فصلنامه علمی پژوهشی تدریس
پژوهی
– سال پنجم– شماره اول
1396 بهار

Journal of Research in Teaching
Vol 5, No 1, Spring 2017

Reanalyzing principles that dominate
desirable performance of study learning
syllabus

واکاوی اصول حاکم بر اجرای مطلوب برنامه درسی
درسپژوهی

A. Farzan pour1, F. Nateghy2*, M. Seify3
3

Received Date: 2017/06/24

Purpose: The purpose of this study is recognizing
principles that dominate desirable performance of
study learning syllabus in elementary education in
attached baccalaureate period of education. This
research used qualitative approach framework and
phenomenology.
The method for collecting data was through deep
interview. For gaining essential data, we
interviewed with 10 faculties of study learning in
a subjective method in KHuzestan province.
Criterion for choosing these professors was their
achievement in teaching that were based on
formative evaluation scores, practical activity and
final exams of students, and then we chose the
best professors for interview. Data collected out of
interview were analyzed through subject coding
method.
Findings: 245 conceptual cods were derived in the
field of performed syllabus of study learning, then
they had been categorized into 5 components and
37 sun-components. The results showed that in
order to perform a successful syllabus for study
learning, it is essential to apply principals like
group work, interactive intuition, scientific
collectivity, responsibilities and professors
eligibility.
Key words: applied curriculum, study learning,
phenomenology.
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مقدمه و بیان مسأله
امروزه استانداردهای یادگیری در سطح جهانی ارتقا یافته و جوامع برای دستیابی به موفقیت ،به
کسب دانش و مهارتهای جدید در عرصههای مختلف نیازمند هستند .در چنین شرایطی ،معلمان
باید بتوانند همسو با تحوالت علمی و متناسب با نیازهای جامعه ،تواناییهای دانشی و روشی خود را
ارتقا داده و موقعیتهای یادگیری متنوعی را برای کسب عادات و مهارتهای یادگیری مادامالعمر از
سوی دانشآموزان تدارک ببینند .کسب این توانایی در دوران کودکی بیش از هر دوره دیگری دارای
اهمیت است؛ چرا که آنچه فرد در دوران نوجوانی و بزرگسالی انجام میدهد ،تحت تأثیر تجربیات
دوران کودکی است .بدیهی است که تحقق این امر تا حد زیادی به کیفیت برنامه درسی معلمان در
دوره کارشناسی ابتدایی و چگونگی آمادهسازی آنان وابسته است .این فرایند باید به معلمان کمک
کند تا عادت" فکور بودن "را در خود تقویت کرده و با دنبال نمودن تحوالت علمی و بهکارگیری آن در
عرصه عمل نقش خود را بهعنوان یادگیرنده مادامالعمر در توسعه حرفهای و نیز شناخت استعدادهای
دانشآموزان و هدایت آن ایفا کنند ( National Curriculum of the Islamic Republic of Iran,
.)2012
بهمنظور ایجاد توان خلق این فرصتهای یادگیری در معلمان ،دروس متنوعی در دوره
کارشناسی پیوسته آموزش ابتدایی گنجانده شده است .یکی از مهمترین اهداف دانشگاه فرهنگیان،
تربیت معلمان واجد شرایط و دارای صالحیت حرفهای و عقالنی است (Amin & Namkhah, 2010
 .)Khandagiدر دهههای اخیر پژوهش در برنامههای دانشگاه فرهنگیان از اولویت ویژهای برخوردار
شده است .تقریباً همه صاحبنظران و متخصصان تعلیموتربیت بر نقش و اهمیت برنامه درسی
تربیت معلم تأکید دارند و اصالح و تحول آن را از اولویتهای هر نظام آموزشی میدانند ( Aghili,
 .)2013واحد درسپژوهی که در سال تحصیلی  94-95برای نخستین بار دردانشگاه فرهنگیان ارائه
شده است؛ یکی از دروس تخصصی و الزامی این دانشگاه محسوب میگردد .هدف ارائة این درس
توسعة دانش آموزشی معلمان و افزایش قدرت و شایستگی ایشان برای مواجهه با مسائل فراروی
یاددهی -یادگیری است .درسپژوهی یک رویکرد برای توسعه حرفهای است که در ،آن معلمان با
یکدیگر در تدوین طرح درس پژوهشی ،اجرا و اعتباریابی آن همکاری میکنند .این رویکرد میتواند
ظرفیت شگرفی برای تحقق اهداف مدرسه بهعنوان سازمان یادگیرنده و بستری برای گفتگوهای
حرفـهای در باره آموزش ،تدریس و فرایندهای یاددهی-یادگیری در مدرسه فراهم سازد ( Course
.)syllabuses for undergraduate elementary education at Farhangian University, 2014
برخالف دیگر واحدهای توسعه حرفهای دانشجومعلمان که بهصورت فردی کار میشوند؛ در این
واحد گروهی از دانشجومعلمان با هم همکاری کرده و بهصورت تیمی به حل مسائل تدریس در
کالس درس میپردازند .بنابراین این واحد از دو جنبه برای دانشجومعلمان حایز اهمیت است .یکی
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تمرین کار تیمی و دوم آموزش و تمرین برای حل مسائل پیشروی کالس درس .این نکته را بایستی
در نظر داشت که این نتایج در صورتی عاید نظام آموزشی خواهد شد که برنامه درسی درسپژوهی
با اجرایی مطلوب همراه گردد .البته در این ارتباط نتایج تجربیات نشانگر آن است که متأسفانه در
نظام آموزش عالی ایران نیز همانند بسیاری از نظامهای آموزشی دیگر ،برنامههای درسی ،معموالً
بهصورت قصد شده است و آن چه که کمتر مورد توجه قرار گرفته برنامه درسی اجرا شده توسط
مدرسان است که از اهمیت بسزایی برخوردار است ( & Moameni Mahmoei & Karami
 .)Mashhadi, 2010در این ارتباط آیزنر ( )Eisner,1994معتقد است که در نظامهای برنامهریزی
درسی به ظاهر متمرکز نوعی سادهاندیشی نسبت به آنچه در عمل و اجرا اتفاق میافتد وجود دارد
و توجه کافی به شکلهای مختلفی که برنامه درسی قصد شده در جریان اجرا به خود میگیرد
مبذول نمیشود ،بنابراین میتوان اذعان داشت که تمایل به غفلت نسبت به پیچیدگیهای جریان
اجرا و عمل که آبشخور بسیاری از آفتها ،آسیبهاو شکستهایی است که نظام تعلیم و تربیت از
آن رنج میبرد را میتوان در این طرز تفکر جستجو کرد .اسچرر ( )Scherer, 2015اذعان میداردکه:
تدریس مشترک موضوعات و یا درسها ،کاری نیست که به سادگی بتوان آن را اجرا کرد .زیرا
چالشهای زیادی در این خصوص وجود دارد که به سادگی نمیتوان بر آنهاغلبه کرد .بنینگ هوف
( ) Beninghof, 2015بیان میدارد که :از سیال بودن تدریس و مواجهه با موقعیتهای غیرقابل
پیشبینی باید بهعنوان فرصتی برای عمق بخشیدن به یادگیری استفاده کرد .او وجود متخصصان
موضوعی را در کنار معلمان و تسهیم تجربة تدریس مشارکتی با دیگران را بسیار مفید ارزیابی
میکند .فوجی ( )Fuji, 2013اذعان میکند که تکالیف درسپژوهی ،با در نظر گرفتن تفکر
دانشآموزان پیشبینی شده و راهحلهایی طراحی میشود و درس از طریق بحث بعد از تدریس
