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  چكيده

درس پژوهي  :٣ ياتوسعه حرفهپژوهش و  در درس تحصيل زمان دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگيان
. لذا در اين پژوهش كنندانجام درس پژوهي ميبه اقدام ضمن آشنايي با درس پژوهي، كارورزي  و

-١٤٠١خراسان جنوبي در سال تحصيلي  دانشگاه فرهنگيان دبيري دانشجومعلمانتجارب زيسته 
به شيوه كيفي و از نوع پديدارشناسي بررسي شد. با توجه به  از پيامدهاي درس پژوهي ١٤٠٠

 ١٣كه با مصاحبه  گيري هدفمند از نوع معيار استفاده شدماهيت پژوهش از روش نمونه
، شدهيآورجمعها داده ليوتحلهيتجزبه اشباع رسيد. براي  اخذشدههاي ، دادهدبيري دانشجومعلم

ها استفاده ابزار تحليل داده عنوانبه MAXQDA12 افزارنرمو از  اليزيك ليوتحلهيتجزاز روش 
ايجاد فرصت و موقعيت يادگيري، يادگيري ، افزايش ارتباطاتمضمون اصلي  ٦ها در قالب شد. يافته

 تغيير در باور ويادگيري، -هاي طراحي آموزشي، حل مشكالت فرآيند ياددهياز راه تجربه، مهارت
 داراي چندين مضمون فرعي است. از اين مضامين اصلي هركدامارائه گرديد كه معلمان  رفتار

ها هاي آنطوركلي دانشجومعلمان بر اين باور بودند كه انجام درس پژوهي باعث افزايش صالحيتهب
اي معلمان و پژوهي ضمن توسعه حرفهبنابراين انجام و اجراي درس؛ است در ابعاد مختلف شده

شده و موجبات اثربخشي تدريس  هاآنها نسبت به تدريس دانشجومعلمان، سبب تغيير رويكرد آن
  آورد.ها را فراهم ميآن
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  لهأبيان مس-١
و  (سامي ابدييو سامان م رديگيمعلمان آن شكل م لهيوسهر كشور به ينظام آموزش

 ي،ريدر آموزش و يادگ رگذاريعوامل متعدد تأثگفت از ميان  توانيم). ١٣٩٩، همكاران
معلمان،  واقع در). ١٤٠١از هر عامل ديگري است (كمالي و همكاران،  ترنقش معلمان پررنگ

 يمحمد( روندمي به شمارعامل ايجاد تغيير در راستاي بهبود نظام آموزشي كشور  ترينمهم
و  يتعلق سازمان ،يتواناي نش،يسطح دانش، ببديهي است هر چه  و )١٣٩٨ ،يو حسن

در مسير پويايي و موفقيت حركت خواهد  يتر باشد، آن نظام آموزشالمشاركت معلمان با
در  نيز معلم ياثربخش و تيموفقالزم به ذكر است ). ٢٠٢٢، ١هيلل و راميرزگارسياكرد (

ها، آن نيتراز مهم يكياست كه  ييهانهيو زم طيو تحقق شرا جاديمستلزم ا ،ينظام آموزش
 ندهايفرابه معلمان  ياتوسعه حرفه). ١٤٠١اي معلمان است (رحيمي، حرفه توسعه و رشد

ها و دانش، مهارت شيافزا كه هدف آن شوديمي اطالق اشدهيزيرطرحي هاتيو فعال
قربانزاده شوند ( دانش آموزان يريادگيمعلمان تا بتوانند موجب بهبود  ياحرفهي هانگرش

ها و به مهارت يگرياز هر زمان د شيب معلمان امروزه). ١٣٩٩، و همكاران نييطوالرود پا
اي ي كليشههاگاماين مهم، با برداشتن . دارند ازيمناسب ن يارشد حرفه ي توسعه وهاتيقابل

 پرسشي نامنسجم محقق نخواهد شد (هاروشهاي ضمن خدمت و ساير مانند اجراي دوره
 و توسعه رشد مربوط به اقدامات اگرچه). ١٣٩٩پور، ؛ كرامتي و انصاري١٤٠٠ ،و همكاران

 اما حفظ ند،قراردار معلمان يادگيرياز  تيحما يهاهمچنان در خط مقدم روش ياحرفه
هاي مربوط به توسعه در گرو تغيير و تحوالت اساسي در رويكرد هاو تداوم اين حمايت

). لذا براي تغيير و تحول ٢٠٢٠، ٢بهابرس و رسياويدنيو، ونتزياول( اي آنان استحرفه
 انجام دانش، با نياز ا يهستند كه بخش روزبه دانش ازمنديمعلمان ناساسي در اين راستا، 

  ).١٤٠٠، روحي و همكاران( شوديها كسب مپژوهش مطالعات و
بهسازي  ،ي معلماناحرفهيكي از الگوهاي نوين و پژوهش محور جهت توسعه و بالندگي 

 رفتهگكاربهكه نخستين بار در كشور ژاپن  مستمر آموزش و يادگيري و بهبود جريان تدريس
يكي از  عنوانبهپژوهي كه از آن است. درس ٣پژوهي)، درس١٣٩٩شد (حميدي و تقوي، 
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پژوهشي  )،٢٠٢٢، ١پونته و همكاران(داشود هاي ارتقاي كيفي معلمان نيز ياد ميروش
) ٢٠٢٢، ٢و همكاران محور است كه بر چرخه يادگيري گروهي، كيفي، مشاركتي (شيپرمعلم

، ام برنامهانج، برنامه عملياتي ، طراحيپژوهشي مسئلهشامل بيان  تأكيد دارد و همچنين
). ١٣٩٧ي، سركارآران؛ ٢٠٢٢، ٣بازنگري يافته استوار است (ابدال و ردي تيدرنها بازانديشي و

 براي اهدافي مشترك طوربه آن معلمان در كه پژوهشي است چرخةپژوهي، شامل درس
ي درسي هابرنامهها و كنند و پژوهشمي تنظيم بلندمدت در آموزاندانش رشد و يادگيري
و سپس  دهندقرار مي يموردبررسنيز آموزان را با مسائل ضروري يادگيري دانشمرتبط 

كنند كه بعداً در كالس با گروهي كه اعضاي آن، دروس را ي ميزيربرنامهپژوهي را درس
پژوهي همچنين روشي ). درس١٣٩٩شود (نادري و همكاران، اجرا مي دهنديمآموزش 

دهد تا روابط را است و به آموزگاران اين فرصت را مي اي در مدرسهبراي توليد دانش حرفه
احمدي حاجي، ؛ ٢٠٢١، ٤و همكاران بود بخشند (ريچيتآموزان بهبا خود، همكاران و دانش

پژوهي موجب بهبود گيري از درسدهند بهره). عالوه بر اين تحقيقات نشان مي١٣٩٩
اثربخش  سيروش تدري ريگكاربهعملكرد معلمان در مواردي همچون نوشتن طرح درس، 

 مدص( دهدو ميزان تعهد و انگيزه كاري معلم را نيز افزايش مي شودو ارزشيابي صحيح مي
پژوهي ). نكته حائز اهميت اين است كه درس٢٠٢٢، ٦و همكاران ؛ باتس٢٠٢٢، ٥و همكاران

 زين رندهيادگتوانند يمي دهنده نباشند بلكه اديكه در كالس صرفاً آموزد به معلمان مي
كاربرد و تأثيرات به سبب امروزه . )٢٠٢١، ٧؛ وين١٤٠٠، و همكاران نژاد(سعادت باشند

پژوهي در ميان تأكيد بر اين است كه درس يادگيري-د ياددهيپژوهي در فرآينمثبت درس
روشي كه منجر به بهبود جريان تدريس  عنوانبهها نيز ي دانشگاهعلمئتيهاساتيد و اعضاي 

  ).١٣٩٩، و همكاران كارگرفته شود (حاجياننيز به شوديمها و آموزش در دانشگاه
مدرن و امروزي  آموزش يهااز چالش يكي ،ترويج فرهنگ پژوهش در ميان دانشجويان

نگرش است  نيا داريو پا قيها، درك عمدانشگاه يو اصل ديجد يهااز رسالت يكي رايز است
 است يآموزش يهاسازمان يعلم يهاتيمحور فعال ان،يتوسط دانشجو يوآورن و قيكه تحق
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معلمان آينده  عنوانبه). در همين راستا، دانشجومعلمان نيز ١٤٠٠(رستمي و همكاران، 
در  معلمتيتربمرجع  نيترياصل عنوانبهكه در دانشگاه فرهنگيان  وپرورشآموزشنظام 

 خدمت باهدف )، در هنگام١٤٠١كشور، مشغول به تحصيل هستند (جماعتي و همكاران، 
 نيزدر عمل  ،يشكل نظر عالوه برمحور را پژوهش معلم بايد ي خوداحرفهعه و رشد توس

طور كه ). همان١٣٩٨، و همكاران محمديعلي؛ ١٣٩٨، (كلهر و همكاران رنديكارگبه
ي آن توسط ريكارگبهمحور است كه ي از پژوهش معلماجنبهپژوهي بيان شد، درس ترشيپ

يادگيري -معلمان آثار مثبت و ارزشمندي را براي خودشان، كالس درس و جريان ياددهي
پژوهي همچنين يكي از دروس تخصصي و الزامي ). درس١٣٩٥خواهد داشت (موراتا، 

است (خروشي و  شدهگنجاندهدانشجومعلمان است در برنامه درسي دانشگاه فرهنگيان 
بنابراين انجام اين نوع پژوهش توسط دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگيان ؛ )١٤٠١رحيمي، 

