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هدف این پژوهش ،شناسایی ،طراحی و آزمون الگوی پیشایندهای جامعه یادگیرنده حرفهای مدارس
ابتدائی به شیوه پژوهش آمیخته است .در بخش کیفی 26 ،نفر از استادان و دانشجویان دکتری یا
فارغالتحصیالن دکتری رشته مدیریت آموزشی ،مدیران ،معاونان آموزشی و معلمان موفق مدارس
ابتدایی شهرستانهای استان تهران به روش نمونهگیری نظری هدفمند با راهبرد تغییرات بیشینه تا
رسیدن به اشباع نظری انتخاب شدند .دادهها با مصاحبههای نیمه ساختاریافته و عمیق گردآوری و
به روش تحلیل محتوای استقرایی با کدگذاری در سه سطح باز ،محوری و انتخابی بررسی شدند.
روایی صوری و محتوایی آن را  8نفر از استادان تأیید کردهاند .برای تعیین پایایی ،توافق بین دو
کدگذار (توافق درون موضوعی) استفادهشده است .پیشایندها در پنج بُعد با  43نشانگر شامل رهبری
آموزشی ( 12نشانگر) ،فرهنگسازمانی ( 13نشانگر) ،یادگیری مشارکتی ( 12نشانگر) و ساختار
کمی نیز
سازمانی (  6نشانگر) با الگوی ارتباطی در مدل مفهومی خاصی شناسایی شدند .بخش ّ
شامل 481نفر معلم ابتدائی از طریق نمونهگیری تصادفی خوشهای چندمرحلهای از مدارس ابتدایی
مناطق بیستویکگانۀ شهرستانهای استان تهران با استفاده از جدول کرجسی و مورگان انتخاب و

دادهها به کمک پرسشنامه محقق ساخته با روایی همگرا باالی  0/50و پایایی ترکیبی باالی 0/70
کمی با روش تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول و دوم از طریق نرمافزار
جمعآوری شدند .تحلیل دادههای ّ
 ،Smart- PLSنشاندهنده دقت الزم نشانگرها برای اندازهگیری سازههاست .نتایج بهدستآمده از
سه شاخص ضرایب مسیر ،ضرایب تعیین و ارتباط پیشبین؛ مدل مفهومی ارائهشده را تأیید میکنند.

کلیدواژهها :پیشایندها ،جامعه یادگیرنده حرفهای ،مدارس ابتدایی ،پژوهش آمیخته.

 .1دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه خوارزمی.
 .2دانشیار ،گروه مدیریت آموزشی ،دانشگاه خوارزمی.
 .3دانشیار،گروه مدیریت آموزشی ،دانشگاه خوارزمی.
.4استادیار ،گروه مدیریت آموزشی ،دانشگاه خوارزمی
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مقدمه و بیان مسئله

امروزه تحول اساسی در نظام آموزشوپرورش با توجه به تقاضای روزافزون برای بهبود
شرایط موجود در مدارس بهواسطه نقش انکار ناشدنی و مهم آن در بهبود شرایط اقتصادی،

اجتماعی و فرهنگی در جامعه؛ امری الزم و ضروری است .با شروع دهۀ  1990میالدی،
مدارس برای رسیدن به تعادل در محیط پرتالطم ،خروج از حالت سکون و تبدیلشدن به

سازمان یادگیرنده ،به استفاده از رویکرد جامعه یادگیرنده حرفهای 1با ویژگیهای خاص
خود ،عالقهمند شدند؛ درنتیجه این رویکرد ،در نظام آموزش و پروش کشورهای پیشرفته،
مخصوص ًا ایاالتمتحده آمریکا جایگاه خاصی پیدا کرد (مک الف لین و تالبرت.) 2006،2
بنابراین ،بازاندیشی اساسی در ساختار ،روشها ،محتوا و شیوههای سازماندهی با تمرکز

ویژه بر راهبردهای جدید یادگیری ،اندیشه خالقانه ،سبک رهبری حمایتی ،مشارکتی و
توزیعی ،ساختار پویا و ارگانیک ،انعطافپذیری مناسب ،مشارکت و تعامل فعال و مثبت،
رشد فعالیتهای مبتنی بر تیم ،اعتماد و احترام متقابل ،بهبود صالحیتهای حرفهای معلمان
بهمنظور رشد و پیشرفت دانشآموزان از جنبههای مختلف بهمنظور تبدیل مدارس به «جامعه

یادگیرنده حرفهای» شروع شد (لوئیس.) 2008،3

به نظر میرسد نیاز به تغییر و تحول در نظام موجود آموزشوپرورش کشور ما و مهمترین

بخش آن یعنی مدرسه که با مشکالت زیادی از قبیل اداره مدارس با روشهای سنتی،

ساختار هرمی مبتنی بر تمرکز شدید ،انعطافپذیری بسیار کم ،ناتوانی در تعامل و هماهنگی
مناسب با محیط بیرون ،سطح پایین مشارکت و تعامل مثبت در سطوح مختلف ،توجه

کم به تفکر واگرا ،پژوهش اندیشمندانه ،نوآوری ،خطرپذیری و خالقیت ،تأکید نداشتن
بر یادگیری مستمر و پویا ،نداشتن برنامه منسجم برای رشد و توسعه مستمر صالحیتهای
حرفهای معلمان ،توجه زیاد به فردگرایی ،اهمیت کم تشکیل تیمهای کاری ،توجه کم به

عوامل انگیزشی ،تأکید زیاد به آموزش صرف نه فرایند یادگیری ،درگیر هست امری الزم

و ضروری است (افتخاری و بیات1383 ،؛ صبوری خسروشاهی1389 ،و حسین پور،
 .)1392خزایی( )1390با توجه به یافتههای پژوهشی ،بیان میکند که نظام آموزشوپرورش

با مشکالت زیادی مانند ناتوانی در پاسخگویی به نیازهای نسل حاضر ،فقدان جوشش

حقیقی ،علمی و تحقیقی الزم ،فقدان شادابیهای انسانی و روابط دوستانه و صمیمانه بین

1. professional learning community
2. McLaughlin & Talbert
3. Louis

شناسایی ،طراحی و آزمون...

75

مدیران ،معلمان و دانشآموزان ،فقدان تحرک کافی در جهت اهمیت قائل شدن به تربیت،
تعلیم ،خالقیت ،هنر ،مثبت اندیشی ،مثبت زیستی ،فراگیری مهارت و بسیاری عناصر الزم
برای زندگی مؤثر و سازنده ،انعطافپذیری پایین و ساختار خشک و ناکارآمد درگیر است

که با رویکرد حاضر نمیشود آنها را حل نمود و باید دنبال رویکرد جدید و مؤثر گشت.

توکلی و همکاران ( )1396با توجه به یافتههای پژوهشی درباره نظام آموزشوپرورش،
مسائل و مشکالتی بیان کردهاند که عبارتاند از :توجه نکردن به مفهوم سازمان یادگیری و

آزمون تجربهها در مدارس ،فراموششدن خود اندیشی در پندار و رفتار ،اهمیت کم خالقیت
و نوآوری ،نداشتن آرمانها و ارزشهای مشترک ،ساختار خشک و انعطافناپذیر ،سبک
رهبری ضعیف و ناکارآمد و تأکید کردهاند برای تبدیل مدارس به سازمان یادگیرنده باید

آنها را به استفاده از رویکرد جامعه یادگیرنده حرفهای هدایت کنیم.

بنابراین با توجه به مسائل و مشکالت که مبتنی بر یافتههای پژوهشی مطرحشده است،

تبدیل مدارس به جامعه یادگیرنده حرفهای از طریق افزایش قابلیت و صالحیتهای حرفهای

معلمان ،ایجاد محیطی انعطافپذیر و پویا ،توسعه فرهنگ مشارکت ،همکاری و تعامل
مثبت ،تشکیل تیمهای کاری حرفهای بهمنظور رشد و پیشرفت دانشآموزان از جنبههای

مختلف ،یکی از مناسبترین روشهای برای افزایش توانایی مدرسه برای انطباق با محیط

آشوبناک و نیازهای رو به تغییر جامعه است؛ اما تحقق این امر مهم نیازمند مطالعات عمیق
علمی مبتنی بر بافت محیطی حاکم در این زمینه است تا این رویکرد ،متناسب با شرایط
بومی و محیطی کشور ما بازبینی و بازآفرینی شود .هرچند ،بحث سازمان یادگیرنده و تبدیل

مدارس به جامعه یادگیرنده حرفهای بهطور عملی در مدارس ایران جدی گرفته نشده است؛
اما حل مشکالت مذکور و تبدیل مدرسه به سازمان یادگیرنده ،همواره از دغدغههای اصلی
نظام آموزشی کشور ما در حال حاضر است .در سند تحول بنیادین ( )1390تأکید زیادی

برای تحقق آن شده است .لذا ،پژوهشگر در این راستا با رویکرد روش پژوهش آمیخته

کمی) دو هدف زیر را دنبال میکند.
(کیفی و ّ

-1شناسایی و طراحی الگوی مفهومی مهمترین پیشایندهای جامعه یادگیرنده حرفهای در مدارس

ابتدایی شهرستانهای استان تهران.

