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Introduction 
The aim of this study was to investigate the lived experiences of primary 

school teachers in Bajestan city from opportunities and challenges of the 

lesson research process. 
 

Method 
This research tries to analyze teachers' perceptions on lesson study with a 

qualitative method and phenomenological type. The study population in this 

study was the primary school teachers of Bajestan city. Through using 

purposive sampling method, teachers with a good record of practice in 

lesson study and successful experience were selected. Eleven participants 

were shortlisted following theoretical data saturation. The data collection 

method in this study was a semi-structured interview. The researcher entered 

the interview with a pre-defined question but was not limited to the same 

question and asked other questions if needed. The interviews were listened to 

several times and the text was transcribed word by word. Claizey method 

was used to analyze the data.  

 

Results 
After analyzing the data, the data was divided into two main categories of 

opportunities and challenges, which can indicate that the participants' 

experiences of the subject of the study are in the form of these two main 
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categories. From the teachers' point of view, the opportunities created by the 

study were: developing divergent thinking skills, achieving the set educational 

goals, professional empowerment, sharing powers and experiences, 

institutionalizing the spirit of problem solving and research, improving the 

teaching process as well as improving the process of students' academic 

achievement. In another part of the findings related to the challenges of study, 

teachers believed that the challenges were: knowledge and information in the 

field of study, company motivation, lack of proper appreciation, executive 

limitations and difficulty of coordinating group work. 

 

Discussion 
In general, according to the findings of this study, Lesson study affects 

the performance of teachers. Lesson study increases teachers 'study, 

promotes teachers' learning, and improves teaching, making education more 

efficient. Teachers also get acquainted with new teaching methods through 

study, and by examining existing teaching methods, they find its weaknesses 

in their teaching. 
 

Keywords: Phenomenology, Lesson study, elementary school, lived 

experience 
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های فرایند درس پژوهی و چالشها  بازنمایی تجارب معلمان از فرصت

 )مورد مطالعه: معلمان ابتدایی شهرستان بجستان(


 پورخباز یدیجاو یمهر

 یمیسمانه سل

 چکیده
هدف با ستهیتجاربزبازنماییپژوهشحاضر از چالشهافرصتمعلمان درسهایفرایندو

بایفیوازنظرروشکایتوسعهپژوهشازنظرهدفنیانجامشد.ا0011یلیدرسالتحصیپژوه
ساختمندبود.برمهینیهااطالعاتاستفادهازمصاحبهیگردآوروهی.شباشدمییدارشناسیپدکردیرو
ورودبهپژوهشیارهاینفربراساسمع00شهرستانبجستانییمعلمانمقطعابتدانیاساسازبنیا

تحل منظور به روشکالیهادادهلیانتخابشدند. از جهتیزیمصاحبه شد. اعتباربخشیاستفاده
برانانیاطمتیاعتباروقابلیهاازمالکها،افتهی شد. اطالعاتهرمصاحبهیبررسیاستفاده اعتبار،

گرفتوبراساسنظراتآناناصالحاتالزماعمالشد.کنندگانقرارشرکتاریدراختلیپسازتحل
استخراجموضوعیهاافتهی طبقهیپژوهشپساز اصلیبندو مقوله شاملدو )فرصتیآنها، وها

چالش و فرع01ها( بیمقوله مقولهه ایدرسپژوهیهافرصتیفرعیهادستآمد. جادیشامل
اشتراکتجارب،،ایجادفضایتوانمندشدنشده،نییتعیبهاهدافآموزشیابیدستواگرا،مهارتتفکر

روحنهینهاد بهسازهیشدن پژوهش، و فراس،یتدرندیفرایحلمسئله یلیتحصشرفتیپندیبهبود
مقولهدانش و زمیدرسپژوهیهاچالشیفرعیهاآموزان در اطالعات دانشو درسنهیشامل
یگروهیکارهایهماهنگیوسختییاجرایهاتیودمناسب،محدریشرکت،عدمتقدزهیانگ،یهپژو
دستآمدهاست.هب



.ستهیتجربهز،ییدورهابتدا،یدرسپژوه،یدارشناسیپد:کلیدی  هایواژه

                                                      
رانیزاهدان،ا،یحدزاهدان،دانشگاهآزاداسالموا،یآموزشتیریارشدمدیکارشناس.

نویسندهمسئول()رانیزاهدان،ا،یزاهدان،دانشگاهآزاداسالمواحد،یآموزشتیریگروهمداریاستاد
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مقدمه
عرصهمهم تحوالتدر و سرعتشتابان معاصر هایمختلفجامعهترینویژگیجهان

هایمختلفبهشکلتهدیدهااناست.پیامدهایاینوضعیتبرایجوامعوبهخصوصسازم

برخالفتصورعموم،(.Narimani, Mehrdad & Jalili, 2021شود)متجلیمیهاوفرصت

نفتیکشاورز،یبهداشتنمنابعصنعتجامعهکیشرفتیسنجشپ هیبلکهبنماست؛ینیو

یروینیتخصص،مهارتوکارآمد،یتوانمندزانیدرمدیرابایهرکشورشرفتیتوسعهوپ

وستآموزشوپرورشآنکشورجنیادیسازمانبنژهیدانشبهودیتولهایسازمانیانسان

درنیوابتکاراتنوهایبهطورمداوموروزافزونبانوآورافتهیتوسعهیجوکرد.کشورها

وزنندیخودمیآموزشتیدستبهاصالحاتوبهبودوضعیریادگی-یاددهیندیفرانهیزم

باعثشکوفانینوهایوهیشیااجرای ورشدرندگانیادگییاستعدادهاییآموزشدرعمل،

حرفهیکرفهیسرما  ,Razmjooei, Bozorginezhad & Zarei)شوندیماددهندگانیایو

2018 حیاتی(. پرورشیکیاز شمارترینآموزشو به جامعه بنابراینمینهادهایهر رود

آموزشیاست)توسعهوپیشرفتجامعهدرگرو  Borzoian shirvan, Norouziکیفینظام

elmi & Taheri, 2022.)امرمستلزمآناستتانیاستواایپویامرسیتدرندیچراکهفرا

برا زیریادگییمعلمان شوند؛ آماده طرایمادالعمر چالشیعیوسفیبا هایفرصتوهااز

 (.Mcsweeney & Gardner, 2018)درکالسروبهروهستنددیجد

یادگیریومعماراصلینظامآموزش-معلمیکیازعناصرمهمآموزشدرفرایندیاددهی

بهضرورتوبراساسیفرهنگیقشرازجامعهنی.ا(Latifi, Razavi & Parsa, 2022است)

