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 یهاتیعالف تیفیمعلمان و ک یشغل یبا نوآور رندهیادگیمدارس  یهارابطه مؤلفه یبررس

یپرورش و یآموزش   

The Relationship between Learning Schools Components 

Teachers Job Innovation and Quality of Educational Activities  

 25/2/1395 ؛ پذیرش مقاله:22/2/1395 ؛ دریافت نسخه نهایی:13/5/1394 دریافت مقاله:

  1سیروس قنبری
مهدار   یهامؤلفهه نیرابطه ب یپژوهش، بررس نیهدف از ا چکیده:

و  یآموزشه یههاتیفعال تیفیمعلمان و ک یشغل یبا نوآور رندهیادگی

. جامعهه باشهدیمه یهمبسهت -بود. روش پژوهش توصهیفی یپرورش

( 6346)اسهتان همهدان  ییآماری شامل کلیه معلمان مهدار  ابتهدا

آزمهودنی  362تعهداد  هبوده و حجم نمونه براسا  فرمول کوکران به

تصهادفی  یریگبها اسهتفاده از روش نمونهه یریگنمونه تعیین گردید.

ها از سهه پرسنهمامه آوری دادهانجام شد. جهت جمع ینسب یاطبقه

 فیو اک یاتال یشغل ی(، نوآور2006شامل مدار  یادگیرنده پارك )

و  یمدار  سمجر یو پرورش یآموزش یهاتیفعال تیفی( و ک1982)

 ییایههسههمجش میههپان پا ی( اسههتفاده گردیههد. بههرا1385) کههارانهم

 92/0 بیهکرونباخ استفاده شد، و به ترت یآلفا بیها از ضرپرسنمامه

 تیننههان داد کههه وضههع هاافتهههی. دیههبههرآورد گرد 84/0و  78/0، 

 تیههفیمعلمههان و ک یشههغل ینههوآور رنههده،یادگیمههدار   یهامؤلفههه

عالوه، سطح متوسط بهود. بهه ازباالتر  یو پرورش یآموزش یهاتیفعال

 تیهفیمعلمهان و ک یشغل یبا نوآور رندهیادگیمدار   یهامؤلفه نیب

مناهده شد.  یرابطه مثبت و معمادار یو پرورش یآموزش یهاتیفعال

سهرآمدی شصصهی  یآن بود که مؤلفه ان ریب ونیرگرس لیتحل جینتا

 آمدیمعلمهان مهؤ ر اسهت، و ابعهاد سهر یشغل ینوآور یمیبشیدر پ

 یمههیت یریادگیههاز منههترك و اندچنههم ،یذهمهه یشصصههی، ال وههها

و  یآموزشهه یهههاتیفعال تیههفیبیمههی کبینههترین تهه  یر را در پیش

 دارند. یپرورش
 

 

 

 

 
 

 

 ،رندهیادگی ی، مدار و پرورش یآموزش یهاتیفعال تیفیک :هاکلید واژه

 .معلمان یشغل نوآوری
 

S. Ghanbari (Ph.D)  
Abstract: The purpose of this research was to 

investigate the relationship between dimensions of 

learning schools with teachers’ job innovation and 

quality of educational activities. The research 

method is descriptive - correlational. Statistical 

population included all teachers of elementary 

schools in Hamedan province comprised of 6346 

people, and the sample size of 362 subjects was 

determined based on the Cochran formula. The 

sampling method used was proportional stratified 

random sampling. Data collected using three 

questionnaires including Park’s learning schools 

(2006), Ettlie & O’Keefe’s innovation (1982) and 

Sanjari et al’s quality improvement of schools 

(1385). For appointment reliability, used 

Cronbach's Alpha coefficient, and estimated .92, 

.78 and .89 respectively. Results showed that level 

of learning schools components, teachers’ job 

innovation, and quality of educational activities 

was above the average one. In addition, there is a 

significant positive correlation between learning 

schools components with teachers’ job innovation, 

and quality of educational activities. The results of 

regression analysis indicated that the dimension of 

personal mastery is effective in prediction teachers’ 

job innovation; and components of personal 

mastery, mental models, shared vision, and team 

learning have the highest impact on predicting the 

quality of educational activities. 
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  مقدمه

توانمد با اتکای به دانش قبلی بقا یابمد و خود را بهبود بصنمد، پس نیازممد ها دی ر نمیسازمان

(. 2009 ،1یادگیری هستمد تا با تالش سصت بر شرایط آشفته و متغیر غلبه کممد )هانا و لستر

واجه هستمد. از ای مها و توقعات فپایمدههای آموزشی به ویژه مدار  با درخواستامروزه سازمان

یادگیری، -های یاددهیدهمد تا در فعالیتیک سو جامعه و والدین، مدار  را تحت فنار قرار می

وری و کیفیت باالیی را ارائه نمایمد؛ و از سوی دی ر، عواملی نظیر توسعه دانش و ا ربصنی، بهره

ش از پیش قوّت محور و افپایش خالقیت و نوآوری، این امر را بیفماوری، مدیریت مدرسه

 بصند. می

طور اخص در مدار  یادگیرنده وجود دارد های یادگیرنده و بهدو متغیر اساسی در سازمان

. بهبود کیفیت. 2. نوآوری و 1تری مورد بررسی قرار گیرند: صورت عمیقکه ضرورت دارد به

ی جدید، در واقع نوآوری اعم از این که روش جدید بازاریابی باشد، یا یک محصول و یا فرآیمد

های سم ه، کنف رابطه ترین یافتهترین و قویعالوه یکی از مهمیک فرآیمد یادگیری است. به

-10: 1994های یادگیرنده و بهبود کیفیت است )سم ه،نپدیک تالش برای رسیدن به سازمان

در رابطه با  های یادگیرنده راعموان سازمان(. لذا این پژوهش بر آن است تا ال وی مدار  به11

های آموزشی و پرورشی در بین مدار  ابتدایی نوآوری شغلی معلمان و بهبود کیفیت فعالیت

 استان همدان مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد.  

