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معلمــان بــا کارکنــان و مدیریــت، تعامــل معلمــان بــا یکدیگــر، مشــارکت والدیــن در فعالیت های مدرســه 

و صالحیــت حرفــه ای معلمــان( می تواننــد فعالیــت درس پژوهــی را بــه گونــه ای معنــادار تبییــن کننــد.

کلیــدواژه هــا: درس پژوهــی، فرهنــگ مدرســه، تعامــل معلمــان، مشــارکت والدیــن، صالحیــت حرفــه ای 

ن معلما

مقدمه 

نظام هــای آموزشــی همــواره تــالش می كننــد از شــیوه ها و فنــون متناســب بــا اصــول و انتظــارات 

ــن  ــه ای ــل ب ــرای نی ــد. ب ــال دهن ــان انتق ــه مخاطب ــه درســتی ب ــوا را ب برنامه هــای درســی، اهــداف و محت

هــدف مهــم، معلمــان از نقــش بــی بدیلــی در نظــام آموزشــی برخوردارنــد، اگــر آنــان از فراینــد علمــی 

ــد،  ــره بگیرن ــی نامتناســب به ــق اهــداف از شــیوه های ــرای تحق ــع نباشــند و ب ــوزش مطل ــی آم و منطق

همــه فعالیت هــای 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، عــالوه بــر ایجــاد 

تحــول در خــرده سیســتم های مختلــف، در نگــرش و نحــوه و روش هــای تدریــس معلمــان نیــز تحوالتــی 

ایجــاد شــود. بــرای دســتیابی بــه چنیــن تحوالتــی، معلمــان بایــد دانــش و بینشــی صحیــح از نظریه هــا و 

راهبردهــای مختلــف و جدیــد آموزشــی داشــته باشــند )شــعبانی، 1385(. 

در آغــاز قــرن حاضــر نظام هــای آموزشــی مــورد توجــه بســیاری از سیاســتمداران و برنامه ریــزان اجتماعی 

ــود  ــه بهب ــز ب ــی نی ــای آموزش ــده نظام ه ــه عم ــت، توج ــه اس ــرار گرفت ــادی و ... ق ــی و اقتص -فرهنگ

یادگیــری مدرســه ای متمرکــز شــده اســت. یکــی از رویکردهایــی کــه در زمینــه بهبــود یادگیــری مدرســه ای 

مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت، درس پژوهــی می باشــد )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 می پردازنــد کــه بــه عنــوان عامــل مؤثــر بــرای بهبــود مســتمر تدریــس نیــز 

محســوب می شــود. 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 می كنــد )آی ســودا1، 2010(. 

درس پژوهــی روشــی راهبــردی بــرای عملیاتــی کــردن نظریه هــا و تئوری هــا در ســطح کالس می باشــد. 

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

ــد.  ــی می باش ــداف آموزش ــه اه ــیدن ب ــد رس ــهیل رون ــور تس ــس به منظ ــای تدری ــتراتژی ها و روش ه اس

1. Isoda
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بکارگیــری ایــن روش بــه خالقیــت، تفکــر انتقــادی و ریســک پذیری در تفکــر کــردن معلمــان می انجامد. 

ضمــن اینکــه معلمــان از طریــق ایــن روش عــالوه بــر ارتقــای کیفیــت تدریــس، بــه ارتقــای دانــش خــود 

ــد کــه  ــه دادن ــی ارائ ــار اســاتید ژاپن ــد. روش درس پژوهــی را اول ب ــز می پردازن ــه مــورد بحــث نی در زمین

ــر شــدن در محیط هــای آکادمیــک در غــرب هــم  ــراوان آن در حــال فراگی ــر اهمیــت ف ــا ب ــون بن هم اکن

می باشــد. درس پژوهــی بــه عنــوان مــدل اثربخــش پــرورش حرفــه ای معلمــان در مدرســه، قابلیــت تغییــر 

فرهنــگ و محیــط مــدارس را بــرای ایجــاد یادگیــری ســازمانی دارد و همچنیــن از فرهنــگ مــدارس نیــز 

تاثیــر می پذیــرد )اباگویــن و اســتفنز1، 2014(.

تجربــه کـــشورهایی همچــون ژاپــن، فنالنــد، هلنــد و اســترالیا از اجــرای درس پژوهــی در كالس هــای 

ــوزان  ــا دانش آم ــراه ب ــد درس پژوهــی هم ــه معلمــان در فراین ــوم نشــان می دهــد كـ درس ریاضــی و عل

فرصت هــای غنــی بــرای ســازماندهی تعامــل اثربخــش در كالس درس، آموختــن از یکدیگــر و بهســازی 

آمــوزش متناســب بــا شــرایط حرفـــه ای خـــود بـــه ویــژه از طریق بهبــود تعامل میــان دانش آمــوزان و معلم 

ــد )ســرکارانی، 1389(. ــه دســت می آورن ب

درس پژوهشــی ســه جنبــه از فعالیت هــای معلمــان را در بــر می گیــرد. جنبه اول مربــوط به صالحیت های 

حرفــه ای آنــان اســت )کوئنــدرز و ورهــوف2، 2018(، جنبــه دوم مربــوط بــه برقــراری ارتبــاط بــا افــراد 

مشــارکت کننــده در اجــرای درس پژوهــی اســت )نیشــیو و کنیچــی3، 2012( و جنبــه ســوم مربــوط بــه 

بهــره گیــری از تســهیالت مدرســه می باشــد )کاجکلــر4 و همــکاران، 2015(. بدیــن ترتیــب اگــر معلمان 

صالحیــت حرفــه ای بــرای درس پژوهــی نداشــته باشــند و نتواننــد ارتبــاط موثــری بــا کارکنــان و مدیریــت 

ــام  ــت انج ــهیالت جه ــه تس ــد از مدرس ــز نتوانن ــد و نی ــرار کنن ــن برق ــوزان و والدی ــه و دانش آم مدرس

ــود.  ــد ب ــا مشــکالت و موانعــی مواجــه خواهن ــد، در اجــرای درس پژوهــی ب درس پژوهــی اســتفاده کنن

