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  چکیده

یمه ها از مصاحبه نجهت گردآوری داده ع پدیدارشناسی تفسیری است.و از نوکیفی رویکرد پژوهش   

 5است که باالی  جامعه پژوهش ما کلیه معلمین ابتدایی شهر سنندج بوده شده است.ساختارمند استفاده

از معلمان تا نفر  13هدفمند مالک محور تعداد گیریروش نمونه ازطریق اند.کهداشتهسال سابقه تدریس

ها با استفاده یدن به اشباح داده ها، از طریق مصاحبه نیمه ساختارمنددر پژوهش شرکت داده شدند. دادهرس

سرمایه ) ایهای سرمایه حرفهبت به مؤلفهاز روش کدگذاری تحلیل شدند. نتایج نشان می دهد معلمان نس

کنندگان پیشرفت تند. مشارکتو درک کاملی داشاطالعات  گیری(یه اجتماعی و سرمایه تصمیمانسانی، سرما

آموزان و توانمندسازی خود و همکاران و همچنین رضایت شغلی را از مزایای داشتن سرمایه دانش تحصیلی

کنندگان عدم رو بودند .مشارکتای با موانعی روبهای عنوان کردند اما درراه رسیدن به سرمایه حرفهحرفه

تجربه را یکی از موانع ایجاد سرمایه تجربه با معلمان کمخصوص همکاران بااشتراک دانش همکاران به

کنندگان توان به فرهنگ آن مدرسه برگردد. همچنین آخرین مانع که مشارکتای  عنوان کردند که  میحرفه

ها توسط مدیر مدارس بود که این خود باعث عدم بدان اشاره کردند ایجاد رقابت نادرست بین معلم

 شود. ای میگیری سرمایه حرفهکلنتیجه شگیری تعامل و درشکل
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 مقدمه  

در دهه گذشته رویکرد تولید انبوه که الگوی سازمانی غالب در بیشتر جهان بوده است،    

نیز تأثیر گذاشته است؛ به صورتی که این رویکرد فقط بر تولید و صنایع بلکه بر تعلیم و تربیت نه

های سو دگرگونیهای آموزش حاضر را فراهم کرده است. اما امروزه از یکای اکثر روشپایه

سازی و ناپایداری، تنوع نیازها و انتظارهای فراگیران، روند فناوری اطالعاتی و آموزشی، جهانی

مدارس در برابر جامعه  اخالقی _یت اجتماعی مسئولسریع تغییر، لزوم پاسخگویی مدارس و 

های گذشته در بخش شرایطی را به وجود آورده که دیگر رویکرد تولید انبوه که در خالل دهه

رفت، برای برآورده کردن انتظارات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی نظام تعلیم و تربیت به کار می

از این رو فزایش (. Ground & Abbaspour, 2012)آموزشی عصر حاضر مناسب نیستند 

تغییرات و گســترش مناســبات بین المللی چالش هایی را برای انسان ایجاد کرده است که 

ضرورت به روزرسانی مداوم دانش و دانایی محوری را، به ویژه در نظام تعلیم وتربیت، گوشزد 

سانی فرهیخته و خردمند میکند، در جامعة دانایی محور، رکن اصلی و اساســی توسعه، نیروی ان

 (. Niaz Azari, Ismailishad & Rabii, 2011است که در رأس آنهــا معلم قرار دارد )

، آشنا با آموزش خوب برای همه دانش آموزان، مستلزم داشتن معلمان بسیار متعهد،  آماده 

نند و تا بتوانند درست پیشرفت کدیده است مسائل روز تربیتی و تدریس که درست آموزش

های مؤثری انجام دهد های خود قضاوتها و تجربهبتواند با استفاده از تمام توانایی

(Hargreaves,2012). (2015) Hargreaves & Fullenگذاری در معتقدند که برای سرمایه

ای باید وجود داشته باشد.کشورها و جوامعی که سرمایه حرفه گرایی،آموزش و تدریس تحول

گذاری های تحصیلی سرمایهدانند که هزینهکنند میای را مهم تلقی میرفههای حسرمایه

مدت در توسعه سرمایه انسانی از کودکی تا زندگی در بزرگساالن است، و پاداش طوالنی

توجهی از آورد. بخش قابلوری اقتصادی و انسجام اجتماعی در نسل بعدی را به دست میبهره

است. در این دیدگاه، دیدگاه  ها کیفیت معلمان و نحوه  تدریس آنگذاری منوط به  این سرمایه

