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معلمان ای ی حرفهپژوهی بر توسعهاین پژوهش با هدف بررسی میزان تأثیر درس: چکيده

ابتدایی استان همدان  صورت گرفته است. روش تحقیق پژوهش حاضر،روش توصیفی از نوع 

ی معلمان و مدیران ابتدایی استان همدان  ی آماری آن را کلیهباشد. جامعهپیمایشی می

ای غیرنسبتی، انتخاب شدند؛ بطوریکه گیری طبقهدهند که با استفاده از روش نمونهتشکیل می

ی مورد مطالعه با استفاده از فرمول کوکران محاسبه گردید، و با توجه به افت برخی نهحجم نمو

آوری اطالعات از نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند.همچنین جهت جمع 04ها نهایتاً، از آزمودنی

است؛ جهت ی محقق ساخته استفاده شدهی نیمه سازمان یافته و پرسشنامهدو ابزار مصاحبه

ساخته نیز از روایی صوری استفاده شده است،  که مورد تایید ایی پرسشنامه محققسنجش رو

کارشناسان و متخصصین تعلیم و تربیت قرار گرفت. همچنین برای سنجش پایایی آن، از روش 

به منظور تجزیه و تحلیل   محاسبه شده است. 33/4آلفای کرانباخ استفاده شده، که مقدار آن 

های آمار توصیفی) جدول فراوانی، درصد فراوانی، ه نیز، از شاخصاطالعات به دست آمد

میانگین و انحراف استاندارد( و جهت مشخص شدن وجود یا عدم وجود تفاوت معنادار بین 

تک گروهی استفاده شد. نتایج حاصل ازاین  tمیانگین نمونه با میانگین جامعه از آزمون 

 981 - 181میانگین نظری حاصل از پرسشنامه)  ( و48331محاسبه شده) tپژوهش، با توجه به

پژوهی حاصل از مصاحبه، نشان داد که اجرای بندی موانع و مشکالت درس(، و مقوله

ای معلمان ابتدایی نداشته است و لزوم بازنگری در ی حرفهپژوهی تأثیر زیادی در توسعهدرس

مورد نیاز، امری است که باید های سازی و فراهم نمودن زیرساختچگونگی اجرای آن و بومی

 مورد توجه قرارگیرد.

 ای، معلمان ابتداییی حرفهپژوهی، توسعهدرس: يديکل واژگان

 
 

 مقدمه:

روند تحوالت در دنیای امروز، اصالحات آموزشی را امری اجتناب ناپذیر و جهانی ساخته است. جامعه امروز از فراهم نمودن 

اجباری آموزش به سمت تمرکـزبـر کیفیـت آمـوزش و پـرورش حرکت کرده و اصالحات جدید برنامه درسی بـر پـرورش 

گـرفتن، توسـعه برنامـه درسـی و اسـتفاده از راهبردهـای متنـوع تـدریس مهـارت هـای فراگیـران، یـادگیری چگونـه یـاد 
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اي معلمان ي حرفهپژوهی بر توسعهبررسی تأثير درس

 اجرایی آن با تاکيد بر آسيب شناسی ابتدایی استان همدان

 

  1سمیرا ساعتی زارعی ،2زهره اسمعیلی

 

 دانشگاه پیام نور  گروه علوم تربیتی استادیار2

 دانشگاه پیام نور  تاریخ فلسفه آموزش و پرورش دانشجوی کارشناسی ارشد 1
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(. معلم از آن جهت مورد تأکید است که 1449:3، 2تأکیـد می نماید. چنین تغییراتی مستلزم تغییر نقش معلم است)لیو همکاران

م و تربیت در ابعاد مختلف،نهایتاً باید به های تعلیکارگزار اصلی تعلـیم و تربیـت بـه شـمار مـی رود و اهداف متعالی نظام

آمـوزان، وی را در موقعیـت ممتـاز و منحـصر بـه فردی ی او محقق شـود.تعامل مستمر و چهره به چهرة معلم با دانشواسطه

چنین (. در 2933:12دهد که هـیچ عنـصر انـسانی دیگـری در ایـن سـازمان از آن برخـوردار نیـست )مهرمحمدی، قرار می

یابـد.این نقش فضایی، نقش معلم ازمخابره کننده اطالعات، به یاریگر فراگیری، راهنما و هم درس با دانش آمـوز تغییـر مـی

تنها از اهمیت مقام معلم نمی کاهد، بلکه مستلزم دانش و مهارت جدیـد اسـت. الزمه موفقیت در چنین فضایی، جدید نه

