Archive of SID
Journal of New Educational Approaches
Faculty of Educational Sciences and Psychology University of Isfahan
Vol. 12, No. 1, Serial 25, Spring and Summer 2017

Effectiveness of Lesson Study on Teachers Professional
Skills in Hamadan Province Exceptional Education
M. Namdaripejman, Ph.D. Student of Educational Administration, University of Tehran,
Tehran, Iran
m.namdari@ut.ac.ir
P. Ghorbanian, Ph.D. Student of Educational Management, Islamic Azad University, Branch
of Sciences and Researches, Tehran, Iran
S. Ghanbari, Associate Professor of Educational Sciences Department, Bu-Ali Sina University,
Hamedan, Iran
I. Basiri, M.S. of Curriculum Development, Ministry of Education, Hamedan, Iran

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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ایرج بصيری ،کارشناس ارشد برنامهریزی درسی ،وزارت آموزش و پرورش ،همدان ،ایران

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.
نویسنده مسؤول
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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
1- Santrock
2- Halvorsen & Lund
3- Schreurs
4- lesson study
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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.

1- Lewis & Perry
2- Hiebert & Morris
3- OECD
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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
1- Kyndt
2- Driel & Berry
3- Huntly
4- Bob, Brekelmans, Korthagen & Wubbels
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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
1- Fernandez, Cannon & Chokshi
2- Lewis
3- Cerbin & Kopp
4- Smith
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دیگری با مبانی فلسفی خاص انجام گرفته است ،در صورتی که مبدعان درسپژوهی آن را
رویکردی فرهنگی و در بستر اجتماعی مشخص تعریف میکنند.
همانطور که اشاره شد ،درسپژوهی از نظام آموزشی ژاپن شروع شده و در کشورهای
دیگر گسترش یافته است .در کشور ما نيز برای تحقق اهداف سند ملی آموزش و پرورش
[بخش راهبردهای کالن ،مواد  62 ،5و ( ]67خوشخلق )6953 ،به جنبههای خالق پژوهشی
که موجب پيشرفت و تعالی حرفهای معلمان و دانشآموزان شود ،توجه ویژهای شده است.
آموزش و پرورش استثنایی استان همدان برای نخستين بار در کشور ،برنامة درسپژوهی را
بهصورت رسمی اجرا کرد و در تير ،6933اولين جشنوارة آن در شهر همدان برگزار شد.
آگاهی از ميزان تأثير این برنامه بر هدف اصلی آن یعنی رشد حرفهای ،ضرورتی است که باید
ارزیابی شود؛ ازاینرو پژوهش حاضر در پی آن است تا مشخص کند آیا برنامة درسپژوهی
بر مهارت حرفهای معلمان (فراهمآوری فرصتهای یادگيری ،ميزان آگاهی و کاربرد نظریه-
های یادگيری ،استفاده از وسایل آموزشی و کمکآموزشی ،بهرهگيری از شيوههای صحيح
ارزشيابی ،عالقهمندی به افزایش دانش و مهارتهای شغلی ،ترغيب دانشآموزان به کار
گروهی ،سازماندهی و مدیریت کالس درس) آموزش و پرورش استثنایی استان همدان تأثير
داشته است؟
روش
روش پژوهش حاضر ،پسرویدادی 6از نوع علّی-مقایسهای است .براساس نظر سرمد،
بازرگان و حجازی ( )6937در اینگونه پژوهشها ،پژوهشگر باتوجهبه متغير وابسته ،احتمال
وقوع آن را بررسی کردهاند .به عبارت دیگر ،تحقيق پسرویدادی ،گذشتهنگر بوده و
میکوشد که پس از وقوع یا اجرای برنامهای ،به شرایط و علل احتمالی آن پی ببرد .به سخن
دیگر ،از نظر هدف ،کاربردی؛ از نظر کنترل شرایط ،پسرویدادی و از نظر زمان ،مقطعی
است .بهاین دليل که برنامة درسیپژوهی در سال تحصيلی  6953-33در مدارس استثنایی
استان همدان اجرا و طرح پژوهشی در سال  33-36عملياتی شده است ،بنابراین متغير مستقل
1- ex post facto
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(درسپژوهی) قبل از بررسی اجرا شده است .از طرفی ،گال ،بورگ و گال )6932( 6این
روش را نوعی تحقيق کمّی میدانند که با مقایسة افرادی که واجد الگوی رفتاری یا ویژگی
مشخصی هستند با افراد فاقد یا واجد درجات کمتر آن ویژگی ،در جستجوی دالیل بالقوه و
تأثيرات آنهاست .با اجرای برنامة درسیپژوهی در آموزش و پرورش استثنایی استان همدان
و حضورداشتن یا نداشتن برخی دبيران و معلمان در این برنامه ،میتوان تأثير درسپژوهی بر
رشد حرفهای را بررسی کرد .بنابراین ،پژوهش حاضر در حوزة روشِ علّی -مقایسهای قرار
میگيرد .برایناساس ،دو گروه درسپژوه )GE( 2و دو گروه غيردرسپژوه )GC( 3در
تحقيق مشارکت داشتند .افراد گروه درسپژوه که در برنامة درسی پژوهی مشارکت
داشتهاند ،بهطور تصادفی ( )Rانتخاب شدهاند .برای حذف متغيرهای نامربوط ،از روش
همتاسازی ،7گروه کنترل با گروه آزمایش معادل شده است؛ بدین صورت که از نظر
متغيرهای جنسيت ،سابقه و مدرک تحصيلی افراد گروه کنترل با گروه آزمایش همتا شدهاند.
این کار برای افزایش اعتبار درونی پژوهش انجام گرفته است .چون متغير جنسيت متغيری
تأثيرگذار بوده است ،پس دو گروه مردان و دو گروه زنان در نظر گرفته شدهاند .تأثيرگذاری
جنسيت در برنامههای مشابه درسپژوهی مانند اقدامپژوهی تأیيد شده است .رضوی ()6953
نسبت شرکت زنان به مردان را در برنامة اقدامپژوهی  41به 27درصد گزارش کرده و کيفيت
طرحهای آنان نيز بيشتر دانسته است .در گزارشی دیگر ،پژوهشکدة تعليم و تربيت استان
همدان(  ،))6954نسبت شرکت زنان به مردان را در برنامة یازدهم معلم پژوهنده 12 ،به
92درصد اعالم کرده است .همچنين از بين 23طرح برتر استانی69 ،طرح مربوط به معلمان
زن و 4طرح مربوط به معلمان مرد بوده است .نهایت اینکه از بين 61تيم برگزیده در اولين
جشنوارة درسپژوهی در آموزش و پرورش استثنایی استان همدان 69 ،تيم را معلمان زن و
 9تيم را معلمان مرد تشکيل دادند .بر این اساس ،متغير جنسيت ،یکی از عوامل اثرگذار
همتاسازی شده است .در بخش اطالعات جمعيتشناختی ،متغيرهایی مانند شرکت در
1- Gall, Borg & Gall
)2- Experiment Group (GE
)3- Control Group (GC
4- matching procedure
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دورههای آموزشی در جایگاه عامل تاریخچه و برای کنترل اثرگذاری بر نتایج پرسيده
شدهاند.
جامعة آماری این پژوهش ،تمام معلمان رسمی و پيمانی ،زن و مرد شاغل در آموزش و
پرورش استثنایی استان همدان در سال تحصيلی  36-32بوده است .چون هدف ،مقایسه دو
گروه از معلمان از نظر متغيرهای خاصی است ،لذا جامعة آماری شامل دو بخش است:
 -6تمام معلمان درسپژوه در سه مقطع ابتدایی ،راهنمایی و متوسطه که در برنامة درسی-
پژوهی شرکت و طرح ارائه داده بودند .بنابر آمار ارائهشدة آموزش و پرورش استثنایی استان
همدان ،آمار تعداد معلمان درسپژوه  243نفر بوده است.
 -2جامعة معلمان غيردرسپژوه که شامل تمام معلمان مرد و زن اعم از رسمی و پيمانی در
دورههای ابتدایی ،راهنمایی و متوسطه بوده که در برنامة درسیپژوهی شرکت نکرده بودهاند.
بهدليل محدودبودن جامعة آماری از روش نمونهگيری تصادفیطبقهای نسبتی برای انتخاب
نمونة مدنظر استفاده شد .گفتنی است که چون مقایسة معلمان درسپژوه و غيردرسپژوه
هدف اصلی پژوهش حاضر بود؛ برای انتخاب گروه مقایسه [همتا] ،معلمانی با ویژگیهای
مشابه معلمان درسپژوه از لحاظ یکسانبودن منطقه جغرافيایی ،سابقه ،مدرک ،جنسيت و
رشتة تدریس انتخاب شدند .تعداد کل معلمان شرکتکننده در این برنامه 243 ،نفر بوده
است .برای برآورد حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد .بر اساس این فرمول:

𝑞𝑝 𝑁𝑧 2
)270 × 1/962 (0/7 × 0/3
=𝑛
=
= 147
)𝑁𝑑2 + 𝑧 2 𝑝𝑞 270 × 0/052 + 1/962 (0/7 × 0/3

بر اساس محاسبات انجامشده ،حجم نمونه  674نفر به دست آمد .برای پيشگيری از کاهش
نمونه ،تعداد  69نفر نيز بر تعداد فوق افزوده و درنهایت  613نفر اساس مطالعه قرار گرفتند.
چون هدف ،مقایسة معلمان درسپژوه و غيردرسپژوه بود ،برابر با این  613نفر نمونه613 ،
نفر هم از معلمان غيردرسپژوه به روش همتاسازی انتخاب شدند و در کل ،حجم نمونه به
 923نفر رسيد .با توزیع پرسشنامهها و اجرای مراحل کار ،درنهایت  966پرسشنامه ،ابزار
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مشاهده و آزمون برگردانده شد .تعداد افراد شرکتکننده در پژوهش به تفکيک جنسيت در
جدول  6نمایش داده شده است.
جدول  :6تعداد افراد شرکتکننده در پژوهش به تفکيک جنسيت

جنسيت

تعداد

درصد فراوانی

مرد

36

21/23

زن

223

47/43

جمع

966

633

اطالعات جدول  ،6نشان میدهد که از مجموع  966نفر شرکتکننده در پژوهش223 ،
نفر 47/43درصد زنان و 36نفر  21/23درصد را مردان تشکيل دادهاند.

یکی دیگر از متغيرهای مهم ،دورههای تحصيلی بود که در معادلسازی
گروهها نقشی اساسی داشت .اطالعات مربوط به این متغير در جدول  2گزارش شده است.
جدول  :2فراوانی و درصد فراوانی افراد شرکتکننده به تفکيک دوره تحصيلی
دورة تحصيلی

فراوانی

درصد فراوانی

درصد فراوانی تراکمی

پيشدبستانی

22

4/6

4/6

ابتدایی

647

22/3

19

پيشحرفهای

72

69/2

41/2

راهنمایی

62

7/5

56/7

متوسطه (نظری و کار و دانش)

22

5

53/7

متوسطه حرفهای

99

63/1

633

جمع کل

966

633

-

آمارهای موجود در جدول  2نشان میدهد که بيشترین افراد شرکتکننده در پژوهش
مربوط به دورة ابتدایی با تعداد  647نفر ( 22/3درصد) است .پس از این دوره ،دورة پيش
حرفهای با  72نفر ( 69/2درصد) ،و پس از آن متوسطةحرفهای با تعداد  99نفر( )1/63قرار
دارند .کمترین ميزان مشارکت مربوط به دورة راهنمایی است.
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اطالعات مربوط به شرکت یا عدم شرکت افراد در برنامة درسیپژوهی در جدول 9
نمایش داده شده است.
جدول :9فراوانی و درصد فراوانی معلمان درسپژوه و غيردرسپژوه
دورة تحصيلی

فراوانی

درصد فراوانی

درسپژوه

629

2/73

غيردرسپژوه

625

5/23

جمع کل

966

633

بر اساس اطالعات موجود در جدول  ،9از مجموع  966نفر شرکتکننده در پژوهش،
 629نفر معلم درسپژوه  2/73درصد و  625نفر  5/23درصد معلم غيردرسپژوه بودهاند.

برای گردآوری دادهها از ابزار پرسشنامه ،آزمون و مشاهده استفاده شد .در بخش پرسشنامهها
از سه پرسشنامه استفاده شده که توضيحات مختصری درباره آنها ارائه میگردد.
الف) فراهمآوری فرصتهای یادگیری :برای سنجش این متغير از پرسشنامة ایجاد
فرصتهای یادگيری اندرسون )2337( 6استفاده شده که مشتمل برده گویة ششگزینهای
است و نمرهگذاری آن بهترتيب برای خيلیزیاد ،1 ،زیاد 2 ،و ...خيلیکم ،نمرة  6در نظر
گرفته شده است .هدف این پرسشنامه یافتن و اندازهگيری موقعيتهایی است که در آن معلم
فرصتهای یادگيری برای همة دانشآموزان و تمام حواس آنها ایجاد میکند؛ برای مثال
این پرسشنامه شامل چنين جملههای بوده است« :برای دانشآموزان ضعيف ،تکاليف
ویژهای طراحی میکنم »و« سعی میکنم با استفاده از فناوری اطالعات ،فرصتهای
بيشتری برای یادگيری دانشآموزان فراهم کنم ».روایی این ابزار را متخصصان تأیيد
کردهاند و پایایی آن را اندرسون( 3/55 ،)2337گزارش کرده است .پایایی این ابزار با کاربرد
روش آلفای کرونباخ 3/53 ،به دست آمده است.

