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چکیده
هدف از این پژوهش شناسایي عوامل پدیداری و شرایط زمینهای یادگیری حین كار معلمان مدارس خاص شهر تهران
ميباشد .این پژوهش كیفي و مبتني بر نظریه داده بنیاد بوده ،دادهها به روش بررسي متون مرتبط و مصاحبههای
نیمهساختمند با  47نفر(برای رسیدن به اشباع نظری و بیشترین اعتماد) از افراد مطلع (مدیران فعلي و قبلي ،معلمان و
كارشناسان آموزشي مدارس خاص) كه به روش هدفمند انتخاب شدند ،جمعآوری شدهاند .دادهها به روش كدگذاری باز،
محوری و گزینشي تحلیل شد .نتایج پژوهش نشان داد دو دسته ویژگي موجب یادگیری حین كار معلمان ميشوند-1 :
ویژگيهای فردی (استعداد و توانایيهای كلي فرد ،انگیزه های دروني ،و احساس معنا و هدفمندی در كار)  -2ویژگيهای
شغل معلمي (ضرورت رشد مستمر در شغل معلمي ،رسالت و تکلی ف انسان سازی ،تالش برای بهبود مستمر حرفهای،
فرصت بکارگیری آموختهها ،اهمیت ایدهپردازی و خالقیت) .شرایطي زمینهای برای یادگیری حین كار معلمان عبارتند از:
-1فرهنگ سازماني (كیفیت تعامالت ،فرصت های یادگیری ،نظام بازخورد ،سبك تصمیمگیری ،تاكید بر نوآوری و -2،)...
الگوهای نقش (نفوذ پیشکسوتان ،مدیران به عنوان الگوی یادگیری ،بلندپروازی و اشتیاق شغلي و -3 ،)...حمایت سازماني
(توجه به منافع مادی و معنوی معلمان) ،و -4كیفیت و كمیت دورههای آموزشي (تناسب هدفها ،محتوا ،روشها ،ارزشیابي
و امکانات آموزشي) .بدینگونه اگر محل كار به محل یادگیری تبدیل شود ،یادگیری حین كار افراد موجب تحول پیوسته
خودشان و سازمانشان ميشود.
واژههای کلیدی :یادگیری حین كار ،مدارس غیر انتفاعي خاص ،شرایط علّي ،شرایط زمینهای.

