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 چکیده
-هحرف توسعه بر پژوهیدرس تحقیق حاضر با هدف بررسی اثر هدف:

انجام  1396-97 تحصیلی سال در سقز شهرستان ابتدایی معلمان ای

 گرفت. 

آزمون پس آزمون و گروه روش تحقیق نیمه آزمایشی با پیش  روش:

جامعه آماری تحقیق شامل کلیه معلمان ابتدایی کنترل بود. 

در مدارس محل  1396-97شهرستان سقز که در سال تحصیلی 

پژوهی بودند و همچنین خدمت خود مشغول به اجرای فرایند درس

ها شرکت نکرده بودند. حجم نمونه برای معلمانی که در این دوره

 گیرینفر بود. به منظور نمونه 45نفر و گروه کنترل  45آزمایش  گروه

ها با استفاده از گیری در دسترس استفاده شد. دادهاز روش نمونه

ای کنتاکی گردآوری شد. روایی پرسشنامه استاندارهای توسعه حرفه

ابزار توسط متخصصان و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ بررسی 

دست به 97/0ای کل پرسشنامه برابر با ن برشد که مقدار این آزمو

ها از روش آمار توصیفی و استنباطی آمد. برای تجزیه و تحلیل داده

 استفاده شد. 

 ایی حرفهنتایج تحقیق نشان داد که بین نمرات توسعه ها:یافته

پژوهی و معلمان شرکت نکرده معلمان شرکت کرده در فرایند درس

(. همچنین P<01/0ارد )در این فرایند تفاوت معناداری وجود د

نتایج نشان داد که بین نمرات معلمان شرکت کرده و شرکت نکرده 

ریزی طراحی و برنامهپژوهی در استانداردهای در فرایند درس

اجرا و انجام تدریس، سنجش ، آموزشی، ایجاد و حفظ جو یادگیری

و برقراری ارتباط با نتایج یادگیری، ارزیابی و انعکاس یادگیری و 

 ایی حرفهوزش، همکاری بیشتر معلمان، فعالیت در جهت توسعهآم

دانش محتوایی، تکنولوژی آموزشی تفاوت معناداری وجود دارد 

(01/0>Pاز این رو می .)تواند توسعه توان گفت که درس پژوهی می

 ای معلمان را افزایش دهد.حرفه

 

 ان سقزای، معلمان، شهرستحرفه درس پژوهی، توسعهها: کلید واژه

 

Abstract  

Purpose: The aim of this research was 

investigating the effect of lesson study prosses 

on the professional development of Saqez city 

elementary teachers in the academic year of 

2017-2018.  

Method: The research method was semi-

experimental with pre-test, post-test and control 

group. The statistical population of the study 

consisted of all elementary teachers in Saqez 

city who were engaged in the lesson study 

course in the school year 2017-2018 as well as 

teachers who did not attend these courses. The 

sample size was 45 for the experimental group 

and 45 for the control group. Available 

sampling method was used for sampling. The 

validity of the tool was evaluated by experts and 

its reliability was assessed using Cronbach's 

alpha, and the value of this test for the whole 

questionnaire was 0.97. Descriptive and 

inferential statistics were used to analyze the 

data.  

Findings: The results of the research showed 

that there was a significant difference between 

the professional development scores of teachers 

participating in the course of lesson study and 

the teachers who did not participate in this 

course (P <0.01). Also, the results showed that 

there was a significant difference between 

scores of teachers participating in the course of 

lesson study and the teachers who did not 

participate in this course in standards 

Designs/Plans Instruction, Creates/Maintains 

Environments, Implements Instruction, 

Assesses and Communicates Learning Results, 

Reflects/Evaluates Professional Practices, 

Collaborates with Colleagues/Families/Others, 

Engages in Professional Development, 

Knowledge of Content, and Demonstrates 

Implementation of Technology (P <0.01). 

Therefore, it can be said that lesson study can 

increase the professional development of 

teachers. 

 

Keywords: Lesson Study, Professional 

Development, Teachers. 
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2   ای معلمانبررسی تأثیر فرآیند درس پژوهی بر توسعة حرفه 

 

 و بیان مسئله مقدمه

 یشو افزا یاحرفهتوسعة  ،وپرورشآموزش یبهساز یینهنجام شده در زما یهاتالش یتالزمه موفق

 مدارس یفیتک یرامونوگو پگذشته، کانون بحث و گفت هدر ده روازایندانش و مهارت معلمان است. 

 ,Richter, Kunter, Klusmannمعلمان، بوده است ) یاحرفهتوسعة متوجه  یشتراثربخش، هرچه ب

Lüdtke and Baumert, 2011ایحرفه ینهامروز مستلزم آن است که معلمان در زم یرمتغ یای(. دن 

 هایچالش تشدید دلیلبه ایحرفهتوسعة  کیفیت اهمیت کنند. روزبهاوم اطالعات خود را مد صورتبه

(. Ganser, 2002) است آموزش کیفیت از مردم انتظارات افزایش و معلمی ةحرف در معلمان رویپیش

 متعالی اهداف و رودمی شماربهوتربیت تعلیم اصلی کارگزار که است تأکید مورد جهتازآن معلم

 چهره و مستمر تعامل شود. محقق او یواسطهبه باید نهایت در مختلف ابعاد دروتربیت تعلیم هاینظام

 عنصر هیچ که ددهمی قرار فردیمنحصربه و ممتاز موقعیت در را وی آموزان،دانش با معلم یچهره به

 تنهانه معلمان، (.Mehrmohammadi, 2012) نیست برخوردار آن از سازمان این در دیگری انسانی

 عامل ترینمهم بلکه هستند آموزشی هایسیستم بهبود منظوربه تغییر نیازمند متغیرهای از یکی

 یکی انعنوبه آموزشی، تاصالحا معلمان، ةدوگان وضعیت این. شوندمی محسوب نیز تغییر ایجادکننده

 برانگیزچالش و رشد در حال ایحوزه به را معلمان ایحرفه توسعه تغییرات، مجری و اصلی عناصر از

 شناخت منظوربه ها،تالش این کانون در آنچه اما؛ (Villegas-Reimers, 2003) است نموده تبدیل

 عمل به دانش انتقال و یادگرفتن هچگون یادگیری معلمان، یادگیری است مشترک ایحرفهتوسعة 

 (.Avalos, 2010) است آموزاندانش پیشرفت به کمک برای

 ,Cobitski, 2004; Cited in Department of Education Elementary Education)از دیدگاه     

 آموزشی گرانهاصالح هایهمه تالش بناییرسنگ ز عنوانبهمعلمان اغلب  ایحرفه توسعه» (2016

 ییسطح کارا یشمنجر به افزا یتکه در نها اییافتهسازمان ییراتتغ یجادا ی. براشودیشناخته م

به رشد  ی،شغل یتمسئول یک عنوانبهخود  یتمام معلمان در خالل عمر کار باید شود آموزاندانش

 یان پا به پاکه معلم شودیامر باعث م ین. توجه به ا(p 10) «مؤثر، مستمر و مناسب بپردازند ایحرفه

 توسعه( »Fazli, 2012از نظر )دهند.  یقزمان تطب یاتبروند و خود را با مقتض یشپ یاجتماع ییراتتغ