 -2آزمون الگوی مفهومی طراحیشده از پیشایندهای جامعه یادگیرنده حرفهای یادگیرنده در مدارس

ابتدایی شهرستانهای استان تهران.
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بنابراین نگاه به این رویکرد ،بهعنوان عامل نجاتبخش و بومیسازی آن بهعنوان یکی

از بهترین روشهای بهسازی و تحول در نظام آموزش و پروش کشور ما ضروری به نظر
میرسد .از آن مهمتر ،این تغییر و تحول با توجه به تأکیدات سند تحول بنیادین ،باید از

مدارس ابتدایی شروع شود تا در عمق وجود سیستم نهادینه شود .نتایج حاصل از این

پژوهش به مسئوالن نظام آموزشوپرورش کمک خواهد کرد تا اطالعات و دانش جامعتری
درزمینهٔ مهمترین پیشایندها و مقدمات پیادهسازی رویکرد جامعه یادگیرنده حرفهای در

مدارس ابتدایی به دست آورند و از آنها برای سیاستگذاری ،برنامهریزی و اجرای سند
تحول بنیادین در آموزشوپرورش با توجه به تأکیدات مطرحشده استفاده کنند؛ بنابراین برای

تحقق این امر مهم دو پرسش اساسی مطرح میشود:

ا -مهمترین پیشایندهای مدارس ابتدایی بهعنوان جامعه یادگیرنده حرفهای کدماند و چه الگوی

مفهومی میتوان برای آن طراحی کرد؟

 -2آیا الگویی مفهومی طراحیشده برای پیشایندهای جامعه یادگیرنده حرفهای در مدارس ابتدایی،

مناسب است؟

چارچوب نظری و پیشینه پژوهش

با شروع تغییر و تحوالت سریع در جوامع و ناتوانی سازمانها در هماهنگی و حرکت با این

تغییرات و تحوالت ،اندیشمندان حوزه مدیریت را به تفکر چالشبرانگیز برای پیدا کردن
راهحل جدید وادار کرد .اولین حرکت در این رابطه ،ارائه مفهوم یادگیری سازمانی بود .به
گفته گانز1996( 1؛ به نقل از ابیلی )1378 ،عملكرد امروز سازمانها ،حاصل یادگیری

دیروز است و عملكرد فردا ،حاصل یادگیری امروز .نوناکا (1995؛ به نقل از چوپانی و
همکاران )1392 ،اعتقاد دارد یادگیری سازمانی از تکرار فرایندهای درونی شدن و بیرونی
شدن حاصل میشود .بیرونی شدن زمانی اتفاق میافتد که دانش ضمنی فرد تحت عنوان

دانش ضمنی جذب شود و با تبدیل این دانش آشکار به دانش ضمنی در فرد دیگر ،پدید

آمدن یا درونی شدن رخ میدهد .بنابراین یادگیری سازمانی از تالقی دانش ضمنی و آشکار
بهواسطه تعامل کارکنان و بخشها یا تیمهای مختلف یک سازمان با یکدیگر به وجود

میآید .یادگیری سازمانی اشاره به ظرفیت سازمان برای کشف نیاز به تغییر و انطباق و انجام
1. Gunz
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فعالیتهای هدفمند دارد (جوکابس و کاقلن .)2005 ،1کریستوفر و اسکات)2004 ( 2
معتقدند که یادگیری سازمانی فرایندی است که در آن سازمان بهطور فعاالنه اطالعات را

به کار میبرند تا رفتار را در مسیری هدایت کنند که تطابق مداوم سازمان را بهبود بخشد؛

در ادامه یكی از مهمترین و اثربخشترین رویکردها ،برای ایجاد فرایند یادگیری مداوم در
سازمانها ،یعنی رویکرد سازمانهای یادگیرنده ایجاد و توسعه یافت.

سازمانها در مسیر هماهنگی و سازگاری با محیط و پذیرش تغییرات و تحوالت حرکت

کردند و نتایج خیلی خوبی نیز به دست آوردند؛ ولی این تازه شروع کار بود .در ادامه یكی
از مهمترین رویکردهای نوین و اثربخش ،ایجاد فرایند یادگیری مداوم در سازمان و تبدیل

سازمانها به سازمانهای یادگیرنده بود .سازمان یادگیرنده ازنظر سنگه ،3سازمانی است كه
با استفاده از افراد ،ارزشها و سایر خرده سیستمها و با تکیهبر درسها و تجربههایی كه

به دست میآورد ،بهطور پیوسته عملكرد خود را تغییر میدهد و آن را بهبود میبخشد .از

دیدگاه او یادگیری ،افراد را برای خالقیت توانا میسازد؛ بنابراین برای سازمان یادگیرنده
پایداری و بقاء درصحنه كافی نیست .یادگیری پایدار یا آنچه یادگیری انعطافپذیر نامیده
میشود نیز مهم و ضروری است .در سازمانها ،یادگیری انطباق پذیر باید همراه یادگیری
مو ّلد باشد .یادگیری مو ّلد آن نوع یادگیری است كه توانایی افراد را برای سازمان یادگیرنده،

حلقه یادگیری مكمل همراه خلق پدیدههای نو بسط و گسترش میدهد که نتیجه آن انواع

یادگیری فردی،گروهی ،میان گروهی و سازمانی است .به نظر وی عناصر اصلی هر سازمان

یادگیرنده عبارتاند از -1 :تواناییهای فردی  -2مدلها و الگوهای ذهنی  -3چشمانداز و
آرمان مشترک  -4یادگیری جمعی  -5تفکر سیستمی (عسکری .)1383 ،یادگیری سازمانی

و سازمان یادگیرنده دو مفهوم متفاوتاند؛ به این معنی كه اولی به فعالیتهای خاصی در

داخل سازمان اشاره میكند ،درحالیکه دومی نوعی خاص از سازمان است .ماركورات

4

(1996؛ به نقل از کلی )2015 ،5این تفاوت را اینگونه توضیح میدهد :در بحث از سازمان

یادگیرنده تمركز بر چیستی است و سیستمها ،اصول و ویژگیهای سازمانهایی را كه بهعنوان
یك هویت جمعی یاد میگیرند و اقدام به تولید میكنند ،بررسی میکند .از طرف دیگر،
یادگیری سازمانی به چگونگی وقوع یادگیری سازمانی به معنی مهارتها و فرایندهای ساخت

1. Jacobs & Coghlan
2. Christopher & Scot
3. Senge
4. Marquaradt
5. Kelly
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و بهرهگیری از دانش اشاره دارد؛ به این معنی كه یادگیری سازمانی ،تنها یك ُبعد یا یك
عنصر از سازمان یادگیرنده محسوب میشود؛ پس سازمان یادگیرنده تکمیلکننده یادگیری
سازمانی است.

آموزشوپرورش از این تغییرات و تحوالت مستثنی نماند .با افزایش پیچیدگی و سرعت
تغییرات محیطی ،درواقع نداشتن اطمینان به محیط پیرامون ،فزونی بیشتری یافت .درنتیجه،
مدارس نیاز بیشتری به شناخت و آگاهی از عوامل محیطی داشتند تا بتوانند خود را با تغییر
و تحوالت محیطی تطبیق دهند .از همین رو ،سازمانهای آموزشی به استفاده از رویکردهای
یادگیری سازمانی و سازمانهای یادگیرنده متمایل شدند .درنتیجه این الزامات در اواخر دهۀ
 1980و اوایل دهه  ،1990کشورهای پیشرفته بیشتر بهسوی استانداردسازی که برافزایش
توانایی دانشآموزان در ریاضیات ،علوم ،زبانهای خارجه و علوم اجتماعی تأکید زیادی
داشتند ،حرکت کردند؛ اما استانداردسازی بیروح ،عمدت ًا موجی از موفقیت در ایجاد
تغییر سیستمی در بسیاری از کشورها را به همراه داشته است (هارگریوز .)2011 ،1هریس
و مویجز )2005 ( 2با توجه به پژوهشهای انجامشده اظهار میکنند که استانداردسازی
بهندرت موجب تحقق اصالحات چشمگیری در وضعیت مدرسه و دانشآموزان میشود و
پیامدی جز تمرکزگرایی ،انزوای بیشتر معلمان و جمود فعالیتهای آموزشی به همراه نداشته
است؛ درنتیجه با مطالعات بیشتر پژوهشگران ،رویکرد جدیدی بانام «جامعه یادگیرنده
حرفهای» بهمنظور تبدیل مدرسه به سازمانی یادگیرنده مطرح شد .رویکردی که مدرسه را به
سازمان یادگیرنده با ویژگیهای خاص تبدیل میکند.
اما با این توصیف ،بررسی پیشینه پژوهش نشاندهنده آن است که مفهومسازی و تعریفی

که در دیدگاه دوفور 3و همکاران ( )2010در خصوص رویکرد جامعه یادگیرنده حرفهای

مدنظر پذیرفتهشده است .اینگونه بیانشده است
ارائهشده است ،در بین پژوهشگران ،بیشتر ِ
که در این جامعه ،معلمان برای کار بهصورت جمعی گرد هم میآیند ،بهمنظور رسیدن به نتایج

بهتر در قبال دانشآموزان،در فرایندهای جاری و مستمر نظیر تحقیق جمعی و فعالیتهای
مشارکتی ،شرکت میکنند .آنها معتقدند در جامعه یادگیرنده حرفهای نکته اساسی و مهم

در پیشرفت یادگیری دانشآموزان ،یادگیری معلمان و کارکنان آموزشی است .تمرکز باید بر
یادگیری مستمر ،جمعی و مشارکتی باشد ،نه چگونگی آموزش .کروز و همکاران )1995(4
1. Hargreaves
2. Harris & Muijs
3. DuFour
4. kruse
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درباره جامعه یادگیرنده حرفهای با توجه به پژوهشهای انجامشده ،مفهومسازی کردهاند و

برای آن هفت ُبعد اصلی شامل  -:1ارزشها و دیدگاههای مشترک -2 ،مسئولیت جمعی،
 -3پژوهش حرفهای اندیشمندانه -4 ،1همکاری و مشارکت - 5 ،تشویق یادگیری گروهی
همانند یادگیری فردی-6 ،اعتماد ،احترام و حمایت متقابل در میان کارکنان و -7پذیرش

در جمع و تیم ،تعیین کرده است و برای تبدیل مدرسه به جامعه یادگیرنده حرفهای برای
هریک از ابعاد مذکور ،پیشایندهایی تعیین کردهاند .که با استفاده از این ابعاد در مدارس،

آنها به جامعه یادگیرنده تبدیل میشوند .با توجه به اهمیت این رویکرد جدید صاحبنظران
و اندیشمندان تعلیم و تربیت به تالش بیشتر برای شناختن ابعاد و مؤلفههای آن پرداختند.
مدل هورد )1997( 2اگرچه ازجمله چارچوبهای اولیه درزمینهٔ جامعه یادگیرنده حرفهای

محسوب میشود ،اما به لحاظ جامعیتت و درعینحال فشردگی و موجز بودن آن ،در ادبیات

موضوع جامعه یادگیرنده حرفهای از اهمیت و جایگاه ویژهای برخورد است .او پنج ُبعد برای
جامعه یادگیرنده حرفهای در نظر میگیرد که عبارتاند از-1 :رهبری حمایتی و مشارکتی،
-2یادگیری مشارکتی و کاربرد آن -3 ،ارزشها و چشمانداز مشترک-4 ،ایجاد و گسترش

شرایط و موقعیتهای حمایتی ازلحاظ ساختار و روابط انسانی و  -5دانش و تجربه
فردی به اشتراک گذاشتهشده .فوالن )2001 ( 3بیان کرده است که ،مدارس اگر خواستار
شکلگیری جامعه یادگیرنده حرفهای هستند ،میبایست سه نوع ظرفیت را در خود ایجاد

کنند :ظرفیتسازی فردی ،ظرفیتسازی بین فردی ،ظرفیتسازی سازمانی .همانگونه که
مالحظه میگردد ،این دیدگاه بر اساس ادبیات سازمانهای یادگیرنده است .او خاطرنشان
میکند که نتایج چنین سازمانی رشد سازمانی ،بهرهوری ،کارایی و اثربخشی خواهد بود که

همه آنها درنتیجه رشد و توسعه فردی و گروهی در جامعه یادگیرنده حرفهای است .به نظر

دوفور و ایکر )2008( 4جامعه یادگیرنده حرفهای ویژگیهای خاص خود را دارد عبارتاند
از-1 :مأموریت ،ارزشها ،اهداف مشترک-2 ،یادگیری بهعنوان چاشنی تحول درتیمهای

همکاری -3 ،تأکید بر تجارب عملی در تیمهای همکاری -4 ،روشن بودن و عملیاتی

اهداف ،برنامهها و فعالیتها-5 ،مشخص بودن وظایف تیمهای یادگیری و  -6بهبود
مستمر و نتیجهمحوربودن تیمهای یادگیری.

