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می شوند. همچنین ضمن آن می آموزند که چگونه شبکه ای از دانش و مهارت ایجاد و آن را مدیریت کنند. 
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باشد. الگویی تلفیقی، جامع )عناصر، مؤلفه ها و ویژگی های کلیدی الگوها( و بومی شده همراه با قابلیت 
اجرا و پیاده سازی عناصر و اجزاء آن در مدرسه به گونه ای که از سوی اعضا قابل درک و پذیرش باشد.

جوامعیادگيریحرفهای،یادگيریحرفهای،الگوهایجوامعیادگيریحرفهای،یادگيریجمعی،
توسعةحرفهایمعلمان

 بسترها و مبانی نظری شکل گیری 
جوامع یادگیری حرفه ای:

 الگوهای جوامع یادگیری و مقایسه آن ها

ï تاريخ پذيرش مقاله: 99/3/29 ï تاريخ دريافت مقاله: ï           98/9/28 تاريخ شروع بررسي: 98/11/28 

 motehayerpasand@yahoo.com ......................................................................................... دانشجوی دکتری مطالعات برنامه درسی دانشگاه شهید بهشتی تهران *
Koroshfathi@gmail.com ................................................................... )استاد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی تهران )نويسنده مسئول **
musapoor@cfu.ac.ir ................................................................................................... دانشیار برنامه ريزی درسی، گروه آموزش ابتدايی دانشگاه فرهنگیان، تهران ***
 heidar_toorani@yahoo.com ............................................................................................................................ دانشیار پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش ****



فصلنامه نوآوری های آمـوزشـی

ی
لم

 ع
یة

شر
ن

ë شمارة 74
ë سال نوزدهم 

ë تابستان 1399
58

مقدمهوبيانمسئله
يکی از چرخش های اساسی در زير نظام تربیت معلم و تأمین منابع انسانی بر اساس مبانی نظری سند 
تحول بنیادين چرخش از فرهنگ سازمانی بسته )محصورنمودن مربیان در فضای مدرسه( به مشارکت جويی 
علمی و انتقال تجربیات در سطوح مختلف )مدرسه، محلی، ملی و بین المللی( است )شورای عالی انقالب 
فرهنگی،139٠ ص. 385(. همچنین بر اســاس يکی از گزاره های ارزشــی نظام تعلیم وتربیت رســمی و 
عمومی، مسئولیت پذيری همه جانبه، مشارکت اجتماعی و داشتن روحیه جمعی از شرايط الزم برای مربیان 

و متربیان به شمار می رود )شورای عالی انقالب فرهنگی، 139٠(.
هم زمان با اين تأکیدات، مدرســه به عنوان کانون تربیت و جامعه يادگیرنده نیازمند مشــارکت فعاالنه 
کلیه عوامل دخیل در تربیت و تصمیم گیری جمعی اســت. جامعه ای که اعضای آن با همکاری يکديگر 
می بايست شرايطی را ايجاد کنند تا سايرين )دانش آموزان( بتوانند دانش جديدی خلق کنند. اعضای اين 
جامعه فراگیرانی بزرگ ســال هســتند، معلمان، هنرآموزان و مربیان که می توان از آن ها به عنوان فراگیران 
بزرگ ســال يــاد کرد، از طريق آموزش در محیطــی توأم با احترام، همکاری مشــترک و جمعی و اعتماد 
متقابل می توانند دانش و مهارت های خود را افزايش داده و از تجارب يکديگر استفاده کنند تا به کسب 
دانش بیشتر، مهارت های بیشتر شايستگی باالتر و عملکرد مناسب تر نائل شوند. بر اساس نظريه فرهنگی 
اجتماعی ويگوتسکی، يادگیری در معلمان بايد در يک محیط اجتماعی صورت گیرد. از نظر او يادگیری 
در دو سطح پشت سرهم اتفاق می افتد. ابتدا فراگیر بايد از افرادی مانند مربی يا همکار خود ياد بگیرد و 

سپس يادگیری در درون فرد اتفاق بیفتد )نیکی کولینز1، 2٠17(.
با نگاهی به نظريه ها و فلسفه آموزش بزرگ ساالن در ارتباط با يادگیری جمعی و مشارکتی در جهت 
آموزش و توانمندسازی حرفه ای؛ اصالح طلبان بر نقش اجتماعی آموزش تأکید می ورزند،  سازنده گرايان 
بر لزوم ارائه محتوا و روش های موردنیاز فراگیران تأکید دارند، انســان گرايان آموزش مادام العمر، وجود 
شکوفايی آزادی و مسئولیت را مهم می دانند، پیشرفت گرايان به يادگیری تجربی و افزايش مسئولیت های 
اجتماعی معتقدند و رفتارگرايان به آموزش شايستگی محور با تأکید بر تمرين مهارت ها اهمیت می دهند 
)صباغیــان و اکبری، 1395(. همچنین مطابق با جهت گیری انتقــادی2 از ديدگاه های معاصر در ارتباط با 
نیازهای آموزشی بزرگ ساالن در قرن بیست ويکم، که برای اولین بار توسط فريره مطرح گرديد، معتقد است 
فراگیران بزرگ سال بايد از زير بار ظلمی که سودجويان و قدرتمندان نظام آموزشی از طريق سپرده گذاری 
دانش در بانک ذهنی فراگیران دارند، آگاه و آزاد شوند تا بتوانند با پرورش مهارت های اقتصادی– اجتماعی 
وارد بازار کار شوند و توانمندی خود را افزايش دهند )ُتیويانن، ِکِرش و هشا3، 2٠19(؛ يا در فلسفه مبتنی بر 
رابطه محور، سعی می شود به انسان ها در اصالح روابط بین خود کمک شود و در مقابل فردی که در جامعه 
روابط هارمونیک با ديگران برقرار نمی کند، طرد شود )ِسفوتو4، 2٠19(؛ در فلسفه بازسازی گرايی اجتماعی 
نیز آموزش فرايندی اجتماعی اســت، در اين ديدگاه آموزش بزرگ ســاالن يک شــرکت اجتماعی محور 
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اســت که نیازهای فراگیران بزرگ سال را در زمینه های مورد نیازشان »با پیوند بین حال و آينده مطلوب« 
برطرف می سازد )دالی5، 1991(. در يادگیری مادام العمر بومی6 )اوبونتگوگی( که يکی ديگر از ديدگاه های 
معاصراســت، بزرگ ساالن برای اينکه در تحوالت سريع قرن بیست ويکم در دنیای کار پايدار بمانند بايد 
درگیر يادگیری مادام العمر شوند تا بتوانند با تغییراتی که در محیطشان ايجاد می شود سازگار شوند در نتیجه 
مهارت هايی را توســعه می دهند که به آنها امکان ادامه اشتغال را می دهد اين مسئله به ويژه در کشورهای 
جهان ســوم و توسعه نیافته اهمیت زيادی دارد. دراينجا نقش مربی آموزش بزرگ ساالن دارای دو بخش 
اســت: ارائه دانــش و مهارت های مربوط به موضــوع و تخصص خود، و آموزش ارتبــاط اين دانش و 
مهارت ها با موضوعات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مرتبط و افزايش مشارکت بزرگ ساالن در جامعه و 

اجتماعات )باِرت7، 2٠17(.
بنابرايــن همان طور که در ديدگاه ها و نظريه های آموزش بزرگ ســاالن اشــاره گرديد، فرايند آموزش 
و يادگیری در بزرگ ســاالن شــامل ويژگی هايی نظیر مشارکتی بودن، مســتمربودن، اجتماعی بودن، دارای 
اختیار، مستقل بودن، مبتنی بر مهارت و اشتغال، مبتنی بر نیازهای اصلی و مبتنی بر شايستگی است. اين 
ويژگی ها همه در جهت ارتقاء و توانمندسازی بزرگ ساالن است. پرسش اصلی اين است چه رويکردی 
می تواند تمام ويژگی های برشمرده را در آموزش بزرگ ساالن داشته باشد و موجب توانمندسازی معلمان، 
هنرآموزان، مربیان به ويژه نومعلمان و نوهنرآموزان به عنوان فراگیران بزرگ سال شود. ناگفته نماند، در ايران 
در حال حاضر از رويکردهای جديد نظیر کارگاه های آموزشی، آموزش برخط8، اقدام پژوهی و درس پژوهی 
جهت توانمندسازی معلمان و شکلی از توسعة حرفه ای استفاده می شود )حجازی، پرداختچی، شاه پسند، 
1388(. درس پژوهی يک فرآيند توســعة حرفه ای همکارانه و مبتنی بر مدرسه است )فندسوالد9، 2٠13( 
و طــی آن معلمان برای تدريس واضح تر و ملموس تر موضوعات تغییرات الزم را در طرح درس اعمال 
می کنند. هدف آن ها بیان مفاهیم به ساده ترين و واضح ترين شکل ممکن است )نیکی کولینز، 2٠17 به نقل 
از لوئیس1٠، 2٠٠2؛ پری و هورد11، 2٠٠6؛ پوشنر و تیلور12، 2٠٠6؛ راک و ويلسون13، 2٠٠5(. و اما يکی از 
رويکردهای جديد در زمینة ارتقا يادگیری و صالحیت های حرفه ای »جوامع يادگیری حرفه ای14« است. 
جامعه يادگیرنده حرفه ای يا به اختصار PLC، که به يادگیری حرفه ای و مشارکتی معلمان اطالق می گردد، 
زمینه ای برای معلمان گروه های مختلف، مدير و ساير کارکنان )معاونان و مشاوران آموزشی( مدرسه فراهم 
می کند تا با شرکت در گفتگوهای سازنده به صورت جمعی و بررسی روش های تدريس و عملکرد خود 
و تالش برای بهبود آن، در جهت پیشــرفت و بهبود يادگیــری دانش آموزان قدم بردارند )پیرتل و توبیا15، 
2٠14(. درحالی که بررسی پیشنیة نظری جوامع يادگیری حرفه ای نشان می دهد، نظريه جديدی نیست و 
برخی ويژگی های آن از ديدگاه ها و نظريه های ديگر اقتباس شده است. طرح موضوع، معلم به عنوان محقق 
کالس و داشتن نقش فعال در فرايند برنامة درسی توسط استنهاوس16 )1975(؛ دفاع از مفهوم »متخصص 
دارای بصیرت17« توسط شون18 )1983( ايجاد مجموعه ای از پروژه ها و فعالیت ها در خصوص »آموزش 
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مبتنــی بر تفکر«، »آموزش مبتنی بر حل مســئله« )بــوالم19، 1977( و مهم تر از همــه »آموزش مبتنی بر 
خالقیت« مرکز تحقیقات و نوآوری آموزشی )CERI(2٠ )1978( طی جنبش برنامة درسی مدرسه محور؛ 
طرح ايده ســازمان های يادگیرنده توســط ســنگه21 )199٠(؛ تأکید بر اين باور که اگر معلمان از محیط و 
فضای حمايت کننده ای برخوردار نباشــند نمی توان از آن ها انتظار مهارت و تمرکز بیشتر جهت تدريس 
و تالش برای افزايش توانايی های خود داشــت )لوئیس، کروزی و بــری22، 1995(؛ طرح »مدارس غنی 
از يادگیــری23« و »مدارس فقیر از يادگیری24« )روزن هولتز25، 1989(. در مجموع بخش اعظم مطالعات، 
موفقیت معلمان را تحت تأثیر ويژگی های جوامع حرفه ای می دانند و اين جوامع را به عنوان نقطه عطفی در 
همکاری میان معلمان، خالقیت معلمان و تدارک فرصت های يادگیری تلقی می کنند. رويکرد مقاله برگرفته 

