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Abstract
The purpose of this study was to determine the effectiveness of the lesson
study on professional skills in Hamadan province Exceptional Education
Teachers’. Research method was ex-post facto. The population was all of
exceptional teachers’ in Hamadan Province in 2013-2014 academic year.
Through stratified random sampling method, 320 teachers were selected as
sample. Data gathering tools included questionnaires of providing learning
opportunities, interest in increasing knowledge and job skills, class
organization and management, and observation forms included applying
learning theories, use of teaching aids and education supplies, use of correct
methods of assessment, encourage students to work in groups and test of
familiar with theories of learning. Results showed that lesson study groups
and other have significant differences in variables of providing learning
opportunities (t=2.23; p<0.05), familiar with theories of learning (t=2.11;
p<0.05), use of teaching aids and education supplies (t=2.67; p<0.01), interest
in increasing knowledge and job skills (t=2.47; p<0.05), and encourage
students to work in groups (t=2.50; p<0.05). In other factors include use of
correct methods of assessment (t=1.58; p=0.11), class organizing and
management (t=0.54; p=0.59), and applying learning theories (t=0.71;
p=0.48) differences were not significant.
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چکیده
هدف پژوهش حاضر تعيين ميزان اثربخشی برنامة درسیپژوهی بر مهارتهای حرفهای معلمان آموزش و پرورش
استثنایی استان همدان است .روش پژوهش پسرویدادی از نوع علّیمقایسهای است .جامعة آماری شامل معلمان آموزش
و پرورش استثنایی استان همدان در سال تحصيلی  6936-32بوده که با کاربرد روش نمونهگيری تصادفیطبقهای923 ،
معلم انتخاب شدند .ابزارهای گردآوری اطالعات شامل پرسشنامههای فراهمآوری فرصتهای یادگيری ،عالقهمندی به
افزایش دانش و مهارتهای شغلی ،سازماندهی و مدیریت کالس ،فرمهای مشاهدة به کارگيری نظریههای یادگيری،
استفاده از وسایل آموزشی و کمکآموزشی ،بهرهگيری از شيوههای صحيح ارزشيابی ،ترغيب دانشآموزان به کار
گروهی در کالس درس و آزمون آشنایی با نظریههای یادگيری بوده است .نتایج نشان میدهد که گروههای درسپژوه

و عادی از نظر فراهمآوری فرصتهای یادگيری (p>3/32؛ )t=2/99؛ آگاهی از نظریههای یادگيری (p>3/32؛
)t= 2/66؛ استفاده از وسایل آموزشی و کمکآموزشی (p>3/36؛ )t=2/14؛ عالقهمندی به افزایش دانش و مهارتهای
شغلی (p>3/32؛  )t=2/74و ترغيب دانشآموزان به کار گروهی (p>3/32؛  )t=2/23تفاوت معناداری داشتهاند .در سه

مؤلفة بهرهگيری از شيوههای صحيح ارزشيابی (p=3/66؛ )t= 6/25؛ سازماندهی و مدیریت کالس درس (p=3/23؛
 )t=3/27و کاربرد نظریههای یادگيری (p=3/75؛  )t=3/46تفاوت معناداری مشاهده نشده است.
واژههای کلیدی :درسپژوهی ،رشد حرفهای ،اثربخشی.



این طرح با حمایت مالی پژوهشکدة تعليم و تربيت استان همدان در قالب طرح پژوهشی اجرا شده است.
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مقدمه
آموزش و پرورش بهمعنای رشد تمام تواناییها و استعدادها ،پيچيدهترین ،دشوارترین و
مؤثرترین فرایند اجتماعی است (صافی .)6939 ،بسياری از کشورهای جهان در چند دهة
گذشته نگرانیهای فزایندهای در این زمينه داشتهاند که نظام آموزش و پرورش ،آمادگی
کافی برای پرورش مهارتها و دانش الزم برای کار و زندگی توأم با موفقيت را در جامعة
پيچيدة امروزی به شهروندان خود نمیدهد .در واکنش به این دغدغهها ،تالش برای بهبود
سيستم آموزشی ،روشهای و برنامهریزیهای آموزشی هدف واقع شده است .در عين حال،
بسياری از شيوههای آموزشی پذیرفتهشده و متأثر از روشهای تدریس گذشته و مبتنیبر
دیدگاههای سنتی رفتارگرایانه هستند که در اصل تدریس را بيان میکند؛ اما انتقال واقعيتها
و اطالعات به دانشآموزان را در حالیکه روشهای فوق در پرورش دانش و تواناییهایی
که دانشآموزان برای زندگی روزانه خود نياز دارند ،ناموفق بوده است (آقازاده.)6955 ،
ضرورت توجه به این موضوع مهم یعنی گذر از تدریس سنتی به تدریس نوین ،تغييراتی
داشته است که باید آنها را مدنظر داشت .مشارکت معلمان در روش تدریس بهمثابة
رویکردی فرهنگی (سانتراک ،)2363 ،6جستجو و تحقيق برای آفرینش روشهای نوین
تدریس (هالورسن و لوند )2369 ،2و اشاعة فرهنگ کالسهای باز (شریورس 9و همکاران،
2363؛ بختياری و مصدقی نيک ،)6937 ،توليد علم تدریس (مؤمنی )6937 ،حاصل
دگرگونی روشهاست؛ پس رویکردی که بتواند هرچه بيشتر این موارد را در بر بگيرد،
موفقتر خواهد بود.
