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پژوهش حاضر با هدف شناسایی ابعاد و شاخص های جامعة یادگیرندة حرفه ای پژوهش محور 
در مدرســه و تعیین الزامات ایجاد آن انجام شــد. رویکرد پژوهش، رویکرد کیفی است که با 
اســتفاده از راهبرد پدیدارنگاری تنظیم شده است. مشــارکت کنندگان در این مطالعه 25 نفر 
از افراد صاحب نظــر بودند که از طریق نمونه گیری هدفمند و با اســتفاده از روش گلوله برفی 
تا مرز اشــباع نظری انتخاب شدند. داده ها با اســتفاده از مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته 
جمع آوری شــد و برای بررسی صحت یافته ها 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 داده ها، تحلیل محتوای استقرایی با استفاده از کدگذاری در سه سطح باز، محوری 
و انتخابی بود. بر اساس نتایج به دست آمده شاخص های جامعة یادگیرندة حرفه ای در قالب پنج 
بعد ارزش ها و باورهای مشــترک، معلم یادگیرندة حرفه ای، گفت وگوها و همکاری های حرفه ای، 
یادگیــری جمعی و باألخره ارتباطات و تعامالت و نشــانگرهای مربوط به هر بعد تعیین گردید. 
همچنین استلزامات ایجاد جامعة یادگیرندة حرفه ای پژوهش محور در مدرسه نیز بر اساس نتایج 
حاصل از مصاحبه ها تبیین شــد که برخی از آن ها عبارت اند از باور داشــتن به نقش پژوهش و 
اهمیت آن در فرایند آموزش و یادگیری، تمرکز بر یادگیری جمعی، تقویت گفت وگوهای حرفه ای 
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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مقدمهوبيانمسئله
علی رغم مطالعات و پژوهش های زيادی که در زمینه تبیین و نشان دادن منافع و مزايای کاربست 
رويکرد پژوهش محور در مدارس به عمل آمده اســت، نتايج تحقیقات ســطح رضايت بخشــی را، 
در خصوص پرورش توانايی تفکر انتقادی، قضاوت، اســتنباط، اســتدالل، پرسشــگری و پژوهش 
دانش آموزان، نشــان نمی دهد. در يک محیط غنی آموزشی دانش آموز بايد بدون جهت دادن، به طور 
آزاد و متفکرانه به کاوش بپردازد، آموخته های خود را وحدت بخشــد و به ســوی تعالی گام بردارد. 
متأســفانه اغلب مدارس نه تنها چنین رســالتی را فراموش کرده اند بلکــه در جهت خالف آن گام 
برمی دارنــد )مک دونالد، 1973 به نقل از بحرينی بروجنی، 1393(. در کشــور ما نیز نتايج تحقیقات 
بیانگر آن است که بسیاری از دانش آموزان و دانش آموختگان در جامعه کنونی فاقد مهارت های تفکر 
انتقادی، قدرت تجزيه وتحلیل مســائل پیچیده و مواجهه با مســائل سطح باال هستند )کیانی، 1391؛ 
آخونــدزاده، 1390؛ حقانی، 1389؛ جاويدی و عبدلی، 1389؛ آنجفی، 1388؛ اطهری، 1388 به نقل 
از بحرينی بروجنی، 1393(. شرايط سنتی حاکم بر مدارس ما سبب شده است که راه جست وجو و 
کاوش و کشف بر روی دانش آموزان بسته شده، استقالل عمل را تا حدودی از آن ها گرفته و به جای 
محوريت دانش آموزان در مدرســه، همه مسئولیت ها و اختیارات معطوف به معلم شود )قاسمی پور، 
1388(. از ســوی ديگر معلمان، به عنوان دســت اندرکاران اصلی تعلیم وتربیــت، نه تنها عالقه ای به 
امر پژوهش نشــان نمی دهند بلکه اکثر آنان صرفًا بر نقش آموزشــی خود متمرکز شــده و انگیزه ای 
برای انجام پژوهش ندارند. وضعیت پژوهش در بین معلمان با ضعف و نقصان همراه اســت و بايد 
پذيرفت که عالقه معلمان به پژوهش با رکود مواجه شــده است )عنايتی، ضامنی و قربانی، 1391(. 
بررســی ها نشــان می دهد معلمان از مهارت های حرفه ای الزم برخوردار نیستند، با روش های سنتی 
عمل می کنند و اطالعاتشــان به روز نیســت. کالس ها به شکلی اداره می شود که در آن ها نقش معلم 
فقط انتقال دانش به دانش آموزان است. درحالی که بايد به آنان آموخت چگونه ياد بگیرند، چگونه به 
حل مسائل بپردازند و چگونه مطالب قديم را با جديد ترکیب کنند تا خود به دانش دست يابند و آن 
را در عمل به کار بندند )دانش پژوه و فرزاد، 1385(. اين رويکرد، رويکردی پژوهش محور است که 
دانش آمــوزان را برای يادگیری در جهت رفع نیازهای زندگی واقعی آماده می کند )کولتا، منیوتس و 
کاسپاری1، 2007(. معلمان در اين رويکرد نقش کاماًل متفاوتی از نقش سنتی شان به عهده دارند. آن ها 
گنجینة معلومات محســوب نمی شوند بلکه تسهیل کنندگانی هستند که کالس را به محلی برای رشد 
همة جانبه دانش آموزان به ويژه در جهت تقويت قوای تفکر، حل مســئله، نحوة رويارويی با مســائل 

واقعی زندگی و يافتن راه حل هايی برای غلبه بر آن ها تبديل می کنند.
اين گونه معلمان به مهارت های حرفه ای الزم در زمینة پژوهش مجهزند و نه تنها به دانش آموزان 
خود بلکه به ســاير معلمان نیز در زمینه توســعه و تعمیق رويکرد پژوهش محور ياری می رســانند. 
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مدرسه به عنوان جامعة یادگیرندة حرفه ای پژوهش محور )یک پژوهش پدیدارنگارانه(

