درسی
آموزشیو
برنامه  
ریزی
علي بهرامي هيدجي
دبير شهرستان ابهر
صغريمرسلي
مدير مجتمع آموزشي

درسپژوهي
شيوهاي نو در طراحي اجرايي
برنامههاي درسي
  اشاره

امروزه ،پژوهش عملي و كاربردي در به اجرا درآوردن برنامههاي درسي بيش از پيش مورد توجه قرار گرفته است.
يكي از دغدغههاي كارگزاران و سياستگذاران آموزشي و مجريان برنامههاي درسي گسترش پژوهش بهويژه پژوهش
مشاركتي درون مدرسه و كالس است« .درسپژوهي» در واقع روش پژوهشي مشاركتي معلمان در كالس درس است
كه از آن به عنوان سودمندترين ،كاربرديترين و مؤثرترين برنامة پرورش حرفهاي معلمان در مدارس ژاپن ياد شده است.
درسپژوهي و فرايند پژوهش مشاركتي شبيه فرايند اقدامپژوهي است .معلمان از اين طريق در طراحي ،اجرا و ارزيابي
فرصت مييابند با يكديگر همكاري ،همياري و مشاركت كنند و مسائل مرتبط با يادگيري برنامههاي درسي را بكاوند،
جوابي بيابند ،آنرا در عمل به كار بندند و در پايان از عمل آموزشي يكديگر ارزيابي گروهي داشته باشند .در درسپژوهي
و اقدامپژوهي ،معلمان به شيوة كار گروهي تمرين ميكنند ،ديدگاههاي خود را تبادل ميكنند و از يكديگر ميآموزند.
در درسپژوهي بيش از اينكه معلمان مباني نظري آموزش و يادگيري را بياموزند ،مهارتهاي علمي و كاربردي مربوط
به فرايند ياددهي ـ يادگيري (آموزش) ،ارزيابي روشهاي تدريس ،خودارزيابي و فعاليتهاي آموزشي را ميآموزند.
معلمان مباحث گروهي موضوع مورد پژوهش را انتخاب و به صورت مشاركتي و در گروه ،طرح پژوهش مربوط به آن را
تهيه ميكنند .درسپژوهي مثل اقدامپژوهي به شيوة مشاركتي ،به ارزيابي دقيق فعاليتهاي آموزشي انجام شده در ارتباط
با موضوع موردنظر ميپردازد .در اين شيوه ،دانشآموزان در پژوهش سهيماند و در واقع در حين عمل پژوهش ميكنند.
درسپژوهي بيشتر بر مسائل آموزشي مرتبط با اجراي برنامههاي درسي و جنبههاي جزئي و كاربردي مرتبط با ياددهي
ـ يادگيري تمركز دارد .از آنجا كه معلمان مجريان اصلي برنامههاي درسي و هدايتگر فرايند يادگيرياند ،براي كسب
موفقيت در ايفاي نقش خويش به توسعة دانش و مهارتهاي حرفهاي نياز دارند .اين مقاله با معرفي روش درسپژوهي
زمينههاي رشد و بالندگي معلمان را در اجراي مسئوليت آموزشي خود فراهم ميكند.

کلید واژهها:
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درسپژوهي ،پژوهش
مشاركتي،يادگيري،تشريك 
مساعي

سرآغاز

پژوهشه��اي اخي��ر در زمين��ة
توس��عة حرفهاي معلمان ،روش��نگر
جهتگيريهاي متفاوتي از اقدامات
معم��ول در اي��ن حوزه اس��ت .اين

پژوهشها بيشتر بر مدرسه و كالس
درس متمركزند و ميكوشند معلمان
را بيش از پيش در تصميمگيريهاي
مربوط به ش��يوههاي بهب��ود كيفيت
آموزش��ي مدارس مش��اركت دهند.
درسپژوهي به معلمان كمك ميكند
هنگام كسب صالحيتهاي حرفهاي
در حي��ن كار ب��ه بازس��ازي فكري
خوي��ش و دانشآم��وزان در فرايند
ياددهي ـ يادگيري توجه جدي مبذول
دارند .اين ش��يوه يك��ي از الگوهاي
مناس��ب از پژوهشهاي مشاركتي

در كالس درس اس��ت ك��ه ب��راي
توسعة حرفهاي معلمان يك مدرسه
يا مدارس همتا مدنظر صاحبنظران
و پژوهش��گران آموزشي قرار گرفته
است .درس پژوهشي مدلي اثربخش
براي خلق محيط ش��وقانگيز براي
يادگيري برنامههاي درسي است.

