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چکیده
هدف این تحقیق ارائه مدلی پارادایمیک از توانمندسازی فرهنگ یادگیری معلمان مدارس شهر کرمانشاه بود در این
پژوهش از روش تحقیق کیفی مبتنی بر نظریه داده بنیاد استفاده شد .دادهها با استفاده از مصاحبة نیمهساختاریافته و
عمیق با اعضای هیئتعلمی دانشگاه فرهنگیان کرمانشاه در رشتة علوم تربیتی گرایش مدیریت آموزشی و معلماان
توانمند و دارای مدارک تحصیلی عالی مدارس مختلف شهر کرمانشاه در ساا تحصایلی  1399- 1400جما آوری
شد .مشارکتکنندگان تا مرحلة اشباع نظری 13 ،نفر بودند .بر اساس نتایج حاصال ،شارایع علای شاامل انتقاا و
اشتراک گذاری دانش و یادگیری ،تعامال و ارتباام ما ور و توساعهی حرفاهای معلماان و شارایع زمیناهای شاامل
ظرفیت سازی برای آموزش و یادگیری،گسترش زیرساخت های آموزشی و بهینهسازی آموزش و یادگیری و شارایع
مداخلهگر شامل بیانگیزگی و ضعف علمی دانشآموزان ،ضعف زیرساختها و مناب و بیانگیزگای و ضاعف علمای
معلمان و عوامل اجرایی بودند .همچنین راهبردهای توانمندساز فرهنگ یادگیری معلمان شامل تأکید و تمرکاز بار
ظرفیتهای دانشآموزان ،اشتراک و انتقا تجربه و توسعه علمای ،پاژوهش و ناوآوری و پیامادهای توانمندساازی
فرهنگ یادگیری معلمان شامل کیفی سازی مدرسه ،یادگیری و آموزش ،فرصت توسعه فردی و رشاد اساتعدادهای
دانش آموزان ،رشد علمی  -انگیزشی معلمان و فعا سازی مشارکتهاای گروهای و فرصاتهاای همیااری بودناد.
یکپارچهسازی مقولههای شناسایی شده بر ا ساس روابع موجود بین آنها و در قالب این مد پارادایمیاک ،مایتواناد
الگویی مفید و م ور برای توانمندسازی فرهنگ یادگیری مدارس باشد.
واژگان کلیدی
فرهنگ یادگیری ،توانمندسازی ،سازمان یادگیرنده ،معلمان مدارس.
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Abstract
The purpose of this study was to present a paradigmatic model of empowering the
learning culture of school teachers in Kermanshah. In this research, a qualitative
research method based on grounded theory was used. The data were gathered using
semi-structured interviews and deep ones of Teacher Training University Faculty
Members of Kermanshah in Educational Science, Educational Management as well
as experienced teachers with higher education degrees at different levels of schooling
in Kermanshah in School Year of 2020-2021. Respondents were 13 till theoretic
saturation level. According to results, perfect situations such as transferring and
sharing knowledge and learning, effective interaction and communication and
professional development of teachers besides ground conditions as enhancing
capacity for learning and education, improving educational infrastructures, and
enhancing learning and education in terms of interfering conditions including lack of
motivation and scientific weakness of students, shortcomings of infrastructures and
resources as well as discouragement and weakness of teachers and staff were
considered. Also, empowering strategies of teachers' learning culture such as
emphasizing and concentrating on capacities of students, sharing and transferring
scientific experiences and developments, searching and consequences of empowering
learning culture of teachers such as qualification of schools, schooling and education,
an opportunity of personal improvements of students, scientific-motivational growth
of teachers and activating group cooperations besides assisting opportunities.
Integrating the identified categories based on the relationships between them and in
the form of this paradigmatic model can be a useful and effective model for
empowering the learning culture of schools.
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مقدمه
یادگیری به عنوان یک اساتراتژی بارای توساعه ساازمان هاا از دهاه  1970ماورد ماالعاه قارار گرفتاه
(  ،)Argyris et al, 1997; Cangelosi & Dill, 1965; Senge, 1990و اهمیات آن باه
طاور همزماان از طریاق اصااالحام مهار دیگاری نظیار یاادگیری فعاا ( ;Hind et al, 2007
 ،)Revans, 1998مدیریت دانش ،یادگیری تیمی و ابزار باازخورد ( ،)Gray, 2007حفا اساتعداد،
سرمایه فکری ،هوش هیجانی و اجتماعی ( ،)Golman, 1996و یاادگیری الکترونیکای ( Newton
 ) & Ellis, 2007پیگیری شده است .الزام به یادگیری از طرف یک ساازمان و یادگیرناده بایاد ماورد
تأکید باشد تا یادگیرندگان را به کسب مهارمهای نو و اتخاذ روشهای جدید تمرین و به اشتراک گذاشتن
دانش ترغیب کند ( .)Johnston & Hawke, 2002و بتوانند بار یاادگیری خاود تأمال کارده و از
توسعه ی یادگیری خود استفاده کنند ( .)Huda et al, 2017از این رو اهمیت یاادگیری در توساعهی
سازمانها ،و تأویرگذاری فرهنگ یادگیری بر تقویت و رشد و توسعهی یادگیری ( Hadkinson et al,
 ،) 2007سبب گردیده تا مفهوم فرهنگ یادگیری بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد و تأویر آن بار بقاای
سازمانی به وضوح وابت شود.
فرهنگ یادگیری از خصوصیام حیااتی ساازمان هاای دارای اجتماعاام یاادگیری حرفاه ای اسات
( )Williams et al., 2008و ممکن اسات ناامرئی ،آگاهاناه یاا ناخودآگااه ( )Teasley, 2017و
مثبت یا منفی باشد ( .)Glossary of Education Reform, 2013و فرهناگ مثبات یاادگیری
معلمان ،عاملی کلیدی در ایجاد تغییرام معنادار در مدارس است و به هماین سابب مجموعاهای غنای از
ماالعام ،بر تأویر فرهنگ یادگیری معلمان بر بهبود یادگیری داناشآماوزان و تغییارام موفقیاتآمیاز در
ماادارس ( ;Szulanski, 1996; Bryk et al, 1999, 2010; Lindahl, 2006
 ،)Schechter & Qadach, 2012; Haiyan et al, 2016ایجاد رواباع مثبات یاادگیری در
بین دانشآموزان و معلمان ( ،)sato et al, 2016انجام اصالحام آموزشی در مدارس ( James et
 ،)al, 2007گسترش رفتار اشاتراک داناش ( )Eid & Nuha, 2009و شاکلگیاری و روناق یاک
برنامه ی درسی جدید و جلوگیری از در حاشیه ماندن افراد توانمند ( )sato et al, 2016تأکید کردهاند.
همین اهمیت سبب گردیده تا در سا های اخ یر ،برای درک و بهباود زمیناه آماوزش و یاادگیری ،توجاه
بیشتری به فرهنگ یادگیری معلمان شود ( ،)Heo, 2018و مفهوم فرهنگ یادگیری و آموزش در مرکز
توجه محققان قرار گیرد (.)Rimer, 2007
ایجاد فرهنگ مثبت در مدرسه بسیار مهر است ،زیرا فرهنگ یادگیری بر آمادگی برای تغییر تأویر می
گذارد و زمینه ساز ایجاد فرهنگ های مشارکتی حرفه ای است که تأویر زیادی بر یادگیری دانش آماوزان
دارد ( .) Fullan, 2001با ایجاد فرهنگ یادگیری مثبت و تشکیل جوام یادگیری همکاری و توانمندی
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معلمان افزایش یافته ،دیوارهای انزوا فرو می ریزد و مسئولیت جمعای ایجااد مای شاود ( & DuFour
 .)Mattos, 2013اما با توجه به روند فعلی رشد دانش بشری و تحرک او ،جهان هرگز باه ایان انادازه
کوچک و پویا نبوده است .زنده ماندن و رشد در این محیع نیاز باه داناش فرهنگای دارد و جاذن داناش
فرهنگی ،بدون داشتن فرهنگ یادگیری امکان پذیر نیست ( .)Kazi, 2020اگر چه در تعریف فرهناگ
یادگیری اشتراکاتی به چشر می خورد ،اما تغییر و تحو در فرهنگ یادگیری به اندازهی تعریف آن آساان
نیست و موضوع از آنچه به نظر میرسد ،مشکلتر است .زیرا که فرهنگهای یادگیری ،پدیدههایی پیچیده
و چندوجهی هستند ،که اگر چه ممکن است کسی بتواند بر برخی از عواملی که باعث ایجاد آنها میشود،
تأویر بگذارد ،اما عواملی دیگر ممکن است که تغییرام آن را بسایار دشاوار و یاا حتای غیارممکن ساازند
(.)James et al, 2007: 143
موضوع دیگر تغییرام فرهنگ یادگیری است .از آنجا که فرهنگ یادگیری به دالیل مختلف مادام در
حا تغییر ( ،) Bonk, 2009و به عنوان موضاوعی پیچیاده و غیرمشاهود ،فقاع بارای کساانی کاه در
زمینهی آن قرار گرفتهاند ،قابل لمس است ( ،)Hofstede, 1991ایجاد تغییر در آن ،فرایناد سااده ای
نیست .با این وجود ،استداللی که مارح میشود این است که اگر چه فرهنگ یادگیری ،پدیدهای نامشهود
و پیچیده است ،اما ،نه تنها وجود دارد ،بلکه از هر جهت بر اندیشه و رفتار افراد اورگذار است و تأویر زیادی
بر موفقیات مادارس دارد ( .) Walker, 2011ویژگای تغییارام ساری و عادم تاالش عمادی بارای
توانمندسازی فرهنگ یادگیری معلمان ،می تواند منجر به مسائلی نظیر غیبت معلمان ،بیتوجهی به انجاام
کارهای مدرسه توسع معلمان ،ضعف درسی و یادگیری فراگیاران ،ضاعف در امار آماوزش و انگیازه یااد
دهندگان و یادگیرندگان گاردد ( Hindle & Mdluli, 1992; Masista, 2004; Makwela,
 .)2003مگر اینکه مدارس دارای ساختار عمدی برای حمایت از این فرهنگ باشاند ( Kansinitz et
 .) al, 2008توجه به این امر ،مهر است که فرهنگ یادگیری غیرفعا  ،یک مشکل جدی است ( Sagy
 ،) et al, 2019که میتواند منجر به عدم انسجام بین معلمان ،میزان دانش آنها و همچناین نحاوهی
کار آنها گردد (.)Elmore, 2004
امروزه سیستر های آموزشوپرورش در سراسر جهان به منظور تجهیز دانشآماوزان باه مهاارمهاای
باالتر و افق های مهارتی جدید در حا تغییر هستند .منشأ و مبدأ این تغییر معلمان هستند و معلمان بارای
مشارکت فعا در این دگرگونی نیاز به پشتیبانی دارند تاا ضامن در نظار گارفتن تناوعهاای فزایناده در
کالسهای درس ،دانشآموزان را به ساوح باالی یادگیری و عملکرد برسانند ( Gomendio, 2017:
 .) 12توانمندسازی فرهنگ یادگیری معلمان باه فراینادی اشااره مایکناد کاه در آن ،اعتقااد آنهاا باه
خودکارآیی خود افزایش ماییاباد ( .)Conger & Kanungo, 1988: 474مفهاوم توانمندساازی
توسع کانتر ( )Kanter, 1977در حوزه مدیریت مارح شاد .دانشامندان تاأویر توانمندساازی بار روی
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شیوه های مدیریت را شناسایی کردهاند ،زیرا حدود  70درصاد ساازمانهاا ،بخشای از توانمندساازی را بار
نیروی کار خود اعما میکنند ( .)Lawler et al, 2001با وجود تأیید ماالب فوق ،ذکار ایان نکتاه
الزامی است که ساخت فرهنگ یادگیری و توانمندسازی آن نیز کار آسانی نیست به گونهای که گروسامن
( )Grossman, 2015در گزارشی بیان میکند که تنهاا  10درصاد از ساازمانهاا ،موفاق باه ایجااد
فرهنگ یادگیری می شوند و فقع  20درصد از کارکنان رفتارهای یادگیری م ور در محل کار خاود نشاان
میدهند.
اما با تمام محدودیت های موجود در ساخت و توانمندسازی فرهنگ یادگیری در سازمانهاا ،فرهناگ
یادگیری در مدارس می تواند به مرور زمان ایجاد شود زیرا معلمان ،مدیران ،والدین و دانشآموزان باا هار
کار می کنند ،مشکالم را حل می کنند و با چالش ها کنار میآیند .یادگیری دانشآماوزان توساع فرهناگ
یادگیری مدارس انجام میشود .همچنین ،فرهنگ یادگیری در مدارس با زمینههای اجتمااعی و فرهنگای
در ساح مناقهای و ملی ترکیب میشود ( .)Osborn et al, 2003و باعث پرورش نوآوری و بهباود
رفتار و توانایی سازگاری افراد می شود (.)Tiwari and Lenka, 2016
مقوله فرهنگ و ارتبام آن با یادگیری ،زمان زیادی نیست که به حوزه تعلیر تربیت وارد شاده اسات.
تحقیقام نشان می دهد الگوهای فرهنگی مختلف ،فرایند تدریس و رفتاار فراگیاران را تحات تاأویر قارار
میدهد .مبنای ماالعه ارتبام فرهنگ و یادگیری ،برگرفته از رشته انسانشناسی (با شایوه قاومنگااری) و
رشته ماالعام اجتماعی  -فرهنگی برخاسته از نظریه ویگوتسکی است .ویگوتسکی ،در اوایل دهه ،1920
در پاسخ به ماالعه برنامهای پیاژه در ارائه قالبها و مراحل استدال و تفکر ،اظهار داشت موضوع ماالعام
یادگیری باید در زمینه تااریخی و فرهنگای یادگیرناده باشاد ناه در حاوزه جهاان طبیعای او .باه عقیاده
ویگوتسکی فرهنگ و شناخت ،فعالیت های پویایی هستند که نمیتوان آنها را از یکدیگر جادا نماود .باه
عقیده وی حیام ذهنی افراد به وسیله فعالیتهای اجتماعی شکل میگیرد که در آن مشارکت میجویناد.
بنابراین بافت اجتماعی نقش مهمی در یادگیری دارد .برخای از نویساندگان معتقدناد کاه یاک فرهناگ
یادگیری ،زمینه را برای هر کاری که سازمان انجام مایدهاد ،مهیاا مایساازد ( .)Lopez, 2000و یاا
فرهنگ یادگیری بیانگر تالش یک سازمان برای ایجاد فرصت های یادگیری برای هماه ی اعضاای آن
است ( .)Watkins and Marsick, 1996به عنوان مثا  ،هنگام بحث در ماورد رابااه فرهناگ و
ایجاد دانش جدیاد یاادگیری ،دی الناگ و فااهی ( )De Long & Fahey, 2000مایگویناد کاه
فرهنگ ،زمینه ای برای تعامل ایجاد می کند که تعیین میکند چگونه دانش در موقعیتهای خاص استفاده
می شود و فرایندهایی که دانش جدید به وسیله ی آن ایجاد و توزی میشود را شاکل مایدهاد .فرهناگ
یادگیری با ترکیب تعهد به یادگیری و یک کار تیمی و یک محیع ارتباطی باز ایجاد مایشاود کاه در آن
اصاالحام (شامل اقدامام رسمی و غیررسامی) از نگارشهاا ،ارزش هاا و عملکردهاای فرهناگ فعاا
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می شود .این نشان میدهد که فرهناگ یاادگیری پدیادهای از زمیناهی ساازنده گرایای اجتمااعی اسات
( .)Johnston & Hawke, 2002لذا با توجه به دیدگاههای حاکر در ساازنده گرایای اجتمااعی ،در
یک فرهنگ یادگیری ،افراد مسئولیت پذیرند و از یکدیگر حمایت مایکنناد .آنهاا تجربیاام خاود را باه
اشتراک میگذارند و از اشتباهام و همچنین موفقیتهای خود میآموزند .در این فرهنگ ،ایدههای خاون
شنیده میشوند و بر روی آنها عمل میشود و باه آنهاا پااداش داده مایشاود ( Fawcett, 2005:
 .)157,158همچنین در تعریف فرهنگ یادگیری نیز نشانه هایی از این زمینه (سازنده گرایی اجتمااعی)
در تعار یف این نوع از فرهناگ مشاهود اسات .باه گوناهای کاه جانساتون و هااوک ( & Johnston
 )Hawke, 2002فرهنگ یادگیری را مجموعهای از نگرشها ،ارزشها و عملکردهای موجود در یاک
سازمان که روند یادگیری را برای سازمان و یا اعضای آن حمایت و تشویق میکند ،تعریاف کاردهاناد .در
تعریفاای دیگاار سااازمان همکاااری اقتصااادی و توسااعه ( Organization for Economic
 )Cooperation and Development, 2010فرهنگ یادگیری به عنوان مجموعهای از باورهاا،
ارزشها و نگرش های مشترک مالون برای یادگیری ،و در تعریف سااگی و همکااران ( Sagy et al,
 )2016به عنوان مجموعهای از باورها ،ارزشها و رفتارهایی که گروهی از افاراد در رابااه باا آماوزش و
یادگیری خود در زمینههای خاص دارند ،در نظر گرفته شده است.
در راباه با فرهنگ یادگیری مدارس مورد ماالعه در جامعه ی تحت پوشش این ماالعه ،فقادان و یاا
عدم توجه به این فرهنگ بر اساس تجربیام  18ساله ی محقق ،و نیز نتایج حاصال از ماالعاام موجاود،
فرهنگ یادگیری حاکر به موضوعی گنگ و درحاشیه تبدیل گردیاده اسات .باه عناوان مثاا رضاایی و
همکاران ( ) Rezaee et al, 2020مواردی نظیار عادم عالقاه و انگیازه ی کاافی باه تحصایل ،باه
کارگیری روش های آموزش نامناسب ،پایین باودن کمیات و کیفیات تجهیازام و امکاناام آموزشای در
مدارس شهرستان کرمانشااه اشااره کارده اناد .خاصای و همکااران ( )Khasi et al, 2017بااالترین
میانگین خرده مقیاس های خلق و خوی و واکنش خشمگینانه را در معلمان پایاه ششار شاهر کرمانشااه
گزارش کرده و کنتر آن را بسیار حائز اهمیت دانسته اند .جعفری ( )Jafari, 2001باا بررسای عوامال
استرس زا در میان نوجوانان مدارس راهنمایی شهر کرمانشاه ،به عواملی نظیر عدم توجه و تنبیه از جاناب
معلمان ،تحت فشار قرار دادن دانش آموزان برای انجام کارهای جدید ،دیر رسیدن به مدرسه ،انجام ندادن
به موق تکالیف اشاره کرده اند .که همگی بیانگر عدم شناخت و یا فقدان فرهناگ یاادگیری صاحیح در
مدارس است .بخشی از این عدم شناخت نشأم گرفته از عادم شاناخت عوامال و م لفاه هاای فرهناگ
یادگیری در مدارس است .کمبود ماالعام موجود در این زمینه عاملی م ور در ایان عادم شاناخت اسات.
ماالعام در دسترس در این زمینه می توان به ماوارد زیار اشااره کارد .بارای مثاا کنعاانی و همکااران
( ،)Kanaani et al, 2020در شناسایی ابعاد و م لفاههاای توانمندسااز فرهناگ یاادگیری 9 ،عامال
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روش شناسی پژوهش
هدف از تمام تحقیقام ،پیشبرد ،پاالیش و گسترش مجموعه ای از دانش ،ایجاد حقایق و یاا دساتیابی باه
نتیجهگیری جدید با استفاده از تحقیق سیساتماتیک و روشهاای مانظر اسات ( Chun Tie et al,
 .) 2019در این ماالعه نیز بنا بر ماهیت موضوع و نبود پژوهشی جام در زمینهی توانمندسازی فرهناگ
یادگیری معلمان ،از روش کیفی استفاده شد .کدگذاری در این تحقیق به صورم باز ،محاوری و گزینشای
صورم گرفت .در کدگذاری باز ،پژوهش گر با مرور مجموعه داده های گردآوری شده ،تالش کرد تا مفاهیر
پنهانی آن را باز شناسد .در کدگذاری محوری نیز هدف ،تعیین راباه بین مقوله های ایجاد شده در مرحله
کدگذاری باز است .در کدگذاری باز ،تحلیلگر به پدید آوردن مقوله ها و ویژگی های آنها پرداخت و تالش
کرد تا مشخص کند که چگونه مقوله ها در طو بعدهای تعیین شده تغییر مای کنناد .لاذا پژوهشاگر در
عمق داده ها به تحلیل پرداخته و آن ها را در قالب نظریهای کاه هماان نظریاه زمیناهای و هادف اصالی
پژوهش برای درک موقعیت بوده است ،ارائه داد .در این فرایند پژوهشگر پس از تعیین مقوله محاوری یاا
هسته ،سایر مقوالم حو مقوله محوری را در قالب یک مد پارادایمی ترسیر کرد .این ماد پاارادایمی
در واق دارای سه بعد اصلی شامل شرایع ،تعامالم و فرایندها و پیامدها میباشد کاه در قالاب ساه وجاه
شرایع علی ،زمینهای و مداخلهگر یا مزاحر به نمایش در میآید .الزمهی طبیعت تئوری زمینهای این است
که پرسش اصلی تحقیق وسی و باز باشد و با پیشرفت پژوهش و ظاهر شدن مسائل حیااه مربوطاه ،باه
تدریج پاالیش یافته و خاصتر میشود (.)Corbin & Strauss, 1990: 5
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تحقیق و نوآوری ،مدیریت مشارکتی ،یادگیری تیمی ،تباد دانش ،ویژگیهاای فاردی ،ارتباام مدرساه و
محاایع ،تفاااومهااای فااردی ،زیرساااخت هااا و تشااویق را شناسااایی کردنااد .معارفونااد و همکاااران
( ) Maarefvand et al, 2017در بررسی نقام قوم و ضعف فرهناگ یاادگیری دانشاجویان رشاته
های فنی-مهندسی دانشگاه شهید بهشتی ،عوامل م ور را در سه ساح فاردی (انگیازه یاادگیری ،نقاش
یادگیرنده ،انتظارام دانشجویان از یادگیری ،وظایف یادگیرنده)؛ نهادی (تقدیر و تشویق ناوآوری آموزشای،
قوانین رسمی و غیررسمی ،بهبود کیفیت زمینه یاادگیری ،توساعه هیئات علمای ،توانمندساازی ظرفیات
آموزش)؛ و تعاملی ( فضای یادگیری ،ساختار محتوا ،اهداف ،رسانه ،ارزشیابی ،روابع استادان با دانشاجویان)
تقسیر بندی نموده اند.
این ماالعه به منظور و با هدف ارائه ی مدلی پارادایمیک از عوامل و م لفههاای توانمندسااز فرهناگ
یادگیری معلمان مدارس بر اساس نتایج حاصل از تئوری زمینهای انجام گرفت تاا بتواناد مادلی ما ور در
زمینه ی ابعاد و م لفههای توانمندساز فرهنگ یادگیری معلمان ارائه کند .بنابراین در ایان پاژوهش سا ا
اساسی پژوهش این بود که ابعاد و م لفههای توانمندساز فرهنگ یادگیری معلمان کداماند؟

