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چکیده
رویکرد مورد استفاده در این پژوهش کیفی و از نوع پدیدارشناس ی اس  .جامع پژوهش ی ش ام  :اس ایید
دانشگاه در رشت مدیری .آموزشی ،دانشجویان دکتری یا فارغ التحصیالن دکتری رشت م دیری .آموزش ی و
مدیران ،معاونین آموزشی و معلمان موفق مدارس ابتدایی شهرستانهای استان یهران ک  62نف ر ب عن وان
اطالع رسان از طریق نمون گیری نظری هدفمند یا رسیدن ب اشباع نظ ری انتخ ا و داده ه ا ب ا اس تفاده از
مصاحب های نیم ساختاریافت و عمیق گردآوریشده اس .روش یحلی دادهها :یحلی محتوای استقرایی ب ا
کدگذاری در س سطح باز ،محوری و انتخابی بوده اس .نتایج نشان دادندک ؛ ابعاد مریبط با پیشایندهای این
رویکرد در مدارس ابتدایی شام -1:رهبری آموزشی-6،فرهنگ سازمانی-3 ،یادگیری مش ارکتی و -4س اختار
سازمانی؛ و ابعاد مریبط با پسایندهای آن شام -1:بهبود کیفی .عملکرد معلمها-6 ،احساس یعلق ب ش ل و
مدرس و -3احساس خشنودی از شل و مدرس  ،میباشند بررسی یافت ه ا بی انگر آن اس  .ک ب ا ف راهم
ساختن بستر الزم برای شک گیری جامع یادگیرنده حرف ای بر اساس نشانگرهای شناساییش ده؛ م یی وان
مدارس ابتدایی را ب محیط یادگیرنده یبدی کرد
کلید واژگان :پیشایندها ،پسایندها ،جامع یادگیرنده حرف ای ،رویکرد کیفی

