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چكيده:
پژوهش حاضر با هدف شناسایی ابعاد و شاخصهای جامعة یادگیرندة حرفهای پژوهشمحور
در مدرســه و تعیین الزامات ایجاد آن انجام شــد .رویکرد پژوهش ،رویکرد کیفی است که با
اســتفاده از راهبرد پدیدارنگاری تنظیم شده است .مشــارکتکنندگان در این مطالعه  25نفر
از افراد صاحبنظــر بودند که از طریق نمونهگیری هدفمند و با اســتفاده از روش گلوله برفی
تا مرز اشــباع نظری انتخاب شدند .دادهها با اســتفاده از مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته
جمعآوری شــد و برای بررسی صحت یافتهها از روش بررسی توسط اعضا استفاده گردید .برای
تعییــن پایایی ،روش پایایی توافق بین دو کدگذار (توافق درون موضوعی) به کار گرفته شــد.
روش تحلیل دادهها ،تحلیل محتوای استقرایی با استفاده از کدگذاری در سه سطح باز ،محوری
و انتخابی بود .بر اساس نتایج بهدستآمده شاخصهای جامعة یادگیرندة حرفهای در قالب پنج
بعد ارزشها و باورهای مشــترک ،معلم یادگیرندة حرفهای ،گفتوگوها و همکاریهای حرفهای،
یادگیــری جمعی و باألخره ارتباطات و تعامالت و نشــانگرهای مربوط به هر بعد تعیین گردید.
همچنین استلزامات ایجاد جامعة یادگیرندة حرفهای پژوهشمحور در مدرسه نیز بر اساس نتایج
حاصل از مصاحبهها تبیین شــد که برخی از آنها عبارتاند از باور داشــتن به نقش پژوهش و
اهمیت آن در فرایند آموزش و یادگیری ،تمرکز بر یادگیری جمعی ،تقویت گفتوگوهای حرفهای
بین معلمان و کارکنان ،تعامل حمایتی مدیر مدرســه ، ،ارتباط مســتمر با مراکز علمی و سایر
مواردی که به تفصیل در ادامه آمده است.
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نشریة علمی ـ پژوهشی

فصلنامه نوآوریهای آمـوزشـی

مدرسه بهعنوان جامعة یادگیرندة حرفهای پژوهشمحور (یک پژوهش پدیدارنگارانه)