ي امدهايپتواند نتايج و شوند نيز مينسل بعدي معلمان كشور محسوب مي عنوانبهكه 
ي درس كمك هاكالسها در ي را به همراه داشته باشد و به اثربخشي تدريس آنتوجهقابل

  شاياني كند.
 تيكشور هستند، از اهم ندهيدانش آموزان كه سازندگان آ حيصح تيترب يتالش برا

 ني. از هماستمهم بر دوش معلمان  نيبه ا دنيرس تيبرخوردار است و مسئول ييباال اريبس
 است تيعرصه حائز اهم نيورود به ا يمعلمان برا يسازآمادهرو، توجه به نحوه آموزش و 

 انيدانشگاه فرهنگ بر عهدهكشور  ندهيآ معلمانتيترب فهيشد، وظ انيكه ب طورهمان و
بوده و  نظرانصاحب انيم موردبحثاز مباحث  يكيهمواره  معلمتيترباست؛ لذا موضوع 

و  ستهيشا يمعلمان تيترب نياست كه رسالت سنگ ينهاد عنوانبه انيدانشگاه فرهنگ
اظهار  گونهنيادر همين راستا بايد  ).١٣٩٧ ،يآبادنجف يفيدارد (شر بر عهدهرا  ياحرفه

 ياست و دانشجومعلمان ط معلمتيتربكارورزي جزء ارزشمندي از برنامه داشت كه 
 تيدرنهااقدام پژوهي، روايت نگاري و  ازجمله ياگسترده هايكارورزي با دانش و مهارت

يك پل ميان محيط دانشگاه و مدرسه  عنوانبهاين دوره  درواقعشوند. پژوهي آشنا ميدرس
 يكارورز ديدر برنامه جد). ١٤٠١، و همكاران محل تدريس عمل خواهد كرد (غالمپور

مستقل در  سيو تدر يدرس پژوه گاهيجا رانيدر كشور ا معلمتيتربدانشجومعلمان 
 يجزء از دروس تخصص كيشامل  يكارشناس يهارشته يرسم يبرنامه درس يهاسرفصل

است.  "يكارورز"جزء از چهارگانه  كيو  »ياحرفهپژوهش و توسعه « هگانسه
 نيو آن را تمر شونديموارد  يعمًال به چرخه درس پژوه ٤ يرورزدانشجومعلمان در كا
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) ي(درس پژوه ٤ يمناسب برنامه كارورز ي. بنا بر آنچه اشاره شد، اهتمام در اجراكننديم
سند  ژهيوبه ،يدر اسناد باالدست مدنظربا تحوالت  ييمهم در همسو يدانشجو معلمان، امر

. با توجه به شوديم يتلق ان،يدانشگاه فرهنگ نامهو اساس وپرورشآموزش نياديتحول بن
و  ياتيعمل صورتبه يرسد كه درس پژوهيمناسب به نظر م ،يدرس پژوه ياجرا تياهم

معلمان جوان  تيترب بادانشگاه  نيا رايو اجرا شود، ز يبررس انيفرهنگ در دانشگاه يساختار
در كنار  تواننديم دهيدمعلمان آموزش نيو ا دارديبرم يپژوه درس را در اجراي يقدم مهم

را با  يپژوهبرنامه بزرگ درس ،انددهيندرا آموزش ي پژوهدرس كه معلمان مدارس، گريد
به جايگاه ارزشمند بنابراين با توجه ؛ )١٣٩٧(حجازي و بختياري،  همكاري هم اجرا كنند

ارزش در  اهميت و و انعكاس اين سوكيمعلمان از  ياحرفهپژوهي در توسعه و رشد درس
پژوهي، بررسي : درس٣ ياحرفهسرفصل دانشگاه فرهنگيان تحت عنوان پژوهش و توسعه 

 درس پژوهيانجام  يامدهايپتأثيرات و از  انيدانشجومعلمان دانشگاه فرهنگ ستهيتجارب ز
ها و تجارب ضمن بديهي است تحليل و بررسي اين پيامد رسد.ضروري و مهم به نظر مي

در  افتهيبهبودپژوهي، منجر به اصالح و ارائه مدلي هاي درسها و فرصتشناسايي چالش
 در همين راستا اين واحد آموزشي و پژوهشي خواهد شد. تراثربخشجهت تدريس بهتر و 

تحليل و فهم تجارب زيسته دانشجومعلمان دبيري دانشگاه  منظوربهپژوهش حاضر 
پژوهش حاضر بر آن  فرهنگيان خراسان جنوبي از پيامدهاي درس پژوهي بررسي گردد.

  ها پاسخ دهد:است تا به اين پرسش
: درس پژوهي، چه ٣اي دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگيان، از واحد پژوهش و توسعه حرفه-

 ؟انددهآور به دستتجاربي را 
هايي را براي ها و مهارت، چه فرصت٤پژوهي در خالل كارورزي واحد درس گذراندن-

 دانشجومعلمان به ارمغان آورده است؟
پژوهي، چه تغييراتي را در رويكرد و باور دانشجومعلمان و معلمان انجام و اجراي درس-

  كند؟ايجاد مي
پژوهشي  تاكنوندهد مي نزمينه نشاهاي صورت گرفته در اين بررسي و مرور پژوهش  

ها معلمان آينده كشور را در خصوص پيامد عنوانبهتجارب دانشجويان دانشگاه فرهنگيان 
 يهاپژوهش نيترمرتبطقرار نداده است. لذا در ادامه، به  يبررس موردو نتايج درس پژوهي 

)، نامداري پژمان و ١٣٩٥خانداني (كالنتري هايپژوهش نتايج شود.صورت گرفته اشاره مي
و طهماسب زاده شيخالر و ) ١٣٩٨نژاد (ورز كنداري و اناري)، كشت١٣٩٦همكاران (
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 سيمعلمان در تدر يهمان پژوهش مشاركت اي يپژوهدرسدهد نشان مي )،١٣٩٩همكاران (
 روديبه شمار م ي معلماناتوسعه حرفه يابزارها نيتراز مهم يكي يريادگي يهاتيو فعال

و  ها كمك كندآن يابه توسعه حرفه ،در سه حوزه دانش، مهارت و نگرشتواند ه ميك
كار تيمي، مديريت كالس و استفاده از وسايل  موجبات بهبود تعامل ميان معلمان،

 باهدف)، ١٣٩٩( . همچنين در پژوهش تقوايي يزدينمايدي را نيز، فراهم آموزشكمك
آموزان سال دانش يدرس مطالعات اجتماع يليبر عملكرد تحص يپژوهدرس ريتأث يبررس

ي ليموجب بهبود عملكرد تحص يپژوهدرس كردياستفاده از رويي، نشان داده شد پنجم ابتدا
و همكاران  پورنتايج تحقيقات فرزان .شوديم يآموزان در درس مطالعات اجتماعدانش

موفق  يمنظور اجرابهاين است كه  )، حاكي از١٣٩٧( ) و پوراحمدعلي و همكاران١٣٩٦(
گيري از بهره ،يميهمچون توجه به كار تي اصول ستيبايم يپژوهدرس يبرنامه درس

 يريگيپ، دياسات يهايژگيو ،يعلم تيجامع ،يتفكر تعامل ،يتعامل سيتدر ،هايفنّاور
) ١٣٩٨و تأمين بودجه حاكم باشد. نتايج مطالعات امامي پور و خاكباز ( بر اجرا هاتيلئومس

با سه دسته از  يپژوهمعلمان قبل از درس كهدهد ) نشان مي١٣٩٨( و همكاران و قنبري
شركت در  يمعلمان برا زهيانگ ،يپژوهدرس نهيدر زماند: دانش معلمان ها مواجهچالش
ها با سه دسته از چالش يپژوهدرس نيح ؛اعضا فيوظا نييگروه و تع ليتشك ،يپژوهدرس
ها، داده يآوردرس و جمع ياجرا ،يپژوهدرس ياند از: انتخاب مسئله برااند كه عبارتمواجه

اند از: اند كه عبارتها مواجهبا سه دسته از چالش يپژوهبعد از درس ؛سيتدر ينقد و بررس
در  .يپژوهجشنواره درس يبرگزار ،يپژوهدرس جيانتشار نتا ،يپژوهدرس يهاطرح يداور

بررسي تجارب زيسته  باهدف)، ١٤٠٠زاده و همكاران (قليمقابل، نتايج تحقيق حسين
قابل  يهافرصت نيترمهمپژوهي، حاكي از آن است كه معلمان دوره ابتدايي از فرآيند درس

و اشتراك  يگرداننو، تجربه سيتدر يهااند از: خلق روشعبارتپژوهي درساز  يبرداربهره
 يو رشد اخالق ياحرفه توسعه ،يپرورش توان پژوهشگر س،يدانش معلمان، بهبود تدر

 ١هاي الولي، داخي و ماگدالنازاگوتونتيجه پژوهش آموزان.دانش يريادگيو بهبود  معلمان
تحليل و بررسي تجارب زيسته معلمان زبان  باهدف )،٢٠٢١( ٢) و هيرويوكي٢٠٢٢(

- ي درسريكارگبه دهديمپژوهي در فرآيند تدريس، نشان ي درسريكارگبهانگليسي از 

پژوهي در آموزش زبان انگليسي، عالوه بر عملكرد بهتر معلمان در تدريس، منجر به بهبود 
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ميزو و . نتايج پژوهش ديگري كه توسط شيشوديميادگيري دانش آموزان نيز 
يك روش پژوهشي  عنوانبهپژوهي ) انجام گرفت، حاكي از آن است درس٢٠٢٢(١كانگ
آموزان از درك دانش تقويت قدرتتمركز معلمان،  افزايش محور در مدارس، سببمعلم