1- Anderson
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ب) عالقهمندی به افزایش دانش و مهارتهای شغلی :این پرسشنامه را هکمن و الدهام

6

( )1976برای سنجش ميزان عالقهمندی به افزایش دانش و مهارتهای شغلی تهيه کرده
است .پرسشنامه دارای  23سؤال پنجگزینهای است و  2مؤلفه دارد :تنوع مهارت ،هویت
وظيفه ،اهميت وظيفه ،استقالل و بازخورد .این ابزار را نيز کاردانی ( )6951مطالعه و ضریب
پایایی  43درصد برای آن گزارش کرده است .پایایی ابزار در این پژوهش با کاربرد روش
آلفای کرونباخ 3/32 ،به دست آمد که پایایی بسيار مناسبی است .دو مورد از گویههای این
پرسشنامه عبارتند از:
 برای حل مشکالت کاری خود از همکارانم کمک میگيرم. -امکان رشد سریع براساس تالشهای فردی در شغل من وجود دارد.

ج) سازماندهی و مدیریت کالس :برای اندازهگيری این متغير ،از مقياس درجهبندی
سازماندهی و مدیریت کالس درس امر و همکاران ،6352( 2نقل از اندرسون )2337 ،استفاده
شده است .این مقياس  62گویه دارد که در یک طيف چهاردرجهای تنظيم شده است .برخی
سؤاالت این مقياس ،بار منفی داشتهاند که در تحليل این سؤاالت رمزگذاری مجدد شدهاند.
برای مثال« اگر دانشآموزی نظم کالس را مختل کند ،بدون هيچ بحثی او را متوقف
میکنم »یا« مایل نيستم هيچ مقرراتی را بر دانشآموزانم تحميل کنم» .پایایی ابزار با کاربرد
روش آلفای کرونباخ 3/42 ،به دست آمد.
در بخش مشاهده از چهار فرم مشاهده استفاده شده که عبارتاند از:
الف) به کارگیری نظریههای یادگیری :موضوع نظریههای یادگيری ،شامل دو بعد دانشی
و عملياتی است .بعد عملياتی شامل فرم مشاهدة بهکارگيری نظریههای یادگيری با 61گویه که
برای اندازهگيری چهار نظریة رفتارگرایی زیر ،هر نظریه  7سؤال ،طراحی شده است :مانند
«اگر دانشآموزی بیانضباط باشد یا درس نخواند ،او را تنبيه میکند»؛ شناختی-اجتماعی
مانند«گاهی اوقات در تدریس از بزرگان ،دانشمندان و ورزشکاران ،مثال میزند»؛
خبرپردازی مانند «از دانشآموزان میخواهد که نکات مهم کتاب را با رنگ دیگری مشخص
1- Hackman & Oldham
2- Emer
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کنند» و سازندهگرایی مانند «وظيفة اصلی در یادگيری مطالب بر عهدة دانشآموزان است».
مقياس آن دوگزینهای بوده که به گزینة بلی ،نمرة  6و گزینة خير ،نمرة  2تعلق گرفته است .این
ابزار محققساخته است و برای بررسی روایی آن ،از نظرات متخصصان روانسنجی و تحقيقات
آموزشی بهره گرفته شد و درنهایت کميسيون تخصصی شورای تحقيقات آن را تأیيد کرده
است .برای محاسبه و تعيين پایایی این مقياس ،پایایی روشهای سنجش مستقيم رفتار (سيف،
 )6939استفاده شد .برایناساس ،از چهار نفر از همکاران مجرب در زمينة تحقيق و آشنا به
اصول کالسداری و روشهای تدریس دعوت شد تا در کالس آموزشی در زمينة نظریههای
یادگيری حاضر شوند .طی سه ساعت آموزش ،همسانی چشمگيری بين آنها به وجود آمد.
در یک جلسة کالسی آنها حاضر شدند و دربارة به کارگيری نظریههای یادگيری یکی از
معلمان را مشاهده کردند .فاصله آنها طوری بود که ارتباطی با هم نداشتند .پس از گردآوری
فرمها و درج در فرمول ،ضریب پایایی  3/42به دست آمد.
ب) استفاده از وسایل آموزشی و کمک آموزشی :شامل فهرستوارسی بود که از طریق
ده گویه مشاهده شد .این ابزار را پژوهشگر ساخته است و اعتبار آن را صاحبنظران و
کارشناسان در دو مرحلة کميسيون تخصصی بررسی کردهاند .گزینهها براساس مقياس ليکرت
تنظيم شده بودند که در چهارطيف خيلیزیاد ،زیاد ،کم و خيلیکم طراحی و بهترتيب به
خيلیزیاد نمرة  ،7زیاد نمرة  ،9کم ،نمرة  2و خيلیکم نمرة  6تعلق گرفت .برای مثال این ابزار
شامل عبارات ازایندست بوده است« :از مسئوالن مدرسه میخواهد که وسایل آموزشی و
کمکآموزشی تهيه کنند »و« استفاده از وسایل آموزشی یکی از نقاط قوت اوست .پایایی
ابزار با روش پایایی روشهای سنجش مستقيم رفتار محاسبه شد و مقدار  3/43به دست آمد.
ج) بهرهگیری از شیوههای صحیح ارزشیابی :شامل فرم مشاهدة محققساخته بود که 63
گویه سهگزینهای را دربرداشت .گزینهها شامل بله ،تا حدودی و خير بود که بهترتيب نمرات
 2 ،9و  6به آنها اختصاص داده شد .موضوع و زمينة سؤاالت شامل ارزشيابی آغازین ،مستمر
و پایانی ،آزمونهای عملکردی ،پروژه و کارپوشه بود .برای نمونه« قبل از شروع درس جدید
از دانشآموزان ،سؤاالتی از درس قبلی میپرسد »و« کارهای دانشآموزان را در
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پوشههایی نگه میدارد» .این ابزار را نيز پژوهشگر ساخته است و اعتبار آن را مانند سایر ابزارها
صاحبنظران و کارشناسان در دو مرحله کميسيون تخصصی بررسی کردهاند .پایایی ابزار با
روش پایایی روشهای سنجش مستقيم رفتار 3/53 ،به دست آمد.
د) ترغیب دانشآموزان به کار گروهی در کالس درس :برای سنجش این متغير از
فهرست وارسی مربوط به مشارکت دانشآموز (اندرسون )2337 ،استفاده شد .این فهرست،
 63گویه دارد که هریک دارای 7گزینة خيلیزیاد ،زیاد ،کم و خيلیکم است و بهترتيب
نمرة  2 ،9 ،7و  6بدان تعلق میگيرد .پایایی این ابزار را اندرسون 3/56 ،گزارش کرده است.
پایایی ابزار با روش پایایی روشهای سنجش مستقيم رفتار  3/43به دست آمد .دو مورد از
گویههای این فهرست وارسی عبارتست از:
 معلم در کالس درس ،فقط راهنماییکننده است و محوریت با دانشآموزان است.-معلم دانشآموزان را تشویق میکند تا در گروههایشان فعاليت داشته باشند.

