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 مقدمه

یافت  یوسع ی کشورهامیالدی در سطح جوامع، مدارسِ  09در ده   یحوالت فراگیر با شروع

سازمان  شدن ب ی یبدآشوبناک، خروج از حال. سکون و  برای رسیدن ب  یعادل در آن محیط

یج ، درنتند و گرایش پیدا کرد 6یاحرف ، ب  استفاده از رویکرد جامع  یادگیرنده 1یادگیرنده

رسد یمب  نظر   (McLaughlin & Talbert,2006)اند آورده ب  دس.های زیادی ی.موفق

 ین بخش آن یعنی مدرس یرمهمکشور ما و  وپرورشآموزش موجود نیاز ب  یحول در نظام

 ی : اداره مدارس باقببهبود شرایط آن؛ هنوز با مشکالت زیادی از  اقدامات زیاد برای باوجود

یری بسیار پایین، نایوانی در پذانعطافی سنتی، ساختار هرمی مبتنی بر یمرکز شدید، هاشرو

در سطوح  مشارک. و یعام  مثب. یعام  و هماهنگی مناسب با محیط بیرون، سطح پایین

ید نداشتن بر یادگیری یأکیری و خالقی.، خطرپذیفکر واگرا، نوآوری،  ب  کم یوج  مختلف،

رشد و یوسع   جامع ، نداشتن برنام  منسجم برای بر نیازهای رو ب  یلییر مستمر و پویا مبتنی

 فردگرای، یوج  کم ب  عوام  انگیزشی؛ ی معلمان، یوج  زیاد ب احرف های ی.صالحمستمر 

هس.، امری ضروری  درگیر ید زیاد ب  آموزش صرف ن  فرایند یادگیری،یأک

 (Saborikhosroshahi, 2010 & Hosseinpoor, 2014)..اس

و  بخشنجاتیک رویکرد  عنوانب ی، احرف بنابراین نگاه ب  رویکرد جامع  یادگیرنده      

یلییر و یحول در نظام آموزش و پروش کشور  یهاروشیکی از بهترین  عنوانب سازی آن یبوم

ک ، این ید سند یحول بنیادین مبنی بر اینیأکیوج  ب   ،یرمهماز آن  رسد یمما، ضروری ب  نظر 

 وجود نظام یعلیم و یربی. نهادین  شود در عمقیا  مدارس ابتدایی شروع یلییر و یحول باید از

(Ministry of Education of the Islamic Republic of Iran, 2010)  ی شروع برا

ی در مدارس احرف بهتر، نیازمند ب  درک درس. از پیشایندها و پسایندهای جامع  یادگیرنده 

 این در پژوهشگر یحقق این مهم، در مسیر درس. قدم برداش.  لذا، یا بتوان برایاس. یی ابتدا

 کند یمدو هدف زیر را دنبال  3یدارشناسیپد راهبرد از با استفاده و کیفی رویکرد با راستا

ی استان هاشهرستانی در مدارس ابتدایی احرف یشایندهای جامع  یادگیرنده پشناسایی -1

  یهران 

 استان یهاشهرستان ابتدایی مدارس در یاحرف  یادگیرنده یندهای جامع پساناسایی ش-6

 یهران 

                                                           
1.Learning organization   

2.professional learning community 

3.Phenomenography 
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 اسایید دیدگاه از آن، نظری مبانی یوسع  منظورب  یحقق اهداف مذکور و جه. بنابراین       

 یالنالتحصفارغرشت  مدیری. آموزشی و دانشجویان دکتری مدیری. آموزشی یا  در دانشگاه

 مدیران، معاونین آموزشی و معلمان شاخص ،وپرورشآموزششاغ  در  آموزشی یری.رشت  مد

 عمیق و1 یافت ساختار نیم  یهامصاحب مبنای  بر یهران ی استانهاشهرستان مدارس ابتدایی

 شد: مطرح را اساسی پرسش دو

چ   ان،یهر استان هایشهرستان ابتدایی مدارس در ایحرف  یادگیرنده جامع  پیشایندهای -1

 ؟باشندیم

چ   یهران، های استانشهرستان ابتدایی مدارس در ایحرف  یادگیرنده جامع  پسایندهای -6

 ؟باشندیم

 

 چارچوب نظری و پیشینه پژوهش

در هماهنگی و حرک. با این  هاسازمانبا شروع یلییر و یحوالت سریع در جوامع و نایوانی  

 ح راهبرای پیدا کردن  یزبرانگچالشری. را ب  یفکر یلییرات و یحوالت اندیشمندان حوزه مدی

یج  درنت بود  6این چالش، ظهور مفهوم یادگیری سازمانی وادار کرد  شروع آغازین جدید

در مسیر هماهنگی و سازگاری با محیط و پذیرش یلییرات و یحوالت حرک. کردند  هاسازمان

ین یرو اثربخشین یرمهمادام  یکی از  در ولی این فقط یک مقدم  برای یحوالت بیشتر بود 

ی یادگیرنده هاسازمان ، یعنی رویکردهاسازمانیکردها، برای ایجاد فرآیند یادگیری مداوم در رو

سازمان یادگیرنده، سازمانی اس. ک  با استفاده از  (Senge,1990) ازنظر ایجاد و یوسع  یاف. 

 طورب آورد، یمیی ک  ب  دس. هایجرب بر ی یکو با  هایستمسو سایر خرده  هاارزشافراد، 

 1099یج  این الزامات در طول ده  درنت  بخشدیمپیوست  عملکرد خود را یلییر  و آن را بهبود 

ید زیادی بر باال یأکک   3یاستانداردسازی سوب بیشتر  پیشرفت  یکشورها، 1009و اوای  ده  

و علوم اجتماعی داشتند، حرک.  ی خارج هازبانبردن یوانایی دانش آموزان در ریاضیات، علوم، 

  (Hargreaves, 2011)کردند 

ی استانداردساز، شدهانجامی هاپژوهشب   با استناد (Harris & Muijs,2005) ب  اعتقاد     

موجی از موفقی. در ایجاد یلییر سیستمی در بسیاری از کشورها را ب  همراه  عمدیاًروح، یب

مدرس  و دانش آموزان شده  در وضعی. جب یحقق ب  اصالحات چشمگیریمو ندرتب داشت  و 

                                                           
1.Sime-Structured 

2.Organizational learning 

3.Standardization  
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های آموزشی ب  همراه ی.فعالبیشتر معلمان و جمود  یی، انزواییمرکزگراپیامدی جز  اس. 

