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مقدمه
برایشان  بنابر اهداف و وظایفی که  نهادهای جامعه  تمامی 
متصور است، شکل می گیرند. از این رو می بایست تمامی نهادها 
را کارکردگرا پنداشت؛ اما کارکرد نهادهای مذکور از حیث 
افراد جامعه تفاوت زیادی  اهمیت و اثرگذاری در زندگی 
دارد. در بین مجموع نهادهای یک کشور، نهادهای آموزشی 

را باید اثرگذارترین نهاد برجامعه دانست )1(. به گونه ای که 
بالدستون (Baldeston) )2( این نهادها را به عنوان اصلی ترین 
نهاد توسعه دهنده ی منابع انسانی تخصصی، در مسیر دستیابی 
به توسعه پایدار (Sustainable Development) معرفی کرده 
و چاف (Chaffe) هدف نهاد مذکور را افزایش کیفیت؛ جهت 
غلبه بر مشکالت اجتماعی، اقتصادی و آموزشی عنوان کرد )3(.

چكيده
مقدمه و اهداف: درس پژوهی ابزار مهمی برای توسعۀحرفه ای است. لذا ضرورت دارد توجه ویژه ای به آن شود. ضمنًا 
کالس های دبستان به دو دستۀ تک پایه و چندپایه تقسیم می شود و به تبع آن شاهد دو گروه معلمان تک پایه و چندپایه 

هستیم. هدف بررسی نگرش و دانش معلمان تک پایه و چندپایه پیرامون درس پژوهی بود.
روش ها: نوع پژوهش ترکیبی بود. جامعۀ آماری شامل معلمان تک پایه و چندپایۀ لردگان بود. نمونه گیری به روش های 
تصادفی ساده )فازکمی( و هدفمند )فاز کیفی( انجام شد. 226 نفر معلم تک پایه و 70 نفر معلم چندپایه در فاز کمی و 10 
نفر معلم تک پایه و 7 نفر معلم چندپایه در فاز کیفی انتخاب شدند. داده ها با پرسشنامه )فاز کمی( و مصاحبه )فاز کیفی( 

جمع آوری و به وسیلۀ آزمون های پارامتریک )فازکمی( و تحلیل مضمون )فازکیفی( تحلیل شدند.
یافته ها: هردو گروه نگرش مناسبی در مورد درس پژوهی داشته و از نظر عنصر دانش در سطح مطلوبی قرار دارند. مضامین 
باور به نقش درس پژوهی در توسعۀ حرفه ای، تولید دانش  حرفه ای و بهبود مفروضات پژوهش گروهی بین معلمان در 
مورد عنصر نگرش و مضامین آشنایی و تسلط به اهداف، ماهیت و روش درس پژوهی؛ ویژگی های مسئلۀ درس پژوهی 
و منابع تعیین آن؛ مهارت های مورد نیاز درس پژوهان و کاربردهای درس پژوهی درمورد عنصر دانش از مصاحبه های 

هردو گروه استخراج شد.
نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان داد که معلمان تک پایه و چندپایه پیرامون درس پژوهی دانش و نگرش چندان متفاوتی 

ندارند. لذا در فرآیند درس پژوهی هر دو گروه می توانند همکاری داشته باشند.
کلمات کلیدی: درس پژوهی، معلمان تک پایه، معلمان چندپایه.
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از سوی دیگر قسمت زیادی از توفیق هر سازمان  در مسیر 
دستیابی به اهداف، مدیون کنش گران انسانی آن سازمان  است. 
نیل  و  نبوده  قاعده  این  از  نیز سوای  آموزشی  سازمان  های 
به مقاصدشان وابستگی چشمگیری به نیروی انسانی دارد. 
صاحب نظران از این میان، معلم را مهم ترین کنش گر در نهادهای 
آموزشی دانسته و نسبت به کیفیت افزایی عملکرد این عنصر، 
توجه زیادی نشان داده و آن را یک سرمایه ی بزرگ برای 
مدارس معرفی کردند )4(. هم چنین طبق بیانات کارشناسان، 
رابطه ی قوی بین کیفیت کار معلم با افزایش بازده عملکرد و 
پیشرفت تحصیلی فراگیران وجود دارد )5-7(. موارد یادشده 
ضرورت توجه به کیفیت بخشی عملکرد معلمان و تدارک 
ابزارهای الزم در این زمینه را توجیه می کند. یکی از ابزارهای 
درس پژوهی  رویکرد  از  بهره گیری  منظور،  این  برای  مهم 

(Lesson study) در زندگی حرفه ای معلمان است.

امروزه درس پژوهی یک مفهوم فنی جدید در آموزش است 
)8( که توسط ژاپنی ها ابداع شده )9-12( و بر بستر پژوهش 
8؛  )13؛  است  استوار  محیط آموزشی  در  معلمان  مشارکتی 
14؛ 11؛ 12؛ 15؛ 16(. این فرآیند به مثابه چتری است که 
چندین مرحله را زیر خود جای داده است. تعداد این مراحل 
باتوجه به ایده های صاحب نظران مختلف، تفاوت دارد؛ اما 
در مجموع موارد بسیاری از این مراحل، در نظریات مختلف 
باهم هم پوشانی دارند. لذا می توان گفت فرآیند درس پژوهی 
معموالً با تبیین مسًاله، تعیین اهداف، آماده سازی مقدماتی و 
تشکیل گروه شروع شده و با طراحی، اجرا، باز اندیشی و 
اصالح و تدریس مجدد ادامه یافته و نهایتًا با اشاعه گزارش 

درس پژوهی پایان می یابد )17؛ 11؛ 18؛ 19؛ 12(.
بار توسط سرکارآرانی  اولین  مفهوم درس پژوهی  ایران  در 
)20( با عنوان مطالعه درس یا پژوهش مشارکتی معلمان در 
کالس درس معرفی شد. واز آن زمان هرچند جسته و گریخته 
درس پژوهی انجام می شد ولی از سال تحصیلی 92-1391 با 
تًاکید وزارت آموزش و پرورش بر انجام درس پژوهی و قرار 

گرفتن آن در برنامه های اصلی مدارس، رویکرد درس پژوهی 
وارد فضای جدیدی شد )21(.

جک و لی (Jake & Lee) )22( نشان دادند که محیط مشترک 
نیز شکل  فرآیند درس پژوهی  یادگیری -که در  و گروهی 
در  بینشی  که  قادر می سازد  را  آن محیط  اعضای  می گیرد، 
مورد چگونگی بهبود استراتژی های تدریس خود کسب کنند؛ 
زیرا چرخه برنامه ریزی، مشاهده و تجدیدنظر در تدریس این 
امکان را برای معلمان فراهم می سازد که فرصت هایی برای 
 )23( (Inprasitha) یادگیری دائمی به دست بیاورند. اینپارسیتا
دریافت که درس پژوهی یک سری فرصت هایی برای معلم 
فراهم می کند تا بتواند یادگیری و تدریس را در کالس درس 

به صورت عمیق و مستقیم مشاهده کند.
که  سال  نیم  و  یک  از  پس  گردید  معلوم  تحقیقی  در طی 
ابتدایی  مدرسه  در  ریاضیات  پروژه درس پژوهی  از شروع 
اوزون (Ozone Elementary School) گذشت، تفکر ریاضی 
(mathematical thinking) دانش آموزان در مقایسه با میانگین 

سراسر دوره، بهبود یافته  و سطح ریاضی مدرسه پیشرفت 
کرده است. )24(. ماتان لوک و همکاران )8( آگاهی معلمان و 
دانش آموزان مدرسه روستایی sabah درباره ی درس پژوهی 
را سنجیده و نتیجه گرفتند که درس پژوهی در بین معلمان 
 (pedagogy) مدرسه یک نگاه جدید پیرامون دانش تعلیم
ایجاد می کند. هم چنین پیاده سازی درس پژوهی باعث افزایش 
مشارکت دانش آموزان در فعالیت های یادگیری کالس درس 

