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 چکیده
حاکم بر اجرای مطلوب اصول هدف این مطالعه شناسایی  هدف:

دوره کارشناسی پیوسته آموزش پژوهی برنامه درسی درس

 بود.  ابتدایی

این پژوهش در چارچوب رویکرد کیفی و با استفاده از  روش:

روش تحقیق پدیدارشناسی صورت گرفته است. جامعه آماری 

شکیل دادند. پژوهی استان خوزستان تپژوهش را اساتید درس

صورت هدفمند انتخاب شدند و حجم نمونه با توجه به ها به نمونه

نفر( ادامه یافت. مالک  10ها ) ماهیت پژوهش کیفی تا اشباع داده

انتخاب اساتید میزان موفقیت ایشان در امر تدریس بود که 

براساس نمرات ارزشیابی تکوینی، کارعملی و آزمون پایانی 

ها جهت مصاحبه  گرفت و برترینزیابی قراردانشجویان مورد ار

ها از طریق مصاحبه عمیق گردآوری شد و با  برگزیده شدند. داده

وتحلیل مورد تجزیه( 1995استفاده از روش پیشنهادی اسمیت )

 قرار گرفت. 

در   مفهومی کد 245های این پژوهش  از مجموع یافته ها: یافته

مؤلفه  5در  استخراج وپژوهی  شده درسدرسی اجرازمینه برنامه 

ها نشان داد که  بندی شد. یافتهریزمؤلفه دسته 37 اصلی و

بایست اصولی پژوهی میمنظور اجرای موفق برنامه درسی درس به

تدریس تعاملی، تفکر تعاملی، ، کار تیمیهمچون توجه به 

ها بر اجرا  های اساتید و پیگیری مسؤولیت ویژگیجامعیت علمی، 

 اشد. حاکم ب

 

 سیپژوهی، پدیدارشنا برنامه درسی اجراشده، درس :ها  کلید واژه

 

Abstract  
 

Purpose: The purpose of this study is recognizing 

principles that dominate desirable performance of 

study learning syllabus in elementary education in 

attached baccalaureate period of education. This 

research used qualitative approach framework and 

phenomenology.  

The method for collecting data was through deep 

interview. For gaining essential data, we 

interviewed with 10 faculties of study learning in 

a subjective method in KHuzestan province. 

Criterion for choosing these professors was their 

achievement in teaching that were based on 

formative evaluation scores, practical activity and 

final exams of students, and then we chose the 

best professors for interview. Data collected out of 

interview were analyzed through subject coding 

method.  

 Findings: 245 conceptual cods were derived in the 

field of performed syllabus of study learning, then 

they had been categorized into 5 components and 

37 sun-components. The results showed that in 

order to perform a successful syllabus for study 

learning, it is essential to apply principals like 

group work, interactive intuition, scientific 

collectivity, responsibilities and professors 

eligibility.  

 

Key words: applied curriculum, study learning, 

phenomenology.  
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 و بیان مسأله مقدمه

 به، موفقیت به دستیابی برای جوامع و یافته ارتقا نیهاج سطح در یادگیری یها استاندارد امروزه

 معلمان، شرایطی چنین در. هستند نیازمند مختلف یها  عرصه در جدید یها  رتهام و دانش کسب

 را خود روشی و دانشی یها  توانایی، ی جامعهها  نیاز با متناسب و  میعل تحوالت با همسو بتوانند باید

 از العمرمادام ی یادگیریها  رتهام و عادات کسب برای را متنوعی یادگیری یها  موقعیت و داده ارتقا

دارای  دیگری دوره هر از بیش کودکی دوران در توانایی این کسب. ببینند تدارکآموزان  دانش سوی

 تجربیات تأثیر تحت، دهد می انجام بزرگسالی و نوجوانی دوران در فرد چه آن که چرا است؛ اهمیت

 در معلمان درسی برنامه کیفیت به زیادی حد تا امر این تحقق که بدیهی است. است کودکی دوران

 کمک معلمان به باید فرایند این. است وابسته آنان سازیآماده چگونگی و ابتدایی اسیکارشن دوره

 در کارگیری آن هب و  میعل تحوالت نمودن دنبال با و کرده تقویت خود در را "بودن فکور" عادت تا کند

 یها تعداداس شناخت نیز و ایحرفه توسعه در العمرمادام یادگیرنده عنوان به را خود نقش عمل عرصه

 ,National Curriculum of the Islamic Republic of Iran) کنند ایفا آن هدایت وآموزان  دانش

2012.) 

دروس متنوعی در دوره ، در معلمان ی یادگیریها خلق این فرصتایجاد توان منظور  به    

، شگاه فرهنگیانترین اهداف دان مهم یکی از. کارشناسی پیوسته آموزش ابتدایی گنجانده شده است

 Namkhah, 2010&Amin ) عقالنی است ی وا هدارای صالحیت حرف تربیت معلمان واجد شرایط و

Khandagi) .ی برخوردارها دانشگاه فرهنگیان از اولویت ویژی ها ی اخیر پژوهش در برنامهها در دهه 

یت برنامه درسی اهم وتربیت بر نقش و متخصصان تعلیم نظران و همه صاحبتقریباً . شده است

 ,Aghili) دانند میی هر نظام آموزشی ها  تحول آن را از اولویت اصالح وو تربیت معلم تأکید دارند 

ارائه دردانشگاه فرهنگیان برای نخستین بار  94-95سال تحصیلی  که درپژوهی  درس واحد. (2013

این درس  ارائةهدف  .گردد میمحسوب  انشگاهاین د  میالزا و تخصصیدروس  ؛ یکی ازشده است

آموزشی معلمان و افزایش قدرت و شایستگی ایشان برای مواجهه با مسائل فراروی دانش  ةتوسع

 با معلمان آن، در که است یا حرفه  توسعه برای رویکرد یکپژوهی  . درسیادگیری است -یاددهی

 تواند می رویکرد این. کنند می همکاری آن اعتباریابی و اجرا، پژوهشی درس طرح تدوین در یکدیگر

 یها گفتگو بستری برای و یادگیرنده سازمان عنوان هب مدرسه اهداف تحقق برای شگرفی ظرفیت

 Course) سازد فراهم مدرسه در یادگیری-یاددهی یها فرایند و تدریس، آموزش باره در ایهـحرف

syllabuses for undergraduate elementary education at Farhangian University, 2014) .

این  در ؛شوند میفردی کار صورت  بهمان که ای دانشجومعل ی توسعه حرفهها دیگر واحد برخالف

به حل مسائل تدریس در   میتیصورت  به واحد گروهی از دانشجومعلمان با هم همکاری کرده و

یکی . همیت استجنبه برای دانشجومعلمان حایز ا بنابراین این واحد از دو. پردازند میکالس درس 
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این نکته را بایستی . تمرین برای حل مسائل پیشروی کالس درس دوم آموزش و و  میتمرین کار تی

پژوهی  درسدر نظر داشت که این نتایج در صورتی عاید نظام آموزشی خواهد شد که برنامه درسی 

در سفانه است که متأ ایج تجربیات نشانگر آناین ارتباط نت البته در. با اجرایی مطلوب همراه گردد

 معموالً، ی درسیها  برنامه، دیگر آموزشی یها  از نظام بسیاری همانند نیز آموزش عالی ایران نظام

چه که کمتر مورد توجه قرار گرفته برنامه درسی اجرا شده توسط  قصد شده است و آنصورت  به

 & Moameni Mahmoei & Karami) مدرسان است که از اهمیت بسزایی برخوردار است

Mashhadi, 2010) .در این ارتباط آیزنر (Eisner,1994معتقد است که در نظام )  ریزی  ی برنامهها

افتد وجود دارد  میچه در عمل و اجرا اتفاق  اندیشی نسبت به آن درسی به ظاهر متمرکز نوعی ساده

گیرد  میبه خود ی مختلفی که برنامه درسی قصد شده در جریان اجرا ها  و توجه کافی به شکل

