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Introduction 
This study aimed to identify the factors affecting the use of mathematics 

lesson study and provide a desirable model for the ordinary elementary 

schools of Mazandaran Province. Lesson study is an approach for 

professional development where teachers collaborate to formulate lesson 

plans, implement them and observe and analyze their outcomes in order to 

improve students' learning. 
 

Method 
The research was conducted using a sequential exploratory mixed 

method. The research population included the experts of the field of lesson 

study and all teachers of mathematics and principals of elementary schools 

in Mazandaran Province totaling 10700. In the qualitative section, 16 

participants were selected through reputational case sampling and 370 

participants were selected through simple random sampling in the 

quantitative section. The data collection tools were deep and exploratory 

interviews and a researcher-made questionnaire (containing 85 questions) 

extracted from the interviews. The data were analyzed through grounded 

theory method in the qualitative stage and exploratory and confirmatory 

factor analysis and Friedman test in the quantitative stage. 
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Results 
The findings showed that the dimensions of lesson study include human, 

structural, cultural, managerial and pedagogical aspects. Also, the results of 

Friedman's test showed that according to the respondents in this research, 

these factors were prioritized in the following order: pedagogical, cultural, 

structural, human and managerial aspect. 

 

Discussion 
According to the model presented in this research, which is the result of 

reviewing literature, performing specialized and profound interviews and 

conducting quantitative analysis, 5 factors and 28 indices play the major 

roles in the lesson study model. The lesson study is a professional 

development practice where teachers collaborate to prepare and implement a 

lesson plan, observe the lesson in order to collect data on students' learning 

and apply these observations to improve their lessons. Lesson study is a 

model for improving professional abilities of teachers, a practice for 

generating professional knowledge in school and an opportunity for teachers 

to improve their relationships with each other and with students. Among the 

features of the model presented in this research is providing a conceptual and 

theoretical framework for application of mathematics lesson study on the 

one hand and describing the attributes and concepts related to lesson study 

on the other, while indicating the steps towards implementation of lesson 

study. 
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 چکیده
های کاربرد درس پژوهی درس رياضی در مدارس ابتدايی  اين پژوهش با هدف شناسايی ابعاد و مؤلفه

 یروش پژوهش، نيا در استفاده مورد روشفهومی انجام شده است. منظور ارائه مدل م استان مازندران به
 معلماننظران حوزه درس پژوهی، کليه  صاحب شامل. جامعه تحقيق است بودهاکتشافی متوالی  ختهيآم
گيری در  نفر بوده است. روش نمونه 94744به تعداد  مازندران استان يیابتدا مدارس رانيمد و یاضير

 ابزارنفر بود.  374نفر و در بخش کمی تصادفی ساده شامل  96مطلوب شامل بخش کيفی، روش موارد 
استخراج شده از ( یسؤال 55) ساخته محقق پرسشنامه و یاکتشاف و قيعم یها مصاحبه ها داده یآور جمع

 مرحله در و ها داده از برخاسته روش یفيک مرحله در ها داده ليوتحل هيتجز روشها بوده است. مصاحبه
ها نشان داد که ابعاد درس پژوهی،  باشد. يافتهمی و آزمون فريدمن تأييدی ی،اکتشاف یعامل ليحلت یکم

شامل جنبه انسانی، جنبه ساختاری، جنبه فرهنگی، جنبه مديريتی و جنبه پداگوژيکی است. همچنين نتايج 
 جنبه به وطمرب اول تياولو قيتحق نيا در حاضر انيپاسخگو نظر ازآزمون فريدمن نشان داد که 

 چهارم تياولو ،یساختار جنبه به مربوط سوم تياولو ،یفرهنگ جنبه به مربوط دوم تياولو ،یکيپداگوژ
 .است یتيريمد جنبه به مربوط پنجم تياولو و یانسان جنبه به مربوط

 

 درس پژوهی، درس رياضی، مدارس ابتدايی استان مازندران های کلیدی: واژه
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 مقدمه
اصالح يا تغيير در  هرگونهطوری که  مقدم سيستم آموزشی هستند، به عنوان خط معلمان به

به  برنامه درسی بدون در نظر گرفتن نقش، ديدگاه و فعال بودن آنان در جريان طراحی محکوم 

و  ها طرحگفت که يکی از رمزهای به ثمر رسيدن  تأجر بهتوان  بنابراين می. شکست است

ام آموزشی، مشارکت فعال معلمان در فرايند طراحی، اجرا و در نظ شده ارائهی متعدد ها برنامه

 (.Kelly, 2011) ارزشيابی آن است

دهد که باز کردن کالس درس و کل فرايند تجربه بعضی از کشورها ازجمله ژاپن نشان می 

آموزش از مرحله طراحی تا ارزشيابی به روی معلمان و ايجاد يک گروه آموزشی باعث ايجاد 

شود و اثرات مثبتی را به همراه زی تدريجی فرايند آموزش در کالس درس میی بهسا چرخه

که از دل مدرسه و  ها روش(. يکی از اين Sarkararani, 2008; Carnous, 2006) خواهد داشت

9کالس درس در نظام آموزشی ژاپن پديد آمده است، درس پژوهی
باشد. درس پژوهی می 

 ;Yoshida, 2005معلمان است)ای  وزشی برای توسعه حرفهترين عامل عملکرد آم عنوان مهم به

Murata & Takahashi, 2002; Stigler & Hiebert, 2009 ی پژوهش  حلقه(. درس پژوهی يک

گروهی درباره موضوعات برنامه درسی به پژوهش  صورت بهاست که در آن معلمان 

معلمان و متخصصان با (. در اين مدل پيشرفته Wood & Sithamparam, 2015) پردازند یم

کنند. گروه ارزياب )معلمان( تمامی نيروهای خود را بر آموزش يکديگر همکاری می

تا موجب رشد و پااليش درس مورد مطالعه  کنند یمآموزان در کالس درس متمرکز  دانش

تا عمل تدريس را بر  کند یمپژوهی با عمل پژوهش ارتباط برقرار شوند. معلم از طريق درس

ها و ای از مهارتمجموعه درواقعو عمل بنيان گذارد. عمل فکورانه و مبتنی بر پژوهش  تفکر

که فرد را در يک موضع انتقادی برای حل مشکالت و مسائل قرار  کند یمها را معرفی  توانايی

، شوند یمها متمرکز  ی خود و بازانديشی پيرامون آنها تجربهدهد. فعاليتی که در آن افراد بر می

های کنند و از اين مسير به راهها را ارزيابی می کنند، آنی میشياند ژرفها تفکر و  ی آن بارهدر

 .(Cheng & Yee, 2012) يابندنو و مؤثر دست می

خواهد که گرد هم بيايند، اهداف خود را شناسايی کنند، در پژوهی از معلمان میدرس

 يدن به اهداف دروس داشته باشندهمکاری کنند و تالش برای رس باهمهای کوچک گروه

                                                      
1-  Lesson study 
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(Yoshida, 1999 .)طور بهی ديگر متفاوت است، پژوهی از مدرسه به مدرسهدرس که یدرحال 

( ارزيابی و 4و ) ( تدريس و مشاهده3( توليد درس، )2( شناسايی مشکل، )9کلی شامل )

يازهای انعکاس است. در ابتدا معلمان به همکاری يکديگر به طراحی درس مطابق با ن

شود،  پردازند. پس از توليد دقيق درس، توسط يکی از معلمان آموزش داده می آموزان می دانش

عنوان شاهد، يادگيری  کنند. در طول مشاهدات، معلمان بهديگران مشاهده می که یدرحال

د از . بعپردازند یمی به ارزيابی معلم سادگ بهعنوان مخالف  کنند و بهآموزان را مشاهده می دانش

کنند و سپس تجديدنظر شده و دوباره آن، معلمان نظرات خود را بر روی درس منعکس می

شود. در اين فرايند معلمان با شود. اين روند با تفکر و تجديدنظر بيشتر دنبال میتدريس می

کنند تا ی موفقيت را بررسی میها راهدهند، های جديد میکنند، ايدهريزی میيکديگر برنامه