 یادگیری منظم طوربه هاآنتا  دهدیمعلمان را ارتقا م یشغل هایمهارت و هامؤثر، نگرش ایحرفه

 توسعه .(p 9) «شود یجادا در کالس درس یمؤثر ییرتغ یترا بهبود بخشند و در نها آموزاندانش

 تاس تربیت و تعلیم سطح ارتقای برای نوین طرح هر در اصلی عنصری باال، کیفیت با ایحرفه

(Guskey, 2009 .)شده ریزیطرح هایفعالیت و فرایندها» از است عبارت معلمان ایحرفه توسعه 

 رییادگی بهبود موجب بتوانند نکهای تا معلمان ایحرفه هاینگرش و هامهارت دانش، افزایش منظوربه

 معلمان ایحرفه توسعه برای وسیعی دامنه تعریف این(. Guskey, 2000, p16) «شوند آموزاندانش

 و دهبو العمرمادام یادگیری طرفدار ای،حرفه توسعه به نسبت جدید رویکردهای حالبااین است، قائل

 ندمدتبل فعالیتی را معلمان ایحرفه توسعه بلکه ند،داننمی مدتکوتاه ایمداخله را ایحرفه یادگیری
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 در را معلمان فردی خدمت ضمن هایدوره تا دانشگاه در معلمان آموزش از آن دامنه که دانندمی

 (.Richter and et al., 2011) گیردبرمی

 .نداکوشیده ایحرفه رشد هایشاخص تعیین و تعریف برای مختلفی پژوهشگران و نظرانصاحب    

(Kyndt and et al., 2016 )جمعی فهم در مهارت و یادگیری برای مشارکت ای،حرفه یادگیری 

( Driel, Jan and Berry, 2012) .انددانسته معلم ایحرفه رشد هایمؤلفه عنوانبه را آموزاندانش

 ایحرفه هتوسع و رشد در اثرگذار عنصر سه را موضوعی تربیتی دانش و تربیتی دانش موضوعی، دانش

( Huntly, 2008) .است دیگر عنصر دو از بیش موضوعی تربیتی دانش وزن بین، این در. اندکرده تعیین

 تخصصی، دانش عاملِ پنج( Bob and et al., 2005) ای؛حرفه تعهد و عمل دانش، مشخصه سه

 Naderi, Hajizad, Shariatmadari and Seif) رفتاری؛ صالحیت و پداگوژی ،دهیسازمان ارتباطات،

Naraghi, 2010 )تدریس، جدید هایروش هایمؤلفه ارزشیابی، و تدریس هایروش هایمؤلفه 

 .شمارندبرمیرا  ارزشیابی و آموزشی تکنولوژی

 و ابداع در هاژاپنی که است روشی معلمان، ایحرفه توسعه به مربوط هایفعالیت از نمونه یک    

 نژاپ در آنچه. شودمی شناخته پژوهی درس نام با امروزه و شوندمی محسوب پیشتاز آن کارگیریبه

 ت،اس جریان در نیز اکنونهم و گرفته قرار مورداستفاده درس پژوهی نام با دیگر کشورهای از برخی و

. است همکاران و همتایان با مشارکت طریق از آموزشی هایفعالیت بهبود جهت در تالشی

 دهش شناخته وپرورشآموزش به بخشیکیفیت امر در تأثیرگذار عناصر زا یکی عنوانبه 1پژوهیدرس

 ارانکارگز عمل مشارکتی بازاندیشی و ذهنی الگوهای مداوم بازبینی عملی الگوی درس پژوهی. است

 هایگروه(. Sarkar Arani, 2015) است مدرسه در آموزش مستمر بهبود برای مؤثر الگویی و آموزشی

 تداوم باعث تدریسی نوع چه و گیرندمی یاد آموزاندانش چگونه که کنندمی بررسی درس پژوهی

 ندکمی تالش است شده شناخته ژاپن کشور نام به دنیا در که طرح این شود؟می هاآن در یادگیری

 درک با تحقیق، کوچک هایهسته در معلمان کهایگونهبه بسازد "2یادگیرنده سازمانی" مدارس از

 .کنند ایجاد آموزاندانش در معنادارتری یادگیری خود، هاینستهدا در ترعمیق

 نظام در نوآوری و تحول راستای در وپرورشآموزش به درس پژوهی مانند هاییبرنامه ورود با    

 علم و دانش کهطوریبه برد، بین از آموزش امر در را عمل و نظریه فاصله توانمی کشور، آموزشی

 نیز خود امر این که شود اجرا کالس در عملی صورتبه بیشتر تدریس و شآموز حیطه در معلمان

-دریافته پژوهشگران(. Fernandez and Yoshida, 2004) شودمی آموزشی کیفیت سطح افزایش باعث

 ،تدریس روش و خاص محتوایی به معطوف یادگیری تجارب ای،حرفه توسعه مؤثر هایبرنامه در که اند

 هانآ هستند؛ معلمان برای فعال یادگیری تجارب حاوی هابرنامه این است؛ محتوا آن آموزش با مرتبط

 سازیمادهآ با اولیه یادگیری تجربه هستند؛ مرتبط یادگیری هایگروه در معلمان مشارکتی فعالیت با

                                                           
1. Lesson study 

2. learning organization 
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 هروزان آموزش واقعیت در هاآن هایفعالیت و شود؛می پشتیبانی تأملی بازخورد و الگوسازی مداوم،

 هایویژگی از نیز درس پژوهی ازآنجاکه(. Darling-Hammond and et al., 2009) شوندمی گنجانده

 وانعنبه درس پژوهی .است مناسبی روش معلمان، ایحرفه توسعه برای بنابراین است؛ برخوردار فوق

 وفقم است تهتوانس زیادی حدود تا مختلف کشورهای آموزشی هاینظام در یادگیرنده سازمان از مدلی

 بکاوند، را خود ذهنی هایفرضپیش تا کندمی کمک آموزشی کارگزاران به درس پژوهی. کند عمل

 هب بیاموزند، دیگران و آموزگار عنوانبه خود از کنند، ترویج را دیگران و خود با گفتگو هایمهارت

 دیلتب و ذهنی الگوهای هسازیب ها،تجربه مداوم آزمون با و بپردازند خود رفتار در مستمر بازاندیشی

 سازیغنی برای یادگیری آموزش، در نوآوری به همه، برای دسترسقابل و ایحرفه دانش به هاآن

 (.Sarkar Arani, 2015) رسانند یاری بخشاثر یادگیری برای آموزش و یادگیری

 به پژوهی،درس  هاییویژگ طرفی از و ایحرفه توسعه زمینه در شدهمطرح هایمؤلفه به توجه با    

 ,Namdari, Gorbaniyan) باشد تأثیرگذار معلم ایحرفه توسعه بر پژوهش روش این رسدمی نظر

Ghanbari and Basiri, 2017). درس  برنامه در چون که یافتند دست نتیجه این به خود پژوهش در

شدان برای مناسب دگیرییا جو و هافرصت ایجاد است، یادگیری-یاددهی فرایند بر تمرکز پژوهی،