مقدمه و بیان مسئله

علیرغم مطالعات و پژوهشهای زیادی که در زمینه تبیین و نشان دادن منافع و مزایای کاربست
رویکرد پژوهشمحور در مدارس به عمل آمده اســت ،نتایج تحقیقات ســطح رضایتبخشــی را،
در خصوص پرورش توانایی تفکر انتقادی ،قضاوت ،اســتنباط ،اســتدالل ،پرسشــگری و پژوهش
دانشآموزان ،نشــان نمیدهد .در یک محیط غنی آموزشی دانشآموز باید بدون جهت دادن ،بهطور
آزاد و متفکرانه به کاوش بپردازد ،آموختههای خود را وحدت بخشــد و بهســوی تعالی گام بردارد.
متأســفانه اغلب مدارس نهتنها چنین رســالتی را فراموش کردهاند بلکــه در جهت خالف آن گام
برمیدارنــد (مکدونالد 1973 ،به نقل از بحرینی بروجنی .)1393 ،در کشــور ما نیز نتایج تحقیقات
بیانگر آن است که بسیاری از دانشآموزان و دانشآموختگان در جامعه کنونی فاقد مهارتهای تفکر
انتقادی ،قدرت تجزیهوتحلیل مســائل پیچیده و مواجهه با مســائل سطح باال هستند (کیانی1391 ،؛
آخونــدزاده1390 ،؛ حقانی1389 ،؛ جاویدی و عبدلی1389 ،؛ آنجفی1388 ،؛ اطهری 1388 ،به نقل
از بحرینی بروجنی .)1393 ،شرایط سنتی حاکم بر مدارس ما سبب شده است که راه جستوجو و
کاوش و کشف بر روی دانشآموزان بسته شده ،استقالل عمل را تا حدودی از آنها گرفته و به جای
محوریت دانشآموزان در مدرســه ،همه مسئولیتها و اختیارات معطوف به معلم شود (قاسمیپور،
 .)1388از ســوی دیگر معلمان ،بهعنوان دســتاندرکاران اصلی تعلیموتربیــت ،نهتنها عالقهای به
امر پژوهش نشــان نمیدهند بلکه اکثر آنان صرف ًا بر نقش آموزشــی خود متمرکز شــده و انگیزهای
برای انجام پژوهش ندارند .وضعیت پژوهش در بین معلمان با ضعف و نقصان همراه اســت و باید
پذیرفت که عالقه معلمان به پژوهش با رکود مواجه شــده است (عنایتی ،ضامنی و قربانی.)1391 ،
بررســیها نشــان میدهد معلمان از مهارتهای حرفهای الزم برخوردار نیستند ،با روشهای سنتی
عمل میکنند و اطالعاتشــان بهروز نیســت .کالسها به شکلی اداره میشود که در آنها نقش معلم
فقط انتقال دانش به دانشآموزان است .درحالیکه باید به آنان آموخت چگونه یاد بگیرند ،چگونه به
حل مسائل بپردازند و چگونه مطالب قدیم را با جدید ترکیب کنند تا خود به دانش دست یابند و آن
را در عمل به کار بندند (دانشپژوه و فرزاد .)1385 ،این رویکرد ،رویکردی پژوهشمحور است که
دانشآمــوزان را برای یادگیری در جهت رفع نیازهای زندگی واقعی آماده میکند (کولتا ،منیوتس و
کاسپاری .)2007 ،1معلمان در این رویکرد نقش کام ً
ال متفاوتی از نقش سنتیشان به عهده دارند .آنها
گنجینة معلومات محســوب نمیشوند بلکه تسهیلکنندگانی هستند که کالس را به محلی برای رشد
همةجانبه دانشآموزان بهویژه در جهت تقویت قوای تفکر ،حل مســئله ،نحوة رویارویی با مســائل
واقعی زندگی و یافتن راهحلهایی برای غلبه بر آنها تبدیل میکنند.
این گونه معلمان به مهارتهای حرفهای الزم در زمینة پژوهش مجهزند و نهتنها به دانشآموزان
خود بلکه به ســایر معلمان نیز در زمینه توســعه و تعمیق رویکرد پژوهشمحور یاری میرســانند.
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در فضــای پژوهشمحور تالش بر این اســت کــه همه از همدیگر یاد بگیرند و به رفع مشــکالت
آموزشی هم کمک نمایند .با این وصف جامعة یادگیرندة حرفهای در مدرسه شکل میگیرد .معلمان
در جامعــة یادگیرنده پژوهشمحور ،با معلمان ســایر مدارس تفاوتهایی دارنــد .آنها هر روز به
دنبال ایجاد ســؤاالت جدید برای خود و دانشآموزانشــان و همچنین دستیابی به پاسخ سؤاالت ،با
اســتفاده از اصول و روشهای سیستماتیک هســتند .در این فرایند تالش میکنند نتایج پژوهشهای
خود و دانشآموزانشــان را با دیگران به اشــتراک گذاشته و پژوهش در عمل را در حوزة وسیعی از
برنامههای بهبود مدرســه قرار دهنــد (اینس ورث 2و همکاران1994 ،؛ ونگرNFER ،3؛ فراســت و
همکاران2000 ،؛ ســاگور2000 ،4؛ بوالم 5و همــکاران 2005 ،و فیلدینگ 6و همکاران ،2005 ،کلیه
منابع به نقل از  .)2006 ،7NFERآنان با شــکل دادن به مشــارکتهای جمعی ،شــبکهای از معلمان
مدارس را بین مدارس و مؤسســات آموزش عالی و یا سایر نهادهای خصوصی و عمومی متعدد به
وجود میآورند .چنین شبکههایی میتوانند در قالب جامعة یادگیرندة حرفهای ،طیف وسیعی از مزایا
را بــرای دانشآموزان ،مدارس ،کارکنان و جامعه به وجــود آورند (بل ،کردینگلی و میچل2006 ،8؛
ارل ،کاتز ،الگی ،بن جعفر و فاســتر2006 ،9؛ فراســت ،رابرتز ،الیت فوت و مک کروری2006 ،10؛
هارگریــوز2003 ،11؛ جکســون2006 ،12؛ مک الفلین ،بلک اچ کی ،مک اینتایر و توســند2007 ،13؛
ریکینســون 2005 ،14به نقل از گادفری .)2014 ،15این گروه از معلمان که در قالب جامعة یادگیرنده
فعالیت میکنند ،از همافزایی برخوردار میشوند ،یعنی هم کمک حرفهای میکنند و هم مورد حمایت
حرفهای سایر معلمان قرار میگیرند .فعالیت در جامعة یادگیرنده به آنان این امکان را میدهد که شیوة
عمل دیکتهشــده را نپذیرند و به شکل خطی و تجویزی عمل نکنند و از قضاوت حرفهای بر اساس
ترکیبی از دانش نهان و عیان بهرهمند شــده (گادفری ،2014 ،بیســتا2007 ،16؛ بورگ )2010 ،17و بر
استمرار توسعة حرفهای خود تمرکز کنند (ساکس .)2011 ،18در مدرسهای که بر پایه جامعة یادگیرنده
مبتنــی بر پژوهش اداره میگردد ،تعامل بین افراد برای تحقق اهداف بهصورت گروهی و شــبکهای
وجــود دارد .رهبری فعالیتها بر مبنای تخصص صورت میگیرد تا سلســلهمراتب قدرت و اختیار
و همکاری بین کارکنان مدرســه بر مبنای اعتماد شــکل گیرد .مدیر ،معلمان و کلیة کارکنان مدرسه
در مقابل مسئولیتهایشــان به دانشآموزان و والدین پاسخگو هستند (هارگریوز .)1999 ،تحقیق و
پژوهــش در بین کارکنان جایگاه ویژهای دارد و از نتایج تحقیقات در تصمیمگیریهای مدرســه در
سطوح مختلف استفاده میشود (ویلکینز.)2011 ،
با توجه به اینکه «رویکرد پژوهشمحوری» در مدارس بهعنوان یکی از اهداف اساسی تعلیموتربیت
در دورههای مختلف تحصیلی برگزیده شده و در اسنادی چون سند تحول بنیادین و سند برنامة درسی
ملی مورد تأکید قرار گرفته است .برای استفاده از این ظرفیتهای قانونی و عملیاتی نمودن آنها باید
به دنبال ایجاد بستری مناسب بود؛ بستری که در آن این مطلوبها زمینة بروز و ظهور یابند .با وجود
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تصریح بر اهمیت و نقش پژوهش در اسناد رسمی آموزشوپرورش ،به موضوع مدرسة پژوهشمحور
و مؤلفههای اثرگذار بر ایجاد آن ،توجه نشده و پژوهش مؤثری هم در این زمینه در ایران انجام نشده
است .شناخت مؤلفههای اثرگذار بر ایجاد مدرسة پژوهشمحور ،به دنبال نیازهای اساسی دانشآموزان
و معلمان برای برونرفت از وضعیت فعلی نظام آموزش و یادگیری و خواســتهای سیاستگذاران
که در اســناد باالدســتی در خصوص پژوهش و پژوهشگری درجشــده ،مطرح گردیده است .نتایج
حاصل از این مطالعه ،میتواند به آموزشوپرورش کمک کند تا اطالعات جامعتری در مورد یکی از
مؤلفههای اثرگذار بر فرایند پژوهش و پژوهشــگری در مدرسه به دست آورد و از آنها برای سطوح
سیاستگذاری ،برنامهریزی و اجرا اســتفاده نماید .پژوهش حاضر بر اساس پیشینة موجود ،بر روی
یکی از مؤلفههای اثرگذار (جامعة یادگیرندة حرفهای) در مدرسة پژوهشمحور متمرکز گردیده است.
بنابراین سؤاالت پژوهش عبارتاند از:
 .1شــاخصهای جامعة یادگیرندة حرفهای در یک مدرســة پژوهشمحور کدامند و در قالب چه
ابعادی قابل تبیین هستند؟
 .2بر اساس شاخصها و ابعاد شناساییشده ،مدل جامعة یادگیرندة حرفهای پژوهشمحور چیست؟
 .3استلزامات جامعة یادگیرندة حرفهای در مدرسة پژوهشمحور چیست؟