: تدریس خوب ازلحاظ فنی پیچیده و دشوار است، کند کهای در تدریس فرض میسرمایه حرفه

های طوالنی آموزش دارد، تدریس خوب با تدریس خوب نیاز به سطح باالیی از آموزش و دوره

ای است که از شواهد عاقالنه قضاوتتدریس خوب شامل  شود،پیشرفت مداوم و مداوم کامل می

 ,Hargreaves) یت جمعی استشوند تدریس خوب یک موفقیت و مسئولو تجربه مطلع می

های فردی و شایستگی(، عنوان تابع سرمایه انسانی )مهارتتواند بهای میسرمایه حرفه (.2012

های اختیاری( گیری)توانایی تصمیمیگیرصمیمبین فردی(وسرمایه ت ابطسرمایه اجتماعی)رو
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ترین عامل یک سرمایه انسانی معلمان حیاتی (.Hargreaves &Fulen, 2015تعریف شود )

ها و ای از آموزش، تجربه، کارآموزی، آگاهی، توان، عادت کاری، قابلیتسازمان است که آمیزه

سرمایه انسانی (.  Kovan, 2009) دهدنوآوری است که عملکرد افراد را تحت تأثیر قرار می

مدیریت "با عنوان  Allen Auden (2011)مربوط به استعداد، تعهد و توانایی فردی است. کتاب 

کند و تعریف می "استعداد"سرمایه انسانی را  "وپرورشاستراتژیک سرمایه انسانی در آموزش

سرمایه انسانی  Rama( 2011)کند. چگونگی دستیابی بیشتر به توسعه و تداوم آن را توصیف می

ها و ظرفیت کارکنان ها، قابلیتعنوان توان بالقوه سازمان برای موفقیت با توجه به تواناییرا به

آموزان معلمان در کالس درس برای دانشفردی  هایکه مهارتکنند. درحالیآن تعریف می

آموزان و همچنین های جمعی و اجتماعی نیز در یادگیری دانشبسیار مهم است، مهارت

وپرورش مدرن های مورداستفاده در آموزشاستراتژی یکی از تواند مؤثر  واقع شود. همکاران می

سرمایه اجتماعی معلمان این  .(Johnson, 2017)استفاده از سرمایه اجتماعی معلمان است 

محیط مدرسه یاد کند که معلمان بتوانند از یکدیگر در مدرسه و یا خارج از امکان را فراهم می

های ارتباطی، یادگیری، اعتماد، و همکاری در گروه را به ها و شبکهو ایجاد فرهنگ -بگیرند

در حوزه تدریس سرمایه اجتماعی معلم، اشاره (. Hua Liu & Conrinus, 2020وجود آورند)

فتد. که یادگیری اثربخش اتفاق بینحویگذاری در حوزه تدریس و آموزش بهدارد به سرمایه

گذاری معلم در بافت مدرسه، به درجه تمرکز وی بر تعامالت روزانه و توجه به درواقع سرمایه

آموزان، تالش و کوشش وی برای حل مسائل آموزشی مسائل آموزشی هر یک از دانش

آموزان برای یادگیری بهتر، ایجاد فضای باز و صمیمی در مدرسه آموزان، برانگیختن دانشدانش

گیری نیز سرمایه تصمیم (.Minckler, 2013های عاطفی معلمان اشاره دارد) ژگیو سایر وی

ها است. ازآنجاکه معلمان مربوط به ظرفیت معلمان و آزادی قضاوت صحیح در عملکرد آن

صمیمات خود را با مسئولیت ها و تقضاوت"گیری مستعد هستند ای با سرمایه تصمیمحرفه

برای اینکه معلمان (. Arriaza, 2003) شفافیت مایل انجام دهند. گشودن به بازخورد وجمعی،

تنها باید از ظرفیت الزم برخوردار باشند بلکه باید صالحیت ها نهای باشند، آنحرفه

 ؛Girox, 2010 ، Taylor, 2007؛ Bout, 2006)های آموزشی را نیز داشته باشند گیریتصمیم

Hargreaves, 2012& Fulen, .) 
نظام های آموزشی جهان به خصوص در حوزه آموزش و پرورش معلمان را ملزم به  تحوالت

، پشتیبانی گروهی)سرمایه اجتماعی( می کند و مشارکت در توسعه حرفه ای )سرمایه انسانی(

ایجاد  (.Kritz,2014)فرصتی برای اعمال قضاوت )سرمایه تصمیم گیری( را فراهم می نماید 

ن حضور داشته باشند و از همبستگی برخوردار باشند ، می تواند محیطی که این عناصر در آ
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و در نتیجه باعث رضایت شغلی معلمان   باعث ارتقاء پاسخ مثبت به این اصالحات با معلمان شود.

