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Abstract 
The purpose of the research is to Designing and validation the Pattern of 

Effective factors on the realization of the student voice from the 

Administrators' perspective in Elementary schools In the academic year 

1399-1400 in the city of Qom with the mixed method research. In the 

qualitative section, 15 exemplary Administrators with more than 15 years 

of teaching experience, selected by purposive sampling method to achieve 

theoretical saturation. Data were collected through semi-structured and in-

depth interviews and analyzed by inductive content analysis with coding 

at three levels: open, axial and selective that Its face and content validity 

was confirmed by 4 professors and for agreement, the agreement method 

between the two coders was used. Regarding the components of student 

voice, finally 5 main categories including Value based Management, 

Insight, Distributed leadership, Top Management and Middle 

Management student voice with 31 open codes and 7 selection codes were 

obtained. The quantitative part also included 160 Administrator who was 

the available sampling method was used. In such cases, 5 people is the 

desired value for each item of the questionnaire. Data were collected by a 

researcher-made questionnaire with 31 items with convergent validity 

above 0.50 and combined reliability of 0.90. In model validation, 

Quantitative data analysis by first- and second-order confirmatory factor 

analysis indicates the necessary accuracy of indicators to measure factors. 

Finally It can be said Focusing more on listening to the student voice acts 

as a catalyst for change in schools and for improving the school 

management. 
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 چکیده

 آموزاندانشو غلبه بر سکوت  خاطرتعلق، بستگیدلی آموز استراتژی برای توسعهصدای دانش
 مدیران آموز ابر اساس ادراکاست. هدف این پژوهش طراحی و اعتباریابی مدل تحقق صدای دانش

مدیر نمونه با  20ی پژوهش آمیخته اکتشافی متوالی بود. در بخش کیفی در مدارس ابتدایی به شیوه
به ، در شهر قم 1399-1400سال در مقطع ابتدایی در سال تحصیلی  15ی مدیریت باالتر از سابقه

نیمه  هایبهمصاحبا  هادادههدفمند تا رسیدن به اشباع نظری انتخاب شدند.  گیرینمونهروش 
 ،به روش تحلیل محتوای استقرایی با کدگذاری در سه سطح باز ساختاریافته و عمیق گردآوری و

کردند و  تأییدنفر از اساتید  4که روایی صوری و محتوایی آن را  بررسی شدند گزینشیمحوری و 
 درنهایت، آموزشصدای دان هایمؤلفه روش توافق بین دو کدگذار استفاده شد. درباره، برای پایایی

 مدیریت عالی و مدیریت، رهبری توزیعی، بصیرت، مدیریت بر مبنای ارزش شامل اصلی مقوله 5
مدیر بود که با روش  160کد گزینشی به دست آمد. بخش کمی نیز شامل  7و  کد باز 31میانی با 

 31آموز با با پرسشنامه محقق ساخته صدای دانش هادادهدر دسترس انتخاب شدند.  گیرینمونه
، شد. در اعتبارسنجی مدل آوریجمع، 90/0و پایایی ترکیبی  50/0گویه و با روایی همگرای باالی 

ها هدقت الزم گوی یدهندهنشان، مرتبه اول و دوم تأییدیهای کمی با روش تحلیل عاملی تحلیل داده
آموز صدای دانششنیدن بر تمرکز بیشتر گفت  توانمی درنهایتهاست. گیری مقولهبرای اندازه

 .کندعمل می، یک کاتالیزور برای تغییر در مدارس و برای بهبود مدیریت مدرسه عنوانبه

 :کلیدی هایواژه
 مدیر، ابتدایی مدرسه، آموزدانش صدای، اثربخش آموزش

 
 به صورت پژوهشی مستقل انجام شده است. حاضر مقاله
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 مقدمه

ولیت پیشرفت هستند که مسئ مؤسساتیموفق مدارس 
 هاآنرشد اجتماعی و روانی  و همچنین آموزاندانش 1تحصیلی

دارد که ( اذعان می1994) Levin. دارندبه عهده را 
 هایی است که ازترین اصالحات شامل استراتژیامیدوارکننده

 برخاسته باشد و با آموزاندانشعالئق و توانایی ، دانش
ری مشخص یادگی هایروشاهداف و  هاآنمشارکت 

ایجاد فرصت و ماجراجویی در ، شوند. حس باارزش بودنمی
را باید در مدرسه در نظر  آموزاندانشیادگیری و هویت 

کارآمد بودن در ضمن ، در مدارس مدنظر است آنچهداشت. 
 ؛ ,2019Biddle & Hufnagelاست ) 2آموزشنیدن صدای دانش

Graham & Anderson, 2018کهچنان(. هم Fullan (1991) ،
مانند  آموزاندانشافتد اگر ما با چه اتفاقی میدارد: اذعان می

ید که بشنو» ینبنابرا ؟استمهم ش نظرکه کسی رفتار کنیم 
درباره تجربه خود در درس و مدرسه چه  آموزاندانش

معنای داشتن فرصتی برای گفتن شنیدن صدا به  .«یندگومی
آموز به نفع او و به حساب آوردن دانششنیده شدن و ، عقیده

است. لذا صدای  تأثیرگذاری بر نتایج در صورت نیاز
ها و عملکردها و از نگرش ایمجموعهدر جهت ، آموزدانش

نظرات کسانی که  عنوانبهرا  آموزاندانشکه است فرهنگی 
 هاآنگیرد و به بهداشت روان در نظر می، ارزشمند است هاآن

 -Cook؛ Bourke & MacDonald, 2017کند )کمک می

sather, 2015 از زمان تصویب کنوانسیون حقوق کودک در .)
و معرفی آموزش شهروندی در بسیاری از  1980اواخر دهه 

دموکراتیک و ایجاد  هاینگرشتحریک اصول و ، کشورها
افزایش یافته است. تحقق  آموزاندانشفرصت مشارکت 

 اسخگوییگوش دادن و پ، آموز به دنبال شناختصدای دانش
ذینفعان اصلی این ماجراست که هدف  عنوانبهآموز به دانش
و ایجاد محیط  آموزاندانشبهبود نتایج آموزشی  هاآناصلی 

 Quagliaدار و پرمحتواتر است )معنی، مرتبط، یادگیری جذاب

& Fox, 2018آوای  دهد که ارج نهادن به(. تحقیقات نشان می
تواند به می گیریتصمیمدر  هاآنآموز و اجازه دادن به دانش

(. Ferguson et al., 2011افزایش سطح انگیزه کمک کند )
 به مدرسه خواهد شد بستگیدلعالوه بر این منجر به توسعه 

                                                           
1. academic achievement 

(Mitra, 2004 .)Bron & Veugelers (2014) ، پنج استدالل
 :در آموزش ارائه دادند آموزاندانشاز صدای  مندیبهرهبرای 

 تأثیر هاآندر موضوعاتی که بر  آموزاننشداهنجاری:  .1
: کودکان یرشد. 2گذارد حق دارند که صدا داشته باشند؛ می
آمادگی  یکنند از نظر رشدتصور می وقتیجوانان نوو 

ر در حد مجاز دمشارکت دارند؛ مسئولیت و استقالل بیشتر 
سیاسی: دعوت از  .3؛ اعطا گردد هاآنداخل مدرسه به 