مروری بر پیشینه پژوهش

جامعة یادگیرندة حرفهای :ایدة جامعة یادگیرنده که امروزه در بسیاری از سازمانها از آن استفاده
میشود ،بر روی جامعة یادگیرندة حرفهای ( )19PLCتمرکز دارد .با توجه به اینکه یادگیری میتواند
بهعنوان تمرکز اصلی فعالیتهای مؤسســات آموزشــی دیده شــود ،بنابراین مدرسه ،مناسبترین
جامعة یادگیرندة حرفهای اســت .جامعة یادگیرندة حرفهای بهعنــوان ظرفیتی برای ارتقای یادگیری
دانشآمــوزان و معلمان در نظر گرفته میشــود (دی موک ،2012 ،20ص .)121.در طول  20ســال
گذشته محققان ،جامعة یادگیرندة حرفهای را بهعنوان مدلی برای اصالح مدرسه مطرح کردهاند که از
کار ســنگه 21در کتاب پنجمین فرمان ( )1990نشئت گرفته است .به باور سنگه ( 5 )1990بعد تفکر
سیستمی ،تسلط شخصی ،مدلهای ذهنی ،چشــمانداز مشترک و یادگیری تیمی میتواند سازمان را
در وضعیتی قرار دهد که «واقع ًا» «یاد بگیرد» و بتواند مســتمرا ً ظرفیتش را برای محقق شدن باالترین
آرمانهــای خود ،پرورش دهد (ســنگه 1999 ،به نقل از پهلوان .)1394 ،ســرجیووانی 22جامعه را
بهعنوان مجموعهای از افرادی که با اراده طبیعی گرد هم آمدهاند و ایدهها و آرمانهای خود را با هم
به اشتراک گذاشتهاند تعریف میکند .بر اساس تعریف او ،مدارس هم جوامعی هستند که افراد در آن
به تسهیم و به اشتراکگذاری ایدهها و ارزشهایشان میپردازند و از این طریق ،مدارس فرهنگ رشد
و تغییر را توســعه میدهند .نیومن و ولیج 23گزارشی ترکیبی از مطالعات انجامشده در طول سالهای
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 1990تا  1995را با همکاری مرکز ســازماندهی و تجدید ســاختار مدارس ( 24)CORSانجام دادند
که یافتههای مطالعاتشــان حکایت از تأثیر ظرفیتسازی سازمانی با ایجاد جامعه حرفهای بر بهبود و
پیشــرفت یادگیری دانشآموزان دارد .در این گزارش قید شده است جامعه حرفهای به معلمان اجازه
میدهد تا به دنبال یک هدف روشــن مشترک برای همه دانشآموزان در زمینه یادگیری آنان باشند،
در فعالیتها برای رســیدن به هدف مشارکت نمایند و مســئولیت جمعی برای یادگیری را بپذیرند.
به اعتقاد آنان مدارس بهعنوان جامعة یادگیرندة حرفهای بهوســیلة شرایط ساختاری ،رهبری توزیعی،
تبیین چشــماندازهای مشترک ،خودمختاری که از سوی مســئولین دولتی به آنها داده شده ،تمرکز
کارکنان بر یادگیری دانشآموزان ،ایجاد مدارس مشارکتی کوچک و مشارکت والدین در امور مدرسه
به ســمت بهبود و پیشرفت تشویق میشــوند .کریس ،لوئیس و بریک25به نتایج مشابهی با نیومن و
ویلیج دســت یافتند .هورد 26جامعــة یادگیرندة حرفهای را با ویژگیهایــی نظیر :رهبری حمایتی و
توزیعی ،چشمانداز و ارزشهای مشــترک ،یادگیری جمعی ،نتایج اقدام شخصی به اشتراک گذاشته
شده ،شرایط ،ارتباطات و ساختارهای حمایتی تبیین کرده است (سرجیووانی1994 ،؛ نیومن و ولیج،
1995؛ کریس و همکاران 1995 ،و هورد 1997 ،به نقل از بلک الک.)2009 ،27
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ابعاد جامعة یادگیرندة حرفهای

