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 چکیده
عوامل مؤثر بر کاربرد  ییپژوهش با هدف شناسا نیا هدف:

استان مازندران انجام  ییدر مدارس ابتدا یاضیپژوهی درس ردرس

 شده است.

های کیفی و  مبتنی بر پژوهش پیش رو از نوع پژوهشروش: 

 شامل پژوهش نیا یجامعه آماررویکرد پدیدارشناسی است. 

 16ی له برفگلوبه روش . استپژوهی درسو خبرگان متخصصان 

حجم نمونه را  انتخاب شدند. نفر از این متخصصین و خبرگان

مهیآوری داده مصاحبه نروش جمعها تعیین کردند. اشباع داده

ها حاصل از برای تحلیل دادهبوده است.  یفرد افتهیساختار

ها بندی استفاده شده است. روایی تحلیلمصاحبه نیز از روش مقوله

 روش چک کردن اعضا بررسی و تأیید شده است. لهیوسبه

 مقوله 5مفهوم و  85ها از مصاحبهنشان داد که  جینتا ها:یافته

 یریپذتیمسئول ت،ی)خالق یجنبه انسانکه شامل:  کلی حاصل شد

فناورانه، نظارت،  زاتی)تجه ی(، جنبه ساختاریریو انتقادپذ

هآموز و بها، حجم کار معلم، نسبت تعداد معلم به دانشبرنامه

 ،یافرهنگ مدرسه ،یمی)کار ت ی(، جنبه فرهنگجینتا یریکارگ

 هیخانواده، روح یهمکار ،یپژوهدرس ریثأاعتقاد و تعهد به ت

رقابت(،  یجاهمعلمان ب یهمکار ران،یمعلمان و مد یپژوهشگر

 ن،یولئمس تیحما ،یازدهیروند امت ،یبانی)پشت یتیریجنبه مد

مدرسه و زمان( و جنبه  یعوامل اجرائ ریسا تیبودجه، حما نیتأم

 ،یآموزش یهاکارگاه ،یآموزش دی)تبادل تجارب مف یکیپداگوژ

 یمحتوا ،یپژوهدرس یاستان میت س،یتدر نینو یهاسبک

( یآموزش یو طراح یفیبه توص کمی یابیارزش لیتبد ،یآموزش

 .بود

 

استان  ییمدارس ابتدا ،یاضیدرس ر ،یپژوهدرس ها:کلید واژه

 مازندران

Abstract  

Purpose: The purpose of this study was to identify 

factors affecting the application of lesson study of 

mathematics in elementary schools mazandaran 

province 

Method: The present research is a type of 

qualitative research based on the 

phenomenological approach. The statistical 

population of this research includes experts in 

lesson study. 16 People of these experts with 

Snowball sampling were selected. Sample size 

determines data saturation. The data collection 

method was semi-structured, individual 

interviewing. For analyzing the data from the 

interview, the categorization method was used. The 

validity of analyzes has been reviewed and verified 

by checking the members.  

Findings: The results showed that 85 concept and 

5 general categories of interviews were obtained, 

including: The human aspect (creativity, 

accountability and criticism), Structural aspects 

(technological equipment, supervision, programs, 

teacher volume, teacher to student ratio, and 

application of results), Cultural aspect (teamwork, 

school culture, belief and commitment to the 

impact of lesson study, family collaboration, 

teachers and managers research spirit, teacher co-

operation instead of competition), Management 

aspect (support, scoring process, authority support, 

funding, support for other school executive agents 

and time) and The pedagogical aspect (exchange of 

useful educational experiences, workshops, new 

teaching styles, lesson study provincial team, 

educational content, transformation of quantitative 

evaluation into descriptive and educational design). 

 

Key words: Lesson Study, mathematics, 

Elementary schools in Mazandaran province 
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 مسئلهو بیان  مقدمه

. دش خواهد یاجتماع نظام کی در افراد یتوانمندساز باعثوتربیت تعلیم در یگذارهیسرما شک بدون

 در تحول ضرورت ،یفنّاور و علم تحول. دارد گذشته با متفاوت میمفهو امروز یایدن دروتربیت تعلیم

 و گذشته یتلق طرز با توانمین هرگز. است ساخته ریانکارناپذ را یآموزش یهاتیفعال ندیفرا

 ییاهروین دیبا ،یامروز یآموزش یهانظام. ستینگر هاآن تیترب وآموزان دانش به کهنه یهایریسوگ

 رمبتک و خالق آن یرهبر و تیریمد در و توانمند موجود ۀدیچیپ یایدن درک در که کنند تیترب را

 . ندینما رفتار یمنطق و باشند

ستایس که استصورت  نیاست، به ا عمولموتربیت تعلیمتحول در نظام  جادیکه در ا یکردیرو    

و معلم  رانیبه مدارس، مد راها آن ییهابخشنامه یکرده و ط میرا تنظ یاصالح یهاگذاران برنامه

اگر  نند،ینشآموزان میدانش یو رفتار یعاطف ،یلیتحص شرفتیکنند. سپس به انتظار بهبود پمیابالغ 

مدت کوتاه یهابرنامه یاغلب و بخصوص در اجرا که یفرجامحاصل نشود،  یپس از اجرا، بهبود

و معموالً  افتهیشیافزابرنامه  ای استیآن س ییافراد در مورد کارا تیو شکا هیافتد، گالمیاتفاق  یاصالح

 یهازود برنامه یلیدهند و خمیجلسه  لیو متخصصان تشک گذاراناستیسشود، میجزم ها عزم

 نیکل ا نکهیکنند. جالب امیارائه  یدر جهت عکس روال قبل اغلب یدیجد یهاهیو توص یاصالح

درس اجرا شده  یهادر کالس یاصل ةبرنام ایآ کهنیادرباره  یاطالعاتآوری جمعبدون  یحت ندیفرا

(. SarkarArani, 2006) ردیگمیبوده است، انجام  آنچهاست، اگر هم اجرا شده تا چه اندازه و اثرات 

