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 پیشگفتار
 
 

        گذشوه     ی        دهو         چنود                          فرهنگ تدریس وآمووش  در   .    شود    می                    باعث بهبود یادگیری     مؤثر        تدریس

                 هوان گفت تودریس    می             قرارگرفه  و           لوم تربیهی             صاحب نظران ع  ،       مربیان  ،                       مورد توج  بیشهر معلمان

                     آموششی جهوان موورد             درنظامهای    ،           دریس اثربخش و ت  .        لمی است و  مع        مهم هر    های         فعالیت        یکی اش

      هوای        ریوزی         برنامو         شی در و    دیو  و     باشان  .     باشد ی و   مو      وششی  و             گوذاران آمو   ت  وو    سیاس  ،      ریزان     رنام  و ب       توج

                   رویکردهای آموششوی           تحول در   و       تغییر       همچنین   ،      تدریس             یوه آموش  و و ش                آموششی و درسی و 

             اشطرفی یکوی    ،                         مل در عمل تدریس بپرداشند أ ت   و         ب  تفکر                   برآن داشه  ک  خود                جهان معلمان را    در

                                  ترس اش یادگیری، هوراس اش اصو، ،     ،         فراگیران                                            اش چالشهای نظام آموششی عدم یادگیری معنادار

       تحوول                                      کلی  کارگزاران آموششی ب  تغییور و      مندی       ع،ق                   مدرسان درتدریس و  ،                عدم تسلط معلمان

                 ریوزان آموششوی         برنام   ،                    ت،شهای سیاست گذاران     اگر   ،                  یادگیری وتدریس است  -       آموش        درنظام 

                                 توان گفت نظام آموششوی بامشوکلی       می             تدریس( نشود )         یادگیری  -      آمورش                     منجرب  بهبود فرایند 

     1 .           تامل پرداخت   و         ب  تفکر        تدریس(  _       آموش  )           این مسئل   ی         درباره      باید                 جدی روب  روست و

    در     ...        معلمان و  ،              مربیان تربیهی  ی   ها                            ت،  برای بهبود آن اش دغدغ    و       تدریس         تفکر در     جنبش 

                    جدیود بورای رشود               یو  رویکرد           پژوهوی(      درس )  2         س پژوه    ی  در   ت           هوان گفت   می  ،         جهان است

    درس   ،     ساند   میر            تدریس یاری     هنر         معلم در                                     معلمان وبهبود روشهای تدریس است ک  ب     ای       حرف 

   ،         طور  درس   ،    درس       ریوزی            برنامو     ،                                                         پژوهی معلم رابو  باشاندیشوی در عمول آمووش  اش طراحوی     

    درس "  :           معهقداسوت             سرکارآرانی"  .    کند    می                         اص،  فرایند تدریس وادار  ،              گرفهن باشخورد  ،      تدریس

                         است ک  ب  عنوان موثرترین          ک،س درس                         رو  پژوهش مشارکهی معلمان              )مطالع  درس(      پژوهی

   و                 ن ابودا  شوده                    این رو  درکشور ژاپ        بوده و                    معلمان درمدارس ژاپن    ای             پرور  حرف   ی         برنام 

                موفقیوت ژاپون                        پژوهشورران آموششوی          برخوی    .                       بسویاری داشوه  اسوت         هوای        موفقیه    ها          برای ژاپنی

                                                 
، 146پژوهی. مجل  رشد آمووش  ابهودایی، شوماره    (. فرهنگ آموش  در ژاپن: تدریس پژوهی یا درس1393. ابوالفضل بخهیاری )بهمن 1

                   قابل دسوهرس در   وششی.ریزی آم، نشری  دفهر انهشارات و تکنولوژی آموششی ساشمان پژوهش و برنام 5دوره هجدهم،   
www.roshdmag.ir 

موورد اسوهفاده قورار گرفهو  و      "سوی  "و اسوهاد   "نیراسورکارآ "توسوط اسوهاد    "مطالعو  درس "= jugyo kenkyuیا   lesson studyواژه   . 2
انود، ولوی نرارنودگان    معوادل را پذیرفهو   اند و ایون تغییر داده "پژوهیدرس"را ب   "مطالع  درس"سرکارآرانی در اثر ارششمند جدید 

جوا  ک  این واژه در میان اذهوان همکواران ایرانوی    را در عنوان و کل کهواب پیشنوهاد کنند، باتوج  ب  این "یتدریس پژوه"ع،قمندند 
 .پذیرندمیرغم میل، آنرا ، علیافهاده



  ی       ایوده                                      نهیج  اسهفاده مسهمر معلمان ژاپنی اش  3          پرلزوپیزا(  ،             )اشجمل  تیمز                       رادرآشمونهای بین المللی