کریس و همکاران برای جامعة یادگیرندة حرفهای ابعاد زیر را مطرح کردهاند.
 .1ارزشها و هنجارهای مشترک :28به معنی هســته باورهای مشترک درباره اهداف ،اعمال و
رفتار مورد نظر که پایه و اساس توسعه سایر جنبههای جامعه حرفهای را تشکیل میدهد.
 .2گفتوگوی بازتابی یا انعکاسی :29آغاز گفتوگو بین اعضای یک مدرسه و پل ارتباطی بین
ارزشهای آموزشی و اقدامات بهبود یافته در مدرسه است .این نوع گفتوگوها زمینه ارتباطی
بین کارکنان و حمایت از فعالیتهای مشترک آنان را فراهم میکند.
 .3کاهش زمان تدریس :30به معلمان اجازه میدهد در مورد برنامههای خود و مشاهداتشــان در
زمینــه تالشها و موفقیت دانشآموزان ،بهصورت تحلیلــی فکر کنند .البته این امر در فرایند
تدریس محقق میشــود .معلمان در تدریس رشد میکنند و از طریق تدریس مهارتهایشان
برای توصیف ،تجزیهوتحلیل و اجرای قوانین آموزشی توسعه پیدا میکند.
 .4تمرکز جمعی بر یادگیری دانشآموزان :31همه دانشآموزان قادر به یادگیری هســتند .ایجاد
محیط یادگیری پاســخگو و حمایتکننده پیشرفت دانشآموزان را در برخواهد داشت .تمرکز
بر نتایج عملکرد و پاسخگویی در مقابل آن ،از سوی کلیه معلمان و کارکنان ،یک نوع احساس
مسئولیت جمعی را به وجود خواهد آورد و در نتیجه حس ناشی از اقتدار اخالقی در دو بعد
فردی و جمعی توسعه پیدا خواهد کرد.
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 .5همکاری مبتنــی بر ارتباط بین همکاران :32این نوع همــکاری یادگیری متقابل ،بحثهای
کالســی و عملکرد دانشآمــوزان را تقویت میکند .بر این اســاس ،همکاری بین گروههای
مختلف شــکل میگیرد که برای توسعة مدرســه و جامعة یادگیرندة حرفهای مهم و ضروری
است (کریس و همکاران 1995 ،به نقل از بلک الک ،2009 ،ص.)117- 116 .
مدرســهای که با رویکرد پژوهشمحور اداره میشــود ،اهمیت همکاری ،یادگیری جمعی و به
اشتراکگذاری نتایج در آن نمایان میگردد و دانش ،بهعنوان زیربنای فعالیت حرفهای شناخته میشود
(دی مــوک ،2012 ،ص .)115 .کیفیــت معلم بهعنوان مؤثرترین عامل بر پیشــرفت دانشآموزان به
حســاب میآید (هتی و مــارش )1996 ،33که در کنار عوامل دیگری ماننــد همکاری با دیگران ،باز
بودن بســتر تحقیق ،بحث و گفتوگو و اعتماد متقابل شــکل میگیرد (پنــل ملی پژوهش معلمان،
] .)2011 ،[34NTRPجامعــة یادگیرنــدة حرفهای مکانیزمی را برای تغییر فرهنگی در مدرســهایجاد
میکنــد که اجازه میدهد نوعی تبــادل ایده بین افراد صورت بگیرد و دانش تبدیل به عمل شــود.
چنیــن جامعهای در قالبی غیرخطی فعالیت میکند (بــورگ .)2010 ،تعامل حمایتی بین معلمان در
کل مدرســه به وجود میآید .تبادل ارزشها ،تمرکز مشــترک بر یادگیــری دانشآموزان ،همکاری
در توســعة برنامة درســی و آموزشی ،به اشتراک گذاشــتن روشها و گفتوگوهای حرفهای اتفاق
میافتــد (هورد و ســامرز .)2008 ،35معلمان و مدیران با همکاری یکدیگر درصدد ایجاد شــرایطی
برای گفتوگویی غنی در مورد پیشــرفت دانشآموزان هســتند که در آن دیدگاه ِ جمعی ارزشمندتر
از دیدگاه فردی محســوب میشود و استفاده از ظرفیتهای جوامع خارج از مدرسه توصیه میشود.
36
در این زمینه برخی از صاحبنظران ،توســعة جامعه آنالین را توصیه میکنند .اسمولین و هابسون
یک جامعه تحت وب 37را برای معلمان پژوهشگر طراحی کردهاند .آنها پیشنهاد میکنند که معلمان
میتوانند در تعامل با معلمان پژوهشــگر دیگر در گفتوگوهای روزمره ،دســتیابی به منابع اینترنتی
و طرح ســؤاالتی برای سایر معلمان پژوهشگر فعالیت نمایند .همچنین وبسایتهایی برای معلمان
در قالب گروههای نقد دوســتانه 38ایجاد شده است .گفتوگوهای گروهی معلمان کمهزینه ،پایدار و
رضایتبخش اســت و بهطور بالقوه شکل تحولیافتة توسعة حرفهای معلم است (کالرک 2001 ،به
نقل از اسنو -جرونو .)2005 ،برخی از معلمان تمایل دارند در محیطهایی کار کنند که با همکارانشان
تعامل داشته باشند درحالیکه برخی دیگر دوست دارند از طریق سایتها با دیگران تعامل نمایند .در
واقع معلمان ترجیح میدهند در جامعه کاری آنان تغییری از انزوا به ســمت کار جمعی اتفاق بیفتد،
اگرچه در قالب جامعة الکترونیکی و مجازی باشــد .درگذشته بهسختی میشد افراد را به گفتوگو
و همکاری برای پژوهش ترغیب کرد ،اما ثابت شــده اســت که گفتوگو و همکاری برای معلمان
مدارس حرفهای که بر اســاس پژوهش کار میکنند ضروری اســت .گفتوگو با همکاران ،شنیدن
ایدههای دیگران ،تســهیم ایدههای خود با دیگران ،شنیدن دیدگاهها و نقطه نظرات دیگران ،ترکیب
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ایدههای افراد و گفتوگوهای آنها در مورد ایدههایشــان و همکاری پیرامون فرایند پژوهشی انجام
میشود.
بیشــتر ســاختارهای جامعة یادگیرندة حرفهای نیاز به حضور و گنجاندن دیدگاههای مختلف و
صداهــای چندگانه برای تقویت گفتوگو پیرامون پژوهــش دارد .معیارهای گفتوگوی خوب در
ساختارهای حرفهای توسعه یافته و گروههای پژوهش شامل موارد زیر است:
 بیان نظرات و باورهای ضمنی
 بیان چشمانداز
 توسعه یک حس فردی و حرفهای مقتدر
 احیای امید و ارتباط (پادزهر انزوا)
 تأکید مجدد بر آرمانها و تعهدات
 توسعه تکنیکهای خاص و راهحل برای مسائل
 یادگیری چگونگی تعامل با دانشآموزان در گفتوگوهای آموزشی (اسنو جرونو)2005 ،
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در مطالعهای که توسط بلک الک در زمینه تعیین سطح توسعهیافتگی ابعاد مدل جامعة یادگیرندة
حرفهای در مدارس دوره ابتدایی تگزاس انجام شــد ،نتایج بهدســتآمده نشان داد که فرهنگ حاکم
بر مدارس بهوســیلة پرورش اعتماد و احترام متقابل حمایت میشــود و موفقیتهایشان به همکاری
با همکاران و یادگیری جمعی و گروهی نســبت داده میشــود .کارکنان در این مدارس بر یادگیری
دانشآموزان متمرکز شــده و دانشــگاهها و تیمهای دیگری در ســطح منطقه و باالتر ،برای تمهید
ســاختاری جهت تحقق یادگیری جمعی فعالیت میکنند .مدیــران این مدارس رفتارهای حمایتی را
که ،تســهیلکنندة فعالیت در جامعة یادگیرندة حرفهای اســت ،از خود نشان میدهند .مناطق نیز به
مدارس بهعنــوان جوامع یادگیرندة حرفهای کمک میکنند و بخشــی از اطالعات و دادههای مورد
نیاز و نیروی انســانی را در اختیار آنها قــرار میدهند (بلک الک .)2009 ،مونتیل -اورال)2008( 39
در تحقیق خود به چند عامل کلیدی برای همکاری در ســطح باال و در قالب جامعة یادگیرنده اشاره
کردهانــد :همکاری بین همــکاران ،اعتماد عمیق ،احترام متقابل ،ارتباطات قوی ،به اشــتراکگذاری
40
تجارب ،پشــتیبانی مدیر ،ایجــاد محیط کودک محور ،برنامهریزی انعطافپذیر .موســانتی و پنس
( )2010یــک گروه معلمان آمریکایی را که بیش از ســه ســال با یکدیگر همکاری داشــتند مورد
مطالعــه قرار دادند .نتایج مطالعه آنان بیانگر توســعة حرفهای معنــاداری در معلمان بود (ص.)74 .
یافتههای بهدســتآمده از تحقیقات انجامشده در زمینه مدارســی که پژوهشمحور بوده و در قالب
جامعة یادگیرندة حرفهای فعالیت مینمایند ،نشــان میدهد ایجــاد این محیط به دانشآموزان اجازه
میدهد وظایفشان را به شکل معنادار انجام دهند و موجبات پیشرفت تحصیلی خود را فراهم آورند
(وال استورم و سی شور.)2008 ،41
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اهداف پژوهش

 .1شناسایی شــاخصهای اصلی جامعة یادگیرندة حرفهای بر اســاس ویژگیهای یک مدرسة
پژوهشمحور و تبیین شاخصها در قالب محورهای کلیتر؛
 .2مدل جامعة یادگیرندة حرفهای پژوهشمحور بر اساس شاخصها و ابعاد شناساییشده؛
 .3تبیین استلزامات جامعة یادگیرندة حرفهای بر اساس ویژگیهای یک مدرسة پژوهشمحور.