از اين چهارچوب نظری است.
نتايج يافته ها در مدارس فنی آلمان نیز حاکی از آن اســت معلمانــی که در جوامع يادگیری حرفه ای 
پیشــرفته مشارکت داشتند در مقايسه با معلمانی که در جوامع يادگیری حرفه ای شرکت نکردند، با ايجاد 
فرصت هــای يادگیری معتبرتر و کاربردی تر برای دانش آموزان برای به دســت آوردن دانش و مهارت های 
حرفه ای، موفق تر عمل کرده اند )واروز و هلم26، 2٠18(. و نتايج پژوهش )رتس، پته و آرچیبالد27، 2٠15( 
در آمريکا نشــان داد که بیشترين پیشرفت دانش آموزان جايی بود که معلمان آن ها درگیر جوامع يادگیری 
حرفه ای بودند و معلمان به طور مداوم روی يادگیری دانش آموزان و پیشرفت آن ها متمرکز بودند. حضور 
افرادی که دارای تخصص يا تجربه در زمینه های خاصی هســتند در جلسات يادگیری حرفه ای می تواند 

برای معلمان بسیار سودمند باشد )دوفور، دوفور، ايِکر، ِمنی و َمتوس28، 2٠16(.
جوامع يادگیری حرفه ای نقش مهمی در واگذاری رهبری به معلمان دارد، نتايج مطالعه موردی توسط 
جکسون29 نشان داد که مديران اشتیاق زيادی برای واگذاری نقش رهبری به معلمان داشتند بدين معنی که 
رهبران با تفويض بخشی از اختیارات خود به معلمان توانمند،  نقش رهبری را به آن ها واگذار می کردند 
)جکســون، 2٠٠9(؛ و گاهی نیز در هدايت و رهبری با چالش مواجه می شــوند در اين ارتباط َسم کانر3٠ 
از عبارت »فضای نارضايتی31« برای توصیف فضايی میان طرح مشکل تا رسیدن به راه حل نام می برد و 
بیــان مــی دارد: »تفکر واگرا و همگرا در اين فضا رخ می دهد، گاهی معلمان در جامعه يادگیرنده حرفه ای 
از درگیرشــدن با تضادها و يا کشــف ايده های متفاوت به اين دلیل که حتی يک تضاد ســازنده می تواند 
نشــان دهندة »عدم برخورداری از روحیة کار تیمِی فرد« باشد هراس دارند و متقاباًل معلمان ممکن است 
احســاس کنند برای اتمام کار تحت فشــار هستند و وقت کافی برای پرداختن به تضادها و درگیری ها را 
ندارند« )میلر32، 2٠2٠(. مديران جوامع می دانند اين درگیری هاست که به معلمان امکان ايجاد ايده های نو و 
بهتر را می دهد و در عین حال نیز همه صداها بايد شنیده شود )میلر، 2٠2٠(. در مورد ايجاد جوامع يادگیری 
حرفه ای در مدارس و مؤسسات آموزشی توجه و تحقیقات زيادی شده است، با اين حال هنوز هم بسیاری 
از مديــران و معلمان اطالعات کمی در مــورد الگوهای جوامع يادگیری حرفه ای و تأثیر آن بر آموزش و 
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يادگیری دارند )ونگريکن، مرديت، پاکر، کینت33، 2٠17(. لذا »برای مديران و معلمان مدارس مهم است که 
جوامع يادگیری حرفه ای را به عنوان مکانیزمی برای پیشرفت مدرسه بشناسند« )باِنرجی، استرينس، موِلر، 
مايکلسون34، 2٠17(؛ اهمیت مطالعه جوامع يادگیری حرفه ای و چگونگی تأثیر ابعاد آن در موفقیت مدرسه 
و توسعه فرهنگ آموزشی و يادگیری جمعی مدرسه بسیار مهم است )ِبرادلی، مارتین و کورتیس35، 2٠19(، 
هرچند که پژوهش در اين زمینه نیاز به مطالعات بعدی را بیش از پیش فراهم می کند؛ زيرا عالوه بر اينکه 
نقاط ضعف و قوت بیشتری از جوامع يادگیری برای ذينفعان مشخص می شود موارد مبهم و ناشناخته نیز 
روشن خواهد شد )ِدراپر36، 2٠14(. برای درک اينکه جوامع يادگیری حرفه ای در آموزش معلمان چه نقشی 
دارد و چگونه عمل می کند بايد قبل از هر چیز الگوهای آن مطالعه شوند بنابراين سؤال اساسی اين است 
که چه الگوهايی از جوامع يادگیری حرفه ای وجود دارند؟ هريک از الگوها از چه اجزا، ابعاد و مراحلی 
تشکیل شده است؟ و بر اساس چه شاخص هايی مورد ارزيابی قرار می گیرند؟ اين بررسی امکان می دهد 

تا مسائل پیچیده در مورد جوامع يادگیری حرفه ای روشن تر شود.

بر اين اساس در اين مقاله سعی شده است به پرسش های زير پاسخ داده شود:

1. الگوهای جوامع يادگیری حرفه ای کدامند؟

2. مالک های ارزيابی الگوها چیست؟

3. کدامیک از الگوها مناسب تر است؟

روشپژوهش
رويکرد اصلی پژوهش، رويکرد کیفی اســت و بر پايه مطالعات اســنادی و با شیوه تحلیل اسنادی به 
انجام رسیده است. هدف پژوهش، بررسی تبیین های نظری الگوهای »جوامع يادگیری« است تا آشکار 
شود که مبانی نظری و بسترهای شکل گیری آن ها چه بوده است. اين الگوها که اصواًل از میدان و واقعیت ها 
حاصل شده و معطوف به عمل در فرايندهای واقعی هستند، وقتی به صورت عام مطرح و پردازش می شوند، 
زمینه ای مناســب برای بازخوانی و مقايســه را فراهم می کنند. در اين تحلیل، کار با مجموعه ای از اصول 
آغاز شد و استخراج معنا از متن با قواعد و اصول ويژه مورد نظر قرار گرفت. چنین تحلیلی بايد در يک 
رهیافــت متنی کیفی باقــی می ماند )محمدپور، 1397 ص. 419(. بر اين اســاس، مقاالت مربوط و معتبر 
گردآوری شــد و در سه مرحله به توصیف، تحلیل و تفســیر آن ها اقدام گرديدند )راهبرد تحلیل به شیوه 
ولکات(. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی مقاالت علمی و پژوهشی )داخلی و بین المللی(، پايان نامه های 
دکتری و گزارش های علمی مربوط و معتبر بود که در نشريات علمی و پژوهشی به چاپ رسیده و از طريق 
پايگاه های علمی قابل دسترســی می باشد. مالک مربوط بودن با ارتباط موضوعی برابر قلمداد شد و برای 
معتبربودن، نوشته هايی مورد استفاده قرار گرفت که توسط تدوين کنندة الگو و يا با مشارکت او منتشر شده 
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بود. در مواردی نیز، نوشته هايی معتبر قلمداد شده که به پژوهش درباره الگو اقدام کرده اند. قلمرو زمانی 
پژوهش های قابل جستجو از سال 2٠٠٠ تا جوالی 2٠19 بوده است. در اين چارچوب نخست از طريق 
مطالعات کتابخانه ای مقاالت با اســتفاده از واژه های کلیدی نظیر »جوامع يادگیری حرفه ای«، »يادگیری 
گروهی«، »يادگیری حرفه ای«، »الگوهای جوامع يادگیری حرفه ای« گردآوری شد. سپس، مقاالت مطالعه 
و مدعای آن ها شناســايی گرديد و بر اساس پرسش های مطرح شــده در پژوهش، به استخراج اطالعات 
مربوط به هر يک اقدام گرديد و نوعی از طبقه بندی اطالعات حاصل شــد )مرحله توصیف(؛ در مرحله 
بعد، تحلیل اطالعات برای سازمان دهی و تنظیم مدعاهای پژوهشی صورت گرفت و مقايسه بین الگوها 
انجام شد )مرحله تحلیل(. در اين مرحله، جدولی طراحی شد و اطالعات حاصل از متن های بررسی شده 
بر اساس الگوی تحلیلی پژوهش متشکل از »اجزاء، ابعاد، مراحل و فرايندها«، در آن قرار گرفت تا امکان 
مقايســه مهیا شــود. در مرحله بعد، تالش شد تا ضمن تمرکز بر تفاوت ها و تشابهات، نشان داده شود که 
يک الگوی »کامل تر« چیست و الگوهای مورد بررسی دارای چه کاستی ها و راستی هايی هستند )مرحله 
تفسیر(. در اين مرحله، ضمن پرهیز از تدوين الگوی نظری مقبول، مقايسه الگوهای موجود مبنايی برای 
نشان دادن ويژگی های الگوی مطلوب بوده است. بر همین اساس، در نهايت مالک و شاخص هايی جهت 
ارزيابی و مقايســه الگوها تعیین شد. مالک و شاخص های تعیین شــده از مؤلفه های اساسی يک جامعه 

يادگیرنده بودند که الگوها بر اساس آن ها قضاوت شدند.
در فرايند بررسی های مذکور، گروه پژوهشی به دو طريق از فهم و تفسیر درست، حمايت کرده است: 
اولین طريق آن بود که توصیف، تحلیل و تفسیر را هر يک از اعضا به صورت جداگانه انجام می دادند تا 
در تنظیم نهايی، از اعتبار يافته ها اطمینان داشــته باشــند. دومین طريق آن بود که گروه پژوهشی به نقادی 

دريافت های يکديگر اقدام کردند و شرايطی پديد آمد که گروه از اعتبار يافته ها اطمینان يافت.