های مدیریت به کار های بازرگانی و دورهدر نوشته 1990مفهوم سازمان یادگیرنده، در دهه 

اند ممظور تحلیل و بهبود عملکرد آغاز کردهن مفهوم را بهرفت، اما اخیراً مدار  کاربرد ایمی

طور تواند یاد ب یرد بهای که میی مدرسه(. در واقع ایده2000 ،2)کارستن، ونکن و ورتو 

های یادگیرنده (. سازمان5:2000 های اخیر اهمیت پیدا کرده است )سم ه،ای در سالفپایمده

ت دانش جهت بهبود تدریس و یادگیری در مدار  هستمد یک ابپار ارزشممد برای تسهیل مدیری

شوند، موفقیت و های یادگیرنده پمداشته میعموان سازمان(. دلیلی که مدار  به2009 ،3)ولدی

 (. 2009 آموزان است )چان،کامیابی دانش

ریپی تواند تکرار طرح تئوری سازمانی، بهبود کیفیت، برنامهمفهوم مدار  یادگیرنده می

عالوه این مفهوم با افپایش توجه در حوزه (. به2012، 4راتژیک و مطالعات مدیریت باشد )بکاست

های محیطی و ا ربصنی سازمانی مواجه شده است )بی، سونگ و مطالعات سازمانی مانمد جمبه

(. یکی از عواملی که در تبدیل مدار  به مدار  یادگیرنده اهمیت دارد، رشد 2012، 5کیم

                                                 
1. Hannah & Lester        2. Karsten, Voncken & Voorthuis 
 

3. Weldy    4. Bak 
 

5. Bae, Song & Kim 
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ای معلمان بر ممافع ایجاد مدار  یادگیرنده متمرکپ است و بر مان است. رشد حرفهای معلحرفه

پایه فرهمگ یادگیری مثبت، سرآمدی شصصی، یادگیری مداوم و توسعه سطوح فردی و تیمی 

 (.41:2006 باشد )پارك،می

ت توانمد به مدار  یادگیرنده تبدیل شوند، عبارت اسهایی که مدار  میترین جمبهاساسی

 از:

 هایی برای کسب اطالعات از محیط محلی، انتصاب، آماده کردن و توزیع بهبود مکانسیم

 آن در سازمان.

 های مدرسه.های والدین و ارتباط آن با تواناییهای برتر از خواستهکسب ایده 

 ها و تجربیات.هایی برای تبادل ایدهبهبود ارتباطات داخلی و ایجاد فرصت 

 های جدید و ترغیب همکاری و نوآوری.دهپرورش تمایل به ای 

  تمظیم موانع پژوهنی یادگیری در همه سطوح و فراموش نکردن تبادل افکار در

 ها.خصوص همجارها و ارزش

 ها و ارزیابی تجربیات یادگیری در یک سازمان و استفاده بهتر از تمظیم بررسی

 (.2000 ارستن و همکاران،اند )کهای مصتلف کمترل که اغلب از پیش وجود داشتهسیستم

های یادگیرنده، مدارسی عموان سازمان( مدار  به2002) 1زعم سیلیمپ، زرین و مالفوردبه

دهمد، گیرند، اهداف منترك را توسعه میهستمد که فرآیمدهای بررسی محیطی را به کار می

کردن را تنویق  کممد، ابتکارات و ریسکهای یاددهی و یادگیری ایجاد میهمکاری را در محیط

نمایمد، کار مثبت را های مرتبط و مؤ ر بر کار مدرسه را تمظیم میکممد، بررسی همه جمبهمی

آورند. از نظر ای مداوم فراهم میهایی را برای توسعه حرفهکممد و فرصتتنویق و تقویت می

ای از شرایط و هایی هستمد که با مجموعه( مدار  یادگیرنده، سازمان2006) 2باون، رز و ویر

فرآیمدها ارتباط دارند که از توانایی سازمان در مسیر ارزش، کسب و کاربرد دانش حمایت کرده و 

ها را آمیپی استراتژیطور موفقیتکمد تا بهدانش ضممی را از کارکمان و ذیمفعان کسب می

 طراحی، اجرا و ارزیابی نماید و به اهداف عملکردی نایل شود.

های یادگیرنده را عموان سازمانهای اصلی مدار  بهعماصر و ویژگی (2010) 3مالوی

انداز منترك، یادگیری تیمی، نماید: تسلط فردی، ال وهای ذهمی، چنمصورت ارائه میبدین

 گری، و رهبری. تفکر سیستمی، اندینه و ت مل، کمکاش و پرسش

                                                 
1. Silins, Zarins & Mulford  2. Bowen, Rose & Ware 
 

3. Moloi 
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عموان سازمان یادگیرنده را در ( ابعاد عملی نیمرخ موفقیت مدرسه به2006باون، رز و ویر )

اند. شش عامل در بعد عملی و شش عامل در بعد عاطفی جای گرفته دوازده عامل ارائه نموده

گیری تیمی، نوآوری، منارکت، جریان اطالعات، پذیرش است. عوامل بعد عملی شامل: جهت

، احترام، انسجام، گیری نتایج؛ و عوامل بعد عاطفی عبارت است از: هدف منتركاشتباه، و جهت

 بیمی.اعتماد، حمایت متقابل، و خوش

( ال ویی استراتژیک را برای تبدیل مدرسه به سازمان یادگیرنده 2005) 1تورکوف و متپ

های معلمان بر پایه ال وی . تعیین و طراحی ظرفیت1اند: این مدل سه مرحله دارد: ارائه داده

ن و دقیق که از مرحله اول یا طراحی کار با کیفیت . تعیین اهداف روش2ارزیابی عملکرد شغلی. 

. یادگیری )فردی و تیمی( که از مراحل اول و دوم 3شود. یا توانایی یادگیری سازمانی ناشی می

عموان یک سازمان یادگیرنده در نظر نظر سازمانی بهشود و یک مدرسه را از نقطهناشی می

ها نیاز دارد که شامل: الف. شرطضی پیشگیرد. اجرای این مدل در یک مدرسه به بعمی

دهی به اهداف مدرسه و فرآیمد یادگیری بر طبق شایست ی بمیادی اجتماعی، ب. وجود شکل

دهد. در این ال وی فرآیمد یادگیری است که به خلق شایست ی بمیادی اجتماعی جهت می

نممدسازی رهبر برای حمایت از گرایی معلمان در کانون توجه قرار دارد. ج. توااینیاز، حرفهپیش

 باشد.تغییر است، که به معمای تمایل فردی مدیران سطح باال در شماسایی و ایجاد تغییر می

ترین چهارچوب برای عموان مماسبپژوهن ران حوزه سازمان یادگیرنده، مدل سم ه را به

(. 2010 بیو و باروچ، ؛2010 ،2اند )خسونههای بازرگانی و آموزشی در نظر گرفتهتوسعه سازمان

( ابعاد اصلی سازمان یادگیرنده را شامل پمج فرمان تدوین نموده که عبارت است از: 2000سم ه )

. تفکر 5 و . یادگیری تیمی4انداز منترك، . چنم3 . ال وهای ذهمی،2. سرآمدی شصصی، 1

 سیستمی.

، شریعتمداری (1391) مطالعات و تحقیقات انجام شده به وسیله عس ری، توکلیان و طالقانی

الرعایا، احمدی و نادی (، امین1389زاده و اصغری )(، نژاد ایرانی، سیدعبا 1390و توان ر )

های اند که مؤلفه(، بیان ر آن بوده1387(، سلیمی و شاهممدی )1388(، حاجعلی )1388)

سازمانی، و سازمان یادگیرنده با کیفیت زندگی کاری، خالقیت، یادگیری غیررسمی، ا ربصنی 

 سبک رهبری تحولی رابطه مثبت و معماداری دارند.

