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 چکیده 

بوده است. درنظام  یدیعهده دار نقش کل یتی،و ترب یمهر نظام تعل یکن اساسرمعلم همواره به عنوان 

فرایند رشد  یبرخوردار باشد. پژوهش حاضر با هدف بررس یکاف ینشب آموزش، معلم باید از دانش، مهارت و

 هایپژوهش ویکردصورت گرفته است. این پژوهش با ر یدرس پژوه یمعلمان و اثربخش ایوتوسعه حرفه

و..  یقیتحق هایگزارش ای،آن از طریق اسناد و مدارك کتابخانه یازاطالعات مورد ن ( وی)مرور یفیک

 هایتبروزخالق در ینقش پررنگ ایرشد و توسعه حرفه دهدمی نشان آمده بدست نتایج. استشده یگردآور

. گرددیم یزدانش آموزان ن یها یتوانمند وو دانش  یریدارد و موجب توسعه آموزش و یادگ هاینوآورو 

این امر به سمت مدرسه و کالس  یریمعلمان، روشنگر جهت گ ایتوسعه حرفه ینهزم یردراخ هایپژوهش

با ایجاد  پذیرد،یکه در کالس درس و توسط معلمان صورت م یتیبه عنوان فعال یاست. درس پژوهدرس 

 تریناز مهم یآموزش یفیاتو بهبود ک یرییادگ ی،فرآیند یادده یآنها و تداوم بهساز یبرا یامکان خودساز

 .باشدیمعلمان م ایتوسعه حرفه راهکارهای

 معلم. ی،رشد حرفه ا ی،درس پژوهواژگان كلیدی: 
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 مقدمه 

است.  معلم کارگزار  یریفرایند آموزش و یادگ یساز یمعلم و غن یبه توانمند ساز یاصالحات آموزش یتوجه برنامه ها یشترینب

کشور  ینظام آموزش یاست و با کوشش خردمندانه اوست که اهداف متعال یهر کشور یو روح نظام آموزش یتو ترب یمتعل یاصل

 (.1393و همکاران،  ی)عبداله شود یمحقق م

 یعنصر انسان یچکه ه دهدیممتاز ومنحصر به فرد قرار م یتیمستمر و چهره به چهره معلم و دانش آموز، او را در موقع تعامل

است که توسعه  یلبر نقش و جایگاه معلم به این دل ید(. تاک1379 ی،)مهر محمد یستدر این سازمان از آن برخوردار ن یدیگر

آنان را فراهم خواهد  یتاو در نهایت موجب بهبود عملکرد دانش آموزان و افزایش موفق ینشدانش، مهارت و ب ینهمعلم در زم

 (. 1394و همکاران،  ی)پورشافع ساخت

 یدتول یبرا یمعلمان و روش یحرفه ا ییتوانا یبهساز یبرا یمشارکت یسبر پژوهش تدر یو مبتن یژاپن ییالگو یپژوه درس

و با دانش آموزان را  یکدیگردهد تا روابط خود با  یالگو به معلمان فرصت م یندر مدرسه و کالس درس است . ا یدانش حرفه ا

 یو عمل اموزش یشهدر اند یشیو بازاند ینی، بازبیاز تفکر انتقاد یتحما ی، برایبا پژوهشگران آموزش یبهبود بخشند و با همکار

 یمسه یکدیگر یتیو ترب یو در تجارب آموزش یاموزندب یگرچگونه از هم د گیرندکهیم یاد، مدل ینامعلمان در  .شوند یختهبرانگ

 یرا کشف کنند و دانش حرفه ا یادگرفتنو  دادن یادبهتر  های، راه خود یآموزش یها و عادت هادررفتار یشیشوند و با باز اند

، فکر کردن و درك کردن را در دانش آموزان تر سوال کردن یق، عمیادگرفتنخود را ارتقا دهند تا بتوانند فرهنگ چگونه  یمعلم

نشان داده   (PIZA)یزاو پ (TIMSS) یمزت یالملل ینب یآزمون ها یحاصل از پژوهش ها درباره  یجنتا خود توسعه دهند.

