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Abstract
The present study was conducted to identify areas of cooperation and educational interaction
between high schools and faculties of psychology and educational sciences in Tehran using
a qualitative data-based method. The statistical population of the study included all academic
and educational staff and experts who had an executive or scientific background in relation
to the subject of interaction between schools and universities. 26 subjects were selected
through purposive sampling to achieve theoretical saturation. Data were collected through
semi-structured interviews. Coding was used to analyze the interview data. To check the
validity and reliability of the research, the confirmation of the interviewees was used to
control the validity of the research, and in relation to the reliability, the agreement or
concordance between the two coders in coding the four interviews was calculated. The
obtained coefficient of agreement was 0.85, which indicates a high agreement and
compatibility as well as a suitable reliability coefficient. Findings showed that high schools
and faculties of psychology and educational sciences in Tehran can cooperate and interact
with each other in three general areas of participation development, research, and
professional development and 50 minor areas.
Keywords: Faculties of psychology and educational sciences in Tehran, Interaction and
cooperation, Participation development, Research, Secondary schools, Vocational
development.
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 .1دکتری مدیریت آموزشی ،دانشگاه عالمه طباطبایی ،تهران ،ایران
 .2استاد ،گروه مدیریت و برنامهریزی آموزشی ،دانشکدة روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه عالمه طباطبایی ،تهران ،ایران
 .3استادیار ،گروه مدیریت و برنامهریزی آموزشی ،دانشکدة روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه عالمه طباطبایی ،تهران ،ایران
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(تاریخ دریافت1398/05/21 :؛ تاریخ پذیرش)1399/12/02 :