         بسویاری      در            این الروو      ( و    1391  ،           سرکارآرانی )       دانند  می   (         درس پژوهی )        معلمان         مشارکهی       ِ پژوهشِ

    در   و  4  یس  وئ                                اشجمل  آمریکاتوسوط کواترین لو    )                           ل واسهفاده قرار گرفه  است                    اشکشورها مورد اسهقبا

                                                        دراین رو  معلمان ب  تامل وتفکردربواره فراینود آمووش       .            سرکارآرانی(       محمدرضا           ایران توسط 

      هوای            فعالیوت   ،          یوادگیری                                    باعوث بهبوود فراینود آمووش  و                 پرداشنود و   می                    وتدریس خودوهمکاران

    درس         کننود       موی                برخوی تووور    .      شوود       موی         معلمان   ای     ف   حر    های                              آموششی مدرس  وارتقا شایسهری

  ،                ش و  ی گدریر                              ولوی عمول بو  آن باعوث                 آسان است؟!     آسان   5                        پژوهی هم چون اقدام پژوهی

         مشوارکت                                                         دربواره مسوائل مبه،بو  معلموان در مدرسو  و کو،س،                  بگزاندیش   ،             همکگر  رروه 

    وان    میه                   ین اندیش  برسد ک               باید معلم ب  ا   .     ( است6       همکاران )         همهایان            یادگیری اش  ،             گروهی معلمان

         بخواهود                معلوم خوود     و                         ساشمان یادگیرنده( کورد  )                          تبدیل ب  مدرس  یادگیرنده          مدرس  را       ک،س و

      عم              بگزاندیش    ،                      شود معلم ب  خوداندیشی  می                درس پژوهی باعث  .                        تدریس خودرا بهبود ببخشد

        را بو       او   و          برشواید        خوود   (        همهوای  )                         را باشوق ب  روی همکوار      خود     کالس    ِ درِ  ،        بپرداشد       تدریس

        محاسون                         انههای ک،س بایسوهد و     در      آئین                               معلم اش همکار  بخواهد همچون  .             ک،س دعوت کند

                 رابو  وی رودررو    ،               نحووه تودریس    ،                    تعامل بادانش آموشانآموش ، تدریس   ،  ی            معایب ک،سدار   و

         معلموان    ،                                س پژوهی است ودر فرایند بهسواشی  ی  در ت    های                         باشاندیشی یکی اش بنیان  ،         بنابراین  .      بروید

                 آنورا ارشیوابی     ،                                              ند نراهی دوباره بیفکننود ودرآیینو  یکودیرر     ده           چ  انجام می                     را یاری میدهد تاب  آن

  7   است  "     تدریس "         آموش  و                               یکرد یاایده بزرگ ب  باشاندیشی                        درس پژوهی ب  عنوان ی  رو  .     کنند

                              معلم اثربخش باید بو  تودریس      ؛                           برای معلمان بسیار مفید باشد   ای                خلق دانش حرف           هواند در  می   و

        برنامو    ،                 فراینود طراحوی              همکاران در   و                                تدریس خوب مسهلزم باشاندیشی خود  ،             ربخش بپرداشد  اث

                                                 
3.   PISA -SLPIR-TIMSS   برای اط،  بیشهر نراه کنید ب                                                          .irRIEwww.  

 
 .اسهاد دانشراه میلز آمریکا  Catherine Lewis. کاترین لوئیس4
. ماهنامو  آموششوی، پژوهشوی، پژوهشوراه     25ویژه نام  شوماره   ،پژوهشنگمه آموزش (. اقدام پژوهی، 1386.  ابوالفضل بخهیاری )مرداد 5

                  www.RIE.ir   و پرور مطالعات آموش

 - ماهنام  پژوهشی آموششوی. تهوران:   111، شماره پژوهشنگمه آموزش در ژاپن.  (. فرهنگ آموش 1388هیاری )خرداد ابوالفضل بخ .
 آموش  و پرور .پژوهشراه 
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 ساشی یادگیری است.ای جهانی برای بهساشی آموش  و غنیایده ]س پژوهیرد[مط گلعه درس سورکارآرانی، موعهقد است   7.

http://www.rie.ir/


  ،                           اشمنظری دیرور درس پژوهوی    ،               اص،  تدریس است          ارشیابی و   ،     اجرا  ،              تدوین طر  درس  ،     ریزی

   در                               ( پوژوهش مشوارکهی معلموان       1378 )  "            سورکارآرانی "     بزعم                          پژوهش در ک،س درس است یا

                            درس پژوهی( رویکرد جدیدی است  )            مطگلعه درس  (     1392 )               یاب  نظر سی   ،   است         ک،س درس