آزمون آشنایی با نظریههای یادگيری :در این بخش از یک آزمون محققساخته بهره گرفته
شد .این آزمون برای سنجش بعد دانشی نظریههای یادگيری استفاده شد .بعد دانشی شامل
61سؤال بود که ميزان آگاهی معلمان را از نظریههای یادگيری میسنجيد .نظریههای بررسی-
شده شامل رفتارگرایی (7سؤال) ،شناختیاجتماعی (7سؤال) ،اطالعاتپردازی (7سؤال) و
سازندهگرایی (7سؤال) بود .برای محاسبة پایایی آزمون از فرمول کرونباخ استفاده شد .پایایی
بهدستآمده با این روش 3/45 ،به دست آمد.
نتایج
برای آزمون فرضيهها از آزمون  tگروههای مستقل استفاده شد .این آزمون برای مقایسة
دو گروه از افراد نمونه که انتخاب یکی ،ارتباطی به انتخاب دیگری نداشته باشد استفاده
میشود .نتایج اجرای این آزمون در جدول  7نشان داده شده است.
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جدول :7خالصة شاخصهای استنباطی مربوط به فرضيههای پژوهش
متغير

گروهها

درس
فراهمآوری
فرصتهای
یادگيری

ميزان آگاهی
از نظریههای
یادگيری

پژوه
غير درس
پژوه
درس
پژوه
غير درس
پژوه
درس

کاربرد نظریه-

پژوه

های یادگيری

غير درس
پژوه

استفاده از

درس

وسایل

پژوه

آموزشی و

غير درس

کمکآموزشی

پژوه

بهرهگيری از

درس

شيوههای

پژوه

صحيح

غير درس

ارزشيابی

پژوه

عالقهمندی به

درس

افزایش دانش

پژوه

و مهارتهای

غير درس

شغلی

پژوه

ترغيب دانش-
آموزان به کار
گروهی
سازماندهی و
مدیریت
کالسی

درس

تعداد

ميانگين

انحراف
استاندارد

خطای
استاندارد
ميانگين

629

26/73

1/65

3/2

625

73/44

1/44

3/27

629

4/46

2/22

3/26

625

4/66

2/93

3/63

629

66/41

2/22

3/65
6/45

625

66/21

2/57

3/22

629

96/67

2/26

3/72
3/61

625
629

23/77
24/43

2/31
2/24

625

24/65

7/66

3/99

629

57/17

3/5

3/43
3/32

625

56/32

3/41

3/12

3/65

3/13

t
2/99

2/66

3/46

2/14

df
933

933

933

933

معناداری

3/32

3/37

3/75

3/335

تفاوت

حد

حد

ميانگينها

پایين

باال

6/42

3/23

3/26

6/13

3/24

3/37

-3/91

3/77

9/64

6/67

3/45

2/37

3/26
63/22

3/19

معناداری

آزمون t

اطمينان

3/74

3/336

3/52

6/25

2/74

217/1

933

3/66

3/36

3/16

2/46

-3/62

3/22

6/95

7/55

3/44

629

93/2

625

25/42

2/23

3/77

دختر

629

94/43

9/21

3/21

پسر

625

94/23

9/25

3/25

پژوه

F

3/26

7/59

غير درس

مقدار

3/6

3/93

پژوه

آزمون لون

سطح %32

3/65

3/73

3/14

3/75

2/23

3/27

933

933

3/36

3/23

6/75

3/26

3/96

-3/21

2/12

3/34

فرضية یک :بين معلمان درسپژوه و غيردرسپژوه از نظر فراهمآوری فرصتهای
یادگيری تفاوت وجود دارد.
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دادههای موجود در جدول  2نشان میدهد که ميانگين متغير فراهمآوری فرصتهای
یادگيری در گروه درسپژوه  26/73±1/65و در گروه غيردرسپژوه  73/44±1/44به دست
آمده است .نتایج حاصل از اجرای آزمون  tنشان میدهد که مقدار آزمون لون که برای
برقراری مفروضة همگنی واریانسها اجرا شده است ،برابر  3/6بوده که معنادار نيست .این
بدان معناست که مفروضة همگنی واریانسها برقرار بوده و اجرای آزمون ،بالمانع است.
مقدار آزمون برابر  t=2/99به دست آمد که در سطح  p>3/32معنادار است .این بدان
معناست که تفاوت مشاهدهشده  6/42واحدی بين دو گروه معلمان درسپژوه و غيردرس-
پژوه دارای تفاوتی معنادار بهلحاظ آماری است .براساس اطالعات جدول 2این تفاوت بهنفع
گروه درسپژوه است؛ پس میتوان گفت که بين دو گروه معلمان درسپژوه و غيردرسپژوه
بهلحاظ فراهمآوری فرصتهای یادگيری تفاوت وجود دارد و فرضية اول تأیيد میشود.
فرضية دوم :بين معلمان درسپژوه و غيردرسپژوه از نظر ميزان آگاهی از نظریههای
یادگيری تفاوت وجود دارد.
دادههای موجود در جدول  2نشان میدهد که ميانگين متغير ميزان آگاهی از نظریههای
یادگيری در گروه درسپژوه  4/46±2/22و در گروه غيردرسپژوه  4/66±2/93به دست
آمد .نتایج حاصل از اجرای آزمون  tنشان میدهد مقدار آزمون لون که برای برقراری
مفروضة همگنی واریانسها اجرا شده است ،برابر  3/26بوده که معنادار نيست .مقدار آزمون
برابر  t= 2/66به دست آمد که در سطح  p>3/32معنادار است .این بدان معناست که تفاوت
معناداری بين دو گروه معلمان درسپژوه و غيردرسپژوه وجود دارد .باتوجهبه دادههای
مربوط به ميانگينها میتوان نتيجه گرفت که ميانگين ميزان آگاهی از نظریههای یادگيری
در معلمان درسپژوه بيشتر از گروه غيردرسپژوه است و فرضية دوم تأیيد میشود.
فرضية سوم :بين معلمان درسپژوه و غيردرسپژوه از نظر کاربرد نظریههای یادگيری تفاوت
هست.
دادههای موجود در جدول  2نشان میدهد که ميانگين متغير کاربرد نظریههای یادگيری در
گروه درسپژوه  66/41± 2/22و در گروه غيردرسپژوه  66/21± 2/57است .نتایج حاصل