 .(Meyer, 2005) بود ايجاد شودبه

(Saito, Hawe, Hadiprawiroc and Empedhe (2008  بخش اين  نيتر مهمکه  کنند یمبيان

در پايان هر درس است. اين انعکاس معلمان را به محققانی تبديل  9فرايند، انعکاس مشارکتی

تبديل کنند و به  های تازههای روزمره خود را به روش کند که در تالش هستند تا آموزشمی

پژوهی محلی را برای های خالق و دانش تعليم و تربيتی نوين دست پيدا کنند. درسايده

معلمانی که از  Murata and Takahashi (2002کند. به گفته )ارزيابی معتبر مداوم فراهم می

سال  آموزان خود را در پايانکنند، ممکن است افزايش نمرات دانشپژوهی استفاده میدرس

 ها آنآموزانی که معلمان تحصيلی مشاهده نکنند. با اين حال در درازمدت، درک دانش

 (.Ngang & Sam, 2015) است تر قيعمکنند، مشارکتی کار می صورت به

ای معلمان در مدرسه است و در عمل به گسترش درس پژوهی الگوی پرورش حرفه

 فراهم رای طيمح(. Brown & Wiburg, 2007) رساندفرهنگ يادگيری در مدرسه ياری می

خود را ارتقا دهند، به بازبينی و  2ایسازد تا معلمان از يکديگر بياموزند، دانش حرفه می

بازانديشی در رفتار آموزشی و تربيتی خود بپردازند و بيش از پيش به نيازها و نحوه تعامل با 

 ,Matoba, Crawford & Sarkararani, 2006; Fernandez & Yoshidaآموزان توجه کنند)دانش

2009; Perry & Lewis, 2009 درس پژوهی از ديدگاه مديران مدارس تغييرات قابل توجهی .)

                                                      
1-  Participatory Reflection 
2-  Professional Knowledge 
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يادگيری شده است  -در معلمان به وجود آورده است و باعث کيفيت بخشی به فرايند ياددهی

(Ngang & Sam, 2015 .)ه از آن در به همين دليل کاربست آن و ترغيب معلمان به استفاد

 Scherer (2017)آموزش به يکی از موضوعات تحقيق مورد اقبال بدل گشته است. برای نمونه 

که کاربرد درس پژوهی بستگی زيادی به روحيه  ديگو یمبا توجه به نتايج پژوهش خود 

ی و همکاران کيورمعلمان در محيط آموزشی، عوامل انگيزشی و عوامل آموزشی دارد. 

(Vrikki et al., 2017به اين نتيجه رسيدند که در بحث ) های خاصی  های درس پژوهی شکل

از تعامالت در فرايند يادگيری بين معلمان وجود دارد که تأثيرات متفاوت آشکاری را بر روی 

 گذارد که در ميزان استفاده از درس پژوهی بسيار مهم است. استفاده از اين روش می

Beninghof, 2015 )ی ها تيموقعال بودن روش تدريس، ترغيب، برخورد با که سي ديگو یم

پيش بينی ناپذير، استفاده از متخصصان موضوعی برای ياری رساندن به معلمان و استفاده از 

ی آموزشگاهی مناسب برای افزايش ها روش ازجملهی يادگيری مشارکتی بين معلمان ها روش

( در پژوهش Inprasitha & Changsri, 2014تدريس پژوهی است. اينپريستا و چانکسری )

يادگيری بسيار  -در بهبود فرايند ياددهی  تواند یمخود به اين نتيجه رسيدند که درس پژوهی 

ی معلمان، توجه به عوامل برون و ها آموزشتوجه به  را آنمفيد باشد. ولی شروط اجرای 

اس پژوهش خود ( نيز بر اسNgang & Sam, 2015 . نگانگ و سم )دانند یمدرون سازمانی 

و بازبينی و  9که بهبود روابط، حمايت پژوهشگری، حمايت نظام دار از تفکر انتقادی دينگو یم

( Mostofo, 2013نتايج پژوهش موستوفو ). شود یمبازانديشی باعث افزايش درس پژوهی 

 ؛2یا حرفه اعتمادمبين اين است که عواملی چون آموزش و يادگيری متمرکز و مستمر؛ افزايش 

تفکر مشارکتی و همفکری با همکاران و کارشناسان باعث افزايش کاربرد درس پژوهی 

عنوان  ( در تحقيقی برای اصالح مدارس بهSarkararani, 2006سرکارآرانی ) شود. می

آوردن  گرد هماستراتژی زير استفاده پيشنهاد کرد که عبارتند از:  1های يادگيرنده از  سازمان

ها، روشن کردن نقش مشارکت در روابط برای به اشتراک گذاشتن ايده شرکای آموزشی، ايجاد

های گروهی، استفاده از يک زبان مشترک، توجه به فرايندها و نتايج، جستجو برای  فعاليت

های مشترک که قابل انتقال از حوزه  ها و ايده ها، نگرش آرمان مشترک، جستجو برای ارزش

                                                      
1-  Critical Thinking 

2-  Professional trust 
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ت، کمک به ايجاد فرهنگ مشارکت در مدرسه و کمک آموزش به حوزه رهبری و يادگيری اس

در پژوهشی به اين  Soleimani and Ahmadi (2017)است.  بر زمانبه درک اين نکته که تغيير 

سازمانی، سبک  ساختار سازمانی متمرکز، فرهنگ)نتيجه رسيدند که عوامل سازمانی شامل 

اطالعات معلمان، عدم تعهد معلمان )رهبری، فناوری، فرايندهای داخلی( و عوامل فردی شامل 

اند.  ها( جزء عواملی هستند که مانع اجرای درس پژوهی در مدارس شده شخصيت آن و نوع

(Farzanpour, Nateghi and Seifi (2017  راهبردهايی را برای افزايش استفاده از درس پژوهی

س تعاملی، جامعيت علمی و توجه به کار تيمی، تدري جمله از. کنند یمدر برنامه درسی پيشنهاد 

در پژوهش خود به اين نتيجه رسيدند  Abdoli and Ashrafi (2016)است.  ها تيمسئولپيگيری 

 شود. که سيستم حامی مديريت و سيستم مشارکتی باعث پرورش درس پژوهی در آموزش می

های  ازدهگونه که در باال بدان اشاره شد درس پژوهی با توجه به تأثير زياد بر روی ب همان

 ,Sarkararani) استعاطفی و تحصيلی نظام آموزشی، توجه زيادی را به خود جلب کرده 

رغم تأکيد زيادی که نظام آموزشی کشورمان بر استفاده از درس پژوهی دارد،  (. علی2005

 ,Glaungernik) استنشان دهنده عدم استقبال و کاربرد کم آن در نظام آموزشی  ها یبررس

در زمينه  شده انجامی ها تيفعالعدم استقبال هنگامی بيشتر نمايان است که بيشتر (. اين 2011

با استاندارهای  اصالًدرس پژوهی در نظام آموزشی کشورمان بر اساس رفع تکليف بوده و 

(. همچنين بررسی پيشينه پژوهشی نشان Roshan Ghyas, 2014) ندارددرس پژوهی تناسبی 

وجود مشکالت عديده در زمينه درس پژوهی در نظام آموزشی رغم  دهنده اين است که علی

است. بنابراين  شده انجامکشورمان، تحقيقات اندکی در زمينه عوامل کاربرد درس پژوهی 

ضروری است پژوهشی در مورد کاربرد درس پژوهی در نظام آموزشی کشورمان انجام شود. 