مديريت بر آموزش سازمانها

جدول  .1مشارکت کنندگان تحقیق

1

Semi Structured Interview
Member checking
3
Theoritical Saturation
2
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جنس
مرد
مرد
مرد
زن
مرد
مرد
مرد
مرد
زن
مرد
زن
زن
زن

رشته تحصیلی
تکنولوژی آموزشی
مدیریت آموزشی
مدیریت آموزشی
مدیریت آموزشی
آموزش عالی
مدیریت آموزشی
روانشناسی تربیتی
مدیریت آموزشی
مدیریت آموزشی
برنامهریزی درسی
فلسفه تعلیر و تربیت
مدیریت آموزشی
مدیریت آموزشی

تحصیالت
دانشجوی دکتری
دکتری
دکتری
دکتری
دانشجوی دکتری
دکتری
دانشجوی دکتری
کارشناسی ارشد
کارشناسی ارشد
دانشجوی دکتری
دانشجوی دکتری
کارشناسی ارشد
کارشناسی ارشد

سابقه
27
24
26
29
24
27
28
20
22
23
21
17
19

نوع مسئولیت (معلم ،استاد)
معلر
هیئتعلمی
هیئتعلمی
هیئتعلمی
معلر
هیئتعلمی
معلر
معلر
معلر
معلر
معلر
معلر
معلر
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روش جم آوری دادها بر اساس مصاحبه ی نیمه ساختاریافته 1بود .استفاده از این شایوه باه دلیال دو
مالحظه بود .او این روش برای کاوش درک و نظرام پاسخ دهندگان در مورد موضوعام پیچیده و گااه
حساس بسیار مناسب است و محقق را قادر به جم آوری اطالعام بیشتر و پاسخهای روشن مایساازد و
دیگر اینکه تنوع شغلی ،آموزشی و شخصی گروه نمونه ،استفاده از یک برناماهی مصااحبهی اساتاندارد را
مشکل میساازد ( .)Barribal & While, 1994باه منظاور اطمیناان از اعتباار یافتاه هاا ،از روش
«بررسی اعضاء »2استفاده گردید .در این فرایند ،داده های تجزیه و تحلیل شده که مساتخرج از مصااحبه
ها می باشد در اختیار مشارکت کنندگان قرار گرفت و از آنها خواسته شد تا تأیید کنند که داده های حاصل
مربوم به بیانام آنها در مصاحبه بوده است .میدان پژوهش ایان ماالعاه اعضاای هیئاتعلمای دانشاگاه
فرهنگیان کرمانشاه در رشته ی علوم تربیتی گرایش مدیریت آموزشی و معلماان توانمناد و دارای مادارک
تحصیلی عالی (کارشناسی ارشد و دکتری) مقاط مختلاف تحصایلی شاهر کرمانشااه در ساا تحصایلی
 1399-1400بودند .با اساتفاده از روش نموناهگیاری هدفمناد تعاداد  13نفار از آنهاا انتخاان و انجاام
مصاحبهها با نمونههای آماری تا اشباع نظری 3ادامه یافت.
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یافته ها
پس از کدگذاری اولیه متن مصاحبه ها ،استخراج مفاهیر و مقوله ها انجام گرفات .از ماتن مصااحبههاا در
مجموع تعداد  209کد اولیه شناسایی شد که پس از حذف کدهای تکراری ( 129کاد) و مفهاومساازی در
مرحله ی کدگذاری باز ،تعداد  80کد و مفهوم استخراج گردید سپس با غرباالگری و تقسایر کادها 8 ،کاد
گزینشی و  20مقولهی محوری بدست آمد.
جدول  .2نتایج کدگذاری متن مصاحبه ها
کد گزینشی