در فضــای پژوهش محور تالش بر اين اســت کــه همه از همديگر ياد بگیرند و به رفع مشــکالت 
آموزشی هم کمک نمايند. با اين وصف جامعة يادگیرندة حرفه ای در مدرسه شکل می گیرد. معلمان 
در جامعــة يادگیرنده پژوهش محور، با معلمان ســاير مدارس تفاوت هايی دارنــد. آن ها هر روز به 
دنبال ايجاد ســؤاالت جديد برای خود و دانش آموزانشــان و همچنین دستیابی به پاسخ سؤاالت، با 
اســتفاده از اصول و روش های سیستماتیک هســتند. در اين فرايند تالش می کنند نتايج پژوهش های 
خود و دانش آموزانشــان را با ديگران به اشــتراک گذاشته و پژوهش در عمل را در حوزة وسیعی از 
برنامه های بهبود مدرســه قرار دهنــد )اينس ورث2 و همکاران، 1994؛ ونگرNFER ،3؛ فراســت و 
همکاران، 2000؛ ســاگور4، 2000؛ بوالم5 و همــکاران، 2005 و فیلدينگ6 و همکاران، 2005، کلیه 
منابع به نقل از 7NFER، 2006(. آنان با شــکل دادن به مشــارکت های جمعی، شــبکه ای از معلمان 
مدارس را بین مدارس و مؤسســات آموزش عالی و يا ساير نهادهای خصوصی و عمومی متعدد به 
وجود می آورند. چنین شبکه هايی می توانند در قالب جامعة يادگیرندة حرفه ای، طیف وسیعی از مزايا 
را بــرای دانش آموزان، مدارس، کارکنان و جامعه به وجــود آورند )بل، کردينگلی و میچل8، 2006؛ 
ارل، کاتز، الگی، بن جعفر و فاســتر9، 2006؛ فراســت، رابرتز، اليت فوت و مک کروری10، 2006؛ 
هارگريــوز11، 2003؛ جکســون12، 2006؛ مک الفلین، بلک اچ کی، مک اينتاير و توســند13، 2007؛ 
ريکینســون14، 2005 به نقل از گادفری15، 2014(. اين گروه از معلمان که در قالب جامعة يادگیرنده 
فعالیت می کنند، از هم افزايی برخوردار می شوند، يعنی هم کمک حرفه ای می کنند و هم مورد حمايت 
حرفه ای ساير معلمان قرار می گیرند. فعالیت در جامعة يادگیرنده به آنان اين امکان را می دهد که شیوة 
عمل ديکته شــده را نپذيرند و به شکل خطی و تجويزی عمل نکنند و از قضاوت حرفه ای بر اساس 
ترکیبی از دانش نهان و عیان بهره مند شــده )گادفری، 2014، بیســتا16، 2007؛ بورگ17، 2010( و بر 
استمرار توسعة حرفه ای خود تمرکز کنند )ساکس18، 2011(. در مدرسه ای که بر پايه جامعة يادگیرنده 
مبتنــی بر پژوهش اداره می گردد، تعامل بین افراد برای تحقق اهداف به صورت گروهی و شــبکه ای 
وجــود دارد. رهبری فعالیت ها بر مبنای تخصص صورت می گیرد تا سلســله مراتب قدرت و اختیار 
و همکاری بین کارکنان مدرســه بر مبنای اعتماد شــکل گیرد. مدير، معلمان و کلیة کارکنان مدرسه 
در مقابل مسئولیت هايشــان به دانش آموزان و والدين پاسخگو هستند )هارگريوز، 1999(. تحقیق و 
پژوهــش در بین کارکنان جايگاه ويژه ای دارد و از نتايج تحقیقات در تصمیم گیری های مدرســه در 

سطوح مختلف استفاده می شود )ويلکینز، 2011(.
با توجه به اينکه »رويکرد پژوهش محوری« در مدارس به عنوان يکی از اهداف اساسی تعلیم وتربیت 
در دوره های مختلف تحصیلی برگزيده شده و در اسنادی چون سند تحول بنیادين و سند برنامة درسی 
ملی مورد تأکید قرار گرفته است. برای استفاده از اين ظرفیت های قانونی و عملیاتی نمودن آن ها بايد 
به دنبال ايجاد بستری مناسب بود؛ بستری که در آن اين مطلوب ها زمینة بروز و ظهور يابند. با وجود 
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تصريح بر اهمیت و نقش پژوهش در اسناد رسمی آموزش وپرورش، به موضوع مدرسة پژوهش محور 
و مؤلفه های اثرگذار بر ايجاد آن، توجه نشده و پژوهش مؤثری هم در اين زمینه در ايران انجام نشده 
است. شناخت مؤلفه های اثرگذار بر ايجاد مدرسة پژوهش محور، به دنبال نیازهای اساسی دانش آموزان 
و معلمان برای برون رفت از وضعیت فعلی نظام آموزش و يادگیری و خواســت های سیاست گذاران 
که در اســناد باالدســتی در خصوص پژوهش و پژوهشگری درج شــده، مطرح گرديده است. نتايج 
حاصل از اين مطالعه، می تواند به آموزش وپرورش کمک کند تا اطالعات جامع تری در مورد يکی از 
مؤلفه های اثرگذار بر فرايند پژوهش و پژوهشــگری در مدرسه به دست آورد و از آن ها برای سطوح 
سیاست گذاری، برنامه ريزی و اجرا اســتفاده نمايد. پژوهش حاضر بر اساس پیشینة موجود، بر روی 
يکی از مؤلفه های اثرگذار )جامعة يادگیرندة حرفه ای( در مدرسة پژوهش محور متمرکز گرديده است. 

بنابراين سؤاالت پژوهش عبارت اند از:
1. شــاخص های جامعة یادگیرندة حرفه ای در یک مدرســة پژوهش محور کدامند و در قالب چه 

ابعادی قابل تبیین هستند؟
2. بر اساس شاخص ها و ابعاد شناسایی شده، مدل جامعة یادگیرندة حرفه ای پژوهش محور چیست؟

