شیوه نامه درس پژوهی
دبیرخانه كشوري بهسازي فرآيند يادگیري و پژوهش هاي مدرسه اي
مستقر در شهر تهران

سال تحصیلی 97-98
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مقدمه
معلمان در ايجاد موقعيت و شرايط يادگيري براي دانش آموزان نقش ا سا سي دارند ،اي شان براي ايفاي اين نقش
ح ساس و مهم نيازمند ك سب توانمندي هاي الزم در شناخت،برر سي وتحليل شرايط آموزش ويادگيري ه ستند تا
بتوانند فرآيندهاي ياددهي-يادگيري را با استتتناد بي يافتي هاي ملمي در محيط واقعي ك س بهدود بنشتتند مديريت
اين فرآيند بي منوان يك وظيفي حرفي اي وتنصصي بر مهده معلمان است پيچيدگي هاي اين فرآيند از گذشتي تا
كنون زميني را براي تعامل وهم اندي شي و پژوهش هاي م ستمر فراهم نموده ا ست .از سويي معلمان براي انجام
مطلوب وظايف و م سئوليت هاي خود نيازمند اتناذ ت صميماتي ه ستند كي ب سياري از آنها مدتني بر ويژگي ها،
شرايط و اقت ضائات ك س درس مي با شد .از اين رو براي اينكي اين ت صميمات پا سنگوي نياز معلمان در ك س
درس با شند الزم ا ست ضمن بهره گيري از يافتي هاي ملمي پژوه شگران  ،خود نيز در ممل بي منوان پژوه شگري
فكور در توليد دانش و بازانديشي شيوه هاي آموزش ويادگيري ت ش نمايد تا از آن طريق بي طور مداوم توان حرفي
اي خود را ر شد و ارتقاء دهند .براي ر سيدن بي اين مهم آموزش وپرورش طي ساليان گذ شتي با اجراي برنامي
هايي همچون ج شنواره الگوهاي منا سب تدريس ،اقدام پژوهي و...كي خو شدنتاني در دوره هايي بي آنها توجي
شده ،در توليد ادبيات منا سب در اين خ صوص تاثير گذار بوده و اينك در ادامي اين حركت ارز شمند و رو بي
كمال ،معاونت آموزش ابتدايي درصدد است با اجراي طرح درس پژوهي ضمن تلفيق نظريي و ممل ،زميني را براي
بي اشتتترا

گذاشتتتن دانش وتجربي معلمان درستتط مدرستتي فراهم نموده و ظرفيت مدارس را براي توليد و بي

كارگيري دانش حرفي اي افزايش دهد و بيش ازگذشتي نقش خود را در تقويت آموزش ويادگيري وتدديل مدارس بي
سازمان هاي يادگيرنده ايفا نمايند
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تعريف درس پژوهي
درس پژوهي يك رويكرد توسعي حرفي اي با پژوهش تيمي در ك س درس است كي طي آن معلمان با يكديگر
براي تدوين طرح درس ،اجرا و مشاهده نتايج آن در جهت بهدود يادگيري دانش آموزان همكاري و مشاركت
مي نمايند.
اهداف
 ايجاد زميني براي بي اشترا

گذاشتن دانش وتجربي معلمان در مدرسي

 ارتقاء انگيزه معلمان در مطالعي منابع تنصصي براي توسعي دانش حرفي اي
 تسهيل شرايط شكل گيري سازمان يادگيرنده با گسترش فرهنگ يادگيري تيمي در مدارس
 ارتقاء ديدگاه معلمان در بهره گيري از روش هاي ملمي(نظريي ها) در تحليل و بررسي پديده هاي آموزش و
يادگيري ك س
 اص ح و بهسازي مستمر آموزش با تمركز و توجي بي فرآيند يادگيري دانش آموزان
مراحل درس پژوهي
انديشمندان و صاحب نظران گام ها و مراحل منتلفي براي درس پژوهي در نظر گرفتي اند  .در اين جا چارچوبي
كي بي نظر مي رسد جامعيت بيشتري دارد مطرح مي شود
 )1تشكيل تيم
 )2تعيين مسئلي و اهداف
 )3طراحي درس(تدوين طرح درس تحقيقاتي)
 )4تدريس اول و مشاهده
 )5گزارش گيري و ارزيابي تدريس اول
 )6تجديد نظر در طرح درس و اص ح آن
 )7تدريس دوم و مشاهده(طرح درس اص ح شده)
 )8ارزشيابي و بازانديشي در فرآيند آموزش
 )9تكميل گزارش درس پژوهي و بي اشترا