اهميت و ضرورت

آمادگي معلمان براي ايفاي نقشهاي
حس��اس و دش��وار معلم��ي ،از
ضروريات كار تربيت معلم اس��ت.

مهمترين مسيري كه
براي اين آمادهسازي
تعريف ميشود ،آگاهي
از نق��ش و وظاي��ف
معلم��ي در ح��وزة
عمل است .موقعيت
پيچيدة عملبا بروز
پديدهه��اي پيچيده
و ايج��اد موقعي��ت
يادگيري جديد شكل
ميگي��رد و در چني��ن
موقعيتي عنصر تدريس
بس��يار حائ��ز اهمي��ت
اس��ت .در بخش اجراي
تدريس ،پي��دا كردن يك
راه عمليات��ي مش��اركت
بين معلمان بسيار سخت
اس��ت ،زي��را اج��راي
تدري��س به تصميمگيري
معلمان ،ابزارها و روشها،
موقعيتهاي متف��اوت يادگيرندگان
و چندين عامل ديگر بس��تگي دارد.
پژوه��ش در اي��ن زمين��ه از ديدگاه
معلم��ان چند صباحي اس��ت كه در
سراس��ر جهان ،مورد توجه اساسي
قرار گرفته است .شيوة درسپژوهي
ميتوان��د راه مناس��بي ب��راي رف��ع
دش��واري در حوزة عمل باش��د .در
واق��ع درسپژوهي عم��ل فكورانة
معلم اس��ت كه در گروههاي كوچك
معلمان يك واحد يا مجتمع آموزشي
ب��ه ظهور ميرس��د .در گذش��ته نيز

درس پژوهي
مدلي اثربخش
براي خلق محيط
شوقانگيز
براي يادگيري
برنامههاي درسي
است

روشي به نام «معلم پژوهنده» وجود
داشت .البته در روش معلم پژوهنده
فقط يك معلم نقش داش��ت ،اما در
درسپژوه��ي ،همة معلم��ان همپايه
يا تمام معلمان يك واحد آموزش��ي،
كاركن��ان و تمامي عوام��ل اجرايي
مشاركت دارند.

مفهوم درسپژوهي

1

درسپژوه��ي يك رويكرد توس��عة
حرفهاي اس��ت ك��ه در آن ،معلمان
ب��ا يكديگ��ر در تدوي��ن ط��رح

درس ،طراح��ي آموزش��ي ،اج��را و
عملياتيكردن هم��ة عناصر ياددهي
ـ يادگي��ري مطاب��ق ب��ا هدفه��اي
برنامههاي درسي و در مشاهدة نتايج
مشاركت دارند .معلمان در اين مسير
با جمعآوري اطالعات در مورد نحوة
دستيابي دانشآموزان به يادگيري ،با
يكديگر بح��ث و تبادلنظر ميكنند
تا نس��بت به رفع مشكالت ،اصالح
روشها و تدريس ناكارامد به نتيجة
واح��دي برس��ند و زمينة پيش��رفت
تحصيل دانشآموزان را فراهم آورند.
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در درسپژوهي
و اقدامپژوهي،
معلمان به شيوة
كار گروهي
تمرينميكنند،
ديدگاههاي خود را
تبادل ميكنند و از
يكديگرميآموزند
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دو گام مه��م درسپژوهي عبارتاند
از:
 .1انتخ��اب موضوع��ي خاص از
برنامة درسي توسط معلمان به
عنوان مس��ئله يا مش��كل كه در
چارچ��وب فرايند واح��د كار،
طراحي ،اجرا ،ارزش��يابي ،نقد
و اص�لاح به صورت مش��ترك
عملياتي ميش��ود و از نتايج آن
براي ني��ل به الگوي مش��ترك
تدريس كمك ميگيرند.
 .2گروهي از معلمان پس از گزينش
موضوع��ي خ��اص از برنام��ة
درس��ي ،آنرا به عن��وان واحد
كار طراحي ،اجرا و ارزش��يابي
ميكنند و همگ��ي از محصول
آن در ارتق��اي كيفيت ياددهي ـ
يادگيري استفاده ميبرند .يكي
از اعض��اي گروه برنامه را اجرا
و ديگ��ران در جهت رس��يدن
ب��ه الگوي مش��ترك آنرا نقد و
اصالح ميكنند.

