
Journal of Research in Teaching   تدریس پژوهیعلمی پژوهشی فصلنامه 

Vol 4, No 3, Winter 2017  5931زمستان  –شماره سوم  –سال چهارم 
 

معلمان مبتنی ای  حرفهبافت آفرینی چارچوب بهسازی 

 یک مطالعه موردی کیفی: بر درس پژوهی
 

Re-Contextualization Teachers' 

professional development framework 

based on lessons study - a case study 

، 3، جعفر ترک زاده2، رحمت اله مرزوقی1مهدی محمدی

 *5دالخالق فالحی، عب4ابوالفضل بختیاری
. هیأت 2شیراز؛  دانشگاهشناسی  روان و تربیتی علوم دانشکده  هیأت علمی. 1

  . هیأت علمی3شیراز؛  دانشگاه شناسی روان و تربیتی علوم دانشکدهعلمی 

 سازمان هیأت علمی . عضو4شیراز؛  دانشگاه شناسی روان و تربیتی علوم دانشکده

 دکتری دانشجوی . 5پرورش؛  و آموزش توزار آموزشی ریزی برنامه و پژوهش

 فرهنگیان دانشگاه جمعی ابواب شیراز، دانشگاه درسی ریزی برنامه

M. Mohammadi1, R. Marzooghi2,  

J. Torkzadeh3, A. Bakhtiari4. A.Fallahi5* 

1. Assistant prof. of  the Dept. of Educational 

Administration and planing of Shiraz University 2.prof. of  

the Dept .of Educational Administration and planning of 

Shiraz University.3. Assistant prof. of  the Dept. of 

Educational Administration and planing of Shiraz 

University4. Assistant prof. of  the Dept. of Organization 

Of Research and Educational Planning5.Farhangian 

University 
  

ه: 
مقال

ت 
یاف

در
11/

30 /
10

31
    

    
    

    
    

    
    

    
  

ه: 
مقال

ش 
یر

پذ
13/11/

10
31

 

 چکیده 
: هدف کلی این پژوهش دستیابی به چارچوب بهسازی هدف

 پژوهی بود.  ای معلمان مبتنی بر درس حرفه

کیفی چندگانه بود. رویکرد  : طرح پژوهش، مطالعه موردیروش

راساس رویکرد بافت آفرینی است. تحلیلی در تدوین چارچوب ب

اعضای نفر از  11پژوهش متشکل از  بالقوهکنندگان  مشارکت

و پژوهی  مدرسین درس ،پژوهی متخصص در درس هیأت علمی

 یریگ نمونه کردیکه با رو پژوهی بودند معلمان مجری درس

تعداد کفایت انتخاب شدند. و تکنیک معیار هدفمند 

 گرد. ابزار تعیین گردید یع نظراشبابراساس  کنندگان مشارکت

ساختمند بود.  مهیپژوهش، مصاحبه ن یفیک یها داده یآور

و  یریاعتبارپذدو معیار  قیاز طرنیز  یفیک یها داده یابیاعتبار

ها صورت  داده یهمسوساز کیبا استفاده از تکن و یریاعتمادپذ

مضمون  لیتحل شیوهپژوهش از کیفی گرفت. با توجه به روش 

استفاده از  ا( بریسازمان دهنده و فراگ ه،یپا نیضام)شامل م

ای  بهسازی حرفه نیشبکه مضام لیتشک یبرا N-Vivoافزار  نرم

 استفاده شد. معلمان

مضمون پایه و سه  51: نتایج پژوهش، بیانگر وجود ها یافته

مضمون سازمان دهنده )دانش، نگرش و مهارت( در حوزه 

پژوهی بود. بر اساس  درسای معلمان مبتنی بر  بهسازی حرفه

پژوهی را بر مبنای  های درس توان دوره چارچوب طراحی شده، می

های کسب شده به وسیله معلمان  ها و نگرش ها، مهارت دانش

 ارزشیابی نمود. 
 

پژوهی،  درس ای، تحلیل مضمون، بهسازی حرفهها:  کلید واژه

 مطالعه موردی

Abstract  
 

Purpose: The general goal of the research was to 

provide a framework for professional 

development of teachers based on Lesson Study.  

Method: The research design was qualitative and 

methodology was a collective qualitative case 

study. An analytical approach in developing 

framework was based on re-contextualization 

approach. Potential oarticipants of study included 

17 experts of faculty members in Lesson Study, 

Lesson Study instructurs and teachers who 

implemented the lesson study have been selected 

by targeted sampling approach and criteria 

techniques. Sufficient number of participants was 

determined on the basis of theoretical saturation. 

Instrument of collecting qualitative data of study, 

was semi-structured interview. Validation of 

qualitative data performed through two measures 

of credibility and reliability and by using 

triangulation techniques. According to method of 

qualitative study used from the content analysis 

method (including basic, organizing and global 

themes) by using N-Vivo software.  

Findings: The results of study indicate that there 

are 51 basic themes and 3 organizing themes 

(knowledge, attitude and skill) in the area 

framework of professional development of 

teachers based on Lesson Study approach. 

According to the framework, Lesson Study 

courses can be evaluated based on the knowledge, 

skills and attitudes which acquired by teachers. 
 

Keywords: Teacher Professional Development, 

Analytical Themes, Lesson Study, Case Study 
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 و بیان مسأله مقدمه

 با تنگاتنگی و مستقیم ارتباط هک است میمه موارد از یکی معلمان توانمندسازی وای  حرفه بهسازی

 اندازه هر اًمسلم. اند مواجه آن با مختلف یها کشور در آموزشی یها نظام امروزه و دارد فراگیران یادگیری

 یادگیری موجبات و بوده تر موفق خود تدریس و آموزش در باشند توانمندتر خود یحرفه در معلمان

 طرح یها فعالیت و فرایندها" از است عبارت معلمانای  حرفه بهسازی. کنند می مهیا را فراگیران بیشتر

 بهبود موجب بتوانند که این تا معلمان ای حرفه یها نگرش و ها مهارت دانش، افزایشمنظور  به شده ریزی

 (. ,Guskey 2000)"شوندآموزان  دانش یادگیری

 ثیرأت به میک رویکرد با ها پژوهش برخی که داد نشانپژوهی  درسدر حوزه  یبررسی پیشینه پژوهش    

 اند کرده کیدأت دهد می رخ معلمان نگرش و مهارت دانش، در که تغییراتی برپژوهی  درس روش با موزشآ

 (Magdfar, 2015 Habibzadeh, 2015; Tahamipour, 2013; Robinson and Leikin, 201;). مجدفر 

(Magdfar, 2015 در پژوهشی بیان می ) به متمرکز گروه و معلمان پاسخ مشاهدات، یلوتحل دارد، تجزیه 

 گوناگون یها جنبه در معلمان داری کالس بر مثبتی تأثیر پژوهی، درس که داد نشانها  مصاحبه االتؤس

 روابط بر آن منفی تأثیر حال، این با. است داشته زمان مدیریت و آموزشی وسایل از استفاده همچون

 زاده  حبیب .است مشهود روند این پایان به آنها عالقه به جهتو با همکارانشان با معلمان انسانی

(Habibzadeh, 2015 در تحقیقی به این نتیجه رسیده است که )تقویت موجبپژوهی  درس 

 از استفاده وآموزان  دانش فعال کردن درس، کالس مدیریت عوامل در معلمان تصوری خودکارآمدی

 پژوهی درس که داد ( در پژوهش خود نشانTahamipour, 2013) پور میتها .شود می آموزشی راهبردهای

 شاملپژوهی  درس فرایند در تدریس تغییر سازوکارهایهمچنین . شود می معلم تدریس بهبود باعث

 طوفان و تغییر به درك نیاز تدریس و مشکالت تجربیات، مشاهده اشتراك گذاشتن به مشترك، توجه

یک  ارائه هدف باپژوهی  درس زمینه در (Rafipoor, 2013) پور رفیعوسیله  که به . پژوهشیفکری است

 نظری، مدل سازی پیاده که داد نشان نتایج. شد انجام عمل و نظریه بین شکاف کاستن برای مدل نظری

 شبه مطالعه یک در( Horizad, 2011) است. حوریزاد مؤثر و عمل نظریه بین شکاف کردن کم برای

 یادگیری و معلمانای  حرفه یها توانمندی توسعه بر محور خالقیتپژوهی  درس ثیرأت بررسی به تجربی،

ای  حرفه یها مهارت رشد موجبپژوهی  درس کند، می بیان و پرداختهآموزان  دانش و معلمان خالق رفتار

 از پس تدریس تغییر موضوع با وپژوهی  درس زمینه در که دیگری پژوهش در .است گردیده معلمان

 بیانگر آن بود که کاربرد ها یافته شد انجام( Robinson and Leikin, 2011) توسطوهی پژ درس فرآیند

 مبتنی بر توفیق تدریس دارد. مجدد ریزی طرح بازتاب اجرا، ریزی، طرح مراحل باپژوهی  درس
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 راجعدر آموزش  راآموزان  دانش غلط تصورات پژوهشی در (Verhoef &  Tall, 2011) تال و ورهوف    

 وسیله هب را یادگیری معلمان که بود آنپژوهی  درس چرخه کاربرد نتیجه. کند می آشکار مماس طخ به

در  .ساختند روشن خاص طور به تفکر فرایندهای وآموزان  دانش شهود یادگیری، فرایندهای کردن آشکار

 آگاهآموزان  نشدا یها بازنمایی تفسیر به مربوط غلط تصورات و ریاضی نامه واژه از معلماناین رابطه 

 برای مسیرهایی شناسایی: پژوهی درس طریق از معلم مشارکتی یادگیری عنوان با پژوهشیدر  .شدند

 ,Lawrence &  Chong) چانگ و نسالر توسطکه  سنگاپور در دبیرستان یک در آموزشی موفقیت

 وپژوهی  درس یجنتا به نسبت تر عمیق بینشی کسب کیفی پژوهش این انجام از هدف ،شد انجام (2010

 نفر 11 از متشکلپژوهی  درس تیم 3 که مطالعه این در. بود آن فرآیندی و ساختاری یها جنبه شناسایی

 آموزشی موفقیت برای زیر کلیدی مسیر شش داشتند، شرکت سنگاپور در دخترانه مدرسه یک معلمان از

 توانایی. 2آموزشی؛  و موضوعی وایمحت درباره معلمان بینش و دیدگاه دانش، افزایش توانایی. 1: شامل

 برای بلندمدت و وسیع اهداف برای اتصال توانایی. 3پیشرفت؛  برای خاص نواحی دانش و آگاهی افزایش

 برای دانشگاهی های شبکه تقویت. 5معلمان؛  در اثرگذاری احساس پرورش. 4آموزان؛  دانش یادگیری

 به که این برای معلمان از مدارس حمایت تقویت. 6شوند؛  سودمند جمعی های تالش به قادر که این

 شناسایی گردید. ،دهند ادامه آموزشی تغییرات

 ،اند بوده  میکاً عمدت که آن ضمن حوزه این در شده انجام های پژوهش گردد می مشاهده که طور همان    