 -1این مقاله برگرفته از رساله دكتری در رشته مدیریت آموزشي ميباشد.
 -2دانشجوی دكتری ،گرایش مدیریت آموزشي ،دانشکده مدیریت و اقتصاد ،دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد علوم و تحقیقات ،تهران ،ایران.
 -3دانشیار گروه دكتری ،گرایش مدیریت آموزشي ،دانشکده مدیریت و اقتصاد ،دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد علوم و تحقیقات ،تهران ،ایران .مسئول مکاتبات:
pjaafari@gmail.com
 -4استاد گروه دكتری ،گرایش مدیریت آموزشي ،دانشکده مدیریت و اقتصاد ،دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد علوم و تحقیقات ،تهران ،ایران
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 -1مقدمه
با توجه به اینكه مهمترین عامل موفقیت و شکست برنامههای آم وزش و پرورش ،كیفیت معلمان
است ،بسیار مهم و حیاتي است كه تواناترین و شایسته ترین افراد برای معلمي به كار گرفته شوند و به
دنبال آن برنامه یادگیری مستمر كیفي و فرصتهای ارتقای شایستگي های آنها در حینكار فراهم
شود .یادگیری در مقایسه با آموزش ،پویاتر ،مستمر و جاریتر و انعطافپذیرتر است و معموالً یادگیرنده
در آن نقش فعّال تری دارد با انگیزه وی ارتباط بیشتری دارد و در نتیجه سریعتر دروني ميشود( .نکوئي
مقدم و بهجتي فر ) 1390 ،بنابراین بهتر است به جای آموزش سازماني به یادگیری سازماني و ایجاد
سازمان یادگیرنده فکر شود.
سند چشمانداز جمهوری اسالمي در افق  1404برخورداری از دانش پیشرفته و توانایي در تولید
علم و فن آوری را متکي بر سهم برتر منابع انساني و سرمایه اجتماعي قلمداد كرده است .در اسناد
راهبردی علمي كشور نیز بر ارتقای توانمندیهای معلمان و مربیان در سه بعد علمي ،مهارتي و اخالقي
برای تحول آموزش و پرورش ،حمایت از نوآوری های آموزشي و شکوفایي خالقیت تاكید شده است.
(نقشه جامع علمي كشور ،مصوب  )1385معلم ،درسند تحول بنیادین آموزش و پرورش مؤثرترین
عنصر در تحقق ماموریتهای نظام تعلیم و تربیت رسمي كشور قلمداد شده است .در همین سند
راهكارهای دستیابي به این نقش ،استقرار سازوكار ارتقای توانمندیهای معلمان برای مشاركت موثر
آنان در برنامههای درسي در سطح مدرسه مطرح شده است .عینیت یافتن این راهکار مستلزم تبدیل
مدرسه به كانون یادگیری حین كار معلمان ميباشد .پژوهشهای متعدد داخلي بر آسیبهای گوناگون
آموزش ضمن خدمت كاركنان مانند استراتژیك نبودن آموزش سازماني ،عدم برخورداری از اثربخشي و
كارآمدی الزم ،عدم انتخاب و به كارگیری روش آموزشي مناسب ،نیازسنجي ضعیف ،عدم صالحیت
مدرسان ،عدم تناسب محتوای آموزشي با هدفهای تعیین شده ،عدم خالقیت ،عدم مشاركت
یادگیرندگان در برنامه فقدان ارزیابي آموزشي (شاكری و همکاران1393 ،؛ رضازاده1393 ،؛ تیرانداز و
جاللي1392 ،؛ خلیلي و محمدحسیني )1392 ،تأكید كردهاند .موارد ذكر شده شامل فرایند آموزش
ضمن خدمت معلمان نیز ميشود .عالوه براین موارد تعداد زیاد معلمان ،پراكندگي آنها و بودجه
محدود آموزش و پرورش از عوامل آسیبزای آموزشهای ضمن خدمت معلمان محسوب ميشود كه در
پژوهشهای متعدد اشاره به آنها توجه شده است( .سجادی و همکاران1393 ،؛ كرمیاني ،1387
سعادتمند و محققیان1393 ،؛ طاهری و همکاران 1392؛ شباک ،1391 ،سمیعي زفرقندی  1390و
خلخالي و همکاران .)1390 ،توصیهنامه  195كنفرانس جهاني كار ( ،)2004كیفیت آموزش،
آموزشهای قبل از استخدام و آموزشهای مادامالعمر را سه ركن اصلي در ایجاد و حفظ توانمندیهای
شغلي فرد ميداند .اما كاستي های این سه حوزه باعث شده تا بر اساس پژوهشها تنها 40درصد
آموختههای كاركنان به محیط كار انتقال یابد و این مقدار پس از  6ماه به  25درصد و با گذشت یك
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سال به  15درصد كاهش ميیابد (خراساني و همکاران1394،؛  .)Roussel, 2004برای رفع این
كاستيها پژوهش های متعددی صورت گرفته است تا با شناسایي عوامل مؤثر در انتقال و اثربخشي
یادگیری ،مدلهای مختلفي در این زمینه ارائه شود .در یك فرا تحلیل به دو بعد سازماني و فردی به
عنوان عوامل اثرگذار برانتقال یادگیری اشاره شده است (ابیلي و همکاران .)1394،در پژوهشهای
مختلف عوامل فردی مانند انگیزه ،آمادگي یادگیرنده و خودك ارآمدی و عوامل سازماني مانند حمایت
همکاران و سرپرستان ،فرصت كاربرد ،آزادی برای تغییر و انتظارات كه ذكر شدهاند (شمس موركاني و
حسیني .)1392 ،انگیزههای دروني و بیروني نیز از موجبات علّي مشاركت در یادگیری حرفهای
ميباشند (طاهری و همکاران .)1392 ،یکپارچگي فرهنگ یادگیری با عوامل فردی و سازماني و
فناورانه موجي اثربخشي بیشتر یادگیری در سازمانها ميشود (برجعلي و بینش .)1393 ،در مجموع
تأثیر محیط سازماني و فرهنگ حمایتي بر انتقال یادگیری مورد اتفاق است (Yoon Higgins, 2012
;  .)et al, 2009همراه با اهمیت یافتن بیشتر آموزش كاركنان در دهههای اخیر ،شناسایي نقاط ضعف
و قوت ،فرصت ها و تهدیدها و تالش برای بهبود مستمر كیفیت آموزش نیز امری بسیار مهم تلقي
ميشود (مهری و همکاران .)1394 ،آسیبشناسي مدلها و روشهای توانمندسازی و توسعه حرفهای
كاركنان (از جمله معلمان) موجب شده است تا بر مدلهای متناسب با شرایط و فرهنگهای كشورها و
شرایط سازمانها تأكیدشود (گزارش بانکوک 1995 ،؛ انجمن آموزش و توسعه آمریکا1999،1؛ بانك
جهاني و سازمان همکاری اقتصادی توسعه2015 ،2؛ مركز اروپایي برای توسعه آموزشهای حرفهای،3
.)20015
در آسیبشناسي مدلهای توسعه حرفهای رویکرد به یادگیری به تفاوت دو «رویکرد فني »4و
«رویکرد اجتماعي »5مورد بحث قرار ميگیرد ( ،)Neve, 2015سازمانهایي كه رویکرد فني دارند
تأكیدشان بر دانش صریح و مواردی از قبیل شناخت ،جمعآوری ،ذخیره و توزیع كردن دانش است در
برابر سازمانهایي كه رویکرد اجتماعي در آنها قویتر است بر دانش ضمني و تعامل افراد و مشاركت
آن ها تأكید دارند ،در این رویکرد یادگیری امری پویا ،مرتبط با محیط و زمینهای برای فعالیتهای
اجتماعي است .در رویکرد اجتماعي به یادگیری حین كار« ،توسعه حرفهای معلّمان» 6هم از محیط
بیروني یاری مي جوید و هم در فعالیّت شغلي جای گرفته است .محصول این هر دو با هم افزایش
دانشها و مهارتهای معلّمان و تغییر شیوههای آموزشي آنها به گونهای است كه از یادگیری
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دانشآموزان حمایت كند ( .)Wei et al, 2009; Stewart, 2014توسعه آكادمیك (آموزش های
دانشگاهي) یکي از راه های بیروني این مقوله است كه همواره با موضوع انتقال آموزش 1سروكار دارد.
فقط  10تا  15درصد آن چه در دورههای آموزشي ،آموزش داده ميشود به طور واقعي به محیط كار
برميگردد و به كار گرفته ميشود .)Kontoghirohes, 2014( .برای انتقال و به كارگیری بیشتر
یادگیری در محیط كار سه عامل اصلي عبارتند از :طراحي (بر اساس نیازها و شرایط)،ویژگيهای
یادگیرنده و جوّ سازماني در انتقال آموزش .توجه به این سه عامل رویکرد یادگیری را به یادگیری
اجتماعي نزدیك ميكند ( .)Lim & Nowell, 2014همچنین الزم است توجه داشت كه هیچ دو
موقعیت كامالً یکساني وجود ندارد و هیچ چیز و هیچ اتفاقي دوباره روی نمي دهد مگر آن كه دستخوش
تغییری شده باشد! بنابراین باید به نقش فعال و مشاركت بیشتر یادگیرندگان در محیط كار تأكید
ورزید ( .)Roussel, 2014بنابر پژوهش و دیدگاه صاحبنظران متعدد ،یادگیریي كه در همراه با كار
معلمان بوده ،مستمر ،پایدار و همراه با رهبری اثربخش و مشاركت جویانه باشد موجب جلب عالقه و
مشاركت بیشتر معلمان ميشود؛ به محیط كالس منتقل مي شود و یادگیری و پیشرفت تحصیلي بیشتر
دانشآموزان را به دنبال دارد ( .)Gemeda & Tynjala, 2015ضروری است مدرسه به عنوان هستهی
بهبود و توسعه حرفهای تاكید معلمان به شمار آید .در این صورت است كه بزرگساالن (معلمان) بین
آموزش و توسعه حرفهای ارتباط برقرار ميكنند و انگیزههای بیشتر یادگیری در آنها تقویت ميشود
( .)Rollins, 2012در مدارس فنالند دانشجو معلمان در مدرسه مشغول به كار ميشوند و به عنوان
بخشي از فرآیند كار روزانه با نظارت یك مربي مسئولیت كالسي را برعهده ميگیرند .در تجربه توسعه
حرفهای معلمان در مدارس آمریکای التین و حوزه كارائیب؛ مدرسه وظیفه دارد ساختاری اثربخش
برای بالندگي حرفهای معلمان فراهم نماید .در این وظیفه درمان ضعفهای كاری معلمان ،تقویت
مهارت حرفهای پیشرفته و هماهنگي تکالیف و مسئولیتهای معلمان متناسب با نیازهای دانشآموزان
قرار ميگیرد ( .)Kynäslahti, 2008بالندگي حرفهای معلمان از وظایف مدرسه به شمار ميآید
( .)Bruns & Luque, 2015این نقش آفریني مدرسه موجب ميشود مدرسه و معلمانِ آن«هویت»
خاصي پیدا كندكه موجب ایجاد دگرگوني پایدار و ایجاد رسالتهایي ميشود كه  DNAآموزش و
پرورش مدرسه را تشکیل ميدهد .تشکیل  DNAموجب نهادینه شدن پیشرفت ميشود .ژنها (كه از
ی نوآوری الزم است
 DNAتشکیل شدهاند) طي صدها و هزاران نسل باقي مي ماند .برای پایدار ِ
یادگیری هویت معلمان و مدرسه باشد( .استیگلر و هیبرت.)1394 ،
در یك مدل ارائه شده ،سه مؤلّفه موجب یکپارچگي توسعه حرفهای و انتقال یادگیری ميشود كه
عبارتند از :فرهنگ سازماني یادگیرنده ( محیط سازماني حمایت گر برای تلفیق و انتقال آموزش،
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مدیریت دانش و یادگیری سازماني) ،ساختار سازمان (راهبردهایي برای حمایت و یکپارچگي الزم) و
نظام حمایتگرانه فناوری و ابزارهایي كه یکپارچگي و نظام مندی را مقدور ميسازد ( & Lim
 .)Nowell, 2014در پژوهشي دیگر عناصر سه گانهای را برای درک یادگیری سازماني بیان شده كه
عبارتند از محیط یادگیری حمایتگر (محیط دارای امنیت رواني ،توجه به تفاوتها ،دارای دریچه
گسترده برای ایدههای جدید و فرصت كامل برای تأمّل) ،در هم آمیختگي فرایند یادگیری و عمل
(خالقیت ،گردهمایي و انتقال اطالعات تجربیات و تحلیل ها) ،رهبری با تاكید بر یادگیری (رفتارهای
مشوق یادگیری رهبران همچون گوش كردن ،توجه كردن و دیدگاههای چندوجهي) (et al., 2012
 .)Higginsتفاوت مدارس گلخانه ای در آمریکا كه بازده آموزشي متفاوتي از دیگر مدارس دارند در
فرهنگ آموزشي قوی آنها ذكر شده است .در این فرهنگ كل كادر آموزشي چشم انداز مشتركي دارند
و برای حفظ این فرهنگ فرآیند خاصي از جمله در انتخاب همکاران وجود دارد كه شناسایي معلم
مناسب و سختگیری در انتخاب معلم تا انتظار روشن تعریف شده برای تدریس مؤثر و الزام معلمان به
بهبود شیوههای آموزشي را شامل ميشود (.)www.tntp.org
با توجه به مجموع نظرات و پژوهش ها در ارتباط با مسأله آموزش كاركنان ومعلمان در ميیابیم كه:
 -1آموزش با یادگیری تفاوت دارد :یادگیری پویا ،آشکار ،انعطافپذیر ،مستمر و جاری است و توسط
فراگیر كه معموالً نقش فعال دارد تعیین ميشود .با انگیزه روشن فراگیرنده ارتباط دارد و دروني
ميشود .در حالي كه این ویژگي ها ممکن است در آموزش وجود نداشته باشد آموزش معموالً سازمان
یافته و برنامه ریزی شده است ،در یك روال عمومي نه فردی و در چارچوب زماني معین صورت
ميگیرد( .نکوئي مقدم و بهجتي فر 1390 ،به نقل از مالروني.)1385 ،
با همین استدالل گفته شد كه بهتر است به جای آموزش سازماني به یادگیری سازماني و سازمان
یادگیرنده فکر شود( .تأكید بر انگیزه دروني و خود یادگیرنده بودن).
 -2یادگیری كامالً با بهرهوری و عملیات و فعالیت سازمان در ارتباط است و نه تنها به شایستگيها در
كاری فعلي كه به شایستگيهای آینده مربوط ميشود( .بود و گریگ.)1393 ،
 -3مركز اروپایي بالندگي آموزش حرفهای 1در سال  2011مطرح كرد كه به طور معمول یك سوم
شبانه روز و بیش از سي سال از عمرمان را در محیط كاری طي ميكنیم .بنابراین محیط كار نقش
معناداری در یادگیری مادامالعمر دارد.
اگر محل كار ،محل یادگیری شود به دو هدف متفاوت دست ميیابیم .هدف اول تحول سازمان از
طریق كمك به تولید ،اثربخشي و نوآوری و هدف دوم تحول افراد از طریق كمك به دانایي ،مهارت و
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ظرفیت تحقق بخشیدن به یادگیری خودشان .در مدارس فنالند بخش مهمي از آموزش معلمان در
مدرسه صورت ميگیرد)Kynäslahti et al , 2008(.
 -4مدرسه سازماني فرهنگي است .رویکرد فرهنگي به آموزش و پرورش و اندیشه در نظریههای آموزش
و یادگیری موجب ميشود تا به فرهنگ و محیط زیست طبیعي و اجتماعي و خلق نظریههای تربیتي
(در درون محیط فرهنگي مدرسه) اهمیت داده شود (دوای و همکاران.)1388 ،
 -5توسعه حرفهای كه ميتواند هسته ی بهبود مدرسه باشد ،الزم است در تهدید آموزشهای ضمن
خدمت جدای از مدرسه قرار نگیرد .آموزشهای غیر مرتبط با كار باعث ميشود بزرگساالن (معلمان)
ارتباطي بین آموزشها و توسعه حرفه ایشان نبینند .آموزش ها الزم است با نیازهای هر روزه كالسها
ارتباط داشته باشد (.)Rollins, 2012
گزارش «بررسي جایگاه و عملکرد آموزش و پرورش در برنامههای توسعه» تأكید دارد كه علیرغم
توسعه كمّي ،هنوز چالشهای مهمي از جمله بيتوجهي به نقش بنیادی عوامل انساني و ارتقای كیفیت
نیروی انساني (به ویژه معلمان) و عدم تناسب سازوكارهای آمادهسازی ،ساماندهي و مدیریت منابع
انساني موجود است (معاونت پژوهشهای اجتماعي -فرهنگي مجلس شورای اسالمي .)1394 ،با استناد
به همین گزارش ميتوان اظهار داشت كه آسیبهای نظام آموزش ضمن خدمت فعلي و دگرگونيهای
شتابدار در كلیه حوزههای دانش بشری  ،ارائه مدل یا چارچوب نویني برای بهبود كیفیت حرفهای
معلمان را ضروری مي سازد كه از دل مدرسه (محیط كار) بیرون آید ،مداوم و مستمر باشد و بر خو ِد
معلم به عنوان یادگیرنده و نقش رهبری آموزشي وی تأكید كند تا با سرمایهگذاری در قابلیتهای
عمومي و نیز قابلیت های تخصصي و فني آنان به كیفیت بخشي آنها و به تبع آن ،كیفیت بخشي
آموزش و پرورش جامه عمل پوشاند .برای ارائه این مدل درک «عوامل پدیداری» و «شرایط زمینهای»
كه در ارتباط با یادگیری حرفهای معلمان در حین كار درمدرسه و «مدرسه كانون یادگیری حین كار
معلمان» ضروری است .این ضرورت در مدارس غیر دولتي (غیرانتفاعي) كه عمری طوالني ندارند
(حداكثر دو دهه ازقانون اجازه تأسیس آنها ميگذرد) ،از دو جهت جدی تر است:
 -1مدارس تازه تأسیس غیرانتفاعي سازمانهایي جوان هستند .باورها و ارزشها و پندارهای شخصي
پایه گذاران (در صورت كامیابي سازماني) به فرهنگ سازمان تبدیل ميشود كه اساسيترین دارایي
سازمان به شمار ميآید (شاین)1388 ،
 -2ذینفعان مدارس غیرانتفاعي انتظار عملکردها و دستاوردهای بیشتری را دارند چرا كه به طور
مستقیم تأمین كننده مالي هزینههای مدرسه به شمار ميآیند.
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در همین راستا در مورد مدارس غیرانتفاعي خاص( 1اسالمي) كه قدمت آنها به قبل از انقالب
اسالمي بر ميگردد تجربه های مؤثری برای یادگیری حین كار معلمان وجود داشته است كه تالش
ميشود همچنان باقي بمانند .این تجربهها الگوی بسیاری از مدارس غیرانتفاعي سالهای اخیر شده
است .هرچند این تجربه های زیسته در فرهنگ و زمینه خاص این مدارس شکل گرفته است لیکن به
نظر ميرسد اگر چگونگي این فرایندها و دانش های ضمني ،صریح و آشکار گردد و در چارچوب
مدلهای دقیق علمي ابعاد معی ن و ارائه شوند الگو و راهنمایي برای مدارس با شرایط مشابه و
برنامهریزان و سیاستگذران آموزشي خواهد بود.
با این مقدمه مسأله اصلی پیش روی پژوهش حاضر این است كه :در مدل برآمده از زمینه مدارس
مورد مطالعه ،عوامل اصلي كه باعث ميشوند «مدرسه كانون یادگیری حین كار معلمان» گردد،
كدامند؟ براین اساس پرسشهای پژوهش عبارتند از:
• عوامل پدیداری (موجبات علّي) كه موجب ميشوند تا مدرسه كانون یادگیری حین كار معلمان
شود ،كدامند؟
• كدام شرایط زمینهای یا زمینه های خاص بروز پدیده یادگیری حین كار معلمان در مدرسه را
تسهیل ميكند؟

