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 مقدمه  
اهميت آموزش و پرورش بر هيچ كس پوشيده نيست، 

توان اي كه نميسرمايهي ماست، ي امـروز و آيندهسرمايه
كه بشر را از عصر  قيمتي بر آن نهاد، و همـان چيـزي اسـت

تاريكي و جهل بـه عـصر روشـنايي و نـور سـوق بخـشيده 
اي عمومي در جهان آموزش و پرورش پديده .[1] اسـت

هاي ي نهادها و سازماناست و سازماني است كه الگوي كليه
و پرورش، معلم ركن  در فرآيند آموزش[. 2]رسمي است

شود و دستيابي به اهداف اصلي و عامل بنيادين محسوب مي
نظام آموزش و پرورش، بدون وجود معلمان توانمند و داراي 

بديهي است كه  .[3]باشد اي ميسر نميشايستگي حرفه
معلم زماني مي تواند به رسالت آموزشي خود عمل نمايد و 

هاي مكفي و كه از ويژگي انتظارات اجتماعي را برآورده سازد
ها كه با ترين اين ويژگييكي از مهم. الزم برخوردار باشد

موفقيت يا شكست معلمان در ارتباط است، خودكارآمدي 
. مفهوم خودكارآمدي يكي از مفاهيم كليدي  [4است]
 .[5]باشد ي يادگيري اجتماعي بندورا مينظريه

ايش در انجام هخودكارآمدي،  باور فرد نسبت به توانايي
وظايف محوله تعريف شده است. خودكارآمدي بر اين 
موضوع داللت دارد كه نحوه انديشه، باور و احساس افراد بر 

 [.4گذارد]ها تأثير ميرفتار آن

ي رفتارهـاي كننـدهاين عقيده كه باورهاي معلم تعيين
او در حـين آمـوزش است، عقيده اي ساده اما نيرومند 

باالي خودكارآمدي معلم به احتمـال زيـاد  سطوح[. 6است]
طور بالقوه، آموزان دارد و بهدانش تأثير مثبتـي بـر اعمـال

معلمان با خودكارآمدي مثبت،  با كيفيت كالس همراه است.
[ و 7سطوح باالتري از تعهد و اشتياق در قبال كـارخود]

[. 9اند][ را گزارش كرده8تري از استرس]سطوح پايين
عواطف خودكارآمدي معلم، اهداف و  1با نظر بندورامطابق 

 .[10دهند]رفتارهـاي وي راتحت تاثير قرار مي
ي خودكارآمدي معلم زماني به عنوان موضوع مورد عالقه

ها مرسوم به اي از پژوهشمحققـان قـرار گرفـت، كـه دسته
[،  نشان دادند، كه اين سازه، هم 11] مطالعات راند

هاي آموزش ابتكاري فراگيـران و هم كاربرد روشپيـشرفت 
مطالعات بعدي، . كنـدبينـي مـيي معلم را پـيشاز سو

خودكارآمدي معلم را به تعدادي از پيامدهاي مثبت براي 
برخي از اين پيامدها،  آموزان و معلم پيوند زد.دانش

ي انگيـزش، پيـشرفت و خودكارآمـدي تحصيلي دربرگيرنده
[ بـه 15[ ،]14[،]13[ ،]12] آمـوزاننـشبـاالتر دا

هـاي آموزشـي خالق، اثرگذار و ابتكاري به كـارگيري روش
 [ است.20[،]19[،]18[، ]17[،]16[،]7ي معلمـان]وسيله

                                                           
1  Bandura 

اي نشان ي گذشته، شواهد قانع كنندهدر طول سه دهه 
اند، كه خودكارآمدي معلم در چهار حوزه شامل توانايي داده

-اجتماعي مثبت، درگير كردن والدين دانشايجاد محيط 

آموزان در امر تحصيل، كارآمدي در امر آموزش و كارآمدي 
گيري، با رفتار معلم در محيط مدرسه مرتبط براي تصميم

 [. 21است]

گفته شده است كه بسياري از رفتارهاي انسان با 
سازوكارهاي نفوذ برخود برانگيخته و كنترل مي شوند و در 

تر و يسم هاي نفوذ برخود، هيچ كدام مهمميان مكان
[. 22فراگيرتر از باور به خودكارآمدي شخصي نيست]

باورهاي خودكارآمدي پايه و اساس فعاليت انسان است. 
نتيجه افرادي كه خودكارآمدي بااليي دارند، انتظارشان در

گيري موفق نيز باالست. افراد داراي كارآمدي باال، معتقدند 
-صورت مؤثر با رويدادها و شرايطي كه روبههبكه مي توانند 

ها در غلبه بر جايي كه آنرو مي شوند برخورد نمايند. از آن
مشكالت، انتظار موفقيت دارند، در انجام تكاليف استقامت 

كنند. اين افراد در نموده و اغلب در سطوح باالتري عمل مي
مقايسه با اشخاصي كه خودكارآمدي ضعيفي دارند به 

هاي خود اطمينان بيشتري داشته و ترديد كمي ناييتوا
ها مشكالت را چالش مي بينند نه نسبت به خود دارند. آن

تهديد و فعاالنه در جستجوي موقعيت هاي جديد 
 [. 23هستند]

نقش اساسي در تربيت و  2بنابراين خودكارآمدي معلم
آموز دارد. لذا وجود هر گونه مشكل در آموزش دانش
ها تأثير معلمان مي تواند بر عملكرد شغلي آن خودكارآمدي

آموزي و طبيعتاً آينده كشور گذاشته و به جامعه دانش
جا كه معلمان بنا به شرايط شغلي ازآن [.42منتقل شود]

خود نيازمند درجه بااليي از خودكارآمدي هستند تا بتوانند 
آموزه هاي خود را به خوبي به دانش آموزان منتقل كنند، 

تواند مشكالت عديده اي را  ها ميخودكارآمدي در آن نبود
ها ايجاد نمايد. تقويت و توجه به در اداره كالس توسط آن

ويژگي خودكارآمدي در عملكرد معلمان، مستلزم شناسايي 
كننده آن مي باشد. از جمله عوامل پيشايندي يا تعيين

ن عنوااي بهترين اين عوامل، اجتماعات يادگيري حرفهمهم
يك متغير جديد و به اقتضاي نياز به يك رويكرد جديد با 

ها از جمله ها و منابع انساني آنتوجه به محيط متغيرسازمان
 باشد.مي مدارس

هايي از معلمان و ، تيم3اياجتماعات يادگيري حرفه
مند در كنار يكديگر گرد مربيان هستند كه به حالتي نظام

وزند و ياد بگيرند؛ به نيازهاي صورت جمعي بيآماند تا بهآمده
                                                           
2 Teacher Self-Efficacy 
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واقعي دانش آموزان بپردازند و بر بهبود مستمر تمركز 
كه معلمان به تنهايي فعاليت و كار نمايند. به جاي اين