.ندشومندآنبهرهجیازنتاشیآشناباشندوکموبیعلمنشیبابدیخود،باایحرفهیازهاین

برایکی الزم شروط هدفیاز تعلهایتحقق تربمینظام درت،یو معلمان دادن دخالت

فرآ مشکالت بایریادگی-یاددهیندیشناخت معلمان محتوادیاست. در خودشانیهم

یازهایننیتأمیبراسیتدریکردهایازرویعیداشتهباشندوهمدردامنهوسیادیاطالعاتز

 دایریادگیمتعدد دارانشهر )یآموز  Keshtvarz kandazy & Eghbaliyanمهارتباشند

norani zadeh, 2019یاندهیفزایهایگذشتهنگرانیجهان،درچنددههیازکشورهایاری(.بس

ا آمادگداشتهنهیزمنیدر پرورش، آموزشو نظام که وپرورشمهارتیبرایکافیاند ها

بهشهروندانیامروزیدهیچیپیرادرجامعهتیباموفقتوأمیکاروزندگیرادانشالزمب
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نم ادهدیخود به واکنش در برادغدغهنی. تالش سیها، و،یآموزشستمیبهبود روش

درعیآموزشیزیربرنامه است. شده واقع شیاریبسحال،نیهدف یآموزشیهاوهیاز

هستندانهیرفتارگرایسنتیهادگاهیبردیسگذشتهومبتنیتدریهامتأثرازروششده،رفتهیپذ

بسیکهاصلتدر اندآموزانناموفقواطالعاتبهدانشهاتیودرانتقالواقعکنندیمانیرا

(Agha seiyed agha, Moradi & Shabani, 2019تجربهبعض ازجملهژاپنی(. ازکشورها

بهیابیتاارزشیهطراحآموزشازمرحلندیکهبازکردنکالسدرسوکلفرادهدینشانم

آموزشندیفرایجیتدریبهسازیچرخهجادیباعثایآموزشوهگرکیجادیمعلمانوایرو

م درس کالس اثرشودیدر خواهدیمثبتهایو همراه به )را  ;Carnous, 2006داشت

Sarkararani, 2011)هواستفادیابیدرکالس،ارزیریادگیوسیتدرندیفرایروندبهسازو

(.Ogegbo et al., 2019بهتراست)هایطرحدرسیهیتهیحاصلازآنبراجینتالیازتحل

ژاپنیسدرنظامآموزشدرکالسومدرسهدلازکههاروشنیازایکدراینراستای

پژوهدیپد درس است، پژوهیآمده درس روشیاست. عنوان خالقانه،یابتکاریبه و

یسنتیشهارویبرایمناسبنیگزیجا پدایحرفهیریادگیارتقاء استدیمعلمان آمده

(McSweeney & Gardner, 2018درسپژوه تدرندیکفرای،ی(. توسطسیدر استکه

Stigler and Hiebertشدوتاقبلازآنشناختهنشدهبود.ازیبهجهانمعرف0111درسال

کشورها درایگآموزشبهکاربردآندرفرهنیمختلفیآنبهبعد، زینرانیخودپرداختند.

همچنگذردیآنمیازدهسالازاجراشیب یمورددرسپژوهردیاریبسهایپژوهشنی.

توسعهحرفهیصورتگرفتهاستکههمگ در معلمانیعملکردشغلوایاثرمثبتآنرا

دینیآشکارکردند)بهطورمثالبب :Khakbaz, 2008 Horizad, 2009؛ ؛Habib zadeh, 2014؛

Maroofi & Karami, 2015؛Mohammadi, Marzooqi, Turkzadeh, Bakhtiari & Fallahi, 

2016 Erfani, Shabbiri, Sahab Anwar & Mashayekhipour, 2016؛  Namdari pejman؛

Ghanbariyan, Ghanbariyan & Basiri, 2017؛Ghanbari, 2018)تحققچنینهدفیمستلزم

 استکه برنامهآن تربیتمعلمو کهنظام چرا دیگریتنظیمشود. مدار بر هایدرسیآن،

شناسند؛یرانمسیمسائلتدرستند؛یخودنیاحرفهءقادربهارتقاییازمعلمانبهتنهایاریبس

دنیجرأتپرسشوند،یمواجهمیحلکنند؛هرگاهباسؤالسیمسائلشانرادرتدرتوانندینم

متهمشوند؛ازمشاهدهکالسویسوادیکهبهبترسندیراندارند،چونمانشسؤالازهمکار



 174 (2 ی، شماره1431ستان پاییز و زم، 29ششم، سال  ی)دورهتربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز،  علوم یمجله

بهمنظورحلمسائلزیمعلماننریازتعاملباساشوند؛ینگرانمگرانیخودتوسطدسیتدر

معلمانوخارجشدنیاکهبهتوسعهحرفهییهاازروشیکیرو،نیهراسدارند.ازاس،یتدر

نی(.تعاملبBuczynski & Hansen, 2010است)یدرسپژوهکند،یکمکمانزوانیهاازاآن

درتیموفقیاصلدیومشارکتفعال،کلیمعلمانباتجربهوهمکارربمعلمان،استفادهازتجا

یپژوهشاستکهدرآنمعلمانبهصورتگروهیحلقهکییاست.درسپژوهیدرسپژوه

(.معلمانWood & Sithamparam, 2015)پردازندیهشمبهپژویدربارهموضوعاتبرنامهدرس

آموزش،یزیربرنامه،یمطالعهمشارکتازیمندنظامچرخه،یدرسپژوهندیکنندهدرفراشرکت

کهدیآموزانتأکدانشیریادگیپژوهشنامداردوبریهاکهدرسکنندیمیومشاهدهراط

اانیدرپا هیوتصفیابیارزیریادگیملکردکالسدرسودروسبهمنظوربهبودعنیکار،

همSchipper, Goei, Vries & Van Veen, 2018)شوندیم به کاربستدرسل،یدلنی(.

