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چکیده

پژوهش از نوع تحقيقات کيفی بود .گردآوري دادهها در دو مرحله انجام گرفت :در مرحله اول روش نمونه -

گيري بهصورت هدفمند در دسترس بود که  41واحد مطالعاتی بهدستآمده و در مرحله دوم ،با مصاحبه با
جامعه معلمان و صاحبنظران حوزه آموزشوپرورش بهصورت هدفمند از نوع گلوله برفی  41نفر مشارکت
داده شد .براي بررسی روایی در بخش بررسی اسناد ،از چکليست محققساخته و در بخش مصاحبه ،جهت
تعيين روایی سؤاالت مصاحبه از نظرات  1تن از متخصصانی که در این زمينه صاحبنظر بودند ،استفاده
گردید .براي بررسی پایایی در هر دو مرحله از روش پایایی بين کدگذاران استفاده گردید .رویکرد تحليل از
نوع بر آینده (گليزري) ،با  ۲مرحله اصلی کدگذاري و در طی  ۳گام ،کدگذاري باز ،محوري و گزینشی صورت
پذیرفت .نتایج بهدستآمده بهصورت کلی نشان داد که ابعاد و مؤلفههاي اجتماع یادگيري حرفهاي داراي سه
شاخص اصلی فردي ،گروهی و سازمانی بود.
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مقدمه
امروزه سازمانها توسعه منابع انسانی را از حياتیترین وظایف خود و اصلیترین راه بهسازي
سازمانی تلقی کرده و با توجه به منافع بسيار زیادي که به همراه دارد ،سرمایهگذاريهاي
بسياري را در این جهت به عمل میآورند ( .)Tabatabaei, 2017در همين راستا یکی از
سازمانهاي که الزم است به منابع انسانی خود توجه ویژهاي داشته باشد ،سازمان
آموزشوپرورش است .آموزشوپرورش بهعنوان جزئی از نظام اجتماعی جامعه ،نقش کليدي در
اصالح و بازسازي جامعه از نسلی به نسل دیگر دارد ( Asadian, Ghasemzade & Gholizade,
 )2017و بقا ،دوام و پيشرفت هر جامعهاي به کارآیی و کيفيت تعليم و تربيت آن جامعه بستگی
دارد و معلمان بهمنزله رکن اصلی آموزشوپرورش ،نقش بسيار مهمی در تربيت نسل آینده
کشور بر عهدهدارند ( .)Nikoraftar, 2017بدون شک نيروي انسانی ،بهویژه معلمان از مهمترین
عناصر سازنده محيطهاي آموزشی و مهمترین عامل براي ایجاد موقعيت مطلوب در تحقق
هدفهاي آموزشی است ( .)Borhani, Dehghani & Samadi, 2017معلمان مسئوليت هدایت
و پرورش یک نسل را در جامعه بر عهدهدارند ( )Eazazi& Ebrahimpoor, 2017و تمام
تالشهاي فردي و جمعی معلمان براي بهبود یادگيري دانشآموزان و موفقيت آنها میباشد
( .)Balyer, Karatas & Alci, 2015همچنين پيشرفت و تغيير در یک سيستم آموزشی و
موفقيت آینده دانشآموزان بستگی به معلمان دارد ( .)Cartea, 2017لذا معلمان ،نهتنها یکی از
عوامل نيازمند تغيير بهمنظور بهبود سيستمهاي آموزشی هستند بلکه مهمترین عامل
ایجادکنندهي تغيير نيز محسوب میشوند ( .)Akhondi, & Safaeimovahed, 2015بنابراین
امروزه مدارس بيشازپيش نيازمند نيروي انسانی پرتالش و متعهد هستند و تحقق اهداف
آموزشوپرورش را بيش از هر چيز دیگر باید درگرو تالش و همت معلمان دانست ( hassani,
 .)Mostafanezhad, Mostafanezhad & Shohodi, 2015به همين منظور مدیران مدارس در
تالش براي رسيدن به موفقيتهاي اساسی و پيادهسازي اصالحات در مدرسه و بهبود یادگيري
معلمان میباشند ( .)veelen, Sleegers, & Endedijk,2017لذا الزم است در جهت توسعه و
توانمندي معلمان گامهاي اساسی برداشته شود و به نيازها و خواستههاي معلمان توجه ویژهاي
مبذول شود .تا معلمان بتوانند در دنياي متغير امروزي به موفقيت دست پيدا کنند .یکی از
عواملی که در ارتباط با معلمان بسيار مهم میباشد و تأثير بسيار مهمی در پيشرفت معلمان دارد
وجود اجتماعات یادگيري حرفهاي 4در ميان معلمان میباشد.
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اجتماع یادگيري حرفهاي ،توصيفگر یک اجتماع اثربخش و منسجمی است که باعث میشود
یادگيري در یک اسلوب اجتماعی ،یعنی از طریق مشارکت و تعامل با دیگران ،و به شکلی اصيل
و واقعی رخ دهد .اجتماع یادگيري حرفهاي یک فرایند یادگيري گسترده یا متوسط براي تقویت
همکاري در بين وظایف مربوط به شغل در محيط کاري میباشد و تأثير قابلتوجهی در بهبود
عملکرد منابع انسانی دارد ( )Mohd Tahir, et al, 2013که بر اساس یک هدف مشترک شکل
میگيرد نه یک مکان مشترک و اهداف آن ،حدود و مرزهاي آن را تعریف میکنند ( Gandomi
 .)& Sajadi, 2016اجتماع یادگيري حرفهاي بهعنوان رویکردي براي بهبود عملکرد آموزشی
معلمان و افزایش یادگيري دانشآموزان در نظر گرفته میشود ( )Hudsen, 2015و توانایی
یادگيري در محيط کاري بهصورت جمعی است .همچنين اینکه جوامع یادگيري حرفهاي یک
پيشنياز مهم براي مقابله مؤثر با تغييرات و انجام مسئوليتها میباشد ) ((Vilen, 2017از
اینرو اجتماع یادگيري حرفهاي شامل تغييرات زیربنایی است که منجر به بهبود مداوم مدرسه
میشود ( )Jones, Stall & Yarbrough, 2013و بهعنوان ظرفيتی براي ارتقاي یادگيري
دانشآموزان و معلمان در نظر گرفته میشود.
جامعه یادگيري میتواند دامنه محدودي از افراد درون یک گروه کوچک در موسسه آموزشی تا
جامعه یادگيري جهانی را شامل شود ( .)karimrnasr, & sharifi, 2012معلمان در جوامع
یادگيرنده حرفهاي موفق بهمنظور کسب و توليد دانش حرفهاي جدید باهم همکاري دارند.
تمرکز در این جوامع نهفقط بر یادگيري هر معلم بهتنهایی است بلکه تمرکز بر یادگيري حرفهاي
درون بافتی از گروههاي منسجم است که متمرکز بر دانش جمعی میباشند ( Terner, Et al,

 .)2017بنابراین جوامع یادگيري حرفهاي بهعنوان وسيلهاي براي بهبود عملکرد آموزشی معلمان
و یادگيري دانشآموزان در نظر گرفته میشود ( )Hudsen, 2015و معلمان زمانی که با دیگر
معلمان به یادگيري میپردازند بهتر میآموزند که ایدهها را با یکدیگر به اشتراک بگذارند و
همکاري کنند .معلمان باید مشکالت را باهم حل کنند و بهعنوان یک تيم بر نيازهاي
دانشآموزان خود تمرکز کنند ( .)Carter, 2017بنابراین جوامع یادگيري حرفهاي میتوانند
مزایاي پایداري براي معلمان فراهم کنند که منجر به افزایش سرمایه انسانی ،حرفهاي و
اجتماعی شود ،همچنين میتوانند باعث کاهش انزوا در ميان معلمان ،افزایش تعهد به مأموریت
و اهداف مدرسه و مسئوليتهاي مشترک شوند (.)Wilson, 2016
جوامع یادگيرنده حرفهاي با ویژگیهایی نظير محيطهاي کاري مشارکتی و انعطافپذیر براي
پاسخگویی هرچه سریعتر به چالشها ،عملکرد مؤثرتر در جامعه معاصر نسبت به سایر سازمانها
شناخته میشوند .لذا نياز اعضاي یک سازمان براي تبدیل به جامعه یادگيرنده حرفهاي شدن،
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رشد بينش مشترک و ادراک تسهيم شده درباره یادگيري و درباره خودشان است ( Pahlavan,

