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   خودکارآمدي تصوري معلمان درس پژوهی براثربخشی

  

  زاده عباس حبیب

  

 چکیده

این پژوهش به منظور مطالعه اثربخشی روش درس پژوهی بر خودکارآمدي تصوري معلمان انجام 

درس پژوهی روشی نوین و برخاسته از آموزش و پرورش ژاپن است که شامل طراحی، . گرفته است

. شود  میمعلمان در کالس درس وهی ازتدریس، مشاهده، ارزشیابی و بازنگري مشارکتی گر

 پس –این تحقیق به شیوه پیش آزمون .مهم نظریه بندوراستهاي  لفه یکی از مؤخودکارآمدي تصوري

جامعه آماري شامل معلمان کالس سوم مدارس ابتدایی پسرانه . آزمون با گروه کنترل انجام گرفت

شد که به طور تصادفی ساده   می مدرسه8 از  معلم24نمونه شامل  نواحی چهارگانه شهرستان قم بود و

ها  آوري داده ابزار جمع .جایگزین شدند )نفر 12(و کنترل ) نفر 12 (یآزمایشهاي  انتخاب و در گروه

 آزمون و شپس از اجراي پی . موران و هوي بود–فرم بلند مقیاس احساس کارآمدي معلمان تشانن

 و یک جلسه هماهنگی براي گروه کنترل، درس یبرگزاري پنج جلسه آموزش براي گروه آزمایش

و در نهایت پس   اجرای در گروه آزمایشریاضی  موضوع درسی12 هفته و در 12پژوهی به مدت 

نتایج نشان داد .  تحلیل شدتجزیه و تحلیل واریانسبا استفاده از آزمون نمرات اختالف آزمون اجرا و 

علمان در عوامل مدیریت کالس درس، فعال که درس پژوهی موجب تقویت خودکارآمدي تصوري م

  .شود  و استفاده از راهبردهاي آموزشی میآموزان دانشکردن 

  

  .درس پژوهی، خودکارآمدي، خودکارآمدي تصوري معلمان :کلید واژگان

  

                                            
  ستادیار دانشگاه قما                                                               habibzade2008@yahoo.com 
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  مقدمه

مختلفی روبرو کرده است هاي  را با چالشها  روند تحوالت موجود در دنیاي امروز، انسان

از این . باشد  میترین بستر، نظام آموزش و پرورش مناسبها  ی صحیح با آنکه براي رویاروی

با . باشد  میاصلی اصالحات در تمامی جوامع، اصالحات آموزشیهاي  رو یکی از اولویت

شود که توجه این   میاصالحات آموزشی در گوشه و کنار دنیا مشخصهاي  بررسی برنامه

  .  آموزش و یادگیري استفرآیندسازي   نتیجه غنیسازي معلم و در بر توانمندها  برنامه

تواند براي بهبود  معتقدند که ایاالت متحده نمی) 1384 (1به طوري که استیگلر و هیبرت

در آن مشارکت فعال داشته معلمان و سایر عوامل مهم اجرا کند، مگر این که اي  آموزش برنامه

باري در  سفأموزش جلب نشود، عاقبت تآهاي  باشند و اگر همکاري معلمان براي بهبود روش

  .انتظار است

. ستها آن 2خودکارآمدي تصوري، و متغیرهاي کلیدي و مهم معلمانها  یکی از ویژگی

 بندورا .باشد می 3مفهوم خودکارآمدي تصوري مبتنی بر نظریه یادگیري اجتماعی آلبرت بندورا

معلم درباره هاي  قضاوتعبارت است از خودکارآمدي تصوري معلم معتقد است ) 1997(

، حتی در آموزان دانشتوانایی خود براي به دست آوردن نتایج مطلوب از فعالیت و یادگیري 

وي منابعی را . ی که انگیزه چندانی نداشته و در یادگیري مشکل دارندآموزان دانشارتباط با 

ارب  تج،تجارب عملکردي: براي خودکارآمدي تصوري فرض کرده است که عبارتند از

  .سازي ذهنی سازي کالمی، برانگیختگی فیزیولوژیکی، تصویر جانشینی، متقاعد

 فرآیند خودکارآمدي تصوري معلم بر ابعاد مختلف تأثیرمتعددي درباره هاي  پژوهش

گزارش کردند  )1998( 5و راس) 1986( 4اشتون و وب. آموزش و یادگیري انجام شده است

 در ریاضی و آموزان دانشعناداري با پیشرفت تحصیلی که خودکارآمدي تصوري معلم به طور م

دوم و پنجم که داراي معلمانی با هاي   پایهآموزان دانشبه طوري که . زبان رابطه دارد

، در آزمون ریاضی و زبان  خودخودکارآمدي تصوري باالتري بودند، در مقایسه با همساالن

                                            
1  -  Stigler & Hibert 
2   - perceived self- efficacy 
3  -  Albert Bandura 
4-  Ashton & Webb 
5   - Ross 
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کنند که   میگزارش) 1988 (1لوونو گرین  ،اندرسون. کردندنمرات باالتري کسب 

 ارتباط دارد و آموزان دانشخودکارآمدي تصوري معلمان به طور معناداري با خودکارآمدي 

  . داردها آن ارتباط مثبت و معناداري با پیشرفت تحصیلی آموزان دانش خودکارآمدي تصوري

 ؛)1992( راس ؛)2003 (3 گود و برافی؛)2005 (2چامبرز و هارديهاي  نتایج پژوهش

 معنادار خودکارآمدي تصوري معلمان بر پیشرفت تأثیرنشانگر ) 2004 (4کافمن و سایر

 نشان )2010( 5، پیاستا، جاستیک و کادراوك تحقیق گائوچنین هم.  استآموزان دانشتحصیلی 

 در آموزان دانش پیشرفت بینی پیش متغیر مهم در کدهد که خودکارآمدي تصوري معلمان ی می

  .نوشتن است

نیز به نحوي با خودکارآمدي تصوري  بر پیشرفت تحصیلی، متغیرهاي دیگري عالوه

، 6آلیندر(ریزي و سازماندهی   آن قرار دارند از جمله برنامهتأثیرمعلمان ارتباط داشته و تحت 

، )1985، 8سیلورن و بروگدان ،؛ ترنتام1986، 7ایوانز، تریبل( اشتیاق بیشتر به تدریس ؛)1994

؛ 10،1991براك مایر و ، هال، ویلیم؛ بورلی1992، 9کوالدارسی(داوم آن و تاي  تعهد حرفه