1. Reflective professional inquiry
2. Hord
3. Fullan
4. DuFour & Eaker
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با توجه به مدلها و دیدگاههای مختلف درباره رویکرد جامعه یادگیرنده حرفهای و نقش آن

در تبدیل مدرسه به محیطی مناسب برای یادگیری ،رشد و توسعه حرفهای معلمان و همچنین
رشد و پیشرفت یادگیری دانشآموزان ،اندیشمندان و نظریهپردازانی مانند گریئر،)2012(1

جنیفر  ،)2007(2کینگ و نیومن ،)2001(3میچل و ساکنی2000(4؛ به نقل از دوفور
و همکاران)2010 ،؛ شولمن1997(5؛ به نقل از فوالن ،)2011 ،لیتل2003( 6؛به نقل
از دوفور و همکاران ،)2010 ،جفری و جیم ،)2016( 7آیدین و همکاران،) 2015( 8

کلی ( ،)2015صالح و چارلن )2017( 9و ربرت و جنت ،)2017( 10پیشایندهایی را

با توجه به مؤلفهها ،ابعاد و رابطه آنها بیان کردند که عبارتاند از :همکاری و تعامل
مستمر؛ خودارزیابی مستمر فعالیتها ،تأکید بر یادگیری مشارکتی و مدیریت دانش ،تفکر و

پژوهش حرفهای اندیشمندانه ،تأکید بر جنبههای انسانی در رهبری ،اقتدار معلم در جنبههای
مختلف ،گفتگوی مستمر با افراد باصالحیت بهمنظور حل نقاط ضعف فردی و گروهی،
توانایی تشکیل تیم و استفاده از مزایای آن ،احساس آرامش ،اعتماد و تعامل مثبت در محیط

کار ،تمرکز بر نتایج و پیشرفت دانشآموزان ،رهبری توزیعی ،حمایتی و مشارکتی ،توجه
به بافت فرهنگی مدرسه ،توانایی درک تغییرات فرهنگی ،تعامل مطلوب با ذینفعان ،ایجاد
شبکههای یادگیری ،توانایی در جلب حمایت از بیرون مدرسه و اطمینان از وقوع یادگیری
حرفهای در تمام سطوح .با تحقق این پیشایندها ،مدرسه به جامعه یادگیرنده حرفهای تبدیل

خواهد شد.

روششناسی
روش تحقیق

این تحقیق با توجه به هدف کاربردی است؛ به این دلیل که در پی دستیابی به یک هدف
عملی است که هدف اصلی آن ارائه اطالعات سودمند برای شناسایی و پیادهسازی یک
1. Greer
2. Jinnifer
3. King & Newman
4. Mitchell & Sackney
5. Shulman
6. Little
7. Jeffrey & Jayme
8. Aydin
9. Salleh & Charlene
10. Robert &Janet
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مدل مناسب از پیشایندهای جامعه یادگیرنده حرفهای در مدارس ابتدائی است و از لحاظ

روششناسی پژوهش حاضر در زمره پژوهشهای ترکیبی و آمیخته قرار دارد .نخست بخش
کیفی این پژوهش بهمنظور شناخت بیشتر و بهتر از مهمترین پیشایندهای جامعه یادگیرنده

حرفهای و طراحی الگوی مفهومی این رویکرد در مدارس ابتدایی شهرستانهای استان تهران
کمی که
از پژوهش کیفی از راهبرد پدیدارشناسی 1استفادهشده است .قسمت دوم آن ،روش ّ
هدف آن اعتبار یابی مدل مفهومی تدوینشده با توجه به دادههای جمعآوریشده از نمونه
انتخابشده از معلمان در مدارس ابتدایی مناطق بیستویکگانۀ شهرستانهای استان تهران

در سال تحصیلی  1395-96است.
جامعه آماری بخش کیفی پژوهش

در پژوهش کیفی ،استفاده از منابع چندگانه دادهها ،روایی سازه و پایایی را افزایش میدهد

(داناییفر ،الوانی و آذر .)1385 ،در این پژوهش نیز برای فهم بهتر و بی تر پیشایندهای
جامعه یادگیرنده حرفهای از سه گروه متفاوت ،مصاحبه شده است .برای گردآوری دادهها از
نمونهگیری نظری هدفمند 2و یکی از متداولترین راهبردهای آن یعنی نمونهگیری تغییرات
بیشینه  3استفادهشده است .در این حالت افرادی انتخاب میشوند که درباره پدیده اصلی

دیدگاههای متفاوتی دارند .مالك بیشین کردن تفاوتها به مطالعه موردنظر بستگی دارد .معیار
قضاوت درباره زمان متوقف کردن نمونهگیری نظری ،کفایت نظری 4مقوله یا تئوری است.

از سوی دیگر ،گردآوری و تحلیل دادهها به گونه آگاهانه همزمان انجام میشود و گردآوری
دادههای اولیه بهمنظور شکلگیری روند «گردآوری مداوم دادهها» صورت میگیرد تا برای

پژوهشگر فرصتهایی را فراهم کند تا میزان کفایت مقولهها را افزایش دهد (کرسول،5
 2009ترجمه کیامنش و دانای طوس1391 ،؛ به نقل از حیدری فرد و همکاران.)1395 ،

بنابراین ،آگاهیدهندگان انتخابی سه گروه برای این پژوهش  26نفر شامل استادان رشته
مدیریت آموزشی دانشگاهها ( 8نفر) ،دانشجویان مقطع دکتری یا فارغالتحصیالن دکتری
رشته مدیریت آموزشی شاغل در آموزشوپرورش (8نفر ) و مدیران ،معاونان آموزشی و

معلمان شاخص مدارس ابتدایی شهرستان استان تهران ( 10نفر) با توجه بهقاعده اشباع
نظری و بهصورت داوطلبانه در پژوهش شرکت کردهاند.

1. Phenomenography
2. Purposeful sampling
3. Maximal variation
4. Theoretical saturation
5. Creswell
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کمی پژوهش
جامعه آماری بخش ّ

کمی برای انتخاب نمونه تحت مطالعه از روش نمونهگیری تصادفی خوشهای
در بخش ّ
چندمرحلهای استفادهشده است .بهمنظور کنترل متغیرهای فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی و
تعمیمپذیری بیشتر دادهها ،برای انتخاب خوشههای مورداستفاده ،ابتدا مناطق بیستویکگانۀ
مختلف آموزشوپرورش شهرستانهای استان تهران به  5قطب (شمال ،جنوب ،غرب،

شرق و مرکز) تقسیمشده ،سپس از هر قطب ،دو منطقه آموزشوپرورش بهصورت تصادفی
انتخابشده است (شهریار و مالرد در غرب؛ بهارستان  2و فشافویه در جنوب؛ ری ا و
ری  2از مرکز؛ ورامین و قرچک در شرق ؛ دماوند و رودهن در شمال)؛ بعد از هر منطقه،
پنج مدرسه ابتدایی ،بهصورت تصادفی انتخاب و معلمان شاغل هر یک از مدارس منتخب
برای نمونه در نظر گرفته شد .تعداد معلمان شاغل در مدارس ابتدایی آموزش و پروش
شهرستانهای استان تهران  19806نفر است .با مراجعه به جدول کرجسی و مورگان 1حجم
نمونه با توجه به جدول مذکور که باید در نظر گرفت  377نفر است ،البته بهمنظور کاهش
خطا در نمونهگیری ،حجم نمونه حداقل سی درصد بیشتر از حجم تعیینشده در جدول
مورگان در نظر گرفتهشده است .با توجه تعداد مدارس ابتدایی انتخاب در مناطق آموزشی،
حجم جامعه ،نمونه و تعداد معلمان شاغل در مدارس انتخابی ،تعداد  569پرسشنامه
توزیعشده 507 ،عدد عودت داده شد که از این تعداد ،پرسشنامهها موردبررسی قرار گرفت
و پرسشنامههای ناقص کنار گذاشته شد .درنهایت  481پرسشنامه تکمیلشده ،وارد تحلیل
نهایی شده است.
ابزار بخش کیفی

پرسشهای اساسی برای شناسایی مقولهها در هر مصاحبه اینچنین بود -1 :جامعه
یادگیرنده حرفهای چه ویژگیهایی دارد؟  -2چه عواملی باعث ایجاد و گسترش جامعه
یادگیرنده حرفهای میشوند؟ افزون بر این ،پرسشهای اساسی ،پژوهشگران در طول مصاحبه
از پرسشهای کنکاشی برای درك عمیق از پدیده موردمطالعه استفاده کردهاند .دادههای
پژوهش با استفاده از مصاحبههای نیمه ساختاریافته و عمیق گردآوری شدند .پرسشها در
یک راهنمای مصاحبه با تمرکز بر مسائل یا حوزهای که باید پوشش و مسیرهایی که باید
پیگیری شود ،گنجانیده میشود .در طراحی پرسشهای مصاحبه از هیچ الگوی پیشساختهای
استفادهنشده است .تالش پژوهشگر در اجرای هر مصاحبه بر آن متمرکز بود تا دادههای
کیفی بهصورت مستقل و اکتشافی به دست آید و نتایج آن بدون دستکاری ذهنی و ارائه
1. Krejcie & Morgan
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الگوی خاصی مورد تحلیل قرار گیرد (حیدری فرد و همکاران.)1395 ،
کمی
ابزار بخش ّ

پرسشنامههای پژوهش حاضر ،پرسشنامه محققساختۀ سازۀ پیشایندهای جامعه یادگیرنده
حرفهای معلمان ابتدایی مدارس ابتدایی شهرستانهای استان تهران با استفاده از روش مصاحبه
تنظیمشده است .برای یافتن تناسب نشانگان پرسشنامه طراحیشده با حیطه موردمطالعه،
یعنی سازۀ پیشایندهای جامعه یادگیرنده حرفهای و میزان موافقت مصاحبهشوندگان با
نشانگان از روشهای نظرسنجی و محاسبه روایی محتوایی استفادهشده است .روایی و
کمی گزارششده است.
پایایی ابزار محقق ساخته با توجه به دادههای ّ
کمی و کیفی
روایی و پایایی یافتههای ّ