 .)Abdolahi, Naveebrahim & Zainabadi, 2016همچنين جوامع یادگيرنده حرفهاي موفق
محيطهایی را ایجاد میکنند که معلمان میتوانند در آن نقاط قوت و ضعف خود را با همکاران
خود در ميان بگذارند؛ راهحلهاي مشارکتی براي مشکالت انتخاب نمایند و ایدههاي جدیدي را
بهطور جمعی و به نفع فراگيران بهکارگيرند ( .)Brodie, 2014بنابراین هدف در جامعه
یادگيرنده حرفه اي ایجاد مشارکت براي بهبود آموزش و اصالحات آموزشی است و این امر در
طول سالها تشویق معلمان و استادان به کار با یکدیگر بهصورت مشارکتی و همکارانه و
بهواسطه دانش و تجربهاي که ایجادشده ،ميسر میگردد ( .)Pahlavansadegh, 2017این گروه
از معلمان که در قالب جامعه یادگيرنده فعاليت میکنند ،از همافزایی برخوردار میشوند ،یعنی
هم کمک حرفهاي میکنند و هم موردحمایت حرفهاي سایر معلمان قرار میگيرند ( Godfrey,
 .)2014درنهایت میتوان بيان داشت با توجه به اینکه یادگيري میتواند بهعنوان تمرکز اصلی
فعاليتهاي مؤسسات آموزشی دیده شود ،بنابراین مدرسه ،مناسبترین جامعه یادگيرنده
حرفهاي است ( .)hossinpoor, Zainabadi, Abdolahi & Abasian, 2017لذا با توجه به
مطالبی که بيان گردید میتوان بيان داشت که شناسایی ابعاد و مؤلفههاي اجتماع یادگيري
حرفهاي امروزه در مدارس امري ضروري و حياتی براي موفقيت محيط آموزشی به شمار میرود
که الزم است به آن توجه ویژهاي شود .در پژوهشی Hatamian, Zeinabadi, Abdollahi and
)Abbasian (2018به شناسایی ،طراحی و آزمون الگوي پيشایندهاي جامعه یادگيرنده حرفهاي
در مدارس ابتدایی به شيوه پژوهش آميخته پرداختهاند .پيشایندها در پنج بعد شامل رهبري
آموزشی ،فرهنگسازمانی  ،یادگيري مشارکتی و ساختار سازمانی با الگوي ارتباطی در مدل
مفهومی خاصی شناسایی شدند.
در پژوهشی ) Hosseinpour and Zeinabadi, Abdullahi and Abbasian (2017با عنوان
مدرسه بهعنوان جامعه یادگيرنده حرفهاي پژوهشمحور (یک پژوهش پدیدارنگارانه) انجام دادند.
نتایج این پژوهش نشان داد که شاخصهاي جامعه یادگيرنده حرفهاي در قالب پنج بعد ارزشها
و باورهاي مشترک ،معلم یادگيرنده حرفهاي ،گفتگوها و همکاريهاي حرفهاي ،یادگيري جمعی
و باألخره ارتباطات و تعامالت و نشانگرهاي مربوط به هر بعد تعيين گردید .همچنين استلزامات
ایجاد جامعه یادگيرنده حرفهاي پژوهش محور در مدرسه نيز بر اساس نتایج حاصل از مصاحبهها
تبيين شد که برخی از آنها عبارتاند از باور داشتن به نقش پژوهش و اهميت آن در فرایند
آموزش و یادگيري ،تمرکز بر یادگيري جمعی ،تقویت گفتگوهاي حرفهاي بين معلمان و
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کارکنان ،تعامل حمایتی مدیر مدرسه ،ارتباط مستمر با مراکز علمی Steyn (2017) .پژوهشی با
عنوان توسعه حرفهاي معلمان از طریق همکاري در جوامع یادگيري حرفهاي انجام داد .نتایج
بهدستآمده از این پژوهش نشان داد که مدارس میتوانند از طریق ترویج همکاري ،یادگيري
تيمی و گفتوگو در ميان کارکنان ،ایجاد فرصتهاي یادگيري مداوم ،ایجاد سيستم براي
یادگيري و به اشتراکگذاري یادگيري ،از یادگيري معلم و توسعه حرفهاي او حمایت کنند.
( Veelen & et al )2017پژوهشی با عنوان یادگيري حرفهاي در ميان رهبران مدرسه در
آموزش متوسطه :تأثير عوامل فردي و عوامل شرح کار انجام دادند .نتایج بهدستآمده نشان داد
که خودکارآمدي بهطور مثبت تمام چهار فعاليت آموزشی را پيشبينی کرد .نتایج همچنين
نشان داد که حمایت اجتماعی داراي تأثير دوگانه میباشد :پيشبينی مثبتی از یادگيري
اجتماعی داشت و یادگيري فردي را بهصورت منفی پيشبينی نمود .درنهایت نتایج نشان داد که
خودکارآمدي داراي نقش واسطهاي در رابطه بين محيط مدرسه و یادگيري حرفهاي است.
حال با توجه به مطالبی که بيان گردید میتوان به این اشاره نمود که در محيطهاي متغير و
دگرگون امروزي که هرروز شاهد ایجاد تغييرات اساسی و پيشرفتهاي بیشماري میباشم براي
موفقيت سازمانهاي آموزشی که رکن اساسی جامعه به شمار میروند توجه به معلمان و ایجاد
شرایط مناسب براي رشد و توسعه آنها امري بسيار ضروري و مهم میباشد .امروزه معلمان با
توجه به حجم وسيع دانش و اطالعات همواره با این مشکل مواجه میباشند که نمیتوانند
بهتنهایی با تمام دانش و اطالعات جدید آشنا شوند و در فرایند تدریس خود از آنها استفاده
نمایند ،این عقب ماندن معلمان از دانش جدید مشکالتی را در محيطهاي آموزشی براي آنها به
وجود آورده است و باعث شده است معلمان دچار مشکالت روحی و روانی شوند و نتوانند خود را
با دنياي امروزي هماهنگ نمایند .بنابراین الزم است شرایطی مهيا گردد تا معلمان بتوانند خود
را با این دنياي متغير هماهنگ نمایند که این امر میتواند از طریق ایجاد اجتماع یادگيري
حرفهاي به دست آید .لذا مهمترین سؤال پژوهش حاضر این میباشد که ابعاد و مؤلفههاي
اجتماع یادگيري حرفهاي چه میباشند؟
مبانی نظری
ویژگیهاي اجتماع یادگيري حرفهاي
� تعامل ميان شرکتکنندگان
یکی از ویژگیهاي کليدي در بحث اجتماع یادگيري حرفهاي و تعامل ميان شرکتکنندگان
است ،که نشاندهنده ویژگی مشترک ساختار دانش است .تعامل ميان شرکتکنندگان ،در
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مشارکت و گفتگوي بين آنها منعکس میشود .این امر بهطور یکنواخت در بين اعضا صورت
میگيرد و نه اینکه صرف ًا یک نفر به سخنرانی طوالنی پرداخته و بقيه اعضاي گروه مشارکت
کمتري در این امر داشته باشند (.)Pup & Goldman, 2016
� بررسی ایدهها

ویژگی دوم مبحث اجتماع یادگيري حرفهاي ،ميزانی است که ایدهها موردبررسی قرار میگيرد و
این امر نشاندهنده بعد بهبود ایده در ساختار دانش است .عالوه بر این ارزشهاي اجتماع
برگرفته از موضوعات موردبحث و همچنين سؤاالت ،مفاهيم و مشکالتی است که موردبررسی
قرار میگيرد .اگرچه اصطالحات متفاوت است ،اما محققان حوزه اجتماع یادگيري حرفهاي
همچون ) Nelson et al (2010) , Crespo(2006و ) Kinz et al(2015بين صحبتهاي
اکتشافی و تفسيري تمایز قائل شدهاند .گفتمان اکتشافی بر روي بررسی جمعی ایدهها تمرکز
دارد و شامل پرسشهاي مشترک و تعریف ایدههاي توليدشده توسط گروه و بررسی ایدههاي
جایگزین است که بهصورت انتقادي و بر پایه دانش است ( & Nelson, Deuel, Slavit
 .)Kennedy, 2010این را میتوان بهعنوان پيشفرض نامطمئن توصيف کرد که متمرکز بر
بازنگري مشترک و درک عقاید و درنتيجه هماهنگی بهمنظور بهبود ایده است .در مقابل،
گفتمان توصيفی ،بررسی دقيق ایدهها را شامل نمیشود و شامل بحث تفصيلی روایت ،شرح،
تفسير فردي از وقایع و بدون اختالف است (.)Pop & Goldman, 2016
بررسی ادبيات حوزه اجتماع یادگيري حرفهاي نشاندهنده وجود پنج نوع گفتمان اکتشافی
میباشد :سؤال کردن ،4ارائه پيشنهاد ،۲تعریف پيشنهادها ،۳مذاکره 1و توضيح تفکر.1
سؤال کردن میتواند به تشریح ،روشن کردن و یا گسترش ایدههاي اعضاي گروه
o
کمک کند؛ بهویژه سؤاالتی که توضيحات و شکل عميق استدالل را با یادگيري
مرتبط میکند.
پيشنهادها  ،بيان ایده براي گروه با این فرض است که شرکتکنندگان در تالش
o
براي ایجاد یک درک مشترک در مورد یک مسئله مفهومی و یا تصميمگيري در
مورد یک عمل خاص میباشد .ارائه پيشنهادها براي ایجاد دانش جمعی ضروري
1. questioning
2. proposing
3. elaborating proposals
4. negotiating
5. explaining thinking
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است ،زیرا باید ایدهها در ابتدا ارائه شوند تا از طریق همکاري ابتدا توسعه و
بهبود پيدا کنند.
تعریف پيشنهادها :تعریف پيشنهادها ،شامل تدوین ایدههاي موجود همچون ارائه
مثالها و یا تجدیدنظر و بازخوانی یک پيشنهاد است .اصالح /ویرایش مجدد،
بهعنوان یکراه براي اعضاي گروه شناخته میشود که تسهيلکننده براي دعوت
از دیگران بهمنظور تفسير و یا بازسازي ایده اوليه میباشد.
مذاکره :مذاکره شامل حل اختالفات و تعيين سطح توافق در مورد ایدهها از
طریق حرکتهایی نظير ،مخالفت ،چالش با ایدههاي موجود و یا ارائه ایدههاي
جایگزین است.بسياري از مطالعات بيانگر آن است که حرکت مذاکرات ،بهعنوان
ترویج ایجاد دانش است ،زیرا در چنين حرکتهایی ،اعضاي گروه به بررسی
انتقادي از ایدهها مشغول بوده و با همکاري با یکدیگر به اجماع نظر در مورد
موضوعات پيچيده میرسند.
توضيح تفکر :حرکت توضيح دادن در مورد یک تفکر میتواند شامل ارائه منطق
براي یک پيشنهاد (بهعنوانمثال :چرایی صحيح بودن یک ایده) ،افشاي
مفروضات یک فرد در مورد یک مفهوم و یا شناسایی جنبههاي یک مسئله که
کسی آن را درک نمیکند .نظریه این است که توضيحات بالقوه ارائهشده براي
توضيحدهنده و شنونده سودمند است و بسياري از تحقيقات بر رابطه بين

توضيح تفکرات و نتایج یادگيري فردي و گروهی را تائيد کردهاند.
این پنج حرکت نشان میدهد که شرکتکنندگان بهصورت مشترک به بررسی ایدهها میپردازند
و بنابراین از ایجاد دانش آگاه هستند Hannaford (2010) .در تحقيق خود بيان میکند که
محققان براي جوامع یادگيري حرفهاي هفت ویژگی را در نظر گرفتهاند ،که عبارتاند از:
 .4رهبري مشترک( .۲ )DuFour, Eaker & DuFour, 2005مأموریت مشترک .۳ ،همکاري.1 ،
تحقيق جمعی( .1 )DuFour, Eaker & DuFour, 2008جهتگيري عملی( DuFour, Eaker

 .6 )& karhanic, 2004یادگيري مداوم( .7 )DuFour, Eaker & karhanic, 2004جهتگيري
نتایج (.)DuFour, Eaker & DuFour, 2008
ابعاد اجتماع یادگیری حرفهای
در پژوهشی ( Cris et al )1995براي جامعه یادگيرنده حرفهاي ابعاد زیر را در نظر گرفتهاند:
 .4ارزشها و هنجارهاي مشترک .۲گفتوگوي انعکاسی  .۳کاهش زمان تدریس  .1تمرکز
جمعی بر یادگيري دانشآموزان (.)Blacklock, 2009

 8ابعاد و مولفههای اجتماع یادگیری حرفهای معلمان حرفهای...