رای شرکت در طراحی برنامه درسی الگوی ب آموزاندانش
امکاناتی برای صداهایی که معموالً در ، دهدقدرت را تغییر می

 ولطورمعمبهو کسانی که  شوندیصحبت با حاشیه روبرو م
آموزشی:  .4قدرت گوش دادن و شنیدن دارند؛  هایموقعیت

دارای مزایای  گیریتصمیممشارکت در روند مذاکره و 
 هایمهارتادای احترام به توسعه شهروندی و ، آموزشی است

در طراحی برنامه  آموزاندانشارتباط: درگیر کردن  .5؛ 21قرن 
شود؛ این های درسی میدرسی باعث بهبود ارتباط برنامه

 و هشدیعتوزرهبری ، حقوق کودکان کنندهمنعکسها استدالل
 عالوه بر .است تمرین شهروند دمکراتیک و تعامل و مالکیت

 هاآنحق شرکت دارند و باید به  آموزاندانشتمامی ، این
دموکراتیک مانند بحث و  هایویژگیهای توسعه فرصت
 توانمیلذا  .پیشنهاد شود گیریتصمیمهمکاری و ، گفتگو
آموز عبارت است از قدرت تأثیرگذاری در صدای دانش گفت

ها در در موارد خاص و شیوه گیریتصمیم، وتحلیلتجزیه
یک ، آموزاندانش(. صدای Cook- sather, 2006دارس )م

آموز استراتژی اصالح مدرسه است و تفسیر آوای دانش
تر رهگشای دانشمندان این حیطه در اصالحات گسترده

، Freire (1994) زعمبهها است؛ آموزش و تغییر سیاست
کند که هایی را ترویج میآموز احتماالً زمینهصدای دانش

قدرت دارد و از چنین  قدرتبی، طریق آن صدا دارد صدا ازبی
، آموزتواند ظهور کند. با شنیدن صدای دانشفضاهایی امید می

کنند؛ چنین احترامی که حاصل از احساس احترام می هاآن
 سازنده خواهد بود و جوی حاصل خواهد شد، مشارکت است

 برقرار طارتبا هم با توانندمی آموزاندانش و معلمان آن در که
پویایی  ،تغییرات در روابط قدرت. و از یکدیگر یاد بگیرندکنند 

، دهدآموز انجام میهای عملیاتی که دانشو مدل مشارکت
 ودهد که این اصطالح باعث ایجاد انگیزه و تالش نشان می

2. student voice 
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ه است و منجر به حس تعلق به مدرس برای تغییر بسیار اساسی
؛ حسینی Flynn, 2014؛ Black & Mayes, 2020)شود می

صدای  (. پس ضروری است1399، و همکاران ایرج
امور برنامه درسی تا محتوای از  موردیدر هر ، آموزاندانش

عملکرد رهبری آموزشی و معلمان در زندگی ، مدرسه روزمره
 (. برایWalsh et al., 2019) تصویب شودمدرسه و جامعه 

، مدارس بخشیکیفیت مسیر در حرکت و بیشتر تأثیرگذاری
 برای را زیادی هایدغدغه و مشغولیدل که هاییعرصه از یکی

، کرده است ایجاد وپرورشآموزش نظرانصاحب و متولیان
 مدارس مدیریت خصوصبه وپرورشآموزش مدیریت مسئله

 ایونهگبه است؛ ابتدایی مدیریت مدارس ترحساس شکل به و
 و ترینیچالش از یکی به مدرسه مدیریت امروزه که

است  تبدیل شده امروزی جوامع در ترین مشاغلبااهمیت
 و همکاران (. مطالعات صوری1396، و همکاران )محمدی

 و همکاران نظری، (1398پناه )پور و اسالمسبزیان، (1399)
 که این است حاکی از، (1396) و همکاران مهدیون، (1397)

، رافیان خودبا ایجاد انگیزه در اط تواندمی موفق رهبر یک
 ،مهارت باال در برقراری ارتباط و خلق فرهنگ مثبت و باز

 و معلمان، آموزاندانشموفقیت  در مثبت تغییرات عامل ایجاد
 ,Louis & Murphyکند )می رهبری آن را او که باشد ایمدرسه

 و آموزاندانشمدیران موفق شرایط را برای رشد  پس (.2017
 & Kouzes(. به باور 1389، یکنند )عدلمعلمان فراهم می

Postner (2007) ،تأمل، دهندگوش می، این رهبران آموزشی 
لذا مدیریت مدارس  شوند.گیرند و توانمند مییاد می، کنندمی
برای ، های کالن و خرد یادگیریرهبر جریان عنوانبه

صدای ، ازجمله باید بر تمام عوامل، اثرگذاری یادگیری
اندکی در این  هایپژوهش حالبااینشند؛ آموز متمرکز بادانش

نتیجه ، Cook- sather (2019)ی زمینه انجام شده است؛ مطالعه
پرورش احساس آموز را موجب اجرایی شدن صدای دانش

آن را نیاز مدارس امروز  ؛ ودانست آموزاندانشمسئولیت در 
و الزمه مدیریت کردن و اجرا شدنش خواند. نتایج پژوهش 

Mitra  حاکی از آن بود که رابطه بین ، (2012) مکارانهو
معلمان و رهبر مدرسه یک زمینه مهم برای ایجاد صدا است و 

آموز عبارت ی مدیریتی ایجاد و تقویت صدای دانشالزمه

عمیق  طوربهدر اینجا  انداز روشن مدرسه کهچشم بودند از:
؛ «روش انجام کارها» عنوانبهترکیب شده است در عمل 

 تدرنهایپذیری؛ و اتژی آزادی و اختیار معلمان و انعطافاستر
آموز و اجرای کالس با فردی هر دانش هایتفاوتشناسایی 

ی اسماعیلی و فردی. نتایج مطالعه هایزمینهتوجه به این 
نشان داد که انگیزش و ادراک رهبری اثر ، (1399نژاد )عزیزی

 یگیرصمیمتدار بر تدریس دارد. همچنین مستقیم و معنی
مشارکتی در مدرسه و اعتماد و ادراک رهبری بر تدریس از 

، اه. بر اساس یافتهاستدار طریق انگیزش مثبت و معنی
، اء اعتمادبه ارتق توانمیبهبود تدریس معلمان ابتدایی  منظوربه

مشارکتی در مدرسه و انتخاب سبک رهبری  گیریتصمیم
کی از عوامل میانجی ی عنوانبهبا انگیزش معلمان ، مناسب

 هایمؤلفهاز ، (1399) و همکاران اقدام کرد. شهرابی فراهانی
گفتمان آموزشی عنوان ، رهبران آموزشی مدارس ابتدایی را

داشتند که شامل تعامل همه ذینفعان در یک مسئولیت مشترک 
 .استو مدرسه  آموزاندانشبرای موفقیت 

عوامل  مختلف هایجنبهبه ، نتایج مطالعات گذشته
بر موفقیت و کیفیت مدارس با نقش غیرمستقیم  تأثیرگذار
 در خصوص؛ اما پژوهشی در ارائه مدلی اندپرداختهمدیران 

