
 با نام و یادش

 مدرسه به عنوان یک سازمان یادگیرنده 

 قدمهم

 ،در محیطی که به شدت در حال تغییر استزندگی و کار برای آموزان دارد که دانشاین انتظار وجود در دنیای امروز 

  ن زندگی و در آ  دمته خرت مؤثر به جامعک آنها به صوه کمب   دارند که  نیاز  ش آموزاندان  که  یها ، مهارتدر حقیقتاده شوند.  آم

 سته در حال تغییر است. کنند، پیو

ی و  های انتقادیدن که خود شامل رویکردندیشای اهی بر چگونگی و راهرورش امروز بیش از هر زمان دیگرش و پ وزآم

نه  ، ولی متاسفا ستا  ند یک تغییر هماهنگآنچه که نیازم  متمرکز است.،  سازی استیمالت و تصمور حل مشکقانه به منظخال

 تطبیق نمایند. این تغییر نتوانستند خود را با مدارس ما  

، برای تسهیل بیرونی پیوسته در حال تغییره با محیط  هازمان مدارس برای مواجآلی از سوع ایده  مدرسه یادگیرنده ن

 ( است.موزان و دیگر نتایج مهمرتقا در نتایج یادگیری دانش آ)مانند ا بخشی سازمانی در تغییرات و نوآوری و اثر

 

 مان یادگیرنده بررسی مفهوم ساز

طور   به  آندر    که افراد  دشمار آور  ه عنوان سازمان یادگیرنده بهتواند برا می  سازمانیند که  معتقکارانش  سنگه و هم

ها، جهت خلق نتایج مورد انتظارشان هستند، جایی که الگوهای جدید و مبسوط تفکر پرورش مداوم در حال توسعه ظرفیت

 طور مستمر در حال یادگیری چگونه یاد گرفتن هستند. شود و افراد به ای ترویج داده میطور آزادانهاندیشه گروهی بهیافته، 

بلکه ظرفیت تولید نیز دارد. سنگه در کتاب   ست،ها دارای ظرفیت انطباقی انده نه تنان یادگیرکه سازم  اندآنها معتقد

 آنها عبارتند از: د که شمارینده بر میردگازمان یاپنج اصل را برای س، پنجم اصل

دهد کسب و کارها را به صورت تفکر سیستمی چارچوبی مفهومی است که به افراد این امکان را می:  کر سیستمیتف •

یا    ،یعنی دیدن پشت پرده  ،ای که واقعاً اساسی استتوانائی آفرینش ایدهاجزاء به هم وابسته و با هم مرتبط ببینند.  

و مالحظه  بزرگتر    نایی مشاهده تصویر در قابیگر تفکر سیستمی توات د. به عبارپیچیده  ای تغییر و تحولادراک الگوه

 ره ساده علت و معلومی است.جینقطه متقابل زنی متقابل یک سامانه به عنوان رابطه

اه  نگو  بردن تحمل  ها، باال  کند، بر انرژیفاف میشخصی را تعمیق بخشید و شپیوسته نگرش  :  لیت شخصیب تسلط یا قا •

 . شوندتبدیل می قوانین زندگیبه های شخصی توانایینهایتاً رکز دارد. عینی تم و  طرفانهیرت ببه واقعیت به صو

مدل ذهنی روش   دهد.ش میلکرد دنیا را نمایرونی از چگونگی عمویر دصاتای  هبه شکل ریش:  ذهنی های فکر یا    مدل •

یر چگونه اعمال و تصمیمات  امل تصویر ذهنی هر فرد از دنیاست و اینکه این تصاوفرد برای نگاه به دنیاست. این  مدل ش

ماست. به عبارت دیگر، این مدل    تشخیصی ذهن دهند. این مدل در واقع چارچوبی برای فرآیندهای  فرد را شکل می



ارد امکانپذیر  عا وجود دای که واقگیری تنها از طریق دیدن جهان به گونهکند. یادنحوه عمل و تفکر ما را تعیین می 

 .کند را بی اثر یا کم اثر می ، یادگیریعدم آگاهی به مدل ذهنیاست. 