می شود.
متخصصان APEC درس پژوهی را با محوریت درس ریاضی 
بررسی کردند. نتایج حاصل از مطالعۀ آن ها حکایت از توفیق 
کیفیت  بهبود  برای  بودن  مفید  مولفه های  در  درس پژوهی 
آموزش ریاضیات، اثر مثبت در دیگر افراد )معلمان و سایر 
ذی نفعان(، اثر مثبت در توسعۀ رویکرد تدریس خالقانه، اثر 
اشتراک گذاری  در  مثبت  اثر  برنامۀ درسی،  بهبود  در  مثبت 
الگوی تدریس، اثر مثبت در توسعه یافتگی معلم، اثر مثبت 



مهدی قنبری 27درس پژوهی در نگاه معلمان تک پایه و چندپایه: یک پژوهش ترکیبی

در توسعه یافتگی دانش آموز و اثر مثبت درتوسعۀ نظریه های 
کاربردی/بومی (practical/local theories) آموزش ریاضیات 

دارد )25(.
گام برداشتن در مسیر رویکرد درس پژوهی باعث می شود 
تجارب حرفه ای معلمان غنی شده )26(؛ آموزش و پرورش 
پیدا کند )18/( و بستری برای شکل گیری جامعه ی  بهبود 
یادگیرنده در سیستم آموزشی فراهم شود )8(. دربرخی دیگر 
از مطالعات نیز تًاثیر درس پژوهی بر توسعه ی حرفه ای معلمان 
تًایید شده است )27؛ 28(. در مطالعه فرزان پور و همکاران )41( 
مشخص شد به منظور اجرای موفق برنامه درسی درس پژوهی 
می بایست اصولی هم چون توجه به کار تیمی، تدریس تعاملی، 
تفکر تعاملی، جامعیت علمی، ویژگی های اساتید و پیگیری 
مسئولیت ها بر اجرا حاکم باشد. سلیمانی و احمدی )42( 
مسئله پژوهشی خود را ذیل عنوان شناسایی موانع موجود 
برای اجرای درس پژوهی تعقیب کردند. یافته های پژوهش آنان 
نشان داد که عوامل سازمانی شامل ساختار سازمانی متمرکز، 
فرهنگ سازمانی، سبک رهبری، فناوری، فرایندهای داخلی 
و عوامل فردی شامل اطالعات معلمان، عدم تعهد معلمان 
اجرای  مانع  آنها جزء عواملی هستند که  نوع شخصیت  و 
درس پژوهی در مدارس شده اند. یافته های دیگر پژوهش نیز 
نشان داد که از بین این عوامل بیشترین عامل تأثیرگذار بر موانع 
اجرای درس پژوهی، ساختار سازمانی متمرکز وکمترین عامل 

تأثیرگذار اطالعات معلمان می باشد.
پایه های  تعداد  وجود  نظر  از  درس  کالس های  طرفی،  از 
تحصیلی یکسان یا متفاوت، به دو گروه مجزای کالس های 
کالس های  و   (Mono grade Classroom) تک پایه  درس 
درس چندپایه (Multi grade classroom) تقسیم می شوند. 
کالس هایی را که در آن یک معلم به یک گروه از دانش آموزان 
در یک پایه که تاحدودی از نظر سن و توانایی به یکدیگر 
شبیه هستند آموزش می دهد، کالس های تک پایه می گویند 
)29(. در مقابل، برخی از اهالی فن کالس های چندپایه را 

باهم  به عنوان سازمانی که دانش آموزان در سنین مختلف 
در یک کالس قرار دارند توصیف می کنند )30(. به عقیده ی 
صاحب نظران کالس های چندپایه به عنوان ابزاری برای غلبه 
بر تأثیر کمبود معلم و کمک به دستیابی به »آموزش برای همه 
(Education For All) « به وجود آمده است )29(. در مجموع 

می توان گفت کالس های چندپایه از طریق افزایش دسترسی 
کودکان، به ویژه دختران به فرصت های آموزشی، نقشی مهم 
را در کمک به کشورها در رسیدن به اهداف آموزشی ایفا 

می کند )31(.
مطالب بیان شده از یک سو اهمیت درس پژوهی را خاطرنشان 
می کند و از طرف دیگر وجود تفاوت  بین کالس های چندپایه 
و تک پایه را مشخص می سازد. لذا این مطالعه باهدف بررسی 
و مقایسه ی نگرش و دانش معلمان تک پایه و چندپایه پیرامون 
رویکرد درس پژوهی انجام شده  و از آن جایی که تاکنون نظیر 
در خوش بینانه ترین حالت  یا  نشده  انجام  مطالعه ای  چنین 
تاکنون نتایج آن منتشر نشده است؛ پژوهش حاضر در نوع 
خود بی نظیر بوده و همین نکته توجیه کننده ضرورت انجام 

این تحقیق می باشد.
آن چه که در این پژوهش به عنوان مسئله مطرح است، این است 
که باعنایت به تًاثیردرس پژوهی در کیفیت بخشی به عملکرد 
معلمان و تًاکید وزارت آموزش و پرورش بر این نکته در 
سال های اخیر از یک سو و تفاوت های زمینه ای بین کالس های 
تک پایه و چندپایه از سوی دیگر، نگرش و دانش این دوگروه 
از معلمان پیرامون رویکرد درس پژوهی به چه صورتی است؟ 
و آیا در این مورد بین گروه های مورد نظر تفاوتی وجود دارد؟

روش پژوهش
الف- نوع مطالعه

باتوجه به اهداف، ماهیت و سؤاالت مطرح؛ این پژوهش در 
 (Applied research مجموعۀ طرح های پژوهش کاربردی
(design قرار می گیرد. پژوهش حاضر تابع رویکرد آمیخته 
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 (Sequential بوده و از طرح تبیینی متوالی (Mixed approach)

(explanatory design استفاده شده است.

دالور و کوشکی )33( هدف از این طرح را توصیف یا ساخت 
نتایج کمی ابتدایی توسط داده های کیفی کرسول )32( هدف 
آن را تشریح و تفسیر نتایج کمی از طریق گردآوری و تحلیل 
داده های کیفی عنوان کردند. مقصود پژوهشگر از به کارگیری 

این طرح، تعمیق یافته های بخش کمی بود.

ب- جامعۀ آماری، مکان و زمان اجرا
پژوهش حاضر دو جامعۀ آماری داشت. جامعۀ نخست شامل 
معلمان کالس های تک پایه دورۀ اول و دوم ابتدایی شاغل در 
ادارۀ آموزش و پرورش شهرستان لردگان )527 نفر= N( و 
جامعۀ دوم نیز شامل معلمان کالس های چند پایه دورۀ اول 
و دوم ابتدایی شاغل در ادارۀ آموزش و پرورش شهرستان 
لردگان بوده است )84 نفر= N(. این پژوهش در سال تحصیلی 

95-1394 عملیاتی شد.

