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 چکيده
 فيزیک با نقش آموزش بررسی پژوهش حاضرهدف  هدف:

ادراک  و معلمانیادگيری خودتنظيمی  بر پژوهیدرس رویکرد

 .ها استپایه دهم هنرستان آموزاندانش حل مسئله

آزمون و پيش طرح با آزمایشی نيمه روش اب پژوهش این روش:

دختر  آموزاندانش و دبيران آماری، جامعه. شد انجام آزمونپس

 بههای شهرستان بهارستان تهران است که هنرستان دهم پایه

 14 و آموزدانش  50نمونه حجم با ایچندمرحلهای خوشه روش

 دفیتصا روش به کنترل و آزمایش گروه دو در و انتخاب دبير

قبل و معلمان  یادگيری خودتنظيمی  پرسشنامه. گرفت قرار

در گردید.  تکميل دبيران تدریس پژوهی توسط اجرای از پس

به تدوین طرح درس پرداختند که  معلمان توجيهییک جلسه 

 اجرای از قبل آزمونشد. پيش اجرا درس کالس دو مرتبه در

ه ادراک حل مسئل پرسشنامه از استفاده با درس طرح

 در. شد آزمایش گرفته گروه فيزیک از به نسبت آموزاندانش

 گرفته پرسشنامه از استفاده با آزمونپس نيز، دوره اجرای پایان

، ميانگين(آمار توصيفی  هایشاخص ها ازداده در تحليل. شد

 استفاده (کوواریانس استنباطی )تحليل آمار و معيار( انحراف

 .گردید

 رویکرد فيزیک با آموزش که داد شانن بررسی نتایج ها:يافته

است، اما بر  معلمان مؤثر خودتنظيمییادگيری  بر پژوهیدرس

ها آموزان هنرستانکنترل شخصی ادراک حل مسئله دانش مؤلفه

 معناداری ندارد. تأثير

 

ادراک حل  ،خودتنظيمی پژوهی، یادگيریدرس ها:کليد واژه

 مسئله، درس فيزیک

 

Abstract  

Purpose: The purpose of this reaserch is to 

examine the role of physics education with 

lesson study approach on teacher self-

regulation learning and problem-solving 

perception of the tenth grade of conservatories 

students of Baharestan City. 

Method: This research was carried out using a 

semi-experimental design with pre-test and 

post-test design.The statistical population of 

the study was teachers and female students of 

tenth grade of conservatories in Baharestan of 

Tehran who were selected by multi-stage 

cluster sampling with a sample size of 50 

students and 14 teachers and were randomly 

assigned into two groups of experiment and 

control. Self-Regulatory Learning 

Questionnaire Teachers completed before and 

after the implementation of teaching research 

by teachers. At a briefing, teachers taught the 

lesson plan, which was conducted twice in the 

classroom. Pre-test before the implementation 

of the lesson plan was taken from the 

experimental group rather than physics using 

the student's problem-solving perception 

questionnaire. At the end of the course, post-

test was performed using a questionnaire, too. 

Descriptive statistics (mean, standard 

deviation) and inferential statistics (covariance 

analysis) were used to analyze the data. 

Findings: The results of the study showed that 

physics education with the approach of lesson 

study is effective on teachers' self-regulation 

learning, but there is no meaningful effect on 

the personal control component of problem-

solving perception among students of 

conservatories. 

Keywords: Lesson Study, Self-Regulatory 

Learning, perceived Problem-Solving, Physics 

lesson. 
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 و بيان مسئله مقدمه

 نظام که اندداشته زمينه این ای درفزاینده هاینگرانی دهةگذشته چند در جهان کشورهای از بسياری

 موفقيت با توأم زندگی و کار برای الزم دانش و هامهارت پرورش برای کافی آمادگی ،وپرورشآموزش

بهبود  برای تالش ها،دغدغه این به واکنش در. دهدنمی خود روندانشه به امروزی پيچيدة جامعة در را

 از بسياری ،حالدرعين. است شده واقع هدف آموزشی هایریزیبرنامه ها وروش آموزشی، سيستم

 سنتی هایدیدگاه مبتنی بر و گذشته تدریس هایروش از متأثر، پذیرفته شده آموزشی هایشيوه

، آموزاندانش به اطالعات و هاواقعيت انتقال و در کنندمی بيان را تدریس اصل که هستند رفتارگرایانه

 به سنتی تدریس از گذر یعنی مهم موضوع این به توجه . ضرورت(,Aghazadeh 2009)اند ناموفق

 تدریس روش در معلمان مشارکت. داشت مدنظر را هاآن باید که است داشته تغييراتی نوین، تدریس

 نوین تدریس  هایروش آفرینش برای تحقيق و جستجو( ,Santrock 2010) 1فرهنگی کردیروی مثابة به

(Lund, 2013 and Halvorsen ) 2زبا   هایکالس  فرهنگ  اشاعة و (Schreurs, Bacsich, Bastiaens,  

Mosadeghi Nik, 2015 and Reynolds, 2010; Bakhtiari and Frankbristow) 3تدریس علم توليد 

(Momeni, 2015) در را موارد این بيشتر هرچه بتواند که رویکردی پس هاست؛روش دگرگونی حاصل 

 ریزان برنامه از بسياری توجه اخير ساليان در که مؤثر رویکردهای از یکی. بود خواهد ترموفق، بگيرد بر

 به در یدکاربر و عملی پژوهش . امروزه،است 4پژوهیدرس کرده، جلب خود به را درسی و آموزشی

 کارگزاران هایدغدغه از یکی است گرفته قرار موردتوجه ازپيشبيش درسی هایبرنامه درآوردن اجرا

 درون مشارکتی پژوهش ویژهبه پژوهش گسترش درسی هایبرنامه مجریان و آموزشی سياستگزاران و

 که است رسد کالس در معلمان مشارکتی پژوهشی روش واقع در پژوهیدرس .است کالس و مدرسه

 ژاپن مدارس در ای معلمانحرفه برنامه پرورش مؤثرترین و ترینکاربردی سودمندترین، عنوانبه آن از

 بياموزند، را یادگيری و آموزش نظری مبانی معلمان اینکه از بيش پژوهیدرس در. است شده یاد

 تدریس، خودارزیابی هایروش ارزیابی یادگيری، -یاددهی فرآیند به مربوط و کاربرد علمی هایمهارت

 تواندمی معلم پژوهی،در درس. (Bahrami and Morsali, 2012)آموزند می را آموزشی هایفعاليت و

 Affandi and)بخشد  بهبود کند، آموزان کمکبه دانش تواندمی که را خودای حرفه عملکرد آزادانه"

Yulia, 2018) .گرددمی باز ژاپن در بيستم قرن اوليه هایسال به پژوهیدرس عملی و اجرایی ازلحاظ. 

 با .(Fernandez and Yoshida, 2004) یافت عموميت ژاپن تمام در 1960 دهه اواسط تا روش این

 راهنمایی ابتدایی و مدارس بيشتر در مشترک فعاليت یک همچنان ولی نيست اجباری قانون طبق اینکه

 .است شده ژاپن آموزشی نظام در گرفیش تحوالت موجب که (,Lewis 2002) است ژاپن

                                                           
1. Cultural Approach 

2. Open Class Culture Outreach 

3. Production of Teaching Science  

4. Lesson Study 
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 عنوان تحت1989 سال  در استيگلر و یوشيدا تحقيق نتيجه انتشار با متحدهایاالت در پژوهیدرس

 ,Chokshi and Fernandez) گرفت قرار موردتوجه"آمریکا و ژاپن در ریاضيات آموزش هایتفاوت"

 و توسط لوئيس "ژاپن تربيت و متعلي اصالح و پژوهیدرس" کتاب انتشار با . سپس(2004

 درس کالس در ژاپن ابتدایی معلمان آموزشی هایفعاليت اصالح چگونگی دربارهکه   (1998)تسوچيدا

 و ریاضيات المللیبين مطالعه سومين نتایج انتشار با 1999 سال در نهایتا  . یافت بيشتری گسترش بود،

 در هيبرت و استيگلر توسط "آموزشی شکاف" تابک انتشار و ژاپن توجهقابل درخشش )تيمز( و علوم

 از بسياری در حاضر حال در. آورد دست به را خاصی جایگاه تربيت و تعليم اندیشمندان تمام بين

 هایگروه مالزی و سنگاپور انگليس، استراليا، چين، کانادا، آلمان، قبيل از کشورهایی و آمریکا هایایالت

 .(Smite, 2008)است  فعال یپژوهدرس هایچرخه از شماریبی

این رسد. به بيش از یک قرن می در ژاپنپژوهی معتقداست که تاریخ درس( Fuji, 2013) فوجی    

روز اجرا  های مدرسه هرفعاليت در شود واحساس می جاهمهدر برای معلمان ژاپنی مانند هوا  رویکرد

 در آموزشی بهبود کيفيت منظوربه ژاپن مخصوصا  کشورها از یبسيار سياست و گردد. برنامهمی

 فرآیند سازیغنی و معلمان ای کردنحرفه و توانمندسازی بر مبتنی یکم و بيست قرن آغازین هایسال

 تدریس فعاليت بهبود اوليه مسئوليت ژاپن است. در پژوهیدرسرویکرد  اساس بر یادگيری و آموزش

 مستمر فرآیند توصيف برای که ی استاکلمه "1کنشيو کونای"است، شده گذاشته معلمان عهده به

 را خود آموزشی فعاليت کههنگامی ژاپنی معلمان و رودمی کارهب مدرسه در ای معلمانحرفه پرورش

ای مجموعه شامل شود،می اداره معلمان توسط که "کنشيو کونای". شوندمی درگير آن در کنندمی آغاز

 با معلمان دهندمی تشکيل را مدرسه بهسازی از امعیج فرآیند هم با که است مختلف هایفعاليت از

 کار ویژه هایکميته در نيز و متفاوت درسی موضوعات یا مختلف تحصيلی هایپایه با هاییگروه در هم

 بر و تعيين را اهداف که مدرسه بهسازی برنامه یک توسط های مختلفگروه های اینفعاليت کنندمی

 کونای"های بخش ترینرایج از یکی شودمی هماهنگ کندمی ظارتن های ساالنهپيشرفت وها کوشش

 دارای اغلب پژوهیدرس ژاپن از خارج است. در (جوگيوکن کيو) پژوهیدرس یا درس مطالعه "کنشيو