شتر شود. بیسبت به اجرا  ن  هدشود تعیوجب مده که مین: توانایی در نشان دادن تصویری از آمشترک  یا آرمان  دیدگاه •

ام  باید مدرنده  گی مشترک سازمان یادمان  آ  آرمان مشترک یعنی همه افراد تصویر یکسان از یک موضوع داشته باشند.

 بازبینی شود. 

د به عنوان یک هویت رنها قادتیمشود.  فرآیندی که سبب افزایش ظرفیت گروه و همسو شدن آنها می :یمییادگیری ت •

 دگیری گروهی تاکید دارند. سعه فرآیند گروهی بر فعالیت یا به جای تو. اموزندواحد فکر کرده، خلق کنند و بی

ری  اند. جایی که یادگییح خطا معرفی کرده( یادگیری سازمانی را به عنوان شناسایی و تصح1978)ون  س و شارگری

غم تشخیص رای علیای. در یادگیری تک حلقهای و سه حلقهای، دو حلقهاند در سه شکل ظاهر شود: یادگیری تک حلقهتومی

،  صالح خطااه بر شناسایی و  ، عالو ایی دو حلقهدهد. در یادگیرمی  ، سازمان با سیاست و اهداف موجود مسیر خود را ادامهخطا

ها  مانافتد که سازای زمانی اتفاق میری سه حلقهکند. یادگیها و اهداف میمشی ، خط، فرآیندهاسازمان اقدام به اطالح هنجارها 

  نی که سازمان چگونگی یادگیری یک زما نی  اجرا کنند . یعای را  ای و دو حلقهک حلقهتی  بگیرند چگونه یادگیر  به خوبی یاد 

 گرفتن نامید.  یادگیری یاد توان گیری را میدهد. در حقیقت این یاد ه می دام ی را ااای و دو حلقهحلقه

هوم و یک نقشه شناختی مشترک برای یت تعامل اجتماعی، مفری سازمانی به اهمجود در زمینه یادگیوشتر ادبیات مبی

  کنند که یادگیری همهانی معرفی میمسازرنده را  یادگی  سازمان  ،(1991)  ر و همکاراند. پدلپردازیادگیری و خلق دانش می

ارد در سازمان یادگیرنده، یادگیری ( اعتقاد د1993)ینز ود را تسهیل کرده و پیوسته در حال تغییر و تحول است. واتکاعضای خ

 پذیرد. بوده و تغییر شکل صورت میسته در حال انجام ت پیوبه صور

( 1999وست هیمر )ی مطرح شد.  دیشمندانای نیز توسط انهفحرم دیگری با عنوان جامعه یادگیرنده  در میان میان مفهو

  - 4وابستگی مقابل    -3ضور  امل و حتع   -2ترک  باور و درک مش  - 1نماید.  ین جامعه به شرح زیر مطرح میبرای ا  نج ویژگی پ 

 دار.معنا بطوار -5ی های فردی و فرعی صوص نگرانخنی در رانگ

 .سنتی داشتین سازمان یادگیرنده و سازمان های ای نیز بمی توان مقایسه

 سازمان های یادگیرنده  سازمان سنتی سه عوامل مقای 

 خورد با تغییر طرز بر
کار می کند تغییرش ر سیستم گا

 ندهید 

هد ، زیاد دوام نخوااگر تغییر ندهید 

 آورد

 دیخلق نشده آن را رد کناگر در اینجا  رد با ایده های نوطرز برخو
فرینی شده  خلق یا بازآینجا گر در اا

 یدآن را رد کن

 شاغل در سازمان نهر یک از کارکنا قیق و توسعه واحدهای سنتی مانند تح چه کسی مسؤل نوآوری است 

 تکب اشتباه شدنرم ترس اصلی 
گیرند و نتواند خود را واند یاد بنت

 ار کند سازگ

 ، دانش و تخصصریتوانایی یادگی محصول و خدمات  مزیت برتری 

 رانتواناسازی دیگ کنترل دیگران  کار مدیر 

 



 یک سازمان یادگیرنده مدرسه 

اند: خلق دوباره، تکرار پیوسته کردهریف  گیرنده را اینگونه تعان یادک سازمبه عنوان ی سه  ( مدر2012کاران )سنگه و هم