همچنین اجرای درست سرمایه حرفه ای در مدارس منجر  (.Critz & co-worker, 2014شود )

ش می شود به طوری که پیوند  تحقیقات نشان می رپروبه عدالت اجتماعی در نظام آموزش و 

دهد که محیط های کاری حمایتی با رشد پیشرفت تحصیلی دانش آموزان  همراه است 

(Johnson & co-worker, 2012).  مدیران با ایجاد محیطهایی که حامی معلمان باشند و برای

-Johnson & coأثیر می گذارد )یادگیری دانش آموزان مؤثر باشند، بر پیشرفت دانش آموزان ت

worker, 2012.) 

 

 پیشینه پژوهشی

سازی و به دنبال شفاف Michael Fullan & Andy Hargreaves (2015)ر پژوهشی د

پذیری مؤثر بوده اند گذاران در ایجاد شرایطی برای یک سیستم مسئولیتشرح وظایف سیاست

آموزان، تقویت حرفه تدریس و  های اساسی در یادگیری دانشکه باعث ایجاد پیشرفت

های های کلیدی از سیستمگیرد. در این مقاله درسسازی نتایج در اختیار عموم قرار میشفاف

شود که آمده استدالل میدستالمللی بهمتحده و در سطح بینبسیار مؤثر در مدارس در ایاالت

پاسخگویی داخلی باشد، یعنی  وپرورش باید با ایجاد شرایط برایاولویت برای مسئوالن آموزش

آموزان این رویکرد مسئولیت جمعی در حرفه تدریس برای بهبود مستمر. و موفقیت همه دانش

شده است: سرمایه ای است که از سه مؤلفه تشکیلهای حرفهمبتنی بر توسعه و گردش سرمایه

( و سرمایه گیرندانسانی فردی، سرمایه اجتماعی )جایی که معلمان از یکدیگر یاد می

ها الزم و ملزوم هم گیری )توسعه قضاوت و تخصص در طول زمان( که هرکدام از آنتصمیم

نفس معلمان و سرمایه اعتمادبه "در این مقاله ای با عنوان  Nolan & Mullah( 2017) دیگرند.

 ایهای حرفهکنندگان با گسترش سرمایهنفس شرکتگیرند که اعتمادبهنتیجه می "ایحرفه

های اجتماعی یادگیری شامل کسب دانش و مهارت )سرمایه انسانی(، مشارکت در شبکه

گیری(مطابقت ای)سرمایه تصمیمهای حرفهمشارکتی )سرمایه اجتماعی( و توانایی انجام قضاوت

 -و یک ویژگی اساسی  -نفس معلمان یک کارکرد گیرند که اعتمادبهدارد. همچنین نتیجه می

های ایجاد این ای از طریق مربیگری یکی از راهمعلمان است و یادگیری حرفهای سرمایه حرفه

 ای است. ویژگی حیاتی حرفه

ای برای های سرمایه حرفهچارچوب"با عنوان  Liu & Conrinus( 2020) ر پژوهشید

های سرمایه انسانی، سرمایه اجتماعی، شبکه اجتماعی، سرمایه به تشریح تئوری "یادگیری

تر کردن ابعاد ها  سعی در روشنپردازد و با تشریح مفصل هرکدام از این مؤلفهیری  میگتصمیم
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دهنده سرمایه های فراوان در مورد عناصر تشکیلوجود پیشینه با اند.ای داشتهسرمایه حرفه

ویژه گیری( و اهمیت آن در نظام آموزشی بهای)سرمایه انسانی، اجتماعی، تصمیمحرفه

اما تعداد کارهای کیفی در این زمینه بسیار کم بوده و همچنین تاکنون  وپرورشآموزش

رو ای معلمان انجام نگرفته است. ازاینگونه پژوهشی در کشور با عنوان سرمایه حرفههیچ

ای معلمان و تأثیر مثبت در کنند که با توجه به اهمیت سرمایه حرفهضرورت دوچندانی پیدا می

زان  سطح درک معلمان را جویا شده و در جهت بهبود آن اقدامات آموپیشرفت تحصیلی دانش

 الزم صورت بگیرد.

 رو ما در این تحقیق  سعی داریم به این سؤاالت پاسخ دهیم :  ازاین

 ای چیست؟برداشت معلمین از مفهوم سرمایه حرفه -1

 ها چیست؟ای در تدریس و آموزش ازنظر معلممزایای داشتن سرمایه حرفه -2

رو های یا موانعی  روبهای در مدرسه با چه چالشها  در به کار بردن سرمایه حرفهمعلم -3

 هستند؟
 

 روش تحقیق

گیری جهتیک ارشناسی تفسیری است.این پژوهش دراز نوع پدیدرویکرد این پژوهش کیفی

درستی از  از پدیدارشناسی تفسیری، کسب درک تفسیری قرارگرفته است. هدف پژوهشگر

 (. Manion, 2000)  & Morrisهای پیچیده استیتموقع

شهر سنندج است که با  ابتدایی  میدان تحقیق  در این مطالعه  کلیه معلمان مدارس

نفر از معلمین مصاحبه به عمل آمد.  13گیری  هدفمند و مالک محور  ازاستفاده از روش نمونه