 تحقيق درس، از پس شده انجامهای بازتاب مبنای بر درس طرح آن در کهاست ای چرخه ساختار

 تعداد ،روازاین و ندارد وجودای مجموعه قواعد هيچ. گيردمی رارق آزمایش مورد و شده تجدیدنظر

حاضر  در پژوهشاست ولی  متفاوت پژوهیدرس شکل اگرچه(. Jacob, 2018) است متفاوتها چرخه

 برده شده است:   کارمراحل زیر به

تدریس -4طراحی درس )تدوین طرح درس تحقيقاتی( -3 و اهدافتعيين مسئله -2تشکيل تيم -1

-7آن  و اصالحدرس  در طرحتجدیدنظر -6و ارزیابی تدریس اول  گيریگزارش-5 و مشاهدهاول 

تکميل -9آموزش  در فرآیندارزشيابی و بازاندیشی -8)طرح درس اصالح شده(  و مشاهدهتدریس دوم 

                                                           
1. Kounai Kenshuu 
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 Sadeghpour, Shokouhi, Khosravi and) اشتراک گذاشتن نتایج و بهپژوهی گزارش درس

Mousavi, 2016پژوهش پرداخته شده است. شناسیروشموارد فوق در  (. به 

 بُعاد(آماده دساتباه داناش تبادیل وعلمای  کنکااش باا پژوهایهاای درسگروه ،دیگرعبارتبه    

خااطر  رضاایت احسااس خاود جایگااه و وظيفاه برابار در مهاارتی(، )بُعاد تادریس عمل به دانشی(،

 پژوهاای باعااد خودکارآماادی،درس( Lewis and Perry, 2006) کنناادمی نگرشاای( پياادا )بعااد

 Perry, Lewis, Friedkin and) شااودبااا همکاااران می و ارتباااطباارای یااادگيری  انگياازش

Baker, 2009) بااراون اشااتورن .(Brown, 2009)، امکااان  عمومااا پژوهاای معتقداساات کااه درس

گااردد. کنااد و باعااد دقاات در مطالعااه و یااادگيری بيشااتر ماایآمااوزان را فااراهم میدانش در تفکاار

شااود. ایاان رویکاارد یااک ماادل باارای آن های آموزشاای میهمچنااين باعااد ساااخت اسااتراتژی

 کننادمی را دنباالدرس خاود  در کاالسهای آموزشای دسته از معلماانی اسات کاه بهباود شايوه

 و تفکاارمشاااهده درس شااروع بااه درک  نيدر حااآمااوزان شااود کااه دانشچااون باعااد می

 از بخشای عناوانباه معلماان، نباةجاهمه توساعة و رشاد. (Dobig and Groves, 2011)نمایناد

. دارد اهميات نياز آناان آموزشای تجاارب ساازیغنی و بلاو  مفهاوم درک بارای آناان، زنادگی

 راه بهتارین معتقدناد و داننادمی مشاارکتی عملای را یاادگيری و آماوزش ژاپنای، معلماان بيشاتر

 باه اشاتراک را تجاارب ها وهایاد تاا اسات های یاادگيریفرصات فراهم سااختن معلمان، بازآموزی

 و یااادگيری هااای کوچااکگروه در بحااد طریااق از را تربيتاای عماال بازاندیشاای و بگذارنااد

. (Bakhtiari and Mosadeghi Nik, 2015) دهناااد انجاااام مااارتبط کااااری هایشااابکه

 در جدیااد هایایاده کااوش جهاات ملای ساطوح در را پژوهایدرس های پژوهشای،ساازمان

- تحقيقای روشای عنوانباه پژوهایدرس ،کننادمی اجارا یاادگيری و یدرسا هایبرناماه خصاو 

 کارآمادی خاود افازایش آن تارینمهم کاه دارد آموزشای نظاام بارای متعاددی فوایاد عمليااتی

 هااایفهمیکج کاااهش منتقااد، دوسااتان طریااق از یااادگيری آنااان، توانمندسااازی معلمااان،

 Erfani, Shobeyri, Sahabatanvar) اسات یاادگيری آناانیاادهی فرآیناد بهباود و آماوزاندانش

and Mashayekhipour, 2016 .)از یکاای پژوهاایدرس کااه دهناادمی نشااان هاااپژوهش 

 بارای معلماان » عمال حاين یاادگيری» از تارس بار غلباه توانمندساازی فرایندهای تریناثربخش

 آزماایش هبا و انتقاادی تفکار و خالقيات تارویج تغييار، بارای همکااران و خاود باه رسااندنیاری

 ایجااد در پژوهایدرس کاه گفات تاوانمی رو،ازایان اسات؛ ذهنای هاایفار پايش درآوردن

 حاال در دائماا  معلماان چراکاه دارد؛ بادیلبای نقشای آن ساازیفرهنگ و یادگيرناده ساازمان

 .(Hiebert and Morris, 2012) ها هستندفرضيه آزمایش و سازیفرضيه یادگيری،

هحرف جامعه یک در یادگيری و دهدمی ترویج را یادگيری فراشناختی، که است این یک فرضيه    

 ارزشمند یادگيری چنين ترتيباینبه(. Jagals and Vand, 2018بخشد )بهبود می را فراشناخت ای،
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 1معلمانپژوهش یادگيرندگان خودتنظيمی  در اینبا توجه به اینکه . پژوهی استدرس انجام در

 دراجرای یادگيری خودتنظيمی  در کننده مهمیمعلم عامل تعيينظيمی نایی خودتنتواهستند، 

 های یادگيری خودتنظيمی خود را با مهارت رویکردهای هدایتگر معلمان خودتنظيم، مدارس است.

 طوردر ارتقای آن به و دهندمیارائه فهم بهتری از فرایند یادگيری خودتنظيمی  و کنندمیهماهنگ 

 (.Peeters, Debacker, Reina, Kindekens, Buffel and Lombaerts, 2014) کنندمیثری عمل مؤ

 را خود شناخت تا گيرندمی کاربه افراد که است راهبردهاییخودتنظيمی  داشت اذعان توانمی    

 ،یادگيری خودتنظيمی که است آن بر Pintrich چنانچه باشند؛ داشته آن کنترل روی برو کنند  تنظيم

 و رفتار انگيزش شناخت، کنترل و تنظيم بازبينی، به آن یادگيرندگان در که است سازنده و پویا یندفرا

 وضعيت کنترل برای های روانیکوشش عنوانبه ،(. خودتنظيمیPintrich, 2000پردازند )می خویش

ودتنظيمی . خ(Buhrau and Sujan, 2015) است شده تعریف باالتر، اهداف به  دستيابی جهت درونی،

 بر مبتنی زمينه این در اوليه مطالعات. شد مطرح Bandura  سوی از 1967 سال از که استای سازه

 مطرح اجتماعی و خانوادگی  -فردی گوناگون هایزمينه در که بود کلمه عام معنای بهخودتنظيمی 

 از کشيدن دست و شروع کردن توانایی" :کرد تعریف گونهاین راخودتنظيمی  بندورا درواقع. شد

 انجام انداختن تعویق به توانایی و آموزش و های اجتماعیموقعيت مقتضيات، با های مطابقفعاليت

 (. Hasanpour, 2009) "هدلخوا یا هدف کارها

 ظرفيت ،حالبااین. کنندمی استفادهخودتنظيمی   توصيف برای "ظرفيت" اصطالح از اغلب محققان    

 تخریب" ازجمله) خود کنترل اقدامات توسط موقت طوربهاست،  محدود عمناب نظر از خودتنظيمی

 آموزش Reider  وVeit   (.Ozhiganova, 2018) است متفاوت فردفردبه از و است یافته کاهش( "خود

 به رسيدن برای ،راهبردها گسترش و اهداف تنظيم پویای انگيزشی سيستم عنوانبه راخودتنظيمی  

 سيستم اصلی عوامل عنوانبه که است های هيجانیپاسخ مدیریت نوعی واقع در که ،دانندمی اهداف

 درواقع .(Sobhaninezhad and Abedi, 2007) است مربوط شناختی فرایندهای به انگيزشی،

 توانایی از نظرصرف را یادگيری فرایند توانندمی یادگيرندگان که دارد این به اشارهخودتنظيمی  

 عنوانبه(. خودتنظيمی Kadivar, 2008کنند ) تسهيل محيط، بودن مساعد صرفبه و یقبل یادگيری

 اساسی مفهوم دو دارای گریخودتعيين نظریه. است شده خودتنظيمی شناخته نظریه مفاهيم از یکی

خودیابی  ،خودگردان یابی-جهت شامل علّی یابیجهت. است زندگی اهداف و علّی یابیجهت عنوان تحت

 ,Salarifar, Pouretemad, Heidari and Asgharnejadfaridاست ) شخصی یابیجهت شده و لکنتر

 یکسری برخوردارند،خودتنظيمی  یادگيری مهارت از که دانشجویانی معتقد است (. زیمرمن2011

 :لشام هاییویژگیکنند؛ می متمایز ندارند را مهارت این که از دانشجویانی را هاآن که دارند هاییویژگی

 چگونگی-3زمان،  ریزیبرنامه برای تالش و کنترل-2، شناختی راهبردهای از استفاده گونگیچ-1

                                                           
1. Teacher Self-Regulatory Learning 
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 ساختن و خلق چگونگی-4شخصی،  اهداف به دستيابی برای ذهن فرایندهای کنترل و ریزیبرنامه

 و تحصيلی تکاليف تنظيم و کنترل در شرکت برای کافی کوشش و تالش -5مناسب،  یادگيری محيط

 توانمیآموزان برای دانش 1در مورد ادراک حل مسئله .(Garman, 2004 and Montalvo)کالس  جو

 بر باشند قادر که است افرادی پرورش مدرن، تربيت و تعليم هاینظام مهم اهداف از یکی گفت که

. (,Alborzkouh 2011کنند ) غلبه آسانیبه اجتماعی در محيط و روزمره زندگی در مشکالتشان و مسائل

 فرایند در. دهند ارائه مشکالت حل برای آموزاندانش برای را یادگيریهای فرصت باید معلمان

 حلهای مهارت. است معلم وظایف ترینمهم از یکی درست یادگيری استراتژی انتخاب یادگيری،

د آور دست به مناسب یادگيریهای استراتژی با یادگيریهای فعاليت طریق از توانمی را مسئله

(Riswan and Kadir, 2018فرایند .) فرآیند توسعه جهت در یادگيری درست استراتژی انتخاب 