 .(Hoorizad, 2010) است ایحرفه توسعه مصادیق از که دارد قرار برنامه این اصلی هسته در آموزان

 گروهی، یادگیری چرخه بر که است پژوهشی پژوهی، درس که رسید نتیجه این به خود پژوهش در

 رد معلمان گروهی مشارکت و همکاری به و است استوار آموزشی کارگزاران مداوم و مشارکتی کیفی،

 نشان پژوهشی در .(Khakbaz, Fadaee and Mosapour, 2008) کندمی کمک یادگیری هایفعالیت

 هشپژو. گردد مطرح معلمان ایحرفه توسعه در مطلوب الگویی عنوانبه تواندمی پژوهیدرس که ندداد

(Lii and et al., 2015; cited in Bakhtiari, 2016 )شکاف کاهش به منجر پژوهی درس داد نشان 

 آموزگاران، دانش گسترش طریق از پژوهی درس همچنین. شودمی علوم و ریاضی دروس در موفقیت

 به .(Lewis, 2002) شودمی تدیس کیفیت ارتقای باعث آموزشی مواد بهبود و ایحرفه ارتباط ایجاد

 آمریکا در پژوهی درس بررسی هب سال ده مدت به که او. پرداخت ژاپن در علوم درس ده بررسی

 عهتوس برای راهی بلکه نیست هاژاپنی از تقلیدی صرفا   پژوهی درس ،کندمی بیان است، پرداخته

 نسبت معلمان که کندمی اشاره .(Sagor, 1992) است آموزاندانش یادگیری بهبود و معلمان ایحرفه

 همکاری و تعامل از و هستند ترمنزوی ،ورشوپرآموزش از خارج هایزمینه در متخصصان از بسیاری به

 معلمان ایحرفه توسعه به که هاییروش از یکی ،روازاین. برندمی کمتری لذت روز سراسر در یکدیگر با

 تجارب از استفاده معلمان، بین تعامل. است پژوهی درس کند،می کمک انزوا این از هاآن شدن خارج و

 Buczynski) است پژوهی درس در موفقیت اصلی کلید فعال، ارکتمش و همکاری و تجربه با معلمان

and Hansen, 2010). اندنموده مطالعه را ایحرفه توسعه پیامدهای کیفی موردی مطالعه یک در .

 زا استفاده معلمان، محتوایی دانش افزایش موجب ایحرفه توسعه که داد نشان هاآن پژوهش نتایج

 .شودمی استاندارد هایآزمون در آموزاندانش نمرات بهبود و کالس در یپژوه تدریس روش
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 باید که است ضرورتی ای،حرفه رشد یعنی آن اصلی هدف بر برنامه این تأثیر میزان از آگاهی    

 عهتوس بر پژوهیدرس برنامه آیا کند مشخص تا است آن پی در حاضر پژوهش ،روازاین شود؛ ارزیابی

 و اجرا یادگیری، جو حفظ و ایجاد آموزشی، ریزیبرنامه و ریزیطرح شامل آن هایمؤلفه و ایحرفه

 ش،آموز و یادگیری انعکاس و ارزیابی یادگیری، نتایج با ارتباط برقراری و سنجش تدریس، انجام

 تکنولوژی و محتوایی دانش ای،حرفه توسعه جهت در فعالیت دیگران، و والدین با همکاران،همکاری 

 هایسؤال منظور این برای است؟ داشته تأثیر سقز شهرستان وپرورشآموزش انمعلم آموزشی،

 شدند: بررسی و طراحی زیر پژوهشی

 ؟دارد ریتأثای معلمان ی حرفهپژوهی بر توسعه درس ندیفرا آیا .1

 پژوهی تأثیر دارد؟ ریزی آموزشی معلمان مجری درسپژوهی بر طراحی و برنامه درس ندیفرا آیا .2

 درس یمجر توسط معلماندر کالس درس پژوهی به ایجاد و حفظ جو یادگیری  درس دنیفراآیا  .3

 تأثیر دارد؟ پژوهی

 تأثیر دارد؟ ی تدریس معلمان مجریپژوهی بر نحوه درس ندیفرا آیا .4

ی سنجش و برقراری ارتباط با نتایج یادگیری توسط معلمان پژوهی بر نحوه درس ندیفراآیا  .5

 ر دارد؟تأثی پژوهی درس مجری

 ی ارزیابی و انعکاس یادگیری و آموزش توسط معلمان مجریپژوهی بر نحوه درس ندیفرا آیا .6

 تأثیر دارد؟ پژوهی درس

با سایر همکارانِ خود، والدین و  آن درس پژوهی بر همکاری بیشتر معلمان مجری ندیفراآیا  .7

 دیگران، تأثیر دارد؟

 ای معلمان مجری تأثیر دارد؟حرفه جهت توسعه در فعالیت بیشتر پژوهی بر درس ندیفراآیا  .8

 پژوهی بر دانش محتوایی معلمان مجری تأثیر دارد؟ درس ندیفرا آیا .9

ی بهتر و بیشتر از تکنولوژی آموزشی توسط معلمان مجری پژوهی بر استفاده درس ندیفرا آیا .10

 تأثیر دارد؟ پژوهی درس

 

 پژوهش شناسیروش

 طرح یک تحقیق روش نظر از و کاربردی پژوهش هدف، نظر از اضر،ح تحقیق در مورداستفاده طرح

در این پژوهش برای جلوگیری از  .بود کنترل گروه با آزمونپس و آزمونپیش شیوه به آزمایشی، شبه

ای که گروه آزمایش در آن وجود داشت، از مدرسههای کنترل و آزمایش، تبادل اطالعات بین گروه

آماری شامل کلیه معلمان ابتدایی شهرستان سقز که در سال تحصیلی  جامعه نشد. بگروه کنترل انتخا

 هاآنو تعداد  پژوهی بودنددر مدارس محل خدمت خود مشغول به اجرای فرایند درس 97-1396

تیم  54مرد بودند که در  معلماننفر از  102و  زن معلماننفر  172که از این تعداد  استنفر  274

که دلیل  شداستفاده  در دسترس گیرینمودند. در این پژوهش از روش نمونهدرس پژوهی فعالیت 
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های پژوهش از لحاظ شرایط خاص کنترل متغیرهای اثرگذار، مسائل اداری، این انتخاب محدودیت

 معلماننفر از  45تعداد  در تدریس پژوهی بود. کنندهشرکتها و امکانات و افراد رضایت آزمودنی

ریزی برای شرکت در گروه طبق لیست و برنامه 9پژوهی را در قالب  ایند درسدر فر کنندهشرکت

معرفی شدند که  وپرورشآموزشپژوهی از طریق اداره کارگاه آموزشی و دوره ضمن خدمت درس

که در فرایند  معلمانینفر هم از  45گروه آزمایش در پژوهش مشارکت نمودند و تعداد  عنوانبه

صادفی ت صورتبهگروه کنترل از مدارس مختلف سطح شهر  عنوانبهرده بودند پژوهی مشارکت نکدرس

 انتخاب شدند.