.1دانشجوی دکتری مدیری .آموزشی دانشگاه خوارزمی
(نویسنده مسئول) hatamianjamal@gmail.com:
 .6دانشیار گروه مدیری .آموزشی دانشگاه خوارزمی
 .3دانشیار گروه مدیری .آموزشی دانشگاه خوارزمی
 4استادیار گروه مدیری .آموزشی دانشگاه خوارزمی
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مقدمه
با شروع یحوالت فراگیر در ده  09میالدی در سطح جوامع ،مدارسِ کشورهای یوسع یافت
برای رسیدن ب یعادل در آن محیط آشوبناک ،خروج از حال .سکون و یبدی شدن ب سازمان
یادگیرنده ،1ب استفاده از رویکرد جامع یادگیرنده حرف ای 6گرایش پیدا کردند و درنتیج ،
موفقی.های زیادی ب دس .آوردهاند ) (McLaughlin & Talbert,2006ب نظر میرسد
نیاز ب یحول در نظام موجود آموزشوپرورش کشور ما و مهمیرین بخش آن یعنی مدرس
باوجود اقدامات زیاد برای بهبود شرایط آن؛ هنوز با مشکالت زیادی از قبی  :اداره مدارس با
روشهای سنتی ،ساختار هرمی مبتنی بر یمرکز شدید ،انعطافپذیری بسیار پایین ،نایوانی در
یعام و هماهنگی مناسب با محیط بیرون ،سطح پایین مشارک .و یعام مثب .در سطوح
مختلف ،یوج کم ب یفکر واگرا ،نوآوری ،خطرپذیری و خالقی ،.یأکید نداشتن بر یادگیری
مستمر و پویا مبتنی بر نیازهای رو ب یلییر جامع  ،نداشتن برنام منسجم برای رشد و یوسع
مستمر صالحی.های حرف ای معلمان ،یوج زیاد ب فردگرای ،یوج کم ب عوام انگیزشی؛
یأکید زیاد ب آموزش صرف ن فرایند یادگیری ،درگیر هس ،.امری ضروری
اس.(Saborikhosroshahi, 2010 & Hosseinpoor, 2014).
بنابراین نگاه ب رویکرد جامع یادگیرنده حرف ای ،ب عنوان یک رویکرد نجاتبخش و
بومیسازی آن ب عنوان یکی از بهترین روشهای یلییر و یحول در نظام آموزش و پروش کشور
ما ،ضروری ب نظر میرسد از آن مهمیر ،یوج ب یأکید سند یحول بنیادین مبنی بر اینک  ،این
یلییر و یحول باید از مدارس ابتدایی شروع یا در عمق وجود نظام یعلیم و یربی .نهادین شود
) (Ministry of Education of the Islamic Republic of Iran, 2010برای شروع
بهتر ،نیازمند ب درک درس .از پیشایندها و پسایندهای جامع یادگیرنده حرف ای در مدارس
ابتدایی اس .یا بتوان برای یحقق این مهم ،در مسیر درس .قدم برداش .لذا ،پژوهشگر در این
راستا با رویکرد کیفی و با استفاده از راهبرد پدیدارشناسی 3دو هدف زیر را دنبال میکند
-1شناسایی پیشایندهای جامع یادگیرنده حرف ای در مدارس ابتدایی شهرستانهای استان
یهران
-6شناسایی پسایندهای جامع یادگیرنده حرف ای در مدارس ابتدایی شهرستانهای استان
یهران
1.Learning organization
2.professional learning community
3.Phenomenography
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بنابراین جه .یحقق اهداف مذکور و ب منظور یوسع مبانی نظری آن ،از دیدگاه اسایید
دانشگاه در رشت مدیری .آموزشی و دانشجویان دکتری مدیری .آموزشی یا فارغالتحصیالن
رشت مدیری .آموزشی شاغ در آموزشوپرورش ،مدیران ،معاونین آموزشی و معلمان شاخص
مدارس ابتدایی شهرستانهای استان یهران بر مبنای مصاحب های نیم ساختاریافت 1و عمیق
دو پرسش اساسی را مطرح شد:
 -1پیشایندهای جامع یادگیرنده حرف ای در مدارس ابتدایی شهرستانهای استان یهران ،چ
میباشند؟
 -6پسایندهای جامع یادگیرنده حرف ای در مدارس ابتدایی شهرستانهای استان یهران ،چ
میباشند؟
چارچوب نظری و پیشینه پژوهش
با شروع یلییر و یحوالت سریع در جوامع و نایوانی سازمانها در هماهنگی و حرک .با این
یلییرات و یحوالت اندیشمندان حوزه مدیری .را ب یفکر چالشبرانگیز برای پیدا کردن راهح
جدید وادار کرد شروع آغازین این چالش ،ظهور مفهوم یادگیری سازمانی 6بود درنتیج
سازمانها در مسیر هماهنگی و سازگاری با محیط و پذیرش یلییرات و یحوالت حرک .کردند
ولی این فقط یک مقدم برای یحوالت بیشتر بود در ادام یکی از مهمیرین و اثربخشیرین
رویکردها ،برای ایجاد فرآیند یادگیری مداوم در سازمانها ،یعنی رویکرد سازمانهای یادگیرنده
ایجاد و یوسع یاف .ازنظر ) (Senge,1990سازمان یادگیرنده ،سازمانی اس .ک با استفاده از
افراد ،ارزشها و سایر خرده سیستمها و با یکی بر یجرب هایی ک ب دس .میآورد ،ب طور
پیوست عملکرد خود را یلییر و آن را بهبود میبخشد درنتیج این الزامات در طول ده 1099
و اوای ده  ،1009کشورهای پیشرفت بیشتر ب سوی استانداردسازی 3ک یأکید زیادی بر باال
بردن یوانایی دانش آموزان در ریاضیات ،علوم ،زبانهای خارج و علوم اجتماعی داشتند ،حرک.
کردند )(Hargreaves, 2011
ب اعتقاد ) (Harris & Muijs,2005با استناد ب پژوهشهای انجامشده ،استانداردسازی
بیروح ،عمدیاً موجی از موفقی .در ایجاد یلییر سیستمی در بسیاری از کشورها را ب همراه
داشت و ب ندرت موجب یحقق ب اصالحات چشمگیری در وضعی .مدرس و دانش آموزان شده
1.Sime-Structured
2.Organizational learning
3.Standardization
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اس .پیامدی جز یمرکزگرایی ،انزوای بیشتر معلمان و جمود فعالی.های آموزشی ب همراه