 مسائل حل در را پذیرانعطاف هایگيریميمتص تا دهدمی اجازه دانشجویان به ،دارمعنی یادگيری

 فختلمهای استراتژی با را مشکل مسائل حل در یپذیرانعطاف با آموزاندانش. کنند اتخاذ ریاضی

 عميق تقویت تازه، مطالب شروع از قبل باید معلم یادگيری، استراتژی به توجه بر عالوه. کنندمی حل

 کند.  فراهم را پيشين مطالب از

 هدفمندانه هایمشیخط موجب و است سازگاری و مشکل بر متمرکز مقابله از نوعی مسئله حل      

 نموده، توليد را مختلف هایحلراه و کرده تعریف را مسئله آن ةوسيل به افراد که شودمی خاصی

 بدان که است درمانی روش مسئله حل آموزش. دهندمی انجام را حلراه یک و کرده گيریتصميم

 بين هایموقعيت با آمدن کنار برای خود مؤثر شناختی هایمهارت مجموعه از تا آموزدمی فرد طریق

 بسياری با جههامو برای ابزاری حکم در تواندمی مسئله حل رویکرد. کند استفاده آفرینمشکل فردی

 و شایستگی و استقالل چون عباراتی با اغلب مسئلهحل . باشد هاآن حل و موقعيتی مشکالت از

 مسئله حل مردم از بسياری نظر در. (Goldfrid and Deyvidson, 2011) شودمی توصيف نفساعتمادبه

 آموزش افراد به رویکرد این (. درAtkinson and Hylgard, 2012) است اندیشيدن نمونه ترینعالی

 اختيار در را روشی رویکرد کنند. این استفاده خود بر مسائل غلبه برای منظم یاز روش تا شودمی داده

 بر مسائل بيشتری کنترل احساس و شوند مواجه مناسبی نحو به آینده در با مسائل تا گذاردمی افراد

 دارند، اختيار در مشکالت با برخورد برای که را منابعی یکردرو این از با استفاده راداف. باشند داشته

 پيچيده فعاليت یک نيز ریاضی مسئله . حل(Houghton and Salkvvs, 2007) دهندمی تشخيص

 هایآگاهی به هامهارت و مفاهيم اصول، اکتساب بر عالوه آن، در موفقيت که آیدمی حساببه شناختی

 است ها وابستهنادانسته جبران ها ودانسته از استفاده چگونگی و خود هاینادانسته ها ودانسته زا فرد

(Soleymannejad and Hosseyninasab, 2012). نقطه مثابهبه مسئله حل توانایی کهاین به توجه با 

 ریاضی زمينه در یمطالعات انجام اصلی دليل آن یادگيری ؛ وشودمی نگریسته های انسانتوانائی اوج

                                                           
1 perceived Problem-Solving 
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 شمار مهمی به عامل تحصيلی عملکرد و اجتماعی یافتگی سازش در مسئله آميزموفقيت حل ،است

 دارد ارتباط تکليف در موفقيت و بخشینظم خود استقالل، مقابله، هایمهارت با توانایی این و رودمی

در حل مسئله . (Bakhtiyari, 2001) کند  جلوگيری آتی یادگيری و اجتماعی از مشکالت تواندمی و

نيست. مهم آن است که در اثر حل مسئله،  مدنظربخصوصی برای یک مسئله ویژه،  حلراهپيدا کردن 

بب باشد. به همين س تعميمقابلهای دیگر یک اصل یا قانون انتزاعی به دست آید که برای موقعيت

های تبيشتری به موقعي پذیریانتقالها از حل مسئله، از سایر یادگيری آمدهدستبهاست که یادگيری 

 تمام رشد به معنای وپرورشآموزش. (Khoshkam, Malakpour and Molavi, 2008) جدید دارد

. (Safi, 2014) است اجتماعی فرایند و مؤثرترین دشوارترین ،ترینپيچيده استعدادها، و هاتوانایی

ذهنی باالیی برای  و درکپيرامون  با محيط سازگاری ،دقت ،تمرین آموختن فيزیک احتياج به تمرکز،

فهم به شمار  و سخت دیرفهمهای آموزان، فيزیک جزء درسبسياری از دانش برای شناخت آن دارد.

 داخل در شده انجام هایمطالعات و پژوهش حجم است که ذکرقابل(. Beygzadeh, 2014آید )می

 تعدادی به ادامه در که موجود است سایر کشورهاتحقيقات  ی ازتوجهقابل نتایج ولی است، ناچيز کشور

 شده است: اشاره هاآن از

 پژوهیدرس تأثير بررسی به تحقيقی ( درKhakbaz, Fadaei and Musapur, 2008همکاران ) و خاکباز

 که داد نشان آنان هایداده تحليل از حاصل نتایج پرداختند ریاضی معلمانای حرفه ةتوسع بر

 از استفاده گرچه گردد مطرح ای معلمانحرفه ةتوسع در مطلوب الگویی عنوانبه تواندمی پژوهیدرس

 ذکر توانمی را یهایحلراه هاآن از یک هر برای اما است مواجه اجرایی موانع و مشکالت با پژوهیدرس

افراد  که داد نشان (Nota, Soresi and Zimmerman, 2004) همکارانش نوتا و هاپژوهش. کرد

 نشان رضایتمندی خودکنترلی، ،در انگيزه افزایشی ،بخشینظمخود  هایمهارت در کنندهشرکت

 ,Jelvegar) و همکاران گرجلوه. (Mousavi, Peyvastehgar and Pourshahriyari, 2012) دهندمی

Karashki and Asghari, 2014 )حل مسئله برخودتنظيمی  آموزش تأثيرعنوان  با تحقيقی در 

 ارتقای برای کودکی دورة طول درخودتنظيمی  آموزش که اندرسيده نتيجه این به کودکان اجتماعی

 Erfani and) همکاران و عرفانی است. ضروری دختران و پسران برای اجتماعی ةمسئل های حلمهارت

et al., 2016) مهارت تدریس و دانش بر پژوهیدرس آموزش هایاثربخشی دوره عنوان باای مقاله در 

 های یادگيریفرصت یادگيری، هاینظریه کاربرد که یافتند دست نتيجه این به ابتدایی، دورة نمعلما

 در درس کالس مدیریت و کاری هایانگيزه آموزشی، وسایل از استفاده و ارزشيابی کاربرد به نگرش و

 ,.Nota and et al) همکارانش تحقيقی نوتا و است. در عادی معلمان از بيشتر پژوهیدرس معلمان

 نشان آن نتایج که پرداختند یپذیرانعطاف و تحصيلی شرفتيو پخودتنظيمی  رابطه بررسی به (2004

 تحصيلی پيشرفت و یادگيری در بودند، کرده استفادهخودتنظيمی  راهبردهای از که دانشجویانی داد

 زمان مدیریت جویاندانش این درخودتنظيمی  مهم راهبردهای از یکی. اندکرده عمل بقيه از ترموفق

  . بود
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ریاضی  بهبود آموزشدر پژوهشی تحت عنوان  (Lewis, Perry and Hurd, 2010)همکاران  لویيس و

باعد بهبود  فقطنه ،ایحرفه معهو جاپژوهی، نشان دادند که توسعه دانش معلمان درس قیاز طر

ا بژوهشی شود. پنيز میپژوهی درس باعد بهبود مکانيزم آموزش در بلکه شود،های درسی میبرنامه

ایاکال و آن اآن بر آموزش توسط جاولی ان ون س و اثراتمعلمان  بر ادراکپژوهی درس ثيرأت عنوان

(Sickle, 2011 )را ثيرأت ترینبزرگ پژوهیدرس -1دهد که: های مطالعه نشان میانجام گرفت. یافته 

 اب توانند خود راتدریس پژوهی می وسيلهبههای خود طریق بهبود توانایی از دارد و هاآنتدریس  در

پژوهی تمرین درس -2آموزان سازگار کنند.یادگيری دانش یازهايو نهای آموزشی استراتژی

ز اآموزان یادگيری دانش ثير مستقيم درأت و دهدتدریس معلمان افزایش می را برای نفساعتمادبه

 در که معلمانی داد نشان خود تحقيق در( Dudley, 2013دودلی )همکاران دارد.  همکاری با قیطر

 منابع آوری فراهم ضمن، اندشده مندبهره های آنآموزش از یا و کنندمی شرکت پژوهیدرس هایدوره

 . وایلینمایند حل بهتر را آموزشی مسائل تا کنندمی کمک هاآن به ،علمانم دیگر برای جانبی اطالعاتی

(Wiley, 2013) ،پژوهی درس تأثيروکيفی ارائه اطالعات کمی معلمان در از بازخوردخود  در پژوهش

 و پژوهی منجر به رشدای درساست که رویکرد حرفه از آنهای او حاکی یافته اشاره نموده است،

 گردد. حل مسئله می یهاو مهارتانتقادی  تفکر ،تفکر خالقتوسعه 

 گروه یک لمانای معحرفه رشد بر هاآن بيشتر که گرفت نتيجه توانمی هاپژوهش این کلی بررسی با

 گرفته انجام خا  فلسفی مبانی با آموزشی دیگری نظام در یا اندداشته تأکيد علوم و ریاضی مانند ویژه

 تعریف مشخص اجتماعی بستر در و فرهنگی رویکردی را آن پژوهیدرس مبدعان کهدرصورتی است،

 یريادگیبر پژوهی درس رویکرد هایی که به بررسی نقش آموزش فيزیک بابنابراین پژوهش. کنندمی

ن آموزاحل مسئله دانش بر ادراکپژوهی رویکرد درس معلمان و نقش آموزش فيزیک باخودتنظيمی 

شوند، لذا انجام چنين پژوهشی ضرورت و اهميت خاصی پرداخته باشد بسيار اندک است و یا یافت نمی

 : انددادهخود قرار  های زیر را در دستور کاراز نظر پژوهشگران داشته و پاسخ به فرضيه

مان معل خودتنظيمیپژوهی بر یادگيری آموزش فيزیک پایه دهم هنرستان با رویکرد درس -

 است. مؤثر

آموزان ادراک حل مسئله دانش پژوهی برآموزش فيزیک پایه دهم هنرستان با رویکرد درس -

 است. مؤثر

ها و دروسی مانند ی در هنرستانپژوهرویکرد درس کارگيریبهابتکار و ارزشمندی این پژوهش در 