چکیده
پژوهش حاضر به منظور شناسایی زمینههای همکاری و تعامل آموزشی بین مدارس متوسطه و دانشکدههای روان شناسی و علوم تربیتی
شهر تهران و با استفاده از روش کیفی دادهبنیاد انجام گرفت .جامعة آماری پژوهش شامل همة دستاندرکاران و صاحبنظران دانشگاهی
و آموزش و پرورش بود که در ارتباط با موضووو تعامل بین مدارس و دانشووگاهها ،دارای سوواب ة اجرایی یا علمی بودند 26 .نفر از طریق
نمونهگیری هدفمند تا ر سیدن به ا شبا نظری انتخاب شدند .دادهها با م صاحبة نیمه ساختاریافته جمعآوری شد .برای تجزیه و تحلیل
دادههای حاصل از مصاحبه ،از کدگذاری استفاده شد .برای بررسی روایی و پایایی پژوهش ،از تأیید مصاحبه شوندگان برای کنترل روایی
پژوهش بهره گرفته شده است و در ارتباط با پایایی نیز ،توافق یا همخوانی بین دوکدگذار در کدگذاری چهار مصاحبه ،محاسبه شده است.
ضریب توافق بهد ستآمده 0/85 ،بوده که حاکی از توافق و همخوانی باال و نیز ضریب پایایی منا سب ا ست .یافتههای پژوهش ن شان داد
مدارس متوسطه و دانشکدههای روان شناسی و علوم تربیتی شهر تهران میتوانند ،در سه زمینة کلی توسعة مشارکت ،پژوهش ،و توسعة
حرفهای و  50زمینة جزئی با یکدیگر همکاری و تعامل داشته باشند.
واژگان کلیدی :پژوهش ،تعامل و همکاری ،توسعة حرفهای ،توسعة مشارکت ،مدارس متوسطه ،دانشکدههای روانشناسی و علوم تربیتی
شهر تهران.
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مقدمه
رسیدن به قلههای پیشرفت و توسعه در همة ابعاد آن؛ اعم از علمی ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و
اقتصادی ،از بزرگترین دغدغههای ملتها و جوامع گوناگون به ویژه طی چند قرن اخیر بوده است.
عوامل متعددی در توسعة همهجانبة یک کشور نقش ایفا میکنند که آموزش و به تبع آن نظامهای
آموزشی از مهمترین این عوامل محسوب میشوند .نظام آموزشی در ایران نیز نقش تعیینکنندهای
در توسعة کشور بر عهده دارد .کشورهای مختلف جهان از ساختارهای آموزشی متفاوتی برخوردار
میباشند .طبیعتاً ساختارها در هر کشوری بنا بر سیاستها ،برنامهها و اهداف مورد نظر آن کشور
متفاوت است .امروزه ادارة آموزش در ایران بر عهدة دو نظام آموزش و پرورش ،و آموزش عالی
است.
کارآمدی و اثربخشی نظام آموزشی ایران یعنی آموزش و پرورش و آموزش عالی ،تا حدود
زیادی منوط به همسویی و تعامل بین این دو بخش است .به عبارت دیگر ،یکی از ملزومات اصلی
تحقق اهداف نظام آموزشی کشور؛ ارتباط ،تعامل ،همکاری و هماهنگی بین آموزش و پرورش و
آموزش عالی ،یا به طور خاص ،بین دانشگاهها و مدارس است .در این رابطه ،کاردان معتقد است به
نظام آموزش کشور باید در قالب یک منظومه نگریست .در رویکرد منظومهای؛ مقاطع ،بخشها و
خردهنظامهای مختلف به شکل زنده و به هم پیوسته در تعاملند (کاردان در مصاحبه با خورسندی
طاسکوه .)1385 ،وارن )2014( 1نیز معتقد است سازمانهای آموزشی باید برای بهبود برنامهها با
یکدیگر همسو شوند .ارتباطات و تعهد از ابعاد مهم موفقیت در همکاریهای مدرسه و دانشگاه
محسوب میشوند و باید در طول زمان ارتقا یابد .هدف از همکاری ،پاسخگویی هر دو نهاد است.
گویا ،بقا و کارآمدی آموزش عالی و آموزش متوسطه را در گرو شناخت آنها از یکدیگر میداند
و معتقد است که این شناخت فقط از طریق ورود به دنیای واقعی یکدیگر میسر است .برای انجام
پژوهشهای معنادار ،آموزش عالی باید به درون مدارس راه یابد .این تعامل باید پیوسته وجود داشته
باشد (گویا در مصاحبه با خورسندی طاسکوه .)1385 ،در همین زمینه ،جکسون 2و همکارانش
1. Warren
2. Jackson
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( ،)2000به بیانیه جهانی آموزش عالی برای قرن آینده ( )1998اشاره میکنند .در این بیانیه آمده
است که آموزش متوسطه به عنوان یک مقطع آموزش رسمی نمیتواند خود را جزیرهای جدا و
منفک از بدنة اصلی نظام آموزش رسمی بداند .مدارس متوسطه و دانشگاهها به عنوان
خردهسیستمهای اصلی نظام آموزشی باید برای دستیابی به خروجی با کیفیت پیوسته باهم تعامل
داشته باشند .از دیدگاه هالسز )2016( 1نیز ،اجماع فزایندهای در سالهای اخیر پیرامون این موضوع
بوجود آمده است که کیفیت تدریس و یادگیری در مدارس تنها در صورتی میتواند بهبود چشمگیری
یابد که پلهای جدیدی بین نظر و عمل ،یا بین دستاندرکاران و کسانی که آموزشها را برای آنان
فراهم میکنند ،ایجاد شده و تحقیقات علمی و دانشگاهی بیشتری برای پشتیبانی از اقدامات عملی
صورت گیرد.
علی رغم ضرورت همکاری ،ارتباط و تعامل بین آموزش و پرورش (مدارس) و آموزش عالی
(دانشگاهها)؛ شواهد حاکی از ضعف و یا عدم ارتباط بین این دو بخش است .کاردان یکی از
متخصصان و صاحبنظران تعلیم و تربیت کشور معتقد است که میان دو رکن اصلی آموزش رسمی
کشور ،یعنی آموزش متوسطه و آموزش عالی ،رابطة مناسبی وجود ندارد (کاردان در مصاحبه با
خورسندی طاسکوه .)1385 ،خورسندی طاسکوه ( )1385نیز بر این عقیده است که در شرایط کنونی
ارتباط مطلوب و نظاممندی بین آموزش متوسطه و آموزش عالی برقرار نیست .به نظر وی ،نبود
ارتباطات و تعامالت بایسته و مطلوب بین دو رکن اصلی نظام رسمی آموزش کشور ،یعنی آموزش
متوسطه و آموزش عالی را میتوان یکی از اصلیترین چالشهای آموزشی موجود بر شمرد .در همین
راستا ،وی مسألهیابی و ژرفکاوی در زمینة ارتباط بین آموزش متوسطه و آموزش عالی به عنوان دو
رکن اصلی و محوری نظام آموزش کشور را ،یکی از دغدغههای اصلی محققان و صاحبنظران تعلیم
و تربیت دانسته است.
خورسندی طاسکوه ( )1385پس از انجام پژوهشی با عنوان «نظام ارتباطی آموزش در ایران؛
آموزش متوسطه و آموزش عالی با تأملی بر علوم انسانی» ،چنین نتیجهگیری میکند که در شرایط
کنونی ،ارتباط مطلوب و نظاممندی بین آموزش متوسطه و آموزش عالی برقرار نیست .به نظر وی؛
1. Halasz
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نبود ارتباطات و تعامالت بایسته و مطلوب بین دو رکن اصلی نظام رسمی آموزش کشور ،یعنی آموزش
متوسطه و آموزش عالی را میتوان یکی از اصلیترین چالشهای آموزشی موجود بر شمرد .در همین
زمینه ،وی مسألهیابی و ژرفکاوی در زمینة ارتباط بین آموزش متوسطه و آموزش عالی به عنوان دو
رکن اصلی و محوری نظام آموزش کشور را ،یکی از دغدغههای اصلی محققان و صاحبنظران تعلیم
و تربیت دانسته است.
دالیل متعددی موجب شده است تا تعامل و همکاری الزم و مناسبی بین دانشگاهها و مدارس
وجود نداشته باشد .از نظر کاردان؛ یکی از موانع اصلی ،شناخت ناکافی دو نظام از وظایف،
خواستها و ماهیت یکدیگر میباشد .به ویژه اینکه آموزش عالی نسبت به برنامهها وکارکردهای
آموزش متوسطه بیاعتناست و آموزش متوسطه نیز خود را موظف به ارتباط با آموزش عالی نمیداند
(کاردان در مصاحبه با خورسندی طاسکوه .)1385 ،فکری ،گره اصلی را در شناخت زمینههای
ارتباطی و گسترش و تقویت آنها میداند .به نظر فکری ،همکاری در تدوین مواد آموزشی و تألیف
کتابهای درسی،گسترش ارتباط بین مراکز مشاورة دانشگاهها با مراکز مشاورة آموزش متوسطه،
تقویت فرهنگ مطالعه و پژوهش و روحیة پرسشگری در دانشآموزان ،گسترش و تقویت دورههای
کار دانش و علمی کاربردی به ویژه در رشتههای علوم انسانی ،ایجاد و گسترش کانونها و مراکز
مشارکتجویانه برای انجام فعالیتهای علمی ،اجتماعی ،فرهنگی و حرفهای دانشآموزان و
دانشجویان ،میتواند زمینههای همکاری بین دو نظام باشد (فکری در مصاحبه با خورسندی طاسکوه،
.)1385
از نظر اسمیت ،)2009( 1جنبشهای زیادی از جمله جنبش توسعة حرفهای مدارس با هدف
همکاری مدرسه و دانشگاه شکل گرفتهاند که با برقراری ارتباط بین معلمان و متخصصان دانشگاه
در قالب همکاریهای مشارکتی باعث حرکتی بزرگ در اصالحات آموزشی شده است که در آن
شرکا با یکدیگر در راستای بهبود تربیت معلم ،توسعة حرفهای معلمان مجرب ،پیشرفت دانشآموزان
و انجام تحقیقات همکاری میکنند .جوادی نیز ،معتقد است در چندین حوزه ،امکان ارتباط متقابل
بین دو نظام وجود دارد .عمدهترین این موارد شامل همکاری در تربیت معلم ،تدوین کتابهای درسی
1. Smith
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و مرتبط نمودن آموزش متوسطه به آموزش عالی است (جوادی در مصاحبه با خورسندی طاسکوه،
.)1385
از نظر هالسز ( ،)2016دانشگاهها مهمترین منبع دانش جدید منبعث از تحقیقات هستند که این
دانش ،پایه و مبنای دانش حرفهای معلمان را تشکیل داده و از سوی آنها برای حل مشکالت جاری
تدریس در مدارس مورد استفاده قرار میگیرد .بنا به نظر ویلسون ،کالرک و هکمن،)1989( 1
عالیترین هدف همکاریهای بین مدارس و دانشگاهها؛ نوسازی و بازآفرینی نظام آموزشی است .از
نظر والش و بک )2013( 2نیز ،همانطور که مدارس در صدد شناسایی راهبردهای جدیدی برای
تدریس ،رهبری و پشتیبانی از دانشآموزان هستند ،دانشگاهها نیز کشف رویکردهای جدید از درون
نظر و تحقیق و ارزشیابی نوآوریها در عمل را دنبال میکنند .هدف اصلی ،پیوند بین حوزة نظر،
تحقیق و عمل است.
تحقیقات مختلفی در حوزة همکاریهای بین مدارس و دانشگاهها ،در خارج از کشور انجام
گرفته است .بررسی این مطالعات حاکی از آن است که بیشتر این پژوهشها؛ شرایط ،عوامل
تأثیرگذار ،مزایا ،چالشها و موانع همکاری را بررسی شدهاند و کمتر به بررسی زمینههای تعامل و
همکاری پرداختهاند .پژوهشهای انجام گرفته در ارتباط با زمینههای تعامل و همکاری نیز ،تنها
جنبههای خاصی از تعامل و همکاری را بررسی کردهاند .برای نمونه ،تانگ و احمد،)2017( 3
وانروئیج و جانسن ،)2019( 4و کوتی ( ،)2014به جنبههای خاصی از آمادهسازی دانشآموزان برای
ورود به دانشگاه پرداختهاند .در تحقیقات اندک داخلی نیز ،به جنبههای خاصی از تعامل آموزشی
پرداخته شده است .در این تحقیقات ،زمینههای تعامل به طور ویژه بررسی شد .برای نمونه ،در
پژوهش خورسندی طاسکوه ( ،)1385زمینههای تعامل آموزشی بین مدارس و دانشگاهها به طور
خاص بررسی نشده

است.

با توجه به مطالب بیانشده ،تحقق اهداف نظام آموزشی کشور تا حدود زیادی منوط به تعامل و
1. Wilson, Clark & Heckman
2. Walsh & Backe
3. Tong & Ahmad
4. Van Rooij & Jansen
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همکاری بین آموزش متوسطه (مدارس) و آموزش عالی (دانشگاهها) است .در حال حاضر ،ارتباط
مناسبی بین این دو بخش وجود ندارد .برقراری این ارتباط؛ نیازمند شناخت این دو از کارکردها،
وظایف و خواستههای یکدیگر و نیز شناسایی زمینههای همکاری و تعامل بین این دو است .در
همین راستا ،پژوهش حاضر به شناسایی زمینههای همکاری و تعامل آموزشی بین مدارس متوسطه
و دانشکدههای روانشناسی و علوم تربیتی خواهد پرداخت .بنابراین ،در این پژوهش این سؤال
مطرح خواهد شد که مؤلفهها و زیرمؤلفههای تعامل آموزشی بین مدارس متوسطه و دانشکدههای
روانشناسی و علوم تربیتی کدامند؟
روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر در چارچوب رویکرد کیفی و با استفاده از روش دادهبنیاد انجام گرفته است .جامعة
آماری پژوهش شامل کلیة دستاندرکاران و صاحبنظران دانشگاهی و آموزش و پرورش است که
در ارتباط با موضوع تعامل آموزشی بین مدارس و دانشگاهها ،به نوعی دارای سابقة اجرایی یا علمی
بودند .از بین دستاندرکاران و صاحبنظران دانشگاهی  11نفر و از میان دستاندرکاران و صاحبنظران
آموزش و پرورش نیز  15نفر با استفاده از روشهای نمونهگیری هدفمند و گلولهبرفی انتخاب و
مورد مصاحبه قرار گرفتهاند .محقق با انتخاب این تعداد از افراد ،به اشباع نظری در جمعآوری
اطالعات رسیده است.
در این پژوهش ،در راستای کشف اطالعات عمیق به منظور شناسایی زمینههای همکاری و تعامل
آموزشی بین مدارس متوسطه و دانشکدههای روانشناسی و علوم تربیتی شهر تهران ،از مصاحبة
نیمهساختاریافته استفاده شده است .در این نوع مصاحبه ،سؤالها ازقبل طراحی شدهاند و هدف کسب
اطالعات عمیق از مصاحبهشونده است .دلیل استفاده از مصاحبة نیمهساختاریافته این است که در این
روش ،امکان تبادل نظر و همچنین هدایت بحث و موضوع مصاحبه در جهت دستیابی به اهداف
پژوهش وجود دارد .همچنین ،برای کشف و درک بهتر اطالعات ،میتوان سؤاالت دیگری را نیز
مطرح کرد.

