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 چکیده 
-وش نمونهدر مرحله اول ر ها در دو مرحله انجام گرفت:وري دادهگردآ بود. یفياز نوع تحقيقات کپژوهش     

مصاحبه با با در مرحله دوم، و  آمدهدستبه یواحد مطالعات 41بود که  در دسترس هدفمند صورتبه يريگ

نفر مشارکت  41 یهدفمند از نوع گلوله برف صورتبه وپرورشآموزشحوزه  نظرانصاحبو  معلمانجامعه 

در بخش مصاحبه، جهت و ساخته محقق ستيلاسناد، از چک یسدر بخش برر ییروا یبررس يبرا داده شد.

، استفاده بودند نظرصاحب نهيزم نیکه در ا یتن از متخصصان 1نظرات  از سؤاالت مصاحبه ییروا نييتع

د تحليل از رویکر. دیاستفاده گرد ذارانکدگ نيب ییایاز روش پادر هر دو مرحله  ییایپا یبررس يبراگردید. 

، محوري و گزینشی صورت باز يگام، کدگذار ۳ یو در ط يکدگذار یمرحله اصل ۲(، با يزري)گل ندهیبر آنوع 

ي داراي سه احرفه يريادگیاجتماع  يهاابعاد و مؤلفهکلی نشان داد که  صورتبه آمدهدستبهنتایج . پذیرفت

 شاخص اصلی فردي، گروهی و سازمانی بود. 
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 همقدم
 يراه بهساز نیتریاصل وخود  فیوظا نیتریاتيرا از ح یها توسعه منابع انسانامروزه سازمان   

 يهايگذارهی، سرمابسيار زیادي که به همراه داردکرده و با توجه به منافع  یتلق یسازمان

از  یکیراستا  نيدر هم (.Tabatabaei, 2017) آورندیجهت به عمل م نیرا در ا ياريبس

داشته باشد، سازمان  ياژهیخود توجه و یاست به منابع انسان الزمکه  يهاسازمان

در  دييجامعه، نقش کل یاز نظام اجتماع یعنوان جزئبه وپرورشآموزشاست.  وپرورشآموزش

 ,Asadian, Ghasemzade & Gholizade) دارد گریبه نسل د یاصالح و بازسازي جامعه از نسل

 یآن جامعه بستگ تيو ترب ميتعل تيفيو ک ییبه کارآ ايجامعههر  شرفتيبقا، دوام و پ و (2017

 ندهینسل آ تيدر ترب یمهم اري، نقش بسوپرورشآموزش یرکن اصل منزلهبهدارد و معلمان 

 ترینمهممعلمان از  ژهیوبه ،یانسان ينيروشک  بدون (.Nikoraftar, 2017) دارندعهدهکشور بر 

موقعيت مطلوب در تحقق  جادیا يعامل برا ترینمهمو  یآموزش يهاعناصر سازنده محيط

 تیهدا تيمعلمان مسئول (.Borhani, Dehghani & Samadi, 2017) است یآموزش يهاهدف

و تمام  (Eazazi& Ebrahimpoor, 2017) دارندعهدهنسل را در جامعه بر  کیو پرورش 

باشد می هاآن تيموفقآموزان و دانش يريادگیبهبود  يمعلمان برا یو جمع يفرد يهاتالش

(Balyer, Karatas & Alci, 2015.) و  یآموزش ستميس کیدر  رييو تغ شرفتيپ نيهمچن

از  یکی تنهانهمعلمان،  لذا (.Cartea, 2017) به معلمان دارد یآموزان بستگدانش ندهیآ تيموفق

عامل  ترینمهمهستند بلکه  یآموزش يهاستميمنظور بهبود سبه رييتغ ازمنديعوامل ن

 نیبنابرا(. Akhondi, & Safaeimovahed, 2015) شوندیمحسوب م زين رييتغ يجادکنندهیا

 هدافپرتالش و متعهد هستند و تحقق ا یانسان يروين ازمندين شيازپشيبامروزه مدارس 

 ,hassani) تالش و همت معلمان دانست درگرو دیبا گرید زياز هر چ شيرا ب وپرورشآموزش

Mostafanezhad, Mostafanezhad & Shohodi, 2015.) مدارس در  رانیمنظور مد نيبه هم

 يريادگیاصالحات در مدرسه و بهبود  يسازادهيو پ یاساس يهاتيبه موفق دنيرس يتالش برا

لذا الزم است در جهت توسعه و  (.veelen, Sleegers, & Endedijk,2017) باشندیمعلمان م

 ياژهیمعلمان توجه و يهاو خواسته ازهايشود و به ن برداشته یاساس يهامعلمان گام يتوانمند

از  یکتا معلمان بتوانند در دنياي متغير امروزي به موفقيت دست پيدا کنند. یمبذول شود. 

و تأثير بسيار مهمی در پيشرفت معلمان دارد  باشدیم مهم اريکه در ارتباط با معلمان بس یعوامل

 باشد.در ميان معلمان  می 4ايوجود اجتماعات یادگيري حرفه

                                                             
1. professional learning community 
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 شودمی باعث که است و منسجمی اثربخش اجتماع یک گرتوصيف اي،یادگيري حرفه اجتماع

 اصيل شکلی و به دیگران، با تعامل و مشارکت طریق از یعنی اسلوب اجتماعی، یک در یادگيري

 تیتقو يمتوسط برا ایگسترده  يريادگی ندیفرا کی ياحرفه يريادگیاجتماع دهد.  رخ واقعی و

در بهبود  یتوجهقابل ريو تأث باشدیم يکار طيمربوط به شغل در مح فیوظا نيدر ب يهمکار

هدف مشترک شکل  کیبر اساس که  (Mohd Tahir, et al, 2013) دارد یعملکرد منابع انسان

 Gandomi) کنندیم فیآن را تعر يمکان مشترک و اهداف آن، حدود و مرزها کینه  رديگیم

& Sajadi, 2016.)  یبهبود عملکرد آموزش يبرارویکردي  عنوانبه ياحرفه يريادگی اجتماع 

 ییتواناو  (Hudsen, 2015) شودیآموزان در نظر گرفته مدانش يريادگافزایش یمعلمان و 

 کي یاحرفه يريادگیجوامع همچنين اینکه است.  یجمع صورتبه يکار طيحدر م يريادگی

از   (.Vilen, 2017) باشدیم هاتيو انجام مسئول راتييمقابله مؤثر با تغ يمهم برا ازينشيپ

است که منجر به بهبود مداوم مدرسه  ییربنایز راتييشامل تغ ياحرفه يريادگیاجتماع رو این

 يريادگی يارتقا يبرا یتيظرف عنوانبهو  (Jones, Stall & Yarbrough, 2013) شودیم

 .شودیآموزان و معلمان در نظر گرفته مدانش

تا  یگروه کوچک در موسسه آموزش کیاز افراد درون  يدامنه محدود تواندیم يريادگی جامعه  

 ر جوامعد معلمان (.karimrnasr, & sharifi, 2012) را شامل شود یجهان يريادگیجامعه 

. دارند همکاري باهم جدید ايحرفه دانش توليد و کسب منظوربه موفق ايحرفه یادگيرنده

 ايحرفه یادگيري بر بلکه تمرکز است ییتنهابه معلم هر یادگيري بر فقطنه جوامع این در تمرکز

 ,Terner, Et al) باشندمی دانش جمعی بر متمرکز که است منسجم هايگروه از بافتی درون

معلمان  یبهبود عملکرد آموزش يبرا يالهيوس عنوانبه ياحرفه يريادگیجوامع بنابراین (. 2017

 گریکه با د یو معلمان زمان (Hudsen, 2015) شودیآموزان در نظر گرفته مدانش يريادگیو 

رند و به اشتراک بگذا گریکدیرا با  هادهیکه ا آموزندیبهتر م پردازندیم يريادگیمعلمان به 

 يازهايبر ن ميت کیعنوان حل کنند و به باهممشکالت را  دیبا مانکنند. معل يهمکار

 توانندیم ياحرفه يريادگیجوامع  نیبنابرا (.Carter, 2017) آموزان خود تمرکز کننددانش

و  ياحرفه ،یانسان هیسرما شیمعلمان فراهم کنند که منجر به افزا يبرا يداریپا يایمزا

 مأموریتتعهد به  شیمعلمان، افزا انيباعث کاهش انزوا در م توانندیم نيشود، همچن یاجتماع

  (.Wilson, 2016) مشترک شوند يهاتيو اهداف مدرسه و مسئول

 براي پذیرانعطاف و مشارکتی کاري هايمحيط نظير هاییویژگی با ايحرفه یادگيرنده جوامع

 هاسازمان سایر به نسبت معاصر جامعه در مؤثرتر دعملکر ها،چالش به ترسریع هرچه پاسخگویی

 شدن، ايحرفه یادگيرنده جامعه به تبدیل براي سازمان یک اعضاي نياز لذا. شوندمی شناخته
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 ,Pahlavan) است خودشان درباره و یادگيري درباره شده تسهيم ادراک و مشترک بينش رشد

Abdolahi, Naveebrahim & Zainabadi, 2016.) موفق  ياحرفه رندهيادگیجوامع ين همچن

در آن نقاط قوت و ضعف خود را با همکاران  توانندیکه معلمان م کنندیم جادیرا ا ییهاطيمح

را  يدیجد يهادهیو ا ندیانتخاب نما مشکالت يبرا یمشارکت يهاحلبگذارند؛ راه انيخود در م

جامعه  رهدف د نیبنابرا (.Brodie, 2014) رنديکارگبه رانيو به نفع فراگ یطور جمعبه

اي ایجاد مشارکت براي بهبود آموزش و اصالحات آموزشی است و این امر در یادگيرنده حرفه

مشارکتی و همکارانه و  صورتبهکار با یکدیگر  ها تشویق معلمان و استادان بهطول سال

 گروه این (.Pahlavansadegh, 2017) گردد، ميسر میجادشدهیااي که دانش و تجربه واسطهبه

 یعنی شوند،می برخوردار افزاییهم از کنند،می یادگيرنده فعاليت جامعه قالب در که معلمان از

 ,Godfrey) گيرندمی قرار معلمان سایر ايحرفه تیموردحما هم و کنندمی ايحرفه کمک هم

 یتمرکز اصل عنوانبه تواندیم يريادگی نکهیداشت با توجه به ا انيب توانیم تیدرنها (.2014

 رندهيادگیجامعه  نیترمناسبمدرسه،  نیشود، بنابرا دهید یمؤسسات آموزش يهاتيفعال

لذا با توجه به  (.hossinpoor, Zainabadi, Abdolahi & Abasian, 2017) است ياحرفه

 يريادگیاجتماع  هايابعاد و مؤلفه شناسایی داشت که انيب توانیم دیگرد انيکه ب یمطالب

 رودیم به شمار یآموزش طيمح تيموفق يبرا یاتيو ح يضرور يامروزه در مدارس امر يافهحر

 Hatamian, Zeinabadi, Abdollahi andی پژوهشدر  شود. ياژهیکه الزم است به آن توجه و

Abbasian (2018)اي هاي جامعه یادگيرنده حرفهبه شناسایی، طراحی و آزمون الگوي پيشایند

اند. پيشایندها در پنج بعد شامل رهبري ارس ابتدایی به شيوه پژوهش آميخته پرداختهدر مد

، یادگيري مشارکتی و ساختار سازمانی با الگوي ارتباطی در مدل یسازمانفرهنگآموزشی، 

 مفهومی خاصی شناسایی شدند.