مورداقبالقیازموضوعاتتحقیکیمعلمانبهاستفادهازآندرآموزشبهبیوترغیپژوه

است) Scherer, Rohatgi & Hatlevik, 2017بدلشده سندتحوّلنشانیرسبرنیهمچن(.

ازانیکنندگانامیکهخوشبختانهتنظدهدیم درنظامدیینکتهمهموکلنیسندراهبردی،

تربمیتعل عمومیرسمتیو اندیو باز بهسازیو به و نبوده غافل فرایشیکشور، ندیدر

یاددهی انجامرییادگیو خواهد آموزش در پژوهش گسترش به دانکردههادیتأکد،یکه

(National Curriculum, 2012, 48 و )همچنین( بند مبان6-0-0در به،یتحولینظری(

خردبهتوجهوهاپژوهشجیازنتایوبهرهمندیکهپژوهشمحورصراحتبیانشدهاست

تربجمعی سطوح عمومیرسمتیدر همکاریادآورییو تولانیمربیو وهاطرحدیدر

بویتیتربهایبرنامه ایژهیوتیدرمدارس،حساسایوحرفهیعلمیهاانجمنلیاتشک...

یتیبودهباشدکهمتخصصانعلومتربیلدلیهاازدهیکیمواردنیهمدینشانشدهاست.شا

عالقهمندو سیهمانتدرایویبهنامدرسپژوهییواداربهواردکردنالگوایکشوررا

عنوانیپژوه کارهازایکیبه مییراه اتواندیکه پرورشنیدر کمکآموزشو به مورد

یمؤثرباشد،نمودهاستبهطوریکهحترییادگیویاددهیروندیبخشتیفیشتافتهودرک

همانیدانشگاهفرهنگیتیعلومتربیکارشناسانیدانشجودرسییمهمدربرنامهنیامینبییم

درس واحد دو عنوان به و منظرهایمتعددهایپژوهش.استدهیگردظورمنیوارد یاز

کردهانیدرپژوهشخودبTaghvaei yazdi (2020).اندپرداختهیدرسپژوهندیبهفرایمتفاوت
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دردانشآموزانیدرسمطالعاتاجتماعیلیبرعملکردتحصیدرسپژوهکردیاستکهرو

معلمانیهاچالشEmami poor and Khakbaz (2019)دارد.یداریمعنریتأثییپنجمابتداهیپا

درسپژوه ارتباطبا در ،یپژوهدرسنهی)دانشدرزمیریسهدستهچالشقبلازدرگیرا

ی)انتخابمسئله،اجرایریدرگنیاعضاء(،حفیوظانییگروهوتعلیشرکت،تشکیبرازهیانگ

درسیطرحهای)داوریری(وبعدازدرگسیتدربررسیونقدها،دادهیدرسوجمعآور

 Mohammadiاند.کردهانی(بیجشنوارهدرسپژوهیبرگزار،یدرسپژوهجیانتشارنتا،یپژوه

and Hasani (2019)برتوسعهیدرسپژوهشندیفراریتأثیدرپژوهشخودکهباهدفبررس

ابتدایاحرفه اییمعلمان گرفتبه بافتندیدستجهینتنیانجام یتوسعههایهنمرنیکه

درفراایحرفه درایدرسپژوهندیمعلمانشرکتکرده ندیفرانیومعلمانشرکتنکرده

باکیزیاندکهآموزشفگفتهAgha seiyd agha et al (2019)وجوددارد.یداریتفاوتمعن

یمعلمانمؤثراستامابرمؤلفهکنترلشخصیمیخودتنظیریادگیبریدرسپژوهکردیرو

جهیهابهایننتتماماینپژوهشندارد.یداریمعنریآموزانهنرستانتأثدانشسئلهادراکحلم

معلمانوبهبودواصالحآموزشرسیدندکهدرسپژوهییکروشکارآمددرتوانمندسازی

درسپژوهیبهصورتآزمایشیدراستانآذربایجانشرقیدر0911وپرورشاست.درسال

معلمانپا شدوازسالزتبرییگانهنواحیپنجییاولابتدایهاهیبینتعدادمعدودیاز اجرا

مناسبتدریسسالییکباردربینمعلمانیالگوهایدرسپژوهیبهصورتجشنواره0911

شدهاستسیدرتهرانتأس0919درسپژوهیدرسالیرخانهیودبگرددیابتداییبرگزارم

(Najafzadeh, 2016)درسپژوهیدرخیلیازمدارسکشوربهاجرادروازآنزمانبهبعد

افزایشتوانمندی درسپژوهیجهتتوسعهپژوهشگریو استچندینسالاستکه آمده

استتجربهحرفه بنابراینالزم است. اجرا حال در بجستان ابتداییشهرستان معلمان هایای

راکهدستیابیبهنظراتودستآیدچههایانجامدرسپژوهیبهاوچالشمعلمانازفرصت

 توانددرارتقاکیفیتانجامدرسپژوهیمؤثرواقعشود.میتجربیاتمعلمان

 

 روش
پدیده اگر اینپیشفرضزیربناییکه با کیفیو رویکرد با بسترپژوهشحاضر در ها

ایپنهانکنند،موردتفحصقرارگیرد؛بسیاریاززوایوقوع،بانگاهکسانیکهآنراتجربهمی

.شودودرنتیجهمنجربهشناختعمقیگردیدهبهروشپدیدارشناسیانجامشدهاآشکارمیآن
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انجامدرس از تجربهزیستهمعلمانرا بوده توجهبهاینکهمحققدرصدد دراینپژوهشبا

هپژوهیدرکالسدرسشانب نمونهپژوهشبراساسدستآوردازنوعپدیدارشناسیاست.