 .استپژوهی متفاوت درس هایروشفيزیک و همچنين آشنایی با 
 

 پژوهش يشناسروش

 این در . کمی است هایروش نوع از آن ماهيت که بوده های کاربردیپژوهش زمره در حاضر پژوهش

 استفاده آزمونپس – آزمونپيش با همراه و کنترلآزمایش  گروه طرح با نيمه آزمایشی روش از پژوهش
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های هنرستاندهم  پایه دختر آموزاندانش و دبيران کليه پژوهش این آماری جامعه. است شده

 ایچندمرحلهای خوشه ،گيرینمونه روش. بود 96 -97 تحصيلی سال در ( تهران1بهارستان ) شهرستان

 تمامی اعضایعدم امکان تهيه فهرست با توجه به تعداد زیاد مدارس متوسطه دوم منطقه و  زیرا است؛

 گيرینمونه صورتبهها ای هنرستانزیاد نياز خواهد داشت از روش خوشه و هزینه دقتبهجامعه که 

 گيرینمونهشوند، این تصادفی انتخاب شدند و سپس عناصر نمونه اصلی طی چند مرحله انتخاب می

 ونهدر نم موردنظرمتغير  و تغييراتب شده دقت بيشتری دارد، چون از پراکندگی سطح جامعه انتخا

مدارس دوره دوم متوسطه این شهرستان،  ميان تغييرات در جامعه باشد. لذا از تواند معرفمی

 پژوهش اجرای جهت تصادفی صورتبهنفر است  618 هاآن( که تعداد ایو حرفهها )فنی هنرستان

نفر،  293ن، هنرستان دخترانه به تعداد دو هنرستان این شهرستا بين از بعد مرحله در. انتخاب شد

دو  .استانتخاب گردید. این هنرستان دارای چهار کالس پایه دهم در دو رشته حسابداری و کامپيوتر 

 کنترل به روش و آزمایش گروه دو در رشته حسابداری انتخاب و( و چهارده دبير آموزدانش 50کالس )

دو  در این( ایو حرفهها )فنی ه درس فيزیک برای هنرستانالزم به ذکر است ک گرفت. قرار تصادفی

دهند. لذا اجرای رویکرد آموزان چندان اهميت نمیشود و دانشمی عمومی محسوبرشته جزء دروس 

 الزم اطالعات گردآوری منظوربه پژوهش این است. در موردتوجهمندی ایشان پژوهی جهت عالقهدرس

 شد: استفاده ذیل ابزارهای و هاروش از پژوهش هایفرضيه بررسی جهت

پرسشنامه  -جان، معلمخودتنظيمی  پرسشنامه -ب پژوهی،درس رویکرد با درس طرح اجرای -الف

فيزیک. بنابراین جهت اجرای تدریس پژوهی معلمان فيزیک  به آموزان نسبتدانش ادراک حل مسئله

بستن  به هم، نحوه 5مبحد از فصل .کنندمیتهيه طرح درس انتخاب  را برایمبحثی از کتاب درسی 

سپس توجيه معلمان و همچنين نحوه اجرای طرح درس کتاب انتخاب شد،  106ها، صفحه مقاومت

 شود:زیر انجام می صورتبه

 1جدول  صورتبهپژوهی را ریزی تيم درسبندی برنامهجدول زمان توانمیقبل از توضيح مراحل  

 تهيه نمود.
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 تيم درس پژوهي يزيرنامهبر يبندزمان(: 1جدول )

ف
دی
ر

 

 

  تاریخ  ی درس پژوهیهاتيفعال

زمان 

تقریبی 

 ازيموردن

  مدعوین 
محل 

 برگزاری
 مالحظات 

1 

 
 ضرورت بيان و آشنایی

 تحقيق انجام
 ***  

60 

 دقيقه
 

مدیر، 

معاون و 

 دبيران

 
دفتر 

 دبيران
 *** 

2 

پژوهی  درس روش معرفی 

 به اشاره و آن مراحل و

 حقيقاتت از برخی

 ***  
60 

 دقيقه
 

مدیر، 

معاون و 

 دبيران

 
دفتر 

 دبيران
 *** 

3 

 

  ***  فيلم نمایش
60 

 دقيقه
 

مدیر، 

معاون و 

 دبيران

 
دفتر 

 دبيران
 *** 

موقعيت  تناسببهاست تا خواننده گرامی  شدهگرفته در نظرخام  صورتبه ***(دار )ستاره یهابخشنکته: در جداول 

 توانمیاست که آن را نيز  موردنظرپاسخ داده شده هم مربوط به مبحد درسی  هایبخشو  درج نمایدخود پاسخ را در آن 

 خواننده گرامی تغيير داد. موردنظربا توجه به مبحد 

 

 3 از معموال  هادیدگاه تنوع تأمين برای پژوهی درس تيم تشکيل تيم: هر -1مراحل تدریس پژوهی: 

 دارای آن به مربوط فرآیندهای و سیو تدر آموزش در که شودیم کيلتش پایههم معلمان از نفر 6 تا

 آن کاهش یا و رفع برای مناسب حلراه و انتخاب شناسایی دنبال به و بوده مشترک مسائل یا مسئله

 هستند.

 ساایر تحصايلی، پایاه دریاک معلماان تعاداد نباودن کاافی صاورت در تايم تشاکيل بارای :تبصره

 نياز هام( باه نزدیاک یهاهیاپا معلماان )ترجيحاا  تحصايلی مختلاف یهاهیپا در مندعالقه معلمان

 بایااد پژوهاای درس تاايم .ناادینمایماا مشااارکت مااوردنظر پایااه پژوهاای درس موضااوع باارای

 صاورتبه باتجرباه معلماان تاا گرفتاه ساالهکی یباساابقه معلام از افاراد هماه و باشاد خودگردان

 یکادیگر باا را خاود و تجرباه داناش و باوده دمتعها هام باه نسابت و کنناد شارکت آن در یکسان

 کنند. مبادله

 :هاتيمسئول و هانقش تعيين

 / راباط تایپيسات، نگارناده، باردار، یادداشات تايم، همااهنگی مسائول اجراياي: يهاانقش -الف

 .و دبير

 تادریس، اجارای و درس طارح تطبياق گرمشااهده تادریس، مجاری :وياژه يهاانقش -ب

 و انآماوزدانش یهااتيفعال و هااواکنش گرمشااهده معلام، یهااتيفعال و هااواکنش گرمشااهده

... 
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 مشخصات اعضاي تيم (:2جدول )
 نام مدرسه

*** 

 مدرسه و تلفن کد استان

*** 

 شماره تماس رابط تيم

*** 

 پایه تدریس کد پرسنلی خانوادگی ونمنام  سمت ردیف

 *** *** *** دبير 1

 *** *** *** دبير 2

 *** *** *** دبير 3

 *** *** *** معاون 4

 *** *** *** مدیر 5

 

 در طرح کنندهشرکتو همه دبيران  و معاونباید به تعداد مدیر  ،2شماره  جدول هایردیفتعداد     

 باشد.
 نقش اعضاي تيم و تعيين کارتقسيم(: 3جدول )

 نام و نام خانوادگی  نقش  ردیف

 ***  مجری تدریس اول/ دوم  1

 ***  گران تطبيق طرح درس و اجراگر یا مشاهدهمشاهده  2

 ***  های معلمگران فعاليت و واکنشگر یا مشاهدهمشاهده  3

 ***  آموزانهای دانشگران فعاليت و واکنشگر یا مشاهدهمشاهده  4

 .شودمیبار برای تدریس دوم تهيه یک برای تدریس اول و بارکی ،مرتبه دو ،3شماره  جدول

 درس هایفعاليت مجموعه انجام با تيم که است وضعيتی بيانگر : اهدافو اهدافتعيين مسئله  -2

 تيم فعاليت محور جزئی تا کلی از آموزشی اهداف تبيين و شناسایی با است آن تحقق دنبالبه پژوهی

 پژوهی درس اهداف شد. خواهد مشخص هم مشاهده و تدریس و درس طراحی یعنی بعدی مراحل در

 تقویت فيزیک یا به انآموزدانش عالقه برانگيختن مثل) بلندمدت هدف یک صورتبه توانمی ار

به حل مسائل  چگونگی از انآموزدانش فهم بهبود) مدتکوتاه هدف یک و( انآموزدانش نفساعتمادبه

 کرد. بيان( هامقاومتبستن سری و موازی  هم

 براساااس درس طاارح تاادوین ایطراحاای درس )تاادوین طاارح درس تحقيقاااتی(: باار -3

 مشاترک عناصار اگرچاه شاودمی اساتفاده مختلفای الگوهاای از یاادگيری و آماوزش رویکردهاای

 روش و ابازار تادریس، فرایناد ویاژه، اهاداف کلای، هادف) اسات یکساان هاادرس طارح بيشاتر در

 یالگاو در دارد وجاود جزئياات ساطح در هااییتفاوت اماا( ارزشايابی و تکلياف تعياين تادریس،

 تعریاف باا آموزشای طراحای یاک تاا کننادمی تاالش جمعای طورباه معلماان آموزشای طراحای

 معلام هاایفعاليت یاادگيری، هاایفعاليت باه آماوزدانش هاایالعملعکس یاادگيری، هاایفعاليت

 دریافات بارای را درس طارح شادهآماده ناویسپيش و دهناد انجاام ارزشايابی، ماورد نکاات و

 .کنند ارائه مدرسه انمعلم شورای به بازخورد
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 (: چهارچوب پيشنهادي طرح درس تحقيقاتي4جدول )

 

 مشخصات کلی

 طراحان طرح

 درس

*** 

 نام مدرسه

*** 

 و نوعجنسيت 

 مدرس

*** 

 پایه تحصيلی

 دهم

 نام ماده درسی

 فيزیک

 تاریخ جلسه

*** 

 مجری تدریس و پایهنام 

*** 

 انآموزدانشتعداد 

 نفر 25

 زمانمدت

 تدریس

 قهدقي 40

 موضوع درس

 هامقاومتبستن  به همنحوه 

 

 آن هایرابطهو  هامقاومتبستن  به هم با انواعآشنایی  هدف کلی

 کل مدار و ولتاژجریان  و محاسبه هامقاومت تکتک و ولتاژمحاسبه جریان -بستن مدار جزئی هایهدف

 انجام آزمایش -حل مسئله -توضيحی -و پاسخپرسش  روش تدریس

وسایل  و مواد

 آموزشی
 (سنجولت -آمپرسنج -مقاومت عدد چند -کليد -باتری –سيم ) یکیالکترمدار اجزای  -و تختهگچ  -کتاب درسی

 
 تحقيقاتيدرس پيشنهادي طرح درس  هايگام(: 5جدول )

 هایگام

 درس
 زمان

 هایفعاليت

 سؤاالت یادگيری،

 کليدی

ان آموزدانش هایفعاليت

مورد  هایالعملو عکس

 ظارانت

معلم به  هایپاسخ

 که یو نکاتان آموزدانش

 کرد خاطرنشانباید 

و ارزشيابی 

 آن هایروش

 هاییادداشت

 مشاهده

 شروع
10 

 دقيقه

مدار  یادآوری

الکتریکی/ اجزای 

 آن را نام ببرید.