برای دستیابی به اهداف پژوهش و بر اساس رویکرد کیفی ،متن مصاحبهها تحلیل محتوا شد .به
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منظور تجزیه و تحلیل دادههای حاصل از مصاحبه ،کدگذاری سهمرحلهای استراوس وکوربین ()1998
شامل کدکذاری باز ،محوری و انتخابی انجام شد .واحد تحلیل در این مطالعه؛ جمالت یا عباراتی
میباشد که اشاره به زمینههای همکاری و تعامل آموزشی بین مدارس متوسطه و دانشکدههای
روانشناسی و علوم تربیتی دارد .متون به دقت مطالعه و به هر جمله یا عباراتی که اشاره به موارد
یادشده داشته است ،کد اختصاص داده شد .در مرحله بعد ،کدهای استخراجی با توجه به نزدیکی و
شباهتها در مقولههای مختلفی دستهبندی شدند .تعیین و نامگذاری مقولهها نیز بر اساس اصطالحات
تکنیکی و تخصصی موجود در پیشینه یا زبانی که توسط مصاحبهشوندگان به کار میرفت ،انجام گرفته
است.

برای بررسی روایی مقولههای استخراجشده ،عالوه بر تعامل عمیق و طوالنی از تأیید اعضا و
مشارکتکنندگان و شیوة تلفیق یا همسوسازی دادهها استفاده شده است .کرسول ( ،)2009پیشنهاد
میکند که برای بررسی روایی از بررسی توسط اعضاء استفاده کنید .برای این کار ،گزارش نهایی یا
توصیفها و مضامین خاص را به شرکت کنندگان برگردانید و مشخص کنید که آیا شرکتکنندگان
درستی نتایج را مورد تأیید قرار میدهند؟ )کرسول .)1391 ،در این مطالعه ،در طول انجام مصاحبه،
برداشتهای محقق با مصاحبهشوندگان کنترل میشد تا احتمال هر گونه سوء برداشتی از صحبتهای
آنها مرتفع شود .در پایان نیز خالصهای از مصاحبه به افرادی که مورد مصاحبه قرار میگرفتند
برگردانده میشد تا نسبت به تأیید یا اصالح آن اظهار نظرکنند .بنابراین ،از تأیید مصاحبهشوندگان
برای کنترل روایی پژوهش بهره گرفته شده است .در ارتباط با پایایی نیز ،از روش توافق یا همخوانی
بین دو نفر استفاده شده است .به همین منظور ،چهار مصاحبة انجامگرفته در اختیار یکی از متخصصان
قرار داده شد و کدگذاری توسط این فرد انجام گرفت .پس از انجام این کار ،همخوانی بین دوکدگذار
محاسبه شد .ضریب توافق بهدستآمده از دوکدگذار  0/85است که حاکی از توافق و همخوانی باال
و نیز ضریب پایایی مناسب است.
یافتههای پژوهش
پس از تحلیل محتوای مصاحبهها و کدگذاری آنها 50،زمینه برای همکاری و تعامل بین مدارس
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متوسطه و دانشکدههای روانشناسی و علوم تربیتی شناسایی شده است .این زمینهها در  3بعد و 9
مقوله دستهبندی شدهاند که در ذیل به شرح آنها پرداخته خواهد شد:
 .1توسعة مشارکت

بر اساس نظرات مصاحبهشوندگان ،یکی از ابعاد یا محورهای اصلی که مدارس متوسطه و
دانشکدههای روانشناسی و علوم تربیتی میتوانند با هم همکاری و تعامل داشته باشند ،توسعة
مشارکت است .با توجه به پاسخهای مصاحبهشوندگان 23 ،کد در ارتباط با این بعد شناسایی و
استخراج شده است .این کدها در سه مقولة بسترسازی ،روشها و راهکارها ،و طراحی و ارزیابی
دستهبندی شدهاند.
مقولة بسترسازی دارای  11کد یا زمینه برای همکاری و تعامل است .زمینههای همکاری و تعامل
در مقولة بسترسازی شامل توسعه و تقویت فرهنگ همکاری ،ایجاد کانالهایی برای به اشتراک
گذاشتن اطالعات ،برقراری سیستم ارتباطی ،شناسایی موانع همکاری و تالش در جهت رفع این
موانع ،توانمندسازی افراد ،ایجاد انگیزه و ترغیب افراد به همکاری ،تشویق و قدردانی از افراد ساعی
و کوشا ،ایجاد نگرش و باور مثبت نسبت به همکاری ،تقویت اعتماد طرفین نسبت به همدیگر،
شناسایی ظرفیتهای همکاری ،و تقویت مسئولیت و تعهد مدارس و دانشکدهها نسبت به همدیگر
است.
در ارتباط با زمینههای تعامل و همکاری در حوزة بسترسازی ،یکی از مصاحبهشوندگان معتقد
است که مشارکت و همکاری در هر زمینه و حوزهای با موانع و مشکالتی روبهرو است .به ویژه در
جاهایی که مشارکت و همکاری هنوز خوب شکل نگرفته است .طبیعی است در چنین شرایطی تنوع
و فراوانی موانع و مشکالت بیشتر است .مدارس و دانشکدهها میتوانند با همکاری و تعامل با
یکدیگر موانع را شناسایی و برای رفع آنها ،چارهاندیشی کنند .مصاحبهشوندة دیگری بیان میکند
«مدارس و دانشکدهها و یا به عبارت دیگر استادان و معلمان و کارکنان مدرسه ،هر کدام دارای
توانمندیها و پتانسیلهایی هستند .در اینجا آن چیزی که مطرح است این است که کدام یک از
توانمندیها میتواند برای طرف مقابل مثمر ثمر باشد .برای ایجاد یک همکاری مطلوب ،باید اینها
شناسایی شود .این که هر کدام از طرفین همکاری چه کمکی میتواند به طرف مقابل داشته باشد».
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روشها و راهکارها ،دومین مقوله مربوط به بعد توسعة مشارکت است .تقدیر و قدردانی از
معلمان و اساتید و نیز دانشجویان و دانشآموزان به صورت مشارکتی ،تأسیس دفاتر همکاری،
برگزاری کنفراسها و همایشهای مشترک ،و عضویت و مشارکت کارکنان ممتاز مدارس در گروهها
و شوراهای دانشکده؛  5زمینة همکاری و تعامل بین مدارس و دانشکدهها در این مقوله است .در
همین زمینه ،یکی از مصاحبهشوندگان معتقد است که در دانشکدهها ،گروهها و شوراهای مختلفی
وجود دارند .بسیاری از موضوعات مورد بررسی در این گروهها نیز ،مسائل و موضوعات مرتبط با
مدرسه است .در مدارس نیز مدیران و معلمانی حضور دارند که در این زمینهها از تجربه ،حتی دانش
باالیی برخوردارند .دانشکدهها میتوانند از این افراد در گروهها و شوراها استفاده کنند.
سومین مقولة مربوط به بعد توسعة مشارکت ،طراحی و ارزیابی است .بر اساس نتایج به دست
آمده ،این مقوله دارای  7زمینة همکاری و تعامل بین مدارس و دانشکدهها است .در همین رابطه،
مدارس و دانشکدهها میتوانند در زمینة تعیین چشمانداز و اهداف مشترک ،تعیین اولویتهای
مشترک ،تدوین برنامهها و طرحها ،تعیین سازوکارهای مناسب ارزیابی ،تأمین منابع مالی ،طراحی
ساختار و فرایندهای مناسب همکاری و ارزیابی از فرایندها و نتایج؛ با یکدیگر تعامل و همکاری
داشته باشند.
در ارتباط با همکاری و تعامل در زمینة طراحی و ارزیابی ،یکی از مصاحبهشوندگان معتقد است
که اگر قرار باشد همکاری و تعاملی بین مدارس و دانشکدههای روانشناسی و علوم تربیتی انجام
گیرد ،میبایست بر اساس اهداف یعنی به منظور دستیابی به اهدافی صورت گیرد .اگر چه هر یک
از طرفین همکاری ممکن است اهدافی را از همکاری دنبال کنند ولی مطلوب آن است که مدارس
و دانشکدهها اهداف مشترکی از همکاری و تعامل داشته باشند و چه بهتر که این اهداف نیز با تعامل
با یکدیگر مشخص شوند.
 .2پژوهش

