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Abstract 

The prevailing view in the Iranian education system is that good education depends on the 

individual characteristics of the teacher. Therefore, students, families and even the 

educational system seek to discover the good teacher and identify the bad teacher. 

Professional knowledge and skills are influenced by the culture of that nation, as is the case 

with the attitudes and perspectives of a nation that form common interpretations of the "good" 

and "bad" teacher. A good-effective teacher in Iran may - be able to teach mathematics well 

or raise student acceptance rates in sample schools! . Whereas in a country like Finland such 

definitions are far from being a good teacher. What is important is that one cannot think of 

changing one's educational system without knowing the culture of education of one nation. 

Indeed, teaching is also a cultural activity that, like any other cultural activity, has signs of 

that nation's culture. Similarly, "lesson research" has been introduced as an effective model of 

teacher education and empowerment that derives from Japanese culture. This model has been 

implemented in the Iranian education system for many years, but with similar results in Japan 

or even other countries have not reached. In this article, with a "phenomenological" approach 

based on one's own lived experience as a "research interface", the main features of the "lesson 

research" such as participation, discipline, study, criticism, evaluation and ... Its similarities in 

the two cultures of Iran and Japan; the reasons for the success or failure of this project have 

been analyzed with regard to the degree of cultural readiness of both educational systems. 
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 چکیده

های فردی معلم وابسته است.بنابراین دانش آموزان،خانواده ها که یک آموزش خوب، به ویژگیدیدگاه رایج در نظام آموزشی ایران آن است 
ی آموزش یک معلم عالوه بر دانش و و حتی نظام آموزشی در پی کشف معلم خوب و شناسایی معلم بد است.غافل از آن که شیوه

از نگرش ها و دیدگاه های یک ملت است که تفسیرهای رایج از  ای، تحت تاثیر فرهنگ آن ملت است ، چنان که به تاسیهای حرفهمهارت
 یا و کند تدریس را ریاضی خوبی به بتواند  که باشد -اثربخش-خوب معلمی ایران در است ممکن.گیرد می شکل "بد" و "خوب"معلم 
تعبیری فرسنگ ها با تعریف از  چنین فنالند مانند کشوری در که حالی در! . ببرد باال نمونه مدارس در را آموزان دانش قبولی ضریب بتواند

یک معلم خوب فاصله دارد. چیزی که اهمیت دارد آن است که نمی توان بدون شناخت از فرهنگ آموزش یک ملت به تغییر نظام آموزشی 
گ آن ملت را در خود آن فکر کرد.در واقع تدریس نیز یک فعالیت فرهنگی است که مانند هر فعالیت فرهنگی دیگر نشانه هایی از فرهن

 از برخاسته که است شده معلم،معرفی سازی توانمند و آموزش بهسازی در اثربخش مدلی عنوان به "پژوهی درس"دارد.در همین رابطه،
 حتی یا و ژاپن در مشابه نتایج به اما است درآمده اجرا به نیز ایران آموزشی نظام در که است سالی چند مدل این.است ژاپن کشور فرهنگ

رابط درس "ی خود به عنوان ی زیستهمبتنی بر تجربه "پدیدارشناسانه"یگر دست نیافته است. در این مقاله با رویکردی د کشورهای
ها و همانند مشارکتی بودن،نظم،مطالعه،نقد ، ارزیابی و ... و جستجوی تفاوت "درس پژوهی"، با پرداختن به ویژگی های اصلی  "پژوهی
ر دو فرهنگ ایران و ژاپن؛ دالیل موفقیت یا عدم موفقیت این طرح ، با توجه به میزان آمادگی بستر فرهنگی در هر دو های آن دشباهت

 .نظام آموزشی مورد تحلیل قرار گرفته است

 درس پژوهی، هنگیفعالیت فر، آموزش واژگان کلیدی:

 

 تمامی حقوق نشر برای فصلنامه رویکردی نو در علوم تربیتی محفوظ است.

 

 

 مقدمه 

های  از آنجایی که شغل من معلمی است،تدریس یکی از دغدغه
همیشگی ذهن من است.جادوی یک تدریس خوب و مناسب را 

های بعد از یک تدریس می شناسم و به همان نسبت ناامیدی
ام.بنابراین در تالش برای کشف عوامل  ناکارآمد را لمس کرده

یک تدریس خوب و مناسب،کتاب ها و الگوهای مختلف تدریس 
و روش کار  کنم ، تدریس های موفق را مشاهدهرا زیرو رو می

معلمان را بررسی می کنم و یا آن که کتب درسی مختلف را با 
ی اینها تنها الگوهایی که می شناسم همساز می نمایم. اما همه

ی کوچکی از توقعات ، موانع و مشکالت توانسته است گوشه
 تدریسم را مرتفع کند.

! "صفر کیلومتر "در اولین سال های خدمتم که به نوعی
ی الگوهای برتر جشنواره "دم،جشنواره ای با ناممحسوب می ش

با هدف به نمایش گذاشتن بهترین طرح درس ها و  "تدریس

http://journal.iocv.ir/?_action=article&au=725383&_au=%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A7++%D8%B1%D8%AD%DB%8C%D9%85%DB%8C
http://journal.iocv.ir/?_action=article&au=725383&_au=%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A7++%D8%B1%D8%AD%DB%8C%D9%85%DB%8C
http://journal.iocv.ir/?_action=article&au=725383&_au=%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A7++%D8%B1%D8%AD%DB%8C%D9%85%DB%8C
http://journal.iocv.ir/?_action=article&kw=511&_kw=%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4
http://journal.iocv.ir/?_action=article&kw=511&_kw=%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4
http://journal.iocv.ir/?_action=article&kw=210365&_kw=%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA+%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C
http://journal.iocv.ir/?_action=article&kw=136135&_kw=%D8%AF%D8%B1%D8%B3+%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%DB%8C
http://journal.iocv.ir/?_action=article&kw=136135&_kw=%D8%AF%D8%B1%D8%B3+%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%DB%8C
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ی معلمان پایه های مختلف ی روش تدریس های نمونهارایه
اجرا می شد.اولین باری که در این جشنواره شرکت کردم سومین 