توسعه ال وی سازمان یادگیرنده در مدار  »( پژوهنی را با موضوع 2012چوپاوا و همکاران )

ها حاکی از آن بود که شش عامل در توسعه ال وی سازمان انجام دادند. یافته« ای خصوصیحرفه

سیستم ساختار مدیریت در سازمان، توسعه کارکمان برای یادگیرنده برای مدار  مؤ ر هستمد: 

                                                 
1. Torokoff & Mets    2. Khasawneh 
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انداز، استراتژی و هدف، کار تیمی کارکمان، نوآوری و توسعه پژوهش و کسب دانش، تعیین چنم

 سیستم ارزشیابی. 

« ایخالقیت معلمان در آموزش فمی و حرفه»( تحقیقی را با عموان 2012بی، سونگ و کیم )

ها ننهان داد کهه، بهین سهازمان یادگیرنهده بها ره انجام دادنهد. یافتههنفره در ک 304ای در نمونه

 های خلق دانش و سطوح خالقیت معلمان رابطه مثبتی وجود دارد.فعالیت

ههای خهود دریافتمهد کهه ( در پژوهش2005) 1(؛ و گورلیهک و تهانتوی2012خمیس علهی )

شهود. کیفیهت و عملکهرد میسازمان یادگیرنده و یادگیری در محیط کار موجب نهوآوری، بهبهود 

( در تحقیق خود به این یافته رسیدند که بین یهادگیری سهازمانی بها 2005) 2لوپپ، پون و اردا 

( در 2003پهذیری رابطهه مثبهت و معمهاداری وجهود دارد. ماریها )نوآوری، عملکرد مهالی و رقابت

های یادگیرنهده بهر نهای دولتی مالپی دریافت که فرهمگ یادگیری در سازماپژوهنی در سازمان

 های تعبیه شده، یادگیری مداوم و یادگیری تیمی ت  یر دارد. نوآوری، رهبری، سیستم

اند که ظرفیت یادگیری در سازمان موجب نوآوری و های تجربی بیان ر آن بودهبرخی پژوهش

، 5نهگ؛ وو و فا2006، 4؛ اسپایسهر و سهادلر2003، و همکهاران 3گردد )هالهتکارآیی کارکمان می

، 6اند )گهاه(. بعضی تحقیقات نیپ بر رابطه یادگیری در سازمان با رضایت شغلی ت کید نموده2010

(. تعدادی از محققان هم ته  یر یهادگیری سهازمانی بهر نهوآوری 2009، 7؛ رُز، کومار و پاك2001

 (.   2008؛ جیممپ و همکاران، 2008؛ لین و همکاران، 2008اند )وانگ، سازمانی را ننان داده

تواند نظران علوم سازمان و مدیریت، ال وی سازمان یادگیرنده میبه اعتقاد بسیاری از صاحب

های آموزشی و پرورشی در موجب رشد و توسعه نوآوری در بین معلمان و بهبود کیفیت فعالیت

 شود.مدار  گردد. در ادامه به تبیین و تنریح نوآوری و بهبود کیفیت مدار  پرداخته می

ها بصواهمد به ها و مدیران آنر این عصر شعار اصلی خالقیت و نوآوری است. اگر سازماند

طور مستمر خود را با حیات خود ادامه دهمد و در بلمدمدت کامیاب باشمد، باید نوآور بوده و به

(. رهبران سازمانی، مدیران دولتی و 118: 1390های جدید تطبیق دهمد )رضائیان،وضعیت

عموان ممبعی برای تغییر، رشد و ا ربصنی سازمانی در نظر زرگانی، نوآوری را بهمدیران با

(. مدیران باید برای انطباق و رشد در محیط و بهبود توانایی 2008، 8گیرند )دممپور و اشمایدرمی

های انطباقی را در یادگیری خود و دی ر عماصر انسانی سازمان، تمایل ایجاد کممد، و واکمش

                                                 
1. Gorelick & Tantawy   2. Lopez, Peon & Ordas 
 

3. Hult     4. Spicer & Sadler 
 

5. Wu & Fang    6. Goh 
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 1390سازمان تقویت نمایمد تا استعداد و توانایی نوآوری را بهبود دهمد )سید جوادین، ی پیکره

:226.) 

های متموع و در نوآوری مفهومی پیچیده است، و به وسیله پژوهن ران مصتلف و از دیدگاه

سطوح گوناگون مورد مطالعه قرار گرفته است. فراگرد ایجاد فکرهای جدید و تبدیل آن فکرها به 

(. در سطح سازمانی، 118: 1390 و کاربردهای سودممد را نوآوری گویمد )رضائیان، عمل

ها و رفتارهای جدید عموان توسعه )تولید( یا به کارگیری )انطباق( ایدهپژوهن ران نوآوری را به

(. ایده یا رفتار ممکن است به 2008، 2؛ واکر2006، 1اند )دممپور و ویلنمسکیتعریف نموده

مت، فماوری، سیستم یا فعالیت مربوط باشد. تولید نوآوری فرآیمدی است که ممتج به تولید، خد

گردد. انطباق نوآوری فرآیمدی است که نتایج جذب تولید پیامدهای جدید در جامعه سازمانی می

 (.  2008شود )واکر، یا فعالیت در سازمان می

ی بازار، نوآوری تولید و نوآوری گیرد: نوآور( سه دسته برای نوآوری در نظر می1998جان )

اند: نوآوری ( نیپ نوآوری سازمانی را در سه طبقه تمظیم نموده2006) 3اداری. پاپودیوك و چو

تکمولوژیکی که به نوآوری تولید، فرآیمد و خدمت اشاره دارد، نوآوری بازار که تحت نوآوری 

نوآوری استراتژی، ساختار، سیستم گردد، و نوآوری اداری که به قیمت، پینرفت و مکان تلقی می

( چهار دسته را برای نوآوری سازمانی شماسایی کرده 2005) 4و فرهمگ اشاره دارد. سابرامانیام

( 2006) 5که شامل: نوآوری سازمانی، جو نوآوری، نوآوری تیمی و نوآوری فردی. پاچارن و ژانگ

 6تکمولوژیکی. دسوزا، آوازو و راماپراساداند: نوآوری سازمانی و نوآوری دو نوع نوآوری ارائه داده

 اند: نوآوری کاربر و نوآوری سازمانی. ( نیپ دو نوع نوآوری برای محیط سازمان تدوین نموده2007)

ها هایی است که این محرك( فرآیمد نوآوری نیازممد محرك1996) 7به اعتقاد رابیمپ و کولتار