که با رفع موانع و با باز کردن کالس درس و کل  دهدمیجمله ژاپن نشان از هااز کشور یبعض جربهت

 یچرخه ،یگروه آموزش کی جادیمعلمان همکار و ا یبه رو یابیتا ارزش یآموزش از مرحله طراح ندیفرا

را به همراه خواهد  یو اثرات مثبت شودیم جادیآموزش، در کالس درس ا ندیفرا یجیتدر یبهساز

 (.Meyer, 2005) داشت

متعددی در حمایت از استقالل و ی هاو رویکردها اتخاذ این رویکرد در ژاپن باعث شد که مدل    

 استپژوهی درس هاآمیزترین این رویکردکه یکی از موفقیت توانمندسازی معلمان مطرح شود

(Yoshida, 2005; Murata and Takahashi, 2002; Stigler and Hiebert, 2009 .)کیپژوهی درس 

به پژوهش  یدرباره موضوعات برنامه درس یصورت گروهپژوهش است که در آن معلمان به یحلقه

. گروه کنندمی یهمکار گریکدیمعلمان و متخصصان با  شرفتهیمدل پ نیدر ا قت،یپردازند. در حقمی

کنند تا میدرس متمرکز  کالس درآموزان دانشخود را بر آموزش  یهاروین می)معلمان( تما ابیارز

با عمل پژوهش ارتباط پژوهی درس قیشوند. معلم از طر موردمطالعهدرس  شیموجب رشد و پاال

ع بر پژوهش در واق ینهد. عمل فکورانه و مبتن انیرا بر تفکر و عمل بن سیکند تا عمل تدرمیبرقرار 

حل  یبرا یموضع انتقاد کیرا در  فردکند که می یرا معرفها توانایی وها رتهااز م ایمجموعه

ا هآن رامونیپ یشیخود و بازاند یهاکه در آن افراد بر تجربه یتدهد؛ فعالیمیمشکالت و مسائل قرار 

به  ریمس نیو از ا کنندمی یابارزی راها آن کنند،می یشاندیژرف و تفکرها آن ۀشوند، دربارمی متمرکز
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کالس درس را  تیبهبود فعالة یاولولیت ئمسژاپن  وپرورشآموزش. ابندیمینو و مؤثر دست  یهاراه

از  مستیشروع کرده و س ندیآغاز فراة اصالح را از نقط ،گریدانیببهمعلمان گذاشته است و ۀ به عهد

 Caskey and) کندمیبه باال )تحول از کالس و مدرسه به سطوح باال و نه برعکس( را اجرا  نییپا

Lenski, 2010; Lewis, 2002; Yoshida, 1999; Bakhtiari and Mosadaghinick, 2013درس .)

تحول  ین براهارا در ج وپرورشآموزشحوزه  شمندانیاز اند یاریدر حال حاضر نظر بس ،پژوهی

بنابراین ؛ (Horizad, 2010) به خود جلب کرده است نیسنگ یهانهیبدون صرف هز یادیبن

گوناگون انجام شده است  یهادر کشورپژوهی درسثر بر کاربرد ؤی متعددی درباره عوامل مهاپژوهش

( با توجه به نتایج پژوهش خود Scherer, 2017اسچر )شود. میاشاره ها که در ادامه به برخی از آن

بستگی زیادی به روحیه معلمان در محیط آموزشی، عوامل انگیزشی پژوهی درسگوید که کاربرد می

پژوهی درسی هارسیدند که در بحث ( به این نتیجهVrikki et al., 2017)و عوامل آموزشی دارد. 

ی خاصی از تعامالت در فرایند یادگیری بین معلمان وجود دارد که تأثیرات متفاوت آشکاری هاشکل

 بسیار مهم است.پژوهی درسگذارد که در میزان استفاده از را بر روی استفاده از این روش می

(Beninghof, 2015می )بینیی پیشها، ترغیب، برخورد با موقعیتگوید که سیال بودن روش تدریس

ی یادگیری هاناپذیر، استفاده از متخصصان موضوعی برای یاری رساندن به معلمان و استفاده از روش

ی آموزشگاهی مناسب برای افزایش تدریس پژوهی است. هامشارکتی بین معلمان ازجمله روش

( در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که Inprasitha and Changsri, 2014اینپریستا و چانکسری )

تواند در بهبود فرایند یاددهی یادگیری بسیار مفید باشد. ولی شروط اجرای آن را میپژوهی درس

 ,Ngang and Sam دانند. )می یسازماندرونی معلمان، توجه به عوامل برون و هاتوجه به آموزش

گویند که بهبود روابط، حمایت پژوهشگری، حمایت سیستماتیک ( نیز بر اساس پژوهش خود می2015

 ,Mostofoنتایج پژوهش )شود. میپژوهی درساز تفکر انتقادی و بازبینی و بازاندیشی باعث افزایش 

؛ یها( مبین این است که عواملی چون آموزش و یادگیری متمرکز و مستمر؛ افزایش اعتماد حرف2013

 شود.میپژوهی درستفکر مشارکتی و همفکری با همکاران و کارشناسان باعث افزایش کاربرد 

(SarkarArani, 2006در تحقیقی برای اصالح مدارس به )استراتژی  9ی یادگیرنده از هاعنوان سازمان

تن شتراک گذاشزیر استفاده کرد که عبارتند از: گرد هم آوردن شرکای آموزشی، ایجاد روابط برای به ا

ی گروهی، استفاده از یک زبان مشترک، توجه به ها، روشن کردن نقش مشارکت در فعالیتهاایده

ی مشترک هاو ایده ها، نگرشهاو نتایج، جستجو برای آرمان مشترک، جستجو برای ارزش هافرایند

از حوزه آموزش به حوزه رهبری و یادگیری است، کمک به ایجاد فرهنگ مشارکت در  انتقالقابلکه 

( در Soleimani and Ahmadi, 2017بر است. )مدرسه و کمک به درک این نکته که تغییر زمان