و  ٢هاي تحقيق سورياتيهمچنين يافته شود.مفاهيم رياضي و پويايي كالس درس مي
پژوهي بر يادگيري دستور زبان و مثبت درس اثربخشي و تأثير) حكايت از ٢٠٢١همكاران (

 ٣هاي باهدودوهاي پژوهشيافتهعالوه بر اين، دانش آموزان دوره دبيرستان دارد. قدرت بيان 
پژوهي دهد يادگيري فرآيند درس)، نشان مي٢٠٢١( ٤) و آيكان و دورسن٢٠٢٢و همكاران (

رسمي وارد جريان تدريس در  طوربهي كه هنوز ي دانشجومعلماناحرفهبراي توسعه و رشد 
  ، امري ضروري و مهم است.اندنشدهمدارس 

  روش پژوهش-٢

 بنا به ماهيت موضوع موردمطالعه، رويكرد پژوهش حاضر كيفي از نوع پديدارشناسي است   
 ديشهدر دانشگاه فرهنگيان خراسان جنوبي پرديس  ١٤٠١-١٤٠٠كه در سال تحصيلي 

دانشگاه  معلمان دبيري گروه علوم اجتماعيپژوهش، دانشجو ةجامع. انجام گرفت باهنر
كنندگان مشاركتبر همين اساس است.  نفر ٨٦باهنر بيرجند به تعداد  ديشه انيفرهنگ

 و توسعهپژوهش را دانشجومعلمان دبيري جغرافيا، تاريخ و اجتماعي كه درس پژوهش 
داد. نمونه اند، تشكيل ميدرس پژوهي و كارورزي گذراندن و تجربه كرده :٣ ايحرفه

گيري هدفمند از نوع معيار انتخاب شد. نفر، با استفاده از نمونه ١٣پژوهش به حجم 
هايي كه قادر و مايل به صحبت كردن در مورد كنندگان، آناز ميان مشاركت كهيطوربه

  .ودندتجاربشان در مورد انجام درس پژوهي ب
 يهامصاحبه قيها از طرداده يآورجمع ابزار پژوهش، مصاحبه نيمه ساختاريافته بود.

ها اختياري بودن ورود و خروج در انجام مصاحبه .انجام گرفت ساختاريافته نيمه فردي بين
بود.  يك شرط الزامي براي شروع مصاحبه عنوانبهكنندگان در جريان مصاحبه شركت

آوري شد. قبل هاي عميق نيمه ساختاريافته جمعبا استفاده از مصاحبه ازيموردنهاي داده
بود و ضمن اطمينان  شدهدادهكنندگان قرار پژوهش در اختيار شركت سؤاالتاز مصاحبه 
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از محرمانه بودن اطالعات، مجوز ورود در جريان مصاحبه اخذ گرديد. طول مدت مصاحبه 
كنندگان متغير بود و هر جلسه براي هر تمايل شركت بر اساسدقيقه  ٢٥-٣٠بين 

 سؤاالتها با تحليل داده بر اساس جيتدربهكلي آغاز و  سؤاالتابتدا با  كنندهمشاركت
  ها صورت گرفت.ها تحليل دادهاكتشافي ادامه يافت. بعد از پايان يافتن مصاحبه

) استفاده شد. در ٢٠٠٢( ١اي كاليزيها از راهبرد هفت مرحلهوتحليل دادهبراي تجزيه
ها صورت پذيرفت. در مرحله دوم اظهارات از داده يبردارادداشتياين راهبرد، در مرحله اول 

و اصالحات مرتبط با بحث بيرون كشيده شد. در مرحله سوم، از هريك از اظهارات يك 
كه بيانگر تفكر اساسي فرد بود، استخراج شد. مرحله چهارم، پس از  شدهنيتدومفهوم 

هاي كلي صورت گرفت. و ارتباط آن با مقوله گرفتهشكلهاي معنايي رسي چندباره خوشهبر
هاي ي توصيف جامع از پديده تحت مطالعه به هم پيوند داده و دستهامرحله پنجم، نتايج بر

كه طوريهها صورت پذيرفت؛ بسازي از يافتهتقليل ،تري به وجود آمدند. مرحله ششمكلي
ها حذف گرديد و در مرحله از ساختار كلي داده شدهاغراقيرقابل كاربرد و توصيفات زائد، غ

هاي پژوهش، با استفاده از روش بازبيني اعضا انجام گرفت. همچنين يافته دييتأ باهدفهفتم 
  استفاده شد. ١٢نسخه كيودا مكس افزارنرمها از داده ليوتحلهيتجزدر مراحل 

صالحيت پژوهشگر براي  تأييدها از فنوني همچون بخشي به دادهمنظور اطمينانبه
و پس از  اي با استادش انجام دادبراي اين منظور پژوهشگر مصاحبه(ها گرفتن مصاحبه

از روش  همچنين .)شونده، در شيوه مصاحبه نكات الزم را رعايت كرددريافت نظر مصاحبه
بندي صورت گرفت د بدين منظور در پايان پاسخ هر سؤال، جمعاستفاده ش نيز ٢كنترل اعضا

شونده، آنان شونده ارائه شد كه ضمن تائيد شفاهي محتوا از سوي مصاحبهو به مصاحبه
شده اظهارنظر نمايند. ثبت و ضبط پذيري شرح ارائهبتوانند در مورد صحت و اطمينان

استفاده از نوار و كيفيت ضبط،  صورت صوتي و مكتوب صورت گرفت كه بابه هامصاحبه
ها از بازبيني اعضا و داده ليوتحلهيتجزشود. همچنين در فرآيند پايايي پژوهش تقويت مي

نفر از معلمين كه در حوزه  ٢ها در اختيار كه مصاحبهطوريها استفاده شد، بهتوافق بين آن
ها بعد بررسي اعمال آن درس پژوهي تجربه داشتند، قرار گرفت و بررسي شد و نقطه نظرات

  شد.
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  ي پژوهشهايافته-٣
تحليل كدها در پژوهش، تجارب وكنندگان و تجزيههاي شركتبا بررسي و تحليل مصاحبه   

، ايجاد فرصت و : افزايش ارتباطاتزيسته دانشجومعلمان در قالب شش مضمون اصلي

طراحي آموزشي، حل مشكالت فرآيند  يهامهارتموقعيت يادگيري، يادگيري از راه تجربه، 

از اين مضامين  هركدامبندي گرديد كه طبقه رفتارمعلمان تغيير در باور ويادگيري، -ياددهي

  اصلي داراي مضامين فرعي هستند.
  از تجارب دانشجومعلمان شدهاستخراج: مضامين اصلي و مضامين فرعي ١ جدول

ــاي  ــده ــام ــي پ

  پژوهيدرس

  مضامين فرعي  مضامين اصلي

  افزايش ارتباطات

 شيافزا، معلمان نيروابط ب جاديا، معلمان نيب يسازشبكه

 جاديا، معلمان نيب مشاركت، تعامل معلمان مدارس مختلف

ـــبكه همكار  شيافزا، گريكديمعلمان با  يگفتگوي، قو يش

 دخالت، معلمان از انزوا درآمدن، آموزانارتباط معلم و دانش

  افزايش ارتباط با اوليا، مدرسه يو كادر ادار رانيمد

ــــت و موقعيــت  ايجــاد فرص

  يادگيري

باز در  يفضــا جاديا، يريگميتصــم يبرا شــتريمشــاركت ب

ــه ــاركت، مدرس  كنار همي، ميت همكاران و كار يگروه مش

بهبودن معلم  بهكمو  باتجر نار هم، تجر مان  ك بودن معل

ــدن، كردن معلمان يريدرگ، هيپاهم  يهادرب كالس باز ش

 سازنهيزم، گريكديمعلمان از  ييجدا انيپا، گريكدي يبه رو

  رندهيادگيمدرسه به سازمان  ليتبد، معلم تيشروع فعال

  يادگيري از راه تجربه

سهي، گره زدن تجارب با مباحث علم شدن در تجارب  ميت

ستفاده، گريكدي ، تجربه معلمان شيافزا، از تجارب معلمان ا

، گريكدياز تجارب  يمندبهره، قرار دادن تجارب ارياخت در

، گريكدياز  يريادگي جاديا تيقابل، يدگر آموزو  يهم آموز

  مداوم يريادگي

  هاي طراحي آموزشيمهارت

ـــيمهارت طرح درس نو  تيريو مد يكالس دار بهبودي، س

 يهامهارت بهبود، نينو سيتدر يهاروش يريادگ، يكالس

ــا، سيتدر ــعف تدر ييشــناس  شيافزا، سينقاط قوت و ض

  مهارت جستجو و اكتشاف در معلمان

ــكالت فرآيند ياددهي -حل مش

  يادگيري

، آموزانمشاهده دانش ييتوانا شيافزا، سيحل مشكالت تدر

 حل، سيتدر تيفيك ارتقا، اســتعداد دانش آموزان كشــف
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ـــكالت دانش  يتر براو راحت ترقيعم يريادگ، يآموزانمش

 يمحتوا ييايپو، سيتدر يهايفهمكج يبررســـ، آموزدانش

  ندهيدر آبهتر  سيتدري، آموزش

  تغيير در باور و رفتار معلمان

ساز در  تحول، سينگاه معلم به تدر رييتغ، معلم يفكر يباز

در  يگرفتن درس پژوه قرار، آموزدانشنگاه معلم نسبت به 

شاركت يسازفرهنگ، سيتدر نديفرآ سه يم  رييتغ، در مدر

سي، و نقاد يريانتقادپذ هيروح شنا سو دگر يخود ي، شنا

صالح ضا جذاب، در رفتار معلم رييو تغ ا سه يشدن ف ، مدر

  عالقه به مدرسه شيافزا

  
  . مدل مفهومي پيامدهاي درس پژوهي ١شكل 

  
 افزايش ارتباطات-٣-١

هاي درس پژوهي دهد كه يكي از پيامدكنندگان در پژوهش نشان ميادراك مشاركت
، اندكردهاشارهكنندگان به آن افزايش ارتباطات است. ابعاد افزايش ارتباطات كه مشاركت

