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چکیده
هدف اين پژوهش ارزيابی شناخت از درس پژوهی و تبیین رابطه آن با توانمندد سدازر روانشدناختی و
عملکرد شغلی در معلمان دوره ابتدايی شهرستان ثالث باباجانی در سدال تحصدیلی  1394-95بدود روش
انجام پژوهش توصیفی همبستگی و جامعه آمارر آن تمام معلمان دوره ابتدايی شهرستان ثدالث باباجدانی
بود که  165نفر( 140مرد و  25زن) از آنان بر اساس روش نمونه گیرر طبقهار تصادفی به عنوان نمونده
آمارر انتخاب شدند برار جمع آورر داده از پرسشنامههار محقق ساخته درس پژوهی(شهاليی،)1393 ،
توانمند سازر روانشناختی(اسپريتزر )1995 ،و عملکرد شغلی(پاترسون )1992 ،استفاده شدده اسدت روايدی
صورر و محتوايی پرسشنامهها مورد تايید اساتید صاحب نظر قرار گرفت و پايدايی آنهدا بده ترتیدب ،0/76
 0/82و  0/88بدست آمد برار تجزيه و تحلید داده از آمدار توصدیفی(میانگین و انحدراف معیدار) و آمدار
استنباطی(تی تک نمونهايی ،همبستگی پیرسون ،تحلی واريانس يک راهه و تدی مسدتق ) اسدتفاده شدد
نتايج تجزيه و تحلی دادهها نشان داد شناخت معلمان از درس پژوهی مطلوب نمی باشدد همنندین بدین
شناخت از درس پژوهی با توانمند سازر روانشدناختی و عملکدرد شدغلی آنهدا رابطده همبسدتگی م بدت و
معنادارر وجود دارد نتايج تکمیلی نیز بیانگر آن است بین معلمان با مدارک تحصیلی کاردانی ،کارشناسدی
و کارشناسی ارشد در متغیر شناخت از درس پژوهی تفاوت معنادارر وجود ندارد همننین وضعیت معلمدان
زن در میزان شناخت از درس پژوهی و عملکرد شغلی بهتر از معلمان مرد میباشد ،ولی تفاوت دو گروه در
متغیر توانمند سازر روانشناختی معنادار نمی باشد
كلید واژه ها :معلم ،درس پژوهی ،توانمند سازر روانشناختی ،عملکرد شغلی

 1دانشجور دکترر گروه تکنولوژرآموزشی ،دانشکدهروانشناسیوعلومتربیتی ،دانشگاه عالمهطباطبائی ،تهران ،ايران(نويسندهمسئول)
azad.a.karami@gmail.com
 2دانشجور دکترر گروه تکنولوژر آموزشی ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ايران