كنند كه امكان دارد براي نمايند؛ از راهبردهايي استفاده مي
تمامي يادگيرندگان اثربخش باشد ؛ اجتماعات يادگيري 

دهند كه را به اين امر اختصاص مياي، توجه خود حرفه
اند تا چه ميزان راهبردهاي آموزشي كه به اجرا درآمده

اثربخش هستند تا در دسترس تمامي دانش آموزان قرار 
آموزان را نشان دهند. اعضاي يك گيرند و رشد تمامي دانش

اي به شناسايي مسائل علمي و اجتماع يادگيري حرفه
هايي از ها صرفاً تيمازند. آنپرديادگيري در كنار هم مي

ها، تسهيالت و معلماني كه در كنار هم گرد آمده و بر رويه
ها يك مسائل عملياتي توجه دارند نيستند. در عوض آن

فرآيند مستمر هستد كه در آن، معلمان در همكاري با 
پژوهي و پژوهش هاي مكرري از  اقداميكديگر در چرخه

   آوردهاي بهتري را براي جمعي فعاليت دارند تا دست
نمايند به ارمغان رساني ميها خدمتآموزاني كه به آندانش

 [.25بيآورند]
اي در ميزان زمان و منابع زيادي براي توسعه حرفه

مدارس دولتي در سراسر كشورها در نظر گرفته شده است. 
اي مستمر براي معلمان با توجه متمايزي كه بر توسعه حرفه

اي كه است؛ درک ساختاري براي توسعه حرفهصورت گرفته 
بخشد؛ توجه بااليي را از جانب اثربخشي معلم را بهبود مي

آموزشي به خود اختصاص خواهد داد. به نظر مي نفعانذي
اي، محيط و حمايت رسد يك اجتماع يادگيري حرفه

هاي آموزشي جديد ضروري را براي اجراي اثربخش مهارت
ت موفقيت و پايدار بودن به عنوان يك آورد كه جهفراهم مي

آفرين در آموزش و يادگيري، توجه معلمان رويكرد تحول
بايد بر حول اين محور معطوف باشد كه چگونه دانش 
آموزان موفق، مواد آموزشي و نيز دستورالعمل آموزشي 

اي از گيرند. تمركز اجتماع يادگيري حرفهاثربخش را فرا مي
كه چه راهبردها و ناسايي اينآموزش به يادگيري و ش

-رويكردهايي براي آموزش، در كمك به يادگيري دانش

يابد. گروه اجتماع يادگيري تر است؛ تغيير ميآموزان، موفق
آموزان  متمركز بوده و اي، كامالً بر نيازهاي ويژه دانشحرفه

-[. از ايده26در آن رهبري بايد حمايتي و مشاركتي باشد]

-اي، اطمينان از يادگيري دانشيري حرفهامع يادگوهاي ج

آموزان، اطمينان از همكاري، و نه فقط موافقت نمادين، و 
 [.27باشند]آوردها ميتمركز بر دست

اي، يك نهضت رويكرد اجتماعات يادگيري حرفه
ي فعاليت به تنهايي با بازخور حداقل مؤثراست كه در نتيجه

همكاران و عدم يا عدم بازخور در مورد آموزش از جانب 
باشد كه  چارچوب و وجود هنجارها و اهداف مشترک مي

اي معلمان فرآيندي را براي يادگيري مداوم و رشد حرفه
هاي آورد. اكثر محققان قبول دارند كه تيمفراهم مي

انداز مشترک داشته و اي، مأموريت و چشماجتماعات حرفه
انمندي تعهد به يادگيري جمعي و ارتقاي ظرفيت يا ايجاد تو

 دارند. 
اگر ما به درستي باور  "دهد، روالند بارث توضيح مي

توانند بيآموزند؛ سپس ما بايد باور ها ميكنيم كه تمامي بچه
توانند حتي در صورت شواهد كنيم كه تمامي معلمان مي

هاي يادگيري كه آموزش خلق محيط "متناقض، ياد بگيرند.
؛ قلب و مركز ببخشدآموزان را بهبود تمامي دانش

اي هستند كه معلمان را استانداردهاي توسعه حرفه
 [.28نمايند]راهنمايي مي

، توجه اصالحات در مدارس به 1990در طي اوايل دهه 
تغيير از رويكرد سنتي كه معلمان به تنهايي بيشتر شبيه 

كردند؛ به كار مي كاران مستقل در يك مدرسهپيمان
گويي و اثربخشي مكاري، پاسخرويكردي كه بيشتر بر ه

[ با پژوهش 92]1مربيان توجه داشت شروع شد. روزنهولتز
تجربي به چاپ رسيده خود در مورد شرايط محيط كاري 
مدرس، به اين موضوع توجه كرد. او محيط كاري اثربخش 
در مدرسه را محيطي توصيف كرد كه مشوق همكاري 

وزشي خود مدرس است؛ معلمان با يكديگر، عملكردهاي آم
هايي را گذاردندو معلمان ايدهاشتراک ميرا تحليل و به

تر گذارند. مهمجهت بهبود كيفيت آموزش، به اشتراک مي
كه او دريافت كه موفقيت به هنگامي افزايش يافت كه اين

ها را به اشتراک گذاشته و عملكردهاي آموزشي معلمان، ايده
 [. 29خود را بهبود بخشيدند]

هاي متعددي هاي معلمان در شكلاز تيم اين مفهوم
كه مشخص است؛ عملكرد با طوريصورت گرفته است. همان

[ اين 30شود]اصطالح اجتماعات يادگيري شناسايي مي
فرآيند گرد آمدن معلمان در جهت پيگيري و اشتراک دانش 
و  بهبود عملكردهاي خود بر اساس يادگيري جديد را يك 

،  2نهند. بعدها هورديرندگان نام مياي از يادگاجتماع حرفه
اي نام اين عملكرد را به عنوان اجتماعات يادگيري حرفه

نهاد و آن را به عنوان نقطه مهم بحث آموزشي تعيين 
 [. 31كرد]

اي جهت تغيير تدريس رويكرد اجتماعات يادگيري حرفه
محور متمركز است كه در آموزمحور بر دانشاز رويكرد معلم

كنند تا بر ان در همكاري با يكديگر كار ميآن، معلم
مأموريتي مشترک، ايجاد قابليت جمعي، جستجو براي 

هاي يادگيري، تمرين بازخوردي و توسعه اقدامات شكاف
                                                           
1 Rosenholtz 
2 Hord 
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آموزشي اثربخش جهت برآوردن نيازهاي فردي تمامي  
 [.32آموزان تمركز نمايند]دانش

و بسياري از محققان، اصطالح  1دوفور و همكاران
اي را به عنوان معلمان متعهد به جتماعات يادگيري حرفها