 -2روش تحقیق
توجه به زمینه و تجربههای زیسته و اندیشههای درگیر موقعیتهای خاص (فراستخواه)1395 ،
مدارس ویژه مورد پژوهش باعث شده است تا از روش تولید نظریه زمینهای (داده بنیاد) در رویکرد
پژوهش كیفي استفاده شود .در پژوهش حاضر از نسخه نظامند یا سیستماتیك نظریه زمینهای 2كه
روایت استراوس و كوربین 3از این روش ميباشد ،بهره گرفته شده است .مدل پارادایمي پیشنهادی
استراوس و كوربین بروز نظریه زمینهای بر اساس نسخه نظاممند (سیستماتیك) را تسهیل ميكند.
برای این مدل شش مؤلفّه ذكر شده است -1 :مقوله یا پدیده مركزی (ایده و فرآیند اصلي مورد مطالعه)
-2شرایط علّي (مقولههایي كه موجب بروز پدیده مركزی ميشوند) -3 ،شرایط زمینهای (مقولههایي كه
زمینههای خاص كنشها و واكنش های محیطي را در ارتباط با بروزپدیده مركزی مشخص ميكنند)،
 -1براساس تبصره یك ماده واحده مصوب شورای انقالب اسالمي ایران مورخ 58/ 12/ 2و با تصویب هیئت وزیران مورخ  59/5/ 20ادامه فعالیت مدارسي كه
با عنوان مدارس اسالمي غیر انتفاعي تعریف ميشوند ،مقدور مي گردد .آیین نامه اجرایي و تعیین مصادیق این مدارس بر عهده شورای انقالب فرهنگي
گذاشته مي شود .شورای انقالب فرهنگي در تاریخ  59/ 6/22آئین نامه اجرایي این مدارس را تصویب مينماید و چهار مدرسه یا مجموعه را مصداق آن
ميداند - 1.مدارس پسرانه علوی  - 2مدارس پسرانه نیکان  - 3راهنمایي و دبیرستان دخترانه احمدیه  - 4دبیرستان دخترانه دوشیزگان .از این چهار گروه
فقط مدارس پسرانه با شرایط آن روزگار ميتوانن د در چارچوب آیین نامه مصوب به فعالیت ادامه دهند.
)Grounded Theory Method (GTM
Strauss & Corbin
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-4شرایط مداخلهای (عوامل واسطهای و مداخلهگر موثر)-5 ،راهبردها (فرآیندها ،تعامالت و كنش
متقابل) و - 6پیامدها (نتایج و آثار به كارگیری راهبردها ( .)Creswell, 2012این مقاله ،بر مؤلفّههای
شرایط علّي و شرایط زمینه ای به عنوان عوامل اصلي كه نقش مستقیم و مؤثرتری در بروز پدیده
مركزی دارند متمركز شده است.
جامعه مورد مطالعه این پژوهش كلیه افراد مطلع در زمینه آموزش و یادگیری معلمان در مدارس
ابتدایي و دوره اول متوسطه مدارس خاص (علوی و نیکان) مي باشند كه در این مدارس شاغل بوده یا
شاغل هستند .با توجه به آشنایي نزدیك به سه دهه پژوهشگر با مدارس مذكور و نیز دو دهه مشاوره و
ارتباط كاری در موضوع آموزش معلمان ،افراد مطلعِ 1كلیدی شناسایي و با ایشان مصاحبه شده است.
افراد مطلع (جامعه مورد مطالعه) در این پژوهش ازسه گروه زیر تشکیل شدهاند:
 -1مدیران ،معاونان و مسؤولین آموزش (قبلي و فعلي) مدارس علوی و نیکان.
 -2متخصصان و افرا د مطلعي كه اكنون شاغل در این مدارس نیستند و بیشتر در مراكز دانشگاهي و
علمي یا حوزههای برنامه ریزی و مدیریت آموزشي جای دارند اما از پیشینه و نحوه كار این مدارس
آگاهي دارند و با این مدارس در ارتباط بودهاند یا هستند.
 -3معلماني كه حداقل  15سال سابقه تدریس در این مدارس دارند یا داشتهاند.
متداولترین روش نمونه گیری در روش نظریه داده بنیاد كه در پژوهش حاضر نیز از آن استفاده
شده است؛ نمونه گیری هدفمند و نظری برای انتخاب مطلعین 2است .این روش در فرآیند گردآوری،
موجب ميشود تا خزانه دادههای مورد نیاز غني شود و امکان ساختن نطریه فراهم گردد .نمونهگیری
زماني خاتمه ميیابد كه هر مقوله به اشباع نظری برسد .بنابراین حجم نمونه در ابتدای پژوهش قابل
محاسبه نیست .در این پژوهش ،برای اعتماد بیشتر در مجموع با  47نفر مصاحبه به شکل فردی یا در
گروههای كانوني مصاحبه شده  ،مصاحبهها در محل كار مشاركتكنندگان انجام شده است .مجموع
زمان صرف شده برای مصاحبهها در حدود  2500دقیقه ميباشد.ابزار گردآوری دادهها در این پژوهش
با توجه به ضرورت كشف تجربهها و زمینه های موجود در مدارس ،مهمترین روش گردآوری دادهها
مصاحبه نیمه ساختمند بوده است .با این حال ،از روش گردآوری اسناد و مدارک نیز به عنوان روش
مکمل استفاده شده است .تحلیل دادهها در این پژوهش بر تحلیل فراتر از توصیف تأكید دارد .دراین
روش بر طبقهبندیهای جدید فراتر از اندیشه های قبالً درک شده و برگردآوری و تحلیل رفت و
برگشتي دادهها به صورت نظاممند به جای گردآوری یکباره دادهها از نمونههای بزرگ تأكید ميشود
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Informants