ی جریان ها توان اذعان داشت که تمایل به غفلت نسبت به پیچیدگی میبنابراین ، شود میمبذول ن

یی است که نظام تعلیم و تربیت از ها  و شکستها  آسیبها،  اجرا و عمل که آبشخور بسیاری از آفت

 داردکه: میاذعان  (Scherer, 2015) اسچرر. ان در این طرز تفکر جستجو کردتو میبرد را  میآن رنج 

زیرا . کاری نیست که به سادگی بتوان آن را اجرا کردها،   یا درس و تدریس مشترک موضوعات

 بنینگ هوف. غلبه کردها  توان بر آن میکه به سادگی ن ی زیادی در این خصوص وجود داردها  چالش

( Beninghof, 2015)  ی غیرقابل ها  جهه با موقعیتموا از سیال بودن تدریس و که: دارد میبیان

او وجود متخصصان . عنوان فرصتی برای عمق بخشیدن به یادگیری استفاده کرد بینی باید به پیش

تدریس مشارکتی با دیگران را بسیار مفید ارزیابی  ةتسهیم تجرب موضوعی را در کنار معلمان و

نظر گرفتن تفکر  با در ،پژوهی درس تکالیف که کند میاذعان  (Fuji, 2013فوجی ). کند می

طریق بحث بعد از تدریس  درس از شود و مییی طراحی ها  حل راه بینی شده و پیشآموزان  دانش

با هدف آزمودن درستی پژوهی  درس فرایند، در یک تحقیق میدانی. گیرد میمورد بررسی قرار 

، پژوهی رش این درسگزا در. ی ابتدایی انجام گرفتها  برخی درس یادگیری در -ی یاددهیها  روش

 کند می اشاره( Robert, 2010) وبرتر. (Suzuki, 2012) به تأیید رسیدآموزان  دانشبهبود آموزش 

 آموزشی یها  تجربه اصالح موجب تواند پژوهی می درس مانند حمایتی و مشارکتی یها  موقعیت که

 (Oconnor, 2010) راکونو. بخشد بهبود را ها  آن تصوری خودکارآمدی سطح و شده معلمان

 یا حرفه ةتوسع، درسی ةبرنام ازجمله وتربیت تعلیم از متنوعی یها  حیطه که جاآن ازپژوهی  درس

 احتمال، است متأثر ساخته را یادگیری و آموزش امر در معلمان مشارکت و همکاری، معلمان

 مطالعه در (Sibbald, 2010) سیبالد. است گرفته قرار متخصصان توجه مورد و است بیشتر موفقیتش

 یا اندازه به معلمان تصوری خودکارآمدیپژوهی  درس اجرای با که کرد مشاهده خود پژوهش پیگیری

پژوهی  درس یها  گروه خودشان ةمدرس در تالش کردند کنندگانشرکت از یک هر که یافت افزایش

 به یفیت تدریسک و کیفیت تربیت معلم معتقد است که (Shaabani, 2004) عبانیش. دهند تشکیل

، تربیت معلم درسی برنامة. دارد بستگی درسی برنامة ویژه به و آموزشی منابع به زیاد میزان بسیار
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به مربیان ای توسعة ظرفیت حرفه، آن هدف و معلم پرورش و تربیت آن نتیجه که است ای هبرنام

 عمل آزادی و شخصی تجربیات کارگیری ی یادگیری است که در آن امکان بهها  خلق فرصت منظور

 عمل و ساز زمینه که ییها  گرایش و ها باورها،  رتهام پرورش، برای دستیابی به دانش پایه یادگیرنده

تربیتی در نظام آموزشی است را  ی موضوعی وها  تداوم عمل یادگیرنده در دستیابی به شایستگی

، پژوهی یی مانند روایتها ای واحد ی حرفهها  برای دستیابی به این شایستگی. کند میفراهم 

توان  میخارجی  و چه از تحقیقات داخلی آن. شود میکارورزی ارائه  وپژوهی  درس پژوهی و اقدام

موفقیت آن  وپژوهی  درسپیرامون اهمیت  ها  گیری کرد این است که بیشتر این پژوهش نتیجه

ن تاکنون تحقیقی پیرامون دلیل جدید بودن این واحد درسی در دانشگاه فرهنگیا ولی به باشند می

، انجام نشده است؛ بنابراین اهمیت این واحد کشف اصول حاکم برآن این واحد و نحوه اجرای

له أعمل آمده گویای این مس ی بهها  پژوهشهمچنین . دهد میضرورت انجام این تحقیق را نشان 

ست که برنامه درسی تایج تحقیقات نشانگرآن ان ؛است که اجرای برنامه درسی جریانی پویا است

تغییرات  ةگردد که دامن میناخواه تحت شرایط ویژه محیط اجرا دستخوش تغییراتی  قصد شده خواه

و محیط  مدرس توان برنامه درسی را مصنوع میرود که  میجا پیش  آن از تغییرات محدود تا آن

 .  (Hajitabar Firouzjayi & Maleki& Ahmadi, 2016) دانست

اجرا براساس اصولی الزم است که پژوهی  درسحقق اهداف قصد شده برنامه درسی لذا جهت ت    

لذا پژوهش حاضر . کمتر موضوع پژوهشی قرار گرفته است ها صولی که کشف آنا. صورت گیرد

دنبال  این پژوهش به. اجرا گذاشته شد ةی و به مرحلمنظور پرکردن این خالء مطالعاتی طراح به

با حاکمیت چه پژوهی  درسبرنامه درسی اجرای مطلوب بوده است که ال ؤاسخگویی به این سپ

 ؟پذیر است اصولی امکان

 

 پژوهش شناسی روش

جا که قصد اصلی پژوهش درک تجارب اساتید در  پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است و از آن

. ده شداز روش کیفی پدیدارشناسی استفا، بوده استپژوهی  درسیک اجرای موفق برنامه درسی 

از طریق تجارب انسانی  ها  است که برای درک پدیده فلسفی و روش تحقیق ةپدیدارشناسی یک مقول

ی تجربه شده ها  پدیده رةوهجدنبال روشن کردن ساختار و  این روش تحقیق به. گسترش یافته است

ن پژوهش را ای ةمورد مطالع ةجامع. گیرد میاست و کیفیت دقیق آن با تجزیه و تحلیل افراد صورت 

کاری خود داشتند تشکیل  ةدرشناسنامپژوهی  درستدریس  ةستان که سابقخوز اساتید استان ةکلی

مالک انتخاب این اساتید میزان ) مبتنی بر هدف بوده استگیری از میان اعضاء جامعه  نمونه. داد

زمون پایانی ارعملی و آ، موفقیت ایشان در امر تدریس بود که براساس نمرات ارزشیابی تکوینی

)دریافت  ها  و تا اشباع داده انتخاب شدند( ها  لذا بهترین انشان مورد ارزیابی قرار گرفتیدانشجو

کنندگان در پژوهش به ده  یت تعداد شرکتهادید( ادامه داشت که در نجی ها  نکردن اطالعات و داده
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مدت مصاحبه . گر استفاده شدن ی عمیق و ژرفها  آوری اطالعات از مصاحبه منظور جمع به. نفر رسید

از تجزیه و  پس. توب شدندکم ضبط شد و بعد دقیقاً ها  مصاحبه ةکلی. دقیقه بود 50طور متوسط  به

بعدی انجام  مصاحبة، بیرون کشیدن مضامین موردنظر و ها  کدگذاری آن و متن هر مصاحبه تحلیل

اسمیت سه . ( استفاده شده است1995) دی اسمیتهاش پیشناز رو ها  برای تجزیه و تحلیل داده. شد

 -ب ها  تولید داده –د کرده است: الفهاشناسی پیشندر روش پدیدار ها  له را برای تحلیل دادهمرح

خواندن و بازخوانی ، اولیه مواجة -1)این مرحله شامل مراحل فرعی است:  ها  تجزیه و تحلیل داده

