
فعالیت  ها، بازدارنده  های محیطی و  ویژگی  های فردی مؤثر بر یادگیری 
غیررسمی معلمان شهر اصفهان*

محمدعلی نادی1
ایلناز سجادیان2

چکیده
هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی فعالیت  ها، بازدارنده  های محیطی و  ویژگی  های فردی مؤثر بر یادگیری 

غیررسمی معلمان مدارس دولتی شهر اصفهان است. این پژوهش با استفاده از طرح پژوهشی  زمینه  یابی انجام 

پنج گانه شهر اصفهان در  نواحی  گرفت و جامعه آماری آن را همه معلمان مدارس دولتی در سه دوره تحصیلی 

با  و  طبقه  ای  تصادفی  به روش  نمونه  عنوان حجم  به  معلم   370 می   دهند.  تشكیل   1386-1387 تحصیلی  سال 

استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه كوهن و همكاران )2000( انتخاب شدند.

لوهمن )2003( است كه  تعدیل شده  براساس پرسش نامه  این پژوهش،  ابزار اصلی گردآوری اطالعات   

پایایی كلی آن  با استفاده از ضریب آلفای کرانباخ 0/95 برآورد شد و متخصصان روان  سنجی و موضوعی نیز 

روایی آن را به شکل صوری و محتوایی تأیید کردند.

 یافته  های پژوهش نشان داد میانگین )F= 6/50 وM=3/33( استفاده از فعالیت  های یادگیری غیر رسمی 

معلمان دوره دبیرستان بیش از معلمان دوره  های دیگر است و این تفاوت در سطح )p>0/05( معنادار می  باشد. 

هم چنین، نتایج آزمون t تك نمونه  ای در ارتباط با بازدارنده های محیطی گویای آن بود كه »برقرار نکردن ارتباط 

فن آوری  به  نداشتن  دسترسی  و  مناسب  مالی  پاداش   های  نداشتن  شناخت،  نداشتن  همكاران،  شغلی  حیطه  های  با 

كامپیوتر« كمتر از حد متوسط و »ویژگی  های فردی: عشق به یادگیری و عالقه به زمینه حرفه ای خویش« باالتر از 

حد متوسط بر یادگیری غیر رسمی معلمان در هر سه دوره تحصیلی تأثیر داشت.
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واژه  های کلیدی: یادگیری  غیر رسمی، یادگیری در محل كار، روش  های یادگیری، 
رفتار معلم

مقدمه
حدود هفت دهه از تحقیقات و حمایت  های نظری دانشمندان برجسته  ای همچون دیویی، 
)اسمیت،2002؛  می  گذرد  سازمان  ها  در  غیررسمی  یادگیری  خصوص  در  لوین،  و  فالت 
انتشار كتاب  آندراگوژی و  تا  زمان نولز )1950( یعنی پدر  اما این اصطالح  كونلن،2004(، 
مشهورش با عنوان »آموزش غیررسمی بزرگساالن« رواج نیافت )برگ و چیانگ1، 2008(. پس 
از آن نیز یادگیری مبتنی براجتماع، تجربه  گرا و غیررسمی، به منابع و مجموعه  های مشروع قانونی 
برای كسانی تبدیل شد كه در یادگیری كارمدار، به دنبال توسعه ژنریك و آموزش مهارت  های 

قابل انتقال،  چند رشته ای، چندگانه و انتقال رمزها بودند )ادواردز و یوشر2، 2001 (.
آرام  آرام  می كنند،  پیدا  رسش4  افراد  كه  همان گونه  می  دارد  بیان  جانسون3)1999( 
ظرفیت های خویش را برای یادگیری، فكر كردن، آفریدن و خلق كردن افزایش می  دهند و در 

می  یابند كه می توانند لحظه  به لحظه اطالعات، دانش و ِخرد را بیاموزند.
جانسون مدلی چهار مرحله ای تدوین كرد كه به ارزیابی سطوح فردی شناخت و پختگی 
آشكار  فردی  تعامالت  با  مرحله  چهار  این  می  پرداخت.  سازمانی  رفتار  با  ارتباط  در  عاطفی 
فرمانبرداری7و  مرحله  حمایتی،6  مرحله  خودمحوری5،  مرحله  از:  است  عبارت  و  می شود 

مرحله پویایی.8
حجم زیادی از این نوع یادگیری، غیررسمی است و از تجربیات كاركنان از طریق گوش 
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برای هدایت كاركنان جدید تشكیل  به دست می آید. در جلساتی كه  با همكاران  تعامل  دادن و 
از سازمان  را  آن ها  تقریبًا  از وابستگی سازمانی كاركنان كم می  كند و  آموزش رسمی  می  شود، 
جدا می نماید، در حالی كه آموزش غیررسمی، تازه  وارد ها را به یادگیری در شغل تشویق می كند 
)كابل1 و پارسونز،2 2001(. بیشتر اوقات یادگیری با استفاده از تجربیات هنگامی رخ می  دهد 
)الرسون،3  دهد  تشخیص  نگران  كننده  و  غیرمعمول  را  موقعیت  یك  یا  اتفاق،  یك  فراگیر  كه 
در  می  آید.  شمار  به  غیررسمی  یادگیری  فواید  از  مشتری  كار   -  ارتباطات  هم چنین   .)1991
پژوهشی كه كروسان و الن و وایت4 )1999( در رابطه با مطالعه یادگیری سازمانی انجام دادند، 
مورد  یادگیری رسمی  از  بیش  را،  بر شغل  و غیررسمی  یادگیری ضمنی  تأثیر  كنندگان  شركت 

تأكید قرار دادند.
در  علمی  عملكرد  غیررسمی،  یادگیری  دریافتند  پژوهشی  در  نیز  لو5)2001(  و  یانگ   
آموزش  های شغلی را بهتر پیش بینی می  كند. شدت و دامنه كار حرف های به طور چشم گیری در 
سال  های اخیر افزایش یافته است و حرفه ای  ها با فشارهای بزرگی هم چون مشكالت پیچیده و 

مبهم و اطمینان وسیع نداشتن به گذشته رو به رو هستند )مك الگان،6  1999(.
صدق  آن ها  مورد  در  شدید  فشارهای  و  خاص  تغییرات  این  كه  حرفه ای  ها  از  گروه  یك 
وظایف  گستره  و  شدت  گذشته،  سال   20 طول  در  هستند.  دولتی  مدارس  معلمان  می كند، 
معلمان به سرعت افزایش یافته است )هارگریوز،7 1992(. معلمان مجبورند محتوای بیشتر و 
موضوعات گسترده تری را به تعداد زیادی از دانش  آموزان كه البته مشكالت عاطفی، یادگیری و 

اجتماعی دارند، تدریس كنند. بسیاری از این مشكالت نسبت به گذشته جدی تر هستند.
عالوه بر مسئولیت های آموزشی و تدریس، تمركز زدایی تصمیم گیری در نواحی آموزشی 
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موجب شده است تا معلمان نقش فعال تری در اداره و گردش كار مدارس ایفا كنند. در سال  های 
اخیر انتظارات گوناگون از معلمان گسترش یافته است و این امر نیازهای یادگیری جدید و فراوانی 
را برای آنان ایجاد می  كند. نیازهایی كه بیشتر آن ها با درگیرشدن در یادگیری غیر رسمی برطرف 

می شود.
از  درصد   70 می دهد  نشان  جهان  در  كار  بین  المللی  سازمان  های  آماری  گزارش های 
یادگیری اطالعات و مهارت  های جدید نیروی كار از طریق یادگیری غیر رسمی در محل كار به 
این گزارش  ها، هزینه، دستمزد و حقوق  براساس  )بنسون1، 1997(. هم چنین  دست می  آید 
مرتبط با یادگیری غیر رسمی در آمریكا، حدود 48/4 میلیون دالر در سال است. این رقم به طور 

