داد کــه تعامــل معلمــان بــا یکدیگــر بــر فعالیــت درسپژوهــی معلمــان
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نقــش دارد ،لــذا پیشــنهاد میشــود مرکــز یــا ســایت درسپژوهــی بــرای همــکاری معلمــان بــه

یکدیگــر و بــه اشــتراکگذاری مراحــل و نتایــج درسپژوهیهــای موفــق طراحــی شــود.

•یافتههــای تحقیــق نشــان داد کــه مشــارکت والدیــن در فعالیتهــای مدرســه بــر فعالیــت
درسپژوهــی معلمــان نقــش دارد ،لــذا پیشــنهاد میشــود جلســات هــم اندیشــی بیــن معلمــان و
والدیــن در زمینــه درسپژوهــی ،اهــداف و ضــرورت آن برگــزار شــود.

•یافتههــای تحقیــق نشــان داد کــه تســهیالت فیزیکــی مدرســه بــر فعالیــت درسپژوهــی معلمــان
نقــش دارد ،لــذا پیشــنهاد میشــود بــا اختصــاص بودجــهای جداگانــه بــرای درسپژوهــی در
مــدارس ،امکانــات و تجهیــزات مــورد نیــاز در اختیــار مــدارس و معلمــان قــرار گیرنــد.

منابع
اســتیپانک ،م ،)1389(.ﺩﺭﺱ ﭘﮋﻭﻫﻲ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻋﻤﻠﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﻣﻌﻠﻤﺎن ،ترجمــه رضــا ســاکی و داریــوش
مدنــی ،تهــران :حکمــت علــوی.

اســتیگلر ،جیمــز و هیبــرت ،جیمــز ( ،)1384شــكاف آموزشــی :بهتریــن ایدههــا از معلمــان جهــان بــرای بهبــود

آمــوزش در كالس درس ،ترجمــه محمــد رضــا ســركار آرانــی و علیرضــا مقــدم ،تهــران :انتشــارات مدرســه

چــاپ دوم.

بختیــاری ،ابولفضــل و ایرانــی ،یوســف ( ،)1386پژوهــش عملــی یــا اقــدام پژوهــی .تهــران :لــوح زریــن ،چــاپ
ســوم.

خاکبــاز ،عظیمــه؛ فدایــی ،محمــد رضــا؛ موســی پــور ،نعمــت اللــه ( ،)1387تاثیــر درسپژوهــی بــر توســعه
حرفــهای معلمــان ،فصلنامــه تعلیــم و تربیــت.123-146 :94 ،

دهقــان پــور ،آزاده؛ پارســا ،عبدالــه و مهرعلیــزاده ،یدالــه ( ،)1394رابطــه بیــن انــدازه مدرســه ،فرهنــگ مدرســه و
پیشــرفت تحصیلــی دانشآمــوزان در مــدارس راهنمایــی و متوســطه دخترانــه دولتــی شــهر اهــواز ،مجلــه

علــوم تربیتــی دانشــگاه شــهید چمــران اهــواز.67-98 :)1(6 ،

ســاکی ،رضــا ( ،)1388درسپژوهــی الگویــی بــرای توســعه دانــش حرفـهای در مدرســه ،رشــد مدیریــت مدرســه،
.103-116 :)51( 6

ســبحانی ،راضیــه ( ،)1395بررســی تجــارب دبیــران ناحیــه  5تبریــز از درس پژوهشــی ،پایــان نامــه کارشناســی
ارشــد ،دانشــکده علــوم تربیتــی و روانشناســی ،دانشــگاه تبریــز.

ســرکارانی ،محمدرضــا( ،)1389درس پژوهــی الگویــی بــرای بهســازی گفتمــان ریاضــی در كالس درس :مطالعــه

85

... بررسی نقش فرهنگ مدرسه بر فعالیت درسپژوهی معلمان
.35-61 :)105(1 ، فصلنامــه تعلیــم و تربیــت،مــوردی درس ریاضــی دبیرســتان فوكــی شــیما

 مطالعــه: شناســایی موانــع موجــود بــرای اجــرای درسپژوهــی،)1396( حســن، اســماعیل و احمــدی،ســلیمانی

، فصلنامــه علمــی پژوهشــی تدریــس پژوهــی،مــوردی مــدارس ابتدایــی آمــوزش و پــرورش شــهر اردبیــل

.68-85 :)1(5

. انتشارت سمت: تهران، مهارتهای آموزشی روشها و فنون تدریس،)1385(  حسن،شعبانی
 بررســی عوامــل موثــر جهــت اجــرای اثربخــش درسپژوهــی درراســتای توســعه،)1395(  معصومــه،مقیمــی
 دانشــگاه، اصفهــان، دومیــن همایــش ملــی تربیــت معلــم،)حرفـهای معلمــان (بــا محوریــت نقــش معلــم
. دانشــگاه اصفهــان،فرهنگیــان

Cajkler,W. Wood,P. Norton,J. Pedder.D & Xu.H. (2015). Teacher perspectives about lesson study in secondary school departments: a collaborative vehicle for professional
learning and practice development. Research Papers in Education, 30:2, 192-213.
Coenders,F & Nellie Verhoef, N .(2018).Lesson Study: professional development (PD) for
beginning and experienced teachers. Professional Development in Education. DOI:
10.1080/19415257.2018.1430050.
Dodge, H. (2010). Book review: Shaping School culture: pitfalls, paradoxes, & promise
(Deal & Peterson, (2009). Journal of Education Administration. 48 (2): 278-280.
Ebaeguin,M & Stephens,M. (2014).Why Lesson Study Works in Japan: A Cultural Perspective. Journal of Science and Mathematics Education in Southeast Asia. 36(2):
199-206.
Fernandez, C., & Yoshida, M. (2004), Lesson Study: A Japanese Approach to Improving.
Teaching and Teacher Education. 19: 171-185
Isoda. M (2010).Lesson Study: Problem Solving Approaches in Mathematics Education
as a Japanese Experience, International Conference on Mathematics Education
Research, 8: 27-17.
Lewis, C., & Hurd, J. (2011), Lesson Study step by step: How teacher learning communities improve instruction. Portsmouth, NH: Heinneman.
Lewis, C.C., Perry, R., & Murata, A. (2006), How Should Research Contribute to Instructional Improvement? The Case of Lesson Study. Educational Researcher, 35(3). pp.
3-14.
Nishio, M & Kenichi,K. (2012.). Lesson Study in Bolivia and the Transformation of
Teachers. International Journal for Educational Media and Technology. 6(1):69-75.
Salfi, N. A., & Saeed, M. (2007). Relationship among school size, school culture and student’ achievement at secondary level in Pakistan. International Journal of Educa-

ترویجی راهبردهای نوین تربیت معلمان-دوفصلنامه علمی

86

tional Management. 2 (1): 606-620.
Sarkar Arani,M.R . Keisuke,F & Lassegard. J(2010). “Lesson Study” as Professional
Culture in Japanese Schools: An Historical Perspective on Elementary Classroom
Practices. Japan Review. 22: 171-200.
Watanabe, T. (2001) Anticipating Children’s Thinking: A Japanese Approach to Instruction. Dialogues in Mathematics Education. available: www.nctm.org.
Yoshida, M. (1999), Lesson Study (Jugyou Kenkyuu) in Elementary School Mathematics
in Japan: A Case Study, Paper Presented at the American Educational Research
Association, Montreal, Canada.