 ،دانش انواع همه که جامعی چارچوب هیچ و اند نموده توجه نگرش و مهارت ،دانش ابعاد از یکی به

 .است نشده انجام ،نماید مشخص معلمان در راپژوهی  درس از حاصل نگرش و مهارت

     (Sallee, 2011 )تجربی، باید ای حرفه توسعه که است نموده ن اذعا آمیخته، پژوهش یک در 

 درونی، تغییردهنده تأمل موجب ای، حرفه های مهارت دهنده بهبود هدف، و معنی دارای همکارانه،

 .باشد معلمان از حاصل ورودی بر مبتنی و عملکرد

رت جامع صو بهو  گرفته استانجام  میبه صورت ک عمدتاًهای مختلف  طور که بیان شد، پژوهش همان    

اند، باشد که  دانش، نگرش و مهارت بررسی نکرده ی ای معلمان در سه حوزه ابعاد مختلف بهسازی حرفه

 را در این زمینه پر کند. ن خألقسمتی از ایاین پژوهش بتواند 

. دارد بستگی معلمای  حرفه های مهارت و دانش به ایکننده تعیین حد در آموزشی نظام هر موفقیت    

 معلم، گفت توان می این رو، از است، آن معلمان شایستگی اندازه به نظام هر شایستگی ها ژاپنی نظر در

 Naderi et) است آموزشی نظام اصلی معمار یادگیری، –ییادده فرآیند در آموزشی نظام عضو ترین مهم

al., 2011..) را پاسخ است؟ جوامع از دغدغه فکری بسیاری حاضر حال در معلمانای  حرفه بهسازی چرا 
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 در بهبود برای( روزنامه سردبیران و سیاستمداران عنوان به حداقل) طورکلی به جامعه تقاضای در باید

  .تجو کردجس پرورش و آموزش کیفیت

در فرایند تدریس  1پژوهیگیری معلمان از روش درساز جمله رویکردهای بازتابی به تدریس، بهره    

شود که از  ای معلم تلقی می های توسعه حرفهثرترین روشؤعنوان یکی از م هپژوهی همچنین باست. درس

های کوچک و ور در گروهدرون مدارس ژاپنی مطرح و منتشر شده است. در این روش، معلمان با حض

 یابند آموزان دست میهای بهتری برای کار با دانشهای اساسی پیرامون تدریس، به روشطرح بحث

(Sahabat Anvar, 2014). مدت در ژاپن دارد. مکانی که نخستین بار  ای طوالنی پژوهی، تاریخچهدرس

پژوهی  درس. (Fernandez, 2002) دهایی بسیار مطرح گردیوسیله معلمان و با تالشه این اندیشه ب

 آن به عنوان سودمندترین، درواقع روش پژوهش مشارکتی معلمان درکالس درس است که از

 ,Sarkar Araniشده است ) مدارس ژاپن یاد ای معلمان در ثرترین برنامه پرورش حرفهؤم ترین و کاربردی

یادگیری است. به بیان دیگر  ود آموزش وبهب توسعه و مطالعه، پژوهی یک رویکرد نظام دار (. درس2000

 اصالح و ارتقای یادگیری معلمان ومنظور  بهآموزان است که  ری درباره یادگیری دانش چرخه پژوهش

پرورش  ژاپنی الگوی پژوهی درس(. Gorman, Mark and Nikula, 2010شود ) می بهبود آموزش اجرا

 و رساند، می یاری مدرسه در یادگیری فرهنگ گسترش به عمل در و است مدرسه در معلمان ای حرفه

 و بازبینی به دهند، ارتقا را خود ای حرفه دانش یکدیگر بیاموزند، از معلمان تا سازد می فراهم را محیطی

 آموزان دانش با تعامل نحوه و نیازها به پیش از بیش و خود بپردازند تربیتی و آموزشی رفتار در بازاندیشی

 Matoba, Crawford and Sarkar Arani, 2006; Fernandez and Yoshida, 2009; Perry) کنند توجه

and Lewise.2009 Quoted from Sarkar Arani. 2012;درس اجرای از کشورهای گوناگون (. تجربه 

 با همراه پژوهی درس در فرایند معلمان که دهد می نشاننیز  علوم و ریاضی درس یها کالس در پژوهی

 و یکدیگر از آموختن کالس درس، در اثربخش تعامل سازماندهی برای غنی یها فرصتآموزان  دانش

 معلم وآموزان  دانش میان تعامل طریق بهبود از ویژه به خود ای حرفه شرایط با متناسب آموزش بهسازی

 ,Stigler and Hiebert,2009; Sarkar Arani and Fokoma, 2009; Saito et al) آورند می دست بهرا 

2008; Quoted from Sarkar Arani.2012.) 

برای  مناسب الگوییپژوهی  درسکه توان گفت  ی پژوهشی میها بندی و ارزیابی یافته در جمع    

مربیان، معلمان، مدیران  .البته در عین حال،بهسازی وبازاندیشی درفرهنگ آموزش وتدریس است

ی مختلفی ها یادگیری وتدریس روش–سازی آموزش اصالح، بهبود، بهمنظور  بهوکارگزاران نظام آموزشی 

                                                           
1. lesson study  
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 زعم به، به هر حال(. Bakhtiari, 2016است )پژوهی  درسی موفق ها یکی از روش، اما رابکار گرفته اند

تا به  ،از سوی دیگرپژوهی  درسو  ،از یک سو معلمانای  حرفه بهسازی زمینه در شده انجام یها پژوهش

پژوهی  درسی ها کننده در دوره شرکت معلمانای  حرفه بهسازیکه  حال پژوهش خاصی که تعیین نماید

روشن نیست که از معلمان شرکت کننده در  ،به عبارت دیگر است. گیرد، انجام نشده میچگونه صورت 

به دست را ی جدیدی ها و نگرش ها دانش ،ها نوع مهارت رود که چه میانتظار پژوهی  درسی ها دوره

ان مبتنی ژوهش حاضر با رویکردی کیفی به طراحی چارچوب ویژه بهسازی معلمپ به همین دلیلآورند. 

هایی را که معلمان در جریان  ها و دانش نگرش ها، پردازد تا بتواند چارچوب مهارت پژوهی می درسبر 

 کنند، مشخص سازد. پژوهی کسب می درس

 

 پژوهششناسی  روش

 کنندگان مشارکت ادراك و نگرش تجارب، از نیغ و عمیق توصیفی به دستیابیمنظور  به: روش پژوهش

 مطالعه روش از خاص طور به و کیفی پژوهش طرح از معلمانای  حرفه بهسازی چارچوب ابعاد به نسبت

 و منظم صورت به که است ییها داده بر مبتنی روشی موردی مطالعه. شد استفاده  کیفی جمعی موردی

 و ساختن آن، مقصود و اند شده تحلیل و گردآوری اش واقعی فضای یا بستر در معاصر پدیده یک از عمیق

 Strauss and ) باشد روشنگر و صادق مطالعه مورد زمینۀ در که است ای نظریه یا الگو پرداختن

Corbin,2007 و مورد معلمان پژوهی  درسبا رویکرد ای  حرفهبهسازی  1له،أمس پژوهش این در بنابراین

اعضای کنندگان شامل  حاضر مشارکتپژوهش  در: کنندگان مشارکت .باشند می متوسطه اول دوره

 کردیکه با رو دندبومعلمان و  دانشگاه فرهنگیان و آموزش ضمن خدمتمدرسین تربیتی،  رشته علوم میعل

مدرسین  5پژوهی،  متخصص در درس  میعلهیأت عضو  5تعداد  و روش معیارهدفمند  یریگ نمونه

اشباع بر اساس کنندگان،  کفایت تعداد مشارکتانتخاب شدند. پژوهی  سدرمعلم مجری  1و پژوهی  درس

 مصاحبه عمیق نیمه ساختمنداز پژوهش،  ایندر : ی کیفیها آوری داده ابزار جمع بود. 2ها داده نظری

تکنیک  با استفاده از 4پذیریو اعتماد 3ی کیفی از طریق اعتبارپذیریها تباریابی دادهاع استفاده شد و

باشد، از روش  میبا توجه به روش پژوهش که کیفی : روش تحلیل صورت گرفت. ها داده همسوسازی

برای تشکیل  N-Vivoافزار  فراگیر( با استفاده از نرم دهنده و تحلیل مضمون )شامل مضامین پایه، سازمان

                                                           
1. issue 

2. theoritical saturation of data 

3. creditbility 

4. dependibility 
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نای الزم به ذکر است که در این روش تحلیل، مب.شد استفاده معلمانای  حرفهبهسازی شبکه مضامین 

قرار دادن  درمعنایآفرینی  بافتباشد.  می( Morse and Field, 1996) 1آفرینی بافتطراحی چارچوب، 

مبتنی بر رویکرد ای  حرفه. دانش جدید ابعاد بهسازی اند دانش جدید در چارچوبی که دیگران ساخته

( Stronge, 2002 Sparks and Loucks-Horsley; 1989) در چارچوب دانش،مهارت و نگرشپژوهی  درس

 باشند. می

 

 ی پژوهشها یافته

 چیست؟پژوهی  درس رویکرد بر مبتنی معلمانای  حرفه بهسازی چارچوب: ال پژوهشؤس

ی صورت گرفته با مدرسان درس پژوهی، ها در مرحله نخست مصاحبهال پژوهش، ؤبرای پاسخ به س

تحلیل قرار گرفت و کدهای و مجریان درس پژوهی، مورد پژوهی  درس درمتخصص   میعلهیأت اعضای 

 .مضامین پایه شدند تبدیل بهدست آمده  در مرحله بعد کدهای معنایی به .معنایی اولیه استخراج گردید

مضمون پایه استخراج  66 کنندگان از سه گروه مشارکت ی انجام شده، در این مرحلهها اساس مصاحبهبر

در جلوی هر مضمون پایه شواهد مربوطه از . اند ارائه گردیده (4تا  1) شماره ولاجد که درگردید 

 شوندگان آورده شده است. مصاحبه

 
 درس پژوهیآموزش مدرسان با جدول مضامین پایه مستخرج از مصاحبه  (:1)جدول 

 شواهد مضامین پایه
مشارکت  کد

 کننده

 استقالل فردی
ود معلم ضمن همکاری با گروه، از استقالل در عمل در هنگام تدریس در کالس خ

 .برخوردار است
14 

 14 .کنند میرا اجرا آن معلمان به نظرات و تصمیمات تیم اعتماد کامل دارند و  ای اعتماد حرفه

 افزایش سطح آگاهی
کند که به بررسی کار خود  میی تدریس یکدیگر کمک ها تالش برای مشاهده روش