پ- برآورد حجم نمونه، نمونه گیری و معیار ورود به نمونه
نمونه گیری در فاز کمی )پرسشنامه( با استفاده از روش احتمالی 
و از نوع تصادفی ساده بدون جایگزینی انجام گرفت. در این 
روش نمونه گیری، هرکدام از اعضای جامعه تنها یک بار شانس 
انتخاب شدن دارند )34(. به منظور برآورد حجم نمونه از جدول 
کرجسی و مورگان (Kerjcie & Morgan) استفاده شد و به این 
ترتیب تعداد 226 نفر معلم تک پایه و 70 نفر معلم چندپایه 
به ذکر است در جدول  انتخاب شدند. الزم  به عنوان نمونه 
کرجسی و مورگان جامعه ای با حجم 527 و 84 نفر پیش بینی 
نشده است، لذا به اعتبار این که هرچه حجم نمونه بیشتر شود، 
با  شباهت نمونه به جامعه بیشتر می گردد )34(، جامعه ای 
حجم 550 و 85 نفر به عنوان مبنا قرار گرفت. )بهتر بود ابتدا 
گروه ها همسان سازی شوند و سپس به روش های مقتضی از 
آن ها نمونه گیری شود. لیکن در عمل امکان همسان سازی وجود 

نداشت. لذا پژوهشگر از هردوگروه به صورت تصادفی ساده 
نمونه نمایایی  گرفت و با استفاده از ابزاری پایا و روا داده های 
موردنظر را گردآوری کرد. با این حال، خودِ پژوهشگر این 
نکته را به عنوان یکی از محدودیت های این مطالعه می داند.(

 (Purposeful هدفمند  به روش  نمونه گیری  کیفی  فاز  در 
 (Theoretical اشباع نظری  اصل  رعایت  با  و   Sampling)

افراد  باشد  الزم  که  زمانی  پذیرفت.  (Saturation صورت 

از موضوع مورد نظر  ادراکات و اطالعات غنی  به  باتوجه 
انتخاب گردند، از این تکنیک نمونه گیری استفاده می شود 
)35(. در این بخش، نمونه گیری تا زمانی ادامه یافت  که دیگر 
نظر جدیدی مطرح نشد و تکراری بودن داده ها محرز گردید. 
به این ترتیب تعداد 17 نفر )10 نفر تک پایه و 7 نفر چندپایه( 
از معلمانی که بیشترین اطالعات را در زمینه ی مسئلۀ پژوهش 
داشتند و حاضر به همکاری بودند )به عنوان معیار ورود به 

نمونه( انتخاب شدند.

ت- ابزار جمع آوری داده ها، روایی و پایایی
در فاز اول، برای جمع آوری اطالعات از ابزار پرسشنامه استفاده  
گردید. برای تهیه ابزار، پژوهشگر بعد از اخذ دیدگاه متخصصان 
و مطالعه منابع متعدد، اقدام به ساخت یک فرم پرسشنامه، در 
راستای هدف های پژوهش نموده است. سؤاالت پرسشنامه 
مطابق با طیف لیکرت امتیازبندی شدند. در بخش نخست 
پرسشنامه، نگرش پاسخگویان پیرامون اثرگذاری درس پژوهی 

  درصد  تعداد  عنوان گروه  بخش

  كمي
  %3/76  226  پايهمعلمان تك

  %7/33  70  معلمان چندپايه
  %100  296  جمع

  كيفي
  %8/58  10  پايهمعلمان تك

  %2/41  7  معلمان چندپايه
  %100  17  جمع

 

جدول 1- فراوانی و درصد افراد شرکت کننده در طرح، به تفکیک بخش و گروه
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فرآیند توسعۀ حرفه ای معلمان، کاهش فاصلۀ پژوهش  در 
و تصمیم گیری، آسیب شناسی برنامۀ درسی، افزایش روحیۀ 
پژوهش مشارکتی، تولید دانش حرفه ای و تبدیل مدرسه به 
سازمان یادگیرنده و در بخش دوم، دانش پاسخگویان در حوزۀ 
اهداف، ماهیت، روش و کاربرد نتایج درس پژوهی سنجیده 
می شد. روایی پرسشنامه توسط 7 نفر از متخصصان مورد 
تأیید قرار گرفته و برای برآورد پایایی آن، در آزمون مقدماتی 
(pretest)، پرسشنامه به طور تصادفی بر روی 35 نفر از معلمان 

تک پایه و 20 نفر از معلمان چندپایه اجرا گردید و سپس از 
روش آلفای کرونباخ، پایایی پرسشنامه معلمان تک پایه 0/91 

و چندپایه 0/89 محاسبه گردید.
مصاحبه  ابزار  از  کیفی،  فاز  در  اطالعات  گردآوری  برای 
 (The general interview با روش هدایت کلیات (Interview)

(guide approach و طرح سؤاالت پیگیر استفاده شد. گال، 

بورگ و گال )35( معتقدند این روش تشریح مختصر و کلی 
با شرکت کنندگان در  باید  یک سری موضوعاتی است که 
پژوهش بررسی شود. قبل از شروع مصاحبه اطالعات کافی 
پیرامون اهداف و ماهیت پژوهش در اختیار مصاحبه شوندگان 
قرار گرفت، هم چنین به آن ها اطمینان داده شد که مصاحبه های 
ضبط شده به صورت کامأل محرمانه باقی خواهد ماند. روند 
مصاحبه با تکنیک هدایت کلیات مدیریت می شد و به طور 
متوسط هر مصاحبه 60 دقیقه طول می کشید. در هنگام مصاحبه، 
مصاحبه گر به هیچ وجه صحبت مشارکت کننده را قطع نمی کرد 
و اجازه می داد که به صورت کامل بیاناتش را ارائه دهد. ضمنًا 
با هدف القای حس همدلی از واژه هایی مثل »بله«؛ »درست«؛ 
»عجب« و »چه جالب« استفاده می کرد. مکالمات با استفاده 
از تلفن همراه هوشمندضبط گردید. در ابتدا یک سؤال کلی 
و چندپهلو بامحوریت موضوع موردمطالعه پرسیده می شد، 
طرح  پیگیر  سؤاالت  دریافتی،  پاسخ های  به  باتوجه  سپس 
می شد. فی الواقع به خاطر اینکه پژوهشگر درپی کشف معانی 
از قبل تعیین نشده بودند و در حین گفتگو  بود، سؤاالت 

آن قدر سؤاالت پیگیر طرح می گشت که تقریبًا تمام اطالعات 
مصاحبه شونده دریافت می شد.

آندریاس (Andreas) )36( سه نوع روایی )اعتبار( را برای 
تحقیق کیفی معرفی کرد:

(constructive validity) الف. روایی سازه ای
(internal validity) ب. روایی درونی

.(external validity) ج. روایی بیرونی
روایی سازه معطوف به قابلیت تًایید یافته ها، روایی درونی ناظر 
بر دقت اطالعات و اطمینان خاطر از داده ها و روایی بیرونی 
مربوط به قابلیت انتقال داده ها است. در این مطالعه روایی 
سازه ای از طریق گردآوری داده ها از منابع چندگانه )معلمان 
تک پایه و چندپایه با ویژگی های دموگرافیک متفاوت( و روایی 
درونی با افزایش تعداد مصاحبه شوندگان پس از دستیابی به 
 )37( (Rao & Perry) اشباع اطالعاتی تًامین شد. رئو و پری
یکی از روش های تًامین روایی بیرونی را مرورهای چندگانه 
تحلیل ها توسط پژوهشگران دانستند. به همین منظور در این 
مطالعه تمامی مراحل تحلیل صورت گرفته چندین بار توسط 

پژوهشگر مرور شد.
منظور از پایایی در پژوهش های کیفی عبارت است از میزان 
دستیابی به نتایج مشابه از جانب پژوهشگران، اگر مورد واحدی 
را با راهکارهای دقیقًا یکسانی مطالعه کنند )35(. برای برآورد 
 ،(peer debriefing) پایایی در فاز کیفی از روش بررسی همکار
 (external ناظر بیرونی ،(Member checking) بررسی اعضا
(auditor و چند سوسازی (triangulation) داده استفاده شد. 