گذاشتن نتايج
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 )1تشكيل تيم
 -1-1در اجراي درس پژوهي براي ايجاد يك ستتازمان يادگيرنده در مدرستتي و ايجاد ارتدان بين معلمان پايي هاي
منتلف  ،شوراي معلمان مدرسي بي منوان يك تيم پژوهشي بزرگ ممل مي كند كي تيم هاي كوچكتر درس پژوهي
در درون اين گروه شكل مي گيرد تيم هاي درس پژوهي مي توانند در مراحل منتلف چرخي درس پژوهي ،شوراي
معلمان مدر سي را در كار خود م شاركت دهند و بي اين ترتيب ضمن آنكي ام ضاي تيم درس پژوهي از نقطي نظرات
ساير معلمان مدرسي استفاده مي كنند ،يافتي هاي پژوهشي تيم هم با معلمان مدرسي بي اشترا

گذاشتي مي شود

 -2-1هر تيم درس پژوهي براي تأمين تنوع ديدگاه ها معموالً از  3تا  6نفر از معلمان هم پايي تشكيل مي شود
كي در آموزش وتدريس و فرآيندهاي مربون بي آن داراي مسئلي يا مسائل مشتر

بوده و بي دندال شناسايي وانتناب

راه حل مناسب براي رفع و يا كاهش آن هستند ( در صورت مشاركت مدير و معاون  ،تعداد ام ضاي تيم ميتواند تا
 8نفر نيز باشد )
تدصره :براي تشكيل تيم در صورت كافي ندودن تعداد معلمان دريك پايي تحصيلي  ،ساير معلمان م قمند در پايي
هاي منتلف تحصيلي (ترجيحاً معلمان پايي هاي نزديك بي هم) نيز براي موضوع درس پژوهي پايي مورد نظر مشاركت
مي نمايند
 -3-1تيم درس پژ وهي بايد خودگردان باشد و همي افراد از معلم با سابقي يك سالي گرفتي تا معلمان با تجربي بي
صورت يكسان در آن شركت كنند و نسدت بي هم متعهد بوده و دانش و تجربي خود را با يكديگر مدادلي كنند
 -4-1براي هدايت فعاليت هاي تيم  ،افراد نقش ها و مسئوليت هاي منتلفي را بر مهده مي گيرند كي در ادامي
توضي داده مي شود
تعيين نقش ها و مسئوليت ها:

در تيم درس پژوهي م وه بر اينكي همي امضا بايد در تمام زميني ها تشريك مسامي و همكاري كنند نقش هاي ويژه
اي هم براي برخي افراد در نظر گرفتي مي شود كي تقسيم بندي زير مي تواند راهگشاي نقش ها و مسئوليت ها باشد؛
الف) نقش هاي اجرايي (مسئول هماهنگي تيم ،يادداشت بردار ،نگارنده ،تايپيست ،رابط  /دبير و )
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ب) نقش هاي ويژه ( :مجري تدريس ،مشاهده گر تطديق طرح درس و اجراي تدريس ،مشاهده گر واكنش ها و
فعاليت هاي معلم ،مشاهده گر واكنش ها و فعاليت هاي دانش آموزان و )
.2تعيين مسئله و اهداف
 -1-2مسئلي اي در فرآيند آموزش و يادگيري ذهن معلمان را بي خود مشغول ساختي و آنها را بر مي انگيزاند تا
براي بهسازي آموزش با هم  ،همياري ومشاركت نمايند وبي توليد راهكارها وايده هاي نو بپردازند .در اين مرحلي تيم
درس پژوهي با نگاهي انتقادي موقعيت تدريس و يادگيري را بر اساس ويژگي هاي مطلوب مورد بررسي قرار داده ،
نقان ضعف و دشواريها را در اين زميني مشنص مي سازند .
-2-2