 بپردازند و نقاط ضعف و قوت خود را بشناسند.
1 

 انتقاد پذیری

دهند که او را مورد نقد  میبه معلمان اجازه  ها حقیقت معلم با شرکت در این گروه در

حاضر شود و تدریس او را  ها که فرد دیگری سرکالس آن قرار دهند. همکاران از این

این یک اصل مهم است. پژوهی  درسکنند ولی در  میببیند و او را نقد کنند ممانعت 

ات اصالحی همکاران را پذیرفته و نقدهای مورد نظر نظرپژوهی  درسمعلمان در انجام 

 .پذیرند میرا با استقبال 

 14و  11و  1

 14 و 1ر آن و ایجاد روش جدید یمعلمان با دقت و عمق بیشتری درباره ی روش تدریس و تغیی ها آشنایی با روش

                                                           
1. re-Contextualization 
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د را به شود و جای خو میی تدریس ناکارآمد کنار گذاشته ها شوند. روش میوارد عمل  تدریس جدید

 .دهد میی تدریس نوین ها روش

آفریننده راهبردهای 

 یاددهی و یادگیری

ی ها یابند. معلم با تنوع روش میی جدید آموزش دست ها معلمان با هم به خلق روش

آموزش مواجه شده و انواع راهبردهای یادگیری را محک زده و خود راهبردهایی را 

 .فریندآ میبرای یادگیری بهتر 

 5و  14

آگاهی از توسعه حرفه 

 ای

پژوهی، زمینه افزایش آگاهی  با دادن آموزش و برگزاری کارگاه و ... در زمینه درس

 .گردد میمهیا ای  حرفهولین از توسعه ؤمس
 14و  11

 باور به خوداریابی

شود. معلمان به این باور  میباعث بازتابی شدن معلمان بر عملکرد خویش پژوهی  درس

که نسبت به ارزیابی خود اقدام کنند. در این روش هر معلم، ضمن نقد و رسند  می

ی خود در کالس را نیز مورد ارزیابی ها ارزیابی تدریس انجام شده، تدریس و فعالیت

 دهد میقرار 

 1و  5و  14

 بهبود مهارت تدریس

ی ا حرفهشده و به فواید آن که پژوهی  درسمعلمان شیفته  ها با شرکت در این دوره

ی ها برند. معلمان با بازاندیشی رفتار خود و همکاران راه میشدن تدریس است پی 

باعث بهبود کیفیت آموزش  . در پژوهی قطعاًیابند میبهتری برای یاد دادن و یادگیری 

 .شود میو تدریس 

 11و  6و 5و 1

 پرسشگری

از طریق  رفع ابهام از موضوع موردنظر است و این کار فقطپژوهی  درسهدف نهایی 

یی که نیازمند مهارت خاص است.و الزم است این ها گیرد، پرسش میپرسش صورت 

 .مهارت تقویت شود

14 

 پژوهش

پژوهش بنا نهاده شده و  پایه بر که است درس کالس در پژوهش یکپژوهی  درس

شود. آنها به  میباعث رشد تحقیق و پژوهش و در نتیجه ارتقای مهارت پژوهشی 

 .پردازند میحل و تجزیه و تحلیل آن  موزشی و ارائه راهشناخت مسائل آ

 14و  6و  5

بینی تفکر و  پیش

 خالقیت دانش آموز

فرایند ذهنی دانش آموز مورد توجه است و الزم است معلمان مهارت پژوهی  درسدر 

 .ی خاص ارتقا دهندها را در موقعیتآموزان  دانشبینی نحوه تفکر و خالقیت  پیش
 و 14

 ستمیتفکر سی
ثیرگذار مورد بررسی قرار گرفته و در تصمیمات أاندیشی تمام عوامل تدر بازبینی و باز

 .ثر خواهد بودؤم
14 

 تفکر عمیق
تر مورد مطالعه و تفکر قرار  صورت عمیق با روش درس پژوهی، موضوع تدریس به

 .گیرد می
14 

 تفکر نقادی

طرف همه همکاران مورد ، پس از تدریس باید تدریس موردنظر از پژوهی درس در

 و خود تدریس و آموزند می را نقادی مهارت بازبینی و باز اندیشی قرار گیرد. معلمان

 .دهند می قرار نقد مورد را همکاران دیگر

 14و 11و 1

 توجه به اهداف درس
در این رویکرد، اهداف درس در تمام مراحل مد نظر قرار گرفته و برای رسیدن به 

 .کنند میی اهداف برنامه ریز
14 

 ای حرفهتوسعه دانش 

خود بپردازند. معلم با ای  حرفهکنند به توسعه  میی جدید خود کمک ها این روش

ی جدید، موجبات رشد دانش ها ی دانش آموزی و خلق روشها شرکت در گروه

 .آورد میخود را به وجود ای  حرفه

 14و  6

 14ه معلمان با سابقه بیشتر برای پیشبرد تدریس همه معلمان بخصوص تجرب یها تجربه خلق تجربه جدید
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 .ی جدید هستندها در حال خلق تجربه شود و معلمان دائماً میبه کار گرفته 

 خلق دانش

دهد.  میی جدید خود باعث توسعه دانش قبلی شده و آن را توسعه ها کارگیری روش به

جدیدی را به  انشتوانند د میکنند خود  میی جدید را تدوین ها جا که روش از آن

ی ها دیگران عرضه کنند نتیجه تبادل نظر و همکاری در درس پژوهش یافته حوزه

است. بازبینی و باز اندیشی مستمر تدریس و فرایند آموزش منجر ای  حرفهجدید دانش 

 .گردد میی جدید ها به خلق روش

 14و 6و 5و 1

 11 ود را به روز نگه دارد.فرد جهت ارائه راهکارهای جدید بایدهمیشه خ دانش به روز

 دانش محتوای درس

را متناسب با آن  ها ریزی معلمان الزم است مکرر به محتوای درس توجه کرده و برنامه

توانند مسائل را خوب  میانجام دهند. و دانش محتوایی خود را افزایش دهند. وقتی 

 درك کنند که بر محتوای برنامه درسی اشراف داشته باشند.

 14و  1

 یابی به دست

راهبردهای نوین 

 دهییاد

 6 .کنند می، روش جدیدی را پیشنهاد ها با تبادل نظر بین خود و تجزیه و تحلیل روش

ی ها شناخت چالش

 آموزشی

الزم است که معلمان مسائل و مشکالت آموزش پژوهی  درسی ها برای تشکیل گروه

 خود را دریابند.
1 

 14 .الزم است که فراگیران خود را بشناسندپژوهی  درسرست معلمان در اجرای د شناخت فراگیران

شیوه مدیریت کالس 

 داری
 5 یابند که چگونه کالس خود را بهتر اداره کنند. میآنها در 

ی ها فرا تحلیل دانش

 خود

ی ها ی قبلی خود را بررسی تا امکان به کارگیری روشها الزم است که دانسته ها آن

 جدید ممکن شود.
1 

یادگیری  نگهفر

 العمر مادام

از معلم، دانش آموز از آموزان  دانشدر این رویکرد در هر زمانی معلم از همکاران، 

 .گیرند میآموز یاد  و معلم حین کار با دانشآموزان  دانش
14 

 فرهنگ مشارکت

آنها به یکدیگر کمک  .شوند میدر تجارب آموزشی و تربیتی یکدیگر سهیم  ها آن

فه خود موفق تر عمل نمایند. در طی این رویکرد، ارتباط داشتن با کنند تا در حر می

صورت مشارکت با هم، به صورت یک فرهنگ در آمده است. در ابن  هم و تدریس به

فرایند، ارتباط داشتن با هم و مشارکت در تدریس و نقد و بررسی تدریس، نیازمند 

 .مشارکت است

 5و  6و  11و  14

 کالس داری
اداره کالس بهتر صورت آموزان  دانشی جدید و درگیر کردن ها ز روشبا استفاده ا

 .گیرد می
6 

 14 و نظر، نظر گروه است. تصمیم، تصمیم گروهپژوهی  درسدر  گرایی گروه

 لذت تدریس
آموز و معلمان ایجاد شده  دریس و مشارکت دانشتبا این روش)درس پژوهی( تنوع در 

 ر گردد.ت بخش شود که تدریس لذت میو باعث 
11 

 5 .یابد میتقویت  میولیت در حرفه معلؤاحساس مس پذیری ولیتؤمس

 ای مشاهده حرفه

گیرد و از طریق  میطور جداگانه و دقیق مورد مشاهده قرار  را بهپژوهی  درسدر فرایند 

باید رفتار پژوهی  درسکنند. در  میتوجه آموزان  دانشنتایج این مشاهدات به نیازهای 

 .آموز و هم معلم مورد مشاهده دقیق قرار گیرد دانش و حرکات هم

 14و  11
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 مهارت ارتباطی
معلم، معلم  –ارتباطات مختلفی برقرار است)معلم پژوهی  درسبین افراد مختلف درگیر 

 ولین(ؤمس -آموز، معلم دانش –اولیا، دانش آموز  _آموز، معلم  دانش -
14 

 مهارت ارزیابی
ی خود ها توانند به ارزیابی مهارت میاین است که معلمان پژوهی  درسیکی از مزایای 

 بپردازند.
1 

 5 خود نوعی پژوهش در عمل است .پژوهی  درسی ها شرکت در گروه مهارت پژوهش

 مهارت تدریس
ی تدریس جدید یادگرفته شده و تدریس بهتری را ارائه ها در این مشارکت عمال راه

 دهند می
 11و  5و  1

مهارت طرح درس 

 نویسی

گردد.  میی مختلف از طرف معلمان تدوین و و ارزیابی شده و بازنویسی ها طرح درس

 .رود میمهارت معلمان در نوشتن طرح درس باال 
14 

آموز  نگرش دانش

 محوری

طورکلی  آموز محور است. به دانشپژوهی  درسی سنتی معلم محور است ولی ها روش

کند.  میدر محیط یادگیری سوق پیدا وزان آم دانشبه سمت نیازهای  ها تمام فعالیت

 .شود نگرش از معلم محوری به دانش آموز محوری تغییر یابد میباعث پژوهی  درس

 11و  6و 1

نگرش مشارکت 

 جویانه به یادگیری

کنند که درك بهتری از موقعیت  میبه یکدیگر کمک پژوهی  درسمعلمان در فعالیت 

. رند که چگونه از یکدیگر بیاموزندگی مییاد هی پژو درسپیدا کنند. معلمان از طریق 

نوعی مشارکت در امر یادگیری است در درس پژوهی، معلمان و پژوهی  درس

گیرند معلمان یاد  میآموزان، معلمان با همکاران، در ارتباط و مشارکت با هم یاد  دانش

 بررسیو همکاری معلمان پژوهی  درسگیرند که مشکالت تدریس خود را از شیوه  می

 ای جدید در همکاری و ارتقای آموزش بهتر ایجاد کنند و دریچه

 5و 6و 11و  14

 1و

 
 درس پژوهی در حوزهمتخصص  میعلهیأت مستخرج از مصاحبه اعضای  مضامین پایه: (2)جدول 

 شواهد مضامین پایه
کد مشارکت 

 کننده

احساس خود کار 

 آمدی

رسند که بهبود و اصالح آموزش  میبه این  آموزان دانشمعلمان پس از مشاهده یادگیری : 