به این صورت که پس از تحلیل اطالعات، نتایج در اختیار سه  
نفر آگاه به روش تحقیق کیفی قرار گرفت و آن ها نیز مضامین 
مدنظر را تأیید کردند. به جهت بررسی اعضا نیز نتایج تحلیل 
در اختیار مصاحبه شونده ها قرار گرفت و آن ها نیز باتوجه به 
مصاحبه و تجارب خود، بر نتایج صحه گذاشتند. در گام بعدی از 
یک ناظر بیرونی مسلط به روش پژوهش کیفی تقاضا شد تمامی 
مراحل این فاز پژوهش را بررسی کند و نظر او نیز مبین تًایید 
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پایایی بوده است. برای تًامین پایایی از طریق چندسوسازی، 
افرادی با ویژگی های دموگرافیک مختلف برگزیده شدند.

ث- روش جمع آوری داده ها
به منظور گردآوری اطالعات در فاز کمی، پژوهشگر )با کمک 
همکاران اجرایی( به صورت حضوری به افراد مورد مطالعه 
مراجعه نموده و ضمن تبیین اهداف پژوهش و اطمینان بخشی 
از بابت محرمانه ماندن اطالعات حاصل، پرسشنامه ها را برای 
پرکردن توزیع و پس از تکمیل جمع آوری نمود. در بخش 
کیفی، برای گردآوری داده ها از افراد مورد نظر در زمان و مکانی 
مطلوب دعوت گردید، سپس اهداف پژوهش برای آنان بیان 
و از جهت محرمانه ماندن مصاحبه ها و صداهای ضبط شده به 
آنان اطمینان داده شد. مصاحبه ها از طریق گوشی تلفن همراه 
ضبط گردید. روند مصاحبه با تکنیک هدایت کلیات مدیریت 
می شد و به طور متوسط هر مصاحبه 50 دقیقه طول می کشید.

ج- روش تحلیل داده ها: در مرحله تجزیه و تحلیل داده های 
کمی و با هدف پی بردن به نحوۀ توزیع داده ها، از آزمون 
کالموگرف - اسمیرنف استفاده شد. نتایج حاصل از این آزمون 
گواه نرمال بودن توزیع داده ها بوده است )P> 0/05(، از طرف 
دیگر نتایج آزمون لون نیز برابری واریانس ها را تًایید نمود. لذا 
از آزمون پارامتریک t دو  نمونه ای مستقل برای تجزیه و تحلیل 
داده ها استفاده گردید. در فاز کیفی پژوهشگر با دقت و چندبار 
 word مصاحبه ها را استماع کرده و موبه مو در محیط نرم افزار
 (thematic تایپ کرد. در مرحلۀ بعد با روش تحلیل مضمون
(analysis اقدام به تحلیل مصاحبه ها نمود. این روش به منظور 

شناخت، تحلیل و گزارش الگوهای موجود در داده های کیفی 
به کار می رود )38(.

چ- بایست های اخالقی پژوهش
بررسی،  مورد  موضوع  منظر  از  مطالعه  این  کیفیت علمی: 
لذا  می باشد،  کم نظیر  مطالعه  مورد  جامعه  و  روش شناسی 

باقدرت می توان مدعی شد که به دلیل این که تکرار تحقیقات 
قبلی نیست، از کیفیت علمی مطلوبی برخوردار است؛

و  اهداف  تمامًا  آگاهانه:  رضایت  و  داوطلبانه  مشارکت 
ماهیت پژوهش با مشارکت کنندگان در میان گذاشته شد و 
آن ها به صورت آگاهانه و داوطلبانه در طرح شرکت نمودند؛ 
رازداری: اطالعات خام جمع آوری شده به جز پژوهشگر، 
در اختیار هیچ شخص یا سازمانی قرار نگرفت و ضمنٌا در 

گزارش نتایج اسمی از مشارکت کنندگان برده نشد.

یافته ها
رویکرد  پیرامون  چندپایه  و  تک پایه  معلمان   :1 سؤال 
درس پژوهی چه نگرشی دارند؟ و آیا در مقام مقایسه، در 

این زمینه بین دو گروه تفاوتی وجود دارد؟

مطابق یافته های مندرج در جدول شماره 2، در مورد مؤلفه 
اثرگذاری درس پژوهی در فرآیند توسعه ی حرفه ای معلمان، 
( و  X میانگین های مربوط به گروه معلمان تک پایه )4/2 =
( باالتر از میانگین فرضی طیف لیکرت  X چندپایه )3/9 =
(. از طرف دیگر آماره ی t برابر 03/ بوده و  X بوده است )3 <
سطح معناداری حاصل مؤید عدم معناداری تفاوت بین دو گروه 
است )sig > 0/05(. این بدان معناست که هر دو گروه نگرش 
مثبتی نسبت به این مؤلفه داشته و به طور ضمنی بر وجود آن صحه 
می گذارند. نتایج مربوط به مؤلفه ی اثرگذاری درس پژوهی در 
کاهش فاصله ی پژوهش و تصمیم گیری حکایت از آن دارد 

X که میانگین های محاسبه شده برای هر دو گروه )3/5 = 
( از میانگین فرضی طیف لیکرت باالتر می باشد  X ؛ 3/4 =
(. از دیگر سو آماره ی t برابر 1/18 – بوده و سطح  X > 3(
معناداری به دست آمده نشان از معنادار نبودن تفاوت بین دو 
گروه دارد )sig > 0/05(. از این جهت می توان برداشت کرد 
که هر دو گروه نگرش مثبتی نسبت به مؤلفه ی یادشده دارند.
به استناد مندرجات جدول شماره 2، میانگین مربوط به هردو 
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گروه پاسخ دهنده در مورد مؤلفه ی اثرگذاری درس پژوهی 
(، از  X ؛ 3/4 = X در آسیب شناسی برنامه ی درسی )3/6 = 
از   .) X >  3( باالتر می باشد  لیکرت  میانگین فرضی طیف 
طرف دیگر نشانگر t برابر 1/77 محاسبه شد و سطح معناداری 
به دست آمده حاکی از عدم معناداری تفاوت بین دو گروه 
است )sig > 0/05(. لذا چنین استنباط می شود که هر دو 
گروه نگرش مثبتی نسبت به مؤلفه ی ذکرشده دارند. برای هر 
دو گروه میانگین مربوط به مؤلفه ی اثرگذاری درس پژوهی در 
 ،) X ؛ 3/8 = X افزایش روحیه ی پژوهش مشارکتی )3/9 = 
آمده است  به دست  لیکرت  میانگین فرضی طیف  از  باالتر 
(. همچنین شاخص t مساوی با 0/43 محاسبه گردید  X > 3(
و سطح معناداری به دست آمده مؤید معنادار نبودن تفاوت بین 
دو گروه است )sig > 0/05(؛ یعنی هر دو گروه پاسخ دهنده 

نگرش مثبتی نسبت به این مؤلفه دارند.
طبق یافته ها، در مورد مؤلفه اثرگذاری درس پژوهی در تولید 
دانش حرفه ای، میانگین های مربوط به گروه معلمان تک پایه 
( باالتر از میانگین فرضی  X ؛ 3/1 = X و چندپایه )3/2 = 

 t از طرف دیگر آماره ی .) X طیف لیکرت بوده است )3 <
برابر 1/23 بوده و سطح معناداری حاصل مؤید عدم معناداری 
تفاوت بین دو گروه است )sig > 0/05(. این بدان معناست 
که هر دو گروه نگرش مثبتی نسبت به مؤلفه یادشده دارند. 
به استناد مندرجات جدول شماره 2، میانگین مربوط به هردو 
گروه پاسخ دهنده در مورد مؤلفه ی اثرگذاری درس پژوهی 

X ؛ 3/3 = X در تبدیل مدرسه به سازمان یادگیرنده )3/4 = 
 .) X (، از میانگین فرضی طیف لیکرت باالتر می باشد )3 <
از دیگر سو آماره ی t برابر 1/13 – بوده و سطح معناداری 
به دست آمده نشان از معنادار نبودن تفاوت بین دو گروه دارد 
)sig > 0/05(. از این جهت می توان برداشت کرد که هر دو 