ی ارهی تربیت معلم دربسال خدمتم بود.با دانش کمی که از دوره
ی ی نوشتن طرح درس داشتم، طرح درسی دربارهنحوه

چند طرح "نوشتم که به عنوان  "های مختلف مواد حالت"
منطقه انتخاب شد! و از من دعوت کردند در تاریخ  "برتر

مشخصی طرح درسم را به صورت زنده برای معلمین دیگر اجرا 
ت های خوب شخصیکنم. از آنجا از نظر خودم، یکی از ویژگی

من نداشتن اضطراب در حضور جمع است، با کمال خونسردی 
تدریسم را به عنوان معلم کالس چهارم به خوبی اجرا کردم و در 
نهایت نفر اول منطقه شدم و به خاطر آن یک مخلوط کن 
پاداش گرفتم! که هنوز هم آن را دارم؛ هم مخلوط کن و هم 

ن همچنان طرح درسی را که برای جشنواره نوشته ام.مخلوط ک
به خوبی کار می کند ولی طرح درس دیگر کاربردی پیدا نکرد! . 

ای شد تا به تحقیق و پژوهش در اما هر چه بود انگیزه
های مختلف آموزشی و تربیتی عالقه مند شوم و همیشه  عرصه

پای ثابت جشنواره هایی از این دست شوم.تا این که در سال 
از آن جایی که آشنا شدم و "درس پژوهی "با  91 -92

 "نقد و ارزیابی"و  "مشارکتی بودن"های متفاوتی نظیر شاخصه
را در بر می گرفت،جذب آن شدم و چند سالی در این زمینه 
فعالیت کردم.هر چند موفقیت های گذشته را در این عرصه 
تکرار نکردم اما مشارکت در این طرح و هم زمان با آن تجربه 

س پژوهی در گروه های ی چهار سال داوری طرح های در
های مختلف آموزشی استان،این فرصت را فراهم آورد که از جنبه

ی قوت و ضعف به بررسی آن بپردازم به طوری که با مشاهده
طرح ها به این نتیجه رسیدم بسیاری از آن ها از جنبه های 
مختلف تدوین و اجرا دارای اشتراکات معناداری هستند که می 

قادی آن علل موفقیت و یا عدم موفقیت آن را توان با بررسی انت
به عنوان  95-96جستجو کرد.بعد از آن که در سال تحصیلی

رابط درس پژوهی استان انتخاب شدم ، فرصتی  پیدا کردم تا در 
ی اهداف،روش گران دربارهارتباط مستقیم با معلمان و پژوهش

.از کار،نگرش و... نظرات و دیدگاه های آن ها را بررسی کنم
سویی دیگر با حضور در جلسات فرآیند درس پژوهی و تدریس 
گروه های مشارکت کننده، از نزدیک مهارت آن ها را در میدان 
عمل مشاهده کنم.در نهایت  با کنار هم قرار دادن مجموعه ای 
از تجربیات،مشاهدات، مطالعات و... به استنباط هایی در این 

تا بتوانم آن را در قالب زمینه دست پیدا کردم که فرصتی شد 
 تهیه و تدوین نمایم. "تجربه ی زیست شده "

 [1]در کتاب شکاف آموزشی ادعا می کند 1جیمز استیگلر
تدریس، همچون شام خوردن ، یک فعالیت فرهنگی است که 
تمامی اجزای آن در ارتباط با یکدیگر معنا پیدا می کند.چنان که 

افراد برای شام خانوادگی که هر روز اتفاق می افتد دستورالعملی 
کنند،لیست غذایی توزیع نمی شود، بلکه غذا به  صادر نمی

از آن طرف بزرگترها  صورت سرو شده سر میز آورده می شود و
در این کار به کوچک تر ها کمک می کنند ، افراد بدون داشتن 
موضوع خاصی به صحبت کردن می پردازند و نظر خود را بیان 

مجموعه دانش "کنند.در تعریف فعالیت فرهنگی باید گفت:  می
عمومی درباره ی رویداد هایی است که در ذهن شرکت کنندگان 

. ویژگی [1]"آن رفتار ، هدایت می شود وجود دارد و بر اساس
این رفتارها آن است که در چارچوب تکرارپذیری قرار دارد که به 
ندرت غیرعادی به نظر می رسد مگر آن که رفتاری خارج از 
روال معمول ارایه شود؛مانند این که در ابتدای یک شام 
خانوادگی لیست غذا ارایه شود و یا در پایان آن صورت حساب 

های  ده شود!روشن است هر چند غذا خوردن در فرهنگآور
های یکسانی دارد و با اهداف مشابهی انجام مختلف چارچوب

می شود اما تفاوت های فرهنگی بی شماری نیز میان نحوه ی 
غذا خوردن،زمان سرو غذا،آداب غذا خوردن،پایان دادن به آن 

تن به و... می توان مشاهده کرد که در این مجال فرصت پرداخ
های اساسی یک  آن نیست.از سویی دیگر یکی از ویژگی

فرهنگ، جریان تدریجی و حرکت آرام آن است.به همین جهت 
نهادینه "معموال برای تبدیل یک رفتار به یک فرهنگ از عبارت 

استفاده می شود که نشان از زمان بر بودن آن فرآیند  "شدن
 دارد.