کروز و همکاران ( )4991درباره جامعه یادگيرنده حرفهاي با توجه به پژوهشهاي انجامشده،
مفهومسازي کرده و براي آن هفت بعد اصلی شامل موارد زیر بيان کردهاند:
.4ارزشها و دیدگاههاي مشترک .۲مسئوليت جمعی .۳پژوهش حرفهاي اندیشمندانه .1همکاري
و مشارکت .1تشویق یادگيري گروهی همانند یادگيري فردي .6اعتماد ،احترام و حمایت متقابل
در ميان کارکنان .7پذیرش در جمع و تيم(.)Terner, et al, 2007
در مدل هورد( )4997پنج بعد براي جامعه یادگيرنده حرفهاي در نظر گرفتهشده است که
عبارتاند از
.4یادگيري مشارکتی و کاربرد آن .۲رهبري حمایتی و مشارکتی .۳ارزشها و چشمانداز
مشترک .1ایجاد و گسترش شرایط و موقعيتهاي حمایتی ازلحاظ ساختار و روابط انسانی.1
دانش و تجربه فردي به اشتراک گذاشتهشده ( & Hatamian, Zainabadi, Abdolahi
.)Abasian, 2018

روش تحقیق
این تحقيق از حيث هدف از نوع تحقيقات توسعهاي-کاربردي و از نوع پژوهشهاي کيفی
میباشد .روش تحقيق کيفی عبارت است از مجموعهاي از تکنيکهاي تفسيري که به دنبال
توضيح دادن ،کشف رمز ،ترجمه و دیگر موضوعاتی است که با معانی و مفاهيم ذهنی ارتباط
دارند؛ نه کميت و ميزان وقوع یک حادثه خاص در طبيعت .از روش تحقيق کيفی میتوان در
مراحل مختلفی از تحقيق مانند جمعآوري دادهها و تحليل آنها استفاده نمود .این پژوهش
بررسی و تحليل متون و مصاحبهها (با استفاده از تئوري داده بنياد) را مبناي جمعآوري
دادههاي خود قرار داده است .گردآوري دادهها در دو مرحله انجامگرفته است :در مرحله اول،
جهت شناسایی جامع ابعاد و ویژگیهاي الگوي اجتماع یادگيري حرفهاي معلمان به بررسی
اسناد علمی موجود در این حوزه پرداخته شد .روش نمونهگيري در این مرحله بهصورت هدفمند
در دسترس بود که  41واحد مطالعاتی بهدستآمده و موردبررسی و به روش تحليل محتوا مورد
تحليل جملهاي قرار گرفتند.
جدول  :1پژوهشهای موردبررسی قرارگرفته
نویسنده
Pahlavan
)Sadegh(2017

عنوان

نتایج

الگوي ساختاري رابطه جامعه

نتایج بيانگر تأثير مستقيم جامعه یادگيرنده حرفهاي با مضامين مسئوليتپذیري جمعی براي یادگيري،
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یادگيرنده حرفهاي و پایداري
سازمانی با نقش واسطهاي هشياري
سازمانی :یک پژوهش آميخته در
نظام آموزش عالی

مشارکت با تمرکز بر یادگيري حرفهاي بر هشياري سازمانی با مفاهيم سرعت عمل و چابکی،
انعطافپذیري ،پاسخگویی ،یادگيري مشروط و توسعه شناخت ،اعتماد و دغدغه ذهنی با شکست،
انعطافپذیري ،تخصص ،نيز تأثير مستقيم هشياري سازمانی در شکلگيري پایداري سازمانی میباشد

Hatamian et
)al(2018

شناسایی و طراحی و آزمون الگوي
پيشایندهاي جامعه یادگيرنده
حرفهاي در مدارس ابتدایی ،یک
پژوهش آميخته ،دانشگاه فرهنگيان

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

Hosseinpour et
)al(2017

مدرسه بهعنوان جامعه یادگيرنده
حرفهاي پژوهشمحور (یک پژوهش
پدیدار نگارانه)

بر اساس نتایج بهدستآمده شاخصهاي جامعة یادگيرندة حرفهاي در قالب پنج بعد ارزشها و باورهاي
مشترک ،معلم یادگيرندة حرفهاي ،گفت وگوها و همکاري هاي حرفهاي ،یادگيري جمعی و باألخره
ارتباطات و تعامالت و نشانگرهاي مربوط به هر بعد تعيين گردید

Karimi et
)al(2013

مفهوم و مدل جامعه یادگيري در
کشور ایران

Pahlavan
Sadegh et
)al(2015

طراحی و تبيين الگوي جامعه
یادگيرنده حرفهاي در نظام آموزش
عالی

یافتههاي پژوهش گویاي آن است که جامعه یادگيري ایرانی فرصتهاي یادگيري در سراسر دوران
زندگی را فراهم میکند تا هر فرد ،براي دستيابی به نتایج مورد عالقه خود و رشد توانمنديهایش به
یادگيري بپردازد؛ به عالوه ،در جامعه اثرگذار بوده ،در توسعه آن مشارکت کند.
نتایج بيانگر تأثير مستقيم رهبري تحولی با مضامين تأثير ایدهآل رفتاري و اسنادي ،انگيزش الهامبخش
و مالحظه فردي بر فرهنگسازمانی یعنی انسجام و تعلقخاطر و الگوهاي ارتباطی و بر ساختار سازمانی
با وضعيتهاي ارگانيکی و صراحت سلسله مراتب سازمانی و نظارت حداکثر و بر جامعة یادگيرندة
حرفهاي با مضمون مسئوليتپذیري جمعی براي یادگيري ،مشارکت با تمرکز بر یادگيري حرفهاي و نيز
تأثير مستقيم فرهنگسازمانی بر جامعة یادگيرندة حرفهاي و تأثير دو سازه در شکلگيري دانشگاه
بهعنوان جامعة یادگيرندة حرفهاي است

)Abdollahi(2014

بررسی و نقد نظریه نظارت
آموزشی بهعنوان رشد حرفهاي
معلمان

درزمينه ٴ◌ گروههاي رشد حرفهاي مشارکت محور ،گرچه پارادایم جدیدي است ،اما رشد حرفهاي
معلمان در موقعيتهاي مختلف ،متفاوت است و میتواند از نظر ابعاد متنوع باشد .یک مدل رشد
حرفهاي بهتر از سایر مدل ها وجود ندارد که بتواند در تمام موقعيت ها بکار رود .باید به نيازهاي مدارس
و معلمان و باورهاي فرهنگی توجه شود

Marofi et
)al(2015

نقش رویکرد برنامه درسی استادان
در توسعه حرفهاي آن ها و رضایت
و پيشرفت تحصيلی دانشجویان

نتایج پژوهش نشان داد که با تغيير رویکرد استاد در برنامه درسی از انتقال دهنده برنامه درسی به برنامه
ساز درسی ،توسعه حرفهاي او افزایش یافته است .رضایت دانشجویان استادان با رویکرد برنامه ساز
درسی بيشتر از دانشجویان استادان با رویکرد برنامه ریز درسی و انتقال دهنده برنامه در سياست.

)Zheng (2018

بررسی رابطه بين رهبري آموزشی،
جوامع یادگيري حرفهاي و
خودکارآمدي معلمان

رهبري آموزشی تأثير قابل توجهی بر پنج جزء اجتماع یادگيري حرفهاي دارد که چهار مورد آن شامل
فعاليت مشارکتی ،جمعيت تمرکز بر یادگيري دانشآموزان ،عمل جایگزینی شده و گفتار بازتابنده است
و به طور مثبت پيشبينی کننده خودکارآمدي معلم است

Veelen et al
)(2017

یادگيري حرفهاي در ميان رهبران
مدرسه در آموزش متوسطه :تأثير
عوامل فردي و عوامل شرح کار

نتایج بهدستآمده نشان داد که خودکارآمدي به طور مثبت تمام چهار فعاليت آموزشی را پيشبينی
کرد .نتایج همچنين نشان داد که حمایت اجتماعی داراي تأثير دوگانه میباشد :پيشبينی مثبتی از
یادگيري اجتماعی داشت و یادگيري فردي را بهصورت منفی پيشبينی نمود .در نهایت نتایج نشان داد
که خودکارآمدي داراي نقش واسطهاي در رابطه بين محيط مدرسه و یادگيري حرفهاي است

Vescio et al
)(2008

بررسی مروري تأثير اجتماع
یادگيري حرفهاي بر عمل تدریس

که اجتماع یادگيري حرفهاي بر عمل تدریس و یادگيري دانشآموزان تأثير مثبت و معناداري دارد.
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و یادگيري دانشآموزان
)Seymour (2017

بررسی نقش رهبري ،اجتماع
یادگيري حرفهاي و خودکارآمدي
معلمان پرداخته است و رهبري را
از طریق یک لنز توزیعی

نتایج این تحقيق نشان میدهد که نقش رهبري بر روي خود کارآمدي معلمان تاثير ندارد ،بلکه این امر
از طریق اجتماع یادگيري حرفهاي صورت میگيرد

)Carter (2017

عنوان مطالعه موردي روابط بين
جوامع یادگيري حرفهاي و
اثربخشی معلمان

وجود جوامع یادگيري براي معلمان باعث ایجاد بهبود ظرفيت در آنها بهعنوان معلم ،ایجاد اعتماد به
نفس ،موفقيت دانشآموزان ،تضعيف احساس انزوا و پشتيبانی از یادگيري حرفهاي میشود.