3. استلزامات جامعة یادگیرندة حرفه ای در مدرسة پژوهش محور چیست؟

مروریبرپيشينهپژوهش
جامعة يادگیرندة حرفه ای: ايدة جامعة يادگیرنده که امروزه در بسیاری از سازمان ها از آن استفاده 
می شود، بر روی جامعة يادگیرندة حرفه ای )19PLC( تمرکز دارد. با توجه به اينکه يادگیری می تواند 
به عنوان تمرکز اصلی فعالیت های مؤسســات آموزشــی ديده شــود، بنابراين مدرسه، مناسب ترين 
جامعة يادگیرندة حرفه ای اســت. جامعة يادگیرندة حرفه ای به عنــوان ظرفیتی برای ارتقای يادگیری 
دانش آمــوزان و معلمان در نظر گرفته می شــود )دی موک20، 2012، ص.121(. در طول 20 ســال 
گذشته محققان، جامعة يادگیرندة حرفه ای را به عنوان مدلی برای اصالح مدرسه مطرح کرده اند که از 
کار ســنگه21 در کتاب پنجمین فرمان )1990( نشئت گرفته است. به باور سنگه )1990( 5 بعد تفکر 
سیستمی، تسلط شخصی، مدل های ذهنی، چشــم انداز مشترک و يادگیری تیمی می تواند سازمان را 
در وضعیتی قرار دهد که »واقعًا« »ياد بگیرد« و بتواند مســتمراً ظرفیتش را برای محقق شدن باالترين 
آرمان هــای خود، پرورش دهد )ســنگه، 1999 به نقل از پهلوان، 1394(. ســرجیووانی22 جامعه را 
به عنوان مجموعه ای از افرادی که با اراده طبیعی گرد هم آمده اند و ايده ها و آرمان های خود را با هم 
به اشتراک گذاشته اند تعريف می کند. بر اساس تعريف او، مدارس هم جوامعی هستند که افراد در آن 
به تسهیم و به اشتراک گذاری ايده ها و ارزش هايشان می پردازند و از اين طريق، مدارس فرهنگ رشد 
و تغییر را توســعه می دهند. نیومن و ولیج23 گزارشی ترکیبی از مطالعات انجام شده در طول سال های 
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1990 تا 1995 را با همکاری مرکز ســازمان دهی و تجديد ســاختار مدارس )CORS(24 انجام دادند 
که يافته های مطالعاتشــان حکايت از تأثیر ظرفیت سازی سازمانی با ايجاد جامعه حرفه ای بر بهبود و 
پیشــرفت يادگیری دانش آموزان دارد. در اين گزارش قید شده است جامعه حرفه ای به معلمان اجازه 
می دهد تا به دنبال يک هدف روشــن مشترک برای همه دانش آموزان در زمینه يادگیری آنان باشند، 
در فعالیت ها برای رســیدن به هدف مشارکت نمايند و مســئولیت جمعی برای يادگیری را بپذيرند. 
به اعتقاد آنان مدارس به عنوان جامعة يادگیرندة حرفه ای به وســیلة شرايط ساختاری، رهبری توزيعی، 
تبیین چشــم اندازهای مشترک، خودمختاری که از سوی مســئولین دولتی به آن ها داده شده، تمرکز 
کارکنان بر يادگیری دانش آموزان، ايجاد مدارس مشارکتی کوچک و مشارکت والدين در امور مدرسه 
به ســمت بهبود و پیشرفت تشويق می شــوند. کريس، لوئیس و بريک25به نتايج مشابهی با نیومن و 
ويلیج دســت يافتند. هورد26 جامعــة يادگیرندة حرفه ای را با ويژگی هايــی نظیر: رهبری حمايتی و 
توزيعی، چشم انداز و ارزش های مشــترک، يادگیری جمعی، نتايج اقدام شخصی به اشتراک گذاشته 
شده، شرايط، ارتباطات و ساختارهای حمايتی تبیین کرده است )سرجیووانی، 1994؛ نیومن و ولیج، 

1995؛ کريس و همکاران، 1995 و هورد، 1997 به نقل از بلک الک27، 2009(.

ابعادجامعةیادگيرندةحرفهای
کريس و همکاران برای جامعة يادگیرندة حرفه ای ابعاد زير را مطرح کرده اند.

1. ارزش ها و هنجارهای مشترک28: به معنی هســته باورهای مشترک درباره اهداف، اعمال و 
رفتار مورد نظر که پايه و اساس توسعه ساير جنبه های جامعه حرفه ای را تشکیل می دهد.

2. گفت وگوی بازتابی یا انعکاسی29: آغاز گفت وگو بین اعضای يک مدرسه و پل ارتباطی بین 
ارزش های آموزشی و اقدامات بهبود يافته در مدرسه است. اين نوع گفت وگوها زمینه ارتباطی 

بین کارکنان و حمايت از فعالیت های مشترک آنان را فراهم می کند.
3. کاهش زمان تدریس30: به معلمان اجازه می دهد در مورد برنامه های خود و مشاهداتشــان در 
زمینــه تالش ها و موفقیت دانش آموزان، به صورت تحلیلــی فکر کنند. البته اين امر در فرايند 
تدريس محقق می شــود. معلمان در تدريس رشد می کنند و از طريق تدريس مهارت هايشان 

برای توصیف، تجزيه وتحلیل و اجرای قوانین آموزشی توسعه پیدا می کند.
4. تمرکز جمعی بر یادگیری دانش آموزان31: همه دانش آموزان قادر به يادگیری هســتند. ايجاد 
محیط يادگیری پاســخ گو و حمايت کننده پیشرفت دانش آموزان را در برخواهد داشت. تمرکز 
بر نتايج عملکرد و پاسخ گويی در مقابل آن، از سوی کلیه معلمان و کارکنان، يک 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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5. همکاری مبتنــی بر ارتباط بین همکاران32: اين نوع همــکاری يادگیری متقابل، بحث های 
کالســی و عملکرد دانش آمــوزان را تقويت می کند. بر اين اســاس، همکاری بین گروه های 
مختلف شــکل می گیرد که برای توسعة مدرســه و جامعة يادگیرندة حرفه ای مهم و ضروری 

است )کريس و همکاران، 1995 به نقل از بلک الک، 2009، ص. 116 -117(.
مدرســه ای که با رويکرد پژوهش محور اداره می شــود، اهمیت همکاری، يادگیری جمعی و به 
اشتراک گذاری نتايج در آن نمايان می گردد و دانش، به عنوان زيربنای فعالیت حرفه ای شناخته می شود 
)دی مــوک، 2012، ص. 115(. کیفیــت معلم به عنوان مؤثرترين عامل بر پیشــرفت دانش آموزان به 
حســاب می آيد )هتی و مــارش33، 1996( که در کنار عوامل ديگری ماننــد همکاری با ديگران، باز 
بودن بســتر تحقیق، بحث و گفت وگو و اعتماد متقابل شــکل می گیرد )پنــل ملی پژوهش معلمان، 
[34NTRP]، 2011(. جامعــة يادگیرنــدة حرفه ای مکانیزمی را برای تغییر فرهنگی در مدرســه ايجاد 