دومين مرحلي درس پژوهي تعيين هدف يا اهداف براي كاهش يا رفع مسئلي اولويت دار تيم مي باشد اين

اهداف بيانگر وضعيتي است كي تيم با انجام مجمومي فعاليت هاي درس پژوهي بي دندال تحقق آن مي باشد با
شناسايي و تديين اهداف آموزشي از كلي تا جزئي محور فعاليت تيم در مراحل بعدي يعني طراحي درس و تدريس
و مشاهده هم مشنص خواهد شد
-3-2

اهداف درس پژوهي را مي توان بي صورت يك هدف كوتاه مدت درباره موضوع درسي ( بهدود فهم

دانش

آموزان از چگونگي جمع كردن كسر ها با منرج هاي نامساوي) بيان كرد

 .3طراحي درس(تدوين طرح درس تحقيقاتي)
-1-3

با مشنص شدن هدف ،معلمان پس از تشكيل جلسي بي برنامي ريزي و طراحي درس كي يك فعاليت تيمي

است اقدام نموده و موضوع درس پژوهي را با شيوههاي منتلف از جملي مطالعي كتاب ها و منابع گوناگون،
مقاالت و بحثهاي تيمي مورد بررسي قرار داده ،تا طرح درسي مناسب را براي دستيابي بي اهداف مورد نظر آماده
كنند
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 -2-3براي تدوين طرح درس براساس رويكردهاي آموزش و يادگيري از الگوهاي منتلفي استفاده ميشود اگر چي
مناصر مشتر در بيشتر طرح درسها يكسان است ( هدف كلي ،اهداف ويژه ،فرايند تدريس ،ابزار و روش تدريس،
تعيين تكليف و ارزشيابي) اما تفاوتهايي در سط جزئيات وجود دارد در الگوي طراحي آموزشي معلمان بي طور
جمعي ت ش مي كنند تا يك طراحي آموزشي با تعريف فعاليتهاي يادگيري ،مكس العمل هاي دانش آموز بي
فعاليت هاي يادگيري ،فعاليتهاي معلم و نكات مورد ارزشيابي ،انجام دهند و پيش نويس آماده شده طرح درس
را براي دريافت بازخورد بي شوراي معلمان مدرسي ارائي كنند
 .4اجراي تدريس اول و مشاهده