متغیــری کــه هــر ســه جنبــه مذکــور را در برمــی گیــرد، فرهنــگ مدرســه )صالحیــت حرفــه ای معلمــان، 

تعامــل معلمــان بــا کارکنــان و مدیریــت، تعامــل معلمــان بــا یکدیگــر، مشــارکت والدیــن در فعالیت هــای 

مدرســه، تســهیالت فیزیکــی مدرســه( می باشــد کــه بســته بــه معلمــان و مــدارس دوره هــا و شــهر های 

ــن و اســتفنز، 2014(.  ــد )اباگوی ــی را می طلب ــای متفاوت ــذا راه حل ه ــاوت می باشــد و ل ــف متف مختل

مهم تریــن تحــول دهه هــای 70 و 80 در حــوزه مطالعــات ســازمانی را می تــوان توجــه جــدی بــه نقــش 

و مفهــوم فرهنــگ در ســازمان برشــمرد. اهمیــت فرهنــگ آن اســت کــه محققــان آن را روح ســازمان 
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و انــرژی اجتماعــی معرفــی می کننــد کــه می توانــد ســازمان را پیــش ببــرد یــا متوقــف ســازد. فرهنــگ 

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

همچــون مــدارس شــکل گرفتــه تلقــی کــرد )دهقان پــور، پارســا و مهرعلیــزاده، 1394(. عوامل بســیاری 

ماننــد صالحیــت حرفــه ای معلمــان، تعامــل معلمــان بــا مدیــران و کارکنــان، تعامــل معلمــان بــا یکدیگــر، 

مشــارکت والدیــن، تســهیالت فیزیکــی از جملــه مولفه هــای فرهنــگ مدرســه می باشــند کــه می تواننــد 

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

نشــان داد کــه ایجــاد چشــم انــداز و ارزش هــای حرفــه ای مشــترک، برقــراری ارتباطــات موثــر و ایجــاد 

فرهنــگ مشــارکت، تعامــل و گفتگــو از جملــه عواملــی هســتند کــه بــر درس پژوهشــی تاثیــر دارنــد.

ــد کــه  ــه نقــل از ســلفی و ســعید، 2007( در مطالعــات خــود دریافتن وارویــک و ریمــز1)2006؛ ب

ــه  ــب ک ــن ترتی ــان دارد. بدی ــی معلم ــا درس پژوه ــوی ب ــتگی ق ــان، همبس ــه ای معلم ــت حرف صالحی

صالحیــت حرفــه ای هــم بــر درس پژوهــی تاثیــر گذاشــته و هــم از او اثــر می پذیــرد. دودگ2)2010( 

ــر  ــان تاثی ــی معلم ــای پژوهش ــن در فعالیت ه ــارکت والدی ــواده و مش ــط خان ــه محی ــد ک ــز دریافتن نی

دارد. عواملــی نیــز وجــود دارنــد کــه مربــوط بــه جــو و فرهنــگ مدرســه بــوده و بــر موفقیــت پژوهــش 

معلمــان تاثیــر می گذارنــد )بــه نقــل از دهقــان پــور و همــکاران، 1394(. دیــل و پترســون3 )2006( 

ــت فعالیت هــای پژوهشــی  ــر موفقی ــه ب ــد ک ــل مهمــی می دانن ــگ مدرســه را یکــی از عوام ــز فرهن نی

معلمــان تاثیــر دارد )بــه نقــل از ســلفی و ســعید، 2007(. کوئنــدرز و ورهوف )2018(، در 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 درس پژوهــی شــد. نیشــیو و کنیچــی4)2012(، 

ــزان  ــر رود می ــی باالت ــام درس پژوه ــان انج ــدت زم ــه م ــر چ ــه ه ــد ک ــان دادن ــود نش ــش خ در پژوه

تعامــل معلمــان بــا یکدیگــر بیشــتر شــده و ایــن امــر باعــث بــاال رفتــن احتمــال موفقیــت درس پژوهــی 

می شــود. ســرکارانی، کیســوک و الســگارد5)2010(، در تحقیــق خــود بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه 

مقولــه فرهنــگ موجــب افزایــش یادگیــری، غنــی ســازی فعالیت هــای کالس درس و تبدیــل محیــط 

مدرســه بــه عرصــه تعامــل می شــود. آنــان همچنیــن دریافتنــد کــه بررســی و تبــادل نظــر بیــن معلمــان 

موجــب تقویــت فرهنــگ درس پژوهــی شــده و بــر توســعه یــک فرهنــگ حرفــه ای مشــترک در ژاپــن 
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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 می توانــد کیفیــت اجــرا و نتایــج درس پژوهــی را تحــت تاثیــر قــرار دهــد. 

درس پژوهــی بــه عنــوان پژوهــش مشــارکتی معلمــان در کالس درس فرصت هــای تعامــل و یادگیــری 

را فراهــم مــی آورد و میــزان ایــن تعامــل بــر موفقیــت درس پژوهــی نیــز اثــر می گــذارد. زیــرا معلمــان در 

درس پژوهــی بــا یکدیگــر بــه تبــادل تجربــه آموزشــی می پردازنــد و بــا برنامه ریــزی گروهــی و یادگیــری 

مشــارکتی، ترویــج بحث هــای چنــد جانبــه حرفــه ای و بازاندیشــی در الگوهــای ذهنــی و شــیوه های عمــل 

روزمــره خــود، بــه بهســازی کانون هــای اساســی تربیــت یعنــی آمــوزش و یادگیــری می پردازنــد. ایــن روش 

خــود یکــی از اثربخش تریــن 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 درس پژوهــی معلمــان، پژوهــش حاضــر بــا هدف ســنجش 

نقــش فرهنــگ مدرســه در کیفیــت اجــرا و نتایــج درس پژوهــی معلمــان انجــام می گیــرد. 