آزمون کسب کرده اند از  ینبرتر را در ا یکه رتبه ها ییو بهبود عملکرد دانش آموزان در کشورها یتموفق یاست که عامل اصل

 ینآموزش است. بنابرا یمستمر و موثر آن در بهساز یو کوشش ها یمعلمان از روش درس پژوه یجمله ژاپن و فنالند استفاده 

و خارج در داخل  یعملکرد حرفه ا ینهبر نگرش آنها در زم یمثبت یرتواند تاث یمعلمان م یحرفه ا یها یتقابل رشدتوان گفت یم

دانش آموزان  یلیعملکرد تحص یشاهداف در جهت افزا ییآنها در شناسا یتقابل یشموجب افزا یناز کالس دست بگذارد و همچن

 (.1395 ی،)شکار گرددیامکان م یپژوه درس یو اجرا یریبکارگ یقامر مهم از طر ینشود که ا

برنامه  یدپرورش حرکت کرده و اصالحات جد آموزش و یفیتآموزش به سمت تمرکز بر ک یامروز از فراهم نمودن اجبار ی جامعه

 یسمتنوع تدر یو استفاده از راهبردها یتوسعه برنامه درس یادگرفتن،چگونه  یادگیری یران،فراگ یبر پرورش مهارت ها یدرس

 یرمعلم، راهبر و مد ینکه(. با توجه به ا2003وهمکاران،  یلنقش معلم است ) ییرمستلزم تغ ییراتیتغ ین. چنیدنمایم یدتأک

او محقق  یبه واسطه  یدبا یتدر ابعاد مختلف، درنها یتو ترب یمتعل ینظام ها یاست و اهداف متعال یادگیری یاددهی یندفرآ

 یبالقوه  یها یهو سرما یرااز ذخ یبهره ور یتنها س،هوشمندانه در کال یو اتخاذ راهبردها یگذار یاستباس واندتیشود، معلم م

 یدیکن کلرمعلم  .یابددست  یدارپا یتوسعه  یاستعدادها به شاخص ها ینکالس خود را داشته باشد و با شکوفا کردن ا یانسان

 یعلم یدر جهت ارتقا یدهمواره با ینمعلم ینپرورش دارد؛ بنابرا و نظام آموزش یو اثربخش یده یفیترا در ک یو نقش محور

 ینتر معلمان به عنوان مهم یحرفه ا یتوسعه  .دنمجدانه گام بردار یآموزش یتموفق یخود و کشف راز و رمزها یاه و حرفه

معلمان درس  یحرفه ا یتوسعه  یها یتنمونه از فعال یک .ستا یادیز یتاهم یدارا یتو ترب یمدر نظام تعل یانسان یروین

ها  دانش، مهارت یششده به منظور افزا یزیطرح ر های یتو فعال یندهاعبارت است از فرا نمعلما یتوسعه حرفه ا. است یپژوه

دامنة  یفتعر ین( ا2000گاسکی، ) دانش آموزان شوند یادگیرىبتوانند موجب بهبود  ینکهمعلمان تا ا یحرفه ا یو نگرش ها

م اماد یادگیرىطرفدار  ی،به توسعه حرفه ا نسبت یدجد یکردهاىرو ،حال ینا معلمان قائل است، با یبراى توسعه حرفه ا یعىوس

 دانندیبلندمدت م یتىمعلمان را فعال یبلکه توسعه حرفه ا دانند،یکوتاه مدت نم یرا مداخله ا یحرفه ا یادگیرىالعمر بوده و 

 ی(. درس پژوه2011ر، ریچت) یردگیضمن خدمت فردى معلمان را دربرم یکه دامنة آن از آموزش معلمان در دانشگاه تا دوره ها

بهبود مستمر  یموثر برا ییو الگو یعمل کارگزارن آموزش یمشارکت یشیو باز اند یذهن یمداوم الگوها ینیبازب یعمل یالگو

به مشابه  ی(. درس پژوه1387، ترجمه سرکارآرانی و مقدم، 1999هیبرت،  و یگلر)است شودیآموزش در مدرسه محسوب م
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. به کندیدر مدرسه کمک م یحرفه ا یدو تول ش، به گسترش پژوهکوچک تحول در آموزش یدر عمل و هسته ها ینروش نو

را  یکدیگر یدر تجربه ها یاران آموزشزشدن کارگ یمسه یبرا یاست و فرصت یها مبتن یافته یجو ترو ریییادگ یندعالوه بر فرا

 (.1393نژاد،  ی)ظفر کندیم    فراهم
در شهرکرمان انجام دادند  "یاضیمعلمان ر یبرتوسعه حرفه ا یدرس پژوه یرتاث"با عنوان  یپژوهش (1387، همکارانخاکباز و )

معلمان مطرح گردد. گرچه استفاده از  یمطلوب در توسعه حرفه ا ییتواند به عنوان الگویم ینشان داد که درس پژوه یجو نتا