 سال سابقه تدریس داشتند. معیار  29تا  5نفر مرد بودند که بین  5نفر زن و  8از این تعداد 

 های موردنیاز روش مصاحبهجهت گردآوری داده ی پژوهش رسیدن به اشباع نظری بودادامه

نیمه ساختاریافته استفاده شد. در جریان مصاحبه ابتدا مصاحبه با سواالتی که نسبتاً خنثی 

 60بین زمان هر مصاحبه دتشده است. متر پرداختهای مهم واصلیشروع و در ادامه به سؤال

گرفته ها با استفاده از کدگذاری باز، محوری و گزینشی انجاموتحلیل دادهدقیقه بود. تجزیه 75تا 

شده استفاده nvivoهای کیفی افزار تحلیل دادهاست. در این پژوهش برای تعیین کدها از نرم

 است.  
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 اطالعات جمعیت شناختی .1جدول 

 سابقه خدمت تتحصیال جنسیت کد

 سال 5 کارشناسی مدیریت آموزشی زن 1

 سال 12 کارشناسی مدیریت آموزشی مرد 2

 سال 25 کارشناسی آموزش ابتدایی زن 3

 سال 17 ارشد کامپیوتر زن 4

 سال 7 ارشد آموزش ابتدایی زن 5

 سال 6 کارشناسی مدیریت زن 6

 سال 7 کارشناسی حقوق زن 7

 سال 12 تداییکارشناسی آموزش اب زن 8

 سال16 کارشناسی علوم تربیتی زن 9
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 هایافته

مورد تجزیه و تحلیل  جهت پاسخ به سوال های پژوهش، داده های حاصل از مصاحبه معلمان    

 قرار گرفت و مقوالت اصلی و فرعی استخراج شد.
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 ای. مروری بر درک و تجربه معلمان مدارس از مفهوم سرمایه حرفه1شکل 

 

 

 ای برداشت معلمان از مفهوم سرمایه حرفهسوال اول :  

به سه بعد  هنگامی که از مشارکت کنندگان در مورد مفهوم سرمایه حرفه ای سوال شد آنها 

گیری اشاره کردند  که ای  یعنی انسانی، سرمایه اجتماعی و سرمایه تصمیمسرمایه حرفه

سرمایه انسانی  3کننده کد که مشارکتطوریای بود بهدهنده آشنایی با ابعاد سرمایه حرفهنشان

 هفردی اشاره دارها و استعدادهای ها تواناییبه ویژگیسرمایه انسانی  "کنده تعریف میگونرا این

 ازنظر سازمانی 12کننده کد . مشارکت"کرده و ماهر و باکفایت هستنحصیلکه همان نیروهای ت

 از دیدگاه سازمانی کل افرادی که دارای سرمایه "کند و معتقد بودهسرمایه انسانی را تعریف می

کننده کد . همچنین مشارکت"شن خاصی هستند جز سرمایه انسانی اون سازمان محسوب می
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سرمایه انسانی همان سرمایه و  "کندهای فردی را در تعریف سرمایه انسانی بیان میتوانایی 13

 ."هتوانی است که در خود فرد وجود دارد یعنی فرد چقدر توانایی دار

ها به کنندگان در خصوص سرمایه اجتماعی سؤال شد آنکه از مشارکتهمچنین  هنگامی 

سرمایه "کنداشاره می 1کننده کدشاره کردند،در این رابطه  مشارکتتعامالت بین گروهی  ا

کنندگان به ایجاد . در ادامه نیز مشارکت"اجتماعی تعامالت و روابط بین گروهی بین افراد است

کرده بودند چنانچه محیط باز برای اشتراک مساعی را در تعریف سرمایه اجتماعی اشاره

های به نظرم سرمایه اجتماعی یعنی اینکه شما دانستنی"دکناشاره می 8کننده کد مشارکت

 ."خودتو به دیگران و یا همکاران انتقال بدی و شمام از اونها یاد بگیری

کننده کد گونه اظهارنظر کردند: مشارکتگیری اینکنندگان در مورد سرمایه تصمیممشارکت

ای بهش ه نظرم سرمایه حرفهوقتی به معلم اجازه داده میشه که مستقل تصمیم بگیره ب "9

های خودم رو در مورد به نظرم وقتی من مایل باشم که قضاوت"13کننده کدمیگن. مشارکت

گیری وقت میشه بگیم سرمایه تصمیمتدریس و ... مطرح کنم و این اجازه رو به من بدن اون

 ."وجود داره
 

 ها ازنظر معلمای در تدریس و آموزش مزایای داشتن سرمایه حرفه سوال دوم :