یکی دیگر از ابعاد یا محورهای اصلی تعامل و همکاری بین مدارس و دانشکدهها ،پژوهش است.
برای بعد پژوهش 15 ،کد یا زمینة همکاری و تعامل شناسایی و استخراج شده است .این کدها در
سه مقولة حمایت و پشتیبانی ،گروههای پژوهشی و فعالیت علمی دستهبندی شدهاند.
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یکی از مقولههای تعامل و همکاری بین مدارس و دانشکدهها در بعد پژوهش ،حمایت و پشتیبانی
است .با توجه به کدهای استخراجشده 8 ،زمینة همکاری در این مقوله شناسایی شده است .زمینههای
همکاری در این مقوله شامل حمایت و پشتیبانی از فعالیتهای تحقیقاتی معلمان و کارکنان مدارس،
تأسیس و راهاندازی دفاتری در دانشکدهها به منظور ارائة خدمات مشاوره پژوهشی به معلمان و
کارکنان ،برگزاری دورهها و کارگاههای پژوهشی برای معلمان و کارکنان مدارس ،شناسایی مسائل
و مشکالت مدرسه در قالب عناوین و اولویتهای پژوهشی ،هدایت و اختصاص طرحهای پژوهشی
دانشکدهها و پایاننامههای دانشجویی به مسائل و مشکالت مدارس ،ارائة نتایج و پیشنهادهای
تحقیقات انجام گرفته در دانشگاه به مدارس ،مشارکت و همکاری معلمان و کارکنان مدارس در
اجرای طرحهای پژوهش استادان در مدارس و مشارکت معلمان و کارکنان مدارس در بهکارگیری و
کاربست یافتههای پژوهشی است.
یکی از مصاحبهشوندگان بر این عقیده است که امروز در وزارت آموزش و پرورش تأکید بر
مهارتها و انجام کار پژوهشی توسط معلمان میشود .در سالهای گذشته اقدامپژوهی بیشتر مطرح
بود و تأکید زیادی بر آن بود .امروزه عالوه بر اقدامپژوهی ،درسپژوهی و روایتپژوهی نیز مورد
توجه قرار گرفته است .با این حال ،معلمان و کارکنان مدرسه آنچنان که شاید و باید در این زمینهها
توانمند نیستند و نیازمند راهنمایی و حمایت هستند .دانشکدهها میتوانند در این زمینه ،مفید و مؤثر
واقع شوند.
دومین مقولة بعد پژوهش ،گروههای پژوهشی است .در ارتباط با این مقوله 3 ،کد شناسایی و
استخراج شده است .عضویت استادان در گروههای پژوهشی مدرسه به عنوان ناظر یا راهنما ،تشکیل
گروههای پژوهشی مشترک بین مدارس و دانشکدهها ،و تشکیل گروههای تحقیقاتی و پژوهشی
مختلف در مدرسه؛  3زمینة همکاری شناساییشده بین مدارس و دانشکدهها در مقولة گروههای
پژوهشی است .در ارتباط با زمینههای همکاری مقولة گروههای پژوهشی ،یکی از مصاحبهشوندگان
معتقد است که عمدة پژوهشهایی که در دانشکدهها و نیز مدارس صورت میگیرد ،موضوعات
مشترک بین این دو است .یعنی این پژوهشها هم به مدارس و هم به دانشکدهها مربوط میشود.
بسیاری از معلمان و کارکنان مدارس نیر عالقمند به همکاریهای تحقیقاتی با استادان هستند .یک راه
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کارآمدسازی و استفاده بهینه از افراد ،تشکیل گروههای پژوهشی مشترک است .در هر زمینه یا رشتهای
میشود یک گروه پژوهشی تشکیل داد و معلمان و استادانی در آن مشارکت کنند.
فعالیتهای علمی ،سومین مقوله تعامل و همکاری بین مدارس و دانشکدهها در بعد پژوهش
است .با توجه به کدهای استخراجشده ،در مقولة فعالیتهای علمی  4زمینة همکاری و تعامل تدوین
شد .زمینههای تعامل و همکاری در این مقوله شامل آزمون و بومیسازی نظریههای تربیتی و
روانشناسی ،تألیف کتاب ،شناسایی ویژگیهای معلمان و مدیران اثربخش ،و نوآوری در زمینههای
مختلف میباشد .در همین زمینه ،یکی از مصاحبهشوندگان بیان میکند که «هم اکنون در مدارس،
معلمان و مدیرانی کار میکنند که به لحاظ تجربی و یا علمی و یا هر دو در سطح باالیی هستند.
گاهاً برخی از معلمان در حوزههایی و به ویژه در زمینة آموزش و تدریس طرحهای نو و ابتکاری
دارند .حتی استادانی هم هستند که با مطالعه و بررسیهای خود به طرحهایی نو در زمینههای مختلف
مربوط به مدرسه رسیدهاند .هر دو گروه برای اینکه کارشان به نتیجة بهتری برسد الزم است در این
زمینه با هم همکاری کنند .در برخی موارد نیز ممکن است فعالیتهای تنها یک گروه هیچ دستاوردی
نداشته باشد».
 .3توسعة حرفهای