مورد بررسی قرار میگیرد .در یک تحقیق میدانی ،فرایند درسپژوهی با هدف آزمودن درستی
روشهای یاددهی -یادگیری در برخی درسهای ابتدایی انجام گرفت .در گزارش این درسپژوهی،
بهبود آموزش دانشآموزان به تأیید رسید ( .)Suzuki, 2012روبرت ( )Robert, 2010اشاره میکند
که موقعیتهای مشارکتی و حمایتی مانند درسپژوهی میتواند موجب اصالح تجربههای آموزشی
معلمان شده و سطح خودکارآمدی تصوری آنها را بهبود بخشد .اکونور ()Oconnor, 2010
درسپژوهی از آنجا که حیطههای متنوعی از تعلیم وتربیت ازجمله برنامة درسی ،توسعة حرفهای
معلمان ،همکاری و مشارکت معلمان در امر آموزش و یادگیری را متأثر ساخته است ،احتمال
موفقیتش بیشتر است و مورد توجه متخصصان قرار گرفته است .سیبالد ( )Sibbald, 2010در مطالعه
پیگیری پژوهش خود مشاهده کرد که با اجرای درسپژوهی خودکارآمدی تصوری معلمان به اندازهای
افزایش یافت که هر یک از شرکتکنندگان تالش کردند در مدرسة خودشان گروههای درسپژوهی
تشکیل دهند .شعبانی ( )Shaabani, 2004معتقد است که کیفیت تربیت معلم و کیفیت تدریس به
میزان بسیار زیاد به منابع آموزشی و بهویژه برنامة درسی بستگی دارد .برنامة درسی تربیت معلم،
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برنامهای است که نتیجه آن تربیت و پرورش معلم و هدف آن ،توسعة ظرفیت حرفهای مربیان به
منظور خلق فرصتهای یادگیری است که در آن امکان بهکارگیری تجربیات شخصی و آزادی عمل
یادگیرنده برای دستیابی به دانش پایه ،پرورش مهارتها ،باورها و گرایشهایی که زمینهساز عمل و
تداوم عمل یادگیرنده در دستیابی به شایستگیهای موضوعی و تربیتی در نظام آموزشی است را
فراهم میکند .برای دستیابی به این شایستگیهای حرفهای واحدهایی مانند روایتپژوهی،
اقدامپژوهی و درسپژوهی و کارورزی ارائه میشود .آنچه از تحقیقات داخلی و خارجی میتوان
نتیجهگیری کرد این است که بیشتر این پژوهشها پیرامون اهمیت درسپژوهی و موفقیت آن
میباشند ولی بهدلیل جدید بودن این واحد درسی در دانشگاه فرهنگیان تاکنون تحقیقی پیرامون
نحوه اجرای این واحد و کشف اصول حاکم برآن انجام نشده است؛ بنابراین اهمیت این واحد،
ضرورت انجام این تحقیق را نشان میدهد .همچنین پژوهشهای بهعمل آمده گویای این مسأله
است که اجرای برنامه درسی جریانی پویا است؛ نتایج تحقیقات نشانگرآن است که برنامه درسی
قصد شده خواهناخواه تحت شرایط ویژه محیط اجرا دستخوش تغییراتی میگردد که دامنة تغییرات
آن از تغییرات محدود تا آنجا پیش میرود که میتوان برنامه درسی را مصنوع مدرس و محیط
دانست (.)Hajitabar Firouzjayi & Maleki& Ahmadi, 2016
لذا جهت تحقق اهداف قصد شده برنامه درسی درسپژوهی الزم است که اجرا براساس اصولی
صورت گیرد .اصولی که کشف آنها کمتر موضوع پژوهشی قرار گرفته است .لذا پژوهش حاضر
بهمنظور پرکردن این خالء مطالعاتی طراحی و به مرحلة اجرا گذاشته شد .این پژوهش بهدنبال
پاسخگویی به این سؤال بوده است که اجرای مطلوب برنامه درسی درسپژوهی با حاکمیت چه
اصولی امکانپذیر است؟
روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است و از آنجا که قصد اصلی پژوهش درک تجارب اساتید در
یک اجرای موفق برنامه درسی درسپژوهی بوده است ،از روش کیفی پدیدارشناسی استفاده شد.
پدیدارشناسی یک مقولة فلسفی و روش تحقیق است که برای درک پدیدهها از طریق تجارب انسانی
گسترش یافته است .این روش تحقیق بهدنبال روشن کردن ساختار و جوهرة پدیدههای تجربه شده
است و کیفیت دقیق آن با تجزیه و تحلیل افراد صورت میگیرد .جامعة مورد مطالعة این پژوهش را
کلیة اساتید استان خوزستان که سابقة تدریس درسپژوهی درشناسنامة کاری خود داشتند تشکیل
داد .نمونهگیری از میان اعضاء جامعه مبتنی بر هدف بوده است (مالک انتخاب این اساتید میزان
موفقیت ایشان در امر تدریس بود که براساس نمرات ارزشیابی تکوینی ،ارعملی و آزمون پایانی
دانشجویانشان مورد ارزیابی قرار گرفت لذا بهترینها انتخاب شدند) و تا اشباع دادهها (دریافت
نکردن اطالعات و دادههای جدید) ادامه داشت که در نهایت تعداد شرکتکنندگان در پژوهش به ده
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نفر رسید .بهمنظور جمعآوری اطالعات از مصاحبههای عمیق و ژرفنگر استفاده شد .مدت مصاحبه
بهطور متوسط  50دقیقه بود .کلیة مصاحبهها ضبط شد و بعد دقیقاً مکتوب شدند .پس از تجزیه و
تحلیل متن هر مصاحبه و کدگذاری آنها و بیرون کشیدن مضامین موردنظر ،مصاحبة بعدی انجام
شد .برای تجزیه و تحلیل دادهها از روش پیشنهادی اسمیت ( )1995استفاده شده است .اسمیت سه
مرحله را برای تحلیل دادهها در روش پدیدارشناسی پیشنهاد کرده است :الف– تولید دادهها ب-
تجزیه و تحلیل دادهها (این مرحله شامل مراحل فرعی است -1 :مواجة اولیه ،خواندن و بازخوانی
یک مورد  -2تشخیص و بر چسبزدن به مقولهها  -3لیست کردن و خوشهبندی مقولهها  -4ایجاد
یک جدول خالصهسازی ج -تلفیق موردها.
در این پژوهش پس از انجام مصاحبهها (مرحلة اول ،تولید دادهها) بالفاصله محتوای آن مکتوب و
تحلیل آن آغاز شد .در مرحلة دوم یعنی تجزیه و تحلیل دادهها ،ابتدا هریک از متون مکتوب شده با
دقت خوانده و بازخوانی شدند و مضامین یا برداشتهای اولیه در گوشهای از متن پیاده شده نگاشته
و کدگذاری شدند که شامل برخی تداعیها ،پرسشها ،مفاهیم و غیره بود و به ذهن پژوهشگر خطور
میکرد و میتوانست در مراحل بعدی استفاده شود .سپس مضامینی که میتوانست معرف
بخشهایی از متن (معموالً یک یا چند جمله) باشد تعیین و ثبت شدند (مرحلة ب ،)2 -در مراحل
بعدی (ب 3-و ب )4-عمل لیست کردن و کدگذاری ،خوشهبندی مقولهها (مضامین اصلی و فرعی)
صورت گرفت؛ بهطوریکه برای محتوای هریک از مصاحبهها یک جدول خالصه تشکیل شد .در
آخرین مرحلة اصلی (مرحلة ح) ،برای تلفیق موردها و یا مضامین ،همة جدولها کنار هم قرار
گرفتند و از طریق غوطهوری در دادهها ،مقایسة مداوم و شناسایی مشابهتها و تفاوتها ،مقولهها و
مضامین کلی و جزئی در یک جدول استخراج شدند .دادههای این جدول مبنای گزارش یافتههای
پژوهشی شد .بنابراین برای این پژوهش از انواع کدگذاری استفاده شده است .در این پژوهش سعی
گردید که با لحاظ مواردی همچون حسن ارتباط و جلب اعتماد مشارکتکنندگان در تحقیق،
بررسی مداوم دادهها ،تجزیه و تحلیل دادههادر اولین فرصت پس از اتمام هر مصاحبه و بازخورد آن
به مصاحبهها ی بعدی و نیزاستفاده از بازخورد آن برای تعیین کفایت دادهها و افزایش تعداد
مصاحبهها ،بازنگری اساتید و استفاده از نظر اصالحی آنان و مرور برخی از مقولههای استخراج شده
با تعدادی از شرکتکنندگان بر صحت و تأثیرپذیری دادههای پژوهش بیفزاید.
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جدول ( :)1مشخصات اساتید مشارکتکننده در مصاحبه
جنسیت