انی، سازمپژوهشی به این نتیجه رسیدند که عوامل سازمانی شامل )ساختار سازمانی متمرکز، فرهنگ

تعهد معلمان ی داخلی( و عوامل فردی شامل )اطالعات معلمان، عدمهااوری، فرایندسبک رهبری، فن

پور، . فرزاناندشدهدر مدارس پژوهی درس( جزء عواملی هستند که مانع اجرای هاو نوع شخصیت آن
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(Farzanpour, Nateghi and Seifi, 2017راهبرد )در پژوهی درسیی را برای افزایش استفاده از ها

و پیگیری  میکنند. ازجمله توجه به کار تیمی، تدریس تعاملی، جامعیت علمی شنهادیپنامه درسی بر

( در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که سیستم Abdoli and Ashrafi, 2016است. ) هاولیتؤمس

 شود.میدر آموزش پژوهی درسمدیریت و سیستم مشارکتی باعث پرورش  میحا

ی عاطفی و هابا توجه به تأثیر زیاد بر روی بازدهپژوهی درسکه در باال بدان اشاره شد  گونههمان

رغم تأکید (. علیSarkararani, 2005تحصیلی نظام آموزشی، توجه زیادی را به خود جلب کرده است )

استقبال  دهنده عدمنشان هادارد، بررسیپژوهی درسزیادی که نظام آموزشی کشورمان بر استفاده از 

بیشتر نمایان  میاستقبال هنگا(. این عدمGlaungernik, 2011و کاربرد کم آن در نظام آموزشی است )

اساس رفع در نظام آموزشی کشورمان برپژوهی درسشده در زمینه ی انجامهااست که بیشتر فعالیت

(. همچنین بررسی Roshanghias, 2014تناسبی ندارد )پژوهی درسی هاتکلیف بوده و اصالً با استاندار

ر دپژوهی درسرغم وجود مشکالت عدیده در زمینه این است که علی دهندهنشانپیشینه پژوهشی 

بنابراین ؛ شده است انجامپژوهی درسنظام آموزشی کشورمان، تحقیقات اندکی در زمینه عوامل کاربرد 

در نظام آموزشی کشورمان انجام شود. الزم به ذکر پژوهی درسضروری است پژوهشی در مورد کاربرد 

 از میان دروسشد. است به لحاظ اهمیت و حساسیت دوره ابتدایی این پژوهش در مقطع ابتدایی انجام

آموزان در این درس با بیشترین مشکل مواجه مقطع ابتدایی، درس ریاضی انتخاب شده زیرا دانش

رغم اهمیت این و بنیادی دوران تحصیل است، ولی علی ی مهمهاهستند. درس ریاضی یکی از درس

عالقه و گاهی اوقات بیزار هستند آموزان نسبت به یادگیری آن بیشود که برخی دانشدرس، دیده می

ی که هاگردد. یکی از دالیل عمدو این امر خود یکی از عوامل افت تحصیلی در درس محسوب می

شود مربوط به فقدان تنوع در ارائه مفاهیم درس درس ریاضیات می آموزان ازباعث تنفر و بیزاری دانش

(. اگرچه ریاضیات در مدارس ایران از نظر Behzad, 2002) یادگیری است –ی یاددهی هاریاضی و الگو

ی ندارد، ولی از حیث انتخاب هدف، رویکرد، راهبرد، های پیشرفته تفاوت عمدهامحتوا با ریاضی کشور

با توجه به پژوهی درس(. پس Yazdaki, 2004متفاوت است ) هاآموزش ریاضیات با آنروش و فنون 

 تواند در این زمینه بسیار مفید و اثربخشثیرات مثبتی که بر روی فرایند یاددهی یادگیری دارد میتأ

رد ثر بر کاربدف اصلی این پژوهش بررسی عوامل مؤشده هبنابراین با توجه به مطالب گفته؛ باشد

 در درس ریاضی در مدارس ابتدایی استان مازندران است.پژوهی درس
 

 شناسی پژوهشروش

 نیرتر، امعتب لیتحل کیامکان  تیهاو در ن ترقیعمبه فهم  یابیدست یموضوع و برا تیبا توجه به ماه

یفی ی کهااین پژوهش از نوع پژوهش( انجام شده است. استنتاجی – یلی)تحل یفیک وهیپژوهش به ش

شود که در آن محقق مییی گفته هاو از نوع پدیدارشناسی است. تحقیقات پدیدارشناسانه به پژوهش

(. دلیل استفاده از Lichtman, 2006پردازد )میبه بررسی دیدگاه و تجربیات افراد درباره یک موضوع 
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د مورپژوهی درسثر بر متخصصین و خبرگان درباره عوامل مؤاین روش نیز این است که تجربیات 

 کنکاش قرار گیرد.

گیری با روش نمونهاست. پژوهی درسنظران ین و صاحبصجامعه این پژوهش شامل کلیه متخص    

 یگلوله برف هدفمند یریگروش نمونهپژوهی درسشناخت کافی از متخصصین و خبرگان توجه به عدم

 16که محقق پس از انجام  صورتنیبدتعداد نمونه را اشباع اطالعاتی تعیین کرد.  .ستا یاشبکه ای

ای حاصل نخواهد کرد و به اشباع مصاحبه به این اطمینان رسید که مصاحبه جدید اطالعات تازه

 یفرد افتهیساختارمهیپژوهش مصاحبه ن نیدر اها دادهآوری جمعروش اطالعاتی دست یافته است. 

 از قیاند و هدف کسب اطالعات عمشده یاز قبل طراح هانوع مصاحبه، سؤال نیدر ابوده است. 