کد محوری
قوانین و مقررات
تسهیلگر

تواناساز
اجتماعات
یادگیری حرفه ای

تحقیق و نوآوری

فعالیت های

توسعه حرفه ای
معلمان
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یادگیری
حرفهای و
آموزش

تبادل و اشتراک
گذاری دانش
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ساختارهای

کد باز
وجود ارتباطام دوستانه و آزاد بین معلمان و مدیران
قوانین تشویق و ترغیب کننده
سلسله مراتب اداری تواناساز
تمرکززدایی و اعاای اختیارام به معلمان
تعهد به تالش برای بهبود فرآیندهای یاددهی  -یادگیری
به اشتراکگذاشتن ایدهها و پیشنهادها برای بهبود فرهناگ
یادگیری
فرصتهای مربیگری در مدرسه
ایجاد دیدگاه تیمی و گسترش فعالیت های تیمی و مشارکتی
فرهنگ مبتنی بر اعتماد و احترام برای یادگیری مادامالعمر
برنامههای یادگیری جمعی و انتقا تجربیام در مدرسه
نوآوری و اکتشاف
جلب ایدههای جدید
آموزش پژوهش محور
ایجاد بستر و فرهنگ پژوهش در مدارس
ایجاد سیستر جم آوری و تباد دانش و یادگیری
پشتیبانی از فرصت های مداوم یادگیری
بحث و تباد نظر پیرامون مسائل حرفه ای
اشتراک گذاری شیوه های تدریس و تجارن یادگیری
تعامل و انتقا تجارن به سایر معلمان
برگزاری دوره های ضمن خدمت مناسب
ارتقاء توانمندی های علمی معلمان
به روزرسانی دانش معلمان
ترغیب ادامه تحصیل معلمان

مديريت بر آموزش سازمانها

فناوری های
نوین

زیرساخت های
آموزشی مؤثر

ایجاد محیط
یادگیری

منابع و امکانات

سازمانی

تعامل و ارتباط
مؤثر

ارتباط برون
سازمانی

ارتباط مدرسه و
محیط

ویژگی های
هویتی و فردی

فردی معلمان

ویژگی های
علمی
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ویژگی های
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ارتباط درون

وسایل و امکانام تکنولوژیکی
هوشمندسازی مدرسه
دسترسی به اینترنت پرسرعت
ایجاد شبکه های اجتماعی مدرسه ای
آموزش معلمان در زمینه استفاده از سخت افزار و نرم افزار
پایین آوردن تراکر کالسی
شرایع فیزیکی مناسب کالس ها
دسترسی به فضای ورزشی مناسب
دسترسی به فضایی بارای ماالعاه ،اساتراحت و خاوردن و
آشامیدن در ساعام کالس و خارج از کالس
وسایل و امکانام آموزشی
تهیه مناب به روز برای معلمان
دسترسی به کتابخانه با کیفیت باال
تعامل دو طرفه معلر-دانش آموز
تعامل متوازن مدرسه و معلر و دانش آموزان
تعامل و ارتبام با سایر معلمان
تعامل معلمان با اولیاء دانش آموزان
برگزاری کنفرانس های تعاملی با اساتید مارح
بازدید از سایر مدارس
شرکت در جشنواره های آموزشی
استفاده بهینه از همکاری افراد ذینف
ایجاد ارتبام بین مدرسه و محیع اجتماع
ایجاد سیستر یادگیری بزرگتر در ارتبام با محیع بیرونی
ارتبام با سازمان های یادگیرنده دیگار نظیار کاانون هاای
پرورش فکری
نگرش مثبت به آموزش و یادگیری
انتقادپذیری
توانایی برقراری ارتبام م ور
تفکر مستقل
توانایی های علمی-تخصصی فردی
تسلع بر فناوری آموزش
تعهد به یادگیری
توانایی الگو بودن
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تشویق
سیستم
انگیزشی
پاداش

خلق
ظرفیتهای
آموزشی

ظرفیت سازی
برای آموزش و
یادگیری
کیفی سازی
آموزش و یادگیری

رهبری
مشارکتی و

مربیگری

پاسخگو
پاسخگویی
علمی

افزایش کیفیت آموزش و یادگیری
ارتقاء جایگاه یادگیری
جذان سازی امر آموزش
داشتن چشر انداز مشترک از اهداف مدرسه
حف روابع همکارانه
تصمیرگیری مشارکتی
قدردانی از عملکرد برجسته معلمان
ارائهی بازخورد تشویقی به معلمان
پشتیبانی سازمانی و توانمندسازی
تعهد فعا برای رشد مستمر
ایجاد دیدگاه یادگیری مادام العمر
ایجاد فرهنگ پاسخگویی در بین معلمان
ایجاد بستر برای ارتبام معلمان با یکدیگر
دردسترس بودن
توانمندسازی کارکنان
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تفکر سیستمی

ایجاد سیستر تشویق برای یادگیری
تشویق مشارکت و یادگیری تیمی
تشویق معلمان به ماالعه
حمایت و تشویق از تالشها و ابتکارام معلمان
افزایش حقوق و دستمزد
امکان ارتقاء شغلی
تدارک امکانام رفاهی
ایجاد کارگاه های آموزشی ویژه دروس مختلف
ایجاد انتظارام باالی یادگیری
تبدیل کالس به محیای امن برای شکست ها
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مقوالم استخراج شده در ماد پاارادایر کاوربین و اساتراوس ()Corbin & Strauss, 1990
جایابی شدهاند.
الف -شرایط علی :شرایع علی معموالً آن دسته رویدادها و وقای اند که بر پدیدهها اور مایگذارناد
یا منجر به وقوع یا توسعه یک پدیاده مایشاوند ( .)Corbin & Strauss, 1990: 155مقاوالتی
نظیر انتقا دانش و یادگیری ،تعامل و ارتباام ما ور و توساعهی حرفاه ای معلماان در ایان بخاش قارار
گرفتهاند.

مديريت بر آموزش سازمانها

مقوله انتقال و اشتراکگذاری دانش و یادگیری :اسوارم و کینای ( Swart & Kinnie,
 )2003معتقدند که سازمانهای متمرکز بر دانش نظیر مدارس ،اگر میخواهند از سرمایهی فکاری خاود
بیشترین بهره را ببرند ،باید دانش موجود در سازمان خود را به اشتراک بگذارند .اشتراک و تلفیق داناش در
سازمان منجر به ایجاد یک سرمایه اجتماعی میشود .که برای پایداری و موفقیات بلندمادم ساازمانهاا
بسیار مهر است ( .)Nonaka & Takeuchi, 1995لذا ،توانایی یک سازمان در اساتفادهی ما ور از
دانش خود ،وابسته به افرادی است که دانش را ایجاد میکناد ،باه اشاتراک مایگذارناد و از آن اساتفاده
میکنند .استفاده از اصاالح اشتراکگذاری دانش ،فرایندی است که طی آن دانش موجود در یک فرد باه
شکلی تبدیل میشود که توسع افراد دیگر قابل درک ،جذن و استفاده باشد .برای ایجاد فرهنگ یادگیری
در بین معلمان و توانمندسازی این فرهنگ ،اشتراکگذاری دانش به شیوههای مختلف از اهمیات خاصای
برخوردار اسات .چنادان کاه در بیاان اهمیات ایان مقولاه در توانمندساازی فرهناگ یاادگیری معلماان،
مصاحبهشونده شماره  5بیان کرده است که:

« از آنجا که فرهنگ یادگیری مجموعهی باورها ،ارزشها و هنجارهایی است کاه رفتاار افاراد را در
زمینه تعامل و به اشتراکگذاری دانش و مهارمها و تجارن با دیگران در یک سازمان را هدایت و دیکتاه
میکند ،بنابراین اشتراکگذاری دانش ،بحث و تباد نظر معلمان و انتقا تجاارن آناان ،عوامال ما ور در
توانمندسازی فرهنگ یادگیری آنان خواهد بود».
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مقوله توسعهی حرفهای معلمان :توسعهی حرفهای معلمان محور اصالی طارحهاای اصاالحی
سیستماتیک ( ،)Shieds et al, 1997و حرفهای شدن معلماان ،موضاوع ماورد بررسای بسایاری از
ماالعاام باوده اسات ( Stenfors et al, 2010; Roblin et al, 2013; Gast et al,
 .)2017هدف اصلی توسعهی حرفهای ،کمک به معلمان ،برای تبدیل شدن به معلمان بهتر و کماک باه
پیشارفت یاادگیری دانااشآماوزان اسات ( .)Guskey, 2002فریادمن ( )Friedman, 2013راز
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مقوله تعامل و ارتباط مؤثر :راباه معلر-دانش آموز ،که در تماام نظاامهاای آموزشای ،جنباهی
کلیدی ایجاد محیعهای آموزشی کارآمد و امری حیاتی است ،و بسیاری از محققان در مورد اهمیت روابع
مثبت معلر و دانشآموز و رواباع باین آنهاا و یاادگیری بحاث کاردهاناد ( Frymire & Houser,
 .)2000; Morganett, 1995; Pianta, 1999; West, 1994ارتباام معلماان باا یکادیگر،
ارتبام مدیر و معلمان و در نهایت ارتبام معلمان با اولیاء دانشآموزان از جمله ی عناصر اصلی این تعامال
و ارتبام م ور هستند .به عنوان مثا مصاحبهشونده شماره  1اشاره کرده است که :