. متغیرهای ساختاری شامل: 1ا عبارت است از: در سه دسته کلی قابل بررسی است. این متغیره

. متغیرهای فرهم ی شامل: 2ساختارهای ارگانیک، وفور ممابع و ارتباطات زیاد در بین واحدها، 

های بیرونی کم، تحمل ریسک، تحمل تضاد، پذیرش ابهام، تحمل موضوعات غیرعملی، کمترل

به آموزش و توسعه، اممیت شغلی باال و  . متغیرهای انسانی: شامل تعهد باال3تمرکپ بر نتایج، 

 (.134:  1390 وجود افراد خالق )مقیمی،

                                                 
1. Damanpour & Wischnevsky  2. Walker 
 

3. Popadiuk & Choo   4. Subramaniam 
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وری، خالقیت، کیفیت، مطالعات مصتلف ت  یر نوآوری سازمانی را با عملکرد سازمانی، بهره

و  2؛ هرناندز2008و همکاران،  1اند )ارمبراسترپذیری مورد تحلیل قرار دادهابتکار و انعطاف

نظران و محققان بر رابطه بین نوآوری سازمانی با (. افپون بر این، صاحب2010همکاران، 

ها، ال وهای مهارتی، آموزش، یادگیری، رضایت شغلی، چون: ظرفیت جذب، تواناییمتغیرهایی هم

وری، عملکرد و بسیاری از متغیرهای مرتبط با سازمان و مدیریت پرورش، رشد، کارآیی، بهره

؛ 2007، 4؛ مک دونالد2005؛ فریل، 2004، 3؛ فریل و رابسون2011 ت کید دارند )الفورت،

تفکر، یادگیری، نوآوری »( تحقیقی را پیرامون 2011(. هو )2006، 5سیمپسون، سی و و انپ

انجام داد. نتایج ننان داد که تجربه فکری کارکمان ت  یر مثبت و معماداری « سازمانی و عملکرد

سازمانی و عملکرد سازمانی دارد. افپون بر این، نوآوری سازمانی  را بر یادگیری خودمدار، نوآوری

 ت  یر مستقیم و معماداری را بر عمکرد سازمانی دارد.

بدون شک، باالترین کیفیت در کلیه سطوح آموزش و پرورش، هدف آرمانی در همه کنهورها 

 یفیهتسمجش ک یارعبه م یابیدر دست ی رانقش اساس یآموزش یرهبران در نهادهاعالوه، است. به

 یبهرا یاسهتراتژ یهکعمهوان به هاسازماناز  یاریتوسط بس یفیتبهبود ک (.6،2011دارند )سلفی

وری اسهت، کهه بهه ها و افپایش بهرهکیفیت باال متضمن کاهش هپیمه رقابت شماخته شده است.

 (. 2002، 7شود )اوانس و لیمدساینوبه خود سطوح رقابتی بهتری را موجب می

گیرد. افپون بر ایهن، ههی  هموز هم در مجامع علمی و دانن اهی مورد بحث قرار می کیفیت،

ای درباره معمی کیفیت وجود ندارد. کیفیت یک موضهوع ذهمهی اسهت و بهه قضهاوت پاسخ ساده

اشاعه  (. بهبود کیفیت، اشاره به افپایش کیفیت دارد. یعمی2008 ،8شصصی بست ی دارد )داهرتی

 زعم(. بهه9،2003)مهک کهیم چرخه بهبود مسهتمر یکاستفاده از  یاخوب و  هایو فعالیت لاعما

 یهک یازممدشود و نیم یدهد ینآفرتحولفرآیمدی عموان به ینترب یفیت(، بهبود ک2001لوما  )

ارتقهای کیفیهت رابطهه دارد  و بها ارزش افهپوده یمطهور مسهتقاست کهه بهه یعمد ییرفرآیمد تغ

 (.2005 ،10)جکسون

( در خصوص تعاریف کیفیت، بین معانی هدف و تعالی تفاوت قائل شده است. 2008داهرتی )

کیفیت به معمای تعالی یک مفهوم ذهمی است، اما کیفیت به معمای سازگاری برای هدف نیازممد 

یفیهت از طریهق ارزیهابی بهبهود کگیهرد. ها با آن انجهام میهایی است که قضاوتمجموعه مالك
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دههد ههای عملهی را ارائهه میت فرهمگ بهبود مستمر و نهوآوری، روشکارکمان، و توسعه و تقوی

 (. 2002 ،1)اُتویل و مک فارلن

کهه  مدرسهه وجهود دارد یهکدر  یفیهتک یریت و بهبهودمهد یسه پرسش به ظاهر ساده بهرا

 : (2007 ،2)هادجکیمسون و کلی ند ازاعبارت

 ؟ ها در جهت رسیدن به چه اهدافی استتالش( 1)

  شود؟انجام  یخوبشکل به  هاعالیتف ( چ ونه2)

 داد؟ را بهتر انجام  هافعالیتتوان ی( چ ونه م3)

ن ر رابطه دارد آخرین سئوال بسیار مهم است و با بهبود کیفیت یا تضمین کیفیت آیمده

 (.2001 ،3)بی س

در  یفیهتکهاهش شهکاف کآن ههدف  ی است کههابپار یاهر فرآیمد و  یبه معم یفیتبهبود ک

 یفیهتک .(2006 یفیهت اسهت )اشهمایدر،با توجه به ابعهاد ک یو سازمان یستماتیکس یهاعملکرد

 یهکها آن هایی کهروش، و آنهاتعامل   یچ ون افراد، نحوه یادگیریاز  ی، به درك درستهافرآیمد

(. 2007 اسهت )هادجکیمسهون و کلهی، ، وابستهبرندمی یناز ب یحت یاو  توسعه،فرهمگ را حفظ، 

هها آموزان، و کمک بهه آنیعمی انتظارات سطح باال برای پینرفت تحصیلی دانش کیفیت آموزش

هها بها زنهدگی واقعهی، اسهتفاده از عالوه مهرتبط نمهودن یادگیریدر مواقعی که ضرورت دارد؛ بهه

هایی برای منارکت شاگردان، به کهارگیری دهی، ارائه فرصتهای گوناگون تحسین و پاداشروش

 (.2009و همکاران،  4س، رهبری آموزشی و خالقیت در کال  )کوهنهای مصتلف تدریروش

رسهالت  ی ازبصنه کهتواند رخ دهد یمصرفاً زمانی  یفیتبهبود ک( اعتقاد دارد 2001) 5التون

 شرایط بهبود کیفیت باید به ترتیب زیر باشد:کمد که چمین ت کید میهمیک سازمان باشد. 