در بخش کیفی این پژوهش برای فهم بهتر و بی تر پیشایندهای جامعه یادگیرنده حرفهای از
هر سه گروه یادشده ،مصاحبه انجامگرفته است .مصاحبه ،نیمه ساختاریافته بوده است که
بر اساس آن دانش حرفهای مصاحبهشوندگان از پیشایندهای جامعه یادگیرنده حرفهای محور
مطالعه گردید .در انتخاب افراد نگاه متفاوت آنها به پدیده بررسیشده و عالقهمندی آنان
به مصاحبه در اولویت قرار داشت؛ به همین دلیل ،از نمونههایی در گروههای متفاوت و
مرتبط با موضوع استفاده شد .در این پژوهش برای بررسی صحت یافتهها از روش بررسی
توسط اعضا استفادهشده است .برای این کار گزارش نهایی یا توصیفها و مضامین خاص
به تعدادی از شرکتکنندگان برای تأیید درستی نتایج برگردانده شد .این بدان معنا نیست که
نوشتههای خام برای بررسی به شرکتکنندگان داده شد ،بلکه قسمتی از آنچه تولید و اصالح
شد ،به تعدادی از شرکتکنندگان برگردانده شد و به آنان فرصت اظهارنظر درباره یافتهها
داده شد .برای تعیین پایایی روش پایایی توافق بین دو کدگذار (توافق درون موضوعی) به
کار گرفته شد .تمامی مصاحبهها بهصورت عمیق و ضبطشده انجام گرفت و تمام تالش
پژوهشگر بر آن بود تا در زمان اجرا ،مشارکتکننده ،هدایتگر اصلی روند مصاحبه باشد
و به کمک یادداشتبرداری و یادآوری نکتههای بیانشده مصاحبهشونده به ترتیب کاوش
شد تا در فرایند برگرداندن صدا به نوشته ابهامی باقی نماند .فرایند تحلیل دادهها استقرایی
بود و دادهها در سه مرحله کدگذاری باز ،محوری و انتخابی تحلیل شدند .برای بررسی
روایی صوری و محتوایی پرسشهای مصاحبه با  8نفر از استادان گروه علوم تربیتی و نیز
صاحبنظران حوزه پژوهش کیفی مشورت شد.
کمی برای بررسی پایایی با استفاده از نرمافزار  Smart-PLSاز مدل
همچنین در بخش ّ
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معیار پایایی ترکیبی استفاده شد .مزیت پایایی ترکیبی نسبت به آلفای کرونباخ این است که
هنگام محاسبه پایایی در پایایی ترکیبی وزن نسبی هر یک از گویهها لحاظ میشود .میزان
این معیار باید بیشتر از  0/70باشد که میزان آن در رهبری حمایتی  ،0/914در رهبری
مشارکتی  ،0/867در رهبری حمایتی  ،0/812درمجموع رهبری آموزشی ترکیبشده از سه
سبک مذکور  ،0/882در فرهنگسازمانی  ،0/961در یادگیری مشارکتی  0/964و ساختار
سازمانی  0/917است که گویای پایایی مناسب است .برای بررسی روایی مدل اندازهگیری
از روایی همگرا استفادهشده است؛ برای بررسی روایی همگرا ،شاخص میانگین واریانس
استخراجشده ( )AVEبهکاررفته است .میزان این شاخص باید بیشتر از  0/50باشد،
درنتیجه میزان آن در رهبری حمایتی  ،0/779در رهبری مشارکتی  ،0/738در رهبری
حمایتی  ،0/697درمجموع رهبری آموزشی ترکیبشده از سه سبک مذکور  ،0/863در
فرهنگسازمانی حرفهای  ،0/658در یادگیری مشارکتی  0/593و ساختار سازمانی 0/649
است که نشاندهنده روایی همگرای مناسب است .همچنین کیفیت مدل اندازهگیری
توسط شاخص اشتراک با روایی متقاطع ( )CV Comمحاسبهشده است .درواقع این
شاخص توانایی مدل مسیر را در پیشبینی متغیرهای مشاهدهپذیر از طریق مقادیر متغیر
پنهان متناظرشان میسنجد .اگر این شاخص ،عددی مثبت را نشان دهد ،مدل اندازهگیری
انعکاسی از کیفیت الزم برخوردار است که میزان آن در رهبری حمایتی  ،0/617در رهبری
درمجموع رهبری آموزشی ترکیبشده از سه
مشارکتی  ،0/554در رهبری حمایتی ،0/478
ِ
سبک مذکور  ،0/549در فرهنگسازمانی  ،0/602در یادگیری مشارکتی  0/523و ساختار
سازمانی  0/507است .نتایج نشان میدهد در مدل اندازهگیری بررسیشده ،مقادیر شاخص
اشتراک با روایی متقاطع مثبت و باال است که این خود کیفیت مدل اندازهگیری را تأیید
میکند.
تحلیل یافتهها

الف :تحلیل یافتههای مرتبط به سؤال پژوهشی شمار ( 1مهمترین پیشایندهای مدارس
ابتدایی بهعنوان جامعه یادگیرنده حرفهای کدماند و چه الگوی مفهومی میتوان برای آن

طراحی کرد؟)

در پاسخ به سؤال اول پژوهش درباره تعیین شاخصهای پیشایندهای جامعه یادگیرنده
حرفهای در مدارس ابتدایی با تحلیل محتوای مصاحبه  66گویه به دست آمد که با حذف

موارد تکراری و ادغام گویههای همجنس این تعداد به  43نشانگر کاهش یافت که در قالب
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چهار ُبعد رهبری آموزشی ،فرهنگسازمانی ،یادگیری مشارکتی ،ساختار سازمانی حامی
جامعه یادگیرنده حرفهای بهعنوان پیشایندهای جامعه یادگیرنده حرفهای تعیین شدند که در
ستون کدهای باز جدول  1درج گردیده است.

جدول  .1کدهای باز ،محوری و انتخابی پیشایندهای جامعه یادگیرنده حرفهای
كدهای انتخابی و
مقوله نهایی
رهبری آموزشی
حامی
جامعه یادگیرنده حرفهای

کدهای
محوری(مؤلفهها)

رهبری حمایتی

کدهای باز (نشانگرها)
-1داشتن اهداف یکسان و حمایت مدیر برای تحقق آنها
 -2فرصت برای ایجاد تغییر و تحول و همراهی الزم
 -3دسترسی به اطالعات کلیدی برای تصمیمگیری و تدریس بهتر
 -4پایش مستمر موفقیتهای معلمان در مدرسه و قدردانی بهموقع از آنها
-5وقت گذاشتن برای گوش دادن دقیق دیدگاهها و پیشنهادهای معلمان

رهبری مشارکتی

 -6استفاده مناسب از دیدگاهها و پیشنهادهای معلمان برای حل مسائل و مشکالت
 -7فراهم کردن فرصت و مکان مناسب برای همکاری و مشارکتهای گروهی
-8فراهم کردن زمینههای مشارکت فعال والدین
 -9جانشینپروری و واگذاری داوطلبانه اختیارات

رهبری توزیعی

 -10اختیار معلمان برای انجام کارها به شیوه انتخابی خود
 -11اجازه به معلمان برای تصمیمگیری در مسائل آموزشی و تربیتی کالس خود
 -12اهمیت مشارکت با توجه به مسئولیت توزیعشده

فرهنگسازمانی
حامی
جامعه یادگیرنده حرفهای

انسجام،
حمایت مدیریتی،
انعطافپذیری،
خالقیت،
ابتکار فردی،
خطرپذیری،
الگوی ارتباطی

 -13وجود جوّ ی حاکی از احترام و اعتماد متقابل در مدرسه
 -14نهادینه شدن فرهنگ عشق ورزیدن به یکدیگر
 -15ضرورت داشتن محیطی شاداب و امن
 -16حاکم بودن فرهنگ عدالت و برابری بهدوراز تبعیض
 -17توجه به مشکالت فردی معلمان و دانشآموزان
 -18حاکم بودن فرهنگ انعطافپذیری در محیط مدرسه
-19تأکید بر خالقیت و ابتکار
 -20تشویق روحیه خطرپذیری معلمان در انجام وظایف
 -21ارزش نهادن به مقام معلمان پژوهشگر و اهل مطالعه
 -22حاکم بودن فرهنگ احساس مسئولیت در برابر یادگیری دانشآموزان بین معلمان
 -23اهمیت زیاد ارزشهای و آرمانهای مشترک
 -24اجماع و داشتن احساس و نگرش مشترک درباره اهداف و ارزشهای مدرسه
 -25تصمیمگیری بر اساس ارزشها و چشماندازهای آن
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یادگیری مشارکتی
حامی
جامعه یادگیرنده حرفهای

یادگیری مشارکتی،
ارزیابی یادگیری مدار،
مدیریت دانش

 -26نگاه به اشتباهات و شکستهای معلمان بهعنوان فرصت یادگیری
-27فعالیت گروهی ،برای کسب نتایج موفقیتآمیز درزمینٔه یادگیری و پیشرفت تحصیلی
دانشآموزان
 -28تجلیل و تقدیر مستمر از پیامدها و دستاوردهای ناشی از مشارکتهای معلمان
 -29فراهمکردن فرصت برای یادگیری فردی وگروهی همراه با بهسازی مستمر برای معلمان
 -30ارزیابی مستمر فرایندهای یادگیری فردی و گروهی بهجای پیامدهای آموزش
ش و یادگیری غیررسمی در گروههای معلمان
 -31ایجاد فرصتهای آموز 
 -32بهبود وضعیت آموزشی معلمان از طریق برگزاری جلساتگروهی ،با افراد باصالحیت
 -33تقویت و حمایت فعالیتهای گروهی و اشتراک گذاشتن تجربیات
 -34فرصت برای معلمان بهمنظور مشاهده فعالیتهای یکدیگر و دادن بازخوردهای مناسب
-35فراهم بودن فرصت یادگیری مشارکتی ،شیوه اشتراک دیدگاهها و یادگیری از یکدیگر برای معلمان
-36فراهم بودن فرصت و شرایط برای ثبت تجربیات فردی و گروهی
-37فراهم بودن فرصت استفاده از تجربیات معلمان مدارس دیگر

ساختار سازمانی
حامی جامعه یادگیری
حرفهای

-38کمک ساختار مدرسه به خلق محیط توانمند و پویا
 -39داشتن ساختار غیرمتمرکز و انعطافپذیر و تغییر و بهبود بر اساس شرایط
ساختار ارگانیک