كار جمعي در فرآيند مستمر پژوهش و بررسي جمعي و 
پژوهش عملكردي جهت دستيابي به نتايج بهتر براي دانش

اي، آموزان تعريف نمودند. در اجتماعات يادگيري حرفه
هاي تأكيد بر جستجو و پژوهش جمعي، بازتاب شيوه

گذاري كاهش انزواي معلمان، به اشتراکآموزشي فعلي، 
آموزان و ايجاد ظرفيت مسئوليت براي يادگيري تمامي دانش

باشد. موفقيت يادگيرنده به اولويت در براي يادگيري مي
اند. شود كه بدين صورت ساختار يافتهمدارسي بدل مي

تمركز به آرامي از اتهامات و سرزنش دور شده، به تغيير در 
ش متمركز بر نيازهاي فردي يادگيرندگان توجه رويكرد آموز

 [.33شود]مي
هايز ميزل،  نخستين فرد ارشد انجمن توسعه ملي 

آموزان اظهار كاركنان و مدير سابق برنامه موفقيت دانش
دارد: مسئله، دريافت پول يا اختصاص ايامي بيشتر براي مي

 باشد؛ هرچند هر دو مفيد خواهند بود.اي نميتوسعه حرفه
اي را نسبت به بلكه به تغيير نياز است تا توسعه حرفه

شان پاسخگو آموزاننيازهاي يادگيري عيني مربيان و دانش
 [.34سازد]

اي در كار، دوفور و آكر، در اجتماعات يادگيري حرفه
انداز و مأموريت، چشمشامل؛ اي از شش مشخصه مجموعه

بهترين . جستجو و بررسي جمعي در 2هاي مشترک؛ ارزش
هاي همكار متمركز بر . تيم3عملكردها و واقعيت موجود؛ 

. تعهد و 5. مبتني بر  تجربه و عملگرا؛ 4يادگيري متمركز ؛
نمايند كه را تشريح مي گرا. نتيجه6التزام به بهبود پيوسته؛ 

گذارد. اي را به نمايش ميفرآيند اجتماعات يادگيري حرفه
كنندگان فرآيند شريحها در كل به عنوان تاين مشخصه
 [. 26اند]پذيرفته شده

[، 53] 2جنين، مركز جامع بهبود  و اصالح مدارسهم
[ و انجمن ملي 63] 3آزمايشگاه توسعه آموزشي جنوب غربي

هاي مشابهي را براي [ ويژگي73] 4مديران مدارس ابتدايي
اي شناسايي كردند كه توصيف اجتماعات يادگيري حرفه

داز مشترک؛ تعهد به نتايج؛ پژوهش ها و چشم انارزش
جمعي؛ شرايط حمايتي؛ فرهنگ مشترک؛ تمركز بر بررسي 
نتايج به منظور بهبود يادگيري دانش آموزان؛ رهبري 
                                                           
1 DuFour & et al 
2 Center for Comprehensive School Reform and 

Improvement 
3 Southwest Education Development Laborator 
4 National Association of Elementary School Principals 

 شوند.حمايتي و به اشتراک گذاشته شده را شامل مي

گيري چارچوبي جهت بررسي رابطه اجتماعات در شكل
اي كيفيت عه حرفهاي به عنوان شكلي از توسيادگيري حرفه

كننده، تئوري شناختي بر خودكارآمدي معلمان شركت
بنياني را فراهم آورده است. تئوري شناخت  5اجتماعي

كه هاي يادگيري اجتماعي در مورد ايناجتماعي از تئوري
كنند كه آن را انجام اي رفتار ميگونهافراد چگونه و چرا به

اجتماعي تشريح گيرد. تئوري شناخت دهند؛ نشأت ميمي
نمايد افراد چگونه الگوهاي رفتاري مشخصي را به دست مي

چنين بنياني را براي كه همنمايند در حاليآورده و حفظ مي
دارند كه افراد آورند؛ اعالم ميراهبردهاي مداخله فراهم مي

با مشاهده عملكردها و تشويق ديگران و الگوبرداري از 
شوند؛ ا آنان شناخته ميديگران، به ويژه افرادي كه ب

آموزند. ارزيابي تغيير رفتاري بر عوامل محيطي، افراد و مي
تواند ارجاعات اجتماعي، رفتار وابسته است. محيط مي

هاي مورد نياز جهت اجراي يك فيزيكي و رفتاري به مهارت
عملكرد باشد. سه عامل، محيط، افراد و رفتار مرتباً بر 

تئوري شناخت اجتماعي چارچوبي گذارند. يكديگر تأثير مي
آورد. ها فراهم ميرا براي ساخت، انجام و ارزيابي برنامه

گذارد، از اين ديدگاه كه پاجرس به اشتراک ميطوريهمان
نظري، كاركرد افراد به عنوان محصول يك اثر متقابل پوياي 
تأثيرات شخصي، رفتاري و محيطي ديده شده است. براي 

مي چگونه نتايج رفتار خود را تفسير كه افرادمثال، اين
-ها و عوامل شخصي كه دارند را تغيير مينمايند؛ محيط آن

با معلمان دهد. دهد كه به نوبه خود، رفتار بعدي را تغيير مي
-استفاده از اين تئوري به عنوان چارچوبي براي بهبود، مي

توانند باورهاي خود را تعديل نمايند؛ عملكردهاي آموزشي 
را بهبود دهند )رفتارها( و ساختار منفردي كه در خود 

بسياري از مدارس وجود دارد را تعديل نمايند )عوامل 
دهد كه تفكر محيطي(. تئوري شناخت اجتماعي نشان مي

تواند عملكرد را تنظيم نمايد. اين تئوري يك انسان مي
همچنين رفتار انسان را تغييري از عملكرد بر اساس 

 [.38بيند]كارآمدي ميخودباوري يا خود
با فرض روابط مثبت ميان خودكارآمدي معلم و موفقيت 

[، و نيز پژوهش 43[،]42[،]41[،]40[،]39[،]22آموز]دانش
[ براي 44اي معلمان و خودكارآمدي آنان]روي توسعه حرفه

معلمان ارزشمند خواهد بود تا رويكردي را جهت توسعه 
ش شده معلمان اي دريابند كه خودكارآمدي گزارحرفه

كننده را افزايش داده باشد. پژوهشات پيشين توصيهشركت
هايي براي پژوهش در مورد رابطه خودكارآمدي معلم و 

اند. ارزش اي نهادينه در شغل داشتهتوسعه حرفه
                                                           
5 Social cognitive theory 



 

5 

 و ممکارا  میرارمدیخالد                                                                              (: رامبرد ریاتی بهبود خودکارآمدی معلما PLC) ایاجتمااا  یادگیری ررفه

خودكارآمدي به عنوان متغير مهم در اثربخشي معلم به 
، استانداردهاي ملي توسعه كاركنان صورت ضمني در