 توان ذکر کرد. یرا م ییاز آنها راه حل ها یکهر یاست اما برا مواجه ییبا مشکالت و موانع اجرا یدرس پژوه

 یو ارائه راهکارها یدرس پژوه یموانع موجود برسر راه اجرا ییشناسا" با عنوان ی( در پژوهش1387، دوست و همکاران یزعز)

 یموانع اجرا یولفه هام یننشان دادند که ب "مدارس آموزش و پرورش شهر اصالندوز یآن در مدارس: مطالعه مورد ییاجرا

 یبه عنوان موانع اجرا یفرهنگ سازمان ی،داخل یها یندفرا ی،، منابع انسانولوژی، تکنمدرسه یرهبر یمولفه ها ی،درس پژوه

 در مدارس شهر اصالندوز شناخته شدند. یدرس پژوه

به  یانجام داده است و نشان داد که درس پژوه "رشد  یمدرسه برا یساز یغن"با عنوان که  شیدر پژوه (1387، یزادحور)

و  یرانمد یاثربخش درتوسعه دانش حرفه ا ی، مدلکردن یابیو باهم اجرا کردن و ارز یشیدنبا هم کارکردن، با هم اند یمعنا

 باشد.یمعلمان م

 یتوسعه حرفه ا ی، گنجاندن الگو"معلمان یحرفه ا یتوسعه  یننو یالگوها " با عنوان ی( در پژوهش1394، و صداقت یحقان) 

 معلمان دانستند. یحرفه ا یتوسعه  یبرا یدوارکنندهام یرا جز راه ها یاندانشگاه فرهنگ یدر برنامه درس

  

یدرس پژوه  
 

 یگرکالس درس خود با د یگذاشتن مشکالت آموزش یاناز معلمان با درم یآن گروه ی یلهاست که به وس یروش یپژوه درس

در  یشیتبادل نظر و باز اند یر،تفس یل،و تحل یهاطالعات پرداخته و بعد از تجز یبه جمع آور ای،و منطقه یهمکاران مدرسه ا

نژاد،  ی)ظفر کنندیکالس درس خود ارائه م یآموزش یها یترا جهت بهبود فعال یدیمف یراه حل ها یکدیگرمورد آنها به کمک 

 یجترو یمدارس برا یتظرف یشو به افزا سازدیخود توانمندتر م یحرفه ا یفانجام وظامعلمان را در  ی(. درس پژوه1393

اثر بخش،  یدانش حرفه ا یدتول تی،مشارک یریگ یمخود، تصم ایمشارکت معلمان در پرورش حرفه یقاز طر یسازمان یادگیری

که  اییادگیرندهاجتماع  یفراهم ساز یبرا یذهن هایفرض یشدر پ یشیو بازاند یو گروه یفرد یها و تجربه ها یدهتبادل ا

 (.1390 ی،)سرکارآران رساندیم یاری یدانش به ساز یدبطور مستمر به تول

، یطراح یسال ( و رو یکدهند )از چند ماه تا یم یلجلسه تشک یمعلمان بطور منظم به مدت طوالن ی، گروهیدر درس پژوه

م، و مقد یآرانسرکار ، ترجمه1999 یبرتو ه یگر)است کنندیچند پژوهش در کالس درس کار م یا یکو بهبود  یابی، ارزشاجرا

1387.) 

بهبود  یموثر برا ییلگوو ا یعمل کارگزاران آموزش یمشارکت یشیازاندو ب یذهن یلگوهامداوم ا ینیازبب یعمل یالگو یدرس پژوه

کوچک تحول در  یپژوهش در عمل و هسته ها ینوبه مثابه روش ن یشود. درس پژوه یمستمر آموزش در مدرسه محسوب م

 یو به ساز یگروه یادگیری یندکند به عالوه بر فرا یدر مدرسه کمک م یدانش حرفه ا یده گسترش پژوهش و تولآموزش، ب

شدن کارگزاران  یمسه یابر یاست و فرصت یها( مبتن یافته یجو ترو یادگیری یشی،و بازاند ینیبرنامه، اجرا، بازب ینمستمر )تدو

 یادگیریمدل پژوهش درکالس درس عمالً بر چرخه  ین. ا(1393 نژاد، ی)ظفر آورد یرا فراهم م یکدیگر یدر تجربه ها یآموزش

( یادگیریو  یشیعمل، بازاند ی،مساله، طراح ینشامل مراحل پنجگانه )تب یو مداوم کارگزاران آموزش یمشارکت یفی،ک ی،گروه

 یسپس طرح کنندیم نییکنند و سواالت پژوهش در کالس درس را تبیم یرا بررس یآموزش یلابتدا معلمان مسااستوار است. 