 -40وجود ارتباط مناسب بین معلمان ،دانشآموزان و کلی کارکنان غیر آموزشی در
ساختار
 -41فراهم شدن شرایط مناسب را برای رشد و توسعه حرفهای معلمان در این ساختار
 -42کمک سلسلهمراتب به ایجاد و گسترش روابط متقابل و پویا در بین معلمان،
دانشآموزان و تمام کارکنان غیر آموزشی.
 -43فراهم شدن شرایط برای فعالیتهای گروهی توسط ساختار

در این پژوهش با تأکید به انتخاب افراد با نگاه متفاوت به پدیده موردبررسی (سه گروه

متفاوت) و عالقهمندی آنها به مصاحبه ،تحلیل یافتههای مصاحبهها بهصورت کدهای باز،
محوری و انتخابی و برگرداندن گزارش نهایی یا توصیفها و مضامین خاص به تعدادی

از شرکتکنندگان برای تأیید درستی نتایج و فراهم کردن فرصت اظهارنظر درباره یافتهها

و روابط تبیینشدۀ بین مؤلفهها (البته با توجه به مصاحبهها) برای آنها و درنهایت با تأیید

روایی صوری و محتوایی توسط استادان و پایایی از طریق روش پایایی توافق بین دو
کدگذار (توافق درون موضوعی) ،مدل مفهومی پیشایندهای جامعه یادگیرنده حرفهای با در

نظر گرفتن مبانی فلسفی ،جامعهشناختی و روانشناختی آن در سند تحول بنیادین ()۱۳۹۰
کمی در جهت تأیید یا
در قالب نمودار شمار  1ارائه میشود که در ادامه با توجه به دادههای ّ

رد این مدل مفهومی و پاسخ به سؤال شمار  2پژوهش ،مطالب تدوینشده است.
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نمودار  .1مدل مفهومی پیشایندهای جامعه یادگیرنده حرفهای در مدارس ابتدایی شهرستانهای استان تهران

سند تحول بنیادین ،مهمترین سند باالدستی نظام آموزشوپرورش و تبیینکننده
چهارچوب کلی نظام آموزشوپرورش کشور جمهوری اسالمی ایران است که به دلیل
همسویی چهارچوب مفهومی ارائهشده با استلزامات این سند ،در قسمت مبانی فلسفی،
جامعهشناختی و روانشناختی مهم و اساسی است.
مبانی فلسفی :سند تحول بنیادین آموزشوپرورش تأکید زیادی بر تربیت جامع و
یکپارچه ،تدریجی ،هماهنگ و همیشگی؛ تحول و تغییر اختیاری ،آگاهانه ،عقالنی مشارکتی
دربرگیرنده تمام ابعاد وجود انسان؛ ارزش و اهمیت کرامت انسانی و حفظ آن؛ نقش افراد
در تعیین آرمانها و اهداف؛ تأکید کامل بر مکمل بودن فعالیتهای رسمی و غیررسمی؛
ارتباط بین مدرسه با سایر عناصر جامعه؛ درک مقتضیات زمان و نیازهای انسانی؛ تأکید بر
علم و تجربه و تعامل آنها و یکپارچگی و انسجام امور دارد .موارد مذکور در رویکرد جامعه
یادگیرنده حرفهای تأکید شده است.

مبانی جامعهشناختی :بر مفاهیمی مانند مشارکت و تعامل فعال افراد ،رشد ،کسب
شایستگیهای اجتماعی ،تحرک اجتماعی سازنده ،یادگیری مادامالعمر و پویا ،تکمیل و
تکامل هویت انسانی ،مسئولیتپذیری ،خردورزی و حقجویی در این سند ،تأکید زیادی
شده است .پس با انتخاب سبک مناسب یادگیری در مدرسه ،تحقق موارد ذکرشده تأثیرات
زیادی در جامعه خواهد داشت؛ بنابراین مدرسه یادگیرنده یعنی جامعه یادگیرنده .چیزی که
سند تحول بنیادین بر آن تأکید دارد.
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مبانی روانشناختی :در سند تحول بنیادین به مفاهیمی همچون تجربه شخصی ،تحقق
خود ،رشد و توسعه آگاهیهای فردی ،تأکید بر خالقیت و نوآوری ،انعطافپذیری ،تعامل
و مشارکت و طراحی محیطهای یادگیری بهجای طراحی آموزشی ،تعامل پیچیده و تأثیر
متقابل عوامل درونی (فطرت) و عوامل بیرونی (طبیعت) و تجربیات شخصی پرداختهشده
است که در جامعه یادگیرنده حرفهای بر تحقق موارد مذکور تأکید شده است.

ب :تحلیل یافتههای سؤال پژوهشی شمار ( 2آیا الگویی مفهومی طراحیشده برای
پیشایندهای جامعه یادگیرنده حرفهای در مدارس ابتدایی ،مناسب است؟)
بررسی این سؤال از دو بخش تشکیلشده است .در بخش اول مدلهای اندازهگیری
انعکاسی پیشایندهای جامعه یادگیرنده حرفهای در مدارس از طریق تحلیل عاملی تأییدی
آزمون میشوند .در این بخش برای بررسی اینکه آیا نشانگرهای شناساییشده اندازهگیری
معنادار و قابل قبولی از هریک از ابعاد و عوامل مشخصشده نشان میدهند ،از روش
تحلیل عاملی تأییدی مرحله اول و دوم استفادهشده است .در بخش دوم ،مدل مسیری-
ساختاری که ارتباط بین متغیرهای مکنون مدل را نشان میدهد ،آزمون میشود .در حقیقت،
در هر بخش محقق در پی بررسی توان مدل از قبل تعریفشده با مجموعهای از دادههای
مشاهدهشده است (محسنین و اسفیدانی.)1393 ،
ارزیابی مدلهای اندازهگیری انعکاسی

ل اندازهگیری مربوط به رهبری آموزشی حامی جامعه یادگیرنده حرفهای .در این
ارزیابی مد 
ل اندازهگیری مربوط به رهبری آموزشی حامی جامعه یادگیرنده حرفهای با سه
بخش ابتدا مد 
مؤلفه اصلی (رهبری حمایتی ،رهبری مشارکتی و رهبری توزیعی) بررسیشده است.

نمودار  .2خروجی نرمافزار  Smart- PLSدر خصوص مدل اندازهگیری مربوط به رهبری آموزشی حامی جامعه یادگیرنده حرفهای.
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نمودار  .3آزمون مدل اندازهگیری رهبری آموزشی حامی جامعه یادگیرنده حرفهای

تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول

همانطور که در جدول  2مشخص است ،تمامی گویهها دارای بار عاملی مناسبی بر متغیر
مکنون مربوط به خود هستند و این بارهای عاملی با توجه نمرد تی در سطح  0/01معنیدار
میباشند .بهعبارتیدیگر ،مقدار  tمتناظر با هر بار عاملی بیشتر از مقدار بحرانی آن ()2/58
در سطح  0/01است؛ درنتیجه ،میتوان گفت این نشانگرها از دقت الزم برای اندازهگیری
سازههای مربوط به خود برخوردارند ،پس وارد تحلیل نهایی شدند.
جدول  .2مقادیر بار عاملی و تی برای نشانگرهای هر سازه در قالب مدل اندازهگیری رهبری آموزشی حامی جامعه یادگیرنده حرفهای

رهبری آموزشی
حامی جامعه
یادگیرنده
حرفهای

سازه

رهبری حمایتی

گویهها

بار عاملی

مقدار t

Q2

0/886

80/276

Q1
Q3

رهبری مشارکتی

Q4
Q5
Q6
Q7

رهبری توزیعی

Q8
Q9

0/891
0/890
0/862
0/877
0/900
0/813
0/844
0/845

Q10

0/807

Q12

0/843

Q11

0/844

سطح معنیداری

نتیجه

0/01

تأیید نشانگر

91/410

0/01

94/100

0/01

62/175
78/296

0/01
0/01

103/455

0/01

49/661

0/01

53/302
52/485
46/833
67/645
59/624

0/01
0/01
0/01
0/01
0/01

تأیید نشانگر
تأیید نشانگر
تأیید نشانگر
تأیید نشانگر
تأیید نشانگر
تأیید نشانگر
تأیید نشانگر
تأیید نشانگر
تأیید نشانگر
تأیید نشانگر
تأیید نشانگر
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آزمون پایایی

همانطور که در قسمت پایایی پژوهش بیانشده است ،پایایی ترکیبی(  pدلوین -گلدشتاین)

تمامی متغیرهای مربوط به رهبری آموزشی حامی جامعه یادگیرنده حرفهای بیشتر از 0/70
است؛ لذا ،پایایی مدل اندازهگیری تأیید میشود.
آزمون کیفیت مدل اندازهگیری

کیفیت مدل اندازهگیری توسط شاخص اشتراک با روایی متقاطع ( )CV Comمحاسبه
میشود .درواقع این شاخص توانایی مدل مسیر را در پیشبینی متغیرهای مشاهدهپذیر از

طریق مقادیر متغیر پنهان متناظرشان میسنجد .چنانچه این شاخص ،عددی مثبت را نشان

دهد ،مدل اندازهگیری انعکاسی از کیفیت الزم برخوردار است .همانطور که در قسمت
توضیح روایی گفتهشده است ،در مدل اندازهگیری موردبررسی ،مقادیر شاخص اشتراک با
روایی متقاطع مثبت و باال است که این خود کیفیت مدل اندازهگیری را تأیید میکند.

تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم

در تحقیق حاضر ،هرکدام از متغیرهای رهبری حمایتی ،رهبری مشارکتی و رهبری توزیعی
میتوانند بهعنوان نشانگر یا ابعاد رهبری آموزشی حامی جامعه یادگیرنده حرفهای عمل کنند؛

بنابراین تحلیل عاملی مرتبه دوم انجامشده است (جدول .)3

جدول : 3نتایج تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم برای رهبری آموزشی حامی جامعه یادگیرنده حرفهای
بار عاملی

مقدار t

سازه

رهبری مشارکتی

0/952

202/817

رهبری توزیعی

0/901

رهبری حمایتی

AVE
ρ

c

0/935

سطح معنیداری

R2

0/01

0/906

179/221

0/01

89/999

0/01

0/863

0/875
0/813

0/950

همانطور که در جدول  3مشخص است و همچنین با توجه به نمودارهای  2و  3مقادیر

بار عاملی در تحلیل عاملی مرتبه دوم مطلوب است .از طرفی ،مقدار  tمتناظر با هر بار

عاملی بیشتر از مقدار بحرانی آن ( )2/58در سطح  0/01و معنادار است .همچنین ،مقدار

پایایی مرکب برابر با  0/950است که خود گویای همسانی درونی باالی متغیرهاست.