 شود  میایجاد  ها امکان پذیر هست و احساس کار آمدی در آن
2 

استفاده از 

 ی جدیدها روش
 4 کنند  میی جدیدی را تدوین ها معلمان با تبادل نظر روش

افزایش سطح 

 آگاهی

خود را یادگیرنده شود آنان  میاین نوع پژوهش سطح آگاهی معلمان را ارتقا داده و سبب 

 در مدرسه بدانند . ای  حرفهپژوهش و تصمیم گیرنده راهبرد آموزش و تولید کننده دانش 
1 

اهمیت یه نیازهای 

فردی و معنوی 

 دانش آموز

نیز آموزان  دانشکنند به نیازهای اخالقی و معنوی  میشرکت پژوهی  درسمعلمانی که در 

 کنند  میتوجه 
4 

ایجاد نگرش گروه 

 یگرای

پژوهشی مدرسه محور است که نیازمند همکاری معلمان در کارهای گروهی پژوهی  درس

 است 
1 

آشنایی با 

ی تدریس ها روش

آموزند و چگونگی مواجهه با  میمعلمان با مشارکت با یکدیگر روش کار دقیق تدریس را 

 گیرند  می  موضوع جدید را یاد
2 
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 نوین

آفریننده راهبردی 

نوین یاددهی و 

 گیرییاد

آنها در این الگو با بازاندیشی در رفتار آموزش خود به تولید و استفاده از روشهای نوین 

 شوند  میسوق داده 
1 

 با هم آموزی

همکاران با هم تبادل نظر کرده و به کمک جمع بندی مشترك و پژوهی  درسدر گروه 

که چگونه در کنار  گیرند مییاد پژوهی  درسرسند. معلمان از طریق  مییک مفهوم و رویه 

 هم و با هم و از یکدیگر بیاموزند

1 

باز بینی و باز 

 اندیشی

 ها و باالخره بازخوردآموزان  دانشبا ارتباط با همدیگر و ارتباط با پژوهی  درساعضای گروه 

به طور مستمر به دنبال تغییر و باز اندیشیدر دیدگاه ما هستند. معلمان از طریق 

ند در تجارب آموزشی و تربیتی یکدیگر سهیم شده و به بازا ندیشی گیر مییاد پژوهی  درس

 در رفتار خود بپردازند

 4و  1

تغییر  باور به

 پذیری

اندیشی در رفتار آموزشی خود در فرایند آموزش و یادگیری خود تغییرات ایجاد  آنان با باز

داد تا نتیجه را  باید روش تدریس و شیوه رفتار را تغییرپژوهی  درسکنند. در جریان  می

 دید پس باید واکنشی نسبت به تغییر داشت

 1و  2

 باور خود ارزیابی

دانند. هر معلم  میمعلمان از طریق مشاهده و اندیشه در عمل انجام شده و خود ارزیابی 

دهد. معلمان کار خود را با دیدن کار و رفتار  میتدریس خود را مورد ارزیابی قرار 

عالوه بر تقویت یادگیری پژوهی  درسکنند. جلسات  میارزیابی کنترل و آموزان  دانش

فرصت آموزان  دانشفرصت ارزیابی معلمان از تدریس خود و همچنین در  مشارکتی،

 آورد. میارزیابی یادگیری خود را فراهم 

 2و  4و  1 و 11

بهبود مهارت 

 تدریس

ی مفاهیم را چگونه گیرند که بعض میاز یکدیگر یاد پژوهی  درساعضای گروه در حین 

به بهبود فرایند آموزش و یادگیری مستمر از پژوهی  درستوان بهتر آموزش داد.با انجام  می

پردازد.مهارت معلمان  ای می حرفهی عمل ها طریق طراحی اجرا و ارزشیابی و ارزیابی روش

ای  حرفهط بابد از قبیل مهارت ارتباط با دانش آموز، مهارت ارتبا میدر بسیاری جهات ارتقا 

ی زندگی، مهارت طرح ها بین معلمان، مهارت برقراری ارتباط بین موضوع درسی و واقعیت

 ی تدریس نوین و مدیریت کالسها درس نویسی ، روش

 1و  12و  11

بهبود در ارتباط 

علم با معلم و 

معلم با دانش 

 دانش آموز

یط یادگیری از طریق مشارکت در فرایند درس پژوهی،معلمان چگونگی طراحی مح

 گیرند  میبا یکدیگر و معلمان یاد آموزان  دانشی تعامل بیشتر ها انجام فرصتمنظور  به
2 

 بهبود یادگیری
مبحثی را که خوب یاد نگرفته اند با این آموزان  دانشنشان داده است پژوهی  درستجارب 

 گیرند میروش بهتر یاد 
12 

 1 ان در کالس درس است این الگو مبنی بر پژوهش مشارکتی معلم پژوهش

پیش بینی تفکر 

 آموزان دانش

ی ذهنی را نسبت به نحوه تفکر دانش آموز تغییر داده و ها پیش فرضپژوهی  درسآنها در 

 کنند  میواقع بینانه تر عمل 
1 

تحول مستمر 

 آموزش

سازد تا معلمان در برنامه تحول مستمر آموزش مشارکت  میمحیطی را فراهم پژوهی  درس

 ند جوی
1 



 5931 116ة سوم، زمستان سال چهارم، شمار                  فصلنامه تدریس پژوهی                                                     

 
ترویج تصمیم 

گیری و مسئولیت 

 مشارکتی

شود معلمان مسئولیت بیشتری در اداره مدرسه احساس کنند و در  میسبب پژوهی  درس

 و مدرسه شرکت کنند.پژوهی  درسی ها تصمیم گیری
1 

تسهیل فرایند 

یاددهی و 

 یادگیری

هی و یاد گیری کند که معلم و دانش آموز آماده یاد د میمحیطی را ایجاد پژوهی  درس

 گردند
12 

 2 کنند میگیرند در تصمیم گیری مشارکت  میهمه معلمان و افرادی که در گروه قرار  تصمیم گیری

تعهد و مسئولیت 

 پذیری

شود معلمان مسئولیت بیشتری در اداره مدرسه احساس کنند  میسبب پژوهی  درس

بروز کردن دانش خود دست به نوآوری،تغییر و آموزان  دانشمعلمان برای یادگیری 

 کنند می

 1و  2

اصالح  تغییر و

 منابع تدریس

ی کاربردی و ها کنند به یافته میو طرز فکر و ندای متفاوت برخورد  ها با برخورد با دیدگاه

رسد. این فرایند نیازمند آن است که منابع  میعملی تری درباره اصالح منابع تدریس 

 ی و اصالح قرار دهد .تدریس و یادگیری خود را مورد ارزیاب

 2و  1

 تفکر انتقادی
و تفکر  میمعلمان در این فرایند به همکاری با پژوهشگران در حمایت از تفکر سیست

 شود  میانتقادی تشویق 
1 

تفکر خردورزی 

 نظام مند

کند به نظریه پردازی متفکرانه بپردازندو به صورت  میبه مجریان خود کمک پژوهی  درس

 ورد نحوه کر خود فکر کنند. نظام مندتر در م
2 

 تفکر سیستمی
در این رویکرد معلمان باید تمام عوامل تاثیر بر فرایند یادگیری مد نظر قرار دهند. بسیاری 

 کند. میاز هنر سیستماتیک حمایت پژوهی  درساز مدیران آموزش بر این باورند که انجام 
 1و 2

توازن محتوا و نیاز 

ی ها و قابلیت

 دانش آموز

آموزان  دانششود که میان محتوا و قابلیت خالقیت  میمشارکت آنها در کالس درس باعث 

 توازنی پذیرفتنی برقرار سازد 
1 

توسعه دانش 

 ای حرفه

و یادگرفتن را یافته و به تولید  ی بهتر یاددادنها در فرایند طراحی عمل بازاندیشی راه

 پردازند  ای می حرفهدانش 
1 

 1 کنند .  میتازه ای را خلق ای  حرفهی ها ی خود نمونهها دیشی مشارکتی در نوشتهبا بازان خلق دانش

دانش توانایی و 

ضعف فرد و 

 همکار

 12 شوند میی خود و همکاران مطلع ها و ضعف ها معلمان از تواناییپژوهی  درسدر طی 

 دانش علمی
به اشتراك گذاری  گیرد و معلمان با می، هم افزایی بین معلمان صورت پژوهی  درسدر 

 آورند مییکدیگر را فراهم  میو تجارب خویش در گروه موجبات رشد و آگاهی عل ها دانسته
11 

 دانش محتوایی
ی دانش آموز باید یاد بگیرد ها درباره مفاهیم پایه و مهارتپژوهی  درسمعلمان در جریان 

 شود  میدرس ایجاد نشیند و در این رابطه سؤاالتی زیادی درباره موضوع  میو به بحث 
2 

 ریسک پذیری
توانند رفتارهای مد نظر خود را  میچون عملکرد معلمان در معرض ارزیابی نیست معلمان 

 دهند میانجام 
2 

شناخت 

ی فنی و ها تناقض

ی سنتی غیر کاربردی را کنار گذاشته و در پی شناخت و به ها روشپژوهی  درسدر 

 باشد .  میی جدید و فنی ها صکارگیری شاخ
4 



111   ای معلمان افرینی چهارچوب بهسازی حرفه بافت...  

 
جدید با 

 ی جدیدها گزینش

ی ها شناخت سبک

 یادگیری

توانند از فرصت تجربه تدریس دیگر معلمان بهذه مند شده همچنین  آموزان می دانش

در شناخت سبک آموزان  دانشو تجربه تدریس معلمان متفاوت، به معلمان و پژوهی  درس

 کند مییادگیری دانش آموز کمک 

11 

شناخت واقعی 

 یها چالش

 آموزشی

 4 ی واقعی آموزشی را بشناسند . ها کند که معلمان چالش میکمک پژوهی  درس

شیوه مدیریت 

 کالس داری

امکان مشاهده شرایط واقعی کالس موجب بهبود  میی علها از طریق بحثپژوهی  درس

گیرند چگونه در عمل روش تدریس و  میشود .معلمان یاد  میمهارت مدیریتی معلمان 

 درس را بهبود بخشند میدیریت کالی مها شیوه

 1و 2

فراهم کردن 

 شرایط
 12 امری الزم و ضروری استپژوهی  درسی الزم برای اجرای ها ایجاد شرایط و موقعیت

 فرهنگ مشارکت

بینند به کارهای  میکنند و نتایج آن را  میزمانی که معلمان در کارگروهی شرکت 

یادگیری از یکدیگر به صورت مشارکتی وهی پژ درسکنند . در  میمشارکتی گرایش پیدا 

توانند  میرسند که با انجام کار گروهی  میمعلمان به این باور  .شود میسازماندهی 

 را فراهم کنندآموزان  دانشهمچنین   موجبات رشد یکدیگر

 11و 1و  4

 1 رساند  میبه گسترش فرهنگ یادگیری در مدارس یاری پژوهی  درس فرهنگ یادگیری

 ایت حرفهقضاو
به قضاوت ای  حرفهو  میکنند به صورت عل میشرکت پژوهی  درسمعلمانی که در 