، )1984، 12 و دمبوگیبسون(  ساعیآموزان دانشکار بیشتر با  ،)11،1982گلیکمن و تاماشیرو

پذیري، و  پذیري، انعطاف ، انتقاد)1986اشتون و وب،  (آموزان دانشانتفاد کمتر از اشتباهات 

، 15؛ میلنر و وولفولک1988 ،14 استین و ونگ؛1988، 13گاسکی(تدریس هاي  نوآوري در شیوه

   یوشر و (آموزان دانش، انگیزش )2005، 16هوي و دیویس  ؛ وولفولک1994؛ آلیندر، 2003
  

                                            
1-  Anderson, Greene, & Loewen 
2-  Chambers & Hardy 
3-  Good & Brophy 
4-  Kaufman & Sawyer 
5-  Guo, Piasta, Justice, & Kaderavek 
6-  Allinder 
7-  Evans & Tribble 
8-  Trentham, Silvern, & Brogdon 
9-  Coladarci 
10  -  Burley, Hall, Villeme, & Brockmeier 
11-  Glickman & Tamashiro 
12   - Gibson & Dembo 
13-  Gaskey 
14-  Stin & Wang 
15-  Milner & Woolfolk 
16  -  Woolfolk Hoy & Daivis 
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آموز  ، گرایش به استفاده از راهبردهاي دانش)1989، 2فلدالف و اکلزمیگلی،  ؛2009 ،1پاجارس

، 6 البون؛2005 ،5لی ویت(رضایت شغلی  ،)4 به نقل از کاکیروگلو1990 ،3زرنیکا(محور 

 .)1998 راس،( ، کاهش کارگریزي، غیبت از کار و فرسودگی شغلی)2004

توان گفت خودکارآمدي تصوري معلمان یکی از متغیرهاي مهمی است که   میبه طور کلی

 توان با شناخت و حمایت از  میبا انبوهی از متغیرها در آموزش و پرورش در ارتباط است و

هاي  پژوهش.  آموزش و یادگیري بودفرآیندکننده آن، شاهد تحوالت مثبتی در  عوامل تقویت

ها   تقویت خودکارآمدي تصوري معلمان انجام گرفته است که نتایج آنبهبود و زیادي درباره

مشارکت در اقدام پژوهی : شود  میدهد این متغیر از طریق عوامل زیر تقویت  مینشان

؛ بازخورد منظم به )2006، 8پاچنر و تیلور(با همکاران ها  مرور درس ؛)2001، 7هنسون(

 کار کردن گروهی معلمان بر روي ؛)2004البون،  (انتقادي  و خودتعیین شدههاي  هدف

نیومن، ( ها گیري ؛ شرکت معلمان در تصمیم)1987، 9هاتز روزن(متغیرهاي مربوط به مدرسه 

؛ )1998 ،11 و هوي هوي،موران -تشانن(ها   فعالیت؛ احساس کنترل بر)1989 ،10راتر و اسمیت

  ).1990 ،12اسمایل(مشاهده عملکرد دیگران 

هاي نوینی که در آموزش و پـرورش ژاپـن خلـق شـده اسـت و بـسیاري از                     یکی از روش  

. کننده خودکارآمدي تصوري معلمان را به همراه دارد، روش درس پژوهی اسـت             عوامل تقویت 

معلمـان گذاشـته   ي  بهبود فعالیت کالس درس را به عهـده    ي    اولیهدر این روش ژاپن مسئولیت      

بـه معنـی مدرسـه و    » کونـاي «ژاپنـی اسـت کـه از دو قـسمت     اي    واژه 13»کوناي کنشیو « .است

 مستمر پـرورش    فرآیندبه معنی کارورزي تشکیل شده است و این واژه براي توصیف            » کنشیو«

                                            
1-  Usher & Pajares 
2-  Midgely, Feldlaufer, & Eccles 
3-  Czernika 
4  -  Cakiroglu 
5-  Wheat-ley 
6-  Labone 
7-  Henson 
8-  Puchner & Taylor 
9-  Rosenholtz 
10-  Newman, Rotter, & Smith 
11-  Tschanon-Moran & Hoy 
12-  Smylie 
13-  kounai kenshuu 
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ــه کــاراي  حرفــه ــاي کنــشیو،هــاي  ز بخــشیکــی ا. رود  مــیمعلمــان در مدرســه ب  رایــج کون

بـه معنـی   » کیـو  کن«به معنی درس و» جوگیو«این واژه نیز از دو قسمت  . است 1»کیو کن جوگیو«

 و در فارسـی بـه درس پژوهـی    study lesson که در انگلیسی بـه  «مطالعه تشکیل شده است  

 .)1384استیگلر و هیبرت، ( »ت ترجمه شده اس)مطالعه درس(

دهند مـشترکاً بـه طراحـی         می  از معلمان که درس واحدي را آموزش       در این روش گروهی   

. کوشند تا بهترین شـیوه آمـوزش آن درس را تهیـه کننـد          می در این کار  . پردازند  می درس خود 

سپس یکی از اعضاي گروه همان درس را که مورد مطالعه قرار گرفتـه و بـراي آن طـرح تهیـه           

اعـضاي  . دهنـد   مـی ه او را مـورد مـشاهده قـرار      کند و بقیه اعضاي گـرو       می شده است تدریس  

 را به دقـت     آموزان  دانشو تکالیف   ها     و تالش  آموزشی همکار خود  هاي    فعالیت،  مشاهده کننده 

 از اتمـام    پـس . کننـد   مـی  دهند و نظرات و پیشنهادهاي خود را یادداشـت          می مورد بررسی قرار  

 از راه مشاهده را     هآوري شد  جمع هاي  شوند و داده    می تدریس معلم، همه معلمان دور هم جمع      

گام بعدي این است کـه بـا        . نمایند  می و پیشنهادهاي خود را مطرح    ها    کنند و آموخته    می تحلیل

دهند و ضمن رفع نـواقص    میتوجه به پیشنهادهاي داده شده طرح درس را مورد بازنگري قرار 

ا این بار به وسیله عضو دیگري شود، ام   می باز هم به آموزش درس اقدام     . افزایند  می بر غناي آن  

 اجـراي آن   گروه از موفقیـت طـرح درس و درسـتی       این کار تا زمانی که همه اعضاي      . از گروه 

  .)b2002، 2لوئیس(یابد   میمطمئن شوند ادامه

. گـردد   مـی  اولیه قرن بیستم در ژاپن باز     هاي    به سال  پژوهی   از لحاظ اجرایی و عملی درس     

   و )2004، 3فرنانـدز و یوشـیدا  (ر تمـام ژاپـن عمومیـت یافـت      د1960این روش تا اواسط دهه 