 شيافزا، معلمان نيروابط ب جاديا، معلمان نيب يسازشبكههايي همچون شامل زير مضمون
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 يگفتگوي، قو يشبكه همكار جاديا، معلمان نيب مشاركت، تعامل معلمان مدارس مختلف
 دخالت، معلمان از انزوا درآمدن، آموزانارتباط معلم و دانش شيافزا، گريكديمعلمان با 

 طورنيا ١شونده شماره ، افزايش ارتباط با اوليا است. مصاحبهمدرسه يو كادر ادار رانيمد
 يسازشبكهدرآمدن معلمان از انزوا است، بعد با  باعثابتدا تدريس پژوهي  "كه دارد بيان مي

و ايجاد فضايي باز و همچنين دخالت مديران مدرسه و اداره در اين فرايند اهميت آن باال 
درس پژوهي از  "بيان داشت كه طورنيا، در بيانات خود ٧شماره  شوندهمصاحبه. "روديم

ادي در بين همكاران و معلمان و همچنين مشاركت بين معلمان طريق تقويت روحيه انتق
  . "شود يم معلمان ياحرفه توسعه   باعث گريكديدر اختيار  هاتجربهو قرار دادن 

  ايجاد فرصت و موقعيت يادگيري-٣-٢
هاي درس پژوهي ايجاد دهد كه يكي از پيامدتجارب زيسته دانشجومعلمان نشان مي

كه  ايجاد فرصت و موقعيت يادگيريفرصت و موقعيت يادگيري است. ابعاد 
 شتريمشاركت بهايي همچون ، شامل زير مضموناندكردهاشارهكنندگان به آن مشاركت

ي، ميت همكاران و كار يگروه شاركتم، باز در مدرسه يفضا جاديا، يريگميتصم يبرا
كردن  يريدرگ، هيپاهمبودن معلمان  كنارهم، تجربهكمو  باتجربهبودن معلم  كنارهم
، گريكديمعلمان از  ييجدا انيپا، گريكدي يبه رو يهادرب كالس باز شدن، معلمان

شونده است. مصاحبه رندهيادگيمدرسه به سازمان  ليتبد، معلم تيشروع فعال سازنهيزم
در پي خواهد  هبه نظر من درس پژوهي و فرايندي ك" دارد كهبيان مي طورنيا ١٢شماره 

دارد به رشد حرفه اي معلمان كمك شاياني  هنتايج و پيامد هاي ك هداشت و باتوجه ب
 از و كند گفتگو ديگر معلمان با هك ميكند. به عنوان مثال در درس پژوهي معلم مي آموزد

و  كنديم استفادهيات بقيه تجرب از خود تدريس در بنابراين؛ كنيد استفاده آنان تجربيات
  ."آموزش منطقه و حتي كشور كمك كرده است كلبهخود بلكه  ياحرفهبه رشد  تنهانه

  يادگيري از راه تجربه-٣-٣
از نگاه دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگيان يادگيري از راه تجربه يكي از پيامدهاي درس 

 ميتسهي، گره زدن تجارب با مباحث علماين مضمون داراي مضامين فرعي  ؛ كهاستپژوهي 
قرار  ارياخت در، تجربه معلمان شيافزا، از تجارب معلمان استفاده، گريكديشدن در تجارب 

 يريادگي جاديا تيقابلي، و دگرآموز يهم آموز، گريكدياز تجارب  يمندبهره، دادن تجارب
كه بيان داشت  طورنيادر حوزه  ١٣شماره  شوندهمصاحبهاست.  مداوم يريادگ، يگريكدياز 
از تجربيات بقيه همكاران استفاده كند  توانديمو  برديمرس پژوهي تجربه معلم را باال د "
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شماره  شوندهمصاحبه. "پيدا كنند هاآن براي يحلراهمشكالت دانش آموزان را شناخته و 
پروراندن يك ، بلندمدت براي پيشرفت مستمر درپژوهي درس" دارد كهبيان مي طورنيا ٨

معلمان  و موزان استآهدف كمك به پيشرفت دانشو بااز معلمان هم پايه  جمع خود گردان
اي توليد دانش حرفه شوق يادگيري وترويج سازماني و و از تجربيات يكديگر بهره مي گيرند

در درس پژوهي  "كه بيان داشت  طورنيا ٥شماره  شوندهمصاحبه ."معلمان را دربر دارد
مجاور  يهاكالسساير  هيپاهمو معلمان  هيپاهمدر كنار معلمان  باتجربهو  باسابقهمعلمان 

 گريكديو از تجارب  رنديگيمدر كنار هم قرار  تجربهكمتدريس كم و  باسابقهو حتي معلمان 
  ."شونديممند دگر آموزي بهرهو از هم آموزي و  برنديمبهره 

  طراحي آموزشي يهامهارت-٣-٤
هاي طراحي آموزشي يكي از تجارب زيسته دانشجومعلمان نشان داد كه مهارت

مهارت طرح درس اين مضمون داراي مضامين فرعي  ؛ كهاستپيامدهاي درس پژوهي 
 بهبود، نينو سيتدر يهاروش يريادگ، يكالس تيريو مد يكالس دار بهبودي، سينو

مهارت جستجو و اكتشاف  شيافزا، سينقاط قوت و ضعف تدر ييشناسا، سيتدر يهامهارت
 طورنيا اين باره مهارتهاي طراحي آموزشيدر  ٥شماره  شوندهمصاحبهاست.  در معلمان

 شوديم  مانع كار معلمان تنهانهدرس پژوهي از نگاه بنده درس پژوهي  "كه بيان داشت 
 ٤شماره  شوندهمصاحبه. "شوديمبود و بهسازي يادگيري و اهداف آموزشي به باعث بلكه

 ياحرفهاز ديد ما درس پژوهي رويكردي در توسعه  "كه در راستاي اين موضوع بيان داشت 
 آموزانارزشيابي و يادگيري بهتر در دانش معلم با طرح درس و شيوه آنكه در  استمعلم 
 شوندهمصاحبه. "شده و تجارب زيادي را در تدريس و مديريت كالس ياد خواهد گرفت آشنا

 اجرا درس طرح تدوين جهت يكديگر با معلمان آن طي "كه بيان داشت  طورنيا ٧شماره 
  ."كننديم مشاركت و همكاري يكديگر با بهبود جهت در نتايج تحليل و مشاهده و

  يادگيري-حل مشكالت فرآيند ياددهي-٣-٥
هاي درس پژوهي حل دهد كه يكي از پيامدتجارب زيسته دانشجومعلمان نشان مي

يادگيري، -يادگيري است. مضمون حل مشكالت فرآيند ياددهي-مشكالت فرآيند ياددهي
مشاهده  ييتوانا شيافزا، سيحل مشكالت تدرهايي همچون شامل زير مضمون

 يادگيري مشكالت حل، سيتدر تيفيك ارتقا، استعداد دانش آموزان كشف، آموزاندانش
، سيتدر يهايفهمكج يبررس، آموزدانش يتر براو راحت ترقيعم يريادگ، يآموزاندانش

بيان  طورنيا ١شونده شماره است. مصاحبه ندهيدر آبهتر  سيتدري، آموزش يمحتوا ييايپو
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و قوت خود را بشناسد. بتواند  فضع طنقا كنديمدرس پژوهي به معلم كمك  "كه دارد مي
  ." دارايي پويايي است گروه مشورت كند.

  معلمان رفتار تغيير در باور و-٣-٦
معلمان يكي از  رفتار تجارب زيسته دانشجومعلمان نشان داد كه تغيير در باور و

، معلم يفكر يبازسازاين مضمون داراي مضامين فرعي  ؛ كهاستپيامدهاي درس پژوهي 
گرفتن درس  قرار، آموزدانشدر نگاه معلم نسبت به  تحول، سينگاه معلم به تدر رييتغ

و  يريانتقادپذ هيروح رييتغ، در مدرسه يمشاركت يسازفرهنگ، سيتدر نديدر فرآ يپژوه
، مدرسه يشدن فضا جذاب، در رفتار معلم رييو تغ اصالحي، و دگرشناس يخودشناسي، نقاد
 "كه بيان داشت  طورنيادر حوزه  ٩شماره  شوندهمصاحبهاست.  عالقه به مدرسه شيافزا

باشد كه با استفاده از آن موجب سنگ بناي درس پژوهي مي ياحرفهمن توسعه  ازنظر
همچنين موجب  .شوديمآموزش فراگيران  اصالح و و تغيير شوديمبهسازي بهتر آموزش 

  . "گذرداصالح و تغيير نگرش رفتارهاي معلمان مي
  يريگجهينتو  بحث-٤

هاي مثبتي را براي محور، آثار و پيامديك روش پژوهشي معلم عنوانبهپژوهي درس
- ). درس٢٠٢٢، ١آورد (جين و براونآموزان، به ارمغان ميتدريس معلمان و يادگيري دانش

اي پژوهي همچنين يكي از دروس سرفصل دانشگاه فرهنگيان در راستاي توسعه حرفه
آيد حساب ميبه در كشور معلمتيمرجع ترب نيترياصلدانشجويان است. دانشگاه فرهنگيان 

و به عبارتي دانشجويان مشغول به تحصيل در اين دانشگاه، معلمان نسل آينده كشور 
پژوهي در ميان دانشجويان الخصوص درسشوند، لذا توجه به پژوهش و عليمحسوب مي