روش پژوهش

در این پژوهش  25نفر از اســاتید و اعضای هیئتعلمی و کارشناســان ،به تفکیک 10 ،نفر از اساتید
و اعضای هیئتعلمی دانشگاه فرهنگیان و پژوهشــگاه مطالعات آموزشوپرورش 9 ،نفر از کارشناسان
معاونتهای ابتدایی ،متوسطه ،پژوهشگاه و دفتر وزارتی وزارت آموزشوپرورش 3 ،نفر از مدیران پژوهش
ســراهای برتر دانشآموزی و  3نفر از معلمان موفق معرفی شده ،از طریق نمونهگیری هدفمند با استفاده
از روش گلوله برفی تا مرز اشباع نظری به شرح جدول زیر انتخاب شدند و مورد مصاحبه قرار گرفتند.
جدول شمارة .1مشخصات مشارکتکنندگان در پژوهش (مصاحبهشوندگان)

مصاحبهشوندگان

تعداد

مدرک

رشته تحصیلی

اساتید دانشگاه فرهنگیان

2

دکترا و فوقلیسانس

مدیریت آموزشی  /علوم اجتماعی

اعضای هیئتعلمی پژوهشگاه

8

دکترا

گرایشهای علوم تربیتی  /فلسفه

پژوهشگاه

2

دانشجوی دکترا

مدیریت کارآفرینی و علوم تربیتی

معاونت ابتدایی

2

فوقلیسانس

علوم تربیتی

معاونت متوسطه

4

دانشجوی دکترا و
فوقلیسانس

گرایشهای علوم تربیتی /تاریخ

دفتر وزارتی

1

دانشجوی دکترا

برنامهریزی درسی

منطقة 3

1

فوقلیسانس

علوم تربیتی (تحقیقات آموزشی)

منطقة 8

1

فوقلیسانس

زمینشناسی

منطقة 11

1

فوقلیسانس

کامپیوتر (نرمافزار)

منطقة 1

1

لیسانس

کامپیوتر

منطقة 7

1

لیسانس

علوم تربیتی

منطقة 8

1

دانشجوی دکترا

ادبیات

کارشناسان

مدیران
پژوهش سراها

معلمان موفق
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ابزار گردآوری دادهها مصاحبه نیمه ساختاریافته بود که بر اساس آن دانش حرفهای مصاحبهشوندگان
در مورد جامعة یادگیرندة حرفهای بر اساس ویژگیهای مدرسة پژوهشمحور مورد مطالعه قرار گرفت.
در انتخاب افراد نگاه متفاوت آنها به پدیدة مورد بررسی و عالقهمندی آنان به مصاحبه در اولویت قرار
داشت .به همین جهت از نمونههایی در گروههای متفاوت و مرتبط با موضوع استفاده شد.
با توجه به اهداف پژوهش ،راهبردی که برای پژوهش مورد استفاده قرار گرفت ،راهبرد پدیدارنگاری
بود؛ راهبردی که با آن پژوهشگر درک و فهم افراد دیگر را دربارة یک پدیدة تجربهشده توصیف میکند.
دادههای حاصل از مصاحبهها با کاربست الگوی اشتراوس و کوربن 42از تکنیک «تحلیل محتوای استقرایی»
برای کدگذاری ،طبقهبندی و تلخیص اطالعات استفاده شد و دادهها در سه مرحله کدگذاری باز ،محوری
و انتخابی مورد تحلیل قرار گرفتند.
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روایی و پایایی

روایــی یکی از نقاط قوت پژوهش کیفی اســت و بر تعیین این نکته کــه یافتههای گزارش از
زاویه دید پژوهشــگر ،شرکتکنندگان یا خوانندگان صحیح هستند ،مورد استفاده قرار میگیرد .برای
بیان ایــده ،اصطالحات زیادی در ادبیات کیفــی وجود دارد مانند قابلاعتماد بــودن ،معتبر بودن و
قابلقبول بودن (کرسول .)1391/2009 ،در این پژوهش برای بررسی صحت یافتهها از روش بررسی
توســط اعضا استفاده شــد .برای این کار گزارش نهایی یا توصیفها و مضامین خاص به تعدادی از
شــرکتکنندگان برای تأیید درســتی نتایج برگردانده و به آنان فرصت اظهارنظر درباره یافتهها داده
شد .برای تعیین پایایی روش پایایی توافق بین دو کدگذار (توافق درون موضوعی) به کار گرفته شد.
در زیر نمونهای از کدگذاری باز بر اساس بخشی از یک مصاحبه نشان داده شده است.
بخشی از یک مصاحبه :اینکه چرا مدرسه باید پژوهنده باشد و اصوالً چه
ضرورتی دارد به این نکته برمیگردد که مدرسه باید یادگیرنده باشد .یک
مدرسة یادگیرنده پویا ،دائماً در حال حرکت به سمت جلو و در حال یادگیری
است .مؤلفههای سازمان یادگیرنده با مؤلفههای مدارس خیلی همخوانی
دارد .مدرســة یادگیرنده تولید دانش دارد و دائماً خودش و اندیشههایش
و دانشــش را نو میکند تا یادگیری اثربخش را نصیب دانشآموزان کند.
در واقع مدرســه بهعنوان یک اجتماع پژوهشــی و یک شبکة ارتباطات
پژوهشــی دیده میشــود که اینها دائماً در حال نوسازی بینش خود و
بهسازی الگوی عملشان هستند .بســیار مهم است که مدرسه را اینطور
در نظر بگیریم .یادگیری در مدرســه یک اصل است و آن اتفاق نمیافتد
مگر اینکه به پژوهش و سازوکارهای پژوهشی متصل شویم .در این مدارس
معلمان بهطور جدی در جریان یادگیری قرار میگیرند و توسعة حرفهای
پیدا میکنند .با درسپژوهی نقــش معلم به عنوان یادگیرندة مادامالعمر
دیده میشود .او به غیر از درسپژوهی از پژوهشهای کالسیک نیز ،اگر به
ترجمه شده باشد ،استفاده میکند .البته پژوهشهای کالسیک
زبان
معلمهها
یافت
ارتباطشــان با کالس درس کم است اما میتوان این ارتباط را افزایش داد.