زوهای  رها و آخواسته  شامل  بلکه با ترغیب یادگیری. بدین معنا که مدرسه  ،بارو اجتور  دسن، نه از طریق  ی دانستن آرورو ض

شترک خطرات مهمه افراد  سه  در این مدرتقا دهند. توانمندی های خود را به کمک دیگران ارافراد بتوانند آگاهی و همه باشد و  

 دهند. تشخیص میبه خوبی  ، کدیگر بیاموزند د از یتواننآنچه که میرا در کنار  سهسیستم مدرپیش روی ی هاو ریسک

یت  مدرسه تاکید دارند ولی بسیاری بر اهم رگیر درافراد دبر یادگیری و همکاری همگن در میان  ی از دانشمندانضبع

ا سایر افراد  و نوآوری بیجاد و تسهیم دانش  ، اقویت تشریک مساعی هدف تای در سراسر مدرسه به  کهبی شگیرهمکاری و یاد

اک اشتربیه شده به منظور گرفتن و به  اهمیت ایجاد یک سیستم تعشتر دانشمندان به روشنی از  بی  درگیر در مدرسه تاکید دارند.

 . ادگیرنده تاکید دارنددرسه یفهوم مکلیدی در مگذاشتن یادگیری به عنوان یک ویژگی 

زرینمال و  مدر2002)  فورد  عنوان(  به  یاد  سه  سازمان  مدرسه یک  این  کنند:  می  تعریف  زیر  صورت  به  را  گیرنده 

، محیط یادگیری و آموزش همکارانه را نددهترک را توسعه میند، اهداف مشرگیبه خدمت میعات را  فرآیندهای بررسی اطال

رور  های مدرسه را مبوط یا متاثر از فعالیتوجوه مر  د، به طور منظم تمامکننذیری را تشویق میو خطر پ تکارات  کنند ابیجاد میا

 کنند.میارایه    را  ای پیوسته-سعه حرفههایی برای توفرصتکنند و  قویت میرا تشخیص و تب  های مناسب و خوفعالیت،  نمایدمی

به مفهوم یادگیری  انی  یادگیری سازم  ود دارد.و ساختاری وج  تفاوت فرآیندیسازمان یادگیرنده    ویادگیری سازمانی  بین  

در   به معنی یادگیری سازمان به عنوان سیستمی کلی است.  سازمان یادگیرنده  است در حالیکه  سازمانهای درون  افراد و گروه

دگیرنده  سازمان یاولی    تبدیل سازمان به یک سازمان یادگیرنده است  آنهدف از  که    .یادگیری سازمانی یک فرایند استحقیقت  

گیری در  ج و ارزشیابی فرآیند یاد، ترویزارهایی برای تشخیصاده از ابسازمان یادگیرنده به استف.  رودک محصول به شمار میی

 ان تاکید دارد. سازم

های یادگیرنده  اول، بسیاری از مباحث اولیه در مورد سازمانسازمان یادگیرنده وارد شده است. های سه ایراد به نظریه

تجویزهای مشخص ارجا می به جای  بهتر  دنیای  به   درختان  به   کمی   توجه  و   کردند   تأکید   جنگل   بر  حد   از  بیش  آنها دهند.، 

 تشخیص   را  جلو  به  کتحر  برای  الزم  مراحل  توالی  توانندنمی  مدیران  و  بود  دشوار  مرتبط  هایتوصیه  اجرای  ،نتیجه  در داشتند.