                  گذارند و در عمل روند اجرا را به دقت مشاهدهیآنگاه آن را به اجرا م ،کنندیم یشنهادخود پ یانجام پژوهش مشارکت یبرا

به صورت  یکدیگرمعلمان از  یادگیری یند،فرآ ینپردازند. در ایانجام شده م یندعملفرآ نییو بازب یابیکنند، سپس به ارزیم
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در مدرسه و گسترش امکان  یدانش حرفه ا یریو به کارگ یدتول یمدارس برا یتشود ودر عمل، ظرف یم هیسازماند یمشارکت

 .(1393نژاد،  ی)ظفر یابدیم یشو مستمرافزا یدارپا-خود ییرتغ

 

یدرس پژوه یندفرا  

 

 پردازندکهیبه پژوهش م یدرباره موضوعات برنامه درس یاست که در آن، معلمان به صورت گروه یحلقه پژوهش یک ی،پژوه درس

سؤال  یک تواندی. در ابتدا مسئله مپردازندیمسئله  م یینخواهد کرد به تب یتاست و هدا یختهرا برانگ یگروه درس پژوه یتفعال

مثال، بهبود فهم دانش آموزان از  یباشد )برا تریسؤال جزئ یادانش آموزان به پژوهش(  قهعال یختنمثال برانگ ی)برا یعموم

که بتواند  یبه نحو کند،یو برآن تمرکز م دهدیسپس گروه به مسئله شکل م  (یجزئ یقتحق یجمع کردن مطالب برا یچگونگ

 یبرا یا اندخود به دست آورده یها یتکه از فعال کنندیرا انتخاب م ایمطرح شود. معموال مسئله یدرس خاص کالس یکدر 

 یخیتار یس،تدر ی. برادهندیجلسه م یلتشک یادگیریهدف  یککه  یکرده است. هنگام یجادا ییها یدانش آموزانشان دشوار

و  گیرندیرا برعهده م یکدام نقش. معلمان گروه هر شودیمعلمان م یانتخاب شد برا یزیدرس و  برنامه ر یطراح ین)زمان( مع

. هنگام شروع درس، معلمان در قسمت عقب گیردیقرار م یمورد بررس یواقع یطموفق درس در شرا یاجرا یالزم برا یها ینهزم

کنند، معلمان ناظر، قدم  ینخود تمر یسرجا شودیکه از دانش آموزان خواسته م یزمان ی. ولنشینندیم یا یستندا یکالس م

. دارندیبرم یادداشت آموزانشدان یتاز فعال یابدیو همچنان که درس ادامه م کنندیم مشاهدهکار دانش آموزان را  ند،زنیم

 یکه آن را آموزش داده است، هر چه باشد درس، محصول یجلسه به نقد کار مشترك خود نه معلم یک یسپس معلمان، ط

 یتبرنامه خود، احساس مسئول یجهمورد نت رگروه د یاست و همه اعضا ینجاکه در ا پردازندیتمرکز بر درس است م یگروه

منجر  یاست که به بهبود فرد یتیبلکه فعال یشخص یابیارز یکنه  یکار ین. چنکنندی. در واقع آنها از خود انتقاد مکنندیم

 رنظ یدزخوردها در درس تجدبا توجه به مشاهدات و با یاست. معلمان گروه درس پژوه یترو حائز اهم ینو از هم شودیم

آنها اغلب  یددهند. تأک ییرموارد را تغ ینهمه ا یا شده مطرح مسائل و هاسؤال ها،یتفعال ی،. آنها ممکن است مواد آموزشکنندیم

 یدنظرکه طرح درس تجد یاند. زمان یافتهبر ضرورت آنها  یمبن یقیکالس درس شواهد دق یاناست که در جر یموارد ییربر تغ

 یجلسه طوالن یکمعلمان در  یشورا یمرحله معموال همه اعضا ین. در اشودیم یسمتفاوت تدر یشده آماده شد، درس در کالس

. معلمان و ناظران، درس شودیجلسه دعوت م ینشرکت در ا یفرد متخصص از خارج از مدرسه برا یک ی. گاهکنندیشرکت م

 یو فهم دانش آموزان بلکه آن دسته از مسائل عموم یریگیادبحث درباره درس نه تنها . هنگام کنندیم یشنهادپ ییراتیرا نقد و تغ