یافتهها
 الگوهای جوامع یادگیری حرفه ای

اصواًل مفهوم الگو که با واژه Model نیز از آن ياد می شود ناظر به طرحی ذهنی است که امکان تفکر 
و تأمــل نظری يا عملی را در عرصه ای معین يــا در مورد چیز خاصی فراهم می آورد )باقری، 1389(؛ و يا 
می تواند ابعاد، اشکال و حالت های مختلفی داشته باشد. تأکید بر اينکه يک الگو نه بخشی از دنیای واقعی 
بلکه صرفًا يک بازسازی انسانی است، ما را در درک بهتر دنیای واقعی کمک می کند )َمک کی و کالگی37، 
2٠19(. به صورت کلی تمام الگوها يک ورودی اطالعاتی، يک پردازشگر اطالعاتی و يک خروجی از نتايج 
مورد انتظار دارند. ويژگی های کلیدی در تمام الگوها: ساده سازی فرض هايی که بايد به کار برده شوند، شرايط 
مرزی يا شرايط اولیه ای که بايد تعريف شوند و دامنه کاربردی آنکه بايد تفهیم شود. الگوهای مختلفی که از 
جوامع يادگیری حرفه ای توسط متخصصان حوزه تعلیم و تربیت در برخی از کشورها نظیر آمريکا و کانادا 
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طراحی و پیاده شده، بیشتر آن ها به صورت چهارچوب مفهومی و ذهنی است. زمینه شکل گیری آن ها غالبًا 
بر اساس محورهای مشــخصی مانند مؤلفه ها، عناصر، ويژگی ها، ابعاد، مراحل و سؤاالت اساسی جوامع 
يادگیری می باشد. برخی از الگوها ناظر به چند محور اساسی جوامع يادگیری حرفه ای است، به عنوان مثال 
الگوی باما که ناظر بر اصول تفکر سیستمی و سازمان يادگیرنده پیترسنگه، فلسفه و نظريات دمینگ استوار 
بوده، بر اســاس مؤلفه ها )مأموريت، چشم انداز و ارزش های مشترک، تحقیق جمعی و جهت گیری عملی، 
گروه های همکاری، تعهد به بهبود مستمر و نتیجه گرايی( و سؤاالت اساسی جوامع يادگیری حرفه ای طراحی 
شده است. در خصوص ارتباط نظريه دمینگ و فلسفه آن با سیستم آموزشی و فرايند يادگیری، می توان گفت 
دانش آموزان »مشتريان« فرايند يادگیری هستند )اندرو38، 1994. ص. 31(، معلم يا مدرس به يک »تقويت کنندة 
يادگیری« )ُرمرو- سیمپســون39، 1992. ص 82(، »تأمین کننده«، يک »مدير يادگیری« يا »مربی و مشوق« 
تبديل می شود )اندرو، 1994. ص 31(. الگوی منطقی و مراحل آن بر اساس عناصر )يادگیری، همکاری و 
تعهد به نتیجه يا پیامد( و سؤاالت اساسی جوامع يادگیری حرفه ای طراحی شده است، الگوی آبشاری بر 
اساس مؤلفه های جوامع يادگیری طراحی شده و اجرای آن را در سلسله مراتب گروه های جوامع يادگیری 
نشان می دهد. الگوی تشخیصی که در طراحی آن تلفیقی از مؤلفه ها و عناصر جوامع يادگیری حرفه ای مستتر 
بوده و در قالب چرخه ارائه شده است، ويژگی های جوامع نظیر رهبری حمايت گرا و توانمندساز، مديريت 
دانش و ايجاد شــبکه يادگیری را نشــان می دهد. در الگوی فضای سوم که بر اساس تلفیقی از ويژگی ها و 
مؤلفه های جوامع يادگیری حرفه ای طراحی شده، ويژگی تعامل، ارتباط و مشارکت را در سطحی فراتر از 
مدرســه و بین افراد در نظر گرفته و آن را در ادغام فرهنگ ها جســتجو می کند، فضايی که با در نظر گرفتن 
تنوع فرهنگی، قومی، اقتصادی، اجتماعی و جنسیت می تواند تجربیات حرفه ای و مؤثری را برای مديران، 
مدرسان، معلمان و مربیان، مسئولین و سرپرستان، دانشجويان و دانش آموزان به دنبال داشته و محیط بسیار 
خوبی برای آموزش نومعلمان و مربیان مبتدی باشد. در ادامه به معرفی چهارچوب الگوها پرداخته می شود.

معرفیچهارچوبالگوهایجوامعیادگيریحرفهای
40)PDSA( الگوی باما 

اين الگو که مخفف چهار واژه برنامه ريزی، اقدام، مطالعه )بررســی( و انجام اســت، مشــابه الگوی 
PDCA 41 دمینگ42 اســت و بر اين اصل استوار است: »تنها کیفیت برتر باعث افزايش بهره وری است« 
مشــابه آن در امر آموزش نیز، افزايش کیفیت صالحیت ها و شايستگی های معلمان در تدريس و ارزيابی، 
افزايش بهره وری عملکرد دانش آموزان را به دنبال دارد. همان گونه که پیش از اين بیان شــد منطقی که بر 
چرخه دمینگ حاکم است در الگوی PDSA وجود دارد. همان طور که در شکل 1 مشاهده می شود، الگو 
شامل چهار مرحله مؤثر است، در هر مرحله مانند مراحل دمینگ کارهای مشخصی انجام می گیرد و دارای 

بازخورد است. مؤلفه ها و اجزاء الگو شامل:
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è  پنج مؤلفه قابلیت های شخصی، الگوهای ذهنی، چشم انداز مشترک، يادگیری تیمی و تفکر سیستمی

è  چهار سؤال مهم و اساسی جوامع يادگیری

è  مأموريت، چشم انداز و ارزش های مشترک، تحقیق جمعی و جهت گیری عملی، تیم های همکاری، 
تعهد به بهبود مستمر و نتیجه گرايی.

در اين الگو هدف، به اشتراک گذاری بهترين شیوه های ياددهی- يادگیری، تعیین اهداف و نتايج مورد 
انتظار آموزشی دانش آموزان، ارتباط، همکاری و تعامل بیشتر میان معلمان )هنرآموزان(، مدير و ساير پرسنل 
آموزشــی، تحلیل عملکرد دانش آموزان با بازبینی استانداردهای مربوطه و شناسايی نقاط ضعف و قوت 
دانش آموزان و شناســايی دقیق مشــکالت يادگیری دانش آموزان، استانداردسازی روش ها و تعیین نحوه 
ارزيابی آن ها، انطباق روش های تدريس با نیازهای دانش آموزان پس از بررسی تجارب آموزشی ناموفق، 

انتخاب استراتژی های تدريس جايگزين، يافتن راه حل برای چالش های آموزشی آينده و...است

دانش  آموزان  بدانیم  سؤال دوم: چطور می توانیم 
آن ها را آموخته اند یا می توانند کار انجام دهند؟

سؤال اول: می خواهیم دانش  آموزان چه چیزهایی 
بیاموزند و یا قادر به انجام آن باشند؟

سؤال چهارم: چه کار کنیم اگر دانش  آموزان قباًل 
ان را آموخته بودند؟

ســؤال ســوم: چه کار کنیم اگــر دانش  آموزان 
نیاموختند؟

é طراحی
é برنامه ریزی

é اجرا کردن
é انجام دادن

é اقدام کردن
é تصمیم گیری

é مطالعه

مرحله 1 :

مرحله 3 :

مرحله 4 :

: 4 
حله

مر

é استانداردها / معیارها و انتظارات یادگیری
 Smart شناسایی استانداردها و معیارهایی که اهداف é

را در برمی گیرند.

é بررسی اطالعات مربوط به ارزیابی جهت 
تعیین عملکرد در محدوده نیازهای 

شناسایی شده.

é شناسایی نیازهای اساسی و 
بالقوه دانش آموزان

é مطالعه پژوهش های انحام 
شده در زمینه مورد نیاز

é استانداردها سازی اقدامات مؤثر
é اگر موفقیت آمیز باشد. تمرین را استاندارد کرده و 

استراتژی را برای نتایج بهینه کنید. 

é اگر ناموفق بودید، یک استراتژی دیگر 
را بر اساس یک علت مشخص دیگر 

تعیین کنید.

é برنامه ریزی برای اجرای 
نظریه پیشرفت

é پیاده سازی بهترین 
روش های مبتنی بر پژوهش بر 
اساس دالیل اصلی با توجه به 

برنامه عمل

é نظارت بر اجرای بهترین شیوه های 
آموزش / تکمیل اجرای راهبردهای 
آموزش برای اطمینان از درستی آن

é ارزیابی یادگیری دانش آموزان

é سنجش میزان اثربخشی 
اقدامات

é بررسی تاثیر آموزش ها بر 
دانش آموزان از طریق ارزیابی 

رسمی

é بررسی نتایج ارزیابی دانش آموزان

                                                                                                                                                         PDSA شکل 1.   الگوی جوامع یادگیری حرفه ای 
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 الگوی آبشاری43:
الگوی آبشاری »يک الگوی يادگیری جامعه حرفه ای از باال به پايین است که ضمن آن جريان اطالعاتی 
از معلمان »خبره« به مربیان متوسطه و يا مربیان ابتدايی در سطوح پايین تر انتقال می يابد« )اينِگزی، کواجا 
و ِاَی44، 2٠18(. در اين الگو جوامع گروه های معلمان، مديران و ســاير پرســنل آموزشی بر اساس اهداف 
مدرسه با استفاده از الگو آبشاری به دسته های کوچک تر برای سطوح پايین تقسیم می شوند و اين فرايند در 
کوچک ترين سطح خود که دانش آموزان هستند متوقف می شود )  ُلدونیا، مام لوک-نامان، آِبلز و اِيًلکس45، 
2٠17(. اين الگو سطوح مختلفی از به اشتراک گذاری دانش، فعالیت ها، اهداف، وظايف و کارهای افراد را 
نشان می دهد. »در اين الگو با تعريف سطوح مختلفی از گروه ها اجرای فعالیت ها و برنامه های هر سطح 
به عنوان هدف سطح بعدی تلقی می شود. هرگونه انحراف و ناهماهنگی بین سطوح تأثیر قابل توجهی در 
وضعیت گروه های پايین تر ايجاد می کند. به طورمعمول مدير، معلمان و متخصصان برجسته هدايت ساير 
معلمان گروه را به عهده می گیرند اين افراد پیشرو هستند و مسئولیت مهمی در هدايت، نظارت و رهبری 

سطوح دارند« )مام لوک- نامان، 2٠18(. شکل 2 چهارچوب مفهومی از الگو آبشاری نشان می دهد.

در این سطح اهداف، خطی مشی و سیاست گذاری 
جوامع یادگیری حرفه ای انجام می گیرد.

 هدایت گروه توسط 
معلمان و متخصصان برجسته و پیشرو

در این سطح اهداف، برنامه ها و وظایف خردتر می شود  معلمان و سایر پرسنل علمی سطوح پایین تر
 )از نظرتجربه، مهارت و صالحیت(

در این سطح اهداف جزئی، استراتژی ها و تجربیات تدریس در 
 گروه 2 الی 3 نفره به اشتراک گذاشته می شود، 
 سطوح عملیاتی الگو به شما می رود و می تواند

  به عنوان گروه درس پژوهی فرایند یاددهی- یادگیری 
تا مرحله ارزشیابی و بازخورد انجام گیرد.