وگو، پیرامون کیفیت مدارس یگذشته،کانونبحثوگفتو مهارت معلمان، است. از این رو در دههای و افزایش دانش ی حرفهتوسعه

کیفیت »(. در واقع اهمیت1422:223و همکاران، 1ای معلمان بوده است)ریشتری حرفهاثربخش، هرچه بیشتر متوجه توسعه

« کیفیتآموزش»وافزایشانتظاراتمردماز یمعلمیهای پیش روی معلمان در حرفهبهدلیل تشدید چالش« ایی حرفهتوسعه

های آموزشی هستند؛ بلکه معلمان، نهتنها یکی از متغیرهای نیازمند تغییر بهمنظور بهبود سیستم (.9،1444:22است)گنسر

ی معلمان در اصالحات آموزشی، بهعنوان یکی از شوند.این وضعیت دوگانهی تغییر نیز محسوب میمهمترین عامل ایجاد کننده

-ای معلمان  را به حوزهای درحال رشد و چالش برانگیز تبدیل نموده است)ویلگازی حرفهاصر اصلی و مجری تغییرات، توسعهعن

ای مشترک است؛ یادگیری معلمان، ی حرفهها، بهمنظور شناخت توسعه(؛اما آنچه در کانون این تالش1449: 0،15رایمرز

ی توسعه (.1422: 1،21آموزان است )آوالوسمل برای کمک به پیشرفت دانشیادگیری چگونه یادگرفتن و انتقال دانش بهع

ای های حرفهها و نگرشریزی شده به منظور افزایش دانش، مهارتهای طرحفرایندها و فعالیت»ای معلمان عبارت است از حرفه

ی وسیعی برای .این تعریف دامنه(5،1444:25گاسگی«)آموزان شوندمعلمان تا اینکه بتوانند موجب بهبود یادگیری دانش

ای تدریس و ارتقاء موقعیت اجتماعی ای معلمان قائل است؛ حرفه ای شدن معلمان بر جنبه های تکنیکی و حرفهی حرفهتوسعه

 حرفه معلمی متمرکز است. 

ای جدید و مجموعههای یادگیری، راهبردهای تدریس تری از دانش محتوایی، رشد کودک، سبکمعلم حرفه ای باید درک عمیق

های فردی، همکاری با همکاران و گرفتن بازخورد مداوم از تدریس و قابلیت هدایت و تغییر از ارزش ها، همراه با احترام به تفاوت

 (.1443: 3،235و ارتباط مؤثر داشته باشد)اسمیت و همکاران

ه ژاپنی ها در ابـداع و به کارگیری آن پیشتاز محسوب ای معلمان، روشی است کی حرفهیک نمونه از فعالیتهای مربوط به توسعه

بسیاری از کشورهای مختلف، به عنوان یک شـود؛ فعالیتی که در شـناخته مـی "3درس پژوهـی"شوند و امروزه با نام می

که با هدف پژوهی، فرآیندی است (. در واقع درس1429: 3،25شود)تاکاهاشیرویکرد،  جهت بهبود آموزش و یادگیری اجرا می

آید کمک به یادگیری مستمر معلم، و از طریق ایجاد بستر مناسب برای بازاندیشی و بهبود عمل خودِ معلم پدید می
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شود، گروهی از معلمان در ی تدریس است که موجب می(. به عبارت دیگر  آن فعالیتی پژوهشی در حیطه1441: 15)تاکاهاشی،

: 24،93پردازند)استیگلر وهیبرتیادگیری می-ات و تجزیه و تحلیل آن در مورد یاددهیآوری اطالعهای کالس خود به جمعدرس

پژوهی، یک حلقة پژوهشی اسـت کـه در آن، معلمـان بـه صـورت گروهـی دربـارة موضوعات تر درسبه بیان دقیق (.2333

پژوهی را برانگیخته ازنـد کـه فعالیت گروه درسپردپردازند. آنها در ابتدا بـه تبیـین مـسئله مـیی درسی به پژوهش میبرنامه

ریزی، طراحی درس توسط اعضای گروه است و هدایت خواهد کرد . پس از تبیین مسئله و مشخص شدن هدف یادگیری و برنامه

 ی پژوهشی، تدریس طرح درس توسط یکی از اعضای گروه و بای پژوهشی است، و گام بعدی این حلقهدومین قدم  این حلقه

باشد که نقد کار مشترک و تجدید نظر در طراحی آموزشی را در پی نظارت سایر اعضاء و یا حتی ناظرین بیرونی می

شود تا نظر اعضاء، در قالب یک کتابچه منتشر میی پژوهشی، پس از بحث و تبادلخواهدداشت؛ ونهایتاً نتایج حاصل از این حلقه