رشته تحصیلی

مصاحبه

درصد

0

100

30

50

20

20

60

20

60

40

20

60

20

زن

فراوانی

0

10

3

5

2

2

6

2

6

4

2

6

2

مرد

زیر  40سال

بین  40تا  50سال

باالی  50سال

فلسفه تعلیم وتربیت

برنامهریزی درسی

آموزش ابتدایی

کارشناسی ارشد

دکترای تخصصی

زیر ده سال

بین ده تا بیست سال

باالی بیست سال

مشخصات اساتید مشارکتکننده در

سن

مدرک
تحصیلی

سابقه تدریس

یافتههای پژوهش
با انجام این پژوهش  245کد مفهومی بهدست آمد که کدهای مربوط به اصول حاکم بر اجرای موفق
درسپژوهی از آنها استخراج شدند .این مفاهیم  5مؤلفه اصلی هستند که شامل :کار تیمی ،تدریس
تعاملی ،تفکر تعاملی ،جامعیت علمی ،مسؤولیتها و ویژگیهای اساتید بوده و این مؤلفههای اصلی
به  36زیر مؤلفه طبقهبندی شدهاند .نمودار زیر اصول حاکم بر اجرای مطلوب برنامه درسی
درسپژوهی را به وضوح نشان میدهد.

نمودار ( :)1اصول برنامه درسی اجراشده درسپژوهی

 .1ضرورت حاکمیت کار تیمی
در ذیل به بخشهایی از متن چند نمونه از مصاحبهها که مؤلفههای کار تیمی از آنها استنتاج شده
است ،اشاره گردیده است.

فصلنامه تدریس پژوهی

سال پنجم ،شمارة اول ،بهار 133 1396

صبوری :یکی ازمشارکتکنندگان اذعان میدارد که :از آنجا که بخش اعظم اهداف این درس در
قالب کار تیمی تحققپذیر هستند در کالسهای درس خودم سعی نمودم که دانشجویان را به
داشتن سعة صدر در مقابل آرا و نظرات دیگر دوستانشان تشویق نمایم .یکی دیگر از
مصاحبهشوندگان اشاره میکند که در کالسهای درس من دانشجویان در کارهای گروهی ملزم
بودند که در برخورد با نظرات مخالف خود صبور بوده و در صورت داشتن دالیل منطقی ،طرف مقابل
خود را مجاب نمایند.
اعتماد به گروه :یکی از مصاحبهشوندگان در مصاحبه خود تأکید میکند که کارهای تیمی در کالسم
را بهگونهای رهبری کرده و می کنم که حس اعتماد نسبت به یکدیگر در میان دانشجویان در هر
گروه موج میزند .مشارکتکنندة دیگر بیان میدارد که در گروههای درسی من زمینة همدلی و
اعتماد به یکدیگر برقرار بود.
همافزایی :یکی از مشارکتکنندگان در مصاحبه خود اذعان میدارد که زمینهای را در کار در گروهها
فراهم کرده بودم که هر کس که اطالعات جدید و بیشتری در ارتباط با طرحهای درسپژوهی داشت
بدون داشتن بخل در اختیار سایر دانشجویان قرار میداد و لذا این امر باعث همافزایی اطالعات آنها
میشد.
شراکت در رهبری :یکی دیگر از مصاحبهشوندگان تأکید دارد که علت موفقیت کالس درس خود را
در این میدانم که در کارهای گروهی رهبری گروه تنها در دست یک نفر نبود بلکه همة اعضاء گروه
در تعیین جهت حرکت و فعالیتهای پیش رو گروه با یکدیگر همکاری داشتند .دیگر مشارکتکننده
اشاره میکند که رهبری درگروه کاری به شخص معینی واگذار نشده بود ،بلکه همة دانشجویان به
سرانجام رساندن تکالیف محوله به یک اندازه مسؤول بودند.
مسؤولیت مشترک :یکی از مصاحبهشوندگان تأکید دارد که در کالس درس من چون همه حق
اظهارنظر داشتند ،لذا همه در انجام درست تکلیف واگذار شده احساس مسؤولیت میکردند و
دیگری بیان میدارد که یکی از دالیل توفیق کالس درس خود را در این میدانم که با نظارت
صحیح بر فعالیتهای دانشجویانم در گروههای کاری حس مسؤولیتپذیری را نسبت به تکالیف
واگذار شده به گروه را در ایشان ایجاد و توسعه دادم.
هیجان جمعی :یکی از مشارکتکنندگان اذعان میدارد که در کالس درس من شور گروهی جهت
پیشبرد اهداف بر قرار بود و دیگری اذعان میدارد :از آنجا که فکر میکردم جهت تحقق اهداف در
یک گروه کاری نیاز به شور و هیجان است لذا سعی میکردم از طرق مختلف به این مسأله دامن
بزنم ،بهعنوان مثال نمرة گروه را میانگین نمرات کل افراد تشکیلدهندة گروه قرار میدادم.
سهیم شدن در یک تولید :یکی از مصاحبهشوندگان در مصاحبه خود بیان میدارد که در گروههای
کاری تشکیل شده در کالس من تمامی اعضاء گروه خود را در تولید دانش حرفهای سهیم میدانند
و ایجادکنندة دانش حرفهای هستند.
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بعد از مصاحبه با اساتید و تجزیهوتحلیل مصاحبهها ،مفاهیمی دربارة کار تیمی استخراج شد که
شامل  7زیر مؤلفه کد مفهومی کار تیمی میباشند که در نمودار زیر نشان دادهاند.