)Heaton (2013

بررسی رابطه بين متغيرهاي جوامع
یادگيري حرفهاي و خودکارآمدي
معلم

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

& Othman
)Masum, (2017

توسعه حرفهاي و خودکارآمدي
معلم :یادگيري در مدارس
شبانهروزي اسالمی اندونزي

نتایج بهدستآمده از این پژوهش نشان داد که توسعه حرفهاي معلمان میتواند تأثير مثبتی بر
خودکارآمدي معلمان داشته باشد .و معلمان با سطح باالتري از صالحيتهاي حرفهاي سطح باالتري از
اثربخشی را از خود نشان میدهند

در مرحله دوم ،به مصاحبههاي عميق با جامعه معلمان و صاحبنظران حوزه آموزشوپرورش
شهر سنندج پرداخته شد .روش نمونهگيري هدفمند از نوع گلوله برفی و حجم نمونه در این
مرحله  41نفر بود .الزم به ذکر است که در هر دو مرحله مطالعه اسناد و مصاحبهها انتخاب
نمونه تا آنجا پيش رفت که اشباع نظري حاصل گردید .براي بررسی روایی در بخش بررسی
اسناد ،از چکليست محققساخته براي تعيين وجود یا عدم وجود ابعاد و ویژگیهاي موردنظر
استفاده شد و در بخش مصاحبه ،جهت تعيين روایی سؤاالت مصاحبه از نظرات  1تن از
متخصصانی که در این زمينه صاحبنظر بودند ،استفاده گردید و برحسب پيشنهادها و نظرات
افراد مذکور نسبت به روشن ساختن نکات و اصطالحات مبهم اقدام گردید .براي بررسی پایایی
در هر دو مرحله از روش پایایی بين کدگذاران استفاده گردید .با این روش ،محقق از یک همکار
پژوهش (کدگذار) استفاده کرد .سپس محقق همراه این همکار پژوهش سه سند را انتخاب و
توسط همکار پژوهش کدگذاري کردند که نتایج نشان از پایایی بين کدگذاران داشت .جدول
شماره  4اطالعات مربوط به نمونه آماري مورد مصاحبه پژوهش حاضر را نشان میدهد.
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جدول  :4اطالعات مربوط به مصاحبهشوندگان
ردیف

جنسیت

سن (سال)

تحصیالت

سنوات خدمت

4

مرد

 11سال

دکتري

 ۲۲سال

۲
۳

مرد
زن

 ۳۲سال
 ۳1سال

دکتري
کارشناسی ارشد

 1سال
 8سال

1

زن

 ۳7سال

دکتري

 44سال

1

مرد

 11سال

کارشناسی

 ۲2سال

6

مرد

 14سال

کارشناسی ارشد

 ۲8سال

7

مرد

 11سال

کارشناسی

 ۲۲سال

8
9

زن
زن

 16سال
 14سال

کارشناسی ارشد
کارشناسی

 ۲۲سال
 49سال

42

مرد

 ۳9سال

دکتري

 46سال

44

زن

 ۳7سال

دکتري

 4۲سال

4۲

مرد

 12سال

کارشناسی ارشد

 47سال

4۳
41

مرد
زن

 18سال
 1۳سال

کارشناسی ارشد
کارشناس ارشد

 ۲6سال
 ۲4سال

41

زن

 ۳1سال

کارشناسی ارشد

 4۲سال

رویکرد تحليل در هر دو مرحله بر اساس رویکرد برآینده بود .نظریة داده بنياد با پارادیمهاي
متعدد و رویکردهاي گوناگونی مورد بهرهبرداري قرار میگيرد ،که مهمترین آنها عبارتاند از)4 :
رویکرد استرواسی 4یا نظاممند ؛  )۲رویکرد گليزري ۲یا بر آینده؛  )۳رویکرد ساخت گرایانه" .این
پژوهش ،رویکرد بر آینده و یا همان رویکرد گليزري را دنبال نموده است ،چراکه این رویکرد،
الگوهاي گستردهتر و متنوعتري را جهت تلفيق دادهها ارائه میدهد .درواقع این رویکرد بهجاي
تحميل نظریه به دادهها ،نظریه را از بطن دادهها ،کنکاش میکند و نسبت به دو رویکرد دیگر،
غير ساختاریافته است (  .)hamid et al, 2012رویکرد بر آینده (گليزري) ،با  ۲مرحله اصلی
کدگذاري و در طی  ۳گام ،صورت میپذیرد؛ این  ۳گام عبارتاند از  )4 :کدگذاري باز " ؛ )۲
کدگذاري محوري ؛  )۳کدگذاري گزینشی .در این پژوهش نيز با طی گامهاي ذکرشده در
رویکرد بر آینده ،اهداف تحقيق ،دنبال شد جزئيات هر یک از این گامها در ادامه و در خالل

1. Strauss
2. Glaser
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بحث ،تشریح شده است .شایانذکر است که در راستاي تحليل و تفسير دادهها در این پژوهش،
از نرمافزاري  MAXQDAنسخه  48براي طبقهبندي دادهها استفادهشده است.
یافتهها
همانطور که عنوان شد ،در رویکرد بر آینده دادههاي حاصل از تحليل اسناد و مصاحبهها ،در
طی  ۳گام اصلی کدگذاري ،تحليل میشوند ،تا درنهایت ،الگویی از فرآیندهایی را که در واقعيت،
رخ میدهد ،نمودار سازند بدین ترتيب ،در این پژوهش ،دادهاي حاصل از تحليل اسناد و
مصاحبهها ،در طی  ۳گام کدگذاري باز ،محوري و گزینشی مورد پردازش قرار گرفتند.
جدول  .2اطالعات مربوط به تحلیل اسناد و مصاحبههای پژوهش
تحلیل مصاحبهها

تحلیل اسناد
شاخصها

تعداد

شاخصها

تعداد

تعداد اسناد تحليلشده

 41سند

متخصصين مورد مصاحبه

 41نفر

تعداد کدهاي باز اوليه

499

تعداد کدهاي باز اوليه

۲7۳

تعداد کدهاي محوري

44

تعداد کدهاي محوري

4۲

تعداد کدهاي گزینشی

۳

تعداد کدهاي گزینشی

۳

همانطور که در جدول  ۲قابلمشاهده است در بخش تحليل اسناد 41 ،سند تحليل شد که از
این اسناد 499 ،کدباز 44 ،کد محوري و  ۳کد اصلی (گزینشی) حاصل گردید و در بخش
تحليل مصاحبهها 41 ،مصاحبه تحليل شد که از این تعداد  ۲7۳کدباز 4۲ ،کد محوري و  ۳کد
گزینشی استخراج گردید.
بخش اول کدگذاری اسناد
کدگذاري محوري با ظهور مقوله نظري در مرحله کدگذاري باز ،آغاز میشود ،بطوريکه در این
مرحله ،کدگذاريها حول این مقوله صورت میگيرد جدول شماره  ۳مقولهها و مفاهيم
بهدستآمده در این مرحله را نشان میدهد .با توجه به جدول زیر درمجموع  9کد محوري به
دست آمد .در فرایند تحليل اسناد ،شاخصهاي اوليه شناسایی شدند و از ادغام شاخصهاي
اوليه مشابه مفاهيم به دست میآید .شاخصهاي اوليه و مفاهيم در جدول زیر آورده شدهاند.
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جدول  :3شناسایی کدهای محوری و شاخصهای مرتبط با آنها
کد
محوری

شاخصها (کدهای باز)

همکاری و مشارکت
حرفهای
آموزشی
یادگیری

توجه به آموزش و

مشترک

چشمانداز

اهداف و

مشارکتی(جمعی)

یادگیری

پيدا کردن اهداف روشن و مشترک براي یادگيري دانش آموزان ،تمرکز بر یادگيري دانش-آموزان ،تمرکز بر یادگيري دانش-
آموزان ،برنامه درسی تضمينشده و قابلاجرا ،ایجاد ارزیابی مشترک باکيفيت باال ،استفاده از دادهها براي ایجاد یک فرایند
پاسخگویی یادگيري مفاهيم ،تعهد به بهبود مستمر ،بازتاب مشکالت کالسی ،تمرکز بر نيازهاي دانشآموزان ،پاسخگویی به
نيازهاي دانشآموزان ،تمرکز بر موفقيت دانشآموزان ،بهبود آموزش تدریس و یادگيري دانش آموزان ،تمرکز معلمان بر روي
دانشآموزان ،همکاري دانش آموزان.
ارزشها و چشمانداز مشترک ،ارزشها و دیدگاههاي مشترک ،مأموریت ،ارزش و اهداف مشترک ،اهداف مشترک یادگيري،
مشخص بودن اهداف ،برنامه و فعاليتها ،ارزشها و اهداف مشترک ،مأموریت مشترک ،چشمانداز ،ارزشها و اهداف متمرکز
بر یادگيري دانش آموزان ،سازماندهی ،توسعه مأموریت و بينش مشترک ،چشمانداز و مأموریت مشترک ،چشمانداز
مشترک ،مأموریت مشترک ،ارزشها و چشمانداز مشترک ،درک مشترک ،مأموریت ،چشمانداز ،ارزشها و اهداف ،تسهيل
ارزشهاي مشترک.
یادگيري متقابل ،یادگيري مشارکتی ،یادگيري تيمی ،یادگيري اجتماعی ،بهرهگيري از دانش و تخصص همکاران ،یادگيري
جمعی ،اشترک گذاري ایدهها ،تشکيل گروههاي حرفهاي ،تفکر گروهی ،فرصتهاي همکاري با همکاران ،یادگيري جمعی،
تصميمگيري مشترک ،تقویت فرایندهاي یادگيري ،تقویت راهبردهاي یادگيري ،تقویت ساختارهاي یادگيري ،بهبود مستمر
تيمهاي یادگيري ،مشخص بودن وظایف تيمهاي یادگيري توسعه فعاليتهاي جمعی ،یادگيري مشارکتی ،مربيگري همکار،
یادگيري تيمی ،فرهنگ همکاري با تمرکز بر یادگيري.