های کوچکتر و واحدهایی که کارهای سازمانی  مدیران ارشد بود تا مدیران بخشدوم، هدف این مفهوم مدیرعاملین و    . دهند

 کلی طور به سازمان در هایشانتیم یادگیری به کمک چگونگی ارزیابی برای راهی هیچ مدیران آن شود.حیاتی در آنها انجام می

 ستانداردها و ابزارهایی برای ارزیابی وجود ندارد. ، اسوم .نداشتند

 

 زمان یادگیرنده بدیل مدرسه به یک ساتدلی برای  م

( مدل هفت بعدی  1999واتکینز و مارسیک )زمان یادگیرنده  ه ساظریها و اشکاالت وارد به نرادن ایبرای بر طرف کرد 

سه به بدیل مدرتاهکار عملی برای  ده و یک رایرادها را از بین بر. این مدل تا حد زیادی  اندکردههاد  نشبرای مدرسه یادگیرنده پی

 .گیردمی ار رد بررسی قررا مو بعادایک از این ل هر ر ادامه به تفضینماید. دارایه میعنوان سازمان یادگیرنده 



I.   حول محور یادگیری تمام دانش آموزان  نگرش مشترکتوسعه ی 

با ایجاد یک  این امر    :تجربیات یادگیری و افزایش خروجی دانش آموزاننگرشی مشترک و فراگیر برای ارتقای  ایجاد   •

دهد. در حقیقت این تصویر ، روی می از آینده مدرسه خود در ذهن دارندنی تصویری که اعضا  مشترک یع  ذهنیتصویر  

افربا تلقین   به مثابه    انرژی کندتواند خلق  اهداف بلندپروازنه میبه  اد برای رسیدن  به  انگیزیک نیروو  ی برای  شی 

 درسه عمل کند. اهداف فرد و مستمر در مسیر دستیابی به اقدامی پیوسته و م

رورشی  زشی و پ های آموی سنتی به خواستههاپاسخ روزه دیگر ام: های یادگیری تمرکز بر دامنه ی وسیعی از خروجی •

یش تعیین شده برای هر  از پ یک بسته دانشی  یگر صرف ارایه  د  کند. ست کفایت نمی میت و دانش اکه مبتنی بر ک

شود که در طول عمرش برای  گیریهای یاداقع هر فرد باید آماده درک فرصتسد. به وردانش آموز کافی به نظر نمی

رات دنیای ، بلکه خود را با تغییوی پیش خواهد آمد تا از این طریق نه تنها دانش و مهارت خود را پیش از پیش کند

 ق دهد. یکدیگر وفپیچیده متکی به 

محور نگرش مشترک راهنمایی و مشاوره در حول    :متمایل کردن یادگیری و تدریس به سمت درک و تغییر نگرش •

 های باشد. کننده در گفتگوها و تصمیم سازی یک نگرش باید معنادار، قانع شود. سوب می حیاز میک نارس برای مد

برای   د باییا همه و همه  لمان، کارکنان، دانش آموزان و اول: معاستفاده از همه افراد درگیر برای تغییر در نگرش مدرسه •

وم و شادابی  زمان یادگیرنده حرکت نمایند چرا که رشد و پیشرفت مدایک سای رسیدن به براسه رش در مدرتغییر نگ

های  در ضمن دانش آموزان به عنوان یادگیرندههایی بسته به تالش مشترک همه افراد درگیر دارد.  ماندر چنین ساز

سه که بر یادگیری خود آنها یر شکل مدرت مربوط به تغیت معنا داری در تصمیماگردان باید به صورستقل و خودم

 ، شرکت کنند. ثر استمؤ

 

II.   تمام کارکنان  یادگیری حرفه ایایجاد و حمایت پیوسته از 

مدارس و افرادی است که با    تغیر امروز، نیازمند دنیای م :  درگیری کردن همه کارکنان در یادگیری حرفه ای پیوسته •

عامل  با هم تیوه مؤثری  ط خارجی به شیمحفشار روز افزون    با وجود  و عت تغییر در دنیا کار کرده  سرعت بیشتری از سر

  ارد.دتاثیر مثبتی بر عملکرد دانش آموزان حرفه ای معلمان رشد قات زیادی بر طبق تحقیکنند. 

