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مدیریت کالس درس معلمان  های صالحیتدرس پژوهی بر  تأثیربررسی 

 ابتدایی ناحیه یک ساری ی دوره
 

 3، مریم جوانمرد2، سیده ثریا آقاپورحسینی1عماد روشن قیاس
 

مدیریت کالس درس معلمان  های صالحیتدرس پژوهی بر  تأثیرپژوهش حاضر با هدف بررسی  -چکیده

 ای مقایسهاست. این پژوهش از نوع توصیفی بوده و با روش علی  شده انجامی ابتدایی ناحیه یك سار ی دوره

نفر در سال  650ابتدایی ناحیه یك ساری به تعداد  ی دورهاست. جامعه آماری پژوهش کلیه معلمان  شده انجام

نفر انتخاب شدند که با رعایت  242که از طریق جدول کرجسی و مورگان تعداد  است 92-93تحصیلی 

گروهی که در درس پژوهی شرکت کردند و گروهی که ) نفره قرار داده شدند. 121در دو گروه همتا  ها تنسب

از طریق مشاهده کالس درس معلمان و با ابزار مقیاس  اطالعات آوری جمعدر درس پژوهی شرکت نکردند.( 

انجام گرفت.  spss افزار رمناطالعات از طریق  وتحلیل تجزیهرفتار در طول چهار ماه صورت گرفت.  بندی درجه

مدیریت کالس درس معلمان ابتدایی  های صالحیتدر ارتقا  مؤثرنتایج نشان داد رویکرد درس پژوهی عاملی 

معناداری بهتر از  طور بهمعلمانی که در درس پژوهی شرکت کردند  های صالحیتناحیه ساری بوده است و 

 معلمانی است که در درس پژوهی شرکت نکردند.

 .ابتدایی ی دورهمدیریت کالس درس،  های صالحیتدرس پژوهی،  ات کلیدی:کلم

 

 قدمهم

این کشورها از  ی همهکه  دهد میبر پیشرفت و توسعه در جوامع پیشرفته نشان  مؤثربررسی عوامل 

در تربیت نیروهای انسانی  وپرورش آموزشتوانمند و کارآمد برخوردار هستند. تبلور  وپرورش آموزش

                                                           

ناحیه یك ساری.  وپرورش آموزشآموزشی دانشگاه مازندران و سرگروه آموزشی  ریزی برنامه. کارشناس ارشد 1

e_roshanghias@yahoo.com 
 درسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد چالوس ریزی برنامه. دانشجو کارشناسی ارشد 2
 ناحیه یك ساری وپرورش آموزش. کارشناس آموزش ابتدایی اداره 3
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با رشد و گسترش وسیع و  فنّاوریانشمند، متخصص و ماهر است. در دنیای امروز که علم و متعهد، د

اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  ی توسعهعامل مهم و اساسی در فرایند رشد و  عنوان به شمول جهان

را در  پراهمیتینقش بس عظیم و  وپرورش آموزش های نظام، نهادها و آید می حساب بهجوامع بشری 

 .کنند میواالی انسانی ایفا  های ارزشفایی استعدادها و شکو

 وپرورش آموزشامروز از فراهم نمودن اجباری آموزش به سمت تمرکز بر کیفیت  ی جامعه

فراگیران، یادگیری چگونه  های مهارتحرکت کرده و اصالحات جدید برنامه درسی بر پرورش 

. چنین تغییراتی نماید می تأکیددهای متنوع تدریس یادگرفتن، توسعه برنامه درسی و استفاده از راهبر

نقش معلم از مخابره کننده اطالعات، به یاریگر  (.1387کریمی، ) مستلزم تغییر نقش معلم است.

، کاهد نمی. این نقش جدید از اهمیت مقام معلم یابد میتغییر  آموز دانشبا  درس همفراگیر، راهنما و 

 است. بلکه مستلزم دانش و مهارت جدید

تعلیم  های نظامیادگیری است و اهداف متعالی -با توجه به اینکه معلم، راهبر و مدیر فرآیند یاددهی

و  گذاری سیاستد با توان میاو محقق شود، معلم  ی واسطه بهباید  درنهایتو تربیت در ابعاد مختلف، 

انسانی کالس  ی بالقوه های هسرمایاز ذخایر و  وری بهرهاتخاذ راهبردهای هوشمندانه در کالس، نهایت 

پایدار دست یابد. معلم رکن  ی توسعه ای شاخصهبه  استعدادهاخود را داشته باشد و با شکوفا کردن این 