یبدی  مدرس  ب   منظورب  یکرد جدیدیرو یج  با مطالعات بیشتر پژوهشگران،درنتنداشت  اس. 

اما با این یوصیف،  یوسع  یاف.  ،اس.« یاحرف   یادگیرنده جامع»ک  همان  سازمانی یادگیرنده

 اس. ک  یعریفی ک  در دیدگاه بیانگر آن ی مریبطهاپژوهشبررسی پیشین  و ادبیات 

(DuFour, Rebecca & Many, 2010)  شدهارائ ی احرف در خصوص جامع  یادگیرنده 

شده اس. ک  در یانبگون  ینااس.   بوده و مورد اقبال مدنظردر بین پژوهشگران، بیشتر  اس.،

رسیدن ب  نتایج بهتر در  منظورب آیند، یمجمعی گرد هم  صورتب این جامع ؛ معلمان برای کار 

های ی.فعالفرایندهای جاری و مستمر نظیر یحقیق جمعی و  در ،آموزانشاندانشقبال 

 کنند یممشارکتی، شرک. 

را با یوج  ب      (Kruse, Louis & Bryk,1995)  یاحرف جامع  یادگیرنده  در مورد     

و  هاارزش -1شام : ک  هف. بُعد اصلی و برای آن اندکردهی سازمفهوم، شدهانجامیی هاپژوهش

همکاری و  -1،4ی اندیشمندان احرف پژوهش  -3مسئولی. جمعی، -6های مشترک،یدگاهد

اعتماد، احترام و حمای. -2فردی،یشویق یادگیری مشارکتی همانند یادگیری  -5مشارک.،

ب  جامع   ، یعیین و برای یبدی  مدرس گروهپذیرش در جمع و -7در میان کارکنان،  متقاب 

الگوی جامع    انددانست یشایندهایی ضروری پی برای هریک از ابعاد مذکور، احرف یادگیرنده 

.، در ادبیات جامع  یجامعب  لحاظ  (Hord,1997) شده  یوسطینیدو یاحرف یادگیرنده 

ای برخورد اس.  او پنج بُعد برای جامع  یادگیرنده یژهوی از اهمی. و جایگاه احرف یادگیرنده 

یادگیری -6ی و یوزیعی،و مشارکترهبری حمایتی -1از:  اندعبارتی گیرد ک  نظرمی در احرف 

ش شرایط و ایجاد و گستر-4مشترک،  اندازچشمو  هاارزش -3مشارکتی و کاربرد آن، 

فردی ب  اشتراک  دانش و یجرب  -5ساختار و روابط انسانی،  ازلحاظهای حمایتی ی.موقع

 (Hord & Sommers, 2008). شد گذاشت

های خاص خود یژگیوی احرف جامع  یادگیرنده  (DuFour & Eaker,2008)ب  اعتقاد      

در چاشنی یحول  عنوانب یادگیری -6مشترک، اهداف ،هاارزشی.، مأمور-1از: اندعبارت را دارد

 روشن بودن و عملیایی -4های همکاری،یمیید بر یجار  عملی در یأک -3های همکاری،یمی

و نتیج   بهبود مستمر -2ی یادگیری،هامشخص بودن وظایف ییم-5ها،ی.فعالو  هابرنام  اهداف،

ختلف در مورد رویکرد جامع  های میدگاهدو  هامدلبا یوج  ب   های یادگیری یمیمحور بودن 

برای یادگیری، رشد و یوسع   ی  مدرس  ب  محیطی مناسبدر یبدی و نقش آن احرف یادگیرنده 

                                                           
1.Reflective professional inquiry 
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ی معلمان و همچنین رشد و پیشرف. یادگیری دانش آموزان و یبدی   مدرس  ب  محیطی احرف 

 & Greer,2012)  ;  Jinnifer,2007 ;  Kingمانند پردازان ی نظرپویا، اندیشمندان و 

Newman, 2001  ; Mitchell & Sackney , 2000 ; Shulman,1997 ;  Little , 

2003 ; Jeffrey & Stoll & Louis,2006 ; Jayme,2016  (Aydin, Hakan & 

Bulent ,2015 ; و نشانگرهایشان بیان کردند ک   هامؤلف  با یوج  ب  ابعاد، یشایندهایی راپ

 ید بر یادگیرییأکها، ی.فعالیابی مستمر خودارز یعام  مستمر، از: همکاری و اندعبارت

ی انسانی در رهبری، هاجنب ید بر یأک ی اندیشمندان ،احرف پژوهش  دانش، مشارکتی و مدیری.

ح  نقاط ضعف  منظورب ی. باصالحی مستمر با افراد گفتگو اقتدار معلم در جهات مختلف،

ی همکار از مزایای آن، احساس آرامش، اعتماد ، استفاده و فردی و گروهی، یوانایی یشکی  ییم

ی یوزیعی، حمایتی رهبرو یعام  مثب. در محیط کار، یمرکز بر نتایج و پیشرف. دانش آموزان، 

یری گجه.مدرس ،  واندادهمشارکتی، یوج  ب  باف. فرهنگی مدرس ، یوج  ب  نقش ابعاد  و

 ی یادگیری،هاشبک نفعان، ایجاد یذ  مطلو  با افراد نسب. ب  یلییرات فرهنگی، یعام مناسب

 ی در یمام سطوح احرف یی در جلب حمای. از بیرون مدرس  و اطمینان از وقوع یادَگیری یوانا

و پس ایندهای   ی نت ایج احرف استفاده درس. و مناسب از رویکرد جامع  یادگیرنده  ب  دنبال     

 اس .   ش ده مش اهده متح ده آمریک ا   ی االت ا در مخصوص اً  کش ورهای متع دد   در مدارس جالبی