12-

69

شناسایي عوامل پدیداری و زمینهای یادگیری / ... :عالء نوری ،پریوش جعفری و نادرعلي قورچیان

(نوری و مهرمحمدی .)1390 ،این فرایند در نسخه نظامند نظریه داده بنیاد به طور خالقانه در مسیر
غیرخطي در طول سه نوع كدگذاری (استراوس و كربین )1394 ،صورت ميپذیرد:
 -1كدگذاری باز كه در جریان آن ،دادهها به پارههای مجزا خُرد ميشوند و با دقت مورد بررسي قرار
ميگیرند و كد مفهومي مناسبي به آنها اختصاص داده ميشود.
 -2كُدگذاری محوری كه عمل مرتبط كردن مفاهیم و مقوله های مرحله یك با یکدیگر در راستای
ویژگيها و ابعاد آنهاست.
 -3كد گذاری گزین شي كه یکپارچه كردن مقوله های به دست آمده در كدگذاری محوری با تکوین و
پاالیش نظریه است .تمام مراحل این یکپارچه سازی1تعاملي است كه میان تحلیلگر و دادهها روی
ميدهد .در مجموعه این فرایند  ،پدیده اصلي موقعیت مورد پژوهش ،ظهور ميیابد .اعتبار 2پژوهش
حاضر حاصل چند عامل مي باشد :درگیری پیوسته و طوالني مدت پژوهشگر با جامعه مورد پژوهش و
مدارس مذكور ،پرهیز از نتیجه گیری زودهنگام برای اطمینان یافتن از درک كامل مفاهیم و مقولههای
حاصل از تحلیل دادهها ،بازنگری شركت كنندگان ،استفاده از منابع اطالعاتي چندگانه و در پایان
3
بازنگری مورد به مورد مفاهیم و مقوله ها همراه با استادان راهنما و مشاور تأمین ميكند .اعتما ِد
پژوهش حاصل تکرار كُدها است .این تکرار در موقعیتهای مختلف ثبات و هماهنگي دادهها را مشخص
ميكند .كُدگذاری و نتایج برآمده از دادهها در این پژوهش حاصل گردآوری از دو مجموعه مدارس
ميباشد كه هم به لحاظ ساختار و هم فرایند كاری متفاوت هستند .همچنین در مجموعه علوی
چنانچه ذكر شد هر مدرسه با سازمان و مدیریتي مستقل اداره ميشود .با وجود این تفاوتها ،هماهنگي
در كلیه مقولههای اصليِ حاصل از تحلیل دادههای مصاحبهها و اسناد ،همراه با ردیابي و بازنگری
مناسب باعث ميشود كه بتوان به نتایج پژوهش اعتماد داشت.

 -3یافتههای پژوهش
یافتههایي این پژوهش حاصل تحلیل دادههایي است كه تولید آنها به طور اصلي از مصاحبهها و
دستنوشته های افراد مطلع و تعدادی از اسناد و مدارک مرتبط با مدرسههای محور پژوهش بوده است.
گفت و گوها از پرسش های از پیش تعیین شده برای مصاحبه فراتر رفته و مفاهیم تازهای را پدیدار
كرده است كه عمدهترین موارد آن در ادامه ذكر ميگردد:
پدیده مرکزی :مدرسه ،کانون یادگیری حین کار معلمان
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در مجموعه پاسخهای بیان شده به اولین پ رسش مصاحبه كه حاوی خاطرات و تجربه زیسته اطالع
رسانان و مشاركتكنندگان در مدرسه است ،نشان ميدهد كه ویژگيها و مزیت هایي چند باعث شده
مدرسه كانون یادگیری حین كار معلمان باشد .هر چند تعداد كُدها در این پژوهش مالک قضاوت
نیست امّا نکته جالب توجه آن كه مصاحبهای بدون بیان تجربهای زیسته در این مورد وجود نداشته
است .در پنج مصاحبه كُدهای مرتبط با این موضوع پنج مورد یا بیشتر بوده است.
در یك گروه كانوني تأكید شده است كه« :یادگیری سرمایهگذاری است :چیزی كه برای ما در مدرسه بارز است
این است كه اینجا به آموزش و یادگیری معلمین بهای بیشتری داده ميشد و سرمایهگذاری ميشد .این
یادگیری در هر شرایط و از فرد یا رویدادی معنا پیدا ميكرد».
عوامل پدیداری مدرسه به عنوان کانون یادگیری حین کار معلمان

با تحلیل داده های حاصل از مصاحبه با مشاركت كنندگان ،ویژگي های فردی و ویژگيهای شغل
معلمي دو مقوله اصلي هستند كه مؤلّفه موجبات علّي یا شرایط پدیداری مدرسه به عنوان كانون
یادگیری حین كار معلمان را تشکیل ميدهند .در ذیل ،مقولههای اصلي و زیر مقولهها و مفاهیم مرتبط
به هر عامل به اجمال توضیح داده شده است:
• ویژگیهای فردی :این مقوله اصلي شامل زیرمقولههای «انگیزههای دروني»« ،استعداد و
توانایيهای یادگیری شخصي» و «احساس معنا و هدفمندی» ميباشد .جدول  1مفاهیم
اظهار شده توسط اطالعرسانان را در این مقوله نشان ميدهد:
جدول :1نمونه مفاهیم برآمده از نظرات اطالع رسانان در زیرمقولههای ویژگیهای فردی از موجبات علّی
زیرمقولهها

کدها(مفاهیم شناسایی شده)

انگیزههای دروني

میل و عالقه به یادگیری /عطش آموختن -آمادگي و استعداد معلمي (ژن معلمي)-
انگیزههای معنوی ،انگیزه پیشرفت و تعالي-عالقه به پيگیری و حل مسائل
(تربیتي -آموزشي) -عالقهمندی به فعالیت در حوزههای آموزشي و تربیتي

استعداد و توانایيهای
یادگیری شخصي
احساس معنا و هدفمندی
در كار
منبع( :یافتههای پژوهشگران)

استقالل در یادگیری/خود یادگیرندگي  -مطالعه برای كار  -مطالعه شخصي
كمال گرایي /به كم قانع نبودن – نگرش به معلمي به عنوان یك مسئولیت
یا وظیفه الهي -ارتقای توانایي شخصي /تالش برای بهبود مستمر و توسعه
شخصي در راستای تحقق هدفهای شغلي -هدفمندی و انگیزه كار و تالش
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نمونه استعداد و توانایي های یادگیری شخصي در یادگیری و تالش برای بهبود مستمر و توسعه شخصي در
راستای تحقق هدفهای شغلي در اظهارات واحد كامپیوتر یکي از مدارس هویدا ميشود ،وی ميگوید« :آن موقع

من چیزی از كامپیوتر بلد نبودم .شروع كردم به یاد گرفتن كامپیوتر و برنامه نویسي و این حرفها و كامپیوتر
هم نداشتم .یك كامپیوتر در مدرسه بود در كتابخانه؛ مينشستم تا ساعت ده و یازده -روز تا شب ،ميخواندم و
مطالعه ميكردم .درگیر بودم دیگر .آن موقع اینترنت هم نبود .خیلي واقعا دست و پا بسته بودیم ما ،ولي به هر
حال یاد گرفتم و یك برنامهای نوشتیم كه بتواند مشکل را حل كند» .معلماني كه هدفداری و خودكارآمدی
بیشتری دارند منبع كنترل دروني دارند .دارای انگیزش ع مومي برای یادگیری هستند و سطح باالتری از
پیشرفت حرفهای را از خود نشان مي دهند .هدفداری وخودكارآمدی هدف از زیستن را متفاوت ميكند.
•

ل داده های این پژوهش ،یکي از دیگر عوامل اثرگذار بر
ویژگیهای شغلی :بر اساس تحلی ِ
یادگیری حین كار معلمان ،ویژگيهای این شغل و ضرورت و اهمیت یادگیری در آن و
یادگیری به عنوان جزء الینفك شغل معلمي ميباشد .این عامل همراه با ویژگيهای فردی
دومقولهای هستند كه باعث مي شوند مدرسه به عنوان كانون یادگیری حین كار در نظر
گرفته شود .مفاهیمي كه در جدول  2در این مقوله ذكر ميشود ادراک اطالع رسانان پژوهش
از شغل معلمي و ویژگيهای آن در مدارس مورد پژوهش است.