کدهای باز استخراج شده:

 .1تولید دانش
 .2اجتماع پژوهشی
(کارگروهی ،مشارکتی)
 .3شبکة ارتباطات پژوهشی
 .4توسعة حرفهای معلم
 .5تمرکز بر درس پژوهی
 .6استفاده از نتایج پژوهشهای دیگران
(پژوهشهای آکادمیک)
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در پاسخ به سؤال اول و دوم پژوهش در مورد «تعیین شاخصهای جامعة یادگیرندة حرفهای در
یک مدرســة پژوهشمحور و اینکه شاخصها در قالب چه محورهایی قابل تبیین هستند؟» ،محتوای
مصاحبههای انجامشده مورد تحلیل قرار گرفت و تعداد  44گویه به دست آمد .با بررسی چندبارهای
کــه بر روی گویهها به عمل آمد ،با حذف موارد تکراری و مشــابه و ادغــام گویههای همجنس و
نزدیک به هم این تعداد به  29گویه کاهش یافت .گویههای بهدستآمده بهعنوان شاخصهای جامعة
یادگیرندة حرفهای تعیین شدند که در ستون کدهای باز جدول زیر درج گردیدند.
جدول شمارة  .2کدهای باز ،محوری و انتخابی

کد انتخابی

کد محوری

کدهای باز

باور به نقش ،اهمیت و ارزش پژوهش و تجلی آن در رفتار و عملکرد
داشتن چشمانداز روشن در مورد پژوهش و بهسازی الگوی عمل کارکنان
ارزشها و
باورهای
مشترک

حاکمیت روح دموکراسی ،نقد و انتقادپذیری بین معلمان ،مدیر و سایر کارکنان
مدرسه
گرایش به پژوهش و پژوهشــگری به شــکل درونزا ،زیرا عنصر فرهنگ در این
تعامل حضور دارد
اعتقاد به اینکه یادگیری عمیق و با کیفیت از طریق پژوهش امکانپذیر است
دارای انگیزه قوی برای یادگیری و توسعة حرفهای فردی

جامعة یادگیرندة حرفهای

استفاده از روشهای فعال تدریس مانند روش حل مسئله و روش اکتشافی
ایفای نقش تسهیلکنندگی در فرایند آموزش
معلم یادگیرندة دارای مهارتهای حرفهای عمومی (فناوری ،روش پژوهش ،آمار ،زبان فارســی و
نگارش) و تخصصی (در حوزه درسی)
حرفهای
تولید دانش توسط پژوهشهای خود و دانشآموزان
اســتفاده از نتایج پژوهشهــای دیگران (پژوهشهای آکادمیک و دانشــگاهی،
گزارشهای اقدام پژوهی)
تصمیمگیری بر اســاس تخصص افراد و با نظر مشــورتی آنان و عمدتاً مبتنی بر
پژوهش
گفتوگوها و
همکاریهای
حرفهای

ارزیابی و اعتبارســنجی فعالیتهای یکدیگر در محیطی امن مبتنی بر اعتماد و
احترام متقابل
غالب بودن جو همفکری ،گفتوگوی حرفهای ،همکاری و مشارکت داوطلبانه بین
معلمان و کارکنان
تالش در جهت اجرای رویکرد پژوهشمحوری در مدرسه با همکاری یکدیگر
حل مسائل از طریق مشارکتی و گروهی
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کد محوری
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کدهای باز

تصمیمگیری بر اســاس تخصص افراد و با نظر مشــورتی آنان و عمدتاً مبتنی بر
پژوهش
گفتوگوها و
همکاریهای
حرفهای

ارزیابی و اعتبارســنجی فعالیتهای یکدیگر در محیطی امن مبتنی بر اعتماد و
احترام متقابل
غالب بودن جو همفکری ،گفتوگوی حرفهای ،همکاری و مشارکت داوطلبانه بین
معلمان و کارکنان
تالش در جهت اجرای رویکرد پژوهشمحوری در مدرسه با همکاری یکدیگر
حل مسائل از طریق مشارکتی و گروهی
ایجاد فضای مبتنی بر کارگروهی  -مشــارکتی و یادگیری جمعی توأم با لذت و
مسرت
مستند کردن تجارب پژوهشی خود و دانشآموزان برای به اشتراک گذاشتن آنها

جامعة یادگیرندة حرفهای

تشکیل نشستهای مبتنی بر یافتههای پژوهشی و دعوت از معلمان مدرسه خود
یادگیری جمعی و سایر مدارس برای برخورداری از نتایج یافتهها
استفاده از الگوهایی نظیر درس پژوهی در مدرسه برای تمرکز بر یادگیری جمعی
تأکید بر یادگیری مســتمر کارکنان در سیاســتها و اســتراتژیهای مدرسه با
رویکرد پژوهشمحور
فعالیت معلمان در قالب گروههای آموزشی و شورای معلمان برای تبادل تجارب
و ارائه یافتههای پژوهشی و تولید دانش کاربردی
تعامل و ارتباط با معلمان مدارس همجوار برای افزایش دانش حرفهای معلمان
تعامل حرفهای با کارکنان بهویژه معلمان سایر مدارس در قالب شبکههای مجازی
و وبسایتها
تعامالت و
ارتباطات

تعامل با دانشــکدههای علوم تربیتی و دانشــگاه فرهنگیان برای رفع مشکالت
آموزشی و توسعة حرفهای
استفاده از ظرفیت سایر نهادها برای انجام امور پژوهشی
ارتباط با مدارس سایر استانها و حتی مدارس کشورهای دیگر در جهت تعامالت
حرفهای
تشــکیل انجمنهای یادگیری حرفهای در درون مدرسه و در بین مدارس محله
یا منطقه
تشویق دانشآموزان به اســتفاده از ظرفیت پژوهش سراها ،انجمنهای علمی و
نهادهای دیگر مانند شهرداری ،شورای شهر ،کانون پرورش فکری و ...
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در مرحلة بعد و برای پاســخ به بخش دوم ســؤال اول پژوهش ،شاخصها برحسب ماهیت در
طبقات جداگانهای قرار داده شــدند که این طبقات بهعنوان کدهای محوری مصاحبه و ابعاد جامعة
یادگیرندة حرفهای پژوهشمحور به شرح زیر تعیین گردیدند:
 .1ارزشها و باورهای مشترک
 .2معلم یادگیرندة حرفهای
 .3گفتوگوها و همکاریهای حرفهای
 .4یادگیری جمعی
 .5تعامالت و ارتباطات
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در پاســخ به ســؤال دوم پژوهش که «مدل جامعة یادگیرندة حرفهای پژوهشمحور چیست؟» مدل
مفهومی زیر بر اساس مصاحبههای بهعملآمده اســتخراج گردید که دربردارندة  5بعد ،شامل ارزشها
و باورهای مشترک ،معلم یادگیرندة حرفهای ،گفتوگوها و همکاریهای حرفهای ،یادگیری جمعی ،و
باألخره ،تعامالت و ارتباطات است و در هر بعد شاخصهای مرتبط با آن در قالب شکل  1ترسیم گردید.