تقریبی با هزینه تخمین زده شده برای آموزش رسمی در هر سال برابر است )لوهمن، 2006(.
  یادگیری غیررسمی به فعالیت های آگاهانه كاركنان در محیط  كار اشاره دارد كه در نتیجه 
آزادی  و   )2000 لوهمن3،  )كوفر،22000؛  می  كند  رشد  آن ها  حرفه ای  مهارت  و  دانش  آن 
ایجاد تغییرات را به دست می  آورند )ماریوتی،41999؛ كسه،5 1998؛ ماگرات،6 1997(. 
شبكه سازی،  مربیگری،  استادی،  مانند  استراتژی  هایی  به  غیررسمی،  یادگیری  برای  معلمان 
مدل سازی، رهبری اثربخش و تسهیل ابعاد به هم پیوسته تیم ها، ویژگی  ها و ظرفیت های فردی 

نیاز دارند )مارسیك و واتكینز7، 1990(.
 بروكس8 )1989( مؤلفه های یادگیری غیررسمی را  از تجربیات متنوع شغلی- سازمانی، 
از  برداری  الگو  پاسخ،  باز  تكالیف  سمینارها،  هوشیارانه  افزایش  لیبرال،  هنرهای  آموزش 
یادگیری انعكاسی دیگران، تشویق به سؤال كردن، بازخورد صادقانه، مشاركت در سیاستگذاری 
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و اجرا، تجربیات درون فرهنگی در زندگی، پذیرش كمك  های دیگران، جمع آوری اطالعات 
منبعث  چندگانه  رویكردهای  با  مسائل  بررسی  و  الهامات  به  دادن  گوش  با  تجربه اندوزی  و 

می داند)كونلن، 2004(.
    یادگیری غیررسمی شخصی و میان فردی می تواند برای كمك به تیم سازی در مدرسه 
مورد استفاده قرار گیرد و اعضای تیم می توانند با شناخت و كاربست راهبردهای یادگیری غیر 
خالف  بر  غیررسمی  یادگیری   .)2000 واتكینز،1  و  ولپ  )مارسیك،  شوند  تقویت  رسمی 
یادگیری رسمی، می تواند هم برنامه ریزی شده و هم به صورت برنامه ریزی نشده، هم به صورت 
ساختار یافته و هم به صورت غیرساختار یافته باشد. نمونه هایی از یادگیری غیررسمی، مواردی 
آزمایش  اینترنت، تجربه  آموزی و  با یكدیگر، جستجو در  منابع  مانند صحبت كردن و تشریك 
روش  ها و ابزارهای جدید را شامل می شود. بیشترین اهمیت یادگیری غیررسمی به پرورش و 
رشد ویژگی  های حرفه ای و تأثیر متقابل میان فعالیت های یادگیری غیررسمی، محیط یادگیری و 

ویژگی كسانی كه درگیر یادگیری شده اند، باز می  گردد )بیلت،2 2001 ؛ اِلستورم،3 2001(.
كه  كردند  تدوین  را  ضمنی  غیررسمی  یادگیری  مدل  یك   )1997( واتكینز  و  مارسیك 
با محیط در نظر می گیرد و  تعامل  را در  این مدل، رفتار فرد  مبتنی است.  بنیادی  بر یك منطق 
از  قدرت زمینه  ای سازمان و كار، به عنوان اولین یاری دهندگان یادگیری حمایت می كند. در 
واقع یادگیری، شناسائی مسئله، حل مسئله و اندیشه، در محل كار شكل می  گیرند. به عالوه  
شرایط  به  پاسخی  احتمااًل  كه  می شود  داده  شكل  كاركنان  هیجانات  توسط  غیررسمی  یادگیری 

محیطی و فردی متفاوت است.
 هیجانات برای یادگیری ضروری هستند، به طوری كه كلیت شخص را در فرایند یادگیری 
درگیر می كنند و این به معنای درگیری تمام احساسات شخص در فرایند یادگیری  است )نولز، 
هولتون و سونسون،4 1998(. هیجان  ها، نگرش  های كاركنان را در راستای نیازهای یادگیری 
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تحت تأثیر قرار می دهند و از تغییر رفتار و اعمال یادگیری حمایت می كنند )شورت1 و یوركز،2 
2005(. هم چنین بیشتر اوقات هیجانات با تغییرات در ارتباط هستند و می توانند به عنوان كیفیتی 
متغیر، دست كاری شوند یا مورد استفاده قرار گیرند؛ هم چنین به افراد كمك كنند تا خودشان 
را از طریق فرایندهای رسمی و غیررسمی با تغییرات سازگار نمایند )كاالهان3 و مك كولوم،4 

.)2002
 اندیشیدن، یكی از مؤلفه های اساسی یادگیری غیررسمی )كولب،5 1984( و كمترین 
زیر  روش  های  با  می  توان  را  غیررسمی  یادگیری  می  آید.  شمار  به  مداوم  یادگیری  فرایند  پیامد 

تسهیل كرد:
 »حمایت از ایجاد ارتباطات معلم و شاگردی در محل كار و فعالیت، تشویق اجتماعات 
كاری به همراه گفتگوی غیررسمی در ارتباط با مسائل مهم مرتبط با كار، توسعه مهارت  ها در 
از ارزش  های مشترك كه تعهد به  از بازخورد رفتاری و رشد مجموعه  ای  جریان كار، حمایت 

یادگیری سازمانی را تقویت می كند« )لی كن،6 2003(.
بخش وسیعی از یادگیری غیررسمی معلمان در محل كار رخ می  دهد و شاید دلیل اصلی 
آن، تخصصی بودن محیط آموزشی است، زیرا معلم بالفاصله پس از برخورد با مسائل، پاسخ 
برای معلمان دارد؛   یادگیری در محیط كار، مزایای خاصی  بنابراین  آن ها را جستجو می  كند. 
یادگیری در محل كار، فعالیت های ساختار یافته و غیرساختار یافته شغلی را شامل می شود كه 
قابلیت های جدید و الزم برای انجام دادن كار اثربخش در محل كار به موجب آن رشد می  یابد 
)بیلت، 2002(. این شكل از یادگیری بیشتر تجربی است و جریانی منطقی، عمل و اندیشه را 

دنبال می كند )مارسیك، ولپ و و اتكینز،7 2000(.
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 ِكسه و واتكینز و مارسیك1 )1999( در مدل یادگیری غیررسمی در محل كار خویش بیان 
می كنند كه این جریان منطقی با موقعیت  های شغلی چالش برانگیز آغاز می  شود و مجموعه  ای 
هشت مرحله ای را در بر می  گیرد  كه به مراحل فرایند حل مسئله شباهت زیادی دارند. این گام  ها 

عبارتند از:
1. طرح  ریزی زمینه؛

2. پاسخ به جرقه یك تجربه یادگیری بالقوه؛
3. تفسیر تجربه؛

4. بررسی راه  حل های بدیل؛
5. انتخاب راهبردهای یادگیری؛

6. تولید راه  حل  های جایگزین؛
7. ارزیابی پیامدهای قصد شده و قصد نشده؛ 

8. ارزشیابی مطالب آموخته شده.
مدل یادگیری غیررسمی، طرحی كلی و مفید از فعالیت های شناختی فراهم می  كند كه در 
فرایند یادگیری غیر رسمی درگیر هستند. هرچند اگر فعالیت  ها و رفتارهای مرتبط با مسیر حركت 
این هشت گام شناختی مشخص نشود، صحبت كردن دربارۀ ویژگی  های محل كار یا كاركنانی كه 