گروه نگرش مثبتی نسبت به مؤلفه ی یادشده دارند.
با توجه به جدول شماره ی 3، پس از این که مصاحبه با نمونه های 
آماری پیرامون نگرش نسبت به رویکرد درس پژوهی موجب 
از  استخراج شده  اطالعاتی شد، کدهای  به غنای  دستیابی 
مصاحبه های انجام شده در قالب 17 مضمون فرعی و 3 مضمون 
اصلی دسته بندی شده اند. مضامین اصلی عبارتند از: باور به 

  گروه  مؤلفه
  شاخص

N X S.d t sig 

  اي معلمانپژوهي در فرآيند توسعة حرفهاثرگذاري درس
  65/0  2/4  226  پايهتك

03/0  97/0  
  92/0  9/3  70  چندپايه

  گيريپژوهي در كاهش فاصلة پژوهش و تصميماثرگذاري درس
  77/0  5/3  226  پايهتك

18/1 -  24/0  
  84/0  4/3  70  پايهچند

  درسيشناسي برنامةپژوهي در آسيباثرگذاري درس
  78/0  6/3  226  پايهتك

77/1  41/0  
  67/0  4/3  70  چندپايه

  پژوهي در افزايش روحية پژوهش مشاركتياثرگذاري درس
  1  9/3  226  پايهتك

43/0  58/0  
  93/0  8/3  70  چندپايه

  ايپژوهي در توليد دانش حرفهاثرگذاري درس
  88/0  2/3  226  پايهتك

23/1  93/0  
  2/1  1/3  70  چندپايه

  پژوهي در تبديل مدرسه به سازمان يادگيرندهاثرگذاري درس
  78/0  4/3  226  پايهتك

13/1 -  21/0  
  73/0  3/3  70  چندپايه

 

جدول 2- نتایج توصیفی و استنباطی مربوط به نگرش دوگروه مورد مطالعه پیرامون درس پژوهی
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  درصد فراواني  هاگروه  مضامين فرعي  رديف  مضامين اصلي

باور به 
ريني آفنقش
پژوهي در درس

ي فرآيند توسعه
  معلمان ايحرفه

  %90  9  پايهتك  پژوهي در بسترسازي براي عمل فكورانه معلمانباور به نقش درس  1
  %4/71  5  چندپايه

 ايحرفه هايمهارت زيابيار خود براي پژوهي در بسترسازيباور به نقش درس  2
  معلمان توسط

  %80  8  پايهتك
  %4/71  5  چندپايه

  %90  9  پايهتك  پژوهي در افزايش حس خودباوري معلمانباور به نقش درس  3
  %7/85  6  چندپايه

  %70  7  پايهتك  معلمان به پژوهش حين عمل پژوهي در افزايش عالقهباور به نقش درس  4
  %7/85  6  چندپايه

  %80  8  پايهتك  پژوهي در افزايش شوق معلمان به يادگيريباور به نقش درس  5
  %1/57  4  چندپايه

  %90  9  پايهتك  ي پيشرفت بين معلمانپژوهي در افزايش انگيزهباور به نقش درس  6
  %1/57  4  چندپايه

باور به نقش 
پژوهي در درس

توليد دانش 
  ايحرفه

پژوهي در توليد دانش بومي ناظر بر نيازهاي كالس درس و باور به نقش درس  1
  فراگيران

  %100  10  پايهتك
  %7/85  6  چندپايه

  %90  9  پايهتك  ي الگوي اثربخش آموزشمنظور ارائهپژوهي در بسترسازي بهباور به نقش درس  2
  %4/71  5  چندپايه

  %80  8  پايهتك  يسهاي تدرشناسي روشپژوهي در آسيبباور به نقش درس  3
  %7/85  6  چندپايه

  %60  6  پايهتك  شناسي مواد آموزشيپژوهي در آسيبباور به نقش درس  4
  %1/57  4  چندپايه

  %70  7  پايهتك  شناسي محتواي آموزشيپژوهي در آسيبباور به نقش درس  5
  %1/57  4  چندپايه

  %90  9  پايهتك  آموزانموانع يادگيري دانششناسي پژوهي در آسيبباور به نقش درس  6
  %100  7  چندپايه

باور به نقش 
پژوهي در درس

بهبود مفروضات 
  پژوهش گروهي

  %90  9  پايهتك  پژوهي در ترويج فرهنگ مشاركت مسئوالنهباور به نقش درس  1
  4/71  5  چندپايه

  %70  7  پايهتك  خود و ديگران پژوهي دربسترسازي براي آموختن از تجاربباور به نقش درس  2
  %1/57  4  چندپايه

  %80  8  پايهتك  پژوهاني نقدپذيري درسپژوهي در افزايش روحيهباور به نقش درس  3
  %1/57  4  چندپايه

  %60  6  پايهتك  پژوهانپژوهي در افزايش تفكر واگرا در بين درسباور به نقش درس  4
  %8/42  3  چندپايه

  %50  5  پايهتك  پژوهي در افزايش فرهنگ نقد فعاليت؛ نه شخص مجري فعاليتنقش درس باور به  5
  %8/42  3  چندپايه

 باشدنشده حاصل شمارشي هايروش ساير يا آماري عمليات به توسل با كه كند توليد هايييافته كه است پژوهشي نوع هر كيفي، پژوهش از منظور كه باورند اين بر نظرانصاحب*
 در نيز را مضمون و درصد هر فراواني پژوهشگر پايه،مضامين بيشتر يابيعينيت هدف با اما شد؛ توجه يادشده نكتة به هاآن تحليل و اندوزيداده مرحلة در نيز پژوهش اين در). 39(

 .كرد ذكر مضامينشبكة

جدول 3- مضامین اصلی و فرعی استخراج شده از مصاحبه های صورت گرفته پیرامون نگرش نسبت به رویکرد درس پژوهی*
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نقش آفرینی درس پژوهی در فرآیند توسعه ی حرفه ای معلمان، 
باور به نقش درس پژوهی در تولید دانش حرفه ای و باور به 

نقش درس پژوهی در بهبود مفروضات پژوهش گروهی.

زمینه  ی  در  چندپایه  و  تک پایه  معلمان  دانش   :2 سؤال 
رویکرد درس پژوهی در چه حدی است؟ و آیا در مقام 

مقایسه، در این زمینه بین دو گروه تفاوتی وجود دارد؟
نتایج مندرج در جدول شماره 4 نشان می دهد که میانگین به دست 
آمده برای هردوگروه در مورد مؤلفه ی اهداف درس پژوهی 
(، باالتر از میانگین فرضی طیف لیکرت  X ؛ 3/8 = X  = 3/9(
(. از طرف دیگر، میزان t محاسبه شده برابر با  X می باشد )3 <
58/ بوده و سطح معناداری به دست آمده حکایت از معنادار 
نبودن تفاوت بین دو گروه دارد )sig > 0/05(. لذا می توان 
مدعی شد دانش هردو گروه در زمینه ی مؤلفه ی مذکور در 
سطح مطلوبی قرار دارد. مطابق یافته ها، میانگین حاصل برای 

X هر دو گروه در مورد مؤلفه ی ماهیت درس پژوهی )3/3 = 
(، از میانگین فرضی طیف لیکرت باالتر بوده است  X ؛ 3/5 =
(. هم چنین آماره ی t برابر با 94/ محاسبه گردید و سطح  X > 3(
معناداری به دست آمده، معنادار نبودن تفاوت بین دو گروه را 
می رساند )sig > 0/05(. به این اعتبار می توان گفت، دانش هر 