 ی مداوم.اوسعه حرفهت یقکارکمان از طر یادانش حرفه. 1

 . تدوین طرحی ممظم و مؤ ر از ارزیابی کارکمان.2

 ییرات. ر تغؤم یریتو مد یو نوآور یتخالق یقتنو. 3

 .عملکرد آموزش یتشماخت اهم. 4

شود یف در نظر گرفته میها و وظایتبهبود در فعال مستمرفرآیمد  یکعموان به یفیتبهبود ک

 یو نوآور ی،اطالعات، توجه به منتر ی،ممابع انسان ها،، فرآیمدیرهبر یتمربوط به حما ابعاد که

 ،6)مورر، رابیو، کمته و باروگس دهدیها را پوشش مباال در سازمان یفیتبه ک یدنرس یبرا

طور مثبت و معماداری با های تجربی بیان ر آن هستمد که بهبود کیفیت به(. پژوهش2002
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؛ 2008 ،1گذارد )بین عبداله، یولی و تاریو بر آن ت  یر می ارتقای عملکردهای سازمان رابطه دارد

 ،5؛ اگو  و حسن2006 ،4؛ پراجاگو و سوهال2003 ،3؛ کیماك2001 ،2همدریکس و سیم ال

 یرهبر یهایوهش»( طی تحقیقی با عموان 2011(. سلفی )2000 ،6؛ براه، وونگ و راو2000

انداز آموزشی که، اکثر معلمان موفق، چنم بدین نتیجه دست یافت« بهبود مدرسه یمعلمان برا

دهمد. آنها دی ران را منترك را توسعه داده و فرهمگ همکاری، حمایت و اعتماد را ارتقای می

نفعان مصتلف را در های رهبری در مدار  را به عهده گیرند؛ ذیکممد تا مسئولیتتوانممد می

مان مصتلف مدرسه روابط خوب و مثبت را کممد؛ و در بین کارکگیری درگیر میفرآیمد تصمیم

 دهمد.توسعه می
 

 بیان مس له
ی امروز توجه روزافپونی به پینرفت دانش و فماوری نموده و از آموزش و پرورش انتظار جامعه

آموزان با نیازها و عالیق آموزان را به رشد و شکوفایی رهممون نماید. از یک سو، دانشدارد دانش

گردند؛ و از سوی دی ر، های گوناگون از آن خارج میشوند و با یادگیریمیمصتلف وارد مدار  

های ها و تصورات مصتص به خود، اهداف فردی، و مهارتمدیران و معلمان مدار  نیپ با دیدگاه

ت آیمد و مسئولیای متموع به استصدام آموزش و پرورش در میاداری، آموزشی، تدریسی و حرفه

یادگیری -گیرند. در این فرآیمد، راهبرهای مماسب یاددهیمیرا بر عهده اصلی این امر خطیر 

های منترك تعیین گیرد و اهداف و بیمششود. تعامل بین افراد مورد توجه قرار میاتصاذ می

شود؛ و کاوش و صورت فردی و گروهی تدوین میهای آموزشی و درسی بهریپیگردد. برنامهمی

گیرد. همه افراد جامعه این امور را با کمجکاوی آورانه مورد توجه قرار میهای خالقانه و نوفعالیت

ها و و دقت زیر نظر دارند تا موفقیت مدار  بینتر محقق شود. آیا با همه این حساسیت

تواند یادگیری را تسهیل کمد؟ آیا خالقیت ها، یادگیری رخ داده است؟ چه ال ویی مین ریجامع

ممد شده است؟ چه عواملی و تا چه میپان کیفیت مدار  را ان هدفو نوآوری در بین معلم

ای علمی، با شواهد تجربی، و با گونهکممد؟ این پژوهش سعی دارد تا حد امکان، بهتعیین می

بمابراین، ها پاسخ دهد. نظران، و تحقیقات پژوهن ران به این سؤالهای صاحبتوجه به دیدگاه

مدار  یادگیرنده با های مؤلفهی ست از: شماسایی رابطهعبارت اپژوهش حاضر هدف کلی 

های آموزشی و پرورشی در مدار  ابتدایی استان بهبود کیفیت فعالیتنوآوری شغلی معلمان و 

 .همدان
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 گردد.بر این اسا ، مدل مفهومی این پژوهش به شکل زیر ارائه می

 
 . مدل مفهومی پژوهش1 شکل

 های پژوهشسئوال
 وی مدار  یادگیرنده در مدار  ابتدایی استان همدان چ ونه است؟. وضعیت ال 1

 . وضعیت نوآوری شغلی معلمان در مدار  ابتدایی استان همدان چ ونه است؟2

های آموزشی و پرورشی در مدار  ابتدایی استان همدان چ ونه . وضعیت کیفیت فعالیت3

 است؟

 های پژوهش فرضیه
ده با نوآوری شغلی معلمان مدار  ابتدایی استان همدان های مدار  یادگیرن. بین مؤلفه1

 رابطه وجود دارد.

های آموزشی و پرورشی در مدار  های مدار  یادگیرنده با کیفیت فعالیت. بین مؤلفه2

 ابتدایی استان همدان رابطه وجود دارد.

ن همدان های مدار  یادگیرنده، نوآوری شغلی معلمان را در مدار  ابتدایی استا. مؤلفه3

 کمد.بیمی میپیش

های آموزشی و پرورشی را در مدار  ابتدایی های مدار  یادگیرنده، کیفیت فعالیت. مؤلفه4

 کمد.بیمی میاستان همدان پیش
 

 پژوهش  روش

باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه روش پژوهش توصیفی و از نوع همبست ی می

 4427نفر ) 6346به تعداد  1392-93در سال تحصیلی  معلمان مدار  ابتدایی استان همدان
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باشد. حجم نمونه بر اسا  فرمول برآورد حجم نمونه از جامعه معلم مرد( می 1919معلم زن و 

گیری تصادفی گیری نیپ با استفاده از روش نمونهآزمودنی تعیین گردید. روش نمونه 362کوکران 

 ای نسبی انجام شد. طبقه

پرسنمامه سمجش مدار   -1ها از سه پرسنمامه استفاده شد: وری دادهممظور گردآبه

های این پرسنمامه شامل سرآمدی سئوال است. مؤلفه 41( که دارای 2006یادگیرنده پارك )

 -2باشد. انداز منترك، یادگیری تیمی و تفکر سیستمی میشصصی، ال وهای ذهمی، چنم

پرسنمامه  -3باشد. گویه می 18( که دارای 8219) 1پرسنمامه سمجش نوآوری اتالی و اکیف

سئوال بوده، و ابعاد  60( که دارای 1385سمجش کیفیت مدار  سمجری، سلیمی و احمدی )

آن شامل عملکرد مدیر، عملکرد معلمان، میپان امکانات موجود، امور آموزشی، امور بهداشتی، 

ای لیکرت طیف پمج گپیمه امور مناوره و امور پرورشی است. هر سه پرسنمامه بر اسا 

 بمدی شده است. درجه

های آمار های آمار توصیفی و نیپ از روشهای پژوهش از روشبرای تجپیه و تحلیل یافته

تک متغیره، ضریب همبست ی   tاسمیرونوف، آزمون-استمباطی مانمد: آزمون کولموگروف

 پیرسون و تحلیل رگرسیون چمدگانه استفاده گردید. 