ایجاد  -4 ها  بندی مقوله یست کردن و خوشهل -3 ها  زدن به مقوله تشخیص و بر چسب -2یک مورد 

 .ها تلفیق مورد -ج سازی یک جدول خالصه

( بالفاصله محتوای آن مکتوب و ها  تولید داده، اول )مرحلة ها  در این پژوهش پس از انجام مصاحبه    

شده با  ابتدا هریک از متون مکتوبها،   دوم یعنی تجزیه و تحلیل داده ةدر مرحل. تحلیل آن آغاز شد

ای از متن پیاده شده نگاشته  ی اولیه در گوشهها  دقت خوانده و بازخوانی شدند و مضامین یا برداشت

مفاهیم و غیره بود و به ذهن پژوهشگر خطور ها،   پرسشها،   شدند که شامل برخی تداعیکدگذاری  و

نست معرف توا میسپس مضامینی که . توانست در مراحل بعدی استفاده شود میکرد و  می

در مراحل ، (2 -ب ةباشد تعیین و ثبت شدند )مرحل (یک یا چند جمله یی از متن )معموالًها  بخش

 ()مضامین اصلی و فرعی ها  بندی مقوله خوشه، کدگذاری ( عمل لیست کردن و4-و ب 3-بعدی )ب

در . یک جدول خالصه تشکیل شد ها  که برای محتوای هریک از مصاحبه طوری صورت گرفت؛ به

کنار هم قرار  ها  جدول ةهم، و یا مضامین ها برای تلفیق مورد، ح( ةاصلی )مرحل ةآخرین مرحل

و  ها  مقولهها،   و تفاوت ها  مداوم و شناسایی مشابهت مقایسةها،   وری در داده گرفتند و از طریق غوطه

ی ها  زارش یافتهی این جدول مبنای گها  داده. در یک جدول استخراج شدندمضامین کلی و جزئی 

در این پژوهش سعی . بنابراین برای این پژوهش از انواع کدگذاری استفاده شده است. پژوهشی شد

، کنندگان در تحقیق گردید که با لحاظ مواردی همچون حسن ارتباط و جلب اعتماد مشارکت

احبه و بازخورد آن در اولین فرصت پس از اتمام هر مصها  تجزیه و تحلیل دادهها،   بررسی مداوم داده

و افزایش تعداد  ها  ی بعدی و نیزاستفاده از بازخورد آن برای تعیین کفایت دادهها  به مصاحبه

ی استخراج شده ها  بازنگری اساتید و استفاده از نظر اصالحی آنان و مرور برخی از مقولهها،   مصاحبه

 .پژوهش بیفزایدی ها  ثیرپذیری دادهأکنندگان بر صحت و ت با تعدادی از شرکت
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 ی پژوهشها  یافته

 ی موفقاجرا اصول حاکم بری مربوط به ها دست آمد که کد به  میکد مفهو 245با انجام این پژوهش 

تدریس ، مؤلفه اصلی هستند که شامل: کار تیمی 5این مفاهیم . استخراج شدند ها  از آنپژوهی  درس

ی اصلی ها  این مؤلفه ی اساتید بوده وها  و ویژگی ها  ولیتؤمس، جامعیت علمی، تفکر تعاملی، تعاملی

نامه درسی برحاکم بر اجرای مطلوب اصول  زیرنمودار . اند بندی شده زیر مؤلفه طبقه 36 به

 . دهد میرا به وضوح نشان پژوهی  درس

 

 
 پژوهی درساصول برنامه درسی اجراشده  (:1)نمودار 

 

  میضرورت حاکمیت کار تی .1

استنتاج شده  ها از آن  میی کار تیها  لفهؤکه م ها  یی از متن چند نمونه از مصاحبهها  در ذیل به بخش

 . اشاره گردیده است، است
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جا که بخش اعظم اهداف این درس در  آن از دارد که: میکنندگان اذعان  شارکتمیکی از صبوری:

ی درس خودم سعی نمودم که دانشجویان را به ها پذیر هستند در کالس تحقق  میقالب کار تی

از  یکی دیگر. ظرات دیگر دوستانشان تشویق نمایمصدر در مقابل آرا و ن ةداشتن سع

ی گروهی ملزم ها ی درس من دانشجویان در کارها در کالس کند که میاشاره  شوندگان مصاحبه

مقابل  طرف، بودند که در برخورد با نظرات مخالف خود صبور بوده و در صورت داشتن دالیل منطقی

 . خود را مجاب نمایند

در کالسم   میی تیها کار که کند میتأکید شوندگان در مصاحبه خود  یکی از مصاحبهاعتماد به گروه: 

کنم که حس اعتماد نسبت به یکدیگر در میان دانشجویان در هر  میای رهبری کرده و  گونه را به

همدلی و  ةی درسی من زمینها  در گروه دارد که میدیگر بیان  ةکنند مشارکت. زند میگروه موج 

 . برقرار بود اعتماد به یکدیگر

 ها  در گروه ای را در کار زمینهد که دار میکنندگان در مصاحبه خود اذعان  یکی از مشارکتافزایی:  هم

داشت پژوهی  درسی ها فراهم کرده بودم که هر کس که اطالعات جدید و بیشتری در ارتباط با طرح

 ها افزایی اطالعات آن داد و لذا این امر باعث هم میبدون داشتن بخل در اختیار سایر دانشجویان قرار 

 . شد می

علت موفقیت کالس درس خود را  که تأکید داردشوندگان  حبهاز مصا دیگریکی  شراکت در رهبری:

اعضاء گروه  ةدست یک نفر نبود بلکه هم در های گروهی رهبری گروه تنها دانم که در کار میدر این 

ه کنند مشارکت دیگر. و گروه با یکدیگر همکاری داشتندی پیش رها در تعیین جهت حرکت و فعالیت

دانشجویان به  ةبلکه هم، ه کاری به شخص معینی واگذار نشده بودرهبری درگروکه  کند میاشاره 

 . ول بودندؤسرانجام رساندن تکالیف محوله به یک اندازه مس

کالس درس من چون همه حق  در ارد کهتأکید دشوندگان  یکی از مصاحبه ولیت مشترک:ؤمس

و  کردند میولیت ؤلذا همه در انجام درست تکلیف واگذار شده احساس مس، داشتند رنظرها اظ

دانم که با نظارت  مییکی از دالیل توفیق کالس درس خود را در این  دارد که میبیان دیگری 

پذیری را نسبت به تکالیف  ولیتؤی کاری حس مسها گروه ی دانشجویانم درها  صحیح بر فعالیت

 . ایشان ایجاد و توسعه دادم واگذار شده به گروه را در

در کالس درس من شور گروهی جهت  دارد که می اذعانکنندگان  شارکتیکی از م :هیجان جمعی

کردم جهت تحقق اهداف در  میجا که فکر  : از آندارد میعان دیگری اذ و پیشبرد اهداف بر قرار بود

له دامن أکردم از طرق مختلف به این مس مییک گروه کاری نیاز به شور و هیجان است لذا سعی 

 . دادم میگروه قرار ة دهند گروه را میانگین نمرات کل افراد تشکیل ةرعنوان مثال نم به، بزنم

ی ها در گروه دارد که میشوندگان در مصاحبه خود بیان  یکی از مصاحبه سهیم شدن در یک تولید:

دانند  میای سهیم  اعضاء گروه خود را در تولید دانش حرفه میکاری تشکیل شده در کالس من تما

 . ای هستند حرفهدانش  ةو ایجادکنند
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 که استخراج شد  میکار تی ةدربار  میمفاهیها،   وتحلیل مصاحبه تجزیه مصاحبه با اساتید و از بعد    

 . ند ا نمودار زیر نشان داده که در باشند می  میکار تی  میکد مفهوزیر مؤلفه  7 شامل

 

 
 ی استخراج شده از کار تیمیها  مؤلفهزیر: (2) نمودار

 