بنابراین معلمین  ؛دارد وپرورش آموزشکلیدی و نقش محوری را در کیفیت دهی و اثربخشی نظام 

موفقیت آموزشی مجدانه  رمزهایراز و خود و کشف  ای حرفههمواره باید در جهت ارتقای علمی و 

 (1389گام بردارد. )استیپانك و همکاران، 

معلمیان در مدرسیه اسیت و در عمیل بیه گسیترش        ای حرفیه الگوی ژاپنیی پیرورش    1درس پژوهی

تا معلمان از یکدیگر بیاموزنید،   کند میو محیطی را فراهم  رساند میفرهنگ یادگیری در مدرسه یاری 

را ارتقا بخشند، به بازبینی و بازاندیشی در رفتار آموزشی و تربیتی خود بپردازنید و  خود  ای حرفهدانش 

منطیق درس   (.1389، سیرکار آرانیی  ) ان توجه کنند.آموز دانشتعامل با  ی نحوهبه نیازها و  ازپیش بیش

                                                           

1
. Lesson Study 
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جا برای چنین کیاری، کیالس    ترین اثربخشپژوهی ساده است. اگر بخواهیم آموزش را بهبود بخشیم، 

 درس است.

دارای هشیت   هیا  آن ی همیه است، اما  اجراشدهالگوهای گوناگونی از درس پژوهی در سراسر دنیا 

، مسیئله از: تعییین   انید  عبیارت (. این هشیت گیام اصیلی    1392عبداللهی و همکاران، )گام اصلی هستند. 

و بازاندیشی و در درس، اجرای مجدد، ارزیابی  تجدیدنظر، اجرای درس، ارزیابی تدریس، ریزی برنامه

 (.1388سهیم شدن در نتایج )حوریزاد، 

معتبرترین انواع ارزشیابی برای  ازجملهپیشرفت تحصیلی  المللی بین های ارزشیابیامروزه نتایج 

، ها ارزشیابیاین  ترین مهم. یکی از شود میآموزشی محسوب  های نظامبررسی کارایی درونی 

1مطالعات
TIMSS های تهیاف. انعکاس نتایج و است TIMSS  های واکنش کننده شرکتدر کشورهای 

در  3و جمیز هیبرت 2توسط جیمز استیگلر ها واکنشاز این  ای نمونهمتفاوتی را به همراه داشته است. 

ساده از نتایج تیمز آغاز  سؤالاست. این کتاب با یك  منتشرشدهکتابی با عنوان شکاف آموزشی 

 (.1383استیگلر و هیبرت، ) .شود می

 شکاف وجود دارد؟ همه اینان آمریکایی آموز دانشان ژاپنی و آموز دانشرا بین نتایج چ

شکاف اصلی بین آموزش ژاپن  درنهایتدیگر و  های شکافبررسی این شکاف، منجر به کشف 

نشان داد مسئوالن آموزش ژاپن  ها بررسینتایج  درنهایت و سایر کشورها گردید، آموزش معلمان.

دادند که به بهسازی تدریجی و افزایش اثربخشی آموزش در طول زمان منجر  سیستمی را ترتیب

. در قلب این سیستم، فرایندی قرار دارد به نام درس پژوهی یا پژوهش مشارکتی معلمان در شود می

 کالس درس.

ی که یك معلم بایستی در های صالحیتگوناگون نشان داده است، یکی از  های پژوهشنتایج 

؛ روشن 1388ته باشد صالحیت مدیریت کالس درس است. )کریمی و نیکنامی، کالس درس داش

رهبری کردن امور کالس درس از طریق: تنظیم برنامه  مدیریت کالس درس عبارت از(. 2014قیاس، 

                                                           

1
. Third International Mathematics and Science Study(TIMSS) 

2
. James Stigler 

3
. James Hiebert 
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باال بردن کار نظارت بر پیشرفت  منظور بهمحیط  دهی سازمانمراحل کار و منابع،  دهی سازمان درسی،

ایجاد موقعیت و »(. یا در تعریفی دیگر 1372صفوی،) مسائل بالقوه است بینی یشپان و آموز دانش

 های فعالیت دهی سازمانیادگیرنده،  توجه جلبشرایطی است که معلم برای برقراری نظم و آرامش، 

به اهداف مطلوب و  یابی دستان در فرایند یادگیری، برای آموز دانشکالس و مشارکت دادن 

 (.1387)مرتضوی زاده، .« کند میفراهم  موردنظر

 