 آموزانپیشرفت  تحصیلی دانش

آموزان اولین مزیت در بحث داشتن دهد پیشرفت تحصیلی دانشها نشان میوتحلیل دادهتجزیه

وقتی "کند استدالل می 13کننده کد ای در آموزش و تدریس است. مشارکتسرمایه حرفه

ه و مدیریت کالس درس رو معلمی دانش و تخصص الزم رو داره و میدونه چجوری تدریس کن

آموزها رو هم در پی داره. من  دو سال در یک  در اختیار داشته باشه قطعًا پیشرفت دانش

دبیرستان تدریس کردم درسی بود به اسم فلسفه و منطق سال اول به دلیل کمبود معلم، معلمی 

نبودن اما سال آموزهام  ازشون راضی کردکه تخصص الزم رو نداشت و دانشاون رو تدریس می

ها و والدین از ایشان راضی کرد که بچهبعد یک معلم اومد که رشتش بود و طوری تدریس می

 ."بودن درنتیجه در امتحان نهایی هم نتایج خوبی رو گرفتن

آموزها که تخصص داشته باشه، بتونه اون رو در اختیار دانشقطعاً معلمی" 9 کننده کدمشارکت

 ."کنهآموزها نمود پیدا میتأثیرش توی تحصیل دانش و همکاران دیگه بذاره

و برای یادگیری دانش آموزان مؤثر باشند، که حامی معلمان باشندهایی مدیران با ایجاد محیط

 (.(Johnson & co-worker, 2013 بر پیشرفت دانش آموزان تأثیر می گذارند
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زی و رضایت شغلی معلمان بود کنندگان به آن اشاره کردند توانمندسامزیت دومی که مشارکت

کنندگان ها به دست آمد. مشارکتوتحلیل. این مورد قوی ترین مضمونی بود که درنتیجه تجزیه

 شوند.استدالل کردند که از طریق کار گروهی و اشتراک مساعی معلمان توانمند می

زه به وجود وقتی کاری گروهی انجام بشه قطعاً انگی "کنداستدالل می 6کننده کد مشارکت

 "آموزان هستمیادکه کار به نحو احسن انجام بگیره و این به نفع هدف یعنی دانش

معلمانی که تخصص فردی دارن و به معلمان کمتر "کند اشاره می 11کننده کد مشارکت

آموزان آموزان خودشون قوی باشن و هم دانشبرخوردار انتقال میدن این باعث میشه هم دانش

 ."تر متخصصاون همکار کم

تحوالت نظام های آموزشی جهان به خصوص در حوزه آموزش و پرورش معلمان را ملزم به 

، پشتیبانی گروهی)سرمایه اجتماعی( می کند و مشارکت در توسعه حرفه ای )سرمایه انسانی(

 ,Critz & co-worker) فرصتی برای اعمال قضاوت )سرمایه تصمیم گیری( را فراهم می نماید

2014.) 

ایجاد محیطی که این عناصر در آن حضور داشته باشند و از همبستگی برخوردار باشند ، می 

تواند باعث ارتقاء پاسخ مثبت به این اصالحات با معلمان شود.و در نتیجه باعث رضایت شغلی 

 (.Critz & co-worker, 2014) معلمان  شود

 

 ای در مدارس سرمایه حرفهها برای رسیدن به های پیش روی معلمچالشسوال سوم : 

کنندگان به آن اشاره داشتند بحث  عدم انتقال دانش اولین چالش در  این زمینه که مشارکت

 "اذعان میکنه  3کننده کد باره شرکتهای باتجربه به سایر همکاران بود. دراینو تجربه  معلم

دونم شایدم باتجربه نمی دارم معلمینکنم و تجربههاست تدریس میعنوان کسی که سالمن به

کار نمی ذارن و اصالً فرهنگش رو نداشته باشیم اصاًل تجربیات خودشونو در اختیار معلمین تازه

 ."تونه تأثیر مثبت بذارهگیرن که این کار چقدر میجدی نمی
یادمه سال اولی که رفتم تدریس  "گویدباره میاز تجربه خودش دراین 5کننده کد مشارکت

طوریم اما دوستان همکار دیگرم کردم فقط من اینایلش خیلی برام سخت بود فک میکنم  او

های رو داشتن.تو اون روزها من  خیلی از همکاران باتجربه که بعضًا معلم هاهم همین سختی

پرسیدم اما اونها جواباشون طوری نبود که من مشکالتم خودمم در دوران تحصیل بودن سؤال می

 "اشتراک مساعی در عمل وجود نداره "3کننده کد .مشارکت"حل بشن

(2011 )Mahvini رغم اینکه معلمان اشاعه و وپرورش بهوزشهای آمکند در سازماناذعان می

ها حاکی از فقدان اند.اما یافتهعنوان یک منبع مفید برای یادگیری درک کردهاشتراک دانش را به
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کنند یبرقرار نمکه اکثر آنان با یکدیگر تعامل نحویبهرفتار اشتراک دانش در بین معلمان است. 