دو گروه در زمینه ی مؤلفه ی یادشده در سطح مطلوبی قرار دارد.
در مورد مؤلفه ی روش های درس پژوهی، میانگین محاسبه شده 
(، از میانگین فرضی  X ؛ 3/4 = X برای هر دو گروه )3/7 = 
(. از سوی دیگر میزان  X طیف لیکرت باالتر بوده است )3 <
شاخص t محاسبه شده برابر 1/12- بوده و سطح معناداری 
حاصل حکایت از معنادار نبودن تفاوت بین دو گروه دارد 
)sig > 0/05(؛ یعنی دانش هردو گروه در زمینه ی این مؤلفه  
در سطح مطلوبی قرار دارد. به استناد نتایج مندرج در جدول 
شماره 4، میانگین محاسبه شده در مورد مؤلفه ی کاربرد نتایج 
(، برای هردو گروه باالتر  X ؛ 3/8 = X درس پژوهی )3/5 = 
 t میزان .) X از میانگین فرضی طیف لیکرت بوده است )3 <
به دست آمده برای این مؤلفه 87/ بوده و سطح معناداری حاصل 
 .)sig > 0/05( مؤید معنادار نبودن تفاوت بین دو گروه است
این بدان معناست که دانش هردو گروه در زمینه ی این مؤلفه 

در سطح مطلوبی قرار دارد.
مطابق جدول شماره 5، مجموع کدهای استخراج شده از 
مصاحبه های صورت گرفته پیرامون دانش دو گروه در زمینه ی 
درس پژوهی، در قالب 5 مضمون اصلی و 21 مضمون فرعی 
سازماندهی شدند. مضامین اصلی عبارتند از: آشنایی و تسلط 
به اهداف درس پژوهی، آشنایی و تسلط به ماهیت و روش 

  گروه  مؤلفه
  شاخص

N X S.d t sig 

  پژوهياهداف درس
  73/0  9/3  226  پايهتك

58/0  81/0  
  94/0  8/3  70  چندپايه

  پژوهيماهيت درس
  1/1  3/3  226  پايهتك

94/0  56/0  
  91/0  5/3  70  چندپايه

  پژوهيهاي درسروش
  69/0  7/3  226  پايهتك

12/1 -  74/0  
  81/0  4/3  70  چندپايه

  پژوهيكاربرد نتايج درس
  76/0  5/3  226  پايهتك

87/0  23/0  
  81/0  8/3  70  چندپايه

 

جدول 4- نتایج توصیفی و استنباطی مربوط به دانش دوگروه مورد مطالعه در زمینه ی درس پژوهی
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  درصد فراواني  هاگروه  مضامين فرعي رديف  مضامين اصلي

آشنايي و تسلط 
به اهداف 

  پژوهيدرس

  اي معلماني حرفهپژوهي در فرآيند توسعهآشنايي به نقش درس  1
  %100  10  پايهتك

 %7/85  6 چندپايه

  آموزانپژوهي در شناسايي موانع يادگيري دانشآشنايي به نقش درس  2
  %80  8  پايهتك

 %7/85  6 چندپايه

  آموزانهاي رفع موانع يادگيري دانشپژوهي در شناسايي راهآشنايي به نقش درس  3
  %90  9  پايهتك

  %100  7 چندپايه

درس اي بومي و ناظر بر نيازهاي كالسپژوهي در توليد دانش حرفهآشنايي به نقش درس  4
  آموزانو دانش

  %80  8  پايهتك
 %4/71  5 چندپايه

آشنايي و تسلط 
به ماهيت و 

روش 
  پژوهيدرس

  پژوهيآشنايي به كيفي بودن ماهيت درس  1
  %80  8  پايهتك

 %1/57  4 چندپايه

  آشنايي به چيستي پژوهش كيفي  2
  %70  7  پايهتك

 %4/71  5 چندپايه

  پژوهيآشنايي با انواع الگوهاي مطرح درس  3
  %80  8  پايهتك

 %4/71  5 چندپايه

  پژوهيدرس مطرح آشنايي با مراحل و چگونگي انجام فعاليت در هركدام از الگوهاي  4
  %70  7  پايهتك

 %1/57  4 چندپايه

آشنايي و تسلط 
ها و به ويژگي

منابع تعيين 
ي مسئله
  پژوهيدرس

  پژوهيي درسآگاهي به نقش اهميت و ضرورت داشتن مسئله  1
  %90  9  پايهتك

 %4/71  5 چندپايه

  پژوهيي درسپذيري) مسئلهآگاهي به نقش قابليت پژوهش داشتن (پژوهش  2
  %80  8  پايهتك

 %4/71  5 چندپايه

  پژوهيي درسآگاهي به نقش تجارب معلم در تعيين مسئله  3
  %70  7  پايهتك

 %8/42  3 چندپايه

  پژوهيي درسهاي پيشين در تعيين مسئلههاي پژوهشآگاهي به نقش يافته  4
  %60  6  پايهتك

 %1/57  4 چندپايه

آشنايي و تسلط 
هاي به مهارت
مورد نياز 

  پژوهاندرس

  هاي پژوهش حين عملمهارت به تسلط و آشنايي  1
  %80  8  پايهتك

 %4/71  5 چندپايه

  هاي گروهيريزي و مديريت فعاليتبرنامه هايمهارت به تسلط و آشنايي  2
  %70  7  پايهتك

 %4/71  5 چندپايه

  هاي تدوين طرح درسمهارت به تسلط و آشنايي  3
  %70  7  پايهتك

 %1/57  4 چندپايه

  گري و ثبت مشاهدات در كالس درسهاي مشاهدهمهارت به تسلط و آشنايي  4
  %70  7  پايهتك

 %4/71  5 چندپايه

  هاي بحث و گفتگومهارت به تسلط و آشنايي  5
  %80  8  پايهتك

 %1/57  4 چندپايه

آشنايي و تسلط 
به كاربردهاي 

نتايج 
  پژوهيدرس

  آموزانپژوهي در رابطه با بهبود يادگيري دانشآشنايي و تسلط به كاربردهاي نتايج درس  1
  %80  8  پايهتك

 %7/85  6 چندپايه

  اي معلماني حرفهپژوهي در رابطه با توسعهكاربردهاي نتايج درس آشنايي و تسلط به  2
  %80  8  پايهتك

 %4/71  5 چندپايه

هاي گيريپژوهي در رابطه با تصميمآشنايي و تسلط به كاربردهاي نتايج درس  3
  سياستگذاران آموزش و پرورش

  %70  7  پايهتك
 %8/42  3 چندپايه

نفعان بيرون از پژوهي در رابطه با ساير ذيدهاي نتايج درسآشنايي و تسلط به كاربر  4
  سيستم آموزش و پرورش

  %50  5  پايهتك
 %8/42  3 چندپايه

جدول 5- مضامین اصلی و فرعی استخراج شده از مصاحبه های صورت گرفته پیرامون دانش دو گروه در زمینه ی درس پژوهی
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تعیین  منابع  و  ویژگی ها  به  تسلط  و  آشنایی  درس پژوهی، 
مسئله ی درس پژوهی، آشنایی و تسلط به مهارت های مورد 
نتایج  کاربردهای  به  تسلط  و  آشنایی  و  درس پژوهان  نیاز 

درس پژوهی.

بحث
یافته های این مطالعه حکایت از آن دارد که هردو گروه نگرش 
مناسبی در مورد درس پژوهی داشته و از نظر عنصر دانش 
در سطح مطلوبی قرار دارند. افزون بر این، مضامین باور به 
نقش درس پژوهی در توسعۀ حرفه ای، تولید دانش  حرفه ای و 
بهبود مفروضات پژوهش گروهی بین معلمان در مورد عنصر 
نگرش و مضامین آشنایی و تسلط به اهداف، ماهیت و روش 
درس پژوهی؛ ویژگی های مسئلۀ درس پژوهی و منابع تعیین آن؛ 
مهارت های مورد نیاز درس پژوهان و کاربردهای درس پژوهی 
درمورد عنصر دانش از مصاحبه های هردو گروه استخراج شد.

