
 
 
 

 

 

   پژوهشی تحقیقات مدیریت آموزشی -فصلنامه علمی 
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1معلمانارائه مدلي براي يادگيري حين كار 
 

 4انیقورچ یدکتر نادرقل و 3یجعفر وشیپر ،2یسالله نورء عال
 

 چکیده:
ی مدارسی با انگیزه تربیت براساس زمینه حین کار معلمانهدف این پژوهش ارائه مدلی برای یادگیری 

است. در این پژوهش کیفی از نسخه نظامند روش تولید نظریه زمینه ای )داده مذهبی با شش دهه  پیشینه 
شود. داده ها به طور بنیاد( و مدل پارادایمی پیشنهادی استراوس و کربین استفاده شده تا ارائه مدل تسهیل 

هدفمند برگزیده شدند  گونهشده است. جامعه پژوهش به   های نیمه ساختار یافته گردآوریاحبهاصلی از مص
در سطوح مختلف از معلمان تا کارشناسان و اساتید  -ی پژوهشتا متشکل از  افراد با سابقه و آگاه در زمینه

درپنج مؤلّفه به همراه  ها طی مراحل کدگذاری باز، محوری و گزینشی تحلیل شده وباشند. داده -دانشگاه
ها که ، مقوله بندی شدند. این مؤلّفه«مدرسه کانون یادگیری حین کار معلمان»پدیده اصلی این پژوهش 

شامل ویژگی های فردی و ویژگی های « موجبات علّی» بخشند عبارتند از:شناسایی آن ها مدل را معنا می
کمیت و کیفیت دوره های آموزشی و حمایت شامل ویژگی های سازمانی،  «شرایط زمینه ای» شغلی؛

شامل شرایط اجتماعی و فرهنگ، عوامل اقتصادی و عوامل فناوری؛ « شرایط واسطه ای»سازمانی؛ 
شامل: « پیامدها»شامل فرایندهای یادگیری فردی،گروهی و سازمانی و دوره های آموزشی؛ « راهبردها»

آشنایی کامل   اعتباراین پژوهش مرهون برای جامعه.پیامدهای فردی، پیامدهای مدرسه ای و پیامدهایی 
ها را پژوهشگر، تجدید نظر چند باره در مراحل کدگذاری و مثلث گیری است. اعتماد )ثبات و هماهنگی ( داده

تواند به عنوان مبنایی برای ارتقای یادگیری کند. این مدل میتکرار کدها در دو مجموعه مدارس تأیید می
ای را به سیاستگذاران مرتبط و ایده هایی واقع گرایانهحین کار در مدارس مورد مطالعه و مدارس مشابه باشد 

 معرفی نماید.

 ای، راهبردهاای، شرایط واسطهشرایط زمینه موجبات علّی، یادگیری حین کار، های کلیدی: واژه

                                                 
 این مقاله برگرفته از رساله دکتری در رشته مدیریت آموزشی می باشد.  -1

 رانیتهران، ا قات،یواحد علوم  و تحق  ،یدانشگاه آزاد اسالم ،یآموزش تیریمد یدکتر یدانشجو -2

   مسئول( سندهی)نو رانیتهران، ا قات،یواحد علوم  و تحق  ،یدانشگاه آزاد اسالم ،یآموزش تیریمد یگروه دکتر  اریدانش -3
 رانیتهران، ا قات،یواحد علوم  و تحق  ،یدانشگاه آزاد اسالم ،یآموزش تیریمد یاستاد گروه دکتر -4
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  مقدمه

های های منفعل و منفصل به برنامهدر دهه گذشته تحوالت یادگیری معلمین بر گذر از برنامه

ای تأکید ی یادگیرنده حرفهو مبتنی بر محیط آموزشی در کنار همکاران در جامعهفعال، پایدار 

 (2114، 1. )استوارتاستداشته
در اسناد راهبردی علمی کشور ارتقای توانمندیهای معلمان و مربیان در سه بعد علمی، مهاارتی و 

تقاادی مادیران و ای و اعهاای حرفاه( و تقویات شایساتگی1381اخالقی )نقشه جامع علمی کشور، 
ای معلمان در سطح ملای و جهاانی )راهکارهاای ساند تحاول های حرفهمعلمان و ارتقای شایستگی
 -های اجتماعیکند. از سوی دیگر  گزارش معاونت پژوهش( طلب می1391بنیادین آموزش و پرورش،

پارورش، دهد علیرغم توسعه کمّی در آماوزش و ( نشان می1394فرهنگی مجلس شورای اسالمی، )
توجهی به نقش بنیادی عوامل انسانی )باه ویاژه معلماان( و عادم های مهمی از جمله بیهنوز چالش

 سازی، ساماندهی و مدیریت منابع انسانی وجود دارد.تناسب سازوکارهای آماده
معلمان همچون دیگر افراد شاغل محیط کار نقش معناداری در یادگیری مستمر دارد، زیرا به برای 

کنند. عمول یک سوم شبانه روز و بیش از سی سال از عمر خود را در محیط کاری طی میطور م

( بنابراین تبدیل محل کار به محل یادگیری 2111، 2ایهای حرفه)مرکز اروپایی توسعه آموزش

کارآیی، اثربخشی همراه با تحول افراد از طریق ظرفیت بخشیدن به یادگیری خودشان را به دنبال 

 (1393دارد. )بود و گریگ، 

 بیان مسأله

مل با ظهور مدارس نوین در ایران زمین، گروهی تکفیر و تحذیر را برگزیدند. اما فرهیختگان، با تأ

و درایت به بومی سازی و استفاده از چارچوب های طراحی شده نوین روی آوردند. در این میانه؛ تولد، 

رشد و تحول، بلوغ، پایداری و یا فرسودگی و میرایی مدارسی که توسط عالمان دینی شکل گرفته و 

 ۰1دمتی بیش از )اسالمی( با ق 3از جمله مدارس غیرانتفاعی خاص های قدیم شدندجایگزین مکتبخانه

                                                 
1-Stewart 

2-European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop) 

تبصره یک ماده واحده مصوو  شوورای انقوال  اسوالمی ایوران براساس ، 8331با دولتی شدن تمامی مدارس در سال  - 3

ادامه فعالیت مدارسی که با عنوان مدارس اسالمی غیر انتفاعی تعریو   22/3/35و با تصویب هیئت وزیران مورخ  2/82/31مورخ

یب موی نمایود و آئین نامه اجرایی ایون مودارس را تصوو 22/6/35می شوند، مقدور می گردد. شورای انقال  فرهنگی در تاریخ 

 .دهندمیپسرانه علوی و نیکان به فعالیت ادامه شوند که فقط مدارس مشمول آن می (مجموعه)چهار مدرسه
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ی خود در ی زیستهکند به مدد تجربهحاضر پژوهشگر تالش میسال درخور پژوهش است. در پژوهش

های میدانی روشن و در ها، تجربهاین مدارس با استفاده از ابزارهای علمی جمع آوری و تحلیل داده

را در  -ان این پژوهشاطالع رسان -های آگاهان این مدارسها و اندیشهعین حال مستور در قلب

 ارتباط با تربیت و ارتقای معلمان در حین کار با نگرشی باز  در مدلی جامع آشکار سازد. 