www.SID.ir

Archive of SID
 /12سال دوازدهم ،شمارة  ،2شمارة پياپی  ،22بهار و تابستان 6931

از اجرای آزمون  tنشان میدهد مقدار آزمون لون که برای برقراری مفروضة همگنی
واریانسها اجرا شده است ،برابر  6/45بوده که معنادار نيست .مقدار آزمون برابر  t=3/46به
دست آمد که در سطح  p>3/32معنادار نيست .به عبارت دیگر ،تفاوت ميانگينهای
مشاهدهشده ( )3/26بين دو گروه معلمان درسپژوه و غيردرسپژوه بهلحاظ آماری معنادار
نيست؛ پس میتوان گفت که بين دو گروه معلمان درسپژوه و غيردرسپژوه بهلحاظ به-
کارگيری نظریههای یادگيری تفاوت وجود ندارد و فرضية سوم تأیيد نمیشود.
فرضية چهارم :بين معلمان درسپژوه و غيردرسپژوه از نظر استفاده از وسایل آموزشی و
کمکآموزشی تفاوت وجود دارد .دادههای موجود در جدول 2نشان میدهد که ميانگين
متغير استفاده از وسایل آموزشی و کمکآموزشی در گروه درسپژوه  96/67±2/26و در
گروه غيردرسپژوه  23/77±2/31به دست آمده است .نتایج حاصل از اجرای آزمون  tنشان
میدهد مقدار آزمون لون که برای برقراری مفروضة همگنی واریانسها اجرا شده است،
برابر  3/61بوده که معنادار نيست .مقدار آزمون برابر  t=2/14به دست آمد که در سطح
 p>3/36معنادار است .به عبارت دیگر ،تفاوت مشاهدهشده  6/13واحدی بين دو گروه
معلمان درسپژوه و غيردرسپژوه به لحاظ آماری معنادار است؛ پس میتوان گفت که بين
دو گروه معلمان درسپژوه و غيردرسپژوه از منظر استفاده از وسایل آموزشی و کمک-
آموزشی تفاوت وجود دارد و فرضية چهارم تأیيد میشود.
فرضية پنجم :بين معلمان درسپژوه و غيردرسپژوه در بهرهگيری از شيوههای صحيح
ارزشيابی تفاوت وجود دارد.
دادههای موجود در جدول  2نشان میدهد که ميانگين متغير بهرهگيری از شيوههای
صحيح ارزشيابی در گروه درسپژوه  24/43±2/24و در گروه غيردرسپژوه 24/65±7/66
به دست آمده است .نتایج اجرای آزمون  tنشان میدهد مقدار آزمون لون که برای برقراری
مفروضة همگنی واریانسها اجرا شده برابر  63/22بوده که معنادار است .به عبارت دیگر،
مفروضة همگنی واریانسها برقرار نيست؛ ازاینرو ،از سطر دوم خروجی  SPSSاستفاده
شده است .در این حالت ،درجة آزادی بهدليل رعایتنکردن مفروضة همگنی واریانسها
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تعدیل میشود و ممکن است به صورت اعشاری درآید (برای مثال ،در اینجا  .)217/1مقدار
آزمون برابر  t= 6/25به دست آمد که با  df=217/1در سطح  p>3/32معنادار نيست .به
عبارت دیگر ،تفاوت مشاهدهشده  3/16واحدی بين دو گروه معلمان درسپژوه و غيردرس-
پژوه از منظر آماری معنادار نيست؛ پس میتوان گفت که بين دو گروه معلمان درسپژوه و
غيردرس پژوه بهلحاظ بهرهگيری از شيوههای صحيح ارزشيابی تفاوت وجود ندارد .پس
فرضية وجود تفاوت در متغير بهرهگيری از شيوههای ارزشيابی رد میشود.
فرضية ششم :بين معلمان درسپژوه و غيردرسپژوه در عالقهمندی به افزایش دانش و
مهارتهای شغلی تفاوت وجود دارد.
دادههای موجود در جدول  2نشان میدهد که ميانگين متغير عالقهمندی به افزایش دانش
و مهارتهای شغلی درگروه درسپژوه  57/17± 3/5و در گروه غيردرسپژوه 56/32±3/19
به دست آمده است .نتایج حاصل از اجرای آزمون  tنشان میدهد مقدار آزمون لون که برای
برقراری مفروضة همگنی واریانسها اجرا شده است 3/32 ،بوده که معنادار نيست .این بدان
معناست که مفروضة همگنی واریانسها برقرار است .مقدار آزمون برابر  t=2/74به دست
آمد که با  df=933در سطح  p>3/32معنادار است؛ پس میتوان نتيجه گرفت که فرضية
مربوط به این آزمون تأیيد میشود .مقدار ميانگينهای موجود نشان میدهد که ميزان عالقه-
مندی معلمان درس پژوه بيشتر از گروه غيردرسپژوه است.
فرضية هفتم :بين معلمان درسپژوه و غيردرسپژوه از نظر ترغيب دانشآموزان به کار
گروهی در کالس درس تفاوت وجود دارد.
دادههای موجود در جدول  2نشان میدهد که ميانگين متغير فراهمآوری ترغيب دانش-
آموزان به کارگروهی در گروه درسپژوه  93/2±7/59و در گروه غيردرسپژوه
 25/42±2/23به دست آمد .نتایج حاصل از اجرای آزمون  tنشان میدهد مقدار آزمون لون
که برای برقراری مفروضة همگنی واریانسها اجرا شده است ،برابر  3/65بوده که معنادار
نيست .مقدار آزمون برابر  t=2/23به دست آمد که در سطح  p>3/32معنادار است .به عبارت
دیگر ،تفاوت مشاهدهشده  6/75واحدی بين دو گروه معلمان درسپژوه و غيردرسپژوه
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دارای تفاوتی معنادار بهلحاظ آماری است .براساس اطالعات جدول این تفاوت بهنفع گروه
درسپژوه است؛ پس میتوان گفت که فرضية هفتم تأیيد میشود.
فرضية هشتم :بين معلمان درسپژوه و غيردرسپژوه از نظر سازماندهی و مدیریت در
کالس درس تفاوت وجود دارد.
دادههای موجود در جدول  2نشان میدهد که ميانگين متغير سازماندهی و مدیریت
کالس درس در گروه درسپژوه  94/43± 9/21و در گروه غيردرسپژوه  94/23± 9/25به
دست آمد .نتایج حاصل از اجرای آزمون  tنشان میدهد مقدار آزمون لون که برای برقراری
مفروضة همگنی واریانسها اجرا شده است ،برابر  3/73بوده که معنادار نيست .مقدار آزمون
برابر  t=3/27به دست آمد که در سطح  p>3/32معنادار نيست .به عبارت دیگر ،تفاوت
مشاهدهشده بين دو گروه معلمان درسپژوه و غيردرسپژوه بهلحاظ آماری معنادار نيست؛
پس میتوان گفت که بين دو گروه معلمان درسپژوه و غيردرسپژوه بهلحاظ سازماندهی و
مدیریت کالس تفاوتی وجود ندارد و فرضية هشتم تأیيد نمیشود.
بحث و نتیجهگیری
درسپژوهی ،پژوهش مشارکتی معلمان در مدرسه و کالس درس است .این مدل پژوهش
معلمان با بهرهگيری از حلقههای کيفی پژوهش ،آموزش و یادگيری ،تالش میکند که
معلمان را در فرایند طرح سؤال ،برنامهریزی ،عمل ،مشاهدة فعال ،بازخورد و بازاندیشی و
یادگيری گرد هم آورد و به تبادل نظر ،تجربه ،و یادگيری از یکدیگر ترغيب سازد .این
فعاليتها در ادبيات آموزشی رشد حرفهای ناميده میشود .در این پژوهش هدف آن بود که
تأثير درسپژوهی بر رشد حرفهای معلمان آموزش و پرورش استثنایی مطالعه شود.
در بررسی فرضية اول مبنی بر وجود تفاوت بين معلمان درسپژوه و غيردرسپژوه از نظر
فراهمآوری فرصتهای یادگيری نتایج نشان میدهد که معلمان درسپژوه در فراهمآوری
فرصتهای یادگيری ميانگين بيشتری نسبتبه معلمان غيردرسپژوه به دست آوردهاند .این
نتيجه تأیيدکنندة نتایج پژوهشهای عرفانی و همکاران ( ،)6932سرکارآرانی (،)2331