رویکرد  پیرامون  چندپایه  و  تک پایه  معلمان   :1 سؤال 
درس پژوهی چه نگرشی دارند؟ و آیا در مقام مقایسه، در 

این زمینه بین دو گروه تفاوتی وجود دارد؟
سؤال  این  به  پاسخ  در  کمی  بخش  از  حاصل  یافته های 
مشخص ساختند که میانگین گویه های مربوط به هر شش 
حرفه ای  توسعۀ  فرآیند  در  درس پژوهی  اثرگذاری  مؤلفۀ 
پژوهش  فاصلۀ  اثرگذاری درس پژوهی در کاهش  معلمان، 
آسیب شناسی  در  درس پژوهی  اثرگذاری  تصمیم گیری،  و 
روحیۀ  افزایش  در  درس پژوهی  اثرگذاری  برنامۀ درسی، 
دانش  تولید  اثرگذاری درس پژوهی در  پژوهش مشارکتی، 
حرفه ای و اثرگذاری درس پژوهی در تبدیل مدرسه به سازمان 
یادگیرنده برای هر دو گروه، از میانگین فرضی طیف لیکرت 
باالتر بوده است و باتوجه به سطح معناداری محاسبه شده نیز 
معلوم می شود که اختالف بین دو گروه از لحاظ آماری معنادار 
نشده است. پس می توان چنین استنباط کرد که هر دو گروه 

نگرش مناسبی نسبت به مؤلفه های عنوان شده دارند و به طور 
ضمنی آن ها را تًایید می کنند. در تحقیقات استیگلر و هیبرت 
)27( و خاکباز، فدایی و موسی پور )28( نیز تًاثیر درس پژوهی بر 
توسعۀ حرفه ای معلمان تًایید شده است. آیسودا )26( و گورمن، 
مارک و نیکوال )18( درس پژوهی را عاملی برای غنی شدن 
تجارب حرفه ای معلمان و بهبود آموزش و پرورش دانستند. 
نگرش معلمان تک پایه و چندپایه  نیز همسو با یافته های این 

تحقیقات می باشد.
کدهای استخراج شده از مصاحبه های انجام شده در پاسخ به 
سؤال یک، در قالب 17 مضمون فرعی و 3 مضمون اصلی 
گردید  مشخص  مصاحبه ها  نتایج  از  شده اند.  دسته بندی 
نقش آفرینی درس پژوهی در  به  که گروه های مورد مطالعه 
فرآیند توسعۀ حرفه ای معلمان، تولید دانش حرفه ای و بهبود 
مفروضات پژوهش گروهی باور دارند. با عنایت به این یافته ها 
می توان مدعی شد که در صورت فراهم بودن بسترها، معلمان 
کالس های تک پایه و چندپایه نسبت به انجام درس پژوهی 
نشان  آن  به  نسبت  مناسبی  نگرش  که  چرا  هستند،  راغب 
 )40( (Sarkar Arani & Matoba) دادند. سرکارآرانی و ماتوبا
 نیز دریافتند که معلمان عالقۀ زیادی به انجام درس پژوهی 

دارند.

زمینه ی  در  چندپایه  و  تک پایه  معلمان  دانش   :2 سؤال 
رویکرد درس پژوهی در چه حدی است؟ و آیا در مقام 

مقایسه، در این زمینه بین دو گروه تفاوتی وجود دارد؟
به  پاسخ  در  کمی  بخش  داده های  تحلیل  از  حاصل  نتایج 
مؤلفۀ  چهار  هر  به  مربوط  میانگین های  داد  نشان   2 سؤال 
دانش گروه های مورد مطالعه در زمینۀ اهداف درس پژوهی، 
ماهیت درس پژوهی، روش های درس پژوهی و کاربرد نتایج 
درس پژوهی برای هر دو گروه معلمان تک پایه و چندپایه از 
میانگین فرضی طیف لیکرت باالتر بوده و باتوجه به سطح 
معناداری محاسبه شده، عدم معناداری تفاوت بین دو گروه 
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استنباط  باید چنین  نیز محرز می گردد. پس  آماری  نظر  از 
قرار  دانش در سطح مطلوبی  نظر  از  کرد که هر دو گروه 
دارند. در بخش کیفی، پس از استخراج کدها از مصاحبه های 
انجام شده و سازماندهی آنان در قالب مضامین اصلی و فرعی، 
مشخص گردید گروه های مورد مطالعه اهداف درس پژوهی 
را می شناسند، با ماهیت و روش درس پژوهی آشنایی دارند، 
می دانند که مسئلۀ درس پژوهی می بایست چه ویژگی هایی 
داشته باشد و از طریق چه منابعی می توان برای درس پژوهی 
تعیین مسئله کرد، هم چنین آن ها می دانند کاروران درس پژوهی 
باید چه مهارت هایی داشته باشند و در نهایت نتایج حاصل از 
فرآیند درس پژوهی چه کاربردهایی دارد. در برخی مطالعات 
گفته شد درس پژوهی تجارب )دانش( حرفه ای معلمان را غنی  
کرده )26( و در توسعۀ حرفه ای آنان نقش مؤثری بازی می کند 
)27؛ 28(. ضمنًا در پژوهش دیگری که به دنبال شناسایی موانع 
اجرای درس پژوهی بودند )42( مشخص شد اطالعات و 
دانش معلمان کمترین نقش را در این زمینه ایفا می کند؛ به بیان 
دیگر تمام مطالعات یادشده، هم صدا با پژوهش پیش رو، قرار 
داشتن معلمان در سطح مطلوبی از نظر عنصر دانش را به ما 

یادآور می شود.
اغلب طرح های پژوهشی با یک سری محدودیت هایی روبرو 
هستند. در این طرح به دلیل بدیع بودن موضوع مورد مطالعه، 
متًاسفانه پیشینۀ تحقیقاتی کاماًل مرتبطی در دست نبود. به 
همین دلیل امکان قیاس کامل و مستقیم نتایج حاصل از این 
تحقیق با هیچ پژوهش دیگری در عمل وجود نداشت. هرچند 
می توان به صورت ضمنی بخشی از یافته های این طرح را با 
نتایج پاره ای از مطالعات قیاس کرد، کما این که در بحث و 
نتیجه گیری مربوط به سؤال اول این اتفاق افتاد. از سوی دیگر، 
جامعۀ آماری پژوهش به معلمان تک پایه و چندپایه مقطع 
ابتدایی ادارۀ آموزش و پرورش شهرستان لردگان محدود شد. 
لذا در تعمیم نتایج به سایر جوامع بهتر است جانب احتیاط 

رعایت گردد.

نتیجه گیری و پیشنهادات
پژوهشگر از این تحقیق نتیجه گرفت که معلمان تک پایه و 
چندپایه پیرامون رویکرد درس پژوهی دانش و نگرش چندان 
متفاوتی ندارند. هردو گروه نگرش مثبتی نسبت به درس پژوهی 
داشته و از نظر مؤلفه دانش در سطح مطلوبی قرار دارند. آن ها 
به نقش درس پژوهی در فرآیند توسعۀ حرفه ای معلمان، تولید 
دانش حرفه ای و بهبود مفروضات پژوهش گروهی باور دارند. 
ضمنًا آن ها با اهداف درس پژوهی، ماهیت و روش درس پژوهی، 
ویژگی ها و منابع تعیین مسئلۀ درس پژوهی، مهارت های مورد 
نیاز درس پژوهان و کاربردهای نتایج درس پژوهی آشنا هستند.
با استناد به یافته های این پژوهش، پیشنهادات زیر ارایه می گردد:
نتایج حاصل از درس پژوهی به دلیل این که مستقیمًا از  ـ 
مسایل محیط  طبیعی آموزشی استخراج گردیدند، بسیار 
معتبر می باشند. به همین خاطر می توانند به عنوان یک منبع 
نظام آموزشی  برای سیاست گذاری های  اطالعاتی قوی 
مورد استفاده قرار گیرند. از این رو به مراجع تصمیم گیر و 
سیاست گذار نظام تعلیم و تربیت کشور پیشنهاد می گردد 
با مدنظر قرار دادن این یافته ها، بر اعتبار و قابلیت اجرا 