وان با عن Hosseinpour and Zeinabadi, Abdullahi and Abbasian (2017) یپژوهشدر 

 ( انجام دادند.دارنگارانهیپژوهش پد کیمحور )پژوهش ياحرفه رندهيادگیعنوان جامعه مدرسه به

ها در قالب پنج بعد ارزش ياحرفه رندهيادگیجامعه  يهاپژوهش نشان داد که شاخص نیا جینتا

 یجمع يريادگی ،ياحرفه يهايو همکار گفتگوها ،ياحرفه رندهيادگیمشترک، معلم  يو باورها

استلزامات  ني. همچندیگرد نييمربوط به هر بعد تع يو باألخره ارتباطات و تعامالت و نشانگرها

ها حاصل از مصاحبه جیبر اساس نتا زيپژوهش محور در مدرسه ن ياحرفه رندهيادگیجامعه  جادیا

 ندیراآن در ف تيداشتن به نقش پژوهش و اهم راز باو اندعبارت هاآناز  یشد که برخ نييتب

 معلمان و نيب ياحرفه يگفتگوها تیتقو ،یجمع يريادگیتمرکز بر  ،يريادگیآموزش و 
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با  یپژوهشSteyn (2017) ی. مدرسه، ارتباط مستمر با مراکز علم ریمد یتیکارکنان، تعامل حما

 جیانجام داد. نتا ياحرفه يريادگیدر جوامع  يهمکار قیمعلمان از طر ياعنوان توسعه حرفه

 يريادگی ،يهمکار جیترو قیاز طر توانندیپژوهش نشان داد که مدارس م نیاز ا آمدهتدسبه

 يبرا ستميس جادیمداوم، ا يريادگی يهافرصت جادیکارکنان، ا انيگو در موو گفت یميت

  کنند. تیاو حما يامعلم و توسعه حرفه يريادگیاز  ،يريادگی يگذارو به اشتراک يريادگی

(2017 )Veelen & et al رهبران مدرسه در  انيدر م ياحرفه يريادگیبا عنوان  یپژوهش

نشان داد  آمدهدستبه جیو عوامل شرح کار انجام دادند. نتا يعوامل فرد ريآموزش متوسطه: تأث

 نيهمچن جیکرد. نتا ینيبشيرا پ یآموزش تيمثبت تمام چهار فعال طوربه يکه خودکارآمد

 يريادگیاز  یمثبت ینيبشي: پباشدیدوگانه م ريتأث يدارا یاجتماع تینشان داد که حما

نشان داد که  جینتا تیدرنهانمود.  ینيبشيپ یمنف صورتبهرا  يفرد يريادگیداشت و  یاجتماع

 است. ياحرفه يريادگیمدرسه و  طيمح نيدر رابطه ب يانقش واسطه يدارا يخودکارآمد

و  ريمتغ يهاطياشاره نمود که در مح نیبه ا وانتیم دیگرد انيکه ب یبا توجه به مطالب حال

 يبرا باشمیم يشماریب يهاشرفتيو پ یاساس راتييتغ جادیشاهد ا هرروزکه  يدگرگون امروز

 جادیتوجه به معلمان و ا روندیجامعه به شمار م یکه رکن اساس یآموزش يهاسازمان تيموفق

. امروزه معلمان با باشدیمو مهم  يضرور اريبس يامر هاآنرشد و توسعه  يط مناسب برایشرا

 توانندیکه نم باشندیمشکل مواجه م نیدانش و اطالعات همواره با ا عيتوجه به حجم وس

استفاده  هاآنخود از  سیتدر ندیآشنا شوند و در فرا دیبا تمام دانش و اطالعات جد ییتنهابه

به  هاآن يبرا یآموزش يهاطيرا در مح یمشکالت دیعقب ماندن معلمان از دانش جد نیا ند،ینما

شوند و نتوانند خود را  یو روان یوجود آورده است و باعث شده است معلمان دچار مشکالت روح

گردد تا معلمان بتوانند خود  ايمه یطیالزم است شرا نی. بنابراندیهماهنگ نما يامروز يايبا دن

 يريادگیاجتماع  جادیا قیاز طر تواندیمامر  نیکه ا ندیهماهنگ نما ريمتغ يايدن نیارا با 

 يهامؤلفهابعاد و  که باشدیم نیپژوهش حاضر ا سؤال ترینمهم. لذا دیبه دست آ ياحرفه

  باشند؟یچه م ياحرفه يريادگیاجتماع 

 

 مبانی نظری

 ياحرفهاجتماع یادگيري  يهایژگیو

  کنندگانشرکتتعامل ميان 

 کنندگانشرکتو تعامل ميان  ياحرفهاجتماع یادگيري کليدي در بحث  يهایژگیویکی از 

، در کنندگانشرکتویژگی مشترک ساختار دانش است. تعامل ميان  دهندهنشاناست، که 
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یکنواخت در بين اعضا صورت  طوربه. این امر شودیممنعکس  هاآنبين  يگفتگومشارکت و 

پرداخته و بقيه اعضاي گروه مشارکت یک نفر به سخنرانی طوالنی  صرفاً کهنیاو نه  رديگیم

 (. Pup & Goldman, 2016)کمتري در این امر داشته باشند 

  هادهیابررسی 

و  رديگیمقرار  یموردبررس هادهیا، ميزانی است که ياحرفهویژگی دوم مبحث اجتماع یادگيري 

اجتماع  يهاشارزبعد بهبود ایده در ساختار دانش است. عالوه بر این  دهندهنشاناین امر 

 یموردبررس، مفاهيم و مشکالتی است که سؤاالتو همچنين  موردبحثبرگرفته از موضوعات 

 ياحرفه. اگرچه اصطالحات متفاوت است، اما محققان حوزه اجتماع یادگيري رديگیمقرار 

 هايصحبتبين  Kinz et al(2015) و Nelson et al (2010) , Crespo(2006) همچون

تمرکز  هاایده.  گفتمان اکتشافی بر روي بررسی جمعی اندشدهسيري تمایز قائل اکتشافی و تف

ي هاایدهتوسط گروه و بررسی  توليدشدهي هاایدهمشترک و تعریف  هايپرسشدارد و شامل 

 & Nelson, Deuel, Slavit) انتقادي و بر پایه دانش است صورتبهجایگزین است که 

Kennedy, 2010 .) نامطمئن توصيف کرد که متمرکز بر  فرضپيش عنوانبه انتومیاین را

بهبود ایده است. در مقابل،  منظوربههماهنگی  درنتيجهبازنگري مشترک و درک عقاید و 

و شامل بحث تفصيلی روایت، شرح،  شودنمیرا شامل  هاایدهگفتمان توصيفی، بررسی دقيق 

 (.  Pop & Goldman, 2016) تفسير فردي از وقایع و بدون اختالف است
 

وجود پنج نوع گفتمان اکتشافی  دهندهنشان ايحرفهیادگيري  اجتماعبررسی ادبيات حوزه 

 .1و توضيح تفکر 1، مذاکره۳هاپيشنهاد، تعریف ۲، ارائه پيشنهاد4کردن سؤال: باشدمی

o ي اعضاي گروه هاایدهد به تشریح، روشن کردن و یا گسترش توانمیکردن  سؤال

که توضيحات و شکل عميق استدالل را با یادگيري  سؤاالتی ویژهبهکمک کند؛ 

 . کندمیمرتبط 

o در تالش  کنندگانشرکت، بيان ایده براي گروه با این فرض است که هاپيشنهاد

در  گيريتصميمبراي ایجاد یک درک مشترک در مورد یک مسئله مفهومی و یا 

راي ایجاد دانش جمعی ضروري ب هاپيشنهاد. ارائه باشدمیمورد یک عمل خاص 

                                                             
1. questioning 

2. proposing 

3. elaborating proposals 

4. negotiating 

5. explaining thinking 
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در ابتدا ارائه شوند تا از طریق همکاري ابتدا توسعه و  هاایدهاست، زیرا باید 

 بهبود پيدا کنند. 

o  ي موجود همچون ارائه هاایده، شامل تدوین هاپيشنهاد: تعریف هاپيشنهادتعریف

مجدد، و بازخوانی یک پيشنهاد است. اصالح/ ویرایش  تجدیدنظرو یا  هامثال

براي دعوت  کنندهتسهيلکه  شودمیبراي اعضاي گروه شناخته  راهیک عنوانبه

 . باشدمیتفسير و یا بازسازي ایده اوليه  منظوربهاز دیگران 

o  از  هاایدهمذاکره: مذاکره شامل حل اختالفات و تعيين سطح توافق در مورد

ي هاایدهو یا ارائه  ي موجودهاایدهنظير، مخالفت، چالش با  هاییحرکتطریق 

 عنوانبهجایگزین است.بسياري از مطالعات بيانگر آن است که حرکت مذاکرات، 

، اعضاي گروه به بررسی هاییحرکتترویج ایجاد دانش است، زیرا در چنين 

مشغول بوده و با همکاري با یکدیگر به اجماع نظر در مورد  هاایدهانتقادي از 

 .رسندمیموضوعات پيچيده 

o د شامل ارائه منطق توانمیضيح تفکر: حرکت توضيح دادن در مورد یک تفکر تو

: چرایی صحيح بودن یک ایده(، افشاي مثالعنوانبهبراي یک پيشنهاد )

یک مسئله که  هايجنبهمفروضات یک فرد در مورد یک مفهوم و یا شناسایی 

براي  شدههارائ. نظریه این است که توضيحات بالقوه کندمیکسی آن را درک ن

و شنونده سودمند است و بسياري از تحقيقات بر رابطه بين  دهندهتوضيح

 . اندکرده تائيدتوضيح تفکرات و نتایج یادگيري فردي و گروهی را 

 پردازندمی هاایدهمشترک به بررسی  صورتبه کنندگانشرکتکه  دهدمیاین پنج حرکت نشان 

که  کندمیدر تحقيق خود بيان  Hannaford (2010). و بنابراین از ایجاد دانش آگاه هستند

 از: اندعبارتاند، که اي هفت ویژگی را در نظر گرفتهمحققان براي جوامع یادگيري حرفه

. 1. همکاري، ۳مشترک،  مأموریت. ۲ (DuFour, Eaker & DuFour, 2005). رهبري مشترک4

 DuFour, Eaker)ري عملیگي. جهت1 (DuFour, Eaker & DuFour, 2008)تحقيق جمعی

& karhanic, 2004) 6یادگيري مداوم .(DuFour, Eaker & karhanic, 2004) 7گيري . جهت

 (.DuFour, Eaker & DuFour, 2008) نتایج

 ایحرفهابعاد اجتماع یادگیری 

  اند: در نظر گرفته را زیر ابعاد ايحرفه یادگيرنده جامعه براي Cris et al (1995) در پژوهشی