يی اين پژوهش در مقطع ابتدايی الزم به ذکر است به لحاظ اهميت و حساسيت دوره ابتدا

آموزان در اين  از ميان دروس مقطع ابتدايی، درس رياضی انتخاب شده زيرا دانش. شد  انجام

های مهم و بنيادی دوران  درس با بيشترين مشکل مواجه هستند. درس رياضی يکی از درس

ان نسبت به آموز شود که برخی دانشرغم اهميت اين درس، ديده می تحصيل است، ولی علی

عالقه و گاهی اوقات بيزار هستند و اين امر خود يکی از عوامل افت تحصيلی  يادگيری آن بی

آموزان از  ای که باعث تنفر و بيزاری دانش گردد. يکی از داليل عمده در درس محسوب می

شود مربوط به فقدان تنوع در ارائه مفاهيم درس رياضی و الگوهای ياددهی  درس رياضيات می
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(. اگرچه رياضيات در مدارس ايران از نظر محتوا با رياضی Behzad, 2002) يادگيری است-

ای ندارد، ولی از حيث انتخاب هدف، رويکرد، راهبرد، روش  کشورهای پيشرفته تفاوت عمده

(. پس درس پژوهی با توجه Yazdchi, 2004ها متفاوت است ) و فنون آموزش رياضيات با آن

تواند در اين زمينه بسيار مفيد و يادگيری دارد می -که بر روی فرايند ياددهی به تاثيرات مثبتی 

 و ابعاد يیشناسا پژوهش نيا یاصل هدف شده گفتهاثربخش باشد. بنابراين با توجه به مطالب 

 مدل ارائه و مازندران استان يیابتدا مدارس در یاضير درس یپژوه درس کاربرد های مؤلفه

 پژوهش عبارتند از:اهداف  .است یمفهوم

 یعاد يیابتدا مدارس در یاضير درس یپژوه درس کاربرد در مؤثر عوامل يیشناسا -9

  مازندران استان

 یاضير درس پژوهی درس کاربرد در شده يیشناسا مؤثر عوامل از کيهر تياولوتعيين  -2

 مازندران استان يیابتدا مدارس در

 در یاضير درس پژوهی درس اربردک در مؤثر عوامل نييتع جهت در مدل مفهومی ارايه -3

  مازندران استان يیابتدا مدارس
 

 ی پژوهششناس روش
است. تحقيقات آميخته به تحقيقاتی گفته   اين تحقيق از نوع تحقيقات آميخته يا ترکيبی

شناسی نوع(. Bazargan, 2015) شود که از دو روش کمی و کيفی در تحقيق استفاده شودمی

ای تحقيق ترکيبی ارائه شده است. يکی از پرکاربردترين نوع شناسی يا همتنوعی پيرامون روش

ارائه شده است.  Creswell( Mohammadpour, 2011)وسيله  های ترکيبی بههای روشطرح

زمان  زمان النه کردن، طرح هم های همبندی، طرح زمان زاويه اند از طرح هم ها عبارتاين طرح

طرح متوالی اکتشافی، طرح متوالی تغييرپذير. از ميان اين  تغييرپذير، طرح متوالی تبينی،

ترين روش برای انجام تحقيق پيش رو طرح اکتشافی است، در اين طرح در ها مناسب روش

شود. وسيله تحقيق کمی تائيد می آوری شده و سپس اين اطالعات بهابتدا اطالعات کيفی جمع

کسب اطالعات و کشف عقايد نمونه پيرامون  همچنان که از نام اين طرح پيداست، به دنبال

(. علت استفاده از طرح Creswell, 2011) تر استموضوعی و تائيد آن در بين نمونه وسيع

متوالی اکتشافی اين است که در ابتدا با استفاده از روش کيفی عقايد و نظرات نمونه تحقيق 
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وسيله روش کمی بررسی شود.  به پذيری نتايج آن، استخراج و سپس برای بررسی قابليت تعميم

 تحقيقات هدف Lichtman (2006). است شده استفاده پديدارشناسانه روش از کيفی بخش در

در بخش کمی  .داندمی مشارکت کنندگان در پژوهش نظر از ایپديده را بررسی پديدارشناسانه

يا توصيف  های توصيفی به بررسینيز اين پژوهش از نوع تحقيقات توصيفی است. پژوهش

 (.Sarmad, Bazargan & Hejazi, 2012) پردازدای در جامعه تحقيق میپديده

در زمينه درس پژوهی بودند. روش  یعلم خبرگانجامعه آماری در بخش کيفی شامل کليه 

شود  گيری موارد مطلوب به روشی گفته می بود. نمونه گيری در اين بخش موارد مطلوب نمونه

شود که دارای اطالعات مناسبی درباره موضوع تحقيق  ادی پرداخته میکه در به انتخاب افر

. دليل انتخاب اين روش نيز اين بود که افرادی انتخاب و مورد (Creswell, 2011) باشند

تری در قياس با ديگر اعضای جامعه باشند.  مصاحبه قرار گيرند که دارای اطالعات مطلوب

کرد. به اين صورت که محقق مصاحبه را تا حدی ادامه  حجم نمونه کيفی را اشباع نظری تعيين

 96دهد. بر همين اساس با  داد که متوجه شد، مصاحبه با افراد ديگر اطالع جديدی به او نمی

 رانيمد و یاضير معلماننفر از  94744نفر مصاحبه انجام شد جامعه آماری در مرحله کمی 

 استان وپرورش آموزش ادارهاين افراد از  ليست اند. بوده مازندران استان يیابتدا مدارس

گيری  شده است. حجم نمونه آماری بر اساس فرمول کوکران و به روش نمونه اخذ مازندران

 نفر محاسبه شد. 374تصادفی ساده 

های انفرادی عميق و اکتشافی  ها در پژوهش کيفی متشکل از مصاحبه ابزار گردآوری داده

های  صحت برداشت خود را از گفته ا سؤاالت راهنما،بود. در حين مصاحبه پژوهشگر ب

شوندگان کنترل کرده است تا در مواردی که فهم مطالب ناقص بوده است با دريافت  مصاحبه

اطالعات جديد کامل گردد. روايی اين بخش به وسيله روش چک کردن اعضا بررسی شده 

فر از اعضای نمونه تحقيق های مصاحبه از پنج ناست. به اين روش که پس از تحليل داده

ها و تفسيرهای محقق را بررسی و نظرات اصالحی خود را ارايه خواسته شد که صحت تحليل

مفاد اين پرسشنامه  سؤالی محقق ساخته است. 55 کنند. ابزار تحقيق در بخش کمی پرسشنامه

را پشتيبانی  ها برگرفته از مرحله کيفی پژوهش بود. ضمن اينکه مبانی نظری تحقيق اين مؤلفه

کامالً مخالف( طراحی شد.  کامالً موافق تا)ای  درجه 5کرد. اين پرسشنامه در طيف ليکرت  می

روايی محتوايی پرسشنامه توسط متخصصان بررسی و تائيد شد و روايی سازه اين ابزار 



 25 5ی  شماره، 3179ستان ، پاییز و زم52سال ، ی ششم )دوره، تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز علوم ی مجله

منظور بررسی پايايی پرسشنامه از  وسيله تحليل عاملی اکتشافی و تأييدی بررسی شد. به به

 به دست آمد. 14/4روش آلفای کرونباخ استفاده شد که ضريب 

ای مبتنی بر  سه مرحله با استفاده از فرايند کدگذاری شده آوری های کيفی الزم جمع داده

 انجام گرفت. کدگذاری  Strauss and Corbin (2006)مند راهبرد نظريه داده بنياد طرح نظام

 از برخاسته نظريه در نظريه يک تدوين منظور به ههايی ک داده تحليل برای است روشی نظری

 کدگذاری باز، از اند عبارت که است مرحله سه شامل نظری اند. کدگذاری شده گردآوری ها داده

 با های کيفی )مقوالت( وتحليل داده تجزيه کدگذاری محوری و کدگذاری گزينشی. فرآيند

به اتمام  گزينشی کدگذاری تحليل، فرآيند پايانی مراحل به شدن با نزديک و آغاز باز کدگذاری

وتحليل اطالعات در بخش کمی شامل تحليل عاملی اکتشافی، تأييدی و  رسيد. روش تجزيه

 اند. تحليل شده spssبه وسيله نرم افزار ها  آزمون فريدمن است. داده

 

 قیتحق یها افتهی

 مدارس در یاضير درس یپژوه درس کاربرد در مؤثر شده يیشناسا عواملسؤال اول: 