 -1-4پس ازتكميل طرح درس  ،يك نفر از امضاي تيم ،نسدت بي اجراي آن اقدام مي كند
 -2-4ساير امضا ضمن مشاهده فرآيند اجرا ،رفتار و مملكرد معلمان و دانش آموزان را در واكنش بي فعاليت ها و
موقعيتهاي پيش بيني شده در طرح درس ثدت مي نمايند (ستوني بي طرح درس تحت منوان يادداشت هاي
مشاهده اضافي مي شود)
 -3-4بي منظور ارزيابي ،بازنگري و اشامي ،جريان تدريس ويادگيري بي طرق منتلف مستند سازي مي شود
 .5گزارش گيري و ارزيابي تدريس اول
پس از اجرا و بعد از يك فرصت تنفس  ،معلمان نشستي را براي بحث درباره تدريس و مشاهدات انجام گرفتي برگزار
مي كنند در اين نشست ابتدا معلمي كي تدريس را انجام داده در باره اينكي درس چي طور پيش رفتي و مشك تي كي
تشنيص داده توضيحاتي را ارائي مي كند سپس ساير افراد حاضر در جلسي اجرا ،مشاهدات و نظرات خود را پيرامون
نقان قوت  ،ضعف و پيشنهادات اص حي مطرح مي نمايند
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 .6تجديد نظر در طرح درس و اصالح آن
تيم پژوهشي بر اساس مشك ت شناسايي شده درمرحلي اول تدريس ،تغييراتي درطرح درس ايجاد مي كند اين
تغييرات معموالً بر اساس دشواري هاي يادگيري دانش آموزان كي گروه در جريان مشاهداتشان متوجي آن شده اند
انجام مي شود .گروه ممكن است چندين بار براي بهسازي طرح درس و آماده شدن براي تدريس دوم جلسي تشكيل
دهد .
 .7تدريس دوم و مشاهده (درس اصالح شده)
طرح درس اص ح شده بي گروه ديگري از دانش آموزان تدريس مي شود.تدريس دوم را ممكن است همان
معلم قدلي انجام دهد ويا اينكي معلم ديگري اين كار را برمهده گيرد.معموالً همي معلمان مدرسي براي مشاهده
درس اص ح شده دموت مي شوند بع وه ممكن است مديران منطقي،صاحب نظران  ،متنصصان امر پژوهش ،
معلماني از ساير مدارس و اولياي دانش آموزان نيز دموت شوند
 .8ارزشيابي و باز انديشي فرايند آموزش
تيم درس پژوهي وگروه مدمو(مديران منطقي ،صاحب نظران و ) ودر صورت ص حديد شوراي معلمان مدرسي
همگي در جلسي گزارش گيري و ارزيابي تدريس دوم شركت خواهند كرد و اين كار مي تواند مطالب كلي تري را
در حوزه آموزش و يادگيري پوشش دهد
 .9تكميل گزارش درس پژوهي و به اشتراك گذاشتن
نتايجآخر فرايند درس پژوهي است كي طي آن گزارشي از مملكرد درس پژوهي بر روي درس
تکمیل گزارش  ،مرحلي
مورد نظر آماده و با اين كار ضمن مستندسازي فعاليت هاي تيم و نتايج كار آنها  ،دانش حرفي اي توليد شده توسط
تيم درس پژوهي بازتاب داده شده و با ديگران تدادل مي گردد اين تدادل دانش شامل ارائي گزارش توسط تيم بي
ديگران و دريافت و مطالعي گزارش هاي بازتابي ديگران توسط تيم درس پژوهي مي شود تيم درباره كل چرخي درس
پژوهي بازتاب مي دهد و گزارشي آماده مي كند تا آنچي را كي آموختي است با ديگران بي اشترا
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بگذارد.

گستره اجراي درس پژوهي
درس پژوهي در سال  97-98متناسب با ميزان تعهد استان ها در تفاهم نامي ونيز آمادگي مدارس بي صورت
داوطلداني و با حضور معلمان مشتاق و متعهد اجرا مي گردد
اعتبارات مورد نياز
امتدارات مورد نياز اجراي برنامي از محل امتدارات تنصيصي معاونت آموزش ابتدايي وزارت متدوع و همچنين
امتدارات استاني قابل تأمين مي باشد
تقدير از عوامل اجرايي
 تقدير از امضاي گرو ه هاي درس پژوهي مدارس در سط منطقي
 تجليل از پژوهشگران در يك همايش منطقياي
 منظورنمودن امتيازي در فرم سازماندهي براي درس پژوهان
 درنظرگرفتن سفرهاي ملمي  ،زيارتي و سياحتي ازسوي استان ها و مناطق براي درس پژوهان
ساختار اجرايي
براي اينكي چارچوب حاصل از اجراي درس پژوهي در سط كشور براي معلمان قابل استفاده باشد نيازمند ساختار و
تشكي ت منسجمي براي برناميريزي و پيگيري امور آن ميباشد كي اين ساختار براساس بنشنامي شماره 174471
مورخ  90/08/02در شيوه نامي گروه هاي آموزشي معين شده است لذا سازماندهي موامل اجرايي بي شرح زير مي
باشد:
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اعضاي شوراها و شرح وظايف آن ها
شوراي برنامه ريزي گرو ههاي آموزشی دفتر دبستانی

شوراي برنامي ريزي گروه هاي آموزشي دفتر دبستاني با تشكيل جلسات منظم و پيگيري امور محولي جهت اجراي
مطلوب درس پژوهي اقدام مي نمايد
شرح وظايف
 تعیین دبیرخانه طرح و نظارت بر فعالیت هاي آن
 تعیین شرح وظايف و اختیارات دبیرخانه كشوري طرح
 تصمیم گیري جهت تأمین اعتبار الزم
 برنامه ريزي براي تشويق معلمان و مديران مجري طرح