 معلم ای حرفه های صالحیتمدل نظری 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تدریس،  های صالحیتمعلم را که شامل  ای حرفه های صالحیتشکل باال مدل نظری 

و  ای حرفهاخالق  های صالحیت، ای حرفه ی توسعه های صالحیتفناوری آموزش،  های صالحیت

 مبانی نظری چارچوب

ها صالحیت
 ICTی 

 یونسکو
(2008) 

رویکرد 
های  یتقابل

ای  حرفه
دانشگاه 
کوییزلند 

(2007) 

رویکرد 
ها صالحیت

ی معلمان 
دانشگاه 
کلمبیا 

(2004) 

رویکرد 
انجمن 

استاندارها
ی تدریس 

ای  حرفه
(2001) 

مدل 
اثربخش 
مك بر 

(2000) 

چارچوب 
تدریس 
 قورچیان

(1379) 

 چارچوب ادراکی

صالحیت های 
مدیریت کالس 

 درس

صالحیت های 
 اخالق حرفه ای

 صالحیت های
توسعه ی حرفه 

 ای
 

 صالحیت های
فن آوری 

 آموزش

 صالحیت های 
 تدریس
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با جستجو وسیع در منابع موجود  ها صالحیت. این دهد می، نشان هستدیریت آموزش م های صالحیت

 در مدل زیر آمده است، استخراج شده است. ها آنکه تعدادی از 

 

 پژوهش سؤال

مدیریت کالس درس معلمان دوره ابتدایی ناحیه یك  های صالحیتدرس پژوهی بر  تأثیرآیا 

گروهی که در درس پژوهی  –هی شرکت کردند وساری در دو گروه )گروهی که در درس پژ

 متفاوت است؟ شرکت نکردند(

 

 پیشینه پژوهش

 یها دادهکه بر روی برخی از  1( در تحقیقی با عنوان شکاف آموزشی1999استیگلرو هیبرت )

TIMSS  استفاده از  ها ژاپنیاست، به این نتیجه رسیدند که عامل اصلی موفقیت  شده انجامدر سال

 .(1383استیگلر و هیبرت، )ژوهی است روش درس پ

عطفی برای شروع جریان آموزشی وسیعی در آمریکا  ی نقطهنتایج تحقیق استیگلر و هیبرت، 

 32مدرسه در  335و در طول چهار سال،  سرعت بهکه بر درس پژوهی استوار است.  شود میمحسوب 

مجالت و موضوع  های گزارشو  ها کنفرانسایالت آمریکا این روش را اجرا کردند و تمرکز اصلی 

گفت نتایج تحقیق  توان می .(2006قرار گرفت )لوئیس، پری و موراتا،  بر آندانشجویی،  های نامه پایان

آموزشی آمریکا را به تکاپو انداخت، در سایر کشورها  ی جامعهاستیگلرو هیبرت به همان سرعتی که 

، آلمان، انگلیس، سنگاپور، استرالیا کنگ هنگ تحوالتی شد. پس از آمریکا کشورهای چین، مبدأنیز 

 در این زمینه پرداختند. هایی پژوهشو مالزی نیز به انجام 

سال به  10درس علوم در ژاپن پرداخت. او که به مدت  10به بررسی  2002کاترین لوئیس در سال 

 ها ژاپنیدی از تقلی صرفاًدرس پژوهی »: کند میبررسی درس پژوهی در آمریکا پرداخته است، بیان 

لوئیس در یك  «ان است.آموز دانشمعلمان و بهبود یادگیری  ای حرفه ی توسعهنیست بلکه راهی برای 

                                                           

1
. Teaching Gap 
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صورت گرفته  های فعالیتدارد؟ مروری بر  ای آیندهمقاله تحت عنوان آیا درس پژوهی در آمریکا 

لی درس پژوهی در ژاپن اص های ویژگی. وی در این مقاله کند میی درس پژوهی در آمریکا درزمینه

مصاحبه با معلمان ژاپنی به شرح  75ژاپنی و انجام  ی مدرسه 40خود از  ی چهارسالهرا به اعتبار بررسی 

مشارکتی از  ی مشاهدهان؛ آموز دانشمشارکتی؛ بررسی یادگیری  بلندمدت: اهداف کند میزیر بیان 

 در حال اجرا. های درس

درس پژوهی در آمریکا که  روزافزونمیالدی به رشد  2005لوئیس در پژوهشی دیگر در سال  

و چهار زمینه که  کند میاشاره  معلم، درگیر خود کرده  900ایالت و بیش از  32مدرسه را در  125