 پردازند می
2 

 لذت تدریس
گیرند از تدریس  میبهتر یاد آموزان  دانشبیند با بکارگیری روش جدید  میوقتی معلم 

 برد  میخود لذت 
4 

ی ها مرور دانش

خود درباره 

 یادگیری

ی خود را در باره آموزش و یادگیری ها کنند نوشته میصت پیدا در این فرایند معلمان فر

 مرور کنند 
1 

 پذیریمسئولیت
ی سازمانی را جزء ها ی تصمیم گیری و توجه به نیازها این افراد شرکت در گروه

 دانند  میی خود ها مسئولیت
2 

 ایمشاهده حرفه

گیرد و  میمورد مشاهده قرار دانش آموز را به طور جداگانه و دقیق پژوهی  درسدر فرایند 

کنند. این الگو فرصتی را به  میتوجه آموزان  دانشاز طریق نتایج این مشاهدات به نیازهای 

آموزان  دانشآورد تا معلمان مشاهده دقیق تری از رفتارهای خود و همکاران و  میوجود 

 کالس درس داشته باشند

 1و 2

 مهارت ارتباطی

 تعاملی و ارتباطی گروه یک تشکیل باعث و دهد می کاهش ار معلمان انزوایپژوهی  درس

 کمک معلمان بهپژوهی  درس جریان. شود می مجاور مدارس و مدرسه در معلمان بین قوی

 تغییر برای محلی برنامه و کنند ارزیابیآموزان  دانش به را خود کالس فعالیت که کند می

کند که ارتباط بین  میرا فراهم  محیطیپژوهی  درسکنند.  تهیه همکاران کمک به دادن

 را گسترش دهد آموزان  دانشمعلم مسئولین و 

 1و 4و 2
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 مهارت راهبردی
گسترش فرهنگ یادگیری و رهبری آموزش اثربخش از طریق توسعه مشارکت همکاری و 

 باشد  میبازاندیشی گروهی مدیران 
1 

مهارت طرح درس 

 نویسی

معلمان و کارشناسان متخصصین بارها و بارها توسط پژوهی  درسدر جریان  ها طرح درس

 توانند راهنمایی برای معلمان باشند میشود  میمورد مورد یادگیری 
2 

مهارت همکاری 

ی ها در محیط

 جدید فرهنگی

ی چند فرهنگی ها توانایی برقراری ارتباط موثر و همکاری با همدیگر به ویژه در محیط

 جور واجور 
4 

نگرش به زنگ 

 تفریح
 4 کنند . میو رفتار آنها در زنگ تفریح نیز توجه آموزان  دانشمان حتی به مشاهده ی معل

نگرش دانش آموز 

 محور ی

ست. معلمان در پی ها و نشست ها در این رویکرد دانش آموز و یادگیری او محور تمام بحث

ی کنند که عکس العمل دانش آموز چگونه هست و چه رفتار میاین هستند و به این فکر 

سرعت شناخت و توجه به پژوهی  درسدهند که نشانگر یادیگیری هست. در  مینشان 

با یکدیگر و همچنین آموزان  دانش، تعامل بین معلمان و آموزان  دانشی فردی ها تفاوت

 یابد میتعامل درونی معلمان افزایش 

 11و 4و 2

نگرش مثبت به 

 تدریس

کنند ، عالقه  میتری به کار تدریس پیدا معلمان نگرش مثبت و انگیزه بهپژوهی  درسدر 

کند و با انگبزه  می، افزایش پیدا  ها به انجام کار مشترك و به اشتراك گذاری تجربه ها آن

 بیشتری به تدریس مباحث خواهند پرداخت

11 

 مشارکت نگرش

 به جویانه

 یادگیری

. پس از هم یاد  کنند میمعلمان چون با هم مشارکت دارند و به صورت گروهی با هم کار 

هر یک از اعضا گروه در طی کارگروهی برا پژوهی  درسدر  گیرند برای آموزش بهتر. می

و امکاناتی که  ها اطالعاتشان در حوزه یاددهی و یادگیری افروده شده و توانسته از ظرفیت

در اختیار داشتند استفاده کنند. معلمان از طریق درس پژویه به عنوان الگویی اثر بخش 

گیرند که چگونه از یکدیگر بیاموزند و تجارب آموزشی در  میبرای پژوهش در مدرسه یاد 

 ویژگی یکدیگر سهیم شوند.

 2و 4و 1

یادگیری 

 مشارکتی

کنند تا یادگیری موثری داشته باشند.  میبه یکدیگر کمک پژوهی  درسمعلمان در اجرای 

ادگیری مشارکتی را در بین فرصت کار گزوهی را فراهم آورده و موجبات یپژوهی  درس

 کند میفراهم آموزان  دانشمعلمان و 

 11و  12

 
 

 

 

 

 

 

 



112   ای معلمان افرینی چهارچوب بهسازی حرفه بافت...  

 

 درس پژوهی با معلمان مجریمضامین پایه مستخرج از مصاحبه  (:3)جدول 

 شواهد مضامین پایه
 مشارکت کد

 کننده

 ارتقای دانش
موظف همکاران الزم است که در گروه مشارکت فعال داشته باشندو بنابراین خود را 

 .کنند به مطالعه بپردازند و دانش خود را ارتقا دهند می
1 

 از یکدیگر آموزی
کند که ما با مشاهده تدریس دیگر همکاران، حرکات و  میاین برنامه فرصتی را ایجاد 

 .یافتنی نیست گیرم که در هیچ جایی دست می، نکاتی را یاد ها ی آنها فعالیت
13 

 افزایش دانش
ی الزم برخوردار باشد و همیشه خود را به ها هکارها الزم است که از دانشفرد در ارائه را

 شود. میتدریس آشنا  یها و مهارت ها روز نگه دارد. معلمان با روش
 15و 13

 انتقاد پذیری

دهند که  میتدریس همکار در معرض نقد قرار گرفته و همه آن را مورد بررسی و نقد قرار 

که فرد  قادپذیری خود را نیز باال ببرند. همکاران از اینترت انشود معلمان قد میاین باعث 

کنند  میحاضر شود و تدریس او را ببیند و او را نقد کنند ممانعت  ها دیگری سرکالس آن

تدریس مورد نظر را نقد پژوهی  درساین یک اصل مهم است. تیم پژوهی  درسولی در 

بریم نه فرد  میال ؤکنیم، کار گروه را زیر س میکنند)همه با هم تدریس و گروه را نقد  می

 شود. میرا( در این فعالیت روحیه انتقادگری و انتقادپذیری در افراد ایجاد 

 1و 11و  13و 15

ایجاد نگرش 

 مند نظام

ی فکری از بین رفته و جای خود را به نظم خاص داده و باعث ایجاد نگرش ها نظمی بی

 شود. میتازه 
6 

ای آشنایی با الگوه

 جدید تدریس

الگوهای تدریس است تا  می، اطالع و آگاهی از تماپژوهی  درسی ها الزمه کار در گروه

باعث رشد پژوهی  درسبتوانیم خوب ارزیابی کنیم و پیشنهادهای بهتری را بدهیم. 

ی تدریس نوین آشنا شده و نوعی یادگیری ها شود. با روش میدانش معلمان ای  حرفه

 آید. میبه حساب  مشترك درونی تدریس

 11و  1

 ای آگاهی حرفه
ی ها دانسته و االن چه روش مییی را ها یابد که خودش چه روش تدریس میمعلم در 

 تدریس جدیدی آمده و چه تغییر روندی در تدریس ایجاد شده است.
15 

 با هم آموزی

هم فرا پردازند و از یکدیگر و با  میدر این روش همکاران با هم به مشورت و گفتگو 

کند که ما با یکدیگر گفتگو  میدر کالس درس بستری را فراهم پژوهی  درس گیرند می

و  کنیم میما با یکدیگر گفتگو پژوهی  درسی خود و دیگران بیاموزیم. ها کنیم و از تجربه

 .گیریم میی خود و دیگران یاد ها از تجربه

 16و  3و  1

بازبینی و 

 بازاندیشی

از موضوع درس آموزان  دانشدرباره چگونگی تفسیر و برداشت به تفکر و بازاندیشی 

 پردازیم. می
6 

باور به یادگیری 

 العمر مادام

پژوهی، ما همیشه در حال یادگیری و به روز کردن دانش و مهارت خود  با شرکت در درس

 .هستیم
1 

 باور خود ارزیابی

خوبی  ف تدریس را بهتوان نقاط قوت و ضع میصورت دقیق انجام شود  اگر مشاهده به

به ارزیابی خود آموزان  دانشتشخیص داده، تحلیل و ارزیابی کرد. با مشاهده رفتار 

پردازیم تا عملکرد خود را بازی کنیم. در این فعالیت بود که تدریس خود را مورد  می

 کنم. میارزیابی قرار دادم و فهمیدم در کالس چگونه تدریس 

و  3و 13و 6و 1

16 

 6 شود. آموزان می دانشباعث افزایش ایجاد پیوند صمیمانه بین معلمان و اط معلم بهبود ارتب
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معلم با –با هم 

 آموز دانش

بهبود مهارت 

 تدریس

شویم  میای استفاده کند که مناسب نباشد، ما هم متوجه  ممکن است همکاری از شیوه

قتی تدریس ما مورد دنبال بهبود و اصالح آن باشیم و که از آن روش استفاده نکنیم و به

بریم.  میکار  ی جدید را بهها گیرد، و نکات منفی آن بررسی و همچنین روش مینقد قرار 

کنیم زمانی که همکاران، تدریس را مورد بررسی قرار داده و  میتر عمل  در تدریس موفق

کنند، در تدریس خود عملکرد بهتری را خواهند داشت.  میطرح جدید را تدوین و اجرا 

شود معلم مهارت تدریس خود را به طور مستمر بهبود ببخشد.  میسبب پژوهی  درس

شود که مهارت تدریس ما بهبود  میفرایند یادگیری همره با مشارکت همکاران موجب 

 یابد.

و  13و 11و 6و 1

 16و  3و  15

 بهبود یادگیری
موز آ گری در امر تدریس و یادگیری موجب پیشرفت و بهیود تحصیلی دانش تسهیل

 .گردد می
3 

 پژوهش
، پژوهش مشارکتی معلمان در کالس پژوهی درسبر پایه پژوهش است. پژوهی  درسروش 

 .درس است
 16و 3

پیوند و تئوری 

 عمل
 11 .شوند میمعلمان  تلفیق تئوری و عمل است باعث توانمندتر شدنپژوهی  درس

 گری تسهیل

دگیری است. وقتی با هم در مورد تسهیگ کردن فرایند یاپژوهی  درسهدف نهایی انجام 

نوعی  کنیم، عمالً میو یک روش جدید را پیشنهاد  کنیم میی تدریس مشورت ها روش

 آید. میآموز به وجود  گری در یادگیری دانش تسهیل

 16و  15

تعهد و 

 پذیری ولیتؤمس
 6 دانیم. میول ؤمسآموزان  دانشخود را نسبت به یادگیری و آموزش بهتر 

 ادیتفکر انتق
کنیم. تدریس که  میدهیم و انتقادات خود را بیان  میتدریس مورد نظر را مورد تقدیر قرار 

 کند. میشود، در همه موارد فرد از خود انتقاد  میشود، ایرادهایی که گرفته  میانجام 
 15و 6

 تفکر سیستمی

وامل را نداشته باشیم و تمام جوانب و ع  مینگرس و تفکر سیستپژوهی  درساگر در کار 

خواهیم ارزیابی دقیقی انجام دهیم، الزم است  میبررسی نکنیم موفق نخواهیم شد. وقتی 

 تمام عوامل و جوانب را مورد بررسی قرار دهیم.