و بررس ی ق رار دهن د      موردنق د را از زوای ای مختل ف    ه ا آنشدند  مندعالق پژوهشگران زیادی 

 Darling ,1996) ;  DuFour & Eaker, 2008  ; Fullan ,2011  مانن د  پژوهشگرانی
Hord & Sommers,2008 ;  Kruse ,  Louis & Bryk ,1995 ; ; Mitchell  &    

 ; Sackney,2000 ;  Stoll & Louis ,2006  ,2006  (McLaughlin & Talbert 
مبتن ی ب ر مش ارک. و     گویند ک   فعالی . معلم ان   یمی جدیدی در مدارس سخن هافرهنگ از

یادگیری جمعی اس.  پیوستگی و انسجام بین راهبردهای بهبود، وجود دارد  احساس مسئولی.، 

 باشند یمو باال  ی و رضای. شللی در سطح مطلو خشنود د سازمانی ،ی، یعلق، یعهاحرف رشد 

از رویک رد جامع   یادگیرن ده     اس تفاده ده د  یم  نشان  در این مورد، شدهانجامی هاپژوهش     

ی در مدارس با یوج  ب  باف. فرهنگی و شرایط حاکم، نتایج بس یار خ وبی ب رای معلم ان     احرف 

  (Carina, Claire & Brendan, 2016).داشت  اس.

 

 یشناسروش

ی در احرف   جامع   یادگیرن ده    یندهایپس ا پیش ایندها و   درک بهتر از منظورب در این پژوهش 

 یدارشناس  یپد راهب رد  از کیف ی  رویک رد  ی اس تان یه ران از  ه ا شهرس تان م دارس ابت دایی   
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 از ار پدی ده  ی ک  بخ واهیم  ک    رودیم   بک ار  ص وریی  در کیف ی  پ ژوهش  اس.  شدهاستفاده

 ک  دارد سروکار ییهاداده با پژوهش این دهیم  قرار بررسی و موردمطالع  گوناگون یهاجه.

  م ورد  و ک رده  نمای ان  آن مانن د  ی ا  و یص ویری  کالم ی،  صورتب را  موردمطالع  هایی.واقع

ی ه ا اس تان ی ه ا دانش گاه جامع  پژوهش شام  اسایید مدیری. آموزش ی     دهدیم قرار یحلی 

و مدیران،  وپرورشآموزشیالن مدیری. آموزش شاغ  در التحصفارغیان یا دانشجو و البرز،یهران 

اعتقاد ی استان یهران بودند  ب  هاشهرستان معاون آموزشی و معلمان شاخص در مدارس ابتدایی

(Alvani , Danaeifar & Azar, 2006)    چندگان   از من ابع   در پ ژوهش کیف ی، اس تفاده 

  دهدمی افزایش را هاسازه پایایی و روایی ها،داده

یندهای جامع  یادگیرنده پسایشایندها و پ ییو شناسا بهتر فهم برای نیز پژوهش این در     

 مذکور، ی انتخابی از جامع هانمون یهران با  استان هایشهرستان ابتدایی مدارس ی دراحرف 

 اس.  شدهانجام 1یری نظری هدفمندگنمون یق ها از طردادهشده اس.  گردآوری انجام مصاحب 

 و کشف خصوص در بودند متفاوت ک  گروه س  هر هاییدگاهد از نیز مطالع  این در    

الزم  یهاداده یاحرف یندهای جامع  یادگیرنده پسایشایندها و پمربوط ب   نشانگرهای شناسایی

با یوج  ب   پژوهش نیا یبرا دهندگان انتخابییو آگاهین، نمون  بنابراشده اس.؛  یآورجمع

ی یهران هااستان یهادانشگاهنفر: اسایید رشت  مدیری. آموزشی  62شام  ؛ موردمطالع جامع  

مدیری. آموزشی  یالن دکتری رشت التحصفارغمقطع دکتری یا  نفر(، دانشجویان 9و البرز )

اخص مدارس ابتدایی و مدیران، معاونین آموزشی و معلمان ش نفر( 9وپرورش )آموزششاغ  در 

و با یوج   هدفمند صورتب ک   بوده 1 نفر( ب  شرح جدول شماره 19شهرستان استان یهران )

  اندکردهداوطلبان  در پژوهش شرک.  صورتب اشباح نظری و  قاعدهب 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1.Purposeful sampling 
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 در پژوهش کنندگانمشارکت مشخصات (:1) جدول

 دساتیا

دانشگاه 

مدیریت )

 آموزشی(

 ، معاونینمدیران تعداد

معلمان  ی وآموزش

 شاخص

دانشجویان و  تعداد

دکتری  یالنالتحصفارغ

 مدیرت آموزشی

 تعداد

دانشگاه آزاد 

 اسالمی مالرد

 2 دانشگاه خوارزمی 6 منطق  مالرد 1

دانشگاه شهید 

 رجایی

 1 دانشگاه بهشتی 6 منطق  شهریار 1

دانشگاه آزاد 

 اسالمی کرج

 1 رجک اسالمی آزاد 6 1منطق  ری  6

   6 منطق  پاکدش.  

دانشگاه 

 فرهنگیان

   6 شهراسالم 4

 9 - 19 - 9 مجموع

 

     ش دند   یگ ردآور  عمی ق  و یافت ساختار نیم  یهامصاحب  از استفاده با پژوهش یهاداده     

 یادگیرن ده  جامع   -1: ب ود  چن ین ینا مصاحب  هر درها مقول  شناسایی برای اساسی یهاپرسش

 یاحرف    یادگیرن ده  جامع    گسترش و ایجاد باعث عواملی چ -6دارد؟ هایییژگیو چ  یاحرف 

 دارد؟ افزون معلمان برای یامدهایپ چ  یاحرف  یادگیرنده جامع  گسترش و ایجاد-3شوند؟ یم

 ب رای درک  کنکاش ی  یهاپرسش از مصاحب  طول در پژوهشگران اساسی، یهاپرسش این، بر

 در ه ا داده و بود استقرایی هاداده یحلی  فرایند .اندکرده استفاده لع موردمطا پدیده از عمیق

یری گشک  چگونگی 6 جدول شماره .یحلی  شدند و انتخابی محوری باز، کدگذاری مرحل  س 

  دهدیم نمون  نشان عنوانب را  نهایی مقول  یا یکد انتخاب و محوری کدگذاری باز،
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 انتخابی کد و محوری کدگذاری دباز،ک گیریشکل نحوه (:2)جدول 

  انتخابی کد یکدمحور شدهاستخراج باز یکدها

 -6 هدف مشترک و حمای. برای یحقق آن-1

فراهم  -3اه  یلییر بودن و همراهی در انجام آن 

 کردن امکانات حمایتی

 جلب-5 فراهم کردن شرایط مشارک. -4
-7 دیگران ب  وظایف یفویض-2 افراد مشارک.