 روش اجرا

 که تأثیر استفاده از آن بر توسعه پژوهی داشتدرس فرایند این پژوهش یک متغیر مستقل شرکت در

 شی در چهارمتغیرهای وابسته بررسی شد. کل فرآیند پژوه عنوانبه آن هایلفهؤو م ای معلمانحرفه

 مرحله به شرح زیر اجرا شد:

های در ابتدا با توجه به هماهنگیدر این مرحله مقدمات اجرای آزمایش فراهم شد. سازی: مرحله آماده

 سقز و دریافت لیست وپرورشآموزشهای آموزشی اداره با مراجعه به اتاق تکنولوژی و گروه گرفتهانجام

گروه آزمایش( انتخاب گردید. سپس )ی آماری پژوهش نمونه کنندگان در درس پژوهی،اسامی شرکت

ساعته برای  18 ضمن خدمت آموزشی ةالزم برای اجرای یک دور هایفراهم نمودن زمینهاقدام به 

نامه رسمی از  ئهی آماری و تعیین مکان و زمان مناسب برای اجرای دوره شد. در ادامه با ارانمونه

سقز، نمونه آماری جهت شرکت در دوره آموزشی درس پژوهی  رشوپروآموزشسوی مدیریت محترم 

پژوهی درسفرایند  دعوت شدند. همچنین در این مرحله گروه کنترل نیز با توجه به افرادی که در

 شرکت نکرده بودند انتخاب شدند.

آزمون از گروه آزمایش اخذ شد. ی آموزشی، پیشدورهدر اولین جلسه اجرای آزمون: مرحله پیش

 انجام شده بود. قبال همچنین این کار برای گروه کنترل نیز 

ای بود که دقیقه 90ی جلسه 9 آماری پژوهی برای نمونهطول اجرای دوره آموزشی درسمرحله اجرا: 

های پنجشنبه و جمعه( در یکی از مدارس مجهز به امکانات مناسب آموزشی و طی دو هفته )روز

 امهنشیوه، )محقق( پژوهیای درسات با حضور یکی از مدرسان منطقهرفاهی برگزار شد. طی این جلس

 سینویگزارشپژوهی، چگونگی اجرا و انتخاب موضوع مناسب، تشریح کامل چگونگی  جشنواره درس

معلمان برای شروع فرایند سپس  های داوری و سایر موارد الزم بررسی شد.و مستندسازی، بررسی فرم

و با نظارت کامل مدرس  ندبه مدارس محل کار خود رفتسه تا شش نفره های در گروهپژوهی درس

 ها از طریق حضور مستمر در مدارس جهت کنترل کیفیت اجرای فرایندبرکار گروه )محقق( مربوطه

 پژوهی نمودند.، در طول سه ماه اقدام به اجرای درسهای الزمراهنماییو ارائه 
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های الزم، با هماهنگی پژوهی و ارائه گزارشدرسایند پس ار اجرای کامل فرآزمون: مرحله پس

های از گروه آزمونپسشهرستان، اقدامات الزم جهت اجرای  وپرورشآموزشمدیریت محترم اداره 

 آزمایش و کنترل انجام شد.

 ابزار سنجش

د آوری اطالعات از پرسشنامه استانداربرای جمع: ای معلمانی حرفهپرسشنامه استاندارد توسعه

دهند قرار می موردسنجشنه مؤلفه را  و سؤال 47شامل استفاده کردید که « ای معلمانحرفه توسعه»

های جداگانه استفاده شده است که ها از عبارات مختلفی در دستهو برای سنجش هر یک از مؤلفه

( 4، زیاد )(3(، متوسط )2(، کم )1لیکرت خیلی کم ) یدرجه 5گذاری از مقیاس و نمرهدارای طیف 

 ای. این پرسشنامه در ایالت کنتاکی آمریکا توسط گروه استانداردهای حرفهاست( 5و خیلی زیاد )

 ی گواهی توسعهبرای ارائه ،(Kentucky Education Professional Standards Board) آموزشی

قرار  دنظریتجدزبینی و ها مورد باو تاکنون بار شدهیطراح 1993ای به معلمان ابتدایی، در ژوئن حرفه

و  این پرسشنامه عبارتند از طراحی هایمؤلفه(. Moghimi and Ramezan, 2011) گرفته است

تدریس  انجام و گویه، اجرا 6یادگیری شامل  جو حفظ و گویه، ایجاد 6شامل آموزشی  یزیربرنامه

 یادگیری انعکاس و ارزیابیگویه،  3یادگیری شامل  نتایج با ارتباط برقراری و گویه، سنجش 11شامل 

 3ای شامل حرفه ةتوسع جهت در گویه، فعالیت 3معلمان شامل  گویه، همکاری 3آموزش شامل  و

در پژوهش حاضر، روایی  .استگویه  9آموزشی شامل  گویه و تکنولوژی 3محتوایی شامل  گویه، دانش

نیز  همچنین، پایایی پرسشنامهقرار گرفت.  موردبررسی نظرصاحبپرسشنامه توسط سه نفر از اساتید 

آموزشی،  ریزیو برنامه طراحی هایمؤلفهبراساس ضریب آلفای کرونباخ، بررسی و برای هر یک از 

 ییادگیری، ارزیاب نتایج با ارتباط برقراری و تدریس، سنجش انجام و یادگیری، اجرا جو حفظ و ایجاد

محتوایی و  ای، دانشحرفهة توسع جهت رد معلمان، فعالیت آموزش، همکاری و یادگیری انعکاس و

به دست  91/0و  84/0، 75/0، 77/0، 75/0، 79/0، 90/0، 82/0، 86/0ترتیب بهآموزشی  تکنولوژی

های دست آمد. در این پژوهش، دادهبه 97/0آمد. همچنین ضریب پایایی کل پرسشنامه نیز 

قرار گرفت. در بخش آمار  وتحلیلتجزیهرد مو 22ویرایش  SPSS افزارنرمبا استفاده از  شدهآوریجمع

های میانگین و انحراف استاندارد استفاده شد و در قسمت آمار استنباطی برای تحلیل توصیفی از آماره

 استفاده شد.تک متغیره  کوواریانس تحلیل آزموناز  سؤاالت

 

 ی پژوهشهایافته

های آزمایش و در گروه هاآزمودنی معیار انحراف و میانگین شااامل توصاایفی، هایشاااخص ،1جدول

 .دهدمی نشان را کنترل
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 هایگروه در های آنلفهؤای در معلمان و محرفه ةمتغیر توسع معیار انحراف و میانگین (:1)جدول 