سیاری از امور روزمره قبول این واقعیت که تدریس هم مانند ب
یک فعالیت فرهنگی است که برخاسته از فرهنگ ماست؛ ممکن 

های نظام تربیتی در است تحول اساسی را در بسیاری از دیدگاه
شود یک معلم معموال سطح خرد و کالن به وجود آورد.گفته می

همان گونه تدریس می کند که خود زمانی که دانش آموز بوده 
ست.این سخن هر چند ممکن است اغراق است مشاهده کرده ا

آمیز به نظر آید اما اگر کمی منصفانه به آن نگاه کنیم شاید خود 
نیز در مقام معلم گاهی مروج رفتارهای آموزشی و غیر آموزشی 

ایم.خاطرات آموزشی ما مملو  ی خود بودهمعلمان دوران مدرسه
ال از تجاربی است که همکاران به تاسی از معلمان خود دنب

نموده اند.این رفتارها  در فرآیند آموزش گاهی بی اثر،و گاه 
آسیب زا  عمل می نمایند.با معلمانی برخورد کرده ام که بعد از 
برگزاری دوره های آموزشی روش تدریس کتاب های 

ی آموزش آن ها همچنان بر استفاده از جدیدالتالیف و تغییر نحوه
ها  هم که  ای از آن روش های گذشته تاکید می نمودند. عده

های  در ظاهر روش جدید را می پذیرند، در بازدید از کالس
درس متوجه اصرار آنها مثال؛ در کابرد آموزش جمع و تفریق از 
روشی که خود با آن یاد گرفته اند خواهید شد! البته هیچ کدام از 

زا نباشد اما هنگامی که  این ها شاید به خودی خود آسیب
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ا زیر چتری با نام مقاومت در برابر تغییر گرد ی آن ها رهمه
شویم نهادی که خود باید پرچم دار تغییر باشد  آوریم متوجه می

اگر در برابر آن مقاومت کند و حتی حاضر به همراهی با تغییرات 
به وجود آمده نباشد ،خود نیازمند تغییر است.شاید به همین دلیل 

را از کالس خودت تغییر "با شعار  "درس پژوهی "است که 
مورد توجه کارشناسان علوم تربیتی و مسئولین اجرایی  "آغاز کن

 قرار گرفته است.
نیز خود یک فرهنگ است  "درس پژوهی "واقعیت آن است که 

که بر بستر فرهنگ ژاپنی شکل گرفته است و ویژگی ها و نشانه 
هایی از آن فرهنگ را در خود دارد.اولین ویژگی درس پژوهی 

آن است.چیزی که ژاپنی ها در آن شهره  "کتی بودن مشار"
ای که ما ایرانی ها در آن ضعف داریم. به مشخصه هستند.

طوری که شاید در این مورد فرهنگ ایرانی و ژاپنی در دو سر 
یک طیف قرار گرفته باشند.در مدتی که روی گزارش های کتبی 

ها  درس پژوهی استان کار می کردم ،متوجه شدم اکثر گزارش
در جدول تقسیم وظایف دچار ضعف هستند،جدولی که هر چند  
اکثرا به صورت صوری تنظیم می شود  اما از همان جدول 

ی ما درک درستی صوری نیز می توان فهمید، معلمان پژوهنده
از یک کار مشارکتی ندارند.مثال طراحی آموزشی که باید با 

به یک نفر همفکری و تعامل با یکدیگر تهیه و تدوین شود 
ی یکی دیگر از محول می شود و این در حالی است که وظیفه

ی دوربین فیلم برداری عنوان شده است! اعضای گروه تنها تهیه
تازه این غیر از اظهارات اعضای تیم است که اکثرا در مصاحبه 
ها بیان می کنند که تقریبا اکثر کارها توسط یکی از اعضا انجام 

ها اسامی هستند برای این که ثابت شود شده است و دیگران تن
 کار گروهی و مشارکتی بوده است! 
متکی بودن آن به مطالعه و "ویژگی مهم دیگر درس پژوهی 

ی ی در زمینه. مراجعه به آمارهای اعالم شده"تحقیق است
ی پایین مطالعه در ایران ما را متوجه فراهم نبودن پیش سرانه

ی ما می دانیم که در همهنماید. نیازهای درس پژوهی می
فرهنگ ما مطالعه چه جایگاهی دارد و هر کدام از ما در سال چه 
قدر مطالعه می کنیم.پیشنهاد می شود به جای پرداختن به 

ی ایرانیان را از دو ی مطالعهآمارهای عمومی و جهانی که سرانه
دقیقه در سال متغیر اعالم می کند؛ به خودمان مراجعه  72تا 

از زبان یکی  "معلم ژاپنی به مثابه رهبر"ی کتاب ویسندهکنیم.ن
بعد از "از مدیران دبستان های ژاپن این چنین روایت می کند:

ی معلمی و دو سال اشتغال در پست سال تجربه 30
های مختلف مطالعه می  کتاب در حوزه 100مدیریت،ساالنه تا 

وب کنم و تالش می کنم هر سال ده ها فیلم از سینماهای خ
دنیا ببینم.این کار به من کمک می کند تا بتوانم با دانش روز 
جهان همراه شوم و نسل جدید دانش آموزان کشورم را بهتر 

فنالندی ها نیز که چند سالی است توانسته اند ". [2]بشناسم
ای بی نظیر از آموزش و سیستم آموزشی خود را به عنوان نمونه

مردم دنیا  "خوان ترینکتاب "پرورش در جهان مطرح کنند 
واضح است که پیشرفت و موفقیت اتفاقی  .[3]لقب گرفته اند

نیست و اتفاقا یکی از شاخصه های اصلی آن مطالعه 
اسالمی -رغم فرهنگ غنی ایرانی است،چیزی که متاسفانه علی

غریب افتاده است. حساسیت این امر با توجه به جایگاه و نقش 
افزاید.از آنجایی که معلمان معلم بر اهمیت این موضوع می 

همانند اکثر افراد جامعه اهل مطالعه نیستند،الجرم از سواد علمی 
کافی و چگونگی جستجوی اطالعات برای گردآوری زمینه ی 

به عنوان  "اینترنت"تحقیق خود برخوردار نیستند.آنها اغلب از
ساده ترین و دم دست ترین شیوه برای انجام تحقیقات مورد نیاز 

استفاده می کنند. گذشته از قابل اعتماد نبودن بسیاری از  خود
ها و وبالگ ها،جستجوی اطالعات از  اطالعات سایت