 در مدیر ب  نبودن متکی-9  پروری جانشین

-19  کار بطن در گرفتن قرا–0 امور انجام

 هم  مشارک.-11 هدف یعیین در هم  مشارک.

 گیری یمیصم در

سبک رهبری 

حمایتی، 

مشارکتی و 

 یوزیعی

 آموزشی رهبری

 یادگیرنده حامی جامع 

 یاحرف 

 

بررسی و بازبینی یوسط -1 از: اندعبارتاس. ک   شدهاستفادهدر این پژوهش از س  روش     

 برداش. محقق آیا :سؤال ک یحلی  موارد برای پاسخ ب  این  منظورب شوندگان( )مصاحب  1اعضاء

ها؛ منابع داده( ینگر ی سو س ) 6یمثلث ساز -6اس. یا ن ؟ ،  داشت  هاهای آنگفت  از درستی

 پذیری؛انتقال قابلی. -3، هاادهدیعنی استفاده از س  گروه متفاوت برای مصاحب  و گردآوری 

 شده اس.  در پژوهش حاضر، برای در آنجاای ک  پژوهش یعنی ارائ  یصویر مفصلی از زمین 

بین دو کدگذار )یوافق درون  روش پایایی یوافق از شده،های انجامکدگذاری پایاییمحاسب  

ی هادادهیی باال برای این پژوهش ، پایا در  (Creswell,2003) اس.شده استفاده موضوعی(

 اس.  شدهگزارشکیفی یعنی؛ باالی هشتاد درصد 

 

 هایافته تحلیل

 جامعه پیشایندهای :1پژوهشی شماره  سؤالهای مرتبط به یل یافتهتحل الف:

 ؟باشندیمچه  تهران، استان هایشهرستان ابتدایی مدارس در ایحرفه یادگیرنده

یشایندهای جامع  پیعیین نشانگرهای مریبط با مورد  اول پژوهش در سؤالدر پاسخ ب  

آمد، با ب  دس. نشانگر  22ی در مدارس ابتدایی با یحلی  محتوای مصاحب ، احرف یادگیرنده 

ک   نشانگر کاهش یاف. 43یعداد ب   این ب  همحذف موارد یکراری و ادغام نشانگرهای نزدیک 

ی حامی سازمانفرهنگ-6ی، احرف گیرنده رهبری آموزش حامی جامع  یاد-1در قالب چهار بُعد: 

                                                           
1.Member checking 

2.Data source triangulation 
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ساختار  -4ی، احرف یادگیری مشارکتی حامی جامع  یادگیرنده -3ی، احرف جامع  یادگیرنده 

ابعاد مریبط با پیشایندهای جامع  یادگیرنده  عنوانب  ی؛احرف سازمانی حامی جامع  یادگیرنده 

 درج گردیده اس.  3ی باز جدول شماره کدهای یعیین و در ستون احرف 

 

 ایکدهای باز، محوری و انتخابی پیشایندهای جامعه یادگیرنده حرفه (:3)جدول 

 کدهای باز محوری کدهای کدهای انتخابی

 

 

 

 

 

 رهبری آموزشی

 حامی

جامعه یادگیرنده 

 ایحرفه

 

 رهبری

 حمایتی

  هاآن یحقق یبرا .یحما و کسانی اهداف داشتن

  هامعلم با یهمراه و حولی و ریییل طیشرا کردن فراهم

  بهتر یریادگی و سییدر یبرا یدیکل اطالعات کردن فراهم

  هاآن از مناسب رییقد و هامعلم .یموفق مستمر شیپا

 

 رهبری

 مشارکتی

 ها  ها معلمها و پیشنهادوق. گذاری برای شنیدن دیدگاه

 برای ح  مسائ   هاها معلمها و پیشنهاداز دیدگاهاستفاده 

 راهم کردم فرص. و مکان مناسب برای مشارک. ف

  های مشارک. فعال والدینفراهم کردن زمین 

 

 رهبری

 توزیعی

 جانشین پروری و واگذاری داوطلبان  اختیارات 
 ها برای انجام کارها ب  شیوه خود اجازه ب  معلم

 ها با یوج  یفویض اختیار گیری ب  معلماجازه مشارک. در یصمیم

  مشارک. هم  امور مدرس  ب  شخص مدیر با یوج  ب بودن نوابست  

 

 

 

 

 

 سازمانیفرهنگ

 حامی

جامعه یادگیرنده 

 ایحرفه

 انسجام،

 

حمایت 

 مدیریتی،

 

 پذیری،انعطاف

 

 خالقیت،

 

  احترام و اعتماد متقاب  در مدرس  وجود جوی حاکی از

 عشق ورزیدن ب  یکدیگر  نهادین  شدن فرهنگ

 محیطی شادا  و امن  ضرورت داشتن

 یبعیض  دورازفرهنگ عدال. و برابری ب  حاکم بودن

 ب  مشکالت فردی معلمان و دانش آموزان  یوج 

  پذیری در محیط مدرس فرهنگ انعطاف حاکم بودن

 خالقی. و ابتکار  یأکید بر

 در انجام وظایف  روحی  خطرپذیری معلمان یشویق

 گر و اه  مطالع  ارزش نهادن ب  مقام معلمان پژوهش

احساس مسئولی. در برابر یادگیری دانش آموزان  فرهنگ حاکم بودن
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 فردی، ابتکار 

 

 خطرپذیری،

 

 الگوی ارتباطی

 بین معلمان 

 مشترک  هایهای و آرماناهمی. زیاد ارزش

احساس و نگرش  ها مدرس  و داشتن اجماع در مورد اهداف و ارزش

 ها مشترکی نسب. ب  آن

 .اندازهای آنها و چشماس ارزشگیری بر اسیصمیم

 

 

 

یادگیری 

 مشارکتی

 حامی

جامعه یادگیرنده 

 ایحرفه

 

 

 

یادگیری 

 مشارکتی،

 

ارزیابی 

 یادگیری مدار،

 

 

 مدیریت دانش

 

 

 

 

 

 

 

 عنوان فرص. یادگیری های معلمان ب نگاه ب  اشتباهات و شکس.