نداشت اس .درنتیج با مطالعات بیشتر پژوهشگران ،رویکرد جدیدی ب منظور یبدی مدرس ب
سازمانی یادگیرنده ک همان «جامع یادگیرنده حرف ای» اس ،.یوسع یاف .اما با این یوصیف،
بررسی پیشین و ادبیات پژوهشهای مریبط بیانگر آن اس .ک یعریفی ک در دیدگاه
) (DuFour, Rebecca & Many, 2010در خصوص جامع یادگیرنده حرف ای ارائ شده
اس ،.در بین پژوهشگران ،بیشتر مدنظر و مورد اقبال بوده اس .اینگون بیانشده اس .ک در
این جامع ؛ معلمان برای کار ب صورت جمعی گرد هم میآیند ،ب منظور رسیدن ب نتایج بهتر در
قبال دانشآموزانشان ،در فرایندهای جاری و مستمر نظیر یحقیق جمعی و فعالی.های
مشارکتی ،شرک .میکنند
در مورد جامع یادگیرنده حرف ای ) (Kruse, Louis & Bryk,1995را با یوج ب
پژوهشهایی انجامشده ،مفهومسازی کردهاند و برای آن هف .بُعد اصلی ک شام  -1:ارزشها و
دیدگاههای مشترک -6،مسئولی .جمعی -3،پژوهش حرف ای اندیشمندان  -4،1همکاری و
مشارک -5،.یشویق یادگیری مشارکتی همانند یادگیری فردی-2،اعتماد ،احترام و حمای.
متقاب در میان کارکنان-7 ،پذیرش در جمع و گروه ،یعیین و برای یبدی مدرس ب جامع
یادگیرنده حرف ای برای هریک از ابعاد مذکور ،پیشایندهایی ضروری دانست اند الگوی جامع
یادگیرنده حرف ای یدوینشده یوسط ) (Hord,1997ب لحاظ جامعی ،.در ادبیات جامع
یادگیرنده حرف ای از اهمی .و جایگاه ویژهای برخورد اس .او پنج بُعد برای جامع یادگیرنده
حرف ای در نظرمی گیرد ک عبارتاند از-1 :رهبری حمایتی و مشارکتی و یوزیعی-6،یادگیری
مشارکتی و کاربرد آن -3 ،ارزشها و چشمانداز مشترک-4 ،ایجاد و گسترش شرایط و
موقعی.های حمایتی ازلحاظ ساختار و روابط انسانی -5 ،دانش و یجرب فردی ب اشتراک
گذاشت شد).(Hord & Sommers, 2008
ب اعتقاد ) (DuFour & Eaker,2008جامع یادگیرنده حرف ای ویژگیهای خاص خود
را دارد عبارتاند از-1:مأموری ،.ارزشها ،اهداف مشترک-6،یادگیری ب عنوان چاشنی یحول در
ییمهای همکاری -3،یأکید بر یجار عملی در ییمهای همکاری -4،روشن بودن و عملیایی
اهداف ،برنام ها و فعالی.ها-5،مشخص بودن وظایف ییمهای یادگیری -2،بهبود مستمر و نتیج
محور بودن ییمهای یادگیری با یوج ب مدلها و دیدگاههای مختلف در مورد رویکرد جامع
یادگیرنده حرف ای و نقش آن در یبدی مدرس ب محیطی مناسب برای یادگیری ،رشد و یوسع
1.Reflective professional inquiry
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حرف ا ی معلمان و همچنین رشد و پیشرف .یادگیری دانش آموزان و یبدی مدرس ب محیطی
پویا ،اندیشمندان و نظری پردازان مانند )King & ; Jinnifer,2007 ; Greer,2012
; Mitchell & Sackney , 2000 ; Shulman,1997 ; Little , Newman, 2001
; (Aydin, Hakan & Jeffrey & Stoll & Louis,2006 ; Jayme,2016 2003
;  Bulent ,2015پیشایندهایی را با یوج ب ابعاد ،مؤلف ها و نشانگرهایشان بیان کردند ک
عبارتاند از :همکاری و یعام مستمر ،خودارزیابی مستمر فعالی.ها ،یأکید بر یادگیری
مشارکتی و مدیری .دانش ،پژوهش حرف ای اندیشمندان  ،یأکید بر جنب های انسانی در رهبری،
اقتدار معلم در جهات مختلف ،گفتگوی مستمر با افراد باصالحی .ب منظور ح نقاط ضعف
فردی و گروهی ،یوانایی یشکی ییم و استفاده از مزایای آن ،احساس آرامش ،اعتماد  ،همکاری
و یعام مثب .در محیط کار ،یمرکز بر نتایج و پیشرف .دانش آموزان ،رهبری یوزیعی ،حمایتی
و مشارکتی ،یوج ب باف .فرهنگی مدرس  ،یوج ب نقش ابعاد وانداده مدرس  ،جه.گیری
مناسب افراد نسب .ب یلییرات فرهنگی ،یعام مطلو با ذینفعان ،ایجاد شبک های یادگیری،
یوانایی در جلب حمای .از بیرون مدرس و اطمینان از وقوع یادَگیری حرف ای در یمام سطوح
ب دنبال استفاده درس .و مناسب از رویکرد جامع یادگیرنده حرف ای نت ایج و پس ایندهای
جالبی در مدارس کش ورهای متع دد مخصوص اً در ای االتمتح ده آمریک ا مش اهدهش ده اس .
پژوهشگران زیادی عالق مند شدند آنه ا را از زوای ای مختل ف موردنق د و بررس ی ق رار دهن د
پژوهشگرانی مانن د )Fullan ,2011 ; DuFour & Eaker, 2008 ; Darling ,1996
; Mitchell & ; Hord & Sommers,2008 ; Kruse , Louis & Bryk ,1995
(McLaughlin & Talbert ,2006 ; Stoll & Louis ,2006 ; Sackney,2000
از فرهنگهای جدیدی در مدارس سخن میگویند ک فعالی  .معلم ان مبتن ی ب ر مش ارک .و
یادگیری جمعی اس .پیوستگی و انسجام بین راهبردهای بهبود ،وجود دارد احساس مسئولی،.
رشد حرف ای ،یعلق ،یعهد سازمانی  ،خشنودی و رضای .شللی در سطح مطلو و باال میباشند
پژوهشهای انجامشده در این مورد ،نشان م یده د اس تفاده از رویک رد جامع یادگیرن ده
حرف ای در مدارس با یوج ب باف .فرهنگی و شرایط حاکم ،نتایج بس یار خ وبی ب رای معلم ان
داشت اس.(Carina, Claire & Brendan, 2016).
روششناسی
در این پژوهش ب منظور درک بهتر از پیش ایندها و پس ایندهای جامع یادگیرن ده حرف ای در
م دارس ابت دایی شهرس تانه ای اس تان یه ران از رویک رد کیف ی از راهب رد پدیدارشناس ی