طراحی و اجرا کنند. بدین ترتیب برون در بین خلوت  های آموزشی خود راو عادت دارند فعالیت

 ;Carol, Choo, Danlap, Ishnour & McInn, 2003) افتدسازی و اشتراک دانش اتفاق نمی

Barb, Rosson & Moore, 2001.) 

 چالش دومی که مطرح شد بحث عدم فرهنگ درست و مناسب کارهای  گروهی بود  

شدت ضعیفه تو مدارس حاال اون اوالً کار گروهی به "کنداستدالل می 6کننده کد مشارکت

دونید چجوری؟... تونه دالیل مختلفی داشته باشه اما اگرم هست به ظاهراً کار گروهیه میمی

کردند اما در عمل ها از اون حمایت میشد که فعالیت گروهی انجام بشه معلموقتی  قرار می

جوری بودن شایدم بر عمدتاً معلمان باتجربه اینگرفتن چیز رو یه جورای به تمسخر میهمه

های گروهی گرده به انگیزه اما واقعاً در عمل اتفاق خاصی که بشه اسمشو بذاریم فعالیتمی

 "دیدیمنمی

معموالً افراد باتجربه  و باسابقه درگروها و در  "کندهم اذعان می 10کننده کد مشارکت

بار تجربه رو تحت تأثیر قرار بدن. ما یکراتشون افراد کمها خیلی دوست دارن با نظگیریتصمیم

گیری کنیم جلسه که شروع شد ای داشتیم که قرار شد در مورد یک موضوعی تصمیمجلسه

مدیر و یک معلم طوری نظر دادن که نظر بقیه دیگه براشون مهم نبود و همونا رو تصویب 

  ."کردن

ایجاد حس رقابت ناسالم در بین  کنندگان مطرح کردندچالش سومی که مشارکت

 .آورندهاست که مدیران  عمدتاً این شرایط را به وجود میمعلم

ای یک همکار بر روی همکاران دیگر قطعاً سرمایه حرفه"کندعنوان می 6کننده کدمشارکت

ها باهم مشورت ها بیشتر از یکی است آن معلمهایی که تعداد کالستأثیر دارد بخصوص در پایه

کنند که چطور آن موضوع را تدریس کنند چون به نظر من تنها هدف، یادگیری صحیح یم

آموزانی باسواد و بافرهنگ به جامعه ارائه کنیم پس چه اشکالی دارد آموزان است  و دانشدانش

ها را به شور و اشتراک بگذارند . این جو و ایجادش به مدیر بستگی داره حلکه معلمان باهم راه

 ."تجربه معموالً با رفتاراشون مانع این جو مثبت میشنمدیرهای کمخیلی 

ای یک معلم به شرطی که سایر همکاران پذیرای آن معلمی سرمایه حرفه"کننده کدمشارکت 

های خودشون تکیه نکنند قطعًا این همکار تأثیرگذار ای را دارد و فقط به دانستهکه سرمایه حرفه

گردد ، غرور ها برمیپذیری آنوصیات شخصی خود معلمان و انعطافیک مقدار به خصاست و این

جا نداشته باشند و به شغل معلمی چطور نگاه کنند و چقدر در فکر ارتقای تدریسشون باشند بی
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کننده و عنوان هماهنگتواند بهبستگی دارد . مدیر نقش زیادی در این قضیه دارد چون می

حس رقابت سالم ایجاد کند و از آن همکاری که دارای سرمایه  ی این جو عمل کند وایجادکننده

ای است به نحو احسن استفاده کند و جوری عمل نکند که حسادت را در بین بقیه حرفه

آورند که همکاران به وجود بیاورد. ولی تجربه خودم ثابت کرده که مدیران جوی را به وجود می

تنها همکاری به وجود نیاد که این باعث میشه نه این حسادت به وجود بیاد و حتی تشدید بشه

 ."بلکه حتی گاهی باعث درگیری بین همکاران میشه

 

 بحث و نتیجه گیری 

 & Hattie, 2008) هـا بسـتگی داردآموزان تا حدود زیادی با  عملکـرد معلمپیشرفت تحصیلی  دانش