ری و یادگی ٔ  آمیز درزمین فعالی. گروهی، برای کسب نتایج موفقی.

 پیشرف. یحصیلی دانش آموزان 

های پیامدها و دستاوردهای ناشی از مشارک. از یجلی  و یقدیر مستمر

 گروهی معلمان 

شرایط و فرص. برای یادگیری فردی و گروهی همراه با بهسازی  فراهم کردن

  مستمر عملکرد معلمان

 جای پیامدهاییادگیری فردی و گروهی ب  ارزیابی مستمر فرایندهای

 آموزش 

 های معلمان غیررسمی در گروه و یادگیری های آموزشبودن فرص.

یالش برای بهبود وضعی. آموزشی معلمان از طریق برگزاری جلسات گروهی، 

  با افراد باصالحی.

 های گروهی و اشتراک گذاشتن یجربیات یقوی. و حمای. فعالی.

 

 

 

 

 
 

 

 
 

های یکدیگر و دادن فعالی. اهدهفراهم بودن فرص. برای هم  معلمان برای مش

 بازخوردهای الزم و مناسب 

ها و  یادگیری از فرص. یادگیری مشارکتی، شیوه اشتراک دیدگاه فراهم بودن

  برای معلمان یکدیگر

 یجربیات فردی و گروهی  فراهم بودن فرص. و شرایط برای ثب.

 استفاده از یجربیات معلمان مدارس دیگر  فراهم بودن فرص.
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 ساختار سازمانی

حامی جامعه 

یادگیرنده 

 ایحرفه

 
 

 

 

 

 ساختار

 ارگانیک

 ب  خلق محیط یوانمند و پویا  کمک ساختار مدرس 

و بهبود بر اساس  پذیر و یلییرداشتن ساختار غیرمتمرکز و انعطاف

 شرایط 

آموزان و کلی  کارکنان  دانش وجود اریباط مؤثر و مناسبی بین معلمان،

 ساختار در  غیر آموزشی

ای معلمان در فراهم شدن شرایط مناسب را برای رشد و یوسع  حرف 

 این ساختار 

 مرایب ب  ایجاد و گسترش روابط متقاب  و پویا در بینکمک سلسل 

 آموزان و کلی  کارکنان غیر آموزشی  دانش معلمان،

 های گروهی یوسط ساختار فراهم شدن شرایط برای فعالی.

 

 یادگیرنده جامعه پسایندهای :2 ای مرتبط به سؤال پژوهشی شمارههتحلیل یافته ب:

 ؟باشندمیچه  تهران، استان هایشهرستان ابتدایی مدارس در ایحرفه

یندهای جامع  یادگیرنده پسامورد یعیین نشانگرهای مریبط با  دوم پژوهش در سؤالدر پاسخ ب  

آمد، با حذف ب  دس. ، نشانگر 41 اهمصاحب ی در مدارس ابتدایی با یحلی  محتوای احرف 

نشانگر کاهش یاف. ک  در قالب  62یعداد ب   این ب  همموارد یکراری و ادغام نشانگرهای نزدیک 

احساس یعلق ب   -6ی،احرف معلمان در جامع  یادگیرنده  عملکردبهبود کیفی. -1س  بُعد: 

در جامع   از شل  و مدرس احساس خشنودی  -3ی، احرف شل  و مدرس  در جامع  یادگیرنده 

و در  یینیعی احرف یندهای جامع  یادگیرنده پساابعاد مریبط با  عنوانب  ی؛احرف یادگیرنده 

 گردیده اس.  درج 4ی باز جدول شماره کدهاستون 
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 ایکدهای باز، محوری و انتخابی پسایندهای جامعه یادگیرنده حرفه (:4) جدول

کدهای 

 انتخابی

 کدهای

 محوری

 کدهای باز

 

 

بهبود کیفیت 

عملکرد 

 معلمان

 در

جامعه 

یادگیرنده 

 ایحرفه

 

 

 

 

 عملکرد

مطلوب 

آموزشی و 

 تربیتی

 مشکالت کالس  مناسب و برای ح  یریگمییصم

 درک درس. از موقعی. و شرایط کالس 

 ی زیاد دانش آموزان برای حضور در کالس درس عالق 

 معلم مدیر مدرس  و والدین از عملکرد  رضای.

 قرار گرفتن دانش آموزان در مسیر رشد و پیشرف. یحصیلی 

 و والدین  رابط  خو  معلم بادانش آموزان، همکاران

 خلق دانش جدید درباره یدریس و یادگیری  یوانایی در

 یدریس  از مطالب مورد درک عمیق و مناسب معلم

 برای الهام بخشیدن ب  دانش آموزان  یوانایی الزم

 های جدید یدریس و یادگیری وشبکار گیری ر

 یبدی  کالس ب  محیطی برای یادگیری فردی و گروهی 

پیشرف.  ای و نمود آن در رشد ورشد و یوسع  حرف  قرار گرفتن معلم در مسیر

 دانش آموزان 

 

احساس تعلق 

به شغل و 

 مدرسه

 در

جامعه 

یادگیرنده 

 ایحرفه

 

 

 

 احساس

 تعلق

 س  اهداف آن بستگی و یعهد درونی ب  مدردل

 برای یحقق اهداف  پذیری باالییاحساس مسئولی.