می کنــد که اجازه می دهد نوعی تبــادل ايده بین افراد صورت بگیرد و دانش تبديل به عمل شــود. 
چنیــن جامعه ای در قالبی غیرخطی فعالیت می کند )بــورگ، 2010(. تعامل حمايتی بین معلمان در 
کل مدرســه به وجود می آيد. تبادل ارزش ها، تمرکز مشــترک بر يادگیــری دانش آموزان، همکاری 
در توســعة برنامة درســی و آموزشی، به اشتراک گذاشــتن روش ها و گفت وگوهای حرفه ای اتفاق 
می افتــد )هورد و ســامرز35، 2008(. معلمان و مديران با همکاری يکديگر درصدد ايجاد شــرايطی 
برای گفت وگويی غنی در مورد پیشــرفت دانش آموزان هســتند که در آن ديدگاهِ جمعی ارزشمندتر 
از ديدگاه فردی محســوب می شود و استفاده از ظرفیت های جوامع خارج از مدرسه توصیه می شود. 
در اين زمینه برخی از صاحب نظران، توســعة جامعه آنالين را توصیه می کنند. اسمولین و هابسون36 
يک جامعه تحت وب37 را برای معلمان پژوهشگر طراحی کرده اند. آن ها پیشنهاد می کنند که معلمان 
می توانند در تعامل با معلمان پژوهشــگر ديگر در گفت وگوهای روزمره، دســتیابی به منابع اينترنتی 
و طرح ســؤاالتی برای ساير معلمان پژوهشگر فعالیت نمايند. همچنین وب سايت هايی برای معلمان 
در قالب گروه های نقد دوســتانه38 ايجاد شده است. گفت وگوهای گروهی معلمان کم هزينه، پايدار و 
رضايت بخش اســت و به طور بالقوه شکل تحول يافتة توسعة حرفه ای معلم است )کالرک، 2001 به 
نقل از اسنو- جرونو، 2005(. برخی از معلمان تمايل دارند در محیط هايی کار کنند که با همکارانشان 
تعامل داشته باشند درحالی که برخی ديگر دوست دارند از طريق سايت ها با ديگران تعامل نمايند. در 
واقع معلمان ترجیح می دهند در جامعه کاری آنان تغییری از انزوا به ســمت کار جمعی اتفاق بیفتد، 
اگرچه در قالب جامعة الکترونیکی و مجازی باشــد. درگذشته به سختی می شد افراد را به گفت وگو 
و همکاری برای پژوهش ترغیب کرد، اما ثابت شــده اســت که گفت وگو و همکاری برای معلمان 
مدارس حرفه ای که بر اســاس پژوهش کار می کنند ضروری اســت. گفت وگو با همکاران، شنیدن 
ايده های ديگران، تســهیم ايده های خود با ديگران، شنیدن ديدگاه ها و نقطه نظرات ديگران، ترکیب 
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 ايده های افراد و گفت وگوهای آن ها در مورد ايده هايشــان و همکاری پیرامون فرايند پژوهشی انجام 
می شود.

بیشــتر ســاختارهای جامعة يادگیرندة حرفه ای نیاز به حضور و گنجاندن ديدگاه های مختلف و 
صداهــای چندگانه برای تقويت گفت وگو پیرامون پژوهــش دارد. معیارهای گفت وگوی خوب در 

ساختارهای حرفه ای توسعه يافته و گروه های پژوهش شامل موارد زير است:
 بیان نظرات و باورهای ضمنی

 بیان چشم انداز
 توسعه يک حس فردی و حرفه ای مقتدر

 احیای امید و ارتباط )پادزهر انزوا(
 تأکید مجدد بر آرمان ها و تعهدات

 توسعه تکنیک های خاص و راه حل برای مسائل
 يادگیری چگونگی تعامل با دانش آموزان در گفت وگوهای آموزشی )اسنو جرونو، 2005(

در مطالعه ای که توسط بلک الک در زمینه تعیین سطح توسعه يافتگی ابعاد مدل جامعة يادگیرندة 
حرفه ای در مدارس دوره ابتدايی تگزاس انجام شــد، نتايج به دســت آمده نشان داد که فرهنگ حاکم 
بر مدارس به وســیلة پرورش اعتماد و احترام متقابل حمايت می شــود و موفقیت هايشان به همکاری 
با همکاران و يادگیری جمعی و گروهی نســبت داده می شــود. کارکنان در اين مدارس بر يادگیری 
دانش آموزان متمرکز شــده و دانشــگاه ها و تیم های ديگری در ســطح منطقه و باالتر، برای تمهید 
ســاختاری جهت تحقق يادگیری جمعی فعالیت می کنند. مديــران اين مدارس رفتارهای حمايتی را 
که، تســهیل کنندة فعالیت در جامعة يادگیرندة حرفه ای اســت، از خود نشان می دهند. مناطق نیز به 
مدارس به عنــوان جوامع يادگیرندة حرفه ای کمک می کنند و بخشــی از اطالعات و داده های مورد 
نیاز و نیروی انســانی را در اختیار آن ها قــرار می دهند )بلک الک، 2009(. مونتیل- اورال39 )2008( 
در تحقیق خود به چند عامل کلیدی برای همکاری در ســطح باال و در قالب جامعة يادگیرنده اشاره 
کرده انــد: همکاری بین همــکاران، اعتماد عمیق، احترام متقابل، ارتباطات قوی، به اشــتراک گذاری 
تجارب، پشــتیبانی مدير، ايجــاد محیط کودک محور، برنامه ريزی انعطاف پذير. موســانتی و پنس40 
)2010( يــک گروه معلمان آمريکايی را که بیش از ســه ســال با يکديگر همکاری داشــتند مورد 
مطالعــه قرار دادند. نتايج مطالعه آنان بیانگر توســعة حرفه ای معنــاداری در معلمان بود )ص. 74(. 
يافته های به دســت آمده از تحقیقات انجام شده در زمینه مدارســی که پژوهش محور بوده و در قالب 
جامعة يادگیرندة حرفه ای فعالیت می نمايند، نشــان می دهد ايجــاد اين محیط به دانش آموزان اجازه 
 می دهد وظايفشان را به شکل معنادار انجام دهند و موجبات پیشرفت تحصیلی خود را فراهم آورند 

)وال استورم و سی شور41، 2008(.
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اهدافپژوهش
1. شناسايی شــاخص های اصلی جامعة يادگیرندة حرفه ای بر اســاس ويژگی های يک مدرسة 

پژوهش محور و تبیین شاخص ها در قالب محورهای کلی تر؛
2. مدل جامعة يادگیرندة حرفه ای پژوهش محور بر اساس شاخص ها و ابعاد شناسايی شده؛

3. تبیین استلزامات جامعة يادگیرندة حرفه ای بر اساس ويژگی های يک مدرسة پژوهش محور.

روشپژوهش
در اين پژوهش 25 نفر از اســاتید و اعضای هیئت علمی و کارشناســان، به تفکیک، 10 نفر از اساتید 
و اعضای هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان و پژوهشــگاه مطالعات آموزش وپرورش، 9 نفر از کارشناسان 
معاونت های ابتدايی، متوسطه، پژوهشگاه و دفتر وزارتی وزارت آموزش وپرورش، 3 نفر از مديران پژوهش 
ســراهای برتر دانش آموزی و 3 نفر از معلمان موفق معرفی شده، از طريق نمونه گیری هدفمند با استفاده 

از روش گلوله برفی تا مرز اشباع نظری به شرح جدول زير انتخاب شدند و مورد مصاحبه قرار گرفتند.