موتورهای جستجوگر نیز خود نیازمند تکنیک های ویژه و 
همچنین سواد رسانه ای مربوط به آن است. اغلب معلمان 
پژوهنده بدون توجه به عنوان پژوهش خود و یا حتی بدون 

از این که به دنبال چه نوع اطالعاتی هستند، هر نوع  اطالع
ی تحقیق خود ثبت خروجی را که دریافت کنند به عنوان زمینه

می کنند. در واقع فرقی نمی کند مساله ی تحقیق آن ها 
تدریس نشانه  "باشد و یا  "راهبردهای حل مساله"ی درباره

رسی ،بر "تفاوت اسیدها و بازها"و یا حتی  "های فارسی 
دهد اکثر گروه های درس پژوهی  گزارش طرح ها،نشان می

ی انواع  ی آن را دربارهی تحقیق، پیشنیهبدون توجه به مساله
ی یادگیری،نظریات روش تدریس، نظریه های مختلف در حوزه
گرایان گرایان،ساختندانشمندان علوم تربیتی نظیر شناخت

ن اطالعات را تنها و...انتخاب می کنند و تاسف بارتر آن که ای
کنند، به طوری که خود  پیست می-ی داوران کپیبرای مطالعه

از محتوای آنچه که بیان کرده اند ، اطالعی ندارند! با این 
اوصاف به نظر می رسد شرط الزم برای محقق شدن مطالعه 

ی واقعی است.مطالعاتی هدفمند که در جریان آن به یک مساله
ه گام ها برای حل آن برداشته می برخورد می شود و در ادام

 شود.
یکی از ارکان مهم درس پژوهی است به طوری  "نقد و ارزیابی"

نقد را جدا کردن  .[4]اند نامیده "مغز درس پژوهی "که آن را 
سره از ناسره و شناختن خوبی ها و بدی های یک چیز تعریف 

در گام ششم در س پژوهی معلمان قرار است [ 5]کرده اند.
های  خود را نقد کنند. باید دانست نقد یکی از ویژگی "معلمی"

در ژاپن دانش آموزان به "اصلی آموزش و پرورش ژاپن است. 
خوبی یاد می گیرند که در رفتار خود بازاندیشی کنند.این عمل با 

ی کالس نقش فعال و موثری این نکته که بچه ها در اداره
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مدارس ژاپن معموال هر روز داشته باشند ارتباط دارد.برای مثال 
بعد از کالس های روزانه یک جلسه برای بازاندیشی در کارهای 
انجام شده دارند. معلمان نیز در رفتار خود بازاندیشی می کنند.به 

ی مدرسه و در جریان درس خصوص بعد از فعالیت های روزانه
پژوهی حتما در روش های آموزش و پرورش خود بازاندیشی می 

پر واضح است که  .[6]راه های اثربخشی را می جویندکنند و 
چنین رفتارهایی نه تنها در آموزش و پرورش ما بیگانه است که 
کمتر دیده می شود معلمان نقد همکاران خود را برتابند و آن را 

در حالی که درس  گامی در جهت بهبود عملکرد خود بشناسند.
را به روی پژوهی از معلمین می خواهد درهای کالس خود 

همکاران خود باز کنند و اجازه دهند دیگران روش تدریس 
،خالقیت،رفتار آن ها و دانش آموزان را در جریان تدریس نقد 
کنند؛ فرهنگ حرفه ای ما با چنین رفتاری کامال بیگانه 

های درس پژوهی معموال در  است.چنین است که در جریان گام
نمی شود،نقدهای صورت  فصل نقد و ارزیابی به امر مهمی اشاره

گرفته معموال سرسری و تنها با اشاره به امور کم اهمیت به 
گیرد تنها به مسایل  رسد و یا اگر نقدی صورت می پایان می

مثبت طراحی و تدریس پرداخته می شود،به طوری که می توان 
فصل نقد را فصل تعریف و تایید نامید؛ چنان که در فرهنگ 

شود.در نهایت مطالب طوری جمع  ایرانی ارزش محسوب می
!در "به کسی چیزی برنخورد"بندی می شود که به اصطالح 

جریان بازدیدهایی که از فرآیند درس پژوهی معلمان داشته 
شوم،که در  ام،معموال علت ضعف نقدهای انجام شده را جویا می

ی آن ها را در دو نکته خالصه کرد ؛ یکی مجموع می توان همه
از نقد کردن یکدیگر به دالیل مختلف فرهنگی از  آن که معلمان

خودداری می کنند و دیگر آن که اصوال  "رودربایستی"جمله 
شناسیم به این دلیل ساده که  نقد کردن و اصول آن را نمی

تواند  مشاهده کردن را نیاموخته ایم.یک  نقد خوب زمانی می
دقیقی ی ترمیم کننده باشد که پیش از آن مشاهده  و مطالعه

یک  "نقد"صورت گرفته باشد.روشن است که در مورد اول 
ی منفی تصور می شود که اکثر مردم از آن را مساوی با واژه

ایراد گرفتن می دانند و در مورد دوم در حالی که مشاهده و 
اصول آن بسیار گسترده است، ارزیابان طرح اغلب به نشستن در 

مشاهده به شیوه –ی زوایای کالس و بدون انجام فعالیت خاص
نتیجه  تالش می کنند حضور خود را اثبات کنند. -های گوناگون

آن که مشاهده های ناقصی که در تالش برای مثبت ارزیابی 
کردن آن صورت بگیرد هرگز منجر به تغییر و بهبود طراحی و 
تدریس نهایی نمی شود.این گونه است که اغلب بین تدریس و 

جز در موارد کم اهمیت –وت آن چنانی طراحی اولیه و نهایی تفا
مشاهده  -نظیر گروهبندی دانش آموزان،حضور و غیاب و...