هدفهاي درسپژوهي

مهمترين هدفهاي درسپژوهي را
ميتوان به شرح زير نام برد:
 .1گس��ترش فرهن��گ يادگي��ري
مشاركتي در مدارس؛
 .2ايجاد باور نسبت به عمل تدريس

به عنوان يك عمل اجتماعي و
فرهنگي؛
 .3فراه��م ك��ردن محي��ط و زمينة
يادگيري معلمان از ايده و دانش
يكديگر؛
 .4ارتقا و توس��عة دانش حرفهاي
معلمان؛
 .5تغيير روشهاي قديمي ياددهي؛
 .6بازانديش��ي در رفت��ار توس��ط
معلمان؛
 .7مش��اركت در تح��ول مس��تمر
آموزش؛
 .8معرفي درسپژوه��ي به عنوان
مدلي اثربخش براي پژوهش در
مدرسه؛
 .9آموختن از يكديگر؛
 .10سهيمشدن در تجارب آموزشي
و تربيتي يكديگر؛
 .11بازانديش��ي در رفتاره��اي
آموزشي و رس��يدن به راههاي
بهتر براي ياددادن و يادگرفتن؛
 .12توليد دانش حرفهاي؛
 .13تحلي��ل و بررس��ي چگونگي
تفكر و يادگيري دانشآموزان در
حين يادگيري؛
 .14ارتق��اي فرهن��گ مش��اركتي
حرفهاي؛
 .15شناس��ايي مسائل و مشكالت
يادگي��ري دانشآم��وزان در

و

موضوع��ات متف��اوت
اولويتبنديهاي آنها؛
 .16كم��ك ب��ه تغيي��ر در كاركنان
مدرسه و ايجاد و توسعة محيطي
انعطافپذير براي دس��تيابي به
يادگيري سازماني؛
 .17فراهم كردن زمينه و امكان خود
يادگي��ري از طريق مش��اهده و
بازانديشي در عمل انجام شده
و خودارزيابي؛
 .18ترويج تفكر سيستمي و تفكر
انتقادي ،تمركز بر فرايند ياددهي
ـ يادگيري ،و ايجاد عالقة بيشتر
در معلم��ان نس��بت ب��ه فرايند
يادگيري دانشآموزان؛
 .19ايج��اد زمينهه��اي درك
عميقت��ر مدي��ران آموزش��ي از
روش درسپژوه��ي ،بهكارگيري
راهبرده��اي اثربخشت��ر در
ارتقاي مديريت آموزشي ،تغيير
ياددهنده ب��ه يادگيرنده ،تبديل
مدرس��ه از م��كان آم��وزش به
جايي براي يادگيري و بازسازي،
و مدرس��ه ب��ه مثابه س��ازماني
يادگيرنده.

مراحل درسپژوهي

 .1تبيين مسئله و انتخاب موضوع

 دانشآم��وزان در درك ك��دام

مباح��ث و دروس مش��كل
دارند؟
 يافتن روش��ي براي انتقال يك
مفهوم جديد در كالس درس.
 يك س��ؤال جزئ��ي (بهبود فهم
دانشآموزان از تجس��م فضايي
مولكولهايچهاروجهي).
الزامات تبيين مسئله عبارتاند از:
 طرح مباني نظري موضوع؛
 بهرهگيري از يافتههاي پژوهشي؛
 توجه ب��ه ويژگيها و ش��رايط
خاص مسئله.