 را بخشی از مشکالت خود دانستن  مشکالت مدرس  

 کاهش انزوای معلمان و عالق  زیاد ب  مشارک. فعال 

 یالش بیشتر برای موفقی. مدرس  فرایر از وظایف قانونی 

 ای بین اهداف شخصی و اهداف مدرس  نبودن فاصل 

 رنوش. و موفقی. مدرس  برای معلمان مهم بودن س
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احساس 

از  خشنودی

شغل و 

 مدرسه

 در

جامعه 

یادگیرنده 

 ایحرفه

 

 

 

 احساس

 خشنودی

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

 و امید ب  پیشرف. شللی  نان یبواقع ارزیابی معیارهای

 های شللی جدید امید ب  کسب و بهبود مهارت

 در زمان مسائ  و مشکالت  کمک ب  هم دیگر

 رضای. از شل  معلمی و یشویق دیگران برای ورود ب  آن 

 یالش برای رسیدن ب  مح  کار در هر شرایط 

 کننده نبودن کار و لذت بردن از آن یکنواخ. و خست 

 

 گیرییجهنتبحث و 

 ابتدایی مدارس رد ایحرفه یادگیرنده جامعه اول پژوهش: پیشایندهای سؤال

 ؟باشندیمچه  تهران، استان هایشهرستان

 بر درواقع کند،یمی اشاره احرف ب  شیوه رهبری آموزشی حامی جامع  یادگیرنده  بُعد اول 

یازمند سبک رهبری آموزشی ن ی،احرف  یادگیرنده جامع  ایجاد ک  دارد یدیأک نکت  مهم این

ی و یادگیری سازمانفرهنگر کنار ساختار سازمانی، ک  د س.های خاص خود ایژگیومناسب با 

از  های برخیبا یافت  ک  دهند یمرا یشکی   یاحرف یشایندهای جامع  یادگیرنده پمشارکتی؛ 

 ,Harris & Muijs , 2005  ; Stoll & Louis , 2006 ; DuFour (مانند پژوهشگران

Rebecca. & Many ,2010   ; Aydin, Hakan & Bulent, 2015  ;  Shulman, 

1997  ; 2006 McLaughlin & Talbert, ;  (Jaffrey &Jayme,2016   در بعضی

کنندگان مشارک. از یکی نمون عنوان ب  اریباطیندراو نشانگرها همخوانی دارد   هامؤلف ابعاد ، 

در  گون  مدارس چنین بیان کرده اس.:یناسبک رهبری مناسب برای  درباره( 5 استاد شماره)

 رهبری سبک یحول، و یلییر یرشپذ یکسان، هدفداشتن  حمایتی، رهبری این مدارس سبک

 هم  یوانمندی ازاستفاده  مدرس ، در یبعیض عدم و یبرابر افراد ،جلب مشارک.  مشارکتی،

 مدیر ب  نبودن یمتک پروری، ینجانش دیگران و ب  وظایف یضیعو یفویضی، رهبریسبک  افراد،

 هم  مشارک. اهداف، در اجماع ب  رسیدن وگفتگو باهم  کار، بطن در گرفتن قرا امور، انجام در

  اس.و ضروری  الزم ،مشارک. هدف و یعیین در
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حامی جامع  یادگیرنده  یسازمانفرهنگی ب  احرف جامع  یادگیرنده  پیشایندهای بُعد دوم     

این  یحقق ک  دارد یدیأک   مهمنکت این بر درواقع کند،یمی اشاره احرف خاص ، یهایژگیوبا 

های برخی از با یافت ک   اس.های خاص خود یژگیوی با سازمانفرهنگمدرس  نیازمند ب  

  ;  Hord & Sommers,  2008 ) ; Bryk & Schneider,2002  مانندپژوهشگران 

Fullan,2011 ; Harris & Muijs,2005 ; Stoll & Louis, 2006 ; 2012 ، Greer 
Hargreaves, 2011 ; DuFour, Rebecca & Many,2010 ; Shulman,1997 ; 

(Jeffrey & Jayme,2016 ;  دارد یهمخوان نشانگرها و هامؤلف  ، ابعاد یبعض در  

 درباره( 1 شماره دانشجویکنندگان )مشارک. از یکی نمون عنوان ب  اریباطیندرا

 یوج  همدیگر، ب  اعتماد :اس. کرده چنین بیان مدارس گون ینا برای مناسب یسازمانفرهنگ

 پژوهش و یفکر بر یدیأک ی. و نوآوری،خالق یری،خطرپذ بر یدیأک کارکنان، آسایش و رفاه ب 

اهمی.  یکدیگر، ب  احترام و ورزیدن ارزش عشق پژوهشگر، افراد ب  احترام و اهمی. یاحرف 

 سازمان، اهداف وها آرمان اساس رب گیرییمیصمسازمان، اهمی.  یهابرنام  و اهداف ب  پایبندی

 الزم و ضروری اس.  نظرهااختالف پذیرش افراد و یوانمندی و صالحی. ب اعتماد مهم بودن 

 یهایژگیوبا ، ی احرف در جامع  یادگیرنده  یادگیری مشارکتی ب  ، ندهایشایپ سوم بُعد     

   (Harris & Muijs,2005   ندهای  برخی از پژوهشگران مانیافت  باک   اشاره دارد ، خاص
; Stoll  & Louis,2006   ;   Hipp & Huffman, 2010 ;  McLaughlin &  

Talbert ,2006  ;  Greer, 2012 ; Shulman ,1997 ; Fullan,2011 ; Jeffrey & 

Jayme , 2016  (عنوان ب  اریباطیندرا  دارد یهمخوان نشانگرها و هامؤلف  ، ابعاد یبعض در

 مناسب مشارکتی یادگیری درباره( 6 آموزشی شماره معاونکنندگان )مشارک. از یکی ن نمو

 گروهی، همکاری و مشارک. برای شرایط و فرص.: اس. کرده بیان مدارس چنین گون ینا برای

 شدنفراهم  موفق ، و مثب. یجربیات یشویق دیگران، با یعام  و اشتباه ب  افراد فرص.دادن 

فراهم  یجربیات ، گذاشتن اشتراک فرص. شدن فراهم هم ، برای یجرب  تقالان و یعام  فرص.