      اقدام                 درس پژوهی مثول     .                                                        ک  درشمین  طراحی آموششی است ک  موفقیت شیادی کسب کرده است

              معلم وکارگزار   ،              دراقدام پژوهی  .   شد    پردا  می                 مل درمدرس  وک،س أ ت   و        ، تفکر            ب  باشاندیشی  ، 8     پژوه 

            دربواره آن          خوود         اهود   خو      موی                 اج  شوده کو             محل کار مو              درون مدرس  و   ای                  آموششی با مسئل 

       جوواب    -                            مند اسوت مسوئل  را بکواود                                   ب  جسهجوی منظم بپرداشد وخود ع،ق    "             موقعیت نامعین "

     هوم    9              معلم پژوهنوده   ،                            ب  همین دلیل ب  اقدام پژوهی   ؛             عمل بکار گیرد    در          آنرا خود      ِ جوابِ   و       بیابد

      ولوی     ،                 ام آموششوی اسوت     ظو                                             این هم ی  پژوهش مشوارکهی معلموان در درون ن    .             گفه  شده است

                                                                      در درس پژوهی فقط معلوم اسوت کو  در تودریس یو  مبحوث درسوی بوا             سهک             تفاوت در این

        اقودام      در   ،    داشد    پور     موی         و اص،          باشنرری  ،        ارشیابی  ،     اجرا  ،      تدوین  ،      طراحی  ،                     همکاران ب  باشاندیشی

          همکواران                                            تدوین شده توسط ی  معلم اجرا وتوسط همکار/         طرح درس                 پژوهی ودرس پژوهی 

    .  11    گیرد    می      قرار             و باشاندیشی        مشاهده        مطالع ،      مورد 

           اسوت کو           تدریس         آموش  و                و بهساشی مسهمر                     مسئل  تدریس ی  مبحث   ،     پژوه        تدریس   در 

                     مواجو  باشوند کو        ای                                 هم در تدریس این مبحث بامسوئل     (   یان    همها )         همکاران                 ممکن است همکار/

      تدوین   ،   رو و   رفت   ب     (  رک           یا مخرج مشه       مساوی     کسر      تدریس      مثال  )              آن مبحث درسی  ی             هم  درباره

                                ایون فرایندهمو  اشهوم یواد      در  ،          پرداشنود       موی                و باشاندیشوی          باشنرری  ،        ارشیابی  ،       طراحی( )         طر  درس

    .     شود    می      آنها   ای                باعث رشد حرف    و       گیرند    می

         درخوود                شو  ی گدریر                ک  ع،ق  مندند            و استگدان        معلمگن  ،                   شودب  تمامی مربیان  می               این اثر تقدیم

            بگزاندیش              مشوهاقند                 آنهوایی کو             کننود و        ایجاد             )دانشجویان(              نش آموشانشان  دا                     ودیرران وب  ویژه در

           هووان اش   می           معهقدنود                آنهوایی کو                قرار دهند و                         راسرلوح  عمل آموششی خود     کالس    در           عم  تدریس

                      س گزمگن یگدریرن د                             کو،س درس را تبودیل بو        و             شود مدرسو    می        گرفت و     یاد           همها( خود )       همکار

                                                 
8. Action Research 
9. Teacher as Researcher 

11 .  و پژوهشوی   ی.ماهنامو  آموششو  114،   پژوهشنگمه آموزش : مقایس  درس پژوهی و اقدام پژوهی.  درس پژوه(. 1387ابوالفضل بخهیاری )آذر

                                       www.RIE.irپژوهشراه آموش  و پرور  

 



                           را بو  روی همکوار خوود          ک الس     ِ درِ               معلموانی کو      ،      کورد            گیرنوده(          کو،س یاد    و                    )مدرس  یادگیرنوده 

      .    کنند  می                    رادرفراگیران ایجاد   "           شوق یادگیری "  ،          درس پژوهی        و اجرا       تدریس    با          گشایند و    می
      منود        بهوره    ...             دانشوجویان و   ،        اسهادان         معلمان،   ،         اشهمکاران     های       عنایت                            تدوین این اثر اش حمایهها و    در

       مج ال       در    را           )مقالو (                    چندین نوشه  کوتاه  .           شوق آوردند    سر    بر    را    ما                              بودیم ک  آنها با تشویق هایشان 
               در بسویاری اش    .                                                   چاپ کردیم ک  مورد توجو  و اسوهقبال قورار گرفوت                      پژوهشنگمه آموزش    و  11   رشد

               آنهوا بسویار       اش                                                                      مراکز اسهانها حضور یافهیم با همکاران درس پژوهی راب  اشهراک گذاشهیم و         مدارس و
         ( قورار     ... و          مودیران  )                  کارگزاران آموششی         معلمان و       توج    و        اسهقبال           کرد مورد             اگرچ  این روی   ،       آموخهیم