یکی از رویکردهای مؤثر که در ساليان اخير توجه بسياری از برنامهریزان آموزشی و درسی
را به خود جلب کرده ،درسپژوهی 7است .نظام آموزشی ژاپن این روش را برای توسعة
حرفهای ابداع و فرهنگسازی کرد و به سرعت در دیگر نظامهای آموزشی ازجمله امریکا،
استراليا ،انگلستان و کشورهایی مانند ایران گسترش پيدا کرد (سرکارآرانی .)6937 ،معلمان
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در این روش ،خود را در چرخة بهبود تدریس که بر برنامهریزی ،مشاهده و اصالح طرح
درس متمرکز است درگير میکنند .زمانیکه معلمان به تدریس مشغولاند ،فرصت کمی
برای چنين تمرکزی دارند .بررسی چگونگی تفکر و یادگيری دانشآموزان بخشی از درس-
پژوهی است که در آن معلمان ،بيشتر متوجه احساسات دانشآموزان میشوند (استيپانک و
همکاران .) ،رشد و توسعة همهجانبة معلمان ،بهعنوان بخشی از زندگی آنان ،برای درک
مفهوم بلوغ و غنیسازی تجارب آموزشی آنان نيز اهميت دارد .بيشـتر معلمان ژاپنی ،آموزش
و یادگيری را عملـی مشارکتی میدانند و معتقدند بهترین راه بازآموزی معلمان ،فراهمساختن
فرصتهای یادگيری است تا ایدهها و تجارب را بهاشتراک بگذارند و بازاندیشـی عمل
تربيتی را از طریق بحث در گروههای کوچک یادگيری و شبکههای کاری مرتبط انجام
دهند (بختياری و مصدقینيک .)6937 ،به عبارت دیگر ،گروههای درسپژوهی با کنکاش
علمی و تبدیل دانش بهدستآمده [بُعد دانشی] ،به عمل تدریس [بُعد مهارتی] ،در برابر وظيفه
و جایگاه خود احساس رضایت خاطر [بعد نگرشی] پيدا میکنند (لویس و پری.)2331 ،6
پژوهشها نشان میدهند که درسپژوهی یکی از اثربخشترین فرایندهای توانمندسازی
معلمان برای یاری رساندن به خود و همکاران برای «یادگيری حين عمل» ،غلبه بر ترس از
تغيير ،ترویج خالقيت و تفکر انتقادی و به آزمایش درآوردن پيشفرضهای ذهنی است؛
ازاینرو ،میتوان گفت که درسپژوهی در ایجاد سازمان یادگيرنده و فرهنگسازی آن نقشی
بیبدیل دارد؛ چراکه معلمان دائماً در حال یادگيری ،فرضيهسازی و آزمایش فرضيهها هستند
(هيبرت و موریس .)2362 ،2آنچه در این بين بسيار مهم جلوه میکند ،رشد و توسعة حرفهای
معلم ناشی از فعاليت در گروههای درسپژوهی و تالش برای بازسازی و بهسازی است.
رشد حرفهای فرایندی برای تعميق آگاهی ،مهارت و نگرش معلم است که رسمی یا غيررسمی
انجام میپذیرد(سازمان توسعة همکاریهای اقتصادی و اجتماعی .)2367 ،3فعاليتهای مربوط
به رشد حرفهای معلمان به دو دسته تقسيم میشوند :رشد حرفهای سنتی و رشد حرفهای معاصر.