آمـوزان دارنـد. در حصـیلی دانشمعلمان همانند والدین، نقش مؤثری در موفقیت و پیشرفت ت(. 2012

های، ، ابـزاری قدرتمنـد بـرای ایجـاد روابـط سـرمایه«نمایندگان والـدین»عنوان این نقش، معلمان به

ی خــود رشــد شخصــیتی نوبــهموفقیــت تحصــیلی، و وابســتگی فراخــانوادگی محســوب شــده کــه به

شـناختی هـای روانز ویژگیهـا، متـأثر اشـوند. تمـامی ایـن رفتارهـا و نقشآموزان را موجب میدانش

 (Docs, 1998. )باشندی یادگیری میها بر انگیزههای اثرگذار آنمعلمان و ویژگی

ای در تدریس و آموزش به پیشرفت تحصـیلی های سرمایه حرفهکنندگان در بحث مزیتمشارکت 

دهـد کـه رخ می پذیری نظام آموزشی در شرایطیکرده بودند. در حقیقت  مسئولیتآموزان اشارهدانش

ای در بهبـود و موفقیـت هـای حرفـههای فردی و تشـکیلی گروهها با مسئولیت شخصی، تخصصمعلم

، مسـئولیت دهـد کـه معلمـینپیشرفت تحصیلی  هنگامی رخ میآموزان کوشا باشند.در مستمر دانش

 ده بگیرنـد.آمـوزان بـه عهـای و جمعی را برای بهبود و موفقیت مستمر برای همه دانششخصی، حرفه

(Shirley & Hargreaves, 2009 .)طور اثـربخش سازد که بـهی اجتماعی، معلمان را قادر میسرمایه

طور خـاص در تغییـرات ایجادشـده در در مدرسه ظاهر شوند و این اثربخشـی نیـز در رفتارشـان و بـه

  Baladoji& (1520) ازنظر (.2003Arriaza ,)شودآموزان دیده میموفقیت و پیشرفت تحصیلی دانش

Lazari کـار های بازتابی به معلمـین تازهای، تمرینتوانند از طریق گسترش یادگیری حرفهمعلمان می

آمـوزان در مدرسـه بر سیستم آموزشی تأثیرگذار باشند. این تأثیرگذاری درنهایـت بـه پیشـرفت دانش

 گردد.منجر می

تیبانی از تصـمیمات معلمـان در صـورت های درسی و پشگیریتوانمندسازی معلمان برای تصمیم

یکی از عوامل توانمند ساز معلمـان (.  Girox, 2010) گذاردلزوم تأثیر مثبتی کارکردهای  مدرسه می

هایی کـه گیریدهـد تـا در تصـمیمگیری  است  که  به معلمان این امکان را میایجاد سرمایه تصمیم
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ایـن (. Bout, 2006) هـای گروهـی حضـورفعالیت دانند مشارکت کند و از این طریـق  درمناسب می

هـا بـرای ارتقـای اهـداف خـود های هرچه بیشتر معلمان و هماهنگی آناستقالل معلمان  باعث تالش

کننـد نقـاط هـا تـالش میشـود  آنوقتی  به معلمان این اسـتقالل داده می (.Girox, 1994)شود می

ها تالش نمایند. طـی ایـن فراینـد در جهت بهبود آنپنهان یا کور  اهداف آموزشی را مشخص کنند و 

کارهای اصالحی و یـا ابتکـاری بزننـد کـه درمجمـوع بهمعلمان با اختیاری که دارند ممکن است دست

  (.Balir, 2012; Likert, 1961; Spauling, 1997آمیزی برای مدرسه  به همراه داشته )نتایج موفقیت

 (.Sweeney,1981هاسـت)ای آنه اسـتقالل و اختیـار حرفـهموضوع رضایت شغلی معلمان مربـوط بـ

بـا اسـتفاده از  کننـد.بینی برخـورد میپیشهای پیچیده و غیرقابـلمعلمان اغلب در کالس با موقعیت

ظور تسـهیل در موفقیـت من، بهآموزاند ضمن تأمین نیازهای دانشتوانن، معلمان میایاختیارات حرفه

ها اسـتقالل گیریدر تصـمیمکـه معلمـان ه پاسخ دهند.  هنگامیغیرمنتظرهای ، به پاسخآموزاندانش

ایـن امـر باعـث گردد وند باعث نارضایتی شغلی مینداشته باشند و در کارهای گروهی شرکت داده نش

، معلمـان کننـدل خـود را تـرک میهـا شـغکـه آن. هنگامیشود معلمان شغل خود را ترک کننـدمی

آمـوزان گردند که درنتیجه باعث تأثیر منفی بـر پیشـرفت دانشباتجربه می تجربه جایگزین معلمانکم