از درس  یزیکه چه چ ینو باالخره درباره ا گیردیشده اند، مورد توجه قرار م یانب یدرس پژوه یاصل یها یهفرض یلهکه به وس

آن  یها به رو لمکه مع یدرس یان،(. در پا1387)خاکباز و همکاران،  آیدیم یانآن آموخته شده است، صحبت به م یو اجرا

)فرناندز  یابند یاز آن آگاه یزن یگرتا معلمان د شودیو منتشر م یکتابچه جمع آور یک در جلسات همه خالصه و اندبحث کرده

 (.2004 یوشیدا،و 

 

یمراحل درس پژوه  

 

اختصاص دارد  یمساله ا یینمرحله اول به تب ینبنابرا ؛حل مساله است یندفرا یک؛ اساسا مطالعه درس مساله یینمرحله اول: تب

 یسوال جزئ یک یا یسوال عموم یکتواند  ی. مساله مخواهد کرد یتاست و هدا یختهدرس را بر انگ یگروه مطالعه  یتکه فعال

مطرح شود.  یسدرس خاص کال یککه بتواند در  ی؛ به نحوکند یدهد و به آن تمرکز م ی، گروه با مساله شکل متر باشد. سپس

 ییها یدانش آموزانشان دشوار یبرا یاخود بدست آورده اند  یها یتکنند که از فعالیرا انتخاب م یمعموال معلمان مساله ا

 . کرده است یجادا
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 یلدرس تشک یو طراح یزیبرنامه ر ی، معلمان براانتخاب شد یادگیریهدف  یککه  ی؛ هنگامیدرس یزیدوم: برنامه ر مرحله

خود درس  یخواهد کرد ول یسپژوهش تدر ینداز فرا یمعلم درس را به عنوان بخش یک، یت. اگرچه در نهادهند یجلسه م

شده توسط معلمان  یهخود را با نگاه کردن به کتاب ها و مطالب ته یزیر امه. اغلب معلمان برنشود یم یتلق یگروه یمحصول

 .کنندی، شروع مرا مطالعه کرده اند یمشابه یکه مساله  یگرد

معلم به انتخاب گروه  یک. شودیم ینمع یخیو آموزش درس تار یستدر ی؛ براآن یسوم: آموزش درس و مشاهده  ی مرحله

. ممکن است روز قبل کنندیدرس مشارکت م یمعلمان گروه کامال در آماده ساز یهمه  یشود ولیآموزش درس آماده م یبرا

از اعضا در کالس درس از  یکنقش هر  ید. باوقت در مدرسه بمانند یرتا د مانمعل، گروه درس یهشب قبل از زمان ارا یحت یا

، درس یه. در روز ارایردقرار گ یمورد بررس یواقع یطدرس در شرا یتموفق یاجرا یالزم برا یها ینهقبل مشخص شود و زم

، معلمان در قسمت هنگام شروع درس شوند. ی، حاضر مشده آموزش داده شود یینکه قرار است درس تع یمعلمان گروه در کالس

، معلمان کنند ینخود تمر یشود سرجا یکه از دانش آموزان خواسته م یزمان یول یستندتوانند با یم یا ینندنش یعقب کالس م

ر داشت بیاددانش آموزان  یت، از فعالیابد یکنند و همچنان که درس ادامه م ی، کار دانش آموزان را مشاهده میزنندناظر قدم م

 .شود یم یبردار یلم، از آن فیگرو بحث درباره آن در زمان د یدرس یلو تحل یهبه منظور تجز ی. گاهدارند یم

جلسه  یلمانند و تشکی؛ بعد از آموزش درس مشخص شده گروه در مدرسه مآن یردرس و انعکاس تاث یابیچهارم: ارزش مرحله

 یاجرا یدرباره چگونگ شود اول از همه صحبت کند و نظر خود را یکه درس داده است اجازه داده م ی. معموال به معلمدهد یم

س که به از در ییدرباره قسمت ها یانتقاد یدگاهگروه معموال از د یگرمعلمان د پس. سیدآن اظهار نما یدرس و مسائل عمده 

؛ هرچه باشد درس که آن را آموزش داده است ینه معلم، . تمرکز بر درس استکنندیم ، صحبتنظر آنها مشکل داشته است

، آنها از خود نند. در واقعکیم ولیتخود احساس مسئ یبرنامه  ی یجهگروه در مورد نت یعضاا یاست و همه  یمحصول گروه