درگیر فعالیت های یادگیری  می  شوند، بیهوده خواهد بود.
اخیرًا چند مدل مفهومی برای  شناخت چنین فعالیت ها و ویژگی هایی ساخته شده است. 
این مدل  ها بیشتر بر مطالعات پژوهشی و نظری در باب یادگیری در محل كار، انگیزش و نیازهای  
یادگیری  مدل  در  سیمون2)2004(  و  بولهویس  دورنبوس،  مثال  برای  بوده اند.  مبتنی  شغلی 
مرتبط با كار، یادگیری در محل كار را به عنوان فعالیت های یادگیری كارمحور كه با مشكالت 
این مدل شش ویژگی محیط  تازه مرتبط هستند، توصیف می كنند.  رفتارهای  و  پیچیده شغلی 
كار )خودمختاری، فشار كار، حمایت، تنوع وظیفه، تعامل با رفقای گوناگون و دسترسی به 
همكاران( و چهار ویژگی كاركنان )انطباق اجتماعی با مدیران، انطباق اجتماعی با همكاران، 
كسب تجربه از شایستگی، تصدیق ارزش یادگیری در كار( را به عنوان اولویت های بسیار مهم 

1. Cseh, Watkins & Marsick

2. Doornbos, Bolhuis & Simons 
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رشد یادگیری مرتبط با كار توصیف می كند.
بر  مؤثر  عوامل  از  مدلی   )2002(  1 هیس  نیوین  و  هاف  نیج  وئركوم،  ون  هم چنین،   
از  مجموعه ای  انتقادی،  فكورانه  رفتار  كرده اند.  طرح  ریزی  را  كار  در  انتقادی  فكورانه  رفتار 
فعالیت های فردی به هم مرتبط، معطوف به تحلیل، بهینه شده یا نوآوری در عملكردهای شغلی 
در سطح فردی، تیمی و سازمانی تعریف می  شود. این مدل هشت فعالیت كاری را كه به رفتار 
از  یادگیری  شغل،  با  ارتباط  در  اندیشه  می كند:  فرض  مسلم  هستند،  مربوط  انتقادی  فكورانه 
اشتباهات، تشریك بصیرت، چالش انگیزی تفكر گروهی، آزمایش، تشریك دانش و آگاهی از 

توانمندی  های شغلی.
شغلی  ویژگی   10 می شوند،  كاری  فعالیت  های  این  در  مشاركت  موجب  كه  عواملی 
)حجم كار، تناوب شغلی، استقالل، پیچیدگی، اطالعات، مشاركت، همكاری، ارتباطات، 
تنوع  و  كارایی  خود  )انگیزش،  كاركنان  ویژگی  سه  و  یادگیری(  برای  سازمانی  جو  مربیگری، 

تجربه( را در بر می گیرد )لوهمن،2 2003(.
مطالعات تجربی چندی نیز برای بررسی بعضی جنبه های این مدل  ها انجام گرفته است. 
در  متوسطه  دوره  معلمان  از  نفر   542 بر  پیمایشی  مطالعه ای  در  كاكمن3)2003(  مثال،  برای 
كشور هلند،عواملی را كه موجب درگیرشدن در فعالیت های یادگیری غیررسمی می  شود بررسی 
كرد. یافته های این پژوهش میدانی، چهار ویژگی فردی )نگرش  های حرفه ای، امكان  استفاده از 
فعالیت های یادگیری، ارزیابی بی هدفی فعالیت های یادگیری و نداشتن موفقیت شخصی(، دو 
عامل شغلی )فشار كار و تنوع شغل( و دو عامل در ارتباط با محیط كار )حمایت همكار و حمایت 
عمدی از یادگیری( را آشكار كرد كه آن ها مشاركت در فعالیت های یادگیری محل كار را تحت 
تأثیر قرار می دهند،  هرچند در ظاهر، ویژگی  های فردی بیش از عوامل محیطی و شغلی میزان 

مشاركت را تحت تأثیر قرار داده بودند.
معلمان  از  نفر   742 بر  را  پژوهشی    ،)2002( هیس  نیوین  و  هاف  نیج  و  بوئركم  ون 
انجام دادند و تأثیر ویژگی  های شغلی و فردی را بر رفتار فكورانه انتقادی آن ها بررسی كردند. 

1. Van Woerkom,  Nijhof & Nieuwenhuis

2. Lohman 

3. Kwakman 
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با رفتار  ارتباط  از سیزده ویژگی شغلی و فردی مطالعه شده، خودكارآمدی را  در  پاسخگویان 
در  دانستند. شلی و چیانگ1)2008(  دیگر ویژگی  ها  از  نیرومندتر و قوی تر  انتقادی،  فكورانه 
پژوهش خود دریافتند كاركنان مسن  تر بیش از كاركنان جوان به درگیرشدن در  یادگیری غیررسمی 

تمایل نشان می  دهند.
چنین مطالعاتی به درك وسیع تر از عوامل مؤثر بر مشاركت در فرآیند یادگیری غیررسمی در 
محل كار كمك كرد. هرچند معدود مطالعاتی هستند كه ویژگی  های خاص كاركنان یا محیط های  
مطالعه  اما  كرده  اند،  بررسی  غیررسمی  یادگیری  فعالیت های  با  ارتباط  در  را  برانگیز  مشاركت 
اساسی لوهمن و ولف2 )2001(، همه چیز را متحول كرد. این مطالعه به بررسی كیفی یادگیری 
غیررسمی در میان معلمان مدارس دولتی  پرداخت. یافته های پژوهش آن ها، نشان داد معلمان 

در سه نوع فعالیت یادگیری غیررسمی درگیر هستند:
در  را  آنان  و  می شوند  آشنا  دیگران  عملكرد  و  تجربیات  با  معلمان  دانش:  تبادل   .1

تجربیات خود شریك می كنند؛
2. تجربه کردن: معلمان به طور فعال با ایده ها و تكنیك های جدید روبه  رو می شوند؛

3. پویش محیطی: معلمان به طور مستقل اطالعاتی را كه از محیط خارج از مدرسه 
جمع آوری كرده اند، مورد بررسی و پویش قرار می  دهند.

فعالیت ها  این  در  كه  معلمانی  داد  نشان  دیگری  بررسی  در   )2000( لوهمن  هم چنین 
درگیرند، در محیط كارشان با چهار جنبه بازدارنده رو به رو هستند:

1. زمان ناكافی برای یادگیری؛
2. مجاورت نداشتن با منابع یادگیری؛

3. پاداش های ناكافی برای یادگیری؛
4. قدرت تصمیم گیری نامحدود.