 موردمطالعه

  میانگین  تعداد  گروه  متغیر
انحراف 

 معیار
 

حداقل 

 نمره
 

حداکثر 

 نمره

توسعه حرفه

 ای

 آزمونیشپ
 224  133  92/21  93/180  45  آزمایش 

 211  147  91/12  60/172  45  کنترل 

 آزمونپس
 229  166  63/13  69/213  45  آزمایش 

 211  146  18/12  18/175  45  کنترل 

ریزی و طرح

ریزی برنامه

 آموزشی

 آزمونپیش
 29  15  14/3  62/22  45  آزمایش 

 29  19  60/2  89/21  45  کنترل 

 آزمونپس
 30  23  14/2  78/26  45  آزمایش 

 29  19  49/2  93/21  45  کنترل 

 حفظ و ایجاد

 یادگیری جو

 آزمونپیش
 30  17  99/2  27/24  45  آزمایش 

 28  20  89/1  98/22  45  کنترل 

 آزمونپس
 30  21  24/2  58/27  45  آزمایش 

 28  18  95/1  18/23  45  کنترل 

اجرا و انجام 

 تدریس

 آزمونپیش
 54  31  86/5  43  45  آزمایش 

 50  35  46/3  95/40  45  کنترل 

 آزمونپس
 55  37  64/3  11/50  45  آزمایش 

 50  35  26/3  76/41  45  کنترل 

سنجش و 

برقراری 

ارتباط با نتایج 

 یادگیری

 آزمونپیش
 15  6  92/1  76/11  45  آزمایش 

 14  9  18/1  02/11  45  کنترل 

 آزمونپس
 15  10  15/1  04/14  45  آزمایش 

 14  9  28/1  89/10  45  کنترل 

ارزیابی و 

انعکاس 

یادگیری و 

 آموزش

 آزمونپیش
 14  8  68/1  40/11  45  آزمایش 

 15  8  18/1  80/10  45  کنترل 

 آزمونپس
 15  10  25/1  62/13  45  آزمایش 

 15  8  12/1  09/11  45  کنترل 

با  یهمکار

همکاران، 

والدین و 

 دیگران

 آزمونپیش
 15  8  89/1  89/11  45  آزمایش 

 14  9  12/1  98/10  45  کنترل 

 آزمونپس
 15  11  34/1  44/13  45  آزمایش 

 14  9  07/1  93/10  45  کنترل 

ر فعالیت د

جهت توسعه 

 ایحرفه

 آزمونپیش
 15  9  74/1  38/12  45  آزمایش 

 13  10  81/0  20/11  45  کنترل 

 آزمونپس
 15  10  25/1  93/13  45  آزمایش 

 13  10  79/0  51/11  45  کنترل 

دانش 

 محتوایی

 آزمونپیش
 14  6  08/2  24/10  45  آزمایش 

 14  9  34/1  89/9  45  کنترل 

 آزمونپس
 15  9  36/1  33/13  45  آزمایش 

 14  9  38/1  36/10  45  کنترل 
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تکنولوژی 

 آموزشی

 آزمونپیش
 45  20  26/6  38/33  45  آزمایش 

 42  23  69/3  89/32  45  کنترل 

 آزمونپس
 45  33  89/2  84/40  45  آزمایش 

 41  22  63/3  53/33  45  کنترل 

 

ای در حرفهتوسعة متغیر  (انحراف معیار) و ، میانگینشودمشاهده می ،1گونه که در جدول همان    

 آمدهدستبه( 91/12و ) 60/172گروه کنترل  ( و در92/21) و 93/180گروه آزمایش  آزمونپیش

گروه کنترل و  (63/13) 69/213گروه آزمایش  آزمونپس (انحراف معیار) و میانگین است. همچنین

 دریافت از بعد کنترل گروه به نسبت آموزش گروه گریدعبارتبهآمد. دست به (18/12و ) 18/175

برخودار است. همچنین میانگین و انحراف  باالتری ایحرفهتوسعه از آزمونپس مرحله در و مداخله

معلمان گروه آزمایش در دهد ای در معلمان نیز نشان میای حرفهتوسعه هایمؤلفهمعیار مربوط به 

 اجرا شده دارای میانگین باالتری هستند. آزمونپسمقایسه با معلمان گروه کنترل در 

تک متغیره  کوواریانس تحلیل از ای معلمانتوسعه حرفه پژوهی بردرس تأثیر بررسی برای    

(ANCOVAا )مرهن وابسته متغیر و کنترل( و )آزمایش گروه سؤال، این متغیر مستقل .شد ستفاده 

 ایآزمون توسعه حرفهپیش نمره پراش( نیز)هم چنین کووریتهم ای معلمان،توسعه حرفه آزمونپس

بودن  نرمال هایفرضپیشپیش از انجام تحلیل کوواریانس از برآورده شدن  .شد گرفته نظر معلمان در

ان ها اطمینسته در داخل گروههای پرت و همگنی واریانس متغیر وابتوزیع متغیر وابسته، نبود داده

است که  آمدهدستبه( F=625/0آزمون لون برای بررسی همگنی واریانس متغیر وابسته )حاصل شد. 

توان نتیجه گرفت که فرض همگنی واریانس متغیر پس می (.p>05/0) ستیناز لحاظ آماری معنادار 

 ها رعایت شده است.وابسته در داخل گروه

 
 های ای در گروهبرای بررسی تفاوت نمرات توسعه حرفه کوواریانس تحلیل زمونآ نتایج :(2جدول )

 آزمایش و کنترل

 منبع تغییرات
مجموع  

 مجذورات
درجه  

 آزادی
میانگین  

 مجذورات

 
F 

معناداری  

(sig) 

 006/0  926/7  04/1227  1  04/1227  کووریت

 001/0  903/221  639/34354  1  639/34354  بین گروه

     818/154  87  18/13469  خطا

       90  3450455  کل

 

های ای در گروهبرای بررسی تفاوت نمرات توسعه حرفه کوواریانس تحلیل آزمون نتایج ،1جدول     

برای اثر کووریت برابر با  Fشود، مقدار گونه که مشاهده میدهد. همانآزمایش و کنترل را نشان می

و معنادار  903/221برای تأثیر درس پژوهی برابر با  F( و مقدار P<01/0و معنادار ) 926/7
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(001/0>P )ات ( بر نمرآزمونپیشای قبلی )توان گفت که توسعه حرفهمی روازایناست.  آمدهدستبه

ای معلمان . همچنین، درس پژوهی دارای اثر معناداری بر توسعه حرفهاستدارای تأثیر  آزمونپس

 بوده است.

 
در  ایهای توسعه حرفهمؤلفهبرای بررسی تفاوت نمرات  کوواریانس تحلیل آزمون نتایج (:3)ول جد

 های آزمایش و کنترلگروه

  مؤلفه
منبع 

 تغییرات
 

مجموع 

 مجذورات
 

درجه 

 آزادی
 

میانگین 

 مجذورات
 F  

معناداری 

(sig) 

طراحی و 

ریزی برنامه

 آموزشی

 035/0  575/4  81/23  1  81/23  کووریت 

 001/0  338/105  201/548  1  201/548  بین گروه 

     204/5  87  768/452  خطا 

ایجاد و حفظ 

 جو یادگیری

 235/0  428/1  257/6  1  257/6  کووریت 

 001/0  982/98  812/433  1  812/433  بین گروه 

     383/4  87  299/381  خطا 

ی اجرا و نحوه

 انجام تدریس

 015/0  221/6  992/69  1  992/69  وریتکو 

 001/0  848/145  814/1640  1  814/1640  بین گروه 

     25/11  87  763/978  خطا 

ی نحوه

سنجش و 

برقراری 

ارتباط با 

نتایج 

 یادگیری

 342/0  914/0  356/1  1  356/1  کووریت 

 001/0  571/148  295/220  1  295/220  بین گروه 

     483/1  87  129  خطا 

ی نحوه

ارزیابی و 

انعکاس 

 یادگیری

 001/0  232/11  24/14  1  204/14  کووریت 

 001/0  215/124  08/157  1  08/157  بین گروه 

     265/1  87  018/110  خطا 

همکاری 

بیشتر معلمان 

مجری با 

 سایرین

 83/0  046/0  069/0  1  069/0  کووریت 

 001/0  561/88  171/132  1  171/132  ین گروهب 

     492/1  87  842/129  خطا 

 فعالیت بیشتر

در زمینه 

ی توسعه

 ایحرفه

 009/0  202/7  343/7  1  343/7  کووریت 

 001/0  192/134  777/132  1  777/134  بین گروه 

     02/1  87  701/88  خطا 

دانش 

محتوایی 

 معلمان

 381/0  777/0  742/1  1  742/1  ریتکوو 

 001/0  046/106  926/200  1  926/200  بین گروه 

     895/1  87  839/164  خطا 

 027/0  051/5  084/52  1  084/52  کووریت 
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استفاده بهتر 