دو فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت مدرسه

دوره ششم ،شمارة اول ،بهار و تابستان 701  7931

استفادهشده اس .پ ژوهش کیف ی در ص وریی بک ار م یرود ک بخ واهیم ی ک پدی ده را از
جه.های گوناگون موردمطالع و بررسی قرار دهیم این پژوهش با دادههایی سروکار دارد ک
واقعی.های موردمطالع را ب صورت کالم ی ،یص ویری و ی ا مانن د آن نمای ان ک رده و م ورد
یحلی قرار میدهد جامع پژوهش شام اسایید مدیری .آموزش ی دانش گاهه ای اس تانه ای
یهران و البرز ،دانشجویان یا فارغالتحصیالن مدیری .آموزش شاغ در آموزشوپرورش و مدیران،
معاون آموزشی و معلمان شاخص در مدارس ابتدایی شهرستانهای استان یهران بودند ب اعتقاد
) (Alvani , Danaeifar & Azar, 2006در پ ژوهش کیف ی ،اس تفاده از من ابع چندگان
دادهها ،روایی و پایایی سازهها را افزایش میدهد
در این پژوهش نیز برای فهم بهتر و شناسایی پیشایندها و پسایندهای جامع یادگیرنده
حرف ای در مدارس ابتدایی شهرستانهای استان یهران با نمون های انتخابی از جامع مذکور،
مصاحب انجامشده اس .گردآوری دادهها از طریق نمون گیری نظری هدفمند 1انجامشده اس.
در این مطالع نیز از دیدگاههای هر س گروه ک متفاوت بودند در خصوص کشف و
شناسایی نشانگرهای مربوط ب پیشایندها و پسایندهای جامع یادگیرنده حرف ای دادههای الزم
جمعآوریشده اس.؛ بنابراین ،نمون و آگاهیدهندگان انتخابی برای این پژوهش با یوج ب
جامع موردمطالع ؛ شام  62نفر :اسایید رشت مدیری .آموزشی دانشگاههای استانهای یهران
و البرز ( 9نفر) ،دانشجویان مقطع دکتری یا فارغالتحصیالن دکتری رشت مدیری .آموزشی
شاغ در آموزشوپرورش ( 9نفر) و مدیران ،معاونین آموزشی و معلمان شاخص مدارس ابتدایی
شهرستان استان یهران ( 19نفر) ب شرح جدول شماره  1بوده ک ب صورت هدفمند و با یوج
ب قاعده اشباح نظری و ب صورت داوطلبان در پژوهش شرک .کردهاند

1.Purposeful sampling
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جدول ( :)1مشخصات مشارکتکنندگان در پژوهش
اساتید

تعداد

مدیران ،معاونین

تعداد

دانشجویان و

دانشگاه

آموزشی و معلمان

فارغالتحصیالن دکتری

(مدیریت

شاخص

مدیرت آموزشی

تعداد

آموزشی)
دانشگاه آزاد
اسالمی مالرد

1

منطق مالرد

6

دانشگاه خوارزمی

2

دانشگاه شهید
رجایی

1

منطق شهریار

6

دانشگاه بهشتی

1

دانشگاه آزاد
اسالمی کرج

6

منطق ری 1

6

آزاد اسالمی کرج

1

منطق پاکدش.