جوامع معلمان حرفه ای دریک گروه درسی

پایین ترین سطح الگو است، اجرای فعالیت ها، 
راهبردهای یاددهی، ارزشیابی و بازخورد در این سطح 

انجام می گیرد
دانش آموز دانش آموز دانش آموز

 شکل 2.    جوامع یادگیری حرفه ای در الگو آبشاری )مام لوک نامان، ایلکز، بُندر و هافستین46، 2018(                                                                    

در الگوی فوق،  با توجه به سلسله مراتبی بودن الگو، اجزا و مؤلفه ها در سطوح سلسله مراتب وجود دارند، 
که عبارت است از:

è  مدير و معلمان پیشــرو و خبره، معلمان سطوح میانی )کم ســابقه(، معلمان سطوح پايینی )اولیه(، 
دانش آموزان.
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è  دانش محتوايی
è  تجربه شرکت در کارگاه ها

è  مالکیت محتوايی )تغییراتی که در محتوای کارگاه از نظر فعالیت ها، مثال ها و سبک تدريس ايجاد 
شده است(

è  و مهارت مديريت زمان در طول جلسات آموزشی توسط معلمان خبره

در باالترين سطح الگو نیازها و مشکالت معلمان، دانش آموزان و ساير مسائل مربوط به آموزش بررسی 
می شود، برنامه ريزی و طراحی برنامه ها در اين سطح انجام می گیرد، به عبارتی، اهداف گروه بعدی بدين شکل 
تعیین می شود. در اين سطح به اشتراک گذاری دانش، تجربیات و ديدگاه ها نسبت به سطوح پايین تر در سطح 
بااليی صورت می گیرد. در سطح بعدی نحوه اجرای فعالیت ها و جزئیات آن تعیین می شود، به اشتراک گذاری 
تجربیات، راهبردهای موفق و ناموفق يادگیری صورت می گیرد. هم زمان گروه پیشــرو بر اجرای اهداف و 
فعالیت ها جهت اطمینان از تحقق آن ها گروه های پايین تر نظارت می کنند )مام لوک نامان، 2٠18 ص. 28(. 
ارزيابی عملکرد دانش آموزان، بازخورد برنامه ها و اجرای راهبردهای ياددهی در آخرين سطح )پايین ترين 
سطح( انجام می پذيرد. در عین حال صمیمیت، تعامل و همکاری متقابل بین سطوح و در هر سطح وجود 

دارد. مدير در باالترين سطح قرار دارد و هم زمان نظارت و پشتیبانی از ساير سطوح را انجام می دهد.

 الگوی منطقی47
يکی ديگر از الگوهای جوامع يادگیری، الگو منطقی اســت که تصويری روشــن و ساده از ارتباط بین 
ورودی، سیاست ها، استراتژی ها، فعالیت ها و پیامدها و خروجی های برنامه ارائه می دهد و ابزاری است که 
می تواند در يک نگاه کلی رابطه بین فعالیت ها و دستاوردها و منطق انجام کار را به صورت نمايش گرافیکی 
نشان دهد. اين الگو دلیل کارکرد برنامه را مشخص می کند و توضیح می دهد چرا برنامه ای موفق می شود و 
يا برنامه ای به شکست می رسد، درواقع اين همان جنبه »نظريه برنامه48« يا پايه منطقی الگوی منطقی است 

)ِچن، َپن، موُرسانو و ِترِنر49، 2٠18(.
اجزاء الگو شامل: 1- وردی يا دروندادها: منابعی که برای اجرای برنامه ها مورد نیاز است از قبیل تیم ها، 
زمان بندی برنامه هفتگی جلسات جوامع يادگیری حرفه ای و تعداد آن ها،  اطالعات موردنیاز جهت تصمیم گیری 
برای آموزش تیم ها، چهار ســؤال جوامع يادگیری حرفه ای 2- مفروضات يا پیش فرض ها: مواردی هستند 
که بر پیشــرفت برنامه اثر می گذارند 3- فعالیت ها: اقداماتی هســتند که برای رسیدن به اهداف و انتظارات 
تعیین شــده بايد انجام شــوند. 4- بروندادها: يا خروجی ها نبايد با پیامدها اشــتباه گرفته شوند، خروجی ها 
 Smart محصول مستقیم فعالیت ها هستند. در اين الگو توسعه ارزيابی رايج و متداول، اهداف نوشته شده
برای تیم ها، درگیرکردن دانش آموزان در فعالیت ها، اصالح فعالیت های کالسی توسط معلمان خروجی ها را 
تشکیل می دهند و 5- پیامدها هستند که تغییرات ناشی از اجرای برنامه را نشان می دهند. پیامدها می توانند 
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در کوتاه مدت، میان مدت يا بلندمدت خود را نشان دهند. در منابع و اسناد مختلف به سه نوع اصلی »الگوی 
منطقی« شامل الگوی مبتنی بر نظريه برنامه5٠، مبتنی بر فعالیت ها51 و مبتنی بر پیامدها52 اشاره شده است که هر 
يک برای هدف خاصی طراحی شده و رويکردهای متفاوتی با يکديگر دارند. بر اساس اينکه چه کاربردی 
از الگوی منطقی انتظار می رود نوع مناسب آن را بکار می برند )ايِبنسو53 و همکاران، 2٠19(. شکل شماره 3 
نحوه اجرای جوامع يادگیری حرفه ای، تغییر رويکرد معلمان و موفقیت عملکرد دانش آموزان را در الگوی 
مبتنی بر نظريه برنامه نشــان می دهد. »الگو منطقی جوامع يادگیری حرفه ای طی شــش مرحله پیاده سازی 
می شود و اگر اين زنجیره )الگو مبتنی بر نظريه برنامه کسل54( برای جوامع يادگیری حرفه ای به درستی اجرا 

شود، بهبود آموزش و افزايش يادگیری دانش آموزان را به همراه خواهد داشت« )ادلی55، 2٠14 ص. 4٠(.
در مرحله اول اين زنجیره، توانايی مدير برای فراهم نمودن شــرايط اجرای جوامع يادگیری حرفه ای 
است و نقش مهمی در اجرای موفقیت آمیز الگو دارد و شامل مراحل 1 و 2 در زنجیره الگوی منطقی است. 
تیم ها، انتظارات، امکانات مورد نیاز، جلسات و تعداد آن ها، برنامة هفتگی برگزاری جلسات و تعداد آن، 
افراد تیم ها، استانداردها و... برنامه ريزی می شود. در مرحله دوم از نظريه برنامه الگو منطقی جوامع يادگیری 
حرفه ای، در خصوص همکاری های حرفه ای اســت که درون گروه ها صورت می گیرند. اين مرحله شامل 
گام های 3 تا 4 در زنجیره الگو منطقی است. مرحله سوم گام های تأثیرگذار در نظريه برنامه را نشان می دهد 
که در واقع نتايج و تحقق پیامدهای مورد انتظار هستند؛ به طور خاص، تغییرات صورت گرفته در عملکرد 

معلم و تغییر در دستاوردهای دانش آموزان را نشان می دهد.

بزرگ سالی

اثرات

3 2 1

4 5 6

 تمرکز روی
  4 سوال جوامع 

 یادگیری 
حرفه ای 

é ضرورت یادگیری موارد توافق شــده 
توسط معلمان

é طراحی و اجــرای ارزیابی های رایج 
متداول 

é درگیر کردن دانش آموزان در آموزش
é بحث و گفتگــوی معلمان در مورد 4 

سوال جوامع یادگیری حرفه ای  
é تبادل ایده های آموزشی معلمان

é سطح باالتری از موفقیت دانش آموزان
é فرهنگ همکاری

é به اشتراک گذاری تصمیم گیری میان 
معلمان و کارکنان  اجرایی

é گفتگوی انعکاسی

é تیم هــای از برنامه ها و راهنمایی های 
تهیه شده پیروی می کنند

é تیم ها به وســیله انجام کار با یکدیگر 
فرا می گیرند. 

é مدیران پشتیبانی و تخصص کافی برای 
تیم فراهم می کنند.

é معلمان به راحتی در مورد 4 ســوال 
PLC همکاری می کنند و از یکدیگر یاد 

می گیرند.

é بیشتر دانش آموزان بحث و گفتگوهای 
کالس درس رو دریافت می کنند.

é زمان بندی برنامة  هفتگی
é سطوح باالیی از اثربخشی معلمان

é موفقیت بیشتر دانش آموزان در 
کالس درس

é تیم های معلمان
é زمان بندی برنامة  هفتگی

é برنامه ها و دستورالعمل های تیم
é 4 سوال جوامع یادگیری حرفه ای

é تصمیم گیری آموزش تیم ها بر اساس 
اطالعات

é توسعه ارزیابی های رایج متداول
é تعیین اهداف Smart برای تیم ها 

é درگیر کردن دانش آموزان
é اصالح فعالیت های کالسی توسط 

معلمان

 شکل 3.   الگوی منطقی جوامع یادگیری حرفه ای )اینسورث و ویگوت56، 2006؛ کانزمیس و اونیل57، 2002؛ دوفور، دوفور، ایِکر و ِمنی، 2006(
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 جدول 1.   اجرای مراحل اصلی الگوی منطقی جوامع یادگیری حرفه ای                                                                                                                                                         

شرایط ایجادشدههمکارینتایج

مراحل 1 و 2 از الگوی منطقیمراحل 3 و 4 از الگوی منطقیمراحل 5 و 6 از الگوی منطقی

بهبود عملکرد 
دانش آموزان

اجرای 
فعالیت های 

آموزشی

به اشتراک گذاری 
فعالیت های 

آموزشی

4 سؤال جوامع 
یادگیری حرفه ای

توسعة حرفه ای 
مورد نظر

برنامه ها و 
راهنماها و 

انتظارات

تیم ها و زمان 
برگزاری جلسات

 الگوی تشخیصی58
در اين الگو ترکیبی از آموزش بزرگ ساالن و يادگیری افقی59 مطرح است. در يادگیری افقی  که برای 
شکل خاصی از يادگیری استفاده می شود؛ شیوه تبادل دانش »به صورت عملکردی« و در حین همکاری 

و میان اعضا انجام می گیرد
)ُهرَوت، سیمون و ُکَوکس6٠، 2٠15(. در اين محیط مهارت های معلمان اغلب واضح و مشخص نیستند 
و در خالل فرايند تدريس توســعه می يابند: و اين همان موضوع يادگیری در محیط کار اســت )ســازمان 
همکاری های توسعه اقتصادیOECD( 61(، 2٠٠5(. بر اساس نظريه يادگیری بزرگ ساالن که يادگیری افقی 
را حمايت می کند، بزرگ ســاالن يادگیرندگانی خود-راهبر هستند و معمواًل تنها مواردی که موردنیازشان 
هست را فرامی گیرند، به عبارت ديگر محرک يادگیری در بزرگ ساالن مواجه شدن با مشکالت است. آن ها 
زمانی که در مورد مهارت، دانشی و يا تخصصی احساس نیاز کنند آن را فرامی گیرند. )ُهرَوت و همکاران، 