24

پژوهشنامه تربیتی /دانشگاه آزاد اسالمی واحد بجنورد /شماره 52

مقدمه
توانمند سازر روانشناختی و عملکرد شدغلی دو متغیدر سدازمانی هسدتند کده اثدر بسدزايی در
اثربخشی و موفقیت يک سازمان دارند وجود سازمانهار مناسب در هر جامعدهار کده بتوانندد بدا
کارآمدر و اثربخشی از عهدهر وظايف خود برآيند از مهمترين وساي دستیابی به پیشرفت و ترقی
است کارآمدر و اثربخشی در وظايف ،عملکرد شغلی مطلوب را خلق میکنند ،بنابراين سازمان هدا
برار نی به کارآمدر و اثربخشی بايد بر عواملی متمرکز شوند کده موجبدات توانمندد سدازر روان
شناختی و عملکرد شغلی مطلوب را فراهم آورند(برزگر و محمدر)1391 ،
مفهوم توانمندسازر نخستین بار در دهه  1980مطرح شد تا دهده  1990توانمندسدازر نیدرور
انسانی را بهمعنی اقدامات و راهبردهار مديريتی مانندتفويضاختیار و قدرتتصمیمگیرر به ردههار
پايینتر سازمان میدانستند اين نوع نگاه به توانمندسازر را رويکرد مکانیکی نامیده اند اما از دهده
 1990به بعد ،نظريهپردازان و صاحبنظران روانشناسی سازمانی مفهدوم جديددر از توانمندسدازر را
ارائه کرده اند بر اين اساس توانمندسازر ،دادن قدرت به افراد نیسدت ،افدراد بده واسدطه داندش و
انگیزه خود صاحب قدرت هستند و در واقع توانمند سازر آزاد کردن اين قدرت است بر اين اسداس
توانمند سازر کارر نیست که مديران بايد برار کارکنان انجام دهند ،بلکده طدرز تلقدی کارکندان
درباره نقش خويش در شغ و سازمان است(خالصی و همکاران )75 :1389 ،اسپريتزر 1با تمرکز بدر
رويکرد شناختی به دنبال توسعهر يک شبکه قانونمند توانمند سازر در محدی کدار بدود در مددل
اسپريتزر توانمند سازر نه به عنوان نتیجه يک فرايند ،بلکه به عنوان عاملی که از يک سدو تحدت
تاثیر عوام محیطی و سازمانی فردر قرار دارد و از طرف ديگر می تواند به عنوان عاملی مدوثر در
اثربخشی سازمان عم کند ،نگريسته می شود(ضیايی و همکاران)72 :1387 ،
در آموزش و پرورش معلمانی که از توانمندسازر روانشناختی بهره مند باشند ،زمان رويدارويی بدا
اهداف ،احساسی م بت گرايانه و تاثیرگذار خواهند داشت و اطمینان دارند که مدیتوانندد بدر نتدايج و
پیامدهار راهبردر ،ادارر و عملیاتی شغ خود اثر بگذارند ،رفتار اين معلمان در جهت تحقق اهداف
شغلی تفاوت ايجاد میکند ،آنها اعتقاد راسخ خواهند داشت که با فعالیتهار خود بر آننه اتفاق مدی
افتد تاثیر میگذارند و به کنترل فعالیت هايشان از طريق موانع محی بیرونی بی اعتقادندد و بدر ايدن
باورند که خود میتوانند موانع را کنترل نمايند و میکوشند به جار رفتار واکنشدی در مقابد محدی ،
تسل خود را بر آننه میبینند حفظ کنند معلمانی که سطح بدایيی از توانمندسدازر روانشدناختی را
تجربه میکنند ،در پنج بعد شايستگی ،موثر بودن ،خودمختارر ،معنی دار بودن و اعتماد کفايدت یزم
را خواهند داشت(رضايی جندانی ،هويدا و سماواتیان )79 :1394 ،اسدپريتزر( )1995در پدژوهش خدود
. Spreitzer
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نشان داد بین توانمندسازر روانشناختی و عملکرد شغلی رابطه م بت و معنادارر وجود دارد ،بعبدارتی
افرادر که سطح بایيی از توانمنمدسازر روانشدناختی را تجربده مدیکنندد ،عملکدرد شدغلی بهتدرر
خواهند داشت
عملکرد شغلی نیز از مقولههايی است که همواره ذهن مديران سازمانهدا را بده خدود مشغدددول
میدارد بی ترديد عملکرد کارکنان از مواردر است که میتواند بهرهورر را تحت تاثیر قرار دهد ،بدر
همین اساس شناسايی عواملی که بتواند عملکدرد کارکندان را بهبدود بخشدد و در نتیجده بهدرهورر
سازمانی را ارتقا دهد ،از الزامات مديريت منابع انسانی در هر سازمانی است (رضدا )2010 ،عملکدرد
شغلی يک سازه چند بعدر است که نشان دهنده چگونگی عملکرد کارکنان در شغ  ،میزان ابتکدار
عم و تدابیر ح مسأله ،روش هار استفاده از منابع موجود و هم چنین استفاده از وقت و انرژر در
انجام وظايف شغلی می باشد به عبارتی ،عملکرد شغلی مجموعهار از الگوهار رفتارر و عملکردر
شام دانش ،مهارت ،شايستگی مديريت ،وجدان و توانايیهار ادراکی در محی شغلی است(راثمن1
و همکاران  )2002 ،افزايش عملکرد شغلی با عوام بسیارر از جمله انگیدزش ،تواندايی ،شدناخت
شغ  ،عوامد محیطدی و سدازمانی مختلدف ،کدانون کنتدرل و ويژگیهدار شخصدیتی در ارتبدا
است(قاسم زاده و همکاران )67 :1393 ،عملکرد را ارزشهار کلی مورد انتظار سازمان از تکههدار
مجزار رفتارر تعريف مدیکنندد کده هدر فدرد در طدول دورههدار مشدخ از زمدان انجدام مدی
دهد(ماتاويدلو )4 :2003 ،2بايد گفت توسعۀ حرفهار و بهبود عملکرد شغلی معلمان به عنوان مهدم-
ترين نیرور انسانی در نظدام تعلدیم و تربیدت ،دارار اهمیدت زيدادر مدی باشدد تسدهی يداگیرر
دانشآموزان به عنوان هدف اصلی آموزش تحت تاثیر عملکرد شغلی معلمان است ،عملکدرد شدغلی
معلمان به صورت وظايفی تعريف می شود که توس معلدم در يدک دوره زمدانی خدا و در يدک
مدرسه برار دستیابی به اهداف سازمانی انجام می گیرد عملکرد شغلی بای بیانگر کیفیت تدريس و
آموزش در يک مدرسه است(سالمت ،سوسو و کمالو )2013 ،3به همین دلی بسدیارر از سدازمان از
جمله آموزش و پرورش راهح مشکالت خود را افزايش قابلیتهار شغلی کارکنان و اجرار برنامده-
هار توانمندسازر تشخی داده اند و سعی کرده اند زمینه توانمند سدازر و بهبدود عملکدرد شدغلی
کارکنان خود را فراهم آورند
يکی از روشهار نوينی که در سالهار اخیر برار تقويت حرفهار کارکنان و معلمان در آموزش
و پرورش مورد استفاده قرار میگیرد درس پژوهی است هر چند طی سالهار اخیدر اسدتفاده از ايدن
روش در بسیارر از کشورها معمول گددرديده است ،ولی ريشه آن بده سدال  1870در ژاپدن بدر مدی
1