   اینکه طبق قانون اجباري نیست ولی همچنان یک فعالیت مشترك در بیشتر مـدارس ابتـدایی                 با

که موجب تحوالت شگرفی در نظـام آموزشـی ژاپـن    ) b2002 لوئیس،(و راهنمایی ژاپن است     

 .شده است

 1989 در سال نتیجه تحقیق یوشیدا و استیگلر در ایاالت متحده با انتشار  پژوهیدرس

چاکشی (مورد توجه قرار گرفت » آموزش ریاضیات در ژاپن و آمریکاهاي  تفاوت« تحت عنوان

توسط  »و اصالح تعلیم و تربیت ژاپنپژوهی درس « سپس با انتشار کتاب. )2004و فرناندز، 

                                            
1-  jugyoukenkyuu 
2-  Lewis 
3-  Fernandez & Yoshida 
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آموزشی معلمان ابتدایی هاي  که درباره چگونگی اصالح فعالیت )1998 (1لوئیس و تسوچیدا

 با انتشار نتایج سومین 1999نهایتاً در سال . ژاپن در کالس درس بود، گسترش بیشتري یافت

شکاف « و درخشش قابل توجه ژاپن و انتشار کتاب) تیمز(علوم  مطالعه بین المللی ریاضیات و

یت جایگاه خاصی را ندیشمندان تعلیم و تربادر بین تمام  توسط استیگلر و هیبرت 2»آموزشی

آمریکا و کشورهایی از قبیل کانادا، هاي  حال حاضر در بسیاري از ایالت در. به دست آورد

 درسهاي  بیشماري از چرخههاي  آلمان، چین، استرالیا، انگلیس، سنگاپور و مالزي گروه

  .)2008، 3اسمیت( فعال است پژوهی

از جمله . اند جهی را گزارش کردهانجام شده در این زمینه نتایج قابل توهاي  پژوهش

ی را به عنوان یک تجربه هدرس پژو) 2010( 4کننده در پژوهش روبرت معلمان شرکت

مشارکتی و مبتنی بر همکاري معلمان ارزیابی کردند و در پایان مشخص شد که توسعه 

کند که   میروبرت اشاره. افزایش یافته استها  و سطح خودکارآمدي تصوري آناي  حرفه

هاي  تواند موجب اصالح تجربه  میمشارکتی و حمایتی مانند درس پژوهیهاي  وقعیتم

  .را بهبود بخشدها  آموزشی معلمان شده و سطح خودکارآمدي تصوري آن

با انجام پژوهشی به شیوه پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل مشاهده ) 2008 (5استفنز

کننده در درس پژوهی نسبت به پیش  تکرد که میزان خودکارآمدي تصوري معلمان شرک

  .دهد  میآزمون افزایش معناداري را نشان

در نتیجه اجراي درس پژوهی مشاهده کردند که همکاري معلمان ) 2006 (6پاچنر و تیلور

کنند داراي یک   میاذعان داشتند که احساسها  یافت و آناي  با یکدیگر افزایش قابل مالحظه

  .اند گروه پشتیبان شده

از تحقیق خود نتیجه گرفته است که درس پژوهی موجب بهبود ) 2009 (7رنسلو

  .شود  میمعلمان 8خودکارآمدي تصوري و کارآمدي جمعی

                                            
1  -  Tsochida 
2-  teaching gap 
3   - Smith 
4   - Robert 
5-  Stephens 
6   - Puchner & Taylor 
7   - Lawrence 
8   - collective efficacy 
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با اجراي درس پژوهی بین معلمان ریاضی مشاهده کرد که دانش ) 2010 (1اکونور

بل  افزایش قاآموزان دانش پیشرفت تحصیلی چنین همریاضیات و همکاري بین معلمان و 

اخیر بیشتر اصالحات آموزشی هاي  دهد که در دهه  میوي توضیح. مالحظه و معناداري یافت

آموزشی همچنان هاي  بهبود فعالیتهاي  براي یافتن روشها  اند، ولی تالش هدشکست خور

متنوعی از تعلیم وتربیت از جمله برنامه هاي  درس پژوهی از آن جا که حیطه. ادامه دارد

ثر أمعلمان، همکاري و مشارکت معلمان در امر آموزش و یادگیري را متاي  فهدرسی، توسعه حر

  . احتمال موفقیتش بیشتر است و مورد توجه متخصصان قرار گرفته است،ساخته است

گیرد درس پژوهی موجب ایجاد و تقویت احساس اقتدار و   مینتیجه) 2008(اسمیت 

بر جریان آموزش را ها  گري و کنترل آن نشود و خود تعیی  میبودن در بین معلماناي  حرفه

کند وقتی معلمان در یک موقعیت حمایتی نظیر درس   میوي در ادامه اشاره. بخشد  میءارتقا

که منجر به هایی  کنند براي انجام فعالیت  میکنند احساس توانایی بیشتري  میپژوهی فعالیت

  .شود  میبهبود و اصالح آموزش و یادگیري

 در مطالعه پیگیري پژوهش خود مشاهده کرد که با اجراي درس پژوهی )2010 (2سیبالد

کنندگان تالش  افزایش یافت که هر یک از شرکتاي  خودکارآمدي تصوري معلمان به اندازه

وي معتقد است در جریان . درس پژوهی تشکیل دهندهاي  کردند در مدرسه خودشان گروه

دهند و در ابتدا ممکن   میی خود را مدنظر قراردرس پژوهی معلمان تمام اعمال و تجربیات قبل

شود ولی به ها  موجب کاهش خودکارآمدي تصوري آنها  است نقایص تجربیات قبلی آن

 تدریج با برطرف کردن نقایص، نتایج آن را مشاهده کرده و خودکارآمدي تصوري افزایش

  .یابد می

کننده در گروه  علمان شرکتدر پایان پژوهش خود نتیجه گرفته است که م) 2007 (3پالمر

آموزشی هاي  کنند و روش  میدرباره موضوعی که تدریسخود درس پژوهی بر فقدان دانش 

  ر جریان درس پژوهی رشد دها  کنند دانش آن  میکه احساساند  آگاه شده و اذعان داشته

  .کرده است

                                            
1   - Oconnor 
2   - Sibbald 
3   - Plummer 
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گ کنگ به  درس پژوهی در هن2004 تا 2001هاي  کند که در سال  میگزارش )2006( 1لو

 مدرسه متوسطه گسترش یافت و وزارت آموزش و پرورش ساعات 50 مدرسه ابتدایی و 40

ها  در پایان ارزیابی. درس پژوهی کاهش دادهاي  موظف معلمان را به منظور مشارکت در گروه