سومین بُعد یا محور اصلی تعامل و همکاری بین مدارس و دانشکدهها ،توسعة حرفهای است .با
توجه به پاسخهای مصاحبهشوندگان 12 ،کد در ارتباط با این بعد شناسایی و استخراج شده است.
براساس هر کد نیز ،یک زمینة همکاری و تعامل تدوین شده است .این زمینهها در سه مقولة توسعة
حرفهای معلمان و کارکنان ،توسعة حرفهای استادان ،و توسعة حرفهای کارکنان مدارس و استادان
دستهبندی شدهاند.
توسعة حرفهای معلمان و کارکنان ،اولین مقولة بعد توسعة حرفهای است .این مقولة دربرگیرنده
 6زمینة همکاری و تعامل بین مدارس و دانشکدهها است .برگزاری کارگاهها و دورههای آموزش
ضمن خدمت برای معلمان و کارکنان مدارس ،پشتیبانی از انجمنهای علمی مدرسه ،شرکت معلمان
و کارکنان مداس در همایشها وکارگاههای دانشکدهها ،تبدیل مدارس به سازمانهای یادگیرنده ،و
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اعطای فرصتهای مطالعاتی به کارکنان مدارس؛ شش زمینة همکاری و تعامل در مقولة توسعة
حرفهای معلمان و کارکنان است.
در ارتباط با توسعة حرفهای معلمان و کارکنان ،یکی از مصاحبهشوندگان معتقد است یکی از
زمینه هایی که مدارس و دانشکدهها میتوانند با همدیگر همکاری داشته باشند موضوع توسعة
حرفهای معلمان است .استادان دانشگاه با توجه به این که با علم روز روانشناسی و تعلیم و تربیت
آشنا هستند و خود نیز در حال تدریس و مطالعه هستند ،بهخوبی میتوانند به توسعة حرفهای و
بهروزرسانی دانش و معلومات معلمان کمک کنند .توسعة حرفهای میتواند از طریق دورههای ضمن
خدمت انجام گیرد و استادان دانشگاه میتوانند از طریق این دورهها به معلمان کمک کنند.
دومین مقولة توسعة حرفهای ،توسعة حرفهای استادان است .این مقوله دارای دو زمینة همکاری
و تعامل است .تحلیل نظری از تجربیات تربیتی معلمان ،و استفاده از معلمان و کارکنان توانمند و
شاخص برای حضور در کالسهای دانشگاه و انتقال تجربیات ،دو زمینة همکاری و تعامل در این
مقوله است .در ارتباط با این زمینهها ،یکی از مصاحبهشوندگان عنوان میکند که «درست است که
در زمینة توسعة حرفهای ،بیشتر این استادان هستند که به توسعة حرفهای معلمان کمک میکنند .در
حقیقت ،انتظار هم همین است .ولی معلمان و کارکنان نیز میتوانند به استادان کمک کنند .معلمان
و کارکنان در مدارس به صورت مستقیم درگیر موضوعات و مسائل هستند ،در حالی که استادان
صرفاً در دانشگاه و کالسهای دانشگاه حضور دارند .بنابراین ،ممکن است از آنچه واقعاً در مدارس
میگذرد بیاطالع باشند یا اطالع کافی نداشته باشند .استادان میتوانند با دعوت از معلمان برتر ،از
تجارب آنها استفاده کنند .این تجارب از طریق کتابهای درسی یا کالسهای دانشگاه قابل دستیابی
نیست».
توسعة حرفهای کارکنان مدارس و استادان ،سومین مقولة توسعة حرفهای است .این مقوله هم
توسعة حرفهای استادان ،و هم توسعة حرفهای معلمان و کارکنان مدارس را در برمیگیرد .در ارتباط
با این مقوله 4 ،زمینة همکاری تدوین شده است .تشکیل و پشتیبانی از اجتماعات یادگیری حرفهای،
تشکیل انجمنهای علمی مشترک ،تبادل مستمر تجربیات ،و گردآوری تجارب موفق معلمان برای
استفاده استادان و معلمان؛ چهار زمینة همکاری بین مدارس و دانشکدهها در این مقوله است .در
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ارتباط با این زمینهها ،یکی از مصاحبهشوندگان معتقد است هم کارکنان مدارس و هم استادان ،دارای
تجارب غنی در حوزههای مختلف روانشناسی و آموزش و پرورش هستند .با این حال در عمل،
کمتر تبادل تجربه صورت میگیرد .این تجارب اگر مورد تبادل قرار گیرد ،هم به رشد و توسعة
معلمان و هم استادان دانشگاه کمک خواهد کرد .همکاری در این زمینه نیز میتواند مورد توجه
مدارس و دانشکدهها قرار گیرد.
در یک جمعبندی کلی و نهایی ،میتوان یافتههای پژوهش را در سه بعد و  9مقوله به شرح جدول
 1خالصه کرد.
جدول  .1زمینههای تعامل و همکاری بین مدارس و دانشکدههای روانشناسی و علوم تربیتی

کد

کد

منتخب

محوری

کد باز
توسعه و تقویت فرهنگ همکاری و مشارکت
ایجاد کانالهایی برای به اشتراک گذاشتن اطالعات
برقراری سیستم ارتباطی بین مدارس و دانشکدهها
شناسایی موانع همکاری و تالش در جهت رفع این موانع

بسترسازی

توانمندسازی افراد در راستای افزایش و بهبود تعامل و همکاری
ایجاد انگیزه و ترغیب افراد به همکاری و تعامل

توسعه مشارکت

تشویق و قدردانی از افراد ساعی و کوشا در همکاری و تعامل
ایجاد نگرش و باور مثبت نسبت به همکاری و تعامل
تقویت اعتماد طرفین نسبت به همدیگر
شناسایی ظرفیتهای همکاری و تعامل بین مدرسه و دانشکده
تقویت مسئولیت و تعهد مدارس و دانشکدهها نسبت به همدیگر

روشها و راهکارها

برگزاری مراسمهای تقدیر از معلمان و اساتید به صورت مشارکتی
تاسیس دفاتر همکاری در دانشکدهها و ادارات آموزش و پرورش
برگزاری کنفراسها و همایشهای مشترک
عضویت و مشارکت کارکنان ممتاز مدارس در گروهها و شوراهای دانشکده
قدردانی از دانشآموزان و دانشجویان ممتاز به صورت مشارکتی

شناسایی زمینههای همکاری و تعامل آموزشی بین مدارس متوسطه و دانشکدههای روانشناسی و علوم تربیتی 209  ...

کد

کد

منتخب

محوری

کد باز
تعیین چشمانداز و اهداف مشترک برای همکاری و مشارکت
تعیین اولویتهای مشترک برای همکاری

طراحی و ارزیابی

مشارکت در تدوین برنامهها و طرحهای مشترک
تعیین ساز و کارهای مناسب برای ارزیابی از فرایند و نتایج همکاری
تأمین منابع مالی همکاری و تعامل
طراحی ساختار و فرایندهای مناسب همکاری و تعامل
مشارکت در ارزیابی از فرایندها و نتایج
حمایت و پشتیبانی از فعالیتهای تحقیقاتی و پژوهشی معلمان و کارکنان مدارس
(درسپژوهی ،اقدامپژوهی و غیره)
تأسیس و راهاندازی دفاتری در دانشکدهها به منظور ارائة خدمات مشاورة
پژوهشی به معلمان و کارکنان

حمایت و پشتیبانی

برگزاری دورهها و کارگاههای پژوهشی برای معلمان و کارکنان مدارس
شناسایی مسائل و مشکالت مدرسه در قالب عناوین و اولویتهای پژوهشی
هدایت و اختصاص طرحهای پژوهشی دانشکدهها و پایاننامههای دانشجویی به
مسائل و مشکالت مدارس
ارائة نتایج و پیشنهادات تحقیقات انجام گرفته در دانشگاه به مدارس

پژوهش

مشارکت و همکاری معلمان و کارکنان مدارس در اجرای طرحهای پژوهش
استادان در مدارس
مشارکت معلمان و کارکنان مدارس در به کارگیری و کاربست یافتههای پژوهشی

پژوهشی

گروههای

عضویت استادان در گروههای پژوهشی مدرسه به عنوان ناظر یا راهنما
تشکیل گروههای پژوهشی مشترک بین مدارس و دانشکدهها
تشکیل گروههای تحقیقاتی و پژوهشی مختلف در مدرسه

فعالیتهای علمی

فعالیتهای علمی

آزمون و بومیسازی نظریههای تربیتی و روانشناسی توسط استادان در مدارس
(پیوند نظر با عمل)
تألیف کتاب با مشارکت و همکاری هم
مطالعه و شناسایی مهارتها و ویژگیهای معلمان و مدیران اثربخش
نوآوری در زمینههای مختلف (تدریس ،ارزشیابی و غیره)
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کد