. Rothmann
. Motowidlo
3 . Selamat, Samsu & Kamalu,
2

26

پژوهشنامه تربیتی /دانشگاه آزاد اسالمی واحد بجنورد /شماره 52

گردد(لی2011 ،1؛ ساتو )2008 ،2برنامه و سیاست بسیارر از کشورها مخصوصاً ژاپن به منظور بهبود
کیفیت آموزشی در سالهار آغازين قرن بیست و يکم مبتنی بر توانمند سدازر و حرفدهار کدردن
معلمان و غنیسازر فرآيند آموزش و يادگیرر بر اساس اين رويکرد است در ژاپن مسدنولیت اولیده
بهبود فعالیت تدريس به عهده معلمان گذاشته شده است ،کونار کنشدیو 3کلمدهار اسدت کده بدرار
توصیف فرآيند مستمر پرورش حرفهار معلمان در مدرسه بکار میرود و معلمان ژاپنی همگدامی کده
فعالیت آموزشی خود را آغاز میکنند در آن درگیر میشوند کونار کنشیو که توس معلمان اداره مدی
شود ،شام مجموعهار از فعالیتهار مختلف است که با هم فرآيندد جدامعی از بهسدازر مدرسده را
تشکی میدهند معلمان با هم در گروههار بدا پايدههار تحصدیلی مختلدف يدا موضدوعات درسدی
متفاوت و نیز در کمیتههار ويژه کار میکنند فعالیتهار اين گروههار مختلف توسد يدک برنامده
بهسازر مدرسه که اهداف را تعیین و بر کوشش ها و پیشرفتهار ساینه نظارت میکندد هماهند
میشود يکی از رايج ترين بخشهار کونار کنشیو مطالعه درس يا درس پژوهی( 4جوگیدوکنکیدو)5
است اگر چه شک درس پژوهی متفاوت است ولی به طور کلی مراح زير را شام میشود(استیگلر
و هیبرت)120 :1390 ،6
مرحله اول :تبیین مساله؛ در مرحله اول مسالهار را که اعضار درس پژوه ،عالقمند بده حد آن
هستند ،يا در تدريس آن با مشک مواجه هستند و يا دانشآموزانشان در يادگیرر آن مشک دارندد،
انتخاب میشود اين مساله میتواند يک سوال عمومی م نحوه برانگیختن عالقه دانشآموزان بده
رياضی و يا يک سوال جزئی تر باشد
مرحله دوم :برنامه ريزر درس؛ برار جستجور راه ح هار مساله انتخاب شدده ،معلمدان بدرار
برنامه ريزر و طراحی درس تشکی جلسه میدهند و نهايتاً يک معلم درس را بده عندوان بخشدی از
فرايند پژوهش تدريس خواهد کرد
مرحله سوم :آموزش درس؛ در اين مرحله يکی از معلمان اجرار طرح درس تهیه شده را به عهده
میگیرد و تاريخی را برار اجرا تعیین میکنند ،ولی تمامی اعضار گروه در آماده سازر آن مشدارکت
میکنند در روز ارائه درس معلمان گروه کالسهار خود را برار مشاهده درسی که تددريس خواهدد
شد ترک میکنند
مرحله چهارم :ارزشیابی درس و انعکاس تاثیر آن؛ در اين مرحله که بالفاصله پدس از اجدرا آغداز
میشود ابتدا به معلم مجرر اجازه داده میشود قب از همه صحبت کند و نظر خود را دربداره اجدرا و
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مسائ عمده آن اعالم کند در واقع خودانديشی کرده و درباره اجرار بهتر در فرايندر ديگر بینديشد
سپس معلمان ديگر گروه از ديدگاه انتقادر درباره بخشهايی از تدريس که به نظر آنها مشک داشته
است ،صحبت میکنند
مرحله پنجم :تجديد نظر در درس؛ در اين مرحله با توجه به مشاهدات و يادداشدتهار معلمدان،
واکنشهار دانشآموزان و نظرات معلم مجرر ،طرح درس تجديدد نظدر میشدود در واقدع در ايدن
مرحله بر اساس شواهد دقیقی که در کدالس بده دسدت آمدده اسدت ،ممکدن اسدت روش تددريس،
فعالیتها ،سوالها ،مساي مطرح شده ،مواد و رسانههار انتخاب شده يا همه اجدزار درس را تغییدر
دهند ،تا در دور بعد تدريس ،نتايج بهترر عايد شود
مرحله ششم :آموزش درس تجديد نظر شده؛ طرح درس تجديد نظر شده ،در کالس ديگرر و توس
همان معلم يا به معلم ديگرر اجرا میشود ،بقیه اعضار گروه به کالس درس دعوت میشوند
مرحله هفتم :ارزشیابی و بازانديشی؛ در اين مرحله معمدویً همده اعضدار شدورا در يدک جلسده
طوینی شرکت میکنند ،گاهی يک فرد متخص از خارج از مدرسه برار شرکت در جلسده دعدوت
می شود چه چیزر از درس پژوهی و اجرار آن آموخته شد؟ اين سوال که در ايدن مرحلده در جلسده
درس پژوهی مطرح میشود
مرحله هشتم :سهیم شدن در نتايج؛ مستند سازر از فرايند درس پژوهی م گزارشها ،نوارهار
ويديويی ،عکسها ،صورت جلسهها ،يادداشتها و نقطه نظرات دانشآموزان ،نتايج و دستاوردها ،همه
و همه می تواند به صورت کتاب منتشر شود و برار مسئوین در سطوح مختلف و میهماندان شدرکت
کننده در گروه ارسال شود
درس پژوهی به گسترش فرهن يادگیرر در مدرسه يارر می رساند ،و محیطی را فراهم مدی
سازد تا معلمان از يکديگر بیاموزند ،دانش حرفهار خود را ارتقا دهندد ،بده بدازبینی و بازانديشدی در
رفتار آموزشی و تربیتی خود بپردازند و بیش از پیش به نیازها و نحوه تعام بدا دانشآمدوزان توجده
کنند(سرکارآرانی ) 1390 ،در چند سال اخیر برخی از متخصصان و پژوهشدگران در سرتاسدر دنیدا بده
بررسی تاثیر درس پژوهی بر متغیرهار کلیدر تعلیم و تربیت پرداختهاند ،برار م دال بدین سدالهار
 1999تا  2004در آمريکا  32ايالت 150 ،گروه مطالعداتی 335 ،مدرسده و  2300معلدم درگیدر درس
پژوهی بوده اند(چوکشی )5 :2004 ،1استفان توي  2نامزد حزب اقلیت انگلیس 3معتقد اسدت سیسدتم
آموزشی انگلیس کارايی یزم را نداشته و اين کشور برار بهبود شیوۀ کار مدارس خود ،بايد از ژاپدن
بیاموزد ،ور بشدت روش درس پژوهی را مناسب شراي کشورش میداند(ريناردسون )2012 ،4هدر
1