رسد. در همين راستا، هدف از مطالعه كيفي ضروري و مهم به نظر ميدر دانشگاه فرهنگيان 
پژوهي حاضر، فهم تجارب زيسته دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگيان از پيامدهاي درس

  گيرندي قرار ميموردبررسالذكر از تجارب فوق شدهاستخراجاست.ذيًال به تفضيل، مضامين 
پژوهي، افزايش ارتباطات و ابعاد آن ي درسهانخستين يافته پژوهش در خصوص پيامد   

رغم اينكه در يك مدرسه پايه عليمعلمان هم الخصوصيعلاست. بسياري از معلمان، 
پژوهي مستلزم درس كهييازآنجاندارند.  باهممشغول به تدريس هستند، اما ارتباط چنداني 

طرح درس، اجرا،  نيتدوي همه آنان در مراحل مساعكيتشرتشكيل يك گروه از معلمان و 

                                                           
1 -Jain & Brown 



 ١٤٠١ئيز تخصصي پژوهش در آموزش مطالعات اجتماعي دورة چهارم، شماره سوم، پا فصلنامه علمي    ٩٢

است، موجبات افزايش  دانش آموزان يريادگيآن در جهت بهبود  جينتا ليمشاهده و تحل
هاي با آورد. نتايج پژوهشارتباطات سازنده ميان معلمان در مدارس را فراهم مي

)، گلمكاني و همكاران ١٤٠٠خروشي و رحيمي ( )،٢٠٢١( ١بايرام و بيكمز يهاپژوهش
)، آميقيي رودسري ١٣٩٨)، قنبري، نيكبخت و نيكخواه (١٣٩٩)، نادري و همكاران (١٤٠٠(

) و معروفي و كرمي ١٣٩٦)، شفيعي (١٣٩٧)، افتخاري و افتخاري (١٣٩٨و شريفيان جزي (
ي منجر به پژوهدرسكارگيري دهند به) تأييدكننده پژوهش حاضر اند كه نشان مي١٣٩٤(

ها و كيفيت تدريس آن جهيدرنتشود و مشاركت معلمان و تبادل افكار و نظرات معلمان مي
پژوهي افزايش تعامل ميان معلمان كه بخشد. درسآموزان را بهبود مييادگيري دانش

و بحث  وگوگفتدارد. آنان به  به دنبالمدارس مختلفي مشغول به تدريس هستند را نيز 
 پردازنديمها ورد مسائل مختلف آموزشي و ارائه راهكارهاي پيشنهادي در اين زمينهدر م

رود. ميي تدريس معلمان به شمار هايكاستها و كه خود عاملي مهم در راستاي رفع نقص
آن، بسياري از معلمان از حالت  جهيدرنتي همچنين عاملي است كه پژوهدرسگيري از بهره

پردازند. اين و به مشاركت و فعاليت مؤثر مي شدهخارجاليت آموزشي انزوا و يكنواختي فع
پژوهي محدود به معلمان و كادر مديريت مدرسه افزايش ارتباط و تعامل حاصل از درس

. افزايش تعامل و ارتباط معلم با رديگيبرمآموزان و اوليا آنان نيز در شود بلكه دانشنمي
ها را در پي بيشتر كالس درس و افزايش يادگيري آنآموزان موجبات پويايي هرچه دانش

-هاي مثبت درسخواهد داشت. همچنين چنانچه تعامل والدين و معلمان كه يكي از پيامد

 يفيو ك يبرود، شاهد رشد كم شيپ يو هماهنگ ييدر جهت همسورود، پژوهي به شمار مي
  نيز خواهيم بود. آموزش دانش آموزان

- ايجاد فرصت و موقعيت يادگيري غني را از پيامدهاي درس يافته ديگر پژوهش حاضر،

پژوهي در مدارس، ي مثبت درسكاركردهاكند. يكي ديگر از فوايد و پژوهي معرفي مي
مندي وگو، نقد و نظر سازنده، بهرهايجاد فضاي پويا توأم با همكاري و همراهي، بحث و گفت

ي شرعيات و همكاران هاپژوهش، نتايج از نظرات يكديگر است. در تأييد اين يافته پژوهش
)، ١٣٩٩)، جباري و مقامي (١٤٠٠)، ناصرشيخ االسالمي، اوالديان و بختياري (١٤٠٠(

)، پوراحمدعلي و ١٣٩٨)، احمدآبادي، صفري و كهريزي (١٣٩٩نژاد (فر و خزاعييزداني
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-از درسگيري ) حاكي از آن است كه بهره١٣٩٥) و عرفاني و همكاران (١٣٩٧همكاران (

 زمانهمپژوهي در تدريس معلمان، پيامدهاي مثبت و ارزشمندي همچون تلفيق حضور 
-ها جهت تدريس اثربخش، تلفيق فنون و روشمعلمان جوان و باتجربه و تلفيق رويكرد آن

پايه، حضور فعال و سازنده معلمان در كنار يكديگر، هاي تدريس مؤثر توسط معلمان هم
ي، تبديل طوركلبهي رقابت و جابهو پژوهشگري، همكاري معلمان تقويت روحيه پرسشگري 

محيط مدرسه به يك مجموعه يادگيرنده، منظم و با برنامه است. حاصل عملكرد چنين 
به اي، ضمن تأثيرات مثبتي كه بر عملكرد معلمان دارد، زمينه متحد و يكپارچه مجموعه

يادگيري عميق را نيز براي معلمان آمدن فضايي سرشار از فرصت و موقعيت براي  وجود
آموزان اي معلمان يك مدرسه، دانشآورد. بديهي است در پرتو رشد و توسعه حرفهفراهم مي

  آن مدرسه نيز در مسير پويايي و يادگيري بهتر قدم خواهند گذاشت.
كه  طورهمانشود. قلمداد مي از راه تجربه ي معلمانريادگپژوهي، يديگر پيامد درس

در توان  داريپا نسبتاً  رييتغ جادياعريف روانشناسي يادگيري آمده است، يادگيري به در ت
هاي اين پژوهش ). در همين راستا يافته١٣٩٨(سيف،  شوديماطالق  براثر تجربه يرفتار

كارگيري درس پژوهي، يادگيري مبتني بر حاكي از اين است كه ديگر كاركرد حاصل از به
)، افتخاري و ١٣٩٧)، قنبري (١٣٩٧( و همكاران پژوهشي رزمجوييهاي تجربه است. يافته

) نيز با ١٣٩٥) و محمدي و همكاران (١٣٩٥( و همكاران )، عليمرداني١٣٩٧افتخاري (
يافته پژوهش حاضر همخواني دارند. در تبيين اين يافته بايد چنين عنوان كرد كه عنصر 

ي كاركردهاتر بيان شد، ي كه پيشپژوهي است، عالوه بر فوايدمشاركت كه الزمه درس
مندي از تجارب ساير معلمان باتجربه يا به بهره توانيمها آن ازجملهديگري نيز دارد كه 

هاي مديريت كالس درس، جوان، غني شدن اندوخته تجربي مربوط به تدريس و يا روش
ش به اشتراك گذاشتن تجارب و پااليش كردن تجربيات در جهت دستيابي به يك رو

ايجاد  تيدرنهاداشت و تعارض منافع و گونه چشماثربخش، يادگيري از يكديگر بدون هيچ
مستمر، ادامه دارد.  صورتبهيك محيط سازنده كه فرآيند يادگيري مبتني بر تجربه در آن 

گيري از آن پژوهي يك شيوه پژوهشي و علمي است، بهرهجايي كه درسهمچنين از آن
  تجربياتي در تدريس خواهد شد كه بر پايه علم استوار هستند.منجر به استفاده از 

پژوهي ي را ديگر پيامد درسآموزش يطراح يهامهارتيافته بعدي پژوهش، بهبود 
آورد. يك معلم توانمند، معلمي است كه بر مديريت اصولي و صحيح كالس مي حساببه

آموزان كه درگيري دانش هايي براي تدريس خود استفاده كنددرس مسلط باشد و از روش
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و مشاركت آنان در جريان تدريس را به حداكثر برساند. در همين راستا نتايج تحقيقات 
) و فالحي ١٣٩٨)، بهنام و رجب زاده (١٣٩٩)، حميدي و تقوي (١٤٠١كمالي و همكاران (

 ازجملهپژوهي در بهبود مهارت معلمي )، حكايت از تأثير مثبت درس١٣٩٧و همكاران (
شتن طرح درس صحيح و اصولي، انتخاب روش تدريس نوين و متناسب با يك درس، نو

آموزان در جريان تدريس و درگير كارگيري دانشتدريس انتخابي، نحوه به روش درمهارت 
پژوهي توسط معلم، يادگيري مديريت بهتر گيري از درسها دارد. همچنين بهرهكردن آن

واهد آورد. نكته حائز اهميتي كه در تبيين اين يافته كالس درس را براي وي به ارمغان خ
پژوهي سبب اصالح اشتباهات معلم در تدريس آيد اين است كه درسمي به دستپژوهش 
شود تا معلم نقاط ضعف خود را شناسايي داري وي خواهد شد و به عبارتي، سبب ميو كالس
تدريس خود را نيز تشخيص داده . از سويي ديگر نقاط قوت ديبرآها رفع آن درصددكرده و 

پژوه، اين است كه معلم درس دهندهنشانها تقويت نمايد. اين فرآيند كند تا آنو تالش مي
  وجو و كشف نقاط ضعف و قوت خود است.پژوهشگري است كه همواره در حال جست

ي يافته بعدي پژوهش حاضر است. در فرآيند ريادگي-ياددهي نديحل مشكالت فرآ
ها و مشكالت مواجه است كه بر عملكرد وي تأثير منفي معلم با مجموعه از چالشتدريس، 