 اند؟ کدم مدارس نيا معلمان و رانيمد دگاهيد از مازندران استان یعاد يیابتدا

برای تحليل اين سئوال نخست از روش کيفی استفاده شد و سپس برای افزايش قدرت 

تعميم پذيری نتايج از روش کمی استفاده شد. محور اصلی سؤاالت پژوهش مربوط به کاوش 

های درس پژوهی بود.  ی، عوامل يا مقولهاضير درس یپژوه درس ربردکا در و اکتشاف مؤثر

های  های اصلی و مؤلفه مقوله عوامل درس پژوهی، در مرحله اول، برای نيل به اين موضوع،

های عميق و اکتشافی با  های حاصل از مصاحبه فرعی بر اساس کدگذاری باز و محوری داده

هومی مشخص شد. برای نيل به اين امر، انجام خبرگان کليدی و انجام پااليش کدهای مف

ها در سطح جمله و عبارت برای هر يک از  داده کدگذاری باز و محوری در مرحله اول،

 ها استخراج شدند. ها مورد بررسی قرار گرفت و کدهای مفهومی از رونوشت مصاحبه مصاحبه

های فرعی  قالب مقوله ها در اين مؤلفه ی بعدی با انجام پااليش و عمل کاهش، در مرحله

دهی مناسب هر  منظور اطمينان از سازمان گذاری شدند. به دهی و با بررسی مستمر نام سازمان

ها  و با مرور اين مقوله ها وارسی شد؛ رونوشت مصاحبه مجدداً يک از مفاهيم و مقوالت،

گرفت.  های فرعی صورت های اصلی و مقوله منظور رسيدن به اشباع منطقی برای مقوله به
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بندی معنادار پس از چندين بررسی  کدگذاری باز و محوری زمانی متوقف گرديد که يک طبقه

های کيفی پژوهش در مرحله کدگذاری  ها حاصل شد. از تحليل داده درباره رونوشت مصاحبه

 مرحله و بوده برخوردار انتزاع از سطح باالتری از مفاهيم اين کد مفهومی اوليه حاصل شد. 919

 انجام از بعد کالمی است. ها در قالب های آن معرفی عوامل درس پژوهی، ويژگی جهت یمهم

بندی شد. پس از بررسی و  مفاهيم دسته محوری، کدگذاری مرحله در باز، کدگذاری عمليات

 ها، داده ميان تفحص در و مطالعه بار بعد از چندين مطابقت اين کدها و حذف کدهای تکراری،

های درس پژوهی، عوامل مؤثر بر درس پژوهی در  ها و مقايسه با نظريه مقوله (و کدها ) مفاهيم

جنبه ساختاری، جنبه فرهنگی، جنبه مديريتی و جنبه پداگوژيکی  پنج گروه جنبه انسانی،

 ارايه شده است. 9شناسايی شد. نتايج در جدول شماره 

 

 های حاصل از مصاحبه کدگذاری داده  .9جدول 
Table 1. Data from the interview 

 اصلی مقوله

Main 

category 

 مقوله فرعی

Subsidiary 

category 

 زیرمقوله

Sub-category 

 جنبه انسانی

 پيدا کردن راهکارهای بکر و جديد، ساخت ابزارهای آموزشی خالقيت

پذيری اعضای  ای معلمان، مسئوليت احساس مسئوليت حرفه پذيری مسئوليت
 تيم درس پژوهی

 پذيریانتقاد
اضطراب معلمان از بازديد کالسشان، روحيه نقدپذيری 

های گذشت و  دارا بودن ويژگی، اعضای تيم درس پژوهی
 عدم خودمحوری معلمان

جنبه 
 ساختاری

 های درس معلمان، وجود تجهيزات آموزشی هوشمندسازی کالس تجهيزات فناورانه
 های درس پژوهی نظارت مسئولين از روند کار تيم نظارت

ها تا  های مقطع ابتدايی، تمرکز بر روی تعداد طرح ازدياد طرح ها برنامه
 کيفيت

فرصت زمانی اندک جهت تدريس )حجم زياد مطالب  حجم کار معلمان
 درسی(، زياد بودن حجم کار معلمان در مقطع ابتدايی

نسبت معلم به 
 آموز دانش

فی آموزان در کالس درس، تعداد ناکا تراکم باالی دانش
 معلمان )کمبود امکانات مدرسه(

به کارگيری 
 نتايج

های درس پژوهی،  ای در خصوص دستاورد تيم برگزاری جلسه
های درس پژوهی به ساير همکاران، به  ارائه راه کارهای تيم

های  های درس پژوهی در کالس های تيم کارگيری نتايج پژوهش
 درس استان
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جنبه 
 فرهنگی

 کار تيمی

اعضای تيم درس پژوهی، روحيه کار تيمی در کارکردن تمام 
همکاری اعضای تيم در برخی مواقع که يکی از ، معلمان

تقسيم وظايف و ، اعضای تيم نتواند کار خود را انجام دهد.
 های اعضای تيم تعيين کردن تقش

فرهنگ 
 ای مدرسه

ای کشور ايران با کشورهای ديگر،  تفاوت فرهنگ مدرسه
ی، ريادگی يبرای مکان به آموزشی برا يیجا از مدارس ليتبد

 ارتقاءفرهنگ، فرهنگ سازی برای توسعه درس پژوهی
 درمعلمانای  حرفه مشارکت

اعتقاد به تاثير 
 درس پژوهی

اعتقاد معلمان به تاثير نتايج درس پژوهی، تاکيد بر حافظه 
 محوری و عدم تاکيد بر پرورش مهارت و نگرش در يادگيری

 همکاری خانواده
جازه دادن خانواده معلمان در اختصاص دادن وقت خانه به ا

های معلمان، همکاری هر چه  مدرسه، گذشت و فداکاری خانواده
 بيشتر خانواده معلمان

روحيه پژوهشگری 
 معلمان و مديران

روحيه پژوهشگری معلمان، روحيه پژوهشگری مديران، تفاوت 
 وسط مسئولينقائل شدن برای معلمان پژوهشگر و غيرپژوهشگر ت

همکاری معلمان 
 به جای رقابت

تاکيد بر رقابت به جای مشارکت در معلمان، مسابقه شدن درس 
 احساس لذت از برطرف کردن مشکل دانش آموزان، پژوهی

جنبه 
 مديريتی

 پشتيبانی
وجود کارشناسان خبره و متخصص در زمينه درس پژوهی، 

ی، در اختيار قرار پشتيبانی و دادن اطالعات در زمينه درس پژوه
 دادن مدرسی برای گروه درس پژوهی

تقسيم امتيازات بين اعضای تيم، امتياز کم درس پژوهی نسبت  روند امتيازدهی
 دادن امتيازات به معلمان پژوهشگر، های انفرادی به ساير طرح

حمايت 
 مسئولين

تشويق و دلگرمی مسئولين آموزش و پرورش، حمايت 
 تقويت انگيزش معلمان، ارکتیمند از کار مش نظام

های استانی و کشوری توسط مسئولين، ارزش قائل شدن  تقدير از برگزيده
 مسئولين آموزش و پرورش برای درس پژوهی در مقايسه با ساير طرح ها

، اعطای کمک به مدارس، اختصاص هزينه پژوهشی برای مدارس تأمين بودجه
 های درس پژوهی تخصيص بودجه برای تيم

حمايت عوامل 
 اجرايی مدرسه

حمايت مديران آموزشی از معلمان در جهت کاربرد درس 
های درس پژوهی،  پژوهی، حمايت و پشتيبانی کادر مدرسه از تيم

 يیآشناميزان ، آشنا بودن مديريت مدرسه با فرايند درس پژوهی
 درس پژوهیمديران با کاربردهای 

 زمان
صورت جلسه ها، زمان  ها و نوشتن اختصاص زمان به بحث

بر بودن درس پژوهی نسبت به ساير طرح ها، برگزاری 
 جلسات درس پژوهی در ساعات خارج از زمان مدرسه

جنبه 
 پداگوژيکی

تبادل تجارب 
 مفيد آموزشی

های درس پژوهی به ساير همکاران، راهنمايی  ارائه دستاورد تيم
يری از گ برگزيدگان درس پژوهی به افراد شرکت کننده، بهره