جدول شمارة 1.    مشخصات مشارکت کنندگان در پژوهش )مصاحبه شوندگان(                                                                             

رشته تحصیلیمدرکتعدادمصاحبه شوندگان

مدیریت آموزشی / علوم اجتماعیدکترا و فوق لیسانس2اساتید دانشگاه فرهنگیان

گرایش های علوم تربیتی / فلسفهدکترا8اعضای هیئت علمی پژوهشگاه

کارشناسان

مدیریت کارآفرینی و علوم تربیتیدانشجوی دکترا2پژوهشگاه

علوم تربیتیفوق لیسانس2معاونت ابتدایی

دانشجوی دکترا و 4معاونت متوسطه
فوق لیسانس

گرایش های علوم تربیتی/ تاریخ

برنامه ریزی درسیدانشجوی دکترا1دفتر وزارتی

مدیران 
پژوهش سراها

 علوم تربیتی )تحقیقات آموزشی(فوق لیسانس1منطقة 3

زمین شناسیفوق لیسانس1منطقة 8

کامپیوتر )نرم افزار(فوق لیسانس1منطقة 11

معلمان موفق
کامپیوترلیسانس1منطقة 1

علوم تربیتیلیسانس1منطقة 7

ادبیاتدانشجوی دکترا1منطقة 8
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ابزار گردآوری داده ها مصاحبه نیمه ساختاريافته بود که بر اساس آن دانش حرفه ای مصاحبه شوندگان 
در مورد جامعة يادگیرندة حرفه ای بر اساس ويژگی های مدرسة پژوهش محور مورد مطالعه قرار گرفت. 
در انتخاب افراد نگاه متفاوت آن ها به پديدة مورد بررسی و عالقه مندی آنان به مصاحبه در اولويت قرار 

داشت. به همین جهت از نمونه هايی در گروه های متفاوت و مرتبط با موضوع استفاده شد.
با توجه به اهداف پژوهش، راهبردی که برای پژوهش مورد استفاده قرار گرفت، راهبرد پديدارنگاری 
بود؛ راهبردی که با آن پژوهشگر درک و فهم افراد ديگر را دربارة يک پديدة تجربه شده توصیف می کند. 
داده های حاصل از مصاحبه ها با کاربست الگوی اشتراوس و کوربن42 از تکنیک »تحلیل محتوای استقرايی« 
برای کدگذاری، طبقه بندی و تلخیص اطالعات استفاده شد و داده ها در سه مرحله کدگذاری باز، محوری 

و انتخابی مورد تحلیل قرار گرفتند.

رواییوپایایی
روايــی يکی از نقاط قوت پژوهش کیفی اســت و بر تعیین اين نکته کــه يافته های گزارش از 
زاويه ديد پژوهشــگر، شرکت کنندگان يا خوانندگان صحیح هستند، مورد استفاده قرار می گیرد. برای 
بیان ايــده، اصطالحات زيادی در ادبیات کیفــی وجود دارد مانند قابل اعتماد بــودن، معتبر بودن و 
قابل قبول بودن )کرسول، 1391/2009(. در اين پژوهش برای بررسی صحت يافته ها از روش بررسی 
توســط اعضا استفاده شــد. برای اين کار گزارش نهايی يا توصیف ها و مضامین خاص به تعدادی از 
شــرکت کنندگان برای تأيید درســتی نتايج برگردانده و به آنان فرصت اظهارنظر درباره يافته ها داده 
شد. برای تعیین پايايی روش پايايی توافق بین دو کدگذار )توافق درون موضوعی( به کار گرفته شد.

در زير نمونه ای از کدگذاری باز بر اساس بخشی از يک مصاحبه نشان داده شده است.

یافتهها

بخشی از یک مصاحبه: اینکه چرا مدرسه باید پژوهنده باشد و اصوالً چه 
ضرورتی دارد به این نکته برمی گردد که مدرسه باید یادگیرنده باشد. یک 
مدرسة یادگیرنده پویا، دائماً در حال حرکت به سمت جلو و در حال یادگیری 
است. مؤلفه های سازمان یادگیرنده با مؤلفه های مدارس خیلی همخوانی 
دارد. مدرســة یادگیرنده تولید دانش دارد و دائماً خودش و اندیشه هایش 
و دانشــش را نو می کند تا یادگیری اثربخش را نصیب دانش آموزان کند. 
در واقع مدرســه به عنوان یک اجتماع پژوهشــی و یک شبکة ارتباطات 
پژوهشــی دیده می شــود که این ها دائماً در حال نوسازی بینش خود و 
به سازی الگوی عملشان هستند. بســیار مهم است که مدرسه را این طور 
در نظر بگیریم. یادگیری در مدرســه یک اصل است و آن اتفاق نمی افتد 
مگر اینکه به پژوهش و سازوکارهای پژوهشی متصل شویم. در این مدارس 
معلمان به طور جدی در جریان یادگیری قرار می گیرند و توسعة حرفه ای 
پیدا می کنند. با درس پژوهی نقــش معلم به عنوان یادگیرندة مادام العمر 
دیده می شود. او به غیر از درس پژوهی از پژوهش های کالسیک نیز، اگر به 
زبان معلم ترجمه شده باشد، استفاده می کند. البته پژوهش های کالسیک 
ارتباطشــان با کالس درس کم است اما می توان این ارتباط را افزایش داد.

کدهای باز استخراج شده:
1. تولید دانش

2. اجتماع پژوهشی 
    )کارگروهی، مشارکتی(

3. شبکة ارتباطات پژوهشی
4. توسعة حرفه ای معلم

5. تمرکز بر درس پژوهی
6. استفاده از نتایج پژوهش های دیگران 

)پژوهش های آکادمیک(
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در پاسخ به سؤال اول و دوم پژوهش در مورد »تعیین شاخص های جامعة يادگیرندة حرفه ای در 
يک مدرســة پژوهش محور و اينکه شاخص ها در قالب چه محورهايی قابل تبیین هستند؟«، محتوای 
مصاحبه های انجام شده مورد تحلیل قرار گرفت و تعداد 44 گويه به دست آمد. با بررسی چندباره ای 
کــه بر روی گويه ها به عمل آمد، با حذف موارد تکراری و مشــابه و ادغــام گويه های هم جنس و 
نزديک به هم اين تعداد به 29 گويه کاهش يافت. گويه های به دست آمده به عنوان شاخص های جامعة 

يادگیرندة حرفه ای تعیین شدند که در ستون کدهای باز جدول زير درج گرديدند.