رو حائز  نیشود و از همیمنجر م یاست که به بهبود فرد یتیبلکه فعال یشخص یابیارزش یکنه  یکار ین. چنکنندیانتقاد م

 . است یتاهم

نظر  ید؛ معلمان گروه پژوهش در کالس درس با توجه به مشاهدات و بازخوردها در درس تجدنظر درس یدپنجم: تجد ی مرحله

آنها  ید. تاکدهند ییرمواد را تغ این یهمه  یامطرح شده  یل، سوال ها و مساها یت، فعالی. آنها ممکن است مواد آموزشکنند یم

 .اند یافتهبر ضرورت آن  یمبن یقیکالس درس شواهد دق یانجر راست که د یموارد ییراغلب بر تغ

 یستدر ی، درس در کالس متفاوتنظر شده آماده شد یدکه طرح درس تجد ی؛ زماننظر شده یدششم: آموزش درس تجد مرحله

                        را بر عهده یس، تدره پژوهشاز گرو یگریموارد معلم د یشتردر ب یاست ول یمعلم درس همان معلم قبل ی. گاهشود یم

شرکت در پژوهش در کالس درس  یمعلمان برا یشورا یاعضا ی مرحله آن است که همه ینا یها یژگیاز و یکی. یردگیم

کالس آن احتماال از تعداد دانش آموزان  یکبزرگ که تعداد معلمان جمع شده در  یشوند، حضور آنان در مدرسه ا یدعوت م

 .رسد ی، کامال شگفت زده به نظر میشتراستکالس ب

                   شرکت یجلسه طوالن یکمعلمان در  یشورا اعضای یمرحله معموال همه  ین؛ در ایشیو بازاند یابیهفتم: ارزش ی مرحله

 ی، معلمقبل ی. همچون دفعه شوندیجلسه دعوت م ینشرکت در ا یفرد متخصص از خارج از مدرسه برا یک ی. گاهکنندیم

خود  یابیو ارز یدگوی، سخن مبه آنها دارد یابی تسدر د یآنچه گروه سع رباره، اجازه دارد ابتدا دکه درس را آموزش داده است

را  ییراتیاظران درس را نقد و تغ، سپس، نیان، بدارد یازنظر ن یداز آن که هنوز به تجد ییدرس و بخش ها یتموفق یزانرا از م

 . کنندیم یشنهادپ

است که اهداف  یچون ژاپن کشور یدرس مشخص متمرکز است ول یکدر  یندفرا ین؛ ایجشدن در نتا یمهشتم: سه ی مرحله

 یمعلمان ژاپن یربا سا ی، در ارتباط فورگرفته اند یادگروه معلمان  ین، آنچه ادارد ینیمع یبرنامه درس یها یو خط مش یآموزش

از  یکی. شودیاجرا م متعدد یاشتراك به روش ها ین. اآموزش دهند یهرا در همان پا یکسانی یمکوشند مفاهیاست که م

خود  یگروه یتفعال یانبازگوکردن جر یبرا یدرس پژوه یگروه ها یشتر. بکتابچه است یکنوشتن گزارش به صورت  یهاروش

و دعوت کردن از معلمان مدارس  ایشگاهنم یکپژوهش کالس درس در  یج، ارائه نتاشدن یمسه یگر. روش دکنندیم یهگزارش ته
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جشنواره است و  یک، در واقع یشگاهبه صورت نما یدرس پژوه یجنتا ی. ارائه درس است ییآموزش نسخه نها یدند یبرا یگرد

توانند درباره یاست که معلمان م یهاول یاز راه ها یکی ین. همچنشودیمعلمان محسوب م یاز پرورش حرفه ا یبخش مهم

 و مقدم، یسرکار آران ی؛ ترجمه 1999 یبرت،و ه یگلر) است یاموزندب ی، مطالبانجام شده است یگرکه در مدارس د ییها ورینوآ

1387). 

 

 

 در مدارس یمشارکت یادگیری -1                                                  

 یو فرهنگ یعمل اجتماع یک یستدر -2                                                  

 دانش معلمان یارتقاء و توسعه حرفه ا -3                                                  

 در رفتار توسط معلم یشیبازاند -4                                                  

 یدانش حرفه ا یدتول -5هی                          اهداف درس پژو

 یتفکر انتقاد یجترو -6                                                  

 یادگیری-یاددهی یندتمرکز بر فرا -7                                                  

 یادگیریمسائل و مشکالت  ییشناسا -8                                                  

 یمشارکت در تحول مستمر آموزش -9                                                  

 معلمان      یارتقاء و توسعه حرفه ا -10                                                 

                                               