 . تمرکز1تدریس  زمان . کاهش۳انعکاسی  وگوي. گفت۲مشترک هنجارهاي و ها. ارزش4

 (.Blacklock, 2009)آموزان دانش یادگيري بر جمعی
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، شدهانجام هايپژوهشبا توجه به  ايحرفه( درباره جامعه یادگيرنده 4991کروز و همکاران )

 : اندکردهرد زیر بيان کرده و براي آن هفت بعد اصلی شامل موا سازيمفهوم

. همکاري 1اندیشمندانه ايحرفه. پژوهش ۳مسئوليت جمعی .۲مشترک هايدیدگاهو  هاارزش.4

. اعتماد، احترام و حمایت متقابل 6. تشویق یادگيري گروهی همانند یادگيري فردي1و مشارکت

 (.Terner, et al, 2007). پذیرش در جمع و تيم7در ميان کارکنان

است که  شدهگرفتهدر نظر  ايحرفه( پنج بعد براي جامعه یادگيرنده 4997د)در مدل هور

 از  اندعبارت

 اندازچشمو  هاارزش. ۳. رهبري حمایتی و مشارکتی۲.یادگيري مشارکتی و کاربرد آن4

. 1ساختار و روابط انسانی ازلحاظحمایتی  هايموقعيت. ایجاد و گسترش شرایط و 1مشترک

 & Hatamian, Zainabadi, Abdolahi) شدهگذاشتهبه اشتراک  دانش و تجربه فردي

Abasian, 2018 .) 

 

 روش تحقیق
 یفيهاي کپژوهش نوعاز و  يکاربرد-يااین تحقيق از حيث هدف از نوع تحقيقات توسعه

که به دنبال  يريتفس يهاکياز تکن ياعبارت است از مجموعه یفيک قي. روش تحقباشدیم

ارتباط  یذهن ميو مفاه یاست که با معان یموضوعات گریرمز، ترجمه و ددادن، کشف  حيتوض

 در توانیم یفيک قي. از روش تحقعتيحادثه خاص در طب کیوقوع  زانيو م تيدارند؛ نه کم

پژوهش  نیاستفاده نمود. ا هاآن ليها و تحلداده يآورمانند جمع قياز تحق یمراحل مختلف

 يآورجمع ي( را مبنااديداده بن يا )با استفاده از تئورهمتون و مصاحبه ليو تحل یبررس

است: در مرحله اول،  گرفتهانجامها در دو مرحله گردآوري داده خود قرار داده است. يهاداده

 یمعلمان به بررس ياحرفه يريادگیاجتماع  يالگو يهایژگیجامع ابعاد و و ییجهت شناسا

 هدفمند صورتبهمرحله  نیدر ا يريگه شد. روش نمونهحوزه پرداخت نیموجود در ا یاسناد علم

به روش تحليل محتوا مورد و  موردبررسیو  آمدهدستبه یواحد مطالعات 41بود که  در دسترس

 قرار گرفتند. اي جمله ليتحل

 
 قرارگرفته موردبررسیهای : پژوهش1جدول 

 
 نتایج عنوان نویسنده

Pahlavan 

Sadegh(2017) 
 یادگيري، براي جمعی پذیريمسئوليت مضامين با ايحرفه یادگيرنده جامعه مستقيم تأثير بيانگر نتایجي رابطه جامعه الگوي ساختار
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اي و پایداري یادگيرنده حرفه
اي هشياري سازمانی با نقش واسطه

سازمانی: یک پژوهش آميخته در 

 نظام آموزش عالی

 چابکی، و عمل سرعت مفاهيم با ازمانیس هشياري بر ايحرفه یادگيري بر تمرکز با مشارکت
 شکست، با ذهنی دغدغه و اعتماد شناخت، توسعه و مشروط یادگيري پاسخگویی، پذیري،انعطاف

 باشدمی سازمانی پایداري گيريشکل در سازمانی هشياري مستقيم تأثير نيز ،تخصص پذیري،انعطاف

Hatamian et 

al(2018) 
 يو آزمون الگو یو طراح ییشناسا

 رندهيادگیجامعه  يندهایشايپ

 کی ،ییدر مدارس ابتدا ايحرفه

 انيدانشگاه فرهنگ خته،يپژوهش آم

نشانگر(،  4۳) سازمانیفرهنگنشانگر(،  4۲نشانگر شامل رهبري آموزشی ) 1۳پيشایندها در چهار بعد با 
 نشانگر( شناسایی شد. 6نشانگر( و ساختار سازمانی ) 4۲یادگيري مشارکتی )

Hosseinpour et 

al(2017) 
 رندهيادگیعنوان جامعه مدرسه به

پژوهش  کیمحور )پژوهش ياحرفه
 (نگارانه داریپد

 باورهاي و هاارزش بعد پنج قالب در ايحرفه یادگيرندة جامعة هايشاخص آمدهدستبه نتایج اساس بر

 باألخره و جمعی يیادگير ،ايحرفه هاي همکاري و وگوها گفت ،ايحرفه یادگيرندة معلم مشترک،
 گردید تعيين بعد هر به مربوط نشانگرهاي و تعامالت و ارتباطات

Karimi et 

al(2013) 
در  يريادگیمفهوم و مدل جامعه 

 رانیکشور ا
 دوران سراسر در یادگيري هايفرصت ایرانی یادگيري جامعه که است آن گویاي پژوهش هايیافته

 به هایشتوانمندي رشد و خود عالقه مورد نتایج به دستيابی ايبر فرد، هر تا کندمی فراهم را زندگی

 .کند مشارکت آن توسعه در بوده، اثرگذار جامعه در عالوه، به بپردازد؛ یادگيري
Pahlavan 

Sadegh et 

al(2015) 

الگوي جامعه  نييو تب یطراح

اي در نظام آموزش حرفه رندهيادگی

 یعال

 بخشالهام انگيزش اسنادي، و رفتاري آلایده تأثير مضامين با تحولی رهبري مستقيم تأثير بيانگر نتایج

 سازمانی ساختار بر و ارتباطی الگوهاي و خاطرتعلق و انسجام یعنی سازمانیفرهنگ بر فردي مالحظه و

 یادگيرندة جامعة بر و حداکثر نظارت و سازمانی مراتب سلسله صراحت و ارگانيکی هايوضعيت با

 نيز و ايحرفه یادگيري بر تمرکز با مشارکت یادگيري، براي جمعی پذیريمسئوليت ضمونم با ايحرفه
 دانشگاه گيريشکل در سازه دو تأثير و ايحرفه یادگيرندة جامعة بر سازمانیفرهنگ مستقيم تأثير

 است ايحرفه یادگيرندة جامعة عنوانبه
Abdollahi(2014)  بررسی و نقد نظریه نظارت

اي رشد حرفه  عنوانبهآموزشی 
 معلمان

 ايحرفه رشد اما است، جدیدي پارادایم گرچه محور، مشارکت ايحرفه رشد هايگروه ٔ  درزمينه

 رشد مدل یک. باشد متنوع ابعاد نظر از دتوانمی و است متفاوت مختلف، هايموقعيت در معلمان
 مدارس نيازهاي به باید. رود بکار ها قعيتمو تمام در بتواند که ندارد وجود ها مدل سایر از بهتر ايحرفه

 شود توجه فرهنگی باورهاي و معلمان و
Marofi et 

al(2015) 
استادان  یبرنامه درس کردینقش رو

 تیآن ها و رضا ايحرفهدر توسعه 

 انیدانشجو یليتحص شرفتيو پ

 برنامه به درسی برنامه ندهده انتقال از درسی برنامه در استاد رویکرد تغيير با که داد نشان پژوهش نتایج

 ساز برنامه رویکرد با استادان دانشجویان رضایت. است یافته افزایش او ايحرفه توسعه درسی، ساز

 .سياست در برنامه دهنده انتقال و درسی ریز برنامه رویکرد با استادان دانشجویان از بيشتر درسی
Zheng (2018) آموزشی، رهبري بين رابطه بررسی 

 و ايحرفه یادگيري جوامع

 معلمان خودکارآمدي

 شامل آن مورد چهار که دارد ايحرفه یادگيري اجتماع جزء پنج بر توجهی قابل تأثير آموزشی رهبري

 است بازتابنده گفتار و شده جایگزینی عمل آموزان،دانش یادگيري بر تمرکز جمعيت مشارکتی، فعاليت

 است معلم خودکارآمدي کننده بينیپيش مثبت طور به و
Veelen et al 

(2017) 
 رهبران ميان در ايحرفه یادگيري
 تأثير: متوسطه آموزش در مدرسه

 کار شرح عوامل و فردي عوامل

 بينیپيش را آموزشی فعاليت چهار تمام مثبت طور به خودکارآمدي که داد نشان آمدهدستبه نتایج
 از مثبتی بينیپيش: باشدمی دوگانه تأثير داراي اجتماعی حمایت که داد نشان همچنين نتایج. کرد

 داد نشان نتایج نهایت در. نمود بينیپيش منفی صورتبه را فردي یادگيري و داشت اجتماعی یادگيري

 است ايحرفه یادگيري و مدرسه محيط بين رابطه در ايواسطه نقش داراي خودکارآمدي که
Vescio et al 

(2008) 
 اجتماع تأثير بررسی مروري

 تدریس عمل بر ايحرفه یادگيري

 .دارد معناداري و مثبت تأثير آموزاندانش یادگيري و تدریس عمل بر ايحرفه یادگيري اجتماع که



91 ای...ای معلمان حرفههای اجتماع یادگیری حرفهابعاد و مولفه 
  

 

 آموزاندانش یادگيري و
Seymour (2017) اجتماع رهبري، نقش بررسی 

 خودکارآمدي و ايحرفه یادگيري

 را رهبري  و است پرداخته معلمان

 توزیعی لنز یک طریق از

 امر این بلکه ندارد، تاثير معلمان کارآمدي خود روي بر رهبري نقش که دهدمی نشان تحقيق این نتایج
 گيردمی صورت ايحرفه یادگيري اجتماع طریق از

Carter (2017) بين روابط موردي مطالعه عنوان 
 و ايحرفه یادگيري جوامع

 معلمان اثربخشی

 به اعتماد ایجاد معلم، عنوانبه هاآن در ظرفيت بهبود ایجاد باعث نمعلما براي یادگيري جوامع وجود
 .شودمی ايحرفه یادگيري از پشتيبانی و انزوا احساس تضعيف آموزان،دانش موفقيت نفس،

Heaton (2013) جوامع متغيرهاي بين رابطه بررسی 

 خودکارآمدي و ايحرفه یادگيري
 معلم

 .دارد وجود معناداري و مثبت رابطه معلمان خودکارآمدي و ايهحرف یادگيري جوامع متغيرهاي بين

Othman & 

Masum, (2017) 
 خودکارآمدي و ايحرفه توسعه

 مدارس در یادگيري: معلم

 اندونزي اسالمی روزيشبانه

 بر مثبتی تأثير تواندمی معلمان ايحرفه توسعه که داد نشان پژوهش این از آمدهدستبه نتایج

 از باالتري سطح ايحرفه هايصالحيت از باالتري سطح با معلمان و. باشد داشته معلمان خودکارآمدي

 دهندمی نشان خود از را اثربخشی
 

 

 وپرورشآموزشحوزه  نظرانصاحبو  معلمانبا جامعه  هاي عميقدر مرحله دوم، به مصاحبه

 نیو حجم نمونه در ا یهدفمند از نوع گلوله برف يريگپرداخته شد. روش نمونهشهر سنندج 

ها انتخاب الزم به ذکر است که در هر دو مرحله مطالعه اسناد و مصاحبه نفر بود. 41مرحله 

 یسدر بخش برر ییروا یبررس يبرانمونه تا آنجا پيش رفت که اشباع نظري حاصل گردید. 