جدول شمارة 2.   کدهای باز، محوری و انتخابی                                                                                                                      

کدهای بازکد محوریکد انتخابی

ای
رفه 

ة ح
رند

دگی
ة یا

امع
ج

ارزش ها و 
باورهای 
مشترک

باور به نقش، اهمیت و ارزش پژوهش و تجلی آن در رفتار و عملکرد

داشتن چشم انداز روشن در مورد پژوهش و بهسازی الگوی عمل کارکنان

حاکمیت روح دموکراسی، نقد و انتقادپذیری بین معلمان، مدیر و سایر کارکنان 
مدرسه

گرایش به پژوهش و پژوهشــگری به شــکل درون زا، زیرا عنصر فرهنگ در این 
تعامل حضور دارد

اعتقاد به اینکه یادگیری عمیق و با کیفیت از طریق پژوهش امکان پذیر است

معلم یادگیرندة
 حرفه ای

دارای انگیزه قوی برای یادگیری و توسعة حرفه ای فردی

استفاده از روش های فعال تدریس مانند روش حل مسئله و روش اکتشافی

ایفای نقش تسهیل کنندگی در فرایند آموزش

دارای مهارت های حرفه ای عمومی )فناوری، روش پژوهش، آمار، زبان فارســی و 
نگارش( و تخصصی )در حوزه درسی(

تولید دانش توسط پژوهش های خود و دانش آموزان

اســتفاده از نتایج پژوهش هــای دیگران )پژوهش های آکادمیک و دانشــگاهی، 
گزارش های اقدام پژوهی(

گفت وگوها و 
همکاری های 

حرفه ای

تصمیم گیری بر اســاس تخصص افراد و با نظر مشــورتی آنان و عمدتاً مبتنی بر 
پژوهش

ارزیابی و اعتبارســنجی فعالیت های یکدیگر در محیطی امن مبتنی بر اعتماد و 
احترام متقابل

غالب بودن جو هم فکری، گفت وگوی حرفه ای، همکاری و مشارکت داوطلبانه بین 
معلمان و کارکنان

تالش در جهت اجرای رویکرد پژوهش محوری در مدرسه با همکاری یکدیگر

حل مسائل از طریق مشارکتی و گروهی
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کدهای بازکد محوریکد انتخابی

ای
رفه 

ة ح
رند

دگی
ة یا

امع
ج

گفت وگوها و 
همکاری های 

حرفه ای

تصمیم گیری بر اســاس تخصص افراد و با نظر مشــورتی آنان و عمدتاً مبتنی بر 
پژوهش

ارزیابی و اعتبارســنجی فعالیت های یکدیگر در محیطی امن مبتنی بر اعتماد و 
احترام متقابل

غالب بودن جو هم فکری، گفت وگوی حرفه ای، همکاری و مشارکت داوطلبانه بین 
معلمان و کارکنان

تالش در جهت اجرای رویکرد پژوهش محوری در مدرسه با همکاری یکدیگر

حل مسائل از طریق مشارکتی و گروهی

یادگیری جمعی

ایجاد فضای مبتنی بر کارگروهی - مشــارکتی و یادگیری جمعی توأم با لذت و 
مسرت

مستند کردن تجارب پژوهشی خود و دانش آموزان برای به اشتراک گذاشتن آن ها

تشکیل نشست های مبتنی بر یافته های پژوهشی و دعوت از معلمان مدرسه خود 
و سایر مدارس برای برخورداری از نتایج یافته ها

استفاده از الگوهایی نظیر درس پژوهی در مدرسه برای تمرکز بر یادگیری جمعی

تأکید بر یادگیری مســتمر کارکنان در سیاســت ها و اســتراتژی های مدرسه با 
رویکرد پژوهش محور

تعامالت و 
ارتباطات

فعالیت معلمان در قالب گروه های آموزشی و شورای معلمان برای تبادل تجارب 
و ارائه یافته های پژوهشی و تولید دانش کاربردی

تعامل و ارتباط با معلمان مدارس هم جوار برای افزایش دانش حرفه ای معلمان

تعامل حرفه ای با کارکنان به ویژه معلمان سایر مدارس در قالب شبکه های مجازی 
و وب سایت ها

تعامل با دانشــکده های علوم تربیتی و دانشــگاه فرهنگیان برای رفع مشکالت 
آموزشی و توسعة حرفه ای

استفاده از ظرفیت سایر نهادها برای انجام امور پژوهشی

ارتباط با مدارس سایر استان ها و حتی مدارس کشورهای دیگر در جهت تعامالت 
حرفه ای

تشــکیل انجمن های یادگیری حرفه ای در درون مدرسه و در بین مدارس محله 
یا منطقه

تشویق دانش آموزان به اســتفاده از ظرفیت پژوهش سراها، انجمن های علمی و 
نهادهای دیگر مانند شهرداری، شورای شهر، کانون پرورش فکری و ...

جدول شمارة 2. )ادامه(   کدهای باز، محوری و انتخابی                                                                                                                          
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در مرحلة بعد و برای پاســخ به بخش دوم ســؤال اول پژوهش، شاخص ها برحسب ماهیت در 
طبقات جداگانه ای قرار داده شــدند که اين طبقات به عنوان کدهای محوری مصاحبه و ابعاد جامعة 

يادگیرندة حرفه ای پژوهش محور به شرح زير تعیین گرديدند:
1. ارزش ها و باورهای مشترک

2. معلم يادگیرندة حرفه ای
3. گفت وگوها و همکاری های حرفه ای

4. يادگیری جمعی
5. تعامالت و ارتباطات

در پاســخ به ســؤال دوم پژوهش که »مدل جامعة يادگیرندة حرفه ای پژوهش محور چیست؟« مدل 
مفهومی زير بر اساس مصاحبه های به عمل آمده اســتخراج گرديد که دربردارندة 5 بعد، شامل ارزش ها 
و باورهای مشترک، معلم يادگیرندة حرفه ای، گفت وگوها و همکاری های حرفه ای، يادگیری جمعی، و 
باألخره، تعامالت و ارتباطات است و در هر بعد شاخص های مرتبط با آن در قالب شکل 1 ترسیم گرديد.

 شکل 1   مدل مفهومی جامعه یادگیرنده حرفه ای پژوهش محور                                                                                                                        

جامعة 
یادگیرنده حرفه ای 

پژوهش محور

ارزش ها و باورهای 
مشترک

معلم 
یادگیرنده 

حرفه ای

یادگیری
 جمعی

کنگره ها و 
همکاری های 

حرفه ای

تعامالت 
و ارتباطات

ش
ش پژوه

ت و ارز
ش، اهمی

نق

تعامل با دانشگاه ها

گروه های آموزشی و شورای معلمان 

ژوهشی
ی پ

ت ها
ل نشس

کی
تش

ت
سر

و م
ت 

 لذ
م با

توأ
ی 

مع
ی ج

یر
دگ

یا

ش
چشم انداز روشن در مورد پژوه

ظرفیت سایر نهادها

تعامل با مدارس هم جوار 

ی 
ژوه

س پ
 در

گوی
از ال

ده 
تفا

اس

به 
ی و 

ش
وه

 پژ
ب

جار
ن ت

رد
د ک

ستن
م

ها
آن 

ن 
شت

ذا
ک گ

ترا
اش

ت روح دموکراسی و انتقادپذیر
کشورهای دیگرارتباط با مدارس سایر استان ها و حتی مدارس حاکمی