ها با استفاده از آزمون های پژوهش ابتدا فرض نرمال بودن دادهپیه و تحلیل یافتهقبل از تج

 مقادیر محاسبه شده آزمون مورد بررسی و محاسبه قرار گرفت. اسمیرنوف-کولموگروف

و  989/0، نوآوری شغلی 869/0جهت متغیرهای مدار  یادگیرنده  اسمیرنوف-کولموگروف

ا توجه به این که سطح خطای محاسبه شده جهت کلیه است. ب 040/1بهبود کیفیت مدار  

های توان از آزمونباشمد و میبوده، لذا متغیرها دارای توزیع نرمال می 05/0متغیرها بینتر از 

 پارامتریک استفاده نمود.

ها از روش روایی محتوایی و از دیدگاه متصصصان و اساتید رشته برای تعیین روایی پرسنمامه

ها از ضریب آلفای کرونباخ ی استفاده گردید. برای سمجش پایایی پرسنمامهمدیریت آموزش

نفر از معلمان گروه  40ها، ابتدا تعداد استفاده شد. در این پژوهش برای برآورد پایایی پرسنمامه

آوری و ها در بین آنها توزیع و سپس جمعصورت تصادفی انتصاب گردید و پرسنمامهنمونه به

حلیل قرار گرفت. ضریب پایایی به دست آمده از طریق روش فوق برای پرسنمامه مورد تجپیه و ت

و برای پرسنمامه کیفیت مدار   78/0، جهت پرسنمامه نوآوری شغلی  92/0مدار  یادگیرنده 

 برآورد گردید.  84/0
 

                                                 
1. Ettlie & O`Keefe 
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 های پژوهشیافته

 ونه است؟وضعیت ال وی مدار  یادگیرنده در مدار  ابتدایی استان همدان چ  .1سئوال 
 

 تك متغیره  t. وضعیت مدارس یادگیرنده، نوآوری معلمان و کیفیت مدارس، نتایج آزمون1جدول 

 t df P آماریمیان ین  انحراف معیار تجربی میان ین متغیرها

 000/0 361 97/3 3 497/0 10/3 مدار  یادگیرنده

 000/0 361 60/37 3 393/0 78/3 نوآوری معلمان

 000/0 361 46/31 3 644/0 06/4 کیفیت مدار 

 

جهت وضعیت مدار  یادگیرنده در  t، مقدار محاسبه شده آماره 1های جدول بر اسا  یافته

 df ,= 361باشد )تر می( بپرگ576/2بحرانی جدول ) tمدار  ابتدایی استان همدان از مقدار 

01/0>p  ,97/3 t =ری تفاوت معماداری (. بمابراین بین میان ین محاسبه شده و میان ین آما

وجود دارد، یعمی میان ین مدار  یادگیرنده در مدار  ابتدایی استان همدان باالتر از سطح 

 متوسط است.
 

 . وضعیت نوآوری شغلی معلمان در مدار  ابتدایی استان همدان چ ونه است؟2سئوال 
شغلی معلمان  جهت وضعیت نوآوری t، مقدار محاسبه شده آماره 1های جدول با توجه به داده

 df ,= 361تر است )( بپرگ576/2بحرانی جدول ) tدر مدار  ابتدایی استان همدان از مقدار 

01/0>p  ,60/37 t = بمابراین بین میان ین تجربی و میان ین نظری تفاوت معماداری وجود .)

سطح دارد، یعمی میان ین نوآوری شغلی معلمان در مدار  ابتدایی استان همدان باالتر از 

 متوسط است.
  

های آموزشی و پرورشی در مدار  ابتدایی استان همدان وضعیت کیفیت فعالیت .3سئوال 
 چ ونه است؟

های جهت وضعیت کیفیت فعالیت t، مقدار محاسبه شده آماره 1های جدول بر پایه آماره

تر ( بپرگ576/2بحرانی جدول ) tآموزشی و پرورشی در مدار  ابتدایی استان همدان از مقدار 

(. بمابراین بین میان ین محاسبه شده و میان ین = df 01/0>p  ,46/31 t ,= 361باشد )می

های آموزشی و پرورشی در آماری تفاوت معماداری وجود دارد، یعمی میان ین کیفیت فعالیت

 مدار  ابتدایی استان همدان باالتر از سطح متوسط است. 
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ادگیرنده با نوآوری شغلی معلمان مدار  ابتدایی استان های مدار  ی. بین مؤلفه1فرضیه 
 همدان رابطه وجود دارد.

 

 های مدارس یادگیرنده با نوآوری معلمان و کیفیت مدارس. ضریب همبستگی پیرسون بین مؤلفه2جدول 

 متغیرها
مدار  

 یادگیرنده

سرآمدی 

 شصصی

ال وهای 

 ذهمی

انداز چنم

 منترك

یادگیری 

 تیمی

تفکر 

 سیستمی

ن
ان
لم
مع
ی 

ور
وآ

 

ضریب همبست ی 

 پیرسون
286/0 345/0 191/0 206/0 248/0 258/0 

 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 سطح معماداری

 362 362 362 362 362 362 تعداد نمونه

 
دار

ت م
فی
کی

 

ضریب همبست ی 

 پیرسون
825/0 781/0 739/0 728/0 707/0 577/0 

 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 سطح معماداری

 362 362 362 362 362 362 تعداد نمونه

 

های مدار  ، همبست ی مثبت و معماداری بین کلیه مؤلفه2های جدول با توجه به داده

 ,= 362یادگیرنده با نوآوری شغلی معلمان در مدار  ابتدایی استان همدان وجود دارد )

n01/0> p ,286/0r = باشد.دهمده ت یید فرضیه اول پژوهش میها ننان(. بمابر این، یافته 
 

های آموزشی و پرورشی در مدار  های مدار  یادگیرنده با کیفیت فعالیت. بین مؤلفه2فرضیه 
 ابتدایی استان همدان رابطه وجود دارد.