پژوهي راهكاري است كه به معلمان در حل بسياري از مشكالت آموزش و گذارند. درسمي
قربانزاده طوالرود هاي كند. در تأييد اين يافته پژوهش، نتايج پژوهشيادگيري كمك مي

) و ١٣٩٦)، شفيعي (١٣٩٨نژاد (ورز كنداري و اناري)، كشت١٣٩٩( و همكاران نييپا
دهند عواملي همچون بهبود كيفيت تدريس و حل بسياري از ) نشان مي١٣٩٦نژاد (گرزين
ي هاييتواناآموزان در راستاي كشف هاي آن، مشاهده مستمر و دقيق دانشچالش
آموزان، پيامدهاي براي دانش ترفهمقابلهاي تدريس پويا و گيري از روشو بهره شانبالقوه

ها بررسي و شناسايي بسياري از پژوهي هستند. عالوه بر اينكارگيري درسحاصل از به
در  الخصوصيعل اندمواجهي رايج در تدريس كه معلمان با آن هايفهمكجها و بدفهمي

توان مي يطوركلبهشود. پذير ميپژوهي امكاندرس لهيوسبهدروس رياضي و علوم تجربي، 
  آورد.پژوهي زمينه تدريس باكيفيت را در آينده نيز براي معلم فراهم ميگفت درس

نيز از پيامدها  در باور و رفتار معلمان رييتغدهد آخرين يافته پژوهش حاضر نشان مي
پژوهي است. رويكرد يك معلم نسبت به كالس درس و نحوه و مزاياي استفاده از درس

آموزانش و حتي فضاي ت كه بر كيفيت تدريس او، ارتباط با دانشتدريس خود، عاملي اس



 ٩٥ و...                        پورعلي محمد../ .فرهنگيان دانشگاه دبيري دانشجومعلمان زيسته تجارب واكاوي

-در مدرسه تأثيرگذار است. در همين راستا درس تيريكادر مدهمكاري با ساير معلمان و 

اي قرار پژوهي رويكرد معلم را نسبت به اين موارد به شكلي مثبت تغيير و در مسير سازنده
) و ١٣٩٨)، آقاسيد آقا و همكاران (١٣٩٩( و همكاران ي پژوهشي ساميهاافتهدهد. يمي

-دهند درس)، با نتايج پژوهش حاضر همخواني دارند و نشان مي١٣٩٦نژاد و همكاران (علي

ي آموزشي و تحصيلي، پيامدهاي مثبت ديگري كاركردهاپژوهي در مدارس عالوه بر 
زان، تقويت روحيه آموهمچون تحول رويكرد و ديدگاه معلم نسبت به تدريس و دانش

همكاري و مشاركت در معلمان و مديران، نقادي، انتقادپذيري و خودكارآمدي معلمان، 
-ايجاد يك محيط يادگيرنده و صميمي نيز دارد كه منجر به بازدهي باالي فرآيند ياددهي

يادگيري  جهيدرنتآموزان به مدرسه و كالس درس شده و يادگيري و افزايش عالقه دانش
  بخشد.نيز بهبود مي آنان را

- توان به كمبود پژوهش در خصوص تأثير درسهاي پژوهش حاضر مياز محدوديت

هاي آتي بيشتر گردد در پژوهشپژوهي بر مديريت كالس درس اشاره نمود. لذا پيشنهاد مي
پژوهش حاضر دانشجومعلمان  كنندگانمشاركتبه اين موضوع پرداخته شود. همچنين 

نگيان بودند لذا پيشنهاد پژوهشي ديگر اين است كه در تحقيقات آينده، دبيري دانشگاه فره
در آينده  كهييازآنجاتجارب دانشجومعلمان رشته آموزش ابتدايي دانشگاه فرهنگيان نيز 

مسئوليت تدريس در چند درس را در مقطع ابتدايي به عهده خواهند داشت، در خصوص 
  ي قرار گيرد.موردبررسپژوهي درس

كاربردي اين پژوهش به دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگيان اين است كه در  پيشنهاد
پژوهشي كه موجبات توسعه  عنوانبه پژوهيي درسدرسواحد  و مشاركت در يادگيري

با  هاي ارتباطي، مهارتدرس پژوهي و اصول اهتمام ورزند آورد،را فراهم مي هاي آناحرفه
در زمان  كهيطوربهبياموزند؛  يخوببههاي طراحي يك طرح درس را ، مهارتهمكاران

ديگر پژوهي بهره ببرند. درس ها و فوايد، از كاركردآموزگار و معلم عنوانبهحضور مدارس 
با همكاران خود در يك  شيازپشيبپيشنهاد كاربردي پژوهش حاضر به معلمان است كه 

هاي ديگر در راستاي ارتقاي كيفيت تدريس خود كه يكي از راه يهاآموزشگاهآموزشگاه و يا 
چند  لهيوسبهپژوهي است، ارتباط برقرار نمايند. طراحي طرح درس واحد آن انجام درس

هاي تدريس فعال، طراحي طرح درس، اجراي واحد و استفاده از تجربيات يكديگر در روش
را براي  تراثربخشابي به يك تدريس بازنگري و اصالح آن، موجبات دستي تيدرنهاآن و 

  معلمان فراهم خواهد كرد.
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  منابع-٥
با  كيزي). نقش آموزش ف١٣٩٨حسن. ( ي،شعبان ؛ديسع ي،مراد ؛معصومه سادات ،قاآديآقاس

دهم  هيمعلمان و ادراك حل مسئله دانش آموزان پا يميخودتنظ يريادگيبر  يدرس پژوه كرديرو
  .١٠٩-١٣٢ ،)١(٧ ،يپژوه سيتدرهنرستان ها. 

با معلمان(با  ايموانع تعامل اول يبررس). ١٣٩٨آميقي رودسري، مريم؛ شريفيان جزي، فريدون. (
 يتيعلوم ترب ،يدر روانشناس نينو يها شرفتيپ. مدرسه) تيريو مد نيمعلم، والد گاهيبر جا ديتأك

  .٥٤-٥٩)، ١١(٣، و آموزش و پرورش
 يريادگيبر  ييالگو يدرس پژوه). ١٣٩٨احمدآبادي، آرزو؛ صفري، محمود؛ كهريزي، كلثوم. (

، )ييششم ابتدا هيدانش آموزان دختر پا ؛يو مشتقات آن (مطالعه مورد يمنابع انرژ تيو اهم
  .٢٣٧-٢٤٨)، ١(٤، يتيو علوم ترب يمطالعات روانشناس

رضا.  ي،ساك ؛اليسه ي،هاشم ؛ديمج ي،عسگر يعل ؛مرجان ،انيك ؛نيالبنام ي،حاج ياحمد
پژوهش در . ياز منظر كارگزاران آموزش ييابتدا ةدر دور يپژوهموانع درس يي). شناسا١٣٩٩(

  .٩٥-١١٥ ،)٦٦(١٧ ،يدرس يزيبرنامه ر
. و راهكارها امدهايها، پ چالش ؛يدرس پژوه). ١٣٩٧، حجت؛ افتخاري، جابر. (افتخاري

  .٩١-١٠٤)، ١٣(٤، پژوهيآموزش
معلمان دوره  يمواجهه  يهامطالعه چالش ).١٣٩٨(سادات. مهيعظ ،خاكباز ؛زهرا ،پور يامام

-٢٣٤، )١٣( ٧ ،يو عمل در برنامه درس هينظر. يمطالعه مورد كي: يبا درس پژوه ييابتدا
٢٠٧.  

به  »يدرس پژوه«و » يآموزش يگروه ها«در  ي). تامل١٣٩٨جعفر. ( ،رجب زاده ؛رسول ،بهنام
 شيپوبر شباهت ها و تفاوت ها.  هيمعلمان با تك يمن حرفه ا يارتقا دهنده  يعنوان دو مؤلفه 

  .٢٨-٤٥ ،)١٤(٥ ،يدر آموزش علوم انسان
 يارشد حرفه يهامولفه يي). شناسا١٤٠٠. (يپر ،خيمشا ؛رضايعل ،زاديقاسم ؛دهيسپ ،پرسش

 يانجمن جامعه شناسمضمون.  ليبا استفاده از روش تحل ييآموزش ابتدا رانيمعلمان و مد
  .٢٥٤-٢٦٥ ،)١(١٤ ،آموزش و پرورش

 ني). تب١٣٩٧صمد. ( ي،زديا ؛نيحس ،پور ينليز ؛اكبر يعل ي،نيف يخيش ؛ريام ي،پوراحمدعل
 ،آموزش يفناوراستان مازندران.  يمورد ي: مطالعهيمطلوب درس پژوه ياصول حاكم بر اجرا

١١٠-١١٩ ،)١(١٣.  
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). ١٣٩٧صمد. ( ي،زديا ين؛حس ،پور ينليز ؛اكبر يعل ي،نيف يخيش ؛ريام علي،پوراحمد
استان مازندران.  ييدر مدارس ابتدا ياضيدرس ر يعوامل مؤثر بر كاربرد درس پژوه ييشناسا

  .١٣١-١٤٨ ،)٢(٦ ،يپژوه سيتدر
درس مطالعات  يليبر عملكرد تحص يپژوهدرس ريتاث يبررس). ١٣٩٩، مريم. (تقوايي يزدي

  .٨١-٩٨)، ٢٣(٦، يآموزش پژوهي. شهر سار ييآموزان سال پنجم ابتدادانش ياجتماع
 يابر رشد حرفه يدرس پژوه يهاحلقه ليتشك ريتاث). ١٣٩٩جباري، فرزانه؛ مقامي، راحله. (

)، ١٩(٦، ياستگذاريو س يپژوه ندهيمطالعات آ. شهرستان آمل ييششم ابتدا يهيمعلّمان پا
٤١-٥٧.  