6

دانشگاه
فرهنگیان

4

اسالمشهر

6

مجموع

9

-

19

-

9

دادههای پژوهش با استفاده از مصاحب های نیم ساختاریافت و عمی ق گ ردآوری ش دند
پرسشهای اساسی برای شناسایی مقول ها در هر مصاحب اینچن ین ب ود-1 :جامع یادگیرن ده
حرف ای چ ویژگی هایی دارد؟-6چ عواملی باعث ایجاد و گسترش جامع یادگیرن ده حرف ای
می شوند؟ -3ایجاد و گسترش جامع یادگیرنده حرف ای چ پیامدهای برای معلمان دارد؟ افزون
بر این ،پرسشهای اساسی ،پژوهشگران در طول مصاحب از پرسشهای کنکاش ی ب رای درک
عمیق از پدیده موردمطالع استفاده کردهاند .فرایند یحلی دادهها استقرایی بود و دادهه ا در

س مرحل کدگذاری باز ،محوری و انتخابی یحلی شدند .جدول شماره  6چگونگی شک گیری
کدگذاری باز ،محوری و کد انتخابی یا مقول نهایی را ب عنوان نمون نشان میدهد
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جدول ( :)2نحوه شکلگیری کدباز ،کدگذاری محوری و کد انتخابی
کدهای باز استخراجشده
-1هدف مشترک و حمای .برای یحقق آن -6
اه یلییر بودن و همراهی در انجام آن  -3فراهم
کردن امکانات حمایتی
-4فراهم کردن شرایط مشارک-5 .جلب
مشارک .افراد -2یفویض وظایف ب دیگران -7
جانشین پروری -9متکی نبودن ب مدیر در
انجام امور –0قرا گرفتن در بطن کار -19
مشارک .هم در یعیین هدف -11مشارک .هم
در یصمیمگیری

کدمحوری
سبک رهبری
حمایتی،
مشارکتی و
یوزیعی

کد انتخابی
رهبری آموزشی
حامی جامع یادگیرنده
حرف ای

در این پژوهش از س روش استفادهشده اس .ک عبارتاند از-1 :بررسی و بازبینی یوسط
اعضاء( 1مصاحب شوندگان) ب منظور یحلی موارد برای پاسخ ب این سؤال ک  :آیا محقق برداش.
درستی از گفت های آنها داشت اس .یا ن ؟  -6 ،مثلث سازی( 6س سوی نگری) منابع دادهها؛
یعنی استفاده از س گروه متفاوت برای مصاحب و گردآوری دادهها -3 ،قابلی .انتقالپذیری؛
یعنی ارائ یصویر مفصلی از زمین ای ک پژوهش در آنجا شده اس .در پژوهش حاضر ،برای
محاسب پایایی کدگذاریهای انجامشده ،از روش پایایی یوافق بین دو کدگذار (یوافق درون
موضوعی) استفادهشده اس (Creswell,2003) .در این پژوهش  ،پایایی باال برای دادههای
کیفی یعنی؛ باالی هشتاد درصد گزارششده اس.
تحلیل یافتهها
الف :تحلیل یافتههای مرتبط به سؤال پژوهشی شماره  :1پیشایندهای جامعه
یادگیرنده حرفهای در مدارس ابتدایی شهرستانهای استان تهران ،چه میباشند؟
در پاسخ ب سؤال اول پژوهش در مورد یعیین نشانگرهای مریبط با پیشایندهای جامع
یادگیرنده حرف ای در مدارس ابتدایی با یحلی محتوای مصاحب  22 ،نشانگر ب دس .آمد ،با
حذف موارد یکراری و ادغام نشانگرهای نزدیک ب هم این یعداد ب  43نشانگر کاهش یاف .ک
در قالب چهار بُعد-1 :رهبری آموزش حامی جامع یادگیرنده حرف ای-6 ،فرهنگسازمانی حامی
1.Member checking
2.Data source triangulation
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جامع یادگیرنده حرف ای-3 ،یادگیری مشارکتی حامی جامع یادگیرنده حرف ای -4 ،ساختار
سازمانی حامی جامع یادگیرنده حرف ای؛ ب عنوان ابعاد مریبط با پیشایندهای جامع یادگیرنده
حرف ای یعیین و در ستون کدهای باز جدول شماره  3درج گردیده اس.
جدول ( :)3کدهای باز ،محوری و انتخابی پیشایندهای جامعه یادگیرنده حرفهای
کدهای انتخابی

کدهای محوری

رهبری
حمایتی

کدهای باز
داشتن اهداف یکسان و حمای .برای یحقق آنها
فراهم کردن شرایط یلییر و یحول و همراهی با معلمها
فراهم کردن اطالعات کلیدی برای یدریس و یادگیری بهتر
پایش مستمر موفقی .معلمها و یقدیر مناسب از آنها

رهبری آموزشی
حامی
جامعه یادگیرنده

رهبری

حرفهای

مشارکتی

رهبری
توزیعی

انسجام،
حمایت
مدیریتی،
فرهنگسازمانی

انعطافپذیری،

حامی
جامعه یادگیرنده
حرفهای

خالقیت،

وق .گذاری برای شنیدن دیدگاهها و پیشنهادها معلمها
استفاده از دیدگاهها و پیشنهادها معلمها برای ح مسائ
فراهم کردم فرص .و مکان مناسب برای مشارک.
فراهم کردن زمین های مشارک .فعال والدین
جانشین پروری و واگذاری داوطلبان اختیارات
اجازه ب معلمها برای انجام کارها ب شیوه خود
اجازه مشارک .در یصمیمگیری ب معلمها با یوج یفویض اختیار
وابست نبودن امور مدرس ب شخص مدیر با یوج ب مشارک .هم