.)2٠15
در يادگیری افقی مسئولیت های بیشتری به جامعه محول می شود، چراکه خود-ارزيابی و انعطاف پذيری 
اساس فرايند يادگیری افقی را تشکیل می دهند. اين فرايند از طريق يادگیرِی همکارانه تعريف می شود و 

توانمندسازی از
وجوه مهم آن اســت. يادگیری افقی عمدتًا ابزاری برای مديريت دانش محسوب می شود. در ترکیب 
يادگیــری افقی، نظريه يادگیری بزرگ ســاالن و همین طور يادگیری در محل کار هــدف، ايجاد يک ابزار 
تشــخیصی برای ارزيابی فرهنگ ســازمانی مدارس و يک ابزار روش شناختی برای تسهیل يادگیری در 
محل کار برای معلمان بزرگ سال در مدارس است )نولز، هولِتن و سوانِسن62، 2٠٠5(. در جوامع يادگیری 
حرفه ای با تأکید بر تعیین اهداف قابل اندازه گیری سعی بر اين است که تضمین کند تجربه يادگیری بر اساس 
مشکالت جاری است و اين موضوع برای يادگیرنده اهمیت دارد، بدين معنی که يادگیرندگان مسائلی را 
ياد می گیرند که در ارتباط با آن مشــکل دارند. در اين جوامع فرهنگ همکاری شــامل روحیه همکاری و 
به اشتراک گذاری دانش است، بنابراين مفهوم جوامع يادگیری حرفه ای نظريه های يادگیری افقی، يادگیری 
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بزرگ ســاالن و يادگیری در محل کار را در برگرفته و حمايت می کند. بر اين اســاس اســلیگرز، ِدن براک، 
ِوربِیســت، مولِنار و ديلی63 )2٠13( الگويی از جوامع يادگیری حرفه ای )چندبعدی و چند سطحی(  ارائه 
کردند. اين الگو سه صالحیت را نشان می دهد: صالحیت های انسانی64، بین فردی65  و سازمانی66 که برای 

توسعه جوامع يادگیری حرفه ای مورد نیاز است )شکل 4(.

صالحیت های انسانی

که
شب

ت 
حی

صال

صالحیت های  سازمانی

 جوامع 
 یادگیری
 حرفه ای

ت های بین فردی
صالحی

دانستن

 باور
 داشتن

درک 
کردن

عمل 
کردن

پیشگیرانهمداخله گر 

مدیریت 

 رهبری دانش
حمایتی و 
توانمند ساز

 انعکاس پذیری
تفکر 

سیستمی

اعتماد داشتن 

و بازبودن
شبکه هاایحاد و حفظ 

خود آموزی و 

آموزش فراتر

دیدگاه یادگیری - 
 

فراگیر محور

 شکل 4.   الگوی تشخیصی )اسلیگرز و همکاران، 2013(                                                                                                                                                         

مؤلفه چهارم يعنی ظرفیت شبکه توسط هوو، ِکِوَکس و سیمون به الگو اضافه شد. با اضافه شدن يک 
مؤلفه، ابعاد اصلی الگو شامل صالحیت های انسانی، بین فردی، سازمانی و شبکه است؛ ابعاد فرعی )9 
بعد فرعی( برای درک عمیق الگو و تعیین مرزهای عملکردی هريک از ابعاد اصلی مشخص شده است 
)4 بعد اصلی(؛ مرکز الگو جامعه يادگیری حرفه ای است همراه با فرايند دانستن، درک کردن، باورداشتن 
و عمل کردن که آن را به يک الگوی پويا تبديل کرده اســت، يعنی اعضای اين جامعه با باور نســبت به 
جامعه يادگیرنده، ضمن يادگیری و درک و عملی کردن آموخته های خود آن را به يک الگوی پويا مبدل 
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می سازند. بعد فرعی خودآموزی و آموزش فراتر بیانگر مفهوم يادگیری – خودراهبر است، به اين ترتیب 
تحلیل نیازها و شکاف های يادگیری افراد در اين الگو در نظر گرفته شده و حمايت می شود. بعد فرعی 
ديگر يعنی مداخله پیشگیرانه، همان انجام اقدامات پیشگیرانه است، ابعاد فرعی صالحیت های انسانی 

تشکیل می دهد.
صالحیت های میان فردی از يک ســو به معنی فضای اعتماد و بازبودن در محیطی اســت که امکان 
تســهیم دانش و همکاری وجود داشته باشد و از ســوی ديگر به معنی فرهنگ بازتاب پذيری است که 
در واقع به بحث بررســی مداوم تجارب اشــاره می کند و هردو، بعد فرعی صالحیت های میان فردی را 
پوشش می دهند. اعتماد داشتن، پذيرا بودن نسب به تعامل با ديگران، همکاری و تسهیم دانش، واکنش 
و بازخورد به ديگران در ارتباط با تجربیات و دانش به اشتراک گذاشته شده از مصاديق صالحیت های 
میــان فردی در يک جامعه يادگیرنده حرفه ای اســت. صالحیت های ســازمانی مفهوم جوامع يادگیری 
حرفه ای را به سطحی رسمی و ساختاريافته تر سوق می دهد و به ابعاد مديريت دانش )شامل گردآوری، 
به اشــتراک گذاری و استفاده از اطالعات در سراسر سازمان(، رهبری حمايتی و توانمندساز می پردازد 
که اساس تعهد و ديدگاه سازمانی يادگیری-و يادگیرنده محوری است و در تعامل میان همکاران شکل 
می گیرد. در نهايت مؤلفة صالحیت شــبکه به معنای يک رويکرد تفکر سیســتمی،  شــناخت نقش های 
متفاوتی که در کل سیســتم قرار دارد، توانايی هماهنگی، تقويت و حفظ شــبکه و اشاره به مهارت های 

کار با يادگیری شبکه ای است.
در اين الگو، رويکرد جوامع يادگیری حرفه ای بیشتر يادگیری محور، يادگیری خودراهبر، خودآموزی 
و يادگیری شبکه ای است؛ هدف الگو توسعة ظرفیت های جامعه يادگیری حرفه ای در کنار فرايند چرخه 
جامعه يادگیری حرفه ای شــامل: ســازمان دهی تیم ها، هنجارهای تیم،  تشکیل جلسات، حفظ اشتیاق و 
ارزيابی کارهای گروهی اســت. در مورد فرايند اجرا، مراحل آن بر اســاس فرايند دانستن، درک کردن، 
باورداشــتن و عمل کردن اســت. با تأکید بر تعیین اهداف قابل اندازه گیری، تحلیل نیازها و شکاف های 
يادگیری افراد در مرحله دانســتن انجام می گیرد، در مرحله درک کردن، بررســی مداوم تجارب در عین 
اعتماد داشــتن، پذيرا بودن نســب به تعامل با ديگران، همکاری و تســهیم دانش، واکنش و بازخورد 
به ديگران در ارتباط با تجربیات و دانش به اشــتراک گذاشته شــده صورت می گیرد؛ ســپس در مرحله 
باورداشتن که پس از مرحله درک کردن اتفاق می افتد، گردآوری، به اشتراک گذاری و استفاده از اطالعات 
در سراســر سازمان/ مدرسه در قالب مديريت دانش انجام شــده و با رهبری حمايتی و توانمندساز که 
اســاس تعهد و ديدگاه ســازمانی يادگیری- و يادگیرنده محوری است و در تعامل میان همکاران انجام 
می پذيرد باور افراد شــکل می گیرد؛ در مرحله عمل کردن همراه با رويکرد تفکر سیســتمی و شــناخت 
نقش های متفاوتی که در کل سیستم قرار دارد و هماهنگی ها، شبکه يادگیری حفظ و تقويت می شود، و 

در نهايت در اين مرحله فرد مهارت کار در شبکه يادگیری را به دست می آورد.



فصلنامه نوآوری های آمـوزشـی

بسترها و مبانی نظری شکل گیری جوامع یادگیری حرفه ای: الگوهای جوامع یادگیری و مقایسه آن ها

ی
لم

 ع
یة

شر
ن

71
 ë 74 شمارة
 ë سال نوزدهم
ë 1399 تابستان

 الگوی فضای سوم )3PEx( 67 در جوامع یادگیری
هــدف اين الگو ايجاد فضايی اســت که بتوانــد اين امکان را برای معلمــان و هنرآموزان بدو 
اســتخدام فراهم کند تا آن ها بتوانند در محیط واقعی از راهنمايی افراد باتجربه اســتفاده کنند و از 
ســوی مديران حمايت شــوند. »الگوی فضای ســوم که پیچیدگی عوامل درگیر در تجربه يادگیری 
حرفه ای را نشان می دهد، در عین مذاکره و بحث درباره ارتباطات حرفه ای چندبعدی، دربرگیرنده 
جنبه های فرهنگی و ديگر عناصر تأثیرگذار بر دانشــجو معلمان، سرپرســتان دانشگاه، معلمی ناظر/ 