 .2برنامهريزي درسپژوهي

 اهداف؛
 ضرورت و اهميت پرداختن به
موضوع (از طريق درسپژوهي)؛
 كاربردهاي عملي و نظري؛
 تهي��ه و تدوي��ن الگ��وي طرح
درس (مبتني بر روشهاي فعال
تدريس)؛
 تعيين اعضاي گ��روه ( 5نفر) و
وظايف ،مسئوليتها و نقش هر
يك؛
 تعيي��ن امكانات مورد نياز براي
مج��ري درس ،زم��ان انج��ام،
فيلمبردار ،تعيين دبير تيم و...؛
 تهية طرح درس توسط گروه.

 .3آموزش درس (براساس برنامه و
طرح درس تنظيم شده)

 تعيين تاريخ تدريس و نشستن
معلمان هنگام تدريس در عقب
كالس؛
 انجام فيلمبرداري؛
 تعيي��ن ناظر ب��راي نظارت بر
تدري��س معلم براس��اس طرح
درس تعيينشده؛
 تعيي��ن ناظ��ر ب��راي نظ��ارت
ب��ر واكنشه��ا و عملكردهاي
دانشآم��وزان (او ضم��ن تهية
گ��زارش ،مي��زان عالق��ه و
فعاليتهاي دانشآموزان را در

نظر ميگيرد).

 .4ارزشيابي تدريس و بازتاب تأثير
آن بر برنامهريزي مجدد درس

 اظهارنظ��ر معل��م مجري طرح
درس در م��ورد تدري��س خود،
چگونگي اجراي درس و مسائل
عمدة آن.
 انتق��اد معلمان عض��و گروه از
قسمتهايي از درس كه از نظر
آنان مشكل داشته است( .در اين
انتقاد تمركز بر درس اس��ت نه
معلم .درس محصول گروه است
و هم��ه اعضا در م��ورد نتيجة
برنامة خود احساس مسئوليت
ميكنند و در واقع از خود انتقاد
ميكنند).
 يادداشتبرداري از نقطهنظرات
توسط دبير تيم.

 .5تجديدنظر در تدريس

 تجديدنظ��ر معلم��ان گ��روه
درسپژوهي در تدريس ،با توجه
به مشاهدات و بازخوردهايي كه
از چگونگ��ي اج��راي تدريس
داش��تهاند (م��واد آموزش��ي،
فعاليتها ،سؤالها و.)...
 كوش��ش براي يافتن پاسخ اين
س��ؤال اساس��ي ك��ه« :چگونه
ميت��وان برنام��ه را بهت��ر اجرا
كرد؟»
 تجديدنظر در طرح درس با توجه
به مش��اهدات و يادداشتهاي
معلمان،واكنشهايدانشآموزان
و نظرات معلم مجري.
 تغيير روش تدريس ،فعاليتها،
س��ؤالها ،مس��ائل مطرح شده،
مواد و رس��انه انتخاب ش��ده و
س��اير اجزاي درس در صورت
ضرورت.

 .6آموزش درس تجديدنظر شده

 تدري��س درس تجديدنظ��ر
ش��ده (نواقص درس براساس

اصالحات انجام شده رفع شده
است).
 تدريس نهايي.

توجه:

ـ اين تدريس ممكن اس��ت
توس��ط همان معلم و در همان
كالس يا توس��ط يكي ديگر از
اعضاي گروه و در همان كالس
يا در مكاني ديگر صورت پذيرد.
ـ در اي��ن مرحل��ه اعض��اي
ش��وراي معلم��ان در تدريس
حض��ور دارند (ممكن اس��ت
تعداد معلم��ان و اعضاي گروه
بيش��تر از دانشآموزان باشد).