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

تاکیــد دارد. درس پژوهــی در ســال های اخیــر در مــدارس کشــور مطــرح شــده اســت و ســعی در رفــع 

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

آموزشــی نیــز می شــود. ایــن پژوهــش می توانــد موجبــات آگاهــی معلمــان از فرهنــگ مــدارس و اســتفاده 

از آن در جهــت پژوهــش مشــارکتی را فراهــم ســازد و همچنیــن مشکالت و موانع اجرای درس پژوهي 

ــن  ــا فرهنــگ مدرســه را مشــخص کــرده و راه حل های اجرايي كردن درس پژوهــی را معی ــاط ب در ارتب

کنــد. پژوهــش دربــاره تاثیــر فرهنــگ مدرســه بــر درس پژوهــی موجــب افــزودن یــا حــذف اســتراتژی ها و 

فنونــی مشــخص بــه درس پژوهــی می شــود و رویه هــای اجرایــی درســت برنامه هــای مشــابه درس پژوهــی 

در مکان هــای دیگــر را مشــخص می کنــد. برایــن اســاس، انجــام ایــن پژوهــش بــه دلیــل نــو بــودن ایــن 

حــوزه و وجــود خــالء پژوهشــی در ایــن خصــوص بــه توســعه ادبیــات نظــری و پژوهشــی ایــن حــوزه 

ــن  ــه فرهنــگ مدرســه و درس پژوهــی، ای ــد. در صــورت انجــام نشــدن پژوهــش در زمین کمــک می کن

ــع هــم در حــوزه نظــر و هــم در حــوزه  ــارور نخواهــد شــد و در واق ــی ب روش از لحــاظ نظــری و عمل

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

خــود باقــی خواهــد مانــد. از آنجــا کــه غالــب پژوهش هــای انجــام شــده صرفــًا بــه بررســی تاثیــر یکــی از 

مولفه هــای فرهنــگ مدرســه در بهبــود فعالیــت درس پژوهــی معلمــان پرداختــه انــد و تمامــی مولفه هــای 

فرهنــگ مدرســه به صــورت یکجــا و در ارتبــاط بــا تاثیــر آن بــر درس پژوهــی مــورد توجــه قــرار نگرفتــه 
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اســت، پژوهــش حاضــر بــا در نظــر گرفتــن تمامــی مولفه هــای فرهنــگ مدرســه بــه دنبــال پاســخ بــه ایــن 

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

روش شناسی پژوهش 
روش تحقیــق پژوهــش حاضــر بــه لحــاظ هــدف، كاربــردی و بــر حســب نحــوه گــردآوری داده هــا از نــوع 

توصیفی-پیمایشــی و بــه لحــاظ ماهیــت از نــوع همبســتگی می باشــد. جامعــه آمــاری پژوهــش را تمامی 

معلمــان مــدارس دولتــی در مقطــع ابتدایــی شــهر تبریــز تشــکیل می دهنــد. معلمــان ابتدایــی شــهر تبریــز 

بــه تعــداد 4218 نفــر بودنــد. تعــداد نمونــه براســاس جــدول مــورگان، 354 نفــر می شــود. روش نمونــه 

گیــری، خوشــه ای چندمرحلــه ای می باشــد. بدیــن ترتیــب کــه از میــان نواحــی شــهر تبریــز، نواحــی 1، 3 

و 5 )تــا 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 پرسشنامه های ذیل استفاده شد:

1( پرسشنامه فرهنگ مدرسه

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

ــج  ــف لیکــرت پن ــه را در طی ــدگان هــر گوی ــه اســت کــه شــرکت کنن ــاس دارای 29 گوی ــن مقی شــد. ای

درجــه ای از کامــاًل مخالفــم تــا کامــاًل موافقــم رتبــه بنــدی می کننــد. ایــن مقیــاس دارای پنــج مؤلفه اســت 

کــه عبارتنــد از: صالحیــت حرفــه ای معلمــان، تعامــل معلمــان بــا کارکنــان و مدیریــت، تعامــل معلمان با 

یکدیگــر، مشــارکت والدیــن در فعالیت هــای مدرســه، بهــره گیــری از تســهیالت فیزیکــی مدرســه. اعتبــار 

و روایــی ایــن پرسشــنامه از طریــق متخصصیــن و تســت آزمایشــی در این حــوزه در ســال 2006 تضمین 

و ضریــب پایایــی در مجمــوع 0/96 بــر اســاس آلفــای کرونبــاخ تعییــن شــده اســت. بدیــن ترتیــب کــه 

ــه ای معلمــان، 0/83؛  ــاس صالحیــت حرف ــی خــرده مقی ــاخ ضریــب پایای ــا اســتفاده از آلفــای کرونب ب

تعامــل معلمــان بــا کارکنــان و مدیریــت،0/93؛ تعامــل معلمــان بــا یکدیگــر،0/79؛ مشــارکت والدیــن 

در فعالیت هــای مدرســه، 0/87 و تســهیالت فیزیکــی مدرســه 0/92 تعییــن 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 0/78 محاســبه شــد.

2( پرسشنامه درس پژوهی

بــرای بررســی فعالیــت درس پژوهــی معلمــان از پرسشــنامه محقــق ســاخته اســتفاده شــد. این پرسشــنامه، 
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ــه آن،  ــن( و ســاعات اختصــاص داده شــده ب ــق پرســش از معلمی ــت درس پژوهــی)از طری انجــام فعالی

میــزان موفقیــت در درس پژوهــی)از طریــق نمره هــای کســب شــده در ارزیابی هــای درس پژوهــی(، تمایــل 

بــه انجــام درس پژوهــی 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 0/77 بدســت آمــد.

داده هــای حاصــل از پژوهــش بــا اســتفاده از نــرم افــزار SPSS 22 مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفتنــد. 

بدیــن ترتیــب کــه ابتــدا بــا اســتفاده از آزمــون کولموگروف-اســمیرنوف داده هــا از لحــاظ نرمــال بــودن 

مــورد آزمــون قــرار گرفــت و ضمــن تاییــد نرمــال بــودن داده هــای 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.