 16و 3

توجه به اهداف 

 درس

کنیم و به اهداف  میاهداف خاص یک موضوع درس یا یک درس خاص را مشخص 

 یم.کن میمدت آموزش توجه  بلندمدت و کوتاه
6 

 جمع گرایی

)هر روش و کاری را خود به  باشد میشود، و فرد خودرای ن میانجام  میصورت تی کار به

و حرکات نظر دوستان و  ها کند و الزم است در انتخاب تمام فعالیت میتنهایی انتخاب ن

 همکاران را جویا شود(

15 

 خالقیت

را در زمان خود نیازمند  ها روشی جدید تدریس و استفاده هر کدام از این ها ارائه روش

تا حدودی به کسب آن کمک پژوهی  درسنوعی انتخاب و خالقیت معلمان است که 

 کند. می

16 

 خلق تجربه جدید
گیرند که در کالس درس مستقل باشند و با اتکا  مییاد  ها معلمان با شرکت در این دوره

 ردازند.ی خود و معلمان دیگر به خلق تجربه جدید بپها به تجربه
11 
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 خلق دانش

کنند و با هم تبادل نظر  میشرکت  ها افراد در این دوره ها که در این دوره ضمن این

کنند. زمانی که تحلیل منطقی توسط  میی جدیدی را طراحی ها نمایند در پایان روش می

د ده میخود پیشنهادهایی را ارائه  میهمکاران انجام بپذیرد، هر فرد متناسب با ظرفیت عل

شود.  میکه در نهایت پس از بازاندیشی و اجرای پیشنهاد، یک ایده و طرح جدید تدوین 

دهیم و یک روش جدید را  میما در کنار یکدیگر طرح تدریس را مورد مورد بررسی قرار 

 .کنیم میو دوباره اجرا  کنیم میطراحی تدوین، بازبینی و باز اندیشی 

 3و 15

 خود ارزیابی

نقاط ضعف و قوت تدریسمان توسط خود،  .را مورد ارزیابی قرار دهیمس خود باید تدری

بر افزایش معلومات، با هدف باالتری  شود. عالوه میهمکاران و کارشناسان تشخیص داده 

ی خود را مورد ارزیابی قرارداده و ایرادات کار خود را ها کند و روش میشرکت  ها در دوره

برده است، این دوره به او  میکار  روش مناسبی را به کند. حتی اگر پی برد که میشناسایی 

ثرتر انجام دهد. این فعالیت، ابزاری ؤتر و م دهد که چگونه این روش را کاربردی میمسیر 

ثیر یک روش بر أآوری شواهد در مورد ت ی مختلف و جمعها است برای ارزیابی رویکرد

 آموز یادگیری دانش

 3و  15و  13

 دانش آموز محوری

مند به ارزیابی و توجه به فرد فرد  کنند که عالقه میانی بیشتر در این زمینه فعالیت کس

آموز مجبور بود روش من را بپذیرد ولی حاال بعد از  باشند. تا االن دانشآموزان  دانش

 اند؟ کنیم تا بدانیم آیا درس را بهتر درك کرده مینیز نظرسنجی آموزان  دانشتریس ما از 

فهمم که  میاند ولی در حال حاضر  مطلب را یاد گرفتهآموزان  دانشردم همه ک میقبال فکر 

نشینیم و  میکنیم. شاید زیاد  میثیر دارد. شاید زیاد حرکت أت ها تمام حرکات ما روی بچه

... 

 13و  15

 دانش تخصصی
به ی الزم برخوردار باشد و همیشه خود را ها فرد در ارائه راهکارها الزم است که از دانش

 روز نگه دارد.
11 

 دانش حرفه ای

خود را در تعامل با یکدیگر ارتقا دهیم. ای  حرفهشود که ما دانش  میباعث پژوهی  درس

که همگانی و ای  حرفهخود را به دانش   میشود که ما دانش غیررس میباعث پژوهی  درس

 .قابل تایید است تبدیل کنیم

 16و3

 دانش علمی
شود مطالب جدیدی را آموخته و  میراجعه به این منابع باعث آشنایی با منابع جدید، م

 .سطح دانش خود را ارتقا دهیم
15 

دانش محتوای 

 درس

ی ها الزم است که معلم تسلط بیشتری در محتوای کتاب درس داشته باشد تا بتواند روش

 .کار ببرد رد نظر را در آموزش آن بهمو
6 

دانش مربوط به 

 یادگیرندگان

الزم است که اطالعات بیشتری از آموزان  دانششناخت مشکالت آموزش معلم برای 

 داشته باشد. زآمو وضعیت دانش
6 

 رهبری
گذاری بیشتری بر دیگر همکاران کنند توانایی تأثیر میشرکت پژوهی  درسمعلمانی که در 

 .دارند
1 

 13 .تی را در تیم بپذیردولیؤتقسیم وظایف نموده و هر کس مسپژوهی  درسالزم است تیم  ولیت پذیریؤمس

 صبر و تحمل

کنیم. چون این کار یک کار زمان بر است  میرود و سعه صدر پیدا  میصبر و تحمل ما باال 

ماه و در بعضی  4تا  3)تا رسیدن به نتیجه نهایی  و نیاز به صبر و حوصله فراوان دارد

 مواقع تا دو سال هم زمان الزم است(

15 
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 طراحی آموزشی
پردازند و یک طرح آموزشی جدید را  میدر کنار هم به گفتگو و تجزیه و تحلیل همکاران 

 ثرتر است.ؤکنند که م میبرای تدریس آن موضوع تدوین 
 16و  3

 طرح درس نویسی

کردیم  میتدوین  یی که قبالًها شود. طرح درس میتر  طراحی تدریس و طرح درس غنی

تر  در سطح باالتر و با نگاهی عمیق نویسی را بسیار ساده بود ولی االن طرح درس

 .نویسیم می

15 

 فرهنگ مشارکت

ی ها ثر داشته باشیم معلمؤکنیم به همدیگر کمک کنیم تا یادگیری م میها سعی  ما معلم

کاری آیند. در این روش الزم است که همکاران در کنار  ی تازهها تر به کمک معلم با تجربه

 .بپردازندهم و با مشارکت یکدیگر به فعالیت 

 6و  16و  3

 فرهنگ مطالعه

بیشتری در   میکنیم که مطالعه بیشتری پیدا کنیم و در جلسات بعد با بار عل میالزام پیدا 

جلسه شرکت کنیم الزم است فرد فرصتی را به مطالعه منابع مختلف اختصاص دهد که 

جلسات حضور فعال و توانیم در  میکند. ما زمانی  میزمینه توسعه فرهنگ مطالعه را ایجاد 

و  ها گذاری داشته باشیم که اطالعات بیشتری داشته باشیم، پس الزم است که کتاباثر

 .منابع مختلفی را مطالعه کنیم

 3و 15و 13و 11

 16و

 کار گروهی
و   میشود. کاری تی میبا چند نفر از همکاران که در یک زمینه تدریس دارند کار انجام 

 بر است. زمان
13 

 کالس مدیریت
من خودم وقتی از روش پیشنهادی همکاران در کالس استفاده کردم، بهتر از قبل تدریس 

 .رو شدم هو کالس خود را ادراه کردم و با مشکل کمتری روب
 16و  3

 مشارکت در کالس
شود تشویق  میصورت گروهی انجام  کند که در کالس کار به میآموز مشاهده  وقتی دانش

 .مشارکت بیشتری داشته باشدگردد که در کالس  می
13 

 مشاهده حرفه ای
در عمل، مشاهده دقیق تمام اعمال و رفتارها و حرکات پژوهی  درسترین بخش یک  مهم

 .در زمان تدریس استآموزان  دانشهمکاران و 
1 

 مهارت ارتباط

و حتی آموزان  دانشولین و ؤ، نیاز مند ارتباط بیشتر بین همکاران، مسفعالیت در گروه

ی مشارکت و همکاری با همکاران را ها با شرکت در این روش مهارت اولیای آنان است.

کنیم و  میافتخارانگیز است که همکاران معلم با هم کار پژوهی  درسدهیم. در  میتوسعه 

ارتباط نزدیکی با یکدیگر داریم. در این الگو افراد الزم است با افراد مختلف، از جمله 

 آموزان، اولیا و ... در ارتباط باشیم. ولین مدرسه، دانشؤمسهمکاران، متخصصان، 

 3و 13و 11و 6و 1

 16و 

مهارت ارزشیابی و 

 قضاوت

، تدریس انجام شده را مورد قضاوت قرار داده تا بتوانند نقاط قوت و همکاران در کنار هم

د ضعف را بهتر بشناسند. هر کس در تیم باید نقاط قوت و ضعف تدریس همکار را مور

ی مختلف و جمع آوری ها بررسی قرار دهد. این فعالیت، ابزاری است برای ارزیابی رویکرد

 آموز ثیر یک روش بر یادگیری دانشأشواهد در مورد ت

 16 و 1

 15 .بریم میکار  آموزیم و به میی تدریس جدیدی را ها روش مهارت تدریس

 نقادی

یک نقد سازنده از اعضای گروه  آموزییم که چگونه پژوهی می درسدر طی این انجام 

پردازند. همه همکاران الزم است در  میها همکاران به نقد تدریس  ه. در گروداشته باشیم

تدریس موردنظر را مورد نقد قرار دهند. همکارانی که در یک تیم به  مییک کار تی

قاط قوت یکدیگر را مورد نقد قرار دهند و ن ردازند، الزم است که تدریسپ پژوهی می درس

 .و ضعف آن را مشخص نمایند

 13و  11و  6و  1

 16و



116   ای معلمان افرینی چهارچوب بهسازی حرفه بافت... 

 

آموز  نگرش دانش

 محوری

آموزان است تا بتوانیم  پژوهی، توجه به نیازها و عالیق دانش الزمه موفقیت در درس

را در  ها و یادگیری آنآموزان  دانشتدوین کنیم.  ها تدریس خود را با نیازها و خواست آن

 .ستها ما معلمای  حرفهزش و یادگیری و مرکز ثقل توسعه هسته مرکزی فرایند آمو

 16و  3و  6و  1

 نگرش

 به جویانه مشارکت

 یادگیری

ی ها یک فعالیت گروهی و مشارکتی است که همکاران باید در تیمپژوهی  درس

ما معلمان از پژوهی  درسبا هم به مشارکت و یادگیری بپردازند. در طی انجام پژوهی  درس

آموزییم. در  میثر را ؤآموز و یادگیری م تدریس و روش کنار آمدن با دانش یکدیگر روش

آموزند که  میمطالبی  معلمان در کنار هم تبادل نظر پرداخته و از یکدیگرپژوهی  درس

اند. احساس کردم که اگر با همکاران مشورت کنم  ای نداشته شاید هیچ گاه چنین تجربه

، همکاران او را یاری ها ه کنم. با شرکت در این دورهتوانم از تجربیات آنها استفاد می

رسانند تا به هدف خود نزدیک شوند و دانش استفاده از روش تدریس خود را ارتقا  می

 دهند.