داشتن تصمیمات خود بیفزایند.
در طی فرآیند درس پژوهی موانع یادگیری دانش آموزان  ـ 
شناسایی شده و با اصالح طرح تدریس و اجرای مجدد 
آن راه های رفع این موانع نیز مشخص می گردد. لذا از این 
مدخل می توان دریافت که محتوای آموزشی و مهارت های 
حرفه ای معلم در کدام بخش ها ضعف بیشتری داشته و 
نیازمند ترمیم است. به این اعتبار، به دفتر تًالیف و برنامه ریزی 
کتب درسی و مسئولین برگزاری دوره های آموزشی ضمن 
خدمت فرهنگیان پیشنهاد می گردد، با استفاده از یافته های 
بهبود کیفیت محتوای آموزشی و  درس پژوهی زمینه ی 

مهارت های حرفه ای معلم را فراهم سازند.
از آن جایی که جامعه ی آماری این طرح به معلمان تک پایه  ـ 
و چندپایه دوره ی ابتدایی آموزش و پرورش شهرستان 
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لردگان محدود گردیده بود، به دیگر پژوهشگران محترم 
پیشنهاد می شود با انجام تحقیقات مشابه در سایر نقاط، 
بستری را فراهم سازند تا بتوان با اعتماد بیشتری نتایج را 

به کل کشور تعمیم داد.

تشکر و قدردانی
پژوهشگر به این طریق از تمام افرادی که در این مطالعه به او 

یاری رساندند تشکر می کند.

* شکل اولیه و توسعه نیافته مقالۀ حاضر در قالب سخنرانی 
تعمیق و  با  ارائه شد. سپس  در همایش ملی درس پژوهی 
این  انجام شده، پژوهشگر نسبت به نگارش  توسعۀ مطالعۀ 

مقاله مبادرت ورزید.
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Teachers’ Attitude toward the Lesson Study: 
A Mixed Method Study

Ghanbari M1

Abstract

Introduction: Lesson study is an important tool for professional development, so paying attention to this 

issue is necessary. In addition, elementary schools classes are divided into the monograde and multigrade. 

Therefore, we see the monograde and multigrade teachers in the schools. The purpose of this study was to 

examine both the attitude and knowledge of the monograde and multigrade teachers toward the lesson study.

Methods: This is a mixed method study. All the monograde and multigrade teachers included in this 

study, in the Lordegan city. The methods of sampling were randomized and purposeful in the quantitative and 

qualitative phases, respectively. The sample size was 226 monograde and 70 multigrade teachers, in the 

quantitative phase. In the qualitative phase, the sample size was 10 and 7 for the monograde and multigrade 

teachers, respectively. In the quantitative phase, data were collected with the questionnaire and analyzed 

with the parametric tests. In the qualitative phase, the interviews interpreted with the content analysis method. 

Findings: There were appropriate knowledge and attitude towards the lesson study between the groups. 

In the attitude category, the beliefs about the lesson study in the professional development, the professional 

knowledge production, were the main concepts in the interviews. In the knowledge category, goals’ mastery 

and awareness, the study lesson essence and method, the determinants of the lesson study sources, the 

needed skills of the teachers, and the application of the lesson study, were the main concepts. 

Conclusion: The knowledge and attitude between both the monograde and multigrade teachers were not 

different. The groups can cooperate in the process of the lesson study.

Keywords: Lesson Study, Monograde, Multigrade, Teachers.

1- Islamic Azad university, Researcher and elite club, Sharekord, Iran.
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به نام خدا
همکار محترم

با سالم و آرزوی نیک بختی

پرسشنامۀ پیش رو ابزاری در جهت جمع آوری اطالعات الزم برای پژوهشی تحت عنوان آسیب شناسی درس پژوهی از نظر 
معلمان تک پایه و چندپایه می باشد. نظر به این که اعتبار نتایج این پژوهش منوط به پاسخ های دقیق شما می باشد، لذا خواهشمند 
است پاسخ مورد نظر خود را با توجه به مقیاس نمره گذاری لیکرت )بسیار زیاد، زیاد، متوسط، کم و بسیار کم(، در مقابل هر 

یک از سؤاالت پرسشنامه مرقوم فرمایید.
با عنایت به این که الزم نیست در پرسشنامه نام و مشخصات خود را ذکر کنید و هم چنین پاسخ های شما به صورت گروهی مورد 
تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت، این اطمینان را به شما می دهیم که نظرات شما کامأل محرمانه خواهد ماند. در ضمن در 
صورتی که الزم بدانید اطالعات بیشتری در اختیار شما قرار گیرد، با شماره همراه 09134846284 پاسخگوی شما خواهیم بود.
به پاس این که وقت گرانبهای خود را برای پاسخگویی به این پرسشنامه اختصاص داده اید، صمیمانه از جنابعالی سپاسگزاریم.

با آرزوی موفقیت و سربلندی
مهدی قنبری

 1فرم 

 بسيار زياد  زياد متوسط  كم  بسياركم  گويه رديف
            دانيد؟اي معلمان موثر ميپژوهي را تا چه ميزان در فرآيند توسعة حرفهدرس  1

2  
گذاري را در چه گيري در سطح سياستپژوهي در كاهش فاصلة پژوهش و تصميماثرگذاري درس
            فرماييد؟حد ارزيابي مي

3  
گيري در سطح توليدمحتواي آموزشي را پژوهي در كاهش فاصلة پژوهش و تصميماثرگذاري درس

            فرماييد؟در چه حد ارزيابي مي

4  
هاي گيري در سطح توليد محتواي دورهپژوهي در كاهش فاصلة پژوهش و تصميماثرگذاري درس

            فرماييد؟خدمت را در چه حد ارزيابي ميضمن

            فرماييد؟درسي را در چه حد ارزيابي ميشناسي عنصر اهداف برنامةآسيب پژوهي دراثرگذاري درس  5

6  
درسي را در چه حد ارزيابي شناسي عنصر ارزشيابي برنامةپژوهي در آسيباثرگذاري درس

            فرماييد؟مي

            اييد؟فرمدرسي را در چه حد ارزيابي ميشناسي عنصر محتوا برنامةپژوهي در آسيباثرگذاري درس  7

8  
درسي را در چه حد ارزيابي هاي يادگيري برنامةشناسي عنصرفرصتپژوهي در آسيباثرگذاري درس

            فرماييد؟مي

9  
درسي را در چه يادگيري برنامة-شناسي عنصر راهبردهاي ياددهيپژوهي در آسيباثرگذاري درس
            فرماييد؟حد ارزيابي مي

            فرماييد؟درسي را در چه حد ارزيابي ميشناسي عنصر زمان برنامةپژوهي در آسيباثرگذاري درس  10

11  
پژوهي در افزايش روحية پژوهش مشاركتي بين معلمان را در چه حد ارزيابي اثرگذاري درس

            فرماييد؟مي

            فرماييد؟بي ميپژوهي در افزايش پويايي مدرسه را در چه حد ارزيااثرگذاري درس  12

13  
آموزان  را در چه حد ارزيابي پژوهي در انتقال روحية پژوهشگري به دانشاثرگذاري درس

            فرماييد؟مي

            فرماييد؟را در چه حد ارزيابي مي ايحرفهپژوهي در توليد دانشاثرگذاري درس  14
            فرماييد؟را در چه حد ارزيابي مي رندهپژوهي در تبديل مدرسه به سازمان يادگياثرگذاري درس  15

 