یافته های پژوهش 

ــروف  ــون کولموگ ــق از آزم ــای تحقی ــه متغیره ــوط ب ــرات مرب ــع نم ــودن توزی ــال ب ــی نرم ــرای بررس ب

اســمیرنوف اســتفاده شــد کــه نتایــج آن در جــدول ذیــل ارائــه می شــود.

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

معنی داریکولموگروف اسمیرنوف zتعدادمتغیر

3450/9940/276فعالیت درس پژوهی

3451/3360/053بهره گیری از تسهیالت فیزیکی مدرسه

3451/3480/087تعامل معلمان با کارکنان و مدیریت

3451/2770/073تعامل معلمان با یکدیگر

3451/2200/076مشارکت والدین در فعالیت های مدرسه

3450/9570/066صالحیت حرفه ای معلمان

ــا  ــی متغیره ــر تمام ــه ه ــوط ب ــرات مرب ــع نم ــوق مشــاهده می شــود توزی ــه در جــدول ف ــه ک همانگون

ــا p>0/ 05 نرمــال می باشــد و لــذا می تــوان از آمــار پارامتریــک جهــت پاســخ بــه ســواالت  تحقیــق ب

تحقیــق اســتفاده کــرد.
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جدول 2: محاسبات ضریب همبستگی بین عوامل فرهنگ مدرسه با فعالیت درس پژوهی

Nrsigمتغیرها

3450/5460/000صالحیت حرفه ای معلمان
3450/5190/000تعامل معلمان با کارکنان و مدیریت

3450/5790/000تعامل معلمان با یکدیگر
3450/5170/000مشارکت والدین در فعالیت های مدرسه

3450/5360/000تسهیالت فیزیکی مدرسه

نتایــج نشــان می دهــد کــه براســاس ســطح معنــی داری p>0/01(0/000(، بیــن تمامــی عوامــل فرهنــگ 

مدرســه )صالحیــت حرفــه ای معلمــان، تعامــل معلمــان بــا کارکنــان و مدیریــت، تعامــل معلمــان 

ــت  ــا فعالی ــه( ب ــی مدرس ــهیالت فیزیک ــه، تس ــای مدرس ــن در فعالیت ه ــارکت والدی ــر، مش ــا یکدیگ ب

درس پژوهــی رابطــه وجــود دارد. میــزانr بدســت آمــده نشــانگر میــزان و جهــت همبســتگی بیــن عوامــل 

ــل  ــن عوام ــد بی ــان می ده ــه نش ــت ک ــی اس ــت درس پژوه ــا فعالی ــه ب ــای مدرس ــی در فعالیت ه فرهنگ

فرهنگــی در فعالیت هــای مدرســه و فعالیــت درس پژوهــی رابطــه مثبــت وجــود دارد. در واقــع بــا افزایش 

ــد. ــز افزایــش می یاب ــزان فعالیــت درس پژوهــی نی عوامــل فرهنگــی در فعالیت هــای مدرســه، می

ــت  ــی فعالی ــگ مدرســه چــه ســهمی در پیش بین ــرای بررســی اینکــه هــر یــک از مولفه هــای فرهن ب

ــه شــیوه همزمــان اســتفاده شــد. درس پژوهــی معلمــان دارنــد، از روش آمــاری تحلیــل رگرســیون ب

جدول 3:خالصه مدل رگرسیون چندگانه پیش بینی فعالیت درس پژوهی معلمان براساس مولفه های فرهنگ مدرسه

RR تعدیل شدهمجذور R دوربین واتسون اشتباه معیار برآورد شدهمجذور

0/8250/6800/6513/731/30

همانگونــه کــه در جــدول فــوق مشــاهده می شــود مولفه هــای فرهنــگ مدرســه در مجمــوع توانســته انــد 

0/651 از واریانــس متغیــر مالک)فعالیــت درس پژوهــی( را تبییــن نماینــد.

)ANOVA( جدول 4: نتایج تحلیل واریانس

سطح معنی داریFمیانگین مربعاتدرجه آزادیمجموع مربعاتآماره

1634/4465326/88923/4060/000رگرسیون

768/14434013/966باقیمانده

2402/590345مجموع
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جــدول فــوق نشــان می دهــد بــا توجــه بــه اینکــه ســطح معنــی داری P 0/000= از ســطح احتمــال خطــا 

α =0/05 کمتــر اســت بنابرایــن بیانگــر معنــی دار بــودن معادلــه خطــی می باشــد.

جدول 5: نتایج رگرسیون سلسله مراتبی برای پیش بینی فعالیت درس پژوهی براساس مولفه های فرهنگ مدرسه

Bخطای استانداردBetatسطح معنی داری

6/9833/5430/9710/004مقدار ثابت

0/3860/1570/2362/4520/017بهره گیری تسهیالت فیزیکی مدرسه

0/5490/2150/2382/5520/014تعامل معلمان با کارکنان و مدیریت

0/6410/2900/2072/2070/032تعامل معلمان با یکدیگر

0/5710/2190/2372/6090/012مشارکت والدین در فعالیت های مدرسه

0/6960/1750/3433/9690/000صالحیت حرفه ای معلمان

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

ــا  ــان ب ــل معلم ــه، تعام ــی مدرس ــهیالت فیزیک ــری تس ــره گی ــه )به ــگ مدرس ــای فرهن ــی مولفه ه تمام

کارکنــان و مدیریــت، تعامــل معلمــان بــا یکدیگــر، مشــارکت والدیــن در فعالیت هــای مدرســه و 

صالحیــت حرفــه ای معلمــان( می تواننــد فعالیــت درس پژوهــی را بــه گونــه ای معنــادار تبییــن کننــد کــه 

ــق ورود همزمــان متغیرهــا بدســت آمــده اســت.  ــن از طری ــن تبیی ای

نتایــج جــدول فــوق نشــان می دهــد کــه باالتریــن بتــای اســتاندارد متعلــق بــه صالحیــت حرفــه ای معلمان 

بــا B=0/343 و بعــد از آن تعامــل معلمــان بــا کارکنــان و مدیریــت بــا B=0/238 و بعــد از آن بــا تفــاوت 

ــی  ــری تســهیالت فیزیک ــره گی ــا B=0/237 و به ــای مدرســه ب ــن در فعالیت ه اندکــی مشــارکت والدی

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

بــا B=0/207 می باشــد.