در پاسخ به سؤال سوم پژوهش که «استلزامات جامعة یادگیرندة حرفهای در مدرسة پژوهشمحور
چیست؟» بر اســاس نتایج حاصل از مصاحبههای بهعملآمده ،مصاحبهشوندگان اظهار نمودند که با
اعمال مواردی که در پاسخ به سؤال اول پژوهش مطرح شد ،میتوان در جهت ایجاد جامعة یادگیرندة
حرفهای با رویکرد پژوهشمحور اقدام کرد .به همین دلیل بحث اســتلزامات جامعة یادگیرنده بسیار
نزدیک به شاخصهای شناسایی شده است .با این توضیح ،عمدهترین الزاماتی که برای ایجاد جامعة
یادگیرندة حرفهای وجود دارد ،به ترتیب فراوانی به شرح زیر عنوان گردید:
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 باور داشتن به نقش پژوهش و اهمیت آن در فرایند آموزش و یادگیری؛
 وجود معلمان توانمند در زمینه انجام امور پژوهشی در مدرسه؛
 استفاده از نیروهای متخصص خارج از مدرسه بهعنوان مشاور؛
 انجام امور پژوهشــی از طریق مشــارکتی و گروهی و بهصــورت داوطلبانه در جهت تحقق
یادگیری جمعی؛
 تقویت گپوگفتهای حرفهای بین معلمان و کارکنان یک مدرســه و توســعه آن در ســطح
خارج از مدرسه؛
 حمایت مدیر مدرسه در نقش رهبر آموزشی و فراهم نمودن زمینه تصمیمگیری در مدرسه بر
مبنای نتایج پژوهشها؛
 ارتباط مســتمر با مراکز علمی و تشــکیل شبکههای همکاری با دانشــگاهها بهویژه دانشگاه
فرهنگیان و دانشکدههای علوم تربیتی؛
 بــه وجودآوردن جــوی که در آن همکاری کارکنان مبتنی بر اعتماد باشــد و معلمان از طرح
مسائل و مشکالت خود نهراسند و انگ بیسوادی و ضعیف بودن به آنها نخورد؛
 مشارکت والدین در قالب جامعة یادگیرنده مدرسه با هدف ارتقای سطح آگاهی آنان در زمینه
فعالیتهای پژوهشی مدرسه و بهویژه فرزندانشان؛
 تســهیم نتایج و به اشتراک گذاشتن یافتههای حاصل از پژوهش در سطح مدرسه خود و مدارس
دیگر؛
 در اختیار داشــتن زمان مناســب برای انجام فعالیتهای پژوهشی که این خود مستلزم برنامة
درسی منعطف و نیمه تجویزی است؛
 حمایت وزارت آموزشوپرورش از رویکرد پژوهشمحور در قالب جامعة یادگیرندة حرفهای
با تأمین امکانات و بودجه مورد نیاز.
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بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف شناســایی شــاخصهای جامعة یادگیرندة حرفهای بر اساس
ویژگیهای یک مدرسة پژوهشمحور و تعیین الزامات ایجاد آن انجام شد .بر اساس نتایج حاصل
از مصاحبه با  25نفر از افراد متخصص و صاحبنظر ،شاخصهای جامعة یادگیرندة حرفهای
در قالب پنج بعد  .1ارزشها و باورهای مشترک  .2معلم یادگیرندة حرفهای  .3گفتوگوها
و همکاریهــای حرفــهای  .4یادگیری جمعی و  .5ارتباطــات و تعامالت ،تبیین گردید.
در بعد اول ،که به باورها و ارزشهای مشترک کارکنان مدرسه در مورد نقش و اهمیت
پژوهش پرداخته شده است ،در واقع بر این نکته مهم تأکید دارد که ایجاد جامعة یادگیرنده
پژوهشمحور در وهله اول نیاز به فرهنگسازی دارد .یعنی مدرسه باید چشماندازی را برای
خود ترسیم نماید که در آن ایجاد و تثبیت فرهنگ پژوهش و جامعة یادگیرنده مبتنی بر آن،
از جایگاه مهمی برخوردار باشد .در این صورت است که باورهای افراد بر اساس این ارزش
مشترک شکل میگیرد و رفتارها از آن منتج میگردد .سرجیووانی ( )1994و بورگ ()2010
نیز یکی از ویژگیهای جامعة یادگیرنده را در داشتن ایدهها و آرمانهای مشترک میدانند.
در بعد دوم ،معلم یادگیرندة حرفهای مطرح شــده است .بر مبنای شاخصهای در
نظرگرفته شــده برای این بعــد ،منظور از معلم یادگیرندة حرفهای فردی اســت که در
جهت توسعة حرفهای و ارتقای مهارتهای عمومی و تخصصی خود تالش میکند ،از
روشهای فعال تدریس استفاده میکند تا دانشآموزان را به سطحی از توانمندی برساند
که قادر به تولید دانش باشــند .این معلم معتقد اســت دانشی که در این بستر و در پرتو
تســهیلگری او و بر اساس تالشهای علمی دانشآموزان حاصل شود ،یادگیری عمیق،
کیفی و پایداری را ایجاد خواهد کرد.
در بعد ســوم ،گفتوگوهای حرفهای و همکاری کلیه کارکنان مدرســه در راستای
توسعة حرفهای مستمر مورد توجه قرار گرفته است .گفتوگوهای حرفهای در صورتی
میتواند موجب ارتقای دانش همکاران شود که در محیطی امن ،مبتنی بر اعتماد و احترام
متقابل اتفاق بیفتد بهگونهای که کارکنان بهویژه معلمان از طرح مسائل و مشکالت خود در
جمع همکارانشان احساس ترس نداشته و بیان مسائل و مشکالت از سوی آنان ،دلیلی بر
ضعفشان قلمداد نگردد .در این وضعیت است که کارکنان اجازه میدهند ارزیابی و اعتبار
سنجی فعالیتهای آنان توسط همکارانشان صورت بگیرد ،چون باور دارند که هدف از
این کار کمک به یکدیگر و اصالح فرایند برای تحقق اهداف مدرسه است.
در بعد چهارم ،یادگیری جمعی مطرح شــده است .اگرچه شاخصهای این بعد با
ابعاد دیگر نظیر گفتوگوها و همکاری حرفهای و ارتباطات و تعامالت همپوشانی دارد،
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اما به دلیل اهمیت آن در شکلگیری جامعة یادگیرندة حرفهای ،بهطور مستقل بیان شده
است .در این بعد یادگیری جمعی چه برای کارکنان و چه برای دانشآموزان مورد تأکید
قرار گرفته است .شاخصهای این نوع یادگیری ،نهتنها اثرات ارزشمندی را در آموزش و
یادگیری بلکه در کسب مهارتهای زندگی دارند .تقریب ًا در تمامی مصاحبههای انجامشده
به کاربســت روش درس پژوهی بهعنوان یکــی از روشهای یادگیری جمعی که نقش
مؤثری در رفع مشکالت آموزشی و تدریس معلمان دارد ،اشاره شده است .همچنین در
سطح دانشآموزی نیز پژوهشهای گروهی ،ضمن دارا بودن منافع یادگیری پژوهشمحور،
نوعی یادگیری جمعی به حســاب میآیند که با لذت و مسرت ،در حل مسئلة پژوهش،
همراهانــد .این یافته در پژوهشهای مندرج در گزارش ( NFERمانند دی موک2012 ،؛
اینس ورث و همکاران1994 ،؛ ونگر1998 ،؛ فراست و همکاران2000 ،؛ ساگور2000 ،؛
بوالم و همکاران 2005 ،و فیلدینگ و همکاران )2005 ،نیز مورد تأیید قرار گرفته است.
در بعد پنجم که به تعامالت و شبکههای ارتباطی توجه شده است ،تعامالت معلمان
در درون مدرســه و در سطح فرا مدرسهای در قالب شورای معلمان ،گروههای آموزشی،
انجمنهای علمی ،ارتباط با معلمان و کارکنان سایر مدارس در یک محل یا منطقه یا مدارس
سایر استانها و حتی مدارس خارج از کشور ،با اساتید و مشاوران دانشکدههای علوم تربیتی،
دانشگاه فرهنگیان مطرحشده که میتوانند در قالب جامعة یادگیرندة حرفهای طیف وسیعی
از مزایا را برای معلمان و کارکنان به همراه داشته باشند در این مدارس تعامل بین افراد برای
تحقق اهداف بهصورت گروهی و شبکهای وجود دارد (ویلکینز2011 ،؛ بل و همکاران،
2006؛ ارل و همکاران2006 ،؛ فراســت و رابرتز2006 ،؛ هارگریوز2003 ،؛ جکســون،
2006؛ مــک الفلین و همکاران2007 ،؛ ریکینســون 2005 ،به نقل از گادفری.)2014 ،
نتایــج حاصل از این پژوهش در ابعاد شناساییشــده جامعة یادگیرندة حرفهای و
بر اســاس مدل ارائهشــده ،با نتایج یافتههای کریس و همکاران ( 1995به نقل از بلک
الک )2009 ،در مورد ابعاد جامعة یادگیرنده (ارزشها و هنجارهای مشترک ،گفتوگوی
بازتابی ،تمرکز بــر تدریس ،تمرکز جمعی بر یادگیری دانشآمــوزان ،همکاری مبتنی
بر ارتبــاط بین همکاران) و مطالعه هورد ( 1997به نقــل از بلک الک )2009 ،با تبیین
ویژگیهایی نظیر چشمانداز و ارزشهای مشترک ،یادگیری جمعی ،نتایج اقدام شخصی
به اشتراک گذاشتهشده ،ارتباطات و ساختارهای حمایتی مشابهت زیادی دارد.
در ارتباط با استلزامات جامعة یادگیرندة حرفهای (سؤال سوم پژوهش) ،مواردی مانند
باال بودن سطح اعتماد و همکاری ،کمبود وقت و بودجه برای معلمان جهت مشارکت در
تحقیق ( ،)2011 ،NTRPتغییر فرهنگی در مدرســه (بورگ ،)2010 ،تعامل حمایتی بین
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معلمان ،ارزشهای مشــترک ،به اشتراک گذاشتن روشها و بازتاب گفتوگوها (هورد
و سامرز ،)2008 ،رفتارهای حمایتی و تسهیلکننده مدیران مدارس (بلک الک،)2009 ،
احترام متقابل ،ارتباطات قوی ،به اشــتراکگذاری (مونتیل و اورال ،)2008 ،در پژوهش
پژوهشگران دیگر نیز مورد توجه قرار گرفته است.
در خاتمه بر اساس نتایج حاصل از مطالعات بهعملآمده و یافتههای این پژوهش باید
گفــت جامعة یادگیرندة حرفهای به معلمان این فرصت را میدهد تا در مورد چگونگی
همکاری با همکاران حرفهای خود تبادلنظر کنند .این تعامالت آنان را به سمت زندگی
حرفهای در یک وضعیت پژوهشی آموزشی مطلوب هدایت میکند.