 ( .                         1440، 21؛فرناندز و یوشیدا2333؛ استیگلر وهیبرت، 22،2333ـیداسایر معلمین نیز از آن آگاهی یابند)یوش

 

 

 

 

 

 

 

های ضمن ای)از جمله دورهپژوهی با سایراشکال رشدحرفهتوان گفت که درسپژوهی شد، میبا توجه به تفسیری که  از درس 

که استیگلر گیرد. تمرکز آن، چنانیادگیریصورت میای درحین یاددهی وخدمت( متفاوت است؛ به این دلیل که پرورش حرفه

آموزان. آموزان است؛نه کاردانشاند؛ تدریس است، نه معلمان، کار کردن دانشاشاره کرده« شکاف آموزشی» ( در2930وهیبرت )

نویه فرایند پژوهی، یادگیری معلمان است نه تولید یک درس. تهیه دروس بهتر نتیجه جانبی وثامالک سنجش درموفقیت درس

گیری از روشهای مختلف پژوهش به با در نظر داشتن این تفاوت، پژوهشهای گذشته با بهره ی آن.است؛ اما نه هدف اولیه

ای ی حرفههای توسعهاند؛ گروهی از مطالعات عوامل مؤثر بر اثربخشی دورهای معلمان پرداختهی حرفهی ابعادی از توسعهمطالعه

، بـا عنـوان  TIMSS های(طی پژوهشی بـر روی برخـی از داده2333اند. برای نمونه اسـتیگلر و هیبـرت)نمودهرا بررسی 

ای ی حرفهپژوهی در توسـعهها استفاده از روش درس، به این نتیجه رسیدند که عامل اصلی موفقیت ژاپنـی«شـکاف آموزشـی»

ای درس پژوهی در دو کشور ژاپن ( اشاره نمود: وی با بررسی مقایسه4411)29توان به پژوهش لوئیسمعلمان اسـت.همچنین می

پژوهی از سیستم متفاوت ژاپن و عدم انطباق آن با فرهنگ و و آمریکا، بر این موضوع اشاره دارد که تقلید صرف فرآیند درس
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و  20های پژوهش راکیافتهای معلمان به همراه خواهد داشت. ی حرفهنظام آموزشی آمریکا، مشکالتی را  در توسعه

ای، پژوهی موجب آموزش و یادگیری متمرکز و مستمر، افزایش اعتماد حرفه(نیز نشان می داد که اجرای درس1441)21ویلسون

 شود.یادگیری می-تفکر مشارکتی و همفکری با همکاران و کارشناسان؛ بهبود فرآیند یاددهی

ی دو مورد متفاوت)پایه سوم ابتدایی و کودکستان( دریافتند که به وسیله ( با بررسی1445)23و موراتا 23،پری25همچنین لوئیس

( 1445)23یابد.سرکار آرانیی عمل ارتقاءمیپژوهی، دانش موضوعی، توانایی تدریس و انگیزش نسبت به ورود دانش به حوزهدرس

های اجرای تهران، ضمن بیان چالش ی اجرای درس پژوهی در مدارس ابتدایینیز در پژوهشی با بررسی نگرش معلمان و نحوه

(، 2933ی موردی وی )کند. در این زمینه نتایج یک مطالعهسـازی ایـن روش بسیار تأکید میاین طرح در ایران به لزوم بومی

درس پژوهی الگویی برای بهسازی گفتمان ریاضی در کالس درس: مطالعه موردی درس ریاضی دبیرستان فوکی »تحت عنوان 

ای نسبت به شیوه تعامل خود پژوهی سبب توانمند سازی معلم در داشتن نگرش حرفهاکی از این موضوع بود که درس، ح«شیما

با دانش آموزان در کالس ریاضی می شود و سبب می شود تا دانش آموزان با انگیزه بیشتری به یادگیری و بحث در کالس درس 

ی های توسعهگیری از مدل معادالت ساختاری، سه ویژگی اصلی فعالیتهره( با ب1442)14طور گارت و همکارانهمین بپردازند.