: داند میرا بدین شرح  هستدرس پژوهی در آمریکای شمالی  کارگیری بهباعث رشد پیشرفت در 

از درس پژوهی، افزایش حمایت از درس پژوهی و  تر یقعمدرس پژوهی؛ فهم  ی شیوهرشد عالقه به 

 .(2008لوئیس، )منابع و ابزار در این زمینه  ی توسعهی درس پژوهی و  ٔ  درزمینهافزایش پژوهش 

معلمان  ای حرفه های صالحیت( در پژوهشی با عنوان بررسی 1393روشن قیاس و همکاران )

شهر  ابتداییبه انجام رسید، نشان دادند معلمان  92-93شهر ساری که در سال تحصیلی  ابتدایی ی دوره

و در ابعاد مدیریت  استمطلوب  ای حرفه ی توسعهو  ای حرفهتدریس، اخالق  های صالحیتساری در 

 .نیستکالس درس و فناوری آموزش مطلوب 

 ی دورهمعلمان  ای حرفه های صالحیتبررسی »( پژوهشی با عنوان 1388نیکنامی و کریمی )

انجام دادند. از مرور متون و پیشینه پژوهش، هشت  «ارائه چارچوب ادراکی مناسب منظور هبعمومی 

 وتحلیل تجزیهزیرمولفه استخراج شد و بر اساس آن پرسشنامه تدوین گردید.  99اصلی و  ی مؤلفه

معلمان تفاوت وجود دارد و در  های صالحیتنشان داد که بین وضعیت موجود و مطلوب  ها پرسشنامه

معلمان آموزش عمومی نشان  های صالحیتاصلی تفاوت معنادار است. وضع موجود  های مؤلفه ی یهکل

که در بعد شخصیتی و اخالقی در وضعیت باالتر از متوسط قرار دارند، ولی در بعد آموزشی،  دهد می

و ، فکری ای حرفه ی توسعهفناوری،  های مؤلفهرفتاری شناختی و مدیریتی در سطح متوسط؛ و در 

 تدریس از وضعیت ضعیفی برخوردارند.

، گیرند می( برای بررسی آنچه معلمان ایرانی از درس پژوهی ژاپنی یاد 1380سرکارارانی )

زیادی به  ی عالقهدر این جلسات  کننده شرکتپژوهشی را در مدارس ابتدایی تهران انجام داد. معلمان 
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عات را به معلمان مدارس دیگر و والدین انجام یك تجربه از درس پژوهی داشتند. آنان این اطال

از والدین  توجهی قابلتعداد  1383ان نیز منتقل کردند. نتیجه هنگامی ظاهر شد که از سال آموز دانش

 ی عرصهمقدماتی ورود درس پژوهی به  ی نتیجهدرس پرداختند.  های کالسان به دیدار از آموز دانش

معلمان، در تئوری و عمل، به دست  ای حرفه ی توسعهی درزمینهآموزش ایران، نگرش جدیدی بود که 

 آمد.
 

 پژوهش شناسی روش

 .ای مقایسهروش پژوهش: علی 

 درس توسط محققین. های کالسروش گردآوری اطالعات: مشاهده 

 خیلی کم، کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد های گزینهدر لیف لیکرت با  لیست چكابزار: مقیاس 

نفر. بر  650ناحیه یك ساری به تعداد  وپرورش آموزشابتدایی  ی دورهمان جامعه آماری کلیه معل

در  ها نسبتنمونه انتخاب شدند و با رعایت  عنوان بهنفر  242اساس جدول کرجسی و مورگان تعداد 

تعداد، سطح تحصیالت، سابقه کار و محل کار  ازنظرنفره قرار داده شدند. )همتا  121دو گروه همتا 

یك گروه معلمانی که در درس پژوهی شرکت کردند و گروه دیگر معلمانی که  روستا(. شهر و ازنظر

 درس پژوهی شرکت نکردند.