و بیشتر از 

تکنولوژی 

 آموزشی

 001/0  718/118  057/1224  1  057/1224  بین گروه 

     311/10  87  027/897  خطا 

 

در ی اهای توسعه حرفهمؤلفهبرای بررسی تفاوت نمرات  کوواریانس تحلیل آزمون ، نتایج3جدول     

های اثر کوریت در مؤلفهشود، گونه که مشاهده میدهد. همانهای آزمایش و کنترل را نشان میگروه

ی ارزیابی و انعکاس یادگیری، فعالیت نحوه، دریسی اجرا و انجام تریزی آموزشی، نحوهطراحی و برنامه

ای و استفاده بهتر و بیشتر از تکنولوژی آموزشی معنادار بوده است ی حرفهبیشتر در زمینه توسعه

(01/0>P)ای معلمان دارای تأثیر معناداری های توسعه حرفهچنین، درس پژوهی بر تمام مؤلفه. هم

 (.P<01/0) است

 

 گیریبحث و نتیجه

ای معلمان انجام شد. نتایج پژوهش ی حرفهپژوهی بر توسعه درسفرایند أثیر این پژوهش با هدف ت

این  تر بود، معناداریای بیشنشان داد میانگین گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل در توسعه حرفه

ند با تواها میتهای معلمان تأثیر داشته است. این یافدرس پژوهی بر توسعه حرفه که دادنشان آزمون 

 ,Lim and et al., 2011( ،)Crawford, 2011( ،)Lewis)(، Olson and et al., 2011)های نتایج پژوهش

باشد. همسو می( Khakbaz and et al., 2008)( و Lewis and et al, 2002( ،)Marofi, 2015)(، ل2006

 ایساختار مناسبی را برای توسعه حرفه کنند درس پژوهیاشاره می( Olson and et al., 2011) چنانچه

کند. معلمان از طریق درس پژوهی دهد و از کاربرد این روش در مدارس حمایت میمعلمان ارائه می

های خود را توسعه دهند. در ها و مهارتتوانند به حل مسائل یادگیری و تدریس بپردازند و دانشمی

وین طرح درس، اجرا و تحلیل نتایج آن در جهت جریان درس پژوهی، معلمان با یکدیگر جهت تد

ه کنند کهای درس پژوهی بررسی میکنند. گروهآموزان همکاری و مشارکت میبهبود یادگیری دانش

افزاید. تحقیقات می هاآنگیرند و تدریس چه چیزی به تجارب یادگیری موزان چگونه یاد میآدانش

آموزان باعث شود که چه انگیزه و عالیقی در دانشموجب آگاهی در خصوص این موضوع می هاآن

بررسی  منظوربهای را شود. درس پژوهی، همچنین زمینهدر کالس می هاآنتداوم حضور و یادگیری 

(. Stepanak and et al., 2007; cited in Saki and Madani, 2010دهد )محتوای برنامه درسی ارائه می

(Lim and et al., 2011)  در مورد درس پژوهی نگرش مثبتی  طورکلیبهکنند که معلمان میاشاره

درصد از معلمان تحقیق  29های درس پژوهی در مدارس موافق هستند و دارند و با شرکت در پروژه

فرصتی برای یادگیری از همکاران و پیشرفت  هاآنموافق بودند که درس پژوهی به  شدتبه، هاآن

درس پژوهی قادر به ایجاد حدود هفت ( Lewis and et al., 2002) یقیدهدهد. به عای ارائه میحرفه

ای معلم است: افزایش دانش در موضوع، افزایش دانش موردنیاز برای ی حرفهمسیر اصلی برای توسعه
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های روزانه تر فعالیتتر، اتصال قویآموزان، شبکه همکاران قویآموزش، افزایش توانایی مشاهده دانش

ن، بنابرای؛ های موجودو بهبود کیفیت طرح درس تر و حس اثربخشیبلندمدت، انگیزه قوی به اهداف

را  دهشکسببتوانند دانش  هاآنای معلمان این انتظار وجود دارد که حرفه ةبا توجه به اینکه در توسع

لمان وری را داشته باشند، درس پژوهی به معبه کار بندند تا در حوزه تخصصی خود حداکثر بهره

کند تا یاد بگیرند که چگونه تجارب شخصی و گروهی را با نظرات علمی گره بزنند و در قالب کمک می

های تدریس پویا در حوزه عمل تخصصی خود حل مناسب و ارائه شیوهدانش کاربردی برای یافتن راه

ی ابر توسعه حرفه، اجرای فرایند درس پژوهی در شهرستان سقز توانسته است روازاینبه کار بندند. 

 معلمان این شهرستان اثرگذار باشد.

نترل در طراحی و کمیانگین گروه آزمایش نسبت به گروه نیز نشان داد  نتیجه دیگر پژوهش    

ریزی پژوهی بر طراحی و برنامه درسنشان داد تر بود، معناداری آزمون ریزی آموزشی بیشبرنامه

 ,Lewis) (،Crawford, 2011های )پژوهشتوان با نتایج ته را میآموزشی معلمان تأثیر دارد. این یاف

2006،) (Lewis and et al., 2002)  و(Khakbaz and et al., 2008 ) همسو در نظر گرفت. با توجه به

توانند به حل مسائل یادگیری پژوهی میآنچه در مبانی نظری اشاره شده است معلمان از طریق درس

پژوهی، معلمان با های خود را توسعه دهند. در جریان درسها و مهارتانشو تدریس بپردازند و د

ی آموزان همکاریکدیگر جهت تدوین طرح درس، اجرا و تحلیل نتایج آن در جهت بهبود یادگیری دانش

گیرند و آموزان چگونه یاد میکنند که دانشپژوهی بررسی میهای درسکنند. گروهو مشارکت می

(. در واقع، معلمی که در برنامه Marofi, 2015افزاید )به تجارب یادگیری آنان می تدریس چه چیزی

یی توانا کهطراحی کند  ایگونهبهکند برنامه آموزشی خود را کند سعی میپژوهی مشارکت می درس

ندهای ها، فرایهای تفکر توسعه دهد؛ مهارتها و تواناییدانش، مهارت کارگیریبهآموزان را برای دانش

آموزان را به کند دانشکند؛ در برنامه آموزشی خود سعی میتفکر و محتوای دروس مختلف را ادغام 