. Chokshi
. Stephen Twigg
3
. shadow minister
4
. Richardson
2
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چند ح جم مطالعات انجام شده در داخ کشور ناچیز است ،ولی نتايج آنان قاب توجه و درخدور تامد
است که در ادامه به تعدادر از آنها اشاره خواهد شد
خاکباز و همکاران( )1387در تحقیقی به بررسی تأثیر درس پژوهی بر توسدعۀ حرفدهار معلمدان
رياضی پرداختند نتايج حاص از تحلی دادههار آنان نشان داد که درس پژوهی میتواند به عندوان
الگويی مطلوب در توسعۀ حرفهار معلمان مطرح گردد گرچه استفاده از درس پژوهی با مشکالت و
موانع اجرايی مواجه است اما برار هر يک از آنها راه ح هايی را می توان ذکر کرد
حوريزاد( )1389تاثیر درس پژوهی خالقیت محور بر توسدعه توانمنددرهار حرفدهار معلمدان و
يادگیرر رفتار خالق معلمان و دانشآموزان را مورد بررسی قرار داد يافتههار پژوهش ور نشان داد
که درس پژوهی ،موجب رشد مهارت و توانمندر حرفهار معلمان در بکدارگیرر خدالق بدرار غندی
سازر فرهن آموزش میشود
سرکارآرانی( )1390درس پژوهی را الگويی برار بهسازر تواندايی حرفدهار معلمدان و روشدی
برار تولید دانش حرفهار در مدرسه میداند به زعم ور درس پژوهی به معلمان فرصت میدهد تا
رواب خود را با يکديگر و با دانشآموزان بهبود بخشند و به همکارر با پژوهشگران آموزشی بدرار
حمايت سیستماتیک از تفکر انتقادر ،بازبینی و بازانديشی در انديشه و عم آموزشی تشويق شوند
نتايج پژوهش حبیب زاده( )1393درباره اثربخشی درس پژوهی بر خودکارآمدر تصورر معلمدان
نشان میدهد که درس پژوهی موجب تقويت خودکارآمددر تصدورر معلمدان در عوامد مدديريت
کالس درس ،فعال کردن دانشآموزان و استفاده از راهبردهار آموزشی میشود
عرفانی و همکاران( )1395به بررسی اثربخشی دورههار آموزش درس پژوهی بر دانش و مهارت
تدريس معلمان دوره ابتدايی پرداختند ،نتايج پژوهش آنان نشان داد میانگین رتبه کداربرد نظريدههار
يادگیرر ،فراهم آورر فرصتهار يادگیرر ،نگرش به نقش شیوههار صحیح ارزشیابی ،نگدرش بده
استفاده از وساي آموزشی و کمک آموزشی ،انگیزه کارر معلمان و مديريت کالس درس افرادر کده
دورههار آموزش درس پژوهی را ديده بودند ار ديگران بیشتر بود
لوئیس ،پرر و موراتا )2003(1رابطه بین درس پژوهی و توسعه داندش حرفدهار معلمدان را بررسدی
کردند ،به زعم آنان توانايی در دانش موضوعی ،تقويت مهارت تدريس و انگیزش نسبت به ورود دانش به
حوزه عم سه منبع اصلی دانش حرفهار معلمان هستند که از طريق درس پژوهی ارتقاء میيابند
متانلوک 2و همکاران( )2013در پژوهشی نگرش معلمان و دانشآموزان نسدبت بده اجدرار درس
پژوهی را بررسی کردند ،نتايج پژوهش آنان نشان داد هم معلمان و هم دانشآموزان نگدرش م بتدی

. Lewis, Perry & Murata
. Matanluk

1
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نسبت به اجرار اين روش دارند نتايج همننین نشان داد اجرار درس پژوهی باعد تغییدر ديددگاه
معلمان نسبت به پداگوژر معمول و فعالیت بیشتر فراگیران در جريان يادگیرر شده است
دودلی )2013( 1در تحقیق خود نشان داد معلمانی که در دورههار درس پژوهی شرکت میکنند،
و يا از آموزشهار آن بهره مند شدهاند ،ضدمن فدراهم آورر مندابع اطالعداتی جدانبی بدرار ديگدر
معلمان ،به آنها کمک میکنند تا مسائ آموزشی را بهتر ح نمايند
نامی ،مرندر و ستوده نما( )2016رشد حرفهار معلمان با استفاده از درس پژوهی را مورد بررسی
قرار دادند ،نتايج پژوهش آنان نشان داد بهره گیرر از درس پژوهی باع میشود داندش از فنداورر،
دانش آموزش با استفاده از فناورر ،دانش از اشتباهات فناورانه و اعتماد به نفس در استفاده از فناورر
معلمان بهبود يابد
چان  2و همکاران( )2017نقش درس پژوهی در عملکرد رياضی دانشآموزان را بررسدی کردندد،
نتايج نشان داد درس پژوهی موجب بهبود يادگیرر و اصالح و افزايش عملکرد رياضی دانشآمدوزان
میشود
امروزه ،پژوهش عملی و کاربردر در به اجرا درآوردن برنامه هار درسی بدیش از پدیش مدورد
توجه قرار گرفته است يکی از دغدغه هار کارگزاران و سیاسدتگذاران آموزشدی و مجريدان برنامده
هار درسی گسترش پژوهش به ويژه پژوهش مشارکتی درون مدرسه و کالس است درس پژوهدی
در واقع روش پژوهشی مشارکتی معلمان در کالس درس است که از آن به عندوان سدودمندترين،
کاربردر ترين و مؤثرترين برنامۀ پرورش حرفهار معلمان در مدارس ژاپن ياد شده اسدت .در درس
پژوهی بیش از اينکه معلمان مبانی نظدرر آمدوزش و يدادگیرر را بیاموزندد ،مهارتهدار علمدی و
کاربردر مربو به فرآيند ياددهی – يادگیرر ،ارزيابی روشهار تدريس ،خودارزيدابی و فعالیتهدار
آموزشی را میآموزند(بهرامی هیدجی و مرسلی)1391 ،
سازمانهار پژوهشی ،درس پژوهی را در سطوح ملی جهت کاوش ايدههار جديدد در خصدو
برنامههار درسی و يادگیرر اجرا میکنند ،درس پژوهی به عنوان روشی تحقیقی – عملیداتی فوايدد
متعددر برار نظام آموزشی دارد که مهمترين آن افزايش خودکارآمدر معلمان ،توانمندسدازر آندان،
يادگیرر از طريق دوستان منتقدد ،کداهش کدج فهمیهدار دانشآمدوزان و بهبدود فرآيندد يداددهی
يادگیرر آنان میباشد(عرفانی و همکاران )1395 ،نظر به اهمیت وضعیت شدناخت معلمدان از درس
پژوهی و بررسی رابطه آن با متغیرهار تاثیرگذار در محی هار آموزشی ،و از آنجدا کده پژوهشدی در
ايران با ترکیب متغیرهار پژوهش پیش رو يافت نشد ،اين پژوهش با هدف ارزيابی شدناخت معلمدان
دوره ابتدايی از درس پژوهی و تبیین رابطه آن با توانمند سازر روانشناختی و عملکدرد شدغلی انجدام
. Dudley
Chong