شبکه های مجازی و وب سایت ها

 در 
رکنان

ر کا
ستم

ی م
دگیر

ر یا
تأکید ب

ها و استراتژی ها
سیاست 

ش و پژوهشگری 
ش به پژوه

گرای
 به شکل درون زا

تشکیل انجمن های یادگیری حرفه ای 

اعتقاد به اینکه یادگیری عمیق و با 

ش
ت از طریق پژوه

کیفی

ش سراها، 
استفاده از ظرفیت پژوه

انجمن های علمی و نهادهای دیگر

دگیری
ی یا

ه قوی برا
انگیز

ی فردی
و توسعة حرفه ا

 

دارای مهارت های حرفه ای عمومی و تخصصی

ارزیابی و اعتبارسنجی فعالیت های یکدیگر 

ش محوری در مدرسه
اجرای رویکرد پژوه

ی فعال تدریس
از روش ها

ستفاده 
ا

تولید دانش با پژوهش

غالب بودن جو هم فکری، 

گفت وگوی حرفه ای و همکاری 

حل مسائل از طریق مشارکتی و گروهی

ایفای نقش تسهیل کنندگی در فرایند آموزش

تصمیم گیری مبتنی بر پژوهش

گفت وگوها و همکاری های حرفه ای
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در پاسخ به سؤال سوم پژوهش که »استلزامات جامعة يادگیرندة حرفه ای در مدرسة پژوهش محور 
چیست؟« بر اســاس نتايج حاصل از مصاحبه های به عمل آمده، مصاحبه شوندگان اظهار نمودند که با 
اعمال مواردی که در پاسخ به سؤال اول پژوهش مطرح شد، می توان در جهت ايجاد جامعة يادگیرندة 
حرفه ای با رويکرد پژوهش محور اقدام کرد. به همین دلیل بحث اســتلزامات جامعة يادگیرنده بسیار 
نزديک به شاخص های شناسايی شده است. با اين توضیح، عمده ترين الزاماتی که برای ايجاد جامعة 

يادگیرندة حرفه ای وجود دارد، به ترتیب فراوانی به شرح زير عنوان گرديد:
 باور داشتن به نقش پژوهش و اهمیت آن در فرايند آموزش و يادگیری؛

 وجود معلمان توانمند در زمینه انجام امور پژوهشی در مدرسه؛
 استفاده از نیروهای متخصص خارج از مدرسه به عنوان مشاور؛

 انجام امور پژوهشــی از طريق مشــارکتی و گروهی و به صــورت داوطلبانه در جهت تحقق 
يادگیری جمعی؛

 تقويت گپ وگفت های حرفه ای بین معلمان و کارکنان يک مدرســه و توســعه آن در ســطح 
خارج از مدرسه؛

 حمايت مدير مدرسه در نقش رهبر آموزشی و فراهم نمودن زمینه تصمیم گیری در مدرسه بر 
مبنای نتايج پژوهش ها؛

 ارتباط مســتمر با مراکز علمی و تشــکیل شبکه های همکاری با دانشــگاه ها به ويژه دانشگاه 
فرهنگیان و دانشکده های 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 بی سوادی و ضعیف بودن به آن ها نخورد؛

 مشارکت والدين در قالب جامعة يادگیرنده مدرسه با هدف ارتقای سطح آگاهی آنان در زمینه 
فعالیت های پژوهشی مدرسه و به ويژه فرزندانشان؛

 تســهیم نتايج و به اشتراک گذاشتن يافته های حاصل از پژوهش در سطح مدرسه خود و مدارس 
ديگر؛

 در اختیار داشــتن زمان مناســب برای انجام فعالیت های پژوهشی که اين خود مستلزم برنامة 
درسی منعطف و نیمه تجويزی است؛

 حمايت وزارت آموزش وپرورش از رويکرد پژوهش محور در قالب جامعة يادگیرندة حرفه ای 
با تأمین امکانات و بودجه مورد نیاز.
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بحثونتيجهگيری
 پژوهش حاضر با هدف شناســايی شــاخص های جامعة يادگیرندة حرفه ای بر اساس 
ويژگی های يک مدرسة پژوهش محور و تعیین الزامات ايجاد آن انجام شد. بر اساس نتايج حاصل 
از مصاحبه با 25 نفر از افراد متخصص و صاحب نظر، شاخص های جامعة يادگیرندة حرفه ای 
در قالب پنج بعد 1. ارزش ها و باورهای مشترک 2. معلم يادگیرندة حرفه ای 3. گفت وگوها 

و همکاری هــای حرفــه ای 4. يادگیری جمعی و 5. ارتباطــات و تعامالت، تبیین گرديد.
در بعد اول، که به باورها و ارزش های مشترک کارکنان مدرسه در مورد نقش و اهمیت 
پژوهش پرداخته شده است، در واقع بر اين نکته مهم تأکید دارد که ايجاد جامعة يادگیرنده 
پژوهش محور در وهله اول نیاز به فرهنگ سازی دارد. يعنی مدرسه بايد چشم اندازی را برای 
خود ترسیم نمايد که در آن ايجاد و تثبیت فرهنگ پژوهش و جامعة يادگیرنده مبتنی بر آن، 
از جايگاه مهمی برخوردار باشد. در اين صورت است که باورهای افراد بر اساس اين ارزش 
مشترک شکل می گیرد و رفتارها از آن منتج می گردد. سرجیووانی )1994( و بورگ )2010( 

نیز يکی از ويژگی های جامعة يادگیرنده را در داشتن ايده ها و آرمان های مشترک می دانند.
در بعد دوم، معلم يادگیرندة حرفه ای مطرح شــده است. بر مبنای شاخص های در 
نظرگرفته شــده برای اين بعــد، منظور از معلم يادگیرندة حرفه ای فردی اســت که در 
جهت توسعة حرفه ای و ارتقای مهارت های عمومی و تخصصی خود تالش می کند، از 
روش های فعال تدريس استفاده می کند تا دانش آموزان را به سطحی از توانمندی برساند 
که قادر به تولید دانش باشــند. اين معلم معتقد اســت دانشی که در اين بستر و در پرتو 
تســهیل گری او و بر اساس تالش های علمی دانش آموزان حاصل شود، يادگیری عمیق، 

کیفی و پايداری را ايجاد خواهد کرد.
در بعد ســوم، گفت وگوهای حرفه ای و همکاری کلیه کارکنان مدرســه در راستای 
توسعة حرفه ای مستمر مورد توجه قرار گرفته است. گفت وگوهای حرفه ای در صورتی 
می تواند موجب ارتقای دانش همکاران شود که در محیطی امن، مبتنی بر اعتماد و احترام 
متقابل اتفاق بیفتد به گونه ای که کارکنان به ويژه 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 اين وضعیت است که کارکنان اجازه می دهند ارزيابی و اعتبار 
سنجی فعالیت های آنان توسط همکارانشان صورت بگیرد، چون باور دارند که هدف از 