«تعامل متوازن و چند سویه عوامل اجرایی مدرسه و مخصوصاً معلمان با دانشآموزان ،موضوعی است
که هر شرایع یادگیری را برای دانش آموزان فراهر میکند و هر به امنیت روانی و شغلی معلماان کماک
میکند ».
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«امروزه و با رشد و گسترش اناواع فنااوریهاا و توساعهی منااب و تغییارام اساسای در روشهاا و
شیوههای یاددهی یادگیری ،ایجاد زیرساختهای آموزشی از محیع و مناب گرفته تا بسترسازی برای رشد
علمی معلمان ،عاملی اساسی در ایجاد و رشد و گسترش فرهنگ یادگیری در مدارس است».
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موفقیت سیسترهای آموزشی موفق را در تمرکز و تعهاد عمیاق باه آماوزش معلماان و توساعهی ماداوم
حرفهای آنان میداند .لذا مصاحبه شوندگان توسعهی حرفهای معلمان و ارتقاء ساح توانمندیهای آنها را
در قالب دورههای ضمن خدمت ،از جملاهی عوامال ما ور در توانمندساازی فرهناگ یاادگیری معلماان
دانستهاند.
ب -شرایط زمینهای :شرایع زمینهای مجموعه خاصی از شرایع هستند که در یک زمان و مکاان
خاص جم میآیند تا مجموعه اوضاع و احوا یا مسائلی را به وجود آورند که اشخاص با عملهاای خاود
به آن ها پاسخ میدهند .شرایع زمینهای ریشه در شرایع علای و مداخلاهگار دارناد و محصاو چگاونگی
تالقی و تلفیق آنها با یکدیگر برای شکل دادن به الگوهای مختلف با ابعاد گونااگوناناد ( & Corbin
 .)Strauss, 1990: 153مقااوالتی ماننااد ظرفی اتسااازی باارای آمااوزش و ی اادگیری ،گسااترش
زیرساختهای آموزشی و بهینهسازی آموزش و یادگیری در این دسته قرار گرفتهاند.
مقوله ظرفیت سازی برای آموزش و یادگیری :ظرفیت سازی برای آماوزش و یاادگیری را در
این ماالعه ،معااد فرصاتهاای آماوزش و یاادگیری در نظار گرفتاهایار .بناا بار اظهاارام ریچااردم
( )Reichardt, 2004مفهوم فرصتهای یادگیری اولین بار در دهاه  1960باه عناوان روشای بارای
اندازه گیری میزان دسترسی به محتوا در تحقیقام بین المللی مورد استفاده قرار گرفات .ایان ایاده از ایان
واقعیت نشأم میگیرد که همه ی کودکان باید از شانس یکسانی برای آموزش با کیفیت برخاوردار باشاند
( .)Mokhele & Jita, 2008: 40در تشکیل این مقوله ،کادهایی نظیار :فعالیاتهاای فرهنگای و
ورزشی ،امکانام کارگاهی و آزمایشگاهی ،ایجاد بستر پژوهشی در مدارس ،تشکیل نمایشگاههای مختلف،
تهیه و تأمین امکانام و ابزار آموزشی و ایجاد محیع امن یادگیری قرار گرفتند .تماام ماوارد ذکار شاده از
جمله ی مفاهیمی هستند که منفعت عام دارند و میتوانند به شکل یکسان در اختیار تمام دانشآموزان یک
مدرسه قرار بگیرند.
مقوله گسترش زیرساختهای آموزشی :زیرساختهای آموزشی از جملهی پایشزمیناههاای
الزم برای پرورش فرهن گ یادگیری در مدارس است .لاذا باه منظاور گساترش ایان زیرسااختهاا بایاد
اصالحام اساسی و ریشهای در زیرساخت های آموزشی مدارس به وجود آید .از جملهی م لفههای مهار و
اورگذار در گسترش زیرساخت های آموزشی ،محیع های متنوع یادگیری ،تهیه مناب باهروز بارای معلماان
مدارس ،آموز ش نیروی انسانی ،ایجاد بستر ادامه تحصیل فرهنگیان و استخدام معلمان باانگیزه و توانمناد
است .مصاحبهشونده شماره  12در این زمینه اشاره داشته است که:

مديريت بر آموزش سازمانها

مقوله بهینه سازی آموزش و یادگیری :دیدگاه و باورهای معلمان نسبت به آموزش و یادگیری،
بر تصمیمام و رفتارهای کالسی آن ها تأویر میگذارد .در حقیقت ،باورهای معلمان نسبت به آموزش نظیر
اینکه چگونه باید انجام شود ،کدام روشها م ورترند ،چه کسای بایاد پاساخگوی فعالیاتهاا باشاد و  ..از
عوامل م ور در بهینهسازی آموزش و یادگیریاند ( .)Fives et al, 2015مصاحبهشاونده شاماره  7در
این زمینه گفته است که:

«باورهای معلمان نسبت به آموزش و یادگیری ،در واق مشوق و نیروی محرکهی آناان بارای ارزش
نهادن به آموزش و یادگیری ،بهکارگیری تئوریهای علمی در آموزش ،فعالیت در گروههای درس پژوهی،
شناخت و بهکارگیری شیوه های مناسب تدریس ،توجه همهجانباه باه داناشآماوزان و ایجااد عالقاه باه
یادگیری در دانشآموزان است ،که از جملهی م لفههای مقوله بهینهسازی آموزش و یادگیری هستند» .
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«یکی از مسائل بازدارنده ی ایجاد فرهنگ یادگیری در مدارس ،تراکر باالی کالسی است .موضاوعی
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ج -شرایط مداخلهگر :منظور از شرایع مداخلهگر شرایع زمینه ای عمومی است که بار راهبردهاا
تأویر میگذارند بهطوریکه این شرایع موجب تسهیل یا محدودیت راهبردهایی میشوند که در درون یک
زمینه خاص قرار دارند .مقوالتی مانند بیانگیزگی و ضعف علمی دانش آموزان ،ضعف زیرساختها و مناب ،
بیانگیزگی و ضعف علمی معلمان و عوامل اجرایی در این گروه قرار گرفتهاند.
مقوله بیانگیزگی و ضعف علمی دانش آموزان :بیانگیزگی به عنوان حالتی تعریف مایشاود
که در آن افراد نمیتوانند راباها ی بین رفتاار خاود و نتیجاه بعادی آن رفتاار را درک کنناد ( & Deci
 .)Ryan, 2002بیانگیزگی دانش آموزان در مادارس همیشاه چاالش زا باوده و هماواره در آماوزش و
یادگیری ،یکی از نگرانی های مهر در بین معلمان ،چگونگی ایجااد انگیازه در داناشآماوزان باوده اسات
( .)Marshall, 1987: 135بیانگیزگی دانشآموزان و ضعف علمی آنها از جملهی عواملی است که
سبب محدودیت های راهبردهای توانمندسازی فرهنگ یادگیری معلمان می شوند .عواملی نظیر عدم امیاد
به آینده در بین دانش آماوزان ،مادرک گرایای و نماره گرایای ،عادم درک درسات از فرهناگ یاادگیری،
بیانگیزگی دانش آموزان ،رکود علمی و عادم تمایال باه تغییار ،از جملاهی عوامال ماارح شاده توساع
مشارکتکنندگان هستند.
مقوله ضعف زیرساخت ها و منابع :این مقوله دربرگیرندهی زیرساختها و مناابعی اسات کاه در
تسهیل فرایند یادگیری بسیار م ورند .مسائلی نظیر تراکر باالی کالسای ،عادم دسترسای باه امکاناام و
تکنولوژیها ی نوین یادگیری و عدم تاابق برنامه درسای باا نیازهاای واقعای داناشآماوزان ،از جملاهی
کدهایی است که در این گروه قرار گرفته اند .ماالعام بسیاری بر امکاناام ،منااب و زیرسااختهاا تأکیاد
کردهاند و بر ارتبام آنها با پیشرفت دانشآموزان تأکید ورزیادهاناد ( Edmonds, 1979; Murillo
 .)& Roman, 2011در تأیید اهمیت این موضوع ،مصاحبهشونده شماره  6ابراز داشته است:
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که متأسفانه هر ساله هر بیشتر می شود .با افزایش تعداد دانش آموزان و کر شدن تعداد معلماان ،شارایع
آموزش سخت شده و معلر بیشتر در نقش یک مبصر کالسی ظاهر میشود».
مقوله بیانگیزگی و ضعف علمی معلماان و عوامال اجرایای :واکار ()Walker, 2011
استدال می کند که فرهنگ یادگیری ،اورام هرافزایی حاصال از ایجااد و تعبیاه مجموعاهای از شارایع
بههرپیوستهای است که یادگیری را به عنوان راهی بارای زنادگی حرفاهای تقویات و تشاویق مایکناد.
بنابراین بی انگیزگی و ضعف علمی معلمان در یک مدرسه میتواند بر این هرافزایی اور بگاذارد و در عادم
شکلگیری آن م ور افتد .مصاحبهشونده شماره  9با اشاره به اهمیت انگیزه معلمان گفته است:

«انگیزه عاملی مهر و اساسی در هر موضوعی و اساساً نقاه آغازین حرکت رو به رشاد در هار زمیناه
است .ایجاد انگیزه در معلمان با قرار دادن تشویقهای ارتقاء شغلی و همچنین تهیهی مناب مالی مورد نیاز
آنها ،میتواند باعث شود تا آن ها نسبت به آماوزش و یاادگیری و ایجااد فرهناگ صاحیح یاادگیری در
مدارس توجه بیشتری داشته باشند».