1

2.
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يافته است که در راستار اين هدف کلی يک سوال و دو فرضیه مطابق آننه در ادامده خواهدد آمدد،
مدنظر بوده است
سوال پژوهش :میزان شناخت معلمان ابتدايی شهرستان ثالث باباجدانی از درس پژوهدی چگونده
ارزيابی میشود؟
فرضیه اول :بین شناخت معلمان دوره ابتدايی از درس پژوهی و توانمند سازر روانشناختی رابطده
معنادارر وجود دارد
فرضیه دوم :بین شناخت معلمان دوره ابتدايی از درس پژوهی و عملکرد شدغلی رابطده معندادارر
وجود دارد

شک  1مدل مفهومی تحقیق را نشان میدهد:

روش شناسی پژوهش
اين تحقیق از نظر هدف ،از نوع تحقیقات کاربردر میباشد و از لحاظ نحوه گردآورر اطالعات
و دادهها يک تحقیق توصیفی همبستگی است جامعه آمارر اين پژوهش شام تمدام معلمدان دوره
ابتدايی شهرستان ثالث باباجانی در سال تحصیلی  1394-95بود با توجه به اينکه در ايدن پدژوهش
هر دو جنس مورد بررسی قرار گرفتند از نمونه گیرر طبقهايی تصادفی استفاده شدد تدا نسدبت افدراد
جامعه در نمونه نیز رعايت شود حجم جامعه آمارر  250نفر ( 221مرد و  29زن) بود ،کده براسداس
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جدولمورگان  165نفر( 140مرد و  25زن) به صورت تصادفی انتخاب و پرسشنامه ها بین آنان توزيع
و جمع آورر گرديد
جدول 1آمارههار توصیفی خصوصیات جمعیت شناختی پاسخگويان
جنسیت

تحصیالت

زن

25

مرد
کاردانی
کارشناسی
کارشناسی ارشد

140
32
98
35

پرسشنامه درس پژوهی :اين پرسشنامه توس شهاليی( )1393طراحی شدد ،کده تغییراتدی در آن
اعمال شده و روايی و پايايی آن مجدداً مورد بررسی قرار گرفت پرسشنامه مشتم بدر  15سدوال در
طیف لیکرت پنج درجه ار (خیلی کم تا خیلی زياد) میباشد شدهاليی( )1393روايدی و پايدايی آن را
مناسب گزارش کرد در پژوهش حاضدر روايدی صدورر و محتدوايی پرسشدنامه مدورد تايیدد اسداتید
صاحبنظر قرار گرفت و پايايی آن با استفاده از آلفار کرونباخ  0/76بدست آمد
پرسشنامه توانمندد سدازر روانشدناختی اسدپريتزر :(PEQ)1در ايدن پدژوهش بدرار سدنجش
توانمندسازر روانشناختی از پرسشنامهار که توس اسپريتزر( )1990تدوين شده است اسدتفاده شدد،
اين پرسشنامه مشتم بر  12گويه بود که چهار مؤلفه معنیدارر ،شايستگی ،مدؤثر بدودن و داشدتن
حق انتخاب را مورد سنجش قرار میهد پاسدخ هدار فراگیدران بده هدر کددام از گويده هدار ايدن
پرسشنامه بر رور طیف لیکرت پنج درجهار شام کامالً موافقم ،مدوافقم ،تدا حددودر ،مخدالفم و
کامالً مخالفم ثبت گرديد روايی صورر و محتوايی پرسشنامه مورد تايید متخصصان قدرار گرفدت و
پايايی آن با استفاده از آلفار کرونباخ  0/82بدست آمد
پرسشنامه عملکرد شغلی پاترسون :2پرسشنامه  15سؤالی عملکرد شغلی توس پاترسدون()1990
تهیه و تدوين گرديده و توس شکرکن و راشدر در ايران ترجمه شده است اين پرسشدنامه بدر اسداس
مقیاس  5درجهار لیکرت) هیچ وقت = 1تا همیشه=  (5پاسخ داده شد روايدی صدورر و محتدوايی و
پايايی اين ابزار قبالً توس شکرکن و راشدر مورد تأيید قرارگرفته بود(بده نقد از جهدانی و همکداران،
 )1394در اين پژوهش نیز روايی صورر و محتوايی پرسشنامه مورد تايید اساتید و متخصصان قدرار
گرفت و پايايی آن با استفاده از آلفار کرونباخ  0/88بدست آمد برار تجزيه وتحلی داده ها از ندرم
افزار  SPSSنسخه  16استفاده و از آمار توصیفی (میدانگین ،فراواندی) و آمدار اسدتنباطی (تدی تدک
نمونهايی ،همبستگی پیرسون ،تحلی واريانس يک راهه و تی مستق ) استفاده شد