 پیشینه و بنیان های نظری

دهد بیش از یک پنجم کارکنان کشور عضو اتحادیه اروپا نشان می 28پژوهش پیمایشی در میان 

اند در حالی که با چالشی پایدار برای نداشته های خود را پس از شروع به کارفرصت ارتقای مهارت

)مرکز اروپایی  های مناسب برای تغییرات سریع مواجه هستند.یادگیری موضوعات جدید و مهارت

  (2111ای ،های حرفهتوسعه آموزش
های معلّمان و ها و مهارتهایی برای معلمان افزایش دانشبه فرصت 1«ای معلّمانتوسعه حرفه»

شود. )وی و آموزان میها اشاره دارد که موجب حمایت از یادگیری دانشهای آموزشی آنتغییر شیوه

ای نیاز های توسعه حرفهی متنوعی از فرصت( معلّمان به گستره2114؛ استوارت، 2119 ،2همکاران

 (2112، 3شود. )رولینزبا شرایط تدریس و کار آن ها تعیین می دارند که متناسب

افزایی از راه ای معلمان سه طریق ذکر گردیده است: توسعه آکادمیک)دانشبرای توسعه حرفه

های ضمن خدمت(، توسعه آموزشی) طراحی با تأکید بر نوآوری و کار گروهی(.و توسعه آموزش

های خود در درون های خود با شناخت نقشتوسعه مهارت رسانی به کارکنان برایسازمانی)یاری

 (1388سازمان(. )حجازی و همکاران، 

درصد  11دهد به طور میانگین فقط (، نشان می2114)4در ارتباط با توسعه آکادمیک، مطالعه روسل

ا به ماه کارمندشان همچنان می توانند بخش معناداری از یادگیری ر 12ها معتقدند که پس از سازمان

 خاطر آورند!

رفتارگرایی برآمده از  1911ی پذیر از  رویکردهایِ یادگیری است: دههای اثرموضوع توسعه حرفه

های شناختی بر نظریه 1981ی انقالب صنعتی  بر دستیابی به اهداف رفتاری معین تأکید دارد. دهه

ای ، محور اصلی توسعه حرفهیادگیری اجتماعی 1991اندازد و از دهه ای سایه میای حرفهتوسعه

                                                 
1-Teacher Propessional Development (TPD)  
2-Wei et al 
3- Rollins 

4- Roussel 
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شود. نظریه یادگیری اجتماعی برآمده از نظریه ی مرتبط با اجتماع تصور میشود و یادگیری مقولهمی

های قبلی های فردی، تجربهاست. در این رویکرد به تفاوت 2ویگوتسکی 1گرایی اجتماعیسازنده

رت ساخت دانش توسط فراگیر توجه های یادگیری، توسعه نگرش و مهایادگیرنده، محیط و زمینه

شود و یادگیری براساس حل مسأله، مذاکره، بحث و تعامل با دیگر یادگیران و در شرایط محیطی می

 (2113، 3پذیرد. )هوی و میسکلو اجتماعی صورت می

 تعاملیای، یادگیری فرایندی است: گرایی اجتماعی در توسعه حرفهبر اساس رویکرد سازنده

)تعامل با اجتماع و بحث و گفت و گو در  اجتماعیهای پیشین با یادگیرهای جدید(، خته)تعامل آمو

، 4)آگاهی از فرایند تفکر( )پریتچارد فراشناختی)اهمیت بسترهای معنادار ( و  موقعیتی گروه(،

2118 .) 

افراد تأکید دارد.افزایش  ۰برای بهبود و افزایش یادگیری بر نقش خود تنظیمی، (2111) 1لوین

های آموزش سرکار گرایی در روشانتقال یادگیری، به ویژه در مورد بزرگساالن با اصولی از سازنده

باشد. )کیروان، تر یادگیرنده در فرایند یادگیری میکننده ادراك نیازها برای نقش فعالدارد که منعکس

دهد تا بر نیازهای خاصی که در کالس و اجازه میهای اجتماعی فعّال به معلّمان ( رویکرد9: 2119

 (2114شود. )استوارت، تدریس دارند متمرکز شوند و باعث بهبود یادگیری معلّمان می

 توان به سه دسته تقسیم کرد:فرایندهای یادگیری را می
ای ه: تأثیر عمل آگاهانه و توانایی فردی برای یادگیری که نمونه 1های شخصیتوسعه مهارت -1

ای ، آماوزش چندسابکی معلّماان، بالنادگی حرفاه(1394الگوی کارگزار فکور)تاونسند، آن عبارتند از:
 8تأمل، بازاندیشی الگوی نقش تاای از همکار مربی یا در گستره شاگردی –های استاد روش معکوس

)نادیمی،  ریزی برای مسیر شغلی و توسعه فردی و بهبود ارتباط اثاربخش اساتتوسعه فردی، برنامه
 ( 1393؛ زاهدی دادوکالبی،1389

                                                 
1 - social constructivsim 
2 - Vigotsky 
3 - Hoy & Miskel 
4 - Pritchard 

1- Levin  
۰- Self-regulation  
1 Personal master  
8 - Reflection 
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آیند. هاای ماهراناه باه شامارمیکه هنر و تمرین گفت و گو و بحث1«یادگیری تیمی»: گروهی -2 

( هر نوع کار مشترك معلمان در هر پایه یاا گاروه آموزشای را 341و 22۰: 1388)سنگه و همکاران، 
، 2پاژوهش )مطالعاه( ماوردی، یا پژوهش در عمالاقدام پژوهی  توان در این گروه قرارداداز جمله:می

 3محور -یادگیری مسأله
تر و با هماهنگی بیشتری ای اثربخششود سیستم به گونهموجب می 4«تفکر سیستمی»سازمانی:  -3

داند که مهمترین ویژگی فرهنگی هر سازمان را رسالت ومأموریت آن می(، 2111)1دنیسون تغییر کند.
نمونه هایی از این فرایند چنین است:  .آفریندمشترك و تفکر سیستمی را میمشخص بودن آن دیدگاه 

های ارتقای حاینِ کاار و ارزشایابی باه مشارکتی، دوره -رهبری معلمان، نظام تصمیم گیری شورایی
 ۰ریزی، انجام، مطالعاه و بررسای و اقادام اصاالحیعنوان فرایندی برای بهبود از جمله: چرخه برنامه

برای بهباود عملکارد  8ن انگلستا وپرورشآموزشدر  استانداردهادفتر ، (1911، 1ز دمینگ)مدل ادوارد
  9گذاری ارزیابی کالسکل مدارس و در گروه دیگر ارزیابی از کیفیت کالس معلمان، مانند نظام نمره

هاا ارتبااط داشاته باشاد و در تهدیاد الزم است با نیازهای هار روزه کالس یادگیریروش های 
( معلماان مطالاب 9: 2112های ضمن خدمت جدا و غیر مرتبط با مدرسه قرار نگیرد.)رولیناز، آموزش

و « هویات»آموزناد و اینگوناه افتاد میاساسی را از مشارکت فرهنگی که در بطن مدرسه اتفاا  می
هاای (بیشتر پژوهش1384)استیگلر و هیبرت، .ماندها باقی مید که در گذر نسلآیژنومی به وجود می

