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 ط پیشگفتار //  

 ط 

 

 

 

 پیشگفتار
_  فناوری نوین اطالعاتی زثر اأمت       عمدتا که  "شآموز       فرهنگ "تغییر و تحوالت سریع در 

، و بهبود "ای معلمان بهسازی و توسعه حرفه"ارتباطی و رویکردهای جهان کنونی است، 

ریزان، آموزشگران و مربیان  فرآیند تدریس را بیش از پیش برای پژوهشگران، برنامه

 تربیتی ضروری کرده است. 

، نو "توانمندسازی معلمان"ات آموزش و به اصالح، عمده توجه        پ رشتاب در این جهان 

 ای که به گونهاست.  گردیدهمعطوف  ،یادگیری _ فرآیند آموزش سازی معلمان و غنی

ی، هخودیادگیری، خودآگا ،                   از قبیل : خوداندیشی "بهسازی معلمی"عملی_  الگوهای علمی

یری، ای وخودبازخوردگ خودتوسعهخودتغییری، خودهدایتی، خودنظارتی، خودارزیابی، 

ها،  های آموزشی پیشرو، ایده مورد اقبال و توجه روزافزون قرار گرفته است. همچنین، نظام

الگوها و رویکردهای بسیاری برای اصالح، بهسازی آموزش در مدرسه مطرح کرده و در 

 اند. های درس مورد استفاده قرار داده کالس

توان الگویی عملی برای  یپژوهی را م ، است. درس"پژوهی درس"یکی از این رویکردها 

گری به حساب آورد.  کارآمدتر کردن یادگیری و ارتقای فرآیند دانش و مهارت آموزش

هدف نهایی این شیوه عمل، که به صورت روزافزون مورد توجه است، هم اصالح و بهبود 

سازی معلمان و ارتقاء کیفیت عملکرد آنان. به بیان آموزش و تدریس است و هم توانمند

گر،  الگوی حاضر،آموزشگر را به تفکر، تأمل )خوداندیشی(، بازاندیشی درباره مهمترین دی

مسائل و مشکالت معلمی، از قبیل کالس داری، طراحی آموزشی؛ اجرای برنامه درسی، 

کند. لذا شناسایی مسائل  های ارزیابی، بازخورد در کالس درس و ... ترغیب می شیوه

آموزشان، برای بهبود  اخت مشکالت یادگیری دانشدرس و تدریس معلمان، شنکالس

آموزان  آموزان و نیز تمرکز و توجه به اینکه دانش تدریس، کمک به یادگیری بهتر دانش

 گیرند و ... از کارکردهای این الگو است.  اندیشند و چگونه یاد می چگونه می

یت است، کمک به کارکرد دیگر این شیوه عمل، که به اندازه سایر کارکردها حائز اهم

ای که معلم با تکیه بر آن بهتر  است. به گونه "ای معلمان رشد و توسعه حرفه"

                                اقتضای جان چو ای دل، آ گهی  است

.جانش قوی است ،                هرکه آ گه تر بود  

)مولوی(   
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با  "اش رشد و توسعۀ حرفه"توان گفت  )تدریس( کند؛ از منظر دیگر هم می"معلمی"

در مدرسه و کالس رابطه دارد، یعنی معلمی که خوب  "آموزان  بهبود یادگیری دانش

 عملکرد بهتری در یادگیری دارند.  تدریس کند، شاگردان او،

خاص نیست، بلکه یک فرایند  "درس"پژوهش آکادمیک درباره یک  "پژوهی، درس"

ای است که به طور منظم و مکرر، با کمک آن معلمان در مسیر تبدیل شدن  توسعه حرفه

گردد. از این روست که این  هایشان افزون می ای و اثربخش، آموخته به افرادی حرفه

ای برای بهبود فرایند یاددهی و یادگیری مستمر،  وع، هستۀ تحول در مدارس و ایدهموض

ای در کالس درس  های عمل حرفه از طریق طراحی، اجرا، ارزیابی و بازاندیشی روش

آموزد که بهترین  دانسته شده است، این امر، به معلمان عالقمند به تغییر و تحول، می

موزش و یادگیری، کالس درس است و قطار در حال مکان برای بررسی و بازاندیشی آ

توان با مطالعه و مشاهدة معلمی و بازاندیشی در درس و تدریس  حرکت آموزش را می

های  توان از تجارب و اندخته اصالح و بهسازی کرد. همچنین از رهگذر این امر، می

سه کالس و مدر"         به تحق ق  "پیتر سنگه"همکاران نیز درس گرفت و به تعبیر 

1یادگیرنده
 دست یافت.  "

نه تنها رویکرد علمی و عملی برای بهبود آموزش و تدریس است، بلکه  "ی،پژوه درس"