معلمان با سابقه در کنار جوانان، برگزاری آموزش ضمن خدمت در 
 خصوص درس پژوهی



 27 …ر مدارس ابتدایی عادی های کاربرد درس پژوهی درس ریاضی د شناسایی ابعاد و مؤلفه

های  کارگاه
 آموزشی

، درک معلمان از فرايند نيازسنجی آموزشی قبل از شروع دوره
تعامل ميان آموزشگر و فراگير در طول دورة درس پژوهی 

های  ارگاهای معلمان، تداوم برگزاری ک ، ارتقای دانش حرفهآموزشی
هايی به ارايه مشاوره درس پژوهی به همراه مطالب جديدتر، 
 معلمان در زمينه استفاده صحيح درس پژوهی

های نوين  سبک
 تدريس

های نوين تدريس، عالقمند بودن معلمان در  آشنايی معلمان با روش
های نوين  به روز کردن اطالعات خود، اعتقاد معلمان به روش

ريس متفاوت معلمان، تاکيد بر فرايند تدريس های تد تدريس، سبک
های تلفيقی بين آموزش سنتی و درس پژوهی  به جای نتايج، روش

 در جهت اثربخشی بيشتر
تيم استانی 
 درس پژوهی

تشکيل تيم استانی درس پژوهی، برگزاری نشست بين 
 برگزيدگان استانی و کشوری درس پژوهی

محتوای 
 آموزشی

وجود حيح و اصولی درس پژوهی، وجود نمونه کارهای ص
سهولت چگونگی فرايند درس پژوهی، منابع کافی برای يادگيری 

 منابع اطالعاتی در خصوص درس پژوهیدسترسی به 

 
تبديل ارزشيابی 
 کمی به توصيفی

های آموزشی در جهت اشتراک تجارب درس  طراحی سايت
، پژوهی معلمان ديگر، تغيير روند ارزشيابی از کمی به کيفی

 از ميزان کارايی درس پژوهیارزشيابی 
 استفاده از راهبردهای نوين يادگيریآشنايی معلمان با چگونگی سناريونويسی،  طراحی آموزشی

 

معلمان رياضی و مديران مدارس ابتدايی عادی  منظور بررسی اينکه آيا در مرحله دوم به

د، از تحليل عامل اکتشافی با چرخش عاملی را تکرار خواهند کر 5ساختار  نمونه مورد مطالعه،

 ،K.M.Oبرداری  واريماکس استفاده شد. جهت انجام تحليل عاملی ابتدا آزمون کفايت نمونه

برای حصول اطمينان از کفايت حجم نمونه محاسبه شد. سپس ازآنجا که همبستگی بين 

غيرها برابر برای اينکه مشخص شود همبستگی بين مت های آزمون زيربنای عوامل است. پرسش

 آمده است. 2که نتايج آن در جدول  صفر نيست از آزمون کرويت بارتلت استفاده شد

و سطح  557/4برداری( برابر  )کفايت نمونه KMOمقدار  ،دهد نشان می 2شماره جدول 

 ،برداری است. بنابراين، عالوه بر کفايت نمونه 4441/4معناداری آزمون کرويت بارتلت برابر 

 با اجرای تحليل عاملی بر پايه ماتريس همبستگی مورد مطالعه نيز قابل توجيه خواهد بود.

 تحليل نموداراستخراج شده در تحليل عاملی اکتشافی،  عوامل ويژه های ارزش به توجه

. شد مرتب 44/4 از تر بزرگ عاملی بارهای و انجام عامل 5 استخراج پايه بر اصلی های مؤلفه

 یاصل های مؤلفه از کي هر عاملی بار زانيم نييتع و یاکتشاف یعامل ليتحل جينتا به ادامه در

 ليتحل. شود می پرداخته ماکسيوار دوران با و یاصل های مؤلفه روش با که پژوهی درس
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 بررسی بار عاملی عوامل موجود در درس پژوهی . 2جدول 

Table 2. Investigating factor load factors in lesson study 

 ابعاد

Dimensi

ons 

ت نمونه 
کفیا

K
M

O
 

 آزمون بارتلث

ش
س تبیین شده بعد از چرخ

واریان
 

T
h

e v
a

ria
n

ce ex
p

la
in

ed
 a

fter
 th

e ro
ta

tio
n

 
جنبه انسانی
 

H
u

m
a

n
 a

sp
ect

 

جنبه ساختاری
 

S
tr

u
ctu

ra
l a

sp
e
ct

 

جنبه فرهنگی
  

C
u

ltu
ra

l a
sp

ect
 

جنبه مدیریتی
 

M
a

n
a

g
em

en
t a

sp
ec

t
 

جنبه پداگوژیکی
 

P
ed

a
g

o
g

ica
l a

sp
ect

 

مقدار خی
2

 

A
m

o
u

n
t o

f x
2

 

درجه آزادی
 

D
eg

re
es o

f fre
ed

o
m

 

سطح معنی داری
 

T
h

e sig
n

ifica
n

ce lev
el

 

 تيخالق

887/0 35/13170 378 0009/0 

21/20 
88/0     

     88/0 یريپذ تيسئولم
     85/0 یريانتقادپذ

 زاتيتجه
 فناورانه

88/18 

 56/0    

    48/0  نظارت
    91/0  ها برنامه
 کار حجم

 معلمان
 91/0    

 تعداد نسبت
 آموز دانش به معلم

 88/0    

 یريکارگ به
 جينتا

 88/0    

 یميت کار

99/17 

  87/0   
 فرهنگ
 یا مدرسه

  86/0   

 ريتاث به تعهد
 یپژوه درس

  88/0   

 یارهمک
 خانواده

  88/0   

 هيروح
 یپژوهشگر

 معلمان
  85/0   
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 یهمکار
 به معلمان

 رقابت یجا
  88/0   

 یبانيپشت

97/14 

   83/0  
 روند

    یازدهيامت
90/0 

 تيحما 
 نيمسئول

92/0 

  87/0    بودجه نيتأم
 ريسا تيحما

 مدرسه عوامل
   92/0  

  90/0    زمان
 تجارب تبادل

 یآموزش ديمف

27/9 

    89/0 

های  کارگاه
 یآموزش

    88/0 

های  سبک
 سيتدر نينو

    89/0 

 یاستان ميت
 یپژوه درس

    84/0 

 یمحتوا
 یآموزش

    89/0 

 یابيارزش ليتبد
 یفيتوص به یکم

    85/0 

 80/0     یآموزش یطراح
 

مشدخص   9 آمدده از جددول   دست طبق نتايج به. است دهيگرد ارائه 9جدول  در سؤاالت یعامل

 عامل: جنبه انسانی، جنبه ساختاری، جنبه 5های مربوط به درس پژوهی شامل شد که شاخص

 کده در عامدل اول )جنبده انسدانی(     طدوری  فرهنگی، جنبه مديريتی و جنبه پداگوژيکی است، بده 

واريدانس   پدذيری و انتقادپدذيری( بدا بيشدترين درصدد     شاخص )خالقيدت، مسدئوليت   3 شامل

 زاتيد تجهشداخص )  6شدامل   ی(سداختار  جنبده ، عامدل دوم ) 29/24شده بعد از چرخش  بيان

( جينتا کارگيری به و آموز دانش به معلم تعداد نسبت معلم، کار حجم ها، برنامه نظارت، فناورانه،

 6ی( شدامل  فرهنگد  جنبده ، عامدل سدوم )  55/95ده بعدد از چدرخش   شد  واريانس بيان با درصد

 خدانواده،  یهمکار ،پژوهی درس تأثير به تعهد و اعتقاد ای، مدرسه فرهنگ ،یميت کارشاخص )

( بدا درصدد واريدانس    رقابدت  یبجدا  معلمدان  یهمکدار  ران،يمد و معلمان یپژوهشگر هيروح

شداخص )پشدتيبانی، روندد     6ی( شدامل  جنبده مدديريت  )، عامل چهارم 11/97شده به ميزان  بيان
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امتيازدهی، حمايت مسئولين، تأمين بودجه، حمايت ساير عوامدل اجرائدی مدرسده و زمدان( بدا      

 تبددل ) شاخص 7 شامل( پداگوژيکی جنبه) پنجم عاملو  17/94 درصد واريانس بيان به ميزان

 ،پژوهی درس یاناست ميت س،يتدر نينو های سبک ،یآموزش های کارگاه ،یآموزش ديمف تجارب

 انيب انسيوار درصد با( یآموزش یطراح و یفيتوص به یکم یابيارزش ليتبد ،یآموزش یمحتوا

اندد. ضدمن    شدده  احتمالی درس پژوهی شناسدايی  های عنوان عوامل و شاخص به 27/1 زانيم به

هدا   باشند که نشان از حضدور قدوی آن   می 5/4ها دارای بار عاملی باالتر از  اينکه تمامی شاخص

هدای حاصدل از    ها و شاخص های اصلی درس پژوهی هست. برای تائيد مؤلفه عنوان شاخص به

بده بررسدی    3از تحليل عاملی تأييددی اسدتفاده شدد. در جددول شدماره       تائيد عاملی اکتشافی،

 ضرايب و سطح معنی داری آن در مدل باال پرداخته شده است.