جدول :2نمونه مفاهیم برآمده از نظرات اطالعرسانان پژوهش در مقولهی ویژگی شغلی از موجبات علّی
مقوله

کدها(مفاهیم شناسایی شده)

ویژگيهای شغلي

ضرورت رشد مستمر در شغل معلمي -شمِّ كار تربیتي -شعاع و ضریب اثرگذاری -سیالي و
پویایي در اهداف مدرسهای  -چالشي بودن شغل معلمي و تالش برای بهبود مستمر
حرفهای -رسالت و تکلیف انسان سازی -معلمي به عنوان تکلیفي الهي و ضرورت خودسازی
و خود بهسازی مداوم  -سالمت شخصیت  -فرصت به كارگیری آموختهها در زندگي
حرفهای -اهمیت و توسعه ایدهپردازی و خالقیت

منبع( :یافتههای پژوهشگران)

یکي از صاحب نظراني كه سابقه مدیریت مدرسه را دارد ميگوید« :معلمي یك كار حرفهای تخصصي است
كه از سه جهت پیچیدگي دارد -1 :سر وكار داشتن با دانش ،با فناوری جدید دائماً هم درحال پیشرفت و تطور
-2مواجهه با موضوعات و مسائل مهمي كه دائم در حال به روزشدن هستند-3 .خود آدمها در حین آنجام این
كارتوانمندیهای شان توسعه پیدا ميكند .پس باید یاد بگیرد ».معاون یکي از مدارس ميگوید« :معلمي یعني
ضرورت یادگیری هرروزه :در كارِ معلمي اگر كه ما نتوانیم هر روز یاد بگیریم و كارها و وظایف جدیدمان را و
اتفاقات روز را و تجربه معلمي را و مهارتهای معلمي را و همه اینها را ،عمالً اثری نمي كند ».یکي از معلمان در
یك گروه كانوني اظهار ميدارد« :هر جا متوقف شویم زمان مرگ ماست.معلم هر جا متوقف شود زمان مرگش
است ،یعني قافله دارد ميرود ،علم دارد ميرود ،سیستم دارد ميرود .اگر كفشهای فوالدی پایت كردی دنبالش
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دویدی ممکن است به گرد پایش برسي «.مؤسس این مدارس به غیر از انحدار علمي  1از ده شرط و ویژگي دیگر
برای معلمان یاد ميكند كه از جمله آنها عیب پوشي ،نشاط ،آرامش روحي و تمركز قوا ميباشد
(كرباسچیان .)1383،وی مهم ترین عامل در تعلیم و تربیت را معلم ميداند كه با شایسته بودن موجب اوج عزت
شاگردان و با نامناسب بودن موجب حضیض ذلّت ایشان ميشود (كرباسچیان.)1383 ،

«كار معلمي با كارهای دیگر فرق ميكند .كار آدم سازی با كار تعمیر ماشین خیلي فرق ميكند .یعني شما
با یك موجودی به نام انساني كه اشرف مخلوقات است و توجهاتي كه نسبت به این انسان باید بشود سروكار
دارید » .آن چه ذكر شد نمونه ای از باور معلمان این مدارس به شغل معلمي است،اطالع رسانان این پژوهش
انگیزههای معلمي را با كمال گرایي و پیشرفت فردی و حرفهای در هم ميآمیزند و آن را رسالتي الهي ميدانند
كه بردوش آنها نهاده شده است .این معلمان عاشق یادگیری هستند! آن ها این پیام رسول اعظم را ،پیامي برای
همه زمانها ميدانند كه « :اگر یك نفر به دست تو هدایت شود ،از آن چه كه خورشید بر آن ميتابد بهتر

است».2

شرایط زمینه ای در بروز مدرسه به عنوان کانون یادگیری حین کار معلمان
تحلیل دادهها در ارتباط با شرایط زمینهای نشان داد دو مقوله اصلي بستترِ كنشهتا و واكنشهتای
الزم و به بیان دیگر زمینه های بروز و تقویت یادگیری حین كار معلمتان متي شتود .قترار گترفتن ایتن
مقولهها در مؤلّفه شرایط زمینهای بیان گر این است كه اینها علّت بروز و ظهور پدیده اصلي نیستند بلکه
وجودشان مي تواند باعث تقویت و تسریع ظهور پدیده مركزی گردد .مقوله اصليهای این مؤلّفه در ادامه
توضیح داده ميشوند:
• شرایط و ویژگیهای سازمانی :این مقوله شامل زیرمقولههای «فرهنگ سازماني مدرسه»،
«الگوهای نقش » و «حمایت سازماني» (توجه به منافع و ارزشهای مادی و معنوی)ميباشد.
جدول  3مفاهیم اظهار شده توسط اطالعرسانان را در این مقولهها نشان ميدهد:
عالوه بر مفروضات اساسي و هنجارها و ارزشهایي كه فرهنگ مدارس مورد پژوهش را تشکیل
ميدهند؛ جلوه های ظاهری فرهنگ مدرسه را در اقلیم سازماني یعني اتمسفر یا جوّ غالبي كه بر
سازمان (مدرسه) احاطه دارد ميتوان جستجو كرد .نشانههای آن عبارتند از :احساس و ادراک افراد.
از مدرسه ،روابط كاركنان نسبت به هم و سازمان ،توجه و مراقبت كاركنان از یکدیگر ،فضای
عمومي فعالیتها .آئینها و مراسم به مناسبت های مذهبي و یا شوراهای هفتگي یا ماهانه ،چیدمان
 -1انحدار در فرهنگ فارسي معین به معنای فرو شدن ،به نشیب آمدن آمده است .اصطال ح انحدار علمي كنایه از آن است كه فرد چنان دانش و مهارتت
علمي دارد كه علم از او فوران كرده و فرو ميریزد.
 -2سفارش پیامبر اسالم به امام اول شیعیان در هنگامي كه ایشان به عنوان فرمانده لشگر پیامبر برای جنگي سخت (جنگ خیبر) به سوی قلعهی دشمن
راهي ميشوند .در میدان جنگ پیامبر اهمیت هدایت انسانها را یادآور ميشوند:
لَأن یَهدیَ اهللُ بِكَ رَجُالً واحِداً خَیرٌ لَكَ مِمّا طَلَعَت عَلَیهِ الشَّمس (مجلسي ،محمدباقربن محمدتقي ( 1403ق .).بحاراالنوارج .32 .بیروت :داراحیاء التراث
العربي .ص 448:ح)394
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فیزیکي مدرسه ،فرصتهای برای سفر و یا دست كم صرف چاشت و یا ناهار یا میان وعده در كنار هم
كه عامل مهمي برای انتقال فرهنگ مدارس نیز به شمار ميآید.
جدول :3نمونه مفاهیم برآمده از اظهارات اطالعرسانان پژوهش در مقوله اصلی شرایط و ویژگیهای سازمانی از
شرایط زمینهای
زیرمقولهها

کدها(مفاهیم شناسایی شده)

فرهنگ سازماني مدرسه

كمیت و كیفیت تعامالت -مورد توجه قرار گرفتن توسط مسئولین مدرسه -فرصتهای
یادگیری ضمني (سفر ،فرصتهای تغذیه ،دورهميها)  -نظام بازخورد دقیق  -هویت
شغلي و تعلق سازماني -حفظ ،ارتقا و به كارگیری سرمایههای انساني -آمادگي و
الزامات مقدماتي برای تدریس(كارورزی) -سبك تصمیمگیری مشاركتي  -جذب
استعدادها (از تولید به مصرف) اولویت نوآوری و ریسك پذیری در مدرسه -چیدمان
فیزیکي مدرسه

الگوهای نقش

نفوذ رهبری پیشکسوتان -مدیران و مسئوالن به عنوان الگوی یادگیری ،بلندپروازی ،و
اشتیاق شغلي -مدیرمدرسه به عنوان طراح ،یادگیرنده و پیش برنده

حمایت سازماني (توجه به منافع
و ارزشهای مادی و معنوی)

نظام حقوق و دستمزد -بهره مندی از موقعیت اجتماعي وشغلي -امور رفاهي (سفر-
درمان -وام ضروری) -توجه به خانوادههای معلمان و كاركنان