ای موثر برای تربیت معلمان نیز هست، و از طریق آن، معلمان و نومعلمان، کالس  ایده

                                                                       درس، تجزیه و تحلیل رویدادهای آموزشی در حین  عمل معل می،  تشویق و تجهیز 

یابند و به  تر، می راهکارهای مناسبها و ارتقای یادگیری  شوند و جهت رفع کاستی می

اتکای آن در مدرسه برای مسائل کالس درس، به ویژه تدریس از همکاران  و همتایان 

رسانند. هر همکار، همپایه خود را برای                                 گیرند و متقابال  به آنان یاری می خود، یاری می

کالس دعوت  طراحی طرح درس، اجرا و مشاهده، ارزیابی و بازاندیشی طرح  و ...  به

خواهد با نگاهی مدققانه و متأمالنه، فعالیتش را در صحنه واقعی  کند و از او می می

گر باشد و در حین آموزش و یادگیری، عادات، آداب، کنش و واکنش وی و  نظاره

آموزان را مطالعه، مشاهده و تجزیه و تحلیل کند و بازخورد سازنده ارائه دهد. به  دانش

                            آموزان را حین  تدریس به دقت  فتارهای آموزشی همکار خود و دانشدیگر سخن، معلم ر

                                           
1  _ Peter Senge et al (2012). Schools that learn (Updated and Revised): A fifth 

discipline book for educators, parents and everyone who cares about education. Crown 

Business.  
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ها و پیشنهادات  ها، گفته کند و پس از اتمام تدریس، نکته مشاهده و ثبت و ضبط می

ارائه میکند. پیداست که این الگو، در پی              آداب  معلمیاصالحی رابا رعایت نزاکت و 

بلکه هدفش دستگیری، یاری، کمک و های معلم نیست،  مچگیری و به رخ کشیدن کاستی

دوستانه،  وتواند به صورت مشارکتی، همکارانه ارتقای کیفی آموزش اوست تا ب

                                                                            مسائل )مشکالت( کالس خود را به صورت علمی، مشاهده و مطالعه نماید و راه حل  عملی 

م ای که در نوبت بعد، این معل به دست آورد. این فرایند، دوری و چرخشی است؛ به گونه

گر و ارزیاب طرح درس،اجرا و مشاهده و ارزیابی کالس معلم همتای )همکار(  مشاهده

شود و این فرایند پیوسته  گونه، جای معلم ناظر و معلم عامل عوض می شود و این خود می

 و به طور مستمر در طول سال تحصیلی در جریان است. 

شه تعالی عمل آموزشی خود در صورت باور و عمل به این شیوه، معلم همواره در اندی

داند  اوست. او مدرسه و کالس درس را بهترین محل برای بهسازی آموزش و یادگیری می

                                                                   گیری از این روش، کیفیت  تدریس او پیوسته در رشد و تعالی خواهد بود و  و به سبب بهره

ت. تری در فرایند تعلیم و تربیت خواهند داش وری مطلوب آموزانش بازدهی و بهره دانش

گونه، قطار آموزش و یادگیری دائم در معرض رصد، کاوش و بهسازی و بازاندیشی  بدین

 گیرد.  قرار می

این کتاب با ارائه مطالب کاربردی برای کمک به دانشجو معلمان، معلمان و استادانی که 

دارند و عالقمند به تعمیق و گسترش  "پژوهی درس"تمایل به گام نهادن در مسیر 

پژوه هستند، نگاشته شده است. نویسندگان امیدوارند که  های درس با گروه ی کار نحوه

پژوهی عمق ببخشد و عالقمندان  این کتاب در نهایت به فرایند آموزش و مقولۀ درس

بیشتری را به سوی آن هدایت کند. از این رو، اثر در دو بخش تالیف شده است: فصل اول 

-چیستی، چرایی و چگونگی و ارائه الگوهایپژوهی،                             عمدتا  به تعریف و تبیین درس

کند، مطالب را به صورت عینی و  پردازد و سعی می میپژوهی               های( جدید  درس )مدل

ای از طریق  ملموس آموزش دهد. فصل دوم کتاب، به چرایی و چگونگی توسعه حرفه

پردازد. در این بخش نیز مطالب همراه  پژوهی در برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان می درس

شجو معلمان دانشگاه و با نمونه عملی آورده شده است تا راهنمای عملی استادان و دان

ها،  حتی معلمان شاغل در آموزش و پرورش باشد. همچنین در انتهای کتاب و پاورقی
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خوانندگان  2]باب[ و کتابشناسی 1حدود صد اثر و کتاب، با عنوان، برای اطالع بیشتر

 معرفی شده است. 

مایلند امید است که کتاب حاضر بتواند راهگشای علم و عمل تمامی افرادی باشد که 

پژوهی را به شیوه صحیحی بیاموزند و به کار گیرند و در نهایت به تقویت و توسعه  درس

 ای دست یابند.   حرفه

های بسیار برای انتشار کیفی این اثر، ممکن است نکاتی در متن آن وجود  رغم کوشش به

در جهت ها را بهبود بخشید، لذا از مخاطبان خواهشمندیم که  داشته باشد که بتوان آن

 . 3ای اثر، ما را نسبت به این نکات آگاه سازند ارتقاء سطح علمی و حرفه
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