ها   درصد از معلمان گزارش کردند که توانایی تدریس آن92بسیار مثبت بود به طوري که 

  .اند تغییر کردهها   گزارش کردند که معلمان آنآموزان دانش است و بهبود یافته

نیز بیانگر ) 2003 (3 فرناندز، چاکشی، و کنون؛)2005 (2راك و ویلسونهاي  نتایج پژوهش

  .باشد  می آموزش و یادگیريفرآینداي، ارتقاي دانش محتوا، و بهبود  افزایش اعتماد حرفه

توان نتیجه گرفت که روش   میاشاره شدها   به آنانجام شده کههاي  از مجموع پژوهش

اساسی براي ایجاد تحول در تعلیم و تربیت، بخصوص در هاي   یکی از راهکار پژوهیدرس

  .باشد  میکردن معلماناي  تخصصی کردن آموزش و یادگیري و حرفه

یم  که آیا روش درس پژوهی در نظام تعل بودسؤاله دنبال پاسخگویی به این این پژوهش ب

ت خودکارآمدي تصوري تواند منشا اثرات مثبتی به ویژه در زمینه تقوی  میو تربیت ایران نیز

خودکارآمدي تصوري شامل مدیریت هاي   این روش بر عاملتأثیر چنین هممعلمان باشد؟ 

  . نیز بررسی شد و استفاده از راهبردهاي آموزشیآموزان دانشکالس درس، فعال کردن 

 

  روش

ـ  -ربردي و از نوع تجربی با طرح پیش آزمون        این پژوهش کا    س آزمـون بـا گـروه کنتـرل         پ

 مـدارس پـسرانه نـواحی       جامعه آماري تحقیق شامل کلیه معلمان کالس سوم ابتـدایی         . باشد می

چهارگانه آموزش و پرورش شهرستان قم بود که حداقل سـه کـالس سـوم در مدرسـه وجـود               

کـه حـداقل سـه کـالس ابتـدایی        اي    دارس پـسرانه   ابتدا کلیه م   به منظور انتخاب نمونه    .4داشت

سـپس از  .  مدرسه بود24 در نواحی چهارگانه شهرستان قم       ها  آنداشتند استخراج شد که تعداد      

                                            
1   - Lo 
2   - Rock & Wilson 
3   - Fernandez, Chakeshi, & Kenon 

پژوهی مستلزم مشارکت حداقل سه معلم که در یک پایه تدریس  هاي درس   از آن جا که تشکیل چرخه-4

 رفت و آمد بین مدارس مختلف، مدارسی انتخاب کردند، بود تصمیم گرفته شد به منظور جلوگیري از می

 .شود که حداقل سه کالس سوم ابتدایی دارند
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 2 مدرسه به طور تصادفی ساده انتخـاب شـد کـه از بـین ایـن                  2بین این مدارس در هر ناحیه       

در . ه کنتـرل قـرار گرفـت       و دیگـري در گـرو      یمدرسه یکی به طور تصادفی در گروه آزمایـش        

 معلـم در  12هـا   شد کـه از بـین آن    می مدرسه8 معلم در  24مجموع حجم نمونه تحقیق شامل      

معلـم در چهـار مدرسـه گـروه کنتـرل را            12دادند و     می  را تشکیل  یچهار مدرسه گروه آزمایش   

  .دادند  میتشکیل

  

  )یگروه آزمایش ( پژوهیدرسهاي  چرخههاي   ویژگی .1 جدول

  سابقه  تحصیلی رشته  تحصیالت  مدرسه  ناحیه

  29  آموزش ابتدایی  کاردانی

  فرهنگ  )یکگروه ( 1  22  آموزش ابتدایی  کارشناسی

  20  آموزش ابتدایی  کاردانی

  18  آموزش ابتدایی  کاردانی

  2انبیاء   )گروه دو (2  14  آموزش ابتدایی  کارشناسی

  13  آموزش ابتدایی  کاردانی

  25  آموزش ابتدایی  کاردانی

  1فضیلت   )گروه سه (3  28  آموزش ابتدایی  کارشناسی

  28  آموزش ابتدایی  کاردانی

  24  ادبیات فارسی  کارشناسی

  2میثم   )گروه چهار (4  20  آموزش ابتدایی  کاردانی

  29  آموزش ابتدایی  کارشناسی

  

ن کـه   به منظور سنجش خودکارآمدي تصوري معلمان از مقیاس احساس کارآمـدي معلمـا            

ایـن  . ساخته شده است، اسـتفاده شـد       1در دانشگاه اهایو   )2001( موران و هوي     -توسط تشانن 

از اي  ، نـه درجـه  سؤالاست که هر  ) یسؤال 12(و کوتاه   ) یسؤال 24(مقیاس داراي دو فرم بلند      

دهندگان یکـی    در این پژوهش از فرم بلند این مقیاس استفاده شد و پاسخ           . باشد  می نوع لیکرت 

حـداکثر امتیـازي    . کردند  می نه گانه را انتخاب کرده و به همان اندازه امتیاز کسب          هاي    گزینهاز  

  . بود72توانست به دست آورد نمره   مید سه گانه این آزموناکه هر آزمودنی در هر یک از ابع

                                            
1   - Ohio 
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در تحلیل عاملی گزارش شده، این مقیاس داراي سه عامل است که ارتباط متوسطی با هـم                 

  : عبارتند ازدارند که

، 12،  14،  22 (تسـؤاال که شامل    1آموزان  دانشکارآمدي در فعال کردن و دخالت دادن         -1

  .شود می) 1، 2، 4، 6، 9

، 17،  18،  20،  23،  24( تسـؤاال که شامل    2آموزشیهاي    کارآمدي در استفاده از راهبرد     -2

  .شود می) 7، 10، 11

 )3 ،5 ،8 ،13 ،15 ،16 ،19 ،21(ت  سـؤاال که شامل    3کارآمدي در مدیریت کالس درس     -3

 .شود می

با محاسبه روایی همگراي پرسـشنامه خودکارآمـدي معلمـان        ) 2001(تشانن موران و هوي     

با آزمون کارآمدي شخصی معلمان گیبسون و دمبو و آزمون خودکارآمـدي هـوي و وولفولـک                 

 α =01/0آمـاري بـا   کـه از نظـر   انـد   گـزارش کـرده   r= 53/0 و r= 64/0میزان آن را به ترتیب  

