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 یكــی از روش هــای مهــم در 
شایســتگی های حرفه ای معلمان فراهم 
كردن فرصت جهت تبــادل نظر آن ها در 
حین عمل است. این روش به آن ها كمك 
می كند تا از هم یاد بگیرند و این یادگیری 
منجر به اصالح و غنی ِســازی روش های 
یاددهی- یادگیری می شود. به این رویكرد 
با ابعاد آن  درس پژوهی گفته  می شود كه 

آشنا می شویم.

درس پژوهی چیست؟
درس پژوهی به ساده ترین تعریف عبارت 
اســت از مطالعة روش تدریس در کالس 
درس از نزدیــک، همراه بــا کار تیمی و 

مشارکتی.
برای اینکــه اهــداف درس پژوهی که 
همان ارتقای مهارت های حرفه ای معلمان 
به منظور بهبود یاددهی و یادگیری است 
محقق شود، رعایت نکاتی ضروری است؛ 

ازجمله:
- هر معلمی روش منحصربه فرد و امضای 

تدریس خاص خود را دارد.
- کار تیمی ارزشــمند، فرهنگ ســاز و 

پویاست.
- تمــام اقدامات و برنامه ریــزی دربارة 

معلمی است، نه معلم؛
- برای داشــتن کالســی جذاب و پویا 

می توان از خرد جمعی بهره برد؛
- سلســله مراتب اداری فراموش شود و 
مدیر بتواند به عنوان عضوی از تیم، بسیاری 

از موانع را مرتفع كند.
درس پژوهی به دنبال طرح یک مســئله 
شــکل می گیرد. مســئله ممکن اســت 
نوشتن و اجرای درست طرح درس باشد. 
یا می تواند انگیزه نداشــتن دانش آموزان 
به درس باشد. مسئله همچنین می تواند 
آموزش درســت فالن مبحــث در درس 
ریاضی باشد. به دنبال اجتماع دو یا چند نفر 
برای تشکیل یک تیم درس پژوهی، تقسیم 
کار بین آنان صورت می گیرد و تحقیق و 
پژوهش پیرامون مسئلة توافق شده آغاز و 
سپس طرح درسی به صورت تیمی نوشته 

می شود. در اجرای طرح درس، هر فردی 
مطابق با شرح وظیفة خود اقدام می كند 
و از اجرای عملیات فیلم برداری می شود. 
فیلم موردنظر بــا حضور اعضا که ممکن 
است متشــکل از مدیر، معاون و برخی از 
معلمان باشند، به نمایش در می آید و به 
نقد گذاشته می شود. چنانچه به تدریس 
مجدد نیاز باشد، تدریس انجام  می گیرد و 
سپس نقد تدریس و بازبینی و واکاوی های 
بی امان تا رسیدن به بهترین و کامل ترین 
تدریسی که مورد اجماع اعضای تیم باشد، 
ادامه خواهد یافت. آن رهیافتی که از این 
رهگذر نصیب اعضای تیم می شود، برای 
صاحب نظران بسیار حائز اهمیت است. در 

اینجا به شرح آن ها می پردازیم.

الف. یادگیری حین عمل
 برخالف بســیاری از برنامه ریزی های 
ضمن خدمت  دوره های  دســت اندرکاران 
که در ســال های اخیر بیشــتر به صورت 
غیرحضوری انجام می شوند، یا در خارج از 

مهار ت ها
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کالس درس صورت می گیرند، درس پژوهی 
اجرای زندة توأمان تدریس و بررسی نقادانة 
سبک و ســیاق آن اســت که در فضای 
واقعی و زندة کالس انجام می شود؛ بدون 
هیچ دســتکاری و آرایش صحنة نمایش. 
به همین خاطــر، درس پژوهی توصیف و 
اجرای واقعی »یادگیری حین عمل« است.

ب. یادگیری تیمی
 هریک از اعضای تیم وظیفه ای را بر عهده 
می گیرد و می كوشد آن را به بهترین وجه 
ممکن به فرجام برســاند. اقداماتی اعم از 
فیلم برداری از روند تدریس، رصد کشش ها 
و کنش های دانش آموزان در کالس، پایش 

چگونگی اجرای طرح درس و...
پس از اجرا، همگان احساس می کنند در 
تجربة نهایی سهیم هستند. امروزه یادگیری 
و عملکرد مشارکتی نه تنها در مدرسه، بلکه 
در همة عرصه های اجتماعی نیز تشویق و 
تحسین می شــود. اجرا و ممارست آن در 
مدرسه می تواند نخستین پلکان گفتمان 
فرهنگ سازی کارهای تیمی و مشارکتی 

لحاظ شود.

پ. شکل گیری رفتارها و تولید دانش 
حرفه ای

 در طول اجرا که ممکن است دو یا چند 
جلســه را در بر بگیرد، اعضای تیم الزامًا 
باید مدارا، شکیبایی، روحیة نقدپذیری و 
شیوه های نقد درست را بارها تمرین كنند، 
اندیشه های یکدیگر را به چالش بكشند و 
در دفاع از عقاید خود نقدهای جدی وارد 
كنند. حاصل کار، شکل گیری رفتار و گفتار 
حرفه ای بین اعضای تیم است. چون همة 
این موارد دربارة یک موضوع علمی شکل 
می گیرند، به پدیدآمــدن دانش حرفه ای 
معلمی و تخصصی درس موردنظر منجر 
می شوند که بسیار اهمیت دارد؛ به خصوص 
آنکه همة این مراحل بر جمع آوری داده ها 
و شواهد کالس درس مبتنی هستند. به 
همین علت، دکتر سرکارآرانی درس پژوهی 
را عبارت از ترسیم DNA آموزش می داند 