ای)تمرکز بر دانش محتوایی، فرصت برای یادگیری فعال و انسجام با سایر فعالیتهای یادگیری( را بر افزایش دانش، حرفه

ی ( در یک مطالعه1424)11هانسن و 12دانند. نتایج پژوهش باچینسکیی کالسداری معلمان مؤثر میها و تغییر در شیوهمهارت

موردی کیفی، بر این موضوع تأکید دارد که استفاده از روش درس پژوهشی موجب افزایش دانش محتوایی معلمان، در کالس و 

شود؛ با این حال گروهی دیگر از معلمان در استفاده از روش درس های استاندارد میآموزان در آزمونبهبود نمرات دانش

ی درسی و مشکالت مدیریت مشکالت و موانعی از جمله کمبود منابع، محدودیت وقت، الزام به تمام کردن برنامهپژوهشی با 

(، نیز در پژوهش خویش با اشاره به درس پژوهی؛ به عنوان 2932همچنین بهرامی هیدجی و مرسلی) کالس مواجه شده بودند.

های رشد و پژوهی، زمینهعلمان، بر این موضوع تأکید دارند که درسی پرورش حرفه ای مترین برنامهسودمندترین و کاربردی

 کند.بالندگی معلمان را در اجرای مسئولیت آموزشی فراهم می

میزان موفقیت اجرای طرح درس پژوهی در مدارس استثنایی دوره ی »( در پژوهشی تحت عنوان 2931طور جاللی فرزام)همین

بر این مهم دست یافت که اجرای طرح درس پژوهی، میزان موفقیت دانش آموزان « 39-31ابتدایی شهرهمدان درسالتحصیلی

نظر در یک ( نیز با بررسی افراد صاحب1429مدارس استثنایی دوره ی ابتدایی را افزایش داده است.در این زمینه، تاکاشی)

است. مورد غفلت محققان و مربیان واقع شدهپژوهی، های اجرایی درسای به این نتیجه رسید که برخی از مکانیسمتحقیق زمینه

های عوامل پژوهی در دو کشور ژاپن و اندونزی، به تأثیر گذاری  تفاوتی تطبیقی درس( با مقایسه1429)19که کوسانگیچنان

 ای معلمان اشاره کرده است.ی حرفهاجتماعی، در چگونگی توسعه -فرهنگی
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(  2939بختیاری و مصدقی نیک )« دریس پژوهی یا پژوهش در کالس درسدرس پژوهی، ت»در پژوهشی دیگر، تحت عنوان 

ای ی حرفهپژوهی را در توسعههای درسضمن بررسی تأثیر درس پژوهی بر پرورش حرفه ای کارگزان آموزشی، اجرای دوره

درس پژوهی بر فرایند تأثیر »تحت عنوان  2930طور در پژوهشی که در سال معلمان، مفید و مثمرثمر  تلقی کرده است.همین

ای انجام شده است، مؤمنی با استفاده از برگه کتابخانه به جمع آوری داده ها پرداخته است به روش کتابخانه« یادگیری -یاددهی

و نتایج مطالعات وی نشان داد که ژاپن به عنوان ابداع کننده ی درس پژوهی از آموزش و پرورش موفقی برخوردار است؛ به 

های وی معلمان، اند. همچنین با توجه به یافتهوهشگران قلب این نظام آموزشی را درس پژوهی اعالم کردهطوری که پژ

 اند. مند شدهاند، از مزایای آن بهرهآموزان و نظام تعلیم و تربیت دیگر کشورهایی که مجری درس پژوهی بودهدانش

ی پژوهی بر توسعهبررسی تأثیر درس"ای معلمان،پژوهش حاضر  بهی حرفهپژوهی در توسعهحال با توجه به بیان جایگاه درس

 پرداخته است. "ی قهاوند با تاکید بر آسیب شناسی اجرایی آنای معلمان ابتدایی منطقهحرفه

 روش پژوهش:

ای ی حرفهعهپژوهی بر توسبا توجه به این موضوع که پژوهش حاضر، با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه در پی بررسی تأثیر درس

باشد. ضمنًا پژوهش حاضر از آن جهت که باشد؛روش مناسب انجام آن، روش توصیفی از نوع پیمایشی میمعلمان ابتدایی می

ریزی تحصیلی و نظایر آنها قرار بگیرد، پژوهشی تواند مورد استفاده کارشناسان آموزش و پرورش و دفتر ارزشیابی و برنامهمی

دهند که با نفر( تشکیل می 133ی آماری آن را  معلمان و مدیران ابتدایی استان همدان  )جامعه .شودکاربردی محسوب می

ی مورد مطالعه با استفاده از فرمول کوکران ای غیرنسبتی، انتخاب شدند؛ بطوریکه حجم نمونهگیری طبقهاستفاده از روش نمونه

آوری اطالعات از برای جمع  نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. 214نهایتاً، ها محاسبه گردید، و با توجه به افت برخی از آزمودنی

ی ی محقق ساخته استفاده گردید؛ بطوریکه پس از انجام مصاحبه با نمونهی نیمه سازمان یافته و پرسشنامهدو ابزار مصاحبه