 بـراي عامـل فعـال     محاسبه شـد و میـزان آن      آلفاي کرونباخ جهت بررسی پایایی    . معنادار است 

 بـراي عامـل مـدیریت       ،α= 91/0آموزشی  هاي     براي عامل راهبرد   α= 87/0 آموزان  دانشکردن  

  . به دست آمدα =94/0 و در کل مقیاس α =90/0کالس 

سـپس  .  و کنترل اجـرا شـد      ی معلمان گروه آزمایش   پیش آزمون روي  پس از انتخاب نمونه،     

 مراجعه کـرده و     یمحقق با هماهنگی سازمان آموزش و پرورش استان به مدارس گروه آزمایش           

 کـه  دي تهیـه شـده   و دو سی» شکاف آموزشی« از کتاباي  معلمان را با طرح آشنا کرد و نسخه 

پس از اعالم رضـایت     . تحویل داد را به هر کدام     کوتاه اجراي درس پژوهی بود      هاي    شامل فیلم 

معلمان از همکاري در این پژوهش، پنج جلسه آموزشی به شرح ذیل در پژوهشگاه معلم استان            

  :برگزار شد

بیان نقش یادگیري در پیـشرفت افـراد و         (آشنایی و بیان ضرورت انجام تحقیق       : جلسه اول 

مالی و انسانی، ضرورت توجـه   و اتالف فراوان سرمایه آموزان دانشجوامع، افت تحصیلی زیاد     

کردن در کالس درس بـه روي       و باز   ) کالس درس هاي    فعالیت( آموزش   فرآیندلفه اصلی   ؤبه م 

  .همکاران

                                            
1   - efficacy in student engagement 
2   - efficacy in instructional strategies 
3   - efficacy in classroom management 
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تعریف ( و مراحل آن و اشاره به برخی از تحقیقات            پژوهی معرفی روش درس  : جلسه دوم 

تبیـین مراحـل    ،   پژوهی اصلی درس هاي    ، بیان اهداف و ویژگی     پژوهی و مفهومی درس  اي    واژه

  ).، اشاره به نتایج تحقیقات به ویژه نتیجه مطالعات تیمز پژوهیدرس

دربـاره مراحـل ایـن روش و        اي     دقیقـه  15نمایش یک فـیلم     (اجراي آزمایشی   : جلسه سوم 

  ).اجراي آزمایشی مرحله طراحی با انتخاب یک موضوع درسی توسط اعضاي گروه

ی درس طراحی شده در گروه توسـط یکـی          اجراي آزمایش (اجراي آزمایشی   : جلسه چهارم 

 ).ازاعضا و نقد وبررسی و اجراي مجدد آن

ت و  سـؤاال نمایش فیلمـی دیگـر، پاسـخ بـه          (بندي و آمادگی براي اجرا       جمع: جلسه پنجم 

 .) پژوهی درساد آمادگی براي تشکیل چرخهایج

 بـه کـار  به منظور همـاهنگی در روش تدریـسی کـه    اي  براي معلمان گروه کنترل نیز جلسه    

 .تشکیل شد) روش سخنرانی( گیرند می

  موضـوع درسـی  12 بـا اتفـاق نظـر      یدر پایان جلسه پنجم آموزشی، معلمان گروه آزمایـش        

هـا     در یـادگیري آن    آمـوزان   دانـش مشکل است یـا     ها    کردند آموزش آن    می  را که تصور   ریاضی

). 2جـدول  (یـه شـد   مشکل دارند، انتخاب کردند و برنامه زمانی براي اجراي درس پژوهـی ته          

 یک هفته قبل از اجراي اصلی ، و تصویربرداري   دوربین تأثیر به منظور محدود کردن      البته محقق 

 راهـا   هـر یـک از کـالس   هـاي    مراجعـه کـرده و یکـی از درس   یبه تمام مدارس گروه آزمایش   

  .دکربرداري  تصویر

 داشـت و  اجراي اصلی بدین شکل بود که هـر روز هفتـه بـه یکـی از مـدارس اختـصاص        

بـا  . کردنـد   مـی رباره موضوع درسی آن هفته، طرح درس مشترکی را آمـاده   مان آن مدرسه د   لمع

مراجعه محقق به مدرسه طبق برنامه قبلی، معلمان چرخه درس پژوهی بـه کـالس معلمـی کـه              

آن معلم طرح درسی که به طور اشتراکی تهیه شده          . رفتند  می داوطلب اجراي درس پژوهی بود،    

پـس  . کردنـد   می کرد و معلمان دیگر در طول تدریس جریان آموزش را مشاهده            می رابود را اج  

پرداختند تا با میزان یادگیري، مهارت در حل         آموزان می   دانش به مشاهده    ،از اتمام تدریس معلم   

 را بـر هـایی   آشنا شـوند و از مـشاهدات یادداشـت      ها    و موانع یادگیري آن   ها    مساله یا کج فهمی   

  پس از پایان تدریس و     . کرد  می  را تصویربرداري  فرآیندمن این که محقق کل این       ض. داشتند می
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کردنـد و گـروه درس پژوهـی در همـان       مـی  کالس را تـرك آموزان دانشحل مساله و تمرین،   

دادنـد و     می  آموزش و یادگیري را تشکیل     فرآینددرباره کل   کالس درس جلسه بحث و گفتگو       

 کرده بودند، یادداشت کرده بودنـد یـا تـصویربرداري شـده بـود،       درباره تمام نکاتی که مشاهده    

 دانش، فنـون  ءاصالح و تجدیدنظر طرح درس قبلی و ارتقاها  نتیجه این گفتگو . کردند  می بحث

دوم و سـوم همـان روز همـین مراحـل در کـالس           هـاي     در سـاعت  . معلمان بود هاي    و مهارت 

چرخشی ها  ه ترتیب اجراي معلمان در هفتهالبت. شد  میدرس پژوهی تکرار چرخه  اعضاي دیگر   

 یاین شیوه اجرا در طول یک هفته و در یک موضوع درسی در تمام مدارس گروه آزمایـش   . بود

شد و در پایان هفته همه معلمان عالوه بر دریافـت فـیلم اجـراي مدرسـه خـود، فـیلم                    می اجرا

 12 موضوع درسـی در طـول        12 به همین ترتیب     .کردند  می اجراي سایر مدارس را نیز دریافت     

  . اجرا شدیهفته در مدارس گروه آزمایش

  