 [.45س شده است]منعك
مسئله اين است كه چگونه فرآيند اجتماعات يادگيري 

شده يك اي نهادينهاي به عنوان چارچوب توسعه حرفهحرفه
شغل، خودكارآمدي معلمان و به نوبه خود موفقيت دانش 

 1ايبخشند؟ هدف اساسي توسعه حرفهآموزان را بهبود مي
است؛ قدرت كه به عنوان توسعه كاركنان نيز شناخته شده 

دادن به معلمان جهت پذيرفتن مسئوليت از ديدگاهي 
ميزل، )مختلف و يا به كارگيري راهبردهاي جديد است

، يادگيري مدرس است كه 2(. و نهادينه شده در شغل2010
بر اساس عملكرد آموزش روزانه بوده و به منظور ارتقاي 
محتواي خاص اقدامات آموزشي معلمان با هدف بهبود 

[. و در 46آموزان بنيان نهاده شده است]ي دانشيادگير
معلمان متعهد به كار "اينهايت، اجتماعات يادگيري حرفه

جمعي در فرآيند مستمر پژوهش و بررسي جمعي و پژوهش 
 "آموزان عملكردي جهت دستيابي به نتايج بهتر براي دانش

 باشند.مي
هاي اجتماعات يادگيري ادبيات به صورت شفاف، ارزش

اي و نيز مزاياي افزايش خودكارآمدي معلمان را نشان فهحر
دهد. با فرض شكاف در پژوهش بر سر همبستگي مي

اجتماعات يادگيري حرفه اي به عنوان شكلي از توسعه 
اي نهادينه در شغل و خودكارآمدي گزارش شده حرفه

معلمان، اين مطالعه به دنبال تعيين رابطه ميان اين دو 
 متغير مهم است. 

 های پژوهشسوال

اي چگونه به فرآيند اجتماعات يادگيري حرفه. 1
رابطه  ،خودكارآمدي معلمان مرتبط است؟  به عبارت ديگر

اي و خودكارآمدي گزارش شده اجتماعات يادگيري حرفه
 ؟ چگونه استكننده در اين پژوهش معلمان شركت

اي بر هاي اجتماعات يادگيري حرفهچگونه مؤلفه . 2
       هاي مرتبط با آن تأثير آمدي معلمان و مقولهخودكار

 گذارند؟مي

 روش پژوهش
نظر به اين كه پژوهش به بررسي رابطه يادگيري 

پردازد، از اي و خودكارآمدي معلمان مياجتماعات حرفه
اي و از ي تحقيقات كاربردي و توسعهلحاظ هدف در زمره
 باشد. مياز نوع همبستگي  -توصيفيلحاظ روش پژوهش، 

                                                           
1 Professional Development  
2 Job-embedded  

جامعه گيري:  نمونه روش و نمونه برآورد آماري، جامعه
، كليه معلمان مقطع متوسطه مدارس پسرانه پژوهش آماري

باشند مي1393_1394شهرستان ساوه در سال تحصيلي 
 11نفر در  219ها در زمان توزيع پرسشنامه كه تعداد آن

اي و گيري خوشهمدرسه بوده است. با استفاده از روش نمونه
مدرسه به عنوان  7نفر از  140بر اساس جدول مورگان، 

نمونه مناسب انتخاب شدند و پس از توزيع و پيگيري 
) نرخ پاسخگويي = زگردانده شدپرسشنامه با 130محقق، 

92%.) 
با توجه به هدف پژوهش مبني  ی انجام پژوهش:شیوه

اي بر و تأثير يادگيري اجتماعات حرفه بر بررسي رابطه
دكارآمدي معلمان  از روش پيمايشي به عنوان يكي از خو

هاي كمي بهره گرفته شد به اين صورت كه جهت روش
اي و خودكارآمدي سنجش اجتماعات يادگيري حرفه

انتخاب تصادفي معلمان از پرسشنامه استفاده شد، لذا با 
توزيع و  هاي پژوهش، پرسشنامهكنندهمعلمان شركت

را جهت سنجش درستي اجراي تكميل شدند تا چارچوبي 
اي معلمان به عنوان فرآيندي مدل جامعه يادگيري حرفه

ضمن آن كه  اي آنان فراهم آورند.براي اجراي توسعه حرفه
اي و خودكارآمدي معلمان ي يادگيري اجتماعات حرفهرابطه

 در قالب مدل معادالت ساختاري بررسي شده است.
جهت سنجش ابزارهاي گردآوري داده هاي پژوهش: 

 52هاي اي معلمان، از پرسشنامهاجتماعات يادگيري حرفه
  3اي، ارزيابي اجتماعات يادگيري حرفهسؤالي اصالح شده
پنج جز يك  .[ استفاده شده است74] 4)اوليور و همكاران

اند عبارتند از: اي كه ارزيابي شدهجامعه يادگيري حرفه
هاي زشانداز و اررهبري مشاركتي و حمايتي، چشم

مشترک، يادگيري جمعي و كاربرد يادگيري، عملكرد 
شخصي به اشتراک گذاشته شده، و شرايط حمايتي از جمله 

هاي پرسشنامه در مقياس پنجگانه روابط و ساختارها )گويه
= 2= خيلي كم، 1ليكرت بوده و نمره دهي آن، به صورت )

 = خيلي زياد( بود. روايي و5= زياد، 4= تاحدودي، 3كم، 
رواني)با توجه به برگرداندن آن به فارسي( اين پرسشنامه با 
استناد به نظر متخصصين و اساتيد دانشگاهي مورد تأييد 
قرار گرفت و پايايي آن به طوركلي از طريق آلفاي كرونباخ 

برآورد گرديد مورد تأييد قرار گرفت. نيز آلفاي   %93كه 
اي، به ترتيب هاي جوامع يادگيري حرفهكرونباخ براي مؤلفه

 95/0، و 80/0، 72/0، 95/0، 94/0، 93/0ذكر شده در باال 
 برآورد گرديد.