چالش بکشد، تحریک کند و آماده نگه دارد؛ محیط فیزیکی کالس را با توجه به آن برنامه آموزشی 

 دهد.قرار می مورداستفادهکند؛ راهبردهای مناسب ارزیابی را خواهد اجرا کند آماده میکه می

 نشان داد بین نمرات گروه آزمایش و کنترل در ایجاد و حفظ جو یادگیری دیگر پژوهش یافته    
 معلمان تأثیر دارد. پژوهی بر ایجاد و حفظ جو یادگیری تفاوت معناداری وجود دارد و درس معلمان

(، and et al., 2016 Erfani)(، Namdari and et al., 2017)های پژوهشتوان با نتایج این یافته را می

(Sarkar Arani, 2006)  و(Sarkar Arani and Matoba, 2006 )ظر گرفت. نتایج همسو در ن(Namdari 

and et al., 2017 ،)های یادگیری میانگین آوری جو و فرصتپژوه در فراهم نشان داد که معلمان درس

توان بیان نمود که اند. در تبیین این یافته میدهدست آورتری نسبت به معلمان غیر درس پژوه بهبیش

آموزان خود ارتباط برقرار کند با دانشای سعی میپژوه دارای استانداردهای توسعه حرفه معلم درس

انگیز و حمایتی و مثبتی را فراهم آورد؛ استانداردهای تعامالت متقابل در کالس نماید و فضای چالش

نماید؛ مواد و تجهیزات الزم را برای یادگیری بهتر فراهم تقابل ایجاد میدرس را مبتنی بر احترام م
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انگیزاند و آموزان را در این زمینه برمیسازد؛ از پرسشگری گروهی و فردی حمایت نموده و دانشمی

ت دهد؛ تمایالدهی را پرورش میکند؛ از فنون مدیریت کالسی که خودکنترلی و خود نظمتشویق می

 .دهدآموزان را در جهت دریافت و پذیرش بازخورد مثبت و منفی ارتقا میهای دانشو خواسته

 ی اجرا و انجام تدریس معلمانداد بین نمرات گروه آزمایش و کنترل در نحوه نشانچنین نتایج هم    
ه یافت تأثیر دارد. این ی اجرا و انجام تدریس معلمانتفاوت معناداری وجود دارد و درس پژوهی بر نحوه

(، Lewis and et al., 2002)(، Lewis, 2006)(، Crawford, 2011های )پژوهشتوان با نتایج را می

(Khakbaz and et al., 2008 و )(Namdari and et al., 2017) باشد. ایجاد فرصت و جو همسو می

ات درسی خاص برای یادگیری به مقدار زمان و شرایطی اشاره دارد که به تدریس و یادگیری موضوع

ای خاص از یک موضوع درسی )مانند مفاهیم ریاضی، محاسبات )مانند ریاضیات و علوم( یا جنبه

-پژوهی، تمرکز بر فرایند یاددهیعددی و حل مسئله( اختصاص داده شده است. چون در برنامه درس

ی این برنامه آموزان در هسته اصلها و جو یادگیری مناسب برای دانشیادگیری است، ایجاد فرصت

های ای است. معلم درس پژوه در جریان تدریس از استراتژیقرار دارد که از مصادیق توسعه حرفه

کند و آموزان مناسب است، استفاده مییادگیری و آموزشی چندگانه که برای سطح توسعه دانش

ا با دانش اولیه، سازد؛ یادگیری رآموزان را در تجربیات یادگیری مشارکتی و فردی درگیر میدانش

کند؛ در فرایند یادگیری تسهیالت آموزان مرتبط میهای خانوادگی و فرهنگی دانشتجربیات و زمینه

های قرار گیرد؛ مهارت موردتوجهآموزان ها در میان دانشکند که تنوع و تفاوتو شرایطی را فراهم می

ای هدهد و بین یادگیری با خواستهم میآموزان تعلیعضویت در تیم و روابط متقابل شخصی را به دانش

 کند.های آینده ارتباط برقرار میآموزان برای نقشدانش

ی سنجش و برقراری ارتباط با نتایج یادگیری بین نمرات گروه آزمایش و کنترل در نحوه همچنین،   

تباط با ی سنجش و برقراری ارپژوهی بر نحوهو درس داشتتفاوت معناداری وجود  توسط معلمان

 and et al., 2016)های پژوهشتوان با نتایج تأثیر دارد. این یافته را می نتایج یادگیری توسط معلمان

Erfani و )(Khakbaz and et al., 2008)  .همسو در نظر گفت(Fernandez and Chokski, 2008; 

cited in Marofi, 2015های مفیدی از عملکرد تواند ارزیابیپژوهی می کنند که درس( استدالل می

دهد و بخش مهمی از ارزیابی چرخه آموزان ارائه دهد که این آموزش را تحت تأثیر قرار میدانش

های چندگانه و منابع و اطالعات مختلف پژوه از ارزیابیشود. در واقع، معلم درسیادگیری محسوب می

ماعی، که تنوع اجت ایگونهبهآورد، مل میکند؛ تدارک مناسبی برای فرآیندهای ارزیابی به عاستفاده می

آموزان با توجه به معیار و کند؛ ارزیابی صحیحی از عملکرد دانشفرهنگی و فیزیکی را لحاظ می

آورد؛ شرایطی را برای ارتقای دهی متناسب با برنامه ارزیابی مدرسه به عمل میراهنمای نمره

موزان برای آو تمرکز بر آنچه که دانش شدهتعیینای آموزان با استفاده از معیارهدانش خودارزیابی

منظم  وتحلیلتجزیهآوری و کند؛ و به جمعانجام نیاز دارند برای نیل به عملکرد بعدی فراهم می
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مناسب  طوربهآموزان را اسناد مربوط به پیشرفت تحصیلی دانش داشتننگه روزبههای ارزیابی و داده

 سازد.فراهم می

 ی ارزیابی و انعکاس یادگیری و آموزش توسط معلمانرات گروه آزمایش و کنترل در نحوهبین نم    
ارزیابی و انعکاس یادگیری و آموزش توسط  ةپژوهی بر نحو و درس داشتتفاوت معناداری وجود 

 Khakbaz)( و and et al., 2016 Erfani)های پژوهش توان با نتایجتأثیر دارد. این یافته را می معلمان

and et al., 2008 )پژوهی پژوهش مشارکتی معلمان در مدرسه و کالس درس  همسو دانست. درس

ای معلمان است. این پژوهش، سازی یادگیری و پرورش حرفهبرای بهسازی مستمر آموزش، غنی

پژوهشی است که بر چرخه یادگیری گروهی، کیفی، مشارکتی و مداوم کارگزاران آموزشی شامل 

استوار است. در این روش، « هابازبینی یافته»و « بازاندیشی»، «عمل»، «طراحی»، «ئلهمستبیین »

شناسی بالینی بررسی کرده و آموزشی مدرسه را از طریق مطالعات آسیب مسائلمعلمان در ابتدا 

سؤاالت پژوهش در کالس درس را تبیین نموده، سپس طرحی برای انجام پژوهش مشارکتی در 

کنند و آنگاه آن را به اجرا گذارده و سپس به ارزیابی و بازبینی فرایند عمل میآموزش پیشنهاد 

و اثربخشی تدریس  وتحلیلتجزیههای صحیح، (. معلم درس پژوه، ارزیابیHoorizad, 2010پردازند )می

 کند.آموزان را به شکل مناسب فراهم میو ایجاد تغییرات مناسب برای بهبود یادگیری دانش

 اندت باالتری کسب کردهپژوهی در همکاری با همکاران، والدین و دیگران نمرامان مجری درسمعل    

این یافته را  ای معلمان را نشان داد.از توسعه حرفه مؤلفهپژوهی بر این درس اثربخشی که نتایج

(، Crawford, 2011) (، Lim and et al., 011)(، Olson and et al., 2011) توان با نتایج تحقیقاتمی

(Lewis, 2006 ،)(Lewis and et al., 2002( ،)Marofi, 2015 و )(Khakbaz and et al., 2008 ) همسو

ای، مربیان باید با پژوهشگران بهبود توسعه حرفه منظوربهکند که ادعا می( Guskey, 2009) دانست.