معلمان در طراحي،
اجرا و ارزيابي
فرصت مييابند با
يكديگرهمكاري،
همياري و مشاركت
كنند و مسائل درون
مدرسه و كالس
را بكاوند ،جوابي
بيابند و آنرا در
عمل بهكار ببندند

 .7ارزشيابي و بازانديشي

 پاس��خ به اين س��ؤال كه« :چه
چيزي از درسپژوهي و اجراي
آن آموخته شد؟»
 بررس��ي مي��زان و چگونگ��ي
يادگيري و فهم دانشآموزان از
مسئلهاي كه بهخاطر آن پژوهش
انجام ش��د .در اي��ن مرحله تيم
از خود ميپرس��د تا چه اندازه
خوب عم��ل كردي��م و بهطور
كلي ميزان تحق��ق اهداف بيان
ميشود.

توجه:

ـ در اين مرحله ممكن است
از افرادي مانند معلمان مجرب،
برنامهري��زان درس��ي ،مؤلفان
کتابه��ای درس��ي ،اس��تادان
دانش��گاه و انجمنهاي علمي
مرتبط با موضوع درسپژوهي
دعوت به عمل آيد .همة اعضاي
ش��وراي معلمان به همراه يك
فرد متخصص خارج از مدرسه
تدري��س را نق��د و بررس��ي و
تغييرات��ي را پيش��نهاد ميكنند.
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همراه با مستندات ،گزارشها،
فيلمه��ا ،عكسه��ا ،ص��ورت
جلسات ،نقطهنظرات معلمان و
دانشآموزان و اوليا).
 بازديدهاي اف��راد متخصص و
مسئولين.
 بازديده��اي معلمان از مدارس
يكديگر.
 تبادل تجربي��ات و نتايج كار با
ديگر مدارس و معلمان.
 استفاده از بازتابها در اصالح
و تغيير برنامه.

پيشنيازهاي الزم براي
كيفيتبخشي به درسپژوهي

 .8سهيم شدن در نتايج و دستاوردها
ل نتايج
و بازتاب و تباد 

 نوش��تن گزارش پاياني (تشريح
فرايند درسپژوه��ي و يافتهها

 معلمان مشتاق و متعهد؛
 زمان مناسب براي اجرا؛
 حمايت س��اير عوامل اجرايي
واحد آموزش��ي (مدير ،معاون،
مربي بهداشت و حتي اوليا)؛
 وجود برنامة درسي با كيفيت؛
 رواب��ط مناس��ب معلم��ان و
هم��كاران در واحد آموزش��ي
(روابط رسمي و غيررسمي)؛
جو همكاري گروهي؛
 وجود ّ
 شناس��ايي دقي��ق مش��كالت
آموزش��ي در فرايند تدريس و
تالش براي رفع آنها؛
 استفاده از ابزارهاي الكترونيكي
در تهي��ه ،بازبيني و ...در اجراي
تدريس.

نتيجهگيري

درسپژوهي در واقع يك روش
پژوهش��ي مش��اركتي معلمان
در كالس درس اس��ت ك��ه از
آن ب��ه عن��وان س��ودمندترين،
كاربرديتري��ن و مؤثرتري��ن
برنامة پرورش حرفهاي معلمان
ميتوان نام برد .درسپژوهي و
فرايند پژوهش مش��اركتي مثل
اقدامپژوهي اس��ت .معلمان در
طراحي ،اجرا و ارزيابي فرصت
مييابند ب��ا يكديگر همكاري،
همي��اري و مش��اركت كنند و
مس��ائل درون مدرسه و كالس
را بكاوند ،جوابي بيابند و آنرا
در عم��ل ب��هكار ببندن��د و در
پايان از عمل آموزشي يكديگر
ارزيابي گروهي داش��ته باشند.
درسپژوه��ي كم��ك ميكند تا
معلمان مشكالت تدريس خود
را به كمك هم حل كنند .اين امر
كمك زيادي به بهبود روشهاي
يادده��ي ميكن��د و در نتيج��ه
دانشآم��وزان درس را بهتر ياد
ميگيرند و آموزش س��ودمندتر
ميشود.

پينوشت ..............................
 »lesson study« .1ب��ه معن��اي پژوهش
مش��اركتي معلم��ان در كالس درس
است.
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