سؤالي 12براي سنجش خودكارآمدي معلم از مقياس  
                                                           
3 Professional Learning Communities Assessment-Revised 
4 Olivier & et al  
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[ 84] 2موران و وهوي -)اسچانن  1حس خودكارآمدي معلم 
استفاده گرديد. كه پيش از اين، مقياس خودكارآمدي معلم 

اين مطالعه خودكارآمدي ناميده شده بود.  3ايالت اوهايو
معلمان را به سه مقياس فرعي؛ خودكارآمدي در  درگير 

آموز، خودكارآمدي در راهبردهاي كردن و مشاركت دانش
آموزشي و خودكارآمدي در مديريت كالس درس 

هاي پرسشنامه در مقياس نمايد. گويهبندي ميدسته
 = خيلي1پنجگانه ليكرت بوده و نمره دهي آن، به صورت )

= خيلي زياد( بود. 5= زياد، 4= تاحدودي، 3= كم، 2كم، 
روايي اين پرسشنامه با استناد به نظر متخصصين و اساتيد 
دانشگاهي مورد تأييد قرار گرفت و پايايي آن از طريق آلفاي 

 برآورد گرديد، مورد تأييد قرار گرفت.   %89كرونباخ كه 
هاي چنين آلفاي كرونباخ براي زيرمقياسهم

آموزان، دكارآمدي در مديريت كالس، درگيركردن دانشخو
 85/0، و 84/0، 84/0و راهبردهاي آموزشي به ترتيب  

 برآورد گرديد.
ها براي تجزيه و تحليل داده ها:شیوه تحلیل داده

هاي عالوه بر استفاده از روش همبستگي اسپيرمن، داده
 فزاراحاصل از مشاهدات به صورت ماتريس كوواريانس با نرم

برآورد گرديد، و براي بررسي برازش مدل   4اس.پي.اس.اس
 5نظري پژوهش از روش تحليل مدل معادالت ساختاري

صورت كه ماتريس نامبرده جهت برآورد استفاده شد، بدين
 گرديد.  6آموسافزار وارد نرم، ميزان برازش مدل

هاي حاصل از مشاهدات و با توجه به نرمال نبودن داده
يا نمونه  7متوسط نمونه، از روش بوت استرپيحجم 

خودگردان براي تحليل ساختاري استفاده شد. زماني كه 
شرط نرمال چند متغيره بودن مشاهدات برقرار نباشد و 

ي آماري متوسط باشد ي اخذ شده از جامعهحجم نمونه
[. در اين روش 49شود]استفاده از اين روش توصيه مي

ي از يك جامعه به عنوان نماينده نفر(130ي موجود)نمونه
ي آماري در نظر گرفته شده )معلمان مناسب از جامعه

نمونه  Bمقطع متوسطه شهرستان ساوه( و به تعداد 
ي موجود است(  از نمونه n* < n)كه  *n( به حجم 1000)

چنين بازنمونه گيري شده است. هم %95ي اطمينان در بازه
ها، از بر نرمال بودن دادهبا توجه به رد فرض صفر مبني 

 8روش بوت استرپ حداقل مربعات خطايي تعميم يافته
                                                           
1 Teacher Sense of Efficacy Scale 
2 Tschannen-Moran & Hoy  
3 Ohio State Teacher Efficacy Scale   
4 SPSS 
5 SEM 
6 AMOS 
7 Bootstrapping-resampling 
8 Bootstrap-GLS  

هاي جهت برآورد پارامترها استفاده گرديد چرا كه براي داده
غير نرمال جهت برآورد پارامترها اين روش، مناسب و بهتر 

 [.49كند]ها عمل مياز ساير روش

 هایافته
بدين شرح سوال هاي پژوهش  طور كه ذكر شد،همان
اي و خودكارآمدي رابطه اجتماعات يادگيري حرفهبود كه؛ 

چگونه كننده در اين پژوهش گزارش شده معلمان شركت
اي بر هاي اجتماعات يادگيري حرفهچگونه مؤلفهو  ؟ است

مي هاي مرتبط با آن تأثيرخودكارآمدي معلمان و مقوله
ي از مدل نظر به اين كه براي بررسي اين سوال ها  گذارند؟

معادالت ساختاري متغيرهاي پژوهش بهره گرفته شده است 
در ادامه و در قالب مدل نامبرده به سوال هاي پاسخ داده 

 شده است.
جهت تدوين و آزمون مدل تحليلي اين پژوهش از  

استفاده شده  آموسافزار تحليل معادالت ساختاري با نرم
ري براي بررسي است. اما قبل از استفاده از اين ابزار آما

شدت و جهت روابط همبستگي بين  متغييرهاي مدل 
پژوهش، ازضريب همبستگي اسپيرمن)با توجه به نرمال 
نبودن بعضي از متغيرها و تعداد طبقات متغير تصادفي كه 

دو استفاده گرديد كه نتايج پنج طبقه است.( به صورت دوبه
به ذكر  ( ارائه شده است. البته الزم1آن در جدول شماره )

است كه ضرايب اسپيرمن تنها شدت روابط بين متغيرها را 
كند. به اين به صورت همتغيري نه علي و ناخالص بيان مي

ها تأثير متغيرهاي ديگر كنترل معني كه در اين همبستگي
 شود.نمي

نتايج اين بخش از پژوهش نشان داد كه بين 
ارتباط اي خودكارآمدي معلمان و اجتماعات يادگيري حرفه

مثبت معني داري وجود داشت به اين معنا كه بين 
هاي خودكارآمدي معلمان در مديريت كالس، استراتژي

هاي آموزان و تمام مؤلفهآموزشي، و مشاركت دادن دانش
اي شامل رهبري حمايتي و اجتماعات يادگيري حرفه

مشاركتي، چشم انداز و ارزش هاي مشترک، يادگيري 
گيري، به اشتراک گذاشتن اقدامات جمعي و كاربرد ياد

 _روابط ، شرايط حمايتي  _فردي، شرايط حمايتي 
داري وجود داشت. اين بدان ساختارها ارتباط مثبت و معني

-معناست كه با افزايش مطلوبيت اجتماعات يادگيري حرفه

توان انتظار داشت كه خودكارآمدي اي از ديدگاه معلمان مي
عكس. نتايج اين جدول حاكي از آن معلمان افزايش يابد و بال

است كه روابط مورد نظر در بين متغيرهاي مكنون به 
اين روابط در سطح اطمينان  يهصورت خطي بوده و هم

(. به اين ترتيب زمينه =0.01pاند )دار بودهمعني 99%
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 پژوهش فراهم شده است.استفاده از مدل معادالت ساختاري براي آزمون برازش مدل 
 

 دو متغیرهاای اسپیرمن روابط دوبهضرایب همبستگی رتبه.  1جدول 
9 )ESE 8 )EIS 7 )ECM 6 ) SCS 5 ) SCR 4 ) SPP 3 ) CLA 2) SVV 1) SSL متغيرها 

        000/1 (1) 

       000/1 **810/0 (2) 

      000/1 **834/0 **744/0 (3) 

     000/1 **776/0 **746/0 **676/0 (4) 

    000/1 **793/0 **689/0 **759/0 **715/0 (5) 

   000/1 **701/0 **724/0 **636/0 **679/0 0.626** (6) 

  000/1 **404/0 **395/0 **359/0 **390/0 **383/0 **362/0 (7) 

 000/1 **727/0 **410/0 **437/0 **469/0 **451/0 **439/0 **433/0 (8) 

000/1 **745/0 **716/0 **527/0 **504/0 **496/0 **471/0 **495/0 **489/0 (9) 