د. معلمان پژوهشگر، معلمان مشارکت فعال داشته باشند و خودشان هم به انجام تحقیقات مبادرت ورزن

قادر به ارتقای  ییتنهابهفکوری هستند که همواره در پی حل مسائل هستند. بسیاری از معلمان 

د؛ را در تدریس حل کنن مسائلشانتوانند شناسند؛ نمیای خود نیستند؛ مسائل تدریس را نمیحرفه

ترسند که شان را ندارند، چون مینشوند، جرأت پرسیدن سؤال از همکاراهرگاه با سؤالی مواجه می

ا شوند؛ از تعامل بسوادی متهم شوند؛ از مشاهده کالس و تدریس خود توسط دیگران نگران میبه بی

 حل مسائل تدریس، هراس دارند. منظوربهسایر معلمان نیز 

ایج توان با نتاین یافته را میای معلمان تأثیر دارد. ی حرفهپژوهی بر فعالیت در جهت توسعهدرس    

 Sarkar)(، Lim and et al., 2011( ،)Crawford, 2011)(، Olson and et al., 2011)های پژوهش

Arani, 2006 ،)(and et al, 2016 Erfani, ،)(Lewis, 2006 ،)(Lewis and et al., 2002( ،)Marofi, 

دهد که نشان می(، Sarkar Arani, 2004) همسو دانست.( Khakbaz and et al., 2008) ( و2015

سازد تا رساند و محیطی فراهم میدرس پژوهی به گسترش فرهنگ یادگیری در مدارس یاری می

کنند و در  یشیبازاندای خود را ارتقا دهند، در رفتار خود معلمان از یکدیگر بیاموزند، دانش حرفه
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ای با خود حرفه یگووگفتهای پژوهی به گسترش ارزشتحول مستمر آموزش مشارکت کنند. درس

دانی های افراد، تأکید بیشتر بر خودگرهای مختلف و تنوع قابلیتو دیگران، به رسمیت شناختن گرایش

 تیمسئولهای اختیار و و ترویج فرصت امور، خود پایداری تغییر، خود بازاندیشی عمل و خودآموزی

بر دانش محتوایی معلمان مجری  درس پژوهی (.Sarkar Arani, 2007کند )برابر در مدارس کمک می

 ,Crawford)، (Buczynski and Hansen, 2010)های توان با نتایج پژوهشتأثیر دارد. این یافته را می

2011( ،)Marofi, 2015 و )(Khakbaz and et al., 2008)  .همسو در نظر گرفت(Buczynski and 

Hansen, 2010) استفاده هاآنموجب افزاش دانش محتوایی  ای معلمانی حرفهنشان دادند که توسعه ،

 ,Murataشود. )آموزان میاز روش تدریس مبتنی بر پژوهش در کالس درس و بهبود یادگیری دانش

مؤثر، نظریه را به عمل متصل کرده و معلمان  طوربهپژوهی در ژاپن کند که درس ( نیز ادعا می2011

پژوه آموزان به دست آورند. در واقع، معلم درسفکر دانشتری از محتوا و ترا قادر ساخته درک عمیق

ای که مدرک آن را دریافت نموده، برای بهبود دانش و عملکرد دانش آکادمیک و کنونی در حوزه

گذارد؛ دیدگاه جهانی چندفرهنگی را در ارائه مطالب ها به نمایش میآموزان در این حوزهدانش

پژوهی بر استفاده بهتر و بیشتر از نیز نتایج پژوهش نشان داد درس در نهایت  دهد.قرار می موردتوجه

 Namdari)های توان با نتایج پژوهشتکنولوژی آموزشی توسط معلمان تأثیر دارد. این یافته را می

and et al., 2017) ،(and et al., 2016 Erfani )و(Khakbaz and et al., 2008 )همسو دانست. درس 

 های صحیحکند و با رویکردی جمعی روششی فعال، در معلم انگیزه کافی ایجاد میپژوهی همچون رو

اربرد تواند کهایی مناسب میپژوهی، با ایجاد ظرفیت آموزد. درسها را میتکنولوژی گونهازایناستفاده 

 زشیآموکمکها و وسایل تکنولوژی آموزشی را رواج دهد و در مواردی هم به خالقیت و تولید رسانه

 .(Namdari and et al., 2017جدید منتهی شود )

های این محدودیت ازجمله. استهایی نیز هر پژوهشی با توجه به نتایجی که دارد دارای محدودیت    

 های همزمانگر مانند تاریخچه )برنامهتوان به عدم امکان کنترل برخی از متغیرهای مداخلهپژوهش می

های دلیل تفاوتهای کشور بههای این تحقیق به سایر استانتعمیم یافته و ...( اشاره کرد. همچنین

 هایپرسشنامه تحقیق این فرهنگی، آموزشی، اقتصادی و اجتماعی باید با احتیاط انجام شود. ابزار

با توجه به سازد. می مشکل مواجه با را هایافته پذیریابزار، تعمیم نوع این که است دهیگزارش خود

 ذارتأثیرگ در معلمان آن هایمؤلفهای و پژوهی بر توسعه حرفه پژوهش حاضر که نشان داد درسنتایج 

پژوهی برای همه معلمان شهرستان سقز برگزار شود تا بتوانند  های درسشود دورهمی شنهادیپ، است

ا ی بپژوه همایش ساالنه درس یبرگزاربه بهبود فرایند یاددهی و یادگیری کمک کنند. همچنین 

ای باعث انتقال تجارب و دانش در پژوهی سراسر کشور که به نحو فزایندههای فّعال درسحضور گروه

شد. همچنین به معلمان تر شدن آن در سنوات آتی خواهد شود و باعث غنیپژوهی می زمینه درس

را به  هاآندرهای کالس درس خود را بر روی همکاران خود بگشایند،  جیتدربهشود، پیشنهاد می

درباره کالس درس و روش تدریس  هاآنمشاهده فرایند تدریس خود دعوت کنند، پس از تدریس با 
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های یکدیگر برای بهسازی تدریس سهیم شوند و با همین کار گامی وگو کنند و در تجربهخود گفت

 ای شدن بردارند.در جهت حرفه
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