ند داده  متیک و نظاسیستما نییافت یک پشتیبافرصتی برای دره تجربان بیبه معلم: شاد کارکنان جدید راهنمایی و ار •

ره  راهنمایی و مشاو  در ضمن  لمان با تجربه استفاده نمایند.ارشاد برخی از مع  انند از راهنمایی وتومی  شود و آنهایم

 کند. شتیبانی می پ  ای پیوسته خود را حمایت وهبرای خود مشاور نیز مفید است. به این ترتیب او یادگیری حرف

گیری بوده و  ی یادالزمه،  باالتماد  یی با اع فضاارزیابی در    رد و: بازخوارزیابی و بازخورد منظم برای یادگیری حرفه ای •

رد از طرف مدیر، دیگر معلمان و یا حتی دانش آموزان باید به کار  ایه بازخوارزیابی و ار  شود. سوب میآن محزم  ط الشر

مبتنبدیل شود. کمکتکنان  ارکی همه  روزانه اهای  بر  یارزشیابیی  اهداف مددگیری حرفه، همسویی  با  را رسای  ه 

ای پرسنل و کارکنان کمک  ادگیری حرفهبتواند فی نفسه و به خودی خود به ییست که  اما ابزاری ن  .کندین میتضم

 نماید. 

اهداف مدرسه و  همسو با  اید  ای بحرفهیری  یادگ  :رسهای بر یادگیری دانش آموزان و اهداف مدتمرکز یادگیری حرفه •

مدر رشد  طرح  عنوان  به  آموزان  دانش  آموزشی  جلوه  نیازهای  مشکالبه    کند.سه  از  استفاده  بر  نیز  خاص   تطور 

 ، تاکید شده است. ایگیری حرفهازین یادغ آموزان در یادگیری به عنوان نقطه آدانش



ای یک فرآیند طوالنی  حرفه: یادگیری  ای خودهای یادگیری حرفهیتدرگیر کردن کارکنان برای شناخت اهداف و اولو •

های  ایی اهداف و اولویتر کامل مشغول شناسزم است کارکنان به طوو ال  ت و مبتنی بر تحقیق و پژوهش استمد

 راد در اف  که در آن  های خودکنترل گرفتن یادگیری  در  یعنی آگاهی و  یادگیری  فرا  .ای خود باشندبرای یادگیری حرفه 

نگام یادگیری ، احساس خود در ه اندیشند و عالوه بر آن به نتایج و دالیل دهای خود در یادگیری میمورد اهداف و راهبر

 ند. کنگیری نیز توجه میو فضای یاد 

 فراهم کردن زمان و منابع برای حمایت از یادگیری حرفه ای •

 . پیشتیبانی فرهنگ مدرسه از یادگیری حرفه ای •

 

III.   و همکاری بین همه کارکنان   ری گروهییادگیترویج 

اما  ذیر نیست.  مکان پردی اون در نظر گرفتن یادگیری فیادگیری سازمانی بد:  به اشتراک گذاری یادگیری های فردی •

 رد استفاده قرار گیرد.ضای آن موزمان و اع ساو توسط  یادگیری فردی باید به اشتراک گذاشته شود

یکدیگر   • با  کارکنان  همکاری  گروه آموزش  یک  قالب  فردر  یک  یادگیری  ن:  فردی  و  انفرادی  ذاتآیند  بلکه  ی  یست 

راحی ات طر اصل یادگیری گروهی هماهنگی اقدام. دفعالیت گروهی با یادگیری گروهی متفاوت است  اجتماعی دارد.

یگر  یکد  رت منظم بازم است معلمان به صوپس ال  یکدیگر است.با  مکاری  ه  فکری گروهی وور رسیدن به تشده به منظ

حیط را مطرح و های خود و مچالش ،  گذارند میش و تجربیات خود را به اشتراک ه دانط بوده و عالوه بر اینکدر ارتبا

 را حل نمایند.  هاآن

  کز ر یادگیری دانش آموازن متمربجایی است که اعضا  ای  هحرف  های یادگیرین: انجمیادگیری اشتراکی و همکارانه •

در کشور ست  ی ادرس پژوه  در این میان  وفقهای م. یکی از تجربهافتدفاق میتروهی اهستند و در آن پاسخ گویی گ

 است.  باره آن نوشته شدهدرمحمد رضا سرکارآرانی  دنتوسط افرادی مانیران های متعددی نیز در اکتاب. استژاپن 

افراو گرفتن مشاوره در بین همکاران  ایجاد بستر مناسب جهت مراجعه  • مند حفظ  گیری نیازور ادامه یادد به منظ: 

  به خوبیواند  ت های ارتباطی می تکنولوژی  در حال حاضر این امر به واسطهای از ارتباطات با دیگران هستند که  پاره

 محقق شود.