 
براي مدل معادالت ساختاري و بررسي روابط ساختاري 
مدل برازش شده در اين پژوهش براساس چهارچوب نظري، 
از قبل يك ساختار تئوريكي مشخص درنظر گرفته شده 

هاي بدست آمده از مشاهدات، ابتدا وارد دادهاست، 
شده و سپس به صورت ماتريس  22اس.پي.اس.اس 

افزار كوواريانس)همبستگي( متغيرهاي مشاهده شده به نرم
 معرفي شدند.  آمو

اي موجود در ازآنجا كه تحليل ساختاري، روابط فرضيه
ساختار را به معادالت رياضي قابل آزمون تبديل كرده و 

هاي تجربي مورد آزمون اين معادالت را در مقابل دادهسپس 
توان از رويكرد تحليل ساختاري دهد. به سادگي ميقرار مي
بندي متغيرهاي مربوط به اجتماعات ( دسته1جهت )

اي و احساس خودكارآمدي معلمان در چند يادگيري حرفه
    اي ( آزمون درستي روابط فرضيه2عامل استفاده نمود؛ و )

هاي مربوط به گذاري مؤلفهدر مورد ميزان و چگونگي تأثير) 
اي بر احساس خودكارآمدي و اجتماعات يادگيري حرفه

( چهارچوب 1عوامل مربوط به آن( استفاده نمود. تصوير )
اي بر احساس نظري، تأثير عوامل اجتماعات يادگيري حرفه

خودكارآمدي معلمان و عوامل مربوط به آن، و نيز چگونگي 
 دهد.تأثيرگذاري اين عوامل را نشان مي

       را  (1شكل )ي ساختاري چهارچوب نظري معادله
 مي توان به صورت زير ارائه نمود:

T.E= γ1 PLC + 𝜹 
 

 

 :(1درج شده در شكل )در ساختار 
 

 Explanation توضيحات
Variable 

 متغير

 Shared and Supportive رهبري حمايتي و مشاركتي
Leadership SSL 

ز و اندابه اشتراک گذاشتن چشم
 ارزش

Shared Vision and 
Values SVV 

يادگيري جمعي و كاربرد 
 يادگيري

Collective Learning 
and Application of 

Learning 
CLA 

به اشتراک گذاشتن اقدامات 
 فردي

Shared Personal 
Practice SPP 

روابط _شرايط حمايتي   
Supportive 
Conditions 

Relationships 
SCR 

ساختارها _شرايط حمايتي   Supportive 
Conditions Structures SCS 

 efficacy in classroom خودكارآمدي در مديريت كالس
management ECM 

خودكارآمدي در راهبردهاي 
 آموزشي

efficacy in instructional 
strategies EIS 

خودكارآمدي در درگير كردن و 
آموزانمشاركت دانش  

efficacy in student 
engagement ESE 

 Teacher Sense of احساس خودكارآمدي معلمان
Efficacy TSE 

اياجتماعات يادگيري حرفه  professional learning 
communities PLC 
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 ای بر خودکارآمدی معلمان و عوامل مربوط به آن.چارچوب نظری تأثیر عوامل مربوط به اجتماعات یادگیری حرفه . 1شکل

در واقع بر  ذكر شدهجزء ساختاري چهارچوب نظري 
 هاي آماري زير استوار است:فرضيه

اي بر خودكارآمدي : اجتماعات يادگيري حرفه1فرضيه 
 گذارد.ان تأثير نميمعلم

روابط در اثرگذاري  _: شرايط حمايتي 2فرضيه 
اي بر خودكارآمدي معلمان تأثير اجتماعات يادگيري حرفه

 نمي گذارد.

: رهبري حمايتي و مشاركتي در اثرگذاري 3فرضيه 
اي بر خودكارآمدي معلمان تأثير اجتماعات يادگيري حرفه

 گذارد.نمي
ساختارها در اثرگذاري  _: شرايط حمايتي 4فرضيه 

اي بر خودكارآمدي معلمان تأثير اجتماعات يادگيري حرفه
 گذارد.نمي

: يادگيري جمعي و كاربرد يادگيري در 5فرضيه 
اي بر خودكارآمدي اثرگذاري اجتماعات يادگيري حرفه

 گذارد.معلمان تأثير نمي
: به اشتراک گذاشتن اقدامات فردي در 6فرضيه 

اي بر خودكارآمدي ت يادگيري حرفهاثرگذاري اجتماعا
 گذارد.معلمان تأثير نمي

: به اشتراک گذاشتن چشم انداز و ارزش ها در 7فرضيه 
اي بر خودكارآمدي اثرگذاري اجتماعات يادگيري حرفه

 گذارد.معلمان تأثير نمي

آوري شده در اين ي جمعمشاهده 130بر اساس 
ار آموس نرم افز پژوهش، جهارچوب نظري باال با استفاده از

 مورد آزمون قرار گرفت.  18
 P)با   X 2نيكويي برازش مدل با استفاده از آماره هاي 

( و ساير معيارهاي 0/0)با مقدار  RMSEA( و 95/0مقدار 
كنيد مورد ( مشاهده مي5نيكويي برازش كه در جدول )

 گيرد.تأييد قرار مي

نمايش ( را جهت 2توان مدل ميداني تصوير )اكنون مي
هاي آن( مؤثر بر اي )و مؤلفهاجتماعات يادگيري حرفه

مربوط به آن ارائه  ابعاداحساس خودكارآمدي معلمان و 
 نمود.

های نیکویی برازش پیرامون آزمون برازندگی مدل شاخص. 2جدول 
 مفهومی پژوهش

2X 
df 
 

/df2X RMSEA IFI GFI 

018/6 

 
13 46/0 0.0 01/2 86/0 

( حكايت از برازش متاسب مدل 2شماره )مقادير جدول 
(، 5/0مقهومي پژوهش دارد شاخص مجذور كاي بزرگتر از )

و شاخص نسبت مجذور كاي تعديل شده از نسبت الزم 
( كمتر است 2براي نيكويي برازش يعني مقادير كوچكتر از )

طور كلي هكه نشانگر برازش قابل قبول مدل مورد نظر ب
 از مقدار معيار IFIهاي شاخص است. باالتر بودن مقادير

، همچنين شاخص (5/0از مقدار معيار ) GFI( و 95/0)
RMSEA   كه برابر با صفر بوده است به معناي برازش

مطلوب مدل تدوين شده با مشاهدات گردآوري شده است. 
هاي بدست آمده توان ادعا كرد كميتبنابراين با جسارت مي

برازش نشان از قابل براي شاخص متعدد ارزيابي نيكويي 
 باشد.قبول بودن مدل به كار رفته مي

ي ضريب تغييراتي (  نيز به خوبي نشان دهنده3جدول )
طور كه است كه توسط متغيرها تبيين شده است. همان