)سركارآراني، 1394(

ت. هم افزایی خانه و مدرسه
 در درس پژوهــی، هــم دانش آموزان و 
هم والدین می توانند به عنوان اعضای تیم 

مشــارکت كنند. رفته رفته بــا حضور در 
جلســات متعدد، در جریان کار، به عنوان 
شرکای حرفه ای معلمان قلمداد می شوند 
و از این رهگذر بر بسیاری از دشواری های 
پیچیدة یاددهی و یادگیری وقوف خواهند 
یافت. فراهم آمدن  چنین فرصتی، جز در 

سایة اجرای درس پژوهی ممکن نیست.
در کنــار فوایــد علمی کــه از رهاورد 
درس پژوهی نصیب آموزش می شــود، به 
جهات اجتماعی نیز بــرای درس پژوهی 
مزایایی مترتب است که برخی از آن ها به 

اجمال عبارت اند از:
 کســب مهارت های گفت وگو که از 
شاخص های توسعه یافتگی جوامع مدرن 
محســوب می شــود و چون از حلقه های 
مفقوده در نظام آموزشــی ماست، محیط 
بیرون از مدرسه، یعنی اجتماع، نیز به شدت 

از آن متأثر و رنجور است.
 شکل گیــــری کالس هــای درس 
شیشــه ای که در های آن همــواره روی 
والدیــن و معلمــان دیگــر، به خصوص 

نومعلمان، باز است.
 حرکت از آموزش به سوی کیفیت و 
بهبود آموزش، به نحوی که کیفیت آموزش 

به دغدغه ای اجتماعی تبدیل شود.
بــر این اعتقاد نیســتیم که بــا اجرای 
درس پژوهــی انقالبی در آمــوزش ایجاد 
خواهد شــد، بلکه این نــگاه نوین در پی 
آن است كه معلمانی حرفه ای تربیت كند 
که یادگیرندگان حرفــه ای مادام العمری 
هستند. به نحوی که او از اقدامات خود در 
کالس درس نتیجــه ای مطلوب تر حاصل 
كنــد و دانش آموزان نیــز از بودن در این 
کالس ها لذت ببرند. درس پژوهی بستری 
فراهم می کند تا تجربة معلمان با سابقه و 
صاحب سبک به همکاران جدیدالورود و 
نومعلم منتقل شود و تعداد آن ها به تزاید 
بگــذارد. به خصوص مدیران از این رهگذر 

بهره های فراوان خواهند برد.
درس پژوهــی مهم ترین گام اساســی 
مدرسه محوری اســت که اجرای درست 
آن به کم شدن فاصله میان دنیای مدرسه 
و جهان خارج از مدرســه کمک شایانی 
خواهد كرد و در تبدیل مدرسه به سازمان 
یادگیرنده نقش اساســی خواهد داشت. 
برخالف بسیاری از پژوهش های آموزشی 
که کتابخانه ای هســتند و صرفًا نامی از 

مدرســه یدک می کشــند، درس پژوهی 
به دنبال حل مســائل فراروی معلمان در 
کالس واقعــی درس، با مشــارکت همة 
عوامل دخیــل در آموزش در فضای زندة 
مدرسه است. برخی بر این گمان هستند 
كــه درس پژوهی یا هر تحقیق و پژوهش 
دربارة آمــوزش، مادامی که به دنبال حل 
مسئلة آموزش در مدرسه نباشد، قابل اعتنا 

نیست.
تبدیــل  درس پژوهــی،  آرمان شــهر 
مدرسه های ممُلو از ســکون و رخوت به 
سازمان های یادگیرنده است. پیتر سنگه 
بر این باور اســت كه: مدرســه ها متحول 
نخواهند شــد، مگر اینکه به سازمان های 
یادگیرنده ای تبدیل شوند که در آن مدیر 
رهبر آموزشی تلقی می شود و با برنامه ریزی 
و مشارکت جویی همة ارکان مدرسه، تیمی 
واحد برای ارتقــای رفتارهای حرفه ای و 
الگوهای توسعة علمی و فرهنگی تشكیل 

خواهد شد.
با وجود تأکید فراوان اســناد باالدستی 
بر مفاهیمی چون معلم  آموزش وپرورش 
پژوهنده، یادگیری ســازمانی و... یا برنامة 
تعالی مدیریت که همة آن ها در سایه سار 
اجرای مواردی چون درس پژوهی قابلیت 
تحقــق خواهند یافت، متأســفانه اجرای 
علمی و عملی درس پژوهی با موانع زیادی 
نیز روبه روست که برخی از آن ها عبارت اند 

از:
 مدیرانی که کالسی سرشار از سکون 
و ســکوت را که در آن معلم ســخنرانی 
می کند و دانش آموزان گوش می سپارند، 

کالس واقعی می دانند.
 افرادی که از مهیا نبودن زیرساخت 
گالیه مندند. درحالی که درس پژوهی بیش 
از هر موضوعی، به باور برای تغییر نیاز دارد 
و بیش از آنکه سخت افزاری باشد، مقوله ای 

فرهنگی است.
 تبدیل نکردن شیوه های نوین آموزش 

به گفتمان برتر در آموزش وپرورش.
 باورنداشــتن افراد صاحــب نفوذ و 
تصمیم گیرندگان و تصمیم ســازان بدنة 
ادارات  آن  به دنبــال  و  ادارات کل  اداری 

نواحی و مناطق آموزشی. 
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