بهیدیکهموضوعاتجدیزمانیعنیهاهدفمندانتخابشدوتااشباعدادهیرگینمونهروش

یهادهبهدستآوردهداینفربرا00اساسدرپژوهشحاضربانی.براافتیادامهامدیدستن

ییآشنا،ییورودمعلمدورهابتدایارهایبهرهگرفتهشد.معافتهیساختارمهیپژوهشازمصاحبهن

فراکامل کالس،یدرسپژوهندیبا درسپژوهیدر انجام از سال حداقلدو داشتنتجربه

دیدگاه داشتن درس، درسپژوهی، متفاوتاز پژوهشوتیرضاهای شرکتدر به داشتن

بهذکراستکهمشارکتکنندگاندرطولپژوهشاجازهییبازگوییتوانا الزم تجارببود.

چندبارگوشدادهشدومتنبهصورتکلمهبههامصاحبه.نداشتپژوهشرادندیخروجازفرا

برا ایزکالیروشازهادادهلیتحلیکلمهنوشتهشد. مرحله7روششاملنیاستفادهشد.

 استخراجعبارات1مهمشرکتکنندگان،هایافتهیوهافیتوصهیکلقی(خواندندق0است: )

ی(مرتبساز0بهجمالتمهماستخراجشده،یبخش(مفهوم9ده،یمهموجمالتمرتبطباپد

استنتاجدیعقاهیکللیتبد(5خاصهایمشترکدردستهمیهکنندگانومفاشرکتفاتیتوص

خاصهویواقعفیتوصکیبهدهیکاملپدفاتیتوصلی(تبد6جامعوکامل،فاتیشدهبهتوص

ژوهشبراساسسهمرحلهاولروشپنیدرابیترتنیبها.یینهای(معتبرساز7مختصرو

درمرحله75استنباطشدهازمصاحبهباشرکتکنندگاندرمیمفاه،یزیکال کدقرارگرفت.

میمفاههیکل،یزیچهارمازمراحلهفتگانهکال در بهربوطمیمقولهمحور7استنباطشده

براستکهجهتمعتگرفت.الزمبهذکریجاهاچالشمربوطبهیمقولهمحور5وهافرصت

ایینهایساز مالکنیدر از برانانیاطمتیاعتباروقابلهایپژوهش، شد. یبررسیاستفاده

اطالعاتهرمصاحبهپسازتحل شرکتکنندگانقرارگرفتوبراساساریدراختلیاعتبار،

برا ویاصلهایهشاملمقولهاافتهینان،یاطمتیقابلینظراتآناناصالحاتالزماعمالشد.

مورددانشگاهیتیگروهعلومتربیعلمأتیهینظراتاعضاقیپژوهشازطریفرعهایمقوله

مشورتومورداصالحقرارگرفت.،بررسی


 ها یافته
تحل از اصل7یزکالیروشبههادادهلیپس پژوهیهافرصتیمقوله ویدرس

نینشاندهندهاتواندیتخراجشدکهماسیمقولهفرع5ابیمواجهبادرسپژوههایچالش
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قراریدومقولهاصلنیدرقالبا،یباشدکهتجاربمشارکتکنندگانازموضوعدرسپژوه

 جدول در مقولهیاصلیهامقوله0دارد. طوریفرعهایو پژوهشبه از شده استخراج

شد.انیبلیخالصهآوردهشدهاستودرادامههرمقولهبهتفض



هایفرعیاستخراجشدهازپژوهشهایاصلیومقوله.مقوله0جدول
Table 1. Main categories and sub-categories extracted from the research 

 های اصلیمقوله
The main categories 

Subcategories 
 های فرعیمقوله

Subcategories 

هافرصت
Opportunities

ایجادمهارتتفکرواگرا
تیابیبهاهدافآموزشیتعیینشدهدس

ایجادفضایتوانمندشدن
اشتراکتجارب

نهادینهشدنروحیهحلمسئلهوپژوهش
بهسازیفرایندتدریس

بهبودفرایندپیشرفتتحصیلیدانشآموزان

هاچالش
Challenges

دانشواطالعاتدرزمینهدرسپژوهی
انگیزهشرکت

بعدمتقدیرمناس
هایاجراییمحدودیت

سختیهماهنگیکارهایگروهی


 های درس پژوهیالف( فرصت

مقولهیکی:مهارت تفکر واگرا جادیا زمییهااز معلماندر درسنهیکه ادراکشاناز

استکهباعثایجادمهارتتفکرواگرایندیفرایاستکهدرسپژوهنیکردنداانیبیپژوه

بسشودمی معیاری. درسپژوهاز شرکتدر از بعد که داشتند اذعان ازیلمان استفاده و

هیباعثشدکهدربق،یهادرتماممراحلدرسپژوهآنیهادهیادنیتجاربهمکارانوشن

سیتدریبرالفمختیهادهیبازبهایتفکرداشتهوباذهن،بیشترودرکالسدرسهاسیتدر

بهعبارت هاشکستهشودوبهآنیذهنیهاعثشدهبودکهقالببایدرسپژوهیبپردازند.

شهیگفتهمیمتقاوتیهادهیوامیکنیفکرمگهیباهمدنکهیهم "سمتتفکرواگراحرکتکنند.

برسادیزیلیخ واگرا تفکر به تا چمیکمککرده به نشزیو امیخاصمحدود یهادهیو

هادهیطرحوانیداشتهباشندادهیطرحواچندنفریوقت"؛(0شرکتکننده)"میبگیاخالقانه
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میروانجامبدیسیتدرمیخوایکهمامیوقتکنهیکمکمنیاکنهیبهمسئلهنگاهمهیزاوکیبا