قابلیت  افزایش  جهت  می شوند،  مواجه  محیطی  بازدارنده های  چنین  با  معلمان  وقتی 
ابتكار  می كنند:  تكیه  شخصی  ویژگی   4 به  غیررسمی،  یادگیری  در  شدن  درگیر  برای  خویش 
)آغازگری(، خودكارآمدی، تعهد به یادگیری مادام  العمر، و عالقه به زمینه حرفه  ای )لوهمن، 

1. Shelley & chyung 

2. Woolf
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.)2003
یافته های این مطالعه كیفی، میانش های غنی و قوی ای را در خصوص تجربیات یادگیری 
معلمان اثبات می  كند؛ هر چند كاربرد این نتایج برای همه معلمان مدارس دولتی ناشناخته است 

و نمی  توان مسائل میان فرهنگی و قومی- نژادی كشورها را فراموش كرد.
یادگیری  با  كه  كار  بر  مبتنی  فعالیت  های  انواع  از  درك  می دهند  نشان  اخیر  مطالعات 
غیررسمی ارتباط دارند، در حال افزایش است؛ همچنین این پژوهش  ها عوامل فردی و زمینه ای 
زیادی را كه موجب رشد یا توقف مشاركت در یادگیری غیررسمی می شوند، آشكاركرده است 
)بود و میدلتون،1 2003؛ اِلینگر،2 1999؛ كاكمن،3 2003؛ لوهمن، 2003(؛ هرچند تعداد 
محدودی از مطالعات، روش  هایی را كشف كرده اند كه در آن ویژگی  های معینی از كاركنان  و 
)دورنبوس،  می گذارد  تأثیر  خاص  غیررسمی  یادگیری  فعالیت های  در  مشاركت  بر  كار  محل 

بولهویس و سیمون، 2004(.
مطالعه حاضر، برای درك انواع فعالیت  های مبتنی بر كار و همچنین بررسی نقش عوامل 
بررسی  را مورد  یادگیری غیررسمی معلمان مؤثر هستند، سؤاالت زیر  بر  فردی و زمینه ای كه 

قرار می  دهد:
1. آیا تفاوتی میان فعالیت  های یادگیری غیررسمی معلمان مدارس دولتی شهر اصفهان 

در سه دوره تحصیلی وجود دارد؟
2. چه ویژگی  هایی از محیط كار مانع از درگیرشدن معلمان مدارس دولتی شهر اصفهان 

در فعالیت  های یادگیری غیررسمی می  شود؟
3. كدام ویژگی  های فردی، انگیزه معلمان مدارس دولتی شهر اصفهان را برای درگیرشدن 

در فعالیت  های یادگیری غیررسمی افزایش می  دهد؟

روش
جامعه آماری، نمونه و روش اجرای پژ وهش: جامعه آماری پ ژوهش حاضر را همه 

1. Middleton

2. Ellinger

3. Kwakman
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معلمان زن و مرد مدارس دولتی نواحی پنج گانه شهر اصفهان كه 10047 نفر بودند، تشكیل 
داده اند. جامعه آماری تحقیق، به جز شرط فعالیت در مدارس دولتی و حق  التدریس نبودن در 

مدارس غیر انتفاعی، از نظر شغلی، اجتماعی و وضعیت تأهل محدودیت نداشته  اند.
این پژوهش 370 نفر از معلمان زن و مرد شاغل در مدارس دولتی شهر اصفهان  نمونه 
بودند كه بر اساس جدول تعیین حجم نمونه كوهن و همكاران )2000( بر حسب خطای 0/05 
به دست آمدند و با یافته  های جدول كرجسی و مورگان )1971( نیز مقایسه شدند )حسن  زاده، 
بر اساس  از روش نمونه  گیری تصادفی سهمی )نسبتی(  این نمونه،  به  برای دستیابی   .)1385

دوره  های تحصیلی استفاده كردیم.
حجم جامعه معلمان مدارس دولتی شهر اصفهان در پنج ناحیه به ترتیب در دوره ابتدایی 
3474، در دوره راهنمایی2657 و در دوره دبیرستان 3916 نفر بود. بنابراین با توجه به حجم 
نمونه )370 نفر(، 34/58 درصد معلمان از دوره ابتدایی )130 نفر(، 26/44 درصد از دوره 
به   پرسشنامه  ها  شدند.  انتخاب  نفر(   144( دبیرستان  دوره  از  درصد  و 39  نفر(  راهنمایی)97 
داده  بازگشت  پرسشنامه   300 نهایت  در  و  توزیع گردید  دهندگان  پاسخ  میان  تصادفی  صورت 

شد.
تعداد پرسشنامه  هایی كه بازگشت داده نشدند نیز به ترتیب از دوره ابتدایی 20 پرسشنامه، 
از دوره راهنمایی 9 پرسشنامه و از دوره دبیرستان 23 پرسشنامه بود. البته 18 پرسشنامه از دوره 
ابتدایی، به دلیل مخدوش بودن، كنار گذاشته شد و در نهایت 300 پرسشنامه با استفاده از نرم 

افزار بسته آماری در علوم اجتماعی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
میانگین  بود؛ همچنین  تا 54 سال متغیر  از 26  نفر(  پاسخ دهندگان )300  تركیب سنی 
سنی آنان 38/63 و انحراف معیار آن ها 5/95 محاسبه شد. سابقه تدریس معلمان نیز از 3 تا 33 
سال متغیر بود. پرسشنامه  های این پژوهش به صورت یك جا به افرادی كه برای نمونه انتخاب 
شده بودند، تحویل گردید كه به صورت انفرادی )و نه گروهی( بدان  ها پاسخ دادند. برای هر فرد 
ابتدا توضیح كلی درباره شیوه پاسخگویی هر پرسشنامه )به ویژه پرسشنامه یادگیری غیررسمی( 
ارائه كردیم و سپس پرسشنامه  ها در اختیارشان قرار گرفت تا به آن ها پاسخ دهند. پاسخگویی به 
هر دو پرسشنامه )جمعیت شناختی و یادگیری غیررسمی(  به صورت میانگین حدود10 تا 15 

دقیقه طول كشید.
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ابزار سنجش

پرسشنامه جمعیت شناختی: این پرسشنامه سؤاالتی در مورد سن، مدرك تحصیلی، 
ناحیه محل خدمت و سابقه تدریس را شامل می  شد. علت  تأهل، وضعیت شغلی،  وضعیت 
طرح سؤاالتی هم چون وضعیت شغلی و ناحیه آن بود تا مطمئن شویم كه یك معلم در دو ناحیه 
فعالیت نمی  كند و یا احتماالً جزء معلمان حق  التدریس نباشد؛ اگرچه این مطلب پیش از تحویل 

پرسشنامه  ها به معلمان، از مدیران مدارس سؤال می  شد.
پرسشنامه یادگیری غیررسمی: این پرسشنامه 10 سؤال و 3 زیر مقیاس دارد و توسط 
لوهمن )2006( تهیه و اعتباریابی شده است. به استناد لوهمن، زیربنای ساخت این پرسشنامه، 
است  دولتی  مدارس  معلمان  غیررسمی  یادگیری  مورد  در  كیفی  پژوهشی  به  مربوط  یافته  های 
یادگیری  فعالیت  های  از:  عبارتند  پرسشنامه  این  مقیاس  زیر   3  .)2001 ولف،  و  )لوهمن 
می  دهد(،  قرار  پرسش  مورد  را  رسمی  غیر  یادگیری  فعالیت  هشت  كه  سؤال   1( غیررسمی 

بازدارنده  های محیطی )5 سؤال( و ویژگی  های فردی مؤثر بر یادگیری غیررسمی )4 سؤال(.
 مقیاس پاسخگویی برای زیر مقیاس فعالیت  های یادگیری غیررسمی پنج درجه  ای )هرگز 
این فعالیت یادگیری را استفاده نمی  كنم =1، همیشه از این فعالیت یادگیری استفاده می  كنم =5( 
است و هشت فعالیت هم چون »صحبت با دیگران، خطا و كوشش و فكر كردن درباره اعمال 
طیف  غیررسمی  یادگیری  محیطی  بازدارنده  های  مقیاس  زیر  برای  شود.  می  شامل  را  خود« 
پاسخگویی پنج درجه  ای )هرگز مانع  درگیری من در یادگیری غیررسمی نمی شود =1، همیشه 
اندازه   »تا چه  یادگیری غیررسمی می  شود =5( است و سؤاالتی همچون  در  مانع درگیری من 
از دنبال كردن یادگیری غیررسمی  اینترنت مانع شما  به فن  آوری، كامپیوتر و  دسترسی نداشتن 
یادگیری  دنبال كردن  از  مانع شما  پول  اندازه  دریافت نكردن جوایز مادی و  »تا چه  می  شود«، 

