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 گفتار پیش
وان شده به زبان انگلیسی با عن   اولین کتاب نوشتهگفتاری بر  مفتخرم که توانستم پیش

 ب ا همک اری   «مدرس ه  پای دار  اصالح برای ی: راهنمایدگیرندهیا امعۀپژوهی برای ج درس»

بنویسم. شناخت ک افی از   آیسوك سیتو، ماساتسوگو موراسی، آتسوشی تسوکیو و جان یئو

ش ان ب ا م دارس، معلم ان و      ارتب اط  ۀهر کدام از نویس ندگان و آش نایی زی ادی ب ا ش یو     

 ۀم. هم  پژوهی در کشورهای ان دونزی، ویتن ام و س نگاپور دار    ۀ درسآموزان در زمین دانش

احتم الی در م دارس، معلم ان و    زیادی به دستیابی ب ه جدی دترین تغیی رات     ۀها عالق آن

 ه ا  دارن د. آن پژوهی ب رای جامع ۀ یادگیرن ده     درسبحث آموزان و جامعه از طریق م دانش

ب ا کم ك    -آم وزان در ک الس   ۀ یادگیری یا ع دم ی ادگیری دان ش   مورد شیو در چنین هم

توانس تند   -های افزایش سطح کیفیت یادگیری در کالس با همکاری معلمان بررسی روش

 بپردازند.   و روش یادگیری آن پژوهی درسبه بررسی 

کودکانی ک ه ب ه مدرس ه     ۀوجود حس مهربانانه نسبت به هم نویسندگان این کتاب با

ب ه  ها و مدارس در کش ورهای آس یایی، توج ه زی ادی      به دلیل حجم زیاد کالسروند،  می

اند. در زم ان   تند و کمتر مورد توجه قرار گرفتهافرادی کردند که بیشتر در حاشیه قرار داش

باعث برداری  ماهرانه از دوربین فیلم ۀهای پژوهشی، استفاد مورد درس گو درو بحث و گفت

در  ،شده بودند گرفتند یا به عبارتی فراموش وزانی که کمتر مورد توجه قرار میآم دانششد 

گروه ی   ۀه ا فک ر و اندیش     توجه معلمان ق رار گیرن د. ای ن کت اب حاص ل س اعت       کانون

. ه د  از نوش تن ای ن کت اب، ب ه اش تراك گتاش تن تفک رات جمع ی          استنویسندگان 

پژوه ی ب رای    درس مورد نویسندگان با مدارس و معلمانی است که قصد دارند به بحث در

پژوهی برای جامع ۀ   درسوجود  ۀفلسفبپردازند. مباحث این کتاب شامل  جامعۀ یادگیرنده

. هاس ت  مورد آن های پژوهشی و بحث در ۀ بررسی درس، نکات کاربردی در زمینیادگیرنده

هستند، ارائه  پژوهی همیشه با کمبود وقت مواجه ۀ درساین کتاب به معلمانی که در زمین

ؤاالت ن به سدهد. نویسندگا یوجود آوردن زمان را نشان مه های ب چنین روش هم .شود می

 ؤاالتی مانند: دهند، س مهم معلمان جواب می

 ه معلمان را تشکیل داد؟  تیم یا گرو ،ها توان جدا از درس * چگونه می

 ؟  های پژوهشی پرداخت مورد درس توان به بحث و بررسی در * چگونه می

 معلمان پرداخت؟  ۀهای روزمر توان به اصالح فعالیت * چگونه می
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در پژوه ی ب رای جامع ۀ یادگیرن ده     درس وضوعبه دوام و پایداری متوان  * چگونه می

 مدرسه پرداخت تا باعث برجسته شدن نقش مدیر مدرسه شود؟

 ه ای مهم ی در   ها و ایده ر ساتو که نظریهچون پرفسو بزرگی هم ۀآشنا شدن با نویسند

یادگیرنده بیان کرده اس ت و ب ا ای ن ک ار روح بس یاری از       ۀپژوهی برای جامع درسمورد 