(.5)شرکتکننده"مینگاهنکنهیزاوکیوازمیبهشنگاهکنیمختلفیهاهیبازاو

هایمستخرجشدهازتجاربیکیدیگرازمقوله:شده نییتع یبه اهداف آموزش یابیدست

مصاحبه از سؤال این پرسیدن هدفاز واقع در است. اهدافآموزشی به رسیدن معلمان

گروه در افراد آیا مشخصشود که بود این توانستهشوندگان قبلها از که اهدافی به اند

کهچوناهداف".شودمیذکرمصاحبهمتنازاندبرسندیاخیر.درادامهبخشیمشخصکرده

یکسریمشکالتدرتدریسوجودداشتهوماباهمفکریهمکارانتونستیماینمشکلرو

هاخیلیحلکنیممطمئناًبهاهدافشرسیدیمواوننتیجهرودرجریانتدریسدیدیمکهبچه

0)شرکتکننده"خوبمتوجهشدناینموضوعرو بهآنمباحثتاحدزیادیبچه"(؛ ها

عنوانچالشانتخابکردهبودیماشکاالتشانبرطرفشدهبودوچونهدفمادرسیکهبه

)شرکت"کنمخیلیبههدفدرسپژوهیخودموننزدیکشدیمهابودفکرمیآموزشبچه

همدیگهفکرهایخوبیازهمدیگهکسبکردند،ازهایتجربه"(؛0وشرکتکننده9کننده

کهکمرووخجالتیهستدرکنارمعلمیکهپرروتراستفادهکردندوباعثشدهاونمعلمی

ترهستوترهستاخالقورفتارشدرهمکاریکهکمحوصلههستبهقولماپرحوصله

 (.6)شرکتکننده"مثبتیدارهتأثیرگذاشتهوخیلیتأثیرکنهکهانگیزهندارهمیفکر

ایجاد فضای توانمند شدن: بودند معتقد شوندگان میمصاحبه درسپژوهی تواندکه

حرفه زندگیشغلیو در معلمان بخشیباعثتوانمندشدن ادامه در متنازایآنانشود.

هاازهمینتجربهگردانیکهبینهمکاراناتفاقمیفتدباعثمیشهمعلم".شودمیذکرمصاحبه

ایده حرفهمیهم زندگی روی و آنگیرن وقتیای طرفی از و میذاره تأثیر بینندمیها

همکارشونچقدرایدهدارهانگیزهمیگیرنکهاینکارروانجامبدنواینیهرقابتمفیدایجاد

ضعفتدریسموندرسپژوهیباعثشدهکهمابانقاطقوتو"(؛9)شرکتکننده"کنهمی

بشیمودر ارائهمیشهوبازخوردهاییکهدریافتمیآشنا کنیمازواقعاونطرحدرسیکه

فرآیندآموزشباعثمیشهکهشناختماازنقاطقوتوضعفمونمیشهوتاحدودیباعث

(.01)شرکتکننده"ایمامیشهبهشرطاینکهدرسپژوهیبهدرستیانجامبشهتوسعهحرفه

مقوله:تجارب اشتراک از ادراکیکی زمینه در معلمان که محوری درسهای از شان

تجاربدرواختیاراتکهدرسپژوهیباعثبهاشتراکگذاشتنپژوهیبیانکردندایناست
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ازیبرخانیداشتندکهدرادامهبهبدیکأامرتنیازمعلمانبرایاریبسشود.بینمعلمانمی

روزهایجدیدبههایباسابقهتجاربنابیدارندومعلممعلم".شودیهاپرداختهمنظراتآن

شودوباعثکاهشوتاباهمتبادلشدهوبهاشتراکگذاشتهمیبودندودردرسپژوهیایند

شرکتکننده،0شرکتکننده،0)شرکتکننده."شودسابقهمیکموباسابقهمعلمانبینفاصله

بدیصددرصدتوافزایشهااینکهبتونیازدیگرانیادبگیریوتویکارخودتیادگیری"(؛7

نکهمعلمبایدمسئولیتتدریسروبرعهدهبگیرهووقتیواردتأثیردارهویکنکتهدیگهای

 (.1آموزانهستم)شرکتکنندهدرسپژوهیمیشییعنیمنمسئولآموزشبهدانش

ادراکشاننهیکهمعلماندرزمییهاازمقوله:حل مسئله و پژوهش هیشدن روح نهینهاد

وپژوهشاست.همانطورکهدرحلمسئلههیشدنروحنهیکردندنهادانیبیازدرسپژوه

وسیچالشتدرایمسئلهکیدنبالحلهبیمصاحبهشوندگانمعتقدبودندکهدرسپژوه

همشکلویاخألآموزشیاحساسبوقتی ".باشدیمسیتدرراداتیبهدنبالرفعانیهمچن

نامگروهدرس میامیکگروهیبه بایدبهفکررفعآنباشیمخوبما پژوهیرومیشهما

همکارامون "تشکیلمیدیمبا 1)شرکتکننده توجهبهاینکهمعلمانعالقهبهتدریس"(؛ با

طرح همچین با هستن، آموزشی نظام در مشکالت رفع و شناسایی خواهان و هاییدارند

 .(5)شرکتکننده"توانموانعروبرطرفکردمی

درسازشانادراکزمینهدرمانمعلکهمحوریهایمقولهاز:سیتدر ندیفرا یبهساز

بهسازیتدریساست.درادامهبخشیازکردندوبسیارموردتأکیدهمگانبود،بیانپژوهی

می ذکر مصاحبه به"شود.متن هست نیاز باشیم داشته یادگیرنده سازمان بخوایم ما اگه

سوقمیدنبههاییازقبیلدرسپژوهیماروهاییمثلدرسپژوهیودرواقعطرحطرح

نظربهپژوهیدرس"(؛01کننده)شرکت."ایمعلمانسمتسازمانیادگیرندهوتوسعهحرفه

بهبوداصالحومعلمانیادگیریارتقاءمنظوربهکهاستمعلمینبیناشتراکیفعالیتیکمن

)شرکت"شهمیانجامآموزش 0کننده ب"(؛ یکه مندرسپژوهیخیلیروشخوبیه، نظر

روش بهبود برای معلمان، رشد برای هست هایروشجدید بینگذاریاشتراکتدریس،

 (.6کننده)شرکت"دیگهقرارمیدنهاشونرودراختیارهممعلمانکهتجربه

 ایکنندهتأثیرتعییندرسهایکالسدرآموزگاران:آموزان دانش یلیتحصشرفتیپ ندیفرا بهبود

رف آموزاندانش زندگی بر عالقه،می آموزگار تاردارند. احساس و یادگیری کنجکاوی، تواند
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 آموزاندانشمیانرفتارآموزگارتواندببردهمچنینمیآموزانباالدانشدررارضایتوتعلق