وجود جوی حاکی از احترام و اعتماد متقاب در مدرس
نهادین شدن فرهنگ عشق ورزیدن ب یکدیگر
ضرورت داشتن محیطی شادا و امن
حاکم بودن فرهنگ عدال .و برابری ب دوراز یبعیض
یوج ب مشکالت فردی معلمان و دانش آموزان
حاکم بودن فرهنگ انعطافپذیری در محیط مدرس
یأکید بر خالقی .و ابتکار
یشویق روحی خطرپذیری معلمان در انجام وظایف
ارزش نهادن ب مقام معلمان پژوهشگر و اه مطالع
حاکم بودن فرهنگ احساس مسئولی .در برابر یادگیری دانش آموزان
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ابتکار فردی،
خطرپذیری،
الگوی ارتباطی

یادگیری
یادگیری

مشارکتی،

مشارکتی
حامی

ارزیابی

جامعه یادگیرنده

یادگیری مدار،

حرفهای
مدیریت دانش
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بین معلمان
اهمی .زیاد ارزشهای و آرمانهای مشترک
اجماع در مورد اهداف و ارزشها مدرس و داشتن احساس و نگرش
مشترکی نسب .ب آنها
یصمیمگیری بر اساس ارزشها و چشماندازهای آن.
نگاه ب اشتباهات و شکس.های معلمان ب عنوان فرص .یادگیری
فعالی .گروهی ،برای کسب نتایج موفقی.آمیز درزمین ٔ یادگیری و
پیشرف .یحصیلی دانش آموزان
یجلی و یقدیر مستمر از پیامدها و دستاوردهای ناشی از مشارک.های
گروهی معلمان
فراهم کردن شرایط و فرص .برای یادگیری فردی و گروهی همراه با بهسازی
مستمر عملکرد معلمان
ارزیابی مستمر فرایندهای یادگیری فردی و گروهی ب جای پیامدهای
آموزش
بودن فرص.های آموزش و یادگیری غیررسمی در گروههای معلمان
یالش برای بهبود وضعی .آموزشی معلمان از طریق برگزاری جلسات گروهی،
با افراد باصالحی.
یقوی .و حمای .فعالی .های گروهی و اشتراک گذاشتن یجربیات

فراهم بودن فرص .برای هم معلمان برای مشاهده فعالی.های یکدیگر و دادن
بازخوردهای الزم و مناسب
فراهم بودن فرص .یادگیری مشارکتی ،شیوه اشتراک دیدگاهها و یادگیری از
یکدیگر برای معلمان
فراهم بودن فرص .و شرایط برای ثب .یجربیات فردی و گروهی
فراهم بودن فرص .استفاده از یجربیات معلمان مدارس دیگر
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ساختار سازمانی
حامی جامعه

ساختار

یادگیرنده

ارگانیک

حرفهای

کمک ساختار مدرس ب خلق محیط یوانمند و پویا
داشتن ساختار غیرمتمرکز و انعطافپذیر و یلییر و بهبود بر اساس
شرایط
وجود اریباط مؤثر و مناسبی بین معلمان ،دانش آموزان و کلی کارکنان
غیر آموزشی در ساختار
فراهم شدن شرایط مناسب را برای رشد و یوسع حرف ای معلمان در
این ساختار
کمک سلسل مرایب ب ایجاد و گسترش روابط متقاب و پویا در بین
معلمان ،دانش آموزان و کلی کارکنان غیر آموزشی
فراهم شدن شرایط برای فعالی.های گروهی یوسط ساختار

ب :تحلیل یافتههای مرتبط به سؤال پژوهشی شماره  :2پسایندهای جامعه یادگیرنده
حرفهای در مدارس ابتدایی شهرستانهای استان تهران ،چه میباشند؟
در پاسخ ب سؤال دوم پژوهش در مورد یعیین نشانگرهای مریبط با پسایندهای جامع یادگیرنده
حرف ای در مدارس ابتدایی با یحلی محتوای مصاحب ها  ،41نشانگر ب دس .آمد ،با حذف
موارد یکراری و ادغام نشانگرهای نزدیک ب هم این یعداد ب  62نشانگر کاهش یاف .ک در قالب
س بُعد-1 :بهبود کیفی .عملکرد معلمان در جامع یادگیرنده حرف ای -6،احساس یعلق ب
شل و مدرس در جامع یادگیرنده حرف ای -3 ،احساس خشنودی از شل و مدرس در جامع
یادگیرنده حرف ای؛ ب عنوان ابعاد مریبط با پسایندهای جامع یادگیرنده حرف ای یعیین و در
ستون کدهای باز جدول شماره  4درج گردیده اس.
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جدول ( :)4کدهای باز ،محوری و انتخابی پسایندهای جامعه یادگیرنده حرفهای
کدهای

کدهای

انتخابی

محوری

کدهای باز

یصمیمگیری مناسب و برای ح مشکالت کالس
درک درس .از موقعی .و شرایط کالس
عالق ی زیاد دانش آموزان برای حضور در کالس درس

بهبود کیفیت

رضای .مدیر مدرس و والدین از عملکرد معلم

عملکرد
معلمان

عملکرد

در

مطلوب

جامعه

آموزشی و

یادگیرنده

تربیتی

حرفهای

قرار گرفتن دانش آموزان در مسیر رشد و پیشرف .یحصیلی
رابط خو معلم بادانش آموزان ،همکاران و والدین
یوانایی در خلق دانش جدید درباره یدریس و یادگیری
درک عمیق و مناسب معلم از مطالب مورد یدریس
یوانایی الزم برای الهام بخشیدن ب دانش آموزان
بکار گیری روشهای جدید یدریس و یادگیری
یبدی کالس ب محیطی برای یادگیری فردی و گروهی
قرار گرفتن معلم در مسیر رشد و یوسع حرف ای و نمود آن در رشد و پیشرف.
دانش آموزان