ي متغيرها شود درصد بااليي از تغييرات همهمشاهده مي
تبيين شده است. الزم به ذكر است كه  با استناد به منابع 

در نظر  1را همان باشد بايستي آن 2R>1ختلف هرگاه م
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 و ممکارا  میرارمدیخالد                                                                              (: رامبرد ریاتی بهبود خودکارآمدی معلما PLC) ایاجتمااا  یادگیری ررفه

تغييرات يك متغير تبيين شده  %100گرفت يعني 
(  چگونگي تغيير حداقل 3چنين، شكل )هم .[50است]

ي گرفته شده از ( نمونه1000)Bمقدار تابع تضاد در اين 
 دهد. ( را نشان مي130ي اصلي )نمونه

 
 ی آنچارچوب تجربی به همراه پارآمترهای براورد شده . 2شکل 

 مقدار ضریب تعیین برای متغیرهای مدل . 3جدول

 

 
 توان نتيجه گرفت:( مي3نگار )با توجه به شكل بافت

پرا كندگي تصوير تقريباً كم است،  بنابراين روش بوت 
استرپي حداقل مربعات خطايي تعميم يافته روش مناسبي 

 براي تحليل اين ساختار است.

كمترين مقدار تابع تضاد بر اساس روش بوت استرپي 
 است. 991/11حداقل مربعات تعميم يافته برابر با 

(  و با 2به كمك مدل ميداني تأييد شده باال)شكل 
ي مسيرهاي مدل كه ( همه.C.Rتوجه به نسبت بحراني)

 توان نتيجه گرفت:برآورد شده است مي 96/1باالتر از 
توان چگونگي و با استفاده از مدل رگرسيوني زير مي

«  اي اجتماعات يادگيري حرفه» ميزان تأثيرگذاري عامل 

را به صورت زير ارائه « خودكارآمدي معلمان» ر عامل ب
 نمود:

T.E= 1.08*PLC+ 𝛿 

با توجه به اينكه ميزان خطاي مدل ساختاري برابر 
ها توسط مدل توصيف و از داده 75/0است حداقل  253/0

 شوند.تبيين مي

اجتماعات » ي عامل در ميان متغيرهاي تشكيل دهنده
شرايط » ي  قابل مشاهده متغيرهاي«  اييادگيري حرفه

« ساختارها _شرايط حمايتي »و « روابط _حمايتي 
« خودكارآمدي معلمان»بيشترين تأثير با واسطه را بر عامل 

 گذارند.مي

SCS SCR SPP CLA SVV SSL ECM EIS ESE T.E 
952/0 012/1 945/0 894/0 939/0 747/0 994/0 000/1 003/1 969/0 
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اجتماعات » ي عامل در ميان متغيرهاي تشكيل دهنده 
رهبري »ي متغيرهاي قابل مشاهده« اييادگيري حرفه

يادگيري جمعي و كاربرد »و « حمايتي و مشاركتي
تأثير با واسطه يكساني را بر خودكارآمدي معلمان « يادگيري

  گذارند.مي
    اجتماعات يادگيري»ميزان تأثير با واسطه عوامل 

خودكارآمدي در »ي بر متغيرهاي قابل مشاهده« ايحرفه
در خودكارآمدي  »، «آموزان درگير كردن و مشاركت دانش

« خودكارآمدي در مديريت كالس »، و « آموزشي راهبرهاي
يكسان بوده است)به عبارت ديگر ميزان تأثيرپذيري سه 

به « اياجتماعات يادگيري حرفه»متغير نامبرده از  عامل 
 يك ميزان بوده است(.

 05/0داري تمام فرض آماري ذكر شده در سطح معني
تماعات يادگيري اج» شوند. به عبارت ديگر عامل  رد مي
گذارد تأثير مي« خودكارآمدي معلمان» بر عامل « ايحرفه

 _شرايط حمايتي »   يي متغيرهاي قابل مشاهدهو  همه
به اشتراک »، «ساختارها _شرايط حمايتي »، «روابط

چشم انداز و ارزش هاي »، «گذاشتن اقدامات فردي
يادگيري جمعي »، «رهبري حمايتي و مشاركتي»، «مشترک

بر اثر گذاري عامل خودكارآمدي معلمان « و كاربرد يادگيري
خودكارآمدي در مديريت كالس، » در هر سه عامل 

هاي آموزشي، و خودكارآمدي در خودكارآمدي در استراتژي
 تأثيرگذار هستند.« آموزانمشاركت دانش

 گیرینتیجهحث و ب
اي معلمان، و به عنوان يكي از ي حرفهدر راستاي توسعه

در  ترين عوامل تأثيرگذار بر خودكارآمدي معلمان، وممه
آموزي و طبيعتاً ي دانشها، جامعهنتيجه عملكرد شغلي آن

اي معلمان به ي كشور، بحث اجتماعات يادگيري حرفهآينده
عنوان يك چهارچوب نهادينه شده در شغل معلمي مطرح 

تظار هاي ديگر، انها در زمينهايباشد. مانند ديگر حرفهمي
مي رود مربيان و معلمان نيز  به طور مستمر دانش خود را 

-افزايش و از درک و استنباط جديد خود براي بهبود مهارت

جا كه هزينه پرسنل و ها و اثربخشي استفاده كنند. از آن
معلمان بزرگترين بخش از بودجه مدرسه را در بر مي گيرد. 

در جهت مدارس بايستي از كمك معلمان به طور مستمر 
اي بر ي حرفهي توسعهمنفعت مدارس استفاده كنند. انگيزه

-هاي توسعه حرفهاين فرض استوار است كه كيفيت فعاليت

-منجر به بهبود دانش و آگاهي معلم و فعاليت ستياي باي

 هاي آموزشي شود.
 
 

GLS discrepancy (implied vs pop) (Default 
model) 

  
|-------------------- 

 
018/6  |** 

 
713/6 |** 

 
408/7 |*** 

 
103/8 |** 

 
798/8 |**** 

 
492/9 |***** 

 
187/10 |****** 

1000N =  882/10 |****** 

991/11
Mean =  

577/11 |****************
**** 

061/0S. e. =  272/12 |************* 

 
967/12 |****************

*** 

 
662/13 |************ 

 
357/14 |******** 

 
051/15 |**** 

 
746/15 |** 

  
|-------------------- 

 تصویر بافت نگار حداقل مقدار تابع تضاد .3 شکل

اي كه به عنوان توسعه هدف اساسي توسعه حرفه
كاركنان نيز شناخته شده است؛ قدرت دادن به معلمان 
جهت پذيرفتن مسئوليت از ديدگاهي مختلف و يا به 

[. اجتماعات يادگيري 51كارگيري راهبردهاي جديد است]
اي، چارچوب و فرآيندي را براي يادگيري مداوم و حرفه

آورد. با توجه به اهميت اي معلمان فراهم ميي حرفهتوسعه
يك فرهنگ مشاركتي با تمركز بر يادگيري براي همه افراد، 