 

 (1393 ی،و مرسل یبهرام)

 

 

 معلمان یبرتوسعه حرفه ا یدرس پژوه یرتاث

 

 یهار افزایش دانش، مهارت ها و نگارششده به منظو یطرح ریز یها یتاست از: فرایندها و فعالمعلمان عبارت  یتوسعة حرفه ا

توسعه  یبرا یعی( این تعریف دامنه وس2000 ی،)گاسک دانش آموزان شوند یریمعلمان تا بتوانند موجب بهبود یادگ یحرفه ا

 یریمادام العمر بوده و یادگ یریطرفدار یادگ ی،جدید نسبت به توسعة حرفه ا یرویکردها لمعلمان قائل است، با این حا یحرفه ا

دانند که دامنة آن از آموزش  یبلند مدت م یتیمعلمان را فعال یدانند، بلکه توسعة حرفه ا ینم کوتاه یمداخله ا را یحرفه ا

 (.1391و همکاران،  ی)طاهر یردگیمعلمان را در بر م یضمن خدمت فرد یدانشگاه تا دوره ها معلمان در

 ی،شناخت یها یتاند از: صالح شوند که عبارت یم یبند یممعلم درس پژوه در سه بعد تقس یحرفه ا یها یتترین صالح مهم

هستند که الزم است  یها شامل مولفه های یت. هر یک از این صالحینگرش یها یتو صالح یمدیریت یها یتصالح ی،مهارت

 یمهارت یشناخت یها یترا کسب کرده باشند. در بعد صالح یو نگرش کاف شدان ی،معلمان درس پژوه در این مقوله ها توانمند

 ی،محور یقتحق ی،آموزش یتعامل و ارتباط، فناور ی،آموزش یطراح ی،و تشریک مساع یهمکار ی،عبارت اند از: دانش موضوع

 یهروح ی؛نگرش یها یتو در بعد صالح یمدیریت، روش تدریس و ارزیاب ی؛مدیریت یها یتتجارب و اقدام. دربعد صالح یمتساه

 (.1395نژاد،  یو موسو یانمقدم، قدس ی)حسن ییگران و هدفمنداحترام به د ی،انتقاد وانتقاد پذیر ی،جمع

                       یشبه پ یگام یادگیریآموزش و  یسازموثر دانش آموزان و به ییخود، راهنما یشترب یتوانمند ساز یهمواره برا معلمان

را به مثابه  یکند درس پژوهیده از آنها دعوت مکنند. نگارن یداآموزش پ یوهایتحول در سنار یاثربخش برا یینهند، اگر الگویم

آنها را به مشاهده  یند،همکاران بگشا یبه رو یجکالس درس خود را به تدر یشروع درها برای. یازماینداثربخش در عمل ب ییالگو
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 یخود گفت و گو کنند، و در تجربه ها یسباره کالس درس و روش تدربا آنها در یسخود دعوت کنند، پس از تدر یستدر یندفرا

 یو همکار یکدیگرکنند و با مشارکت فعال  یطراح کیشوند. در مرحله بعد طرح درس مشتر یمسه یستدر یسازبه یبرا یکدیگر

 ی،یشعمل، بازاند ی،مسأله، طراح ین)تب یادگیریهمه ما در چرخه  یبترت ینکنند. به ا ینیآن را اجرا و بازب یپژوهشگران آموزش

و چشم  یشترب یها ندیکند و همه ما را به توانمیکمک م یآموزش یوهایسنار یسازکه به به یریمگیقرار م ی( فعالیادگیریو 

 (.1390 ی،رساند )سرکارآرانیم یروشن تر یاندازها

 

 
 (1397، یفه)خل یدرس پژوه یمدل مفهوم
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 حرفه ای

 مدیریت كالس داری

دانش توانایی برقراری ارتباط با 

 آموزان

 برنامه ریزی درسی

 توانایی استفاده از فناوری آموزشی

 ارتقای كیفیت تدریس
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  گیریبحث و نتیجه
معلمان به شکل  یحرفه ا یتوانمند یشو افزا یپژوهشگر ی، بر توسعه آموزش و پرورش یادیندر سند تحول بن ینکهبا توجه به ا

 یجترو یموثر برا یمعلمان و به عنوان مدل یدانش حرفه ا یتوسعه  یبرا یا یوهش یدرس پژوه .شده است یدتاک یو گروه یفرد

