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اشاره

از آغاز سال تحصیلی92- 1391، تأكید بر اجرای درس پژوهی توسط معاونت آموزش ابتدايی وزارت آموزش و پرورش 

در دبستان های كشور آغاز و اين فعالیت، جزو برنامه های اصلی مدارس قلمداد شده است. به همین منظور در اين شماره 

مقاالت و نوشته هايی را در اين زمینه در مجله منتشر كرده ايم. آن  چه در پی می آيد، چکیده ی پژوهشی است كه در دانشگاه 

اصفهان و به سرپرسـتی دكتر رضاعلی نوروزی انجام شـده اسـت. در شـماره های بعدی باز هم درباره ی درس پژوهی 

مطالبی منتشر خواهیم كرد.

درآم�دی
برفراین�د

درس پژوهی
دكتر رضا علی نوروزی

استاديار گروه علوم تربیتی دانشگاه اصفهان

لیال حشمتی فر، ماهان مؤمنی، زهره رحمانی

 كارشناسان علوم تربیتی دانشگاه اصفهان

درسپژوهیيكحلقهیپژوهشاس��تك��هدرآنمعلمانبه
ص��ورتگروه��یدربارهیموضوع��اتبرنامهیدرس��یبهپژوهش
میپردازند.درحقيقت،دراينمدلپيش��رفتهمعلمانومتخصصانبا
يكديگ��رهمكاریمیكنند.گروهارزياب)معلمان(تمامینيرویخود
رابرآموزشدانشآموزاندركالسدرسمتمركزمیكنندتاموجب
رشدوپااليشدرسموردمطالعهشوند.معلمازطريقدرسپژوهیو
اقدامپژوهیباعملپژوهشارتباطبرقرارمیكندتاعملتدريسرابر

تفكروعملبنياننهد.
عملفكورانهومبتنیبرپژوهشدرواقعمجموعهایازمهارتها
وتوانايیهارامعرفیمیكندكهفردرادريكموضعانتقادیبرایحل
مشكالتومسائلقرارمیدهد؛فعاليتیكهدرآنافرادبرتجربههای
خودوبازانديشیپيرامونآنهامتمركزمیشوند،دربارهیآنهاتفكرو
ژرفانديشیمیكنند؛آنهاراارزيابیمیكنندوازاينمسيربهراههای

نوومؤثردستمیيابند)ساكی،1389(.
درسپژوهیدرژاپنپايهایاس��تبرایدانشآموزمحوریكه
نبايدبدونش��بكهایازمديرانوكارشناسانالزم،اجراشود.دراصل
اينحلقهبهس��متهدفكههماناارتقایزندگیدانشآموزانپيش

میرود.
اجرایدرسپژوهیبهاينگونهاستكهكاركنانمدرسهجمعيت
دانشآموزانراباتوجهبههدف،كهاستقاللفكریدانشآموزاناست،
بهدقتتحليلوبررس��یمیكنند.بهاينترتيب،گروهبهطراحیو
برنامهريزیدرسخاصمیپردازد.سپسيكیازمعلمهاعهدهداراجرا
وتدريسمیش��ود.گروهیكهدرسنمیدهد،بهعنوانگروهمحقق،
عكسالعم��لدانشآموزانراضبطمیكندوبهبررس��یتفكرآنها
میپردازد.درآخرهرجلس��هاعضایگ��روهباترتيبدادنيكبحث
جمعیتمامیمش��اهداتخودرانقدمیكنند.ب��اتوجهبهنتايج،اين
چرخهدوبارهشروعمیشودكهباپااليشآندرسباانتخابموضوعی

جديدبرایپرورشدرسبعد،ايناقداماتبهكارگرفتهمیش��ود.اين
گروهممكناس��تدودرسرادردورهایازسالتحصيلیارائهدهند
وايننش��انمیدهدكهاجرایدرسپژوهیشايدزمانزيادیرابه

خوداختصاصدهد.
تحقيقاتپژوهش��گراندراينزمينهنش��اندادهاس��تكهبايد
مراحل��یرابرایدرسپژوهیمعينكردواينبايدتوس��طتيمكاری
صورتبگيرد)جانيزايتزل،2002،سيندياسنچز،2002،لينليپتك،

2002،هارپر،2002(.
راهبردهايیكهبرایمشاهدهیقبلازدرستعيينشده،بهشرح

زيراست:
1.دعوتبهمش��اهدهیبيرونی:منظورآناستكهازمعلمانو
مديرانوافرادباصالحيتخارجازمحيطمدرس��هدعوتشود)تعداد
مربيانمنتخببهراحتبودناعضایگروهبرایادامهیكاربستگی

دارد(.
-ازيكفردباصالحيتديگر)خارجازگروه(برایگزارشآخر

درخواستهمكاریشود.
2.تعيينوظايفمخصوصبرایهركدامازاعضاواس��تفادهاز
ي��كناظربرایبحثهایگروهی؛همچني��نعدهایازگروهبايدبه

مشاهدهوضبطرفتارهایدانشآموزانبپردازند.
-تهي��هیدوربينب��رایضبطاعمالدانشآم��وزان)البتهنبايد
فراموششودكهمشاهدهزندهيوقايعبسيارمهمترازگرفتنعكس

وفيلمبرداریاست(.
3.استفادهازوسايلوتجهيزاتیبرایمشاهدهكهشاملبرنامهی
درسیاس��تودرآنهدفهایدرس،چگونگیارتباطآنبااهداف

مدرسهوپيشرفتدرسمشخصمیشود.
4.سازماندهیجزئياتمشاهدهكهشاملوجودمكانیمشخص
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برایمشاهدهگراناست.همچنين،دادنجدولزمانیبرایمشاهدهی
كاركرددانشآموزانوزمانیبرایاستراحتمشاهدهگرانبرایبحث

بايكديگر.