ال معلمی و ارزشهای معلمی( و بر اساس مقیاس ی ادراک معلمی،اعمگویه)با توجه به سه مولفه 21ای با انتخاب شده، پرسشنامه

در  9خیلی کم( تنظیم شد، و مقدار میانگین نظری حاصل از آن برابر با  -کم -تا حدودی -زیاد -ای لیکرت)خیلی زیادپنج درجه

زیابی(، اعمال ای معلمان معلمان شامل: ادراک معلمی)دانش معلمی و دانش اری حرفههای توسعهنظر گرفته شد. و در آن مؤلفه

معلمی)مشارکت و اقدام( و ارزشهای معلمی)پذیرش توانایی خود، پذیرش یادگیری از دیگران، پذیرش نقادی، نگرش نسبت به 

شد. همچنین جهت بررسی موانع و مشکالت اجرایی درس پژوهی، سوألی ماهیت علم و نگرش نسبت به یادگیری( سنجیده 

های مربوط به این پژوهی در نظر گرفته شد؛ که تجزیه و تحلیل پاسخهای اجرایی درسعفبازپاسخ، مبنی بر ذکر تهدیدها و ض

 بندی انجام گرفت.بندی یا دستهی حاصل از مصاحبه، از طریق مقولهآوری شدهسوال و اطالعات جمع

یمحقق ساخته شنامهساخته نیز از روایی صوری استفاده شده است، بدین صورت که پرسجهت سنجش روایی پرسشنامه محقق

مورد استفاده در این پژوهش در اختیار ده نفر از کارشناسان و متخصصین تعلیم و تربیت قرار گرفته و روایی آن از دید آنها قابل 

محاسبه  33/4قبول بوده و تأیید شده است همچنین برای سنجش پایایی از روش آلفای کرانباخ ا ستفاده شده، که مقدار آن 

های آمار توصیفی) جدول فراوانی، درصد فراوانی، به منظور تجزیه و تحلیل اطالعات به دست آمده نیز، از شاخص  شده است.

میانگین و انحراف استاندارد( و جهت مشخص شدن وجود یا عدم وجود تفاوت معنادار بین میانگین نمونه با میانگین جامعه از 

 تک گروهی استفاده شد.  tآزمون 

 هش:هاي پژویافته
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پژوهی ی ابتدایی استان همدان  ، اجرای طرح درساز مدیران و معلمان دوره  %9083، از نظر 2با توجه به نتایج جدول شماره 

های معلمی( های معلمی و ارزشهای ادراک معلمی، مهارتای معلمان ابتدایی )با توجه به مؤلفهی حرفهتاثیر کمی در توسعه

ی پژوهی در توسعهتاحدودی، برتأثیر درس  %3831به میزان خیلی زیاد،  %3801ه میزان زیاد، ب %9181دارد؛ در این زمینه

ی ابتدایی استان همدان  ، به عدم کارآیی اجرای از مدیران و معلمان دوره  %081ای معلمان ابتدایی اذعان دارند؛و تنها حرفه

 ای معلمان اعتقاد دارند.ی حرفهپژوهی در توسعهدرس

محاسبه  t ، با در نظر گرفتن9و در نظر گرفتن میانگین نظری  1ی در جدول شماره tبا توجه به نتایج آزمون  

اطمینان گفت تفاوتی بین میانگین نمونه و جامعه  %31توان با ، می4841و سطح معناداری  93ی آزادی (،درجه48331شده)

توان باشد میمی 981و  181ای معلمان بین ی حرفههای توسعهوجود ندارد. همچنین با توجه به این موضوع که میانگین مؤلفه

ای معلمان ی حرفهپژوهی تأثیر زیادی در توسعهن و معلمان ابتدایی استان همدان  اجرای درسنتیجه گرفت که از نظر مدیرا

، از نظر 2با توجه به نتایج جدول شماره  ای معلمان در ذیل آمده است.ی حرفههای توسعهندارد که تفسیر آن با توجه به مؤلفه

پژوهی تاثیر خیلی زیادی در افزایش ادراک معلمی اجرای طرح درس ی ابتدایی استان همدان  ،از مدیران و معلمان دوره  10%

به میزان زیاد،  %03گردد؛در این زمینه یادگیری، مدیریت کالس و دانش ارزیابی می-های مواد درسی، فرآیند یاددهیدر زمینه

از از مدیران   %1ن دارند؛ و تنها ی ادراک معلمی اذعابه میزان کم بر تأثیر گذاری درس پژوهی در توسعه %21تاحدودی،   20%