راهنما و کارکنان پشــتیبانی نیز می باشد.« )ِبرادلی و همکاران، 2٠19(
»جامعه يادگیری که به عنوان يک مشــخصه اصلی در الگوی 3PEx اســت، برای پشــتیبانی از 
مذاکره درباره تعامالت در يک ناحیه همپوشــانی در فضای ســوم ايجاد می شود؛ جايی که دانشجو 
معلمان، سرپرســتان دانشــگاه، مربیان معلمان و کارمندان پشــتیبانی همه در حال تعامل هســتند و 
ادغام دانشگاه و مدرسه/ محیط ها و فرهنگ های اولیه کودکی اتفاق می افتد. اين الگو نشان می دهد 
که زمینه اين تعامالت ممکن اســت توسط قوانین دولت، معیارهای کیفیت تدريس، و سیاست های 
آموزشــی )ذکرشــده در باالی نمودار( هدايت شــوند« )آنگســتروم68، 2٠٠4، ويلیامز،2٠14(. اين 
فرآيند بر پايه شــراکت های مبتنی بر همکاری ســازمانی )شکل 5( با يک هدف مشترک که ارتقای 
حرفه ای معلمان اســت، انجام می شــود )برادلــی و همکاران، 2٠19(. در ايــن الگو انتظار می رود 
کــه در جامعــه يادگیری، رهبران ســازمان ها، معلمان، راهنماها و سرپرســتان بــرای ارتقای میزان 
مشــارکت، تالش کنند. يک جنبه مهم الگوی  3PEx، ادغام فرهنگ های مختلف سازمانی دانشگاه 
و مدارس/ مراکز آموزشــی کودکان با ديدگاه های فرهنگی، ارزش ها و انتظارات دانشــجو معلمان، 
در جامعه يادگیری است. روابط موجود در اين جامعه، پیچیده، چندوجهی و چنداليه بوده و شامل 
دانشــجو معلمان و معلمان مدرسه/کودکستان، معلمین ناظر، مربیان راهنمای معلمین، دانش آموزان 
مدرســه، مديران و والدين می شود )جانسون69 و همکاران،  2٠15(. زاگِنر7٠ )2٠1٠(، باور دارد در 
فضای تلفیقِی ســوم با توجه به عدم ارتباط میان اجزاء دانشگاه و مدرسه، در آموزش اولیه معلمان 
می توان اين ارتباط را ايجاد کرد )آلن، آمبروِســتی و تارنر71، 2٠13(. »در فضای ســوم مفهوم »هم 
سطح ســازی« زمانی صورت می گیــرد که گیرد که افراد فارغ از جايگاه شــغلی خود، به يک میزان 
مشارکت داشته باشند« )ِپین و زاگِنر72، 2٠17؛ زاگِنر، ِپین و ِبريکو73، 2٠15(. الگو  3PEx که مبتنی 
بر يک فرهنگ تعلق اســت، برای ديدگاه های مختلف ارزش قائل است، تفاوت های فرهنگی را به 
رسمیت می شناسد، برای غلبه بر چالش های فرهنگ های مختلف سازمانی تالش می کند و همچنین 
فــرض می کند که هدف همه طرف ها و گروه ها ايجاد بهترين فضای يادگیری ممکن و دســتیابی به 

نتايج خوب است.
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فضای سوم

محیط دانشگاه
)در تئوری و عمل(

 نظریه های آموزش 
و یادگیری

 نظریه های آموزش 
و یادگیری

محیط مدرسه
)در تئوری و عمل(

قوانین دولت، استانداردهای کیفیت آموزش و سیاست های آموزشی 

روابط حرفه ای پیچیده و چندبعدی معلمین پیش از )محلی یا بین المللی(روابط حرفه ای پیچیده و چندبعدی

تعلیم معلم و
تعلیم همتایان

 انتظارات 
فرهنگی

ارزیابی عملکرد

 ارزش های 
فرهنگی

شراکت مبتنی
بر همکاری

 دیدگاه های 
فرهنگی

عوامل اجتماعی - 
اقتصادی

 توسعه فلسفه 
تدریس و آموزش

تجربه قبلی، 
پیش تصورات و عقاید 

پیشین و سازگاری

 رخنه های موجود 
بین تئوری و عدل

 انگیزه 
و ابتکار عمل

 تغییر دیدگاه 
L&T در رابطه با

 برداشت های معلمین 
از هویت حرفه ای خود

 تصمیم گیری 
حرفه ای

حوزه انضباطی؛
موضوعات درسی و

استراتژی های
آموزشی

برنامه  درسی
 و برنامه  درسی

 پنهان

پیشینه و فرهنگ 
معلمان پیش از خدمت

جامعه یادگیری حرفه ای

فضای سوم در تجربه حرفه ای: ادغام فرهنگ ما در یک مدل جامعه یادگیری حرفه ای

فرهنگ مدرسه

معلم / ناظر
دانش آموزان مدرسه
 مسئول هماهنگی 

بین شرکا
)مدیر و مرکز(

پیشینه فرهنگی
راهنمایی و هدایت

فرهنگ دانشگاه
اساتید و مدرسین

 )دانشگاهی(
سرپرست دانشگاه
 مسئول هماهنگی 

بین شرکا
)مدیر و مرکز(

پیشینه فرهنگی
راهنمایی و هدایت

ارزیابی

 ارزش های ذکر شده
و ذکر نشده

استانداردها و سیاست ما
محیط اقتصادی - اجتماعی

حجم کار مطالبه شده

ارزیابی

 ارزش های ذکر شده
و ذکر نشده

استانداردها و سیاست ما
محیط اقتصادی - اجتماعی

حجم کار مطالبه شده

 شکل 5.    شراکت مبتنی بر همکاری سازمانی                                                                                                                                                  

 ارزیابی الگوها
همان گونه که در شرح الگوها بیان شد،  همه آن ها از اجزاء و عناصری تشکیل شده اند، دارای مراحلی 
هستند که منطقی بر اجرای آن ها حاکم بوده است و برگرفته از اصولی هستند؛ تفاوت آن ها بیشتر در تعداد 
اجزاء و عناصر تشــکیل دهنده، مراحل و نوع منطق حاکم بر فرايند است. اما درعین حال هدف همه آن ها 
توســعه فرهنگ همکاری، تعامل و مشــارکت میان اعضای گروه، کاهش انزواطلبی افراد، تسهیم دانش و 
تجربیات، توسعه صالحیت و شايستگی های فردی و بهبود عملکرد اعضای گروه، توسعه فرهنگ کار تیمی، 
توسعه فرهنگ رهبری حمايتی و مشارکتی، ايجاد شبکه های يادگیری، گسترش درک تفکر سیستمی اعضای 
گروه، بهبود نتايج عملکرد دانش آموزان و ... است. در تمام الگوهای موجود ابعاد، مؤلفه ها و عناصر کلیدی 
جوامع يادگیری وجود دارند،  ويژگی های مهم جوامع يادگیری حرفه ای بر همه آن ها حاکم اســت؛ با اين 

وجود نحوه شکل گیری جوامع و اجرای آن در الگوها متفاوت است.
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در مجموع می توان گفت الگوهای جوامع يادگیری حرفه ای تأکید بر جامعه يادگیرنده ای دارند که طی 
آن يادگیری مشارکتی و حرفه ای اتفاق افتد، ماهیت الگوهای جوامع يادگیری حرفه ای به گونه ای است که 
تعامل، همکاری و مشارکت میان اعضا بايد وجود داشته باشد، به عبارت ديگر تقابل و مشارکت در آموزش 
و يادگیری از مؤلفه های مشترک در همه الگوهای جوامع يادگیری است، از طرفی انتقال دانش، مهارت و 
تجربیات از ويژگی های مشترک الگوهاست، ارتقاء و توانمندسازی اعضا )معلمان، هنرآموزان، مربیان، مدير، 
معاونین، سرپرســت، نومعلمان، نوهنرآموزان، مشاوران و...( در پیاده سازی مراحل الگوها مستتر است اما 
میزان توانمندسازی و ارتقاء بستگی به عواملی مانند نحوه اجرا، به اشتراک گذاری دانش، مهارت و تجربیات، 
میزان مشــارکت اعضا و حمايت رهبر جامعه دارد. در ادامه به منظور قضاوت و ارزيابی از آنچه در مورد 
الگوها با توجه به ويژگی ها، مؤلفه ها و فرايند بیان شــده و هم چنین جوامع يادگیری حرفه ای؛ پنج مالک و 
شاخص مهم شامل: به اشتراک گذاری دانش، فرهنگ مشارکت و همکاری، تمرکز بر يادگیری جمعی، رهبری 
توانمندساز و حمايتگرانه، نظارت و بازخورد مستمر که از نشانگان اساسی جوامع يادگیری حرفه ای می باشد 
جهت مقايســه و ارزيابی آن ها در نظر گرفته شــده و بر اساس آن ها مورد بررسی قرار می گیرند و درنهايت 
الگويی که پنج شاخص تعیین شده را در سطوح باال داشته باشد می توان گفت مناسب ترين الگو برای ايجاد 

جوامع يادگیری حرفه ای است.

 ارزیابی الگوها بر اساس شاخص ها

 شاخص به اشتراک گذاری دانش:
è الگوی باما )PDSA(: با توجه به فرايند اجرا و مؤلفه هايی که برای هريک از مراحل مشخص شده 
است، تبادل دانش و به اشتراک گذاری آن به طور مستمر بین اعضای جامعه انجام می شود؛ معلمان 
برای تحقق اهداف تعیین شــده در جهت تأمین نیازهای بالقوه دانش آموزان، مطالعه و دانش افزايی 
می کنند و سپس نتايج آن را در جلسات به اشتراک می گذارند، در زمینة شیوه های ياددهی- يادگیری 
نیز سعی می کنند بهترين استراتژی های آموزشی را با يکديگر به اشتراک بگذارند؛ بنابراين شاخص به 

اشتراک گذاری دانش در سطح بااليی انجام می گیرد.

è الگوی آبشاری: در اين الگو در هريک از سطوح سلسله مراتب به اشتراک گذاری دانش میان اعضای 
هر سطح جريان دارد، متن ها به اشتراک گذاری دانش بین سطوح معلمان )معلمان پیشرو با معلمان 
سطوح میانی و ابتدايی( به شکل محدودتری صورت می گیرد، به عبارت ديگر به اشتراک گذاری دانش 
در سطح معلمان خبره و پیشرو بسیار تخصصی تر است تا معلمانی که در سطوح ابتدايی و يا میانی 
هستند. دانش تخصصی به اشتراک گذاشته شده در سطح ابتدايی رقیق تر است، اما در عین حال تسهیم 

دانش میان اعضای آن وجود دارد.
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è الگوی منطقی: بر اســاس مراحلی که برای اين الگو تعريف شده است به اشتراک گذاری دانش در 
سطح بسیار خوبی به صورت تبادل تجربیات و ايده های آموزشی و اشتراک گذاری تصمیم گیری، وجود 
دارد. معلمان همانند الگوی باما ضمن بررسی سؤاالت اساسی جوامع يادگیری حرفه ای، در مورد نتايج 
مورد انتظار دانش آموزان مفروضاتشان را به اشتراک می گذارند. آن ها همچنین فعالیت های آموزشی، 
نتايج مطالعاتشان و مشاهداتشان در ارتباط با مشکالت يادگیری دانش آموزان و دانش های جديد را 
با يکديگر به اشــتراک می گذارند. می توان گفت میزان به اشتراک گذاری دانش در سطح بسیار خوبی 

جريان دارد.

è الگوی تشــخیصی: از آنجا که يادگیری افقی در اين الگو نقش مهمی دارد و عمدتًا ابزاری برای 
مديريت دانش محسوب می شود، از اين رو مديريت دانش به عنوان يک مؤلفه الگو به شمار می رود. 
مديريت دانش از ابعاد صالحیت های بین فردی اســت و محیطی را ايجاد می نمايد که در آن امکان 
تســهیم دانش برای اعضا ايجاد می گردد. در اين الگو به اشــتراک گذاری دانش نیز در سطح وسیعی 

صورت می گیرد.