بازاندیشی مشارکتی عمل کارگزاران  و ی ذهنیها الگوی عملی بازبینی مداوم الگووهی پژ درس    

 ,tigler& Hibert) شود میمستمر آموزش در مدرسه محسوب  الگویی مؤثر برای بهبود آموزشی و

 و بازبینی، اجرا، برنامه تدوین) مستمر بهسازی و گروهی یادگیری فرایند برپژوهی  . درس(2011

 در آموزشی کارگزاران شدن سهیم برای فرصتی و است مبتنی (ها  یافته ترویج و یادگیری، بازاندیشی

کالس  این مدل پژوهش در. (Ministry of Education, 2014) آورد می فراهم را یکدیگر یها  تجربه

مداوم کارگزاران آموزشی شامل مراحل  مشارکتی و، کیفی، یادگیری گروهی ةچرخ درس عمالً بر

ابتدا معلمان مسایل . بازاندیشی و یادگیری( استوار است، عمل، طراحی، لهأن مسی)تبی گانه پنج

سپس طرحی برای . کنند مین یاالت پژوهش در کالس درس را تبیؤس کنند و میآموزشی را بررسی 

 گذارند و در عمل روند اجرا میگاه آن را به اجرا  آن. کنند مید هاانجام پژوهش مشارکتی خود پیشن

این  در. پردازند میعمل انجام شده  سپس به ارزیابی و بازبینی فرآیند، کنند میرا به دقت مشاهده 

ظرفیت مدارس ، در عمل شود و میسازماندهی   میتیصورت  بهیادگیری معلمان از یکدیگر ، فرآیند

 مستمر و1پایدار -ای در مدرسه و گسترش امکان تغییر خود کارگیری دانش حرفه برای تولید و به

معلمان   میتی و روش پژوهشی مشارکتی پژوهی درس بنابراین. (Sarkararani,2011) یابد میافزایش 

پرورش  ةترین و مؤثرترین برنام کاربردی، عنوان سودمندترین در کالس درس است که ازآن به

                                                           
1. Self-sustainable change 
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 اثربخش تدریس مهم یها  شاخص از یکی مؤثر ارتباط برقراری توانایی. اند ای معلمان یاد کرده حرفه

 متعدد مانند یها  ویژگی. باشد استاد  میعل و شخصیتی یها  ویژگی از تابعی تواند می طبعاً و است

، مطب وضوح، بیان قدرت و هدایت شیوایی بر میل و دهنده انرژی و مثبت برخورد رویی گشاده

 در تواند ، میزشیآمو موضوعات در دانشجویان نمودن سهیم و مشارکت، رفتاری و فردی یها  ویژگی

 دهد میانگیزة یادگیری را در دانشجو افزایش  و نفس به اعتماد زیرا، باشد مؤثر ارتباط برقراری

(Esfandiari, 2001) . 

پژوهشگر به این نتیجه رسید که کار ، عمل آمده از مصاحبه با اساتید بنابراین طبق تحقیق به    

چه در  چه در کالس درس دانشگاه با اساتید وهی پژو درسدانشجویان در  توسط اساتید و  میتی

هیجان ، با جلوگیری از اضطراب افراد گروه سبب صبوری در افراد تیم شده وآموزان  دانشمدرسه با 

در این روش افراد تیم باید به هم اعتماد داشته باشند و همه . آورد میبه ارمغان  ها  جمعی را برای آن

این . کند میهر کدام کار مربوط به خود را در کنار افراد گروه رهبری  د وبرن میبا هم کار گروه را به 

یت همه با هم در یک تولید هادر ن افزایی برای افراد تیم شده و هم ولیت مشترک وؤکار باعث مس

 . شوند میمشترک سهیم 

 

 ضرورت حاکمیت تدریس تعاملی. 2

استنتاج  ها ی تدریس تعاملی از آنها  لفهؤکه م اه  یی از متن چند نمونه از مصاحبهها  در ذیل به بخش

 . اشاره گردیده است، شده است

یادگیری  منظور عمق بخشیدن به به که دارد میکنندگان بیان  مشارکت یکی از :اندیشی هم

از ... وپژوهی  درسفرآیند پژوهی،  درسدانشجویان نسبت یه موضوعاتی مانند فهم ضرورت و اهمیت 

وجه ریاست کالس  هیچ به تأکید دارد که ه دیگرشوند مصاحبه. گیرم میویان بهره اندیشی دانشج هم

کنم در واقع این دانشجویان من هستند که با مشارکت  میرا رهبری  درس را به عهده ندارم بلکه آن

فائق ، آید میپیش پژوهی  درسراحی و اجرای برنامه ط افکارشان به مشکالتی که در مسیر گذاشتن

 . گردند می

طور  همانپژوهی  درسمنظور تدریس  به دارد که میکنندگان اذعان  مشارکت یکی ازتعامل گروهی: 

بلکه با تشکیل ، کنم میوجه از آموزش مستقیم استفاده ن هیچ که در سرفصل درس نیز آمده است به

. نمایم میتعامل گروهی در مسیر تحقق اهداف درس را فراهم  ةنشجویی زمینای دها کار گروه

پژوهی  درسیادگیری جهت تدریس  -به نظر من بهترین روش یاددهیتأکید دارد که  یدیگر

 . هی استگیری از تعامل گرو بهره

کنم راز موفقیت کالس درس  میفکر  دارد که میکنندگان بیان  مشارکت یکی از ی گروهی:ها فعالیت

تجربیات تدریسم تأکید دارد که  دیگری و ی کاری استها ثر دانشجویانم در گروهؤی مها من فعالیت
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برسند پژوهی  درس ةکه دانشجویانم به دانش عملی در زمین گوید که بهترین راه برای این میبه من 

 . ی جمعی استها در فعالیتها  شرکت دادن آن

دانشجویان در کالس درس  دارد که میکنندگان اذعان  مشارکت از یکی ه:ی تفکرگونها  خلق فرصت

من که  کند میتأکید  دیگری و آزادی کامل دارند گروه فعالیت برای پژوهشی زمینه من در انتخاب

بینی  پیش، له و انتخاب موضوعأتعریف مس، گروه فعالیت برای پژوهشی زمینه انتخاب ةدر زمین

ی درس خود دارم و فرصت تفکر و ها کالس ی اجرای درس نقش رهبری را درها شرایط و نیازمندی

 . شمارم میدانشجویان خود مغتنم برای را ارائه 

پویایی کالس درس خود را دلیل موفقیت دارد که  میکنندگان بیان  مشارکت یکی از پویایی کالس:

 . دانم میکالس درس خود در تحقق اهداف 

ای را  شده زمینه ی کاری تشکیلها در گروهشوندگان تأکید دارد که  یکی از مصاحبه:  میمقابله با ناکا

کس در  لذا هیچ ؛پیشرفتشان فراهم شود ةدانشجویان براساس توانشان زمین  میآورم که تما میفراهم 

 . کنند مین  میاحساس ناکا ها گروه

کنم با  میسعی  که کند میکنندگان اشاره  مشارکت یکی از :مقابله با اضطراب و استرس فردی

فردی  ةفردی دانشجویانم در ارائی گروهی با اضطراب ها  ی مشارکتی و ارائهها  برقراری یادگیری

 . ی مورد هدف مقابله نمایمها رتهام

 

 ی شدید دیگران ها مقابله با هیجان

تدریس انتخاب  ةیت من در زمینقیکی از دالیل موف دارد که: میکنندگان اذعان  مشارکت یکی از

ند با تر که آرامنمایم دانشجویانی  میاست؛ همواره سعی  ها  همناسب دانشجویان جهت شرکت در گرو

صدر ة بندی نمایم تا دانشجویان دارای صع دانشجویان مضطرب و دارای هیجان زیاد با یکدیگر گروه

 . با دعوت دوستانشان به آرامش تا حدی از هیجانات دانشجویان ناآرام بکاهند

یس خواهیم در تدر میاگر  دارد که میکنندگان اذعان  صاحبهم یکی از فردی: ایجاد روابط بین