www.SID.ir

Archive of SID
اثربخشی برنامة درسپژوهی بر مهارتهای حرفهای معلمان شاغل در آموزش و 12/ ...

سرکارآرانی و ماتوبا )2331( 6است .ایجاد فرصت برای یادگيری بنابر اولين ویژگی به مقدار
زمانی اشاره دارد که به تدریس و یادگيری موضوعات درسی خاص [مانند ریاضيات] یا
جنبهای خاص از یک موضوع درسی [مانند مفاهيم ریاضی ،محاسبات عددی و حل مسئله]
اختصاص داده شده است .چون در برنامة درسیپژوهی ،تمرکز بر فرایند یاددهی-یادگيری
است ،ایجاد فرصتهای یادگيری مناسب برای دانشآموزان در هستة این برنامه قرار دارد
که از مصادیق رشد حرفهای است.
فرضية دوم تفاوت معلمان درسپژوه و غيردرسپژوه را از نظر ميزان آگاهی از نظریههای
یادگيری بررسی کرد .نتایج حاصل از بررسی این فرضيه نشان میدهد که ميانگين ميزان
آگاهی از نظریههای یادگيری در معلمان درسپژوه بيشتر از گروه غيردرسپژوه است .براین-
اساس ،فرضية مربوطه تأیيد میشود .نتيجة بهدستآمده با نتایج پژوهشهای عرفانی و
همکاران ( ،)6932پری ،لویس و آکيبا ،)2332( 2اسميت ( )2335و راک و ویلسون)2332( 9
( )2332همخوانی دارد .اساس روشهای تدریس در آگاهی و به کارگيری نظریههای
یادگيری نهفته است؛ بنابراین معلم درسپژوه براساس شناختی که از نظریههای یادگيری
دارد ،میتواند در موقعيتهای مختلف و برمبنای مادة درسی مشخص ،یک نظریة یادگيری
یا تلفيقی از آنها را در یک روش تدریس به کار ببرد.
فرضية سوم تفاوت معلمان درسپژوه و غيردرسپژوه را از نظر کاربرد نظریههای یادگيری
بررسی کرد که نتایج در این بررسی نشان دادند بين این دو گروه تفاوت معناداری وجود
ندارد .ازاینرو این فرضيه تأیيد نشد .این نتيجه با نتایج پژوهشهای پری ،لویس و آکيبا
( ،)2332اسميت ( )2335و راک و ویلسون ( )2332مغایر است .تفاوت سطح دانش و کاربرد
در موضوعات مختلف برمبنای طبقهبندی بلوم ،مبحث عميقی است .در برنامة درسی معلمان
بهویژه معلمان مدارس استثنایی ،گذراندن دروس روانشناسی و نظریههای یادگيری از اصول
اوليه است .این دانش موضوعی در دورههای درسپژوهی ،بهمراتب بيشتر از معلمان