 13و 11و 6و 1

 15و

 13 گیرند. میهمه با هم یاد پژوهی  درسدر تیم  یادگیری گروهی

 

 دهندهمضامین سازمان

بهسازی  مرتبط با عناصر پایه مضامین محور، – بافت بازآفرینی تحلیلی ردرویک اساس بر بعد، مرحله در

 ؛ استرانگ،2114 ، کل: از جملهای  حرفهمعلمان مبتنی بر نظر اندیشمندان و محققان بهسازی ای  حرفه

 دهنده دانش، نگرش و مهارت، استخراج در سه مضمون سازمان 1616، هورسلی -لوکز و ؛ اسپارکز2112

 . دی شدبن دسته و
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 پژوهی ای معلمان مبتنی بر درس بهسازی حرفه دهنده مضامین سازمان (:4)  جدول

 نیمضام

 دهنده سازمان
 هیپا نیمضام 

 

 

 

 

 

 دانش

 های تدریس جدید آشنایی با روش 

 های آموزشی در تدریس شناخت چالش 

 توسعه دانش محتوای درس 

 آشنایی یا فراتحلیل دانش موجود 

 ز دانش موجودآگاهی ا 

 خردورزی نظام مند 

 ای توسعه دانش حرفه 

  های فنی و تخصصی در حرفه معلمی شناخت تناقض 

 انتقادی آگاهی و شناخت بیشتر از تفکر 

 آگاهی از نقاط قوت و ضعف خود و همکاران 

 های دانش آموزان آگاهی بیشتر از تناسب محتوا با نیاز و قابلیت 

 آموزان های دانش نش مربوط به ویژگیافزایش دا 

 افزایش دانش تخصصی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نگرش

 جویانه در یادگیری توسعه نگرش مشارکت 

 آموز محوری توسعه نگرش دانش 

 تمایل به خود ارزیابی 

 ای افزایش احساس خودکارآمدی حرفه 

 پذیری افزایش ریسک 

 ایجاد باور به تغییرپذیری 

 پذیریانتقاد افزایش 

 توسعه فرهنگ مطالعه 

 آموزان در زنگ تفریح توجه به دانش 

 افزایش توجه به نیازهای فردی و معنوی فراگیران 

 افزایش احساس تعهد به تدریس 

 افزایش احساس لذت از تدریس 

   

 

 العمر باور به یادگیری مادام 

 افزایش توجه به اهداف دروس 

 ند تئوری و عملباور به پیو 
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 افزایش اعتماد حرفه ای 

 توسعه استقالل فردی 

 تحمل و افزایش صبر 

 سیستمی باور به تفکر 

 پذیری ولیتؤمس حس افزایش 

 

 

 مهارت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توسعه مهارت ارزیابی 

 بهبود مهارت تدریس 

 آموزان بینی تفکر دانش توسعه مهارت پیش 

 رس نویسیبهبود مهارت طرح د 

 های ارتباطی بهبود مهارت 

 ای بهبود مهارت مشاهده حرفه 

 ای بهبود مهارت قضاوت حرفه 

 ارتقای مهارت پژوهش 

 افزایش مهارت کار گروهی 

 های چند فرهنگی توسعه مهارت همکاری در محیط 

 افزایش مهارت نقادی 

 بهیود مهارت طراحی آموزشی 

 شگریبهبود مهارت پرس 

 بهبود مهارت مدیریت و رهبری کالس 

 گیری بهبود مهارت تصمیم 

 دانش خلق 

 یادگیری - یاددهی راهبردهای آفریننده 

 تدریس منابع اصالح و تغییر 

 

ای معلمهان مبتنهی بهر     چوب بهسهازی حرفهه  رچها  1مضهامین  شهبکه " آمهده،  دسهت  بهه  نتایج براساس    

 شهده  داده نشهان  1 شهکل  قالهب  در اسهت  آمده دست به Nvivo افزار نرم یکارگیر هب با که "پژوهی درس

  .است

 

                                                           
1. Thematic Net 



116   ای معلمان افرینی چهارچوب بهسازی حرفه بافت...  

 
 پژوهی درس بر مبتنی معلمان ای حرفه بهسازی چوبرچا مضامین شبکه :(1) شکل 
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 یها روش) بودن قبول قابل مانند کیفی اعتبارسنجی معیارهای از چارچوب این اعتبارسنجی برای

 از استفاده و مصاحبه جریان دقیق هدایت روش) بودن اعتماد قابل و( محقق خودبازبینی و مسوسازیه

 استفاده( بیرونی داور عنوان به همچنین و مصاحبه برنامه اجرای و ارزیابی برای رساله کمیته اعضای

 روش از برآمده با مضامین پژوهشی و نظری مبانی که داد نشان نیز همسوسازی از حاصل نتایج. گردید

 .باشد می همسو مضمون تحلیل

  

 گیری بحث و نتیجه

 51 پژوهش، بالقوه کنندگان مشارکت با مصاحبه از شده استخراج مضامین سازی خالصه و ادغام از

 سطح دهنده سازمان مضمون سه در درچارچوب شده استخراج پایه مضامین. آمد دست هب پایه مضمون

 این که داد نشان اول، سطح دهنده سازمان مضامین در تبع به. گرفتند ارقر مهارت، و نگرش دانش، اول

 مضمون به یابی دست در بایست می که است پایه مضامین تعدادی دارای کدام هر دهنده سازمان مضامین

یکی از ابعاد پژوهش  یها افتهیتوجه به  با .گیرند قرار توجه مورد معلمان،ای  حرفه بهسازی گزینشی

 با آشنایی: باشد که شامل مضامینی از جمله میدانش معلمان مبتنی بر درس پژوهی، ای  رفهبهسازی ح

، موجود دانش تحلیل فرا، درس محتوای دانش، آموزشی های چالش شناخت، جدید تدریس های روش

، انتقادی تفکر، فنی یها تناقض شناخت، ای حرفه دانش، مند نظام خردورزی، موجود دانش از آگاهی

 به مربوط دانش، آموز دانش یها قابلیت و نیاز محتوا، تناسب، همکار ضعف و قوت نقاط از هیآگا

باال ببرند، این الزم است معلمان، سطح دانش و اطالعات خود را باشد.  می تخصصی دانش، یادگیرندگان

از حقایق  ها نکار از امیت بیشتری برخوردار است. زیرا الزم است آ خصوص در مورد معلمان تازه هامر ب

کنند و  میمعلمان به این مقوله دست پیدا پژوهی  درسعینی وضعیت موجود آگاه باشند، که در 

 ;Sarkar Arani, 2000, 2016  Bakhtiari, 2016) از دانش موجود آگاهی یابندشود  میباعث پژوهی  درس

Habibzadeh, 2014; Saki, 2016; Khakbaz et al, 2000; Stepanek et al., 2011;).  همچنین

 ;Lewis, 2009  Dudley, 2006) گردد دانش تخصصی معلمان نیز گسترش یافته باعث میپژوهی  درس

Takahashi, 2002 Romero, 2004; Smith, 2008; Lo, 2006;) آگاهی  ها قدر معلمان به این دانش و هر

 گردد. میب بهبود و بهسازی او کنند و موج میثرتر عمل ؤی خود، م ، در حرفهبیشتری دست پیدا کنند
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 )بعد دانش( همسوسازی روش با مضمون تحلیل از حاصل مضامین اعتباریابی: (5) جدول
 نیمضام

 دهنده سازمان
 پژوهشی و نظری شواهد  هیپا نیمضام 

 

 

 

 

 

 دانش

  های تدریس جدید آشنایی با روش 
Sarkar Arani, 2016; Bakhtiari, 2016; Habibzadeh, 2014; Saki, 

2016;   Khakbaz at al., 2000; Sakar Arani snd Fukaya, 2010 

 
های آموزشی در  شناخت چالش

 تدریس
 Sakar Arani snd Fukaya, 2010; Lewis, 2009 

  توسعه دانش محتوای درس 
Lewis, 2009; Habibzadeh, 2014; Gao, 2006; Glaze, 2006; 

Haithcock, 2010; Plummer, 2009 
   آشنایی یا فرا تحلیل دانش موجود 

  آگاهی از دانش موجود 
Sarkar Arani, 2000, 2016; Bakhtiari, 2016; Habibzadeh, 2014; 

Saki, 2016; Khakbaz at al., 2000; Stepanek et al. 2011 
 Habibzadeh, 2014; Hapkinz, 2006  خرد ورزی نظام مند 

  توسعه دانش حرفه ای 
Sarkar Arani, 2016; Bakhtiari, 2016; Habibzadeh, 2014; Saki, 

2016; Khakbaz et al., 2000; Stepanek at al., 2011 

 
های فنی و  شناخت تناقض

  تخصصی در حرفه معلمی
  

 
 آگاهی و شناخت بیشتر از تفکر

 انتقادی
 

Sarkar Arani, 2016; Bakhtiari, 2016; Biker, Bandel, smite,  

Telb. 2007 

 
آگاهی از نقاط قوت و ضعف خود و 

 همکاران
 Sarkar Arani, 2000; Sakar Arani snd Fukaya, 2010 

 
آگاهی بیشتر از تناسب محتوا با 

 های دانش آموزان نیاز و قابلیت
 

Sarkar Arani, 2016; Bakhtiari, 2016; Habibzadeh, 2014; Sakar 

Arani snd Fukaya, 2010; Lewis, 2009 

 
افزایش دانش مربوط به 

 های دانش آموزان ویژگی
 

Lewis, 2009; Sarkar Arani, 2016; Bakhtiari, 2016; Habibzadeh, 

2014; Saki, 2016; Khakbaz et al, 2000; Sakar Arani snd Fukaya, 

2010 
  افزایش دانش تخصصی 

Lewis, 2009; Dudley, 2006; Takahashi, 2002; Romero, 2004; 
Smith, 2008; Lo, 2006 

 

قدر معلمان از تجربه بیشتر و مهارت  ، هرباشد میای معلمان، مهارت یکی دیگر از ابعاد بهسازی حرفه

خواهند کرد و به معلم تری ی خود استفاده بیشتر و مفیدها باالتری برخوردار باشند، در عمل از دانسته

 رهبری و مدیریت: جمله ی مختلفی ازها دز زمینهوهی پژ درستری تبدیل خواهند شد، که  شایسته

 یها محیط در ای، همکاری حرفه ای، قضاوت حرفه نویسی، مهارت ارتباطی، مشاهده درس کالس، طرح

و  یادگیری – یاددهی راهبردهای تدریس، آفریننده منابع اصالح و آموزشی، تغییر فرهنگی، طراحی چند

ی خود کسب کنند از هرقدر معلمان مهارت بیشتری در حرفهگردد.  می... باعث بهبود مهارت معلمان 

طور مثال زمانی که معلم مهارت کافی در طراحی  . بهانگیزه بیشتری برای موفقیت برخوردار خواهند شد

تواند دست به انتخاب زده و با توجه به شرایط حاکم بر کالس و  می، خود کند آموزشی کسب می

بهبود پژوهی  درسد، که این مهارت از طریق به طراحی آموزشی بپردازان آموز دانشهمچنین شرایط 



122   ای معلمان افرینی چهارچوب بهسازی حرفه بافت...  