 . ی درس تقویت نمائیمها فردی را در کالس بایست روابط بین میتعاملی موفق باشیم 

ضرورت حاکمیت تدریس  ةدربار  میمفاهیها،   وتحلیل مصاحبه تجزیه مصاحبه با اساتید و از بعد    

نمودار زیر نشان داده  که در باشند می  میزیرمؤلفه کد مفهو 10استخراج شدکه شامل تعاملی

 . اند شده
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 ی استخراج شده از تدریس تعاملیها  : زیرمؤلفه(3)نمودار 

 

ی ها  فعالیتتمرین آمادگی برای دستیابی به بهترین روش تدریس است که توسط پژوهی  درس    

این فرایند . (Sarkararani, 2011: 35) شود میسازمان داده پژوهی  درسجلسات  در گروهی

 گیرد میی معلمان است که با هدف بهبود سبک تدریس انجام ها  رویکردی داوطلبانه در گروه

(Eisuke, 2012: 181) .سازی  غنی آموزش و پویایی و نی برای بهسازیهاای ج ایده، این شیوه

برای مقابله با تواند به تغییرات مثبتی  می و کند میتشویق  اندیشی همیادگیری است و همگان را به 

کالس توسط همکاران  ةرا مشاهدپژوهی  درستوان  میبه زبان ساده . منجر شوداضطراب  و استرس

 و ای نو خلق ایده این روش زمانی مؤثر است که منجر به اصالح طرح درس و. نقد آن تعبیر کرد و

واقعی در پژوهی  درسالبته این نکته قابل توجه است که . برای تدریس شود ی تفکرگونهها  فرصت

 از تر پژوهی صحیح زعم بختیاری تدریس به. گیرد میآموز شکل  با مخاطب دانش کالس درس و

تعامل  و خود  میمعل اصالح تدریس و معلم به فکر بهبود و، زمان انجام آن است؛ زیرا درپژوهی  درس

ای  به رشد حرفه گیرد و میو یاد  کند میمعلم هم رشد ، پژوهی تدریس در حتماً. استآموزان  دانشبا 

الگویی اثربخش برای ، پژوهی بنابراین درس. (Bagheri, 2016: 36) کند می کمک همکارانش نیز

 در کالس است تعامل و سازماندهی گفتمان طراحی وة نحو درپویایی  و عمل و پژوهش، اندیشه

(Sarkararani, 2011) انگیز برای یادگیری  مدلی اثربخش برای خلق محیطی شوق همچنین

بنابراین با استفاده از تدریس تعاملی . (Bahrami Hidji & Morsali,2012) ی درسی استها  برنامه

تعامل گروهی  اندیشی و توان دانشجویان را به هم میاستاد با دانشجویان در کالس درس دانشگاه 

مقابله  فردی مثبت و تا با استفاده از روابط بین ایجاد کرده و فضای پویایی را در کالس. تشویق کرد
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ریزی  ضمن برنامه پرداخته و  میمحیطی دور از استرس به مقابله با ناکا ید و دری شدها  با هیجان

در این پژوهش نیاز . آموزان به مرحله اجرا بگذارند انشی طرح را در کالس درس مدرسه با دگروه

 ی تفکرگونه برای دانشجویان وها  چه در کالس دانشگاه فرصت است که چه در مدرسه و

 . گردد یمفراهم آموزان  دانش

 

 ضرورت حاکمیت تفکر تعاملی  .3

استنتاج  ها ی تفکر تعاملی از آنها  لفهؤکه م ها  یی از متن چند نمونه از مصاحبهها  در ذیل به بخش

 . اشاره گردیده است، شده است

بایست در طول فرآیند آموزش  می که کند میکنندگان اشاره  از مشارکت یکی تفکر انتقادی:

 . کالس درس در دانشجویان ایجاد گردد در پژوهشی درس طرح اجرای نقد نحوه توانپژوهی  درس

ی ها  حل یابی دانشجویانم به راه منظور دست به شوندگان تأکید دارد که یکی از مصاحبه :تفکرخالق

رشد و بروز خالقیت را در  ةاجرای بهینه طرح درس پژوهشی زمین ةبدیع و خالقانه در ارتباط با نحو

گر کالس درس من  شما اگر نظاره تأکید دارد که هشوند مصاحبه دیگر همچنین. آورم میفراهم  ها آن

 . خواهید بودپژوهی  درسنتایج اجرای  ةباشید شاهد تحلیل خالقان

له جمعی أدر کالس درس من حل مسدارد که  میشوندگان بیان  مصاحبه یکی از :حل مسأله جمعی

 . دهد میرا تشکیل  محوریت تعامالت فکری دانشجویانم

علت موفقیت دانشجویان خود را که  کند میکنندگان اذعان  مشارکت یکی از یی برای تفکر:ها  فرصت

ی مختلف ها  ی کاری در ارتباط با بخشها  هگرو دانم که در تعامالت فکری حادث شده در میدر این 

 . دانشجویانم فراهم است فرصت تفکر برای همةپژوهی  درسآموزش 

ی تدریس ها به نظرم در کالسشوندگان تأکید دارد که  یکی از مصاحبه :ی مختلفها  حل هرا

 ی کاری منجر به ارائةها  ی ایجاد شده جهت تعامالت فکری در گروهها  بایست فرصت پژوهی می درس

 . ی مختلف گرددها  حل راه

ی درس من سعی ها کالسدر  که کند میکنندگان اشاره  یکی از مشارکت توانایی تحلیل اطالعات:

افزوده  ها کردن دانشجویان در افکار یکدیگر بر توان تحلیل اطالعات توسط آنگردد که با درگیر می

 . گردد

 استخراج شدتفکر تعاملی  دربارة میمفاهیها،   وتحلیل مصاحبه تجزیه مصاحبه با اساتید و از بعد    

 . اند نشان داده شده 4مودار ن که در باشند می  میزیرمؤلفه کد مفهو 6 که شامل
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 ی استخراج شده از تفکر تعاملیها  زیر مؤلفه :(4) نمودار   

  

، چین، هنگ کنگ، سنگاپور، ی آمریکاها کشور ی پژوهشی سرکارآرانی درها  رزیابی دادها     

 مدلی اثربخش برای خلق محیطپژوهی  درسدهد که  میایران نشان   میجمهوری اسال انگلستان و

اجرای این مدل ، ی پژوهشی سرکارآرانیها  براساس داده. انگیز برای یادگیری در مدرسه است شوق

 ها  معلمان آن وآموزان  دانشکه  دهد مینشان ها،  علوم دراین کشور ی درس ریاضی وها  در کالس

 ها  از آن بسیاری. اند دست آورده  یادگیری در مدرسه به ی ارزشمندی برای تجربه وها  فرصت

تالش معلمان  دانند و میمعلم  آموز و میان دانش  میرا عاملی برای بهسازی ارتباط کالپژوهی  درس

عنوان مدلی  به، پژوهی طریق درس معلمان از. دانند میخود را برای بهبود تدریس قابل ستایش 

 رب آموزشی وتجا در، یکدیگر بیاموزند که چگونه از گیرند مییاد ، اثربخش برای پژوهش در مدرسه

، ی آموزشی خودها توانند با بازاندیشی در رفتار میترتیب  بدین ها  آن. تربیتی یکدیگر سهیم شوند

با ، پژوه درس. ای بپردازند به تولید دانش حرفه یادگرفتن بیابند و ی بهتری برای یاد دادن وها  راه

، بازنگری بازاندیشی و، اهدهمش، عمل، طرح نقشه، درگیر ساختن معلمان در فرایند تبیین مسأله

به تغییر ، این فرایند یادگیری. دهد میرا ار تقا  حل مسأله جمعی ای و حرفه فرهنگ مشارکتی