  هاي پژوهشی  برنامه زمانی اجراي درس.2 جدول

  صفحه  موضوع  هفته

  109  قطر دایره شعاع و  اول

  115  ادامه ضرب  دوم

  122  مساحت مستطیل  سوم

  128  ضرب  چهارم

  138  تقارن  پنجم

  145  تقسیم و تفریق  ششم

  151  و موازيخطوط متقاطع   هفتم

  162  مخروط  هشتم

  166  نویسی و ارزش مکانی عدد  نهم

  172  تقسیم با باقیمانده  دهم

  178  قابلیت تقسیم  یازدهم

  184  مقایسه کسرها  دوازدهم

  

در هر مدرسه، آزمون خودکارآمدي      نهایتاً در هفته آخر، بعد از اتمام آموزش هر سه کالس          

هـا، بـا     کنندگان تکمیل شد و پس از استخراج داده        توسط شرکت  )پس آزمون  (تصوري معلمان 

  .ند شدتوصیفی و آزمون تحلیل واریانس نمرات اختالف تحلیلهاي  استفاده از روش
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  ها یافته

خودکارآمـدي  هاي  توصیفی ضروري مربوط به هر یک از عامل      هاي    در ابتدا برخی شاخص   

  .گردد  می بررسیشود و در ادامه نتایج آزمون تحلیل واریانس  میتصوري ارائه

  

هاي توصیفی پیش آزمون و پـس آزمـون عوامـل خودکارآمـدي تـصوري معلمـان                    شاخص  .3جدول  

  هاي آزمایشی وکنترل گروه

 واریانس انحراف معیار  میانگین حداکثر حداقل فراوانی آزمون عامل گروه

مدیریت   11/107 35/10 25/55 67 37 12 پیش آزمون

 75/82 10/9 75/60 70 44 12 پس آزمون کالس

فعال کردن  10/90 54/9 42/53 67 33 12 پیش آزمون

 06/29 39/5 17/62 68 50 12 پس آزمون آموزان دانش

 57/60 78/7 75/56 68 46 12 پیش آزمون

 آزمایشی

هاي  راهبرد

 52/17 18/4 33/65 70 55 12 پس آزمون آموزشی

مدیریت  52/165 86/12 67/53 67 21 12 پیش آزمون

 81/264 27/16 92/52 69 24 12 پس آزمون  کالس

فعال کردن  57/98 93/9 75/51 62 24 12 پیش آزمون

 52/112 61/10 17/56 65 26 12 پس آزمون آموزان دانش

 57/176 29/13 25/55 71 19 12 پیش آزمون

 کنترل

راهبردهاي 

 36/161 70/12 42/58 67 22 12 پس آزمون آموزشی

  

 در عوامـل سـه گانـه    یشـود کـه گـروه آزمایـش        مـی   مشاهده 3جدول  هاي    با دقت در داده   

اي  دهد ولـی در گـروه کنتـرل افـزایش قابـل مالحظـه        می  افزایش نشان  ،خودکارآمدي تصوري 

  .شود مشاهده نمی

و استخراج نتایج تحقیق پس از محاسـبه نمـرات اخـتالف پـیش           ها    به منظور آزمون فرضیه   

آزمایشی و گواه، مفروضات آزمـون تحلیـل واریـانس دو طرفـه     هاي   مون گروه آزمون و پس آز   

 مطلـوب بـود ولـی نتـایج         1زمون لوین آنتایج  .  مورد بررسی قرار گرفت    4مطابق جدول شماره    

  و میـرز، گامـست و      ) 2002 (3بخش نبـود کـه براسـاس نظـر اسـتیونس            رضایت 2آزمون باکس 
  

                                            
1-  Levene 
2-  Box 
3-  Stevens 



 )2 ي شماره ،1393 ستانپاییز و زم ،21 الس چهارم، ي دوره (اهواز چمران شهید دانشگاه شناختی روان آوردهاي دست مجله

 

158

  

  حلیل واریانسنتایج بررسی مفروضات آزمون ت  .4جدول 

  آزمون لوین  آزمون باکس

  معناداري F  متغیر  معناداري F  مقدار

  17/0  04/2  مدیریت کالس

  005/0  10/3  89/21  36/0  89/0  فعال کردن

  /23  50/1  راهبردهاي آموزشی

  

  .کند برابر باشد مشکلی ایجاد نمیها  در صورتی که حجم نمونه) 1391 (1گارینو

  . به دست آمد5فروضات تحلیل واریانس نتایج طبق جدول پس از اطمینان از م

آزمایشی و کنترل در خودکارآمدي تـصوري را  هاي   تفاوت معنادار گروه5اطالعات جدول   

آزمایـشی و کنتـرل در کـدام        هـاي     براي مشخص شدن ایـن کـه معلمـان گـروه          . دهد  می نشان

  .ارائه شده است 6خودکارآمدي تصوري متفاوت هستند نتایج در جدول هاي  عامل

  

در خودکارآمـدي   کنتـرل آزمایـشی و  هـاي    نتایج آزمون واریانس چند متغیـره تفـاوت گـروه   .5جدول  

  تصوري

  مجذور اتا  معناداري F  المبدا ویلکز  منبع تغییر

  369/0  024/0  89/3  631/0  گروه

  

  تصوريکارآمدي خودهاي   در عاملکنترلآزمایشی و هاي   نتایج تحلیل واریانس تفاوت گروه.6جدول 

 آماريصشاخ

  منابع تغییر      

مجموع 

  مجذورات

درجه 

  آزادي

میانگین 

  مجذورات
f مجذور اتا  ريامعناد  

  232/0  017/0  65/6  37/360  1  37/360  مدیریت کالس

  195/0  031/0  33/5  17/104  1  17/104  آموزان فعال کردن دانش

گروه
  

  236/0  016/0  80/6  17/228  1  17/228  راهبردهاي آموزشی

  

تـوان نتیجـه گرفـت کـه در       مـی 6اساس نتایج تحلیل واریانس مشاهده شده در جـدول      بر

سه گانه خودکارآمدي تصوري معلمان شـامل مـدیریت کـالس درس، فعـال کـردن                هاي    عامل

                                            
1-  Meyers, Gamst, & Guarino 
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آزمایشی و گواه تفاوت معنـاداري      هاي    بین گروه  و استفاده از راهبردهاي آموزشی       آموزان  دانش

تـوان گفـت      می آزمایشی و گواه  هاي    در گروه ها    با بررسی میانگین هر یک از عامل      . وجود دارد 

هـاي   استفاده از روش درس پژوهی موجب بهبود وضـعیت معلمـان گـروه آزمایـشی در عامـل      

  .خودکارآمدي تصوري شده است

  

  گیري و نتیجه بحث

هـا   ست که خودکارآمدي تـصوري معلمـان کـه بـه باورهـاي آن         تحقیقات اخیر نشان داده ا    

