
  شمارة 3 

   آذر1392 
   دورة بيست ونهم

2

سرمقالة اين شماره را به مناسبت ماه آذر و هفتة پژوهش به موضوع پژوهش در مدرسه و 
کالس درس اختصاص داده ايم. آنچه دربارة آن سخن می گويیم، فقط برای يادآوری و بازنمايی 
اهمیت و ضرورت انجام پژوهش های کالسی و بهره گیری از نتايج اثربخش آن در بهبود کیفیت 

فرايند ياددهی يادگیری است. 
دربارة اهمیت پژوهش های کالس��ی و مدرسه ای يادآوری اين نکته ضروری است که هیچ 
برنامة درسی بدون پشتوانة پژوهشی اثربخش و مفید نخواهد بود و اثربخشی برنامه های درسی 
فق��ط در فعالیت های پژوهش��ی نظام مند و هدفمند و بر مبنای بازخوردهای ارزش��یابی محور 

حاصل می شود. 
معلمان به واس��طة داشتن ارتباط مستقیم با دانش آموزان، بهترين عامل ارزيابی برنامه های 
درس��ی و درجة هم خوانی و هماهنگی اهداف، محتوا، روش ه��ا و راهبردها با توانمندی های 
دانش آموزان اند. معلمان دلسوز و متعهد در پی تغییرند و ايجاد تغییر امکان پذير نیست مگر از 
راه آزمايش  صحت و س��المت هدف ها و مناس��بت روش ها و شیوه های به کار گرفته شده در 
فرايند ياددهی يادگیری. اين آزمايش قابل بهره برداری نخواهد بود مگر با تجربة پژوهش محور  

و نظام مند توسط معلمی عالقه مند، آگاه و متعهد به ايجاد تغییر. 
هیچ گون��ه اص��الح، تغیی��ر يا تح��ول در برنامه های درس��ی بدون کمک معلم��ان و بدون 
آزمايش های پژوهش��ی مس��تقیم و برآم��ده از داده های کالس های درس امکان پذير نیس��ت. 
بازخوردهای معلمان و دانش آموزان نسبت به برنامه های درسی، در کیفیت بخشی به برنامه های 

درسی مؤثر است. 
برنامة درس��ی در واقع فقط طرحی کلی برای اجراس��ت. نقشه های اجرايی، يعنی نقشه های 
قابل اعمال در محیط های کالس درس، فقط با مشارکت معلم و دانش آموز قابل تهیه و تدوين اند. 
پژوهش های کالسی دربارة تناسب هدف ها و روش های برنامة درسی و نیز محتوای آموزش 
با قابلیت ها و توانمندی های دانش آموزان از يک سو و شرايط و امکانات و تجهیزات فراهم برای 
اجرا از س��وی ديگر، بازخوردهای باارزشی را نسبت به کارايی و کارامدی برنامه های درسی در 

اختیار برنامه ريزان درسی قرار می دهد و زمینه و مبنای تغییر، اصالح و تحول را فراهم می کند. 
نکتة قابل توجه اين اس��ت که معلمان محترم از همان ابتدای س��ال تحصیلی بهتر اس��ت 
بس��یاری از شیوه های ياددهی خود را با رويکرد پژوهش محوری انتخاب کنند و در گردآوری 
داده های مبتنی بر پژوهش و قابل استناد بکوشند و نتايج پژوهشی کار خود را در اختیار مدرسه 

و مراکز برنامه ريزی و تهیه و تولید مواد آموزشی و درسی قرار دهند. 
معلمان ارجمند به ياد بیاورند که انجام هر گونه پژوهش کالسی به يک سلسله آمادگی های 
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قبل��ی نیاز دارد، از جمله فراهم بودن ش��رايط و امکانات م��ادی و روانی برای انجام پژوهش، 
موافقت و همکاری س��ازمان مديريت مدرسه، و آمادگی دانش آموزان و اطالع اولیای آن ها از 
چگونگ��ی انج��ام کار پژوهش. به عالوه، خود معلمان بايد ابت��دا از نظر فردی نیز قابلیت های 
الزم در مديريت و رهبری کار پژوهش��ی را در خود تقويت کنند. الزمه های اساس��ی در کسب 