، ضریب همبست ی پیرسون بین کلیه ابعاد مدار  یادگیرنده با 2های جدول با توجه به داده

های آموزشی و پرورشی در مدار  ابتدایی استان همدان معمادار است، و حاکی از کیفیت فعالیت

 <n01/0 , = 362آن است که همبست ی مثبت و معماداری بین متغیرهای تحقیق وجود دارد )

p ,825/0r = شود.(. بر این اسا  فرضیه دوم پژوهش ت یید می 
 

های مدار  یادگیرنده، نوآوری شغلی معلمان را در مدار  ابتدایی استان همدان . مؤلفه3فرضیه 
 کمد.بیمی میپیش

 

 های مدارس یادگیرنده و نوآوری شغلی معلمان. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه بین مؤلفه3جدول 

 P دوربین واتسون F R 2R 2A.R Tol  VIF شاخص

سرآمدی 

 شصصی 
197/10 357/0 127/0 115/0 386/0 593/2 958/1 000/0 
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 Fننان داده شده، بیان ر آن است که مقدار  3نتایج تحلیل رگرسیون چمدگانه که در جدول 

( بوده که از مقدار = p 197/10 F ,< 01/0محاسبه شده در مدار  ابتدایی استان همدان )

توان از تحلیل محاسبه شده معمادار بوده و می Fبپرگتر است. در واقع مقدار  06/3بحرانی 

 218/3و  899/1( برای متغیرهای مستقل بین VIFرگرسیون استفاده کرد. عامل تورم واریانس )

ون استقالل برای آزمدهد بین متغیرها پدیده چمدگان ی خطی وجود ندارد. بوده که ننان می

توان نتیجه گیری است، لذا می 958/1واتسون استفاده شد، که مقدار آن -خطاها از آماره دوربین

 کرد که دلیلی بر وجود خودهمبست ی در خطاها وجود ندارد. 
 

 های مدارس یادگیرنده با نوآوری شغلی معلمان. ضرایب رگرسیون چندگانه بین مؤلفه4جدول 
 آماره                     

 مدل     
B S.E Beta t P 

 140/0 954/2 مقدار  ابت
 

060/21 000/0 

 000/0 338/4 349/0 063/0 274/0 سرآمدی شصصی 

 01/0pدهد که ضریب بتا در مؤلفه سرآمدی شصصی در سطح )ننان می 4های جدول آماره

رد افپایش یابمد، ( معمادار است. بر این اسا  اگر مؤلفه سرآمدی شصصی یک انحراف استاندا>

توان ال وی افپایش در انحراف استاندارد نوآوری شغلی معلمان خواهد شد. پس می 349/0باعث 

   صورت ننان داد:بیمی را بدینپیش
                                         1X  349/0   +954 /2  =Y 

 باشد. م پژوهش میها بیان ر ت یید فرضیه سوپس یافته
 

های آموزشی و پرورشی را در مدار  های مدار  یادگیرنده، کیفیت فعالیت. مؤلفه4فرضیه 
 کمد.بیمی میابتدایی استان همدان پیش

 های مدارس یادگیرنده و کیفیت مدارس. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه بین مؤلفه5جدول 

 P سوندوربین وات F R 2R 2A.R Tol  VIF هاشاخص

سرآمدی شصصی 

 ال وهای ذهمی 

انداز چنم

منترك یادگیری 

 تیمی

793/17 845/0 714/0 710/0 

388/0 580/2 

717/1 000/0 
320/0 123/3 

347/0 880/2 

365/0 739/2 
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منصص گردیده، حاکی از آن است که  5های تحلیل رگرسیون چمدگانه که در جدول یافته

تر است. بپرگ 06/3( بوده که از مقدار بحرانی = p 793/17 F ,< 01/0محاسبه شده ) Fمقدار 

توان از تحلیل رگرسیون استفاده کرد. عامل محاسبه شده معمادار بوده و می Fدر واقع مقدار 

دهد بین بوده که ننان می 123/3و  580/2( برای متغیرهای مستقل بین VIFتورم واریانس )

-جهت آزمون استقالل خطاها از آماره دوربینمتغیرها پدیده چمدگان ی خطی وجود ندارد. 

توان نتیجه گیری کرد که دلیلی بر است، بمابراین می 717/1واتسون استفاده شد، که مقدار آن 

 وجود خودهمبست ی در خطاها وجود ندارد. 
 

 مدارس یادگیرنده با کیفیت مدارس های. ضرایب رگرسیون جندگانه بین مؤلفه6جدول 
 آماره               

 مدل     
B S.E Beta t P 

 126/0 566/0 مقدار  ابت
 

485/4 000/0 

 000/0 151/9 417/0 058/0 535/0 سرآمدی شصصی 

 000/0 582/4 230/0 053/0 244/0 ال وهای ذهمی

 001/0 252/4 205/0 056/0 240/0 انداز منتركچنم

 038/0 078/2 098/0 042/0 088/0 ی تیمییادگیر
 

های سرآمدی شصصی، ال وهای دهد که ضریب بتا در مؤلفهننان می 6های جدول آماره

های سرآمدی انداز منترك و یادگیری تیمی معمادار است. بر این اسا  اگر مؤلفهذهمی، چنم

ف استاندارد افپایش انداز منترك و یادگیری تیمی یک انحراشصصی، ال وهای ذهمی، چنم

افپایش در انحراف استاندارد کیفیت  098/0و  205/0، 230/0، 417/0یابمد، به ترتیب باعث 

توان ال وی های آموزشی و پرورشی مدار  ابتدایی استان همدان خواهد شد. لذا میفعالیت

   صورت زیر ننان داد:بیمی را بهپیش
  4X 098/0   + 3X 205/0   + 2X 230/0   + 1X 417/0  +566/0  =Y 

 شود. بمابراین، فرضیه چهارم پژوهش ت یید می
 

 گیرینتیجهبحث و 

اولین یافته پژوهش ننان داد که وضعیت مدار  ابتدایی استان همدان از لحاظ ابعاد و 

های آموزشی و پرورشی در حد های مدار  یادگیرنده، نوآوری معلمان و کیفیت فعالیتؤلفهم

مماسبی قرار دارد و باالتر از سطح متوسط است. به عبارت دی ر مدار  ابتدایی استان همدان با 

ان نظرها با نظرات صاحبابعاد مدار  یادگیرنده، نوآوری و بهبود کیفیت انطباق دارند. این یافته

های کممد که در مدار  یادگیرنده به ایده( ت کید می2000همسویی دارد. کارستن و همکاران )

جدید، نوآوری، ارتباطات داخلی مدرسه، ارتباط والدین با مدرسه و تجربیات یادگیری توجه 
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( نوآوری موجب بهبود عملکرد در سازمان خواهد شد. التون 2011شود. به زعم هو )وافری می

های ای کارکمان، ارزیابی( نیپ اعتقاد دارد که برای بهبود کیفیت باید به دانش حرفه2001)

رسد تمرکپ ممظم، تنویق خالقیت و نوآوری، و عملکردهای آموزشی تمرکپ نمود. به نظر می

های فکری و هایی نظیر رشد زمیمهمدیران و معلمان مدار  ابتدایی استان همدان بر فعالیت