دورههای

اصالحات آموزشی ،یادگيري حين خدمت ،نظارت و راهنمایی آموزشی مداوم ،یادگيري در حين خدمت ،توسعه کمی و
کيفی یادگيري ،ارتقا کيفيت روش و فنون یادگيري ،بهکارگيري علم و فناوري ،توانمند نمودن معلمان ،ظرفيتهاي یادگيري
سازمان

آگاهی و توسعه

مشارکت ،همکاري و مشارکت ،مشارکت ،تعامل گروهی ،همکاري ،مشارکت فعال ،فعاليتهاي مشارکتی ،مشارکت فعال،
وابستگی متقابل در ميان اعضا ،مشارکت مداوم ،مسئوليت جمعی ،محيط کاري مشارکتی ،فعاليتهاي مشترک ،پذیرش
مسئوليت جمعی ،مسئوليتپذیري جمعی ،پاسخگویی در قبال مسئوليت ،پذیرش در جمع ،خلق تعامل حرفهاي ،دانش
جمعی ،اشتراکگذاري دانش و تجربه ،مشارکت در آموزش و تدریس ،حمایت حرفهاي؛ کمک حرفهاي ،مسئوليت جمعی،
همکاري و درک مشترک ،مشارکت در ایدهها ،تمرکز بر همکاري ،همکاري ،همکاري ،همکاري ،مشارکت ،همکاري مشترک،
مشارکت فعال ،تعهد به همکاري ،برقراري ارتباط ،ارتباطات مؤثر ،ارتباطات ،وابستگی متقابل ،ارتباط مؤثر ،تعامالت
اجتماعی.
تمرکز بر توسعه حرفهاي خود ،یادگيري مداوم ،معلم بهعنوان یادگيرنده فعال ،درک معلم از دانش محتوایی ،درک معلم از
رشد کودک ،درک معلم از سبکهاي یادگيري ،درک معلم از راهبردهاي تدریس ،دریافت بازخورد مداوم از تدریس،
صالحيت رفتاري ،توجه به رشد و پيشرفت ،یادگيرنده بودن ،درک عميق از فرایند آموزش و یادگيري ،فعال بودن معلم در
جریان یادگيري ،فعال بودن معلم در توسعه حرفهاي ،آگاهی حرفهاي ،درخواست بازخورد ،توسعه حرفهاي خود ،یادگيري
شغلی ،قضاوت حرفهاي ،ریسکپذیري ،پذیرش تغييرات ،ایستادگی در برابر مقاومت نيست به تغييرات ،دانش تخصصی،
مشورت با متخصصين اقتدار معلم ،هماهنگی با محيط ،یادگيري مداوم معلم
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رهبري مشارکتی ،رهبري حمایتی ،رهبري مشارکتی ،رهبري توزیعی ،رهبري ،رهبري مشارکتی ،تصميمگيري مشترک،
رهبري مؤثر ،رهبري توزیعی.

مشارکتی

رهبری

گفتگوي انعکاسی ،بحث و گفتگو ،تقویت گفتگو ،حضور دیدگاههاي مختلف ،زیر سؤال بردن عقاید خود ،تعالی افکار،
گفتگوي حرفهاي ،گفتگوي حرفهاي ،گفتگوي انعکاسی ،گفتگوي حرفهاي ،گفتگوي حرفهاي ،گفتمان انعکاسی

انعکاسی

گفتگوی

توسعه مهارتهاي حل مسئله ،بهکارگيري مهارتهاي حل مسئله ،پاسخگویی سریع به چالشها ،تفکر انتقادي ،تفکر
انتقادي ،آگاهی خود.

حل مسئله

مهارتهای

مؤلفههاي اجتماع یادگيري حرفها ي در سه شاخص اصلی فردي ،گروهی و سازمانی طبقهبندي
گردید که شامل شاخصهاي فردي  ۳مقوله آگاهی و توسعه حرفهاي ،توجه به آموزش و
یادگيري دانشآموزان ،مهارتهاي حل مسئله؛ شاخصهاي گروهی شامل  1مقوله همکاري و
مشارکت ،اهداف و چشمانداز مشترک ،یادگيري مشارکتی ،گفتگوي تعاملی ،پژوهش محور بودن
گروه و شاخصهاي سازمانی دربرگيرنده  ۳مقوله دورههاي آموزشی ،رهبري مشارکتی ،فرهنگ
حمایتگر بود.

بودن گروه

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

پژوهش محور

تحقيقات جمعی و عملی ،پژوهشگر بودن معلم ،انجام تحقيق ،تحقيق و تجربه اشتراکی ،باز بودن بستر تحقيق ،تحقيق
جمعی در مورد بهترین شيوه و واقعيت کنونی ،انجام تحقيقات جمعی

فرهنگ حمایتگر

فرهنگسازمانی حمایتگر ،خلق قضاي یادگيري جمعی ،توسعه فرایندهاي یادگيري جمعی ،ساختار حمایتگر ،حمایت
متقابل ميان کارکنان ،تشویق به یادگيري ،تقویت انگيزه یادگيري ،محيطکاري انعطافپذیر ،تشویق به همکاري معلمان،
فرصت برابر یادگيري ،خلق فرصتهاي یادگيري در همهجا و هر زمان ،عدالت اجتماعی ،ایجاد یک فرهنگ مشترک ،حمایت
رهبران از جامعه یادگيرنده ،شرایط حمایتی ،ترویج فرهنگ کار گروهی ،استقرار فرهنگ مشارکتی ،ایجاد فرهنگ پژوهش
مدار مشارکتی.
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جدول  .4شاخصهای مفهومی بهدستآمده از بررسی اسناد پژوهش
متغیر

زیر مقوله

مقوله

ابعاد و مؤلفههای اجتماع یادگیری حرفهای

آگاهی و توسعه حرفهاي
شاخصهای فردی

توجه به آموزش و یادگيري دانشآموزان
مهارتهاي حل مسئله
همکاري و مشارکت
اهداف و چشمانداز مشترک

شاخصهای گروهی

یادگيري مشارکتی
گفتگوي انعکاسی
پژوهش محور بودن گروه
دورههاي آموزشی
رهبري مشارکتی

شاخصهای سازمانی

فرهنگ حمایتگر

بخش دوم کدگذاری مصاحبه
در این تحقيق جهت تجزیهوتحليل دادههاي حاصل از مصاحبهها از نظریه داده بنياد استفادهشده
است .در این راستا با انجام 41مصاحبه با افراد صاحبنظر و باتجربه که به روش هدفمند انتخاب
شدند ،شاخصها اوليه شناسایی شدند و از ادغام شاخصهاي اوليه مشابه مفاهيم به دست آمد
که شاخصهاي اوليه و مفاهيم در جدول شماره  1آورده شدهاند.
جدول  .0شناسایی کدهای محوری تحلیل مصاحبهها
شاخصها

محوری
حرفهای

آگاهی و توسعه

درک معلم از سبکهاي یادگيري ،شناخت مهارتهاي تدریس ،اصالح و بهبود مهارتهاي تدریس ،بهکارگيري بهينه
روشهاي یاددهی و یادگيري ،درک معلمان از رشد کودک ،دانش درزمينهي روانشناسی ،تکنولوژيآموزشی و
تدریس ،ارتقاء فعاليتهاي کالس درس ،مسئوليتپذیري ،اتخاذ رویکردهاي انتقادي ،مسئول روند کيفيتآموزشی،
رشد و توسعه تفکر ،دانشنظري و آکادميک ،صالحيتهاي خودتنظيمی ،بهبود آموزش و یادگيري ،توسعه توانایی
حرفهاي معلم ،درک معلم از روشهاي تدریس.

کد
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دانش آموزان

گروه

محور بودن

پژوهش

مشترک

چشمانداز

اهداف و

تعامل با پژوهشکدهها ،پژوهش محور بودن ،افزایش تعداد معلمان محقق ،پرداختن به واقعيتها و چالشهاي موجود،
کاربردي نمودن پژوهشها ،بسترسازي مناسب براي پژوهش ،به اشتراکگذاري نتایج پژوهشها ،پژوهش ،حضور
پژوهشگر متخصص در مدارس ،تشکيل کميتههاي پژوهشی در مدارس.

توجه به آموزش و یادگیری

تمرکز بر مشکالت یادگيري دانشآموزان ،تناسب محتوا تواناییهاي دانشآموزان ،تمرکز بر یادگيري ،تعيين محتوا بر
اساس نياز دانشآموز ،تهيه محتواي دانشآموز محور ،تمرکز بر مشکالت تدریس ،تمرکز بر نيازهاي دانشآموزان،
تمرکز روي دانشآموزان ،احترام به تفاوتهاي فردي ،حل مشکالت درسی و کالسی ،تمرکز بر راهبردهاي آموزش و
یادگيري ،پرورش تفکر دانش آموزان ،مؤثر بودن برنامههاي اجرایی در فرایند تدریس ،بهروزرسانی روشهاي تدریس،
طراحی آموزشی ،تناسب محتوا با شيوههاي نوین آموزشی ،بهکارگيري و آموزش روشهاي تدریسی خالقانه ،چگونگی
استفاده از روشهاي آموزشی نوین ،آموزش فردي ،آشنایی با روشهاي یاددهی و یادگيري ،کاربردي و تخصصیتر
نمودن آموزش ،استفاده از روشهاي پژوهش مبتنی بر حل مسائل ،یادگيري بر اساس دیدگاه سازندهگرایی ،استفاده
از روشهاي نوین تدریس ،بهکارگيري و آموزش مبتنی بر حل مسئله.

هدفگذاري ،روشن بودن چشمانداز و اهداف ،دنبال کردن اهداف مشترک ،هدف روشن ،برنامهریزي ،ترسيم نقشه راه
در اسناد باالدستی ،مشخص بودن اهداف.