بتول.  ،آرام هيفق ؛رضا يعل ،هيعراق ؛رضوان ،زاده ميحك ؛نيرحسيام ،زادهيمهد ؛رسول ي،جماعت
 يمطالعات آموزش. انيدانشجومعلمان دانشگاه فرهنگ يقيتلف يبرنامة درس ي). ارائة الگو١٤٠١(

  .٤٤٩-٤٧٦ ،)١(١١ ،يو آموزشگاه
 يو ادراكات اعضا هاتي). فعال١٣٩٩مقصود. ( ي،خندق نيام ي؛مرتض ي،كرم ؛محدثه ،انيحاج

 ،يپژوه سيتدرپژوهش.  سيتدر تيفيمنظور بهبود كبه يدرس پژوه يدر اجرا يعلمئتيه
٢٣١-٢٦٣ ،)٤(٨.  

 ياعضا ستهيادراك و تجربه ز دارشناسانهيپد ليتحل ).١٣٩٧( ابوالفضل. ي،اريبخت ؛اسد ي،حجاز
فصلنامه پژوهش . معلمتيدر ترب ياز برنامه درس پژوه انيو مدرسان دانشگاه فرهنگ يعلمئتيه

 .٧٦-٥٣، )٣(٢٤ ،يدر آموزش عال يزيو برنامه ر
تجارب ). ١٤٠٠. (نياسد، شه ينرگس؛ بن ان،يآهنچ حه؛يمل ،يرضوان؛ گلمكان زاده،قلينيحس

 يراهبردها. ييدر مدارس ابتدا يو اقدام پژوه يپژوهدرس  يهاطرح ياجرا معلمان از نحوه ستهيز
  .٢٦-١، )١٢(٧، معلمان تيترب نينو

و كسب  يدر توسعه حرفه ا ينقش درس پژوه يابيارز). ١٣٩٩حميدي، هادي؛ تقوي، ناديا. (
استان خراسان  انيدانشگاه فرهنگ يعلم ئتيه ياعضا ديمعلمان از د يحرفه ا يها يستگيشا

  .١-١٢)، ٢(١، يآموزش تيريدر مد نينو يها شرفتيپي. جنوب
معلم فكور در  تيترب كرديبا رو يپژوهدرس ي). واكاو١٤٠١حسن. ( ي،ميرح ؛پوران ي،خروش
-١١٧، )١(٥ ،معلم تيپژوهش در تربآن.  يو ارائه مدل مفهوم انيدانشگاه فرهنگ يبرنامه درس

٨٧. 
با  ياز آموزش ضمن خدمت معلمان و عملكرد شغل تيرابطه رضا). ١٤٠١، فرشته. (رحيمي

-٦٢)، ١(٤ ي،تينو در علوم ترب يكرديرو، معلمان منطقه بهارستان يتوسعه حرفه ا يگريانجيم
٥١.  
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بر  يدرس پژوه سيتدر ري). تأث١٣٩٧, رضا. (يزارع ؛جهيخد ،نژاد يبزرگ ؛نيپرو يي،رزمجو
  .٣٥-٥٨ ،)٢(٣ ،معلم يتوسعه حرفه اآموزگاران.  يو تفكر انتقاد ياتوسعه حرفه 

 ي). واكاو١٤٠٠رضا. ( ،نژاديمعصوم ؛الناز ،آذريمحمد ؛هيحان ي،احمد ؛زهرا ي،رستم
: دانشگاه يمورد ةمطالع ياحرفه ةتوسع نديمعلمان در فرا -دانشجو ياستقالل پژوهش يهاشاخصه

  .١١٤٥-١١٦٦، )٨٩(٢٥ ،يدر دانشگاه اسالم يمطالعات معرفت. انيفرهنگ
فرهنگ  يا). نقش واسطه١٤٠٠(. نيام ي،پرور ؛داود ،خالريطهماسب زاده ش ؛هيمهد ي،روح

. ييمعلمان دوره ابتدا نيدر ب يپژوهدرس تيفيمدرسه اثربخش با ك يهامدرسه بر رابطه مؤلفه
  .٧٧-١٠٢ ،)٣(٩ ،يپژوه سيتدر

معلمان  يتوانمندساز يبرا يمدل ي). طراح١٣٩٩بهنام. ( ي،طالب ي؛موس ي،ريپ ؛هيرق ي،سام
  .٢٢٣-٢٥١ ،)٣(٩ ،يو آموزشگاه يمطالعات آموزش. يپژوهدرس كرديبراساس رو ييدورة ابتدا

 ليو عوامل تسه امدهايكاوش سطوح، پ ).١٤٠٠بهنام. ( ،يطالب ؛يموس ،يريپ ه؛يرق ،يسام
كننده:  ليعوامل تسه يانجيو آزمون نقش م يبر درس پژوه يمعلمان مبتن يكننده توانمندساز

  .١٣٧-١٦٠)، ٦٧(١٦، پژوهشنامه تربيتي، ختهيپژوهش آم كيگزارش 
آموزش و  يبهساز يبرا يجهان يادهي: ايپژوهدرس). ١٣٩٧سركارآراني، محمدرضا. (

  .مرآت رندهيادگيموسسه مدارس ، تهران: يريادگي يسازيغن
اقدام  يساختارها يبررس). ١٤٠٠نژاد، مختار؛ معافي، علي؛ كلبادي نژاد، عليرضا. (سعادت

  .٤٣-٦٤)، ٥٥(٥ ،يآفاق علوم انساني. درس پژوه و يپژوه
، و آموزش يريادگي ي: روانشناسنينو يپرورش يروانشناس). ١٣٩٨اكبر. (سيف، علي

  تهران: دوران.
 ي). طراح١٤٠٠. (يعل ،دالور ؛جهيخد ي،آباد يعل ؛لياسماع ي،زوارك يزارع ؛حسن ،اتيشرع

مطالعات . QSPMو  SWOT يهابا روش ييدر مقطع ابتدا يپژوهبرنامة درس يراهبرد
  .٣٦٧-٤٠٤ ،)٢(١٠ ،يو آموزشگاه يآموزش

). مقايسه تطبيقي برنامه هاي درسي تربيت معلم قديم با ١٣٩٧شريفي نجف آبادي، رسول. (
  .٥٥-٤٩)،  ١(٣٣، رشد آموزش جغرافيادانشگاه فرهنگيان، 
مطالعات روانشناسي و علوم پژوهي به زبان ساده. ). تشريح درس١٣٩٦شفيعي، صابر. (

  .٦٦-٧٣)، ٤(٣، تربيتي
). ١٣٩٩معصومه. ( ،نژاد مانيا ؛نينسر ي،شيقر ؛ومرثيك ،پور يتق ؛داود ،خالريطهماسب زاده ش

 يراهبردها. زيشهر تبر ييمعلمان دوره ابتدا يدرس پژوه تينقش فرهنگ مدرسه بر فعال يبررس
  .٦٩-٨٦ ،)٩(٦ ،معلمان تيترب نينو
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). ١٣٩٥پور، مصطفي. (سعيد؛ مشايخي عرفاني، نصراله؛ شبيري، سيدمحمد؛ صحابت انور،
پژوهش . اثربخشي دوره هاي آموزش درس پژوهي بر دانش و مهارت تدريس معلمان دوره ابتدايي

-٢٠٠)، ٢١(١٣، برنامه ريزي درسي)-(دانش و پژوهش در علوم تربيتي در برنامه ريزي درسي
١٩١.  

 ياحرفه ي). توانمندساز١٣٩٨. (ومرثيك ي،ازآذرين؛ نينگ ي،جباري؛غالمعل ي،محمديعل
  .٧-٣٢ ،)١(١٨ ،يآموزش يها ينوآورو ارائة مدل.  ندهيانداز آمعلمان در چشم

آن بر رشد  ريو تاث ي). درس پژوه١٣٩٥آذر. ( ي،بهرام ؛ژنيب ي،عبداله ؛اكرم ي،مردانيعل
  .٦١-٤٠ ،)١٣(٤ ي،آموزش در علوم انتظام. ياحرفه
آموزش علوم  ري). تأث١٣٩٦ابوالفضل. ( ي،اريبخت ي؛قدس ،احقر ؛محمدي، فيس ؛هيمرض ،نژاد يعل
ادراك شده معلمان و نگرش دانش آموزان دوره اول  يبر خودكارآمد يپژوهدرس كرديبا رو يتجرب

  .٨٧-١٠٨ ،)٣(٥ ،يپژوه سيتدرمتوسطه. 
 يبرنامه درس يجار يالگو ).١٤٠١( محمدرضا. ،امام جمعه ي؛غالمعل ي،احمد ؛ثميم ،غالم پور

در  يزيفصلنامه پژوهش و برنامه ر. يا نهيزم ليبر تحل يمبتن انيدانشگاه فرهنگ يكارورز
  .١٨٧-٢١٩، )١(١٤٠١، يآموزش عال

مطلوب  ياصول حاكم بر اجرا ي). واكاو١٣٩٦محمد. ( ي،فيس ؛زهي, فايناطق ؛آزاده، فرزان پور
  .١٤٨-١٢٧ ،)١(٥ ،يپژوه سيتدر. يپژوهدرس يبرنامه درس

جعفر.  ،ترك زاده ؛ابوالفضل ي،اريبخت ي؛مهد ي،محمد ؛رحمت اهللا ي،مرزوق ؛عبدالخالق ي،فالح
 كي: يپژوهبر درس يمعلمان مبتن ياحرفه يبهساز يابيارز اسيمق يابيو اعتبار ي). طراح١٣٩٧(