صورت منترك، تعامل و ارتباطات متقابل، تحقیقات موردی، اتصاذ تصمیمات بهشغلی، انجام 

زمان، شرکت در طور همهای گروهی و تیمی، توجه به تحقق اهداف شصصی و سازمانی بهگفتمان

های آموزشی ضمن خدمت، توسعه عملکردهای آموزشی و یادگیری، اهمیت دادن به کال 

های مدیریتی و تدریس، توجه به  ، ت کید بر ارتقای مهارتهای جدید، هوشممدسازی مدارایده

های آموزشی، تجهیپ مدار  به لحاظ رایانه، کتابصانه و تجهیپات ورزشی و بهداشتی، بهبود برنامه

های انجام جلسات مستمر با والدین و اتصاذ تصمیمات منترك، از دالیل باال بودن وضعیت مؤلفه

 باشد.هبود کیفیت میمدار  یادگیرنده، نوآوری و ب

های مدار  یادگیرنده )سرآمدی شصصی، دومین یافته تحقیق بیان ر آن بود که بین مؤلفه

انداز منترك، یادگیری تیمی و تفکر سیستمی( با نوآوری معلمان در ال وهای ذهمی، چنم

های ن مؤلفهمدار  ابتدایی استان همدان رابطه مثبت و معماداری وجود دارد. افپون بر این، از بی

بیمی نوآوری شغلی معلمان مدار  یادگیرنده، بعد سرآمدی شصصی بینترین ت  یر را در پیش

ها ( اعتقاد دارد توسعه سرآمدی شصصی باعث تسریع رشد و خلق ایده226: 1994دارد. سم ه )

سرآمدی شصصی در یک ( مدعی است، برای آن که 47: 2006شود. پارك )در سازمان می

معلمان باید زمان کافی را برای تفکر، تحقیق، همکاری و نوآوری اختصاص قق یابد تحمدرسه 

اند که از عوامل پر اهمیت در مدار  یادگیرنده، ( ت کید نموده2006دهمد. باون و همکاران )

های جدید و رشد گردد که یکی از عوامل عمده در خلق ایدهنوآوری است. بمابراین آشکار می

ریپی آموزشی و درسی، تدریس و ران و معلمان در امور مدیریتی، برنامههای مدینوآوری

یادگیری، تغییر و تحول مدار  به سوی مدار  یادگیرنده است. اگر مدیران و معلمان مدار  

های یادگیری، افپایش تمایل و عالقه به امور ای، بهبود ظرفیتدر جهت رشد و توسعه حرفه

های حل مس له و گسترش هبود شایست ی شصصی، رشد مهارتآموزشی، ارتقای بیمش فردی، ب

های ش رف در مدار  توان شاهد پینرفتانجام پژوهش و تحقیق در مدار  گام بردارند؛ می

بایست بود. اما به هر حال ذکر این نکته ضروری است که برای افپایش نوآوری در مدار  می

های نظر داشت، سپس به فرضیات و تعمیمعموان پایه و اهرمی مهم در تفکر سیستمی را به

های ها و بیمشانتقادی و بهیمه مدیران و معلمان توجه نمود، و با سر لوحه قرار دادن گفتمان

ها با نتایج تحقیقات چوپاوا و همکاران جمعی، عملکردهای نوآورانه را پرورش داد. این یافته

وانگ (، 1390ریعتمداری و توان ر )(، ش2012(، بی و همکاران )2012(، خمیس علی )2012)
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(، لوپپ و 2006(، باون و همکاران )2008(، جیممپ و همکاران )2008(، لین و همکاران )2008)

 همسویی و مطابقت دارد. (2003(، و ماریا )2005همکاران )

آخرین یافته این پژوهش آَشکار نمود که رابطه مثبت و معماداری بین ابعاد مدار  یادگیرنده 

انداز منترك، یادگیری تیمی و تفکر سیستمی( با رآمدی شصصی، ال وهای ذهمی، چنم)س

عالوه، از های آموزشی و پرورشی در مدار  ابتدایی استان همدان وجود دارد. بهکیفیت فعالیت

انداز منترك و های سرآمدی شصصی، ال وهای ذهمی، چنمبین ابعاد مدار  یادگیرنده، مؤلفه

بیمی بهبود کیفیت مدار  دارند. این نتایج با ه ترتیب بینترین ت  یر را در پیشیادگیری تیمی ب

(، و 2011(، سلفی )2005(، گورلیک و تانتوی )2012(، بک )2012های خمیس علی )یافته

عموان رسالت های مدار  بهامروزه بهبود کیفیت فعالیت ( همصوانی دارد.2005تورکوف و متپ )

گردد ه مدیران، معلمان و جامعه است. بهبود کیفیت مدار  موجب میو هدفی مهم مورد توج

تا ا ربصنی و کارآیی مدیران و معلمان در انجام وظایف اداری، آموزشی، یادگیری، تدریس، 

ها و اعتبارات ملی جلوگیری نماید. در واقع هر بهداشتی و ورزشی افپایش یافته و از اتالف سرمایه

تر انجام گیرد، بهبود کیفیت مدار  بینتر شی و پرورشی بهتر و دقیقهای آموزاندازه فعالیت

 وابستهافراد  نحوه یادگیریبه  یفیتک( 2007هادجکیمسون و کلی )زعم تحقق خواهد یافت. به

آموزان است. هدف نهایی مدار ، یادگیری دانش (33: 2008است. به اعتقاد هوی و میسکل )

آموزان را تحت عموان بهبود کیفیت در فت تحصیلی دانش( نیپ پینر2009کوهن و همکاران )

ی یادگیری در گیرند. از آن جایی که ال وی مدار  یادگیرنده به دنبال رشد و توسعهنظر می

آموزان توان دریافت که وجه منترك آن با بهبود کیفیت در یادگیری دانشمدار  است، می

های د ی انه هدف خود را بر بهبود یادگیریاست. لذا رهبران، مدیران و معلمان مدار  بای

آموزان و جامعه به آموزان معطوف نمایمد، تا از این طریق رشد و شکوفایی را برای دانشدانش

های منترك، هوش جمعی، یادگیری های منتاقانه، بیمشارمغان آورند. معلمان با تالش

ر امور آموزش و یادگیری، انسجام پذیری در تدریس، تعهد به حداکثر کوشش دمنارکتی، انعطاف

و یکپارچ ی در عقاید، حمایت مستمر از همکاران، نظرخواهی از سایر معلمان، خودباوری در 

توانمد در های فردی و گروهی میها و شایست ییادگیری، و افپایش توانایی-های یاددهیفعالیت

های آموزشی، و بهبود ها و نوآوریتبدیل و تحول مدار  به مدار  یادگیرنده، رشد و توسعه ایده

 های مثبت، دقیق و بلمدی بردارند. کیفیت مدار  گام
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