های فردی و داخلی با آسیب شناسی آموزش های ضمن خدمت، عوامل مؤثر در بهبود از جمله ویژگی
های گونااگون، عوامال ماؤثر بار ( با بررسی پژوهش1394ابیلی و همکاران ) اند.محیطی یادآور شده

های شخصی و بُعد ی را به دو بُعد فردی شامل انگیزش، نگرش، خود کارآمدی و ویژگیانتقال یادگیر
 اند.سازمانی شامل فرصت کاربرد، حمایت، پاسخگویی، کار راهة شغلی، جو سازمانی تقسیم کرده

را در یادگیری حین کار به (، نقش موارد ذیل 2111ای )های حرفهآموزش توسعهمرکز اروپایی 

های اجتماعی در تعیین خط حکومت و یادگیری مناطق، شبکه، اسد: محل کار و اشتغالشنرسمیت می

                                                 
1- Team learning 

2 -case study 
3- Problem-Based Learning 
4- Systematic thinking 

1- Denison 

۰ - Plan Do-Study-Act(PDSA) 

1 - Deming, Edwards W 

8  - The Office for Standards in Education, Children’s Services and Skills(ofsted) 
9 - Classroom Assessment scoring system (Class) 
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های کوچک و متوسط، مکانیسم تخصیص بودجه العمر، آموزش در شرکتهای یادگیری ماداممشی

ای، نیازهای های مورد نظردربالندگی حرفهالعمر، تغییر در شایستگیبرای حمایت از آموزش مادام

 یادگیری و ... 

( 2گر (محیط یادگیری حمایت1ای مستلزم توجه به عناصر اثربخشی و کارآمدی یادگیری حرفه

 (2112، 1انگینز( رهبری با تأکید بر یادگیری است. )ه3درهم آمیختگی فرایند یادگیری و عمل 

 ( عبارتند از:2111) 2ای اثربخش بر اساس پژوهش های جِمدا و تینجاالاصول یادگیری حرفه

تمرکز بر یادگیری و  -مستمر، در جریان و پایدار بودن -در دل کار و شغل معلمان جای داشتن.  -

ل و بازخورد در همراه با تأم -مشارکت جویانه بودن -رهبری اثربخش -یادگیرنده به طور همزمان

 عمل

دانش آموزان، اهمیت  همکاران و دهد محیط مدرسه، روابط با( نشان می2113)3پژوهش کین

را افزایش  نرخ ماندگاری معلمان در مدرسه و ... چالش های سازنده برای فرصت های متعدد داشتن

 می دهد. 

از یادگیری حین کار هایی برای سیاستگذاری واجرای مدل هایی در کشور های مختلف تجربه

 وجود داردکه برای ارائه مدلی ملی سودمند است:

و یادگیری  1«نهضت مدرسه اختصاصی )منشوری(»، فنالند« 4بر مدرسهتربیت معلم مبتنی»

های آمریکای التین و تجربه» ،«کنگی آموزشی هنگمؤسسههای  پروژه»، آمریکا-۰محور -مسأله

رشد رهبریِ معلمان درفرهنگ »ای در جامعه معلّمان مدرسه، و ایجاد ساختار حرفه «کارائیب

مبنی بر معلم  «8های آکادمی توسعه آموزشی پروژه»آالباما،  در برنامه مدارس مونتین بروك،«1تعالی

به عنوان محور یادگیری کالسی اثربخش در السالوادور، هندوراس، گواتماال، نیکاراگوئه، پرو و 

                                                 
1 -Higgins 
2- Gemeda & Tynjala  
3 Kane 
1-School-base teacher education 

1 Charter School Movement 
۰ Problem- Based Learning(PBL) 
1 Culture of Excellence 

1-Academy for Educational Development AED 
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تسریع  -در آمریکا مدارسی با هدف حفظ معلمان برجسته 1«ایمدارس گلخانه» جمهوری دومینیکن،

  2«ای از تدریستصویر تازه»آموزان با شعار یادگیری دانش

آریزونا، مالزی، دانشگاه  4«یادگیری حین کار» (  با بررسی پنج مدل2114و همکاران ) 3اسمایل

یادگیری در %11. بر مدل مالزی تأکید دارند که ۰«مناطق درگیر»بر  و مدل مبتنی 1اُنتاریو، ادموند

یادگیری نظری است که در کارگاهی که به وسیله استادی آشنا با محیط کارهدایت  %21فضای کار  و

 شود. می

 

 های پژوهشاهداف و پرسش

ارائه مدلی برای ارتقای یادگیری حین کار معلمان است. این مدل هدف کلی این پژوهش 

 1های مدارس غیر انتفاعی خاص مصوب شورای انقالب اسالمیی ابتکارها و تجربهبرآمده از زمینه

سازماندهی و تئوریزه  ،برای تصریح 8توان حاصل نظم دهی مفهومیمی باشد. مدل حاصل را می

 .  های بیش از شش دهه این مدارس در این حوزه دانستتجربهکردن اندیشه های نهفته در پس 

  پژوهش عبارتند از: اصلی هایسوالبراین اساس 

 کدامند ؟در جامعه پژوهشیادگیری حین کار معلمان )مربیان( های ها و نشانگانمقوله، هامؤلّفه -1

برای بهبود برآمده از زمینه ی مدارس غیر انتفاعی خاص مصوب شورای انقالب اسالمی، مدل  -2

 یادگیری حین کار معلمان )مربیان(کدام است؟

 روش پژوهش

)داده بنیاد( مناسب تشخیص داده شد زیرا بروز مدلِ  9ایی زمینهبرای این پژوهش نظریه

های های زیسته و اندیشهه به زمینه و تجربهیادگیری حین کار در مدارس مورد پژوهش مستلزمِ توج

                                                 
1 - greenhouse school 

2 - reimagine teaching 

3 - Ismail 

4 - Work Base Learing(WBL) 

1 - Edmunds’ Model 

۰ - Involvemdnt zone 

 آمده است. 3توضیح الزم در پاورقی صفحه  - 7

8 -Conceptual ordering 

9- Grounded Theory Method(GTM) 
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های معنا یا ماهیت تجربه، ( و تمرکز بر عوامل فرهنگی1391های خاص)فراستخواه، درگیر موقعیت

 - 1( است. نسخه نظامند1394ها و کارهای سازمانی)استراوس و کربین، زندگی افراد، رفتارها، احساس

پیشنهادی آنان مدل پارادایمی مندی از و بهره –ای در تولید نظریه زمینه 2روایت استراوس و کُربین

بروز نظریه های نظامند به کار گرفته شود تا در پژوهش کیفی حاضر،  موجب شده تا یک سلسله رویه

پارادایم، داشتن طرحی است که بتوان از آن برای  (2118تسهیل شود.)استراوس و کربین،  زمینه ای

: 1394شوند، استفاده کرد.) استراوس و کربین،و سامان دادن به ارتباطاتی که پدیدار می مرتب کردن

 یشرایط علّ ، پدیده مرکزی ی پارادایم عبارتند از:ها یا ابعاد تشکیل دهنده( در این پیشنهاد مؤلّفه111

؛ استراوس و 1122، 3و پیامد ها ))کرسول راهبردها ،ایشرایط مداخله، شرایط زمینه اییا سبب ساز، 

ها به دقت بیان های هریک و روابط میان آنهای پژوهش تعریف، مقولهدر یافته ( که 1394کربین،