در همین راستا قبل از انجام مصاحبه (. Sarmad, Bazargan Hejazi, 2011است ) شوندهمصاحبه

آن از نظر کفایت پوشش اهداف پژوهش تأیید االتی با توجه به اهداف پژوهش طراحی شد و پس از ؤس

ال ؤدر کنار هر س زین یگرید یاالت فرعؤس کهنیضمن اصورت انفرادی از نمونه تحقیق پرسیده شد. به

انجام مصاحبه پژوهشگر با  نی. در حشدمصاحبه مطرح  نیکنندگان در حدرک تجارب شرکت یبرا

زمان شوندگان کنترل کرده است. مدت مصاحبه یهااالت راهنما، صحت برداشت خود را از گفتهؤس

 قیخاطر از دق نانیمنظور اطمپژوهش و به ییروا بررسی یبود. برا قهیدق 50تا  30 نیانجام مصاحبه ب

که از پنج نفر از نمونه تحقیق خواسته  صورتنیبداز روش چک کردن اعضا استفاده شد. ها افتهیبودن 

اعضا  ،هااصالحاتی در تحلیلی محقق را بررسی کنند. پس از اعمال هاشد که صحت تحلیل و تفسیر

 بندی است. در این روشی کیفی مقولههاکردند. روش تحلیل دادهتأیید و تفاسیر را ها صحت تحلیل

ی گر اطالعات کلشود تا تحلیلسازی چندین بار خوانده میو پس از پیاده شدهضبط هاابتدا مصاحبه

ی مختلف تقسیم و به هر بخش با توجه به هابه بخش هاداده ازآنپسکسب کند.  هانسبت به داده

باشند ادغام یی که دارای محتوای مشابه میهابندی(. سپس، بخش)مقوله شودداده می میمحتوا نا

 (.Creswell, 2011) یت مقوالت کلی استخراج شوندهاشود در نشده و سعی می
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 ی پژوهشهایافته

 ،یکه شامل: جنبه انسان لفه اصلی استخراج شدندپنج مؤها دادهبندی پس از انجام تحقیق و مقوله

و زیر ها لفهاین مؤ 1. در شکل بود یکیو جنبه پداگوژ یتیریدجنبه م ،یجنبه فرهنگ ،یجنبه ساختار

 نمایش داده شده است.ها لفهؤم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 یمدل عوامل مؤثر بر درس پژوه (:1) نمودار

 

 یجنبه انسان

استنتاج ها از آن یجنبه انسان یهاکه مؤلفهها از متن چند نمونه از مصاحبه ییهابه بخش لیذ در

 است. دهیشده است، اشاره گرد

عامل  نیترمهم» :دیگوپژوهی میدرسدر کاربرد  تیخالق ریدر خصوص تأث یاشوندهمصاحبه: تیخالق

یمدرک کنند، ساخت ابزار  یاضیر میبتوانند مفاهآموزان دانشکه  یاضیدرس ر یریادگیدر  گرید

کردن با آن ابزار که  یباز نیهمچن ؛ وکار ما بوده است نیترو مهم نیاز بهتر یکیباشد. ساخت ابزار 

ساده بود. در ساخت ابزار  یلیخ میکه استفاده کرد ییهاکند. ابزار یریخشک کالس جلوگ طیاز مح

از  یکیکه  تیخالق ریدر خصوص تأث یگریشونده دمصاحبه«. استمهم  یلیمعلمان خ تیخالق

پژوهی درسدر  هامعلمان در ارائه راهکار تیخالق»کند میرنظر هااظ است یجنبه انسان یهاشاخص

 «.استاثربخش  اریبس یقیصورت تلفبه سیتدر نینو یهاروش از . استفادهاستاثربخش  اریبس

 درس پژوهی 

 جنبه انسانی 

 جنبه ساختاری 

 جنبه فرهنگی 

 

 جنبه مدیریتی 

 جنبه پداگوژیکی 
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: دیگوپژوهی میدرسدر کاربرد  یریپذتیمسئول ریدر خصوص تأث یاشوندهمصاحبه: یریپذتیمسئول

ورت ص میدر ت فیوظا میو تقس استمهم پژوهی درسدر کار  میت یاعضا یریپذتیمسئولو  مییکار ت»

. مصاحبه«انجام دهند یخوبمحوله خودشان را به فیوظا دیبا میت یکه هر کدام از اعضا ردیگمی

رنظر هاظا است یجنبه انسان یهااز شاخص یکیکه  یریپذتیمسئول ریدر خصوص تأث یگریشونده د

 یمربوط به تسلط موضوع است و بخش یما در انتخاب معلم بخش یهااریمع نیبنابرا»کند می

 نیهم ای یتیشخص یهایژگیمربوط به و گریبخش د کیاست،  یریادگی – یاددهی یهارتهام

که قدرشناس  میگشوده باشد، معل که یمعلممت داشته باشد، هاش که یمعلماست،  یفکر یهانگرش

 «.بکندمسؤولیت باشد، احساس 

 هیروح» :دیگومی پژوهیدرسدر کاربرد  یریانتقادپذ ریدر خصوص تأث یاشونده: مصاحبهیریانتقادپذ

در خصوص  یگریشونده دمصاحبه«. استمهم  اریبسپژوهی درس میت یداشتن اعضا یرینقدپذ

 کهنیا ازاضطراب معلمان »کند میرنظر هااظ است یجنبه انسان یهااز شاخص یکیکه  یریانتقادپذ

از  یکیکه  وجود دارد زیرا نظارت کنند ن هاآن سیهمکاران باز شود و تدر یکالس به رو یهادر

 «.استپژوهی درسشدن  ییثر در اجراؤم یعوامل

استخراج  یجنبه انسان ۀدربار یمیمفاه، هامصاحبه لیتحلوهیاز مصاحبه با خبرگان آگاه و تجز بعد    

 .اندنشان داده ریکه در نمودار ز است یجنبه انسان قولهرمیز 3شد که شامل 

 
 یاستخراج شده از جنبه انسان یهارمقولهیز :(2) مودارن

 

بعد  کیتوان با تمرکز بر مین تیگرفت که به خالق جهینت فیتوان از تمام تعارمی یطورکلبه    