 ی ادراک معلمان اعتقاد دارند. با توجه به پژوهی در توسعهی ابتدایی استان همدان  ، به عدم کارآیی اجرای درسو معلمان دوره

t (نیز، که از 38323محاسبه شده )t  ( بیشتر است، می28331بحرانی ) دار عنیدرصد از نظر آماری م 31توان گفت با احتمال

ی ی ابتدایی استان همدان  دربارهی مدیران و معلمان دورهشود که میانگین نظرات کلیهاست. به عبارت دیگر نتیجه گرفته می

باشد که  از نظر مدیران و است و تفسیر آن به این صورت می 08133ی ادراک معلمی بیشتر از پژوهی در توسعهتأثیر درس

 ی ادراکی معلمان دارد.پژوهی تأثیر خیلی زیادی در توسعهان  اجرای درسمعلمان ابتدایی استان همد

ی ابتدایی استان همدان  ، اجرای طرح از مدیران و معلمان دوره  %2185طور، با توجه نتایج این جدول ، از نظر همین 

نظر شرکت در جلسات، بحث و تبادلپذیری)های مشارکتهای معلمی در زمینهپژوهی تاثیر خیلی زیادی در افزایش مهارتدرس

پردازی در بین معلمان های علمی در فرآیند تدریس و نظریههای جمعی(، استفاده از نظریهپذیری در فعالیتو مسئولیت

ی به میزان کمبر تأثیر گذاری درس پژوهی بر توسعه %0185تاحدودی،   %3831به میزان زیاد،  %1185گردد؛ در این زمینه می

های ی مهارتپژوهی در توسعهبه عدم کارآیی اجرای درس %080های معلمان)اعمال معلمی( اذعان دارند؛  و تنها مهارت

توان ( کمتر است، می28331بحرانی )ّ  t( نیز، که از 4822013محاسبه شده) t معلمان)اعمال معلمی( اعتقاد دارند. با توجه به 

شود که ین میانگین نمونه و جامعه ناشی از شانس باشد. بنابراین نتیجه گرفته میدرصد احتمال دارد که اختالف ب 1گفت فقط 

ی اعمال معلمی در پژوهی در توسعهی تأثیر درسی ابتدایی استان همدان  دربارهی مدیران و معلمان دورهمیانگین نظرات کلیه

ران و معلمان ابتدایی استان همدان   تأثیر اجرای باشد که  از نظر مدیاست و تفسیر آن به این صورت می 981تا  181حدود 

همچنین با توجه به نتایج این جدول در خصوص  باشد.معلمی  تا حدودی )نه زیاد( می هایی مهارتپژوهی در توسعهدرس

ای طرح ی ابتدایی استان همدان  ، اجراز مدیران و معلمان دوره  %25ای معلمان ، از نظر ی حرفهی سوم توسعهمؤلفه

ی نقادی، های اثربخش تلقی شدن یادگیری مشارکتی،روحیهی نگرش معلمی در زمینهپژوهی تاثیر خیلی زیادی در توسعهدرس

گردد؛ در یادگیری( می-های فردی و بهبود نگرش معلمان نسبت به ماهیت علم)ماهیت دانش و فرآیند یاددهیتوجه به تفاوت

ی نگرش به میزان کم بر تأثیر گذاری درس پژوهی بر توسعه %0583تاحدودی،   %581به میزان زیاد،  %1081این زمینه 

ی نگرش معلمان)ارزشهای معلمی( پژوهی در توسعهبه عدم کارآیی اجرای درس %582معلمان)ارزشهای معلمی(  اذعان دارند؛ و 
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ی توان گفت که میانگین جامعه( کمتر است، می28331بحرانی )  t( نیز، که از -48910محاسبه شده) t اعتقاد دارند. با توجه به 

شود از نظر مدیران و معلمان ابتدایی استان همدان   تأثیر اجرای باشد؛بنابراین نتیجه گرفته میمی 9آماری در حدود 

 باشد.معلمی  تا حدودی )نه زیاد( می ی نگرشپژوهی در توسعهدرس

 

 ايي حرفههاي توسعهي به تفکيک مؤلفههاي نمونه آمار: توصيف آماري پاسخ1جدول

 هاي پاسخگزینه خیلی زیاد زیاد تا حدودی کم خیلی کم

 فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد ايي حرفههاي توسعهمؤلفه

 ادراک معلمی)دانش( 1383 10 1385 03 2583 20 2080 21 180 1

 اعمال معلمی)مهارت( 23831 2185 94831 1185 2481 3831 10831 0185 1811 080

 ارزشهاي معلمی)نگرش( 14.6 11 67.9 69.7 5.7 1.7 71.67 91.4 7..5 1.1

 ميانگين 61.46 17.7 7.46. 6.7. 11.5 4.57 91.7 9.7. 7 9.6

 