منبع( :یافتههای پژوهشگران)

در تحلیل دادههای حاصل از مصاحبهها در ارتباط ویژگيهای سازماني این مدارس سه ایده مهم
موجود است:
-1ضرورت نظارت و ارزشیابي و بازخورد های مؤثر و پیش برنده :یکي از كارشناسان مجموعه مدارس دراین مورد
ميگوید« :معتقدم انگیزهی معلمها را نظارت خوب مدیران تعیین ميكند .همانطور كه بازخورد مؤثر به

دانشآموزان مي تواند یادگیری آنها را خیلي ارتقاء دهد ،در كار معلم نیز نظارت صحیح مدیر مدرسه و مدیران
میاني نقش مهمي در افزایش انگیزه معلمان خواهد داشت».
 -2نظام تصمیم گیری شورایي :این نظام در مدارس مورد پژوهش میراثي است كه از بنیانگذار این مدارس باقي
مانده است .وی روش كار مدرسه را براساس شورای واقعي (نه شورای ساختگي كه از قبل تصمیمگیری شده و
رأی صوری گرفته ميشود) مي داند و مشورت حتّي با معلمان تازه وارد بيتجربه را نیز مورد تأكید قرارمي دهد:

«حتّي اگر معلمي تازه وارد و بي تجربه هم باشد ،در صورتي كه نشاط روحي داشته باشد و مدرسه را از خودش
بداند ،چه بسا مطلبي بگوید كه به ذهن معلم سابقه دار هم نرسیده باشد .لذا از فکر او هم باید استقبال كرد»
(كرباسچیان.)1384 ،
-3نقش حمایت گرانه مدیریت :یکي از مدیران با سابقه مدارس توضیح كاملي در این مقوله دارد« :مهمترین نکتهای كه
یك جریان یادگیرندگي را برای معلمي زنده ميكند ،جریان حمایت مدیریتي در مدرسه است .نه فقط مدیر ،مدیریت؛
یعني این ساز و كار حمایت مدیریت در همه ابعاد را دارد ...نکته دوم مشوقهای مدیریت یادگیری است .مثالً انواع
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حمایتهایي كه در این كار ميشود كرد ،مشوقهای معنوی ،دیدن كارها مهم است .همین دیدن تفاوتها ،درک داشتن از
تفاوتها یعني مدیریت مدرسه خیلي نقش عجیبي در این كار دارد .مدیر است كه ميتواند فرق بین كار خوب ،بد بگذارد
این است».
در ارتباط با زیر مقوله حمایت سازماني در نیمي از مصاحبههای این پژوهش بحث حقوق و دستمزد مطرح
شده است لیکن در هیچ موردی به عنوان عامل اص لي (اثرگذار) از آن یاد نشده است و بیشتر معطوف به گذراندن
معمول زندگي بوده است« :معیشت ،اولین دغدغۀ معلم نیست بلکه هویت بخشي را ميخواهد .معلم ميخواهد

احساس كند كه توانسته زندگي یك نفر را متحول كند .در كنار آن ،باید نُرم خاصي از مسائل اقتصادی را نیز
برایشان فراهم كرد .آنها زندگي معمول و نرمال را ميپذیرند».
مدارس عالوه بر حقوق معمول ،برای امکانات رفاهي و انگیزش خانواده كاركنان خودتالش ميكنند این

تالش به شکل های مختلف و در ابعاد مختلفي از مقدار بسیار كم و ناچیز تا مقدار كافي و یا از
روشهای اتفاقي و موردی تا شیوههای معین و روشن دنبال ميشود.
عالوه بر موارد فوق بر اساس نظر مشاركت كنندگان در پژوهش «افراد برای حفظ اعتبار اجتماعي
به دلیل عضو مدرسهای ویژه بودن ،تالش مي كنند تا با یادگیری ضمن كار ،شرایط توسعه حرفهای خود
را فراهم آورند تا بتوانند موقعیت شغلي خود را تثبیت كنند» .همچنین در برخي مدارس مشابه
«گذراندن این دورهها امتیازی برای معلمان به شمار ميآید كه ميتواند موجب افزایش حقوق آنها
بشود ».در مورد دیگری اظهار شده است كه« :شركت در گروههای حرفهای و آشنایي با همتایان نیز
یك موقعیت زمینهای یا جانبي برای ارتقای یادگیری معلمان به شمار ميآید».
• کمیت و کیفیت دورههای آموزشی :نمونه مفاهیم برآمده از اظهارات اطالع رسانان در این
مقوله در جدول  4آمده است:
جدول :4نمونه و مفاهیم برآمده از اظهارات اطالعرسانان پژوهش در مقوله کیفیت و کمیت دورههای آموزشی از
شرایط زمینهای
مقوله

کدها (مفاهیم شناسایی شده)

كیفیت و كمیت
دورههای آموزشي

نیاز سنجي و هدف گزیني دقیق و مناسب -تناسب محتوا و روش آموزش -زمان ،امکانات و
تجهیزات كافي و كیفي -نظام ارزشیابي بازخورد و پیگیری نتایج دوره  -ویژگيهای مربیان

منبع( :یافتههای پژوهشگران)

معلمان انتظار دارند :روی افراد سرمایه گذاری شود ،هر فرد بتواند آموزشهای اختصاصي مورد نیاز
خود را به دست آورد ،آموزشها سیر مدون و حساب شدهای داشته باشد .دورهها و جلسهها مسیر
مشخصي را به سوی هدف روشني طي كنند .چالشهای واقعي در دورههای آموزشي مطرح شوند،
تركیبي از مباحث تئوریك كاربردی و امور عملي به آنها آموزش داده شود ،روش ارائه مناسب محتوا و
هدف آموزش باشد ،پیامد آموزشها از سوی مدرسه یا مدرس پیگیری و استمرار داشته باشد.
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برگزاركنندگان دورهها نیز موارد فوق را انتظاراتي به جا ميدانند و بر تمهید فضای فیزیکي بهتر برای
آموزش بهتر و استفاده از طبیعت و محیط بیرون شهر ،نحوه پذیرایي همراه با بزرگداشت و تجلیل هم
كیفي و هم كمي ،تعظیم و تکریم شركت كنندگان ،تسهیالت و تجهیزات آموزشي مناسب تأكید دارند.
مسئول واحد آموزش معلمان مرتبط با مدارس مورد پژوهش در ارتباط با توجه به برخي موارد رفاهي در
دوره های آموزشي ميگوید« :برای شركتكنندگان دورهها وسیله رفت و آمد تدارک دیده ميشده تا آنها راحت

تر به مکان دوره برسند ... .مثالً مقدار و چینش پذیرایي برای راحتترین دسترسي ،كه با بزرگداشت و با تجلیل
همراه است ،هم كیفیتش و هم كمیتش .گاهي ناهار خوب یا تغذیه خوب تدارک ميبینید ،بعد ارزشیابي
مي كنید رضایت از دوره بیشتر است از وقتي كه عیناً دوره با همون استاد همونجا همون محتوا اجرا ميكنید،
ولي ناهار و پذیرایي مذكور را ندارد».