رس توانند در اتاق درسد كه معلمان ديگر نميبه نظر مي
كامالً مستقل و خودگردان با استفاده از مفاهيم و اصول 

اي قرن بيستم فعاليت كنند ولي در عوض بايد مدل كارخانه
مند جهت همكاري با همكاران جهت به يك روش نظام

اشتراک گذاشتن عملكردهاي اثربخش اثبات شده داشته 
اي بر رويكرد موفقيت براي باشند. اجتماعات يادگيري حرفه

نمايند؛ بر كمك به رشد ه با فرهنگ وابستگي تمركز ميهم
آموز را بهبود؛ و هر معلمي متمركز است؛ يادگيري دانش

 [.33بخشند]برنامه آموزشي را ارتقا مي

هاي اجتماعات يادگيري ادبيات به صورت شفاف، ارزش
اي و نيز مزاياي افزايش خودكارآمدي معلمان را نشان حرفه

حاضر با توجه به اهميت و ضرورت دهد. در پژوهش مي
-اي معلمان، نقش اجتماعات يادگيري حرفهي حرفهتوسعه
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اي در خودكارآمدي معلمان مورد بررسي قرار گرفت. در 
اي بر ي اين پژوهش تأثير اجتماعات يادگيري حرفهنتيجه

خودكارآمدي معلمان محرز شد. عالوه بر آن مشاهده شد 
اي بر اجتماعات حرفه هاي يادگيريي مؤلفهكه همه

خودكارآمدي معلمان در هر سه عامل مربوط به آن تأثير 
گذارند. سواي نو بودن اين پژوهش )به ويژه در داخل مي

اي بر كشور( ، تأثيرگذاري اجتماعات يادگيري حرفه
خودكارآمدي معلمان، ميزان تأثيرگذاري و كم و كيف آن در 

هاي قبلي پژوهش ي پژوهش حاضر نمايان شد كه درنتيجه
هاي مربوط به اين صورت)در قالب مدل تعريف شده، مؤلفه

به دو متغير بررسي شده،  تأثير مستقيم و غير مستقيم 
ها( بررسي ها و ميزان اثرگذاري مربوط به هر يك از آنمؤلفه

نشده است. از نتايج  متفاوت اين پژوهش تأثيرگذاري بيشتر 
و ساختارها بر  هاي شرايط حمايتي روابطمؤلفه

خودكارآمدي معلمان بود كه نياز به توجه ويژه به اين دو 
 سازد.مقوله را در مدارس روشن مي

-گذاري تأثير اجتماعات يادگيري حرفهبا توجه به صحه 

شود كه وزارت اي بر خودكارآمدي معلمان پيشنهاد مي
آموزش و پرورش، مديران عالي و مديران ارشد در راستاي 

سازي اي معلمان، جهت طراحي و  پيادهحرفه يتوسعه
. با داي براي مدارس اقدام نمايناجتماعات يادگيري حرفه

شرايط » درنظر گرفتن بيشترين اثرگذاري متغيرهاي 
بر « ساختارها _شرايط حمايتي »و « روابط _حمايتي 

گردد كه منابع مالي، خودكارآمدي معلمان، پيشنهاد مي
ع، مواد آموزشي و تكنولوژي مناسب امكانات جذاب و متنو

براي مدارس و معلمان در نظر گرفته شود؛ برنامه زماني 
هاي مشترک و تسهيل كار گروهي مدرسه، يادگيري، تمرين

ها در نظر گرفته اي براي آنهاي ويژهرا تقويت كند و برنامه
گير مدرسه و معلمان به رسميت آوردهاي چشمشود؛ دست

د تقدير قرار بگيرد؛ و يك نظام ارتباطي شناخته شده و مور
ي مدون براي تسهيل جريان ارتباطات بين سراسر جامعه

 مدرسه طراحي شود.
به اشتراک »چنين با توجه به تأثيرگذاري عوامل هم

چشم انداز و ارزش هاي »، «گذاشتن اقدامات فردي
يادگيري جمعي »، «رهبري حمايتي و مشاركتي»، «مشترک

-بر خودكارآمدي معلمان پيشنهاد مي« يريو كاربرد يادگ

هاي مشخص و بخصوصي براي جلب ريزيگردد كه برنامه
ها به اطالعات مشاركت فعال و منظم معلمان و دسترسي آن

كليدي مورد نياز انجام پذيرد؛ تصميم گيري از طريق كميته 
ها و ارتباط با موضوعات و متناسب با سطوح درسي رخ 

خاصي را جهت همكاري كاركنان و  دهد؛ مديران، روند
معلمان براي ايجاد يك بينش و چشم انداز مشترک در نظر 

هاي عملي تدوين نمايند؛ بگيرند و براي اجراشدن آن طرح
آموزان فراتر از نمرات تمركز مدارس به يادگيري دانش

حلي براي كنند؛ كاركنان و معلمان به منظور يافتن راه
ان باهم كار و برنامه ريزي مشكالت مختلف دانش آموز

ها و ساختارهاي مختلفي را براي كنند؛ مدارس فرصت
يادگيري جمعي از طريق بحث آزاد در نظر بگيرند؛ فرهنگ 
اعتماد و احترام براي خطر كردن و ريسك پذيري توسط 

هايي مديران ارشد و مديران مدارس پذيرفته شود و  فرصت
-بزنند، فراهم شود. همكه معلمان دست به تغيير براي اين

هايي براي معلمان تدارک ديده شود تا چنين فرصت
همكاران خود را مشاهده كرده و مورد تشويق قرار دهند؛ 
شرايطي فراهم شود تا معلمان ايده ها و پيشنهادات خود را 
به طور غير رسمي براي پيشرفت يادگيري دانش آموزان به 

گري و نظارت ربيهايي براي ماشتراک بگذارند؛ و فرصت
همتا در بين معلمان در نظر گرفته شود. در نهايت پيشنهاد 

هاي پژوهشي در جهت ارزيابي و شود كه ساالنه برنامهمي
هاي آموزش فعلي در مدارس مختلف توسط بازتاب شيوه

 وزارت آموزش و پرورش طراحي و تدوين شود.
اي هاي معلمان، برنامهگمان در راستاي توسعه حرفهبي

تواند در تقويت فرهنگ اي مياجتماعات يادگيري حرفه
آموز، و در موفقيت براي همه، رشد معلم، موفقيت دانش

ي كشور در آينده نقش مهمي ايفا نتيجه بهبود و توسعه
اندركاران كند. اميد است اين پژوهش مورد توجه دست

چنين ي منابع انساني قرار گيرد. همتعليم و تربيت و توسعه
هاي بيشتري در راستاي تبيين و تقويت اجتماعات پژوهش

 اي صورت پذيرد.يادگيري حرفه
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