 

 ليل عاملی تأييدیبررسی فرضيه اول پژوهش بر اساس تح  .3جدول

Table 3. Study of the first hypothesis of research based on confirmatory factor analysis 

 های تبیین کنندهمولفه
 پژوهیدرس

Exploratory Elements 
of lesson study 

 ضرایب استاندارد

Standard 
coefficients 

 tر ادیمق

T values 

 تشخیص ضریب مقدار

Amount of R
2 

 نتایج

Results 

 دارمعنی 44/0 92/11 66/0 انسانی جنبه

 دارمعنی 29/0 74/7 54/0 ساختاری جنبه

 دارمعنی 38/0 83/10 62/0 فرهنگی جنبه

 دارمعنی 39/0 7/10 62/0 مديريتی جنبه

 دارمعنی 36/0 62/10 60/0 پداگوژيکی جنبه

 

جنبه »مؤلفه ضريب عاملی استاندارد ، گرددمالحظه می 3 شماره طور که در جدول همان

با توجه به اينکه  است 12/99برابر با  t، مقدار 66/4برابر با  پژوهیمتغير درسدر تبيين  «انسانی

متغير در تبيين  «جنبه ساختاری»مؤلفه ضريب عاملی استاندارد ، 16/9تر از  بزرگ tمقدار 

تر از  بزرگ tبا توجه به اينکه مقدار  است 74/7برابر با  t، مقدار 54/4برابر با  پژوهیدرس

برابر با  پژوهیمتغير درسدر تبيين  «جنبه فرهنگی»مؤلفه ضريب عاملی استاندارد است،  16/9

ضريب است،  16/9تر از  بزرگ tبا توجه به اينکه مقدار  است 53/94برابر با  t، مقدار 62/4

برابر  t، مقدار 62/4برابر با  پژوهیتغير درسمدر تبيين  «جنبه مديريتی»مؤلفه عاملی استاندارد 
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مؤلفه ضريب عاملی استاندارد است،  16/9تر از  بزرگ tبا توجه به اينکه مقدار  است 74/94با 

با  است 62/94برابر با  t، مقدار 64/4برابر با  پژوهیمتغير درسدر تبيين  «جنبه پداگوژيکی»

ست، نتيجه اينکه، از ديدگاه حاضرين در تحقيق، ا 16/9تر از  بزرگ tتوجه به اينکه مقدار 

جنبه  های جنبه انسانی، جنبه ساختاری، جنبه فرهنگی، جنبه مديريتی و عوامل و مؤلفه

 مؤثر مازندران استان یعاد يیابتدا مدارس در یاضير درس پژوهی درس نييتب درپداگوژيکی 

پردازيم، ل برازش داده شده میپس از انجام تحليل عاملی تأييدی به بررسی کفايت مد. است

های مختلف و متعدد برازندگی الگوی مورد نظر، ريشه ميانگين قابل ذکر اينکه از ميان شاخص

توانند در حد  ترين بوده و می مربعات خطای برآورد و نيکويی برازش از بهترين و معروف

های برازندگی الگوی شاخص 4کفايت الزم، برازندگی الگوی مورد نظر را تعيين کنند. جدول 

 دهد:تحليل در مدل علی تحقيق را نشان می
 

 پژوهیی تحقيق برای متغير درسهای برازش الگوشاخص . 4جدول 

Table 4. Fittings Indicators of Research pattern for lesson study 

 ی برازشهاشاخص

Fittings Indicators 
 مقدار قابل قبول

Acceptable value 
 یافته پژوهشمقدار 

Value of research 
 مطلوبیت

Desirability 
کای دو )

 تاييد مدل 00/1165 - مجذور کای (2
P-Value - 0000/0 تاييد مدل 

Df )درجه آزادی( df 0 345 تاييد مدل 


2
/df 

2
/df3 37/3  مدلتقريبی تاييد 

RMSEA RMSEA < 0.1 11/0  مدلتقريبی تاييد 

NNFI NNFI> 0.8 93/0 تاييد مدل 

NFI NFI > 0.8 92/0 تاييد مدل 

AGFI AGFI> 0.8 76/0  تاييد مدلعدم 

GFI GFI> 0.8 81/0 تاييد مدل 

CFI CFI > 0.8 94/0 تاييد مدل 

IFI IFI > 0.8 94/0 تاييد مدل 

SRMR 
هرچه به صفر 
 نزديکتر باشد.

 تاييد مدل 063/0

 

، درجۀ 9965دو در مدل -ی کایمقدار آمارهگردد مالحظه میباال طور که در جدول  همان

 نزديک بهاست که  37/3ها برابر با  است که حاصل نسبت آن 345آزادی مدل نيز برابر با 
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و  NNFI ،NFI،CFIهای برازندگی الگو مانند مقدار قابل قبول قرار دارد از طرفی ديگر شاخص

IFI  همگی در حد قابل قبول و مناسب قرار دارند و شاخصSRMR  نيبنابرا است. 463/4نيز 

جنبه ساختاری، جنبه فرهنگی، جنبه  ،جنبه انسانی عامل پنج بر مشتمل درس پژوهی مدل

 .بود خواهد مديريتی و جنبه پداگوژيکی
 

  قرار دارند؟ای  تبیین کننده درس پژوهی در چه رتبههای  : هر کدام از مولفهدوم سؤال

پارامتريک فريدمن استفاده می شود. نتايج در جدول برای پاسخ به سئوال باال از آزمون نا

 ارايه شده است. 5شماره 

 

 یپژوه درسهای  مولفه یبند رتبهنتايج آزمون فريدمن برای  . 5 جدول

Table 5. Friedman test results for ranking components of lesson study 
 اولويت ميانگين رتبه نام متغير

 مچهار 73/2 انسانی جنبه
 سوم 99/2 ساختاری جنبه
 دوم 34/3 فرهنگی جنبه
 پنجم 47/2 مديريتی جنبه
 اول 48/3 پداگوژيکی جنبه

Chi-Square= 35/92  
Sig= 446/4  

 

 قيتحق اين در حاضر انيپاسخگو نظر از گردد می مالحظه 5شماره  جدول در که طور همان

 جنبه به مربوط دوم تياولو ،45/3 رتبه نيانگيم با یکيداگوژپ جنبه به مربوط اول تياولو

 ،11/2 رتبه نيانگيم با یساختار جنبه به مربوط سوم تياولو ،34/3 رتبه نيانگيم با یفرهنگ

 جنبه به مربوط پنجم تياولو و 73/2 رتبه نيانگيم با یانسان جنبه به مربوط چهارم تياولو

 .است 47/2 رتبه نيانگيم با یتيريمد

 

 یپژوه درس کاربرد در مؤثر عوامل نييتع جهت در توان می را یمفهوم مدل چه :سوم سؤال

 نمود؟ ارائه مازندران استان یعاد يیابتدا مدارس در یاضير درس

 يیابتدا مدارس در یاضير درس یپژوه درس کاربرد بر مؤثر عواملمدل مفهومی نهايی 

 و پذيری مسئوليت ت،يخالق) یانسان جنبهمؤلفه شامل  25بعد و  5دارای  مازندران استان یعاد
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 تعداد نسبت معلم، کار حجم ها، برنامه نظارت، فناورانه، زاتيتجه) یساختار جنبه ،(یريانتقادپذ