نمودار ( :)2زیرمؤلفههای استخراج شده از کار تیمی

درسپژوهی الگوی عملی بازبینی مداوم الگوهای ذهنی و بازاندیشی مشارکتی عمل کارگزاران
آموزشی و الگویی مؤثر برای بهبود مستمر آموزش در مدرسه محسوب میشود ( tigler& Hibert,
 .)2011درسپژوهی بر فرایند یادگیری گروهی و بهسازی مستمر (تدوین برنامه ،اجرا ،بازبینی و
بازاندیشی ،یادگیری و ترویج یافتهها) مبتنی است و فرصتی برای سهیم شدن کارگزاران آموزشی در
تجربههای یکدیگر را فراهم میآورد ( .)Ministry of Education, 2014این مدل پژوهش در کالس
درس عمالً بر چرخة یادگیری گروهی ،کیفی ،مشارکتی و مداوم کارگزاران آموزشی شامل مراحل
پنجگانه (تبیین مسأله ،طراحی ،عمل ،بازاندیشی و یادگیری) استوار است .ابتدا معلمان مسایل
آموزشی را بررسی میکنند و سؤاالت پژوهش در کالس درس را تبیین میکنند .سپس طرحی برای
انجام پژوهش مشارکتی خود پیشنهاد میکنند .آنگاه آن را به اجرا میگذارند و در عمل روند اجرا
را به دقت مشاهده میکنند ،سپس به ارزیابی و بازبینی فرآیند عمل انجام شده میپردازند .در این
فرآیند ،یادگیری معلمان از یکدیگر بهصورت تیمی سازماندهی میشود و در عمل ،ظرفیت مدارس
برای تولید و بهکارگیری دانش حرفهای در مدرسه و گسترش امکان تغییر خود -پایدار1و مستمر
افزایش مییابد ( .)Sarkararani,2011بنابراین درسپژوهی روش پژوهشی مشارکتی و تیمی معلمان
در کالس درس است که ازآن بهعنوان سودمندترین ،کاربردیترین و مؤثرترین برنامة پرورش
1. Self-sustainable change
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حرفهای معلمان یاد کردهاند .توانایی برقراری ارتباط مؤثر یکی از شاخصهای مهم تدریس اثربخش
است و طبعاً میتواند تابعی از ویژگیهای شخصیتی و علمی استاد باشد .ویژگیهای متعدد مانند
گشادهرویی برخورد مثبت و انرژیدهنده و میل بر هدایت شیوایی و قدرت بیان ،وضوح مطب،
ویژگیهای فردی و رفتاری ،مشارکت و سهیم نمودن دانشجویان در موضوعات آموزشی ،میتواند در
برقراری ارتباط مؤثر باشد ،زیرا اعتماد بهنفس و انگیزة یادگیری را در دانشجو افزایش میدهد
(.)Esfandiari, 2001
بنابراین طبق تحقیق بهعمل آمده از مصاحبه با اساتید ،پژوهشگر به این نتیجه رسید که کار
تیمی توسط اساتید و دانشجویان در درسپژوهی چه در کالس درس دانشگاه با اساتید و چه در
مدرسه با دانشآموزان سبب صبوری در افراد تیم شده و با جلوگیری از اضطراب افراد گروه ،هیجان
جمعی را برای آنها به ارمغان میآورد .در این روش افراد تیم باید به هم اعتماد داشته باشند و همه
با هم کار گروه را به میبرند و هر کدام کار مربوط به خود را در کنار افراد گروه رهبری میکند .این
کار باعث مسؤولیت مشترک و همافزایی برای افراد تیم شده و در نهایت همه با هم در یک تولید
مشترک سهیم میشوند.
 .2ضرورت حاکمیت تدریس تعاملی
در ذیل به بخشهایی از متن چند نمونه از مصاحبهها که مؤلفههای تدریس تعاملی از آنها استنتاج
شده است ،اشاره گردیده است.
هماندیشی :یکی از مشارکتکنندگان بیان میدارد که بهمنظور عمق بخشیدن به یادگیری
دانشجویان نسبت یه موضوعاتی مانند فهم ضرورت و اهمیت درسپژوهی ،فرآیند درسپژوهی و ...از
هماندیشی دانشجویان بهره میگیرم .مصاحبهشونده دیگر تأکید دارد که به هیچوجه ریاست کالس
درس را به عهده ندارم بلکه آن را رهبری میکنم در واقع این دانشجویان من هستند که با مشارکت
گذاشتن افکارشان به مشکالتی که در مسیر طراحی و اجرای برنامه درسپژوهی پیش میآید ،فائق
میگردند.
تعامل گروهی :یکی از مشارکتکنندگان اذعان میدارد که بهمنظور تدریس درسپژوهی همانطور
که در سرفصل درس نیز آمده است به هیچوجه از آموزش مستقیم استفاده نمیکنم ،بلکه با تشکیل
کار گروههای دانشجویی زمینة تعامل گروهی در مسیر تحقق اهداف درس را فراهم مینمایم.
دیگری تأکید دارد که به نظر من بهترین روش یاددهی -یادگیری جهت تدریس درسپژوهی
بهرهگیری از تعامل گروهی است.
فعالیتهای گروهی :یکی از مشارکتکنندگان بیان میدارد که فکر میکنم راز موفقیت کالس درس
من فعالیتهای مؤثر دانشجویانم در گروههای کاری است و دیگری تأکید دارد که تجربیات تدریسم

  136واکاوی اصول حاکم بر اجرای مطلوب برنامه درسی...

به من میگوید که بهترین راه برای اینکه دانشجویانم به دانش عملی در زمینة درسپژوهی برسند
شرکت دادن آنها در فعالیتهای جمعی است.
خلق فرصتهای تفکرگونه :یکی از مشارکتکنندگان اذعان میدارد که دانشجویان در کالس درس
من در انتخاب زمینه پژوهشی برای فعالیت گروه آزادی کامل دارند و دیگری تأکید میکند که من
در زمینة انتخاب زمینه پژوهشی برای فعالیت گروه ،تعریف مسأله و انتخاب موضوع ،پیشبینی
شرایط و نیازمندیهای اجرای درس نقش رهبری را در کالسهای درس خود دارم و فرصت تفکر و
ارائه را برای دانشجویان خود مغتنم میشمارم.
پویایی کالس :یکی از مشارکتکنندگان بیان میدارد که پویایی کالس درس خود را دلیل موفقیت
کالس درس خود در تحقق اهداف میدانم.
مقابله با ناکامی :یکی از مصاحبهشوندگان تأکید دارد که در گروههای کاری تشکیلشده زمینهای را
فراهم میآورم که تمامی دانشجویان براساس توانشان زمینة پیشرفتشان فراهم شود؛ لذا هیچکس در
گروهها احساس ناکامی نمیکنند.
مقابله با اضطراب و استرس فردی :یکی از مشارکتکنندگان اشاره میکند که سعی میکنم با
برقراری یادگیریهای مشارکتی و ارائههای گروهی با اضطراب فردی دانشجویانم در ارائة فردی
مهارتهای مورد هدف مقابله نمایم.
مقابله با هیجانهای شدید دیگران
یکی از مشارکتکنندگان اذعان میدارد که :یکی از دالیل موفقیت من در زمینة تدریس انتخاب
مناسب دانشجویان جهت شرکت در گروهها است؛ همواره سعی مینمایم دانشجویانی که آرامترند با
دانشجویان مضطرب و دارای هیجان زیاد با یکدیگر گروهبندی نمایم تا دانشجویان دارای صعة صدر
با دعوت دوستانشان به آرامش تا حدی از هیجانات دانشجویان ناآرام بکاهند.
ایجاد روابط بینفردی :یکی از مصاحبهکنندگان اذعان میدارد که اگر میخواهیم در تدریس
تعاملی موفق باشیم میبایست روابط بینفردی را در کالسهای درس تقویت نمائیم.
بعد از مصاحبه با اساتید و تجزیهوتحلیل مصاحبهها ،مفاهیمی دربارة ضرورت حاکمیت تدریس
تعاملی استخراج شدکه شامل 10زیرمؤلفه کد مفهومی میباشند که در نمودار زیر نشان داده
شدهاند.
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نمودار ( :)3زیرمؤلفههای استخراج شده از تدریس تعاملی