1 -Sarkar Arani & Matoba
2 -Perry ,Lewis & Akiba
3 -Rock & Wilson
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غيردرسپژوه بحث و بررسی میشود که در فرضية قبلی نيز این یافته تأیيد شد؛ اما در قالب
کاربست موضوعات یادگرفتهشده ،نشانهای دالّ بر وجود اختالف معنادار وجود نداشت.
شاید دليل نبودِ تفاوت را باید در نوع آموزشها و پيادهسازی برنامهها جستجو کرد.
فرضية چهارم پژوهش مبنیبر وجود تفاوت بين معلمان درسپژوه و غيردرسپژوه از نظر
استفاده از وسایل آموزشی و کمکآموزشی مطرح شد .نتایج بررسیها نشان دادکه تفاوت
معناداری بين دو گروه وجود دارد و این تفاوت بهنفع معلمان درسپژوه است؛ ازاینرو فرضية
مربوطه تأیيد میشود .ستاری و جعفرنژاد ( )6953در پژوهش خود یکی از دالیل استفاده-
نکردن از وسایل کمکآموزشی را تسلطنداشتن معلمان و بیانگيزگی در به کارگيری
وسایل کمکآموزشی بيان کردهاند .درسپژوهی همچون روشی فعال ،در معلم انگيزه کافی
ایجاد میکند و با رویکردی جمعی روشهای صحيح استفاده از اینگونه وسایل را
میآموزد .در مدارس استثنایی بهویژه ،باتوجهبه ميزان معلوليت یا توانمندیها ،زمينههای
خاصی برای استفاده از وسایل کمکآموزشی فراهم است .درسپژوهی ،با ایجاد
ظرفيتهایی برای شناسایی این زمينهها میتواند کاربرد وسایل کمکآموزشی را رواج دهد
و در مواردی هم به خالقيت و توليد رسانهها و وسایل کمک آموزشی جدید منتهی شود.
در بررسی فرضية پنجم مبنیبر وجود تفاوت بين معلمان درسپژوه و غيردرسپژوه در
بهرهگيری از شيوههای صحيح ارزشيابی ،نتایج نشان دادند که تفاوتی بين این دو گروه از
نظر متغير بررسیشده مشاهده نشده است و برایناساس ،فرضية مطرحشده رد میشود .این
نتيجه با نتایج پژوهشهای اسميت ( ،)2335راک و ویلسون ( )2332مغایر است .دليل این
مغایرت را شاید بتوان با برنامههای همزمان با برنامة درسی پژوهی توجيه کرد .در سالهای
اخير ،رویکرد ارزشيابی کيفی یا توصيفی توجه سياستگذاران و برنامهریزان درسی و آموزشی
را به خود جلب کرده است .برایناساس ،طی برنامهای کشوری ،تمام معلمان تحت پوشش
آموزش نحوة کابرد ارزشيابی توصيفی قرار گرفتند (خوشخلق و شریفی .)6952 ،احتماالً
اجرای این برنامه اثری همزمانی با برنامة درسیپژوهی داشته و نبودِ تفاوت مشاهدهشده را
موجب شده است.
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فرضية ششم ،نشان میدهد که بين معلمان درسپژوه و غيردرسپژوه در عالقهمندی به
افزایش دانش و مهارتهای شغلی تفاوت وجود دارد .نتایج آزمون آماری متناسببا این
فرضيه نشاندهندة آن است که تفاوت معناداری بهنفع معلمان درسپژوه بين دو گروه وجود
دارد و برایناساس ،فرضية مربوطه تأیيد میشود .این نتيجه با نتایج پژوهشهای پورقاز و
بلوچ ( ،)6952سرکارآرانی )2331( 6و کاردانی ( )6951همسوست .دورههای آموزشی برای
کارکنان ،فرصتهای ویژهای برای تجربة موقعيتهای جدید ایجاد میکند .دانشافزایی و
تجهيز به مهارتهای جدید انگيزة کارکنان را برای خودشکوفایی افزایش میدهد و آنها
را در دستيابی به اهداف سازمانی یاری خواهد کرد .این یادگيری در اصطالح «یادگيری
سازمانی» ناميده میشود که مبنای ایجاد سازمانهای یادگيرنده خواهد بود (هوی و ميسکل،2
.)2369
در فرضية هفتم مبنیبر وجود تفاوت بين معلمان درسپژوه و غيردرسپژوه از نظر ترغيب
دانشآموزان به کار گروهی در کالس ،نتایج نشان میدهد که معلمان درسپژوه در این
متغير ميانگين بيشتری نسبتبه معلمان غيردرسپژوه به دست آوردهاند؛ بنابراین ،فرضية
مربوطه تأیيد میشود .این نتيجه با نتایج پژوهشهای خاکباز ،فدایی و موسیپور ( )6954و
چاسلس و ملویل )2333( 9همخوانی دارد .روح برنامة درسیپژوهی با روشهای نوین
تدریس و نظریههای یادگيری شاگردمحور گره خورده است؛ چراکه در درسپژوهی مطالعة
منابع و پژوهشهای پيشين نقشی اساسی در انتخاب روش تدریس دارند .روشهای همياری،
یادگيری مشارکتی ،بارش مغزی ،جيگساو و رویکردهای اجتماعی در یادگيری حاصل این
پژوهشها بوده است .بنيان این روشها ،ترغيب دانشآموزان به کار گروهی و فعاليت جمعی
است .برایناساس انتظار میرفت که درسپژوهی بر رشد حرفهای معلمان اثر داشته باشد.
فرضية هشتم نشاندهندة این است که بين معلمان درسپژوه و غيردرسپژوه از نظر
سازماندهی و مدیریت کالس درس تفاوت وجود دارد .این نتيجه با نتایج پژوهشهای غالمی

1- Sarkar Arani
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( )6943و رنجبر ( )6936همسوست .کالس درس مانند یک گروه یا نظام اجتماعی دارای
همة ویژگیهای سيستمهای اجتماعی است که صاحبنظران علوم رفتاری بدان توجه
کردهاند .مدیریت کالس بر عهدة معلم است که قبل از آموزش یا هرگونه اقدام تربيتی و
رفتاری باید کالس درس را برای تحقق اهداف مدیریت کند .مدیریت کالس درس چون
سایر مدیریتها نيازمند کارکردهایی چون طراحی و سازماندهی ،هماهنگی و رهبری ،کنترل
و نظارت و ارزشيابی است که بهدليل درهمتنيدگی ،این کارکردها از یکدیگر تفکيکپذیر
نيستند .درسپژوهی همچون روشی نظاممند شامل اجزای گفتهشده است که درواقع بدون
آنها نمیتوان برنامة درسیپژوهی را اجرا کرد.
درسپژوهی یکی از رویکردهای نوین برای توسعة حرفهای معلمان و بهبود فرایند
یاددهی-یادگيری در کالسهای درس است .این رویکرد اگرچه سابقة دیرینهای در آموزش
و پرورش ژاپن دارد ،سابقة چندانی در جهان ندارد .این برنامه در کشور ما ،برای اولينبار
بهصورت نظاممند در استان همدان و در آموزش و پرورش استثنایی اجرا شد که در این طرح
تحقيقی ،ارزشيابی شده است تا به این سؤال پاسخ دهد که آیا بر مهارت حرفهای معلمان
اثرگذار بوده یا خير؟ نتایج تحقيق نشان میدهد که برنامة اجراشده توانسته به هدف خود،
یعنی توسعة حرفهای معلمان آموزش و پرورش استثنایی استان همدان دست یابد .مؤلفههای
اثرپذیر از اجرای برنامة درسپژوهی شامل فراهمآوری فرصتهای یادگيری ،آگاهی از
نظریههای یادگيری ،استفاده از وسایل آموزشی و کمکآموزشی ،عالقهمندی به افزایش
دانش و مهارتهای شغلی ،ترغيب دانشآموزان به کار گروهی در کالس بوده است .به نظر
میرسد که اجرای طرحها و برنامههایی که مشارکت و همفکری را در بين معلمان و
کارگزاران ترویج میدهند و بر علمآموزی و کاوشگری در مباحث علمی مبتنی هستند ،در
ارتقای کيفيت آموزشی مؤثر خواهند بود.
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محدودیتها
 -6امکان کنترل برخی از متغيرهای مداخلهگر مانند تاریخچه (برنامههای همزمان) وجود
نداشت .این موضوع ممکن است بر نتایج تحقيق تا حدودی اثرگذاشته باشد.
 -2برخورد نامناسب و بدبينانه دربارة پاسخگویی به پرسشنامه در بين بعضی از معلمان وجود
داشت و برخی از پرسشنامهها بهصورت ناتمام تکميل شده بود و این باعث از دسترفتن
اطالعات ارزشمندی شد.
 -9تعميم یافتههای این تحقيق به سایر استانهای کشور بهدليل تفاوتهای فرهنگی،
آموزشی ،اقتصادی و اجتماعی باید با احتياط انجام شود.
پیشنهادها
 -6تحقيق حاضر با روش علّی-مقایسهای به انجام رسيد .از مشکالت طرحهای علّی-
مقایسهای این است که امکان کنترلمستقيم متغيرهای مزاحم وجود ندارد ،به پژوهشگران
بعدی توصيه میشود که تحقيقات مشابه خود را در گسترة کمتر با استفاده از روش تجربی
انجام دهند.
 -2در این پژوهش ،پرداختن به حوزههایی مانند آگاهی و بهکارگيری روشهای
تدریس ،دستيابی و استفاده از منابع اطالعاتی (سواد اطالعاتی) ميسر نشد ،پيشنهاد میشود
که در پژوهشهای بعدی متغيرهای مزبور در نظر گرفته شوند.
 -9پژوهش حاضر در استان همدان اجرا شده است ،برای ارائه الگویی فراگير ،پيشنهاد
میشود که پژوهش حاضر در استانهای دیگر تکرار و نتایج با هم مقایسه شوند .پژوهشگران
میتوانند با بررسیهای بيشتر مؤلفههای بيشتری را پژوهش کنند.
 -7کاربرد الگوهای ارزشيابی در ارزیابی چنين برنامههایی میتواند مفيد واقع شود.
الگوهای سيپ ،گاسکی و کرک پاتریک ،الگویی جامع برای برنامههای اجراشده در سطوح
مختلف ارائه میدهند .پيشنهاد میشود در ارزیابیهای بعدی از این الگوها استفاده شود.
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توسعة مهارتهای شغلی منابع انسانی در استان سيستان و بلوچستان .مجلة علوم انسانی و