 تعهد و اعتقاد ای، مدرسه فرهنگ ،یميت کار) یفرهنگ جنبه ،(جينتا کارگيری به و آموز دانش به معلم

 معلمان یهمکار ران،يمد و نمعلما یپژوهشگر هيروح خانواده، یهمکار ،یپژوه درس تأثير به

 تيحما بودجه، تأمين ن،يمسئول تيحما ،یازدهيامت روند ،یبانيپشت) یتيريمد جنبه ،(رقابت یبجا

 های کارگاه ،یآموزش ديمف تجارب تبادل) یکيپداگوژ جنبه و( زمان و مدرسه یاجرائ عوامل ريسا

 یابيارزش ليتبد ،یآموزش یمحتوا ،یپژوه درس یاستان ميت س،يتدر نينو های سبک ،یآموزش

 ارايه شده است. 9باشد. اين مدل در شکل  می (یآموزش یطراح و یفيتوص به یکم

 

 گیری نتیجه

اين پژوهش با هدف شناسايی عوامل مؤثر بر کاربرد درس پژوهی درس رياضی در 

ل مدارس ابتدايی استان مازندران انجام شد. طبق نتايج به دست آمده ابعاد درس پژوهی، شام

پذيری و انتقادپذيری(، جنبه ساختاری )تجهيزات فناورانه،  جنبه انسانی )خالقيت، مسئوليت

کارگيری نتايج(، جنبه  آموز و به ها، حجم کار معلم، نسبت تعداد معلم به دانش نظارت، برنامه

ای، اعتقاد و تعهد به تأثير درس پژوهی، همکاری خانواده،  فرهنگی )کار تيمی، فرهنگ مدرسه

روحيه پژوهشگری معلمان و مديران، همکاری معلمان بجای رقابت(، جنبه مديريتی )پشتيبانی، 

روند امتيازدهی، حمايت مسئولين، تأمين بودجه، حمايت ساير عوامل اجرائی مدرسه و زمان( 

های نوين  های آموزشی، سبک و جنبه پداگوژيکی )تبادل تجارب مفيد آموزشی، کارگاه

 ی درس پژوهی، محتوای آموزشی، تبديل ارزشيابی کمی به توصيفی وتدريس، تيم استان

 .Scherer (2017), Vrikki et alطراحی آموزشی( است. نتايج اين پژوهش با نتايج تحقيقات

(2017), Beninghof (2015), Inprasitha and Changsri (2014), Ngang and Sam (2015),  
 

Mostofo (2013), Soleimani and Ahmadi (2017), Farzanpour, Nateghi and Seifi 

(2017), Abdoli and Ali Ashrafi (2016).  هم راستا است. از نظر پاسخگويان حاضر در اين

 تحقيق اولويت اول مربوط به جنبه پداگوژيکی، اولويت دوم مربوط به جنبه فرهنگی، اولويت

به انسانی و اولويت پنجم مربوط به سوم مربوط به جنبه ساختاری، اولويت چهارم مربوط به جن

توان گفت که جنبه پداگوژيکی اشاره به اطالع از مبانی  جنبه مديريتی است. در تبيين نتايج می

 گيری های مقتضی و تصميم علمی آموزش دارد و به دليل اينکه برای طراحی، اجرای برنامه

 عنوان نخستين عامل کاربست درباره آن بسيار مهم است بنابراين طبق نظر نمونه تحقيق به
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 نهايی درس پژوهی مدل . 9 شکل

Figure 1. The final model of lesson study 
 

درس پژوهی ذکر شده است. جنبه فرهنگی نيز اشاره به مباحث نگرشی و کار تيمی در ميان 

های موجود در زمينه کاربست درس پژوهی ريشه در باورهای  معلمان دارد. بسياری از ضعف

(. بر همين اساس Bunono, 2012غلط در مورد اين روش و همچنين سطح پايين تعهد دارد )

است که در بين نمونه دومين عامل مهم در کاربست درس پژوهی شناخته شده بود. از جمله 
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ها، حجم کار معلم،  موارد ديگر جنبه ساختاری است که اشاره به تجهيزات فناورانه، نظارت، برنامه

که در محيط مدرسه تجهيزات و  کارگيری نتايج دارد. هنگامی آموز و به د معلم به دانشنسبت تعدا

امکانات در زمينه درس پژوهی وجود نداشته باشد و معلمان جهت برگزاری جلسات، آزمايش و 

آموزان تحت فشار باشند  بررسی آن دچار مشکل باشند و به لحاظ تنگنای وقت و تعداد دانش

ها انتظار اجرای مناسب درس پژوهی را داشت. بر همين اساس است  از آن توان مسلماً نمی

ترين شرايط الزم اجرای درس پژوهی وجود  گويند از ابتدايی می  Caskey & Lenski (2010)که

افزاری مناسب در مدرسه است. از جمله عوامل ديگر برشمرده جنبه  افزاری و نرم امکانات سخت

توانند در  ها از آن رو می پذيری و انتقادپذيری است. اين ويژگی ليتانسانی شامل خالقيت، مسئو

ها و راه کارهايی برای رفع مشکالت ممکن ياری  درس پژوهی مؤثر باشند که به طراحی برنامه

پذيری دو عنصر مهمی است که معلمان  خصوص در اين ميان خالقيت و مسئوليت رساند. به می

(. جنبه مديريتی که شامل پشتيبانی، Lewis, 2002اند ) ظاهر شده تر دارای آن در درس پژوهی موفق

روند امتيازدهی، حمايت مسئولين، تأمين بودجه، حمايت ساير عوامل اجرائی مدرسه و زمان است 

تواند به دو  شود. مديريت می از جمله عوامل ديگری است که باعث تسهيل درس پژوهی می

صورت حامی عاطفی و از طريق  ند. يکی بهصورت به معلمان در درس پژوهی کمک ک

های انگيزشی و مادی و دوم از طريق در اختيار قرار دادن امکانات و تجهيزات مدرسه.  حمايت

ها در مورد مدير نشان داده است که مديران مطلع و حامی در زمينه درس پژوهی  نتايج بررسی

 (.(Lewis, Perry & Hurd, 2009شوند  باعث ترغيب معلمان خود در زمينه درس پژوهی می

منظور افزايش کاربرد تدريس پژوهی در ميان  شود به با توجه به مطالب گفته شده پيشنهاد می

معلمان دوره ابتدايی در درس رياضی دانش پداگوژيک معلمان افزايش يابد تا اين معلمان بتوانند با 

گيری کنند. اين افزايش  ميمدانش و اطالعات بيشتری در زمينه مشکالت و معضالت موجود تص

منظور  شود به های ضمن خدمت هدفمند ارائه شود. همچنين پيشنهاد می تواند در دوره دانش می

افزايش کاربرد درس پژوهی به موارد فرهنگی در بعد مدرسه و خانواده توجه شود. الزم است 

آموزان  تحصيلی دانش ها در مورد اهميت و تأثير درس پژوهی بر روی وضعيت معلمان و خانواده

اطالعات کافی داشته باشند تا رغبت کافی در استفاده از آن را از خود نشان دهند. همچنين پيشنهاد 

افزاری مدرسه در خدمت اجرای درس پژوهی قرار گيرد و  افزاری و نرم شود امکانات سخت می

را ديده باشند. در نهايت  های الزم مديران مدارس ابتدايی نيز برای همکاری ترغيب شوند و آموزش
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برای اجرای درس پژوهی معلمان بايست دارای انگيزه باشند پس الزم است معلمانی که درس 

وپرورش تشويق مادی و معنوی شوند  کنند از سوی مدير مدرسه و اداره آموزش پژوهی را اجرا می

اين پژوهش در دروس و شود  تا معلمان ديگر نيز در اين حيطه وارد شوند. در پايان پيشنهاد می

 مقاطع ديگر تحصيلی نيز انجام پذيرد.