 آموز برای مدیران انجام نشده است؛ بدیهیتحقق صدای دانش

 گرو در آموزشی واحدهای و هاسازمان اثربخشی که است

 گفت توانمی کهطوریبهاست.  آن رهبری مدیران عملکرد

به  زیادی حدود تا وپرورشآموزش نظام و مدارس موفقیت
، دارد )میرکمالی بستگی مدارس رهبری و مدیریت کارآمدی

دارد.  آموزش ابتدایی اهمیت در موضوع ( و این1393
 گستردگی و عمومیت دلیل به، ابتدایی آموزش به بخشیکیفیت

 ورتضر این و است ضرورتی انکارناپذیر آن محتوایی و کمی
ابتدایی  آموزش، کشورها از بسیاری که است حیاتی چنان

 زندگی هایمهارت به دستیابی ابزار و رهایی کلید، را باکیفیت
لذا این پژوهش بر آن  .دانندمی شدنجهانی عصر در عمومی

آموز را بر اساس صدای دانش کنندهتبیینهای است که عامل
زمینه ارائه دهد. نتایج ادراک مدیران شناخته و مدلی در این 

 محققان آموزشی و متخصصین، برای مدیران این پژوهش

دهد ن میامکا هاآن به که کند تدوین را هاییاستراتژی تواندمی
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درک فرآیندهای یادگیری و یادگیری و به عمق بیشتری  باتا 
. ددست یابن هاآنو یادگیری  آموزاندانش هاآنتغییر طرز فکر 

 مشارکت -1: از اندعبارت پژوهش این در ورانهنوآ هایجنبه
 آموز؛صدای دانش از او ادراک و دیدگاه بررسی و مدیر دادن

 توصیف و جزئیات ادراک برای روش کیفی از استفاده -2
کدبندی -3 بافتی و در ادامه اعتباریابی مدل؛ موضوع این عمیق

 یهاالیه آموز درمدیر از تحقق صدای دانش ادراک و تفکیک
 .است داده نشان را خود هامصاحبه در که متعددی

 روش

پژوهش حاضر با هدف طراحی و اعتباریابی مدل تحقق صدای 
آمیخته  یپژوهشبا روش ، آموز بر اساس ادراک مدیراندانش

ر داکتشافی متوالی مبتنی بر دو روش کیفی و کمی انجام شد. 
یابی ینهمپژوهشگر در صدد ز، های تحقیق آمیخته اکتشافیطرح

ایـن مـنظور ابـتدا به  ی. برااست «موقعیت نامعین»درباره 
پردازد. انجام این مرحله او را به های کیفی میگردآوری داده

 کند. بامـی شماری از پدیـده هـدایتبی هایجنبهتوصیف 
 هیبندی فرضامکان صورت، استفاده از این شناسایی اولیه

، نازآپس شود.فراهم می وردمطالعهم)هایی( درباره بروز پدیده 
تواند از طریق گردآوری پژوهشگر مـی، در مـرحله بـعدی

بنابراین  ؛آزمون قرار دهد مورد )ها( را یهفرض، های کمیداده
های کـیفی به دادهـ، های تحقیق آمیختهنوع طرح این در

شود. عالوه بر آن در توالی گردآوری اهمیت بیشتری داده می
 های کـمی گـردآوریهای کیفی و سپس دادهابتدا داده هاهداد

 از حاصل هاییافتهبر مبنای  پژوهشگر، شوند. باالخرهمـی
های کمی را گردآوری سعی بر آن دارد که داده، های کیفیداده

از (. 1399، )بازرگان پذیری یافته را میسر سازدکند تـا تـعمیم
ی آن است که گردآوری و روش متوالی اکتشاف هایویژگی
غیر  صورتبهداده در دو رویکرد کمی و کیفی  وتحلیلتجزیه

در این روش اولویت با ، و ترتیبی اتفاق خواهد افتاد زمانهم
از  هرکدامداده در  وتحلیلتجزیه، رویکرد کیفی است

نتایج  و از شودمستقل و ترتیبی انجام می صورتبهرویکردها 
 در ذیل به توضیح ؛ کهفاده خواهد شدکیفی در گام کمی است

                                                           
1. semi structured interview 

2. Glaser emergning design 

 یلوتحلتجزیهگیری و شیوه ابزار اندازه، تعریف جامعه آماری
 در دو بخش کیفی و کمی پرداخته شده است. هاداده

 یموردبررسجامعه ، در تدوین الگوی این پژوهش بخش کیفی:
 از الگو هایمقوله و اطالعات که هدف این در این بخش با

مدیر با  20شامل ، آید دست به اصلی بطانرذی و ذینفعان
 سال سابقه تدریس در مقطع ابتدایی بود. برای 20حداقل 

شد و  استفاده هدفمند گیرینمونه روش از تحقیق انجام
 اساس این گرفت. بر شکل تحقیق اساس هدف بر گیرینمونه

 و رفت پیش گیرینمونه فرایند ساختاریافته نیمه هایمصاحبه
 با تا آنجا هامصاحبهگرفت.  قرار کاوش مورد همسئل ابعاد

مصاحبه در جامعه آماری  14 پس از تا یافت ادامه هانمونه
، عبارتی رسید. به اطالعاتی نظری اشباع حد مدیران به

 و کدها، شدند مصاحبه مرحله نهایی در که کنندگانیمشارکت
اطمینان  برای، وجودباایننکردند.  ارائه جدیدی اطالعات

 شد. انجام مصاحبه نفر 20 با و کرد پیدا ادامه هاصاحبهم
 مصاحبه، بخش این در هاداده گردآوری ابزار

 قبل از هاسؤال، مصاحبه نوع این بود. در 1ساختاریافتهنیمه

 از عمیق اطالعات کسب، هدف و اندشده طراحی

 پیگیر هایسؤال با پاسخ هر در آن و است شوندهمصاحبه

 سؤال با کنندهمشارکت از و گیردمی قرار تربیش موردبررسی

 بدهد. خود هایپاسخ مورد در بیشتری توضیح شودمی خواسته
 2گلیزر نوخاسته طرح از و هاداده از برخاسته نظریه روش از
 فرضپیش این با، طرح شد. در این استفاده کیفی روش برای

 ینکها نه، یابد تکوین داده از نظریه تا داد امکان باید که

 شد سعی، داد )همان( قرار تأکید مورد را ایویژه هایمقوله

 در، آموز از دیدگاه معلمانمحقق شدن صدای دانش هایمؤلفه

 ذهنیات اساس بر عبارتی شود. به استخراج هامصاحبه تحلیل

، موردمطالعه افراد افکار در موجود شناختی ساختارهای و
اقدامات مدیران  و هاسیاست، عناصر، هامؤلفه شد سعی

 آموزاندانشهای آموزشی در راستای اجرای اثربخش خواسته
 .شود شناسایی

 که بود 3مضمون تحلیل، اطالعات و هاداده تحلیل روش

 در موجود گزارش الگوهای و تحلیل، شناخت برای روشی

 باید که بود ش اینروازاین استفاده است. علت کیفی هایداده

3. thematic analysis 
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آموز اجرایی تحقق صدای دانش هایمقوله و مضامین ابتدا
 و تدوین نهایی الگوی مضامین این پایه شد و برمی شناسایی
 Depoy & Gitlin مضمون روش تحلیل برای .شدمی طراحی