 تیماه انگریتوانند بمین ییتنهابه یو محصول یندیفرا ،یطیمح ،یتیاز ابعاد شخص کیو هر ستینگر

و  ندیفرا ،یمجموع عوامل شخص تیخالق(. لذا Naeli and Neshat dost, 2004باشند ) تیخالق

است و افراد  یاستعداد پرارزش ت،ی. خالقاندتعاملدر حال  یاجتماع طیمح کیاست که در  ولمحص

ست. هاکوشش آن ونیو هنر و ... مد اتیادب ،یعلوم پزشک میعظ یهاشرفتیهستند که پ یخالّق کسان

جنبه 

انسانی

خالقیت

ت مسئولی

پذیری

انتقاد 

پذیری
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 تیقابل نیدهد. امیموجودات زنده قرار  ةهمباالتر از  میاست که انسان را در مقا یتیقابل ت،یخالّق

 نیما گذاشته شده اۀ برعهد آنچهما وجود دارد.  ةهم انیبه درجات متفاوت در مها تیقابل ریمثل سا

 ,Roshanghias) قیتحق نتایج(. Hoorizad, 2010) میریو به خدمت بگ میرا شکوفا کنها است که آن

 کی هیناح ییمعلمان دوره ابتدا یاحرفه تیبر خالقپژوهی درس ریثأت ی(، با عنوان بررس2014

معلمان  یاحرفه یهاتیمؤثر در ارتقا صالح یعاملپژوهی درس کردیکه رو نشان داد یشهرستان سار

طور شرکت کردند بهپژوهی درسکه در  یمعلمان یهاتیبوده است و صالح یسار کی هیناح ییابتدا

(، Hoorizad, 2010که ) یقی. در تحقدشرکت نکردنپژوهی درساست که در  یبهتر از معلمان یمعنادار

 یریادگیمعلمان و  یاحرفه یهایمحور بر توسعه توانمند تیخالقپژوهی درس ریتأث یبا عنوان بررس

موجب رشد پژوهی درس کهبه دست آمد  جهینت نیانجام داد، اآموزان دانشرفتار خالق معلمان و 

 است. دهیمعلمان گرد یاحرفه یهامهارت

 یجنبه فرهنگ

استنتاج ها از آن یجنبه فرهنگ یهامقولهکه ها از متن چند نمونه از مصاحبه ییهابه بخش لیذ در

 است. دهیشده است، اشاره گرد

 است یجنبه فرهنگ یهااز شاخص یکی که یمیتدر خصوص کار  یاشوندهمصاحبه: یمیت کار

اگر  ؛ واستجهت مشارکت در کار  میت یو اطالعات داشتن تمام اعضا مییکار ت»کند میرنظر هااظ

 .«ردیگمیباشند تبادل فکر و نظر بهتر صورت پژوهی درس نهیو دانش در زم یآگاه یهمه افراد دارا

عنوان به رانیمعلمان و مد یپژوهشگر هیدر خصوص روح یگرید شوندهمصاحبه: یپژوهشگر هیروح

 متفاوت باشد دیبا رپژوهشگریمعلم پژوهشگر با معلم غ: »دیگومی یجنبه فرهنگ یهااز شاخص یکی

 ازیو امت اریاخت ییجاتا چه حد معلمان پژوهشگر را در جابه نیولئو چه در نگاه مس رینگاه مد چه در

در  التیتسه یندارند و حت یپژوهشگر هیروح رانیاز مد یندادن. بعض یحت ایکمه و  یلیکه خ دادن

 میی، مفاههامصاحبه لیوتحلهیاز مصاحبه با خبرگان آگاه و تجز بعد «.معلمان قرار ندهند اریاخت

 اند.نشان داده ریکه در نمودار ز است رمقولهیز 6استخراج شد که شامل  یجنبه فرهنگ ۀدربار
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 یاستخراج شده از جنبه فرهنگ یهارمقولهیز :(3) نمودار

 

وجه با ت یفرد تیبر ظرف یادیز دیکأو آموزش در مدرسه ت رانیا یبا ژاپن، نظام آموزش سهیمقا در    

 یمشارکت یریادگیبه سمت نظام  دیبا رانیدر ا یآموزش یهانیدارد. تمر تیفیبه موضوع بهبود ک

 وفرهنگ مدرسه در ژاپن  نیشود. ب تیاست، هدا مییت سیمتقابل و تدر یریادگیکه شامل  شتریب

 هینظر نیمجدد دارند تا بتوانند فاصله ب یبه بررس ازین رانیا یتفاوت وجود دارد. طراحان آموزش رانیا

کنند.  جادیدر مدرسه ا یبر روابط انسان یو مبتن کیدموکرات طیمح کیو عمل را محدود کنند و 

جهت  یعمساکیتشر یهارتهام دیبا یرانی(، معلمان اSarkararani, 2006) قیتحق جیبراساس نتا

 یریگمیتصم ندیفرا تیدارند تا اهم ازین نیهمچن ها. آنرندیدر مدارس را فرا بگ یتعامل یریگمیتصم

 یآموزش رانیو مد یرانیمدارس را درک کنند. معلمان ا یآموزش یهاتیعنوان نقش مهم در فعالبه

 دیبان سیتدر تیفیمعلم توسعه دهند. بهبود ک یفیدرک و نگرش خودشان را درباره بهبود ک دیبا

ار ک گاهیجا یبر رو دیبا دیکأمعلمان باشد. ت یریادگی -یاددهی یانفراد یهارتهامحدود به ارتقاء م

( نشان داد SarkarArani and Fukaya, 2010پژوهش ) جینتا نیگروه باشد. همچن نیدر ب یمشارکت

 تیفیک بهبودو توجه به موضوع  یتوان گروه یجابه یانفراد یهاتیبر ظرف شتریب دیکأکه ت

 در اجرا با آن مواجه است.پژوهی درسکه  است ییهااز چالش یکیمدارس  وپرورشآموزش

 یجنبه ساختار

استنتاج ها از آن یجنبه ساختار یهامقولهکه ها از متن چند نمونه از مصاحبه ییهابه بخش لیذ در