کد

منتخب

محوری

کد باز
حمایت و پشتیبانی از تشکیل و فعالیت انجمنهای علمی در مدرسه

معلمان و کارکنان

شرکت معلمان و کارکنان مداس در همایشها ،کنفرانسها و کارگاههای
دانشکدهها
تبدیل مدارس به سازمانهای یادگیرنده
تدارک برنامهها و برگزاری دورههای آموزش ضمن خدمت
برگزاری کارگاههای آموزشی برای معلمان و کارکنان مدارس

استادان

توسعة حرفهای

اعطای فرصتهای مطالعاتی به کارکنان مدارس
تحلیل نظری از تجربیات تربیتی معلمین
استفاده از معلمان و کارکنان توانمند و شاخص برای حضور در کالسهای
دانشگاه و انتقال تجربیات

استادان

کارکنان مدارس و

تشکیل و پشتیبانی از اجتماعات یادگیری حرفهای یا گروههای یادگیری
تشکیل انجمنهای علمی مشترک بین دانشکدهها و مدارس
تبادل مستمر تجربیات بین کارکنان مدارس و استادان دانشکدهها
گردآوری تجارب موفق معلمان برای استفاده استادان و معلمان

بحث و نتیجهگیری
این پژوهش با رویکردی کیفی و با استفاده از روش دادهبنیاد و به منظور شناسایی زمینههای همکاری
و تعامل بین مدارس متوسطه و دانشکدههای روانشناسی و علوم تربیتی شهر تهران انجام گرفته
است .به همین منظور ،با  11نفر از دستاندرکاران و صاحبنظران دانشگاهی و  15نفر از
دستاندرکاران و صاحبنظران آموزش و پرورش ،مصاحبه انجام گرفته است .نتایج به دست آمده
نشان میدهد که تعامل و همکاری مدارس و دانشکدههای روانشناسی میتواند در  3بعد 9 ،مقوله و
 50زمینه به شرح ذیل انجام

گیرد:

 .1توسعه مشارکت

اولین بعد تعامل و همکاری بین مدارس و دانشکدههای روانشناسی و علوم تربیتی ،توسعة مشارکت
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است .این بعد دربرگیرندة  23زمینة همکاری و تعامل در سه مقولة بسترسازی ،روشها و راهکارها،
و طراحی و ارزیابی است .از نظر برخی مصاحبهشوندگان؛ مدارس و دانشکدهها میتوانند در زمینة
فراهم کردن بسترهای همکاری و تعامل ،با یکدیگر همکاری داشته باشند .به اعتقاد این
مصاحبهشوندگان ،در حال حاضر ،بسترهای مناسب برای همکاری و تعامل بین مدارس و دانشکدهها
وجود ندارد .مدارس و دانشکدهها میتوانند در تعامل و همکاری با یکدیگر ،اقدام به تقویت فرهنگ
همکاری کنند ،به بررسی موانع همکاری و تالش در جهت رفع این موانع بپردازند.
بر اساس نتایج؛ مدارس و دانشکدههای روانشناسی و علوم تربیتی میتوانند در تعامل و همکاری
با یکدیگر ،ظرفیتهای همکاری را شناسایی ،اعتماد طرفین نسبت به همدیگر را تقویت کرده ،و
ضمن ایجاد نگرش مثبت نسبت به همکاری و تعامل ،افراد را به همکاری تشویق و در آنها ایجاد
انگیزه کنند .مدارس و دانشکدهها همچنین ،میتوانند افراد ساعی در امر همکاری را تشویق کرده و
مسئولیت و تعهد مدارس و دانشکدهها نسبت به همدیگر را تقویت کنند .توانمندسازی افراد در
راستای افزایش همکاری ،برقراری یک سیستم ارتباطی و ایجاد کانالهایی برای به اشتراک گذاشتن
اطالعات ،از جمله اقدامات دیگری است که مدارس و دانشکدهها میتوانند به صورت مشارکتی
برای توسعة مشارکت انجام دهند.
در پیشینة پژوهش ،از بسترسازی و زمینههای مربوط به آن بیشتر به عنوان شرایط یک همکاری
اثربخش یاد شده است .برای مثال ،در ارتباط با فرهنگ مشارکت ،هنری 1و همکاران (،)2002
طراحی و اجرای اثربخش همکاری و استمرار آن را بدون ایجاد یک فرهنگ مشارکت ،امکانپذیر
نمیدانند .از نظر آپالوت – اکروت و ببیای )2014( 2نیز ،مهمترین عنصر همکاریهای موفق ،ایجاد
یک فرهنگ مشارکت است .اسمدلی )2001( 3به موضوع نگرش و دیدگاههای افراد درگیر مشارکت
اشاره میکند و آن را عاملی مهم در موفقیت همکاری میداند.
1. Henry
2. Opolot – Okurut & Bbuye
3. Smedley
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تقویت اعتماد به عنوان یکی دیگر از ویژگیهای یک همکاری اثربخش ،مورد توجه بسیاری از
صاحبنظران بوده است .از نظر وایت و الیس ،)2004( 1اعتماد و احترام متقابل ،یکی از ویژگیهای
دهگانة الزم برای همکاریها و مشارکتهای اثربخش بین مدارس و دانشگاهها است .نولریف

2

( )2011معتقد است که همکاری نزدیک و توأم با اعتماد میتواند عاملی کلیدی در موفقیت
مشارکتها باشد .مکالگلین و بلک– هاوکینز و مکاینتایر ،)2004( 3به نقش ارتباطات اشاره میکنند
و معتقدند در همکاریهای تحقیقاتی ،ارتباطات نقشی کلیدی ایفا میکند .از نظر هندسکوم ،گو و
وارلی )2014( 4نیز ،ماهیت و کیفیت روابط بین طرفین همکاری ،بسیار تعیینکننده و اهمیت بسزایی
دارد.
دومین مقولة مربوط به بعد توسعة مشارکت ،روشها و راهکارها است .در ارتباط با این مقوله،
مدارس و دانشکدهها میتوانند در برگزاری مراسمهای تقدیر از معلمان و اساتید ،دانشآموزان و
دانشجویان ،و نیز کنفرانسها و همایشهای مشترک با یکدیگر تعامل و همکاری داشته باشند.
کارکنان مدارس میتوانند با عضویت و مشارکت در گروهها و شوراهای دانشکده ،با دانشکدهها
همکاری و تعامل داشته باشند .تأسیس دفاتر همکاری در دانشکدهها و ادارات آموزش و پرورش،
زمینة دیگری برای مشارکت مدارس و دانشکدههاست.
سومین مقوله یا زمینة کلی تعامل و همکاری بین مدارس و دانشکدهها ،طراحی و ارزیابی است.
در این مقوله ،مدارس و دانشکدهها میتوانند در  7زمینه با هم همکاری و تعامل داشته باشند .آنها
میتوانند چشمانداز ،اهداف و اولویتهای مشترکی را تعیین نمایند .برنامهها و طرحها را به صورت
مشارکتی تدوین و سازوکارهای مناسبی را برای ارزیابی از فرایند و نتایج همکاری تعیین کنند.
مدارس و دانشکدهها همچنین ،میتوانند در زمینة تأمین منابع مالی همکاری ،طراحی ساختار و
فرایندهای مناسب همکاری ،و ارزیابی از فرایندها و نتایج؛ با یکدیگر همکاری و تعامل داشته باشند.
از دو مقولة روشها و راهکارها ،و طرحی و ارزیابی ،مقولة طراحی و ارزیابی و زمینههای مربوط
1. Whyte & Ellis
2. Noel Rief
3. McLaughlin, Black-Hawkins & McIntyre
4. Handscomb
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به آن ،مورد توجه بسیاری از محققان و صاحبنظران بوده است .بسیاری از محققان ،دو مرحلة مهم
طراحی و اجرای برنامه را برای ایجاد همکاریهای اثربخش قائل هستند .هنری و همکاران (،)2002
معتقدند اگر چه این احتمال وجود دارد که همکاریها عملکرد نامناسبی در مراحل طراحی و اجرای
برنامه داشته باشند ،اما اساساً تنها همکاریهای موفق حایز این دو مرحله هستند .آنها موفقیت
همکاریها و ماندگاری آنها را به عواملی مانند آگاهی نسبت به اهمیت برنامهریزی ،ارتباط تنگاتنگ
بین مراحل برنامهریزی و اجرای همکاری نسبت میدهند .در همین رابطه ،پیل و واکر،)1995( 1
تعیین اهداف روشن و مشترک را یکی از عناصر اساسی و تأثیرگذار در ایجاد همکاریهای اثربخش
دانستهاند.
مکدونالد و دور ،)2010( 2داشتن چشمانداز مشترک را یکی از عناصر کلیدی دخیل در ایجاد
یک شالودة مطمئن و مستحکم برای همکاریهای موفق میدانند .والش و بک ( )2013معتقدند که
به موازات توسعه چشمانداز و اهداف مشترک ،طرفین باید به طراحی و برنامهریزی ساختارها و
فرایندهای خاص برای پشتیبانی حداکثری از همکاری اقدام کنند .بدین منظور ،آنها باید یک طرح
پیشنهادی با جزئیات کامل دربارة زیرساخت عملیاتی ،شناسایی و تعیین منابع بودجه و تأمین مالی،
و برنامهای برای پیوستگی و تالشها و اقدامات تهیه کنند.
برخی نویسندگان نیز ،ارزشیابی از همکاریها را مطرح کردهاند .والش و بک ( )2013معتقدند
ارزشیابی همکاریها و نتایج و دستاوردهای آن ،یکی از چهار ویژگی اصلی همکاریهای اثربخش
بین مدارس و دانشگاهها است .بنا به نظر آنها ،ارزشیابی میتواند ابزار قدرتمندی برای ایجاد و
تحکیم روابط و تقریب دیدگاهها و دوام و استمرار همکاریها باشد .هندسکوم ،گو و وارلی (،)2014
به زمینة تأمین منابع مالی همکاری و تعامل اشاره میکنند .آنها معتقدند پشتیبانی مالی همچون زمان
یکی از عوامل کلیدی موفقیت همکاریهاست .بیتردید بدون منابع مالی الزم ،هیچ همکاری ختم
به نتیجة مطلوب نخواهد شد .از نظر وایت و الیس ( )2004نیز ،پشتیبانی مالی ،یکی از ده ویژگی
همکاریها و مشارکتهای اثربخش بین مدارس و دانشگاهها است.
1. Peel & Walker
2. MacDonald & Dorr
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 .2پژوهش