 ه شد.استفاد، (2005)

 دو از، اطالعات گردآوری ابزارهای پایایی از اطمینان برای

 ددمج کدگذاری و کدگذار دوم توسط مجدد کدگذاری روش

 از کدگذاران بین شد. پایایی استفاده کدگذار خودِ توسط

 که است توافقی میزان معنای به که پرکاربرد است مفاهیم

 یا متن پیام یک هایویژگی ارزیابی هنگام، مستقل کدگذاران

 بین توافق آن به ( کهCohen et al., 2011) دهندمی دست به

 زمینه در، حقیقاتت پیشینه مبنای شود. برمی کدگذاران گفته

 و ترینپراستفاده، پژوهشی هایمصاحبه در هاکدگذاری پایایی
 ضریب، کدگذاران بین پایایی محاسبه برای روش ترینساده

 گزارش مطلوب 0 / 70 باالی که مقادیر است درصدی توافق

 (.1388، خواستار) است شده
 ود بین همخوانی یا توافق روش از، نیز پایایی با ارتباط در

 انجام مصاحبه پنج، همین منظور است. به شده استفاده نفر

 کدگذاری و شد داده قرار متخصصان از یکی اختیار در گرفته

 همخوانی، کار این انجام از پسگرفت.  انجام فرد توسط این

 گردید. محاسبه کدگذار دو بین

 است. در روایی، ابزار کارآمدی میزان تعیین در دیگر بعد

 و 1دقت هایواژه روایی از واژه یجابه یفیک هایپژوهش
in Lincoln & Guba 2003 ,)شود می دهاستفا هاداده 2صحت

Holloway & Wheeler, 2010تأیید برای را روش (. چهار 

 بسیار از سوی از که اندکرده پیشنهاد هاداده درستی و صحت

 روش چهار اند. اینگرفته قرار مورداستفاده کیفی پژوهشگران

 و 5تأییدپذیری، 4اطمینان قابلیت، 3اعتبار از اندعبارت
 ذیل شرح به هاآن رعایت بر مطالعه این در که 6پذیریانتقال

 هایروش از توانمی مطالعه اعتبار شده است. برای سعی

، مشاهده مداوم، مدتطوالنی درگیری مانند مختلف
به کاوش و 8همکاران از جستجوگری و پرسش، 7سوسازیسه

Holloway & Wheeler ,) کرد استفاده 9مطالعه افراد وسیله

، مدتطوالنی درگیری روش سه از، پژوهش این (. در2010
                                                           

1. rigor 

2. trustworthy 

3. credibility 

4. dependability 

5. conformability 

 افراد وسیلهبه کاوش و همکاران از جستجوگری و پرسش

 .شد استفاده مطالعه

 دو از، اطالعات گردآوری ابزارهای پایایی از اطمینان برای

 مجدد کدگذاری و ومکدگذار د توسط مجدد کدگذاری روش

 میزان تعیین در دیگر شد. بعد استفاده کدگذار خودِ توسط

 روش سه از، پژوهش این است. در روایی، ابزار کارآمدی

 و همکاران از جستجوگری و پرسش، مدتطوالنی درگیری
نتایج  .شد استفاده متخصصین علوم تربیتی وسیلهبه کاوش
 ده شده است.آور 1از این مرحله در جدول  شدهحاصل

مدیر  160ی آماری در بخش کمی شامل جامعه بخش کمی:
مدرسه در مقطع ابتدایی بودند. با توجه به شرایط انجام 

که کشور درگیر  1399-1400پژوهش در سال تحصیلی 
در  گیرینمونهاز ، گیری ویروس کرونا بودبیماری همه

بت سن، برای هر گویه، دسترس استفاده شد. در چنین شرایطی
گیری در این بخش مقدار مطلوب است. ابزار اندازه پنجبهیک

شامل ، حاصل شده هایشاخصاعتبارسنجی  منظوربه
های پرسشنامه گویه بود. گویه 31پرسشنامه برای مدیران با 

آموز بر اساس آرای حاصل شده از تحلیل صدای دانش
بندی شده شد که با مقیاس لیکرت درجه مضمون استخراج

گیری شامل روایی همگرا و اندازه. معیارهای آزمون مدل بود
پایایی هر ، 10آزمون فورنل الرکر، شاخص بار عرضی، واگرا

با پایایی ، ها(پذیر )پایایی معرفیک از متغیرهای مشاهده
ا ب هاداده وتحلیلتجزیه گلدشتاین بود. -دلوین pمرکب یا 

ام شد. مرتبه اول و دوم انج تأییدیروش تحلیل عاملی 
، گیری شامل روایی همگرا و واگرامعیارهای آزمون مدل اندازه

ر پذیپایایی هر یک از متغیرهای مشاهده، آزمون فورنل الرکر
گلدشتاین و  -دلوین pبا پایایی مرکب یا ، ها()پایایی معرف

انتخاب شد که  Smart- PLSبررسی مدل نیز  افزارنرم بود.
به تعداد نمونه حساس  جملهمندارای مزایای زیادی است؛ 

 نیست.

6. transferability 

7. triangulation 

8. peer debriefing 

9. member check 

10. Fornell-Larcker 
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 هایافته

این پژوهش در دو بخش کیفی و کمی بررسی شده  هاییافته
مدل  ابتدا پایایی و روایی، بخش کیفی هاییافتهاست. در بحث 

 استفاده نفر دو بین همخوانی یا توافق روش سنجیده شد که از

 ختیارا در گرفته انجام مصاحبه پنج، همین منظور است. به شده

 فرد توسط این کدگذاری و شد داده قرار متخصصان از یکی

 کدگذار دو بین همخوانی، کار این انجام از پسگرفت.  انجام

 93/0 کدگذار دو از آمدهدستبه توافق گردید. ضریب محاسبه
 پایایی ضریب نیز و باال همخوانی و توافق از حاکی که است

 .است مناسب
 درگیری روش سه ز ازبرای آزمون روایی مدل نی

 کاوش و همکاران از جستجوگری و پرسش، مدتطوالنی

 تحلیل در .شد استفاده متخصصین علوم تربیتی وسیلهبه

 Depoy & Gitlin مراحل اساس بر، هامصاحبه هایسؤال

 نظرات پیرامون همگی که پدیدار شدند هاییمضمون، (2005)

های صدای فهمؤل و عناصر در شوندگانمصاحبه تجربیات و
 در دارمعنی جمالت، مصاحبه هر انجام از آموز بود. بعددانش

شد.  استخراج کدها و شدند مشخص هامصاحبه تکتک
 با طبقات دهیسازماناما  مجزا طوربه مصاحبه هر کدگذاری

 شد. سپس انجام هامصاحبه بین مشترک وجوه به توجه

 و تکراری کدهای حذف به منجر کدها و بازنگری بازخوانی
 و تقسیم هابه زیرطبقه هاطبقه شد. برخی کدها از برخی ادغام
 محوری کدگذاری از پس .شدند ادغام هم در هاطبقه برخی

 اصلی هایمؤلفه عنوانبه اصلی مقوله 5، شدهییشناسا مفاهیم

شد که شامل  شناسایی آموزالگویی برای صدای دانش در ارائه
یت مدیر، رهبری توزیعی، رتبصی، مدیریت بر مبنای ارزش