غیررسمی می  شود« را در بر می  گرفت.
پنج  پاسخگویی  طیف  نیز  غیررسمی  یادگیری  بر  مؤثر  فردی  ویژگی  های  مقیاس  زیر    
درجه ای )اصالً =1، به میزان زیاد =5( را دارد و سؤاالتی درباره ویژگی  های فردی معلمان را 
شامل می  شود؛ برخی از آن سؤاالت عبارتند از: »به چه میزان عشق به یادگیری موجب درگیری 
شما در فعالیت  های یادگیری غیررسمی می  شود«، »به چه میزان عالقه به زمینه حرفه  ای كه در آن 
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مشغول به كار هستید موجب درگیری شما در فعالیت  های یادگیری غیررسمی می  شود«.
 لوهمن)2003(، آلفای كرانباخ 0/68 برای زیر مقیاس فعالیت  های یادگیری غیررسمی، 
0/80 تا 0/94 را برای زیر مقیاس بازدارنده  های محیطی و 0/89 تا 0/92 را برای این پرسشنامه 
گزارش كرده است. این پرسشنامه مذكور برای اولین بار در این پژوهش از انگلیسی به فارسی 
ترجمه شد و آماده اجرا گردید. پرسشنامه پس از ترجمه در اختیار سه نفر از اساتید روان شناسی 
با متن اصلی تطبیق دهند.  را  تا متن ترجمه  انگلیسی قرار گرفت  به زبان  تربیتی مسلط  و علوم 
پس از تطبیق، اصالحات ترجمه  ای و ویرایشی الزم انجام شد. ضریب پایایی این پرسشنامه بر 
حسب آلفای كرانباخ برای زیر مقیاس فعالیت  های یادگیری غیررسمی 0/5، برای زیر مقیاس 

بازدارنده  های محیطی 0/73 و برای ویژگی  های فردی 0/94  محاسبه گردید.
پایایی كلی این پرسشنامه نیز 0/95 برآورد شد؛ پرسشنامه در مطالعه  ای مقدماتی به لحاظ 
آن  قابلیت درك توسط معلمان، در قالب دو جلسه مصاحبه اجرا گردید و در  ظاهری و میزان 
تناسب  ایرانی  فرهنگ  با  و  می  كرد  روان  تر  لحاظ ظاهری،  به  را  متن  كه  اعمال شد  اصالحاتی 

بیشتری داشت.        
                                               

یافته  ها
یافته  های پژوهش: برای تحلیل داده  ها از آمار در دو سطح  داده  ها و  روش تحلیل 
تحلیل  و  نمونه  ای  تك  تی  آزمون  )آزمون  استنباطی  و  استاندارد(  انحراف  )میانگین،  توصیفی 
واریانس یك راهه( استفاده شد و  یافته  ها  به ترتیب در جدول  های 1  تا 3 ارائه شده است. همه 

داده  های به دست آمده، با استفاده از بسته نرم  افزاری علوم اجتماعی1 تحلیل شدند.
یادگیری غیررسمی معلمان مدارس  آیا تفاوتی میان فعالیت  های  اول پژوهش:  سؤال 

دولتی شهر اصفهان در سه دوره تحصیلی وجود دارد؟

1. Sstatistical package for social science 
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جدول 1. میانگین، انحراف استاندارد و مقدار آماره F مربوط به تفاوت در فعالیت  های یادگیری 

غیررسمی

           شاخص آماری
فعالیت  ها   

معناداریآماره Fانحراف استانداردمیانگیندوره تحصیلی

میانگین کل برای فعالیت  های 
یادگیری غیررسمی در سه دوره 

تحصیلی

3/170/516/5010/002میانگین كلی

3/300/38ابتدایی

2/970/57راهنمایی

3/330/43دبیرستان
3/261/091/550/216میانگین كلیصحبت با دیگران

3/531/13ابتدایی

3/061/16راهنمایی

3/290/93دبیرستان
3/260/941/230/295میانگین كلیهمکاری با دیگران

3/390/91ابتدایی

3/091/08راهنمایی

3/380/71دبیرستان
3/150/860/3740/689میانگین كلیمشاهده دیگران

3/210/87ابتدایی

3/060/96راهنمایی

3/220/71دبیرستان
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شریک شدن با منابع و امکانات 
دیگران

2/861/010/8150/446میانگین كلی

3/071/01ابتدایی

2/790/94راهنمایی

2/771/11دبیرستان
2/951/044/5270/013میانگین كلیجستجو در اینترنت

2/890/99ابتدایی

2/670/91راهنمایی

3/381/14دبیرستان
بررسی مجالت و روزنامه  های 

شغلی )حرفه  ای(
3/321/043/2510/043میانگین كلی

3/51/03ابتدایی

3/021/01راهنمایی

3/581/02دبیرستان
میانگین خطا و کوشش

كلی
2/931/050/5210/595

2/961/20ابتدایی

2/810/79راهنمایی

3/061/23دبیرستان
میانگین تفکر روی اعمال

كلی
3/611/16/040/003

3/851/04ابتدایی

3/230/99راهنمایی

3/930/81دبیرستان

یافته  های جدول 1 نشان می  دهد میانگین همه فعالیت  های یادگیری غیررسمی در هر سه 
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 )P>0/05( سطح  در  آمده  دست  به   F مقادیر  هرچند  دارد.  تفاوت  یكدیگر  با  تحصیلی  دوره 
مجالت  بررسی   ،)P=0/013 و   F=4/54( اینترنت  در  جستجو  فعالیت  های  مورد  در  تنها 
و   F=6/04( اعمال  روی  بر  تفكر  و   )P=0/04 و   F=3/25(حرف ه ای روزنامه  های  و 
و   F=6/501( دارد  تفاوت  یكدیگر  با  فعالیت  ها  كل  میانگین  اما  است،  معنادار   )P=0/003

.)P=0/002
است  مربوط  غیررسمی  یادگیری  فعالیت  های  به  كه  شده  ای  محاسبه  میانگین  عالوه  به   
نشان می دهد معلمان دوره راهنمایی در تمامی فعالیت  ها به جز شریك شدن با منابع و امكانات 

دیگران )M=2/79(، میانگین كمتری به دست آورده  اند.
 هم چنین معلمان دوره دبیرستان در همه فعالیت  های یادگیری غیررسمی به جز همكاری 
دست  به  باالتری  میانگین   )M=2/77( دیگران  امكانات  و  منابع  با  شدن  شریك  و  دیگران  با 
آورده  اند. اگرچه میانگین فعالیت  هایی هم چون همكاری با دیگران )M=3/39( و شریك شدن 

با منابع و امكانات دیگران در میان معلمان دوره ابتدایی بیش از دوره  های دیگر بوده است.
سؤال دوم پژوهش: چه ویژگی  هایی از محیط كار مانع از درگیرشدن معلمان مدارس 

دولتی شهر اصفهان در فعالیت  های یادگیری غیررسمی می  شود؟

جدول 2. میانگین، انحراف استاندارد و آزمون t تک نمونه  ای مربوط به بازدارنده  های یادگیری غیررسمی

         شاخص  های آماری   

عوامل

انحراف میانگینتعداد
استاندارد

خطای 
انحراف از 

میانگین

آماره
t

درجه 
آزادی

سطح 
معناداری

میانگین 
تفاوت  ها

0/06-1/132990/26-3002/9350/560/056زمان آزاد
حیطه  های  به  نزدیکی 

شغلی همکاران
3002/8730/510/051-2/44  *2990/016-0/12

7/35-3002/5280/640/064فن آوری کامپیوتر  *2990/000-0/47
5/56-3002/5650/780/078پاداش  های مالی  *2990/000-0/43