دومین بعد همکاری و تعامل بین مدارس و دانشکدهها ،پژوهش است .بعد پژوهش دربرگیرندة 15
زمینة همکاری و تعامل در سه مقولة حمایت و پشتیبانی ،گروههای پژوهشی و فعالیتهای علمی
است.
بر اساس نظرات مصاحبهشوندگان ،مدارس و دانشکدهها میتوانند در ارتباط با حمایت و
پشتیبانی ،در  8زمینه با هم همکاری و تعامل داشته باشند .دانشکدهها میتوانند از فعالیتها تحقیقاتی
مدارس حمایت و پشتیبانی کنند ،به منظور ارائة خدمات مشاورهای به معلمان دفاتری را در
دانشکدهها راهاندازی کنند ،و دورهها و کارگاههای پژوهشی برای آنها برگزار کنند .دانشکدهها
همچنین ،می توانند به شناسایی مسائل و مشکالت مدرسه در قالب عناوین و اولویتهای پژوهشی
بپردازند و طرحهای پژوهشی دانشکدهها و پایاننامههای دانشجویی را به این مسائل و مشکالت
اختصاص دهند .آنها میتوانند نتایج و پیشنهادهای تحقیقات خود را نیز به مدارس ارائة دهند.
مدارس نیز میتوانند در اجرای طرحهای پژوهشی و نیز بهکارگیری و کاربست یافتههای پژوهشی
استادان ،همکاری و مشارکت داشته باشند.
گروههای پژوهشی دومین مقولة بعد پژوهش است .در این مقوله ،مدارس و دانشکدهها میتوانند
در سه زمینه با یکدیگر همکاری و تعامل داشته باشند .مدارس و دانشکدهها میتوانند گروههای
پژوهشی مشترک تشکیل دهند ،و همچنین در تشکیل گروههای پژوهشی مدرسه همکاری داشته
باشند .استادان نیز میتوانند در این گروهها به عنوان ناظر یا راهنما عضویت داشته باشند.
سومین مقولة تعامل و همکاری بین مدارس و دانشکدهها در بعد پژوهش ،فعالیتهای علمی
است .در ارتباط با این مقوله ،مدارس و دانشکدهها میتوانند در  4زمینه با همدیگر تعامل و همکاری
داشته باشند .مدارس و دانشکدهها میتوانند در زمینة نوآوری در حوزههای مختلف مانند تدریس،
و نیز آزمون و بومیسازی نظریههای تربیتی و روانشناسی ،با یکدیگر تعامل و همکاری داشته باشند.
آنها همچنین میتوانند به تألیف کتاب ،و شناسایی مهارتها و ویژگیهای معلمان و مدیران اثربخش
بپردازند.
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بررسی پیشینة پژوهش نشان میدهد یکی از انواع همکاریهای بین مدارس و دانشگاهها،
همکاری تحقیقاتی است .شکلهای محتلفی از همکاریهای تحقیقاتی بین مدارس و دانشگاهها
وجود داشته است که در جدیدترین فرم همکاری ،تحقیقات به صورت مشارکتی بین مدارس و
دانشکدهها انجام میگیرد .در همین زمینه ،گاالسی 1و همکاران ( )2001معتقدند در حالت ایدهآل،
تحقیقات مشارکتی باید با همکاری نزدیک معلمان و محققان و با تمرکز ویژه بر مسائل جاری
مدارس اجرا شوند .از نظر ماتوبا و سرکارآرانی ،)2006( 2مدارس و دانشگاه میتوانند به تسهیم
منابع پرداخته و تحقیقات مشترک اجرا کنند .بنا بر نظر هندسکوم ،گو و وارلی ( )2014نیز ،در این
پارادایم جدید ،معلمان باید بتوانند از نتایج تحقیقات استفاده کنند ،خود قادر به انجام تحقیق باشند،
و نیز در انجام تحقیق دیگران مشارکت کنند.
هالسز ( ،)2016بر این عقیده است که امروزه مدارس و دانشگاهها به مثابة شرکای همسطحی در
نظر گرفته میشوند که به یکدیگر نیاز متقابل دارند و هیچیک از آنها قادر به انجام وظایف و تحقق
مأموریتهای خود به تنهایی و بدون اتکا به دیگری ،بدون استفاده از دانش دیگری و بدون
درگیرکردن و مشارکتدادن دیگری در فعالیتها و فرایندهای خود نیستند .هالسز از تحقیقات
اقدامپژوهی ،به عنوان یکی از همکاریهای تحقیقاتی نام میبرد .ماتوبا و همکاران ( )2004نیز ،ارائة
برنامههای درسپژوهی ،برگزاری کارگاههایی با موضوع قومنگاری ،توسعة تحقیقات مشارکتی دربارة
عمل تدریس ،و برگزاری کارگاههایی دربارةی روشهای درسپژوهی و تحلیل درس را به عنوان
اقدامات مدارس شهر توکای و دانشگاه ناگویا در مشارکت با هم ذکر کردهاند.
تألیف کتاب ،پیوند بین نظر و عمل ،و نوآوری؛ از دیگر زمینههای همکاری بین مدارس و
دانشکدهها در مقولة پژوهش است که در پیشینه نیز به نوعی به آنها اشاره شده است .لوی،)1991( 3
معتقد است دانشگاهها و بهخصوص دانشکدههای علوم تربیتی به این نتیجه رسیدهاند که ارتباط و
تماس نزدیک با مدارس ،برای تولید دانشی که به بهبود وضعیت نظام آموزشی کمک کند ،ضروری
1. Galassi
2. Matoba & Sarkar Arani
3. Lewy
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است .از نظر والش و بک ( ،)2013همکاریهای بین مدارس و دانشگاهها بستر بسیار مناسبی را
برای نوآوری و تحقیق فراهم میکند .والش 1و همکاران ( )2000نیز معتقدند علیرغم چالشهای
بسیاری که در ذات همکاریهای بین مدارس و دانشگاهها وجود دارد ،فرصتهای ارزشمندی نیز
بر آنها مترتب است .در کانون این همکاریها ،موضوع پیوند بین تحقیق (نظر) و عمل قرار دارد.
آنها هسته و کانون اصلی تمرکز بیشتر همکاریهای بین مدارس و دانشگاهها را پیوند و ایجاد پل
بین حوزههای نظر و تحقیق و اجرا و عمل دانستهاند.
 .3توسعة حرفهای