آن به  و آوردنتهيه مدار 

 کالس / شرح آن

 حيو توضتشویق 

 قرار دادنچگونگی 

 در سنجو ولت آمپرسنج

 ارمد

پرسش از شناسایی 

 به هم و نحوه

 بستن اجزای مدار

*** 

 

 ادامه
15 

 دقيقه

افزودن تعداد 

 هاالمپ/هامقاومت

درریسه ها چگونه 

 ؟شوندمیبسته 

 و سؤالفرضی  هایپاسخ

 به همبردن به انواع  یپ

 هامقاومتبستن 

 به همتوضيح انواع 

 انجام ،هامقاومتبستن 

روابط تدریس  آزمایش و

 هاآنبين 

پاسخ پرسش 

 در شدهمطرح

 االت کليدیؤس

*** 

 

 پایان

 بندیجمع)

و 

 (گيرینتيجه

15 

 دقيقه

طرح مسئله و 

رسم شکل و 

چگونگی محاسبه 

 مقاومت معادل

و شکل  در رسمدقت 

 از روابط استفاده

حل مسئله و توضيح 

آوردن  دستبهچگونگی 

مقاومت معادل و 

 استفاده از روابط

و  حل مسئله

و ن جریا محاسبه

 تکتک ولتاژ

و جریان  هامقاومت

 و ولتاژ کل

*** 

 

 تدریس استفاده خواهد شد.( انیدر جرشامل موادی که ) یآموزشاقالم 

 (سنجولت -آمپرسنج -مقاومت عدد چند -کليد -باتری –سيم ) یکیالکترمدار اجزای  -و تختهگچ  -کتاب درسی

 آزمایش گروه معلمان از آزمونپيش طرح درس،مبحد و توجيه معلمان و تدوین  انتخاب از پس     

پرسشنامه را قبل  و کنترلگروه آزمایش  دو ان درآموزدانشهمچنين  ؛ وشودمیگرفته  کنترل گروه و

 .دهندمیآزمون( پاسخ  -پيشاول )تدریس از اجرای 

 رایاج به نسبت تيم، اعضای از نفر یک درس، طرح لياز تکم : پسو مشاهدهاجرای تدریس اول  -4

 در را انآموزدانش و معلمان عملکرد و رفتار اجرا، فرآیند مشاهده ضمن اعضا ریسا کندیم اقدام آن

 درس طرح به ستونی( ندینمایم ثبت طرح درس در شدهینيبشيپ یهاتيو موقع هاتيفعال به واکنش

و  تدریس جریان شاعه،ا و بازنگری ارزیابی، منظوربهشود )می اضافه مشاهده یهاادداشتی عنوان تحت

 (و عکس یبردارلميفمانند استفاده از دوربين ) .شودمی یمستندساز مختلف طرق به یريادگی
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 مشخص زيرا ناعضای تيم  یو جاقبل از اجرا بایستی نحوه چيدمان کالس تعيين شود  در ضمن    

 تيم مطابقت داشته باشد.( یو اعضاان آموزدانش با تعدادباید  هایصندلنمود. )تعداد 

 

 
 يي از چيدمان کالسهانمونه(: 1) شکل

 

 برای را نشستی معلمان تنفس، فرصت یک از و بعد اجرا از تدریس اول: پس یابیو ارز یريگگزارش -5

 را تدریس که معلمی ابتدا نشست این در کنندمی برگزار گرفته انجام مشاهدات و تدریس درباره بحد

یم ارائه را توضيحاتی داده تشخيص که یمشکالت و رفته پيش طور چه درس اینکه ربارهد داده انجام

 و ضعف قوت، نقاط پيرامون را خود نظرات و مشاهدات اجرا، جلسه در حاضر افراد سایر سپس کند

 .ندینمایم مطرح یاصالح پيشنهادات

 در مرحله شدهییشناسا مشکالت اساس بر پژوهشی آن: تيم و اصالحدرس  در طرح دنظریتجد -6

 یادگيری یهایدشوار اساس بر معموال  تغييرات این کندیم ایجاد درس در طرح تغييراتی تدریس، اول

 است ممکن گروه .شودمی اند انجامشده آن متوجه مشاهداتشان جریان در گروه که انآموزدانش

 .دهد تشکيل سهجل دوم تدریس برای شدن آماده و درس طرح بهسازی برای بار چندین

 از دیگری گروه به شدهاصالح درس (: طرحشدهاصالحطرح درس مشاهده )و تدریس دوم -7

 معلم اینکه ایو  دهد انجام قبلی معلم همان است ممکن را دوم تدریس .شودمی تدریس انآموزدانش

یم دعوت شدهحاصال درس مشاهده برای مدرسه معلمان همه معموال   .گيرد بر عهده را کار این دیگری

 نيز انآموزدانش اوليای و مدارس سایر از معلمانی مدارس، و منطقه مدیران است ممکن عالوهبه شوند

 شوند. دعوت
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 و یريگگزارش جلسه در همگی مدرسه معلمان فرایند آموزش: شورای یشیو بازاندارزشيابی  -8

و  آموزش حوزه در را یتریکل بمطال دتوانمی کار نیو ا کرد خواهند شرکت دوم تدریس ارزیابی

 دهد. پوشش یريادگی

 است پژوهی درس فرایند آخر مرحله گزارش، اشتراک گذاشتن: تکميل و بهدهی تکميل گزارش -9

 مستندسازی ضمن کار این با و آماده موردنظر درس روی بر پژوهی درس عملکرد از گزارشی آن طی که

 شده داده بازتاب پژوهی درس تيم توسط دشدهيتول یاحرفه دانش ،هاآن کار نتایج و تيم هایفعاليت

 مطالعه و دریافت و دیگران به تيم توسط گزارش ارائه شامل دانش تبادل این گرددیم تبادل دیگران با و

 بازتاب پژوهی درس چرخه کل درباره تيم شودمی پژوهی درس تيم توسط دیگران بازتابی یهاگزارش

 .بگذارد اشتراک به دیگران با است آموخته که را آنچه تا کندیم آماده گزارشی و دهدیم

بپردازد که یک نمونه جدول  یابیخودارزطی جدولی گروه درس پژوهی به  بهتراست ،از اجراپس      

 آورده شده است: لیدر ذپيشنهادی 
 (: خودارزيابي اعضاي تيم درس پژوهي6جدول )

 شواهد ردیف
 مقياس

 مقدماتی متوسط پيشرفته تکميلی

 *** *** *** *** مل روی صحبت دیگرانأت درنگ و 1

 *** *** *** *** بيان کردن نظرات به تفسير 2

 *** *** *** *** مثبت اندیشی 3

 *** *** *** *** علمی صورتبه دهیو اابراز عقيده  4

 *** *** *** *** به دیگران یو پرورشانتقال تجربيات آموزشی  5

 *** *** *** *** معلم یو پرورشآموزشی  هایمهارت و انشبهبود د 6

7 
ینيبشيپگرفتن  نظر تقویت مهارت تدوین طرح درس با در

 الزم یها
*** *** *** *** 

 *** *** *** *** یگرمشاهدهتقویت مهارت  8

 *** *** *** *** ایحرفهایجاد انگيزش  9

 *** *** *** *** مطالب یبندو جمعتقویت مهارت ثبت  10

 *** *** *** *** با اهدافتدریس متناسب  هایروشیادگيری  11

پاسخ داده  (آزمون -)پيش تدریس اول اجرای از قبل را پرسشنامه که انیآموزدانش معلمان و پایان در

 .دهندمیپاسخ آزمون(  -)پس اجرای تدریس دوم از بعد دمجد را پرسشنامه بودند،
 

 ابزار سنجش

 (Khosravi and Rafati, 1998)این مقياس توسط هپنر و پيترسون  :اک حل مسئلهادرالف(مقياس 

چگونگی واکنش افراد به  یريگاندازهو  شانمسئلهاز رفتارهای حل  دهندهپاسخبرای سنجش درک 

 یانهیگز 6و براساس مقياس  گویه دارد 35پرسشنامه این  طراحی شده است. شانروزانهمسائل 

 (،5مخالفم )(، 4مخالفم )(، اندکی 3موافقم )(، اندکی 2موافقم )(، 1موافقم ) امال  ک صورتبهليکرت 

مبنای چرخش تحليل عاملی دارای  رسشنامه حل مسئله برپاست.  شدهبندیدرجه( 6مخالفم ) کامال  
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با  AAاجتناب  –عبارت، سبک گرایش  11با  PSCزیر مقياس مجزا است: اعتماد به حل مسائل  3

از پرسشنامه برای اهداف پژوهشی است و  عبارت 3عبارت.  5با  PCکنترل شخصی  عبارت، 16

است.  شدهشیآزماتنظيم و  هایآزمودندین نمونه از رسشنامه حل مسئله با چنپ .شودمین یگذارنمره

 به هااسيمق اعتبار خرده. است 85/0 تا 72/0االیی با مقادیر آلفا بين )روایی( بدارای همسانی درونی 

برای مقياس کلی محاسبه شده است.  90/0و  PC،84/0 :AA،85/0 :PSC: 72/0 ترتيب با ضرایب

که مربوط به متغيرهای شخصيتی  کنندمی گيریاندازهرا  هاییسازهروایی آزمون نشان داد که ابزار، 

ته له دو هفای مرکز کنترل هستند. پایایی بازآزمایی نمره کل پرسشنامه در فاصمالحظهقابل طوربهو 

گزارش شده که بيانگر این است که پرسشنامه حل مسئله ابزاری پایا  89/0تا  83/0از  ایدامنهدر 

 برای سنجش توانایی حل مسئله است.