 شود.نمی

در ثبت گزارش از جریان یک درس پژوهی  3/11/95در تاریخ 
قرار بود تدریس "ام: از یکی از مدارس سطح شهر چنین نوشته

برگزار شود اما با یک ساعت تاخیر  30/3اول، در ساعت 
معلم و به تبع آن دانش آموزان دقیقا نمی دانند چه باید  همچنان

طرح درس در چند برگ دست نویش خالصه شده است  بکنند!
به طوری که هیچ کدام از اعضای تیم از محتوای آن اطالع 
دقیقی ندارند.بچه ها کالس اول هستند و نشستن مداوم و بی 

ست.اعضای ها را خسته و بی انگیزه کرده ا برنامه در کالس آن
تیم با راهنمایی معلم مدرس در تالش هستند کاغذها و برگه 
هایی را آماده کنند که از کاربرد آن اطالعی ندارند....با وارد شدن 

ی دوربین  شود...حافظه ناگهانی مدیر جریان تدریس قطع می
ی کالس های دیگر هر ی تدریس ته می کشد...بچه هادر میانه

شیطنت در کالس را باز می  کاوی و یااز چند گاهی از سر کنج
، معاون مدرسه با پیشنهاد موبایل خود برای فیلمبردای از کنند

ی این ها در حالی است که من به عنوان  رسد.... . همه راه می
ناظر مدعو از چند روز قبل به صورت رسمی دعوت شده ام!. می 

ی ب"ی این آشفته بازار را در یک کلمه خالصه کردتوان همه
.چیزی "نظم"که در نقطه مقابل آن یک کلمه قرار دارد "نظمی

که باز هم ژاپنی ها به شکل بسیار عجیبی در آن استادند.مردمی 
که به هنگام زلزله ی  هشت ریشتری هم پشت چراغ قرمز 
توقف می کنند باید به نظم، اعتقاد خاصی داشته باشند.این نظم 

های دیگر نیز متحیر گاهی عصبی کننده، حتی برای مردم کشور
ها در فرهنگ  ی فعالیتیکی از مزایای مقایسه"کننده است:

های مختلف این است که می توان چیزهایی مشاهده کرد که 
در فرهنگ خود هرگز نمی توانستیم ببینیم.این مورد را در اوایل 
مطالعه ی خود که با همکاران ،یک کالس درس را از ایالت 

 ،متوجه شدیم.در تصویر ویدیویی،متحده مشاهده می کردیم 
معلم مقابل تخته سیاه ایستاده و در حال تبیین یک روش بود 
که ناگهان سیستم اطالع رسانی مدرسه)بلندگو(اعالم کرد: لطفا 

 31ی دانش آموزانی که با اتوبوس شماره توجه فرمایید کلیه
رفت و آمد می کنند ،امروز به جای حیاط جلویی از پشت مدرسه 

ر اتوبوس شوند.لطفا معلمان این مورد را یادداشت کرده و به سوا
دانش آموزان یادآوری کنند.یکی از همکاران ژاپنی ما جلو آمد و 

ما جواب  "آن چه بود؟"دستگاه ویدیو را خاموش کرد.او پرسید:
 و دوباره دستگاه را روشن کردیم."اوه...چیزی نیست"دادیم:

در حالی که ما  "منظورتان چیست؟ "همکار ژاپنی ادامه داد:
خواستیم توضیح دهیم که فقط یک اطالع رسانی صبورانه می

عمومی بوده است،او بیشتر مشکوک می شد.آیا ما به طور 
خواستیم بگوییم قطع کردن درس، معمولی و عادی  ضمنی می

است؟چه طور چنین چیزی می تواند اتفاق بیفتد؟او گفت که این 
که موجب اختالل در تدریس می شود،هرگز شیوه اطالع رسانی 
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در ژاپن اتفاق نمی افتد!همچنان که او توضیح می داد،ما از خود 
می پرسیدیم که آیا پیامدهای چنین گسستگی هایی در فرآیند 

تر از اموری نیست که فکر ما را مشغول کرده  تدریس مهم
های مشخص و در حالی که درس پژوهی با گام" [1]است؟

ریزی دقیق در برگزاری جلسات  ه نیازمند برنامهتعریف شد
اعضا،زمان تدوین طرح درس ،انجام تدریس ها و صد البته 
افرادی است که بتوانند چنین برنامه ریزی هایی را دقیق در 
عمل به اجرا درآورند؛ متاسفانه اغلب چنین اتفاقی نمی افتد. به 

که هر –طوری که اعضا اغلب به دلیل ناهماهنگی های مختلف 
مجبور می شوند طرح را در -داند کسی دیگری را عامل آن می

روزهای منتهی به پایان مهلت ارسال طرح ها به سرعت جمع 
 کنند. بندی می

یکی از اهداف  "ارتقای دانش حرفه ای معلمان"بی شک 
اساسی درس پژوهی است.اما انتظار می رود معلمان از حداقل 

د آگاهی داشته باشند.در دانش و مهارت مربوط به شغل خو
بررسی طرح های درس پژوهی مشاهده می شود که اکثر 

ی خود بی معلمان از بسیاری مفاهیم پایه ای مربوط به حرفه
اطالع هستند.به عنوان مثال اکثریت طرح ها اهداف مشخصی 
ندارند و یا این که اهداف به اشتباه تحلیل شده اند.به این معنا یا 

شخیص داده نشده اند و یا این که در تحلیل اهداف به درستی ت
شود.از صحیح عمل نمی -تبدیل اهداف جزیی به رفتاری-آن

آنجایی که قدم اول تدریس هر موضوع درسی، شناخت اهداف 
آن به خصوص هدف اصلی از آموزش موضوع می باشد؛ بسیار 
پیش آمده است که معلمان هدف کلی درس را تشخیص نداده 

یکی دیگر از اشتباهات رایج "ا می رود دیوار کج ...تا ثری "اند و 
ارزشیابی "به جای "ارزشیابی از درس گذشته"درک مفهوم 