شناسایی ،طراحی و آزمون...
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همچنین مقدار  AVEبرابر با  0/863گزارششده که از میزان  0/50بیشتر بوده و درنتیجه

روایی همگرای مدل نیز تأیید میشود .ضریب تعیین( )R2ارتباط بین واریانس تبیینشدۀ
یک متغیر مکنون را با مقدار کل واریانس آن را میسنجد .مقدار این ضریب بین صفر تا
 1است که مقادیر بزرگتر ،مطلوبتر است .با توجه به جدول ،3مقادیر  R2قابلتوجه و

مطلوب است .اگر شاخص اشتراک با روایی متقاطع ( )CV Comبرای کل مدل ،عددی
مثبت را نشان دهد ،مدل اندازهگیری از کیفیت الزم برخوردار است .میزان این شاخص

همانطور که در بخش روایی ،عدد مثبت گزارششده است ،نشان از کیفیت مطلوب مدل

دارد .درواقع ،میتوان گفت مدل مسیر توانایی پیشبینی متغیرهای مشاهدهپذیر (در اینجا
متغیرهای مکنون سطح اول) از طریق مقادیر متغیر پنهان متناظرشان را دارد.
ل اندازهگیری پیشایندهای جامعه یادگیرنده حرفهای در مدارس ابتدایی
ارزیابی مد 

ل اندازهگیری پیشایندهای جامعه یادگیرنده حرفهای در مدارس ابتدایی
در این بخش مد 
بررسیشده است .بهعبارتدیگر ،همانگونه که عنوان شد بر اساس نتایج بخش کیفی

پژوهش ،پیشایندهای جامعه یادگیرنده حرفهای در مدارس ابتدایی شامل چهار مؤلفه
اصلی (رهبری آموزشی ،فرهنگسازمانی ،یادگیری مشارکتی و ساختار سازمانی حامی

جامعه یادگیرنده حرفهای) است .هریک از این مؤلفهها نیز توسط گویهایی (متغیرهای
مشاهدهپذیر) سنجش شده است.

نمودار .4خروجی نرمافزار  Smart- PLSدر خصوص مدل اندازهگیری مربوط به پیشایندهای جامعه یادگیرنده حرفهای در مدارس ابتدایی
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نمودار  .5آزمون مدل اندازهگیری پیشایندهای جامعه یادگیرنده حرفهای در مدارس ابتدایی

تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول

در جدول  4و با توجه به نمودارهای  4و  ،5مقادیر بار عاملی و مقدار  tبرای نشانگرهای

هر سازه آورده شده است .ازآنجاییکه در باال ،آزمون تحلیل عاملی تأییدی مرحله اول و
دوم روی مدل اندازهگیری رهبری آموزشی حامی جامعه یادگیرنده حرفهای انجام گرفت ،لذا
در اینجا این مدل اندازهگیری در تحلیلها بررسی نمیشود.
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جدول .4مقادیر بار عاملی و تی برای نشانگرهای هر سازه در قالب مدل اندازهگیری پیشایندهای جامعه یادگیرنده حرفهای در مدارس ابتدایی

سازه

فرهنگسازمانی حامی
جامعه یادگیرنده
حرفهای

گویهها

بار عاملی

مقدار t

Q14

0/842

51/176

Q13
Q15
Q16
Q17
Q18
Q19
Q20
Q21
Q22
Q23
Q24

پیشایندهای
جامعه
یادگیرنده
حرفهای
در مدارس
ابتدایی

یادگیری مشارکتی
حامی جامعه یادگیرنده
حرفهای

Q25
Q26
Q27
Q28
Q29
Q30
Q31
Q32
Q33
Q34
Q35
Q36

ساختار سازمانی
حامی جامعه یادگیرنده
حرفهای

Q37
Q38
Q39
Q40
Q41
Q42
Q43

0/786
0/788
0/796
0/776
0/836
0/810
0/833
0/827
0/793
0/813
0/810
0/825
0/712
0/702
0/771
0/804
0/752
0/755
0/774
0/817
0/799
0/759
0/779
0/733
0/810
0/840
0/862
0/716
0/819
0/768

سطح معنیداری

نتیجه

0/01

تأیید نشانگر

29/329

0/01

49/215

0/01

47/882
42/072
64/645
44/048
60/998
54/309
44/911
58/381
51/854
55/294
29/363
43/149
37/508
47/965
36/086
36/970
42/285
48/529
44/662
32/549
37/230
30/467
55/524
55/615
72/509
15/962
52/292
32/051

0/01
0/01
0/01
0/01
0/01
0/01
0/01
0/01
0/01
0/01
0/01
0/01
0/01
0/01
0/01
0/01
0/01
0/01
0/01
0/01
0/01
0/01
0/01
0/01
0/01
0/01
0/01
0/01

تأیید نشانگر
تأیید نشانگر
تأیید نشانگر
تأیید نشانگر
تأیید نشانگر
تأیید نشانگر
تأیید نشانگر
تأیید نشانگر
تأیید نشانگر
تأیید نشانگر
تأیید نشانگر
تأیید نشانگر
تأیید نشانگر
تأیید نشانگر
تأیید نشانگر
تأیید نشانگر
تأیید نشانگر
تأیید نشانگر
تأیید نشانگر
تأیید نشانگر
تأیید نشانگر
تأیید نشانگر
تأیید نشانگر
تأیید نشانگر
تأیید نشانگر
تأیید نشانگر
تأیید نشانگر
تأیید نشانگر
تأیید نشانگر
تأیید نشانگر
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همانطور که در جدول  4مشخص است ،تمامی گویهها دارای بار عاملی مناسبی بر متغیر
مکنون مربوط به خود هستند و این بارهای عاملی با توجه نمره تی در سطح  0/01معنیدار
هستند .بهعبارتدیگر ،مقدار  tمتناظر با هر بار عاملی بیشتر از مقدار بحرانی آن ()2/58
در سطح  0/01است؛ درنتیجه ،میتوان گفت این نشانگرها از دقت الزم برای اندازهگیری
سازههای مربوط به خود برخوردارند؛ پس وارد تحلیل نهایی میشود.
آزمون پایایی

همانطور که در قسمت پایایی پژوهش بیانشده است ،پایایی ترکیبی(  pدلوین -گلدشتاین)
تمامی متغیرهای مربوط به فرهنگسازمانی ،یادگیری مشارکتی و ساختار سازمانی حامی
جامعه یادگیرنده حرفهای بیشتر از  0/70است؛ بنابراین پایایی مدل اندازهگیری تأیید میشود.
آزمون کیفیت مدل اندازهگیری

شاخص اشتراک با روایی متقاطع ( )CV Comهمانطور که در قسمت روایی توضیح
دادهشده است ،در مدل اندازهگیری موردبررسی ،مثبت و باال است که این خود کیفیت مدل
اندازهگیری را تأیید میکند.
تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم

در تحقیق حاضر ،هرکدام از متغیرهای رهبری آموزشی حامی جامعه یادگیرنده حرفهای،
فرهنگسازمانی حامی جامعه یادگیرنده حرفهای ،یادگیری مشارکتی حامی جامعه یادگیرنده
حرفهای و ساختار سازمانی حامی جامعه یادگیرنده حرفهای بهعنوان نشانگر یا ابعاد
پیشایندهای جامعه یادگیرنده حرفهای در مدارس ابتدایی عمل میکنند؛ بنابراین تحلیل
عاملی مرتبه دوم انجامشده است (جدول .)5
جدول  :5نتایج تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم برای پیشایندهای جامعه یادگیرنده حرفهای در مدارس ابتدایی
سازه

رهبری آموزشی حامی جامعه یادگیرنده حرفهای

فرهنگسازمانی حامی جامعه یادگیرنده حرفهای

یادگیری مشارکتی حامی جامعه یادگیرنده حرفهای

ساختار سازمانی حامی جامعه یادگیرنده حرفهای
AVE
ρ

c

بار عاملی

مقدار t

0/940

190/019

0/914
0/930
0/831

سطح معنیداری

R2

0/01

0/883

141/022

0/01

147/721

0/01

60/828

0/816
0/947

0/01

0/835
0/864
0/690
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همانطور که در جدول باال( )5مشخص است و همچنیـن بـا توجه به نمودارهای  4و 5
مقادیر بار عاملی در تحلیل عاملی مرتبه دوم ،مطلوب است .از طرفی ،مقدار  tمتناظر با

هر بار عاملی بیشتر از مقدار بحرانی آن ( )2/58در سطح  0/01و معنادار است .همچنین،

مقادیر پایایی مرکب برابر با  0/947است که خود گویای همسانی درونی ِ بسیار متغیرهاست.
همچنین مقدار  AVEبرابر با  0/816گزارششده است که از میزان  0/50بیشتر بوده و

درنتیجه روایی همگرای مدل نیز تأیید میشود .ضریب تعیین( )R2ارتباط بین واریانس

تبیینشدۀ یک متغیر مکنون را با مقدار کل واریانس آن را میسنجد .مقدار این ضریب

بین صفرتا  1است که مقادیر بزرگتر ،مطلوبتر است .با توجه به جدول  ،5مقادیر R2
قابلتوجه و مطلوب است .اگر شاخص اشتراک با روایی متقاطع ( )CV Comبرای کل

مدل ،عددی مثبت را نشان دهد ،مدل اندازهگیری از کیفیت الزم برخوردار است .میزان

این شاخص همانطور که در بخش روایی ،عدد مثبت گزارششده است که نشان از کیفیت
مطلوب مدل دارد .درواقع ،میتوان گفت مدل مسیر توانایی پیشبینی متغیرهای مشاهدهپذیر

(در اینجا متغیرهای مکنون سطح اول) از طریق مقادیر متغیر پنهان متناظرشان را دارد.
ارزیابی مدل مسیری-ساختاری

در مدلسازی معادالت ساختاری مبتنی بر حداقل مربعات جزئی با کمک نرمافزار Smart-
 ،PLSاز سه شاخص ضرایب مسیر ،ضرایب تعیین و شاخص ارتباط پیشبین برای ارزیابی
مدل مسیری-ساختاری استفادهشده است.

ضرایب مسیر

ضرایب مسیر مثبت نشاندهنده روابط مستقیم بین متغیرهای پنهان درونزا و برونزا و

ضرایب مسیر منفی نشان دهند رابط معکوس بین متغیرهای پنهان درونزا و برونزا است.