 شوند.می

در روش نظریه داده بنیاد برای انتخاب افراد و نمونه گیری )جامعه مشارکت کنندگان(: 

باشند و پژوهشگر را در مسیر ایجاد یک  4مواردی که در ارتباط با هدف پژوهش سرشار از اطالعات

یا  1گیری هدفمند طرح منطقی نظام دار و تبیینی، برای نظریه پردازی یاری دهند نمونه

( با توجه به آشنایی نزدیک به 2112متداول ترین روش نمونه گیری است. )کرسول،  ۰نظری)تئوریک(

بط با موضوع پژوهش درسطوح مختلفِ کلیدی مرت 1سه دهه پژوهشگر با مدارس مذکور، افراد مطلعِ

های ابتدایی و اول متوسطه مدارس خاص) علوی دوره -های گوناگون موجودبرای درك ابعاد و نگاه–

 کنندگان عبارتند از:و نیکان ( شناسایی و مورد مصاحبه قرار گرفتند. این گروه مشارکت

 مذکورمدیران، معاونان، و مسؤولین آموزش فعلی مدارس و مقاطع  -1

 ی کار این مدارس کارشناسان و اساتید مرتبط و آگاه از پیشینه و نحوه -2

 سال سابقه فعالیت تمام وقت و  تدریس در این مدارس  11معلمانی با حداقل -3

                                                 
1 -systematic(Sy-GTM) 

2 - Strauss & Corbin 

3- Creswell 
4 -Information-rich 

1-Purposeful sampling  
۰ -Theorical sampling 

1 - Resource person 
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نفر با زمانی در  41در این پژوهش برای اعتبار و اعتماد بیشتر، فراتر از اشباع نظری در مجموع با 

و کسب 1نظری اشباع شکل فردی یا در گروه های کانونی مصاحبه شده است. با دقیقه به 2111حدود 

 نطریه ساختن امکان نیاز غنی و مورد هایداده خزانه مقوله، در هر 2هاتمام جزئیات، ابعاد و ویژگی

ها با هدایت کلیات بحث و نیمه مصاحبه، ها و زمینه های موجودبه ضرورت کشف تجربه شد. فراهم

بود. با این حال، از روش گردآوری اسناد و مدارك   4های تحلیلیو همراه  با یادداشت  3ساختمند

های به جا مانده از بنیانگذار این مدارس ها و نوشتهنامه، توصیهشامل کتب مرتبط منتشر شده)وصیت

نیز به عنوان روش  1های انجام شده توسط موسسه متنهای افراد مطلع( و متن مصاحبهو کتاب

 مکمل و مالزم استفاده شده است.

ها و روابط مشترك با ها ساخته شده از تجربهها و هم تحلیلدر این روش دادهها: تحلیل داده

 رفت و برگشتی( گردآوری و تحلیل 319: 1392باشد.)محمدپور،کنندگان و دیگر منابع میمشارکت

های متداول روش [های بزرگاز نمونه هامند به جای گردآوری یکباره دادهها به صورت نظامداده

های ایده-( با پیشرفتِ فرایند کار حسّاسیت نظری11: 1391شد. )نوری و مهرمحمدی، بامی ]کمّی 

ها وحزئیات، پژوهشگر برای پیدا کردن سرنخ -های خاصاولیه برای تعقیب و پرسیدن برخی سئوال

های ها خالقانه و فراتر از اندیشهشد و نتایجِ تحلیلیتر متر و پرمفهومها را به مرور پیچیده مصاحبه

 .گشتجدید( پدیدار می بندیقبالً درك شده)توصیف یا طبقه

های ها به پارهداده 6کُدگذاری بازاین فرایند در طول سه نوع کدگذاری صورت پذیرفت: در  

تا دستیابی به مفاهیم یا طیف مورد بررسی قرار گرفتند  –جمله به جمله -مجزا خُرد شدند و با دقت 

جای گرفتند. در  1هاتر در مقولهها زیر یک مفهوم انتزاعیمعنایی ممکن شود. به مرور برخی مفهوم

                                                 
1 -Saturation  & Elaboration 

2 -Properties & dimensions 

3 -Semi structured interview 

4 -Memo 
نگاری مدارس اسالمی با مدیران و پیشکسوتان مرتبط توسط های تجربهتدوین مجموعه کتا ها برای این مصاحبه - 3

 است.ها منتشر شدهکارکنان مؤسسه مطالعات تعالی نسل)متن( صورت گرفته است. برخی ازاین کتا 

۰ -Open coding 

 شوند.ها استخراج میتحلیلی مهمندکه از دادههای ها ایدههایند و پدیدهی پدیدهها برآمده از مفاهیم و نمایندهمقوله - 7
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ها و ابعاد های فرعی در راستای ویژگیها با مقولهفرایند مرتبط کردن مقوله 1کُدگذاری محوری

و  2گزینشی کُد گذاریها به وجود آید. تری از پدیدهتر و کاملها شکل گرفت تا توضیح دقیقآن

تعاملی  3ها و پاالیش نظریه، ایجاد یکپارچگییکپارچه کردن و است. در این فرایند با تعیین مؤلّفه

 پدیده اصلی موقعیت مورد پژوهش، ظهور یافت.، هان تحلیلگر و دادهمیا

هایمان ایم، از دادهای که به آن رسیدهمنظور از اعتبار این است که نظریهپژوهش:  4اعتبار

( این اعتبار نظری با برگشت چند باره پژوهشگر به 181: 1394است.)استراوس و کربین،استخراج شده

های مرتبط را پوشش داده سطح باال و اطمینان از این که طرح نظری بیشتر دادهها و تحلیلِ داده

حاصل شد. همچنین اعتبار مدل حاصل را درگیری 1کنندگانهمراه با مطالعه و بازنگری مشارکت

گیری زودهنگام، ، پرهیز از نتیجه۰گر کاملپیوسته و طوالنی مدت پژوهشگر به عنوان مشارکت

ها، اسناد مکتوب، )مصاحبه1ها و مثلث سازیاطالعاتی چندگانه، ترکیب روشاستفاده از منابع 

مشاهدات( و در پایان بازنگری مورد به مورد مفاهیم و مقوله ها همراه با خبرگان غیراز مصاحبه 

 کند.از جمله استادان راهنما و مشاور تضمین می 8شوندگان

پژوهش حاصل گردآوری از دو مجموعه مدارس ها در این نتایج برآمده از داده پژوهش: 9اعتماد

با شرایط متفاوت هم به لحاظ ساختار و هم فرایند کاری هستند. همچنین در مدارس علوی هر 

تواند نوعی مدرسه با سارمان و مدیریتی مستقل اداره می شود. تکرار کُدها در این دو مجموعه می

 ها را مشخص کند. اعتماد )ثبات و هماهنگی( داده

 

 

                                                 
1 -Axial coding 

2 -selective coding 

3 -Integration 
4- Credibility 
1 -Member checking 

6 -Complete observer: بووه شوومار  محقووب بووه عنوووان یکووی از اعهووای جامعووه و سووهیم در ا العووات افووراد

 (834: 8352)محمدپور،آید.می

1 -Triangulation 

8 - Experts & External audit  
9 -Dependability 
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 های پژوهشیافته