 موردنظر يهایژگیعدم وجود ابعاد و و ایوجود  نييتع يساخته برامحقق ستيلاسناد، از چک

تن از  1نظرات  از سؤاالت مصاحبه ییروا نييدر بخش مصاحبه، جهت تعو  استفاده شد

و نظرات  شنهادهايحسب پو بر، استفاده گردید بودند نظرصاحب نهيزم نیکه در ا یمتخصصان

 ییایپا یبررس ي. برادیافراد مذکور نسبت به روشن ساختن نکات و اصطالحات مبهم اقدام گرد

همکار  کیروش، محقق از  نی. با ادیاستفاده گرد ذارانکدگ نيب ییایاز روش پاو مرحله در هر د

همکار پژوهش سه سند را انتخاب و  نیپژوهش )کدگذار( استفاده کرد. سپس محقق همراه ا

جدول که نتایج نشان از پایایی بين کدگذاران داشت.  کردند يتوسط همکار پژوهش کدگذار

 . دهدیمورد مصاحبه پژوهش حاضر را نشان م يط به نمونه آماراطالعات مربو 4شماره 

 

 

 



  99 9911بهار  اول، شماره، هشتمدوره                                                             فصلنامه علمی مدیریت مدرسه                  

 

 شوندگانمصاحبه: اطالعات مربوط به 4جدول 

 ردیف جنسیت سن )سال( تحصیالت سنوات خدمت

 4 مرد سال 11 دکتري سال ۲۲

 ۲ مرد سال ۳۲ دکتري سال 1

 ۳ زن سال ۳1 کارشناسی ارشد سال 8

 1 زن سال ۳7 دکتري سال 44

 1 مرد سال 11 کارشناسی الس ۲2

 6 مرد سال 14 کارشناسی ارشد سال ۲8

 7 مرد سال 11 کارشناسی سال ۲۲

 8 زن سال 16 کارشناسی ارشد سال ۲۲

 9 زن سال 14 کارشناسی سال 49

 42 مرد سال ۳9 دکتري سال 46

 44 زن سال ۳7 دکتري سال 4۲

 4۲ مرد سال 12 کارشناسی ارشد سال 47

 4۳ مرد سال 18 ناسی ارشدکارش سال ۲6

 41 زن سال 1۳ کارشناس ارشد سال ۲4

 41 زن سال ۳1 کارشناسی ارشد سال 4۲

 

 يهامیبا پاراد ادينظریة داده بنرویکرد برآینده بود.  بر اساسرویکرد تحليل در هر دو مرحله 

( 4از:  اندعبارت هاآن ترینمهمکه  ،گيردمیقرار  برداريبهرهمورد  یگوناگون يکردهایمتعدد و رو

 نی. ا"انهیساخت گرا کردی( رو۳ نده؛یبر آ ای ۲يزريگل کردی( رو۲؛  مندنظام ای 4یاسترواس کردیرو

 کرد،یرو نیا چراکهرا دنبال نموده است،  يزريگل کردیهمان رو ایو  ندهیبر آ کردیپژوهش، رو

 جايبه کردیرو نیا درواقع. دهدیارائه م هاداده قيرا جهت تلف تريمتنوعو  ترگسترده يالگوها

 گر،ید کردیو نسبت به دو رو کندمیها، کنکاش را از بطن داده هی، نظرهادادهبه  هینظر ليتحم

 یمرحله اصل ۲(، با يزري)گل ندهیبر آ کردیرو (.hamid et al, 2012) است  ساختاریافته ريغ

( ۲؛  "باز  ي( کدگذار4از :  اندعبارتگام  ۳ نیا ؛پذیردمیگام، صورت  ۳ یو در ط کدگذاري

در  ذکرشده هايگام یبا ط زيپژوهش ن نی. در اگزینشی ي( کدگذار۳؛  محوري يکدگذار

در ادامه و در خالل  هاگام نیاز ا کی ره اتيدنبال شد جزئ ق،ياهداف تحق نده،یبر آ کردیرو

                                                             
1. Strauss 

2. Glaser 
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پژوهش،  نیدر ا هاهداد ريو تفس ليتحل ياست که در راستا ذکرشایانشده است.  حیبحث، تشر

 است.  شدهاستفادهها داده بنديطبقه يبرا 48نسخه  MAXQDA افزارينرماز 
 

 هایافته
 در ،هامصاحبهتحليل اسناد و  از حاصل هايداده آینده بر رویکرد در شد، عنوان که طورهمان

 ،تيدر واقع که را فرآیندهایی از الگویی ،تیدرنها تا شوند،می تحليل ،کدگذاري اصلی گام ۳ طی

تحليل اسناد و  از حاصل دادهاي پژوهش، این در ترتيب، بدین سازند نمودار دهد،می رخ

 کدگذاري باز، محوري و گزینشی مورد پردازش قرار گرفتند.  گام ۳ طی در ها،مصاحبه

 
 ی پژوهشهااسناد و مصاحبه لیتحل اطالعات مربوط به. 2جدول 

 اهتحلیل مصاحبه تحلیل اسناد

 تعداد هاشاخص تعداد هاشاخص

 نفر 41 متخصصين مورد مصاحبه سند 41 شدهتعداد اسناد تحليل

 ۲7۳ تعداد کدهاي باز اوليه 499 تعداد کدهاي باز اوليه

 4۲ تعداد کدهاي محوري 44 تعداد کدهاي محوري

 ۳ تعداد کدهاي گزینشی ۳ تعداد کدهاي گزینشی

  

سند تحليل شد که از  41مشاهده است در بخش تحليل اسناد، قابل ۲که در جدول  طورهمان

کد اصلی )گزینشی( حاصل گردید و در بخش  ۳کد محوري و  44کدباز،  499این اسناد، 

کد  ۳کد محوري و  4۲کدباز،  ۲7۳مصاحبه تحليل شد که از این تعداد  41ها، تحليل مصاحبه

 گزینشی استخراج گردید. 

 

  بخش اول کدگذاری اسناد

 این در کهبطوري شود،می آغاز باز، کدگذاري مرحله در نظري مقوله ظهور با محوري کدگذاري

 مفاهيم و هامقوله ۳ شماره جدول گيردمی صورت مقوله این حول هاکدگذاري مرحله،

به کد محوري  9 درمجموعبا توجه به جدول زیر . دهدمی نشان را مرحله این در آمدهدستبه

هاي هاي اوليه شناسایی شدند و از ادغام شاخصر فرایند تحليل اسناد، شاخصدآمد.   دست

 . اندشدهدر جدول زیر آورده   و مفاهيمهاي اوليه آید. شاخصمی به دستاوليه مشابه مفاهيم 
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 هاآنهای مرتبط با : شناسایی کدهای محوری و شاخص3جدول 

 ها )کدهای باز(شاخص
کد 

 محوری

مشارکت فعال،  ،یمشارکت هايتيمشارکت فعال، فعال ،يهمکار ،یو مشارکت، مشارکت، تعامل گروه يمشارکت، همکار
 رشیمشترک، پذ هايتيفعال ،یمشارکت يکار طيمح ،یجمع تياعضا، مشارکت مداوم، مسئول انيمتقابل در م یوابستگ
دانش  ،ايجمع، خلق تعامل حرفهدر  رشیپذ ت،يدر قبال مسئول ییپاسخگو ،یجمع پذیريمسئوليت ،یجمع تيمسئول

ی، جمع تيمسئول ،ايکمک حرفه ؛ايحرفه تیحما، سیدانش و تجربه، مشارکت در آموزش و تدر گذارياشتراکجمعی، 
مشترک،  يمشارکت، همکار ،يهمکار ،يهمکار ،يهمکار ،يتمرکز بر همکار ها،دهیو درک مشترک، مشارکت در ا يهمکار

، تعامالت مؤثرمتقابل، ارتباط  ی، ارتباطات، وابستگمؤثرارتباط، ارتباطات  يبرقرار ،يرهمکامشارکت فعال، تعهد به 
 ی.اجتماع

ت
رک

شا
و م

ی 
ار

مک
ه

 

درک معلم از  ،یییادگيرنده فعال، درک معلم از دانش محتوا عنوانبهمداوم، معلم  يريادگیخود،  ايتمرکز بر توسعه حرفه
 س،یبازخورد مداوم از تدر افتیدر س،یتدر يدرک معلم از راهبردها ،يريادگی هايرشد کودک، درک معلم از سبک

فعال بودن معلم در  ،يريادگیآموزش و  ندیاز فرا قيبودن، درک عم رندهيادگی  شرفت،يتوجه به رشد و پ ،يرفتار تيصالح
 يريادگیخود،  ايحرفهدرخواست بازخورد، توسعه  ،ايحرفه یآگاه ،ايفعال بودن معلم در توسعه حرفه ،يريادگی انیجر

 ،یدانش تخصص رات،ييبه تغ ستيدر برابر مقاومت ن یستادگی، اراتييتغ رشیپذ ،پذیريریسک ،ايقضاوت حرفه ،یشغل
 مداوم معلم يريادگی ط،يبا مح یاقتدار معلم، هماهنگ نيمشورت با متخصص

ه 
سع

تو
 و 

ی
اه

آگ
 

فه
حر

ی
ا

 

و  یخدمت، توسعه کم نيدر ح يريادگیمداوم،  یآموزش ییاهنماخدمت، نظارت و ر نيح يريادگی ،یاصالحات آموزش
 يريادگی هايتيتوانمند نمودن معلمان، ظرف ،يعلم و فناور کارگيريبه ،يريادگیروش و فنون  تيفيارتقا ک ،يريادگی یفيک

 سازمان

ره
دو

ی
ها

ی 
زش

مو
آ

 