کند.مصاحبهشوندگانمعتقدبودند بیگانگی خود از احساس نیز و نومیدی عالقگی،بی تولید

برداشتنفوا آموزاننیزیدزیادبرایمعلماندربهبودعملکرددانشکهدرسپژوهیعالوه

درسپژوهیباعثشده"پردازیم.هامیبسیارمؤثراست.درادامهبهبخشیازمتنمصاحبه

دانش بین گروهی کار بینکه در باعثافزایشکارگروهی و کرده اهمیتپیدا هم آموزان

درسدرچوندارهاثرآموزاندانشپیشرفتروی"(؛1)شرکتکننده"آموزانهممیشهدانش

انتخابرومواردیودارنمشکلاوندرهابچهکهکنیممیانتخابرومواردیپژوهی

اوندرهابچهواقعاًپژوهیدرساجرایازبعدودارندمشکلاوندرهابچهکهکنیممی

ایجادانگیزهباووعالقهباعشقمنوقتیکه"(؛9)شرکتکننده"میفتنراهدرسیموضوع

نسبتبهیادگیریدرسبیشترمیشهوباعثمیشهکهآموزدانشتعاملدرمشبواردکالس

رویادبگیرههادرستربتونهراحت،همبیشتربهسمتیادگیریدرسکشیدهبشهآموزدانش

"دارهتأثیرهمزآمودانشبلهرویکنممیتربتونهازمعلمشپرسشوپاسخکنهوفکرراحت

 (.6)شرکتکننده



 های درس پژوهیب( چالش

درسمقولهازیکیی:درس پژوه نهیدانش و اطالعات در زم درباره معلمان هاییکه

برایمعلماندرسکهاستاینکردندپژوهیبیان و نشده درستیآموزشداده پژوهیبه

یکیا است. نشده درسپژوهیتفهیم لزوم فوایدو درسانجاممشکالتوموانعزهنوز

هدفپژوهی،یدرسکمتریدربارهمعلماناطالعات.استاطالعاتمعلمبودنکمپژوهی،

آنآن،فلسفهو کاربرد متندارند.پژوهیدرسانجامنحوهوموارد از بخشی ادامه در

اجراشدنشبهتربرایهستنیازمیادنظرمبهکهچیزیاولین"هاآوردهشدهاست.مصاحبه

درسکهحتینمیدوننمعلمانازخیلیکهچراهستطرحاینازدادنبهمعلمانآگاهی

بزرگیبرایدرستاجرامانعآگاهیعدمپسمیخوره؟دردیچهبهوهستچیپژوهی

"نشدنهست 01)شرکتکننده بتونه"(؛ آگاهینهمعلمیندارندنهکسیهستکه هنوز

طوریبرگزارمیشهوهدفازطرحچیه،تااآلنخیلیهاینطرحاینآگاهیبدهبهمعلمینک

 (.5)شرکتکننده"ایبرخوردشدهکلیشه



 181 … های فرایند درس پژوهی ها و چالش بازنمایی تجارب معلمان از فرصت

ایبودنمعلمانوزهیانگیازمصاحبهشوندگانمعتقدبودندکهبیاریبس:شرکت زهیانگ

ناددینووجدیهاطرحنیباعثشدهتامعلمانچنیکافزهینبودانگ ازآنورندیبگدهیرا

کهیمعلمانوهمکاران "آوردهشدهاست.هاازمتنمصاحبهیاستقبالنکنند.درادامهبهبخش

ندارندکهبخواندریازهیهستانگشانیاواخرخدمتاباًیدارندوتقریادیسابقهخدمتز

چونکهکنندیفکرمگهیدیعنیانجامبدنییهاتیفعالنیشرکتکنندوهمچیدرسپژوه

هاواردمقولهنیبخواندرانکهیبهایازیروبهاتمامهستنسشانیواخرخدمتهستوتدرا

وچونستندیامرنانیهادرجرمعلمقاًیکهدقکنمیمنفکرم "(؛8)شرکتکنندهستیبشنن

نم تأثکنندیفکر چقدر براریکه هم برایمثبتداره هم و فکردانشیخودشون آموزان.

برنودردیباازیدارندبهکسبامتاجیکهتازهاستخدامشدندواحتیقطهمکارانفکنندیم

همیازیوامتمیداریکهباسابقههستندوتجربهآموزشینهاشرکتکنندوهمکاراطرحنیا

هاوازحوصلشونهمخارج.طرحنیبهسمتامیکهبرستیالزمنگهیپسمادمیالزمدار

 (.00)شرکتکننده"یآموزشبدهدرسپژوهنبودهکهیچونکس

مصاحبهشوندگانمعتقدبودندکهیکیازموانعانجامدرسپژوهی:مناسب ریتقد عدم

آیدواینامرباعثدلسردایناستکهازمجریاندرسپژوهیتقدیرمناسبیبهعملنمی

می معلمان مصاحبهشدن متن از بخشی به ادامه در میشود. "م.پردازیها که بینیممیوقتی

یبهشنمیشهخبهمکاریزحمتمیکشهوفعالیتیروانجاممیدهولیبهاونصورتتوجه

درفراینددرسپژوهیمشوقی"(؛6)شرکتکننده"یکمقدارباعثدلسردیهمکارمیشه

بهبقیهکردنمیاعالمبرگزیدهرواولگروهفقطکنهترغیبرومعلمانبخوادکهنبودهم

دستبیاوریدهباآنهمهزحمتتنهادرصورتیکهرتبهاولراب"(؛5)شرکتکننده"کنار

 (.0)شرکتکننده"برایمعلمانوجودنداردکهفقطشرکتکنندایانگیزهودهندمیتقدیرنامه

محدودیتیی:اجرا یهاتیمحدود وجود که داشتند اذعان مکانی،معلمان زمانی، های

میتجهیزاتی مالی درست، روند در متنتواند از بخشی به ادامه در کند. ایجاد خلل کار

مصاحبه وبایدداوربهایندرمناطقروستاییامکاناتکافینیست؛"هاپرداختهشدهاست.