شوراي دبیرخانه درس پژوهی مستقردر شهر تهران

شرح وظايف
 تهیه دستور العمل اجرايي طرح درس پژوهي و راهنماي معلم و ارسال آن به استان ها
 برنامه ريزي براي آموزش نیروي انساني(كارشناسان ،مديران و معلمان)
 نظارت بر حسن اجراي وظايف شوراي هماهنگي گرو ه هاي آموزشي استاني در خصوص درس پژوهي
 ايجاد زمینه برگزاري همايش
 ثبت و نگهداري نمونه هاي موفق درس پژوهي در سايت يا كتابچه الکترونیکي
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شوراي هماهنگی استان

شوراي هماهنگي گروه هاي آموزشي استان متشكل از (معاون ابتدايي ،رييس اداره تكنولوژي وگروههاي آموزشي
،روساي ادارات دوره ي اول ودوم ابتدايي  ،نماينده ضمن خدمت و دونفراز آموزگاران توانمند)با تشكيل جلسات منظم
و پيگيري امور محولي جهت اجراي مطلوب درس پژوهي اقدام مي نمايد
شرح وظايف
 تهیه دستور العمل اجرايي و ارسال آن به مناطق تابعه
 تخصیص و اعطاي اعتبارات الزم به مناطق
 نظارت بر حسن اجراي وظايف شوراي هماهنگي گرو ههاي آموزشي منطقه اي در خصوص درس پژوهي
 پیش بیني كارگاه ههاي آموزشي الزم براي معلمان و تامین مدرسان متخصص
 تدوين يك بانك جامع و يك پايگاه اطالعاتي براي به اشتراك گذاري تجربیات موفق مناطق
 برگزاري همايش هاي استاني براي ارائه تجربیات موفق مناطق
 تقدير از عوامل اجرايي درس پژوهي مناطق
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شوراي هماهنگی منطقه

شوراي هماهنگي گروه هاي آموزشي منطقي متشكل از (معاون ابتدايي منطقي ،كارشناس مسئول ابتدايي،
كارشناس تكنولوژي وگروههاي آموزشي ،كارشناس ضمن خدمت و2نفر از آموزگاران توانمند) با تشكيل جلسات منظم
و پيگيري امور محولي جهت اجراي مطلوب درس پژوهي اقدام مي نمايد

شرح وظايف
 تهیه و ارسال دستور العمل منطقه اي به آموزشگاه ها
 انتخاب مدارس مجري براساس امکانات ،توانايي ها و تمايالت معلمان و مديران
 تشکیل جلسات توجیهي براي مديران مدارس مجري
 آموزش مسئولین هماهنگي براي تشکیل و هدايت تیم درس پژوهي در مدرسه
 تشکیل كارگاه هاي آموزشي براي معلمان مدارس مجري
 نظارت بر حسن اجراي وظايف شوراي معلمان در خصوص درس پژوهي
 دريافت گزارش هاي پاياني تیم هاي درس پژوهي و امکان سازي براي به اشتراك گذاشتن تجارب در بین
معلمان منطقه (سمینار هاي درس پژوهي و )...
 ايجاد كتاب الکترونیکي از پروژه هاي درس پژوهي برگزيده و امکان دسترسي تمام معلمان ايران به اين منبع از
طريق وب سايت منطقه
 داوري از آثار درس پژوهي( رعايت چارچوب و كیفیت آثار براساس مالكهاي تعیین شده ) در منطقه
(الزم به ذکر است داوري آثار به شيوه توصيفي در سطح منطقه پايان مي پذيرد).
 تقدير شايسته از عوامل اجرايي درس پژوهي در مدارس مجري
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شوراي معلمان آموزشگاه