درسپژوهی تمرین آمادگی برای دستیابی به بهترین روش تدریس است که توسط فعالیتهای
گروهی در جلسات درسپژوهی سازمان داده میشود ( .)Sarkararani, 2011: 35این فرایند
رویکردی داوطلبانه در گروههای معلمان است که با هدف بهبود سبک تدریس انجام میگیرد
( .)Eisuke, 2012: 181این شیوه ،ایدهای جهانی برای بهسازی و پویایی آموزش و غنیسازی
یادگیری است و همگان را به هماندیشی تشویق میکند و میتواند به تغییرات مثبتی برای مقابله با
استرس و اضطراب منجر شود .به زبان ساده میتوان درسپژوهی را مشاهدة کالس توسط همکاران
و نقد آن تعبیر کرد .این روش زمانی مؤثر است که منجر به اصالح طرح درس و خلق ایدهای نو و
فرصتهای تفکرگونه برای تدریس شود .البته این نکته قابل توجه است که درسپژوهی واقعی در
کالس درس و با مخاطب دانشآموز شکل میگیرد .بهزعم بختیاری تدریسپژوهی صحیحتر از
درسپژوهی است؛ زیرا در زمان انجام آن ،معلم به فکر بهبود و اصالح تدریس و معلمی خود و تعامل
با دانشآموزان است .حتماً در تدریسپژوهی ،معلم هم رشد میکند و یاد میگیرد و به رشد حرفهای
همکارانش نیز کمک میکند ( .)Bagheri, 2016: 36بنابراین درسپژوهی ،الگویی اثربخش برای
اندیشه ،عمل و پژوهش و پویایی در نحوة طراحی و سازماندهی گفتمان و تعامل در کالس است
( )Sarkararani, 2011همچنین مدلی اثربخش برای خلق محیطی شوقانگیز برای یادگیری
برنامههای درسی است ( .)Bahrami Hidji & Morsali,2012بنابراین با استفاده از تدریس تعاملی
استاد با دانشجویان در کالس درس دانشگاه میتوان دانشجویان را به هماندیشی و تعامل گروهی
تشویق کرد .فضای پویایی را در کالس ایجاد کرده و تا با استفاده از روابط بینفردی مثبت و مقابله
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با هیجانهای شدید و در محیطی دور از استرس به مقابله با ناکامی پرداخته و ضمن برنامهریزی
گروهی طرح را در کالس درس مدرسه با دانشآموزان به مرحله اجرا بگذارند .در این پژوهش نیاز
است که چه در مدرسه و چه در کالس دانشگاه فرصتهای تفکرگونه برای دانشجویان و
دانشآموزان فراهم میگردد.
 .3ضرورت حاکمیت تفکر تعاملی
در ذیل به بخشهایی از متن چند نمونه از مصاحبهها که مؤلفههای تفکر تعاملی از آنها استنتاج
شده است ،اشاره گردیده است.
تفکر انتقادی :یکی از مشارکتکنندگان اشاره میکند که میبایست در طول فرآیند آموزش
درسپژوهی توان نقد نحوه اجرای طرح درس پژوهشی در کالس درس در دانشجویان ایجاد گردد.
تفکرخالق :یکی از مصاحبهشوندگان تأکید دارد که بهمنظور دستیابی دانشجویانم به راهحلهای
بدیع و خالقانه در ارتباط با نحوة اجرای بهینه طرح درس پژوهشی زمینة رشد و بروز خالقیت را در
آنها فراهم میآورم .همچنین دیگر مصاحبهشونده تأکید دارد که شما اگر نظارهگر کالس درس من
باشید شاهد تحلیل خالقانة نتایج اجرای درسپژوهی خواهید بود.
حل مسأله جمعی :یکی از مصاحبهشوندگان بیان میدارد که در کالس درس من حل مسأله جمعی
محوریت تعامالت فکری دانشجویانم را تشکیل میدهد.
فرصتهایی برای تفکر :یکی از مشارکتکنندگان اذعان میکند که علت موفقیت دانشجویان خود را
در این میدانم که در تعامالت فکری حادث شده در گروههای کاری در ارتباط با بخشهای مختلف
آموزش درسپژوهی فرصت تفکر برای همة دانشجویانم فراهم است.
راهحلهای مختلف :یکی از مصاحبهشوندگان تأکید دارد که به نظرم در کالسهای تدریس
درسپژوهی میبایست فرصتهای ایجاد شده جهت تعامالت فکری در گروههای کاری منجر به ارائة
راهحلهای مختلف گردد.
توانایی تحلیل اطالعات :یکی از مشارکتکنندگان اشاره میکند که در کالسهای درس من سعی
میگردد که با درگیر کردن دانشجویان در افکار یکدیگر بر توان تحلیل اطالعات توسط آنها افزوده
گردد.
بعد از مصاحبه با اساتید و تجزیهوتحلیل مصاحبهها ،مفاهیمی دربارة تفکر تعاملی استخراج شد
که شامل  6زیرمؤلفه کد مفهومی میباشند که در نمودار  4نشان داده شدهاند.
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نمودار ( :)4زیر مؤلفههای استخراج شده از تفکر تعاملی