دگیری سازمانی را توسعه پذیر برای دستیابی به یا محیطی انعطاف کند و میفرهنگ مدرسه کمک 

 ةرا نسبت به نحو ها  ی آنها  فرض پیشپژوهی  درس»اند که  معلمان بسیاری گزارش کرده. بخشد می

 یادگیری تغییر داده است و، فرایند یاددهی، «در کالس درس ها  مشارکت آن»، «آموزان تفکر دانش

ی مدیریت کالس درس را بهبود ها  شیوه اند که چگونه در عمل روش تدریس خود و یاد گرفته ها  آن

رساند تا  میبه ما یاری پژوهی  درسه اند ک مدیران مدارس نیز گزارش داده، از سوی دیگر. دهند

 اثر به روش مشارکتی و کنکاش بی اختیار فردی و ولیت واز مسؤ شیوه مدیریت مدرسه خود را

بر  اند؛ را اجرا کردهپژوهی  درسبسیاری از مدیران آموزشی که . پذیری جمعی تغییر دهیم ولیتمسؤ

 به بهبود فرایند آموزش و و کند میایت از تفکر سیستماتیک حمپژوهی  درساین باورند که انجام 
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ی کالس ها  ای در فعالیت ی عمل حرفهها  ارزیابی روش اجرا و، یادگیری مستمر از طریق طراحی

 را ها  توانایی و ها  رتهاازم ایمجموعه واقع در پژوهش بر مبتنی و فکورانه عمل. کند میدرس کمک 

 , Saki) دهدمی قرار مسایل و مشکالت برای حل انتقادی موضع یک در را فرد که کندمی معرفی

موقعی پژوهی  درس. داردبرمی گام پژوهنده و فکور یک معلم تحقق مسیر درپژوهی  درس (2010

به ما پژوهی  . درسشود که معلمان بر یک هدف مشترک برای بهبود به توافق برسند میشروع 

بستگی به کیفیت همکاری در یک وزان آم دانشکیفیت یادگیری ، کند که در بلندمدت میگوشزد 

 & Bakhtiari) تواند خوب یاد بدهد میگیرد  میکه مدام یاد   میمدرسه ی پر از معلم دارد و معل

Mosadeghi Nik, 2015). 

تفکر خالق ، زیرا با تفکر تعاملی باید تفکر تعاملی داشته باشند؛پژوهی  درستیم ، حین کار در   

با ایجاد  شود و میله شناخته شده ارائه أی مختلفی برای مسها  لح راه شده و افراد تحریک

توانایی تحلیل ، ی ارائه شده از طرف افراد تیمها  حل راه و ها یی برای تفکر در مورد راهکارها  فرصت

صورت  بهبنابراین به حل مسأله  یابد و میاطالعات در افراد باال رفته تفکر انتقادی نیز در آنان پرورش 

البته چنین درکی  با ادراک دقیق همراه موقعیت همراه است و  میکار معل. آیند مینائل  جمعی

 . چشم تیزبین الزم دارد

 

  میضرورت حاکمیت جامعیت عل .4

استنتاج  ها از آن میی جامعیت علها  لفهؤکه م ها  یی از متن چند نمونه از مصاحبهها  در ذیل به بخش

 . اشاره گردیده است، شده است

رشد ، ی کالس درس منها که: یکی از برونداد کند میکنندگان اشاره  یکی از مشارکت بینش عملی:

 . باشد میبینش عملی در دانشجویانم 

که دانشجویان  که به نظر من از جهت این کند میکنندگان تأکید  یکی از مصاحبه درک موقعیت:

بایست توان درک  میلذا . دانه اقدام نمایندگروه آزا فعالیت برای پژوهشی زمینه بایست در انتخاب می

 . دهم می های درس خود بدان بها رشد یابد کاری که من در کالس ها ی مختلف در آنها  موقعیت

 سازی کالس درس: شبیه

جا که دانشجویان ملزمند پس از تدوین برنامه  که از آن کند میکنندگان اذعان  مشارکت یکی از

ی ها  موقعیت ی درس واقعی به اجرای آن درها  ترسی به کالسدس در صورت عدمپژوهی  درس

ی کاری توان ایجاد این ها  بایست گروه میسازی شده با شرایط کالس درس بپردازند؛ لذا  مشابه

 . شرایط را داشته باشند

 

 

 



 1396 141فصلنامه تدریس پژوهی                                                                         سال پنجم، شمارة اول، بهار 

 

 پیوند نظر و عمل:

در آموزش  یابی به موفقیت که: به نظرم پیش شرط دست کند میکنندگان بیان  مصاحبه یکی از

خود ایجاد پیوند میان دانش نظری دانشجویان به محیط عمل است؛ کاری که من با پژوهی  درس

 . آن در دانشجویانم باشم ة کنند ی عملکردی سعی نمودم ایجادها  جدی گرفتن فعالیت

که علت موفقیت دانشجویانم را در انسجام  کند میکنندگان اشاره  انسجام: یکی از مشارکت

ثیرش أو سپس اجرای آن و تپژوهی  درستا طراحی و تدوین برنامه ، لهأیشان از طراحی مسها  فعالیت

 . دانم . . میو

زیر مؤلفه  5استخراج شدند شامل   میکه از مصاحبه با اساتید در ارتباط با جامعیت عل  میمفاهی   

 . اند ؛ که در نمودار زیر نمایش داده شدهباشند می

 

 
 ی استخراج شده از جامعیت علمیها  ؤلفهزیرم :(4)نمودار 

 

 -یاددهی یها  روش درستی آزمون برای را روشیپژوهی  درس( Fernandez, 2008) فرناندز    

. شود می اجرا و طراحی معلمان ولیتؤمس با که داند مینظامند  مشارکتی و روش طریق از یادگیری

درک  وی تدریس موضوعات در اکتشاف اب معلمان آن در که است روشی ترتیب این بهپژوهی  درس

 مدل راپژوهی  درس (Elliott, 2012)1الیوت. سازند می را خود تدریس نیاز دانش مورد، موقعیت

 آموزشی عمل و نظریه بین 2دیویی جان ةتوصی بنابر که داند می معلمان ای حرفه ةتوسع آزمایشگاهی

را  تدریس که آن شود؛ مگر مین تولید امحتو پداگوژیک دانش مدل دراین. کند می برقرار پیوند

 و آزمایش شده، یافته اختصاص پداگوژی دانش آن در که بگیریم نظر در تجربی علم یک عنوان به

                                                           
1. Eliott  

2. John Dewey 
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 فراهم کارگزار نیاز بر مبتنی تدریس علم تولید برای قوی مبناییپژوهی  درس. یابد می توسعه

در حال حاضر ، مدرسه سازی یادگیری در یغن عنوان مدلی مؤثر برای ترویج و بههمچنین . سازد می

محیطی لذا . ول در آموزش به خود جلب کرده استن برای تحهانظر بسیاری از اندیشمندان را در ج

در »، «ارتقا دهند انسجام وای خود حرفه دانش»، «از یکدیگر بیاموزند»سازد تا معلمان  میفراهم 

 . (Sarkararani,2007« )وزش مشارکت کننددر تحول مستمر آم»و« رفتار خود بازاندیشی کنند

ترین جا  اثربخش، خواهید آموزش را بهبود بخشید می گرا هک شود میبیان پژوهی  درسمنطق  در

چگونگی  مسألة، اگرشما این کار را با کالس درس شروع کنید. برای چنین کاری کالس درس است

عمل از بین  ین ترتیب شکاف بین نظریه وبه ا شود و میکاربرد نتایج تحقیق در کالس درس ناپدید 

 . (Yoshida,1999رود ) می

 

 ی خاص برای اساتید ها  ولیتؤو مس ها  ضرورت حاکمیت ویژگی .5

ی اساتید ها  و ویژگیها  ولیتؤی مسها  که مؤلفه ها  یی از متن چند نمونه از مصاحبهها  در ذیل به بخش