 است. دهیشده است، اشاره گرد

جنبه 

فرهنگی

کار تیمی

فرهنگ 

مدرسه ای

اعتقاد و 

تعهد

همکاری 

خانواده

روحیه 

پژوهشگری

همکاری 

معلمان به 

جای رقابت
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پژوهی میدرسمعلمان در کاربرد  یحجم کار ریدر خصوص تأث یاشوندهکار معلمان: مصاحبه حجم

در مدارس استان کمرنگ شود، پژوهی درسکه سبب شده است کاربرد  یاز عوامل گرید یکی: »دیگو

ه ک استو ...  سیجشنواره تدر ،یکرامت، اقدام پژوه ان،یبه مانند جابربن ح ییابتدا یهاطرح ادیازد

 یدر خصوص حجم کار یگرید شوندهمصاحبه«. شود تیکم یفدا تیفیشود کمیکار سبب  نیا

مازندران در  استانمدارس  یهاکالس»: دیگومی یجنبه ساختار یهااز شاخص یکی عنوانبهمعلمان 

مختلف  یهاتواند هم در طرحمیمعلم ن کیبوده است و  آموزدانش 30از  شیب یحال حاضر دارا

 «.آموزش دهدآموزان دانشرا به  یدرس یهاکتاب میشرکت کند و هم مفاه

 یجنبه ساختار ۀدربار یمیمفاه، هامصاحبه لیتحلوهیاز مصاحبه با خبرگان آگاه و تجز بعد    

 اند.نشان داده ریکه در نمودار ز است رمقولهیز 6استخراج شد که شامل 

 
 یاز جنبه ساختار شدهاستخراج یهارمقولهیز :(4) نمودار

 

 ,Banda, Mudenda, Tindy and Nakai) یو ناکا یندیت ،یکه توسط باندا، موند یپژوهش در    

. استحجم کار معلمان  شیافزاپژوهی درساز موانع موجود بر سر راه کاربرد  یکی شدهانجام( 2014

( انجام Romani, Haji Hoseinnejad, Hoseini khah and Fazeli, 2016) که توسط یبنابر پژوهش

معلمان  یشدن حجم کار شتریو نامناسب سبب ب یدرپیپ یهانشان داد که بخشنامه جیشده است، نتا

 شده است.

 

 

جنبه 

ساختاری

تجهیزات 

فناورانه

نظارت

برنامه ها

حجم کار 

معلمان

داد نسبت تع

معلم به 

دانش آموز

ی ارگیرکبه

نتایج
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 یتیریجنبه مد

 استنتاجها از آن یتیریجنبه مد یهامقولهکه ها از متن چند نمونه از مصاحبه ییهابه بخش لیذ در

 است. دهیشده است، اشاره گرد

کار : »دیگوپژوهی میدرسزمان در کاربرد  تیمحدود ریدر خصوص تأث یاشونده: مصاحبهزمان

پژوهی درس یبه وقت دارد که معلمان ما با کمبود وقت و زمان برا ازیاست و ن برزمانپژوهی درس

از  یکیعنوان زمان معلمان به تیدر خصوص محدود یگریشونده دمصاحبه«. مواجه هستند

 هکه معلمان وقت داشت وقت هست گریمهم د اریعامل بس کی: »دیگومی یتیریجنبه مد یهاشاخص

دو ساعت وقت  دیبا میشدمی لیما از مدرسه تعط کهیوقت ؛ وکنند ییرا اجراپژوهی درسباشند تا 

 «.میکردمیخود را با گروه مطرح  یهاو سپس نوشته میدادمیاختصاص پژوهی درسخانه را به 

استخراج  یتیریجنبه مد ۀدربار میی، مفاههامصاحبه لیوتحلهیاز مصاحبه با خبرگان آگاه و تجز بعد    

 اند.نشان داده ریکه در نمودار ز است رمقولهیز 6شد که شامل 

 
 یتیریاستخراج شده از جنبه مد یهارمقولهیز :(5) نمودار

 

 مختلف لیبه دال یژاپنپژوهی درس. استزمان  ،یتیریدر عامل جنبه مد مؤثر یهااز شاخص یکی    

توان به زمان مشخص معلمان اشاره می لیدال نیاز ا یکی. ستین ریپذامکان کایآمر متحدهاالتیادر 

که معلمان در  ی، مدت زمانمثالعنوانبه .(Fernandez, 2002; Wiburg & Brown, 2007) کرد

 هاآنآموزان دانشبعد از کار با  یاضاف یهادر زمان ؛ واستعصر  5تا ساعت  باشند دیمدارس ژاپن با

 ییکایمعلمان آمر یبرا شدهمشخصرا شکل دهند. در مقابل زمان پژوهی درستوانند جلسات می

جنبه 

مدیریتی

یپشتیبان

تأمین 

بودجه

حمایت 

سایر عوامل

مدرسه

زمان

حمایت 

مسئولین

روند 

امتیازدهی
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بعد از کالس در نظر گرفته شده است  اعتس کی ایساعت  مینپژوهی درسجلسات  یجهت برگزار

 نی(. همچنBrand, Glasson and Green, 2006) خود استفاده کنند یاز وقت شخص دیبا هاکه آن

 یزمان و فرصت محدود برا تی( نشان داد که محدودSarkararani and Fukaya, 2010پژوهش ) جینتا

در اجرا با آن پژوهی درسکه  است ییهااز چالش یکیمشترک  یریگمیو تصم یجمع یهاتیفعال

خود نشان  هش( در پژوMostafanejad, Savareh, Khakzad and Akbarzadeh, 2016مواجه است. )

با کمبود پژوهی درس یهااست، اغلب گروه قهیدق 45ها کالس یساعت آموزش کهنیدادند، با توجه به ا

 زمان مواجه شدند.