شدهباامکاناتکمیادرسطحموضوعتوجهکنهکهاینتدریسدریکمنطقهروستاییانجام

دیگهبهدلیلعدمامکاناتدرمدرسهدوربیننیستوبایدازمکانی"؛(9)شرکتکننده"شهر
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ازو"(؛0کننده)شرکت"برداربگیمبیانفیلمبگیرندکههزینهبرهستدوربینبیاریمیابهفیلم

باشهداشتهتدریساینکهازغیرکنیمارائهروطرحیخواستیممیمابودبرهزینههممادینظر

همیشهبخوادروکاملامکاناتاوننکنمفکرهممعلمیهیچنداشتامکاناتمدرسهشاید

بریزیمدیسیرویبخواهیمروفیلماینکهبرایاجراازبعداینکهیاباشهداشتهخودشهمراه

 (.5)شرکتکننده"برامونبودسختبجستانمثلجاهاییدرکنینفشردهگفتنمییا

مصاحبهشوندگاناذعانداشتندکههمینموضوعات:یگروه یکارها یهماهنگ یسخت

باعثشدهاستکهمعلمانباوجوداینکهازفوایدکارگروهیآگاهیدارندولیمیلچندانی

هایگروهیترجیحدهند.درهایفردیرابرطرحبهانجامکارگروهینداشتهباشندوطرح

همکاریبعضیازاعضاکماستودر"هاآوردهشدهاست.ادامهبهبخشیازمتنمصاحبه

می فکر میابتدا عمل در ولی کردی انتخاب رو فعال نیروهای کهکنی طور اون که بینی

ودرمنطقهمعلمانهمپایهدریکمدرسهنیستند"(؛9)شرکتکننده."میخوایفعالنیستن

 "هاییکپایهباشندلمنفراعضایگروههمهمع5مامدارساونقدرجمعیتندارهکهمثالً

پنجمریاضییدربارهششمکالسمعلمبادارماجازهاولکالسمعلممن"(؛0)شرکتکننده

بایدحالیکهدرنمیادوجودبهپژوهیدرسگروهبرایمشکلیهیچاینوبدمتشکیلگروه

باشنداولکالسمعلمبایدتاشونپنجاولکالسمعلم کهقوانینیاینوهابندیگروهاین.

 (.7)شرکتکننده"بزرگیمشکلنیست



 یریگ جهیبحث و نت
هایفرایندهاوچالشیمعلمانازفرصتپژوهشحاضرباهدفبازنماییتجاربزیسته

فرصت معلمان نظر از گرفت. انجام پدیدارشناسی رویکرد با پژوهی درسدرس که های

یبهاهدافآموزشیابیدست،مهارتتفکرواگراجادیاپژوهیایجادکردهاستعبارتبودنداز:

شدهنییتع فضایتوانمندشدن، ایجاد تجارباشتراک، روحنهینهاد، وهیشدن حلمسئله

پژوهش سیتدرندیفرایبهساز، محققانآموزاندانشیلیتحصشرفتیپندیفرابهبودو .

فرصت و پیامدها عنوان به را موارد این هم پژوهیدیگری درس کردههای کهبیان اند

هاایازاینپژوهشنشاندهندههمسوییبایافتهحاصلازپژوهشحاضراست.درادامهنمونه

است. شده کردهKeshtvarz kandazy and Eghbaliyan norani zadeh (2019)آورده بیان
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که پژوهاست توانمندتواندیمیدرس توسعه به بیهایمنجر که چرا شود نیمعلمان

ومعلمانشرکتنکردهدریدرسپژوهندیدرفراردهمعلمانشرکتکیتوانمندسازهایهمرن

کهدندیرسجهینتنیبهاRazmjooei et al. (2018)،وجودداردیداریتفاوتمعنندیفرانیا

وتعهد(تی)ابعادخالقی)چهاربعد(وتفکرانتقادیاتوسعهحرفهشیبرافزایدرسپژوه

 Eftekhari and Eftekhari،باشدیهمسومقیتحقجیدارداردکهبخشاولآنبانتایمعنریتأث

تحق(2018) عنواندرسپژوهیقیدر پچالش؛یبا نتاامدهایها، با همسو و راهکارها جیو

اقیتحق به پافتندیدستجهینتنیحاضر از مدارسیدرسپژوهیاجرایامدهایکه در

س؛یتدریمعلمانوبهسازیاحرفهیومطالعه؛توانمندسازیریادگییبهجستجوبراتوانیم

متنوعدرکالسدرس؛یهااستفادهازروش؛یومشارکتیگروهیریادگیعالقهبهانجامکارو

دگرشناسیخودشناس نهادطیمحیاحرفهیو پژوهشوهیشدنروحنهیکار؛ و حلمسئله

توانگفت.درتبییناینیافتهمیرخودبپردازندمعلمانضمنخدمت،بهآموزشمستمنکهیا

ازطرحیبهدرسپژوهیخوبومثبتدیدیمعلمانبهطورکلکه دیمفیهادارندوآنرا

ادانندیمییآموزشابتدا به معلمان اکثر رسنی. درسپژوهدهیتجربه که تواندیمیبودند

نیتعاملبیهارافراهمکند،فرصتگریدکیودانشدهیمعلمانازایریادگینهیوزمطیشرا

دانشومهارتشیکند،باعثافزاجادیآموزانراامعلمودانشنیآموزانومشارکتبدانش

روش درباره مدیآموزشیهامعلمان در مهارتمعلمان باعثتیریو کالسدرسشود،

وسیواصالحمنابعتدررییتغجادیاشود،یدرمعلممشتریبیوکارآمدنفسادبهاحساساعتم

ویتوسعهشغلجادیباعثایوبهطورکل،یابیوخودارزیاقضاوتحرفهیارتقا،یریادگی

هایدرسپژوهیمعلمانهامربوطبهچالش.دربخشیدیگرازیافتهشوندیمعلمانمیاحرفه

اعتقادداشتندکهچالش پژوهدرسنهیدانشواطالعاتدرزمهاعبارتاستاز: زهیانگی،

یکی.یگروهیکارهایهماهنگیسختییواجرایهاتیمحدود،مناسبریتقدعدم،شرکت

بهدستآمد،کمبودناطالعاتیدرسپژوهییاجرایهاچالشیدرجهتبررسینیازمضام

ادارهومدرسهازنیومعاونرانینادرستمعلماناست.آگاهنبودنمدمیوعدمآموزشوتفه

د درسپژوه،یرسپژوهطرح شدن یبرگزار نه و قالبجشنواره ضرورهیبه دریامر

نه پرورش، ارزشنهیادآموزشو کمتریدرسپژوهیهانشدن معلمان که باعثشده و...