 بین یخصصی و گروهی مشترک جلسات برگزاری ،جوارهم مدارس بین یعام  فرص. شدن

 مناسب، بازخورد دادن و مدار فرایند یابیارزیادگیری،  ٔین درزم متخصص افراد ازدعوت  معلمان،

 گون ینامحیط  در را خدم.ضمن  یادگیری و و یاددهی ٔین درزم موفق معلمان یرغیب و یقیشو

 یوان مشاهده کرد یم مدرس 

های یژگیوی با احرف یشایندها ب  ساختار سازمانی حامی جامع  یادگیرنده پ چهارمبُعد      

 (Hord &Sommers,2008 دمانناز پژوهشگران  های برخیبا یافت ک  کند یماشاره  ، خاص

   Mitchell & Sackney , 2000 ; ;   ; DuFour , Rebecca & Many, 2010 
Harris &  Muijs , 2005 ; Stoll & Louis ,2006 ; ,2012 Greer ; 
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Shulman,1997 ; Jeffrey & Jayme ,2016 (نشانگرها و هامؤلف  ، ابعاد یبعض در 

درباره ( 3 شماره دیرمکنندگان )مشارک. از یکی نمون عنوان ب  اریباطیندرا  دارد یهمخوان

 پویا، مدارس این اس.: ساختار کرده بیان مدارس چنین گون ینا برای مناسب ساختار سازمانی

 مسطح ساختارهمان  ک  س.ا بهبود و یلییر حال در شرایط اساس بر یرمتمرکز،غ یر،پذانعطاف

  کندیم یسهی  را اطالعات جریان سازگار و بیرون یحوالتبا  نامیمیم یکیارگان و

 این با پژوهشی یاکنون ک ینا ب  عنای. با یشایندها،پپژوهش در قسم.  این هاییافت      

 در  اس. جدیدکامالً  ،نشده انجام مدارس و آموزشی نظامدر حوزه  کشور داخ  در عنوان

ج  ک  پیشایندها با یو گف. یوانیم کشور از خارج در یافت انجام یهاپژوهش با یطبیق و بررسی

 ینوعب نیز  دیگر یهاپژوهش پژوهش، در این درشده استخراج ابعاد وها مؤلف  ب  نشانگرها،

کامالً  رفت ، بکار کیفی رویکرد ب  یوج  با پژوهش این درشده استخراج نتایج اس.، شدهیانب

 یافت ند ادادهقرار  یدیأک و یدیائ را مورد مذکور موارد مصاحب  درکنندگان مشارک. و اس. نوین

 یدیائ را پژوهش این هایو نشانگرها، یافت  هامؤلف  ، ابعاد برخی درذکرشده  خارجی پژوهشگران

 حاکم آموزشی نظام و فرهنگی اختالفات راها یفاوت برخی دالی  پژوهشگران  کنندیم یدیأک و

  دانندیم کشور دو در

 ابتدایی مدارس در ایحرفه یادگیرنده جامعه پسایندهای دوم پژوهش: سؤال

 ؟باشندیمچه  تهران، استان هایشهرستان

در مدرس  حامی جامع   یندها؛ بُعد بهبود کیفی. عملکرد معلمانپسااولین بُعد  در قسم. 

ک   ، اشاره دارد س.ا ی معلماحرف های خاص خود ک  بیانگر رشد یژگیوی با احرف یادگیرنده 

 ; Fullan,2011) Bryk & Schneider ,2002د ماننپژوهشگران  های  برخی ازیافت  با
Mitchell & Sackney,2000 ; little , 2003 ; Hord & Sommers ,2008 ; 

Vescio , Ross & Adams ,2008 ; ; Fullan , 2011   Stoll & Louis ,2006 ; 

,2012 ; Greer (Carina , Claire & Brendan ,2016 ;و هامؤلف  ، ابعاد یبعض در 

( 7 شماره استادکنندگان )مشارک. از یکی نمون عنوان ب  اریباطیندرا  دارد یهمخوان هانشانگر

 یهامهارتیش افزا اس.: کرده بیان مدارس چنین گون ینا برای از پسایندها بُعد این درباره

 ی.احساس مسئول، هاآن اصالح و یدریس یهابهبود روش ، مختلف جهات از آموزان دانش

 عاطفی و عقالنی شناختی، یهامهارتهمراه با رشد  یاحرف  رشد و پیشرف. بیشتر، جمعی

 برای امکانات یمام از گرفتن کمک مدرس ، در دیگران با یریمان صم و بهتر روابط معلمان ، 

 انسانی روابط کنار در یادگیری محیط ب  مدرس  یبدی  آموزان، دانش پیشرف. و عملکرد بهبود
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 محیط از سیستمی درک گسترش و آموزان و ایجاد دانش و خود در انگیز گسترش و ایجاد بهتر،

 یرون   ب محیط با آن پیوند و مدرس 

ی با احرف در جامع  یادگیرنده  ب  احساس یعلق معلم ب  شل  و مدرس  یندهاپسا دومبُعد      

پژوهشگران  از های برخیبا یافت ک  کند یم اشاره در کنار دیگر ابعاد خود   های خاصیژگیو

 ;  Fullan,2011 ; Harris &Muijs ,2005 ; Mitchell & Sackney ,2000  (دمانن

 Dufour , Rebecca & Many ,2010 ; Hord & Sommers , 2008   Vescio,  ; 

Ross & Adams , 2008  ; Greer, 2012  ; ;  Stoll & Louis , 2006 
Brendan,2016   (Carina , Claire &یهمخوان نشانگرها و هامؤلف  ، ابعاد یبعض در 

 بُعد از این درباره( 1 شماره دانشجویکنندگان )مشارک. از یکی نمون عنوان ب  اریباطین درادارد

 ب  بیشتر یعهد و یعلق در این مدارس :اس. کرده بیان مدارس چنین گون ینا برای پسایندها

 ییهمسو محول ، وظایف از فرایر امور نجاما برای یالش و مسئولی. احساس همکاران، و مدرس 

 و مدرس  ازدفاع  سازمانی، موفقی. با فردی موفقی. بین و سازمانی اهداف با فردی اهداف بین