بحث و نتیجه گیری

ــا فعالیــت درس پژوهــی رابطــه مثبــت و  ــق نشــان داد بیــن صالحیــت حرفــه ای معلمــان ب ــه تحقی یافت

ــه  ــد ب ــان می توان ــه ای معلم ــت حرف ــل رگرســیون صالحی ــج تحلی ــق نتای ــی دار وجــود دارد و مطاب معن

ــش  ــج پژوه ــا نتای ــه ب ــن یافت ــد. ای ــی کن ــان را پیش بین ــی معلم ــت درس پژوه ــی دار فعالی ــه ای معن گون

ــاز و همــکاران  ــور)1387( و ســبحانی )1395( همســو می باشــد. خاکب ــی و موســی پ ــاز، فدای خاکب
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)1387( در پژوهــش خــود بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه یکــی از مشــکالت درس پژوهــی در مــدارس 

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

ــی از  ــه یک ــت ک ــود دریاف ــش خ ــبحانی )1395( در پژوه ــش داد. س ــی را افزای ــان از درس پژوه معلم

راهکارهــای افزایــش اثربخشــی درس پژوهــی از دیــدگاه معلمــان، افزایــش صالحیت هــای حرفــه ای آنــان 

ــه درس پژوهــی اســت. در زمین

درس پژوهــی رویکــردی بــرای توســعه دانــش حرفــه ای معلمــان اســت کــه از درون مــدارس ابتدایــی 

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

کوچــک بــا تشــریک مســاعی و با شــرکت در جلســات هــم اندیشــی پیرامون اهــداف و محتــوای دروس، 

بــه یــک برنامــه ی مقدماتــی بــرای تدریــس دســت می یابنــد، ســپس بــا مشــاهده اجــرای برنامــه و نقــد آن، 

فرصتــی بــرای رشــد حرفــه ای خــود مهیــا می ســازند. معلمــان از طریــق درس پژوهــی، یــاد می گیرنــد کــه 

چگونــه از یکدیگــر بیاموزنــد و در تجــارب آموزشــی و تربیتــی یکدیگــر ســهیم شــوند. آنهــا بدیــن ترتیــب 

می تواننــد بــا بازاندیشــی در رفتارهــای آموزشــی خــود، راه هــای بهتــری بــرای تدریــس بیابنــد و بــه تولیــد 

دانــش حرفــه ای بپردازند)خاکباز و همــکاران، 1387(.

درس پژوهــی رویکــردی بــرای توســعه ی حرفــه ای اســت کــه طــی آن معلمــان بــا یکدیگــر در جهــت 

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

همــکاری و مشــارکت می نماینــد. درس پژوهــی یــک تمریــن توســعه ی حرفــه ای می باشــد کــه معلمــان 

ــه و اجــرا نمــوده و درس را  ــا یــک طــرح درســی را تهی ــد ت در آن تشــریک مســاعی و همــکاری می کنن

بــه منظــور جمــع آوری داده هــای مربــوط بــه یادگیــری دانش آمــوزان مشــاهده نمــوده و ایــن مشــاهدات 

را در جهــت بهبــود و اصــالح درس خــود بــه کار گیرنــد. ایــن فراینــدی اســت کــه دبیــران در آن درگیــر 

ــه پیامدهــای  می شــوند تــا چیزهــای بیشــتری در مــورد تکالیــف یادگیــری موثــر بیاموزنــد کــه منتــج ب

ــکاران، 1389(. ــوزان می شــود )اســتیپانک و هم ــرای دانش آم ــه ب ــود یافت ــری بهب یادگی

درس پژوهــی الگویــی بــرای بهســازی توانایــی حرفــه ای معلمان و روشــی بــرای تولید دانــش حرفه ای 

در مدرســه اســت و بــه معلمــان فرصــت می دهــد تــا روابــط خــود را بــا یکدیگــر و بــا دانش آمــوزان 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 

ــزاران آموزشــی  ــداوم کارگ ــی، مشــارکتی و م ــی، کیف ــری گروه ــر چرخــه یادگی ــال ب در کالس درس عم

شــامل مراحــل پنجگانــه )تبییــن مســاله، طراحــی، عمــل، بازاندیشــی و یادگیــری( اســتوار اســت. ابتــدا 
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معلمــان مســائل آموزشــی مدرســه را بررســی می کننــد و پرســش های پژوهــش در کالس درس را تبییــن 

می کننــد. ســپس طرحــی بــرای انجــام دادن پژوهــش مشــارکتی خــود پیشــنهاد می کننــد. آنــگاه آن را بــه 

اجــرا می گذارنــد. ســپس بــه ارزیابــی و بازبینــی فراینــد عمــل انجــام شــده می پردازنــد. در ایــن فراینــد، 

یادگیــری معلمــان از یکدیگــر بــه صــورت مشــارکتی ســازماندهی می شــود و در عمــل، ظرفیــت مــدارس 

بــرای تولیــد و بــه کارگیــری دانــش حرفــه ای در مدرســه و گســترش امــکان تغییــر خــود پایــدار و مســتمر 

افزایــش می یابــد )ســرکار آرانــی، 1389(.