-دانش يريادگیآموزان، تمرکز بر -دانش يريدگایدانش آموزان، تمرکز بر  يريادگی يکردن اهداف روشن و مشترک برا دايپ

 ندیفرا کی جادیا يها برااستفاده از داده باال، باکيفيتمشترک  یابیارز جادی،  ااجراقابلو  شدهتضمين یآموزان، برنامه درس
به  پاسخگویی آموزان،دانش يازهايتمرکز بر ن ،یبهبود مستمر، بازتاب مشکالت کالس به، تعهد ميمفاه يريادگی ییپاسخگو

 يدانش آموزان، تمرکز معلمان بر رو يريادگیو  ستدری آموزش بهبود آموزان،دانش تيآموزان، تمرکز بر موفقدانش يازهاين
 .دانش آموزان يآموزان، همکاردانش

ه 
ه ب

وج
ت

 و 
ش

وز
آم

ی
دگ

ا
ری

  ی

 ،يريادگیاف مشترک، اهداف مشترک ارزش و اهد ،مأموریتمشترک،  هايدگاهدی و هازشار مشترک، اندازچشم و هاارزش
ها و اهداف متمرکز ، ارزشاندازچشممشترک،   مأموریت مشترک، اهداف و هاارزش ها،تيمشخص بودن اهداف، برنامه و فعال

 اندازچشممشترک،  مأموریت و اندازمشترک، چشم نشيو ب مأموریتتوسعه  ،دهیسازماندانش آموزان،  يريادگیبر 
 ليها و اهداف، تسه، ارزشاندازچشم  ،مأموریت مشترک، درک مشترک، اندازچشم و هامشترک، ارزش مأموریتمشترک، 

 .مشترک يهاارزش

 و 
ف

دا
اه

شم
چ

داز
ان

ک 
تر

ش
م

 

 يريادگیاز دانش و تخصص همکاران،  يرگيبهره ،یاجتماع يريادگی ،یميت يريادگی ،یمشارکت يريادگیمتقابل،  يريادگی
 ،یجمع يريادگیبا همکاران،  يهمکار هايفرصتی، تفکر گروه ،ايحرفه هايگروه ليتشک ها،دهیا ياشترک گذار ،یجمع

مستمر  بهبودي، ريادگی يساختارها تیتقو ،يريادگی يراهبردها تیتقو ،يريادگی يندهایفرا تیمشترک، تقو گيريتصميم
همکار،  يگريمرب ،یمشارکت يرگيادی ،یجمع هايتيتوسعه فعال يريادگی يهاميت فیمشخص بودن وظا ،يريادگی هايميت

 ي.ريادگیبا تمرکز بر  يفرهنگ همکار ،یميت يريادگی

ی 
یر

دگ
یا

ی(
مع

)ج
ی

کت
ار

ش
م
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مشترک،  گيريتصميم ،یمشارکت يرهبر ،يرهبر ،یعیتوز يرهبر ،یمشارکت يرهبر ،یتیحما يرهبر ،یمشارکت يرهبر
ی  ی.عیتوز ي، رهبرمؤثر يرهبر

بر
ره

ی
کت

ار
ش

م
 

افکار،  یخود، تعال دیسؤال بردن عقا ریمختلف، ز هايدگاهیگفتگو، حضور د تیبحث و گفتگو، تقو ،یانعکاس يگفتگو
گو یگفتمان انعکاس  ،ايحرفه يگفتگو ،ياحرفه يگفتگو ،یانعکاس يگفتگو ،ايحرفه يگفتگو ،ايحرفه يگفتگو

فت
گ

 ی

اس
عک

ان
 ی

تفکر  ،انتقادي تفکر ها،به چالش عیسر یی، پاسخگول مسئلهح هايمهارت کارگيريبه، حل مسئله هايمهارتتوسعه 
ت .خود یآگاه ،يانتقاد

ار
مه

ی
ها

له 
سئ

ل م
ح

 

 تیحما ،گرحمایتساختار  ،یجمع يريادگی يندهایتوسعه فرا ،یجمع يريادگی يخلق قضا تگر،یحما سازمانیفرهنگ
معلمان،  يبه همکار قیتشو ر،یپذانعطاف يکارطيمح ،يريادگی زهيانگ تیتقو ،يريادگیبه  قیکارکنان، تشو انيمتقابل م

 تیفرهنگ مشترک، حما کی جادیا ی،و هر زمان، عدالت اجتماع جاهمهدر  يريادگی هايخلق فرصت ،يريادگیفرصت برابر 
 فرهنگ پژوهش جادیا ،یاستقرار فرهنگ مشارکت ،یفرهنگ کار گروه جیترو ،یتیحما طیشرا رنده،يادگیرهبران از جامعه 

گر مشارکتی. مدار
ایت

حم
گ 

هن
فر

 

 قيتحق ق،يباز بودن بستر تحق ،یو تجربه اشتراک قيتحق ق،يپژوهشگر بودن معلم، انجام تحق ،یو عمل یجمع قاتيتحق
 یجمع قاتيانجام تحق ،یکنون تيو واقع وهيش نیدر مورد بهتر یجمع

ور 
مح

ش 
وه

پژ

وه
گر

ن 
ود

ب
 

 

ی اسناد در مرحله اول بخش کيفی، ابعاد و بر طبق بررس 1در ادامه و با توجه به جدول 

بندي ي در  سه شاخص اصلی فردي، گروهی و سازمانی طبقهاحرفه يريادگیاجتماع  هايمؤلفه

توجه به آموزش و  ،ايو توسعه حرفه یآگاهمقوله  ۳هاي فردي گردید که شامل شاخص

و  يهمکارمقوله  1 هاي گروهی شامل؛ شاخصحل مسئله هايمهارت آموزان،دانش يريادگی

مشارکتی، گفتگوي تعاملی، پژوهش محور بودن  يريادگ، یمشترک اندازاهداف و چشم ،مشارکت

فرهنگ  ،یمشارکت ي، رهبرهاي آموزشیمقوله دوره ۳ دربرگيرندههاي سازمانی و شاخص گروه

 بود.  تگریحما
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 از بررسی اسناد پژوهش آمدهدستبهمفهومی   هایشاخص. 4جدول 

 زیر مقوله مقوله تغیرم

ابعاد و مؤلفه
ی

ها
 

اجتماع 
ی

ادگ
ری

 ی
حرفه
ا

 ی

 های فردیشاخص

 ايو توسعه حرفه یآگاه

 آموزاندانش يريادگیتوجه به آموزش و 

 حل مسئله هايمهارت

 های گروهیشاخص

 و مشارکت يهمکار

 مشترک اندازچشماهداف و 

 مشارکتی يريادگی

 یانعکاس يگفتگو

 پژوهش محور بودن گروه

 های سازمانیشاخص

 آموزشی هايدوره

 رهبري مشارکتی

 فرهنگ حمایتگر

 

 بخش دوم کدگذاری مصاحبه 
 شدهاستفاده بنياد داده نظریه از هامصاحبه از حاصل هايداده وتحليلتجزیه جهت تحقيق این در

که به روش هدفمند انتخاب  باتجربهو  نظراحبصمصاحبه با افراد 41در این راستا با انجام  است.

آمد  به دستهاي اوليه مشابه مفاهيم ها اوليه شناسایی شدند و از ادغام شاخصشدند، شاخص

 اند. آورده  شده 1در جدول شماره  و مفاهيمهاي اوليه که شاخص

 

 ها. شناسایی کدهای محوری تحلیل مصاحبه0جدول 

 هاشاخص
کد 

 محوری

 نهيبه کارگيريبه، سیتدر هايمهارتاصالح و بهبود ، سیتدر هايمهارتشناخت ي، ريادگی هايسبکاز  درک معلم

و  یآموزشيتکنولوژ ،یروانشناس يهدرزميندانش ، درک معلمان از رشد کودکي، ريادگیو  یاددهی هايروش

، آموزشیمسئول روند کيفيت، ادياتخاذ رویکردهاي انتق، پذیريمسئوليت، هاي کالس درسارتقاء فعاليت، سیتدر

توسعه توانایی ي، ريادگیبهبود آموزش و ، هاي خودتنظيمیصالحيت، کيو آکادم ينظردانش، رشد و توسعه تفکر

ه  .سیتدر هايروشدرک معلم از ، اي معلمحرفه
سع

تو
و 

ی 
اه

آگ

فه
حر

ی
ا
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بر محتوا  نييتعي، ريادگیتمرکز بر  ،آموزانشهاي دانتناسب محتوا توانایی، آموزاندانش يريادگیتمرکز بر مشکالت 

، آموزاندانش يازهايتمرکز بر ن، سیتمرکز بر مشکالت تدر، آموز محوردانش يمحتوا هيته، آموزنياز دانش اساس

آموزش و  يتمرکز بر راهبردهای، و کالس یحل مشکالت درسي، فرد يهاتفاوتاحترام به  ،آموزاندانش يتمرکز رو

، سیتدر هايروش یروزرسانبه، سیتدر ندیدر فرا ییاجرا يهابرنامهبودن  مؤثر، ورش تفکر دانش آموزانپري، ريادگی

 یچگونگ، خالقانه یسیتدر هايروشو آموزش  کارگيريبه، هاي نوین آموزشیتناسب محتوا با شيوهی، آموزش یطراح

تر کاربردي و تخصصیي، ريادگیو  یاددهی يهاروشبا  ییآشناي،  آموزش فرد ،نینو یآموزش يهاروشاستفاده از 

استفاده ، گراییدیدگاه سازنده بر اساسیادگيري ، بر حل مسائل یپژوهش مبتن هايروشاستفاده از ، نمودن آموزش

 .بر حل مسئله یو آموزش  مبتن کارگيريبه، سیتدر نینو هايروشاز 

ی 
یر

دگ
 یا

ش و
وز

آم
ه 

ه ب
وج

ت

ن
وزا

آم
ش 

دان
 

، موجود يهاچالشو  هاتيواقعپرداختن به ، افزایش تعداد معلمان محقق، پژوهش محور بودن، هاهپژوهشکدتعامل با 

حضور ، پژوهش، هاپژوهش جینتا يگذاراشتراکبه ، پژوهش يمناسب برا يبسترساز، هانمودن پژوهش يکاربرد

ش  .در مدارس یپژوهش يهاتهيکم ليتشک، پژوهشگر متخصص در مدارس
وه

پژ

ن 
ود

ر ب
حو

م

وه
گر

 

نقشه راه  ميترس، يزیربرنامه، هدف روشن، هداف مشترکادنبال کردن ، و اهداف اندازچشمروشن بودن ، يگذارهدف

 و  .مشخص بودن اهدافی، در اسناد باالدست
ف

دا
اه

شم
چ

داز
ان

ک 
تر

ش
م

 

 رانیمد، رانیاز جانب مد يريادگیاجتماعات  تيدرک اهممشارکتی،  فرهنگ، در مدارس يريادگیفرهنگ  رشیپذ