 

 ها یافته

که  شده استفادهاسمیرنوف  -ها از آزمون کولموکروفجهت بررسی و آزمون نرمال بودن توزیع داده

 است. شده ارائه 1نتایج حاصله در جدول 
 

 هانرمال بودن توزیع داده وتحلیل تجزیه(: 1) جدول

 سطح معناداری حجم نمونه انحراف معیار میانگین متغیر

 0.386 242 0.435 3.13 کالس مدیریت صالحیت
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، سطح معناداری =5گیری %و خطای اندازه 95در سطح اطمینان % چونمطابق جدول فوق، 

0.05Sig> وتحلیل تجزیهکنند و جهت توزیع نرمال پیروی می ها ازمحاسبه شده، بنابراین داده 

 های آماری پارامتریك مجاز است.ها، استفاده از آزموناستنباطی داده

 tهای دو گروه از آزمون پارامتریك تحقیق، با رعایت شرط برابری واریانس سؤالبرای بررسی 

 است. شده استفادهمستقل 
 

 شماره سه السؤمستقل برای  t(: نتایج آزمون 2) جدول

انحراف  میانگین تعداد گروه

 معیار

 F معناداری آماره سطح

 ها()همگنی واریانس

درجه  tمقدار 

 آزادی

سطح 

 معناداری

کننده در شرکت

 درس پژوهی

121 3.343 0.543 11/0 6.766 240 0.000 

در درس پژوهی 

 شرکت نکردند

121 2.841 0.608 

 

 df=240 با درجه آزادی =5گیری %و خطای اندازه 95ان %در سطح اطمین؛ چون 2مطابق جدول 

های مدیریتی بین دو گروه تفاوت معناداری شده است، لذا در صالحیت >0.05Sigسطح معناداری 

-بنابراین نتیجه ؛در درس پژوهی صالحیت مدیریتی بهتری داشتند کننده شرکتوجود دارد و گروه 

مدیریتی معلمان دوره ابتدایی شهرستان ساری  های صالحیتدرس پژوهی بر  تأثیر»د که؛ شوگیری می

معناداری  طور بهدر دو گروه متفاوت است و وضعیت در گروهی که در درس پژوهی شرکت کردند 

 «.بهتر است

 

 گیری نتیجهبحث و 

نظری آن است و های گوناگون دانش بشری آگاهی از مبانی  موارد در حوزه ترین مهمیکی از 

 به کالسهای گوناگون شوند. معلمان برای ورود  توانند وارد عرصه افراد بدون آگاهی و شناخت نمی



 

 

 

 

 

 

 

 1393ماه بهمن ، هشتمشماره                                             مدیریت و حسابداریهای پژوهشماهنامه 

 

 

26 

درس باید دارای دانش و تخصص الزم باشند. اجرای درست برنامه درس پژوهی نیز از این قاعده 

 دانش تولید برای شیرو و معلمان ای حرفه توانایی بهسازی برای الگویی پژوهی مستثنا نیست. درس

 آموزان دانش با و یکدیگر با را خود روابط تا دهد می فرصت معلمان به و است مدرسه ای در حرفه

 بازبینی انتقادی، تفکر از مند سازمان حمایت برای آموزشی پژوهشگران با همکاری به و بهبود بخشند

ادعا کرد  توان میهای پژوهش  یافتهتوجه به  با شوند. تشویق آموزشی عمل و اندیشه در و بازاندیشی

اجرای برنامه درس پژوهی در دوره ابتدایی توانست صالحیت مدیریت کالس درس را در معلمان ارتقا 

 در پیشبرد اهداف آموزشی کمك کند. ها آندهد و به 

است. این محققان  هماهنگ( 2010) ماسامی( و 1389) سرکار آرانیتحقیقات  نتایجاین تحقیق با 

معلم و مدیریت کالس  روش تدریس و معلم های مهارت معلم، قدند که درس پژوهی بر دانشمعت

 است. مؤثر

( هماهنگ است. نتایج 1387های این تحقیق با تحقیق خاکباز، فدایی و موسی پور ) یافته چنین هم

 دوره ریاضی معلمان از گروه دو در پژوهی درس دهد که اجرای تحقیق این محققان نشان می

 و کند تقویت را معلمی اعمال بگذارد، جای بر اثر مثبت معلمان ادراک بر توانست اهنماییر

توانست  موردبررسی های گروه برنامه درس پژوهی در اجرای بخشد. بهبود را معلمی های ارزش

 .بخشید بهبود را معلمان ای حرفه توسعه مختلف های جنبه

 شود میمعلمان دارد پیشنهاد  ای حرفه های صالحیتکه درس پژوهی بر  تأثیریبا توجه به 

گسترده در مدارس  طور بهمقطع تحصیلی داده شود تا این الگو  ی همهالزم به معلمان  های آموزش

 .قرار بگیرد مورداستفادهکشور 
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