دلبستگی و یعهد درونی ب مدرس اهداف آن
احساس مسئولی.پذیری باالیی برای یحقق اهداف

احساس تعلق

مشکالت مدرس را بخشی از مشکالت خود دانستن

به شغل و
مدرسه

احساس

در

تعلق

کاهش انزوای معلمان و عالق زیاد ب مشارک .فعال
یالش بیشتر برای موفقی .مدرس فرایر از وظایف قانونی

جامعه

نبودن فاصل ای بین اهداف شخصی و اهداف مدرس

یادگیرنده

مهم بودن سرنوش .و موفقی .مدرس برای معلمان

حرفهای
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کاهش ف اصل ذهنی و عاطفی و احساس لذت از بودن در کنار هم

احساس

معیارهای ارزیابی واقعبینان و امید ب پیشرف .شللی

خشنودی از

امید ب کسب و بهبود مهارتهای شللی جدید

شغل و
مدرسه

احساس

در

خشنودی

جامعه
یادگیرنده

کمک ب هم دیگر در زمان مسائ و مشکالت
رضای .از شل معلمی و یشویق دیگران برای ورود ب آن
یالش برای رسیدن ب مح کار در هر شرایط
یکنواخ .و خست کننده نبودن کار و لذت بردن از آن

حرفهای

بحث و نتیجهگیری
سؤال اول پژوهش :پیشایندهای جامعه یادگیرنده حرفهای در مدارس ابتدایی
شهرستانهای استان تهران ،چه میباشند؟
بُعد اول ب شیوه رهبری آموزشی حامی جامع یادگیرنده حرف ای اشاره میکند ،درواقع بر
این نکت مهم یأکید دارد ک ایجاد جامع یادگیرنده حرف ای ،نیازمند سبک رهبری آموزشی
مناسب با ویژگیهای خاص خود اس .ک در کنار ساختار سازمانی ،فرهنگسازمانی و یادگیری
مشارکتی؛ پیشایندهای جامع یادگیرنده حرف ای را یشکی میدهند ک با یافت های برخی از

پژوهشگران مانند) DuFour, ; Stoll & Louis , 2006 ; Harris & Muijs , 2005
Shulman, ; Aydin, Hakan & Bulent, 2015 ; Rebecca. & Many ,2010
 (Jaffrey &Jayme,2016 ; McLaughlin & Talbert, 2006 ; 1997در بعضی
ابعاد  ،مؤلف ها و نشانگرها همخوانی دارد درایناریباط ب عنوان نمون یکی از مشارک.کنندگان
(استاد شماره  )5درباره سبک رهبری مناسب برای اینگون مدارس چنین بیان کرده اس :.در
این مدارس سبک رهبری حمایتی ،داشتن هدف یکسان ،پذیرش یلییر و یحول ،سبک رهبری
مشارکتی ،جلب مشارک .افراد  ،برابری و عدم یبعیض در مدرس  ،استفاده از یوانمندی هم
افراد ،سبک رهبری یفویضی ،یعویض وظایف ب دیگران و جانشین پروری ،متکی نبودن ب مدیر
در انجام امور ،قرا گرفتن در بطن کار ،گفتگو باهم و رسیدن ب اجماع در اهداف ،مشارک .هم
در یعیین هدف و مشارک ،.الزم و ضروری اس.
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بُعد دوم پیشایندهای جامع یادگیرنده حرف ای ب فرهنگسازمانی حامی جامع یادگیرنده
با ویژگیهای خاص ،حرف ای اشاره میکند ،درواقع بر این نکت مهم یأکید دارد ک یحقق این
مدرس نیازمند ب فرهنگسازمانی با ویژگیهای خاص خود اس .ک با یافت های برخی از
پژوهشگران مانند ) ; Bryk & Schneider,2002 ; Hord & Sommers, 2008
Greer ،2012 ; Harris & Muijs,2005 ; Stoll & Louis, 2006 ; Fullan,2011
; Shulman,1997 ; DuFour, Rebecca & Many,2010 ; Hargreaves, 2011
;  (Jeffrey & Jayme,2016در بعضی ابعاد  ،مؤلف ها و نشانگرها همخوانی دارد
درایناریباط ب عنوان نمون یکی از مشارک.کنندگان (دانشجوی شماره  )1درباره
فرهنگسازمانی مناسب برای اینگون مدارس چنین بیان کرده اس :.اعتماد ب همدیگر ،یوج
ب رفاه و آسایش کارکنان ،یأکید بر خطرپذیری ،خالقی .و نوآوری ،یأکید بر یفکر و پژوهش
حرف ای و اهمی .احترام ب افراد پژوهشگر ،ارزش عشق ورزیدن و احترام ب یکدیگر ،اهمی.
پایبندی ب اهداف و برنام های سازمان ،اهمی .یصمیمگیری بر اساس آرمانها و اهداف سازمان،
مهم بودن اعتماد ب صالحی .و یوانمندی افراد و پذیرش اختالفنظرها الزم و ضروری اس.
بُعد سوم پیشایندها ،ب