 بخشی را مدرس  ی. درنهاهمکاران و  و مدرس  ب  بیشتر یبستگدل مراح ، یمام در آن عملکرد

در مدرس   معلم از شل  و مدرس  خشنودیب  احساس  پسایندها سومبُعد  داند یم خود وجود از

های برخی از با یافت  ک کند یمهای خاص خود اشاره یژگیوی با احرف حامی جامع  یادگیرنده 

 Mitchell & Sackney,2000) ; ,2006  McLaughlin &Talbert مانندپژوهشگران 
; Vescio, Ross & Adams, 2008  ; Stoll & Louis ,2006 ; Fullan,2011 ; 

2012 Greer  Carina , Claire & Brendan.2016; (Jeffrey & Jayme , 2016; 
 از یکی نمون عنوان ب  اریباطیندرا  دارد یهمخوان نشانگرها و هامؤلف  ، ابعاد یبعض در

 بیان مدارس چنین گون ینا برای پسایندها بُعد از درباره این( 5 شماره استادکنندگان )مشارک.

 مدیر همکاران، کار، محیط ب  مثب. نگرش و احساس دلی  ب  مناسب شللی رضای. :اس. کرده

 مشارک. در ح  و مدرس  در کار از بردن لذت مستمری، یاحرف  رشد آموزان،  دانش و

 در واقعی ارزیابی یارهایمع وجود معلمی، شل  ب  ورود برای دیگران از دعوت یکدیگر، مشکالت

 نتایج این مدارس اس.  از رضای. احساس و مدرس 

 عنوان این با پژوهشی یاکنون ک ینا ب  عنای. یندها، باپساهای این پژوهش در قسم. یافت      

 و بررسی در  اس. جدیدکامالً  ،نشده انجام مدارس و آموزشی نظامدر حوزه  کشور داخ  در

با یوج  ب   یندهااپس ک  گف. یوانیم کشور از خارج در یافت انجام یهاپژوهش با یطبیق

 ینوعب نیز  دیگر یهاپژوهش پژوهش، در این درشده استخراج ابعاد وها مؤلف ،  نشانگرها

کامالً  رفت ، بکار کیفی رویکرد ب  یوج  با پژوهش این درشده استخراج نتایج اس.، شدهیانب

 یافت اند دادهقرار  دییأک و یدیائ را مورد مذکور موارد مصاحب  درکنندگان مشارک. و اس. نوین
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 یدیأک و یدیائ را پژوهش این های، یافت هاو مؤلف  ابعاد برخی درذکرشده  خارجی پژوهشگران

 دو در حاکم آموزشی نظام و فرهنگی اختالفات راها یفاوت برخی دالی  پژوهشگران  کنندیم

و عمومی کشور در  رسمیوپرورش آموزشبا یوج  ب  سند یحول راهبردی نظام   دانندیم کشور

و یرسیم انتظارایی ک  از مدرس  با رویکرد سازمان یادگیرنده در نظر  1494 اندازچشمافق 

ید یأکید و یائدر این پژوهش مورد  (Ministry of Education, 2010)شده گرفت 

برنام  راهنمای عم  مدیران و  عنوانب یواند یمشده ییشناسای هامؤلف اس.  ابعاد و  قرارگرفت 

ب  یک محیط یادگیری  هاآنریزان نظام آموزشی جه. یلییر و یحول در مدارس و یبدی  

 مستمر، قرار گیرند 

یشنهادهای زیر قاب  کاربس. پ شدهانجامی هامصاحب و  آمدهعم ب بر اساس نتایج مطالعات 

های یوهشکارها و و راه هاییمشخطها، راهبردها، یاسترایژها، یاس.سیعیین  -1 خواهد بود:

جامع   سازی رویکردیادهپو  مناسب از طریق انجام مطالع  و پژوهش، برای یحقق عملیایی

شیوه الزم )ی هامهارتی آموزشی برای ایجاد هادورهبرگزاری  -6در مدارس  یاحرف یادگیرنده 

ی( برای ی مناسب، رشد و یوسع  یادگیری مشارکتسازمانفرهنگمناسب رهبری آموزشی، ایجاد 

های یلییر دانش، نگرش و رفتار ین زمفراهم کردن  منظورب اداری و معلمان  کارکنان مدیران،

یقوی. یادگیری مشارکتی و  -3ی احرف جامع  یادگیرنده  مدارس ب  برای یبدی  افراد مذکور

ز ا یعام  و همکاری بین معلمان مبتنی بر ی اریباطیهاشبک مدیری. دانش از طریق ایجاد 

 و یاددهی هاییوهش وها روش مورد در گفتگو و یکدیگر، بحث درس یهاکالس از بازدید طریق

در سطح مدرس  و دعوت از اسایید و  ی کاری و همکاران هاکارگروه  ییشک یادگیری،

ی یخصصی برای کمک ب  مدیران، هامشاورهو دریاف.  هاکارگروهبرای عضوی. در  نظرانصاحب

انتقال  منظورب بین مدارس  اریباط ان برای ح  مشکالت مدرس  و کالس درس،کارکنان و معلم

یی در مدارس و واگذاری یمرکززدا -4یجربیات همراه با مشارک. برای ح  مشکالت موجود 

یرمتمرکز، خالق، پویا، غارگانیک،  یبدی  ساختار مدرس  ب  ساختاری جه. اختیارات بیشتر،

یزی دقیق و عملیایی ربرنام -5اریباطات و جریان اطالعات باشد  کننده ی یسهک   یرپذانعطاف

اریقاء یوانمندی  منظورب ی و بهبود مستمر عملکرد معلمان احرف رشد و یوسع   منظورب 

ایجاد شرایط مناسب در مدرس   -2ی احرف یبدی  مدرس  ب  جامع  یادگیرنده  معلمان در جه.

رضای. شللی در معلمان نسب. ب  محیط مدرس   و خشنودیباال بردن احساس یعلق،  منظورب 

در راستا  یشویق و قدردانی مستمر معنوی و مالی از عملکرد خو  معلمان-7و شل  معلمی 

  هاآنی مدرس  با یوج  ب  بهبود عملکرد هاآرماناهداف و  یحقق
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