3/76-3002/7670/610/061بازشناسی  *2990/000-0/23

Tv =3
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یافته  های جدول 2 نشان می  دهد از میان بازدارنده  های فعالیت  های یادگیری غیررسمی 
نزدیكی نداشتن به   ، )M=2/93( با توجه به میانگین كلی فعالیت  ها ،نبودن زمان آزاد كافی 
نبودن   ،)M=2/77(  شناخت كافی نداشتن  ،)M=2/87(  حیطه  های شغلی همكاران
پاداش  های مالی  )M=2/56(و دسترسی نداشتن به فن آوری كامپیوتر )M=2/52( به ترتیب 
باالترین میانگین را  به خود اختصاص داده  اند .این در حالی است كه آماره t چهار عامل بازدارنده 
پایین تر، نزدیكی به حیطه  های شغلی همكاران، فن آوری كامپیوتر، پاداش  های مالی و بازشناسی 
یادگیری  بر  اگرچه  بازدارنده  ها  این  كه  معنا  بدین  است؛  كرده  تأیید  متوسط  حد  از  پایین تر  را 
غیررسمی معلمان تأثیر داشته  اند، اما تأثیر آن با توجه به ارزش آزمون، كمتر از سطح متوسط در 

سطح )P>0/05( به دست آمد.
سؤال سوم پژوهش: چه ویژگی  های فردی انگیزه معلمان مدارس دولتی شهر اصفهان 

را برای درگیرشدن در فعالیت  های یادگیری غیررسمی افزایش می  دهد؟

جدول 3. میانگین، انحراف استاندارد و آزمون t تک نمونه  ای مربوط به ویژگی  های فردی مؤثر بر 

یادگیری غیررسمی معلمان 
             شاخص  های آماری   

عوامل

انحراف میانگنیتعداد
استاندارد

خطای 
انحراف از 

میانگنی

آماره
t

درجه 
آزادی

سطح 
معناداری

میانگنی 
تفاوت  ها

3003/1160/610/0611/882990/060/11آغاز و ابتکار
3003/0510/550/0550/922990/350/05خود کارآمدی

3003/3180/750/0754/21عشق به یادگیری  *2990/0000/31
3003/1840/680/0682/68عالقه به زمینه حرفه  ای  *2990/0080/18

Tv =3 
یادگیری  بر  مؤثر  فردی  ویژگی  های  میان  از  می  دهد،  نشان   3 جدول  كه  همان  گونه 
غیررسمی معلمان، تنها عشق به یادگیری )t  =4/21 و M=2/56( و عالقه به زمینه حرفه  ای 
)t =2/68 و M=2/56( به میزانی باالتر از حد متوسط بر  یادگیری غیررسمی معلمان مدارس 

تأثیر داشته است.
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بحث و نتیجه  گیری
سرعت انتقال دانش و اطالعات در دنیای پر سرعت و شتاب كنونی موجب شده است تا 
ابزارها و روش  های سریع و كم هزینه  ای باشند  به دنبال  سازمان  های آموزشی و كاركنان آن ها 
)رودن،1  كند  منتقل  آن ها  به  را  حرفه  ای  و  تخصصی  نیاز  مورد  دانش  وقت  اسرع  در  بتواند  كه 
2005(. از  طرفی افراد شاغل بیشتر به نوعی از یادگیری عالقه دارند كه به آن ها آزادی عطا كند و 
همیشه بتوانند بدون هیچ محدودیتی از آن استفاده كنند و ضرورت استفاده از آن، با چارچوب  های 
كالسی و محدودیت  های آن همراه نشود. از طرف دیگر معلمان به آموختن مفاهیمی تمایل دارند 
كه چه به صورت نظری و چه به صورت عملی برای آن ها قابل استفاده باشد و بتواند بر ابعاد رشد  
حرفه  ای آن ها تأثیر بگذارند. معموالً بزرگساالن در یادگیری نسبت به افراد جوان  تر خود راهبرتر  
و خود كارآمدتر هستند و به آموختن مسائل شغلی و حرفه  ای بسیار عالقمندند؛ همچنین آنچه 

فرایند شغلی آن ها را تسهیل می  كند را نیز دارند )نادی و سجادیان، 1385(. 
نتایج سؤال اول پژوهش نشان داد به طور كلی میانگین استفاده از یادگیری غیررسمی در 
دوره دبیرستان بیش از دوره  های دیگر تحصیلی است و تفاوت میان میانگین دوره  ها نیز معنادار 
می  باشد. این یافته با نتایج پژوهش لوهمن )2006( همخوانی ندارد، زیرا در آن پژوهش نه تنها 
میانگین كلی فعالیت  های یادگیری غیررسمی در دوره ابتدایی باالتر است،  بلكه تفاوت حاصل 

معنادار نیست.
عالوه  به  پرداخت.  متوسطه  و  ابتدایی  مدارس  مطالعه  به  تنها  خود  بررسی  در  لوهمن 
آمد،  دست  به  متفاوتی  میانگین  های  غیررسمی  یادگیری  فعالیت  های  با  ارتباط  در  اگرچه 
قرار  استفاده  مورد  یادگیری غیررسمی  نیز  ایران  دوره  مدارس هر سه  در  كه  اما مشخص شد 
می  گیرد. در این پژوهش،  فعالیت  های یادگیری غیررسمی، فعالیت  هایی همچون صحبت 
با دیگران، همكاری با دیگران، مشاهده دیگران، شریك شدن با منابع و امكانات دیگران، 
بر  تفكر  و  كوشش  و  خطا  حرفه  ای،  روزنامه  های  و  مجالت  بررسی  اینترنت،   در  جستجو 

روی اعمال را شامل می  شد.
بنابراین یافته  های اخیر، یافته  های مطالعه كیفی لوهمن و ولف )2001( در ارتباط با هشت 

1.  Rowden 
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فعالیت یادگیری غیررسمی موجود در مدارس كشور را تأیید كرد؛ بدین معنا كه تحوالت سریع در 
نظام  های تفاوت  های فرهنگی میان جامعه دبیران و معلمان ایرانی و غیر ایرانی به لحاظ استفاده از 
انواع فعالیت  های یادگیری غیررسمی، با رشد فن  آوری اطالعات و آموزشی و دسترسی به منابع 

متعدد دانش، همسان بود.
هرچند مشاركت كنندگان در پژوهش حاضر از نظر میزان كاربست این فعالیت  ها، بیشتر 
از مجالت و روزنامه  های حرفه  ای )M=3/32( و همچنین تفكر بر روی اعمال و اقدامات خود 
)M=3/41( تجربه كرده، و یادگیری داشته  اند و حال آنكه در پژوهش لوهمن و ولف )2001( 
با دیگران، شریك  بیشترین فعالیت یادگیری غیررسمی كه مورد استفاده قرار گرفت، صحبت 

كردن دیگران با منابع و امكانات خود بود.
نقطه هم خوان در این زمینه، میانگین باالی فعالیت تفكر بر روی اقدامات فردی در هر دو 
پژوهش است. احتماالً دالیل زیادی موجب این همخوانی شده  اند؛ از یك طرف شغل معلمی 
به دانش  آموزان آموزش دهد و   را  اندیشیدن  تا چگونگی  انسان ساز است كه می  كوشد  حرفه  ای 
با حل  از طرف دیگر معلمی  این مهارت مسلط باشد.  به  باید  بنابراین شخص آموزش دهنده، 
باید خویشتن خویش  معنا كه معلم  بدین  دارد.  كار  و  باال سر  فراشناختی  توانایی  های  و  مسئله 
كند.  كنترل  را  آن ها  بتواند  و  بشناسد  به خوبی  را  و تصورات خویش  امیال  افكار،  و هم چنین 
به  عالوه رویكردهای نوین نظارت آموزشی، مانند نظارت حمایتی، بیشتر درصدد، فعال نگاه 
داشتن نظارت درون معلمان هستند تا نظارت مستقیم بیرونی را كاهش دهند و به حداقل برسانند 