 . ستاشاره گردیده ا، استنتاج شده است ها از آن

که یکی از دالیل موفقیت خود در  کند میکنندگان اشاره  یکی از مشارکت سابقه تدریس در ابتدایی:

دارد  میبیان  دیگری. دانم میابتدایی ة تدریس خود در دور ةرا سابقپژوهی  درسبرنامه درسی  ةارائ

فیت بخشیدن به کنم تدریسم در دوره ابتدایی در همراه شدن با دانشجویانم در شفا میفکر که: 

 . ساز مفید بوده است لهأی مسها  موقعیت

به نظر من یکی از وظایف  دارد که میکنندگان اذعان  مصاحبه یکی از معرفی منابع و مقاالت کمکی:

 . معرفی منابع و مقاالت کمکی استپژوهی  درسمهم یک استاد در آموزش اثر بخش 

به نظر من یکی از وظایف  کندکه میدگان بیان کنن یکی از مشارکت معرفی منبع درسی در سرفصل:

اول اقدام به آن  ةکه من در جلس چیزی، مهم یک استاد معرفی منابع معتبر برای درس است

 . نمایم می

ی انجام شده حرکت ها  در مصاحبه کنندگان مشارکتکثریت ا متناسب با سرفصل درس پیش رفتن:

 . قلمداد نمودندپژوهی  درسیادگیری -ان یاددهیرو به جلو براساس سرفصل را یک ضرورت در جری

ثر بر یادگیری ؤی مها ولیتز مسؤعنوان یکی ا آشنایی با سرفصل درس نیز به مطالعه سر فصل درس:

 . بود ها  دانشجویان مورد اشاره در اکثر مصاحبه

عی مدعی بودند که ابتدا سکه  کنند میکنندگان اشاره  نفر از مشارکت دو: روحیه پژوهشگری

اند توان پژوهشگری را در خود شکل دهند لذا در ایجاد این توان در دانشجویانش موفق  نموده

 . اند بوده
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ی انجام ها ی کارها  به تصویر کشیدن نمونه کنندگان مصاحبه  میتما :ی کار شدهها  نشان دادن نمونه

ر بر کسب مطلوب ثی درسشان را یک عمل بسیار مؤها  در کالسپژوهی  درسشده در ارتباط با 

 . اند در دانشجویانشان دانستهپژوهی  درسی ها ترهام

ی درس خود ها مدعی بودند که از قبل برای کالس کنندگان مشارکتاکثریت  ریزی: برنامه

 . اند داشته  میی منسجها  ریزی برنامه

ستخراج شدند شامل و ویژگی اساتید ا ها  لیتؤکه از مصاحبه با اساتید در ارتباط با مسئ  میمفاهی    

 .باشند میزیر مؤلفه  8

  

 
 ی اساتیدها  و ویژگیها  ولیتی استخراج شده از مسؤها  زیر مؤلفه (:5)نمودار 

 

 بدین صورت بیان شده است:پژوهی  درسمنطق ، دانشگاه فرهنگیانپژوهی  درسدر سرفصل     

 درس طرح تدوین در یکدیگر با معلمان آن در که است یا حرفه توسعه برای رویکرد یکپژوهی  درس

 اهداف تحقق برای شگرفی ظرفیت رویکرد این کنند می همکاری آن اعتباریابی و اجرا، پژوهشی

 و تدریس، آموزش درباره ای حرفه یها گفتگو بستری برای و یادگیرنده سازمان عنوان به مدرسه

 در را محتوا آموزشی دانشپژوهی  درس. سازد می فراهم مدرسه در یادگیری -یاددهی یها فرایند

مسایل  با مواجهه برای را معلمان شایستگی و قدرت، خود یها سازوکار با و بخشیده توسعه معلمان

 کار با، درس این گذراندن با معلمان دانشجو ترتیب این به . بخشد می توسعه یادگیری یاددهی فراروی

 دانش حوزه در همزمان طور به دخو تخصصی توان و شایستگی رشد جهت رد افزاییهم و گروهی

 Course) دارند می بر گام محتوا آموزشی دانش و آموزشی فناوری دانش، موضوعی دانش، تربیتی

syllabuses for undergraduate elementary education at Farhangian University , 2014.) 

 اشراف داشته وپژوهی  درسفصل بهتر انجام شدن این روش باید اساتید به سر برای این کار و    

منابع  برای بهتر اجرا شدن برنامه درسی در کالس درس اساتیدی که از. پیش روند ها  متناسب با آن

کتب کمکی برای مطالعه بیشتر را به  خودشان مقاالت و سرفصل استفاده کرده و معرفی شده در
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بعضی از . اند نه این درس پیش رفتهاجرای بهی جهت بیشتر در اند؛ بهتر و دانشجویان معرفی کرده

ی گذشته در مدارس آموزش و پرورش اجرا شده ها  ی معلمان که در سالها کار یی ازها  اساتید نمونه

به اجرا گذاشتن این روش را به  لذا به این طریق نحوه. گذارند میاست را برای دانشجویان به نمایش 

این طرح را ، تدریس در ابتدایی ه علت داشتن سابقةب بعضی از اساتید. دهند میدانشجویان آموزش 

 . یاری دهند کمک و توانند به دانشجویان میدر این مورد بهتر  اند و اجرا کرده قبالً

 

 گیری نتیجه بحث و

نوعی پژوهی  درسگیری کرد که  هجتوان چنین نتی میی حاصل از پژوهش ها  با توجه به یافته

همکارش )همتایش(  کالس درس الس درس خودش و یا درک پژوهش است که معلم و دبیر در

کار خود و همکارانش و ارتقای سطح یادگیری  ةآن برای بهبود نحو تا از نتیجة دهدانجام می

الگوی عنوان  بهپژوهی  . درس(Bakhtiari, & Mosadeghi Nik , 2015) آموزان استفاده شود دانش

تی و مداوم معلمان یادگیری گروهی و مشارک، ژوهشپ بهسازی عمل کارگزاران آموزشی است که بر

معلمان ، این شیوه در. استوار است ها  بازاندیشی عمل و بازبینی یافته، طراحی، لهأشامل تبیین مس

سپس . کنند میکالس درس را تبیین ری پژوهشی دها  مسائل آموزشی مدرسه را بررسی و پرسش

گاه آن را اجرا و  آن. کنند مید هاآموزش پیشنطرح درسی را برای انجام پژوهش مشارکتی در 

 & ,Bakhtiari) دپردازن میازاندیشی فرایند تدریس کنند و سپس به ارزیابی و ب میمشاهده 

Mosadeghi Nik ,2015) . 

ی ها رتهام، یادگیری را بیاموزند این روش بیش از این که معلمان مبانی نظری آموزش و در    

 ارزیابی وخود، ی تدریسها  ارزیابی روش، یادگیری–یاددهی به فرایندکاربردی مربوط  و  میعل

معلمان را برای قبول پژوهی  درسکه  مدیران آموزشی براین باورند. آموزند میی آموزشی را ها  فعالیت

تغییر در مدرسه را نیز  روند انگیزد و میبر «یادگیری-یاددهی» فرایند در ی جدیدها  پذیرش ایده و

یادگیری محسوب  هدایت برای ها طرح از ای ی درسی که مجموعهها  برنامه. کند میسهیل خوبی ت به

ی کلی آموزش عالی هستند و از ها  ی تحقق بخشیدن به اهداف و رسالتها ترین ابزار از مهم گردند می

 اصوالً ،باشند میای برخوردار  وزش عالی از جایگاه و اهمیت ویژهی درسی در نظام آمها  رو برنامه این

 و اجراشده، درسی قصدشده برنامه نوع سه از درسی یها  برنامه اجرای و تولید، طراحی فرایند در

دارد  می( عنوان Acer,2003) طور که آکر آید که در این میان همان می میان به سخن کسب شده

اند و  شدهاسناد یا مواد برنامه درسی مشخص  برنامه درسی قصد شده در واقع مقاصدی است که در