اجتماعی شمال.54-635 ،2 ،
حبيبزاده ،عباس .)6939( .اثربخشی درسپژوهی بر خودکارآمدی تصوری معلمان .مجلة

دستاوردهای روانشناختی.672-615 ،26 ،
حوریزاد ،بهمن .)6953( .بررسی تأثير درسپژوهی خالقيتمحور بر توسعة توانمندیهای
حرفهای معلمان و یادگيری رفتار خالق معلمان و دانشآموزان .فصلنامة فرهنگ

مشاوره.42-32 ،)6(3 ،
خاکباز ،عظيمه سادات؛ فدایی ،محمدرضا و موسیپور ،نعمت اهلل .)6954( .تأثير درسپژوهی بر
توسعة حرفهای معلمان ریاضی .فصلنامة تعلیم و تربیت.629-671 ،37 ،
خوشخلق ،ایرج .)6953( .الگویی برای ارزشيابی راهبردی سند تحول بنيادین در آموزش و
پرورش .پژوهشنامة آموزشی.93-72 ،623 ،
خوشخلق ،ایرج؛ شریفی ،حسن پاشا .)6952( .ارزشيابی اجرای آزمایشی ارزشيابی توصيفی در
مدارس ابتدایی برخی از مناطق آموزشی کشور ،فصلنامة تعلیم و تربیت.664-674 ،55 ،
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رضوی ،عبدالحميد .)6953( .اقدام پژوهی معلمان :برخی ویژگیهای برگزیدگان استانی،
پژوهشنامة آموزشی.63-69 ،623 ،
رنجبر ،سميه .)6936( .مطالعة عوامل مؤثر بر مدیریت اثربخش کالس درس ،نخستین همایش

ساالنة علوم مدیریت نوین ،دانشگاه گرگان.
ستاری ،صدرالدین؛ جعفرنژاد ،عبدالرضا .)6953( .عوامل مؤثر بر عدم کاربست وسایل کمک
آموزشی در جریان یاددهی-یادگيری از دیدگاه دبيران استان مازندران .فصلنامة

فنآوری اطالعات و ارتباطات در علوم تربیتی.2-23 ،)2( 6 ،
سرکارآرانی ،محمدرضا .)6937( .درسپژوهی :ایدهای جهانی برای بهسازی آموزش و

غنیسازی یادگیری .تهران :مرآت.
سرمد ،زهره؛ بازرگان ،عباس؛ حجازی ،الهه .)6937( .روشهای تحقیق در علوم رفتاری.
تهران :آگاه.
سيف ،علی اکبر .)6939( .سنجش فرآیند و فرآورده یادگیری :روشهای قدیم و جدید.

تهران :نشر دوران.
صافی ،احمد .)6939( .آموزش و پرورش ابتدایی ،دورة اول و دوم متوسطه .تهران :سمت.
عبدالهی ،بيژن؛ صفری ،اکرم .)6932( .بررسى موانع اساسى فرا روى رشد حرفهاى معلمان.
فصلنامه نوآوریهای آموزشی.33-697 ،25 ،
عرفانی ،نصراله؛ شبيری ،سيد محمد؛ صحابت انور ،سعيد و مشایخیپور ،مصطفی.)6932( .
اثربخشی دورههای آموزش درسپژوهی بر دانش و مهارت تدریس معلمان دورة ابتدایی.
پژوهش در برنامهریزی درسی.292-622 ،26 ،
غالمی ،رحيم .)6943( .بررسی سبکهای مدیریت کالس از دیدگاه معلمان و رابطة
آن پیشرفت تحصیلی دانشآموزان پایة پنجم ابتدائی شهرستان خرمآباد در سال

تحصیلی  .88-87پایاننامة کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی ،دانشکده روانشناسی
و علوم تربيتی ،دانشگاه تربيت معلم تهران.،
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کاردانی ،مژده .)6951( .هنجاریابی پرسشنامة انگیزش شغلی .طرح پژوهشی خاتمهیافته،
دانشگاه شهيد بهشتی.
گال ،مردیت؛ بورگ ،والتر؛ گال ،جویس .)2331(.روشهای تحقیق کمّی و کیفی در علوم

تربیتی و روانشناسی ،جلد اول ،ترجمة احمدرضا نصر و همکاران( .)6932تهران :سمت.
مصطفی نژاد ،چيمن؛ سواره ،عثمان؛ خاکزاد ،فاروق و اکبرزاده ،زینب .)6932( .بررسی تأثير
درسپژوهی بر انگيزة تدریس و خودکارآمدی معلمان تربيت بدنی شهرستان پيرانشهر.
نشریة مدیریت ورزشی.626-615 ،93 ،
مؤمنی ،ليال سادات .)6937( .تأثيردرسپژوهی بر فرایند یاددهی-یادگيری .رشد تکنولوژی

آموزشی.7-1 ، 93 ،
نادری ،عزت اهلل؛ حاجیزاد ،محمد؛ شریعتمداری ،علی و سيف نراقی ،مریم .)6953( .بررسی و
مقایسة مهارتهای حرفهای معلمان دروس علوم پایه و علوم انسانی دورة راهنمایی شهرستان
بهشهر برای ارائة روشهای ارتقای کيفی این مهارتها .فصلنامة علمی-پژوهشی تحقیقات

مدیریت آموزشی.42-31 ،)2( 2 ،
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