یافتــه تحقیــق نشــان داد بیــن تعامــل معلمــان بــا کارکنــان و مدیریــت بــا فعالیــت درس پژوهــی رابطــه 

مثبــت و معنــی دار وجــود دارد و مطابــق نتایــج تحلیــل رگرســیون تعامــل معلمــان بــا کارکنــان و مدیریت 

ــا نتایــج  ــه ب ــد. ایــن یافت ــه ای معنــی دار فعالیــت درس پژوهــی معلمــان را پیش بینــی کن ــه گون می توانــد ب

ــی  ــاری، مصدق ــیدا )2004(؛ بختی ــدز و یوش ــیدا )1999(، فرنان ــرکارانی)1387(، یوش ــش س پژوه

ــه درس پژوهــی  ــن نتیجــه رســیدند ک ــه ای ــرا در پژوهــش خــود ب ــک )1392( همســو می باشــد؛ زی نی

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

از طریــق همــکاری گروه هــا بدســت می آیــد. ایجــاد محیطــی کــه یادگیــری معلــم و یادگیــری دانش آمــوز 

را بهتــر کنــد، بــه حمایــت از درس پژوهــی کمــک می کنــد. فضــای بســته می توانــد رونــد درس پژوهــی 

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

ــل و  ــد و در تعام ــی کنن ــک های عقالن ــد، ریس ــح دهن ــان را توضی ــند، ایده هایش ــؤال بپرس ــر س یکدیگ

بازخــورد بــا یکدیگــر باشــند. معلمــان نمی تواننــد بــدون جو همــکاری، مشــارکت فعالــی در درس پژوهی 

و فعالیت هــای مرتبــط داشــته باشــند. 

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

ــات و  ــا تمــام امکان ــران ب ــری آن بســیار دشــوار اســت. مدی ــن صــورت اجــرا و پیگی ــر ای باشــد، در غی

ــد.  ــا مشــکالت درس پژوهــی معمــول می دارن ــان برخــورد ب ــا در زم ــت الزم را از گروه ه ــع، حمای مناب

ــا او کار  ــم درس پژوهــی، باعــث می شــود ت ــر توســط تی ــه مدی ــا ب ــی گزارشــات و ارزیابی ه ارســال کپ

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

در درس پژوهــی می تــوان از حمایت هــای بیرونــی مثــل مهــارت متخصصــان بــا تجربــه اســتفاده 

گاه بــه تعییــن راه حل هــا و اصــالح روشــها کمــک می کنــد. البتــه حمایــت  نمــود. توصیه هــای افــراد آ

بیرونــی یــک شــرط اصلــی بــرای درس پژوهــی نیســت ولــی بــرای گروه هــای کــم تجربــه می توانــد مفیــد 

باشــد. یــک راه حمایتــی دیگــر می توانــد 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 درس پژوهــی رابطــه مثبــت 

ــه  ــد ب ــا یکدیگــر می توان ــل رگرســیون تعامــل معلمــان ب ــج تحلی ــق نتای ــی دار وجــود دارد و مطاب و معن

گونــه ای معنــی دار فعالیــت درس پژوهــی معلمــان را پیش بینــی کنــد. ایــن یافتــه بــا نتایــج پژوهــش خاکباز 

همــکاران )1387(، اســتیپانک )1389( و بختیــاری)1390(  همســو می باشــد زیــرا آنــان در پژوهــش 

خــود بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه بیشــترین و بارزتریــن مزیــت درس پژوهــی در مشــارکتی بودن آن اســت 

کــه معلمــان بــا یکدیگــر در حــل مســائل آموزشــی تعامــل برقــرار می کننــد.

ــر  ــا یکدیگ ــت ب ــه فعالی ــارکتی ب ــورت مش ــه ص ــان ب ــه در آن معلم ــت ک ــدی اس ــی فراین درس پژوه

می پردازنــد و در جریــان ایــن فعالیــت از یکدیگــر و تجــارب هــم یــاد می گیرنــد. درواقــع درس پژوهــی 

یــک فراینــد و یــک کار گروهــی اســت کــه در آن تیــم یــا گروهــی از معلمــان کــه عمدتــا گروه هــای 3 تــا 

8 نفــره می باشــند بــه انجــام درس پژوهــی می پردازنــد. الزم بــه ذکــر اســت کــه هــر یــک از اعضــای ایــن 

ــد.   ــر عهــده می گیرن ــد درس پژوهــی مســئولیت خــاص را ب گروه هــا در فراین

ــی جلســه  ــدت طوالن ــه م ــه طــور منظــم ب ــان ب ــای معلم ــه درس )درس پژوهــی(، گروه ه در مطالع

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

پژوهــش در کالس درس کار می کننــد. مطالعــه درس )درس پژوهــی( بــا اســتفاده از همــه شــاخص ها 

در بیــن معلمــان ژاپنــی بســیار محبــوب اســت و ارزش باالیــی دارد. ایــن روش رکــن اصلــی فراینــد بهبود 

مــدارس اســت. منطــق مطالعــه درس )درس پژوهــی( ســاده اســت: اگــر می خواهیــد آمــوزش را بهبــود 

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

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

می باشــند. در فراینــد درس پژوهــی معلمــان ایــن تجــارب را در اختیــار هــم قــرار می دهنــد و بــه همفکری 

بــا یکدیگــر می پردازنــد. همچنیــن معلمــان تــازه وارد، از معلمــان بــا تجربه تــر در جریــان درس پژوهــی 

کمــک می گیرنــد و از تجــارب آن هــا در حــوزه آموزشــی اســتفاده می کننــد. درس پژوهــی از نظــر 

معلمــان، نوعــی مشــارکت در تدریــس اســت کــه در آن معلمــان در تدریــس موضــوع درســی بــا یکدیگــر 

مشــارکت می کننــد و بــه صــورت جمعــی یــک موضــوع را تدریــس کــرده و آن را بررســی می کننــد. در 

واقــع درس پژوهــی یــک فراینــد یادگیــری در نتیجــه تدریــس مشــارکتی اســت کــه در آن معلمــان در نتیجه 

مشــارکت و کار گروهــی، یــاد می گیرنــد و معایــب تدریــس خــود را رفــع می کننــد. لــذا بــه عقیــده معلــم، 

درس پژوهــی فراینــد یادگیــری معلــم در نتیجــه مشــارکت معلمان بــا یکدیگــر است)ســرکارانی، 1389(. 
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کــم بــودن همــکاری در بیــن معلمــان موجــب می شــود 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، محدودیت هــای اداری و یــا بعــد فاصلــه نشــات می گیــرد )لوئیــس  و هــورد، 2011(.