è الگوی فضای ســوم: به اشــتراک گذاری دانش به صورت گســترده و فرا مدرسه ای میان جامعه ای 
چندوجهی که اعضای متشکل از کارکنان )مدرسان، مديران، معلمان، مربیان، معاونان، والدين دانش 
آموزان، مشــاوران، نومعلمان نومربیان و...( دانشگاه و مدرسه است انجام می گیرد. تسهیم دانش در 
فضايی که روابط حرفه ای پیچیده و چند اليه دارد بسیار وسیع تر است. محیطی که دربرگیرندة تنوع 
فرهنگی، قومی و ارزشــی و تکثر ديدگاه ها اســت و می تواند غنی از دانش ها، تجربیات، ايده ها و 

فعالیت هايی باشد که به اشتراک گذاشته می شود.

 شاخصفرهنگمشاركتوهمكاری
è الگوی باما )PDSA(: از آنجا که اين الگو برگرفته از ســازمان يادگیرنده پیتر ســنگه اســت، 
اســاس کار سازمان يادگیرنده همکاری با يکديگر است تا بتوانند در سايه اين همکاری تغییر 
يافته و رشد کنند. همچنین تدوين استانداردهای آموزش و يادگیری مستلزم همکاری و تعامل 
اعضای جامعه يادگیری می باشد، نتايج عملکرد دانش آموزان و معلمان که به دنبال پیاده سازی 
بهترين شــیوه های آموزشی و اجرای اقدامات مؤثر معلمان اســت می تواند میزان مشارکت و 
همکاری اعضا را نشــان دهد. بنابراين می توان گفت شاخص فرهنگ مشارکت و همکاری در 

اين الگو وجود دارد.

è الگوی آبشــاری: در اين الگو فرهنگ مشــارکت و همکاری با توجه به سطوح سلسله مراتبی 
آن محدود به هر سطح و میان اعضاء آن است، و موفقیت عملکرد در هر سطح از طريق میزان 
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مشارکت و همکاری بین اعضای آن مشخص می شود. اما میان اعضای سطوح خبرگان با میانی 
و ابتدايی مشــارکت و همکاری بســیار کم و ناچیز است. بنابر اين میزان مشارکت و همکاری 

در اين الگو نسبت به الگوهای ديگر محدودتر است.

è الگوی منطقی: ماهیت بیشتر فعالیت ها در اين الگو به صورت تیمی است، معلمان با استفاده از 
کار تیمی از يکديگر فرامی گیرند، آموزش می بینند و تبادل نظر می کنند، همچنان که ماهیت کار 
تیمی مســتلزم همکاری و تعامل میان اعضاء می باشد، همچنین عالوه براين، از مؤلفه های مهم 
الگو برخورداری از فرهنگ همکاری اســت. در نتیجه فرهنگ مشارکت و همکاری در الگوی 

منطقی از سطح بااليی برخوردار است.

è الگوی تشخیصی: مبانی نظری اين الگو يادگیری افقی است. در يادگیری افقی صالحیت های 
انســانی و بین فردی که از ابعاد اصلی الگو بشــمار می رود، مســتلزم داشــتن روحیه و فرهنگ 
همکاری اســت. معلمان در ســايه اعتماد داشتن و پذيرفتن ديگران می توانند با همکاران خود 
تعامل و مشــارکت داشته باشــند، همچنین يادگیری بزرگ ســاالن که يادگیری افقی را حمايت 
می کند فرايند يادگیری از طريق يادگیری همکارانه تعريف می شــود و شــکل می گیرد، بنابراين 

فرهنگ مشارکت و همکاری در سطح بااليی در اين الگو جريان دارد.

è الگوی فضای سوم: در جامعه يادگیری که بر اساس اين الگو شکل می گیرد، تعامل میان حوزه 
گســترده ای از اعضاء که ترکیبی از دانشــگاه و مدرسه است ايجاد می شود، اما زمینه مشارکت 
و همــکاری بــه دلیل ادغام فرهنگ های مختلف، ديدگاه هــا و ارزش ها با توجه به عدم ارتباط 
میان دانشــگاه و اجزاء مدرســه-محور پیچیده اســت. به صورت ايده آل اگر همکاری و تعامل 
افراد فارغ از جايگاه شغلی خود انجام گیرد و همه اعضاء به يک میزان مشارکت داشته باشند 
می توان گفت فرهنگ مشــارکت و همکاری در سطح بااليی در الگو اجرا می شود. اما در عمل 
مشــارکت و همکاری میان اعضايی با اين وســعت و تنوع فرهنگی، قومی، نژادی و اجتماعی 
با چالش های زيادی همراه اســت زيرا اعضا برای رســیدن به پذيرش فرهنگی نیاز به چالش 
کشــیدن جدی فرضیات و باورهای قبلی خود دارند و زمانــی که در عمل با اين تنوع روبه رو 
می شــوند؛ در تعامل و مشــارکت، يک يا چند طرف بايد باورها و عملکردهای خود را تغییر 

دهند يا تعديل کنند.

 شاخصتمركزبریادگيریجمعی
با توجه به ماهیت جوامع يادگیری حرفه ای، يادگیری جمعی در ســطح بااليی در تمام الگوهای مورد 

اشاره انجام می گیرد.
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 شاخصنظارتوبازخوردمستمر
è الگوی باما )PDSA(: نظارت و بازخورد مستمر همچنان که پیش تر نیز بیان شد از مؤلفه های مهم 
اين الگو بشمار می رود. نظارت و بازخورد در قالب فعالیت های: سنجش میزان اثربخشی اقدامات، 
بررســی نتايج ارزيابی دانش آموزان، بررســی تأثیر آموزش ها بر دانش آموزان از طريق ارزيابی های 
رســمی و ارزيابی يادگیری دانش آموزان انجام می گیرد؛ لذا سطح بااليی از سنجش و ارزيابی را در 

بردارد.

è الگوی آبشــاری: در اين الگو ارزيابی عملکرد دانش آموزان و بازخورد برنامه ها و فرايند اصالح 
آموزش و يادگیری در پايین ترين سطح که دانش آموزان هستند انجام می پذيرد.

è الگوی منطقی: نظارت و بازخورد مستمر در مراحل سوم و چهارم الگو به شکل ارزيابی های رايج 
و متداول انجام می شــود. اين مراحل گام های تأثیرگذار در الگو می باشند که در واقع نتايج و تحقق 
پیامدهای مورد انتظار هســتند و به طور خاص، تغییرات صورت گرفته در عملکرد معلم و تغییر در 

دستاوردهای دانش آموزان را نشان می دهند.

è الگوی تشخیصی: با توجه به فرايند چرخه ای بودن الگو و وجود مؤلفه هايی نظیر تفکر سیستمی 
و ديدگاه فراگیر محور هم چنین محــوری بودن نقش دانش آموزان؛ ارزيابی عملکرد دانش آموزان و 
بازخورد مستمر در فرايند چرخه مستتر می باشد. در تفکر سیستمی، ارزيابی عملکرد اجزاء سیستم و 

بازخورد و اجرای فرايند اصالح و بهبود سیستم از عناصر اصلی اين تفکر می باشند.

è الگوی فضای سوم: در اين الگو به دلیل وسعت جامعه يادگیری و اعضای آن؛ پیچیدگی و چندبعدی 
بودن فضا و چالش هايی که در اجرا وجود دارد، ارزيابی از عملکرد، بازخورد و نظارت مســتمر به 

شکلی که در الگوهای ديگر است انجام نمی پذيرد.

 شاخصرهبریتوانمندسازوحمایتگرا
è الگوی باما )PDSA(: همان طور که پیش تر نیز بیان شد منطق حاکم بر اين الگو فلسفه دمینگ 
اســت، دمینگ در توصیف مشخصات يک رهبر، دســتورالعمل هايی را برای مديران، معلمان و 
مربیان که بخواهند از فلسفه و اصول او در فرايندهای آموزشی پیروی کنند، مشخص کرده است. 
بر اســاس نظريه های او، رهبر يک مربی و مشاور است فردی است که تفاوت های میان افراد را 
درک و آن ها را به يادگیری مستمر تشويق می کند و باور داشت که رهبر با بخش هايی از سیستم 
که از او تبعیت می کنند تعامل دارد. هرچند که به صورت صريح و روشــن در مؤلفه های الگو به 
آن اشاره نشده است و در مراحل الگو نیز مشاهده نمی شود، اما حمايت و پشتیبانی رهبر مطابق 

با منطق الگو انجام می گیرد.
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è الگوی آبشــاری: در اين الگو مدير در باالترين سطح قرار دارد و در عین حال نظارت و پشتیبانی 
الزم را از ساير سطوح را انجام می دهد. به عبارتی ديگر رهبری حمايت گرانه و توانمندساز در اين الگو 

بیشتر وظیفه حمايتگری و پشتیبانی را عهده دار است تا توانمندسازی.
è الگوی منطقی: بر اساس مراحل و مؤلفه های الگو، توانايی و نقش مدير )رهبر( برای فراهم نمودن 
شرايط اجرای جوامع يادگیری حرفه ای و همچنین اجرای موفقیت آمیز آن بسیار مهم است. مديران 

با تدارک متخصصان جهت آموزش اعضاء حمايت خود را نشان می دهند.
è الگوی تشخیصی: تنها الگويی است که به صورت صريح و روشن در مؤلفه های الگو به اين شاخص 
مهم اشاره کرده است و آن را که يکی از ابعاد صالحیت های سازمانی می داند و در پیاده سازی الگو 

به آن پايبند است.
è الگوی فضای سوم: با توجه به شرايط تشکیل الگو و میزان گستردگی جامعه و اعضای آن، پیچیدگی 
و چندوجهی بودن فضای آن همچنین مؤلفه های الگو،  رهبری توانمندساز و حمايت گرايانه به صورتی 
که در الگوهای ديگر جوامع به آن اشاره شده است در اين الگو وجود ندارد. اما بر اساس شواهد، و 
موقعیت الگو قطعًا رهبری آن در سطح گسترده تری و با مشارکت اعضاء جامعه )مدرسه و دانشگاه( 

انجام می گیرد. هرچند که در مؤلفه های الگو نیامده و به صورت روشن مشخص نشده است.

بر اساس شاخص های مورد بررسی )مطابق با جدول 1(، تمام الگوها شاخص به اشتراک گذاری دانش 
را در سطح بااليی نشان می دهند و تنها الگوی آبشاری به دلیل سلسله مراتبی بودن اشتراک گذاری دانش بین 
سطوح با محدوديت همراه است. در تمام الگوها شاخص فرهنگ مشارکت و همکاری جريان دارد،  به ويژه در 
الگوهای باما، منطقی و تشخیصی سطح بااليی از فرهنگ مشارکت و همکاری میان اعضاء وجود دارد ولی در 
الگوی فضای سوم به دلیل تنوع عوامل فرهنگی، قومی، اقتصادی–اجتماعی مشارکت و همکاری با چالش هايی 
همراه است و در الگوی آبشاری نیز مشارکت و همکاری میان اعضای سطوح با محدوديت انجام می گیرد.