ارزیابی دادههای پژوهشی سرکارآرانی در کشورهای آمریکا ،سنگاپور ،هنگ کنگ ،چین،
انگلستان و جمهوری اسالمی ایران نشان میدهد که درسپژوهی مدلی اثربخش برای خلق محیط
شوقانگیز برای یادگیری در مدرسه است .براساس دادههای پژوهشی سرکارآرانی ،اجرای این مدل
در کالسهای درس ریاضی و علوم دراین کشورها ،نشان میدهد که دانشآموزان و معلمان آنها
فرصتهای ارزشمندی برای تجربه و یادگیری در مدرسه بهدست آوردهاند .بسیاری از آنها
درسپژوهی را عاملی برای بهسازی ارتباط کالمی میان دانشآموز و معلم میدانند و تالش معلمان
خود را برای بهبود تدریس قابل ستایش میدانند .معلمان از طریق درسپژوهی ،بهعنوان مدلی
اثربخش برای پژوهش در مدرسه ،یاد میگیرند که چگونه از یکدیگر بیاموزند ،در تجارب آموزشی و
تربیتی یکدیگر سهیم شوند .آنها بدینترتیب میتوانند با بازاندیشی در رفتارهای آموزشی خود،
راههای بهتری برای یاد دادن و یادگرفتن بیابند و به تولید دانش حرفهای بپردازند .درسپژوه ،با
درگیر ساختن معلمان در فرایند تبیین مسأله ،طرح نقشه ،عمل ،مشاهده ،بازاندیشی و بازنگری،
فرهنگ مشارکتی حرفهای و حل مسأله جمعی را ار تقا میدهد .این فرایند یادگیری ،به تغییر
فرهنگ مدرسه کمک میکند و محیطی انعطافپذیر برای دستیابی به یادگیری سازمانی را توسعه
میبخشد .معلمان بسیاری گزارش کردهاند که «درسپژوهی پیشفرضهای آنها را نسبت به نحوة
تفکر دانشآموزان»« ،مشارکت آنها در کالس درس» ،فرایند یاددهی ،یادگیری تغییر داده است و
آنها یاد گرفتهاند که چگونه در عمل روش تدریس خود و شیوههای مدیریت کالس درس را بهبود
دهند .از سوی دیگر ،مدیران مدارس نیز گزارش دادهاند که درسپژوهی به ما یاری میرساند تا
شیوه مدیریت مدرسه خود را از مسؤولیت و اختیار فردی و کنکاش بیاثر به روش مشارکتی و
مسؤولیتپذیری جمعی تغییر دهیم .بسیاری از مدیران آموزشی که درسپژوهی را اجرا کردهاند؛ بر
این باورند که انجام درسپژوهی از تفکر سیستماتیک حمایت میکند و به بهبود فرایند آموزش و
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یادگیری مستمر از طریق طراحی ،اجرا و ارزیابی روشهای عمل حرفهای در فعالیتهای کالس
درس کمک میکند .عمل فکورانه و مبتنی بر پژوهش در واقع مجموعهای ازمهارتها و تواناییها را
معرفی میکند که فرد را در یک موضع انتقادی برای حل مشکالت و مسایل قرار میدهد ( Saki ,
 )2010درسپژوهی در مسیر تحقق یک معلم فکور و پژوهنده گام برمیدارد .درسپژوهی موقعی
شروع می شود که معلمان بر یک هدف مشترک برای بهبود به توافق برسند .درسپژوهی به ما
گوشزد میکند که در بلندمدت ،کیفیت یادگیری دانشآموزان بستگی به کیفیت همکاری در یک
مدرسه ی پر از معلم دارد و معلمی که مدام یاد میگیرد میتواند خوب یاد بدهد ( & Bakhtiari
.)Mosadeghi Nik, 2015
در حین کار ،تیم درسپژوهی باید تفکر تعاملی داشته باشند؛ زیرا با تفکر تعاملی ،تفکر خالق
افراد تحریکشده و راهحلهای مختلفی برای مسأله شناخته شده ارائه میشود و با ایجاد
فرصتهایی برای تفکر در مورد راهکارها و راهحلهای ارائه شده از طرف افراد تیم ،توانایی تحلیل
اطالعات در افراد باال رفته تفکر انتقادی نیز در آنان پرورش مییابد و بنابراین به حل مسأله بهصورت
جمعی نائل میآیند .کار معلمی با ادراک دقیق همراه موقعیت همراه است و البته چنین درکی
چشم تیزبین الزم دارد.
 .4ضرورت حاکمیت جامعیت علمی
در ذیل به بخشهایی از متن چند نمونه از مصاحبهها که مؤلفههای جامعیت علمی از آنها استنتاج
شده است ،اشاره گردیده است.
بینش عملی :یکی از مشارکتکنندگان اشاره میکند که :یکی از بروندادهای کالس درس من ،رشد
بینش عملی در دانشجویانم میباشد.
درک موقعیت :یکی از مصاحبهکنندگان تأکید میکند که به نظر من از جهت اینکه دانشجویان
میبایست در انتخاب زمینه پژوهشی برای فعالیت گروه آزادانه اقدام نمایند .لذا میبایست توان درک
موقعیتهای مختلف در آنها رشد یابد کاری که من در کالسهای درس خود بدان بها میدهم.
شبیهسازی کالس درس:
یکی از مشارکتکنندگان اذعان میکند که از آنجا که دانشجویان ملزمند پس از تدوین برنامه
درسپژوهی در صورت عدمدسترسی به کالسهای درس واقعی به اجرای آن در موقعیتهای
مشابهسازی شده با شرایط کالس درس بپردازند؛ لذا میبایست گروههای کاری توان ایجاد این
شرایط را داشته باشند.
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پیوند نظر و عمل:
یکی از مصاحبهکنندگان بیان میکند که :به نظرم پیش شرط دستیابی به موفقیت در آموزش
درسپژوهی خود ایجاد پیوند میان دانش نظری دانشجویان به محیط عمل است؛ کاری که من با
جدی گرفتن فعالیتهای عملکردی سعی نمودم ایجاد کنندة آن در دانشجویانم باشم .
انسجام :یکی از مشارکتکنندگان اشاره میکند که علت موفقیت دانشجویانم را در انسجام
فعالیتهایشان از طراحی مسأله ،تا طراحی و تدوین برنامه درسپژوهی و سپس اجرای آن و تأثیرش
و . .میدانم.
مفاهیمی که از مصاحبه با اساتید در ارتباط با جامعیت علمی استخراج شدند شامل  5زیر مؤلفه
میباشند؛ که در نمودار زیر نمایش داده شدهاند.

نمودار ( :)4زیرمؤلفههای استخراج شده از جامعیت علمی

فرناندز ( )Fernandez, 2008درسپژوهی را روشی برای آزمون درستی روشهای یاددهی-
یادگیری از طریق روش مشارکتی و نظامند میداند که با مسؤولیت معلمان طراحی و اجرا میشود.
درسپژوهی به این ترتیب روشی است که در آن معلمان با اکتشاف در موضوعات تدریس وی درک
موقعیت ،دانش مورد نیاز تدریس خود را میسازند .الیوت )Elliott, 2012(1درسپژوهی را مدل
آزمایشگاهی توسعة حرفهای معلمان میداند که بنابر توصیة جان دیویی 2بین نظریه و عمل آموزشی
پیوند برقرار میکند .دراین مدل دانش پداگوژیک محتوا تولید نمیشود؛ مگر آنکه تدریس را
بهعنوان یک علم تجربی در نظر بگیریم که در آن دانش پداگوژی اختصاص یافته ،آزمایش شده و
1. Eliott
2. John Dewey
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توسعه مییابد .درسپژوهی مبنایی قوی برای تولید علم تدریس مبتنی بر نیاز کارگزار فراهم
میسازد .همچنین بهعنوان مدلی مؤثر برای ترویج و غنیسازی یادگیری در مدرسه ،در حال حاضر
نظر بسیاری از اندیشمندان را در جهان برای تحول در آموزش به خود جلب کرده است .لذا محیطی
فراهم میسازد تا معلمان «از یکدیگر بیاموزند»« ،دانش حرفهای خودانسجام و ارتقا دهند»« ،در
رفتار خود بازاندیشی کنند» و«در تحول مستمر آموزش مشارکت کنند» (.)Sarkararani,2007
در منطق درسپژوهی بیان میشود که اگر میخواهید آموزش را بهبود بخشید ،اثربخشترین جا
برای چنین کاری کالس درس است .اگرشما این کار را با کالس درس شروع کنید ،مسألة چگونگی
کاربرد نتایج تحقیق در کالس درس ناپدید میشود و به این ترتیب شکاف بین نظریه و عمل از بین
میرود (.)Yoshida,1999
 .5ضرورت حاکمیت ویژگیها و مسؤولیتهای خاص برای اساتید
در ذیل به بخشهایی از متن چند نمونه از مصاحبهها که مؤلفههای مسؤولیتهاو ویژگیهای اساتید
از آنها استنتاج شده است ،اشاره گردیده است.
سابقه تدریس در ابتدایی :یکی از مشارکتکنندگان اشاره میکند که یکی از دالیل موفقیت خود در
ارائة برنامه درسی درسپژوهی را سابقة تدریس خود در دورة ابتدایی میدانم .دیگری بیان میدارد
که :فکر می کنم تدریسم در دوره ابتدایی در همراه شدن با دانشجویانم در شفافیت بخشیدن به
موقعیتهای مسألهساز مفید بوده است.
معرفی منابع و مقاالت کمکی :یکی از مصاحبهکنندگان اذعان میدارد که به نظر من یکی از وظایف
مهم یک استاد در آموزش اثر بخش درسپژوهی معرفی منابع و مقاالت کمکی است.
معرفی منبع درسی در سرفصل :یکی از مشارکتکنندگان بیان میکندکه به نظر من یکی از وظایف
مهم یک استاد معرفی منابع معتبر برای درس است ،چیزی که من در جلسة اول اقدام به آن
مینمایم.
متناسب با سرفصل درس پیش رفتن :اکثریت مشارکتکنندگان در مصاحبههای انجام شده حرکت
رو به جلو براساس سرفصل را یک ضرورت در جریان یاددهی-یادگیری درسپژوهی قلمداد نمودند.
مطالعه سر فصل درس :آشنایی با سرفصل درس نیز بهعنوان یکی از مسؤولیتهای مؤثر بر یادگیری
دانشجویان مورد اشاره در اکثر مصاحبهها بود.
روحیه پژوهشگری :دو نفر از مشارکتکنندگان اشاره میکنند که مدعی بودند که ابتدا سعی
نموده اند توان پژوهشگری را در خود شکل دهند لذا در ایجاد این توان در دانشجویانش موفق
بودهاند.
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نشان دادن نمونههای کار شده :تمامی مصاحبهکنندگان به تصویر کشیدن نمونههای کارهای انجام
شده در ارتباط با درسپژوهی در کالسهای درسشان را یک عمل بسیار مؤثر بر کسب مطلوب
مهارتهای درسپژوهی در دانشجویانشان دانستهاند.
برنامهریزی :اکثریت مشارکتکنندگان مدعی بودند که از قبل برای کالسهای درس خود
برنامهریزیهای منسجمی داشتهاند.
مفاهیمی که از مصاحبه با اساتید در ارتباط با مسئؤلیتها و ویژگی اساتید استخراج شدند شامل
 8زیر مؤلفه میباشند.