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

عنــوان ســودمند تریــن، کاربردی تریــن و مؤثرتریــن برنامــه پــرورش حرفــه ای معلمــان یــاد کــرده انــد. در 

درس پژوهــی  معلمــان فرصــت می یابنــد تــا در طراحــی، اجــرا و ارزیابــی بــا یکدیگــر همــکاری، همیــاری 

ــکار  ــد و آن را در عمــل ب ــی بیابن ــد، جواب ــد و مســایل درون مدرســه و کالس را بکاون و مشــارکت کنن

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

ــر  ــد و از یکدیگ ــل می کنن ــادل و تعام ــود را تب ــای خ ــد، دیدگاه ه ــن می کنن ــی تمری ــورت گروه ــه ص ب

ــی نظــری آمــوزش و  ــن کــه معلمــان مبان ــد )اســتیپانک، 1389(. در درس پژوهــی بیــش از ای می آموزن

یادگیــری را بیاموزنــد، مهارت هــای علمــی و کاربــردی مربــوط بــه فراینــد یاددهــی -یادگیــری، ارزیابــی 

ــه طــور گروهــی  ــد. معلمــان ب روش هــای تدریــس، خــود ارزیابــی و فعالیت هــای آموزشــی را می آموزن

موضــوع مــورد پژوهــش را انتخــاب کــرده و بــه صــورت مشــارکتی و در گــروه، طــرح  پژوهــش مربــوط 

بــه آن را تهیــه می کننــد و بــه ارزیابــی دقیــق فعالیت هــای آموزشــی انجــام شــده در ارتبــاط بــا آن موضــوع 

می پردازنــد. در ایــن شــیوه، معلمــان دانش آمــوزان را در پژوهــش خــود ســهیم کــرده و در واقــع در حیــن 

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

ــت درس پژوهــی  ــا فعالی ــن در فعالیت هــای مدرســه ب ــن مشــارکت والدی ــق نشــان داد بی ــه تحقی یافت

رابطــه مثبــت و معنــی دار وجــود دارد و مطابــق نتایــج تحلیــل رگرســیون مشــارکت والدیــن در فعالیت هــای 

مدرســه می توانــد بــه گونــه ای معنــی دار فعالیــت درس پژوهــی معلمــان را پیش بینــی کنــد. ایــن یافتــه بــا نتایج 

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

و فعالیت هــای پژوهشــی معلمــان نقــش دارد. مشــاركت والدیــن در آمــوزش فرزنــدان خــود از پایه هــای 

بنیادیــن توســعه آمــوزش هســتند، توجــه بــه ایــن كــه درس پژوهــی در نتیجــه فعالیت هــای مشــارکت مدارانــه 

والدیــن و مدرســه اســت، همــکاری ایــن دو در امــور درس پژوهــی بیــش از پیــش ضــرورت دارد، مشــاركت 

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

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

جــز بــا مشــاركت همــگان و نیــز والدیــن دانش آمــوزان تحقــق نمــی یابــد. تفكــر گروهی بــه این معنی اســت 

كــه همــه كســانی كــه می تواننــد در عرصــه هایــی چــون كمــك فكــری، پرداخــت مالــی، یــا عرصــه علمــی 

فعالیــت كننــد بــه یــاری و همــکاری طلبیــده می شــوند )جهانیــان، 1389(.
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مشــاركت والدیــن در درس پژوهــی ممکــن اســت یــك بعــدی و یــا چنــد بعــدی باشــد )جهانیــان، 

1394(. در ایــن نــوع مشــاركت در درس پژوهــی یــك بعــد از مشــاركت مطــرح اســت، مثــل كمك هــای 

مالــی. در چنیــن شــرایطی وقتــی كــه كمــك مالــی ارائــه می شــود، هــم از نظــر مشــاركت كننده و هــم از 

نظــر مشــاركت جــو، كار تمــام شــده تلقــی می شــود. 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. مشــاركت كننده در تصمیم گیــری و ســهیم شــدن در برنامــه ریــزی و اجــرا و دیگــر 

گاهانــه  فرایندهــای آموزشــی دخالــت چندانــی نــدارد. مشــاركت تــك بعــدی ممکــن اســت آگاهانــه یــا ناآ

باشــد. آگاهانــه بــه ایــن معنــا كــه كمــك كننــده مالــی می دانــد كــه آمــوزش و پــرورش بــرای درس پژوهــی 

گاهانــه بــه ایــن معنــا كــه مشــاركت كننده نــه از  نیــاز بــه كمــك دارد در نتیجــه بــه یــاری آن می شــتابد. ناآ

روی درك اهمیــت آمــوزش و پــرورش، بلکــه بــا انگیزه هــای گوناگــون بــه طــور مقطعــی دســت بــه ایــن 

كار می زند)متیــن، 1394(.

در مشــاركت چنــد بعــدی والدیــن در درس پژوهــی، عرصه هــای گوناگــون مــادی و مالــی و 

بــرای انجــام درس پژوهــی.  مشــاركت كنندگان فعــال می شــوند، مثــل مشــاركت فكــری و مالــی 

ــان و  ــوزان و معلم ــی دانش آم ــی و عمل ــای علم ــردن توانایی ه ــاال ب ــرای ب ــری ب ــاركت كنندگان فك مش

دســت انــدركاران بــا نهادهــای آموزشــی جهــت اجــرای درس پژوهــی پیونــد گســترده برقــرار می كننــد و 

در تصمیم گیــری و برنامه ریــزی و اجــرا و بــه طــور كلــی در فرایندهــای آموزشــی و پرورشــی درس پژوهــی 

مشــاركت می كننــد. در ایــن مشــاركت، آگاهــی و شــناخت، بنیــاد مشــاركت را تشــکیل می دهــد 

)میرکمالــی، 1394(.