پیشنهادهای اجرایی و پژوهشی

الف .اجرایی
برای خروج نظام آموزشی از شکل سنتی و غیرکارا به شکلی که در آن دانشآموزانی
توانمند و اهل فکر و بصیرت ،با قدرت حل مسئله تربیت شوند ،نیاز به در اختیار داشتن
معلمانی کارآمد ،فکور و پژوهشگر است که همواره به دنبال توسعه و تقویت مهارتهای
حرفهای باشند .برای این منظور موارد زیر پیشنهاد میشود:
 .1تشکیل تیمهای پژوهشی در مدرسه با حضور معلمان عالقهمند و پژوهشگر و
تقویت تیم توسط نیروهای متخصص خارج از مدرسه بهعنوان مشاور؛
 .2ایجاد شبکههای ارتباطی بین مدارس با یکدیگر برای بهرهمندی از تجارب؛
 .3ارتباط مســتمر مدرســه با مراکز علمی و پژوهشــی و بهرهمنــدی از ظرفیت
دانشگاهها برای توسعه فرهنگ پژوهشی در بین دانشآموزان و معلمان؛
 .4تشــکیل نشستهای پژوهشی در سطح منطقه ،استان و کشور و تسهیل شرایط
حضور معلمان در این نشســتها برای تســهیم نتایج و به اشــتراک گذاشتن
یافتههای حاصل از پژوهشهای مدرسهای؛
 .5حمایت وزارت آموزشوپرورش از رویکرد پژوهشمحوری و تســری آن در
سطح مدارس؛
 .6توجــه به میزان کاربســت پژوهش در فرایند آمــوزش و یادگیری در ارزیابی
معلمان.
ب .پژوهشی
اعتبار سنجی مدل پیشنهادی با اجرای آن در سطح مدارس
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