 برای سنجش (Ghaedifar, 2012) 1این مقياس توسط ميلر و براون معلمان: مقياس خودتنظيمي ب(

خرده مقياس  7گویه تشکيل شده است و دارای  63خودتنظيمی ساخته شده است و از  هایمؤلفه

طرح  سؤال 9لفه ؤم ، اجرا و سنجش( است. برای هرریزیبرنامه، بررسی، اندازیراه)پذیرش، ارزیابی، 

با یک مقياس ليکرت این پرسشنامه  معکوس هستند. سؤال هاآنگویه از  26 ؛ کهشده است

( 5موافقم ) کامال ( و 4(، موافقم )3(، نامطمئن )2) (، مخالفم1مخالفم ) کامال  صورتبه یادرجهپنج

 تکتکآوردن امتياز کلی پرسشنامه، مجموع امتيازات  به دستبرای  .سنجدیمرا  افراد  خودتنظيمی

آوردن امتياز مربوط به هر بعد، مجموع امتيازات  به دست. برای ندینمایمرا با هم محاسبه  سؤاالت

بيانگر  239در این پرسشنامه نمره باالتر از  .ندینمایمبا هم محاسبه آن بعد را  سؤاالتمربوط به 

 دهندهنشان 213خودتنظيمی متوسط و کمتر از  دهندهنشان 214تا  239خودتنظيمی باال، بين 

اساتيد و متخصصان این  توسط  ميلر و براون خودتنظيمیپرسشنامه  ییروا .استخودتنظيمی پایين 

 % 70 از روش آلفای کرونباخ باالی ميلر و براون خودتنظيمیپرسشنامه  ییایپا .است دشدهیيتأحوزه 

 91/0و همسانی درونی )روایی( آن  94/0کل،  SRQبازآزمایی )پایایی( برای  اعتبار .است آمدهدستبه

 گزارش شده است.

 هاداده وتحليلتجزيهروش 

 22SPSS 2م اجتماااعی نسااخه هااای علااوتحلياال داده ،بندی آماااریبسااته هااا،باارای تحلياال داده

توصاايفی شااامل ميااانگين، انحااراف اسااتاندارد و ضاارایب  هایشاااخص. ه اسااتاسااتفاده شااد

 تحليااال کوواریاااانس چناااد متغياااره روش آمااااری باااوده اسااات. همبساااتگی محاسااابه شاااد.

 برازندگی مدل نهایی گزارش شد. هایشاخص

 

 

                                                           
1 . Miller & Brown 

2. Statistical Package for the Social Sciences (SPSS ……….) 
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 ي پژوهشهايافته

یادگيری خودتنظيمی  بر پژوهی درس رویکرد با فيزیک نقش آموزش بررسی پژوهش این اصلی هدف

 هایداده وتحليلتجزیه منظوربه .بود هاهنرستاندهم  پایه انآموزدانش و ادراک حل مسئله معلمان

 گردید. تنظيم کلی اطالعات جدول در و استخراج هاپرسشنامه از حاصل اطالعات ابتدا پژوهش،

 مساائلهادگيری خااودتنظيمی معلمااان و ادراک حاال یاا هایمؤلفااهميااانگين و انحااراف معيااار     

ارائااه شااده اساات.  8و  7 هایجاادولآمااوزان بااه تفکيااک دو گااروه کنتاارل و آزمااایش در دانش

یااادگيری خااودتنظيمی باارای گااروه آزمااایش و کنتاارل در مرحلااه  هایمؤلفااهميااانگين همااة 

آزماایش بيشاتر از  بارای گاروه شادهمشاهدهآزمون افزایش داشاته اسات، اماا ميازان افازایش پس

آمااوزان گااروه آزمااایش در در دانش مساائلهادراک حاال  هایمؤلفااهگااروه کنتاارل اساات. همااة 

اجتنااب -اماا در گاروه کنتارل مياانگين سابک گارایش؛ افازایش داشاته اسات آزماونپسمرحله 

و کنتاارل  مسااائلاعتماااد بااه حاال  مؤلفااهدو  کااهدرحالیآزمااون کاااهش داشااته اساات، در پس

 اند.دکی داشتهشخصی افزایش ان

 
 يادگيري خودتنظيمي معلمان هايمؤلفهميانگين و انحراف معيار  (:7)جدول 

 کنترل  آزمایش  

 انحراف معيار ميانگين  انحراف معيار ميانگين متغير مرحله

 آزمونپيش

 67/4 17/26  68/3 28/22 پذیرش

 62/3 85/27  58/4 57/24 ارزیابی

 35/3 71/26  11/4 42/24 اندازیراه

 65/3 00/29  87/2 28/26 بررسی

 42/4 42/24  30/3 71/24 ریزیبرنامه

 52/6 44/24  54/4 57/25 اجرا

 04/3 43/26  73/2 14/25 سنجش

 آزمونپس

 13/3 15/30  52/4 85/32 پذیرش

 87/5 14/29  34/4 28/33 ارزیابی

 11/2 85/28  07/2 57/30 اندازیراه

 37/4 14/30  30/3 28/28 بررسی

 55/5 15/25  15/4 57/34 ریزیبرنامه

 33/6 85/27  74/3 00/30 اجرا 

 08/5 28/29  87/2 71/29 سنجش 
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 آموزاندانش مسئلهادراک حل  هايمؤلفهميانگين و انحراف معيار  (:8)جدول 
 کنترل  آزمایش  

 انحراف معيار ميانگين  انحراف معيار ميانگين متغير مرحله

 آزمونپيش

 14/9 36/45  29/6 44/49 اعتماد به حل مسائل

 95/7 36/60  94/7 12/60 اجتناب-سبک گرایش

 16/5 33/15  13/5 16/16 کنترل شخصی

 آزمونپس

 36/6 52/45  48/6 48/50 اعتماد به حل مسائل

 13/6 08/56  85/7 72/64 اجتناب-سبک گرایش

 68/4 56/15  87/4 84/16 کنترل شخصی

 

( استفاده شد. MANCOVAهای تحقيق از تحليل کوواریانس چندمتغيره )برای آزمون فرضيه    

ویلک مورد آزمون قرار گرفت که نشان داد این -مفروضه نرمال بودن توزیع متغيرها با آزمون شاپيرو

(. P<05/0برقرار است ) مسئلهیادگيری خودتنظيمی و ادراک حل  هایمؤلفهمفروضه برای همة 

بود. برای بررسی همگنی ضرایب  21/2و بيشترین مقدار کشيدگی  32/1بيشترین مقدار کجی 

ير با متغ مسئلهیادگيری خودتنظيمی و ادراک حل  هایمؤلفهرگرسيون از کنش متقابل هرکدام از 

ن امر ای های متقابل معنادار نيستند.از کنش کدامهيچبندی استفاده شد، نتایج نشان داد که گروه

مورد آزمون است. نتایج آزمون  هایمؤلفهبيانگر رعایت مفروضه همگنی ضرایب رگرسيون برای همه 

 ها نيز برقرار است.لوین نيز نشان داد مفروضه همگنی واریانس

پژوهی موجب افزایش تحليل کوواریانس چندمتغيره نشان داد آموزش فيزیک به روش درس    

(. با توجه به معناداری λ ،76/437(=5،1)F ،036/0=P=001/0) شودمیان یادگيری خودتنظيمی معلم

قرار گرفت که نتایج آن در جدول  موردبررسی هامؤلفهگروهی مربوط به آزمون چندمتغيره، اثرات بين

یادگيری خودتنظيمی تدریس به روش درس پژوهی بر  مؤلفهآورده شده است. از بين هفت  ،9

، F ،034/0=P(1،5=)42/8ریزی )و برنامه (F ،046/0=P ،584/0=η2(1،5=)601/7ارزیابی ) هایمؤلفه

627/0=η2) معناداری داشته است. تأثير 
 

 يادگيري خودتنظيمي معلمان هايمؤلفهگروهي اثرات بين (:9)جدول 

مجموع   متغير

 مجذورات

درجه  

 آزادی

ميانگين  

 مجذورات

 F   سطح

 معناداری

اندازه  

 اثر

 024/0  738/0  12/0  26/2  1  26/2  پذیرش

 584/0  046/0  01/7  31/134  1  31/134  ارزیابی

 133/0  421/0  76/0  87/4  1  87/4  اندازیراه

 031/0  708/0  15/0  31/0  1  31/0  بررسی

 627/0  034/0  42/8  71/160  1  71/160  ریزیبرنامه

 084/0  527/0  46/0  10/20  1  10/20  اجرا

 018/0  773/0  09/0  84/2  1  84/2  سنجش
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ان حاکی از اثربخشی آموزش آموزدانش مسئلهتحليل کوواریانس چندمتغيره برای ادراک حل     

(. با توجه به λ ،86/6(=3،43)F ،001/0=P=67/0پژوهی بر روی این متغير بود )فيزیک به روش درس

 قرار گرفت که نتایج آن موردبررسی هامؤلفهگروهی مربوط به معناداری آزمون چندمتغيره، اثرات بين

 مسائلاعتماد به حل  هایمؤلفهآورده شده است. تدریس به روش درس پژوهی بر  ،10در جدول 

(50/8(=1،45)F ،006/0=P ،159/0=η2) (1،45=)22/17اجتناب )-و سبک گرایشF ،001/0=P ،

277/0=η2) (1،45=)01/1برای کنترل شخصی ) شدهمشاهده يرتأثمعناداری داشته است.  تأثيرF ،

32/0=P ،022/0=η2.معنادار نبوده است ) 
 

 آموزاندانش مسئلهادراک حل  هايمؤلفهگروهي اثرات بين (:10)جدول 

 متغير
مجموع  

 مجذورات

درجه  

 آزادی

ميانگين  

 مجذورات

 
F 

سطح  

 معناداری

 
 اندازه اثر

اعتماد به حل 

 مسائل

 
92/324 

 
1 

 
92/324 

 
50/8 

 
006/0 

 
159/0 

-گرایش سبک

 اجتناب

 
661/888 

 
1 

 
661/888 

 
22/17 

 
001/0 

 
277/0 

 022/0  320/0  01/1  92/23  1  92/23  کنترل شخصی

 

 يريگجهيو نتبحث 

باید تالش کند که این نظام  وپرورشآموزشآموزان، برای رشد و شکوفایی استعدادهای بالقوه دانش

 نیاز اقرار دهد. یکی  کار خوداست که پژوهش را سرلوحه  نيازمند آنپویا باشد. بنابراین کارا و 