نمودار ( :)5زیر مؤلفههای استخراج شده از مسؤولیتهاو ویژگیهای اساتید

در سرفصل درسپژوهی دانشگاه فرهنگیان ،منطق درسپژوهی بدین صورت بیان شده است:
درسپژوهی یک رویکرد برای توسعه حرفهای است که در آن معلمان با یکدیگر در تدوین طرح درس
پژوهشی ،اجرا و اعتباریابی آن همکاری میکنند این رویکرد ظرفیت شگرفی برای تحقق اهداف
مدرسه بهعنوان سازمان یادگیرنده و بستری برای گفتگوهای حرفهای درباره آموزش ،تدریس و
فرایندهای یاددهی -یادگیری در مدرسه فراهم میسازد .درسپژوهی دانش آموزشی محتوا را در
معلمان توسعه بخشیده و با سازوکارهای خود ،قدرت و شایستگی معلمان را برای مواجهه با مسایل
فراروی یاددهی یادگیری توسعه میبخشد .به این ترتیب دانشجو معلمان با گذراندن این درس ،با کار
گروهی و همافزایی در جهت رشد شایستگی و توان تخصصی خود بهطور همزمان در حوزه دانش
تربیتی ،دانش موضوعی ،دانش فناوری آموزشی و دانش آموزشی محتوا گام بر میدارند (