)خدیوی و ملكی، 1386(.
یكی دیگر از نتایج مهم یافته اخیر آن است كه معلمان عالوه بر روش  های تبادلی و تعاملی 
می  گیرند.  بهره  نیز  خویش  عملكرد  بر  تأمل  و  انتزاعی  اقدامات  از  یادگیری،  فعالیت  های  در 
با دیدگاه دورنبوس، بولهویس و سیمون )2004( و  به كار بردن فعالیت  های یادگیری تعاملی 
همچنین ون وئركوم، نیج هاف و نیوین هیس )2002( و نیز یافته  های كاكمن)2003( همخوان 
است. بدین ترتیب كه باالتر بودن میانگین فعالیت  های یادگیری غیررسمی به طور كلی در دوره 
دبیرستان،  احتماالً به دلیل جو سازمانی مناسب برای یادگیری نسبت به دوره  های دیگر تحصیلی 
است. هرچند یكی از محدودیت  های پژوهش حاضر این بود كه به طور همزمان جو مدارس را 

نسنجید.



فصلنامۀ نوآوری های آموزشی، شمارۀ 3٠، سال هشتم، تابستان 1388 176

بنابراین در فضا های آموزشی و یادگیری كه روابط انسانی و برقراری ارتباط در آن ساده  تر 
و سریع  تر صورت می  گیرد و مدیریت مدرسه به كتابخانه و مجالت آموزشی جدید و دوره  های 
نیز  غیررسمی  یادگیری  قوی،  احتمال  به  می  دهد،  بیشتری  اهمیت  خدمت  ضمن  مدت  كوتاه 
وضعیت بهتری دارد؛ به خصوص مدارسی كه مدیران آن معلمان را به همفكری و گفتگو درباره 

اشتباهات و شركت در شورای معلمان و مدرسه تشویق می  كنند.
لوهمن )2003( بر این باور است كه فراگیران در هر فرایند یادگیری غیررسمی، با پنج 
عامل بازدارنده »نداشتن زمان كافی و آزاد، نزدیك نبودن قلمروهای شغلی به یكدیگر، دسترسی 

نداشتن به فن آوری كامپیوتر و پاداش  های مالی و نداشتن شناخت كافی« مواجه هستند.
یادگیری  بازدارنده ای فعالیت  های  به سؤال دوم پژوهش: »چه عوامل  یافته  های مربوط 
غیررسمی را تحت تأثیر قرار می  دهند« نشان داد از میان پنج عاملی كه لوهمن )2003( مطرح 
كرده است، به نظر معلمان نداشتن زمان كافی تأثیری بر یادگیری آن ها ندارد )جدول2(؛ یعنی 
بر  گرچه  دیگر  عامل  چهار  اما  نداشته  اند.  زمانی  مشكل  یادگیری  برای  ناحیه  سه  هر  معلمان 
به  هرچند  شد؛  ارزیابی  متوسط  حد  از  كمتر  آن ها  تأثیر  اما  بوده  اند،  مؤثر  غیررسمی  یادگیری 

لحاظ میانگین نزدیكی به حیطه شغلی همكاران نسبت به بقیه عوامل، میانگین باالتری داشت.
در  تفاوت  دالیل  این  جمله  از  باشد؛  داشته  متعددی  دالیل  می  تواند  فوق  مسئله 
بررسی  با  كه شاید  ارتباطی است  در مهارت  های  و تحصیلی و ضعف  فرهنگی  پیش  زمینه  های 
و تأیید آن ها بتوان این معضالت را با آموزش  های ضمن خدمت نیاز محور، كاهش داد. به نظر 
می رسد مدیران مدارس توانایی نزدیك كردن گروه  های آموزشی به یكدیگر را ندارند و به این نكته 
توجه نمی  كنند كه تجربه  های معلمان در تمام گروه  های آموزشی در حقیقت شیشه عمر سازمان 
است و  با انتقال این تجربیات می  توان از تكرار بسیاری از اشتباهات كه ممكن است هزینه  بر و 

زمان  بر باشد، جلوگیری كرد.
در  آموزشی  گوناگون  گروه  های  در  معلمان  بیشتر  شدن  آشنا  برای  برنامه  ریزی  نداشتن 
مدرسه، كاهش صمیمیت آن ها به دلیل رفتار برخی مدیران، به طور ناخواسته فاصله روانی و 

علمی معلمان را بیشتر كرده است.
نكته بسیار جالب مطالعه لوهمن )2006( اولین عامل بازدارنده، ناكافی بودن پاداش  های 
مالی  است. شاید فضای اجتماعی و ایدئولوژی فكری حاكم بر جوامع غربی، یكی از دالیل این 
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تفاوت باشد؛ اما معلمانی كه در پژوهش حاضر مشاركت كرده اند، معتقدند اگرچه این عامل 
بازدارنده تأثیر كمی بر یادگیری غیررسمی  آن ها داشته است، اما از نظر میانگین در جایگاه سوم 

قرار دارد و مقدار آماره آن نیز تأیید شده است.
بر زندگی علمی  اقتصادی  فراوان مسائل  تأثیر  از  بنابراین هرچند در ظاهر ذهنیت كلی، 
تأیید  به عنوان شدیدترین و قوی  ترین عامل  را  آن  این پژوهش  نتایج  اما  دارد،  معلمان حكایت 
نمی  كند. شاید یكی از دالیلش آن است كه معلمان از وضعیت بودجه و سرانه مدرسه باخبرند و 
این گزینه را بی اهمیت قلمداد می  كنند، زیرا هیچ نقطه امیدی در این ارتباط قابل تصور نیست و 

مؤسسات آموزشی دولتی نیز برای برطرف كردن مشكالت مالی خود می  كوشند.
معلمان می  دانند كه بودجه مدارسی كه در آن تدریس می  كنند، ناكافی و مشخص است 
و حتی اگر مدیر مدرسه گاهی بتواند با استفاده از كمك  های مردمی هزینه  های مدرسه را تأمین 
كند،امری بسیار مغتنم است.  بدین ترتیب دریافت پاداش مالی به دلیل آموزش بیشتر و یا صرف 
دولتی  فعلی مدارس  تكنولوژیك، جزء ضرورت  های  تسهیالت  و  امكانات  برای خرید  بودجه 
آن در مدارس كشورهای  افزایش  و  مالی  پاداش  های  به عبارت دیگر جایگاه  نمی  آید.  به شمار 
غربی، به دلیل حل شدن مسائل پایه و بنیادینی مانند رایانه و فن آوری در این مدارس است،اما 
این عامل بازدارنده هم چنان در مدارس اصفهان وجود دارد؛ به طوری كه در حال حاضر شیوع 
محتواهای آموزشی الكترونیك و فضاهای سایبر كمتر مشاهده می  شود و اساس كار مانند گذشته 

مبتنی بر كتاب  ها و مجالت چاپی و امكانات محدود دیجیتالی است.
بر  مبتنی  امكانات  یا  و   ندارند  را  تكنولوژیك  اولیه  امكانات  مدارس،  از  بسیاری  حتی 
فن  آوری آن ها بسیار قدیمی است و نگهداری آن ها در مدرسه به صورت نمادین می  باشد. در 
حالی كه می  توان با گسترش فن آوری در مدارس  انتقال تجربیات را از الگوی محلی، منطق های 