قابلیت های الزم برای هر معلم عبارت است از اطالع دقیق و کافی نسبت به:
 رويکردها، چشم اندازها و آرمان ها و غايت های آموزش در کل؛

 هدف ها و انتظارات برنامة درسي در موضوع خاص مورد ياددهی يادگیری؛
 چرايی و چگونگی تغییر برنامه ها در آن موضوع؛  

 سلسله مراتب محتوای آموزش برنامة درسی، پیش نیازها و اتصاالت بعدی؛
 روش های پیش بینی شده در آن برنامه برای اجرا، رويکردها و راهبردهای اجرايی؛

 روش های پیش بینی شده در آن برنامه برای ارزشیابی پیشرفت تحصیلی؛
 روش های ارائة بازخورد به نهادها و مراکز مربوط.

معلم��ان از طريق پژوهش های نظام مند کالس��ی می توانند مش��خص کنن��د کدام بخش از 
برنامه های درس��ی با ش��رايط و امکانات موجود در مدرس��ه ها و کالس های درس، با نیازها و 
رغبت های دانش آموزان يا ب��ا پیش آموخته ها و توانمندی های يادگیری آنان مطابقت ندارد. به 
عبارت ديگر، می توانند از اين طريق نقاط ضعف برنامه های درسی را مشخص کنند. به همین 
ترتیب، نقاط قوت برنامه های درس��ی نیز به دس��ت خواهند آمد. ارائة بازخورد در زمینة نقاط 
قوت نیز به طور حتم موجبات دلگرمی  و خشنودی برنامه ريزان درسی را فراهم خواهد کرد. به 
عالوه، معلمان از طريق پژوهش های کالس��ی می توانند شیوه ها، راهبردها و سبک های ياددهی 
خود و نیز شیوه ها، راهبردها و سبک های يادگیری دانش آموزانشان را به محک آزمايش بگذارند 

و از نتايج حاصل از پژوهش برای اصالح و بهبود آن روش ها و راهبردها بهره گیرند. 
يکی ديگر از فايده های انجام پژوهش های کالس��ی، کم��ک به معلم در نقش تولیدگری و 
نوشتن يا تهیه و تدوين برنامه ای متناسب با کالس خود است. البته چنین امکانی در نظام های 
آموزشی غیرمتمرکز بسیار بیشتر معمول است و معلمان به خوبی از نتايج پژوهش های کالسی 
خود برای تهیه و تدوين برنامه ای جديد استفاده می کنند. اما به هر حال، در نظام های آموزشی 
نیم��ه متمرکز و متمرکز هم معل��م می تواند از طريق پژوهش های کالس��ی، حداقل برای خود 
محتوايی متناسب با کالس و دانش آموزانش تهیه و تدوين کند و به عنوان کتاب کمک ياددهی 

يا کمک يادگیری از آن استفاده کند. 
کوتاه س��خن آنکه معلمان با دانش و بینش��ی که نسبت به اهمیت و ضرورت پژوهش های 
کالسی و اثربخشی آن در ارتقای کیفیت ياددهی يادگیری و کیفیت برنامه ريزی و تهیه و تدوين 
برنامه های درسی کسب می کنند، می توانند نقش خود را به عنوان پژوهشگر، اصالح گر برنامه های 
درسی و مولد دانش آموزشی، در کنار نقش معلمی )ياددهی( ارتقا دهند و با نقش پويای خويش 
به س��المت و صحت نظام آموزش و پرورش اعتبار الزم را اعطا کنند. ماه آذر هنوز ابتدای راه 
کار آموزش در س��ال تحصیلی جاری است و وقت آن است که به طور جدی برای انجام دادن 
پژوهش��ی کارامد، به طراحی و تولید و اجرا بپردازيد. موفقیت روزافزون ش��ما را در خدمات 

فرهنگی به نونهاالن اين مرز و بوم از خداوند متعال خواهانیم.  