فرهنگ حمایتگر

پذیرش فرهنگ یادگيري در مدارس ،فرهنگ مشارکتی ،درک اهميت اجتماعات یادگيري از جانب مدیران ،مدیران
رهبران گروهها ،تشویق یادگيري جمعی ،پشتيبانی از انجمنها ،تشویق فرهنگ کار جمعی ،حمایت مدیران ،جذب
معلمان پژوهنده و متعهد ،پشتيبانی حرفهاي ،فرهنگ مشارکتی ،قدردانی از حرکات نوین جمعی ،فرهنگ تحولی،
تشویق تغيير و نوآوري ،پذیرش تغيير و توسعه فرهنگ یادگيري ،فرهنگسازمانی ،ایجاد فرهنگ یادگيري ،بها دادن
به نوآوري و خالقيت ،حمایت معنوي و مادي ،ارزش قائل شدن براي اجتماعات یادگيري معلمان ،حمایت نظام
آموزشوپرورش ،هنجارهاي نظام آموزشی ،اهميت دادن به آموزش در داخل و خارج از مدرسه ،ارزش قائل شدن براي
نتایج اجتماعات یادگيري ،فرهنگ حامی یادگيري.
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جذب مشارکت حداکثري همکاران ،پویایی گروه ،انجمن یادگيري مشارکتی ،اشتراکگذاري اطالعات ،فعاليت تيمی،
کار گروهی ،همکاري دست جمعی ،توجه به تجربههاي زیستی همکاران ،دعوت از اساتيد متخصص ،تنوع معلمان،
روابط تيمی ،ایجاد جو همکاري عاري از قضاوت و ارزیابیهاي رسمی ،تقسيم مسئوليت ،احترام به دیگران،
کارگروههاي مشترک علمی بين مدارس ،جذب مشارکت حداکثري همکاران ،فعال نمودن شوراي معلمان ،پذیرش
تنوع در افراد ،ایجاد انسجام گروهی در بين همکاران ،فعال نمودن گروههاي آموزشی ،جلب همکاري
مشارکتکنندگان ،فراهم کردن امکان یادگيري از همدیگر ،تعامل با کانونها ،تبادل اطالعات ،فعاليت همکارانِ،
وجود یک رهبر براي تيم ،پرورش اندیشهها ،ارتقاي سواد علمی همکاران ،دریافت بازخورد ،منابع اطالعاتی،
گفتگوهاي حرفهاي ،سواد اطالعاتی اعضا ،حس نزدیکی و تعامل باال ،تخصيص منابع اطالعاتی ،بهرهمندي از افراد
داراي دانش و اطالعات بهروز ،اشتراکگذاري ایدهها و دانش ،برقراري ارتباطات بين مدارس ،تبادل سریع تجارب،
همکاري و مشارکت ،ایجاد زبان مشترک ،شرکت فعال یادگيرنده در فرایند یادگيري ،ثبت و ضبط تجارب ،استفاده از
تجربه معلمان باسابقه ،دعوت از اساتيد متخصص در مدارس ،برگزاري هدفمند جلسات شوراي مدرسه.

یادگیری مشارکتی

حاکم بودن فضاي علمی و پویا ،تمرکززدایی ،تدوین محتواهاي کاربردي و مفيد ،تمرکززدایی ساختاري ،تغيير
محتواي آموزشی کتب ،حذف برنامههاي درسی ناکارآمد ،فضاي علمی پویا ،تمرکززدایی نظام آموزشی ،آزادي عمل،
کاهش حجم مطالب و کتابهاي درسی ،استقالل حرفهاي معلمان ،دادن استقالل عمل آموزشی ،دادن استقالل
نسبی به کارکنان مدارس ،برداشتن نظارتهاي روتين ،تفویض اختيار به معلمان ،معلم محوري ،آزادي عمل معلمان،
نقد و بررسی برنامههاي درسی،تمرکززدایی ،تمرکززدایی در مدارس ،نبود ساختار سلسله مراتبی ،ایجاد محيطی پویا،
دادن استقالل نسبی به مدارس ،مناسب بودن آموزشهاي مدارس با نياز جوامع ،آزادي مدارس ،برنامه درسی
متناسب با ضروریات جامعه و بازار کار ،تغيير شيوه به تمرکززدایی ،تغيير کتب درسی متناسب با نيازهاي جامعه،
متناسب بودن آموزش بافرهنگ جامعه ،در نظر گرفتن فرهنگ ملی و محلی ،تالش در جهت مدرسه محوري ،تغيير
محتواي کتب درسی متناسب با نيازهاي موجود ،محور قرار گرفتن مدرسه ،مدرسه محوري ،پویایی مدارس،
تمرکززدایی در آموزشوپرورش ،تناسب محتوا با نيازهاي جامعه ،ایجاد کارگروه تحليل محتوا ،نظرخواهی از معلمان
در تدوین کتب درسی ،تغيير در برنامههاي درسی ،تهيه برنامهدرسی بومی ،تمرکززدایی مدارس ،مدرسه محوري،
مدیریت مدرسه محور،

تمرکززدایی
اجتماعات یادگیری

نظاممند نمودن

تدوین چارچوب حضور در اجتماعهاي یادگيري ،سازماندهی به مباحث و موضوعات ،کارگروههاي مشترک علمی بين
مدارس ،هویت بخشی به اجتماعات یادگيري ،ساختار تحولی ،علمی بودن اجتماعهاي یادگيري ،نظاممند بودن
اجتماعهاي یادگيري ،ساختار مشارکتی ،ساختارند نمودن اجتماعهاي یادگيري ،فشار نهادي ،تبيين فلسفه
اجتماعات یادگيري براي معلمان ،ساختارمند نمودن اجتماعات یادگيري معلمان ،انسجام ساختار اجتماعات یادگيري،
هویت بخشی به اجتماعات یادگيري.
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هدایت فرصتهاي توسعه حرفهاي ،تربيت نيروي متخصص ،برگزاري دورههاي ضمن خدمت کوتاهمدت ،برگزاري
کارگاههاي آموزشی ،برگزاري سمينار در حوزه تعليم و تربيت ،تربيت نيروي متخصص ،تربيتمعلمان توانا و کارآمد،
مبتنی بر واقعيت بودن مباحث ،متناسب بودن آموزش با نيازها ،کارآمدي و کاربردي بودن برنامهها ،دورههاي ضمن
خدمت ،برگزاري همایشها ،در نظر گرفتن فرصت توسعه حرفهاي براي تمام معلمان ،برگزاري المپيادهاي علمی
براي معلمان ،برگزاري دورههاي آموزشی متنوع ،ایجاد فضاي یادگيري گروهی ،پيشبينی فرصت توسعه حرفهاي
معلمان ،برگزاري سمينارهاي مرتبط با تعليم و تربيت ،دورههاي آموزشی ،آموزشهاي ضمن خدمت ،برگزاري
دورههاي آموزشی ،برگزاري کارگاههاي آموزشی.

دورههای آموزشی

عالقه به حرفه معلمی ،انگيزه ،داشتن انگيزه کافی ،حفظ و ارتقاي انگيزه؛ انگيزه درونی ،پرورش حس سودمندي ،از
بين بردن رخوت کاري ،افزایش انگيزش ،ایجاد و حفظ انگيزه معلمان ،انگيزه درونی و بيرونی ،انگيزه بخشی به
معلمان ،تالش در جهت جذب معلمان باانگيزه ،داشتن انگيزه کافی ،ایجاد انگيزه.

انگیزش
های نوین

با توجه به جدول فوق بر طبق بررسی انجامشده در مرحله دوم بخش کيفی ،ابعاد و مؤلفههاي
اجتماع یادگيري حرفها ي در این بخش نيز در سه شاخص اصلی فردي ،گروهی و سازمانی تهيه
گردید .شاخصهاي فردي شامل  1مقوله آگاهی و توسعه حرفهاي ،توجه به آموزش و یادگيري

حمایت سازمانی

تخصيص منابع مالی براي برنامه توسعه حرفهاي ،تخصيص سرانه آموزشی به مدارس ،کتابخانههاي مجهز در مدارس،
منابع مالی ،مجهز کردن مدارس به وسایل آزمایشگاهی پيشرفتهتر ،ساعت کاري مناسب ،ایجاد محيط آموزشی
مناسب ،پایين آوردن تراکم کالسی ،اعطاي امتيازاتی در راستاي ارتقاي شغلی و حرفهاي ،تخصيص منابع مالی،
تناسب بين مدتزمان اختصاص دادهشده با محتواي آموزشی ،توسعه حرفهاي معلمان ،اعطاي انگيزشهاي مادي،
ایجاد فضاهاي آموزشی ،استفاده از مشوقهاي مالی ،اختصاص زمان براي تبادل اطالعات بين همکاران ،بسترسازي،
تجهيز کتابخانهي مدارس ،اعطاي امتيازات مادي و معنوي ،بهبود دست مزد کارکنان مدارس ،تشویقات و منافع
مادي ،ایجاد محيط یادگيري متنوع ،مهياسازي زیرساختها ،فضاي آموزشی مناسب ،تجهيز مدارس ،افزایش امکانات،
کتابخانههاي مجهز در مدارس ،استفاده از پادشهاي مختلف جهت ایجاد انگيزه ،ایجاد امتياز ویژه براي مجریان
طرحهاي مدارس یادگيري حرفهاي ،پيشبينی زمان مناسب براي گردهمایی معلمان ،منابع زمانی ،حمایت مالی ،ارائه
پاداش به حضور فعال اعضا ،تخصيص بودجه ،حمایت و جدیت سازمان ،فراهم نمودن زمينههاي همکاري معلمان،
ایجاد زمينهاي براي حفظ ارتباطات معلمان ،ایجاد محيط یادگيري پاسخگو و حمایتکننده ،داشتن زمان کافی،
فراهم نمودن زیرساختهاي مناسب ،آمادهسازي زیرساختهاي آن ،تالش در جهت بهبود فضاي آموزشی،

استفاده از فناوری-

بهرهگيري از رسانهها و مواد آموزشی کارآمد ،بهروز بودن ،نقش اینترنت در انسجام ساختار اجتماعات یادگيري،
امکانات ارتباطی پيشرفته ،فراهم کردن سازوکارهاي ارتباطی مبتنی بر فناوري ،فراهمسازي بسترهاي فناورانه،
شبکههاي اجتماعی ،لزوم بهکارگيري تکنولوژيهاي جدید در فرایند تدریس ،استفاده از فناوريهاي نوین ،بروز
رسانی همکاران در حوزه فناوريهاي نوین ،کاربرد فناوري ،رشد استفاده از فناوريهاي نوین ،گسترش فناوريهاي
نوین ،گسترش شبکههاي اجتماعی مجازي ،فراهم نمودن فناوريهاي نوین ،استفاده از فناوري اطالعات.
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دانشآموزان ،انگيزش و استفاده از فناوريهاي نوین بود .شاخصهاي گروهی شامل  ۳مقوله
یادگيري مشارکتی ،اهداف و چشمانداز مشترک ،پژوهش محور بودن گروه میباشد و
شاخصهاي سازمانی دربرگيرنده  1مقوله دورههاي آموزشی ،فرهنگ حمایتگر ،تمرکززدایی،
نظاممند نمودن اجتماعات یادگيري ،حمایت سازمانی بود.
جدول  .2شاخصهای مفهومی بهدستآمده از بررسی مصاحبههای پژوهش
متغير
ابعاد و مؤلفههاي اجتماع یادگيري حرفهاي