ای، سنگاپوری و تایوانی  ین معلمان چینی، اندونزیایی، کرهچن معلمان و مربیان ژاپنی و هم

ی ک ه ب رای   . زم ان اس ت باعث افتخار و س ربلندی م ن    ،را با این موضوع صیقل داده است

 پژوه ی ب رای جامع ۀ یادگیرن ده     درس پژوهی و انواع آن به شکل اولین بار با مبحث درس

پژوه ی ب رای جامع ۀ     درسآشنا شدم، به دنبال نظریات پرفسور ساتو به بررسی مق دماتی  

 ۀو چن د مدرس    2004در سال  هامانوگوابتدایی  ۀچنین مدرس در مدارس و هم یادگیرنده

جامعۀ  پژوهی برای درسپرداختم. نظر پرفسور ساتو در مورد  2011دیگر در ژاپن در سال 

و همکارانش چیست؟ آیسوك سیتو  چیست؟ دالیل نوشتن چنین کتابی توسط یادگیرنده

در این کتاب باعث شد توجه زیادی به ه د  و   پژوهی برای جامعۀ یادگیرنده درسجایگاه 

ۀ فرضیات خود دربار ۀچنین باعث ارزیابی دوبار . همداشته باشیممعنای آموزش و تحصیل 

 شود:   این مسائل می

 ؟هماهنگ و مشترك تبدیل کرد ۀتوان کالس را به یك جامع چگونه می *

 ؟آموزان را مورد بررسی قرار داد توان دانش * چگونه می

 ؟گیرند آموزان چگونه مطالب را یاد می دانش *

 ؟شده پرداخت شده یا نظارت های مشاهده ستوان به ارزیابی در * چگونه می

بلک ه   ،های پژوهشی نه به عنوان یك بازخورد سمورد در توان به بحث در * چگونه می

 ؟آموزان پرداخت یك روش یادگیری و درك بهتر دانش به عنوان

 زمین ۀ ای در  وت( معلمان ن ه ب ه عن وان ف رد حرف ه     توان به بررسی )قضا * چگونه می

   ؟یادگیری پرداخت موضوعای در  عنوان فرد حرفهبلکه به  ،آموزش

ای در  ن نه به عنوان افرادی که هیچ تجرب ه )قضاوت( والدیتوان به بررسی  * چگونه می

 ؟پرداخت هستند،دخیل  زمینهدی که در این افرابلکه به عنوان  ،دنآموزش ندار ۀزمین

ۀ معلمان، جامع   ۀدر بسیاری از سطوح مثل جامع پژوهی برای جامعۀ یادگیرنده درس 

 کانون وجایگاه خاصی دارد  ،ها والدین و دیگر عوامل مشترك بین آن ۀآموزان، جامع دانش

  هاست. عۀ روابط شنیداری در میان آنگو و توسو ، گفتامعهاین ج
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 پژوهی برای جامعۀ یادگیرن ده  درسدر این راستا از پرفسور ساتو پرسیدم چرا در مدل 

ری زی اغل ب    مهریزی درسی خاص و مشترك وجود ندارد و این برنا بین معلمان یك برنامه

های معلمان ک ه ش امل    ز نسبت به روابط محکم و قوی گروهاو نی است؟ رسمیبه طور غیر

های ک دام گ روه از    ها و نظریه ، احساس نگرانی کرد. ایدهشود کار و باتجربه می معلمان تازه

رای ج و مت داولی ب ین معلم ان      پژوهشی کاربرد دارد؟ این، موض وع های  معلمان در درس

اساس نوع درس یا سطح  پژوهی بر های درس گروه، تشکیل . به همین ترتیباستمدارس 

. آیا ما نباید به معلمان ای ن اج ازه   شود واقع میموضوعی است که همیشه مورد بحث  ،آن