 
References 

Abdoli, J., & Ali Ashrafi, M. (2016). Analyze and study the nature of 
education and education in schools. The 2nd International Humanitarian 
Conference with a Native-Islamic Approach and Emphasizing New 
Research. [Persian] 

Bazargan, A. (2015). Introduction to qualitative and mixed research 
methods. Tehran: Aqa Publication. [Persian] 

Behzad, M. (2002). An excerpt from the macro scheme of the study of 
mathematical problems of the country, the Iranian Mathematical Society. 
Tehran: Institute of Education. [Persian] 

Beninghof, A. M. (2015). To Clone or Not to Clone Co- Teaching: Making 
It Work, Educational Research, 4, 10-15. 

Brown, S., & Wiburg, K. (2007). Lesson study communities: Increasing 
achievement with diverse students. Thousand Oaks, CA: Corwin Press. 

Bunono, A. G. (2012). Lesson study: Restructuring Teacher Professional 
Development in the United States, Unpublished Doctoral Dissertation of 
Philosophy, and Lesley University. 

Carnous, M. (2006). Globalization and Educational Reform: What planners 
need to know. Tehran: Yastoron. [Persian] 

Caskey, S. J., & Lenski, M. (2010). Using the lesson study approach to plan 
for student learning. Educational Psychology Reader, 1, 441-450. 

Cheng, L. P., & Yee, L. P. (2012). A Singapore Case of Lesson Study. The 
Mathematics Educator, 21 (2), 34-57. 

Creswell, W. (2011).  Educational research: planning, conducting, and 
evaluating quantitative and qualitative research. 4th ed. Boston: Pearson 
pub. 

Farzanpour, A, Nateghi, F & Seifi, M. (2017). Examining the Principles 
Governing the Excellence of Curriculum Exercise. Quarterly Journal of 
Research in Fifth Grade Number One. [Persian] 

Fernandez, C., & Yoshida, M. (2009). Lesson study: A Japanese Approach 
to improving Mathematics teaching and Learning, New York: Routledge. 

Ghazi, S. (2012). Investigating the Pattern of Learning on Creating a 
Learning Organization Approach in Schools. Master's Thesis, 
Mazandaran University. [Persian] 



 57 …ر مدارس ابتدایی عادی های کاربرد درس پژوهی درس ریاضی د شناسایی ابعاد و مؤلفه

Glaungernik, B. (2011). Investigating the effect of lessons on the critical 
thinking of teachers in areas. Mashhad. Master thesis, Payam Noor 
University, Ray. [Persian] 

Inprasitha, M., & Changsri, N. (2014). Teachers’ beliefs about teaching 
practices in the context of lesson study and open approach. Procardia-
Social and Behavioral Sciences, 116, 437- 442.  

Kelly, A.V. (2011). The Curriculum Theory and Practice. London: SAGE 
Publications 

Lewis, C. (2002). Lesson study: How can it build system-wide 
improvement? Educational study. 12 (9), 21-38. 

Lewis, C. (2009). What Are the Essential Elements of Lesson Study? 
Educational Study. 21 (5), 52-65. 

Lewis, C., Perry, R., & Hurd, J. (2009). Improving mathematics instruction 
through lesson study: A theoretical model and North American case. 
Journal of Mathematics Teacher Education, 12, 285-304. 

Lichtman, M. (2006). Qualitative research in education: A user’s guide. 
London: Sage  

Matoba, M., Crawford, K., & Sarkararani, M. R. (2006). Lesson Study: 
International Perspective on Policy and Practice. Beijing: Educational 
Science Publishing House. 

Meyer, R. D. (2005). Lesson Study: The Effects on Teachers and Students in 
Urban Middle Schools. Unpublished Doctoral Dissertation of Curriculum 
and Instruction, Baylor University. 

Mohammadpour, A. (2011). Out of the Fundamental Philosophical and 
Practical Foundations of Combined Research in Social Sciences and 
Behavioral Sciences. Tehran: Publications of Sociologists. [Persian]  

Mostofo, J. (2013). Using Lesson Study with Preservice Secondary 
Mathematics Teachers: Effects on Instruction, Planning, and Efficacy to 
Teach Mathematics. Doctoral Dissertation, Arizona State University. 

Murata, A., & Takahashi, A. (2002). District-level lesson study: How 
Japanese teachers improve their teaching of elementary mathematics. 
Council of Teachers of Mathematics Annual Meeting, Las Vegas, NV. 

Ngang, T. K. & Sam, L. CH. (2015). Principal Support in Lesson Study. 
Journal of Social and Behavioral Sciences, 205, 134-139. 

Roshan Ghyas, E. (2014). Investigating the Impact of Study on the 
Professional Qualifications of Elementary Teachers in a District in a Sari 
City. Master's Thesis, Mazandaran University. 

Saito, E., Hawe, P., Hadiprawiroc, S., & Empedhe, S. (2008). Initiating 
Education Reform through Lesson Study at a University in Indonesia, 
Educational Action Research, 16 (3), 391-406. 

Sarkararani, M. R. (2005). Teacher Participatory Research in Classroom: 
Japan's Experience in Teacher Training at School. Quarterly Journal of 
Education and Training, 59, 76-61. [Persian] 



 95 5ی  شماره، 3179ستان ، پاییز و زم52سال ، ی ششم )دوره، تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز علوم ی مجله

Sarkararani, M. R. (2006). Transnational Learning: The Integration of 
JugyouKenkyuu into Iranian Teacher Training, In: Lesson Study: 
International Perspective on Policy and Practice, Educational Science 
Publishing House, 32 (8), 37-75. 

Sarkararani, M. R. (2008). Education culture in Japan. Tehran: Rozname 
negar publishing. [Persian] 

Sarkararani, M. R., & Fukaya, K. (2010). Learning beyond Boundaries: 
Japanese Teachers Learning to Reflect and reflecting to learn, Child 
research. Educational Science Publishing, 48 (8), 12-20. 

Sarmad, V., Bazargan, A., & Hejazi, A. (2012). Research Methods in 
Behavioral Sciences. Tehran: Agah Publishing. [Persian]. 

Scherer, M. (2017). What We didn’t Know When We Co- Taught. Making It 
Work, 73 (4), 7-12. 

Soleimani, I., & Ahmadi, H. (2017). Identifying the Barriers to Exercise 
Studies: A Case Study of Primary Schools in Education in the City of 
Dharamsh (mixed research). Teaching Research, 5. [Persian] 

Steppang, J., Apple, J., Leung, M., Nornermangan, M., & Mitchell, M. 
(1389). Leading the curriculum: Practical guidance for teachers and 
managers. Tehran: Alavi Hekmat. [Persian] 

Stigler, J. W., & Hiebert, J. (2009). The teaching gap: best ideas from the 
world’s teaching for improving education in the classroom. New York: 
Free Press. Journal of Teaching and Teacher Education, 61, 211-224. 

Strauss, A., & Corbin, J. (2006). Principles and Methods of Qualitative 
Research the Basic Theory: Principles and Practices Tehran: Humanities 
Research Institute. [Persian] 

Vrikki, M. Warwick, P. Vermunt, J. D. Mercer, N. & Halem, N. V. (2017). 
Teacher learning in the context of Lesson Study: A video-based analysis 
of teacher discussions. 25, 44-57. 

Wood, K., & Sithamparam, S. (2015). Realizing learning: Teachers’ 
Professional Development, Routledge. 

Yazdchi, S. (2004). The Effectiveness of Implementation of a Visual Design 
in Learning the First-Year Math Course in Isfahan. Education 
Organization of Isfahan Province. [Persian] 

Yoshida, M. (1999). Lesson study: A case of a Japanese approach to improving 
instruction through school-based teacher development (Unpublished 
doctoral dissertation). The University of Chicago, Chicago, IL. 

Yoshida, M. (2005). An Overview of Lesson Study. In P. Wang-Iverson & 
M. Yoshida (Eds.), Building our understanding of lesson study, 
Philadelphia: Research for Better Schools, 24, 3-14. 

 

 

 
© 2018 by the authors. Licensee SCU, Ahvaz, Iran. This article is an open access article 
distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 
4.0 International (CC BY-NC 4.0 license) (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/). 

 