در ارتباط با شــاخص يادگیری جمعی در همه الگوها تمرکز بر يادگیری جمعی وجود دارد. شاخص 
نظارت و بازخورد مستمر در الگوهای باما و منطقی در سطح خوبی جريان دارد همچنین در الگوی آبشاری 
نیز در پايین ترين ســطح که دانش آموزان هســتند نظارت و بازخوردهای مستمر انجام می شود. در الگوی 

تشخیصی نیز اين نظارت و بازخورد مستمر در فعالیت های تفکر سیستمی مستتر است.
و آخرين شاخص رهبری حمايتگرا و توانمندساز است؛ تنها الگويی که اين شاخص از مؤلفه های مهم 
آن بشمار می رود الگوی تشخیصی است. در الگوهای باما رهبری حمايت گرا و توانمندساز با توجه به منطق 
حاکم انجام می پذيرد،  در الگو منطقی نیز مدير در نقش رهبر حمايت های الزم را از اعضای جامعه يادگیری 
می کند. در الگوی آبشاری مدير )يا رهبر( نظارت و پشتیبانی از کلیه سطوح را بر عهده دارد. الگوی فضای 
ســوم با توجه به شرايط، موقعیت و وســعت اعضاء جامعه و تنوع عوامل،  با مشارکت اعضايی از جامعه 

مدرسه و دانشگاه رهبری حمايت گرا می شود.
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بحثونتيجهگيری
نتايج حاصــل از اين پژوهش در زمینة مبانی و شــکل گیری جوامع يادگیری حرفه ای 
اين نکته مهم را يادآور می سازد که برای رهاسازی معلمان،  هنرآموزان، مربیان و نو معلمان 
از محدوديت های توســعة حرفه ای سنتی توجه به رويکردهای جديد توانمندسازی بسیار 
ضروری است. برای رشد توانايی های معلمان، هنرآموزان و مربیان بايد از شیوه های سنتی 
فاصلــه گرفــت آن ها را در فضايی قرارداد که بدون تــرس و خجالت و با اعتمادبه نفس، از 
يکديگر بیاموزند، با هم گفتمان کنند و دانش خود را به اشتراک گذارند. ون گريکن، ُدکی، ِريز 
و ِکنت74 )2٠15( معتقدند همکاری معلمان با يکديگر مزايای متعددی ايجاد می کند که تأثیر 
بسزايی در پیشرفت حرفه ای آن ها دارد و از اين رو به عنوان يک استراتژی و رويکرد مهم در 
جهت پیشرفت حرفه ای آن ها مورد توجه قرار می گیرد. اين موضوع همچنین در بررسی های 
بین المللی آموزش و يادگیریTALIS( 75( تأکید شده است، اينکه دريافتند معلمان با استفاده 
از شیوه های يادگیری مشارکتی، در تدريس خود ابتکار عمل داشته و رضايت بیشتری از کار 
دارند و از اعتقادات خودکارآيی قوی تری نیز برخوردار هستند )کمیسیون اروپا76، 2٠13 به 

نقل از هوگ و ون77، 2٠19(
همان گونه که پیش تر نیز بیان شد ماهیت جوامع يادگیری حرفه ای و هدف آن تشويق معلمان 
برای يادگیری در موقعیت های گوناگون است تا بدين وسیله توسعه فردی، انسجام اجتماعی و 
شهروندی فعال آن ها تحقق يابد )حسین پور طوالزدهی، زين آبادی و عبداللهی، 1396(. اين 
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جوامــع از تدارک آمــوزش و حرفه آموزی برای افرادی که به آن نیاز دارند، فراتر می رود و به 
جای آن يک محیط پرشــور و توأم با مشارکت را از طريق تدارک و اشاعه فعال فرصت های 
يادگیری به منظور پرورش اعضای آن ايجاد می کند. آن ها می آموزند که چگونه شبکه ای از دانش 
و مهارت ايجاد و آن را مديريت کنند. به طورکلی جوامع يادگیری معلمان، هنرآموزان و مربیان 
را به اســتانداردهای باالتر ســوق داده و آن ها را ترغیب می کند تا مسئولیت توسعة حرفه ای 
خودشــان را به عهده بگیرند )کینگ78، 2٠19(. با وجود آنکه الگوهای مورد بررسی شاخص 
الگوی مطلوب را ندارند )طبق جدول 1( اما هر يک متناسب با ويژگی هايی که دارد می تواند 
شرايط همکاری، به اشتراک گذاری دانش و تجربیات،  يادگیری جمعی،  گفتمان انعکاسی و... 
در فضای مدرسه در سطوح مختلف ايجاد و تسهیل نمايد و نقش اساسی در ارتقاء معلمان، 

هنرآموزان، مربیان و بخصوص نو معلمان و هنرآموزان به استانداردهای باالتر داشته باشد.
نتايج مقايسه شاخص های مورد بررسی )جدول 1(، نشان می دهد در هیچ يک از الگوها 
همه شــاخص ها در ســطح باال اجرا نمی شوند، برخی از شــاخص ها به طور مشخص در 
مؤلفه هــای الگو قرار ندارند ولی با توجــه به منطق حاکم، مبانی نظری،  ويژگی های خاص 
مؤلفه های موجود و... در الگو مستتر هستند، برخی از شاخص ها به دلیل شرايط و ساختار 
الگو در سطح محدودی اجرا می شوند و در برخی از الگوها شاخص ها به علت موقعیت و 
فضای الگو هنگام اجرا با چالش های زيادی همراه هستند. از اين رو از میان الگوهای مورد 
مطالعه، الگوی مناســبی که همه شــاخص های مورد نظر را در سطح باال شامل شود وجود 
نــدارد به همین دلیل نمی توان آن ها را به عنوان الگوی مطلوب در نظر گرفت. در عین حال 
هريک از الگوهای مورد بررسی می تواند زمینه ايجاد جوامع يادگیری حرفه ای را در مدارس 
يا مؤسسات آموزشی فراهم کند، و شاخص های مذکور نیز نقش مهمی در اجرای باکیفیت 
جوامع يادگیری دارند. به بیانی ديگر اســتاندارد تضمین کیفیت جوامع يادگیری حرفه ای از 
طريق به کارگیری شــاخص ها فوق توسط اعضای جوامع يادگیری حرفه ای تعیین می شود. 
در اين بین نتايج عملکرد اعضای جوامع يعنی معلمان، دبیران، مدرسان، معاونان آموزشی 
و اجرايی، مربیان، مشــاوران، مدير )رهبر(، دانش آموزان و ... میزان موفقیت اجرای جوامع 
و کاربرد شاخص ها را نشان می دهد؛ هر قدر نگرش و باور اعضای جوامع نسبت به وجود 
جوامع قوی تر باشــد شانس موفقیت اجرای جوامع نیز باالتر است زيرا تمايل بیشتری در 
همکاری و به کارگیری شــاخص ها را خواهند داشــت. مهم ترين و اساسی ترين نکته ای که 
می بايست در اجرای تمام الگوهای جوامع مورد توجه قرار گیرد، اختیاری و داوطلبانه بودن 
عضويت در يک جامعة يادگیرندة حرفه ای است، اين مهم حتی برای مدير يا رهبر جامعه نیز 
صادق است؛ در غیر اين صورت هیچ يک از الگوها نمی توانند الگوی موفقی در اجرا باشند 
زيرا عضويت اجباری جوامع باعث می شود اعضا با عالقه و اشتیاق شاخص ها را در سطح 
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قابل قبولی به کار نگیرند و بدان عمل نکنند.
در نهايت برای اينکه بتوان الگوی پیشــنهادی را از میان الگوهای مورد مطالعه معرفی 
کرد،  الگويی که با شــرايط و ساختار نظام متمرکز آموزشی در مدارس ايران سازگار بوده و 
سطح باالی شاخص های تعیین شده را نیز داشته باشد، ترجیجًا شايسته است تلفیقی از اجزاء، 
مؤلفه ها و ويژگی های کلیدی الگوهای مورد مطالعه باشــد. الگويی تلفیقی، جامع )عناصر، 
مؤلفه ها و ويژگی های کلیدی الگوها( و بومی شده همراه با قابلیت اجرا و پیاده سازی عناصر 
و اجزاء آن در مدرسه به گونه ای که از سوی اعضاء قابل درک و مورد پذيرش باشد. به عبارتی 
الگوی پیشنهادی می بايســت معرف نمونة يک جامعه يادگیرنده حرفه ای شايسته محور و 

توانمندساز مدرسه ای )توانمندسازی اعضا( باشد.

پيشنهادهایكاربردی-پژوهشی
é فعال ســازی رويکرد درس پژوهی در مدارس و هنرستان ها با هدف فراهم نمودن بستر ايجاد 

جوامع يادگیری
é برگزاری همايش با هدف توجیه مديران مدارس و هنرستان جهت معرفی جوامع يادگیری حرفه ای 
بــا دعوت از متخصصان و محققانی که تجربه کار در زمینة جوامــع يادگیری حرفه ای را دارند

é تأکید بر کارگروهی و مشارکتی در فرآيند آموزش وپژوهش برای يادگیری جمعی و تقويت 
مهارت های اجتماعی )تعامل، مشارکت و همکاری( در مدارس و هنرستان ها

é زمینه سازی برای گسترش همکاری و همیاری علمی-پژوهشی میان معلمان، هنرآموزان و 
مربیان مدارس و هنرستان ها در منطقه با هدف ايجاد شبکه دانش

é برگزاری اردوهای علمی– آموزشــی و تفريحی با هدف ايجاد تعامل و ارتباط مؤثر میان 
پرسنل مدرسه، دانش آموزان و اولیاء آن ها

é تهیه ســازوکارهايی جهت تفويض اختیار بیشتر به مديران مدارس برای اجرای طرح های 
جديد مانند ايجاد جوامع يادگیری حرفه ای

é دعوت از خبرگان صنعت و خدمات در جلســات گروه های آموزشــی جهت همکاری و 
اســتفاده از ظرفیت های متخصصین در آموزش پرســنل علمی مدارس و هنرســتان ها و 

کارآموزی هنرجويان و دانش آموزان در مراکز تولیدی و خدماتی
é ارتبــاط با ســازمان ها، ارگان ها، بخــش خصوصی و نیمه خصوصی به منظور اســتفاده از 

ظرفیت های فناوری، علمی و تخصصی آن ها
é تهیه ساز و کار استفاده از منابع و خدمات کتاب خانه های عمومی و تخصصی و کتاب خانه 
ملی با هدف توانمندسازی اعضای علمی مدرسه- هنرستان در جهت توسعه شبکه دانش

é تحقیق و پژوهش در ارتباط با پیاده ســازی هر يک از الگوها در يک مدرســه يا هنرســتان 
به صورت پايلوت و اعتباربخشی آن طی يک سال تحصیلی و انتشار نتايج آن
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