است.طوری که اغلب ده دقیقه از زمان تدریس به   "تشخیصی
ارزیابی آموخته های پیشین درس های گذشته بدون هیچ 
ارتباطی با درس جدید صرف می شود و بدتر آن که  با وجود 

برشمردن ادله و و تعریف های متعدد از  -توضیحات همه ی
شاهد تکرار اشتباهاتی از این دست هستیم و حاضر به ترک  -آن

همان گونه عمل کرده اند که  "مواضع خود نیستند چرا که یا 
اساتید دانشگاه این گونه  "و یا  "معلمان پیشین چنین کرده اند 

است و چه بدا که  و این همان فعالیت فرهنگی"تدریس کرده اند
.از دیگر ضعف های "آب از سرچشمه گل آلود است ... "

ی ی طراحی های آموزشی آن است که اعضا طرح و برنامهعمده
مشخصی برای تدریس خود ندارند.این که از چه الگوی آموزشی 
و با استفاده از کدام روش تدریس  طرح خود را عملی می کنند 

بزار و رسانه ی آموزشی می و در گام بعدی به کمک کدام ا
خواهند به اهداف آموزشی تعیین شده دست یابند؟ معموال در 
استفاده از روش های تدریس تنها به ردیف کردن نام این روش 

ی هرکدام از این .بدون آن که به خانواده ها بسنده می کنند
الگوها و تفاوت ساختاری هر کدام از آن ها در فلسفه و اجرا 

 ".به عنوان مثال کنار هم قرار دادن روش های اهمیت دهند
که هر کدام  "دریافت مفهوم،ایفای نقش،یاران در یادگیری و...

دارای گام ها و پیچیدگی های مخصوص به خود هستند در یک 
دقیقه یی و با در نظر گرفتن شرایط و امکاناتی مانند  45تدریس 

مهمتر از چینش های متفاوت کالسی ،ابزا و وسایل متفاوت و 
همه نگرش های متفاوت در یادگیری تقریبا غیر ممکن است . 
البته در عمل نیز غیر ممکن می نماید، چرا که اکثرا در عمل نیز 
هیچ کدام از این روش ها پیاده نمی شود و در نهایت به 
سخنرانی،پرسش و پاسخ و حداکثر یک روش نمایشی ناقص 

های سنتی و مستقیم روشی استفاده از شود! . دامنه بسنده می
ی مطلب توسط معلم به عقالنیت کالس درس،روابط در ارایه

،چینش کالس های درسی و...بر می گرد.بنابراین زمانی که در 
طرح های درس پژوهی اعضا تالش می کنند از روش های به 
نسبت پیشرو تری در عرصه ی آموزش نظیر گروه بندی،بازی 

ستفاده کنند،دیگر عوامل از جمله های آموزشی و نمایشی و... ا
رفتار دانش آموزان همچنان به قوت خود باقی می ماند.چرا که 

اطالع دارد و  "نوین"این معلم است که از جریان روش تدریس 
دانش آموزان همچنان به شیوه ای که آموخته اند رفتار می 
کنند.درست مانند غذا خوردن سر سفره ای که به آداب آن عادت 

ی نو، ایم و در صورت دستور جدید برای سرو به شیوهکرده 
رفتارها تصنعی،خارج از روال و عصبی خواهد شد.به عنوان مثال 
زمانی که کالس با روش گروهی آشنا نباشد هرچند معلم در 
طراحی آموزشی درس پژوهی از روش گروهی استفاده کند به 

و نا  آموزان سردرگم،بی هدف هنگام گروهبندی ، رفتار دانش
مطمئن مشاهده می شود.چنان که در نهایت معلم با هدایت 
مستقیم و حرکت دادن بچه ها به سمت جایگاهی که از قبل 
برایشان در نظر گرفته شده است گروه ها را کامل می کند! .یا 
این که  ممکن است گروهی در طراحی آموزشی از روش 

اشد. با برای آموزش کمک گرفته شده ب "حل مساله  "تدریس 
وجود آن که طرح روی کاغذ بی نقص و کامل به نظر آید به 
هنگام اجرا تبدیل به طرح بی روح و بدون تحرکی می شود که 
معلم باز هم ناچار می شود برای هدایت کردن بچه ها هر چه 
بیشتر سوال بپرسد و دانش آموزان هم تنها با جیغ های بلندی از 

ی ش تدریس معلم همراه شوند.همهبا رو"بع....له و نه ...خیر  "
این ها به این معناست که وارد کردن طرح و برنامه های خاص 

ها و برنامه های درسی بدون تمرکز در و یا حتی تعویض کتاب
رویکردها و یا چگونگی دانش و مهارت های معلمان باعث 

در  1960تغییرات معجزه آسایی نمی شود.چنان که در سال 
ی ای که بیشتر بر تغییر در برنامهغییرات عمدهآمریکا بعد از ت
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درسی و و اصالحات کتب درسی متمرکز بود نتایج ملموسی 
ی مشورتی ملی آموزش حاصل نشد، بعد از تحقیقات ،کمیته
معلمان اساسا به همان "مدارس ابتدایی چنین گزارش داد:

طریقی تدریس می کنند که در گذشته برای آن ها تدریس شده 
.تقریبا هیچ کدام از مفاهیم،روش ها و یا ایده های موثر است 

 [.1]"ریاضیات جدید ظاهر نشده است
زمانی رخ می دهد که حداقل دو طرف در تالش برای  "رقابت"

دست یابی به هدفی هستند که نمی تواند به اشتراک گذاشته 
شود.جایی که یکی به دست می آورد و دیگران می بازند.بنابراین 

 " [7]غلب متضاد همکاری در نظر گرفته می شودرقابت ا
در یک تحقیق  [8]"ما ایرانیان "در کتاب "مقصود فراستخواه

ی انواع روحیات و خلقیات ایرانی به این نتیجه گسترده درباره
می رسد که ایرانی ها تحت تاثیر محیط و شرایط زندگی خود 

اعد و مانند بر سر راه حوادث بودن و سایر موقعیت های نامس
های الزم برای عوارض مخرب؛ سبب شد نه عادت واره