های پژوهش در ارتباط با پرسش اول این مقاله  بیانگر قضایای نظری یا روابط مفهومی یافته

ها و داستانِ تحلیلیِ هایی نظام یافته است که روایت دیدگاهتعمیم یافته و دسته بندی شده در مقوله

یابد ن مدل پژوهش بروز میبرآمده از جامعه پژوهش است. که در پایان در ساختاری بصری به عنوا

 کمّی سنجش پذیر باشد .های های پژوهشی فرضیهپس روا نیست به گونه

اند. در فرآیند کُدگذاری توضیح داده شد، حاصل آمده های مذکور طی سه مرحله کُدگذاری که در روش پژوهشیافته

-های میدانی به عنوان مکمل  ای مرتبط و مشاهدههها، کتابها و نوشتهها، گزارشنوشتهها همراه با دستبازِ مصاحبه

های ها و مقالهمفاهیم مورد تأکید شناسایی و آشکار شدند. با استفاده از پژوهش -(324: 1392)محمدپور، 1ادبیات غیر فنی

داده های مفهومی قابل قبول علمی مرتبط، به مفاهیم آشکار شده برچسب -2ادبیات فنی -ای های حرفهنظری و نوشته

ها در فرآیند کدگذاری ها و محتوای آنهای مدل شکل گیرند. مقولهشد تا در فرآیند رفت و بازگشتی بازاندیشانه مقوله

ها به صورت یک شبکه مرتبط با هم هر یک زیر های محوری تقلیل یافتند. این مقولهتر( به مقولهسطح دوم )کالن

مفاهیم استخراج شده در  .دهند.( در برگرفتندهای محورها را نشان میژگیها و ویهای فرعی که جنبهها )مقولهمقوله

 1فه( مدل که در نگارههای مرتبط با هر بعد )مؤلّهای محوری و گزینش مقولهکُدگذاری باز و سپس مرحله تعیین مقوله
های ترین فرازنگاره، کلیدیین اهای موجود در به اختصار نمایش داده شده است.با اجتناب از شرح یکایک مفاهیم و مقوله

 : 1چنین است 4کنندگانهایی از مشارکتقولاین پژوهش همراه با نقل 3ها در خط داستانیافته

ایده و فرآیند اصلی مورد مطالعه؛ پر تکرارترین روایت در خط داستان این پژوهش است که در  «6پدیده مرکزی»

ها اشاره به این است! در پنج مورد از مصاحبه« مدرسه کانون یادگیری حین کار»ها بازگو شده است: ی مصاحبههمه

ها ی شرایط، عوامل، تعاملاند و همهوری شدهها حول محور مدرسه یادآباره بوده است. دیگر مفاهیم و مقولهنقش چندین

چیزی که برای من در این مدرسه بارز است این است که اینجا به آموزش »است. الشعاع خود قرار داده و پیامدها را تحت

های مدرسه یادگیرنده زمینه(. »42232« )کردند. گذاری میشد و سرمایهو یادگیری معلمان بهای بیشتری داده می

                                                 
1- Non technical literature. 
2- Technical literature. 
3- Story line. 

های پژوهشیی رسانان در پژوهش است که با توجه به اخالق و ضرورت( کدهای مربوط به اطالع اعداد داخل ) -3

 جایگزین نام ایشان شده است.

ک 0331؛ فراسییتاواه، 424ک 2102ای اسییت ا ک کرسییو ، ها، اقتبییا ل یارارچییه شییدهکلیییه تعییاریؤل م لفییه- 1

 -001ک 0330؛ با رگان، 340ک 0332؛محمدپور، 011
۰- Core category or phenomenon. 
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(، از 11133های کاری )(؛ از تجربه11112گیریم )با هم یاد می( »43219« )کند.ای( یادگیری را ایجاد میشرایط زمینه)

 (43219« )ها و ... جا در حین کار، اردو، فعالیت( و از همه31134افراد با تجربه و دیگران )

 «یشغل هاییژگیو»پژوهش  یهاداده یلاست.در تحل یمحور یدهسازِ بروز پدعواملِ سبب یتروا « یعلّ یطشرا» 

ساز به شمار با هم دارند و به عنوان عواملِ سبب یکینزد یارهستند که تعامل بس یادو مقوله «یفرد هاییژگیو»کنار در 

( به 42114. « )دانیمیخود م یصالحات برا یاتباق ی( را نوعی)معلم ارک ینا: »گویدیم یاکنندهمشارکت یاند. وقتآمده

 یشغل یژگیو یانب تواندیحال م یناست و در ع یفرد هاییژگیمقوله وِ یرکه ز کندیاشاره م «یدرون هاییزهانگ»

قابل توجه در  فاهیماز م یکیبه عنوان  «یادگیریو عالقه به  یلم» یگرد یدر مدارس مورد پژوهش باشد. در مثال یمعلم

دارد:  یهمراه یمعلم شغل یژگیرشد به عنوان و یبرا یفرصت یبا مفهوم معلم یفرد یژگیو یهامقوله یرز یمجموعه

 یدکه دائم در حال بروز و ظهور هستند ... با یو مسائل مهم یدجد یمعلم به لحاظ سر و کار داشتن با دانش و فناور»

 (1112۰. )«یردبگ یاد یوستهپ

کنش ها و واکنش های محیطی در ارتباط با  های خاصزمینههایی هستند که مقوله «1ایشرایط زمینه»

های ویژگی»توان آن استنباط کرد که دو مقوله اصلی:ها میکنند. از تحلیل دادهبروز پدیده مرکزی را مشخص می

ساز بروز پدیده محوری نیستند لیکن شرایطی هستند که هرچند سبب« های آموزشکیفیت و کمیت دوره»و « سازمانی

تواند باعث تقویت و تسریع ظهور پدیده مرکزی گردد. ذیل حمایت سازمانی که یکی از وجودشان میدر محیط مدرسه، 

معلم »های مادی و معنوی اظهار شده است: های سازمانی است، در مفهوم توجه به منافع و ارزشی ویژگیسه زیرمقوله

یک نفر را متحول کند. در عین حال به نظر خواهد احساس کند که توانسته زندگی خواهد. معلم میبخشی را میهویت

های مادی باالتر وری معلمین با انگیزههای زندگی هر معلمی باید حتماً برآورده گردد ولی بهرهرسد حداقلمی

 بخشی وظیفه اصلی قلمداد شده است. (. علیرغم تأکید بر حداقل معیشت، هویت21113«)رود.نمی

های مادی سازمانی برای تبلور این تفسیر را داشت که علیرغم ضرورت حمایت تواندر مجموع اظهارات مشابه می

بخشی و... است که اگر حذف های معنوی برای هویتشود فضایی مملو از حمایتچه مهم قلمداد میشرایط علّی، آن

 کند.ساز را دچار اختالل میشود عوامل سبب

هایی هستند شود. مقولهگر نیز یاد میاخلهها با عنوان شرایط مد، از آن«2ایشرایط واسطه»

 کنند.ای را تشدید یاتضعیف میمرتبط با عوامل و ساختاری که اثرگذاری شرایط علّی و زمینه

 

                                                 
 