عالی و مدیریت میانی. همچنین اقدامات اجرایی در این زمینه 
 جزئیات کد گزینشی حاصل شد که 7کد باز و  31در قالب 

 .است شده ارائه 1 جدول در آن
 .1جدول 

 بر اساس ادراک مدیران آموزصدای دانش تحقق هایمؤلفهکدگذاری 

  کد محوری کد گزینشی کد باز

مدیریت بر  اخالقی هایارزش وحیه گذشتر
 هاارزشمبنای 

ادراک مدیران از تحقق 
 صدرسعه آموزصدای دانش

 تعهد

 ارتقای استانداردها

 ای بودن و اشتیاقحرفه

 بصیرت تفکر استراتژیک بلندمدتانداز چشم

 جانبه نگریهمه

 استقبال از تغییرات

رشد و توسعه  افزار خرد جمعیگیری از نرمبهره
 وجود فرهنگ اشتراک دانش کارکنان

 و خالقیت مسئلهآموزش حل 

 استفاده از تحقیق و اقدام پژوهی برای حل مشکالت

 ارزیابی مستمر عملکرد

 یادگیری در فرایند مشارکتی

 رهبری توزیعی اعتماد اختیار

 اتکا به صالحیت معلم

 م مسئوالنهاقدا

 مندعالقهگشوده و 

 پذیریانعطاف
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  کد محوری کد گزینشی کد باز

 جانبههمهحمایت  ایجاد جو مناسب در انتخاب و تولید محتوای آموزشی برای معلمان

 ایجاد جو مناسب برخورد اقتضایی برای زمان تدریس

 امکان ارزشیابی اقتضایی

 محیط کاری آرام و شاداب

 نوآور به اداره و سطوح مدیریتی فرادستمعرفی معلمان خالق و 

 تشویق مادی و معنوی

 مدیریت عالی تدوین قوانین برای مدارس پذیرانعطافقوانین و مقررات 

 قوانین مشوق

 مدیریت میانی همکاری تدوین قوانین مبتنی بر مبانی تربیتی و یادگیری

 تفریحی به تشخیص معلم فراهم آوردن شرایط اجرای سریع اردوهای علمی و

 نیازهای مدرسه تأمینارتباط با نهادهای دیگر برای 

 معلمان یزانندگیبرانگفراهم آوردن شرایط 

 
 هایمؤلفه با متناسب کدهای باز احصای از پس درنهایت

 الگوی، آموزدر راستای طراحی صدای دانش، شدهاستخراج

 (.1شد )شکل  ترسیم ذیل

 .1شکل 

 ل مفهومی پژوهشمد
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ابتدا پایایی و روایی ، بخش کمی نیز هاییافتهدر بحث 
برای بررسی پایایی مدل از معیار پایایی  مدل سنجیده شد که

استفاده شد. مزیت پایایی  گلدشتاین( -دلوین P) یترکیب
ه کرونباخ این است که هنگام محاسب آلفایترکیبی نسبت به 

ها لحاظ زن نسبی هر یک از گویهدر پایایی ترکیبی و، پایایی
باشد؛ که میزان آن  70/0شود. میزان این معیار باید باالتر از می

رهبری ، 849/0بصیرت ، 813/0در مدیریت بر مبنای ارزش 
 829/0و مدیریت میانی  786/0مدیریت عالی ، 850/0توزیعی 

 825/0عنصر مذکور  5پایایی ترکیب شده از  درمجموعکه 
ی پایایی مناسب است. برای بررسی روایی مدل است که گویا

از روایی همگرا استفاده شده است؛ برای بررسی ، گیریاندازه

شاخص فورنل الرکر میانگین واریانس ، روایی همگرا
کار رفته است. میزان این شاخص  به  (AVE) شدهاستخراج

میزان آن در مدیریت بر  درنتیجه، باشد 50/0باید بیشتر از 
، 863/0رهبری توزیعی ، 737/0بصیرت ، 813/0ارزش مبنای 

 درمجموعکه  793/0و مدیریت میانی  801/0مدیریت عالی 
است که  801/0روایی همگرای ترکیب از پنج عنصر مذکور 

شاخص  همگرای مناسب است. طبق شاخص گویای روایی
هر  (AVEشده )میانگین واریانس استخراج ، فورنل الرکر

نهان با پ بیشتر از حداکثر همبستگی آن متغیر متغیر پنهان باید
 متغیرهای پنهان دیگر باشد.

 .2جدول 

 آموزگیری صدای دانشنتایج شاخص فورنل الرکر برای آزمون روایی تشخیصی مدل اندازه

  مدیریت بر مبنای ارزش بصیرت رهبری توزیعی مدیریت عالی مدیریت میانی
 مدیریت بر مبنای ارزش 88/0    
 بصیرت 80/0 89/0   
 رهبری توزیعی 80/0 84/0 86/0  
 مدیریت عالی 84/0 83/0 84/0 87/0 

 مدیریت میانی 69/0 65/0 65/0 74/0 80/0

جذر میانگین ، مشخص است 2که در جدول  طورهمان
هر متغیر پنهان بیشتر از حداکثر  یشدهاستخراجواریانس 

که این  تاسپنهان دیگر  همبستگی آن متغیر پنهان با متغیرهای
گیری روایی تشخیصی مناسب مدل اندازه یکنندهیانب

 است. موردبررسی
بررسی روایی تشخیصی یا واگرای مدل  منظوربههمچنین 

از معیار آزمون بار عرضی استفاده شده است؛ طبق ، گیریاندازه

پذیر مربوط رود که متغیرهای مشاهدهانتظار می، این شاخص
بار عاملی بیشتری نسبت به سایر متغیرهای ، ه خاصبه یک ساز

پذیر بر روی سازه مربوط به خود داشته باشند. مشاهده
 گیریهای اندازهبار عرضی کمتری بر مدل، دیگرعبارتیبه

 دیگر داشته باشند.

 .3جدول 

 آموزبر تحقق صدای دانش مؤثرجدول شاخص بار عرضی عوامل 
  مدیریت بر مبنای ارزش بصیرت هبری توزیعیر مدیریت عالی مدیریت میانی

69/0 71/0 61/0 71/0 92/0 Q1 
69/0 61/0 68/0 62/0 92/0 Q2 
51/0 70/0 41/0 61/0 90/0 Q3 
63/0 72/0 52/0 68/0 91/0 Q4 
57/0 65/0 50/0 70/0 91/0 Q5 
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  مدیریت بر مبنای ارزش بصیرت هبری توزیعیر مدیریت عالی مدیریت میانی
62/0 67/0 67/0 92/0 52/0 Q6 
69/0 70/0 70/0 91/0 74/0 Q7 
53/0 69/0 59/0 91/0 49/0 Q8 