یادگیری مشارکتی در جامع یادگیرنده حرف ای  ،با ویژگیهای

خاص  ،اشاره دارد ک با یافت های برخی از پژوهشگران مانند )Harris & Muijs,2005
; McLaughlin & ; Hipp & Huffman, 2010 ; Stoll & Louis,2006
Jeffrey & ; Fullan,2011 ; Shulman ,1997 ; Greer, 2012 ; Talbert ,2006
 ( Jayme , 2016در بعضی ابعاد  ،مؤلف ها و نشانگرها همخوانی دارد درایناریباط ب عنوان
نمون یکی از مشارک.کنندگان (معاون آموزشی شماره  )6درباره یادگیری مشارکتی مناسب
برای اینگون مدارس چنین بیان کرده اس :.فرص .و شرایط برای مشارک .و همکاری گروهی،
دادن فرص .اشتباه ب افراد و یعام با دیگران ،یشویق یجربیات مثب .و موفق  ،فراهم شدن
فرص .یعام و انتقال یجرب برای هم  ،فراهم شدن فرص .اشتراک گذاشتن یجربیات  ،فراهم
شدن فرص .یعام بین مدارس همجوار ،برگزاری جلسات مشترک گروهی و یخصصی بین
معلمان ،دعوت از افراد متخصص درزمین ٔ یادگیری ،ارزیابی فرایند مدار و دادن بازخورد مناسب،
یشویق و یرغیب معلمان موفق درزمین ٔ یاددهی و یادگیری و ضمن خدم .را در محیط اینگون
مدرس مییوان مشاهده کرد
بُعد چهارم پیشایندها ب ساختار سازمانی حامی جامع یادگیرنده حرف ای با ویژگیهای
خاص  ،اشاره میکند ک با یافت های برخی از پژوهشگران مانند )Hord &Sommers,2008
; ; DuFour , Rebecca & Many, 2010 ; Mitchell & Sackney , 2000
; Greer ,2012 ; Stoll & Louis ,2006 ; Harris & Muijs , 2005
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( Jeffrey & Jayme ,2016 ; Shulman,1997در بعضی ابعاد  ،مؤلف ها و نشانگرها
همخوانی دارد درایناریباط ب عنوان نمون یکی از مشارک.کنندگان (مدیر شماره  )3درباره
ساختار سازمانی مناسب برای اینگون مدارس چنین بیان کرده اس :.ساختار این مدارس پویا،
انعطافپذیر ،غیرمتمرکز ،بر اساس شرایط در حال یلییر و بهبود اس .ک همان ساختار مسطح
و ارگانیکی مینامیم با یحوالت بیرون سازگار و جریان اطالعات را یسهی میکند
یافت های این پژوهش در قسم .پیشایندها ،با عنای .ب اینک یاکنون پژوهشی با این
عنوان در داخ کشور در حوزه نظام آموزشی و مدارس انجامنشده  ،کامالً جدید اس .در
بررسی و یطبیق با پژوهشهای انجامیافت در خارج از کشور مییوان گف .ک پیشایندها با یوج
ب نشانگرها ،مؤلف ها و ابعاد استخراجشده در این پژوهش ،در پژوهشهای دیگر نیز ب نوعی
بیانشده اس ،.نتایج استخراجشده در این پژوهش با یوج ب رویکرد کیفی بکار رفت  ،کامالً
نوین اس .و مشارک.کنندگان در مصاحب موارد مذکور را مورد یائید و یأکید قرار دادهاند یافت
پژوهشگران خارجی ذکرشده در برخی ابعاد  ،مؤلف ها و نشانگرها ،یافت های این پژوهش را یائید
و یأکید میکنند پژوهشگران دالی برخی یفاوتها را اختالفات فرهنگی و نظام آموزشی حاکم
در دو کشور میدانند
سؤال دوم پژوهش :پسایندهای جامعه یادگیرنده حرفهای در مدارس ابتدایی
شهرستانهای استان تهران ،چه میباشند؟
اولین بُعد در قسم .پسایندها؛ بُعد بهبود کیفی .عملکرد معلمان در مدرس حامی جامع
یادگیرنده حرف ای با ویژگیهای خاص خود ک بیانگر رشد حرف ای معلم اس ، .اشاره دارد ک
با یافت های برخی از پژوهشگران مانند )Bryk & Schneider ,2002 ; Fullan,2011
; Hord & Sommers ,2008 ; little , 2003 ; Mitchell & Sackney,2000
; Stoll & Louis ,2006 ; Fullan , 2011 ; Vescio , Ross & Adams ,2008
; (Carina , Claire & Brendan ,2016 ; Greer ,2012در بعضی ابعاد  ،مؤلف ها و
نشانگرها همخوانی دارد درایناریباط ب عنوان نمون یکی از مشارک.کنندگان (استاد شماره )7
درباره این بُعد از پسایندها برای اینگون مدارس چنین بیان کرده اس :.افزایش مهارتهای
دانش آموزان از جهات مختلف  ،بهبود روشهای یدریس و اصالح آنها ،احساس مسئولی.
جمعی بیشتر ،پیشرف .و رشد حرف ای همراه با رشد مهارتهای شناختی ،عقالنی و عاطفی
معلمان  ،روابط بهتر و صمیمان یر با دیگران در مدرس  ،کمک گرفتن از یمام امکانات برای
بهبود عملکرد و پیشرف .دانش آموزان ،یبدی مدرس ب محیط یادگیری در کنار روابط انسانی
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بهتر ،ایجاد و گسترش انگیز در خود و دانش آموزان و ایجاد و گسترش درک سیستمی از محیط
مدرس و پیوند آن با محیط بیرون
بُعد دوم پسایندها ب احساس یعلق معلم ب شل و مدرس در جامع یادگیرنده حرف ای با
ویژگیهای خاص خود در کنار دیگر ابعاد اشاره میکند ک با یافت های برخی از پژوهشگران
مانند) ; Mitchell & Sackney ,2000 ; Harris &Muijs ,2005 ; Fullan,2011
Vescio, ; Hord & Sommers , 2008 ; Dufour , Rebecca & Many ,2010
; Stoll & Louis , 2006 ; Greer, 2012 ; Ross & Adams , 2008
 (Carina , Claire & Brendan,2016در بعضی ابعاد  ،مؤلف ها و نشانگرها همخوانی
دارد درایناریباط ب عنوان نمون یکی از مشارک.کنندگان (دانشجوی شماره  )1درباره این بُعد از
پسایندها برای اینگون مدارس چنین بیان کرده اس :.در این مدارس یعلق و یعهد بیشتر ب
مدرس و همکاران ،احساس مسئولی .و یالش برای انجام امور فرایر از وظایف محول  ،همسویی
بین اهداف فردی با اهداف سازمانی و بین موفقی .فردی با موفقی .سازمانی ،دفاع از مدرس و
عملکرد آن در یمام مراح  ،دلبستگی بیشتر ب مدرس و همکاران و درنهای .مدرس را بخشی
از وجود خود میداند بُعد سوم پسایندها ب احساس خشنودی معلم از شل و مدرس در مدرس
حامی جامع یادگیرنده حرف ای با ویژگیهای خاص خود اشاره میکند ک با یافت های برخی از
پژوهشگران مانند )McLaughlin &Talbert ,2006 ; Mitchell & Sackney,2000
; ; Fullan,2011 ; Stoll & Louis ,2006 ; Vescio, Ross & Adams, 2008
(Jeffrey & Jayme , 2016; Carina , Claire & Brendan.2016; Greer 2012
در بعضی ابعاد  ،مؤلف ها و نشانگرها همخوانی دارد درایناریباط ب عنوان نمون یکی از
مشارک.کنندگان (استاد شماره  )5درباره این بُعد از پسایندها برای اینگون مدارس چنین بیان
کرده اس :.رضای .شللی مناسب ب دلی احساس و نگرش مثب .ب محیط کار ،همکاران ،مدیر
و دانش آموزان ،رشد حرف ای مستمری ،لذت بردن از کار در مدرس و مشارک .در ح
مشکالت یکدیگر ،دعوت از دیگران برای ورود ب شل معلمی ،وجود معیارهای ارزیابی واقعی در
مدرس و احساس رضای .از نتایج این مدارس اس.
یافت های این پژوهش در قسم .پسایندها ،با عنای .ب اینک یاکنون پژوهشی با این عنوان
در داخ کشور در حوزه نظام آموزشی و مدارس انجامنشده  ،کامالً جدید اس .در بررسی و
یطبیق با پژوهشهای انجامیافت در خارج از کشور مییوان گف .ک پسایندها با یوج ب
نشانگرها  ،مؤلف ها و ابعاد استخراجشده در این پژوهش ،در پژوهشهای دیگر نیز ب نوعی
بیانشده اس ،.نتایج استخراجشده در این پژوهش با یوج ب رویکرد کیفی بکار رفت  ،کامالً
نوین اس .و مشارک.کنندگان در مصاحب موارد مذکور را مورد یائید و یأکید قرار دادهاند یافت
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پژوهشگران خارجی ذکرشده در برخی ابعاد و مؤلف ها ،یافت های این پژوهش را یائید و یأکید
میکنند پژوهشگران دالی برخی یفاوتها را اختالفات فرهنگی و نظام آموزشی حاکم در دو
کشور میدانند با یوج ب سند یحول راهبردی نظام آموزشوپرورش رسمی و عمومی کشور در
افق چشمانداز  1494و یرسیم انتظارایی ک از مدرس با رویکرد سازمان یادگیرنده در نظر
گرفت شده ) (Ministry of Education, 2010در این پژوهش مورد یائید و یأکید
قرارگرفت اس .ابعاد و مؤلف های شناساییشده مییواند ب عنوان راهنمای عم مدیران و برنام
ریزان نظام آموزشی جه .یلییر و یحول در مدارس و یبدی آنها ب یک محیط یادگیری
مستمر ،قرار گیرند
بر اساس نتایج مطالعات ب عم آمده و مصاحب های انجامشده پیشنهادهای زیر قاب کاربس.
خواهد بود -1 :یعیین سیاس.ها ،استرایژیها ،راهبردها ،خطمشیهای و راهکارها و شیوههای
عملیایی مناسب از طریق انجام مطالع و پژوهش ،برای یحقق و پیادهسازی رویکرد جامع
یادگیرنده حرف ای در مدارس  -6برگزاری دورههای آموزشی برای ایجاد مهارتهای الزم (شیوه
مناسب رهبری آموزشی ،ایجاد فرهنگسازمانی مناسب ،رشد و یوسع یادگیری مشارکتی) برای
مدیران ،کارکنان اداری و معلمان ب منظور فراهم کردن زمین های یلییر دانش ،نگرش و رفتار
افراد مذکور برای یبدی مدارس ب جامع یادگیرنده حرف ای  -3یقوی .یادگیری مشارکتی و
مدیری .دانش از طریق ایجاد شبک های اریباطی مبتنی بر یعام و همکاری بین معلمان از
طریق بازدید از کالسهای درس یکدیگر ،بحث و گفتگو در مورد روشها و شیوههای یاددهی و
یادگیری ،یشکی کارگروههای کاری و همکاران در سطح مدرس و دعوت از اسایید و
صاحبنظران برای عضوی .در کارگروهها و دریاف .مشاورههای یخصصی برای کمک ب مدیران،
کارکنان و معلمان برای ح مشکالت مدرس و کالس درس ،اریباط بین مدارس ب منظور انتقال
یجربیات همراه با مشارک .برای ح مشکالت موجود  -4یمرکززدایی در مدارس و واگذاری
اختیارات بیشتر ،جه .یبدی ساختار مدرس ب ساختاری ارگانیک ،غیرمتمرکز ،خالق ،پویا،
انعطافپذیر ک یسهی کننده اریباطات و جریان اطالعات باشد -5برنام ریزی دقیق و عملیایی
ب منظور رشد و یوسع حرف ای و بهبود مستمر عملکرد معلمان ب منظور اریقاء یوانمندی
معلمان در جه .یبدی مدرس ب جامع یادگیرنده حرف ای  -2ایجاد شرایط مناسب در مدرس
ب منظور باال بردن احساس یعلق ،خشنودی و رضای .شللی در معلمان نسب .ب محیط مدرس
و شل معلمی -7یشویق و قدردانی مستمر معنوی و مالی از عملکرد خو معلمان در راستا
یحقق اهداف و آرمانهای مدرس با یوج ب بهبود عملکرد آنها
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