2- Intervening condition. 
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 هاهاي اصلي و فرعي هريك از مؤلّفه: شبكه مفاهيم پژوهش در ارتباط با مقوله6نگاره 
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تر بودن است. تر بودن و گستردهامّا تمایز آن در عامشود ای تصور میاین مؤلفه شبیه شرایط زمینه

کنندگان سه مقوله اصلی های حاصل از مصاحبه با مشارکتدر این پژوهش، براساس تحلیل داده

عوامل  -3عوامل اقتصادی  -2فرهنگی  -عوامل اجتماعی -1ای عبارتند از: مرتبط با شرایط واسطه

پایگاه و منزلت اجتماعی شغل »مفهوم « فرهنگی -ط اجتماعیشرای»فناوری به عنوان مثال در مقوله 

کنندگان روایتِ پژوهشی را که خود در جریان آن وجود دارد، در این ارتباط یکی از مشارکت« معلمی

شود: به نظر شما قد یک استاد دانشگاه، یک معلم و از افراد مختلف پرسیده می»کند: بوده بیان می

ها هیچ ربطی به شغلشان ندارد. اگر والیبالیست باشد طبیعتاً اهر، قد انسانیک قصاب چقدر است؟ به ظ

خواهند ولی سه شغلی که انتخاب کردم هیچ ربطی به قد نداشتند: استادی، معلمی و قد بلند می

داند. در جامعه فرهنگی، قد اساتید را بلند تصور بینیم جامعه، قد معلم را کوتاه میقصابی! ... می

 (11112« )و در جامعه بازاری، قد قصاب را، ولی معلم در هر دو جامعه، قد کوتاه است! کنندمی

ها، ها، تعاملی کنشاین داستان است که بیانگر مجموعه 2فرآیندی -بُعد تعاملی« 1راهبردها»

ها و هایی( است که در پاسخ به رویدادها، موفقیتها و کنشعواطف و اقدامات خُرد و کالنی )تعامل

اند تا پدیده مرکزی کنندگان در پژوهش در مدارس و محیط کار خود از خود بروز دادهمسائل، مشارکت

 -1گیرند: دد. راهبردهای مربوط به این پژوهش در سه مقوله اصلی جا میمصون مانده و تقویت گر

 های آموزشیدوره -3سازمانی  -فرآیندهای یادگیری گروهی -2فرآیندهای یادگیری فردی 

گر اند. در شرایط حمایتگر در انتخاب یا گسترش یکی از این سه مقوله مؤثر بودهشرایط مداخله

ریزی ای که با توجه به شرایط مدرسه طراحی و برنامهبیرون از مدرسه های آموزشیاجتماعی، دوره

های اجتماعی فرآیندهای یادگیری فردی اند افزایش یافته است و در تنگناهای اقتصادی و بحرانشده

 اند.مقدم داشته شده

معلم دبیرستان »است: حکایت شده«.ایمطالعه برای پیشرفت شخصی و حرفه»در هر شرایطی، 

های سنین ابتدایی را بلد نیستم. هر شب ودم، در ورود به دبستان متوجه شدم که ادبیات بچهب

ای که در کتابخانه دبستان موجود بود را های ادبیات کودکان مثالً شعر و قصهباری از کتابکوله

قصه و  های ادبیات،تو همه کتاب»خواندم. بعد از گذشت چند ماه، مسؤول کتابخانه به من گفت: می

ها و مفاهیمی که کودکان با به گنجینه لغات بچه« ای و کتاب دیگری نداریم.شعر کودکان را خوانده

                                                 
1- Strategies. 
2- Interaction/ process. 
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در « ضرورت رشد مستمر»ارز با گویا این مفهوم نیز هم (42111« )کنند نزدیک گشتم!آن زندگی می

 است.« های شغل معلمیویژگی»
نیز در فرآیند یادگیری سازمانی مفهومی « اولیا و ... ارائه دانشِ کسب شده و نتایج آن در جلسه »

ی فرهنگ سازمانی است. در مقوله« مورد توجه قرار گرفتن توسط مسئولین مدرسه»در تعامل با 

کرد. به فرموده ایشان در موضوعی مدیر مدرسه، برای ما خیلی ارزش قائل بود، خیلی احترام می»

هایی دیگری ... سال بعدش ایشان بنده را دم، بعد هم کتابخاص در یک سال یازده کتاب مطالعه کر

 (41113« )فرستادند برای سخنرانی کردن برای اولیا.

 11، 44ی اصلی فرایندها به ترتیب ها در هر یک از سه مقولهی مفاهیم برآمده از دادهدرتحلیل دقیق گستره

 تعامل و فعالیت قابل استنباط است. یهای آموزشی( فن یا زمینهنظر از انواع کارگاه)صرف 18و 

آخرین بُعد مدل این پژوهش است. این مؤلّفه شامل « ی یادگیری حین کار در مدارس1پیامدها» 

شود که در این پژوهش هایی است که به آثار و نتایج تعامالت، مجموعه شرایط، راهبردها و ... مربوط میمقوله

بینی نشده و غیرمنتظره که بینی شده یا پیشای پیشیداد یا پدیدههایی است که به وضعیت، روداستان مقوله

ممکن است در نتیجه تحقّق مدرسه به عنوان کانون یادگیری حین کار معلمان؛ در مدرسه، جامعه و حتی وضعیت 

پیامدهایی برای  -3ای پیامدهای مدرسه -2پیامدهای فردی  -1عبارتند از:  گردد ودهد، برمیافراد رخ 

 معهجا

افرادی که در مدرسه زندگی »گوید: رسانان پژوهش در مورد پیامد فردی مییکی از اطالع

نیاز باشد، حرکت  ]نیروی بیرونی[که کنند، )معلم هستند و ...( چون هسته اولیه را دارند بدون آنمی

کنند. میکند این افراد هم رشد در این حرکت مثل گلوله برف که در حرکت خود رشد می .کنندمی

 (31114«)بیند.کند تغییرات را میشود ولی کسی که از بیرون دارد نگاه میخودش متوجه نمی

 ی برایتجزیه و تحلیل داده های پژوهش سازوکارهای های حاصل ازیافتهساز و کارهای ارتقا: 

 عبارتند از: مدل هایفهلّؤدر هر یک از مها ای از آنکه نمونه دهدارائه میارتقا 
ای: تدوین و شرایط زمینه -2ی مدرسه: نظامی برای جذب دانش آموختگان شایستهیعلّ موجبات -1

 ای: ایجادشرایط واسطه -3ایی حرفهن در همه جوانبِ توسعهمعلما اجرای برنامه جامع سبد کاری

های اطالعاتی مدیریت، مستند نگاری و مدیریت دانش همراه با استفاده بهینه از فناوری ستمیس

اقدام »، «درس پژوهی»در ارتباط با راهبردها: توجه به نقش پژوهشی معلمان -4ارتباطات و اطالعات 

                                                 
1- Out come. 
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 ای های مدرسهو پژوهش« ... های کانونیگروه»، «پژوهی

در مرحلاه نهاایی یا پدیداری مدل پژوهش  گیریشکل پاسخ پرسش دوم(:مدل پژوهش)

ها، هاا و مقولاه)کدگذاری گزینشی( با انتخاب پدیده مرکزی و اشباع نظری)اطمیناان از کفایات داده
ها در ابعااد مختلاف های هر مقوله و تبیاین روشان مناسابات میاان مقولاهها و ویژگیپرورش جنبه

 آمد. به دست«( پیامدی»و « فرآیندی -تعاملی»، «شرایط»
محور « مدرسه کانون یادگیری حین کار»مدل نهایی پژوهش نمایش داده شده است.  2در نگاره  

قرار دارد. دایره نشان از ثبات و پایداری و در عین حال حرکات  دایره مرکزیدر  اصلی مدل است که
مرکز، تا نقش  هایی به سمتی مرکزی است با پیکانی محیطیِ دایرهدایره ی دوم،دایرهمداوم دارد. 