52/0 74/0 89/0 62/0 72/0 Q9 
71/0 64/0 91/0 59/0 65/0 Q10 
73/0 75/0 89/0 57/0 71/0 Q11 
54/0 66/0 87/0 69/0 61/0 Q12 
75/0 57/0 92/0 65/0 69/0 Q13 
75/0 62/0 91/0 55/0 74/0 Q14 
64/0 49/0 90/0 52/0 64/0 Q15 
75/0 55/0 90/0 70/0 65/0 Q16 
73/0 52/0 86/0 76/0 68/0 Q17 
69/0 65/0 89/0 72/0 46/0 Q18 
57/0 69/0 91/0 77/0 55/0 Q19 
79/0 76/0 86/0 67/0 53/0 Q20 
68/0 47/0 90/0 71/0 72/0 Q21 
74/0 62/0 89/0 75/0 55/0 Q22 
50/0 63/0 92/0 57/0 49/0 Q23 
68/0 58/0 91/0 62/0 55/0 Q24 
71/0 71/0 90/0 62/0 63/0 Q25 
67/0 91/0 71/0 69/0 75/0 Q26 
72/0 88/0 59/0 76/0 75/0 Q27 
65/0 81/0 76/0 72/0 75/0 Q28 

90/0 63/0 68/0 61/0 68/0 Q29 
82/0 61/0 62/0 64/0 59/0 Q30 
87/0 68/0 70/0 69/0 63/0 Q31 

 

تمام متغیرهای ، مشخص است 3که در جدول  طورهمان
بار عاملی بیشتری روی متغیر مکنون مربوط به ، پذیرمشاهده

فت گ توانمیلذا با توجه به شاخص بار عرضی ، خود را دارند
گیری از روایی تشخیصی مناسبی برخوردار که این مدل اندازه

 است.
نخست الزم است تا روایی ، تأییدیدر روند تحلیل عاملی 

 قرار گرفته تا مشخص شود نشانگرهای موردمطالعهسازه 
های مرد نظر خود از دقت گیری سازهبرای اندازه شدهانتخاب

الزم برخوردار هستند. به این شکل که بار عاملی هر نشانگر 
و  05/0در سطح  96/1باالتر از  tبا سازه خود دارای مقدار 

و مثبت باشد. در این صورت این نشانگر  01/0در سطح  58/2
یا صفت مکنون  گیری آن سازهاز دقت الزم برای اندازه

 مرحله اول نام دارد. تأییدیبرخوردار است که تحلیل عاملی 
مشخص  4و جدول  2و  1که در نمودارهای  طورهمان

مناسبی بر متغیر مکنون  بار عاملیها دارای تمامی گویه، است
 tو این بارهای عاملی با توجه به نمره  مربوط به خود هستند

 tمقدار ، دیگرعبارتیبه. باشنددار میمعنی 01/0در سطح 
( در 58/2متناظر با هر بار عاملی بیشتر از مقدار بحرانی آن )

گفت این نشانگرها از  توانمی، درنتیجهاست.  01/0سطح 
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، های مربوط به خودگیری سازهدقت الزم برای اندازه
 برخوردار هستند؛ لذا وارد تحلیل نهایی شدند.

 .1نمودار 

 بر اساس ادراک مدیران آموزصدای دانشتحقق یری گآزمون مدل اندازه
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 .2نمودار 

 آموز بر اساس ادراک مدیرانبر تحقق صدای دانش مؤثرگیری عوامل مربوط به آزمون مدل اندازه tنمرات 
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 .3جدول 

 برای نشانگرهای هر سازه tمقادیر بار عاملی و 
  کد محوری گزینشی کد هاگویه بار عاملی tمقدار  سطح معناداری نتیجه

 هایارزش Q1 92/0 50/81 01/0 نشانگر تأیید
 اخالقی

مدیریت بر 
 هاارزشمبنای 

ادراک مدیران از تحقق 
 Q2 92/0 61/73 01/0 نشانگر تأیید آموزصدای دانش

 Q3 90/0 45/76 01/0 نشانگر تأیید

 Q4 91/0 65/72 01/0 نشانگر تأیید

 Q5 91/0 61/72 01/0 نشانگر تأیید

 بصیرت تفکر استراتژیک Q6 92/0 10/73 01/0 نشانگر تأیید

 Q7 91/0 16/72 01/0 نشانگر تأیید

 Q8 91/0 29/73 01/0 نشانگر تأیید

رشد و توسعه  Q9 89/0 17/69 01/0 نشانگر تأیید
 Q10 91/0 16/72 01/0 نشانگر تأیید کارکنان

 Q11 89/0 46/54 01/0 نشانگر تأیید

 Q12 87/0 48/47 01/0 نشانگر تأیید

 Q13 92/0 37/72 01/0 نشانگر تأیید

 Q14 91/0 14/69 01/0 نشانگر تأیید

 رهبری توزیعی اعتماد Q15 90/0 52/60 01/0 نشانگر تأیید

 Q16 90/0 13/59 01/0 نشانگر تأیید

 Q17 86/0 51/55 01/0 نشانگر تأیید

 Q18 89/0 35/54 01/0 نشانگر تأیید

 Q19 91/0 94/42 01/0 نشانگر تأیید

 جانبههمهحمایت  Q20 86/0 16/47 01/0 نشانگر تأیید

 Q21 90/0 21/73 01/0 نشانگر تأیید

 Q22 89/0 60/50 01/0 نشانگر تأیید

 Q23 92/0 27/51 01/0 نشانگر تأیید

 Q24 91/0 71/69 01/0 نشانگر تأیید

 Q25 90/0 57/63 01/0 نشانگر تأیید

 مدیریت عالی تدوین قوانین Q26 91/0 29/47 01/0 نشانگر تأیید

 Q27 88/0 21/39 01/0 نشانگر تأیید

 مدیریت میانی همکاری Q28 81/0 29/36 01/0 نشانگر تأیید

 Q29 90/0 25/44 01/0 نشانگر تأیید

 Q30 82/0 73/41 01/0 نشانگر تأیید

 Q31 87/0 40/26 01/0 نشانگر تأیید

 
 ،محتوا، از متغیرهای معلم هرکدام، چون در تحقیق حاضر

ر یا نشانگ عنوانبهتوانند ارزشیابی و مدیریت می، فضا، زمان
لذا تحلیل عاملی مرتبه دوم ، آموز عمل کنندابعاد صدای دانش

 (.3انجام شده است )جدول 
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 .3جدول 

 آموزمرتبه دوم برای صدای دانش تأییدینتایج تحلیل عاملی 
2R مقدار  سطح معناداریt سازه بار عاملی 

 مدیریت بر مبنای ارزش 95/0 66/113 01/0 89/0

 بصیرت 93/0 09/98 01/0 85/0

 رهبری توزیعی 91/0 17/88 01/0 84/0

 مدیریت عالی 90/0 92/64 01/0 84/0

 مدیریت میانی 89/0 25/63 01/0 79/0

80/0 
95/0 

94/0 

AVE 

pc 

α 

 
مشخص است و همچنین با  3که در جدول  طورهمان

مقادیر بار عاملی در تحلیل عاملی ، 2و  1توجه به نمودارهای 
متناظر با هر بار  tمقدار ، مطلوب است. از طرفی، مرتبه دوم

و  01/0( در سطح 58/2عاملی بیشتر از مقدار بحرانی آن )
 است 95/0مقادیر پایایی مرکب برابر با ، معنادار است. همچنین

ن . همچنیاستکه خود بیانگر همسانی درونی باالی متغیرها 
بیشتر  50/0که از میزان  گزارش شده 81/0برابر با  AVEمقدار 