ای معلمان باعد پرورش حرفه نکهیبر اپژوهی عالوه . درساستپژوهی رویکردهای پژوهشی درس

 مکاریه گریکدیبا  یابیو ارزیابند تا در طراحی، اجرا شود و معلمان با کمک این رویکرد فرصت میمی

 با عملشوند و یادگيری آموزان نيز در این پژوهش سهيم میو مشارکت داشته باشند. دانش

 شد. معنادار خواهدپژوهی درس

پژوهش با اکثر نتایج تحقيقاتی که درپيشينه تحقيق  نتایج این، شدهحاصل هاییافته به توجه با   

 خودتنظيمی یريادگیبر ان حتی پژوهی عالوه بر معلمدرس هاآنهمسویی دارد و طبق  اندشدهآورده 

 و تفکر خالق، هاآن، افزایش اعتماد به حل مسائل، تشویق آموزان در ارتقای مهارت حل مسئلهدانش

 دهد، باعد بهبوداست و برای معلمان یادگيری از طریق همکاری را افزایش می مؤثرانتقادی آنان نيز 

گفته شده است ارتقای  در تحقيقاتکه  طورهماناما ؛ شودمکانيزم آموزشی و مدیریت کالس درس می

 گيرینتيجه چنين توانمی . بنابراین ستين مؤثرمهارت حل مسئله چندان بر کنترل شخصی افراد 

 همکارش  درس کالس در یا و خودش درس کالس در معلم که است پژوهش نوعی پژوهیدرس که کرد

 یادگيری سطح ارتقای و همکارانش و خود کار نحوة بودبه برای آن جهينت از تا دهدمی انجام )همتایش(

 برای الگویی پژوهیدرس .(Bakhtiari and Mosadeghi Nik, 2015)شود  استفاده آموزاندانش
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 فرصت معلمان به و است مدرسه ای درحرفه دانش توليد برای روشی و ای معلمانحرفه توانایی بهسازی

 آموزشی پژوهشگران با همکاری به و بخشند بهبود آموزاندانش با و یکدیگر با را خود روابط تا دهدمی

 تشویق آموزشی عمل و اندیشه در بازاندیشی و انتقادی، بازبينی تفکر از سيستماتيک حمایت برای

 و یادگيری و آموزش فرآیند بر معلمان، عملکرد ارزشيابی به سنتی نگاه از بيش پژوهیدرس شوند.

 این در است. متمرکز آموزش بهسازی برای درس در کالس اثربخش فتمانگ دهیسازمان و طراحی

 آموزشی کارگزار هم معلمان و شودمی درس کالس در آموزاندانش عملکرد و نياز به توجه بيشتر فرایند

تصميم  و پژوهشگر یادگيرنده، منزلهبه را خود آگاهی این استناد به و هستند یپژوهشگر آموزش هم و

 و طراحی نحوه تمرین و درس کالس در گفتمان بهسازی طریق از این بر رند افزوندا باور گير

 کنندمی تأکيد آن از حمایت و درس کالس در مشارکتی یادگيری گسترش به آن، دهیسازمان

(Sarkar, 2011) .همکاران و نریمانی (Narimani, Mohammadamini, Zahed and Abolqasemi, 

 کندمی کمک آموزاندانش به مسئله حل وخودتنظيمی  یادگيری اهبردهایر آموزش دریافتند؛( 2015

 رشد با و کنند مدیریت را انگيزشی خود و ارزشيابی خود خودکنترلی، اهداف، تنظيم فرایندهای تا

 یکی مسئله حلکنند.  تسهيل و تقویت را خود یادگيری انگيزه یادگيری، در شانهایهدف گيریجهت

 را مؤثر بالقوه هایپاسخ که دارد داللت شناختی-رفتاری فرایند یک بر و است گیزند هایمهارت از

 متعدد هایپاسخ ميان از را پاسخ مؤثرترین انتخاب احتمال و آوردمی فراهم را مشکل هایموقعيت برای

 رد او یادگيری رشد برای فرد به کمک فرایند توانمی را مسئله حل آموزش واقع در. دهدمی افزایش

 ,Malouff) کرد تعریفها موقعيت از وسيعی طيف در مؤثر مقابله احتمال افزایش، نتيجه

Thorsteinsson and Schutte, 2007) . 

معلمان خودتنظيمی   بر پژوهیدرس رویکرد فيزیک با آموزشنقش  هدف بررسی با که پژوهش این    

که آموزش  داد نتایج نشان گرفت، نجاما (ایو حرفه)فنی  هاهنرستان آموزانادراک حل مسئله دانش و

کنترل شخصی  مؤلفهو بر  است مؤثرمعلمان  خودتنظيمی یريادگیبر پژوهی فيزیک با رویکرد درس

ندارد. در تبيين نتيجه اول پژوهش گفته  معناداری تأثيرها آموزان هنرستاناز ادراک حل مسئله دانش

آزمون افزایش داشته است که و کنترل در مرحله پسبرای گروه آزمایش  هامؤلفهشد: ميانگين همه 

ی پژوهی موجب افزایش یادگيرميزان افزایش برای گروه آزمایش بيشتر از کنترل است. بنابراین درس

درصد از تغييرات  4/58، خودتنظيمییادگيری  مؤلفهشود و از بين هفت معلمان می خودتنظيمی 

و بر  استریزی برنامه مؤلفهمربوط به  از تغييراتدرصد  7/62ارزیابی و  مؤلفهآزمون مربوط به پس

 پژوهی است.را دارد که ناشی از متغير مستقل رویکرد درس تأثيربيشترین  مؤلفهاین دو 

 در مرحلهگروه آزمایش  هایمؤلفهنتيجه دوم پژوهش نيز گفته شد: ميانگين همه  نييدر تب    

آزمون اجتناب در پس -ه کنترل ميانگين سبک گرایشآزمون افزایش داشته است ولی برای گروپس

پژوهی بر ادراک حل مسئله آموزش فيزیک به روش درس اثربخشیکاهش داشته است که حاکی از 

درصد  7/27اعتماد به حل مسائل و  مؤلفهدرصد از تغييرات مربوط به  9/15 کهاست به این صورت 
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کنترل شخصی است که  مؤلفهدرصد مربوط به  2/2اجتناب است و تنها -مربوط به سبک گرایش

 معناداری ندارد. أثيرت مؤلفهدرنتيجه بر این 

برای مقایسه نتایج پژوهش حاضر در -1به این موارد اشاره نمود:  توانمیتحقيق  یهاتیاز محدود    

ای هآموزان هنرستاناین پژوهش درباره دانش-2یافت نشد.  ایشدهانجاماین زمينه تحقيق یا مقاله 

به سایر مناطق  تعميمقابلها ( تهران انجام شده است لذا ممکن است یافته1شهرستان بهارستان )

ا هآموزان هنرستانبراساس مشاهدات به علت اهميت کمتر درس فيزیک برای دانش-3آموزشی نباشد. 

 ها دقيق پاسخ داده نشده بودند.در رشته حسابداری، اغلب پرسشنامه

 اشاره، آموزاندانش یادگيری فواید نظر از پژوهیدرس آن، بر عالوهو  پژوهش یهایافته اساس ب    

 ارتباطی، هایاست. مهارت 21 قرن در آموزاندانش موردنياز که است زندگیهای مهارت که کندمی

 پژوهیدرس فرآیند طی در ( وDewa, 2019داشته باشند ) را مشترک کار توانایی و خالق انتقادی،

 این رفع هایراه مجدد آن اجرای و طرح تدریس اصالح با و شدهشناسایی آموزاندانش ادگيریی موانع

ای حرفه هایمهارت و آموزشی محتوای که دریافت توانمی مدخل این از لذا. گرددمی مشخص نيز موانع

 .يم استترم نيازمند و داشته بيشتری ضعف هابخش کدام آموزان درهای زندگی دانشمعلم و مهارت

 ضمن آموزشی هایدوره برگزاری مسئولين و درسی کتب یزیرو برنامه تا ليف دفتر به این اعتبار، به

 محتوای کيفيت بهبود زمينه پژوهیدرس هاییافته از استفاده با گردد،می پيشنهاد فرهنگيان خدمت

چنين آموزش سازند و هم فراهم را توسط اساتيد مجرب معلمای حرفه هایو مهارت آموزشی

و... ( را با استفاده از سمينارها یا  نفساعتمادبهحل مسئله، خودکنترلی، مهارت های زندگی )مهارت

 در پژوهیدرس همایش . برگزاریقرار دهندآموزان آموزشی دانش در برنامه برنامهفوق هایکالس

 امتياز باشد. اختصا  هیپژودرس با معلمان آشنایی برای راهکاری تواندمی مناطق وپرورشآموزش

 برای بخشانگيزه عاملی تواندمی کنند،می استفاده پژوهیدرس از شانهایکالس در که معلمانی به ویژه

 باشد.  درس هایکالس در پژوهیدرس از گيریبهره

پژوهی این است که از نقش يم که تنها عيب و کاستی روش درسیدر اینجا الزم است یادآوری نما    

 است. واقعيت این شدهآموزان در ارتقای کيفيت آموزش غفلت ننده نظرات و قضاوت دانشکتعيين

ند یآفر ،آموزان دریافت کنيمپژوهی از دانشتوانيم در طول پروسه درساست که بازخوردهایی که می

موزش آآنجا مهم است که  بيشتر بهبود خواهد بخشيد. این امر از مراتببهبازاندیشی و یادگيری ما را 

ما  گيریباید در تصميم هاآنآموزان است و بنابراین نظرات و قضاوت ما درواقع برای یادگيری دانش

 پژوهیبرای رفع این کاستی روش درس درهرصورتلحاظ شوند.  هاآنبرای بهبود فرایند آموزشی به 

 .کنند آموز هم استفادهشود که همکاران در تيم خود از یک و یا دو دانشتوصيه می

 

 

 



 1398 129 بهار، اول، شمارة هفتمسال              فصلنامه تدریس پژوهی                                                            

 

 

References: 

Affandi, M. and Yulia, S. (2018). Discovery learning in lesson study. Advances in 

Social Science, Education and Humanities Research, 27(3), 82-95. 