معناداری ضرایب مسیر مکمل بزرگی و جهت عالمت ضریب بتای مدل است .اگر مقدار
بهدستآمده باالی حداقل آماره در سطح اطمینان در نظر گرفتهشده باشد ،آن فرضیه یا رابطه

تأیید میشود .در سطح معنیداری  90درصد 95 ،درصد و  99درصد این مقدار به ترتیب

با آماره  tبرابر است با .2/58 ،1/96 ،1/64

نتایج پژوهش نشان میدهد ضریب مسیر از متغیر مکنون برونزا رهبری آموزشی حامی

جامعه یادگیرنده حرفهای بهطرف متغیرهای مکنون درونزا فرهنگسازمانی حامی جامعه

96

دوفصلنامه پژوهش در تربیت معلم /دانشگاه فرهنگیان

یادگیرنده حرفهای ،ساختار سازمانی حامی جامعه یادگیرنده حرفهای ،و یادگیری مشارکتی
حامی جامعه یادگیرنده حرفهای به ترتیب برابر است با  .0/504 ،0/211 ،0/857مقدار
ضریب مسیر از متغیر مکنون برونزا فرهنگسازمانی حامی جامعه یادگیرنده حرفهای بهطرف

یادگیری مشارکتی حامی جامعه یادگیرنده حرفهای برابر است با  ،0/882 ،0/975و .0/862
مقدار ضریب مسیر از متغیر مکنون برونزا ساختار سازمانی حامی جامعه یادگیرنده حرفهای
بهطرف متغیر مکنون درونزا یادگیری مشارکتی حامی جامعه یادگیرنده حرفهای برابر است

با  .4/246درنتیجه میتوان بیان کرد همه این مسیرها در سطح  0/01معنادار میباشند و
ضریب مسیر از متغیرهای مکنون در شرایط مناسب قرار دارند و مدل مفهومی طراحیشده

را تأیید میکند.

ضرایب تعیین()R2

معیار اساسی ارزیابی متغیرهای مکنون درونزای مدل مسیر ،ضریب تعیین است .این

شاخص نشان میدهد چند درصد از تغییرات متغیر درونزا توسط متغیرهای برونزا صورت
میگیرد .مقادیر  ،0/33 ،0/19و  0/67برای متغیرهای مکنون درونزا (وابسته) در مدل

مسیر ساختاری (درونی) به ترتیب ضعیف ،متوسط و قابلتوجه توصیفشده است .نتایج

پژوهش نشان میدهد متغیر مکنون برونزا رهبری آموزشی حامی جامعه یادگیرنده حرفهای
میتواند  0/735از واریانس متغیر مکنون درونزا فرهنگسازمانی حامی جامعه یادگیرنده

حرفهای را تبیین کند .همچنین دو متغیر مکنون برونزا رهبری آموزشی حامی جامعه

یادگیرنده حرفهای و فرهنگسازمانی حامی جامعه یادگیرنده حرفهای بهطور مشترک 0/480
از واریانس ساختار سازمانی حامی جامعه یادگیرنده حرفهای را تبیین میکنند .متغیرهای
مکنون برونزا رهبری آموزشی حامی جامعه یادگیرنده حرفهای ،فرهنگسازمانی حامی جامعه

یادگیرنده حرفهای ساختار و ساختار سازمانی حامی جامعه یادگیرنده حرفهای بهطور مشترک
 0/763از واریانس متغیر مکنون درونزا یادگیری مشارکتی حامی جامعه یادگیرنده حرفهای
را تبیین میکنند .درنتیجه میتوان گفت متغیرهای برونزا در تعیین متغیرهای درونزا از

توانایی مناسبی برخوردارند.

شاخص ارتباط پیشبین یا  Q2استون-گایسر

بر اساس این مالک ،مدل باید نشانگرهای متغیرهای مکنون درونزا انعکاسی را پیشبینی

کند .مقادیر  Q2باالی صفر نشان میدهند که مقادیر مشاهدهشده خوب بازسازیشدهاند
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و مدل توانایی پیشبینی دارد .بهعبارتدیگر ،درصورتیکه تمام مقادیر بهدستآمده برای

شاخص  CV Redبا در نظر داشتن متغیر پنهان درونزا انعکاسی شده مثبت باشد ،میتوان
گفت مدل ساختاری از کیفیت مناسبی برخوردار است .یافتههای مرتبط با شاخص ارتباط
پیشبین در جدول  6آورده شده است .بر اساس نتایج جدول زیر میتوان گفت مدل ساختاری
بررسیشده از کیفیت مناسبی برخوردار است و مقادیر مشاهدهشده خوب بازسازیشدهاند

و مدل توانایی پیشبینی بسیاری دارد و میتواند متغیرهای مکنون درونزا را پیشبینی کند.
به گفته محسنین و اسفیدانی ( )1393درزمینٔه شدت قدرت پیشبینی مدل برای متغیرهای

پنهان درونزا سه مقدار  0/15 ،0/02و  0/35را به ترتیب بهعنوان مقادیر ضعیف ،متوسط
و قوی برای این شاخص معرفی کردهاند .الزم به ذکر است که شاخص افزونگی با روایی
متقاطع صرف ًا برای متغیرهای درونزا محاسبه میشود و برای متغیرهای غیر درونزا این میزان

در خروجی  PLSبرابر با صفر لحاظ میشود.

جدول  .6شاخص ارتباط پیشبین ( Q2استون-گایسر) برای متغیرهای درونزا فرهنگسازمانی حامی جامعه یادگیرنده حرفهای ،ساختار
سازمانی حامی جامعه یادگیرنده حرفهای ،یادگیری مشارکتی حامی جامعه یادگیرنده

توانایی پیشبینی مدل

میزان  Q2استون-
گایسر

متغیر درونزا پیشبینی شونده

متغیرهای برونزا پیشبینی کننده

قوی

0/458

فرهنگسازمانی حامی جامعه
یادگیرنده حرفهای

رهبری آموزشی حامی جامعه یادگیرنده
حرفهای

قوی

0/403

ساختار سازمانی حامی جامعه
یادگیرنده حرفهای

رهبری آموزشی و فرهنگسازمانی حامی
جامعه یادگیرنده حرفهای

قوی

0/442

یادگیری مشارکتی حامی جامعه
یادگیرنده حرفهای

رهبری آموزشی ،فرهنگسازمانی و ساختار
سازمانی حامی جامعه یادگیرنده حرفهای

بحث و نتیجهگیری

همانگونه که میدانیم رسالت آموزشوپرورش در ایران از طریق مدارس به شکل رسمی

اجرا میشود .مدرسه اساس و زیربنای هرگونه توسعه و تغییر در جامعه به شمار میرود .در
شرایط کنونی ،ساختار متمرکز نظام آموزشی ،برنامههای آموزشی و درسی یکسان ،شیوههای
سنتی آموزشی ،مسائل تربیتی ،سبک مدیریت ناکارآمد ،فرهنگسازمانی نامناسب و ساختار
سازمانی خشک؛ پاسخگوی نیازهای حال و آینده ذینفعان نظام آموزشی نخواهد بود.
بنابراین نگاه به رویکرد جامعه یادگیرنده حرفهای میتواند راهی برای برونرفت از وضع

موجود که برونداد آن مدارسی در طراز جمهوری اسالمی ایران که پاسخگوی تحوالت
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محیطی و نیازهای جامعه باشند ،میتواند مفید باشد؛ زیرا مدارس با رویکرد جامعه

یادگیرنده حرفهای به هنگام مواجهشدن با تغییر و تحوالت محیطی بهمنظور پاسخگو بودن

به ذینفعان خود ،تغییر ماهیت میدهند .این مدارس در روشهای یاددهی-یادگیری ،سبک

رهبری مدرسه ،فرهنگ ،جوّ سازمانی ،ساختار مدرسه ،شیوه یادگیری مشارکتی و میزان
حرفه گرایی مع ّلمان با مدارس سنتی تفاوت دارند .بهبود مستمر صالحیتهای حرفهای
در محیط مدرسه انجام میپذیرد .روشهای جدید یادگیری را پیشنهاد و به کار میبرند.

خالقیت ،نوآوری ،احترام متقابل ،مشارکت و همکاری از ارزش و اهمیت زیادی برخوردار

است .پژوهش حاضر باهدف شناسایی مهمترین پیشایندهای جامعه یادگیرنده حرفهای در
مدارس ابتدایی انجام شد .بهمنظور پاسخ به اهداف و سؤاالت مطرحشده ،با  26نفر از

افراد متخصص و صاحبنظر ،مصاحبه نیمه ساختاریافته و عمیق انجام پذیرفت .از تحلیل

مصاحبه مهمترین پیشایندهای جامعه یادگیرنده حرفهای در قالب چهار ُبعد شامل 43
نشانگر که عبارتاند از -1 :رهبری آموزشی حامی جامعه یادگیرنده حرفهای(12نشانگر)،
 -2فرهنگسازمانی حامی جامعه یادگیرنده حرفهای (13نشانگر) -3 ،یادگیری مشارکتی

حامی جامعه یادگیرنده حرفهای (12نشانگر) و -4ساختار سازمانی حامی جامعه یادگیرنده

حرفهای (6نشانگر) در قالب رابطه مشخص و الگوی مفهومی خاصی تبیین شده است و

سپس بر اساس آن پرسشنامهای تدوین و روی نمونهای به تعداد  481نفر از معلمان مدارس

ابتدایی شهرستانهای استان تهران در سال تحصیلی  1395-96اجرا شد .تحلیل دادههای
کمی با روش تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول و دوم از طریق نرمافزار ،Smart- PLS
ّ
نشاندهنده دقت الزم نشانگرها برای اندازهگیری سازههاست .نتایج بهدستآمده از سه

شاخص ضرایب مسیر ،ضرایب تعیین و ارتباط پیشبین؛ مدل مفهومی ارائهشده را تأیید
میکنند.

ُبعد اول به شیوه رهبری آموزشی حامی جامعه یادگیرنده حرفهای با  12نشانگر اشاره

میکند و درواقع بر این نکته مهم تأکید دارد که ایجاد جامعه یادگیرنده حرفهای در مرحله

اول ،نیاز سبک رهبری آموزشی مناسب با ویژگیهای خاص است که ضمن تأثیر مستقیم بر

ساختار سازمانی ،فرهنگسازمانی و یادگیری مشارکتی در جامعه یادگیرنده حرفهای و بهطور
غیرمستقیم از طریق فرهنگسازمانی بر ساختار سازمانی و یادگیری مشارکتی و همچنین از
طریق ساختار سازمانی بر یادگیری مشارکتی در جامعه یادگیرنده حرفهای تأثیرگذار است.