ب شود. ضریمی تأییدروایی همگرای مدل نیز  درنتیجهبوده و 
ا با بیین شده یک متغیر مکنون رتعیین ارتباط بین واریانس ت

دهد. مقدار این قرار می موردسنجشمقدار کل واریانس آن را 
تر وبمطل، تربزرگضریب بین صفر تا یک است که مقادیر 

متوسط و ، به ترتیب 67/0و  33/0، 19/0است. مقادیر 
(. با Hensler et al., 2009)شده است توصیف  توجهقابل

. در استو مطلوب  توجهقابل 2Rر مقادی، 6جه به جدول تو
برای کل  (CV Com)شاخص اشتراک با روایی متقاطع ، ادامه

مدل محاسبه گردید. چنانچه این شاخص عددی مثبت را نشان 
گیری از کیفیت الزم برخوردار است. میزان مدل اندازه، دهدمی

گزارش شد که نشان از کیفیت  80/0این شاخص برابر با 
گفت مدل مسیر توانایی  توانمی، درواقع. مطلوب مدل دارد

پذیر )در اینجا متغیرهای مکنون بینی متغیرهای مشاهدهپیش
 سطح اول( از طریق مقادیر متغیر پنهان متناظرشان را دارد.

 گیریبحث و نتیجه

این پژوهش با هدف طراحی و اعتباریابی مدل تحقق صدای 
. نتایج حاصل شده ادراک مدیران انجام شد بر اساسآموز دانش

مدیریت بر مبنای  مؤلفه 5از کدگذاری نشان داد که به ترتیب 
با کد )بصیرت ، اخالقی( هایارزشارزش )با کد گزینشی 

د و رش)رهبری توزیعی ، تفکر استراتژیک( شدهییشناسا
مدیریت عالی ، (جانبههمهاعتماد و حمایت ، توسعه کارکنان

 دهشییشناسابا کد )نی با تدوین قوانین( و مدیریت میا)
بر این اساس  ؛ وهمکاری( در این زمینه مثمر ثمر هستند

الگویی به شرح ذیل طراحی شد: عنصر اول در تحقق صدای 
با کد گزینشی  هاارزشمدیریت بر مبنای آموز دانش
، صدرسعه، اخالقی و با کد باز روحیه گذشت هایارزش
دن و اشتیاق شناخته ای بوارتقای استانداردها و حرفه، تعهد
ای نفوذ گسترده هاارزشرهبری ، James (2014) زعمبهشد. 

 هاارزشکلیدی سازمان دارند. برخی  هایویژگیبر فرآیندها و 
دن عجین ش، رضایت شغلی، رفتار شهروندی، با تعهد سازمانی

، رخستگی کمت، آمادگی برای تغییر و عملکرد، اعتماد، با کار
یادگیری و یکپارچگی ، سازمان -ب فردتناس، عملکرد تیمی

در  آموزاندانشدرگیر کردن  سازمانی ارتباط مثبت دارند.
فرصتی برای ، آموزها و شنیدن صدای دانشگیریتصمیم

دانش ، اعتقادات، هاارزشیابی و دروناکتشاف ، خوداندیشی
 آموزدانشصدای خواهد شد و زمانی که ایده  و تجربه قبلی

 سویهبراهی ، تغییر است کنندهیینتع، مبتالبه هایزمینهدر 
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صدای ، Mitra (2008)به باور  کهچنانپیشرفت مدرسه است. 
 برای بهبود مدارس است کنندهتعییناقدامی  عنوانبهآموز دانش

مدیر است. بصیرت با کد گزینشی  بصیرت، که نیاز این امر
نگری جانبههمه، اندازتفکر استراتژیک و با کد باز داشتن چشم

و استقبال از تغییرات عنصر دوم برای تحقق و تقویت صدای 
 به نیاز موفق از جانب مدیران شناخته شد. مدیریت آموزدانش

دارد چنانکه  عملکرد و استراتژی، اهداف بین واضحی پیوند
Mansfield (2015) ،آموزدانشصدای  باال بردنگوید: می 

مدیران تواند می بخشی از اصالحات آموزشی عنوانبه
اهداف و ، مأموریتو همسو کردن  تجدیدنظردر آموزشی را 

 همچنین تمرکز بیشتر بر عدالت. تشویق کند خود هایفعالیت
یک کاتالیزور برای تغییر  عنوانبهآموز صدای دانششنیدن و 

 وزانآمدانشروابط بین ، در مدارس و برای بهبود برنامه درسی
، لممعتربیت، زآموارزیابی دانش، زشتدریس و آمو، معلمینو 

. با وجود کندعمل می، و مدیریت مدرسه آموزدانشراهنمایی 
چگونگی ، انداز مدرسهچشم داشتننگهنیاز به روشن 

مهم است و این بحث بسیار برجسته و مهم است.  گیریتصمیم
دموکراتیک باید در این زمینه لحاظ گردد.  گیریتصمیمفرایند 

هایی را فراهم کند تا مشارکت مدنی ه باید فرصتمدیر مدرس
در مدرسه محقق شود و با ایجاد چنین استراتژی و شرایطی 

های خود را بروز و اجرا نماید و تواند ایدهاست که معلم می
اجازه مدیری شرط الزم برای تحقق این امر است و این مهم 

 صرگردد که عنمحقق می  شدهیعتوزرهبری  هایموقعیتدر 
و  آموز است. به باور آریانفرسوم در تقویت صدای دانش

ر مثبتی ب تأثیر، رویکرد رهبری توزیعی، (1391) همکاران
ز رفتارهای شهروندی در وبهبود احساس خودکارآمدی و بر

 یتوسعه برنامه، تحقق این امر که در مسیر میان معلمان دارد
 و معلمان تفکر توسعه در باال کیفیت با و ای مداومحرفه

دارد  مهمی یادگیری نقش و آموزش امر در آنان اثربخشی
(Levin, 2014.) آموز تحقق صدای دانش منظوربه روازاین

 هایاستاندارد از پیروی بر عالوه اهداف یادگیری به دستیابی
 ،ای معلمان را به روشی کاراحرفه تخصص و مهارت، آموزشی

 ملزم را خود باید شیآموز هاینظام همه که وظایفی است از
سازند و معلم باید در این زمینه آموزش و  آن اجرای به

عه با رشد و توس عنصر رهبری توزیعی ؛ کهروزرسانی شودبه
آموزش ، خرد جمعی افزارنرمگیری از کارکنان از طریق بهره

 و اقدام پژوهی برای تحقیق از استفاده، و خالقیت مسئلهحل 
مر عملکرد و یادگیری در فرآیند ارزیابی مست، معضالت حل

ی دیگر در امر رهبری گردد. گزینهمشارکتی حاصل می
آموز برای مدل تحقق صدای دانش .بحث اعتماد است، توزیعی

معلم باید اعتماد محور باشد. اساس هر کاری از اعتماد متقابل 
گیرد. اگر در یک فعالیت یکی از طرفین در تعامل با نشأت می
گردش کار و ، اعتمادی رفتار نمایدبی اسبر اسدیگری 

مندی افراد کاهش یافته و از آن رضایت ترمهماطالعات و 
کا ات، افت حاصل خواهد شد. اعتماد از طریق اختیار درنتیجه