            یوا معلوم     "                   رو  اقودام پژوهوی  "      چوون                                     ن خودجای بسی خوشحالی اسوت ولوی هم               گرفه  است وای
              ولوی شواید     ،                            ( ک  بسیار خووب شورو  شود            مهر محمد      دکهر        اسهاد       یادگار    و         ارششمند     )کار          پژوهنده

        حل یو      و   ای       حرف                               چون برخی معلمان ب  دنبال رشد       نشد؟!        پایدار     تحول    و                       هوان گفت منجرب  تغییر ب
     ؟!!                            را اشمسیر اصلی منحور  کورد    آن    ...  و       ارتقا  -        امهیاش   و              )و نیسهند؟!(            ک،س نبودند                  مسئل  در مدرس  و

    .                     ب  این مشکل برنخورد  "         درس پژوهی"        امیداست 
         آران            س رکگر      دکتر        استگد     مند          مقاالت ارشش       کهب و                  حمایههای معنوی و                             در تدوین این اثر اشعنایات و

               دکهور محموود      :       راهوان   هم               اشهمکواران و   .                       ک  اش ایشان سپاسرزاریم  ،    ایم      بوده    مند       بهره        ایران(                   گذار درس پژوهی در    پای  )
          قبواخلو            دکهر بهزاد   ،       خاکباش      دکهر  ،        حوریزاد     بهمن      دکهر   ،     ساکی     رضا    دکهر  ،     شاده    حبیب     عباس       دکهر               امانی طهرانی،

     بو                   بسیار آموخه  و               کارگاه آموششی                  در چندین مدرس  و               نرارندگان خود  .          ر آموخهیم         آنها بسیا          تعامل با       ک  در
                               ا ب  مشوارکت گذاشوه  ونقطو               معلمان آنر  ،          دانشجویان  ،        اسهادان    با     آنرا              چندین اسهان    در       اند و             تدریس پرداخه 

  .                               ک  امکان نام بردن هم  آنها نیست      اند،         یاد گرفه      آنها     اش       بسیار                       نظرات آنها را گرفه  و
  ، 13                          ، دکهور کیکوو سواکورائی   12                                     محمدرضا سرکارآرانی، دکهور اوکواموتو        دکهر   اش     ند                نرارندگان ع،قمند

                                                           ، دکهر کمال خراشی، دکهر سید عباس عراقچی ک  در سوفر ژاپون   15               تاکاهیرو کویاما  ، 14        کومورتیا و        دکهر توی
    ند. ن                             های بسیاری کردند، سپاسرزاری ک                    و در ارسال منابع کم             مدارس ژاپن            و باشدید اش 

       آمده(          کتگبنگمه    در                  ک  تعدادی اشآنها )        سایهها  16 ،     خارجی  ،                                            تدوین این اثر ع،وه براسهفاده اش منابع داخلی   ر د

  ،            درس پژوهوی           پیشوین          فول دوم   ،                               فول ک  فول اول تعری  درس پژوهی   6              این کهاب شامل    ه          اسهفاده شد
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       لسوات                فوول پونجم ج    ، 17                   مخهلو  درس پژوهوی           الروهای          فول چهارم   ،                        فول سوم مراحل درس پژوهی

              کهابنامو  و                            پایوان فهرسوت منوابع و       در   ،        پورداشد       موی              درس پژوهوی       هوای                فول ششم چالش  ،          درس پژوهی

   .              آورده شده است (more info)                برای اط،  بیشهر      مرتبط     های       سایت

           همکواران      کو         کنند  می   "   بگز            کالس خود را    ِ درِ "   ک      شود     می         معلمانی  اسهادان و           اثر تقدیم     این

                             بریرند، و ب  آنها یاد بدهند.       ها یاد   آن      و اش      رفه       آنها        ب  ک،س

                     )عضوو هیوات علموی                                                                      این کهاب با شحمات ویراسهاری علمی سرکارخانم دکهرفاطم  مودقی نیو  

   .    شود  می                                همکاری وشحمات نامبرده سپاسرذاری                  انجام شده ک  اش                                 دانشراه آشاد اس،می واحد تنکابن(

   و                                     ب  اص،  و تدوین منوابع، کهابنامو           در کم   "                   و خانم فاطم  فضلعلی           رمضگن پور      انسی  "        اش خانم 

 شود.( تشکر میmore info)  برا  مطگلعه بیشتر

                        امیداسوت اش نظورات و    ،                                       ونوواق  بو  عهوده نرارنودگان اسوت          هوا                            در پایان تموامی کاسوهی  

    .                   مارا مطلع فرمایید  ،    خود   ۀ               پیشنهادات ساشند
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