مقوله
شاخصهاي فردي

شاخصهاي گروهی

شاخصهاي سازمانی

زیر مقوله
آگاهی و توسعه حرفهاي
توجه به آموزش و یادگيري دانشآموزان
انگيزش
استفاده از فناوريهاي نوین
یادگيري مشارکتی
اهداف و چشمانداز مشترک
پژوهش محور بودن گروه
دورههاي آموزشی
فرهنگ حمایتگر
تمرکززدایی
نظاممند نمودن اجتماعات یادگيري
حمایت سازمانی

جمعبندی نتایج کیفی
با توجه به جداول شماره  1و  6بر طبق بررسی ترکيب یافتههاي تحليل اسناد و مصاحبه،
ابعاد و مؤلفههاي اجتماع یادگيري حرفهاي داراي سه شاخص اصلی فردي ،گروهی و سازمانی
بود .شاخصهاي فردي شامل  1مقوله آگاهی و توسعه حرفهاي ،توجه به آموزش و یادگيري
دانشآموزان ،مهارتهاي حل مسئله ،انگيزش و استفاده از فناوريهاي نوین بود .شاخصهاي
گروهی شامل  1مقوله اهداف و چشمانداز مشترک ،یادگيري مشارکتی ،پژوهش محور بودن
گروه ،گفتگوي انعکاسی ،همکاري و مشارکت میباشد و شاخصهاي سازمانی دربرگيرنده 6
مقوله دورههاي آموزشی ،فرهنگ حمایتگر ،رهبري مشارکتی ،تمرکززدایی ،نظاممند نمودن
اجتماعات یادگيري ،حمایت سازمانی بود.
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جدول  .7جمعبندی شاخصهای بهدستآمده از بررسی تحلیل اسناد و مصاحبهها
متغير

مقوله

ابعاد و مؤلفههاي اجتماع یادگيري حرفهاي

شاخصهاي فردي

شاخصهاي گروهی

شاخصهاي سازمانی

زیر مقوله
آگاهی و توسعه حرفهاي
توجه به آموزش و یادگيري دانشآموزان
مهارتهاي حل مسئله
انگيزش
استفاده از فناوريهاي نوین
یادگيري مشارکتی
اهداف و چشمانداز مشترک
پژوهش محور بودن گروه
گفتگوي انعکاسی
همکاري و مشارکت
دورههاي آموزشی
فرهنگ حمایتگر
رهبري مشارکتی
تمرکززدایی
نظاممند نمودن اجتماعات یادگيري
حمایت سازمانی