. Spreitzer
. Paterson
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یافتههای پژوهش
جدول 2نتايج آزمون تی تک نمونهار برار ارزيابی شناخت معلمان از درس پژوهی
متغیر
شدددناخت از
درس پژوهی

تعداد

میانگین

انحراف معیار

T

DF

165

37/06

5/31

-19/16

164

S
ig
0
0/01

بر اساس مقدار تی و سطح معنادارر مشاهده شده در جددول  ،2و بدا توجده بده اينکده میدانگین
مشاهده شده کوچکتر از میانگین فرضی يدا همدان نقطده بدرش پرسشدنامه ()45میباشدد ،بدا 0/99
اطمینان میتوان گفت وضعیت شناخت معلمان ابتدايی از درس پژوهی مطلوب ارزيابی نمی شود
جدول 3میانگین ،انحراف معیار و همبستگی متقاب متغیرهار مورد بررسی

متغیر
شناخت از درس پژوهی
توانمند سازر روانشناختی
عملکرد شغلی

میانگین

انحراف معیار

1

2

3

37/06

5/31

-

**30

**26

48َ/21
67/41

7/46

- 0/

5/95

28** 0/
- 0/

**P< 0/01 *P< 0/05

جدول  3میانگینها ،انحدراف معیدار و همبسدتگیهار متقابد بدرار شدناخت از درس پژوهدی،
توانمندسازر روانشناختی و عملکرد شغلی را نمايش میدهد همانطور که در جدول مشاهده میشود،
ضريب همبستگی شناخت از درس پژوهی با توانمندسدازر روانشدناختی  0/30و بدا عملکدرد شدغلی
 0/26میباشد همننین ضددريب همبستگی توانمندددسازر روانشندداختی بدا عملکدرد شدغلی 0/28
میباشد ،بنابراين با  99درصد اطمینان میتوان گفت رابطه شناخت از درس پژوهی بدا توانمندسدازر
روانشناختی و عملکرد شغلی م بت و معنادار میباشد همننین با  99درصد اطمینان مدیتدوان گفدت
رابطه توانممندسازر روانشناختی با عملکرد شغلی م بت و معنادار است
جدول 4نتايج تحلی واريانس يک راهه مقايسه سطح تحصیالت معلمان در متغیر شناخت از درس پژوهی