 

 ؛ Habibzadeh, 2014 ؛ Bakhtiari, 2016 ؛Lewis, 2005 ؛Sakar Arani snd Fukaya,2010) یابد می

Saki, 2016) در خور   میاز عواملی که الزم است معلم در آن مهارت کافی را کسب کند تا بتواند معل، یا

باشد، وقتی معلم خود بتواند منابع تدریس را تحلیل  میتدریس  منابع اصالح و تغییرباشد،  و شایسته

پژوهی  درسکه  کند میتر عمل در صورت نیاز آن را تغییر داده یا اصالح نماید، در کار خود موفقکرده و 

 ;Sarkar Arani, 2016; Bakhtiari, 2016; Habibzadeh, 2014) گردد میباعث بهبود این مهارت نیز 

Lewis, 2009). 

 
 )بعد مهارت( همسوسازی روش با مضمون تحلیل از حاصل مضامین اعتباریابی(: 6)جدول 

 

 نیمضام

 دهنده سازمان
 پژوهشی و نظری شواهد  هیپا نیمضام 

 

 

 

 

 

 مهارت

  توسعه مهارت ارزیابی 
Stepanek at al.201: Hapkinz. 2006: Sarkar Arani, 2016; Bakhtiari, 

2016 :Smit, 2008 

  بهبود مهارت تدریس 
Stepanek at al. 2011 Habibzadeh, 2014 :Lo, 2006: Saki, 2001: 

Khakbaz at al, 2001: Ektefaee,1999 

 Saki, 2016: Haithcock, 2010: Sims and Walsh, 2009: Watanabe.2001  توسعه مهارت پیش بینی تفکر دانش آموزان 

   رت طرح درس نویسیبهبود مها 

 Lewis, 2009; Dudley, 2006; Smith. 2008; Lo, 2006  های ارتباطی بهبود مهارت 

  بهبود مهارت مشاهده حرفه ای 
Lewis, 2009; Dudley, 2006 Haithcock, 2010;  

Stepanek at al.2011 

  بهبود مهارت قضاوت حرفه ای 
Stepanek at al, 2011: Hapkinz. 2006: Sarkar Arani, 2016; Bakhtiari, 

2016 :Smit, 2008 

  Bakhtiari, 2016; Habibzadeh, 2014; Saki, 2016; Sarkar Arani, 2016  ارتقای مهارت پژوهش 

  افزایش مهارت کار گروهی 

Stepanek at al., 2011: Hapkinz, 2006: Sarkar Arani, 2016; Bakhtiari, 

2016: Smit, 2008; Saki, 2001: Khakbaz at al, 2001; Ektefaee,1999: 

Habibzadeh, 2014 

 
های چند  توسعه مهارت همکاری در محیط

 فرهنگی
  

 ;Hapkinz. 2006: Sarkar Arani, 2016; Bakhtiari, 2016; Smit, 2008:   افزایش مهارت نقادی 

Saki, 2001: Khakbaz at al., 2001: Ektefaee, 1999: Habibzadeh, 2014 
  بهیود مهارت طراحی آموزشی 

Bakhtiari, 2016; Habibzadeh, 2014; Lewis, 2005: Sakar Arani snd 

Fukaya, 2010 Saki, 2016 
 Sims and Walsh,2009  بهبود مهارت پرسشگری 
  Habibzadeh, 2014; Sarkar Arani, 2000, 2016  بهبود مهارت مدیریت و رهبری کالس 

   بود مهارت تصمیم گیریبه 

 Sarkar Arani, 2016; Bakhtiari, 2016; Smit, 2008; Saki, 2001; Khakbaz  دانش خلق 

at al, 2001; Ektefaee,1999; Habibzadeh, 2014; Stepanek at al., 2011 

  یادگیری - یاددهی راهبردهای آفریننده 

: Sarkar Arani, 2016; Bakhtiari, 2016; Saki, 2001; Khakbaz at al, 2001; 

Ektefaee,1999; Habibzadeh, 2014;  

Stepanek at al., 2011 
 Bakhtiari, 2016; Habibzadeh, 2014; Lewis, 2009; Sarkar Arani, 2016  تدریس منابع اصالح و تغییر 
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، معلمانی که باشد یمای معلمان، تغییر و بهسازی نگرش آنان یکی دیگر از ابعاد بهسازی حرفه     

ها در سطح نگرشی اتفاق یافتد، به سطح خبرگی نزدیک شده و عملکرد آنان ذهنی و روانی  بهسازی آن

ها به روش کیفی و متمایز با دیگر بر اساس دریافت درونی است. آن ها حواهد بود و تصمیم گیری آن

، دانند. این معلمان مید را با ارزش اند و عمل خوها، به باور رسیدهآنزیرا  کنند،معلمان عمل می

آنان پردازند، اگر طرح  میی خود را اجرا کرده و در نهایت با توجه به نتیجه کار خود، به بازنگری ها طرح

کنند. از  میموفق نبود و یا به نتیجه نرسید، به دریافت بازخورد اقدام نموده و کار خود را ارزیابی و اصالح 

 جویانه مشارکت نگرش توان به میشود  میموجب تغییر در نگرش معلمان وهی پژ درسجمله مواردی که 

 آموز دانش نگرش ،(Saki, 2016 ؛Sallee, 2011 ؛Tayli, 2005 ؛Librera at al, 2004)یادگیری در

 ؛ Habibzadeh, 2014 ؛Friedman,2005؛ Kep , 2006؛ Yoshida, 2003 ؛Harle, 2008) محوری

Bakhtiari, 2016 ؛ Sarkar Arani, 2000  ؛Stepanek at al.2011) ،ارزیابی خود به باور(Stigler and 

Hiebert, 2012؛ Habibzadeh, 2014؛ Bakhtiari, 2016؛ Sarkar Arani, 2016؛ Stepanek at al.2011) ،

 ,Lewis ؛Habibzadeh, 2014 ؛Sahabat Anvar, 2014 ؛Khakbaz at al, 2000) خودکارآمدی احساس

، (Sarkar Arani, 2016 ؛Bakhtiari, 2016 ؛Khakbaz at al, 2000)پذیری ریسک (Murata, 2011 ؛2005

 ,Khakbaz at al ؛Bakhtiari, 2016 ؛Sarkar Arani, 2016 ؛Habibzadeh, 2014) تغییرپذیری به باور

 ,Bakhtiari ؛Sarkar Arani, 2016 ؛Habibzadeh, 2014) پذیری انتقاد (LO, 2006 ؛Saki, 2016 ؛2000

 اشاره کرد. (Stigler and Hiebert, 2012 ؛Yoshida, 2003 ؛Khakbaz at al, 2000 ؛2016
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 بعد نگرش(سازی ) همسو روش با مضمون تحلیل از حاصل مضامین یابی اعتبار: (7)جدول
 سازمان نیمضام

 دهنده

 پژوهشی و نظری شواهد هیپا نیمضام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نگرش

مشارکت جویانه در توسعه نگرش 

 یادگیری
Librera at al, 2004 Tayli, 2005 ؛ Sallee, 2011 ؛  Saki, 2016 ؛

Harle, 2008 توسعه نگرش دانش آموز محوری Yoshida, 2003 ؛ Kep , 2006 ؛ Friedman,2005 ؛  ؛

Habibzadeh, 2014 Bakhtiari, 2016 ؛  Sarkar Arani, 2000 ؛   ؛ 
Stepanek at al.2011 

Stigler and Hiebert, 2012 خود ارزیابی تمایل به Habibzadeh, 2014 ؛ Bakhtiari, 2016 ؛  ؛

Sarkar Arani, 2016  Stepanek at al.2011 ؛

افزایش احساس خودکارآمدی حرفه 

 ای
Khakbaz at al, 2000 Sahabat Anvar, 2014 ؛ Habibzadeh, 2014 ؛  ؛

Lewis, 2005  Murata, 2011 ؛

Khakbaz at al, 2000 افزایش ریسک پذیری Bakhtiari, 2016 ؛  Sarkar Arani, 2016 ؛

Habibzadeh, 2014 ایجاد باور به تغییر پذیری Sarkar Arani, 2016 ؛ Bakhtiari, 2016 ؛  Khakbaz ؛

at al, 2000 Saki, 2016 ؛  LO, 2006 ؛

Habibzadeh, 2014 افزایش انتقاد پذیری Sarkar Arani, 2016 ؛ Bakhtiari, 2016 ؛  Khakbaz ؛

at al, 2000 Yoshida, 2003 ؛  Stigler and Hiebert, 2012 ؛

 Stepanek at al.2011 توسعه فرهنگ مطالعه

 Sarkar Arani, 2016 در زنگ تفریح آموزان  دانشتوجه به 

افزایش توجه به نیازهای فردی و 

 معنوی فراگیران

Sarkar Arani, 2016: Sakar Arani snd Fukaya,2010 

   افزایش احساس تعهد به تدریس

 Lewis, 2009 :Murata, 2011 افزایش احساس لذت از تدریس

 Stepanek at al.2011 :Sarkar Arani, 2016 باور به یادگیری مادام العمر

 Haithcock,2010 :Lewis, 2009 افزایش توجه به اهداف دروس

  Sarkar Arani, 2016: Bakhtiari, 2016 باور به پیوند تئوری و عمل

 Rock and Wilson,2005: Smit. 2008  افزایش اعتماد حرفه ای

  توسعه استقالل فردی

  تحمل و افزایش صبر

 Stepanek at al.2011 سیستمی باور به تفکر

Bakhtiari, 2016 پذیری مسئولیت حس افزایش Khakbaz at al, 2000 ؛  Sarkar Arani, 2000, 2016 ؛  ؛ 
Stepanek at al.2011 
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 پژوهشپیشنهادهای 

ی سه گانه نگرش، مهارت و ها معلمان در حوزهای  حرفهدر بهسازی دهد که  میچارچوب نشان ساختار 

و مسوولین و متولیان امر بهسازی معلمان باید به این تمهیدات  دانش، الزامات و تمهیداتی الزم است

معلمان ای  حرفهی بهسازی ها تدوین دورهد مبنایی برای توان میهمچنین این چارچوب توجه نمایند. 

ای  حرفهبه بهسازی یی اقدام نمایند که بتواند در هر سه حوزه ها باشد و بر این اساس به برگزاری دوره

 معلمان کمک کند.
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