-های رقابت فردگرایانه و کارآمد در آن ها توسعه یابدبازی
و نه سازوکارهای کافی و پایداری -همانند جوامع سرمایه داری

-وجود داشت تا زمینه های موجود در این جامعه برای تعاونی 
انه در این شرایط رشد کند.متاسف -شبیه آنچه در چین رخ داد

آنچه بیش از هر چیز مجال رشد پیدا کرد،رفتن به سمت و سوی 
ی خود . واضح است این خلقیات به نوبه[8]بود "رقابت "بازی 

های تاریخ و جامعه ،وضعیت  از یک سو تحت تاثیر زمینه
نهادی،ساختارها و فرهنگ است و از سوی دیگر ،تحت تاثیر 

قرار دارد.قواعد از طریق  -امعهافراد ج-روانشناسی بازیکنان
نوعی یادگیری اجتماعی آموخته می شوند و البته از آموزش و 
ارتباطات و نیز مداخالت سیستمی مثل قوانین و ترتیبات هم 

ای منحصر به فرد در زبان ژاپنی واژه "آمائه"متاثرند.در مقابل؛ 
است که ممکن است در فرهنگ های دیگر نیز مصداقی داشته 

اما چه بسا به دالیل مختلف از جمله کم رنگ یا کم  باشد،
حد اقل در زبان فارسی و –ی خاصی اهمیت بودن، کلمه

برایش در نظر گرفته نشده است.تنها می توان آن را  -انگلیسی
منظور از آمائه تکیه دادن به "در قالب چند جمله معنی کرد:

الب .ج[6]"ی آن ها به آرامش رسیدن است دیگران و به واسطه
است که این واژه در زبان ژاپنی بار معنایی منفی ندارد به طوری 

 "آمائرو"که همه دوست دارند با اطمینان به کسی تکیه کنند و 
یعنی کسی که به او تکیه شده است نیز از این وضعیت 

پذیرد.آمائه به قدری  خوشحال است و با کمال رغبت آن را می
عی ژاپنی ها را به شدت تحت اهمیت دارد که تقریبا روابط اجتما

شود ویژگی  انواع پدیده هایی که تصور می"ثاثیر قرار داده است.
خاص ژاپنی را در خود داشته باشد،به نوعی با کلمه ی آمائه در 
ارتباط و از این روست که روابط انسانی سنت گرایانه ی ژاپنی 

آمائه بر اساس سنت ". "ها را می توان با این واژه توضیح داد.
است که مادران فرزندان خود را آموزش می دهند ،فضای 

های درس چنان است که دانش آموزان به  اجتماعی کالس
معلمان و گفته های آنها با اعتقاد و اعتماد می نگرند.این که 
معلمان نگران شاگردان خود هستند و در قبال آن ها احساس 

آورند که  وظیفه می کنند و در صددند آن ها را طوری بار
خودجوش مطالب را بیاموزند،واقعا فوق العاده و هیجان انگیز 
است.دانش آموزان هم معموال در همان ابتدا به معلمان خود 
احترام گذاشته ،به گفته های آن ها خوب گوش می دهند و به 
طور طبیعی وابسته به معلم پرورش می یابند.اتکای بچه ها به 

ها به والدین خود قبل از ورود به  نمعلمشان دقیقا شبیه اتکای آ
از این سنت چنین بر می آید که همان طور که  .[6]مدرسه است

قابلیت آن را دارد دوگانه  "به آن اشاره می کند  "تاکه او دوای"
.چرا که از یک سو دانش آموز کامال به معلم خود "فهمیده شود

ر دانش بر اساس اعتماد و اعتقاد وابسته می شود و از سوی دیگ
آموزند.این بدان  مطالب را می "به صورت خودجوش "آموزان 

ی معناست دانش آموزان به کمک معلم و بر اساس سنت دیرینه
ای  خود در یک فضای اعتماد به معلم خود تکیه می کنند، تکیه

که هم دانش آموز و هم معلم از آن خوشحال است و به معنای 
در یک فضای غیر رقابتی و سوء استفاده نیست و مهم تر آن که 

خانم  "گیرند. یاد می"سالم دانش آموزان با تکیه به خود ، 
لوئیس در دوران جوانی و هنگامی که خودش زندگی در مدارس 
ژاپن را تجربه می کرد،متوجه شد که دانش آموزان پیش از 

. با این اوصاف واضح [6] "گذارند رقابت به همکاری احترام می
ه که در حال حاضر در جریان است،درس است بر خالف آنچ

پژوهی میدانی برای رقابت نیست.چرا که از یک سو طبق تعریف 
رقابت ؛ هدف خاصی وجود ندارد که با رسیدن فرد یا گروهی 
دیگران از دست یابی به آن بازبمانند.بلکه برعکس اهداف 

شماری با رویکردهای متفاوت برای هر تیم درس پژوهی بی
 از سوی دیگر مفهوم درس پژوهی با )همکاری،وجود دارد. 

مشارکت،به اشتراک گذاشتن و...(معنا پیدا می کند.هرچند در 
سال های اخیر متولیان طرح اصرار دارند که درس پژوهی یک 
 جشنواره نیست،اما با اجرای آن در سطوح مختلف منطقه،

استان و...در نهایت انتخاب برترین ها و ارسال به  شهرستان،
یرخانه ی کشوری؛در واقع هیچ چیزی از جشنواره جز نام آن را دب

کم ندارد.ایجاد چنین فضای رقابتی خود به خود باعث تشکیل 
تبعات رقابت نیز مانند متوسل شدن به شرایط غیر واقعی،کپی 
برداری،سند سازی  و... نیز می شود.چیزی که به وفور در اجرا و 

.در طی چند سالی که به داوری طرح ها  می توان مشاهده کرد
عنوان داور طرح ها فعالیت داشته ام،به نمونه های زیادی از کپی 