 اي از دید مدیران و معلمان ابتدایی استان همدان  ي حرفههاي توسعهبه تفکيک مؤلفهtي نتایج آزمون : خالصه6جدول

 شاخص

 ایی حرفهها ی توسعهمؤلفه

 t df Sigمقدار آماره انحراف معیار میانگین

 4841 223 38323 284213 08133 ادراک معلمی)دانش(

 4841 223 482201 281011 984111 اعمال معلمی)مهارت(

 4841 223 -48910 481431 18330 ارزشهای معلمی)نگرش(

 4841 223 48331 283912 981111 میانگین

 

پژوهی در چهار ی باز پاسخ، مشکالت اجرایی درسی حاصل از مصاحبه و پرسشنامههمچنین با توجه به اطالعات گردآوری شده

 2بندی شد که شرح آن در نمودار شماره و عوامل روانی دستهی عوامل مدیریتی، عوامل مربوط به معلم، عوامل فیزیکی مقوله

 باشد.می
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 پژوهیمشکالت و موانع اجرایی طرح درس-6نمودار شماره 
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 عدم تبیین احساس نیاز به تغییر روشهای سنتی تدریس 

 نبود راهبردهای ارتباطی مناسب و فعال برای تبادل اطالعات 

 عدم ارتقای مستمر دانش، مهارت و ظرفیت مدیران 

 ای، و محدود نمودن پژوهی)ارزشیابی نادرست و سلیقهعف دررهبری و مدیریت اثربخش طرح درسض

 اجرای طرح به زمان خاصی(

  فراهم نبودن منابع )انسانی، مالی و مادی( مورد نیاز اجرایطرح 

 های آموزشی اجرای طرحناکارآمدی دوره 

 ی طرحی اجراهای فرهنگی و اجتماعیدر زمینهعدم توجه به زمینه 

 هاعدم وجود فضای کافی جهت حضور گروه  در کالس 

  (در دسترس نبودن امکانات و تجهیزات مناسب و مورد نیاز در برخی از مدارس)هوشمندسازی و... 

 ی آن برای مجریانبر بودن تهیهفراهم نبودن مواد آموزشی مناسب و هزینه 

 عدم  احساس نیاز به تغییر روشهای سنتی تدریس در بین برخی از معلمان 

 پژوهی در بین مجریاننبود درک و فهم درست نسبت به طرح درس 

 تجربه بودن معلمان در اجرای طرحکم 

 نظر عدم دسترسی آسان و مستمر معلمان به مشاوران و متخصصان صاحب 

 یان معلمان مجری)فرهنگ کار تیمی(نبود جو تفاهم و تشریک مساعی م 

  فضای رقابتی ناسالم و  بی عالقگی نسبت به تبادل اطالعات و تجارب بین مجریان طرح در مدارس

 مختلف

 

 گیر بودن اجرای طرحانگیزش پایین معلمان نسبت به اجرای طرح با توجه به وضعیت معیشتی و وقت 

 آموزان به دلیل حضور گروهی از معلمان در کالساضطراب دانش 

 دلیل  زمانبندی اجرای طرح و در معرض ارزشیابی قرار گرفتن نگرانی و اضطراب معلم به 

 توجه به مشکالت ارزشیابی وجود نگرش منفی در بین معلمان نسبت به اجرای طرح با 
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 گيري:بحث و نتيجه

ی ادراک معلمی)دانش معلمی و دانش ارزیابی(، اعمال ای معلمان در سه حیطهی حرفههای توسعهبا توجه به مرور سوابق نظری مؤلفه

معلمی)مشارکت و اقدام( و ارزشهای معلمی)پذیرش توانایی خود، پذیرش یادگیری از دیگران، پذیرش نقادی، نگرش نسبت به ماهیت علم و 

و میانگین 48331ی محاسبه شده tی محقق ساخته ) از سواالت پرسشنامهنگرش نسبت به یادگیری( در نظرگرفته شد و نتایج حاصل 

ای معلمان ابتدایی ندارد. همچنین با توجه به ی حرفهپژوهی تأثیر زیادی در توسعه( حاکی از آن بود که اجرای درس98111نظری 

ی عوامل مدیریتی، عوامل پژوهی در چهار مقولهرسهای انجام شده در این زمینه، موانع و تهدیدهای دی باز پاسخ و مصاحبهپرسشنامه