  .٩٩-١٢٢ ،)١٥(٤ ،يآموزش پژوه. يبيمطالعه ترك
نقش  ي). بررس١٣٩٩. (نيافش ،اين يعابد ي؛مهد ،ايك ينيمع ؛پدرام ،نييقربانزاده طوالرودپا

نو در  يكرديرواز نظر معلمان شهرستان تالش.  ييمعلمان ابتدا يدر توسعه حرفه ا يدرس پژوه
  .١-٦ ،)٢(٢ ،يتيعلوم ترب

ي، بيپژوهش ترك كي: هيو چندپا هيپادر نگاه معلمان تك يپژوهدرس). ١٣٩٧قنبري، مهدي. (
  .٢٥-٤٠ )،١(٦، نما آجا يمطالعات آموزش

در تجارب معلمان درس پژوه  ي). كاوش١٣٩٨محمد. ( ،كخواهين ؛بهاره كبخت،ين ي؛مهد ي،قنبر
-٤٤ ،)٧(٥، معلمان تيترب نينو يراهبردها. دارشناسانهيپد ي: جُستاريتجرب در درس علوم

٢٣.  
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 تيعوامل موثر بر موفق يبند تيو اولو ي). بررس١٣٩٩راهله. ( ،پور يانصار ي؛انس ي،كرامت
). ي: خراسان رضويدرس پژوهان برتر (مطالعه مورد دگاهيبر د ديبا تاك يدرس پژوه يدراجرا

  .٤٥-٦٠ ،)٢٠(٦ ،يدر آموزش علوم انسان شيپو
بر  يپژوهآموزش درس ريتاث ي). بررس١٣٩٨عباس. ( ،نژاد يانار ؛احسان ي،كشت ورز كنداز

  .٦١-٨٦ ،)٢٠(٥ ،يآموزش پژوهمعلمان.  يتوانمندساز
درس  نييمعلمان فكور و تب يبه توسعه حرفه ا ي). نگاه١٣٩٥عزت اله. ( ي،خاندان يكالنتر

  .٧٣-٩٦ ،)٣(٢ ،معلمان تيترب نينو ي. راهبردهايريادگي تيو فعال يپژوه
 ،خالقيت ،ينقش پژوهشگر). ١٣٩٨پور، محمدرضا؛ اسدي، مسعود. (كلهر، منوچهر؛ كرمي

اخالق در علوم و فناوري در تدريس موثر معلمان. و استفاده از  ياتوسعه حرفه ،ياحرفه اخالق
  .١١٦-١٢٤)، ٢(١٤، فناوري
 ،مقدم يزماني؛ نادرقل ،انيقورچ؛ رضا ،نژاد خاص شعباني؛ عل ،ريپور ظه يتق؛ ابوالفضل ي،كمال

 يآموزش يدر نظام ها يريادگيو بهبود آموزش و  يدرس پژوه يارتقا يارائه الگو). ١٤٠١. (افسانه
  .٤٠-٥٢)، ٢٨(٩، آموزش علوم دريايي، كشور

 ياضير يها يدر شناخت بدفهم يبا سواالت مفهوم يي). آشنا١٣٩٦. (يمرتض ،نژاد نيگرز
  .٥١-٦٥ ،)٩(٣ ،هيدر علوم پا شيپو. يدرس پژوه يبرا ييششم، الگو هيدانش آموزان پا

 يبر توسعه حرفه ا يدرس پژوه نديفرا ريتاث ي). بررس١٣٩٨آرمان. ( ي،حسن ؛رزگار ي،محمد
  .١-١٩ ،)١(٧ ،يپژوه سيتدرمعلمان. 

عبدالخالق.  ي،فالح ؛ابوالفضلي، اريبخت ؛جعفر ،ترك زاده ؛رحمت اهللا ي،مرزوق ي؛مهد ي،محمد
مطالعه  كي: يبر درس پژوه يمعلمان مبتن ياحرفه يچارچوب بهساز يني). بافت آفر١٣٩٥(

  .٩٩-١٢٨ ،)٣(٤ ي،پژوه سي. تدريفيك يمورد
 يا در توسعه حرفه نينو يكرديرو ،ي). درس پژوه١٣٩٤زهره. ( ي،كرم يي؛حي ي،معروف
  .٣٩-٦٦ ،)١(٢٢ ،يتيعلوم تربمعلمان. 

 نينو يراهبردها شجاع عربان.  ترجمه  .يمعلم با درس پژوه يريادگي). ١٣٩٥. (يموراتا، ا
  .١١١-١٣٠)، ٣(١، معلمان تيترب

). ١٣٩٩محمد. ( ،كخواهين ؛عشرت يب يب ي،زمان ؛ميابراه ديس ي،جعفر رشاهيم ؛نيمه ي،نادر
طرح  انيمجر دگاهياز د »يپژوهدرس«طرح  يدهاينقاط قوّت، ضعف، فرصت و تهد ليتحل

  .١٣٧-١٦٠ ،)٢(١٥ ،يآموزش نينو يكردهايرو. »يبيترك يامطالعه«
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). ارائه مدل ١٤٠٠ابوالفضل. ( ،ياريمعصومه؛ بخت ان،يمعصومه؛ اوالد دهيس ،ياالسالم خيناصرش
فصلنامه (مورد مطالعه شهر تهران). ي درس پژوه كرديبر رو يمبتن ييمعلمان ابتدا يتوانمندساز

  .١٠٨-١١٩))، ١٤٠٠نامه سال  ژهي(و٠(١٢، شاپور اهواز يتوسعه آموزش جند
 يبخش). اثر١٣٩٦. (رجيا ي،ريبص ؛روسي, سيقنبر ؛نيپرو ،انيقنبر ي؛مهد ،پژمان ينامدار

استان  ييمعلمان شاغل در آموزش و پرورش استثنا يحرفه ا يبر مهارت ها يبرنامة درس پژوه
  .٤٦-٧٤ ،)١(١٢ ،يآموزش نينو يكردهايروهمدان. 

Abdella, A. & Reddy, C. (2022). Implementing lesson study in middle 
schools: Benefits and challenges. International Journal of Studies in 
Education and Science (IJSES), 3(2), 85-104. 

Aykan, A., Dursun, F. (2021). Investigating lesson study model 
within the scope of professional development in terms of pre-service 
teachers, International Online Journal of Educational Sciences, 13(5), 
1388-1408. 

Baah-Duodu, S., Borbye, S., Someah-Addae, S., Ennin, F., Osei-
Buabeng, V. (2022). Developing Female Pre-Service Teachers' 
Mathematics Self-Efficacy by Integrating History of Mathematics into 
Teaching During Lesson Study. Social Education Research, 3(1), 91-
102. 

Bayram, I., Bikmaz, F. (2021). Implications of Lesson Study for 
Tertiary-Level EFL Teachers’ Professional Development: A Case Study 
from Turkey. SAGE, 11(2), 1-15. 

Botes, W., Moreeng, B., Mosia, M. (2022). Pre-service teachers' 
experiences of a lesson study approach as a form of student support. 
Issues in Educational Research, 32(1), 57-70. 

Da Ponte, J.P., Quaresma, M., Mata-Pereira, J. (2022). Teachers’ 
learning in lesson study: insights provided by a modified version of the 
interconnected model of teacher professional growth. ZDM Mathematics 
Education 54, 373–386. 

Hilel, A.; Ramírez-García, A. (2022). The Relationship between 
Professional Environmental Factors and Teacher Professional 
Development in Israeli Schools. Educational sciences, 12, 285-296. 

Hiroyuki, O. (2021). High School English Teachers’ Reflections 
Through Lesson Study. 50, 137-144.  

Jain, P., Brown, A. (2022). Using an Adapted Lesson Study with 
Early Childhood Undergraduate Students. Teaching Education, 33(2), 
154-174. 



 ١٤٠١ئيز تخصصي پژوهش در آموزش مطالعات اجتماعي دورة چهارم، شماره سوم، پا فصلنامه علمي    ١٠٢

Laoli, a., Dakhi, O., MagdalenaZagoto, M. (2022). The Application 
of Lesson Study in Improving the Quality of English Teaching. Edukatif: 
Journal ilmu Pendidikan, 4(2), 2238-2246. 

Richit, A., Ponte, J. P., & Tomasi, A. P. (2021). Aspects of 
Professional Collaboration in a Lesson Study. International Electronic 
Journal of Mathematics Education, 16(2), em0637. 

Samad, F., Sumantri, M., & Dhieni, N. (2022). Lesson Study as 
Professional Development of Early Childhood Educators. Journal 
Kependidikan: Jurnal Hasil Penelitian dan Kajian Kepustakaan di 
Bidang Pendidikan, Pengajaran dan Pembelajaran, 8(2), 428-436. 

Schipper, T., Willemse, T., Goei, S. (2022). Supporting teacher 
educators’ professional learning through lesson study. Journal of 
Education for Teaching (International research and pedagogy), 48(3), 
316-331. 

Shimizu, Y., Kang, H. (2022). Discussing students’ thinking and 
perspectives for improving teaching: An analysis of teachers’ reflection 
in post-lesson discussions in lesson study cycles. ZDM Mathematics 
Education 54, 419–431. 

Suryati, N., Hayati, N., Hajar, N., Toekiningsih, T., Herqutanto, T. 
(2021). A university-school partnership in Lesson Study 
Implementation: Effects on Students' Grammatical and Speaking Skills 
and Stakeholders' Perceptions, The International English Language 
Teachers and Lecturers (iNELTAL), 7(7), 290-307. 

Wolthuis, F., van Veen, K., de Vries, S. & Hubers, M. D. (2020). 
Between lethal and local adaptation: Lesson study as an organizational 
routine. International Journal of Educational Research, 100, 101534. 