Aghazadeh, M. (2009). Guide to new teaching methods. Methods in Social Science, 

12(5), 45-57. [Persian] 

Alborzkouh, P. (2011). Comparison of rational and irrational beliefs with teacher's 

effective and ineffective attitudes Exceptional Children in Tehran. (Thesis), Islamic 

Azad University of Central Tehran Branch. [Persian] 

Atkinson, R. and Hylgard, E. (2012). Hylgard psychology, Volume II, Roshd 

Publication. [Persian] 

Bahrami, A. and Morsali, S. (2012). A new way in the design of the curriculum. Study 

Lesson, 28(3), 42-46. [Persian] 

Bakhtiari, A. and Mosadeghi Nik, K. (2015). Teaching research Culture improvement 

method instruction and teaching, Avaye noor Publication. [Persian] 

Bakhtiyari, F. (2001). Effect of self-education on mathematic function problem solving 

and attention in first level girl students in airsoft. (Thesis), University of Isfahan. 

[Persian] 

Beygzadeh, H. (2014). How did I improve the learning motivation of physics, 

Development of physics education, 29(3), 16-20. [Persian] 

Brown, L. (2009). An Introduction to Lesson Study. Florida and the islands regional 

comprehensive center. 

Buhrau, D. and Sujan, M. (2015). Emporal mindsets and self-regulation: The motivation 

and implementation of self-regulatory behaviors. Journal of Consumer Psychology, 

25(2), 231-244. 

Chokshi, S. and Fernandez, C. (2004). Challenges to importing Japanese lesson study: 

concerns, misconceptions, and nuances (Electronic version). The Professional 

Journal for Education, 85(7), 520-525. 

Dewa, A. (2019). Teaching Skills Development Using Lesson Study-based Instruction 

in Writing Classes. In International Seminar on Language, Education, and Culture, 

KnE Social Sciences, Dubai. 

Dobig, B. and Groves, S. (2011). Japanese Lesson Study: Teacher Professional 

Development through Communities of Inquiry. Mathematics Teacher Education 

and Development. 13(1), 77–93. 

Dudley, P. (2013). Teacher learning in Lesson Study: What interaction-level discourse 

analysis revealed about how teachers utilised imagination, tacit knowledge of 

teaching and fresh evidence of pupils learning, to develop practice knowledge and 

so enhance their pupils learning. Teaching and teacher education, 34(8), 107-121. 

Erfani, N., Shobeyri, S., Sahabatanvar, S. and Mashayekhipour, M. (2016). 

Effectiveness of study lesson on the knowledge and skills of teaching elementary 

teachers. Research in curriculum planning, 21(4), 122-142. [Persian] 

Fernandez, M. and Yoshida, M. (2004). Lesson study: A Japanese approach to 

improving mathematics teaching and learning, Local education authority 

conference,London. 

Fuji, T. (2013). The Critical Role of Task Design in Lesson Study. Task Design in 

Mathematics Education, 4(2), 70-82. 

Ghaedifar, H. (2012). Investigating the role of mediation in the sense of mental integrity 

in the relationship between attachment styles and self-regulation. (Thesis), 

Ferdowsi University of Mashhad. [Persian] 



130   نقش آموزش فیزیک با رویکرد درس پژوهی بر یادگیری... 

 

 

Goldfrid, M. and Deyvidson, J. (2011). Clinical therapy, Nashr Danshgahy Publication. 

Halvorsen, A. and Lund, A. (2013). Lesson study and history education. The Social 

Studies, 104(7), 123-129. 

Hasanpour, R. (2009). Comparative study of intelligence beliefs and academic 

performance of high school students with high and low self-efficacy beliefs. 

(Thesis), Ahwaz University. [Persian] 

Hiebert, J. and Morris, A. (2012). Teaching, rather than teachers, as a path toward 

improving classroom instruction. Journal of Teacher Education, 63(2), 92-102. 

Houghton, K. and Salkvvs, C. (2007). Cognitive behavior therapy: A Practical Guide 

for the treatment of mental disorders. (Translated by Ghasemzadeh, H.), Arjomand 

publisher. [Persian] 

Jacob, B., (2018). Teachers learning from their first lesson study- analysed by the 

Theory of Didactical Situations, (Thesis), University of Copenhagen. 

Jagals, D. and Van, M. (2018). Design Principles for Lesson Study Practice: A Case 

Study for Developing and Refining Local Theory. In EURASIA Journal of 

Mathematics, Science and Technology Education, 14(8), 120-148. 

Jelvegar, A., Karashki, H. and Asghari, M. (2014). The Effect of Self-Regulatory 

Education on Problem Solving Social for girls and boys preschool. Journal of 

Cognitive and Behavioral Sciences, 4(1), 155-166. [Persian] 

Kadivar, P. (2008). Learning Psychology. SAMT Publication. [Persian] 

Khakbaz, A., Fadaei, M. and Musapur, N. (2008). The impact of study lesson on 

professional development Mathematical teachers. Quarterly Journal of Education. 

24(2), 123-164. [Persian] 

Khoshkam, Z., Malakpour, M. and Molavi, H. (2008). Effectiveness of group problem 

solving training on social skills of students with visual impairment. Research in the 

field of exceptional children, 14(7), 141-151. [Persian] 

Khosravi, Z. and Rafati, M. (1998). The role of mood modes on the way female students 

evaluate their ability to solve. Quarterly Journal of Thought and Behavior, 4(3), 

35-45. [Persian] 

Lewis, C. (2002). What are the essential elements of lesson study. The Csp Connection, 

2(9), 1-4. 

Lewis, C. and Perry, R. (2006). Professional development through lesson study: 

Progress and challenges in the U.S. Tsukuba Journal of Educational Study in 

Mathematics, 25(6), 89-106. 

Lewis, C., Perry, R. and Hurd, J. (2010). Improving mathematics instruction through 

lesson study: a theoretical model and North American case. Math Teacher 

Education, 12(1), 285–304. 

Malouff, J., Thorsteinsson, E. and Schutte, N. (2007). The efficacy of problem solving 

therapy in reducing mental and physical health problems: a meta-analysis. Clinical 

Psychology Review, 27(1), 46-57. 

Momeni, L. (2015). Impact study Lesson on the teaching-learning process. Educational 

Technology Development, 30(8), 4-6. [Persian] 

Montalvo, F. and Garman, G. (2004). Self– Regulated Learning: Current and Future 

Directions. Electronic Journal of Research in Educational Psychology, 2 (1), 1-34. 

Mousavi, S., Peyvastehgar, M. and Pourshahriyari, M. (2012). The effectiveness of self- 

regulation skills training on happiness of high- school girls. Social Studies of 

women, 26(2), 103-123. [Persian] 



 1398 131 بهار، اول، شمارة هفتمسال              فصلنامه تدریس پژوهی                                                            

 

 

Narimani, M., Mohammadamini, Z., Zahed, A. and Abolqasemi, A. (2015). The 

effectiveness of teaching strategies, Self-Regulatory Learning and Problem Solving 

on Student's Student's Motivation. 4th School Psychology Magazine, 17(5), 139-

155. [Persian] 

Nota, L., Soresi, S. and Zimmerman, B. (2004). Self- Regulation and Academic 

Achievement and Resilience: A Longitudinal Study. International Journal of 

Educational Psychology, 41(3), 198-215. 

Ozhiganova, G. (2018). Self-regulation and self-regulatory capacities components, 

levels, models. In RUDN Journal of Psychology and Pedagogics, 15(3), 255-270. 

Peeters, J., Debacker, F., Reina, V., Kindekens, A., Buffel, T. and Lombaerts, K. (2014). 

The role of teacher's self-regulatory capacities in the implementation of self-

requlated learning practices. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 11(5), 254-

267. 

Perry, R., Lewis, C., Friedkin, S. and Baker, E. (2009). Teachers Knowledge 

Development during Lesson Study: Impact of Toolkit-Supported Lesson Study on 

Teachers’ Knowledge of Mathematics for Teaching. Annual meeting of the 

American Educational Research Association, San Diego. 

Pintrich, P. (2000). An achievement goal theory perspective on issues in motivation 

terminology theory, and research. Contemporary Educational Psychology, 25(1), 

92-104. 

Riswan, S. and Kadir, F. (2018). Profile of mathematical problem solving ability of 

grade vii students reviewed from students’ cognitive style, International Journal of 

Science and Research, 6(4),45-50. 

Sadeghpour, S., Shokouhi, M., Khosravi, A. and Mousavi, S. (2016). Step-by-step guide 

to studying. Cultural Foundation of Monadi Tarbiyat Publication. [Persian] 

Safi, A. (2014). Elementary education, First and Second periods of secondary. Samt 

Publication. [Persian] 

Salarifar, M., Pouretemad, H., Heidari, M. and Asgharnejadfarid, A. (2011). Meta-

cognitive beliefs and state, inhibitor or facilitator of educational self-regulation. 

Counseling culture, 2(7), 31-46. [Persian] 

Santrock, J. (2010). Educational Psychology. McGraw-Hill Publication. 

Sarkar, M. )2011 . (  Lesson Study A Model for Improving Mathematical Discourse 

in Classroom: Case Study of Fuji Shima High School, Mathematics Teaching & 

Training, 4(5) ,35-61. [Persian] 

Schreurs, B., Bacsich, P., Bastiaens, T., Frankbristow, S. and Reynolds, S. (2010). The 

rise of large scale E-learning initiatives worldwide, Proceedings of E-Learn: World 

conference on E-Learning in corporate, government, healthcare, and higher 

education, USA. 

Sickle, J. (2011). Lesson Study Impacts on Teacher Perception of efficacy in Teaching. 

(Thesis), Faculty of Humboldt State University. 

Smite, R. (2008). Lesson study: professional development forempowering teachers and 

improving classroom practice. (Thesis), Florida State University. 

Sobhaninezhad, M. and Abedi, A. (2007). Investation of the relation between self- 

regular learning strategies and Achievement Motivation of Esfahan high school 

students with Reference to Their Mathmatics. Journal of Psychology University of 

Tabriz, 4(6), 79-90. [Persian] 

Soleymannejad, A. and Hosseyninasab, S. (2012). Interactive Effect of Teaching Self-

Regulatory Strategies and Student's Cognitive Styles on Mathematical Problem 



132   نقش آموزش فیزیک با رویکرد درس پژوهی بر یادگیری... 

 

 

Solving. Two Quarterly Studies in Education and Learning, 63(10), 81-115. 

[Persian] 

Wiley, A. (2013). A case study: using lesson study to understand factors that affect 

teaching creative and critical thinking in the elementary classroom. (Thesis), 

Drexel University. 

 

 