توسعة حرفهای  ،سومین و آخرین بعد تعامل و همکاری بین مدارس متوسطه و دانشکدههای
روانشناسی و علوم تربیتی است .این بعد دربرگیرندة  12زمینة همکاری در سه مقولة توسعة حرفهای
معلمان و کارکنان ،توسعة حرفهای استادان ،و توسعة حرفهای کارکنان مدارس و استادان است.
در ارتباط با مقولة توسعة حرفهای معلمان و کارکنان ،مدارس و دانشکدهها میتوانند در  6زمینه
با هم همکاری و تعامل داشته باشند .دانشکدهها میتوانند از تشکیل و فعالیت انجمنهای علمی در
مدرسه حمایت و پشتیبانی کنند ،به کارکنان مدارس فرصتهای مطالعاتی اعطا کنند ،و کارگاههای
آموزشی برای معلمان و کارکنان مدارس برگزار کنند .مدارس و دانشکدهها همچنین ،میتوانند در
زمینة شرکت معلمان و کارکنان مداس در همایشها ،کنفرانسها و کارگاههای دانشکدهها ،تبدیل
مدارس به سازمانهای یادگیرنده ،و تدارک برنامهها و برگزاری دورههای آموزش ضمن خدمت؛ با
یکدیگر تعامل و همکاری داشته باشند.
توسعة حرفهای استادان ،و توسعة حرفهای کارکنان مدارس و استادان؛ دو مقولة دیگر توسعة
حرفهای است .در زمینه توسعة حرفهای استادان ،دو زمینة همکاری و تعامل شناسایی شده است.
مدارس و دانشکدهها میتوانند زمینههای حضور معلمان و کارکنان توانمند و شاخص را در
کالسهای دانشگاه ،و نیز تحلیل نظری از تجربیات تربیتی معلمین را فراهم کنند .در مقولة توسعة
حرفهای کارکنان مدارس و استادان نیز ،چهار زمینة همکاری و تعامل شناسایی شده است .در ارتباط
1. Walsh
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با این مقوله ،مدارس و دانشکدهها میتوانند در تعامل با یکدیگر ،اجتماعات یادگیری حرفهای و نیز
انجمنهای علمی مشترک تشکیل دهند .کارکنان مدارس و استادان دانشکدهها نیز میتوانند تجارب
خود را به طور مستمر مبادله ،و تجارب موفق معلمان را گردآوری کنند.
توسعة حرفهای یکی از مقولههایی است که به عنوان یکی از حوزههای همکاری بین مدارس و
دانشگاهها ،و یا پیامدهای این همکاری ،مورد توجه بسیاری از صاحبنظران و پژوهشگران قرار گرفته
است .از نظر گودلد ،منتل-برملی و گودلد )2004( 1و الدسون -بیلینگز و گومز)2001( 2؛ تربیت و
توسعة حرفهای معلمان ،یکی از حوزههایی است که در گذشته ،بخش اعظم همکاریها و
مشارکتهای بین مدارس و دانشگاهها بر آن تمرکز داشته است .از نظر هالسز ( ،)2016در اکثر
کشورها ،دانشگاهها ضمن فراهمکردن اصلیترین برنامههای تربیت معلم ،نقشی کلیدی در طراحی
و اجرای برنامههای توسعة حرفهای معلمان در جریان فعالیت و خدمت آنها در مدارس ایفا میکنند.
از نظر فاهی )2011( 3نیز ،در برخی همکاریها ،اساتید دانشگاه فرصتهایی را برای توسعة حرفهای
و مشاوره و مربیگری مدیران یا تیمهای رهبری مدارس فراهم میکنند .والش و بک ( )2013نیز
معتقدند مشارکت بین مدرسه و دانشگاه باعث افزایش و نزدیکترشدن رابطة کاری بین این دو
مؤسسه میشود ،معلمان را قادر میکند که از روشها و رویکردهای جدید تدریس استفاده کنند ،و
رشد و توسعة حرفهای معلمان را افزایش میدهد.
توجه به توسعة حرفهای در همکاریهای بین مدارس و دانشگاه در حدی است که برخی
نویسندگان مانند ریکاردز ،)2014( 4بر این باورند توسعة حرفهای معلمان باید یک تالش و اقدام
مشارکتی در چارچوب همکاریهای بین مدارس و دانشگاهها باشد .به عبارت دیگر ،در توسعة
حرفهای معلمان باید هم مدارس و هم دانشگاهها توان ،تخصص و منابع خود را پای کار بیاورند.
ناگفته پیداست تمرکز اصلی برنامهها و سیاستهای توسعة حرفهای باید بر فعالیتهای کالسی
1. Goodlad, Mantle-Bromley & Goodlad
2. Ladson-Billings & Gomez
3. Fahey
4. Rickards
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معلمان قرار داشته باشد و حتم ًا باید که منابع به سمتی هدایت شود که میتواند بیشترین تأثیر را بر
نتایج یادگیری دانشآموزان به همراه داشته باشد.
یادگیری سازمانی ،سازمان یادگیرنده و اجتماعات یادگیری؛ از دیگر زمینههای مرتبط با توسعة
حرفهای است که در پیشینه نیز به نوعی به آنها اشاره شده است .شوتز )2006( 1معتقد است
همکاریهای بین مدرسه و دانشگاه ،ظرفیت و قابلیت مدارس برای یادگیری سازمانی را نیز افزایش
میدهد .یافتههای مطالعة ماتوبا ،شیباتا و سرکارآرانی ( )2007نیز نشان میدهد همکاریهای بین
مدرسه و دانشگاه ،فرصت جدیدی برای کاوشگری ،آموختن و کسب تجربه است و به فراهمکردن
فرصتهای مناسبی برای ایجاد و ارتقای اجتماع یادگیری در مدرسه منجر شده است.
نظام آموزشی هر کشوری نقش تعیینکنندهای در توسعه و پیشرفت آن کشور بر عهده دارد .نظام
آموزشی نیز مستثنا از این قاعده نیست .تحقق اهداف نظام آموزشی نیز تا حدودی زیادی در گرو
ارتباط و تعامل بین بخشهای مختلف این نظام است .شواهد حاکی از آن است که بین دو بخش
نظام آموزشی کشور یعنی آموزش و پرورش ،و آموزش عالی ،ارتباط و تعامل مطلوبی برقرار نیست.
به همین دلیل ،در این مطالعة زمینههای همکاری و تعامل بین مدارس متوسطه و دانشکدههای
روانشناسی و علوم تربیتی مورد مطالعه قرار گرفت .یافتههای این مطالعه میتواند برای برقراری یا
تقویت تعامل و همکاری بین مدارس و دانشکدههای روانشناسی استفاده میشود .در این مطالعه،
زمینههای همکاری و تعامل آموزشی مدارس متوسطه و دانشکدههای روانشناسی و علوم تربیتی به
عنوان نمایندگان این دو زیرنظام بررسی شده است مدارس و دانشکدهها میتوانند از این زمینهها
برای برقراری تعامل و ارتباط با یکدیگر استفاده کنند تعامل و همکاری مدارس و دانشکدهها
موجبات تحقق اهداف نظام آموزشی را بیش از پیش فراهم کرده است.
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