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

ــه  ــد ب ــل رگرســیون تســهیالت فیزیکــی مدرســه می توان ــج تحلی ــق نتای ــی دار وجــود دارد و مطاب و معن

گونــه ای معنــی دار فعالیــت درس پژوهــی معلمــان را پیش بینــی کنــد. ایــن یافتــه بــا نتایــج پژوهــش خاکباز 

ــن نتیجــه  ــه ای ــان در پژوهــش خــود ب ــکاران )1387( و ســرکارانی)1387( همســو می باشــد آن و هم

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

گریبانگیــر درس پژوهــی نیــز می شــود. همچنیــن ایــن یافتــه بــا نتایــج تحقیــق ســبحانی )1395( همســو 

می باشــد. ســبحانی )1395( در پژوهــش خــود بــه ایــن نتیجــه رســید کــه تجهیــزات فیزیکــی از جملــه 

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

ــار  ــی در اختی ــالن آموزش ــا س ــون کالس درس و ی ــی همچ ــد مکان ــی بای ــام درس پژوه ــت انج جه
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معلمــان قــرار گیــرد تــا در آن جــا بــه انجــام درس پژوهــی بپردازنــد زیــرا  اســتفاده از کالس هــای دیگــر 

ــران و خــود  ــن و مدی ــی والدی ــی نظمــی در برگــزاری کالس هــای معمــول درســی و نارضایت موجــب ب

دانش آمــوزان می شــود )پــری و لوئیــس، 2006(. همچنیــن بایــد زمــان جداگانــه ای بــرای انجــام 

درس پژوهــی لحــاظ شــود تــا معلمــان مجبــور نباشــد از وقــت آموزشــی اســتفاده بکننــد کــه ایــن امــر 

ــز  ــود و نی ــی می ش ــای درس ــی در کالس ه ــی نظم ــوزان و ب ــادن درس دانش آم ــب افت ــه عق ــب ب موج

بایــد بودجــه ای بــرای انجــام درس پژوهــی اختصــاص داده شــود و هزینــه هایــی کــه توســط معلــم خــرج 

می شــود نیــز بــه آنهــا بــاز گردانــده شــود. ایــن امــر هــم موجــب رغبــت معلمــان بــرای انجــام درس پژوهی 

می شــود و اجــرای آن را تســهیل می کنــد همچنیــن بایــد وســایل کمــک آموزشــی و امکانــات و تجهیزاتــی 

ــا آن هــا  ــرد ت ــرار گی ــار معلمــان ق ــرداری و ... در اختی ــم ب ــن فیل ــر، دوربی ــور، کامپیوت همچــون پروژکت

مجبــور نباشــند خــود ایــن تجهیــزات را فراهــم نماینــد )واتانابــه، 2002(. لــذا بایــد به اختصــاص بودجه 

الزم، وقــت کافــی، تجهیــزات آموزشــی مناســب بــرای انجــام درس پژوهــی پرداخــت و اتــاق و کالســی 

مختــص درس پژوهــی در مــدارس ایجــاد کــرد و در اختیــار معلمــان قــرار داد و معلــم جایگزینــی بــکار 

گرفــت تــا در زمــان اجــرای درس پژوهــی جایگزیــن معلــم اصلــی شــود )ســرکارانی، 1389(.

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

داده هــا از طریــق پرسشــنامه های خودگزارشــی بــود كــه در ایــن نــوع ابزارهــا، همیشــه ایــن امــکان وجــود 

دارد كــه آزمودنی هــا پاســخ های غیــر واقعــی یــا تحریــف شــده بدهنــد. دیگــر اینکــه برخــی معلمــان تجربه 

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

تجربــه درس پژوهــی اطــالع حاصــل می شــد کــه ایــن امــر انتخــاب نمونــه را بــا دشــواری مواجــه می کــرد.

علیرغم این یافته ها و محدودیت های پژوهشی پیشنهاد می گردد از آنجا که :

یافته هــای تحقیــق نشــان داد کــه صالحیــت حرفــه ای معلمــان در فعالیــت درس پژوهــی آنــان تاثیــر 	 

دارد، لــذا پیشــنهاد می شــود، کالس هــای آموزشــی بــرای آمــوزش درس پژوهــی بــه معلمــان تشــکیل 

شــده و کتابچه هــای راهنمــا در زمینــه درس پژوهــی تدویــن شــده و در اختیــار معلمــان قــرار گیــرد.

یافته هــای تحقیــق نشــان داد کــه تعامــل معلمــان بــا کارکنــان و مدیریــت در فعالیــت درس پژوهــی 	 

ــه درس پژوهــی  ــران و معلمــان در زمین ــذا پیشــنهاد می شــود جلســات مدی معلمــان نقــش دارد، ل

بــه صــورت مشــترک تشــکیل شــده و تقســیم وظیفــه در زمینــه انجــام وظایــف درس پژوهــی بیــن 

معلمــان و مدیــران صــورت گیــرد.

یافته هــای تحقیــق نشــان داد کــه تعامــل معلمــان بــا یکدیگــر بــر فعالیــت درس پژوهــی معلمــان 	 
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ــه  ــان ب ــکاری معلم ــرای هم ــی ب ــایت درس پژوه ــا س ــز ی ــود مرک ــنهاد می ش ــذا پیش ــش دارد، ل نق

ــود. ــی ش ــق طراح ــای موف ــج درس پژوهی ه ــل و نتای ــتراک گذاری مراح ــه اش ــر و ب یکدیگ

یافته هــای تحقیــق نشــان داد کــه مشــارکت والدیــن در فعالیت هــای مدرســه بــر فعالیــت 	 

ــذا پیشــنهاد می شــود جلســات هــم اندیشــی بیــن معلمــان و  درس پژوهــی معلمــان نقــش دارد، ل

والدیــن در زمینــه درس پژوهــی، اهــداف و ضــرورت آن برگــزار شــود.

یافته هــای تحقیــق نشــان داد کــه تســهیالت فیزیکــی مدرســه بــر فعالیــت درس پژوهــی معلمــان 	 

نقــش دارد، لــذا پیشــنهاد می شــود بــا اختصــاص بودجــه ای جداگانــه بــرای درس پژوهــی در 

ــد. ــرار گیرن ــان ق ــدارس و معلم ــار م ــاز در اختی ــورد نی ــزات م ــات و تجهی ــدارس، امکان م
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