ری زی   توج ه ب ه برنام ه   »یا  «چگونگی تشکیل تیم» از قبیل:مورد مسائلی  را بدهیم تا در

 ؟تصمیم بگیرند« ها مورد درس مشترك یا بحث در

هایی مواجه  ای، با چالش در هر مدرسه پژوهی برای جامعۀ یادگیرنده درساجرای طرح 

شود. ایستادن یا مقاومت کردن در برابر جریانات سازمانی و اجتم اعی ک ه در فرهن گ     می

ک ه ه ر    مدارس مختلف وجود دارد، آسان نیست. تبدیل کالس به یك مکان عمومی و این

 80                              در ی ك مدرس ه ک ه ح دودا      در ط ی ی ك س ال    ،داشته باشد خاصدرس، یك معلم 

، ع ادی دیگ ر  است. عامل غیرممکن ی ا غیر عادی ی دارد، امری غیرممکن یا غیرپژوه درس

ست که باعث تغییر ذهنی ت و باوره ای   ها جای آموزش آنه آموزان ب گوش کردن به دانش

گویی که ب ا پرفس ور   و شود. در گفت می پژوهی برای جامعۀ یادگیرنده درسها نسبت به  نآ

پژوه ی ب رای جامع ۀ     درسایشان اذعان کرد که تغییر فرهنگ مدرسه ب رای   ،اتو داشتمس

لی ل، از  مطلوبی برسد. به هم ین د  ۀکشد تا بتواند به نتیج سال طول می 7تا  5 یادگیرنده

پژوه ی ب رای جامع ۀ     درسخوانند و خواهان اس تفاده از روش   کسانی که این کتاب را می

 ۀرود تا در ط ی ی ك ی ا دو س ال ب ه نتیج        هستند، انتظار نمیۀ خود در مدرس یادگیرنده

م ورد   ای مشاهده و بررسی و بح ث در  های رویه این امر فراتر از جنبهدلخواه خود برسند. 

آم وزان   ی دوباره قرار دارد که تأثیر زی ادی ب ر ی ادگیری دان ش    گوی عمیق و طراحو گفت

 خواهد داشت.

 1لی انگ کریستین کیم
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 مقدمه
 4یافت ه،   های تحصیلی کشورهای توس عه  ههای آموزشی دور وتحلیل برنامه اساس تجزیه بر

  عبارتند از: 21ویژگی مهم اصول آموزشی قرن  3عامل اصلی اصالح مدارس و 
 این موارد عمل کند: باید مطابق با 21قرن  ۀاصول آموزشی موجود در مدارس در جامع

 محور دانش ۀجامع. 1 
 فرهنگی. آموزش چند2 
 متفاوت   ۀدر معرض خطر و جامع ۀجامع. 3 
   .آموزش به مردم .4 

  :آموزشی موجود در مدارس با تغییراتی همراه است گونه اصول این
 ۀمح ور ی ا ب ه عب ارتی برنام       محور به پروژه ، تبدیل طرح برنامهدرسیۀ تبدیل برنام. 1
 متفکرانه درسی
آم وز ب ه ط ور مج زا ب ه       محور و یادگیری هر دان ش  تبدیل روش تدریس سخنرانی .2
 محور و یادگیری گروهی یس یادگیرندهتدر
   .موزش به یادگیریتبدیل آ .3

لم ی،  ع های پژوهشاساس  فرهنگی بر ۀحوز 4متشکل از  21های آموزشی قرن  برنامه
توانند وابسته به مسائل مرب وط ب ه    های آموزشی جدید می هنری و بومی است. این ویژگی

 آموزش باشند. ۀکیفیت و یکسانی شیو
آم وزان ب ا    باش ند ک ه در آن دان ش    ن ده یادگیر امع ۀ باید به نوعی ش بیه ج  21مدارس قرن 

معلمان به خاطر پیش رفت ش غلی خ ود مطال ب را بای د ب ا کم ك         ؛آموزند یکدیگر مطالب را می
اصالح مدارس با کمك یک دیگر هم ه    موضوعحتی والدین نیز با مشارکت در  ؛یکدیگر یاد بگیرند