نمودار  :1ابعاد و مؤلفههای اجتماع یادگیری حرفهای (ترکیب تحلیلهای اسناد و مصاحبهها)
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نتیجهگیری
هزاره سوم عصر تغييراتی است که سازگاري با آنها مستلزم یادگيري در سراسر دوران زندگی
است .با مشاهده این شرایط صاحبنظران داخل و خارج بهاتفاق اظهار داشتهاند که جوامع بشري
براي رسيدن به بهترین شرایط توسعه باید به جوامع یادگيري ،تبدیل شوند .بهبياندیگر براي
فائق آمدن بر محيطهاي پویا و نامطمئن ،سازمانها باید فعاليتها و فرایندهاي یادگيري جمعی
خود را توسعه بخشيده که میتواند مبانی دانش جدید و گوناگون اعضاء و ماهيت باورهاي
تسهيم شده آنان را در حد مقدورات پرورش دهد ( .)Schechter & Atarchi, 2013لذا امروزه
وجود جوامع یادگيري حرفهاي امري ضروري به نظر میرسد که میتواند پيامدهاي مثبت
بسياري را به همراه داشته باشد .در جامعهي امروزي با توجه به تغييرات و تحوالتی که صورت
گرفته است وجود اجتماع یادگيري حرفهاي در مدارس بسيار مهم و ضروري میباشد .زیرا
باوجودآن معلمان میتوانند پيشرفتهاي چشمگيري را به دست آورند و بهتبع آن دانشآموزان
تواناتري را نيز تحویل جامعه دهند .ازاینرو به توجه به مطالب بيانشده پژوهش حاضر به ابعاد و
مؤلفههاي اجتماع یادگيري حرفهاي معلمان پرداخت .نتایج بهدستآمده نشان داد که ،ابعاد و
مؤلفههاي اجتماع یادگيري حرفهاي داراي سه شاخص اصلی فردي ،گروهی و سازمانی میباشد.
که هرکدام داراي زیر مقولههایی میباشند.
با توجه به نتایج بهدستآمده شاخصهاي فردي شامل  1مقوله آگاهی و توسعه حرفهاي ،توجه
به آموزش و یادگيري دانشآموزان ،مهارتهاي حل مسئله ،انگيزش و استفاده از فناوريهاي
نوین بود .این نتایج با یافتههاي پژوهش )Hatamian et al(2018؛ )Hosseinpour et al(2017؛
)Salehi et al(2015؛ )Pahlavan Sadegh et al(2015؛ ) Zheng (2018ﻭ ) Astin(2017همسو بود.
در تبيين مقوله آگاهی و توسعه حرفهاي میتوان بيان داشت که توسعه حرفهاي به بهبود
مهارتها و شایستگیهاي معلمان براي توليد نتایج آموزشی درخشان براي دانشآموزان اشاره
دارد که این امر میتواند از طریق اجتماع یادگيري حرفهاي بهآسانی شکل گيرد زیرا معلمان
میتوانند در این اجتماعها به بحث و تبادلنظر بپردازند و از تواناییها و شایستگیهاي یکدیگر
آگاه شوند و نقاط ضعف خود را با همفکري همکاران خود بهبود ببخشند و تواناییهاي الزم را
براي اداره کالس خود به بهترین شکل ممکن به دست آورند لذا در چنين شرایطی معلمان به
سطح باالیی از توسعه حرفهاي دست پيدا میکنند .مقوله دیگر توجه به آموزش و یادگيري
دانشآموزان میباشد در جوامع یادگيري حرفهاي هدف جمع شدن معلمان بهبود یادگيري
دانشآموزان میباشد و معلمان در این اجتماعات به دنبال راهکارهایی میباشند تا بتوانند مطالب
درسی را به بهترین شکل ممکن به دانشآموزان انتقال دهند و زمينه مناسب را براي رشد و
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پيشرفت آنها مهيا نماید لذا توجه به دانشآموزان و یادگيري آنها مهمترین هدف اجتماع
یادگيري حرفهاي به شمار میآید .در تبيين زیر مقوله مهارتهاي حل مسئله میتوان بيان
داشت که مهارت حل مسئله فرآیندي آگاهانه ،منطقی ،تالشبر و هدفمند است در جهت یافتن
راهحلهاي مؤثر یا سازگارانه براي مسائل مختلف حال زمانی که یک اجتماع یادگيري حرفهاي
شکل گيرد معلمان می توانند مسائل و مشکالت خود را در این جلسات مطرح نمایند و با کمک
و همفکري سایر معلمان به بهترین نتایج و راهحل ها براي مسائل و مشکالت خود برسند
بهعبارتی زمانی که معلم تنهایی به دنبال یافتن راه حل مسائل و مشکالت خود در کالس درس
باشد در بسياري از مواقع شاید نتواند راهحل مناسبی به دست آورد ولی زمانی که از فکر سایر
معلمان بهره گيرد میتواند راهحل مناسبتري را پيدا کنند که به بهبود وضعيت کالس درس
معلم کمک نماید .در تبيين زیر مقوله انگيزش نيز میتوان بيان داشت که وجود اجتماعات
یادگيري حرفهاي سبب میشود تا معلمان براي ادامه فعاليت خود انگيزش الزم را کسب نمایند
زیرا هرچه معلمان در این اجتماعات شرکت نمایند سطح دانش و معلومات آنها افزایش مییابد
و همچنين اینکه معلمان با روشهاي جدید و نوین نيز آشنا میشوند همين امر سبب میگردد
تا انگيزش آنها براي ادامه فعاليت افزایش یابد زیرا بادانش و معلومات مناسبی در کالس درس
خود حاضر میشوند و همين امر انگيزش آنها را تقویت مینماید .نهایتاً در تبيين استفاده از
فناوريهاي نوین میتوان بيان داشت که یک معلم بهتنهایی نمیتواند با تمامی فناوريهاي نوین
مؤثر در آموزش آشنا شود زیرا امروزه فناوريهاي مختلفی در امر آموزش دانشآموزان
مورداستفاده قرار میگيرد حال زمانی که یک معلم در اجتماع یادگيري شرکت مینماید با
همکاران خود به تبادلنظر در ارتباط با فناوريهاي نوین میپردازد و با جدیدترین و
کاربرديترین آنها آشنا میشود با توجه به سطح کالس درس و دانشآموزان خود مناسبترین
فناوريها را انتخاب مینماید ،لذا شرکت در اجتماعات یادگيري حرفهاي نقش بسيار مهمی در
استفاده از فناوريهاي نوین دارد.
شاخص اصلی دیگر الگوي اجتماع یادگيري حرفهاي ،شاخصهاي گروهی بود .شاخصهاي
گروهی شامل  1مقوله اهداف و چشمانداز مشترک ،یادگيري مشارکتی ،پژوهش محور بودن
گروه ،گفتگوي انعکاسی ،همکاري و مشارکت میباشد .این نتایج با یافتههاي پژوهش
)Hosseinpour et al(2017؛ )Pahlavan Sadegh et al(2015؛ )Salehi et al(2015؛ Taslimi
)(2017؛ )Zheng (2018؛ ) Veelen et al (2017و ) Carter (2017همسو بود .در تبيين مقوله
اهداف و چشمانداز مشترک میتوان بيان داشت که وجود اجتماع یادگيري حرفهاي به این دليل
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که بهصورت مشارکتی انجام میگيرد میتواند به یک چشمانداز و هدف مشترک بيانجامد زیرا
معلمان دیدگاههاي خود را مطرح مینمایند و پس از تبادل آنها با یکدیگر بهترین آنها را
انتخاب می نمایند از سوي دیگر به این دليل که همه افراد شرکتکننده به دنبال رشد و تعالی
میباشند و میخواهند آموزش خود را بهبود ببخشند لذا بهراحتی میتوانند به یک هدف و
چشم انداز مشترک دست پيدا کنند .مقوله دیگر یادگيري مشارکتی میباشد که در تبيين آن
می توان به این اشاره نمود که یادگيري مشارکتی یعنی همکاري همه افراد حاضر در امر
یادگيري و تبع یادگرفتن از یکدیگر اجتماع یادگيري حرفهاي این شرایط را به وجود میآورد تا
افراد حاضر با همدیگر به تبادلنظر بپردازند و از یکدیگر یاد بگيرند حتی در برخی از مواقع
معلمان از دانشآموزان نيز یاد میگيرند بنابراین یکی از مزایاي اجتماع یادگيري حرفهاي،
یادگيري مشارکتی میباشد که در سایه وجود ارتباط مناسب ميان اعضاي جامعه به دست
میآید .از دیگر مقولههاي شاخص گروهی پژوهش محور بودن اجتماع است که در تبيين آن
میتوان بيان داشت که وجود اجتماع یادگيري حرفهاي فقط منوط به بحث و تبادلنظر
نمی باشد و براي کسب موفقيت هرچه بيشتر و رسيدن به نتایج مناسبتر پژوهش محور بودن
نيز الزم است به عبارتی انجام کارهاي پژوهشی راجع به مطالبی که در اجتماع بيان میگردد یک
امر تأثيرگذار در رشد و پيشرفت معلمان میباشد و میتوان بهراحتی از این طریق نواقص موجود
را رفع نمود به یک دیدگاه و چشمانداز مشترک نيز دستیافت لذا پژوهش محور بودن گروه یک
امر ضروري و اساسی به شمار میآید .در تبيين مقوله گفتگوي انعکاسی نيز میتوان به این
اشاره نمود که بازخورد نظرات یک فرد به او میتواند زمينهساز رشد و پيشرفت فرد باشد زمانی
که یک معلم در اجتماع یادگيري حرفهاي به بحث و گفتگو میپردازد سایر معلمان مطالب
بيانشده را به فرد انعکاس میدهند و نواقص و مشکالت موجود را براي معلم روشن مینمایند
همين امر سبب میگردد تا معلم مذکور به نواقص کار خود پی ببرد و در جهت بهبود
فعاليت هاي خود اقدام نماید زیرا بازخورد مناسب و کافی را دریافت نموده است ،بنابراین
گفتگوي انعکاسی در اجتماعات یادگيري حرفهاي امري بسيار مهم و متداول میباشد .نهایتاً در
تبيين همکاري و مشارکت میتوان بيان داشت که در اجتماع یادگيري حرفهاي فعاليتهاي
صورت گرفته بر پایهي همکاري و مشارکت میباشد و اصل نيز بر همين روال میباشد تا از این
طریق معلمان بتوانند از دانش و معلومات همکاران خود استفاده نمایند و خود را براي اداره
هرچه بهتر کالس هاي درس مهيا نمایند و اگر همکاري و مشارکت صورت نگيرد وجود اجتماع
یادگيري حرفهاي بدون نتيجه خواهد بود.
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آخرین شاخص اجتماع یادگيري حرفهاي شاخص سازمانی میباشد .شاخصهاي سازمانی
دربرگيرنده  6مقوله دورههاي آموزشی ،فرهنگ حمایتگر ،رهبري مشارکتی ،تمرکززدایی ،نظام -
مند نمودن اجتماعات یادگير ي ،حمایت سازمانی بود .این نتایج با یافتههاي پژوهش Hatamian
)et al(2018؛ )Hosseinpour et al(2017؛ )Salehi et al(2015؛ )Zheng (2018؛ Veelen et al
) (2017و ) Astin(2017همسو بود.
در تبيين مقوله دورههاي آموزشی میتوان بيان داشت که برگزاري دورههاي مختلف آموزشی
باعث می شود تا معلمان بيشتر در کنار هم باشد و با روشها و دانش جدید آشنا شوند و به
تبادلنظر و گفتگو بپردازند که این امر میتواند دانش معلمان را افزایش دهد و شرایط
مناسبتري را براي بهبود فعاليتهاي آنها در کالس درس مهيا نماید .مقوله دیگر فرهنگ
حمایتگر میباشد که در تبيين آن میتوان بيان داشت که هرچه حمایت بيشتري از اجتماعات
یادگيري حرفهاي صورت گيرد و شرایط مناسب براي برگزاري این دورهها مهيا شود معلمان
بهتر می توانند نواقص خود را رفع نمایند و دانش خود را توسعه دهند که این امر زمينهساز رشد
و پيشرفت هرچه بيشتر دانشآموزان میشود .از سوي دیگر از فرهنگ حمایتگر در سازمان
وجود نداشته باشد اجتماع یادگيري حرفهاي شکل نخواهد گرفت زیرا پشتوانهاي براي ایجاد
ندارد لذا وجود فرهنگ حمایتگر بسيار ضروري به نظر میرسد .دیگر مقولهاي که به تبيين آن
پرداخته خواهد شد رهبري مشارکتی است در اجتماعات یادگيري رهبري بهصورت مشارکتی
میباشد همين امر سبب میگردد تمام اعضا خود را درگير در فعاليتها بدانند و براي بهبود
اجتماع تالش نمایند بنابراین همين امر سبب تعامل افراد با یکدیگر میشود و سبب میشود تا
اعضا در جهت رشد و توسعه یکدیگر کوشش نمایند بنابراین رهبري مشارکتی میتواند زمينهساز
رشد اجتماع باشد و بهتبع آن اعضا نيز دچار رشد و پيشرفت خواهند گردید .دیگر مقوله شاخص
سازمانی تمرکززدایی است که در تبيين آن میتوان بيان داشت که اجتماعی یادگيري حرفهاي
سبب میگردد که سطح تمرکز کاهش یابد و برنامهریزيها و تصميمگيريها شکل جمعی به
خود گيرد و براي آنها از افراد مختلف نظرخواهی به عمل آید زیرا اجتماع یادگيري حرفهاي
خود بر اصل همکاري و تبادلنظر بناشده است و همين امر را نيز در جامعه رواج خواهد داد
بنابراین یکی از مؤلفههاي اجتماع یادگيري حرفهاي تمرکززدایی خواهد بود .دیگر مؤلفه نظام -
مند نمودن اجتماعات یادگيري میباشد که در تبيين آن میتوان بيان داشت که هرچه اجتماع
یادگيري حرفهاي نظاممندتر باشد نتایج بهدستآمده از آن مفيدتر خواهد بود و عالوه بر آن
نظاممند بودن سبب می شود معلمان تمایل بيشتري به شرکت در این اجتماعات داشته باشد و
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باانگيزه بيشتري در این اجتماعات حضور به هم رسانند و به فعاليت بپردازند بنابراین نظاممند
بودن براي اجتماع یادگيري حرفهاي الزم و ضروري میباشد .نهایتاً در تبيين حمایت سازمانی
می توان بيان داشت که الزمه موفقيت هر فعاليتی در سازمان وجود حمایت سازمانی است تا
زمانی که سازمان شرایط مناسب را مهيا ننماید و حمایت کافی را از فعاليتی به وجود نياورد آن
فعاليت نمی تواند به موفقيت دست پيدا کند لذا وجود حمایت سازمانی همانند سایر فعاليت ها
براي امر اجتماع یادگيري حرفهاي نيز ضروري میباشد و باید به آن توجه ویژهاي نمود .درنهایت
در جمعبندي مطالب بيانشده میتوان بيان داشت که براي موفقيت یک نظام آموزشی و
پرورش دانشآموزان توانمند الزم است که حتماً در نظامهاي آموزشی اجتماعات یادگيري
حرفهاي شکل گيرد و توجه ویژهاي به آنها صورت گيرد و هرچه در یک نظام آموزشی
اجتماعات یادگيري حرفهاي فعالتري وجود داشته باشد آن نظام موفقتر عمل خواهد نمود .در
ارتباط با مدل بهدستآمده از یافتههاي این پژوهش نيز میتوان بيان داشت که مدل
بهدستآمده نسبت به مدلهایی که در پژوهشهاي مختلف داخلی و خارجی دیگر بهدستآمده
است جامعتر و کاملتر میباشد و توانسته است اجتماع یادگيري حرفهاي را در سه شاخص کلی
فردي ،سازمانی و گروهی دستهبندي نماید .عالوه بر این مقولههاي بهدستآمده در این پژوهش
نسبت به سایر پژوهشها جامعتر میباشد و با دیدي بازتر و جزئینگرتر بهدستآمده است و
توانسته است تمام زوایا و مسائل مهم تأثيرگذار در اجتماعات یادگيري حرفهاي را شناسایی
نماید .از محدودیتهاي موجود در پژوهش حاضر میتوان به کمبود پژوهشهاي صورت گرفته
در ارتباط با موضوع تحقيق ،محدود بودن زمان انجام پژوهش و اینکه پاسخگویی به سؤاالت
مصاحبه به قضاوت افراد موردمطالعه بستگی دارد ،لذا تمایالت ،تعصبات و تجربيات آنها ممکن
است در نتایج تحقيق اثر گذاشته باشد اشاره نمود .ازجمله راهکارهاي موجود درزمينه ٴ◌ توسعه
اجتماعات یادگيري حرفهاي میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
در مدارس محيطی مهيا شود تا معلمان بتوانند ساعاتی را در کنار هم باشند و به بحث و
تبادلنظر بپردازند و مدیران امکانات رفاهی موردنياز معلمان را مهيا نمایند تا معلمان بتوانند
بهصورت جمعی به تدریس بپردازند تا بتوانند بهراحتی نسبت به رفع اشکاالت یکدیگر اقدام
نمایند .و بهصورت ماهانه دوره هاي مختلفی برگزار گردد و در این دورهها جدیدترین دانش روز
در مورد روش هاي مختلف تدریس و نحوه اداره کالس درس آموزش داده شود و گروههاي
مختلفی در مدارس تشکيل شود که در این گروهها به بررسی نقاط و قوت هر یک اعضا پرداخته
شود و راهکارهاي مناسب براي بهبود فعاليتهاي اعضاء گروه ارائه گردد.
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