متغیر

منبع تغییرات

سدددددددطح واريانس بین گروهی

مجمددددددوع
مجذورات
97/84

درجه آزادر
2

میددددددانگین
مجذورات
1/74
48/92
F

Sig
0/178
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تحصیالت

واريانس درون گروهی
واريانس ک

4540/42
4638/26

162
162
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28/02

نتايج جدول نشان داد که مقدار  Fبرابر با ( )1/74و سطح معنادارر  0/178میباشد ،لذا میتدوان
گفت بین معلمان با مدارک تحصیلی کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد در متغیر شناخت از درس
پژوهی تفاوت معنادارر وجود ندارد
جدول 5آزمون تی مستق برار مقايسه متغیرهار مورد بررسی در معلمان مرد و زن
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همانطور که در جدول بای مشاهده میشود سطح معنادارر مشاهده شده برار تفاوت معلمان مرد
و زن در متغیرهار شاخت از درس پژوهی و عملکرد شغلی معنادار بوده و تفاوت میدانگین هدا نشدان
میدهد وضعیت معلمان زن در میزان شناخت از درس پژوهی و عملکرد شغلی بهتر مدیباشدد ،ولدی
تفاوت دو گروه در متغیر توانمندسازر روانشناختی معنادار نمی باشد
بحث و نتیجهگیری
پژوهش پیشرور به منظور ارزيابی شناخت از درس پژوهی و تبیین رابطه آن با توانمندد سدازر
روانشناختی و عملکرد شغلی در معلمان دوره ابتدايی شهرستان ثالث باباجانی در سال تحصیلی -95
 1394انجام شد ،نتايج در رابطه با سوال پژوهشی بیانگر آن است که شناخت معلمان از درس پژوهی
مطلوب نمی باشد با توجه به اينکه معلمان در دورههار تحصدیلی قبد از اشدتغال واحدد مشخصدی
تحت عنوان درس پژوهی ندارند ،بايدد گفدت شدناخت از درس پژوهدی نیازمندد دورههدار آموزشدی
منسجم و بهره گیرر از مدرسان خبره و يا پژوهشگرانی است که در اين زمینه به صورت تخصصدی
فعالیت داشته باشند ،متاسفانه دورههار آموزشی ضمن خدمت که برار ارتقار سطح علمی فرهنگیان
در نظر گرفته میشود کارايی یزم را نداشته و عموم معلمان بیش از آنکه انگیزه درونی جهت کسدب
معلومات در اين زمینه را داشته باشند ،به امید گرفتن امتیاز و باز شدن راه هار پیشرفت ،در اين دوره
ها شرکت می کنند ،بدون آنکه کوله بار علمی شدان سدنگین شدده باشدد از طرفدی صدرف آگداهی
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موضوعی از درس پژوهی نمی تواند چاره کار باشد ،چرا که درس پژوهی از جمله مهارت هايی اسدت
که بايد توس معلمان اجرا شو د و آنها در حین اجرا با کم و کاسدت آن آشدنا شدده و در جهدت رفدع
نواق و بهبود آگاهی خود تالش کنند اين در حالی است که سیستم آموزشدی کشدور مدا در عمد
زمان و مکانی برار اجرار اين روش توس معلمان عالقمند در نظر نگرفته است
نتايج حاص از بررسی فرضیه اول نشان داد بین شناخت معلمان دوره ابتدايی از درس پژوهی و
توانمند سازر روانشناختی رابطه م بت و معندادارر وجدود دارد ايدن يافتده هدا بدا مطالعدات حبیدب
زاده( ،)1393خاکباز و همکاران( ،)1387دودلی( )2013و لوئیس و همکاران( )2003همسو میباشد
در تبیین اين نتیجه بايد گفت معلمانی که با درس پژوهی آشنايی دارند ،و آن را در مدرسده اجدرا
می کنند در مورد مسائ مهم آموزشی نه به صورت آنی و در طدول درس بلکده بدا بررسدی دقیدق و
برنامه ريزر قب از درس تصمیم میگیرند اين معلمان با استفاده از تکنیکهار درس پژوهدی مدی
توانند درباره نحوه پاسخگويی احتمالی دانشآموزان به مسائ چالش برانگیز و اينکه کدام جواب ها را
چگونه و به چه نحور وارد بح کنند ،به برنامه ريزر میپردازند ،بنابراين آنها بدون تضعیف حالدت
عدم اطمینان بح ی غنی را رهبرر میکنند(استیگلر و هیبرت )1390 ،از طرفی درس پژوهی باعد
ايجاد و تقويت احساس اقتدار و حرفهار بودن در بین معلمان میشود و خود تعیین گرر و کنتدرل
آن ها بر جريان آموزش را ارتقاء میبخشد وقتی معلمان در يک موقعیت حمايتی نظیر درس پژوهی
فعالیت میکنند برار انجام فعالیت هايی که منجر به بهبود و اصالح آمدوزش و يدادگیرر مدیشدود
احساس توانايی بیشترر میکنند(اسمیت)2008 ،1
نتايج حاص از بررسی فرضیه دوم نیز نشان داد بین شناخت معلمان دوره ابتدايی از درس پژوهی
و عملکرد شغلی آنها رابطه م بت و معنادارر وجود دارد هر چند پژوهشی کده بده صدورت مسدتقیم
رابطه اين دو متغیر و يا اثر علی آنها را بررسی کرده باشد يافت نشدد ،ايدن نتیجده بده صدورت غیدر
مستقیم با يافتههار حبیب زاده( ،)1393متدانلوک و همکداران( )2013و لدوئیس و همکداران()2003
همسو میباشد
در تبیین اين نتیجه میتوان گفت وقتی معلمانی که با درس پژوهدی آشدنايی دارندد در کدالس
همکاران ديگر شرکت میکنند يا فیلم کالس آنهدا را مشداهده مدیکنندد؛ از دو جهدت بدر بهبدود
عملکرد شغلی آن ها در مديريت کالس تأثیر میگذارد از يک جهت فنون و روشهايی که در اداره
کالس به کار میگرفته اند و درباره صحت آن ها شک داشته اند وقتی توس همکاران شان مدورد
استفاده قرار میگیرند ،در استفاده از آن روش ها و فنون تقويت شده و از آن به بعد بدا اطمیندان از
آن ها استفاده میکنند از جهت ديگر ممکن است با فنون و روش هار جديدر آشنا شوند يا روش
. Smite

1

ارزيابی شناخت معلمان از درس پژوهی و تبیین رابطۀ آن با توانمند سازر روانشناختی و عملکرد شغلی