این یافته با برخی از یافتههای پژوهشگرانی مانند هریس و مویجز (  ،)2005مک الف
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لین و تالبرت ( ،)2006استول و لوئیس (  ،)2006دوفور و همکاران ( ،)2010ولفورد

( ،)2011آیدین و همکاران ( ،)2015کلی ( ،)2015جفری و جیم ( ،)2016صالح و

چارلن ( )2017و ربرت و جنت ( )2017که به پژوهش در موضوع رهبری آموزشی در
جامعه یادگیرنده حرفهای پرداختهاند ،در بعضی ابعاد و مؤلفهها همخوانی دارد .در این
زمینه برای یکی از مشارکتکنندگان (استاد شماره  )5درباره سبک رهبری مناسب برای

اینگونه مدارس چنین بیان کرده است« :در این مدارس سبک رهبری حمایتی؛ داشتن هدف

یکسان؛ پذیرش تغییر و تحول؛ سبک رهبری مشارکتی؛ جلب مشارکت افراد؛ برابری و
عدم تبعیض در مدرسه؛ استفاده از توانمندی همه افراد؛ سبک رهبری تفویضی؛ تفویض
وظایف به دیگران؛ جانشینپروری؛ متکی نبودن به مدیر در انجام امور؛ فراگرفتن در بطن

کار؛ گفتوگو باهم و رسیدن به اجماع در اهداف؛ مشارکت همه در تعیین هدف؛ الزم
و ضروری است» .همچنین بیشتر مصاحبهشوندگان تأکید داشتند سبک رهبری مناسب

مهمترین و اساسیترین پیشایند جامعه یادگیرنده حرفهای است و تأثیر مستقیم و غیرمستقیم

بر دیگر پیشایندها دارد.

ُبعد دوم به فرهنگسازمانی حامی جامعه یادگیرنده حرفهای با  13نشانگر اشاره میکند.

درواقع بر این نکته مهم تأکید داردکه تحقق جامعه یادگیرنده حرفهای ،نیازمند فرهنگسازمانی
با ویژگیهای خاص که از رهبری آموزشی تأثیر مستقیم میپذیرد و ضمن تأثیر مستقیم بر

ساختار سازمانی و یادگیری مشارکتی در جامعه یادگیرنده حرفهای ،بهطور غیرمستقیم از
طریق ساختار سازمانی بر یادگیری مشارکتی در جامعه یادگیرنده حرفهای تأثیر میگذارد.

این موضوع مورد تأیید بیشتر مصاحبهشوندهها است و با برخی از یافتههای پژوهشگرانی
مانند هورد ( ،)1997برایک و اشنایدر ( ،)2002اشموکر ( ،)2006دوفور (،)2010
فوالن ( ،)2011هریس و مویجز ( ،)2005استول و لوئیس ( ،)2006هارگریوز(،)2011

جفری و جیم ( ،)2016صالح و چارلن ( )2017و ربرت و جنت ( )2017که به پژوهش
در موضوع فرهنگ سازمان در جامعه یادگیرنده حرفهای پرداختهاند ،در بعضی ابعاد و
مؤلفهها همخوانی دارد .دراینارتباط برای نمونه یکی از مشارکتکنندگان (دانشجوی شماره

 )1درباره فرهنگسازمانی مناسب برای اینگونه مدارس چنین بیان کرده است« :اعتماد به

همدیگر؛ توجه به رفاه و آسایش کارکنان؛ تأکید بر خطرپذیری،خالقیت و نوآوری؛ تأکید
بر تفکر و پژوهش حرفهای و احترام به افراد پژوهشگر؛ عشقورزید و احترام به یکدیگر؛

پایبندی به اهداف و برنامههای سازمان؛ تصمیمگیری بر اساس آرمانها و اهداف سازمان؛
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اعتماد به صالحیت و توانمندی افراد و پذیرش اختالفنظرها الزم است».

ُبعد دیگر پیشایندها به ساختار سازمانی جامعه یادگیرنده حرفهای با  6نشانگر اشاره

میکند که از رهبری آموزشی و فرهنگسازمانی تأثیر میپذیرد و هم بهصورت مستقیم و

غیرمستقیم از سوی رهبری آموزشی و فرهنگسازمانی بر یادگیری مشارکتی در مدرسه حامی

جامعه یادگیرنده حرفهای تأثیر میگذارد .این موضوع مورد تأیید بیشتر مصاحبهشوندهها
است و با برخی از یافتههای پژوهشگرانی مانند میچل و ساکنی ( ،)2000دوفور (،)2004

هریس و مویجز ( ،)2005استول و لوئیس ( ،)2006اشموکر ( ،) 2006کلی (،)2015
جفری و جیم ( ،)2016صالح و چارلن ( )2017و ربرت و جنت ( )2017که به پژوهش
در موضوع ساختار سازمانی در جامعه یادگیرنده حرفهای پرداختهاند ،در بعضی ابعاد و
مؤلفهها همخوانی دارد .در این زمینه ،برای نمونه یکی از مشارکتکنندگان (مدیر شماره )3

درباره ساختار سازمانی مناسب برای اینگونه مدارس چنین بیان کرده است« :ساختار این
مدارس پویا ،انعطافپذیر ،غیرمتمرکز و تحولگرا بر اساس شرایط در حال تغییر و بهبود

است؛ همان ساختار مسطح و ارگانیکی است؛ با تحوالت بیرون سازگار و جریان اطالعات
را تسهیل میکند».

تمام این ابعاد مذکور تأثیر مستقیم و غیرمستقیمی بر یک پیشایند مهمتری دارند که

همان یادگیری مشارکتی در جامعه یادگیرنده حرفهای با  12نشانگر است .این موضوع مورد

تأیید بیشتر مصاحبهشوندهها است و با برخی از یافتههای پژوهشگرانی بلوم و همکاران
( ،)2007هریس و مویجز ( ،)2005استول و لوئیس ( ،)2006هیپ و هافمن (2007؛ به
نقل از فوالن ،)2011 ،مک الف لین و تالبرت ( ،)2006فوالن ( ،)2011گریئر (،)2012

کلی ( ،)2015جفری و جیم ( ،)2016صالح و چارلن ( )2017ربرت و جنت ()2017
که به پژوهش در موضوع یادگیری مشارکتی در جامعه یادگیرنده حرفهای (آخرین حلقه از

پیشایندهای این رویکرد) پرداختهاند ،در بعضی ابعاد و مؤلفهها همخوانی دارد .در این زمینه،
برای نمونه یکی از مشارکتکنندگان(معاون آموزشی شماره  ) 2درباره یادگیری مشارکتی

مناسب برای اینگونه مدارس چنین بیان کرده است« :فرصت و شرایط برای مشارکت و

همکاری گروهی؛ دادن فرصت اشتباه به افراد و تعامل با دیگران؛ تشویق تجربیات مثبت و
موفق؛ فراهم شدن فرصت تعامل و انتقال تجربه برای همه؛ فراهم شدن فرصت اشتراک
گذاشتن تجربیات؛ فراهم شدن فرصت تعامل بین مدارس همجوار؛ برگزاری جلسات مشترک

گروهی و تخصصی بین معلمان؛ دعوت از افراد متخصص درزمینهٔ یادگیری؛ ارزیابی فرایند
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مدار و دادن بازخورد مناسب و تشویق و ترغیب معلمان موفق درزمینهٔ یاددهی و یادگیری».
یافتههای این پژوهش با اصول و مبانی سند تحول بنیادین همخوانی دارد .در بررسی

و تطبیق با پژوهشهای پیشین در خارج از کشور میتوان گفت این پیشایندها با توجه به

مؤلفههای و ابعاد استخراجشده و نوع رابطه آنها ،در پژوهشهای دیگر نیز بهنوعی بیانشده
ً
کامال تازه
کمی بهکاررفته،
و نتایج استخراجشده در این پژوهش با توجه به رویکرد کیفی و ّ
است و اظهارات مشارکتکنندگان در مصاحبه و تحلیل نتایج بهدستآمده از پرسشنامه،
موارد مذکور را مورد تأیید و تأکید قرار میدهند .یافته پژوهشگران خارجی ذکرشده در

برخی ابعاد و مؤلفهها ،یافتههای این پژوهش را با توجه به تأثیر مستقیم و غیرمستقیم
مطرحشده ،تأیید و تأکید میکنند .پژوهشگران دالیل برخی تفاوتها را اختالفات فرهنگی

و نظام آموزشی حاکم در دو کشور میدانند.

با توجه به یافتههای پژوهش حاضر موارد زیر پیشنهاد میشود:

 -1ایجاد و توسعه آرمانها و اهداف یکسان و مشترک در مدرسه و حمایت الزم توسط
مدیریت برای تحقق آنها -2 .ایجاد فرصت و شرایط الزم برای شکل گرفتن تغییر و تحول
مثبت و سازنده در مدرسه با توجه به نیاز جامعه و کمک به افراد برای قبول این تغییرات
و همراهی با آن -3 .فراهم کردن امکانات و شرایط مناسب بهمنظور دسترسی معلمان و
کادر مدرسه به اطالعات مهم و کلیدی برای تصمیمگیری آموزشی ،یادگیری و تدریس بهتر.
-4پایش مستمر موفقیتهای معلمان و قدردانی بهموقع از آنها مخصوص ًا زمانی که این
موفقیتها ناشی از مشارکتهای گروهی معلمان باشد- 5 .استفاده مناسب از دیدگاهها و
پیشنهادهای معلمان ،والدین و کادر اداری مدرسه برای حل مسائل مدرسه با فراهم کردن
زمینههای مشارکت فعال ،جانشینسازی و واگذاری داوطلبانه اختیارات به آنها-6 .تبدیل
مدرسه به محیطی شاداب و امن برای همه از طریق حاکم کردن فرهنگ عدالت ،برابری،
احترام متقابل ،توجه به مسائل و مشکالت افراد و تالش برای حل آنها-7 .حاکم کردن
فرهنگ انعطافپذیری خالقیت و نوآوری در انجام امور و مقابله با مشکالت -8 .ارزش
نهادن به مقام معلمان پژوهشگر ،اهل مطالعه با استفاده از اندیشه و توانمندی آنها  -9نگاه
به اشتباهات و شکستهای معلمان بهعنوان فرصت یادگیری-10 .فراهم کردن فرصتهای
ش و یادگیری غیررسمی در گروههای معلمان از طریق ثبت تجربیات فردی ،گروهی
آموز 
و اشتراک گذاشتن آنها-11 .ایجاد ساختاری ارگانیک در مدرسه مبتنی بر روابط پویا و
انعطافپذیر بهمنظور تبدیل آن به محیط یادگیرنده از طریق کم کردن تمرکز و ایجاد فرایند
سیال در جریان اطالعات ،اشتراک تجربه و انجام امور.
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