و استانی،  به ملی و حتی بین  المللی تغییر داد.
 مطالعات هاوكدیچ و مامهان1)1990( در مورد استفاده از رایانه در كشورهای در حال 
جدید  فن  آوری  های  این  از  استفاده  اولیه  مراحل  در  هنوز  كشورها  این  می  دهد  نشان  توسعه، 
هستند و استفاده از رایانه در نظام آموزش و پرورش آن ها به آموزش رایانه و استفاده از آن در امور 
اداری محدود است )منتظر، 1383(. اما از طرف دیگر كوك )2003( در پژوهشی كه در زمینه 

1. Hawkidyg & Mamhan                                                                                                       
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تجهیزات فاوا1 در مدارس انگلستان انجام داد، دریافت كه حدود 99 درصد از مدارس متوسطه 
این كشور در سال 2002 و 2003 به اینترنت متصل بوده  اند )مرادی، 1386 :65(؛ در حالی 
كه هنوز خطوط پر شتاب اینترنت در دانشگاه  های ایران همه  گیر نیست و بسیاری از آن ها نیز به 
باالی چنین  امر هزینه  این  ندارند. مهم ترین علت  وب سایت و مجالت معتبر جهان دسترسی 
خدماتی است؛ بنابراین وضعیت مدارسی كه به بودجه دولتی متكی هستند به طور قطع نامطلوب تر 

خواهد بود.
راستای  در  بازدارنده  عاملی  غیررسمی،  یادگیری  فعالیت  های  درباره  نداشتن  شناخت 
استفاده از فعالیت  های یادگیری غیررسمی به شمار می  آید؛ هر چند سطح آن از سطح متوسط 
كمتر است. یكی از دالیل به كار نبستن فعالیت  های یادگیری غیررسمی شناخت كافی نداشتن 
درباره  فعالیت  هاست. یافته  های پیشین نشان می  داد معلمان دبیرستان  ها بیش از معلمان دوره 
بتوان تفاوت در  از فعالیت  های یادگیری غیررسمی استفاده می  كنند. شاید  ابتدایی و راهنمایی 
این یافته  ها را به كمك فرهنگ سازمانی متفاوت در این مدارس توجیه كرد)جانسون2، 1990(؛ 
بدین معنا كه شاید به دلیل فرهنگ بازتر مدارس متوسطه و تأكید روشن بر فعالیت  های یادگیری 

غیررسمی، جابه  جایی دانش و تجربیات در این مدارس در حجم وسیع تری اتفاق می  افتد. 
بنابراین معلمان مدارس متوسطه به علت شناخت كامل  تر می  كوشند تا از  این فعالیت  ها 
بیشتر بهره گیرند، هر چند ضعف در این زمینه می  تواند به عنوان اهرمی بازدارنده مطرح شود. 
محیط مدرسه، تابلوهای داخل راهروهای مدرسه و تمامی ابزارهای تبلیغاتی را می  توان برای 

معرفی انواع فعالیت  های یادگیری غیررسمی به كار گرفت. 
دورنبوس، بولهویس و سیمون )2004( و ون وئركوم، نیج هاف و نیوین هیس )2002( 
زمینه  به  عالقه  و  یادگیری  به  عشق  خودكارامدی،  »آغازگری،  فردی:  ویژگی  چهار  معتقدند 
به  مربوط  )جدول3(  نتایج  می  دهد.  سوق  غیررسمی  یادگیری  طرف  به  را  معلمان  حرفه ای« 
سؤال سوم پژوهش نشان  داد عشق به یادگیری و عالقمندی به زمینه حرفه  ای، به عنوان مهم  ترین 
تأثیر  آن ها  غیررسمی  یادگیری  فعالیت  های  بر  كه  است  معلمان  فردی  خصایص  معنادارترین  و 

دارد.

1. فن آوری اطالعات و ارتباطات
2. Johnson          
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عشق به یادگیری مسائل حرفه  ای در محل كار می  تواند تحت شرایط خاصی ایجاد شود. 
شیپتون، داوسون، وست و پاترسون1)2002( معتقدند یادگیری در محل كار از طریق تعاملی 
یادگیری  های  كه  باورند  این  بر  آن ها  می  دهد.  رخ  غیررسمی  و  رسمی  یادگیری  میان  دینامیك 
مشاركت  به  غالبًا  و  است  شده  غیررسمی  شان  یادگیری  برانگیختگی  موجب  كاركنان،  رسمی 

آن ها در فعالیت  های یادگیری ساختار یافته منجر می  شوند.
ایجاد  اولیه حرفه، زیربنای  با مبانی علمی  نتیجه  گرفت كه آشنایی فرد  بتوان چنین  شاید 
انگیزه و عالقه به آموختن مبانی جدید شغلی است و در واقع این دو نوع یادگیری یكدیگر را كامل 

می  كنند و بهبود و نوآوری بیشتری را موجب می  شود.
لسلی، آرینگ و برند2)1998( نشان داده  اند یادگیری در محل كار بی  دلیل اتفاق نمی  افتد،  
در  یادگیری  به  عشق  شاید  می  آید.  شمار  به  سازمانی  و  فردی  اهداف  تحقق  برای  ابزاری  بلكه 
انگیزه  های پنهان كاركنان ریشه داشته باشد؛ انگیزه  هایی مانند حضور در جلسات تصمیم گیری، 
به  تعلق  احساس  فردی،  رشد  و  پیشرفت  شغلی،  مسئولیت  های  دقیق  تر   و  بهتر  دادن  انجام 
و  مالی  نیازهای  تأمین  نفس،  به  اعتماد  افزایش  و  شناخت  مدرسه،  داخل  اجتماعی  گروه  های 

امنیت حرفه  ای.
كاركنان معتقدند سازمان با گسترش توانمندی  های آن ها وابستگی شدیدتری به آن ها پیدا 
می  كند و این امر خود نوعی احساس با ارزش بودن و قابل احترام بودن را پدید می  آورد كه  البته 

انگیزه  ای درونی به شمار می  آید.
خودپنداره و ساختار خود، نیاز به پیشرفت، دلبستگی و قدرت، همنوایی با هنجارها، كسب 
قدرت اجتماعی، همانند سازی با همكاران، مذاكره و معاشرت و كسب پایگاه شغلی مناسب، 
همگی عوامل روان شناختی و اجتماعی هستند كه به طور مستقیم و غیرمستقیم عشق به یادگیری را 
در فرد كاهش یا افزایش می  دهند )كریمی، 1379(. حتی برخی معتقدند عشق به یادگیری یك 
نیاز است و برطرف شدن آن، احساس رضایت را در فرد پدید خواهد آورد )جارویس، 1381؛ 
مولرانی و ترنر،3 2001(. بنابراین می  توان این ویژگی را به عنوان خصیصه  ای روان شناختی، 

1. Shipton,  Dawson, West, and Patterson 

2. Leslie, Aring& Brand

3. Mulraney and Turner
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عالقه  كه  معلمانی  قوی  احتمال  به  طرفی  از  كرد.  لحاظ  فردی  ویژگی  های  دیگر  اساس  و  پایه 
وافری به شغل و حرفه خود دارند،  بیش از دیگر معلمان درصدد افزایش سطح علمی و مهارتی 
خود هستند و ممكن است به دلیل این عالقه بكوشند تا بیشتر روش  های یادگیری غیررسمی را 

تجربه كنند؛  این امر به معنای قرار گرفتن آن ها در چرخه یادگیری مادام  العمر است. 
یافته  های پژوهش هم چنین تأثیر معنادار بودن دو ویژگی خودكارآمدی و آغازگری را تأیید 
نمی  كنند؛ هر چند پژوهش حاضر ویژگی  ها را اثربخش نمی  شمارد، اما نمی  توان به طور كلی اثر 

آن ها را در نمونه ایرانی رد كرد و الزم است در این زمینه مطالعات بیشتری صورت گیرد.
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