35

هايی که استفاده میکرده اند پایيش کنند به هر حال مشارکت در گروه هار درس پژوهی توانايی
معلمان در مديريت کالس را افزايش میدهد(حبیب زاده )1393 ،اعتقاد بر آن اسدت کده عملکدرد
شغلی دو مؤلفه را در بر میگیرد ،مؤلفه اول عملکرد وظیفهار است که نیازمندرها و الزامات شغلی
را منعکس میکند و مؤلفه دوم عملکرد زمینهار است که فعالیتهدار تعريدف نشدده و نامشدخ
نظیر ،کار تیمی و حمايتی را در بر مدیگیرد(زارعدی و همکداران )1385 ،مطالعدات نشدان مدیدهدد
عملکرد شغلی با بهره ورر و کار تیمی رابطه مستقیمی دارد اين متغیر همننین ارتباطات ،همکدارر
و کمکهار بین فردر را افزايش داده و مشارکت کارکنان در مسائ مرتب با سازمان را ارتقاء مدی
بخشد(کاسترو و همکاران )2004 ،1با توجه به اينکه معلمانی که شناخت کافی از درس پژوهی دارندد
روحیه مشارکتی قور در انجام فعالیت ها نیز خواهند داشت نتدايج بدررس فرضدیه دوم منطقدی مدی
نماياند درس پژوهی الگويی برار بهسازر توانايی حرفهار معلمدان و روشدی بدرار تولیدد داندش
حرفهار در مدرسه است و به معلمان فرصت می دهد تا رواب خود را با يکديگر و با دانش آموز ان
بهبود بخشند و به همکارر با پژوهشگران آموزشی برار حمايدت سیسدتماتیک از تفکدر انتقدادر،
بازبینی و بازانديشی در انديشه و عم آموزشی تشويق شوند درس پژوهی بیش از نگاه سدنتی بده
ارزشیابی عملکرد معلمان ،بر فرآيند آموزش و يادگیرر و طراحی و سازماندهی گفتمان اثربخش در
کالس درس برار بهسازر آموزش متمرکز است در اين فرايند بیشدتر توجده و عالقده بده نیداز و
عملکرد دانشآموزان در کالس درس می شود و معلمان هدم کدارگزار آموزشدی و هدم پژوهشدگر
آموزشی هستند و به استناد اين آگاهی خود را به منزلۀ يادگیرنده ،پژوهشگر و تصمیمگیر باور دارند
افزون بر اين از طريق بهسازر گفتمان در کالس درس و تمرين نحوه طراحی و سازماندهی آن ،به
گسترش يادگیرر مشارکتی در کالس درس و حمايدت از آن تأکیدد مدی کنند(سدرکارآرانی)1390 ،
درس پژوهی باع میشود معلمان با يکديگر گفتگو کنند ،از تجربه هار خود و ديگران بیاموزند و
به بهبود آموزش به طور مشارکتی کمک کنند؛ فضار روانی بهترر برار کار در مدرسه فراهم آورند
و شوق يادگیرر را در خود به وجود آورند(سرکارآرانی )2006 ،2آگاهی از درس پژوهی و شدرکت در
دورههار آن نه تنها زمینه ايی برار راهنمايی و آموزش معلمان تلقی میشود بلکه آزمايشگاهی برار
توسعه حرفه ايی و آزمايش تکنیکهار آموزشی نوين فراهم میآورد
نتايج تکمیلی پژوهش نیز بیانگر آن است بین معلمان با مدارک تحصیلی کداردانی ،کارشناسدی و
کارشناسی ارشد در متغیر شناخت از درس پژوهی تفاوت معندادارر وجدود نددارد همنندین وضدعیت
معلمان زن در میزان شناخت از درس پژوهی و عملکرد شغلی بهتر از معلمدان مدرد مدیباشدد ،ولدی
تفاوت دو گروه در متغیر توانمندسازر روانشناختی معنادار نمی باشد عدم تفاوت معلمدان بدا مددارک
. Castro et al
. Sarkararani

1
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مختلف تحصیلی در زمینه درس پژوهی میتواند به دیي مختلفی باشد ،از جمله آنکده متاسدفانه در
دانشگاههار کشور نه به صورت تئورر و نه به صورت عملی به اين مهم پرداخته نمی شود از طرفی
نتددايج تحقیقددات نشددان مددیدهددد زنددان در مقايسدده بددا مددردان از همکددارر گروهددی بددیش تددرر
برخوردارند(احمدر و روستا ،)1390 ،و اين خود میتواند دلیلی در عملکرد بهتر معلمان زن در مقايسه
با معلمان مرد در متغیرهار شناخت از درس پژوهی و عملکرد شغلی باشد
در انتها بر اساس يافتههار پژوهش پیشنهاد میشود که آموزشهار یزم در زمینه درس پژوهی
داده شود و طی دورههار آموزشی نحوه طراحی ،اجرا و ارزشیابی درس پژوهدی بدرار آندان تشدريح
شود ،برگزارر همايش درس پژوهشی در آموزش و پرورش مناطق میتواند راهکارر بدرار آشدنايی
معلمان با درس پژوهی باشد اختصا امتیاز ويژه به معلمانی که در کالس هايشان از درس پژوهی
استفاده میکنند ،میتواند عاملی انگیزه بخش برار بهره گیرر از درس پژوهی در کالسهدار درس
باشد به مسئوین آموزش و پرورش پیشنهاد میشود طی تحقیقاتی عوامد تداثیر گدذار بدر توانمندد
سازر روان شناختی و عملکرد شغلی معلمان را شناسايی کرده و جهت ارتقار آن برنامههار آموزشی
و دورههار ضمن خدمت اجرا کنند مهمترين محدوديتهار پژوهش حاضدر محددود بدودن جامعده
آمارر به معلمان مقطع ابتدايی در شهرستان ثالث باباجانی بود ،بندابراين بايدد در تعمدیم نتدايج بده
معلمان ديگر مقاطع و معلمان شهرستانهار ديگر احتیا کرد همننین استفاده صرف از پرسشدنامه
و عدم استفاده از ديگر روشهار گردآورر دادهها م مشاهده و مصداحبه از ديگدر محددوديتهار
اين پژوهش میباشد
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 پايان نامه کارشناسی ارشدد رشدته برنامده ريدزر درسدی دانشدگاه آزاد.راهکارهای سازنده در جهت بهبود آن
 دانشکده رواشناسی و علوم تربیتی،اسالمی واحد تهران مرکزر
) نقش رهبرر معندور در توانمندسدازر1387(  سعید، عباس و آيباغی اصفهانی، محمد صادق؛ نرگسیان،ضیايی
67 -86

1  شماره،1  دوره.کارکنان دانشگاه تهران نشریه مدیریت دولتی

) اثربخشدی دورههدار1395(  مصدطفی، سدعید و مشدايخی، سید محمد؛ صحابت اندور، نصراله؛ شبیرر،عرفانی
آموزش درس پژوهی بر دانش و مهارت تدريس معلمان دوره ابتدايی پژوهش در برنامغه ریغ ی درسغی سدال
191-200 21  شماره،2  دوره،سیزدهم
) نقش تعاملی وجدان و جو1393(  ابراهیم، حسن نژاد و جدر الوارعلیا، محمد؛ ژاله، ابوالفض ؛ حسنی،قاسم زاده

.روانشناختی در عملکرد شغلی و رفتار شهروندر سدازمانی فصلنامه پژوهشهای رهبری و مدیریت آموزشی
63-82
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