Course

.)syllabuses for undergraduate elementary education at Farhangian University , 2014
برای این کار و بهتر انجام شدن این روش باید اساتید به سرفصل درسپژوهی اشراف داشته و
متناسب با آنها پیش روند .برای بهتر اجرا شدن برنامه درسی در کالس درس اساتیدی که از منابع
معرفی شده در سرفصل استفاده کرده و خودشان مقاالت و کتب کمکی برای مطالعه بیشتر را به
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دانشجویان معرفی کردهاند؛ بهتر و بیشتر در جهت اجرای بهینه این درس پیش رفتهاند .بعضی از
اساتید نمونههایی از کارهای معلمان که در سالهای گذشته در مدارس آموزش و پرورش اجرا شده
است را برای دانشجویان به نمایش میگذارند .لذا به این طریق نحوه به اجرا گذاشتن این روش را به
دانشجویان آموزش میدهند .بعضی از اساتید به علت داشتن سابقة تدریس در ابتدایی ،این طرح را
قبالً اجرا کردهاند و در این مورد بهتر میتوانند به دانشجویان کمک و یاری دهند.
بحث و نتیجهگیری
با توجه به یافتههای حاصل از پژوهش میتوان چنین نتیجهگیری کرد که درسپژوهی نوعی
پژوهش است که معلم و دبیر در کالس درس خودش و یا در کالس درس همکارش (همتایش)
انجام میدهد تا از نتیجة آن برای بهبود نحوة کار خود و همکارانش و ارتقای سطح یادگیری
دانشآموزان استفاده شود ( .)Bakhtiari, & Mosadeghi Nik , 2015درسپژوهی بهعنوان الگوی
بهسازی عمل کارگزاران آموزشی است که بر پژوهش ،یادگیری گروهی و مشارکتی و مداوم معلمان
شامل تبیین مسأله ،طراحی ،بازاندیشی عمل و بازبینی یافتهها استوار است .در این شیوه ،معلمان
مسائل آموزشی مدرسه را بررسی و پرسشهای پژوهشی درکالس درس را تبیین میکنند .سپس
طرح درسی را برای انجام پژوهش مشارکتی در آموزش پیشنهاد میکنند .آنگاه آن را اجرا و
مشاهده میکنند و سپس به ارزیابی و بازاندیشی فرایند تدریس میپردازند ( & Bakhtiari,
.)Mosadeghi Nik ,2015
در این روش بیش از این که معلمان مبانی نظری آموزش و یادگیری را بیاموزند ،مهارتهای
علمی و کاربردی مربوط به فرایند یاددهی–یادگیری ،ارزیابی روشهای تدریس ،خودارزیابی و
فعالیتهای آموزشی را میآموزند .مدیران آموزشی براین باورند که درسپژوهی معلمان را برای قبول
و پذیرش ایدههای جدید در فرایند «یاددهی-یادگیری» برمیانگیزد و روند تغییر در مدرسه را نیز
بهخوبی تسهیل میکند .برنامههای درسی که مجموعهای از طرحها برای هدایت یادگیری محسوب
میگردند از مهمترین ابزارهای تحقق بخشیدن به اهداف و رسالتهای کلی آموزش عالی هستند و از
اینرو برنامههای درسی در نظام آموزش عالی از جایگاه و اهمیت ویژهای برخوردار میباشند ،اصوالً
در فرایند طراحی ،تولید و اجرای برنامههای درسی از سه نوع برنامه درسی قصدشده ،اجراشده و
کسب شده سخن به میان میآید که در این میان همانطور که آکر ( )Acer,2003عنوان میدارد
برنامه درسی قصد شده در واقع مقاصدی است که در اسناد یا مواد برنامه درسی مشخص شدهاند و
برنامه درسی اجرا شده ،مجموعه اقدامات و فعالیتهای یاددهی-یادگیری است که براساس برنامه
درسی موردنظر و آنچه که مدرسان از آن برداشت کردهاند در محیط واقعی و کالسهای درس به
اجرا در میآید و مراد از برنامه درسی کسب شده در واقع یادگیریهایی است که از طریق به اجرا در
آمدن برنامه درسی در مجموعه دانشها ،مهارتها و نگرشهای فراگیران به وجود میآید .وجود
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هماهنگی میان این سه سطح برنامه همواره بهعنوان یک آرمان در نظامهای آموزشی مطرح بوده
است؛ امری که کمتر امکان تحقق مییابد .اینکه چه عواملی باعث میشود آنچه در تجربه
مخاطبان تبلور یافته با آنچه نظامهای برنامه درسی اراده میکنند ،منطبق نباشد در همه حال با
اجرای برنامه درسی در ارتباط است .برنامه درسی اجرا شده در واقع پل ارتباطی میان برنامه درسی
قصد شده و کسب شده است؛ لذا اگر برنامه درسی بهدرستی اجرا شود آنچه در برنامه قصد شده
مورد انتظار است محقق میگردد .از طرفی معلم به واسطة ویژگیهای شغل خود نمیتواند منبع
دانایی و اطالعات خود را تنها به کوششهای دیگران و پژوهشگران خارج از کالس درس محدود
سازد .او بهعنوان فردی حرفهای باید بتواند روشهای خاصی از پژوهشهای ناظر بر عمل ،مانند
اقدامپژوهی و درسپژوهی را برای حل مشکالت تدریس بهکار گیرد و از نتایج آنها در بهبود
تدریس بهره گیرد ( )Saki,2010:120لذا با توجه به اینکه سرفصل جدید دوره کارشناسی آموزش
ابتدایی نتیجة تالش اندیمشندان در ارائة برنامههایی جهت رشد کیفی دانشجو معلمان است اما
نتیجه این تالش به چگونگی اجرا وابسته است .یکی از این برنامهها درسپژوهی است که باعث تولید
دانش حرفهای ،گسترش فرهنگ یادگیری و رهبری اثربخش از طریق توسعة مشارکت ،همکاری و
بازاندیشی گروهی است .پژوهش بینالمللی سرکارآرانی نشان میدهد ،درک عمیقتر مدیران
آموزشی از درسپژوهی ،بهکارگیری استراتژیهای اثربخشتر در ارتقای مدیریت آموزشی را محقق
میسازد ،یاددهنده را به یادگیرنده تغییر میدهد ،مدرسه را از جایی برای آموزش به مکانی برای
یادگیری متحول میکند و آن را به مثابة سازمانی یادگیرنده بازسازی میکند .درسپژوهی مدلی
برای گسترش پژوهش در مدرسه ،تولید دانش حرفهای ،غنیسازی یادگیری ،پرورش حرفهای
معلمان و بهبود یادگیری دانشآموزان است .آنچه در ارتباط با این درس در دانشگاه فرهنگیان قصد
شده است این است که در نهایت دانشجو معلمان در حوزه دانش تربیتی ،دانش موضوعی ،دانش
فناوری آموزشی و دانش آموزشی محتوا رشد یابند .اما همانطور که گفته شد قدر مسلم رسیدن به
این اهداف الزمة اجرای مطلوب این برنامه است ،اجرایی که میبایست تابع اصولی باشد لذا در این
پژوهش به کمک روش پدیدارشناسی سعی گردید اصول الزم جهت حاکمیت بر اجرای مطلوب
برنامه درسی درسپژوهی از متن تجارب زیستة اساتید موفق در تدریس این درس استخراج گردد .از
 245کد مفهومی بهدست آمده کدهای اصول برنامهریزی درسی درسپژوهی را که شامل  5مؤلفه
اصلی و  36زیر مؤلفه هستند بهدست آمد .نتایجی که از مصاحبه با اساتید ،بهدست آمد ،در جدول
زیر خالصه شده است:
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جدول ( :)2اصول برنامهریزی درسی درسپژوهی کشف شده از مصاحبه با اساتید
اصول کشف شده
کار تیمی

تدریس تعاملی
اصول برنامهریزی
درسی درسپژوهی
کشف شده از
مصاحبه با اساتید

تفکر تعاملی
جامعیت علمی

مسؤولیتها و
ویژگیهای اساتید

زیرمؤلفههای استخراج شده
صبوری ،اعتماد به گروه ،همافزایی ،شراکت در رهبری ،مسؤولیت
مشترک ،هیجان جمعی ،سهیم شدن در یک تولید
هماندیشی ،تعامل گروهی ،فعالیتهای گروهی ،خلق فرصتهای
تفکر گونه ،پویایی کالس ،مقابله با ناکامی ،مقابله با استرس و
اضطراب فردی ،مقابله با هیجانهای شدید دیگران ،ایجاد روابط
بین فردی
تفکرانتقادی ،تفکر خالق ،حل مسأله جمعی ،فرصتهایی برای
تفکر ،راهحلهای مختلف ،توانایی تحلیل اطالعات
بینش عملی ،درک موقعیت ،شبیهسازی کالس درس ،پیوند نظر و
عمل ،انسجام
سابقه تدریس در ابتدایی ،معرفی منابع و مقاالت کمکی ،معرفی
منبع درسی در سرفصل ،متناسب با سرفصل درس پیش رفتن،
مطالعه سرفصل درس ،روحیه پژوهشگری ،نشان داده نمونههای
کارشده

بنابراین میتوان چنین نتیجهگیری کرد که چون این درس ،واحد جدیدی است که در دانشگاه
فرهنگیان ارائه میشود پس میتوان چنین استنباط کرد که اساتید باید در کارگاههای آموزشی که
بهوسیله سرگروههای آموزشی برگزار میشود؛ شرکت کرده و سعی کنند با تالش خویش به سرفصل
درس اشراف یافته و با معرفی منابع بیشتری برای دانشجویان درسپژوهی را بهصورت نظری وعملی
به دانشجویان معرفی نموده و با نمایش دادن کارهای معلمانی که در مدارس ابتدایی درسپژوهی را
اجرا کردهاند؛ تالش کنند تا دانشجویان را هرچه بیشتر با انجام درسپژوهی آشنا نمایند .کار
دانشجویان بهصورت تیمی است و همین باعث عدماضطراب افراد تیم شده و هیجان تیمی را در
آنها زیاد میکند .افراد تیم مجبورند که تا اتمام کار صبور بوده و به هماندیشی بپردازند؛ برای این
کار به تفکر تعاملی پرداخته و راهحلهای مختلفی ارائه میدهند و سپس به تحلیل اطالعات
میپردازند .درسپژوهی باعث پیوند نظر با عمل شده و در توسعه حرفهای معلمان نقش مؤثری دارد.
بنابراین در نهایت امر جامعیت علمی هم برای دانشجویان فراهم میشود.
بهطورکلی و براساس نتایج تحقیق میتوان چنین اذعان کرد که پایبندی به اصول استخراج شده
در این پژوهش باعث اثربخشی فرایند یاددهی –یادگیری درسپژوهی شده و آشنایی و تفکر در این
اصول و بهکاربستن آنها در هنگام تدریس میتواند دانشجو معلمان را در دستیابی به توسعه
حرفهای یاری کند .اصولی که امید میرود رعایت آنها در زمینة اجرای برنامه درسی درسپژوهی
برنامه درسی قصد شده درسپژوهی را به برنامه درسی کسب شده نزدیک نماید.
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