« فرهنگ یادگیری در مدرسه ،بیش از آنکه به معلمان مرتبع باشد ،مربوم به دانش آموزان است» .
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باید دانش آموزان فعا و کوشا شناسایی شوند و آنها را نسبت به ظرفیتهاای خاود آگااه کارد و از
آن ها خواسته شود تا متناسب با ظرفیتهای خود عمل کنند تعامل و توان داناشآماوزان عااملی مهار در
تفسیر فرهنگهای یادگیری است ( .)Heo et al, 2018: 8ماالعام اخیر نشان دادهاناد کاه تعامال
دانشآموزان بارای یاادگیری موفقیاتآمیاز ،ضاروری اسات ( Fredrick et al, 2004; Hsieh,
 .)2014هنگامی که دانش آموز در فرایند یادگیری با تجربیام واقعی روبرو میشود ،تمایال باه انگیازهی
عمیق ،مشارکت فعا  ،تأمل انتقادی در یادگیری و ساخت ماداوم داناش خاود را دارناد ( Heo et al,
.)2018: 11
مقوله راهبرد اشتراک و انتقال تجربه :اشتراک و انتقا تجارن بین معلمان ،امکان ایجاد یاک
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د -راهبردها :راهبردها کنشها ی با منظور و معناداری هستند که برای حال یاک مسائله کاه در
زندگی روزمره پیش میآید انجام می گیرند ،مسلماً برای وقوع هر پدیده ،راهبردهاا و تادابیری بارای اداره،
مدیریت و پاسخ به آن به کار میرود ( .)Corbin & Strauss, 1990: 156مقوالتی نظیار راهبارد
تأکید و تمرکز بر ظرفیتهای دانش آموزان ،راهبرد اشتراک و انتقا تجربه ،راهبرد توسعه علمی ،پاژوهش
و نوآوری در این گروه قرار گرفتهاند.
مقوله راهبرد تأکید و تمرکز بر ظرفیتهای دانشآموزان :این مقوله بر فاکتورهاایی نظیار:
تشویق به استفاده از ظرفیت یادگیری خاود ،ارائاه تکاالیف پاژوهش محاور باه داناشآماوزان ،پارورش
دانش آموزان پرسشگر ،تشویق و ترغیب دانشآموزان اشاره دارد .مصاحبهشونده شماره  3در بیاان اهمیات
این راهبرد گفته است:
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فرهنگ یادگیری مثبت در بین معلمان را به وجود میآورد و روی فعالیتهاای کالسای آنهاا نیاز تاأویر
میگذارد ( .)Walker, 2010مدارس با فرهنگ یادگیری مثبت ،به یادگیری در ساح مدرساه اهمیات
می دهند و می دانند که موفقیت کلی ،به فعالیتهای تکتک افراد وابسته است .در چنین مدارسی معلماان
برای انتقا تجارن و یادگیریهای خود به سایرین وقت میگذارند و تالش مایکنناد ( Bryk et al,
 .)2010انتقا تجارن و اشتراک دانش بین معلمان که دارای دانش و تجارن متناوع و متفااوم هساتند،
عالوه بر رشد فردی ،توانایی سازمانی را نیز افزایش می دهد .مصاحبه شونده شماره  11با اشاره به اهمیات
اشتراک و انتقا تجربه گفته است که:

« انسان بدون برخورداری از دیدگاه و اندیشه ی سایرین رشدی نخواهاد کارد .معلماان بارای ایجااد
فرهنگ یادگیری در بین خود ،باید اشتراکگذاری دانش و توانایی خاود در زمیناههاای مختلاف علمای و
آموزشی و همچنین شیوههای تدریس و یادگیری و سایر تجارن آموزشی اقدام نمایند» .

«نوآوری در هر زمینهای ،مادر تغییر است .آموزشهای ما در مدارس و محیع یادگیری ما باه منظاور
ایجاد فرهنگ یادگیری ،نیازمند تغییرام اساسی در جهت نو شدن با تأکید بر نتاایج ماالعاام و خالقیات
است .تغییراتی که مبتنی بر اصو علمی و در راستای توسعهی علمی معلمان مبتنی بر علار و داناش روز
باشد».
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ه -پیامدها :مقوالتی مانند کیفی سازی مدرسه و یادگیری و آموزش ،فرصت توسعه فاردی و رشاد
استعدادهای دانش آموزان ،رشد علمی-انگیزشی معلمان ،کیفی ساازی مادارس و در نهایات فعاا ساازی
مشارکتهای گروهی و فرصتهای همیاری در این گروه قرار گرفتهاند.
مقوله کیفی سازی مدرسه ،یادگیری و آموزش :انسانها در طو زنادگی خاود ،هماواره باه
دنبا یک زندگی با کیفیت هستند .کیفی سازی مدارس به عنوان خانهی دوم دانشآموزان ،امری مهار و
اساسی است .کیفی سازی مدارس به معنای تأمین نیازهای جسمی و روحی دانشآموزان و افاراد مشاغو
در آن است ( .)Kesici & Ceylan, 2020در این مقوله ،م لفههایی مانند افزایش کیفیت آماوزش و
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مقوله راهبرد توسعه علمی ،پژوهش و نوآوری :از جملهی راهبردهای توانمندسازی فرهناگ
یادگیری معلمان مدارس ،راهبرد توسعه علمی ،پژوهش و نوآوری آنان است .این مقوله شامل م لفههاایی
نظیر :برگزاری جلسام تحلیل تدریس ،ماالعه و پژوهش ،شرکت در کالسهاا و کارگااه هاای آموزشای،
نواندیشی و عدم تمرکز صرف بر کتب درسی و جذان و لذمبخش سازی محیع باا شایوههاای آموزشای
نوین است .توسعهی علمی معلمان ،با هدف افزایش دانش و مهارم آنان صورم مایگیارد ( Coetzer,
 ،) 2001این موضوع عالوه بر دانش ،بر نگارش و رویکردهاای آناان در آماوزش و یاادگیری نیاز تاأویر
میگذارد و میتواند به بهبود کیفیت فرایند یادگیری و آموزشی ( )Day & Sachs, 2004و در نهایت
ایجاد و تقویت فرهنگ یادگیری کمک نماید .در این زمینه مصاحبهشونده شماره  5بیان کرده است که :
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یادگیری ،تسهیل آموزش و یادگیری ،جذان سازی امر آموزش ،یادگیری پایدار و م ور و افزایش بهرهوری
از طریق توسعه کیفی جذان سازی مدرسه ،ارتقاء جایگاه مدرسه ،پویا و داینامیاک شادن مادارس ،ارتقااء
ساح کیفیت آموزش مدارس ،ایجاد محیع امن برای یادگیری ،جذن دانشآموزان و معلمان موفاق ،قارار
دارد .در بیان این بخش از پیامد حاصل از توانمندسازی فرهنگ یادگیری معلمان ،مصاحبه شاونده شاماره
 13بیان کرده است که:

« توانمندسازی فرهنگ یادگیری معلمان ،منجر به ایجاد ارتبام بین کلیهی عوامل مدرسه مایشاود و
در نتیجه ی آن ارتقاء ساح کیفیت آموزش و یادگیری در ساح مدرسه است».