 رویی و ایجاد فضایگشاده، اقدام مسئوالنه، به صالحیت معلم
گردد. نتایج پژوهش پذیری حاصل میباز و مثبت و انعطاف

 ؛ ونیز گواه همین مطلب است، (1399) و همکاران بادر
 ،دیگر در اجرایی شدن این رهبری کنندهتبیینعامل  درنهایت
است که از طریق آزادی عمل معلمان در  جانبههمهحمایت 

انتخاب و تولید محتوای آموزشی و به اقتضا برخورد کردن با 
 عرفیم، محیط کاری آرام و شاداب، زمان تدریس و ارزشیابی

معلمان خالق و نوآور به اداره و سطوح مدیریتی فرادست و 
 گردد.تشویق مادی و معنوی محقق می

 ابعالی  در دو سطحمدیریت ، آموزدر تحقق صدای دانش
برای مدارس و معلمان و  پذیرانعطافقوانین و مقررات 

با فراهم میانی  مفید؛ و روزرسانیبهحضوری و  هایکالس
رای سریع اردوهای علمی و تفریحی به آوردن شرایط اج

ازهای نی تأمینهای دیگر برای دتشخیص معلم و ارتباط با نها
اذعان داشت  توانمیتواند مثمر ثمر باشد. لذا می مدرسه

و همکاران  Mitraپژوهش حاضر با مطالعات  هاییافته
(2012) ،Cook- sather (2019) ، شهرابی فراهانی و همکاران
 تأثیرمبنی بر ، (1399اعیلی و عزیزی )( و اسم1399)

راتژیک تفکر است، ساختار باز، مشارکتی و اعتماد گیریتصمیم
 ،آموزو تقویت صدای دانش از راهکارهای مدیریتی در تحقق

 هماهنگ و همسو است.
آموز در مدرسه خواستار تجربه کردن و یادگیری دانش

و  قادینتتفکر خالق و ا، حل مسئله، مبتنی بر فعالیت است



 

 

    20 ص    ... تحقق مدل اعتباریابی و طراحی | همکاران و محمدی

  1400تابستان   | 53 شماره | 15 دوره | آموزشی های نظام در پژوهش علمی نشریه   

یادگیرنده  وپرورشآموزشدهد که زمانی روی می، یادگیری
برای نیل به این   .مشارکتی و فردی باشد، اصیل، فعال، محور

انه گراییک تغییر پارادایم در اجرای راهبردهای ساخت، مقصود
ظار آموزشی انت اندرکاراندستاز معلمان و ، بنابراین؛ استنیاز 
آموزشی و  هاینظریهزیربنای  سیشنامعرفترود تا از می

گرایی ساختن .آگاه باشند، پیامدهای آن برای فرایند یادگیری
د. دار تأکیدیادگیری  هایمحیطبیشتر بر ایجاد و طراحی 

 مبتنی بر تکالیف، مشارکتی، محور آموزدانشکه  هاییمحیط
باشد و با تصورات شناخت  ایزمینهاصیل و ارزشیابی 

پذیری شناختی و کارآموزی انعطاف، پیوندیآموزش ، موقعیتی
که از  هانظریهیکی از این  .شناختی همخوانی داشته باشد

 .پذیری شناختی استپذیرد انعطافمی تأثیرگرایی ساختن
پذیری شناختی متضمن آموزش مبتنی بر رویکرد انعطاف

گیرندگان دانش خود را یاد، فرایندهای پویایی است که طی آن
 دارای اهمیت (یادگیری )و نه تدریس، در این فرایند سازند.می

 دهشیینتعهای از پیش تحمیل ساخت، است. نقش تدریس
 هایدگاهدیبلکه تسهیل فرایند یادگیری سازنده است. ، نیست

 نگرش، ی یادگیریتجربهبرای  الزمجدید در ایجاد شرایط 
محور را  یادگیری یادگیرنده هایمحیطمحور و  آموزدانش

اید یادگیری ب هایمحیط، کنند. برای حصول این امرتوصیه می
تدارک دیده شوند  ایگونهبهتوسط معلمان و طراحان آموزشی 

 .را پشتیبانی کنند آموزاندانشکه ساخت دانش توسط 
برای اشاره به  آموزگفت صدای دانش توانمی درنهایت

ران مدی ،نظرانصاحبکه از طریق آن شود فرایندی استفاده می
و از نظرات  دهندگوش می آموزدانشی خواستهبه  و معلمان

نوعی دانش خام برای تحقیق یا  عنوانبهاندازها چشمدر  هاآن
نوعی همکاری است در تحقیقات  ؛ وگیرندبهره می اصالحات

این  گیرنده و راهبر. رهبری آموزشی تصمیمو یا ایجاد تغییرات
اعطای نقش و اختیار بیشتر به جریان در مدارس هستند و با 

 گردد.باعث تحقق این امر می، معلمان
رل و کنت، بینیپیش شرایط قابل ایران در مدارس ازآنجاکه

تحقق این مقدمات در ، شوندهر چیزی ایجاد می، مدیریت
شود ی محقق میزمان ؛ وشرایط رسمی آموزشی دشوار است

 درک کننددم گذاران و عموم مرسیاست، مدیران، معلمانکه 

. برای اجرای ارزش دارد «آموزصدای دانش»اجرای که 
دوباره باید ساختارها را ، آموزدانشصدای  هایتکنیک

 را اتخاذ نمایند که در بطنهایی روش و توصیف و تنظیم کنند
 .دکنمتصل میفرو رود و این دو را وضعیت موجود و ساختار 

موز و بیان آمطالعه حاضر با تعریفی از صدای دانش
، بر محقق شدن آن مؤثرها و شناسایی عوامل مشخصه
فراتر رفتن از وضع موجود و تدوین را به  وپرورشآموزش

آموز یی در زمینه تقویت و تحقق صدای دانشاندازهاچشم
وز آمکند. با توجه به جدید بودن بحث صدای دانشدعوت می

، استپیشنهادهای پژوهشی در این رابطه بسیار گسترده 
آموز و شناسایی ابعاد این موضوع در سطح دانش ازجمله
های سه گروه و ارائه مدلی برسی تطبیقی دیدگاه ؛ ومعلمان

 ی فرهنگ سکوت و آوا درجامع در این زمینه؛ توجه به پیشینه
و پرداختن دارد.  تأملهای متفاوت فرهنگی نیز مجال بافت

ه پرداختن ب، شد همچنین این پژوهش در مقطع ابتدایی انجام
آموز در مقاطع متوسطه اول این بحث و شناسایی صدای دانش

 و دوم نیز پیشنهاد دیگر محققان است.
انجام پذیرفت  1399-1400این پژوهش در سال تحصیلی 

گیری ویروس کرونا بود؛ و مدارس که جهان درگیر همه
شد. محققین در دسترسی به مجازی برگزار می صورتبه

با محدودیت مواجه بودند و چالشی ، معلمین نمونهادارات و 
 بر انجام و اعتباریابی پژوهش بود.

 سپاسگزاری

 اسپبهسپاس بیکران از جناب آقای دکتر غالمرضا ویسی 
ی ایشان در معرفی نمونه آماری و روایی همراهی صمیمانه

 بخش کیفی پژوهش.

 تعارض منافع

 .ندارم منافع تعارض
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