پژوهزهیانگ درس در یشرکت باشند. داشته مستقالًرا شکل به محققان از تعدادی



 184 (2 ی، شماره1431ستان پاییز و زم، 29ششم، سال  ی)دورهتربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز،  علوم یمجله

اندکهنتایجپژوهشآنانهمراستاباانجامدادههایدرسپژوهیهاییرادربارهچالشپژوهش

هااشارهشدههایمطرحشدهدراینپژوهشاستکهدرادامهنمونهایازاینپژوهشچالش

 درارتباطبادرسپژوهیهاچالشEmami poor and Khakbaz (2019)است. یمعلمانرا

تشکیبرازهیانگ،یدرسپژوهنهی)دانشدرزمیریسهدستهچالشقبلازدرگ لیشرکت،

تع و حفیوظانییگروه اجرایریدرگنیاعضاء(، آوری)انتخابمسئله، جمع یدرسو

جیانتشارنتا،یدرسپژوهیطرحهای)داوریریرگ(وبعدازدسیتدربررسیونقدها،داده

درسپژوهیبرگزار،یدرسپژوه بیجشنواره اندکردهانی(  McSweeney and Gardner؛

کرده(2018) کهبیان بررستیمحدوداند همکاران، با تعامل در د،یجدهایدهیایزمان

یدرسپژوهیحاصلازمشاهدهازمشکالتاجراجینتاریاجرا،مشاهدهوتفس،یزیربرنامه

مد هستندارسدر اBjuland and Mosvold (2015)؛ برخدندیرسجهینتنیبه ازیکه

یخودسوالپژوهشقاتیتحقیفراموششدهبودند.معلمانبرایژوهدرسپیاصلهایجنبه

منیتدو بودندو ساماندهزتمرکزانینکرده در یآنها بودهدانشیریادگیدرسو کم آموز

است ،Soliemani and Ahmadi (2017)پژوهش سازماندارندیمانیبیدر شاملیعوامل

(وعواملیداخلیندهایفرا،یفناور،یکرهبرمتمرکز،فرهنگسازمان،سبی)ساختارسازمان

هستندکهیآنها(جزءعواملتیشامل)اطالعاتمعلمان،عدمتعهدمعلمانونوعشخصیفرد

هایتیمحدوداندکهگفتهMon et al. (2016)اندوشدهمدارسیدرسپژوهیمانعاجرا

محمیرایدرسپژوهیاجرا مدرسه، با مرتبط عوامل به کاریزمانتیدودتوان حجم و

و عمدتاً معلم عواملمرتبطبا نسبتداد. تعهدیتیشخصیهایژگیمعلمان نگرشو مانند

 اجرای در توانبیانکردکههامیدرتبییناینبخشازیافتههستند.سیبهحرفهتدربتنس

سالهاینطرحنسبتاًجدیداستوباوجودتکرارهر موضوع اینکه به توجه با هم پژوهی درس

نتوانسته متولیانامر هنوز نظامآموزشابتداییاما هردر اندبرتماممشکالتآنفائقآیند.

هایآموزشیبرایشودتانیازهستدورهایکهدرآموزشوپرورشمطرحمیطرحوبرنامه

کالتوعواملاجراییآنبرگزارشود،نظارتحیناجراوبعدازاجرافراموشنشودتامش

افزایشکیفیتدرس لزوم به توجه با برطرفگردد. شدتیابد آنکه از اجراییقبل موانع

شودمعلماندرمدارسازتجاربیکدیگراستفادهکنندودروسموردنظرپژوهیپیشنهادمی

خودرابهطورمشترکوباهمکاریهمطراحی،تدریسومشاهده،تجزیهوتحلیلوتجدید
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کیفیتتجربیاتیکهبراییادگیریدانشنظرکنند یابدوازآموزانبهکارگرفتهتا بهبود اند،

هاایجادشود.جهتافزایشتمایلمعلمانبهاستفادهازدرسطریقخودباوریدرمیانآن

پژوهیپیشنهادمی توزگردد: دادنآندردهیبرگزیهایدرسپژوهعیبا مدارسوقرار در

بانکدرسجادیمنتخببهمدارس،ایهاطرحیدیزشوپرورش،ارسالسآمویهاتیسا

 کرد.جادیدرمعلماناشتریبزهیانگربهجهتتبادلتجیپژوه

 
درپژوهشحاضرنویسندهدوم،بهعنواناستادراهنما،نظارتوراهبردیروندسهم مشارکت نویسندگان:
اند.نویسندهاولدرتدوینطرحتحقیق،لهرابرعهدهداشتهاصالحاتمقاسازیکلیپژوهشوتدوینونهایی

هاگیریازیافتههاونگارشمتنمقالهرابرعهدهداشتهودرمجموعنتیجهفرآیندگردآوری،تحلیلوتفسیریافته
وبسطوتفسیربهصورتمشترکوبابحثوتبادلنظرکلیههمکارانانجامشد.

ناذعاندارندکهدراینمقالههیچگونهتعارضمنافعیوجودندارد.:نویسندگاتضاد منافع
وکلیههزینهمنابع مالی: نهادیحمایتمالیدریافتنکرده درطولپژوهشحاضرازهیچمؤسسهو ها

فرآینداجرایپژوهشبرعهدهپژوهشگرانبودهاست.
اتشکر و قدردانی: کنندگان مشارکت همکاری بدون کلیهمکانپژوهشحاضر از بدینوسیله نبود؛ پذیر

آید.مشارکتکنندگانتقدیروتشکربهعملمی
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