(، 1429(، تاکاشی)1441های لوئیس)ی حاصل شده با پژوهشبندی شد. این مهم و نتیجهمرتبط با معلم، عوامل فیزیکی و روانی دسته

ه این موضوع اشاره داشتند که های ذکر شده، به نوعی ب( همخوانی دارد؛ چرا که هر یک از پژوهش1429( و کوسانگی )1445سرکار آرانی)

سازی، اجتماعی و بومی-های فرهنگیهای اجرایی، عدم توجه به تفاوتپژوهی کشور ژاپن، غفلت از مکانیسمتقلید صرف از فرآیند درس

اگر یک  شد. ای معلمان وبه تبع آن رشد فراگیران است، خواهدی حرفهپژوهی، که همانا توسعهیابی به هدف  واقعی درسموجب عدم دست

پژوهی داشته باشیم؛ باید آن را فراگردی تعریف کنیم که بر بازبینی مداوم الگوهای ذهنی و بازاندیشی بازنگری در الگوی عملی درس

ی یادگیری گروهی، کیفی، مشارکتی و مداوم کارگزاران آموزشی مشارکتی عملی کارگزاران آموزشی تأکید دارد؛ در واقع این الگو چرخه

آموزان( و بهسازی مداوم و مستمر عادات ذهنی خودکارآمدی، ی تدریس، محتوا، اهداف و دانشپردازی)در زمینهکه در پی نظریه است

حال اگر بخواهیم با توجه به این چرخه، نتایج حاصل از  باشد.یادگیری مشارکتی و پژوهش محوری معلمان و جریان تعلیم و تربیت می

ی  ( مؤلفه08133(  و میانگین نظری حاصل شده) 38323محاسبه شده) tیقرار دهیم؛ با در نظر گرفتن نتیجه پژوهش حاضر را مورد بحث

ی پژوهی تأثیر خیلی زیادی در توسعهتوان گفت که از نظر مدیران و معلمان ابتدایی استان همدان   اجرای درسی ادراکی، میتوسعه

( ، پژوهش باچینسکی و 1449هایلوئیس،پری و موراتا)موضوع با  قسمتی از نتایج پژوهش ادراکی)نظریه پردازی( معلمان دارد که این

 ( مطابقت دارد.1424هانسن)

 

 

 

 

 

 

 

 

 هایی مهارتپژوهی در توسعه( تأثیر اجرای درس984111(  و میانگین نظری حاصل شده )28331محاسبه شده) tهمچنین با توجه به  

ی های انجام شده،  این نتیجه تأیید کنندهباشد. با در نظر داشتن این موضوع و توجه به مصاحبهمعلمی ابتدایی تا حدودی )نه زیاد( می

پژوهی به دست شود و گاهاً پس از اجرای درسها به نسبت کمتری در عمل استفاده میپردازیها و نطریهضمنی این ادعاست که آموخته

( 1449( و همچنین لوئیس،پری و موراتا)1441های پژوهش راک و ویلسون)نتایج یافته شود که این مدعا  تا حدودی بافراموشی سپرده می

 همخوانی ندارد.
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پژوهی های معلمی، تأثیر اجرای درسی ارزش(، مؤلفه18330(  و میانگین نظری حاصل شده )-48910محاسبه شده) tهمچنین با توجه به 

رسد این نتیجه، با توجه به پاسخ برخی از معلمان به سوأل باز باشد؛ البته به نظر میمی معلمی  تا حدودی )نه زیاد( هایی ارزشدر توسعه

پژوهی در عمل های انجام شده و ...  کمتر از این مقدار نیز باشد و این موضوع بر این مهم اشاره دارد که درسپاسخ پرسشنامه، مصاحبه

های معلمی( و ایجاد عادات ذهنی)خودکارآمدی، یادگیری مشارکتی و علمان)ارزشی نگرش منتوانسته است تا حدودقابل توجهی در توسعه

ی پژوهشی چنان باشد، تأثیر گذار باشد. این یافتهپژوهش محوری معلمان و جریان تعلیم و تربیت( که هدفی واالتر از دو هدف پیشین می

( همخوانی دارد؛ 1429( و کوسانگی )1445(، سرکار آرانی)1429(، تاکاشی)1441های لوئیس)که ذکر شد با نتایج حاصل شده از پژوهش

پژوهی اشاره داشت، بر لزوم بازنگری در چگونگی اجرای آن و ها و نتایج حاصل از مصاحبه که بر موانع و مشکالت اجرایی درساین پژوهش

 های کالن تأکید دارد.سازی و فراهم نمودن زیرساختبومی

 منابع
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