 یکیجنبه پداگوژ

 استنتاجها از آن یتیریجنبه مد یهامقولهکه ها از متن چند نمونه از مصاحبه ییهابه بخش لیذ در

 است. دهیشده است، اشاره گرد

در کاربرد  یآموزش دیتبادل تجارب مف ریدر خصوص تأث یاشونده: مصاحبهیآموزش دیتجارب مف تبادل

یمموضوع سبب  نیمشارکت به دنبال رقابت هستند و هم یجابهمعلمان »کند: می انیبپژوهی درس

در خصوص  یگریشونده دمصاحبه«. معلمان قرار ندهند ریسا اریکار خود را در اخت هاشود که آن

 دیباپژوهی درس: »دیگومی یتیریجنبه مد یهااز شاخص یکیعنوان به یآموزش دیتبادل تجارب مف

صورت به ندر استاپژوهی درس کهیوقتاز  ست،یرقابت ن اصالًپژوهی درساز رقابت خارج شود و هدف 

از  بعد«. کنندمیامتناع  گرید یهامیکار خود به ت جیقرار دادن نتا اریاز در اختها میرقابت درآمد، ت

استخراج شد  یکیجنبه پداگوژ ۀدربار میی، مفاههامصاحبه لیتحلوهیمصاحبه با خبرگان آگاه و تجز

 اند.نشان داده ریکه در نمودار ز است رمقولهیز 7که شامل 

 
 یکیاستخراج شده از جنبه پداگوژ یهارمقولهیز :(6) نمودار

جنبه 

پداگوژیکی

تبادل تجارب

یمفید آموزش
تبدیل 

ارزشیابی 

کمی به 

توصیفی

محتوای 

آموزشی

تیم استانی

درس پژوهی

سبک های 

نوین تدریس

کارگاه های 

آموزشی

طراحی 

آموزشی
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. بنابر است یآموزش دیتبادل تجارب مف ،یکیدر عامل جنبه پداگوژ مؤثر یهااز شاخص یکی    

 یاز آن بود که وجود معلمان یتجارب معلمان حاک( Marofi & Karami, 2015پژوهش ) یهاافتهی

 ادهفاستها معلمان به وجود آورده که از تجارب آن ریسا یامکان را برا نیاپژوهی درسباتجربه در گروه 

و  میطور مستقتوانند بهمی ان،یجر نیضعف دارند که در ا یاز معلمان در دانش موضوع یکنند. برخ

 سیده و ضعف خود را برطرف سازند. مشاهده تدرش منداز تجارب معلمان باتجربه بهره میرمستقیغ

معلمان استفاده کنند.  ریآورد که از تجارب سامیمعلمان به وجود  ریسا یامکان را برا نیا گرانید

فرهنگ تعامل، گفتگو و مشارکت  جیترو یبرا دی( نشان داد که باSarkararani, 2012)پژوهش 

شود. میمعلم محدود ن یفرد یهاییبه پرورش توانا هاتن یآموزش یشود و بهساز یشیاندچاره

 یرکتو مشا یگروه یریادگیآموزش و  یهابر روش شتریب دیو تأک سیتدر یهادر روش دنظریتجد

مستمر و فعال دارد که  یبه همکار ازینپژوهی درس ندی( فراIlieva, 2008) یهاافتهیبنابر  الزم است.

 کنند.میثر کمک ؤآموزش م یارتقا نیو همچن یابه توسعه حرفه میصورت مستقمعلمان به

را  رانیدر اپژوهی درس یاجرا یهااز چالش یکی( در مطالعه خود Sarkararani, 2012) یانآرسرکار

داند. رشد میدر مدارس  یرانیمعلمان ا یتعامل یریگمیجهت تصم یمساعکیتشر یهارتهام دکمبو

نیکند تا ا یدهسازمانموضوع مشترک  کیمعلمان را حول  یهاثر است که گروهؤم یوقت یاحرفه

(. ,Garet, Porter, Desimone, Birman, 2001 Yoonشروع به کار کنند ) یصورت فردمعلمان به که

 یکند. چرا که ابزارمیآن رشد  یاساس تیشود، ظرفمیاجرا  هدر سطح مدرسپژوهی درس کهیوقت

معلمان  میررسیتواند دانش غپژوهی میدرس. استآموزند، میچه که شدن معلمان در آن میسه یبرا

 ,Hibert) است دییتأقابلو  قیمشارکت، دققابل ،یکند که همگان لیتبد یارا به دانش حرفه

Gallimore and Stigler,2002.) 

 

 گیریبحث و نتیجه

 ییدر مدارس ابتدا یاضیدرس رپژوهی درسعوامل مؤثر بر کاربرد  ییپژوهش با هدف شناسا نیا

 ،یسانان جنبه شامل ،یپژوه درس ی کلیهامقوله آمدهدستبه جینتا طبقشد.  یاستان مازندران بررس

 یهنگ. در نظر گرفتن جنبه فراست یکیپداگوژ جنبه و یتیریمد جنبه ،یفرهنگ جنبه ،یساختار جنبه

 ;SarkarArani, 2006; Chokshi and Fernandez, 2004) قاتیتحق جیبا نتا یعامل اصل کیعنوان به

Fernandez, 2002; Brown and Wiburg, 2007; Green, 2006; Brand, Glasson and Ladson-

Billings, 2006 ) معلمان دارد و از  یادر فرهنگ حرفه شهیرپژوهی درس شیازپشیب. است راستاهم

پژوهی درسشروع  یاست. معلمان برا ازیموردن یفرهنگ یهابستر جادیآن مستلزم ا یاجرا هگوننیا

 ی(. جنبه انسانBunono, 2012خود درک کنند ) یارا در توسعه حرفه یو نقاد یارزش کارگروه دیبا

 یهاریشامل متغ یاست. جنبه ساختار یریو انتقادپذ یریپذتیمسئول ت،یخالق یهاریشامل متغ

 یریکارگهموز و بآ، حجم کار معلم، نسبت تعداد معلم به دانشهافناورانه، نظارت، برنامه زاتیتجه
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درس ریثأاعتقاد و تعهد به ت ،یافرهنگ مدرسه ،یمیکار ت یهاریشامل متغ یاست. جنبه فرهنگ جینتا