 -4بحث و نتیجه گیری
بررسي پژوهشهای خارج از كشور نشان داده است كه هرچند یادگیری حینكتار در صتنعت متورد
توجه بوده و در مدارس كمتر به آن توجه شده است با وجود این در پژوهشها و مدلهای داخل كشتور
به این موضوع توجه عمیقي وجود نداشته است .این امر ضرورت پژوهش حاضر را واضح ميكنتد .متدل
این پژوهش برآمده ازتجربه بیش از نیم قرن مدارس متورد پتژوهش استت ،بنتابراین برآمتده از شترایط
خاص آن هاست با وجود این عوامل و شرایطي را هویدا ميسازد كه قابل الگوبرداری و سیاستتگذاری در
موقعیتهای مشابه گوناگون است .مدرسه به عنتوان كتانون یتادگیری حتین كتار معلمتان بته ستازمان
یادگیرندهای اشاره ميكند كه حیات و رسالت خود را در یادگیری و پیشرفت تصور ميكنند .ایتن ایتده
باتعریف ( )Stewart, 2012از یادگیری حرفهای به عنوان فعتالیتي در حتین كتار و در اجتمتاع كتاری،
تأكید رولینز ( )Rollins, 2012بر مدرسه به عنوان هسته بهبود و توستعه حرفتهای و تجتارب متدارس
آمریکای التین و حوزه كارائیب ( )Bruns & Luque, 2015رویکترد اجتمتاعي بته یتادگیری( Neve,
 )2015مطابقت دارد .هویت یادگیرنده مدرسه و تشکیل ( DNAاستیگلر و هبریت)1394 ،كته موجتب
نهادینه شدن پیشرفت و باقي ماندن آن در نسل های آتي مدرسه ميشود در مقوله اصلي ایتن پتژوهش
یعني مدرسه كانون یادگیری معلمان جای ميگیرد.
یادگیری حین كار ،با مسایل كاری و گروه همکاران ارتباط مستقیم پیتدا ميكنتد و ميتوانتد بهترهوری
بهینه را برای سازمان ها و مدارس به ارمغان آورد .معلمان با حرفهای پیچیده سروكار دارنتد .دلیتل ایتن
پیچیدگي موضوع كاری ایشان یعني تعلیم و تربیت نسل آینده است .بنابراین معلمان الزم است همتراه
با این پیچیدگيها برای افزایش شایستگي خود اقدام كننتد بتر استاس تحلیتل دادههتای ایتن پتژوهش
عواملي كه موجب بروز این پدیده ميشوند كه شامل دو مقوله اصتلي «ویژگيهتای فتردی» كاركنتان و
معلمان و «ویژگي شغلي معلمان» در مدرسهای ميباشد:
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ویژگیهای فردی :بر اساس یافتههای پژوهش زیرمقولههای انگیزههای دروني ،توانایيهای
یادگیری شخصي و احساس معنا و هدفمندی در كار را شامل مي شود (رستمي .)1390 ،نیروی انساني
متخصص ،خالق و با انگیزه باال را شرط پیشتاز بودن سازمان و موفقیت كاری ميداند( .شباک1391 ،؛
طاهری و همکاران1392 ،؛ سجادی و همکاران1393 ،؛ خراساني و همکاران1394 ،؛ فیروزی و
همکاران ) 1394 ،نیز هر یك به گونهای بر نقش انگیزه و توانایيهای فردی یادگیری معلمان در نتایج
آموزش های ضمن خدمت و انتقال یادگیری و یادگیری حرفهای تأكید داشتهاند .هر چند در مواردی
تفاوت هایي نیز وجود دارد .به عنوان مثال در حالي كه طاهری و همکاران انگیزههای بیروني و دروني را
از شرایط علي برای مشاركت در یادگیری حرفهای ميدانند ،سجادی و همکاران نقش یادگیرنده را در
كنار موارد دیگری از جمله آموزشدهندهها و  ...به عنوان عوامل زمینهای مؤثر بر یادگیری به شمار
آوردهاند .فراتحلیل (ابیلي و همکاران )1394 ،بُعد فردی را كه شامل انگیزش ،نگرش ،خودكارآمدی و
شخصیت ميباشد همراه بعد سازماني عامل اثر گذار در انتقال یادگیری ميدانند .همچنین نتایج
پژوهشهای روسل ( )Roussel, 2014كه به تأثیر ویژگيهای فراگیرنده و نقش فعال و مشاركت بیشتر
یادگیرندگان در محیطكار برای یادگیرندگي تأكید دارد (شمس موركاني و حسیني .)1392 ،عوامل
فردی را یکي از پایدارترین مفاهیم مؤثر بر عملکرد یادگیری و انتقال آموزش ميدانند .در تفاوت
آموزش و یادگیری (نکویي مقدم و بهجتيفر )1390 ،برنقش فعال فراگیرنده و انگیزههای روشن وی
عامل مهم تحقق یادگیری محسوب مي شوند .سازمان یادگیرنده حاصل ضرب افراد یادگیرنده است.
همه این موارد با مفاهیم موجود در مقوله ویژگي های فردی این پژوهش همسو هستند .در رویکرد
اجتماعي در یادگیری سازماني ( )Neve, 2015و رویکرد سازندهگرایي ،راهبرد مسلط توجه به فرد و
شخصيسازی یادگیری است .با وجود موارد مشترک ،در یافتههای پژوهش حاضر انگیزههای معنوی
نوعي صبغه پیوند مذهبي و الهي پیدا مي كند؛ معلمان با این باور به كار مشغول ميشوند كه «چو
ميبیني كه نابینا و چاه است /اگر خاموش بنشیني گناه است» این انگیزه از درونيترین الیه فرهنگ
مدارس مورد پژوهش كه رسالت و آرمان و مباني اعتقادی آنها است برميخیزد .آنها برای انجام
درست این رسالت وظیفه خود مي دانند كه نهایت كوشش خود را انجام دهند تا به تسلط بر مفاهیم
آموزشي و به كارگیری مطلوبترین روشهای یاددهي فائق آیند.
ویژگیهای شغلی :این ویژگي ها بر اساس تحلیل اطالعات به دست آمده از پژوهش ،به جایگاه و
انتظارات و عملکردهایي برميگردد كه ميتوان در فرایند معلمي سراغ آنها را گرفت از جمله توجه به
رشد مستمر ،سیالي و پویایي در اهداف ،تالش برای بهبود مستمر و نگرش به معلمي به عنوان یك
رسالت و تکلیف الهي .در ادبیات پژوهش برای تربیت دانشآموزاني با باالترین سطح درک به معلماني با
مهارت های گسترده و مدارسي كه برای حمایت پیوسته معلمان سازماندهي شدهاند و معلماني كه
یادگیریهای خود را در رفتار و نتایج كاری خود اثر ميدهند ،اشاره شده است ( Rollins,2012; Lim
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 .)& Nowell, 2014حل مسائل پیش بیني نشده ،اجرای وظایف پیچیده و یادگیری چیزهای جدید را
ویژگي شغلي معلمان قلمداد ميكنند (مركز اروپای بالندگي آموزش حرفهای )2011 ،مراجعه مجدد به
جدول  2نشان ميدهد مفاهیم مشتركي بین پژوهشها فوق و بیان مشاركت كنندگان این پژوهش
وجود دارد .بهبود مستمر حرفهای كه از ویژگيهای شغلي معلمان در این پژوهش است .همچنین
یادگیری خود تنظیم شده ،آگاهي و توانایي معلمان مورد تأكید قرار گرفته است .كسب شایستگيها در
مفهوم یادگیری در محیط كار كه با بهرهوری و عملیات سازمان در ارتباط است (بود و گریك. )1393 ،
تجربه مدارس فنالند كه به مجموعهای از دانایي ،مهارتها و ظرفیتهای تحققِ خودیادگیرندگي
معلمان اشاره دارد و در بستر مدارس مقدور ميشود ( ،)Kynäslahti, 2008مجموعه مفاهیمي را ارائه
ميكنند كه در این پژوهش در مقوله ویژگيهای شغلي معلمان جای ميگیرند .تأكید بر مفاهیمي مانند
مسئولیت شخصي برای تعالي و پیشرفت و نگرش به معلمي به عنوان یك مسئولیت الهي در نگاه
اطالعرسانان این پژوهش ویژگيهای متمایز آن از پژوهشهای دیگر است .همین مسئولیت الهي و
رسالت انسان سازی در شغل معلمي است كه ضرورت رشد مستمر و خودسازی و خود بهسازی مداوم را
شرط ضروری شغل معلمي در مدارس مورد پژوهش قرار ميدهد .بر اساس تحلیل یافتههای پژوهش،
عوامل اصلي اثرگذار برای بروز پدیده محوری این پژوهش یعني «مدرسه كانون یادگیری حین كار
معلمان» ،در صورت وجود شرایط و زمینه های مطلوب تاثیر بیشتری خواهند داشت .شرایطي كه
هرچند علت ظهور پدیده محوری نیستند اما وجود آنها ارتباطات و تعامالت الزم را برای دوام و بقای
مدرسه به عنوان كانون یادگیری حین كار معلمان را معنا ميبخشد و از آنها به عنوان شرایط زمینهای
یاد شده است .یافتههای پژوهش حاضر در مورد شرایط زمینهای به دو مقوله اصلي توجه دارد:
شرایط و ویژگیهای سازمانی :این مقوله اصلي سه زیر مقوله را شامل ميشود«-1:فرهنگ
سازماني مدرسه» از آرمانها و باورهای كه در ارتباط با تعلیم و تربیت وجود دارد تا ارزشها و
هنجارهای شکل گرفته بر مبنای آن و سرانجام جو یا اقلیم مدرسه كه قالبي است برای جلوههای
ظاهری باورها و هنجارها -2 ،در این فرهنگ سازماني «الگوهای نقشِ» با نفوذ ،طراح و پیش برنده و
مسئولین حامي ایدههای بدیع؛ مولد و ضامن بقای این فرهنگ قوی هستند -3 .این فضای مطلوب
نیازمند «حمایت های الزم سازماني در ارتباط با منافع و ارزشهای مادی و معنوی كاركنان» ميباشد.
(ابیلي و همکاران ،)1394 ،بعد سازماني (فرصت كاربرد ،حمایت ،پاسخگویي ،كار راههي شغلي ،جو
سازماني و پیامدهای فردی) در كنار بعد فردی عامل مؤثر دریادگیری سازماني ميدانند .همچنین نتایج
پژوهش ( )Yoon et al, 2009در بارهی مرتبط شدن یادگیری و دانش در فرهنگ یادگیری؛ ( & Lim
 )Nowell, 2014در مورد محیط سازماني حمایت گر؛ ( )Higgins, 2012در مورد محیط یادگیری
حمایتگر ،رهبری با تاكید بر یادگیری وتجارب حفظ فرهنگ قوی مدرسهای درمدارس گلخانهای
آمریکا ،خلق نظریه های تربیتي در درون محیط فرهنگي مدرسه(دوای و همکاران ،)1388 ،وظیفه
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مدرسه برای بالندگي حرفهای معلمان ( )Bruns, Barba; Luque, 2015داللتهایي بر ویژگيهای
فرهنگ سازماني مود تأكید این پژوهش به شمار ميآیند.
کمیت و کیفیت مطلوب دورهها ی آموزشی :كمیت و كیفیت دورههای آموزشي یا به طور كلي
راهبردها و تعامالت در جریان برای یادگیری ،در بیان اطالع رسانان این پژوهش دارای مفاهیمي است
كه در جدول  4آمده است این مفاهیم به شکلهای گوناگون در پژوهشها مورد توجه قرار گرفته است
برخي از موارد مشترک عبارتند از :توجه به نیازها و انتظارات شغلي معلمان ،روش كار و فعالیتهای
دوره (تأكید بر كار گروهي و پروژهها و مشاركت معلمان) ،تدارک فرصتهایي برای به كارگیری
آموختهها ،بودجه ،زمان و امکانات و تجهیزات مناسب دوره ،تجربه و تسلط علمي معلمان و آگاهي
ایشان به مسائل مدرسه ،انگیزه و تالش و ویژگيهای فراگیران ،شرایط و آمادگي محیط آموزشي
(حمایت همکاران ،حمایتهای داخلي و خارجي ،فرهنگ سازماني ،رضایت شغلي) مدیریت و رهبری
دوره( .شباک1390،؛ سمیعي زفرقندی1390 ،؛ طاهری و همکاران1392 ،؛ اسماعیلي و همکاران،
1393؛ مرتاضي مهرباني و گویا1393 ،؛ محمودی كوچکسرایي و همکاران .)1394 ،همانطور كه ذكر
شد تمایز مهم یافتههای پژوهش حاضر را مي توان در این دانست كه حاصل زمینه و اقدامهای به عمل
آمده در مدارس مورد پژوهش و آن چه را در طي سالیان به محك تجربه در آمده ،ميباشد .بنابراین
ميتوان ادعا كرد نظریه وعمل نشان ميدهد برای آن كه مدرسه كانون یادگیری حین كار معلمان شود
بیش از هر چیز دیگر الزم است به ویژگيهای فردی معلمان در برانگیختگي و توسعه انگیزشي
توانمندیهای شناختي و قدرت یادگیرندگي و عمل فکورانه به همراه احساس وظیفه و تکلیف الهي در
راستای انسانسازی ،توجه شود .این ویژگيهای فردی با ویژگيهای شغلي معلمان (راهبری معلم،
توجه به پویایي و ضرورت تعالي و توسعه در شغل معلمي) همراهميباشد .عوامل یاری دهنده به دو
عامل علّي مذكور فرهنگ قوی و پیش برنده یادگیری در مدرسه ،وجود راهبران الگو بلندپرواز و مشتاق
طراح و پیش برنده و حمایت های سازماني به معنای توجه به منافع و ارزشهای مادی و معنوی
كاركنان و معلمان ميباشند كه اسکلت بندی محکمي را ایجاد مي كنند تا این كانون مقاوم تر بماند .با
توجه به مجموعه موارد فوق ذیل هریك از مقولههای این پژوهش پیشنهادهایي به شرح ذیل مطرح
ميگردد:
در ارتباط با موجبات علّي كه مدرسه را كانون یادگیری این كار معلمان ميسازد ،پیشنهاد ميشود:
 «نظامي برای جذب دانش آموختگان شایستهی مدرسته» طراحتي و اجترا شتود .در ایتنسیستم الزم است نوعي بورسیه و تضمین آینده شغلي مورد نظر قرار گیرد.
 «فرصتهایي برای یادآوری ویژگيهای شغلي معلمي و مسئولیت خطر آن درموقعیتهایمناسب» به گونهی فردی یا در اجتماعات گروهي و مدرسهای تدارک دیده شود .این فرصتتها
شامل مطالعه و بررسي نقادانه ،درک وتحلیل آثار و نوشتجات بته جتا مانتده از معلمتان بتزرگ،
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حکایتها  ،داستان ها و سرگذشت هتای گونتاگوني استت كته در قالتب رستانههای نوشتتاری،
دیداری و انساني كه دیدارها و مراودات گوناگون را شامل ميشود ،ميباشد.
در ارتباط با شرایط زمینهای كه باعث تقویت موجبات علّي مي شود ،پیشنهاد ميشود:
 «فرصتهایي بترای تقویتت ارتباطهتای عتاطفي میتان معلمتان» از قبیتل :دورهمتيهتا،مهمانيهای دسته جمعي ،سفرهای تفریحي ،وقتگذاری دوطرفه بین جوانترها و افراد باتجربه؛
این فرصتها مي توانند رسمي ،غیر رسمي؛ در قالب گروههای كاری (جشن و مراسم بترای یتك
موفقیت كاری) و گروههای دوستي و خانوادگي و  ...باشند.
 «تدوین و طراحي نظامي برای بها دادن به خالقیت و تفکر» شامل :ریستكپتذیری بترایاجرای ایده های نو ،در میدان كار بودن نیروهای تازه نفس ووجود قدیميترها به عنتوان مشتاور
مشاور ،ایجاد فضای اظهار نظر موثر و خالقیت همراه با استدالل . ...
استفاده از مدلهایي مانند نوآوری نظتام یافتته 1بترای تولیتد نتوآوری و اختتراع و سیستتم
پیشنهاد ها2در این راستا مناسب است.
 مدیران و مسئولین مدارس برنامه منظمي داشته باشند كه فرصتت شتنیدن درد دلهتا وهمدلي،گپ و گفت ،بیان عارضهها و  ...در قالب برنامههای رستمي و غیتر رستمي در آن لحتاظ
شده باشد.
 با توجه به عواطف انساني ،اهمیت قایل شدن و وقت گذاری برای پیشرفت پیوستته منتابعانساني تازه وارد و قدیمي اولویت واقعي مدرسه تلقي شود.
 فرصتهایي برای اندیشه و حل مسأله به مثابه آموزشهای زنده و پژوهشهای مترتبط بتاكار ،اقدامهای آزمایشي ،بررسي پیوسته نتایج فعالیتهای مدرسه بترای همگتان تتدارک دیتده
شود.
 تعریف سبدكاری معلمان متناسب با شأن و موقعیت آنان در مدرسته ،در ایتن ستبدكاریعالوه بر وظیفه ثابت و متتداول شتغلي ماننتعداستاعت مشتخص تتدریس در كتالس ،پتزوهش،
مطالعه و توسعه مستمر حرفهای ،تفریح ،استراحت و سفر و  ...لحاظ شده باشد.
 استانداردسازی مراحل طراحي آموزشي و اجرای فرآیندهای یتادگیری (فتردی ،گروهتي-سازماني و دوره ها) ساز وكاری است كه ارتقای كیفیت و كمیتت دورههتای آموزشتي را ممکتن
ميسازد.