اين کار کمک به يکديگر و اصالح فرايند برای تحقق اهداف مدرسه است.
 در بعد چهارم، يادگیری جمعی مطرح شــده است. اگرچه شاخص های اين بعد با 
ابعاد ديگر نظیر گفت وگوها و همکاری حرفه ای و ارتباطات و تعامالت هم پوشانی دارد، 
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اما به دلیل اهمیت آن در شکل گیری جامعة يادگیرندة حرفه ای، به طور مستقل بیان شده 
است. در اين بعد يادگیری جمعی چه برای کارکنان و چه برای دانش آموزان مورد تأکید 
قرار گرفته است. شاخص های اين نوع يادگیری، نه تنها اثرات ارزشمندی را در آموزش و 
يادگیری بلکه در کسب مهارت های زندگی دارند. تقريباً در تمامی مصاحبه های انجام شده 
به کاربســت روش درس پژوهی به عنوان يکــی از روش های يادگیری جمعی که نقش 
مؤثری در رفع مشکالت آموزشی و تدريس معلمان دارد، اشاره شده است. همچنین در 
سطح دانش آموزی نیز پژوهش های گروهی، ضمن دارا بودن منافع يادگیری پژوهش محور، 
نوعی يادگیری جمعی به حســاب می آيند که با لذت و مسرت، در حل مسئلة پژوهش، 
همراه انــد. اين يافته در پژوهش های مندرج در گزارش NFER )مانند دی موک، 2012؛ 
اينس ورث و همکاران، 1994؛ ونگر، 1998؛ فراست و همکاران، 2000؛ ساگور، 2000؛ 

بوالم و همکاران، 2005 و فیلدينگ و همکاران، 2005( نیز مورد تأيید قرار گرفته است.
 در بعد پنجم که به تعامالت و شبکه های ارتباطی توجه شده است، تعامالت معلمان 
در درون مدرســه و در سطح فرا مدرسه ای در قالب شورای معلمان، گروه های آموزشی، 
انجمن های علمی، ارتباط با معلمان و کارکنان ساير مدارس در يک محل يا منطقه يا مدارس 
ساير استان ها و حتی مدارس خارج از کشور، با اساتید و مشاوران دانشکده های علوم تربیتی، 
دانشگاه فرهنگیان مطرح شده که می توانند در قالب جامعة يادگیرندة حرفه ای طیف وسیعی 
از مزايا را برای معلمان و کارکنان به همراه داشته باشند در اين مدارس تعامل بین افراد برای 
تحقق اهداف به صورت گروهی و شبکه ای وجود دارد )ويلکینز، 2011؛ بل و همکاران، 
2006؛ ارل و همکاران، 2006؛ فراســت و رابرتز، 2006؛ هارگريوز، 2003؛ جکســون، 

2006؛ مــک الفلین و همکاران، 2007؛ ريکینســون، 2005 به نقل از گادفری، 2014(.
 نتايــج حاصل از اين پژوهش در ابعاد شناسايی شــده جامعة يادگیرندة حرفه ای و 
بر اســاس مدل ارائه شــده، با نتايج يافته های کريس و همکاران )1995 به نقل از بلک 
الک، 2009( در مورد ابعاد جامعة يادگیرنده )ارزش ها و هنجارهای مشترک، گفت وگوی 
بازتابی، تمرکز بــر تدريس، تمرکز جمعی بر يادگیری دانش آمــوزان، همکاری مبتنی 
بر ارتبــاط بین همکاران( و مطالعه هورد )1997 به نقــل از بلک الک، 2009( با تبیین 
ويژگی هايی نظیر چشم انداز و ارزش های مشترک، يادگیری جمعی، نتايج اقدام شخصی 

به اشتراک گذاشته شده، ارتباطات و ساختارهای حمايتی مشابهت زيادی دارد.
 در ارتباط با استلزامات جامعة يادگیرندة حرفه ای )سؤال سوم پژوهش(، مواردی مانند 
باال بودن سطح اعتماد و همکاری، کمبود وقت و بودجه برای معلمان جهت مشارکت در 
تحقیق )NTRP، 2011(، تغییر فرهنگی در مدرســه )بورگ، 2010(، تعامل حمايتی بین 
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معلمان، ارزش های مشــترک، به اشتراک گذاشتن روش ها و بازتاب گفت وگوها )هورد 
و سامرز، 2008(، رفتارهای حمايتی و تسهیل کننده مديران مدارس )بلک الک، 2009(، 
احترام متقابل، ارتباطات قوی، به اشــتراک گذاری )مونتیل و اورال، 2008(، در پژوهش 

پژوهشگران ديگر نیز مورد توجه قرار گرفته است.
در خاتمه بر اساس نتايج حاصل از مطالعات به عمل آمده و يافته های اين پژوهش بايد 
گفــت جامعة يادگیرندة حرفه ای به معلمان اين فرصت را می دهد تا در مورد چگونگی 
همکاری با همکاران حرفه ای خود تبادل نظر کنند. اين تعامالت آنان را به سمت زندگی 

حرفه ای در يک وضعیت پژوهشی آموزشی مطلوب هدايت می کند.

پيشنهادهایاجراییوپژوهشی
الف. اجرایی

برای خروج نظام آموزشی از شکل سنتی و غیرکارا به شکلی که در آن دانش آموزانی 
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 تقويت مهارت های 

حرفه ای باشند. برای اين منظور موارد زير پیشنهاد می شود:
1. تشکیل تیم های پژوهشی در مدرسه با حضور معلمان عالقه مند و پژوهشگر و 

تقويت تیم توسط نیروهای متخصص خارج از مدرسه به عنوان مشاور؛
2. ايجاد شبکه های ارتباطی بین مدارس با يکديگر برای بهره مندی از تجارب؛

3. ارتباط مســتمر مدرســه با مراکز علمی و پژوهشــی و بهره منــدی از ظرفیت 
دانشگاه ها برای توسعه فرهنگ پژوهشی در بین دانش آموزان و معلمان؛

4. تشــکیل نشست های پژوهشی در سطح منطقه، استان و کشور و تسهیل شرايط 
حضور معلمان در اين نشســت ها برای تســهیم نتايج و به اشــتراک گذاشتن 

يافته های حاصل از پژوهش های مدرسه ای؛
5. حمايت وزارت آموزش وپرورش از رويکرد پژوهش محوری و تســری آن در 

سطح مدارس؛
6. توجــه به میزان کاربســت پژوهش در فرايند آمــوزش و يادگیری در ارزيابی 

معلمان.

ب. پژوهشی
اعتبار سنجی مدل پیشنهادی با اجرای آن در سطح مدارس
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