هاای ویژگی»و « هاای فاردیویژگی»ی ساز بودن )مؤلّفه شرایط علی( را نشان دهد، دو مقولهسبب
بر دارد. مسااوی باودن ساهم مسااوی عوامال اثرگاذار در ی مساوی درمعلمان را در دو نیمه« شغلی

قطااع مسااوی را های فردی ساه ی ویژگیهای نیمهدهد. ویژگیپدیداری محور مرکزی را نشان می
 های فردی است. دهد هر قطاع بخشی از ویژگیتشکیل می

اند. ایان مفااهیم ها( از مفااهیمی تشاکیل شادهها)زیر مقولههای اصلی و بخشهر یک از مقوله
ی یک اکوسیستم در فضای مربوط به هر مقوله جای دارند. فرایند یادگیری از فرد همچون بخش زنده

های شاغلی معلماان از جملاه هدفاداری و ی آن ویژگیای شخصی و در ادامههشود، ویژگیآغاز می
 ای و یادگیری حین کار، معنا یابد.است که در کارراهه شغلی باعث می شود  بهبود حرفه تعالی جویی

شاوند و ای است. این شرایط بیشتر به زیست باوم مدرساه مرباوط میی شرایط زمینهمؤلّفه ی سومدایره
دهناد. هار ساه ها و تعاامالت یاادگیری را تحات تاأثیر قارار میها و واکنشراهبردها یا به بیان دیگر کنش

رده نشاانِ شارایط ها جای دارند. این بسترِ گستبا جهتی به سمت راهبرد بستری گستردههای مذکور در مؤلّفه
تواند پیش برنده و یا بازدارنده باشد که بیشتر زیست بوم بیرون از مدرسه است و میگر میای یا مداخلهواسطه

ای که بر زیستگاه مدرساه احاطاه دارناد در ای( و شرایط واسطهباشد. فرهنگ و زیستگاه مدرسه)شرایط زمینه
 د!کننقبض و بسط حدود و مرزهای هم کوتاهی نمی

از اقدامات خرد و کالنی هستند  -درسمت چپ مدل -ی هدفداریمنظومهمؤلّفه پنجم راهبردها یا 

مدرسه »های پیشین برای بهبود و تقویت و گاه حفظ و بقای پدیده اصلی یعنی که در تعامل با مؤلّفه

ند و پویا شوند و در انجام این مجموعه هدفمدر نظر گرفته می« کانون یادگیری حین کار معلمان

کند: مشخص است. پیامدها سه نتیجه روشن را بیان می انتهای مدلکند که در پیامدهایی را ایجاد می

ای(، ای معلمان )رضامندی،غنای زندگی فردی و توسعه مداوم حرفهتحول در سبک زندگی حرفه-1

سعه تو -3ی هوشمند، متعالی و معنوی تحول مدرسه به سمت یک سازمان یادگیرنده -2
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 .جامعه)توسعه و پیشرفت با وجود کارگزاران فکور که مدرسه تربیت کرده است(

 بحث و تفسیر

و عوامل  -مدرسه کانون یادگیری حین کار معلمان- ی محوری مدل این پژوهشپدیده

ای های یادگیری حرفهبا نظرات و پژوهش های فردی و شغلی معلمی(سبب ساز آن)ویژگی

، (2111؛ نِوِ، 2114؛ لیم و نول، 2114؛ استوارت، 2114)کنفرانس جهانی کار،  بر مبنای کار

گرایی دیدگاه سازنده، (2111ای اثربخش معلمان )جمدا و تینجاال، هایی یادگیری حرفهویژگی

؛ 2112؛ هوی و میسکل، 2112؛ کیروان، 2118هایی یادگیری تحولی )پریتچارد، اجتماعی و مدل

مؤسسه »های ( مطابقت دارد. این موضوع در تجربه های جهانی مانند پروژه1393زاهدی دادوکالیی، 

مبتنی بر ایجاد برنامه درسی مدرسه محور، مدل یادگیری حین کار در مالزی، « آموزشی هنگ کنگ

 ای متفاوتی به چشم می خورد.توسعه رهبری معلمان در مدرسه در گستره

های دیگر از پژوهش مطرح شده است با نتایج پژوهش های فردی در اینآن چه به عنوان ویژگی

( در انتقال 2114های فراگیرنده )روسل، (؛ ویژگی1394جمله تأثیر بُعد فردی )ابیلی و همکاران، 

 باشد. اثربخش یادگیری همسو می

های معنوی و نگرش به معلمی به عنوان یک رسالت یا وظیفه الهی تفاوت پژوهش حاضر انگیزه

بینی که نابینا و چاه است/ اگر خاموش چو می»شوند که است؛ معلمان با این باور به کار مشغول می

ی ثابت هاها را از ویژگی( که رسالت و آرمان 2111این نگاه با مدل دنیستون )« بنشینی گناه است

 راستاست. داند همفرهنگ سازمانی می

های پردازی و خالقیت از ویژگیضرورت رشد مستمر و سیالی و پویایی در اهداف به همراه ایده

( در مورد یادگیری 2111( و جمدا و همکاران )2112شغلی معلمان در این پژوهش، پژوهش هایگنز)

اوت این پژوهش تمرکز آن بر این مقوله به عنوان یک حال تفکند. در عینخود تنظیم شده را تأیید می

 باشد.ضرورت و شرط علّی )به وجود آورنده( برای مدرسه کانون یادگیری حین کارمعلمان می
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 زمينه مدارس مورد پژوهش -: مدل يادگيري حين كار معلمان در مدسه1هنگار
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هایی مفاهیم فرهنگ سازمانی در این پژوهش با مجموعه مدل ای:شرایط زمینهدر ارتباط با 

که در ارتباط با تأثیر فرهنگ و عوامل سازمانی بر انتقال یادگیری بیان شده است از جمله مدل 

محیط مبنی برنقش  (1384استیگلر، هیبرت ).و (،2119یون و همکاران )(، نظرات 1998هالتون)

توانمندساز و « مدیریت»و « فرهنگ»آیند یادگیری و عمل وگر، درهم آمیختگی فریادگیری حمایت

( 1394(و ابیلی و همکاران)2119همسویی دارد. کیروان)مشو  یادگیری در یادگیری و رفتار سازمانی 

ای معلمان و تأثیر روابط با همکاران و محیط مدرسه به ویژه نقش مدیران در توسعه حرفه

داند. وجود پسران در کنار پدران در کسوت معلمی و ان مؤثر میآموزان را درنرخ ماندگاری معلمدانش

دیگرمشاغل مدرسه، در مدارس مورد پژوهش حاکی از فرهنگ و جوّ سازمانی با نرخ ماندگاری 

 باالست.