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در رشد حرفهای سنتی مواردی مانند ارتباطنداشتن ميان طرحهای توسعه و فعاليتهای رشد
حرفهای ،نبود تعامل یا سطح پایين تعامل و همکاری بين معلمان ،غفلت از بازخورد یا پيگيری
برای فعاليتهای رشد حرفهای وجود دارد .فعاليتهای رشد حرفهای وابستهبه خواست
سياستگذاران و برنامهریزان است؛ بنابراین برای یادگيری مستمر تشویق و دلگرمی وجود
ندارد؛ اما در رشد حرفهای معاصر رویکرد متفاوتی حاکم است .پيگيری مداوم و بازخورد
فوری وجود دارد .برای یادگيری دانشآموزان و رشد حرفهای معلمان ،استانداردهایی وجــود
دارد .در برنامهریزی ،بافت مدرســه برای فعاليتها مدنظر اســت .نيازهــای دانشآموزان
مهمترین شاخصها در طراحی فعاليتهای رشد حرفهای است (عبدالهی و صفری.)6932 ،
صاحبنظران و پژوهشگران مختلفی برای تعریف و تعيين شاخصهای رشد حرفهای
کوشيدهاند .کينت و همکاران )2361( 1یادگيری حرفهای ،مشارکت برای یادگيری و مهارت
در فهم جمعی دانشآموزان را مؤلفههای رشد حرفهای معلم دانستهاند .دریل ،جان و بری2

( )2362دانش موضوعی ،دانش تربيتی و دانش تربيتیموضوعی را سه عنصر اثرگذار در رشد
و توسعة حرفهای تعيين کردهاند .در این بين ،وزن دانش تربيتیموضوعی بيش از دو عنصر
دیگر است .هانتلی )2335( 3سه مشخصة دانش ،عمل و تعهد حرفهای؛ باب ،برکلمانس،
کورتاژن و وابلز )2332( 4پنج عاملِ دانش تخصصی ،ارتباطات ،سازماندهی ،پداگوژی و
صالحيت رفتاری؛ نادری و همکاران ( )6953مؤلفههای روشهای تدریس و ارزشيابی ،مؤلفه
های روشهای جدید تدریس ،تکنولوژی آموزشی و ارزشيابی برمیشمارند.
با توجه به مؤلفههای مطرحشده در زمينة رشد حرفهای و از طرفی ویژگیهای درسپژوهی،
به نظر میرسد این روش پژوهش بر رشد حرفهای معلم تأثيرگذار باشد .عرفانی و همکاران
( )6932در مقالهای با عنوان «اثربخشی دوره های آموزش درسپژوهی بر دانش و مهارت
تدریس معلمان دورة ابتدایی» به این نتيجه دست یافتند که کاربرد نظریههای یادگيری،
فرصتهای یادگيری و نگرش به کاربرد ارزشيابی و استفاده از وسایل آموزشی ،انگيزههای
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کاری و مدیریت کالس درس در معلمان درسپژوه بيشتر از معلمان عادی است .مصطفینژاد
و همکاران ( ،)6932تأثير استفاده از درسپژوهی بهعنوان نمونهای از پژوهش مشارکتی در
کالس درس بر انگيزة تدریس و خودکارآمدی معلمان تربيت بدنی بررسی کرده است .نتایج
نشان میدهد که درسپژوهی الگویی مطلوب در ایجاد انگيزة تدریس و خودکارآمدی معلمان
است .حبيبزاده ( )6939با روشی آزمایشی اثربخشی درسپژوهی بر خودکارآمدی تصوری
معلمان را مطالعه کرده و دریافته است که درسپژوهی موجب تقویت خودکارآمدی تصورّی
معلمان در عوامل مدیریت کالس درس ،فعالکردن دانشآموزان و استفاده از راهبردهای
آموزشی میشود .حوریزاد ( )6953در پژوهشی با عنوان «بررسی تأثير درسپژوهی خالقيت-
محور بر توسعة توانمندیهای حرفهای معلمان و یادگيری رفتار خالق معلمان و دانشآموزان»
در مدارس ابتدایی مناطق نوزدهگانة شهر تهران نشان داده است که با استفاده از آزمون خالقيت
در دو مرحلة پيشآزمون و پسآزمون ،امتيازات معلمان و دانشآموزان ،گروه تجربی نسبتبه
گروه گواه ،افزایش چشمگيری داشته و بين نمرات خالقيت معلمان و معدل نمرات خالقيت
دانشآموزان کالس آنها همبستگی خطی مثبت و معناداری وجود دارد .سرکارآرانی
( ،)2331پژوهشی را در مدارس ابتدایی تهران در سال  6953انجام داد .معلمان شرکتکننده
در این جلسات عالقة زیادی به انجام یک تجربه از درسپژوهی داشتند .آنان این اطالعات را
به معلمان مدارس دیگر و والدین دانشآموزان منتقل کردند .خاکباز ،فدایی و موسیپور
( )6954در پژوهشی دیگر تأثير درسپژوهی را بر توسعة حرفهای معلمان ریاضی شهر کرمان
به روش کيفی بررسی کرده است .نتایج نشاندهندة مؤثربودن درسپژوهی بر رشد حرفهای
معلمان بوده است .موفقيت برنامة درسیپژوهی در بسياری از پژوهشها تأیيد شده است؛
ازجمله فرناندز ،کانون و چاکشی ،)2339( 6لوئيس ،)2331( 2سربين و کاپ )2331( 9و
اسميت .)2335( 7با بررسی کلی این پژوهشها میتوان نتيجه گرفت که بيشتر آنها بر رشد
حرفهای معلمان یک گروه ویژه مانند ریاضی و علوم تأکيد داشتهاند یا در نظام آموزشی
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