« توانمندسازی فرهنگ یادگیری معلمان ،فقع مختص به خود آنها نیست ،آنها ایان فرهناگ را باا
خود به مدرسه میآورند و بیش از آنچه خود از آن بهره ببرند ،به دانش آموزان بهره میرساانند و زمیناهی
رشد و شکوفایی استعدادها و تواناییهای آنها را فراهر میکنند».
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مقوله رشد علمی-انگیزشی معلمان :انگیزه معلمان به طور طبیعی با نگرش آنان به کار ارتبام
دارد .و این مربوم به تمایل معلمان برای شرکت در فرایندهای آموزشی در محیع مدرسه اسات .بناابراین
میتواند زمینهساز دخالت یا عدم مشارکت آن ها در فعالیت های تحصایلی و غیار تحصایلی باشاد کاه در
مدارس انجام میشود .معلر کسی است که فلسفه و هدف آموزشی را به دانش و مهارم تبدیل مایکناد و
آن ها را در کالس به دانش آموزان منتقل می کند .شرایع و ویژگیهای محیع آموزشی در انگیزش معلمان
بسیار مهر است ( .)Ofoegbu, 2004: 81با ایجاد فرهنگ یادگیری در مدارس میتوان شرایای امن
و آرامبخش برای معلمان ایجاد نمود تا با طیب خاطر به امر آموزش و یادگیری بپردازند.
مقوله فعالسازی مشارکتهای گروهی و فرصتهای همیاری :وقتی بسایاری از اعضاای
یک تیر ،عقیده ،ارزش یا رفتار مشترکی دارند ،این اشتراک میتواند بخشی از فرهنگ یک گاروه باشاد و
ازآنجاکه اعضای گروه تمایل دارند مرتباً با یکدیگر تعامل داشته باشند ،تغییر رفتاری که توسع یک یا چند
نفر آغاز شده ،میتواند توسع سایر اعضاای گاروه اتخااذ شاود ( .)Sagy et al, 2019: 3گروسامن
( )2015در این زمینه می گوید :در یک فرهنگ یادگیری ،افراد نه تنها میخواهند آنچه را کاه آموختاهاناد
برای کمک به سازمان خود به کار گیرند ،بلکه آنها احساس نیاز دارند به اینکه دانش خود را با دیگران در
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مقوله فرصت توسعه فردی و رشد استعدادهای دانش آموزان :بر اساس ماالعاام ،تأمال
در فرایندهای یادگیری و نتایج یادگیری ،برای موفقیت دانش آموزان مهر است ،وقتای کاه یاادگیری باه
عنوان بازسازی مداوم یا سازماندهی مجادد داناش و تجربیاام افاراد تعریاف مایشاود ( Rodgers,
 .)2002فعالیت های کالسی که در آن معلمان فقع اطالعام زیادی را به دانشآموزان درحالیکه گاوش
می دهند و یادداشت میکنند ارائه میدهند ،دانشآموزان را به یادگیری ترغیب نمیکند و کنجکاوی آنهاا
را برنمیانگیزد .در این زمینه مصاحبهشونده شماره  2گفته است:

مديريت بر آموزش سازمانها

میان بگذارند .برای ایجاد فرهنگ یادگیری در مدارس باید مشارکتهای گروهی را فعاا و فرصاتهاای
همیاری ایجاد نمود
در بیان این مقوله مصاحبهشونده شماره  9گفته است:

«هیچ رشد و پیشرفتی در هیچ زمینهای به صورم فردی و بدون بهرهگیری از مشاارکت کلیاه افاراد
حاضر در آن مجموعه ،اتفاق نمیافتد .ازاینرو ،فرهنگ یادگیری در تعامل افراد و مشارکتهای آنهاا باه
وجود میآید و به تب آن ،خود فرهنگ یادگیری سبب تقویت این روابع میگردد».
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مدل پارادایمی مؤلفههای توانمندسازی فرهنگ یادگیری معلمان مدارس
مد پارادایمی تولید دانش علمی از کار توماس کوهن نشأم گرفته است .کاوهن ()Kuhn, 2012
پارادایر را به عنوان روشی برای مشاهده ی پدیده ها از طریق یک لنز تحلیلی و به منظور تعیین چارچوبی
برای درک تجربه انسانی تعریف کرده است .او مع تقاد اسات پاارادایر هاا ،راهای بارای قالاب بنادی آن
چیزهایی است که می دانیر و می توانیر بشناسیر .در اینجا به منظور ارائه ی ماد مفهاومی پارادایمیاک
توانمندسازی فرهنگ یادگیری معلمان مدارس ،م لفه ها و ابعاد مستخرج از تئاوری زمیناهای در بررسای
نتایج حاصل از مصاحبه ها ،در  5زمینه و تر کلی شامل :شرایع علی ،شرایع زمینهای ،شرایع مداخله گار،
راهبردها و در نهایت پیامدهای ایجاد و توانمندسازی فرهنگ یادگیری در مدارس به هماراه ابعااد آنهاا،
(شکل  ) 1ارائه گردیده است .در این مد توانمندساازی فرهناگ یاادگیری معلماان مادارس باه عناوان
پدیدهی محوری در نظر گرفته شده است.
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بحث و نتیجه گیری
این ماالعه سعی داشت تا به ارائه مدلی پارادایمیک از توانمندسازی فرهناگ یاادگیری معلماان مادارس
بپردازد .با این فرض که بتواند فرصتی برای درک بیشتر مفهوم فرهنگ یاادگیری در مادارس و راه هاای
توانمندسازی آن فراهر نماید .یافته های ما ،هر با مفاهیر نظری و هر با کاربردهاای عملای ،رواباع باین
م لفه های توانمندسازی فرهنگ یادگیری معلمان مدارس را روشن ساخت .در مقایسهی نتاایج حاصال از
ارائه ی مد پارادایمیک حاصل در این ماالعه ،با ماالعام موجود ،هرراستا با نتاایج ایان ماالعاه ،هیاو و
همکاران ( )Heo et al, 2018نیز در جستجوی فرهنگ یادگیری در کالسهای کره جنوبی و فنالند،
به شش مضمون اصلی :استقال معلر در آموزش ،اصالت در یادگیری ،روابع بین معلمان و دانشآماوزان،
ارزیابی یادگیری ،تعامل بین دانشآموزان و آسایش دانشآموزان رسیدند .آزبورن و همکااران ( Osborn
 )et al, 2003نیز در بررسی عواملی که بیانگر فرهنگ یاادگیری در ماتن کاالسهاای درس هساتند
هشت عامل :مفهوم کاالس و یاادگیری ،فضاای داخلای کاالس ،رویکردهاای آموزشای و گاروهبنادی
دانش آموزان ،کنتر معلر ،خودمختاری دانشآموزان در کالس درس ،راباه معلر و دانشآموز ،روشهاای
ارزیابی و جایگاه فرهنگ نوجوانان ،را شناسایی کردند .تفاوم عمده و اساسی این مد در مقایسه با ماد
های موجود ،در همه جانبه نگری این مد است .در حالی که مد های موجود ،اکثر به دو بعد یادگیری و
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ارتبام پرداخته اند ،در این مد تالش گردیده است تا تمام عوامل م ور بر توانمندسازی فرهنگ یادگیری
مدارس مورد بررسی قرار گیرد.
در بررسی مقوله های استخراج شده در فرایند کدگذاری داده های حاصل در دسته بندی های موجود
در مد ایجاد شده ،انتقا و اشتراک گذاری دانش ،تعامل و ارتبام م ور و توسعه ی حرفاه ای معلماان از
جمله ی کلیدواژه های اصلی مجموعه شرایع علی توانمندسازی فرهنگ یادگیری معلمان در این ماالعاه
بود .با مروری بر ادبیام پژوهش و بررسی ماالعام موجود ،میتوان دریافت که امروزه تمرکز روزافزونی بر
یا دگیری معلمان در قالب انتقا و اشتراک گذاری دانش و همچنین توسعه ی حرفه ای آنان وجود دارد که
هدف از آن بهبود عملکرد معلمان و در نهایت رشد و توسعهی علمی دانشآموزان است .شناساایی ابعااد و
م لفه های اورگذار فرهنگ یادگیری و تقویت آنها در مدارس ،معلمان را به خلق مهارم های جدیاد و باه
اشتراک گذاری دانش جمعی ترغیب ،نوآوری را افزایش و سبب سازگاری سری با فرایندها و سیستر های
متحو کننده خواهد شد ( .)Hodliffe, 2014پیرو این امر و با افزایش فرصت های یادگیری ،اعتمااد
به نفس معلمان در مهارم های شخصی افزایش و باعث ارتقاء ساح توانایی های روانی آنان مای گاردد.
بنابراین با توانمندسازی فرهنگ یادگیری معلمان می توان ساح انعااف پذیری آن هاا را افازایش داده و
انگیزه مستمر آنها برای مواجهه با چالش ها و کشف روش ها و رویکردهاای ما ور مقابلاه باا تغییارام ،
افازایش داد ( .)Sundblad et al., 2013در خصاوص رشاد علمای و توساعهی حرفاهای معلماان،
می توان گفت که نیاز انسان به شایستگی و الیق شدن ،اشاره به میل انسان برای بهبود تواناییهایش دارد
( .)Cerasoil et al, 2016لذا توان علمی انگیزشی و حرفهای معلمان از جنبههاای اساسای رشاد و
توانمندسازی فرهنگ یادگیری آنان است .بهبود عملکرد معلمان درنتیجاهی یاادگیری ،منجار باه بهباود
عملکرد علمی آموزشی دانشآموزان می شود و با این پیشرفتها ،احساس شایساتگی و موفقیات معلماان
بیشتر خواهد بود ( .)Allen & Sims, 2018همین موضوع در ادامه میتواند منجر به انگیزه معلماان
برای ادامه یادگیری شود .فرهنگ یادگیری همچنین باید بتواند موفقیتهای یادگیری معلماان و آنچاه را
که می دانند در یک ارتبام تعاملی و در قالب فعالیت های تیمی باه اشاتراک بگاذارد تاا معلماان احسااس
موفقیت بیشتری کنند و انگیزه الزم برای ادامه یادگیری را بیابند .چرا که فرهنگ یاادگیری یاک دارایای
گروهی است و به تنهایی به دست نمی آید ( .)Kazi, 2020بنابراین پرواضح است که اگر مایخاواهیر
دانش آموزان ما بیشتر موفق باشند ،باید تالش کنیر تا معلمان موفقتری داشته باشایر .باه هماین دلیال
فرهنگ یادگیری معلمان مدارس ،اماری حیااتی اسات ،باه گوناهای کاه کرافات و پاپاای ( & Kraft
 )Papay, 2014با ابراز نظر در مورد اهمیات «تبادیل مادارس باه ساازمانهاای پشاتیبانی کنناده از
یادگیری دانش آموزان و معلمان» تأویر محایع و فرهناگ حرفاهای در مادارس را بار اوربخشای معلماان
برجسته میسازند .الوارز و همکاران ( )Alvarez et al, 2009نیز در ایان زمیناه بار داناش آموزشای
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تأکید دارند و معتقدند بهروزرسانی دانش معلماان در فعالیاتهاای تیمای در قالاب توساعه ی حرفاه ای،
زمینه ساز ارتقاء ساح استفاده از پتانسیلها ی موجود در دنیای آموزش امروز بارای ایجااد یاادگیری غنای
است.
در دسته ی دیگر از مجموعه شرایع ،ظرفیت سازی برای آماوزش و یاادگیری ،گساترش زیرسااخت
های آموزشی و بهینه سازی آموزش و یاادگیری ،از جملاه ی کلیادواژه هاای اصالی شارایع زمیناه ای
توانمندسازی فرهنگ یادگیری معلمان است .از آنجایی که سیساتر هاای آموزشای پاساخ دهناده ی باه
نیازهای جدید اجتماعی ،اقتصادی و دیجیتالی هستند و مدارس و معلماان در خاع مقادم پاساخ باه ایان
تغییرام قرار دارند ،ایجاد ظرفیت های آموزش و یادگیری و تغییر زیرساخت ها موجود برای توانمندساازی
معلمان بسیار حائز اهمیت است .شکستن الگوهای موجود و ایجاد ظرفیت های جدید در معلمان ،نیازمناد
آموزش و آماده سازی مداوم و ایجاد ظرفیت هاای الزم بارای بهیناه ساازی آماوزش و یاادگیری اسات
( .) OECD, 2010طراحی زیرساخت های آموزشی باید به گونه ای باشاد کاه دسترسای و اوربخشای
آموزش ارائه شده را به حداکثر برساند .لذا تأکید گردیده است که پتانسیل آماوزش تنهاا در صاورتی مای
تواند محقق شود که سیاست های آموزشی مبتنی بر شواهد و هدفمند باشند و کل سیستر آموزشای یاک
مجموعه را برای تقویقت یادگیری باکیفیت باال طراحای نمایاد .ایان موضاوع لازوم توجاه باه گساترش
زیرساخت ها را بیش از پیش مورد تأکید قرار داده است.
در مجموعه ی شرایع مداخله گر مفاهیمی نظیر بی انگیزگی و ضعف علمای داناش آماوزان ،ضاعف
زیر ساخت ها و مناب  ،و بی انگیزگی و ضعف علمی معلمان و عوامل اجرایی ،از جملاه ی کلیادواژه هاای
اصلی این شرایع هستند انگیزه در طو سالیان متمادی مورد توجه متصادیان آموزشای باوده و از آن باا
عنوان ستون فقرام یادگیری یاد می شود .یادگیری فرایند پیچیده و پویایی است و به معنای واقعای آن از
طریق انگیزه کامل می شود ( .)Dislon et al, 2013برای تأویرگاذاری فرهناگ یاادگیری ،محایع
فرهنگی باید به گونه ای باشد که انگیزه ذاتی معلمان را تسهیل ببخشد و نه آنکه آن را سرکون نماید .این
موضوع نیاز به پرورش راباه ،استقال و شایستگی دارد .معلمان در مدارس بایاد از حالات انفعاا خاارج
شوند و خود عامل یادگیری و تغییر در عملکرد خود باشند .باید شرایای فراهر شود تا آنها با طیب خااطر
از نوآوریها استقبا کنند ( .)Weston & Clay, 2018اگر چنانچه سیستر موفق به ایجاد انگیزه در
معلمان گردد این موضوع خود به خود منجر به تقویت انگیزه در دانش آموزان برای یاادگیری مای گاردد.
معلمان با انگیزه پرورش دهنده ی دانش آموزان با انگیزه اند .نقش معلماان در انگیازش ایجااد محیاای
مناسب برای یادگیری است اگر چه محدود به آن نیست و آنان باید بتوانند در حمایات از اساتقال داناش
آموزان ،ارتبام با آنها ،و درک خودکارآمدی به آنها کمک نمایند تا بتوانند دارای انگیزه الزم برای یادگیری
باشند.
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راهبردهای م ور برای غلبه بر شرایع مداخله گر و تقویت شرایع زمینه ای و در عین حالی بهره گیری
از شرایع علی ،شامل تأکید و تمرکز بر ظرفیت های دانش آموزان ،اشتراک و انتقا تجربه و توسعه علی-
پژوهشی و نوآوری است که با به کارگیری این راهبردها می توان به کیفای ساازی مادارس و آماوزش و
یادگیری ،فراهر سازی فرصت توسعه و رشد استعدادهای دانش آموزان ،رشد علمی-انگیزشای معلماان و
فعا سازی مشارکت های گروهی و فرصت های همیاری ،می توان امیدوار بود .در جم بندی نتایج مای
توان گفت یکپارچه سازی مقوله های شناسایی شده بر اساس روابع موجود بین آنها و در قالب ایان ماد
پارادایمیک ،می تواند الگویی مفید و م ور برای توانمندسازی فرهنگ یادگیری مدارس باشد.
محدودیت ها
از آنجا که این پژوهش با روش کیفی انجام شده است ،محدودیت های روش کیفی نظیر :غیارممکن
بودن حذف سوگیری مشاهده گر ،و همچنین پاسخ دهنده و عدم قابلیت تعمیر پذیری بار آن وارد اسات.
اگر چه تحلیل های آماری بر گروه های نمونه کوچک یکی از مزایاایی روش هاای ماد یاابی معاادالم
ساختاری نسبت به سایر روش های تحلیل مشابه است ،اما به نظر میرسد که اجارای ایان تحلیال هاا از
گروه های نمونه بزرگ تر به برآوردهای باوبام تر و دقیق تری منجر میشود .با آنکاه حجار نموناه ماورد
بررسی در این پژوهش ماابق با استانداردهای موجود از کفایت الزم برخوردار است ،اماا بهتار اسات کاه
مالحظام مربوم به حجر نمونه در تفسیر نتایج مورد توجه قرار گیرد.
پیشنهادها
 توسعه ی حرفه ای معلمان از جمله ی م لفه های اصلی فرهنگ یادگیری اسات کاه بایاد درقالب دوره های ضمن خدمت و بر اساس نیازهای واقعی آن در یک فرایناد مساتمر و مادوام از جملاه ی
موارد مهر در برنامه ریزی توانمندسازی حرفه ای معلمان باشد.
 تشویق معلمان به مشارکت در دوره های آموزشی ،سمینارها و کنفرانس ها برای دنبا کاردنآخرین تحوالم در زمینه آموزش که می تواند به تغییر دیدگاه های آموزشی آنها منجر شود .این موضاوع
می تواند زمینه ساز توانمندسازی حرفه ای معلمان و انتقا و اشاتراک داناش در باین مجموعاه ی آناان
گردد.
 ایجاد و تهیه زیرساخت های آموزشی شامل کارگاه ها و آزمایشگاه هاا در مادارس مای توانادبسیار به ایجاد فرهنگ یادگیری در مدارس کمک نماید .این موضوع از جمله ی ضعف هاای مشاهود در
مدارس امروزی ماست که کمتر بدان پرداخته شده است.
 تأکید بر استراتژ ی توسعه ی تحقیام آموزشی و ماالعه و یادگیری معلمان در مدارس با در نظرگرفتن امکان ارتقاء شغلی معلمان و ایجاد انگیزه الزم برای آنان به منظاور درگیار شادن در فرایناد ایان
تحقیقام ،می تواند به ارتقاء ساح فرهنگ یادگیری مدارس بسیار کمک نماید.

 حسنی، کنعانی...ارائه مدلی پارادایمیک از توانمندسازی فرهنگ یادگیری معلمان

 فعا سازی فرصت های همکار ی و یادگیری گروهی در مدارس با در نظر گارفتن زیرسااختهای فیزیکی و آموزشی الزم برای تعامل باین گروهای معلماان و همچناین داناش آماوزان در ارتبااطی
. تا بتواند زمینه ساز رشد فرهنگ یادگیری مدارس باشد،چندسویه
 حمایت مالی/تعارض منافع
 نتایج پژوهش حاضر با مناف هیچ ارگان و سازمانی در.مقاله حاضر حاصل یک کار پژوهشی مستقل است
.تعارض نیست و بدون حمایت مالی انجام شده است
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