گردد. نفوذی ها به نفوذ معنوی مدیران برمیهای پژوهش حاضر با دیگر پژوهشتفاوت دیگر یافته

گردد. های مذهبی همراه میها و نگرشمدیر خارج شده و با نفوذ ارزشکه از شعاع دایره فردی 

سازی است. هر کس بتواند در تعلیم و تربیت و اصالح مردم که هدف بعثت هدف همه انبیا انسان»

رسول خدا)ص( است، تالش کند ولی مسامحه نماید، مسؤول است و فردای قیامت باید جواب بدهد. 

 (31: 1383)کرباسچیان، « 

نظام بازخورد دقیق به عنوان یک شاخص در فرهنگ سازمانی مدارسِ مورد پژوهش 

های نظرسنجی به طور معمول در این مدارس رایج بوده، در سالهای اخیر از الگوی است،پرسشنامه

CIPP مندی از ارزشیابی حوزه های عملکردی های نظاماستفاده شده است. در پیشینه پژوهش نمونه

دفتر استاندازدها در آموزش و پرورش انگلستان، و نظام ، PDSAمانند چرخه  خُرد و کالن

مند در مدارس های نظامذکر شده به کارگیری این روش (CLASS)گذاری ارزیابی کالس نمره

 خورد مورد پژوهش کمتر به چشم می

های ( نقش نظام2114ها از جمله لیم ونول )پژوهش :در ارتباط با شرایط واسطه ای

(، آموزش 2118دانند. کیناسالنی و همکاران )فناورانه و ابزارها را در تلفیق و انتقال یادگیری مؤثر می

(،مدل یادگیری معکوس را مورد توجه قرار 2111چندسبکی یادگیری تحت شبکه و برگمن و سمز)

های آموزشی در ها و برگزاری کارگاهژوهش، حاکی از نظریه پردازیاند. شواهد در مدارس مورد پداده

ای، استفاده از فناوری دیجیتالی برای یادگیری و تولید رسانه های و محتوای ارتباط با سواد رسانه

آموزان و معلمان و تسهیل امور جاری های متفاوت برای تسهیل یادگیری دانشآموزشی در گستره
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های فاوا، سیاستگذاری های ساختوری بیشینه از زیرعین حال برای بهرهباشد در مدرسه، می

 ای وجودنداشته است.های شخصی یافتهتر و اجتناب از سلیقهتر وپیش برندهروشن

 زاهدی هایپژوهش شاگردی، -استاد و مربیگری هاینظام با ارتباط در در ارتباط با راهبردها:

 کنندگانمشارکت گفتارهای تحلیلِ  از برآمده مفاهیم مندنظام بیانِ (1389) ندیمی ،(1393) دادوکاللی
 .است پژوهش این در

 وجه شش و (1393) مقدم یزدی و مونقی کریمی پژوهش در گریمربی و نقش الگوی هایتفاوت

 سابقه با با روش ها و مراحل مختلف نظارت و مربیگری ( 1389) ندیمی شاگردی استاد روش مختلف

 همپوشانی دارد. مورد پژوهش مدارس

 و معلماان، سابکی چناد آموزش فکور، کارگزار الگوی همچون دیگر هایمدل پژوهش در ادبیات

پژوهش موردی و درس پژوهی بیان شده است پژوهنده،  معلم رویکرد، معکوس ایحرفه بالندگی مدل

 و الزم اسات باه نیست گیرچشمدست  این از مواردی پژوهش این مدارك ها ومصاحبه اسناد، درکه 

 شود. توجه هاآن

ارتباط کنند. ای را ایفا میهای آموزشی در مدارس مورد پژوهش، نقش اجتماعات توسعه حرفهگروه

تواند با مدل مالزیایی پژوهش های بلند مدت برگزار شده میمدارس مورد پژوهش با دانشگاه و دوره

 تواند از آن بهره برد.مینزدیک است و  (2114اسمایل و همکاران)

رسانان پژوهش آینده مرجح مدرسه، تشکیل مرکزی در بیان اطالع در ارتباط با پیامدها:

ها و تجربه نگاری مدارس، الگوهای مناسبی برای گری تجربهپژوهشی برای مدارس، ثبت روایت

تربیت نسلی را که توانند در امروز و آینده رسالت جامعه و تأسیس مدارسی یاد شده است که می

سازی را بر دوش کشند، برعهده گیرند. و اهداف متعالی و رسالت انسان« فرزند زمان خویشتن باشند»

مفهوم مدرسه (، 2118الی )سیربی و شادیگس، عهای رشد رهبری معلمان در فرهنگ تها با برنامهاین

ای آمریکا ( تأکید مدارس گلخانه2112به عنوان یک سازمان یادگیرنده در دیدگاه سنگه و همکاران )

 باشد. همسومیبر فرهنگ قوی آموزشی و حفظ آن برای حفظ کارکنان دانشی 

 های پژوهشیپیشنهاد

برای یک پژوهش در  توانند مبناییصرف نظر از ساز و کارهای ارتقاء که در بسیاری از موارد می

 عنوان مربوط به خود شوند، سایر پیشنهادهای پژوهشی عبارتند از:
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 ارائه مدل جامعی برای یادگیری حین کار کلیه کارکنان مدرسه -

 های مدل با سایر مدارس ایران یا مدارس کشورهای دیگر مقایسه تطبیقی هر یک از مؤلّفه-

های صریح ها به دانشمدارس خاص و تبدیل آن پژوهش در مورد ابعاد مختلف سازمانی این-

 ای های زمینههای زیسته، تولید نظریهگری، تجربهبا مطالعه دقیق و با استفاده از روایت

گیری این مدارس و مدارس ملی نامدار بررسی تاریخی شرایط و اوضاع اجتماعی برای شکل-

 ها.فعالیت آندیگر در قبل از انقالب و علل ادامه حیات یا پایان 

 های پژوهشمحدودیت

مهم ترین محدودیت این پژوهش برخاسته از روش پژوهشی آن است. این پژوهش به روش -1

کیفی و با ابزارمصاحبه نیمه ساختار یافته انجام شده است تا برتعمیق و واکاوی جزئیات تأکید شود، 

های آن.با ده است. بنابراین تعمیم یافتههدف استفاده از آمارهای کمّی برای افزایش قابلیت تعمیم نبو

 گیرد.یاحتیاط صورت م

.در مدارس خاص 1391-9۰. نتایج پژوهش موجود محدود به قلمرو زمانی سال تحصیلی-2

ها و تفسیرها صرفاً پاسخ ساده به یک محرك فیزیولوژیک نبوده باشد زیرا در این پژوهش پاسخیم

 اند. ها داشتهادراك شرایط و پاسخ به پرسش ها نقش فعالی از تفسیر واست، انسان

این پژوهش فقط بر موضوع یادگیری حین کار معلمان در مدارس مورد پژوهش تأکید داشته -3

ای مانع از این ای و شرایط واسطههای شرایط زمینهباشد. هر چند مؤلّفهاست و فاقد نگاه کل نگر می

رسد بررسی جامع نیازمند وجود آید. به نظر می شده است که در ابعاد مختلف پژوهش نقصی به

 باشد لذا این محدودیت پذیرفته شده است. فرصتی بیش از این فرصت و تقاضای مدارس می
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