جذب ، رانیمد تیحمای، فرهنگ کار جمع قیتشو، هاانجمناز  یبانيپشتی، جمع يريادگی  قیتشو، هاگروهرهبران 

ی، فرهنگ تحولی، جمع نیاز حرکات نو یقدردانی، مشارکت فرهنگ، ايحرفه یبانيپشت، معلمان پژوهنده و متعهد

بها دادن ي، ريادگیفرهنگ  جادیا، سازمانیفرهنگ، و توسعه فرهنگ یادگيريپذیرش تغيير ي، و نوآور رييتغ قیتشو

نظام  تیحما، معلمان يريادگیاجتماعات  يارزش قائل شدن برا، حمایت معنوي و مادي، تيو خالق ينوآوربه 

 ين براارزش قائل شد، دادن به آموزش در داخل و خارج از مدرسه تياهم، یآموزشنظام  يهنجارها، وپرورشآموزش

 ي.ريادگی یفرهنگ حامي، ريادگیاجتماعات   جینتا

گر
یت

ما
 ح

گ
هن

فر
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ی، ميت تيفعال،   اطالعات يگذاراشتراک ی،مشارکت يريادگیانجمن ، پویایی گروه ،جذب مشارکت حداکثري همکاران

، معلمان تنوع، دعوت از اساتيد متخصص، همکاران یستیز يهاتجربهتوجه به ی، دست جمع يهمکار، کار گروهی
، احترام به دیگران، تقسيم مسئوليتی، رسم يهایابیارزاز قضاوت و  يعار يجو همکار جادیای، ميروابط ت

پذیرش  ،معلمان يفعال نمودن شورا، جذب مشارکت حداکثري همکاران ،هاي مشترک علمی بين مدارسکارگروه

 يجلب همکار ی،آموزش يهاگروهدن فعال نمو، همکاران نيدر ب یانسجام  گروه جادیا، تنوع در افراد

، همکارانِ تيفعال،   تبادل اطالعات ،هاکانونتعامل با ، گریاز همد يريادگیفراهم کردن امکان ،  کنندگانمشارکت

ی، منابع اطالعات، بازخورد افتیدر، همکاران یسواد علم يارتقا، هاشهیاندپرورش ، تيم يوجود یک رهبر برا

از افراد  يمندبهرهی، منابع اطالعات صيتخص، و تعامل باال یکیحس نزد ،اعضا ید اطالعاتسوا، ياحرفهگفتگوهاي 

، تبادل سریع تجارب، مدارس نيارتباطات ب يبرقرار، و دانش هاایده يگذاراشتراک، روزبهدانش و اطالعات  يدارا

استفاده از ، ثبت و ضبط تجاربي، ريادگی ندیدر فرا رندهيادگیشرکت فعال ، زبان مشترک  جادیا، و مشارکت يهمکار

 .مدرسه يهدفمند جلسات شورا يبرگزار، متخصص در مدارس ديدعوت از اسات، باسابقهتجربه معلمان 

ی
کت

ار
ش

ی م
یر

دگ
یا

 

تغيير ي، ساختار ییتمرکززدا، ديو مف يکاربرد يمحتواها نیتدویی، تمرکززدا، حاکم بودن فضاي علمی و پویا

ی،  آزادي عمل، نظام آموزش ییتمرکززدا، فضاي علمی پویا، هاي درسی ناکارآمدبرنامه حذف، محتواي آموزشی کتب

دادن استقالل ، دادن استقالل عمل آموزشی، اي معلماناستقالل حرفهی، درس يهاکتابکاهش حجم مطالب و 

، آزادي عمل معلمان، ، معلم محوريبه معلمان ارياخت ضیتفو، نيروت يهانظارتبرداشتن ، به کارکنان مدارس ینسب

، ایپو یطيمح جادیا ی،نبود ساختار سلسله مراتبدر مدارس،  تمرکززداییی،تمرکززدایی، درس هايبرنامه ینقد و بررس
 یبرنامه درس، مدارس يآزاد، هاي مدارس با نياز جوامعمناسب بودن آموزش، به مدارس یدادن استقالل نسب

، جامعه يازهايمتناسب با ن یکتب درس رييتغیی، به تمرکززدا وهيش رييتغ ،جامعه و بازار کار اتیمتناسب با ضرور

 رييتغي،  تالش در جهت مدرسه محور ی،و محل یدر نظر گرفتن فرهنگ مل، جامعه بافرهنگمتناسب بودن آموزش 

 ،مدارس ییایپوي، مدرسه محور ،محور قرار گرفتن مدرسه ،موجود يازهايمتناسب با ن یکتب درس يمحتوا

از معلمان  ینظرخواه، ایجاد کارگروه تحليل محتوا، تناسب محتوا با نيازهاي جامعه،  وپرورشآموزشرکززدایی در تم

، مدرسه محوري، مدارس ییتمرکززدادرسی بومی، برنامه، تهيه هاي درسیتغيير در برنامهی، کتب درس نیدر تدو

 مدیریت مدرسه محور،

ی
دای

زز
رک

تم
 

هاي مشترک علمی بين کارگروه ،به مباحث و موضوعات دهیسازماني، ريادگی يهاتماعاجچارچوب حضور در  نیتدو

بودن  مندنظامي، ريادگی يهااجتماعبودن  یعلمی، ساختار تحولي، ريادگیبه اجتماعات  یبخش تیهو، مدارس

فلسفه   نييتبي،  فشار نهاد ي،ريادگی يهااجتماع نمودن ساختارندي، ساختار مشارکتی، ريادگی يهااجتماع

ي، ريادگیانسجام ساختار اجتماعات ، معلمان يريادگیساختارمند نمودن اجتماعات ، معلمان يبرا يريادگیاجتماعات 

 ي.ريادگیبه اجتماعات  یبخش تیهو

ام
نظ

ن 
ود

نم
د 

من
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یر
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 یا
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ا
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برگزاري  ،مدتکوتاههاي ضمن خدمت برگزاري دوره، تربيت نيروي متخصص، ايتوسعه حرفه يهافرصت تیهدا

، توانا و کارآمد معلمانتيترب، تربيت نيروي متخصص، برگزاري سمينار در حوزه تعليم و تربيت،  هاي  آموزشیکارگاه

هاي ضمن دوره ،هابرنامهبودن  يو کاربرد يکارآمد، ازهايمتناسب بودن آموزش با ن، بودن مباحث تيبر واقع یمبتن

 یعلم يادهايالمپ يبرگزار، تمام معلمان ياي برار نظر گرفتن فرصت توسعه حرفهد،  هاشیهما يبرگزار ،خدمت

اي فرصت توسعه حرفه ینيبشيپی، گروه يريادگی يفضا جادیا، متنوع یآموزش هايدوره يبرگزار، معلمان يبرا

برگزاري ، متضمن خد يهاآموزشآموزشی،  هايدوره، تيو ترب ميمرتبط با تعل ينارهايسم يبرگزار، معلمان

 ی.آموزش يهاکارگاه يبرگزار ،هاي آموزشیدوره

ره
دو

ی
ش

وز
آم

ی 
ها

 

ي، از پرورش حس سودمند؛ انگيزه درونی، زهيانگ يحفظ و ارتقا، انگيزه، داشتن انگيزه کافی، عالقه به حرفه معلمی

رونی، انگيزه بخشی به ، انگيزه درونی و بيمعلمان زهيو حفظ انگ جادیا، زشيانگ شیافزابين بردن رخوت کاري، 

ش ، ایجاد انگيزه.داشتن انگيزه کافی، زهيباانگتالش در جهت جذب معلمان معلمان، 
یز

نگ
ا

 

ي، ريادگیدر انسجام ساختار اجتماعات  نترنتینقش ابودن،  روزبه، کارآمد یو مواد آموزش هارسانهاز  يريگبهره
، فناورانه يبسترها يسازفراهم، تباطی مبتنی بر فناوريفراهم کردن سازوکارهاي ارامکانات ارتباطی پيشرفته، 

بروز نوین،  يهايفناور، استفاده از سیتدر ندیدر فرا دیجد يهايتکنولوژ کارگيريبهلزوم اجتماعی،  يهاشبکه

 يهايفناورگسترش نوین،  يهايفناور، کاربرد فناوري، رشد استفاده از نینو يهايفناورهمکاران در حوزه  یرسان

ی .اطالعات ياستفاده از فناورنوین،  يهايفناوري، فراهم نمودن مجاز یاجتماع يهاشبکهگسترش ، نینو
ور

نا
ز ف

ه ا
اد

تف
س

ا
-

ن
وی

ی ن
ها

 

، هاي مجهز در مدارسکتابخانه، به مدارس یسرانه آموزش صيتخص، ايبرنامه توسعه حرفه يبرا یمنابع مال صيتخص

 یآموزش طيمح جادیا، ساعت کاري مناسب، ترایل آزمایشگاهی پيشرفتهمجهز کردن مدارس به وسمنابع مالی، 

 ی،منابع مال صيتخص ،ايو حرفه یشغل يارتقا يدر راستا یازاتيامت ياعطا، پایين آوردن تراکم کالسی، مناسب

ي، ماد يهازشيانگ ياعطا، اي معلمانتوسعه حرفهی،  آموزش يبا محتوا شدهدادهاختصاص  زمانمدت نيتناسب ب

 ، بسترسازي،همکاران نيتبادل اطالعات ب ياختصاص زمان برا ی،مال يهامشوقاستفاده از ، ایجاد فضاهاي آموزشی

و منافع  قاتیتشو،  بهبود دست مزد کارکنان مدارس ي،و معنو يماد ازاتيامت ياعطا،  مدارس يکتابخانه زيتجه

، تجهيز مدارس، افزایش امکانات، فضاي آموزشی مناسبها، ، مهياسازي زیرساختمتنوع يريادگی طيمح جادیاي، ماد

 انیمجر يبرا ژهیو ازيامت جادیا، زهيانگ جادیمختلف جهت ا يهااستفاده از پادش، هاي مجهز در مدارسکتابخانه

 ئهارا، منابع زمانی، حمایت مالی، معلمان ییگردهما يزمان مناسب برا ینيبشيپ، ايحرفه يريادگیمدارس  يهاطرح

، معلمان يهمکار يهانهيزمفراهم نمودن ، تخصيص بودجه، حمایت و جدیت سازمان، پاداش به حضور فعال اعضا

، داشتن زمان کافی، کنندهتیحماپاسخگو و  يريادگی طيمح جادیا، حفظ ارتباطات معلمان يبرا يانهيزم جادیا

 ی،آموزش يتالش در جهت بهبود فضا، آن يهارساختیز يسازآماده، مناسب يهارساختیزفراهم نمودن 

ی
مان

از
س

ت 
مای

ح
 

 

 هايدر مرحله دوم بخش کيفی، ابعاد و مؤلفه شدهانجامبا توجه به جدول فوق بر طبق بررسی 

ي در این بخش نيز در سه شاخص اصلی فردي، گروهی و سازمانی تهيه احرفه يريادگیاجتماع 

 يريادگیتوجه به آموزش و  ،ايسعه حرفهو تو یآگاهمقوله  1هاي فردي شامل گردید. شاخص
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مقوله  ۳هاي گروهی شامل هاي نوین بود. شاخصانگيزش و استفاده از فناوري آموزان،دانش