های گوناگون بوده ام.کپی برداری از طرح های و تقلب به شیوه
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ی تیم موفق سال های گذشته،تکرار کارهای سال های گذشته
ها بدون هیچ تغییری،ایجاد فضای تصنعی در کالس با آموزش 

غاز فیلم برداری از طرح،استفاده از دانش آموزان های قبل از آ
بزرگ تر در کالس های مجری و... تنها نمونه هایی از 
شگردهایی برای برنده شدن است.گذشته از آن ایجاد چنین 
فضای رقابتی باعث تحت الشعاع قرار گرفتن اهداف آن می 

است می توان به  "برد و باخت"شود.آیا در حالی که روند اجرا 
حل مسایل  "و یا  "ارتقای دانش حرفه ای "ف هایی چون هد

دست یافت؟هر چند شاید معلمان یا تیم هایی باشند "آموزشی
هایی اقدام به انجام طرح می کنند،اما در  که با چنین هدف

نهایت آنها نیز خواستار طلب پاداش کارشان بعد از به پایان 
 "پاداشی  رسیدن آن هستند و البته کمتر پیش می آید چنین

باشد.نکته این جاست که چنین فضایی را نه  "انگیزه ی درونی 
معلمان ، که عوامل اجرایی طرح ایجاد کرده اند که با ارسال 
بخش نامه های متعدد، آیین نامه های اجرایی، فرم های داوری 
،سهیمه بندی استانی، پیش بینی لوح های تقدیر برای 

شتر رقابتی کرده و بدین ترتیب برگزیدگان و... فضا را هر چه بی
های جدی طرح را کسانی ایجاد کرده اند که در واقع خود آسیب

باید عاملی در جهت حرکت به سمت موفقیت آن و کسب نتایج 
واقعی همانند آنچه نمونه های واقعی جهانی به وجود آورده اند 

 باشند.
ی معلمان آمریکا در دهه های ،رئیس اتحادیه 2آلبرت شنکر

گذشته، در خاطرات خود از طرحی که منجر به پناه دادن و خانه 
دار شدن خانواده هایی که اخیرا از کشورهای آفریقایی آمده 

همچنان که ما از یک پروژه ی  "بودند سخن می گوید:
مسکونی بازدید می کردیم ، برای ما توضیح می دادند که بیشتر 

بسیار ابتدایی زندگی مردم این جا در چادرها و یا پناهگاه هایی 
می کنند و اغلب روی میز غذا نمی خوردند، بنابراین تالش همه 

ای برای ترغیب آن ها به استفاده از میز صورت گرفته  جانبه
اجازه بدهید از  "بود.در حین بازدید از پروژه ،راهنمای ما گفت:

یکی از این خانواده ها دیدن کنیم و به آپارتمان نگاهی 
آقای شنکر از  "آن ها یکی از درها را زدند و گفتند:. "بیاندازیم

ما وارد  "نیویورک این جا هستند ؛ آیا می توانند داخل شوند؟
خانه شدیم و یک خانواده ی یمنی را دیدیم که در حال غذا 
خوردن روی میز بودند. ولی میز سروته بود؛ روی میز در سطح 

.همان طور [1]"زمین و پایه های آن به طرف باال قرار داشت!
که در ابتدای بحث گفته شد،می توان این طور تصور کرد 
تدریس نیز مانند غذا خوردن یک فعالیت فرهنگی است که 
اجزای آن تحت تاثیر زمینه و مولفه های فرهنگی 
،اقتصادی،دینی،و... آن است که تنها در طول زمان تغییر می 

ه بستر های کند.اگر طرح و برنامه های وارداتی بدون توجه ب

فرهنگی آن در سطوح مختلف اجرایی شود، اگر معلمان از 
اصالحات آموزشی طرح و برنامه های مدیران و برنامه 
ریزان،تفسیرهای نادرستی داشته باشند و یا باالتر از آن چنین 

ریزان خود، ایجاد  تعبیرها و تفسیرهایی را متفکران و برنامه
همانند شام  -و غریبی نتایج آن به رویدادهای عجیب کنند؛

می انجامد. واضح است که تدریس و -خوردن خانواده ی یمنی
آموزش یک فعالیت فرهنگی است که اگر غیر از آن بود ، همانند 

های یکسان  که در هر شرایطی به پاسخ -فرمول های ریاضی
استفاده از مدل های آموزشی اثربخش می توانست -می رسد

گی آن کارآیی داشته باشد. اما بدون توجه به بسترهای فرهن
واقعیت آن است که تدریس بخشی از فرهنگ یک ملت است 
که از بسترهای خاصی برخاسته است و به کمک همان بسترها 

نیز از  "درس پژوهی  "می تواند به نتایج مورد انتظار دست یابد.
این قاعده مستثنا نیست.عمر رسمی این طرح در ایران زیاد 

شاهد  -کمی بیش از یک دهه-ین مدت کوتاهنیست و در طی ا
های زیادی در حوزه ی نظری و اجرایی بوده ایم .  تفاوت سلیقه

تغییرات هر ساله در تدوین و اجرا و بدون بازخورد موثر از نتایج 
به دست آمده از طرح هایی که با مشقت زیاد در نواحی دور و 

می شود؛  نزدیک توسط گروه هایی از معلمان پژوهنده عملیاتی
ی اهداف طرح، ناامیدی از اثربخشی آن و باعث سردرگمی درباره

ی طرح شده است.اما در تدوین و اجرای نامفهوم بودن آینده
توان بدون در نظر  طرح یک چیز روشن است و آن این که نمی

که به چند نمونه ی –گرفتن بستر های فرهنگی مربوط به آن 
به موفقیت واقعی آن امید  -آن در این مجال کوتاه اشاره شد

داشت.هر نوع تغییری که صورت می گیرد معلمان  و بستر 
باید در قلب این تغییرات باشد.حد اقل   فرهنگی مربوط به آن

 روی میز سروته، سرو نشود! "درس پژوهی"کمک می کند 
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