. ترقابت اس یجاهمعلمان ب یهمکار ران،یمعلمان و مد یپژوهشگر هیخانواده، روح یهمکار ،یپژوه

عوامل  ریاس تیبودجه، حما نیمأت ن،یولؤمس تیحما ،یازدهیروند امت ،یبانیشامل پشت یتیریجنبه مد

 یهاهکارگا ،یآموزش دیتبدل تجارب مف یهاریشامل متغ یکیمدرسه و زمان است. جنبه پداگوژ یاجرائ

 میک یابیارزش لیتبد ،یآموزش یمحتوا ،یپژوهدرس یاستان میت س،یتدر نینو یهاسبک ،یآموزش

 است. یآموزش یو طراح یفیبه توص

آموزش دارد و به میتوان گفت که جنبه پداگوژیک اشاره به اطالع از مبانی علن نتایج مییدر تبی    

گیری درباره آن بسیار مهم است بنابراین ی مقتضی و تصمیمهادلیل اینکه برای طراحی، اجرای برنامه

. جنبه فرهنگی نیز اشاره به مباحث نگرشی و (Yamnitzky, 2010) استپژوهی درسجز اجزای مهم 

ریشه در پژوهی درسی موجود در زمینه کاربست هادر میان معلمان دارد. بسیاری از ضعف میکار تی

(. بر همین اساس Bunono, 2012روش و همچنین سطح پایین تعهد دارد )ی غلط در مورد این هاباور

کید زیادی بر این مقوله داشتند. ازجمله موارد دیگر جنبه ساختاری است که اشاره به خبرگان تأ

کارگیری آموز و به، حجم کار معلم، نسبت تعداد معلم به دانشهاتجهیزات فناورانه، نظارت، برنامه

وجود نداشته باشد پژوهی درسکه در محیط مدرسه تجهیزات و امکانات در زمینه گامینتایج دارد. هن

و معلمان جهت برگزاری جلسات، آزمایش و بررسی آن دچار مشکل باشند و به لحاظ تنگنای وقت و 

را پژوهی درسانتظار اجرای مناسب  هاتوان از آنآموزان تحت فشار باشند مسلمًا نمیتعداد دانش

ترین شرایط الزم اجرای گویند از ابتدایی( می2010. بر همین اساس است که کسکی و لسکی )داشت

جمله عوامل دیگر افزاری مناسب در مدرسه است. ازمافزاری و نروجود امکانات سختپژوهی درس

 روازآن هاو انتقادپذیری است. این ویژگی یریپذتیمسئولبرشمرده جنبه انسانی شامل خالقیت، 

برای رفع مشکالت ممکن  ییکارهاراهو  هامؤثر باشند که به طراحی برنامهپژوهی درستوانند در می

است که معلمان  میدو عنصر مه یریپذتیمسئولخصوص در این میان خالقیت و بهرساند. یاری می

مل پشتیبانی، (. جنبه مدیریتی که شاLewis, 2002ند )اهتر ظاهر شدموفقپژوهی درسدارای آن در 

وامل اجرایی مدرسه و زمان است ولین، تأمین بودجه، حمایت سایر عسؤروند امتیازدهی، حمایت م

تواند به دو صورت از شود. مدیریت میمیپژوهی درسجمله عوامل دیگری است که باعث تسهیل از

انگیزشی و  یهاعاطفی و از طریق حمایت میصورت حاکمک کند. یکی بهپژوهی درسمعلمان در 

در مورد مدیر  هامادی و دوم از طریق در اختیار قرار دادن امکانات و تجهیزات مدرسه. نتایج بررسی

باعث ترغیب معلمان خود در زمینه پژوهی درسزمینه  در یحامنشان داده است که مدیران مطلع و 

 (.Lewis, Perry and Hurd, 2009شوند )میپژوهی درس

در پژوههی درسمنظور افهزایش کهاربرد شهود بههمی شهنهادیپبا توجهه بهه مطالهب گفتهه شهده     

میههان معلمههان دوره ابتههدایی در درس ریاضههی دانههش پههداگوژیک معلمههان افههزایش یابههد تهها ایههن 

معلمههان بتواننههد بهها دانههش و اطالعههات بیشههتری در زمینههه مشههکالت و معضههالت موجههود 
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ی ضههمن خههدمت هدفمنههد ارائههه هههاتوانههد در دورهنههش میگیری کننههد. ایههن افههزایش داتصههمیم

بهه مههوارد فرهنگههی در پژوهههی درسمنظور افهزایش کههاربرد شههود بهههد میهاشهود. همچنههین پیشهن

در مههورد اهمیههت و تههأثیر  هههابعههد مدرسههه و خههانواده توجههه شههود. الزم اسههت معلمههان و خههانواده

ت کههافی داشههته باشههند تهها رغبههت آمههوزان اطالعههابههر روی وضههعیت تحصههیلی دانشپژوهههی درس

شهههود امکانهههات د میهاکهههافی در اسهههتفاده از آن را از خهههو نشهههان دهنهههد. همچنهههین پیشهههن

قههرار گیههرد و مههدیران پژوهههی درسافههزاری مدرسههه در خههدمت اجههرای افزاری و نرمسههخت

یههت بههرای اجههرای هامههدارس ابتههدایی نیههز بههرای همکههاری ترغیههب و آمههوزش دیههده باشههند. در ن

را پژوهههی درسمعلمههان بایسههت دارای انگیههزه باشههند پههس الزم اسههت معلمههانی کههه ی پژوهههدرس

وپرورش تشهویق مهادی و معنهوی شهوند تها کننهد از سهوی مهدیر مدرسهه و اداره آمهوزشاجهرا می

 معلمان دیگر نیز در این حیطه وارد شوند.
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