 شان براي کـسب نتـایج مطلـوب در کـالس درس و شایـستگی در تـدریس بـر                    درباره توانایی 

 آمـوزش و یـادگیري     فرآینـد در طول   ها    اثربخش آن هاي    یک نقش مرکزي در فعالیت     گردد، می

موزشی به نام درس پژوهی بر ایـن  نوین آهاي   یکی از روشتأثیردر این پژوهش  .کند  می بازي

 خودکارآمـدي  تقویتنتایج نشان داد درس پژوهی موجب . متغیر مهم مورد بررسی قرار گرفت     

 وي .توان به نظرات آلبرت بندورا اشاره کرد   می نتیجهاین  درباره علت    .شود  می تصوري معلمان 

 ،جـارب عملکـردي   ت: منابعی را براي خودکارآمدي تصوري فرض کرده اسـت کـه عبارتنـد از             

سـیف،  (سازي ذهنـی    سازي کالمی، برانگیختگی فیزیولوژیکی، تصویر     تجارب جانشینی، متقاعد  

شـود کـه ایـن روش بـسیاري از منـابع           می درس پژوهی آشکار  هاي    ویژگیبا دقت در    . )1378

از جملـه مـشارکت بـا    . کنـد   می ثر کرده و تقویت   أخودکارآمدي تصوري مورد نظر بندورا را مت      

تهیـه  هـاي   مشاهده و بازبینی فیلم ران، مشاهده عملکرد دیگران و مقایسه با عملکرد خود،    همکا

 همگـی از جملـه تجـارب        آموزان  دانشمشاهده نتایج درس پژوهی در عملکرد تحصیلی         شده،

 عملکردي هستند که در طول اجراي این روش موجب تقویت خودکارآمدي تـصوري معلمـان              

باشـد نیـز     مـی بندورااي  مهم یادگیري مشاهدههاي  لفهؤیکی از م تجارب جانشینی که    . شوند می

آموزشی معلمـان دیگـر موجـب تقویـت     هاي  در روش درس پژوهی از طریق مشاهده موفقیت     

جلسات بحـث و بررسـی     جلسات طراحی قبل از اجرا،     .شود  می خودکارآمدي تصوري معلمان  

همکـاران و متخصـصین، از طریـق    و نکات مطـرح شـده از طـرف         ها    بعد از اجرا، و راهنمایی    

در جلـسات میـانی      .گـردد   مـی  سازي کالمی موجب افزایش سطح خودکارآمدي معلمان       متقاعد

اجراي درس پژوهی به تدریج با متعادل شدن سطح برانگیختگی فیزیولوژیکی و تـصویرسازي              
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را ا هـ  عملکرد معلمان بهبود یافته و خودکارآمـدي تـصوري آن     ذهنی از موقعیت درس پژوهی،    

  .کند  میتقویت

 تـأثیر نـشانگر  مـستقیم    از نظر پژوهشی نیز نتایج تحقیقات متعددي به طور مستقیم یـا غیـر             

مشارکت ) 2001( از جمله هنسون  . آن هستند هاي    مثبت درس پژوهی بر خودکارآمدي و عامل      

 داند کـه درس پژوهـی       می کننده خودکارآمدي تصوري معلمان    در اقدام پژوهی را عامل تقویت     

 بـا همکـاران؛ روزن هـاتز      ها    مرور درس ) 2006( پاچنر و تیلور  . خود نوعی اقدام پژوهی است    

هـاي    خود انتقادي و بازخورد منظم به هدف      ) 2004(کار کردن گروهی معلمان؛ البون       )1987(

مشاهده عملکرد دیگران را عوامـل مهـم تقویـت خودکارآمـدي             )1990(تعیین شده و اسمایل     

هـاي   نتیجـه پـژوهش   .اساسی درس پژوهـی هـستند  هاي   ه همگی از ویژگی   دانند ک   می تصوري

 نیز نـشان   )2010(و سیبالد    )2008( اسمیت   ؛)2009( لورنس   ؛)2009( استفنز   ؛)2010(روبرت  

  .شود  میدهند که درس پژوهی موجب تقویت خودکارآمدي تصوري معلمان می

ارآمدي تـصوري معلمـان در      که درس پژوهی موجب افزایش معنادار خودک      نشان داد   یج  انت

توان گفت کـه وقتـی معلمـان در کـالس             می تبیین این نتیجه   در. شود  می عامل مدیریت کالس  

  کنند؛ از دو جهت بر کارآمدي       می را مشاهده ها    کنند یا فیلم کالس آن      می همکاران دیگر شرکت  
  

ر اداره کالس بـه     که د هایی    از یک جهت فنون و روش     . گذارد  می تأثیردر مدیریت کالس    ها    آن

شـان مـورد اسـتفاده       وقتی توسط همکاران  اند    شک داشته ها    و درباره صحت آن   اند    گرفته  می کار

هـا   و فنون تقویت شده و از آن به بعد با اطمینان از آن           ها    گیرند، در استفاده از آن روش       می قرار

ا شـوند یـا     جدیـدي آشـن   هـاي     از جهت دیگر ممکن اسـت بـا فنـون و روش           . کنند  می استفاده

  پژوهی درسهاي    به هر حال مشارکت در گروه     . پاالیش کنند اند    کرده  می که استفاده هایی    روش

بـه نقـل    ) 2005( راستا کوجیما در همین    .دهد  می توانایی معلمان در مدیریت کالس را افزایش      

کنـد کـه ایـن روش محـیط         مـی  در نتیجه تجربـه درس پژوهـی اشـاره        ) 1390(از سرکارآرانی   

آورد که به طور مداوم در جست و جوي یـادگیري از              می یري براي معلمان درمدرسه پدید    یادگ

هـاي    به طوري که وي بعـضی از روش       . خود باشند هاي    اندیشی در عمل و آموخته     دیگران، باز 

تدریس، و مدیریت کالس درس را براي سازماندهی و یادگیري بهتر در جلسات درس پژوهی               

 اسـتفاده از روش     )2006( سـرکارآرانی    .کنـد   مـی  رایط بسیار اسـتفاده   کند و از این ش      می مطرح

  .داند  میتدریس و مدیریت کالسی موثرهاي  درس پژوهی را بر تغییر و اصالح سبک
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 مـشخص شـد کـه روش درس پژوهـی موجـب تقویـت       آموزان دانشفعال کردن  ي    درباره

) a2002( نتیجـه لـوئیس      در توضـیح ایـن    . شود  می  معلمان در این عامل    خودکارآمدي تصوري 