یادگیری است که براساس برنامه -ی یاددهیها  مجموعه اقدامات و فعالیت، برنامه درسی اجرا شده

ی درس به ها  اند در محیط واقعی و کالس چه که مدرسان از آن برداشت کرده درسی موردنظر و آن

از طریق به اجرا در  یی است کهها  آید و مراد از برنامه درسی کسب شده در واقع یادگیری میاجرا در 

جود و. آید میی فراگیران به وجود ها  و نگرش ها  رتهامها،   آمدن برنامه درسی در مجموعه دانش
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ی آموزشی مطرح بوده ها  عنوان یک آرمان در نظام هماهنگی میان این سه سطح برنامه همواره به

چه در تجربه  شود آن یمکه چه عواملی باعث  این. یابد میاست؛ امری که کمتر امکان تحقق 

منطبق نباشد در همه حال با ، کنند میی برنامه درسی اراده ها  چه نظام مخاطبان تبلور یافته با آن

برنامه درسی اجرا شده در واقع پل ارتباطی میان برنامه درسی . اجرای برنامه درسی در ارتباط است

چه در برنامه قصد شده  جرا شود آندرستی ا قصد شده و کسب شده است؛ لذا اگر برنامه درسی به

منبع  تواند میی شغل خود نها  ویژگی معلم به واسطةاز طرفی . گردد میمورد انتظار است محقق 

پژوهشگران خارج از کالس درس محدود  ی دیگران وها  به کوشش هااطالعات خود را تن دانایی و

مانند ، عمل ی ناظر برها  صی از پژوهشی خاها  ای باید بتواند روش عنوان فردی حرفه به او. سازد

در بهبود  ها  از نتایج آن کار گیرد و را برای حل مشکالت تدریس بهپژوهی  درس پژوهی و اقدام

که سرفصل جدید دوره کارشناسی آموزش  لذا با توجه به این (Saki,2010:120) تدریس بهره گیرد

یی جهت رشد کیفی دانشجو معلمان است اما اه  برنامه ةتالش اندیمشندان در ارائ ةابتدایی نتیج

تولید که باعث است پژوهی  درس ها  یکی از این برنامه. نتیجه این تالش به چگونگی اجرا وابسته است

 همکاری و، مشارکت ةرهبری اثربخش از طریق توسع گسترش فرهنگ یادگیری و، ای دانش حرفه

تر مدیران  درک عمیق، دهد میانی نشان المللی سرکارآر پژوهش بین. بازاندیشی گروهی است

ارتقای مدیریت آموزشی را محقق  تر در ی اثربخشها  کارگیری استراتژی به، پژوهی درس آموزشی از

مدرسه را از جایی برای آموزش به مکانی برای ، دهد میبه یادگیرنده تغییر  یاددهنده را، سازد می

مدلی پژوهی  . درسکند مییادگیرنده بازسازی  انیازمسة آن را به مثاب کند و مییادگیری متحول 

ای  پرورش حرفه، سازی یادگیری غنی، ای تولید دانش حرفه، برای گسترش پژوهش در مدرسه

قصد در دانشگاه فرهنگیان  چه در ارتباط با این درس آن. استآموزان  دانشبهبود یادگیری  معلمان و

 دانش، موضوعی دانش، تربیتی دانش حوزه در یت دانشجو معلمانهادر نشده است این است که 

طور که گفته شد قدر مسلم رسیدن به  اما همان. رشد یابند محتوا آموزشی دانش و آموزشی فناوری

بایست تابع اصولی باشد لذا در این  میاجرایی که ، اجرای مطلوب این برنامه استة این اهداف الزم

اصول الزم جهت حاکمیت بر اجرای مطلوب پژوهش به کمک روش پدیدارشناسی سعی گردید 

از . اساتید موفق در تدریس این درس استخراج گردد ةاز متن تجارب زیستپژوهی  درسبرنامه درسی 

مؤلفه  5را که شامل پژوهی  درسریزی درسی  ی اصول برنامهها دست آمده کد به  میکد مفهو 245

در جدول ، دست آمد به، از مصاحبه با اساتیدنتایجی که . دست آمد زیر مؤلفه هستند به 36 اصلی و

 خالصه شده است: زیر
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 کشف شده از مصاحبه با اساتیدپژوهی  درسریزی درسی  اصول برنامه (:2)جدول 

 

 

ریزی  اصول برنامه

پژوهی  درسی درس

کشف شده از 

 مصاحبه با اساتید

 

 های استخراج شده  لفهؤزیرم  اصول کشف شده

  کار تیمی
ولیت ؤافزایی، شراکت در رهبری، مس اعتماد به گروه، هم صبوری،

 مشترک، هیجان جمعی، سهیم شدن در یک تولید

  تدریس تعاملی

های   های گروهی، خلق فرصت  اندیشی، تعامل گروهی، فعالیت هم

 تفکر گونه، پویایی کالس، مقابله با ناکامی، مقابله با استرس و

های شدید دیگران، ایجاد روابط   اضطراب فردی، مقابله با هیجان

 بین فردی

  تفکر تعاملی
هایی برای   ه جمعی، فرصتألتفکرانتقادی، تفکر خالق، حل مس

 های مختلف، توانایی تحلیل اطالعات  حل تفکر، راه

  جامعیت علمی
 سازی کالس درس، پیوند نظر و بینش عملی، درک موقعیت، شبیه

 عمل، انسجام

و  ها  ولیتؤمس

 های اساتید  ویژگی
 

مقاالت کمکی، معرفی  سابقه تدریس در ابتدایی، معرفی منابع و

منبع درسی در سرفصل، متناسب با سرفصل درس پیش رفتن، 

های   مطالعه سرفصل درس، روحیه پژوهشگری، نشان داده نمونه

 کارشده

 

ی است که در دانشگاه واحد جدید، چون این درسگیری کرد که  توان چنین نتیجه میبنابراین     

ی آموزشی که ها  توان چنین استنباط کرد که اساتید باید در کارگاه میشود پس  میفرهنگیان ارائه 

سعی کنند با تالش خویش به سرفصل  کرده و شرکت شود؛ میی آموزشی برگزار ها  وسیله سرگروه به

نظری وعملی صورت  بهرا ژوهی پ درسبا معرفی منابع بیشتری برای دانشجویان  درس اشراف یافته و

را پژوهی  درسی معلمانی که در مدارس ابتدایی ها با نمایش دادن کار معرفی نموده و به دانشجویان

کار . آشنا نمایندپژوهی  درسویان را هرچه بیشتر با انجام جتالش کنند تا دانش اند؛ اجرا کرده

 را در  میهیجان تی افراد تیم شده واضطراب  همین باعث عدم است و  میتیصورت  بهدانشجویان 

برای این  اندیشی بپردازند؛ به هم بوده و افراد تیم مجبورند که تا اتمام کار صبور. کند میزیاد  ها  آن

سپس به تحلیل اطالعات  دهند و میی مختلفی ارائه ها  حل راه کار به تفکر تعاملی پرداخته و

. ای معلمان نقش مؤثری دارددر توسعه حرفه عمل شده و باعث پیوند نظر باپژوهی  . درسپردازند می

 . شود میهم برای دانشجویان فراهم   مییت امر جامعیت علاهبنابراین در ن

توان چنین اذعان کرد که پایبندی به اصول استخراج شده  مینتایج تحقیق  براساس کلی وطور به   

این  تفکر در آشنایی و شده وپژوهی  درسیادگیری –در این پژوهش باعث اثربخشی فرایند یاددهی 

تواند دانشجو معلمان را در دستیابی به توسعه  میدر هنگام تدریس  ها  کاربستن آن به اصول و

پژوهی  درساجرای برنامه درسی  ةدر زمین ها رعایت آن رود میکه امید اصولی . ای یاری کند حرفه

 . سی کسب شده نزدیک نمایدرا به برنامه درپژوهی  درسبرنامه درسی قصد شده 
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