 یآموزش یها یوهتحول در ش یرا برا یتوترب یمو صاحب نظران تعل یشمنداناز اند یاری، نظر بسدرمدرسه یادگیری یساز یو غن

آموزش  یطشرا یلشناخت و تحل یالزم برا یها ییکسب توانا یازمندمعلمان ن یجلب کرده است. امروزه در نظام آموزش یسو تدر

کالس  یواقع یطدر مح یعلم یها یافتهاز را با استفاده  یادگیری-یاددهی یها یندبتوانند فرا یقطر ینهستند تا از ا یادگیریو 

آموزش و  یها یوهدر ش یشیدانش و باز اند یدبه عنوان پژوهشگران فکور در تول یزرو معلمان خود ن ین. از ادرس بهبود بخشند

مهم  ینتحقق ا ی. لذا آموزش و پرورش براخود را ارتقاء دهند یتا بطور مداوم توان حرفه ا یندتالش مضاعف نما یدبا یادگیری

 یگروه یزیر، برنامهآورد تا معلمان به تبادل تجربهرا فراهم  یفرصت یدرس پژوه یجشنواره ها یبرگزار یقتواند از طریم

 بپردازند. یشیو بازاند یحرفه ا ی، بحث هایمشارکت یادگیری

 

یشنهاداتپ  

 

نظر برنامه  مورد یفیتبا ک یروهاین یدبا ینابنابر .دارد ینقش محور یانسان یرویآموزش و پرورش، ن یبرنامه ها یاجرا یبرا (1

برنامه را  یاجرا یبرا یکاف مهارت دانش و یدبا ییبرنامه از سو یمجر یانسان یروی. نبرنامه آغاز شود یباشند تا اجرا یاردر اخت

 یخود نوع ی،به آنکه درس پژوه با توجه یگر،از طرف د ،به برنامه داشته باشد ینگرش مثبت یدبا یگرد یداشته باشد و از سو

با  یمؤسسات آموزش عال ینفرصت تعامل ب یجادتوان، امی الگو را ینا یگام برا اولین شود، لذایمحسوب م یپژوهش مشارکت

 تواند آغاز ورود دانش و مهارت قشریتعامل م ین. ابا کالس درس دانست یدانشگاه یها و پژوهش معلمان با یانمدارس، دانشجو

. خواهد شد تر یحرفه ا یزن ییرو تغ یقصورت، نگرش هر دو گروه، به تحق ینو بالعکس باشد؛ به ا یبه قشر مدرسه ا دانشگاهی

 یدرس پژوه نظیر ،و مدرسه درس در کالس یپژوهش مشارکت یبا پروژه ها یریمرحلة درگ یقشده از طر یهارا یامر در الگو ینا

 .در نظر گرفته شده است

آورند  دست دانشجو معلمان جهت پژوهش در تجربه اگر دانشجو معلمان فرصت پژوهش در تجربه را به یبرا یزهانگ یجادا( 2

 یدبا ییپژوهش روا درس پژوهش در تجربه استادان ی. برایایندکنار ب یگوناگون در کالس درس به خوب های یتبا موقع توانندیم

واحد  ینو از آنجا که ا یندنما پژوهش مختلف یامکان را در کالس خود فراهم کنند تا دانشجو معلمان بتوانند در تجربه ها ینا

 .بگیرند در نظر ییپژوهش روا یرا برا یادیز ینمره  توانندیم باشدیم یعمل یدرس

 یزانر برنامه ،تا معلمان یدفراهم کن یفرصت یحرفه ا یگفت و گوها یو دوستانه برا یرسم یرغ یها یطدر مح ییاگردهم (3

با هم گفت و گو کنند  دوستانه که دارند یشغل یتاز موقع یرصرف نظ ین و پژوهشگران آموزشاو کارگزار گزاران یاستس ،یدرس

 یرسم یها ییااغلب از گردهم یررسمیغ دوستانه رسد جلساتیبه نظر م. وندش یمسه دیگریک  یو در بحث ها و تجربه ها

 .تر استشروع موثر یبرا
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 های فعالیت یفرد ینب یها گوگفت و یکدیگر یتجربه هاها و  یدهشدن در ا یمسه یبرا یاجتماع یارتباط یشبکه ها یجادا (4

 یکار یطمح یساز یغن در گروه یاعضا که همه ی. به نحوکنندیم یجو داشتن رسالت را ترو یجمع ینشب یتو اهم یگروه

 .تالش کنند دیگر یکبه تجر شدن در دانش و یمو سه یگروه یمشارکت و بحث و گفت و گو یبرا یفیک
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