و  باشدمی ، پژوهش محور بودن گروهمشترک اندازچشمیادگيري مشارکتی، اهداف و 

زدایی، ، تمرکزتگری، فرهنگ حماهاي آموزشیمقوله دوره 1 دربرگيرندههاي سازمانی شاخص

 ي، حمایت سازمانی بود. ريادگی اجتماعات نمودن مندنظام

 
 های پژوهشاز بررسی مصاحبه آمدهدستبههای مفهومی  . شاخص2جدول 

 زیر مقوله مقوله متغير

ابعاد و مؤلفه
ي

ها
 

اجتماع 
ی

ادگ
ري

 ي
حرفه
ا

 ي

 هاي فرديشاخص

 ايو توسعه حرفه یآگاه
 آموزاندانش يريادگیتوجه به آموزش و 

 انگيزش
 نوین يهايفناوراستفاده از 

 هاي گروهیشاخص
 مشارکتی يريادگی

 مشترک اندازچشماهداف و 
 پژوهش محور بودن گروه

 هاي سازمانیشاخص

 آموزشی هايدوره
 فرهنگ حمایتگر

 تمرکززدایی
 مند نمودن اجتماعات یادگيرينظام

 زمانیحمایت سا

 

 

 بندی نتایج کیفیجمع

هاي تحليل اسناد و مصاحبه، بر طبق بررسی ترکيب یافته 6و  1با توجه به جداول شماره    

ي داراي سه شاخص اصلی فردي، گروهی و سازمانی احرفه يريادگیاجتماع  هايابعاد و مؤلفه

 يريادگیآموزش و  توجه به ،ايو توسعه حرفه یآگاهمقوله  1هاي فردي شامل بود. شاخص

هاي هاي نوین بود. شاخص، انگيزش و استفاده از فناوريمسئلهحل  هايمهارت آموزان،دانش

یادگيري مشارکتی، پژوهش محور بودن انداز مشترک، مقوله اهداف و چشم 1گروهی شامل 

 6 دربرگيرندههاي سازمانی باشد و شاخص، گفتگوي انعکاسی، همکاري و مشارکت میگروه

 نمودن مندنظامزدایی، ، رهبري مشارکتی، تمرکزتگری، فرهنگ حماهاي آموزشیمقوله دوره

 ي، حمایت سازمانی بود. ريادگی اجتماعات
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 هااسناد و مصاحبه لیتحل یاز بررس آمدهدستبه یهاشاخصبندی جمع. 7جدول 
 زیر مقوله مقوله متغير

ابعاد و مؤلفه
ي

ها
 

اجتماع 
ی

ادگ
ري

 ي
حرفه
ا

 ي

 هاي فرديشاخص

 ايو توسعه حرفه یآگاه
 آموزاندانش يريادگیتوجه به آموزش و 

 مسئلهحل  هايمهارت
 انگيزش

 نوین يهايفناوراستفاده از 

 هاي گروهیشاخص

 مشارکتی يريادگی
 مشترک اندازچشماهداف و 

 پژوهش محور بودن گروه
 گفتگوي انعکاسی

 رکتو مشاهمکاري 

 هاي سازمانیشاخص

 آموزشی هايدوره
 فرهنگ حمایتگر
 رهبري مشارکتی

 تمرکززدایی
 مند نمودن اجتماعات یادگيرينظام

 حمایت سازمانی

 
 

 ها(های اسناد و مصاحبه)ترکیب تحلیل ایهای اجتماع یادگیری حرفه: ابعاد و مؤلفه1نمودار 
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 گیرینتیجه
 یدر سراسر دوران زندگ رييادگیمستلزم  هاآناست که سازگاري با  یراتييعصر تغهزاره سوم    

اند که جوامع بشري داشته ظهارا اتفاقبهداخل و خارج  نظرانصاحب طیشرا نیاست. با مشاهده ا

 براي دیگربيانبه. شوند لیتبد ري،يادگیبه جوامع  دیتوسعه با طیشرا نیبه بهتر دنيبراي رس

 جمعی یادگيري فرایندهاي و هافعاليت باید هاسازمان نامطمئن، و پویا هايمحيط بر آمدن فائق

 باورهاي ماهيت و اعضاء گوناگون و جدید مبانی دانش تواندمی که بخشيده توسعه را خود

لذا امروزه (. Schechter & Atarchi, 2013) دهد مقدورات پرورش حد در را آنان شده تسهيم

تواند پيامدهاي مثبت رسد که میاي امري ضروري به نظر میري حرفهوجود جوامع یادگي

که صورت  یو تحوالت راتييبا توجه به تغ يامروز يدر جامعهبسياري را به همراه داشته باشد. 

زیرا  .باشدیم يمهم و ضرور اريدر مدارس بس ياحرفه يريادگیگرفته است وجود اجتماع 

آموزان آن دانش تبعبهگيري را به دست آورند و هاي چشمرفتتوانند پيشمعلمان می باوجودآن

پژوهش حاضر به ابعاد و  شدهانيببه توجه به مطالب  رونیازاتواناتري را نيز تحویل جامعه دهند. 

ابعاد و  نشان داد که، آمدهدستبهمعلمان پرداخت. نتایج  ايحرفه یادگيري اجتماع هايمؤلفه

باشد. سازمانی می و گروهی فردي، اصلی شاخص سه داراي ايحرفه يريیادگ اجتماع هايمؤلفه

 باشند. هایی میداراي زیر مقوله هرکدامکه 

توجه  ،ايو توسعه حرفه یآگاهمقوله  1هاي فردي شامل شاخص آمدهدستبهنتایج با توجه به 

هاي از فناوري ، انگيزش و استفادهمسئلهحل  هايمهارت آموزان،دانش يريادگیبه آموزش و 

؛ Hosseinpour et al(2017)؛ Hatamian et al(2018)هاي پژوهش نوین بود. این نتایج با یافته

Salehi et al(2015) ؛Pahlavan Sadegh et al(2015) ؛Zheng (2018)  وAstin(2017)  .همسو بود

بهبود به  ايتوسعه حرفه توان بيان داشت کهمی ايو توسعه حرفه یآگاهدر تبيين مقوله 

آموزان اشاره دانش يدرخشان برا یآموزش جینتا ديتول يمعلمان برا يهایستگیها و شامهارت

شکل گيرد زیرا معلمان  یآسانبه ايحرفه یادگيري اجتماعتواند از طریق که این امر میدارد 

هاي یکدیگر شایستگیها و بپردازند و از توانایی نظرتبادلبه بحث و  هاتوانند در این اجتماعمی

هاي الزم را آگاه شوند و نقاط ضعف خود را با همفکري همکاران خود بهبود ببخشند و توانایی

براي اداره کالس خود به بهترین شکل ممکن به دست آورند لذا در چنين شرایطی معلمان به 

و یادگيري کنند. مقوله دیگر توجه به آموزش اي دست پيدا میسطح باالیی از توسعه حرفه

اي هدف جمع شدن معلمان بهبود یادگيري باشد در جوامع یادگيري حرفهآموزان میدانش

باشند تا بتوانند مطالب کارهایی میباشد و معلمان در این اجتماعات به دنبال راهآموزان میدانش

رشد و  مناسب را براي آموزان انتقال دهند و زمينهدرسی را به بهترین شکل ممکن به دانش
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هدف اجتماع  ترینمهم هاآنآموزان و یادگيري مهيا نماید لذا توجه به دانش هاآنپيشرفت 

توان بيان می مسئلهحل  هايمهارتآید. در تبيين زیر مقوله اي به شمار مییادگيري حرفه

 یافتن جهت در است هدفمند و برتالش منطقی، آگاهانه، فرآینديداشت که مهارت حل مسئله 

اي مسائل مختلف حال زمانی که یک اجتماع یادگيري حرفه براي سازگارانه یا مؤثر هايحلاهر

توانند مسائل و مشکالت خود را در این جلسات مطرح نمایند و با کمک شکل گيرد معلمان می

ها براي مسائل و مشکالت خود برسند حلو همفکري سایر معلمان به بهترین نتایج و راه

حل مسائل و مشکالت خود در کالس درس یافتن راه دنبالمانی که معلم تنهایی به عبارتی زبه

حل مناسبی به دست آورد ولی زمانی که از فکر سایر باشد در بسياري از مواقع شاید نتواند راه

تري را پيدا کنند که به بهبود وضعيت کالس درس حل مناسبتواند راهمعلمان بهره گيرد می

توان بيان داشت که وجود اجتماعات انگيزش نيز مید. در تبيين زیر مقوله معلم کمک نمای

تا معلمان براي ادامه فعاليت خود انگيزش الزم را کسب نمایند  شودمیاي سبب یادگيري حرفه

یابد افزایش می هاآنزیرا هرچه معلمان در این اجتماعات شرکت نمایند سطح دانش و معلومات 

گردد شوند همين امر سبب میهاي جدید و نوین نيز آشنا میمان با روشو همچنين اینکه معل

و معلومات مناسبی در کالس درس  بادانشبراي ادامه فعاليت افزایش یابد زیرا  هاآنتا انگيزش 

استفاده از نهایتاً در تبيين نماید. را تقویت می هاآنشوند و همين امر انگيزش خود حاضر می

هاي نوین تواند با تمامی فناورينمی ییتنهابهتوان بيان داشت که یک معلم میهاي نوین فناوري

آموزان هاي مختلفی در امر آموزش دانشمؤثر در آموزش آشنا شود زیرا امروزه فناوري

نماید با گيرد حال زمانی که یک معلم در اجتماع یادگيري شرکت میقرار می مورداستفاده

پردازد و با جدیدترین و هاي نوین میدر ارتباط با فناوري رنظتبادلهمکاران خود به 

ترین آموزان خود مناسبشود با توجه به سطح کالس درس و دانشآشنا می هاآن نیتريکاربرد

اي نقش بسيار مهمی در نماید، لذا شرکت در اجتماعات یادگيري حرفهها را انتخاب میفناوري

 رد.هاي نوین دااستفاده از فناوري

 هايهاي گروهی بود. شاخصاي، شاخصیادگيري حرفه اجتماع شاخص اصلی دیگر الگوي

 بودن محور پژوهش مشارکتی، یادگيري مشترک، اندازچشم و اهداف مقوله 1 شامل گروهی

هاي پژوهش باشد. این نتایج با یافتهمی مشارکت و همکاري انعکاسی، گفتگوي گروه،

Hosseinpour et al(2017) ؛Pahlavan Sadegh et al(2015) ؛Salehi et al(2015) ؛Taslimi 

همسو بود. در تبيين مقوله  Carter (2017)و  Veelen et al (2017)؛ Zheng (2018)؛ (2017)