براساس بند  4از ماده  15آئين نامي اجرايي مدارس" بررسي و تدادل نظر پيرامون چگونگي افزايش اثر بنشي
روش هاي تدريس" بر مهده شوراي معلمان مي باشد لذا اجراي درس پژوهي زير نظر شوراي معلمان مدرسي
صورت مي گيرد
شرح وظايف
 حضور نماينده شورا در جلسات توجیهي منطقه
 برگزاري شوراي معلمان و تبیین طرح درس پژوهي
 مطالعه دقیق شیوهنامه توسط تیمهاي مجري
 تشکیل گروه هاي درس پژوهي
 برنامه ريزي براي هماهنگي زمان و مکان جلسات درس پژوهي
 پیش بیني الزم براي كنترل كالسهايي كه معلمان گروه ،كالسهاي خود را براي مشاهده درس ترك كرده اند.
 هماهنگي براي دعوت از صاحب نظران و ساير مدعوين
 دريافت گزارش هاي درس پژوهي از گروه هاي مزبور و ارسال به منطقه
 تقدير از اعضاي گروه هاي درس پژوهي
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جدول زمان بندي اجراي برنامه درس پژوهی

رديف

فعاليت

زمان پيگيري

1

ارسال دستورالعمل و شيوه نامي هاي درس پژوهي سال تحصيلي  96-97بي مناطق
تابعي ،برگزاري جلسات توجيهي و معرفي راه هاي ارتداطي با دبيرخاني

هفتي اول بهمن ماه 97

2

ارسال فايل مشنصات رابطان استاني

هفتي دوم بهمن ماه 97

3

ارسال فايل  EXCELمشنصات مجريان درس پژوهي

4

برگزاري كارگاه هاي آموزشي مطابق با ضوابط برگزاري دوره و ارسال گزارش بي
دبيرخاني كشوري

برحسب شرايط استان و
مناطق حداقل در يكي از
دونوبت
بهمن و اسفند 97

5

نظارت بر حسن اجراي برنامي درس پژوهي در مدارس توسط رابطان

تهيي گزارش ماهاني از
مملكرد تيم هاي مجري
درس پژوهي

6

ارزيابي آثار در سط مناطق و شهرستان  ،تقدير از مجريان
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تا پايان فروردين 98

پايان
ارديدهشت 98

معرفی منابع:
راهنماي شيوه نامي درس پژوهي و كتاب راهنماي گام بي گام درس پژوهي ،شامل مطالب مفيد و مورد نياز معلمان
و مديران براي تشكيل گروه هاي درس پژوه و انجام درس پژوهي بوده كي با بيان رسا و مدتني بر مثال هاي ميني
گردآوري و تدوين گرديده است اين كتاب محور ممل دبيرخاني كشوري درس پژوهي است پيشنهادمي شود بي
منوان مندع مفيد و در دسترس ،مورد استفاده قرار گيرد استفاده از منابع ديگر در راستاي كيفيت بنشي ،بي غناي
بيشتر برنامي درس پژوهي كمك شاياني مي نمايد

نحوه برگزاري كارگاه و دوره هاي آموزشی:
با منايت بي اهميت استفاده بهيني از ظرفيتهاي موجود براي گسترش فرهنگ تفكر و پژوهش در بين مديران و
مربيان ،دوره آموزش كوتاه مدت درس پژوهي با كد  99506117بي مدت  18سامت در تمامي استانها قابل اجرا
ميباشد لذا شايستي است همزمان با آغاز اجراي برنامي درس پژوهي در استان ها ،كارگاه ها و دوره هاي آموزشي بي
منظور آشنايي و تقويت مهارت هاي الزم با محوريت شيوه نامي برگزار شود
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راه هاي ارتباطی و نشانی دبیرخانه :

نشانی سايت دبيرخانه کشوري درس پژوهی:
http://dls.pga.medu.ir

نشانی پست الکترونيک دبيرخانه کشوري درس پژوهی:

Dbr.dars.tehran@medu.ir
نشانی دبيرخانه کشوري درس پژوهی:
تهران -ميدان فلسطين  -خيابان طالقاني  -كوچي دستنوش  -ساختمان شماره  -3طدقي همكف
نشانی اينترنتی و کدپستی:
www.tehranedu.ir
1416633455
تلفن هاي تماس :
02188950097
02188961522
02166973848
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