ی بر یر مثبتثوجود اعتماد و فضای همکارانه در مدرسه تا  :ایجاد اعتماد و احترام متقابل به عنوان ارزش های اساسی •

ن هرگاه فردی در فضایی امن از در ضمقات مدرسه دارد.  تفادر اآنها  ارکت  مشرگیر شدن  د  انش آموزان وخروجی د

ندهای سازمانی خواهد شد.  و فرآی  هاد خطاها و ارتقای سیستم، باعث کاهش تعداهمکار خود درخواست کمک کند

  نیاز به ،  ندکنتماد می گذارند و اع ترام میکدیگر احیوقتی افراد به  است.  ی از سطح یادگیری سازمان  نمودکه خود  

 . یابدای کاهش میه صورت قابل مالحظهابزارهای نظارت و کنترل نیز ب

، انجام خصصیت   هاگیری کارگروهرای شکلزم بهای الستراد بایج:  گیری اشتراکیایجاد زمان و منابع الزم برای یاد  •

 و.... هی  درس پژو

 

IV.   ش و نوآوری ، پویفرهنگ تحقیقایجاد 

 کنان برای انجام آزمایش و نوآوریردر کاایجاد جرات  •

 حمایت از نیروهای خالق و ریسک پذیر توسط مدرسه •



 ایجاد فرهنگ تحقیق برای بررسی توسعه اقدامات توسط نیروها  •

 استفاده از تحقیقات برای ایجاد یک نظم در یادگیری، تحقیق و نوآوری •

 ذهنی باز برای اقداماتی متفاوت  •

 مشکالت و اشتباهات به عنوان فرصت یادگیری •

 درگیر کردن دانش آموزان در امور تحقیقاتی و پژوهشی  •

 

V. تبادل دانش و یادگیری هایی برای جمع آوری و    سیستم جاد  ای 

 تعیین ابزاری برای ارزیابی پیشنهاد و فاصله بین حالت موجود و مطلوب  •

 ایجاد منابع تجربیات مختلف برای تجزیه و تحلیل •

 در دسترس بودن منابع تحقیقاتی  •

 ایجاد ساختاری برای گفتگوهای منظم و برنامه ریزی شده  •

 ایجاد ظرفیت تجزیه و تحلیل و استفاده از منابع چندگانه داده ها برای بازخورد  •

 استفاده از ارزشیابی های منظم جهت بررسی اهداف مدرسه و تاثیری یادگیری حرفه ای. •

 

VI. و از محیط خارجی   یادگیری به وسیله 

 سریع به چالش ها و فرصت ها بررسی محیط خارجی برای پاسخ گویی  •

 تبدیل مدرسه به یک سیستم باز و استقبال از رویکردهای همکاران بیرونی •

 یهشراکت برای یادگیری دو سو •

 همکاری با اولیا و جامعه  •

 تبادل دانش و تجربه با همکاران دیگر مدارس به صوتر همتا  •

 تعمیق بخشیدن به یادگیری با همکاری با مراکز آموزش عالی و پژوهشی •

 استفاده از فناوری اطالعات برای تسهیل ارتباط و تبادل دانش و همکاری با محیط های بیرونی  •

 

VII.   یرندهرهبری یادگ مدل سازی و رشد 

 ایجاد رهبری یادگیرنده و کمک به رشد رهبران دیگر •

 رهبری عامل تغییر پیشگیرانه و خالق است.  •

 ایجاد فرهنگ و ساختار و شرایط برای تسهیل گفتمان حرفه ای و همکارانه توسط رهبری مدرسه •

 همسو کردن اقدامات سازمان با چشم انداز و اهداف و ارزشهای آن  •

 ایجاد نظم الزم در فرآیند یادگیری و نوآوری و تغییر سازمانی  •

 همکاری مستحکم با محیط بیرونی توسط رهبرایجاد  •

 1399مستان  ز  -صادق شیرازیمحمد  