)Teoriya resheniya izobretatelskikh zadatch (TRIZ
(System Suggestion ) S.S

12-

فصلنامه آموزش و توسعه منابع انساني ،سال چهارم ،شماره  ،15زمستان 1396

80

محدودیت پژوهش :به اقتضای نوع پژوهش و نظریه برآمده از زمینه بدیهي است كه نمي تتوان جامعته
پژوهشي خاصي را كه این پژوهش در آن صورت گرفته به عنوان الگویي برای همه شرایط و بترای همته
مدارس كشور تعمیم داد .هرچند بخشهایي از این الگو دربر دارنده تجربتههایي استت كته ميتوانتد در
موقعیتهای مشابه به كار گرفته شود.
 این پژوهش فقط بر موضوع یادگیری ضمن كار تکیه داشته است .نگاه سیستمي به همتهعوامل مدرسه در كنار هم ميوانند بر غنای این پژوهش بیفزاید.
 این نوع پژوهشها عليرغم سودمندی فراوان در تبدیل دانش ضمني به دانتش صتریح وقابل بررسي ،نیاز به حوصله و وقت فراوان از سوی مشاركتكنندگان در پژوهش و هتم از ستوی
پژوهشگران است .همچنین وقتي دادهها معنادار ميشود كته پژوهشتگر (ان) آشتنا بتا موقعیتت
باشند البته این دشواریها ميتوانند عواملي عمومي برای عتدم توجته بته ایتن نتوع پژوهشهتا
باشند.
پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی -1:ارائهی مدل تربیت معلم و جذب معلم مبتني بر موجبات علّي
این پژوهش و اعتبارسنجي مدل حاصل در متدارس مشتابه .-2ارائته متدلي بترای ایجتاد مدارستي كته
زمینه های یادگیری حین كار معلمان را تقویت كنند -3 .بررسي تطبیقتي مقولته یتادگیری حتین كتار
معلمان در مدرسه با توجه به زمینههای دیگر داخل كشور و نیز زمینههای موجود در خارج از كشور.
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