 د.  ودکان دارۀ کچیز را بیاموزند. این تعریف ارتباط زیادی با درك حق یادگیری هم
ه سال قبل بیان کردم و فقط معلمان ژاپنی توجه زی ادی ب    20ای است که  این نظریه

اصالح اساس ی نظ ام    زمینۀبه عنوان یك حرکت انقالبی در  داشتند. سپس این نظریهن آ
مدارس شناخته شد و به سرعت در کل آن کشور مورد استفاده قرار گرفت. امروزه ح دود  

ند ت ا  هس ت  دبیرس تان در ت الش   300راهنم ایی و   ۀمدرس 2000ی، ابتدای ۀمدرس 1500
ه ای آموزش ی    یرند و از این طریق بتوانند شبکهکار گ هبتوانند این اصول را پیاده کنند یا ب

مدرس ه از ای ن نظری ه اس تفاده      300ای را طراحی کنن د. اکن ون ح دود     مهم و برجسته
کنف رانس در   100چن ین س االنه    ها ه م  دهند. آن خود قرار می درسیۀ کنند و آن را در برنام می
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و از معلوم ات   د تا بتوانند معلم ان را از ای ن لح اا ب ا یک دیگر آش نا      کنن این خصوص برگزار می
 3بلک ه   ،نیس ت  روش ی فن ی  ، ن ده یادگیر امعۀپژوهی برای ج ۀ درس. نظریکنندیکدیگر استفاده 

 کند.   را با هم ترکیب می های فعال و تصورات یا بصیرت عامل اصلی فلسفه، نظام
 : استمهم و کاربردی  ۀفلسف 3شامل  موضوعاین 
   .روند ه بر این اساس معلمان به کالس میعمومی ک ۀفلسف* 
آموزد ت ا   ۀ کارکنان مدرسه میدموکراتیك که روش زندگی مشترك را به هم ۀفلسف* 

 .قهرمان عمل کنند مثلدر آن محیط 
 عالی بودن در آموزش و یادگیری.   ۀفلسف* 

 :قس مت  3دارای  ،ن ده یادگیر امع ۀ پژوهی برای ج درسهای  نظام فعالیتعالوه بر این، 
از طریق توسعه و ت رویج   همکاری و مشارکت در دفتر مدرسه ؛یادگیری گروهی در کالس

صوص معلم ان اس ت.   . این نظریه مخاستو یادگیری با کمك والدین  پژوهی مبحث درس
کان فقی ر را در مع رض خط ر ق رار     های سطح باال در مدارسی که کود رسیدن به موفقیت

 دموکراتیك معلمان وارد کرده است. ۀدهد، آسیب زیادی به حرف می
ک ره،                                                               سال گتشته، جنبش مردمی مهمی در میان کشورهای آس یایی خصوص ا    15در 

چ ون ژاپ ن در    ین کش ورها ه م  ا ۀچین، سنگاپور، تایوان، اندونزی و ویتنام رخ داد. در هم
ت رین عام ل اص الح م دارس      ، این حرکت ی ا جن بش ب ه عن وان ق وی     21مقایسه با قرن 

 کشورهای آسیایی شناخته شد.
وض وع  تقوی ت م  زمین ۀ نویسندگان ای ن کت اب همگ ی معلم ان خب ره و باتجرب ه در       

 امعۀنکات مهمی در خصوص ج ،ها ۀ فصل. در همهستند ندهیادگیر امعۀپژوهی در ج درس
ۀ دهم ک ه ب ا مطالع     این اطمینان را به شما میمشورتی در مدارس وجود دارد.  ندۀیادگیر

ای به  یا در ارتباط بود و به صورت شبکهتوان با معلمان کشورهای مختلف دن این کتاب می
 هم پیوسته عمل کرد.  

 2دکتر مانابو ساتو
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