اي به این دليل توان بيان داشت که وجود اجتماع یادگيري حرفهمشترک می اندازچشم و اهداف
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انداز و هدف مشترک بيانجامد زیرا تواند به یک چشمرد میگيمشارکتی انجام می صورتبهکه 

را  هاآنبا یکدیگر بهترین  هاآننمایند و پس از تبادل هاي خود را مطرح میمعلمان دیدگاه

به دنبال رشد و تعالی  کنندهشرکتنمایند از سوي دیگر به این دليل که همه افراد انتخاب می

توانند به یک هدف و راحتی میرا بهبود ببخشند لذا به خواهند آموزش خودباشند و میمی

باشد که در تبيين آن مشارکتی می انداز مشترک دست پيدا کنند. مقوله دیگر یادگيريچشم

توان به این اشاره نمود که یادگيري مشارکتی یعنی همکاري همه افراد حاضر در امر می

آورد تا اي این شرایط را به وجود میيري حرفهیادگيري و تبع یادگرفتن از یکدیگر اجتماع یادگ

بپردازند و از یکدیگر یاد بگيرند حتی در برخی از مواقع  نظرتبادلافراد حاضر با همدیگر به 

اي، گيرند بنابراین یکی از مزایاي اجتماع یادگيري حرفهآموزان نيز یاد میمعلمان از دانش

د ارتباط مناسب ميان اعضاي جامعه به دست باشد که در سایه وجویادگيري مشارکتی می

اجتماع است که در تبيين آن  بودن محور هاي شاخص گروهی پژوهشآید. از دیگر مقولهمی

 نظرتبادلاي فقط منوط به بحث و توان بيان داشت که وجود اجتماع یادگيري حرفهمی

تر پژوهش محور بودن باشد و براي کسب موفقيت هرچه بيشتر و رسيدن به نتایج مناسبنمی

گردد یک عبارتی انجام کارهاي پژوهشی راجع به مطالبی که در اجتماع بيان مینيز الزم است به

راحتی از این طریق نواقص موجود توان بهباشد و میامر تأثيرگذار در رشد و پيشرفت معلمان می

گروه یک  بودن محور وهشلذا پژ افتیدستانداز مشترک نيز را رفع نمود به یک دیدگاه و چشم

توان به این انعکاسی نيز می آید. در تبيين مقوله گفتگويامر ضروري و اساسی به شمار می

ساز رشد و پيشرفت فرد باشد زمانی تواند زمينهاشاره نمود که بازخورد نظرات یک فرد به او می

ایر معلمان مطالب پردازد ساي به بحث و گفتگو میکه یک معلم در اجتماع یادگيري حرفه

نمایند دهند و نواقص و مشکالت موجود را براي معلم روشن میرا به فرد انعکاس می شدهانيب

گردد تا معلم مذکور به نواقص کار خود پی ببرد و در جهت بهبود همين امر سبب می

این هاي خود اقدام نماید زیرا بازخورد مناسب و کافی را دریافت نموده است، بنابرفعاليت

باشد. نهایتاً در اي امري بسيار مهم و متداول میگفتگوي انعکاسی در اجتماعات یادگيري حرفه

هاي اي فعاليتتوان بيان داشت که در اجتماع یادگيري حرفهمشارکت می و تبيين همکاري

 باشد تا از اینباشد و اصل نيز بر همين روال میي همکاري و مشارکت میصورت گرفته بر پایه

طریق معلمان بتوانند از دانش و معلومات همکاران خود استفاده نمایند و خود را براي اداره 

هاي درس مهيا نمایند و اگر همکاري و مشارکت صورت نگيرد وجود اجتماع هرچه بهتر کالس

 اي بدون نتيجه خواهد بود. یادگيري حرفه
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هاي سازمانی اشد. شاخصباي شاخص سازمانی میآخرین شاخص اجتماع یادگيري حرفه

-نظام، تمرکززدایی، رهبري مشارکتی، گرتی، فرهنگ حماهاي آموزشیمقوله دوره 6 دربرگيرنده

 Hatamianهاي پژوهش ي، حمایت سازمانی بود. این نتایج با یافتهريادگی اجتماعات نمودن مند

et al(2018) ؛Hosseinpour et al(2017) ؛Salehi et al(2015) ؛Zheng (2018) ؛Veelen et al 

 همسو بود.  Astin(2017)و  (2017)

هاي مختلف آموزشی توان بيان داشت که برگزاري دورههاي آموزشی میدر تبيين مقوله دوره

ها و دانش جدید آشنا شوند و به شود تا معلمان بيشتر در کنار هم باشد و با روشباعث می

تواند دانش معلمان را افزایش دهد و شرایط یو گفتگو بپردازند که این امر م نظرتبادل

در کالس درس مهيا نماید. مقوله دیگر فرهنگ  هاآنهاي تري را براي بهبود فعاليتمناسب

بيشتري از اجتماعات  توان بيان داشت که هرچه حمایتباشد که در تبيين آن میگر میحمایت

ها مهيا شود معلمان زاري این دورهاي صورت گيرد و شرایط مناسب براي برگیادگيري حرفه

ساز رشد توانند نواقص خود را رفع نمایند و دانش خود را توسعه دهند که این امر زمينهبهتر می

گر در سازمان شود. از سوي دیگر از فرهنگ حمایتآموزان میو پيشرفت هرچه بيشتر دانش

اي براي ایجاد ت زیرا پشتوانهاي شکل نخواهد گرفوجود نداشته باشد اجتماع یادگيري حرفه

اي که به تبيين آن رسد. دیگر مقولهگر بسيار ضروري به نظر میندارد لذا وجود فرهنگ حمایت

مشارکتی  صورتبهپرداخته خواهد شد رهبري مشارکتی است در اجتماعات یادگيري رهبري 

بدانند و براي بهبود  هاگردد تمام اعضا خود را درگير در فعاليتباشد همين امر سبب میمی

شود تا شود و سبب میاجتماع تالش نمایند بنابراین همين امر سبب تعامل افراد با یکدیگر می

ساز تواند زمينهاعضا در جهت رشد و توسعه یکدیگر کوشش نمایند بنابراین رهبري مشارکتی می

دید. دیگر مقوله شاخص آن اعضا نيز دچار رشد و پيشرفت خواهند گر تبعبهرشد اجتماع باشد و 

اي توان بيان داشت که اجتماعی یادگيري حرفهاست که در تبيين آن می تمرکززداییسازمانی 

ها شکل جمعی به گيريها و تصميمریزيگردد که سطح تمرکز کاهش یابد و برنامهسبب می

اي گيري حرفهاز افراد مختلف نظرخواهی به عمل آید زیرا اجتماع یاد هاآنخود گيرد و براي 

است و همين امر را نيز در جامعه رواج خواهد داد  بناشده نظرتبادلخود بر اصل همکاري و 

-نظام مؤلفهخواهد بود. دیگر  تمرکززداییاي اجتماع یادگيري حرفه يهامؤلفهبنابراین یکی از 

چه اجتماع توان بيان داشت که هرباشد که در تبيين آن میي میريادگی اجتماعات نمودن مند

از آن مفيدتر خواهد بود و عالوه بر آن  آمدهدستبهمندتر باشد نتایج اي نظامیادگيري حرفه

شود معلمان تمایل بيشتري به شرکت در این اجتماعات داشته باشد و مند بودن سبب مینظام
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مند ین نظامبيشتري در این اجتماعات حضور به هم رسانند و به فعاليت بپردازند بنابرا زهيباانگ

باشد. نهایتاً در تبيين حمایت سازمانی اي الزم و ضروري میبودن براي اجتماع یادگيري حرفه

توان بيان داشت که الزمه موفقيت هر فعاليتی در سازمان وجود حمایت سازمانی است تا می

نياورد آن  زمانی که سازمان شرایط مناسب را مهيا ننماید و حمایت کافی را از فعاليتی به وجود

ها تواند به موفقيت دست پيدا کند لذا وجود حمایت سازمانی همانند سایر فعاليتفعاليت نمی

 تیدرنهااي نمود. باشد و باید به آن توجه ویژهاي نيز ضروري میبراي امر اجتماع یادگيري حرفه

وزشی و توان بيان داشت که براي موفقيت یک نظام آممی شدهانيببندي مطالب در جمع

هاي آموزشی اجتماعات یادگيري آموزان توانمند الزم است که حتماً در نظامپرورش دانش

صورت گيرد و هرچه در یک نظام آموزشی  هاآناي به اي شکل گيرد و توجه ویژهحرفه

تر عمل خواهد نمود. در تري وجود داشته باشد آن نظام موفقاي فعالاجتماعات یادگيري حرفه

توان بيان داشت که مدل هاي این پژوهش نيز میاز یافته آمدهدستبها مدل ارتباط ب

 آمدهدستبههاي مختلف داخلی و خارجی دیگر هایی که در پژوهشنسبت به مدل آمدهدستبه

اي را در سه شاخص کلی است اجتماع یادگيري حرفه باشد و توانستهتر میتر و کاملاست جامع

در این پژوهش  آمدهدستبههاي بندي نماید. عالوه بر این مقولهوهی دستهفردي، سازمانی و گر

است و  آمدهدستبهنگرتر باشد و با دیدي بازتر و جزئیتر میها جامعنسبت به سایر پژوهش

اي را شناسایی توانسته است تمام زوایا و مسائل مهم تأثيرگذار در اجتماعات یادگيري حرفه

 گرفته صورت هايپژوهش توان به کمبودهاي موجود در پژوهش حاضر مینماید. از محدودیت

 سؤاالت به پژوهش و اینکه پاسخگویی انجام زمان بودن تحقيق، محدود موضوع با ارتباط در

 ممکن هاآن تجربيات و تعصبات تمایالت، لذا دارد، بستگی موردمطالعه افراد قضاوت به مصاحبه

توسعه  ٔ  درزمينهکارهاي موجود راه ازجملهباشد اشاره نمود.  تهگذاش اثر تحقيق نتایج در است

 توان به موارد زیر اشاره نمود:اي میاجتماعات یادگيري حرفه

در مدارس محيطی مهيا شود تا معلمان بتوانند ساعاتی را در کنار هم باشند و به بحث و 

را مهيا نمایند تا معلمان بتوانند معلمان  ازيموردنبپردازند و مدیران امکانات رفاهی  نظرتبادل

نسبت به رفع اشکاالت یکدیگر اقدام  یراحتبهجمعی به تدریس بپردازند تا بتوانند  صورتبه

ها جدیدترین دانش روز هاي مختلفی برگزار گردد و در این دورهماهانه دوره صورتبهو  نمایند.

 يهاگروهموزش داده شود و هاي مختلف تدریس و نحوه اداره کالس درس آدر مورد روش

به بررسی نقاط و قوت هر یک اعضا پرداخته  هاگروهمختلفی در مدارس تشکيل شود که در این 

 ارائه گردد.  گروههاي اعضاء کارهاي مناسب براي بهبود فعاليتشود و راه
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