خواهید آمـوزش را    میمعتقد است که درس پژوهی مبتنی بر یک عقیده ساده است، این که اگر     

هـاي    و فعالیـت  هـا      و بررسـی پاسـخ     بهبود بخشید، بایـد از مطالعـه آمـوزش در کـالس درس            

ده کند که در درس پژوهی تاکیـد کمتـري روي مـشاه         می  بیان چنین  هم.  آغاز کنید  آموزان  دانش

بـه درس و  هـا   دهی آن  و چگونگی پاسخآموزان هاي دانش کید بر فعالیتأمعلم است، بیشترین ت 

به روي جریان تفکر و یـادگیري       اي    به بیان دیگر درس پژوهی پنجره     . شود  می تکالیف یادگیري 

 کند و تصویرهایی از جریان مزبور تهیه کرده و تالش           می گیري باز   در هنگام شکل   آموزان  دانش

 چنـین   هـم . ریـزي کنـد    آموزشـی برنامـه   هـاي     کند با استفاده از این تـصاویر بـراي فعالیـت           می

 آمـوزش و  فرآینـد  همکـار معلمـان در بهبـود    ،آمـوزان  دانـش معتقد است   ) 2006(سرکارآرانی  

هـایش    قادر بـه اصـالح مهـارت       آموزان  دانشیادگیري هستند و معلم بدون فعالیت و همکاري         

  .نیست

تـر کـردن     کنـد از طریـق فعـال        مـی  ن گفـت کـه درس پژوهـی تـالش         تـوا   مـی  در مجموع 

آشنا شود، چرا کـه     ها     در کالس درس، هر چه بیشتر با جریان تفکر و یادگیري آن            آموزان  دانش

 است و دستیابی به این هدف بدون آشنایی بـا  آموزان دانشهدف معلم پیشبرد تفکر و یادگیري     

  .پذیر نیست مکاناها  چگونگی و کیفیت تفکر و یادگیري آن

هـاي    بـه کـارگیري روش    ) 1390(به نقل از سرکارآرانی     ) 2005(از جنبه پژوهشی کوجیما     

درس ریاضـی و بـازبینی   هاي  در بحثها   و مشارکت آن  آموزان  دانشمتفاوت براي جلب توجه     

 در کالس درس را به روشنی محصول درس پژوهی در کالس درس خود  ها    ضمنی عملکرد آن  

؛ )2007 (2 اسمیت و کریستی   ؛)2007 (1یر، و واردال    می آدسیت،هاي     پژوهش چنین  هم. داند می

که میـزان   اند     به این نتیجه رسیده    )2008 (4هارل ؛)2007 (3اسمیت و تیلب   ، بندل، جنسیو،  بیکر

افـزایش  ،  در نتیجه اسـتفاده از روش درس پژوهـی  آموزان دانش کردن و تالش و فعالیت      سؤال

  .معناداري یافته است

                                            
1    - Adsit, Meyer, & Wardall 
2   - Smith & Kristy 
3   - Baker, Bendel, Ghenciu, Schmidt, & Teleb 
4   - Harle 
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 مشخص شـد کـه درس پژوهـی موجـب افـزایش قابـل             در استفاده از راهبردهاي آموزشی    

در تبیـین کارآمـدي در      . شـود   مـی  عامـل ایـن   در خودکارآمدي تصوري معلمان در      اي    مالحظه

کنند زمـان     می توان گفت کسانی که در درس پژوهی شرکت         می استفاده از راهبردهاي آموزشی   

اي،   اهداف و نتایج یادگیري، همکـاري بـا همکـاران حرفـه            قابل توجهی را صرف بحث درباره     

آوري شـواهد از   آموزشی، جمـع هاي   بازنگري گروهی، طراحی فعالیت    فرآیندمشارکت در یک    

مجمـوع  . کنند  می انتقاديهاي    ، اصالح و بهبود مبتنی بر شواهد، و فعالیت        آموزان  دانشیادگیري  

 احساس کارآمدي در استفاده از راهبردهاي آموزشی      معلمان و   اي    به توسعه حرفه  ها    این فعالیت 

لـو  هـاي     پژوهش . قابل مشاهده است   آموزان  دانشانجامد که نتیجه آن در پیشرفت تحصیلی         می

 سـرکارآرانی   ؛)2007 (2 کراتـزر و تیپلـین     ؛)2009 (1 سـیمز و والـش     ؛)2010( فرناندز   ؛)2006(

و هـا      به تحول در روش    پژوهی رسگیرند کاربرد روش د     می  نتیجه )2010 (3هوکت  و )2006(

  .انجامد  میراهبردهاي تدریس

آغـازین قـرن بیـست و       هـاي     به منظور بهبود کیفیت آموزشی در سال      ها    و سیاست ها    برنامه

 آموزش و یادگیري بـر  فرآیندسازي  کردن معلمان و غنی   اي    سازي و حرفه   یکم مبتنی بر توانمند   

اساسی به منظور نیل به این هـدف، خودکارآمـدي          یکی از متغیرهاي    . اساس این رویکرد است   

 درس پژوهی به عنوان یک روش نو بر ایـن متغیـر     تأثیروهش  ژدر این پ  . تصوري معلمان است  

معلمـان را کـه کلیـد       تواند    می درس پژوهی مهم مورد بررسی قرار گرفت و نتایج نشان داد که           

. صوري مطلوبی برخـوردار سـازد  اصلی تحول در تعلیم وتربیت ایران هستند از خودکارآمدي ت        

گیرد از جمله مـدیریت    میاین خودکارآمدي ابعاد مختلف آموزش رو در روي کالسی را در بر     

احـساس  هـا     معلمی که در ایـن زمینـه      . ، و راهبردهاي آموزشی   آموزان  دانش کردن   کالس، فعال 

ر برونـدادهاي  تـوان د   مـی توانمندي کند حتماً در عمل نیـز موفـق خواهـد بـود و نتـایج آن را         

  . مشاهده کردآموزان دانشمختلف از جمله عملکرد تحصیلی 

الزم براي گسترش درس پژوهی بـه ویـژه در          هاي    شود زمینه   می براساس این نتایج پیشنهاد   

شاهد معلمـانی    نظام آموزشی    دوره ابتدایی و دروسی از جمله ریاضیات و علوم فراهم گردد تا           

  .د خالق و متفکر باشی پرورش یافته،آموزان دانشه نتیجو در اي  یادگیرنده و حرفه

                                            
1-  Sims & Walsh 
2-  Kratzer & Teplin 
3   - Hockett 
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