سوی قضیه اگر به معلمان این فرصت داده شـد تـا تصـمیمات اما در آن(. Graysome, 2011شود )می

هـا اسـتفاده رضـایت های گروهی شرکت کننـد و از نظـرات آنای بگیرند در تصمیمات و فعالیتحرفه

 .(Jones, 1997مانند )زیاد در حرفه تدریس باقی میاحتمالدهند و بهشان میشغلی باالتری را ن

وپرورش و پیشرفت مـدارس موضوع اشتراک دانش در بین معلمان مسئله اصلی  اصالحات آموزش

پردازند بـا ارائـه که معلمان با یکدیگر به گفتگو میافزاست. مادامیاست. اشتراک  دانش یک فرایند هم

های خـود را توسـعه  شـوند و از طریـق ایـدهمنـد مینظیـر خـود از دانـش یکـدیگر بهرهبیهای بینش

اشتراک دانش همچنین موجب تسهیل یـادگیری (. Chuddari, 2004  & Siramasandari دهند)می

تـر بـا آن مواجـه بودنـد را دهد تا مشکالتی که دیگران پیششود و این امکان را به آنان میها میمعلم

 مایند) همان (.حل ن

خصـوص دهد که ایـن اشـتراک دانـش در بـین همکـاران بههای ما نشان میاما در حقیقت یافته 

دهـد معلمان باتجربه وجود ندارد  مبانی نظری و پیشینه تحقیقاتی هم یافته ما را مورد تائیـد قـرار می

رغم اینکه معلمان اشاعه وپرورش بههای آموزشکند در سازماناذعان میMahvini (2010)کهطوریبه

ها حـاکی از فقـدان انـد.اما یافتـهعنوان یک منبع مفید برای یادگیری درک کردهو اشتراک دانش را به

کننـد و که اکثر آنان با یکدیگر  تعامـل  برقـرار نمینحویرفتار اشتراک دانش در بین معلمان است. به

لوت  طراحـی و اجـرا کننـد. بـدین ترتیـب بـرون های  آموزشی خود را در بین  خعادت دارند فعالیت
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؛  Carol, Choo, Danlap, Ishnour & McInn, 2003)افتـد سـازی و اشـتراک دانـش اتفـاق نمی

Barb, Rosson & Moore, 2001.) 

توان به موانع ساختاری و هنجـاری اشـاره از دالیل به اشتراک نگذاشتن دانش در بین همکاران می

ها و همچنـین بـازنگری معلمـان زمـان انـدکی را بـه اشـتراک دانـش و ایـدهکرد  ازلحاظ سـاختاری 

کند عدم فرهنگ ایـن های ما هم اشاره میدهند و ازنظر هنجاری نیز که یافتهتدریسشان اختصاص می

 اند.از آن به فرهنگ دلسردکننده برخی مدارس یادکرده Liu  & Juang( 2002)قضیه است که 

کرده بودند ایـن موضـوع کنندگان بدان اشارهش به دست آمد و مشارکتبعد سومی در نتایج پژوه

یـک موانـع اساسـی در آورند کـه اینها به وجود میهای ناسالمی را در بین معلمبود که مدیران رقابت

ای است که الزم است تحقیقات بعدی نقش مدیران را در ایـن رابطـه موردبررسـی ایجاد سرمایه حرفه

 قرار دهد.

های آن یعنی سرمایه انسانی، سـرمایه اجتمـاعی س نتایج پژوهش مشارکت کنندگان با مؤلفهبراسا

گر این حقیقت بود کـه ازنظـر طورکلی یافته ها بیانخوبی آشنایی داشتند. بهگیری بهو سرمایه تصمیم

توانـد باعـث پیشـرفت تحصـیلی ای و وجـود آن در بـین معلمـان میکنندگان سرمایه حرفـهمشارکت

ها شـود امـا مـوانعی بـر سـر راه سـرمایه آموزان و توانمندسازی بین معلمان و رضایت شغلی آنانشد

شـود . ازنظـر می ای معلمـانای وجود داشت کـه منجـر بـه مشـکالتی در مسـیر توسـعه حرفـهحرفه

خصوص اشـتراک دانـش معلمـان باتجربـه بـا دانش بین معلمان بهکنندگان در عمل اشتراک مشارکت

گردد. دلیل دیگری این موضوع به فرهنگ مدارس و معلمان برمی یدتجربه وجود ندارد و شان کممعلما

کنندگان هم بدان اشاره نمودند این مورد بود که مدیران تواند باعث این موضوع شود و مشارکتکه می

ی بزرگـی بـرای تواند مانعآورند که این مورد میهای ناسالمی رابین معلمان به وجود میمدارس رقابت

 ای باشد.تعامل و رسیدن به سرمایه حرفه
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