بعدازمراحلقبلی،مشاهدهگرانبهشرحزير،مسئوليتهايیدارند
كهبايستیآنهارادرحينمطالعهیدرسانجامدهند:

    احترام گذاشتن به جو طبیعی كالس 
ال��ف(باي��دكمترينم��كانرادركالساش��غالكن��دوبرای

دانشآموزانمانعیدرجهتديدنتختهسياهنشوند.
ب(بايدكمترينتعاملرابادانشآموزانداشتهباشندواگرتعاملی
صورتگرفت،محتاطانهوباهدففهميدنتفكردانشآموزانباشد.

   شروع تحقیق 
الف(هدفرابايدبهطوركاملدرذهنآمادهكنند)آمادگیكامل

برایاجرا(.
ب(اس��تفادهازيكبرنامهیدرس��ی،نموداریبراینشس��تنو

داشتنبرگههايیبراینوشتناطالعات.
ج(توجهبهتمامیتعامالتدركالس)بحثهایگروهی،تعامل

بامعلم،مسئوليتهایفردی(

   بررسی تمامی سؤال ها در حین مشاهده 
هدفچيس��ت؟آيافعاليتهایانجامشده،مارابرایرسيدنبه

هدفياریمیكند؟
آيابحثهایكالسیكمكیبهارتقایفهمدانشآموزانمیكند؟

دعوت به
مشاهده ی
بیرونی

راهكارهایتعیین وظایف
قبل از اجرا

سازمان دهی
جزئیات

آماده كردن
وظایف

احترامبهجو
كالسی

شروعتحقيق

راهكارهای
حيناجرا

بررسیتمامی
سؤالهادرحين

مشاهده

1

2

3
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امابحثبعدیدربارهیدرسپژوهی،آناس��تكهدرسپژوهی
عالوهبراينكهراهنمايیبرایمشاهدهكردناست،مجموعهایاقدام
رابرایسؤالكردن،بيانمیكندكهباعنواندرسپژوهیوراهنمايی

برایسؤالكردن،ازآنيادمیشود)باکوالترورونی،2002(.

مسئولیت های افراد گروه قبل از پرسیدن سؤال
1.آمادهكردنوتنظيمسؤالها

-نگهداشتنوپرسيدنسؤالازتمامدانشآموزانوبحثكردن
باآنها

-س��ازماندهیوايجادمالقاتهایبسياركوچكبرایاعضای
گروهدرارتباطباسؤالهاوبرگشتنآنهابهكالسدرحالیكههنوز

ذهندانشآموزانتازهاست.

مراحل اجرای درس پژوهی

بعد از انجام كارحین درس پژوهیقبل از شروع

1.دعوتبهمشاهدهیبيرونی
2.تعيينوظايفمخصوصبرایهركدامازاعضا

3.آمادهكردنواستفادهازوسايلوتجهيزاتیبرایمشاهده
4.سازماندهیجزئياتمشاهده

1.احترامگذاشتنبهجوطبيعیكالس
2.شروعتحقيق

3.بررسیتمامیسؤالهادرحينمشاهده

1.بحثهایگروهیتوسطمحققان
2.اصالحروشهایخود

مزايای درس پژوهیراه حل هايی برای مشکالتمشکالت و موانع درس پژوهی

1.كمبودزمان
2.همكارینكردنمدرسهها
3.مداخلهیعواملگوناگون

4.سيستمارزشيابیبراساسنمرهمحوری

1.درسپژوهیدرابعادكوچكباشد.
2.تشويقمديربهپژوهشمشاركتی

3.تشويقمعلمانبهپژوهشمشاركتی
4.ارزشيابیتوصيفیبهجاینمرهمحوری
5.ايجادمدرسهایمشاركتیدرهمهیابعاد

6.آموزشضمنخدمت
7.دعوتازوالدين،معلمانبهكالسدرس

1.ايجادخالقيت
2.ايجادحسمالكيتدردانشآموزان

3.پيدايشمعلمانماهر

2.تشخيصساختارسؤالهاازطريقنوشتههایگروهوطرزتفكر
معلمومشاهدهگرانصورتمیگيرد.

3.تعدادیازنقشهایكليدیكهبايددرحينپرس��يدنس��ؤال
رعايتشود:

-حفظمسيرسؤالوحدودزمانیآنها
-اجازهیصحبتواظهارنظربهكسانیكهدروقتتعيينشده،

خواستارصحبتهستند.
-استفادهازدهدقيقهیآخربرایگزارشكار.

درآخر،گروهكاریبايديادداش��تیازسؤالهاداشتهباشدتااعضا
بتواننددري��كجمعی،بايكديگرودربارهیهريكصحبتكنندو
نتيج��هینهايیرابهعنوانپايهایبرایتحقيقاتبعدیقراردهندتا

حداكثربهينهرابرایهرگروهبههمراهداشتهباشد.

* منابع فارسي و التین مورد استفاده در اين مقاله ي پژوهشي در 

دفتر مجله موجود است. پژوهشگران مي توانند در صورت لزوم با 

مراجعه به مجله، از آن ها آگاهي يابند
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