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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 
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زشی بین مدارس متوسطه و های همکاری و تعامل آموشناسایی زمینه

 شناسی و علوم تربیتی شهر تهران: های رواندانشکده

 های یک مطالعة کیفییافته

 4، صمد برزویان3، علی خورسندی طاسکوه2پور، عباس عباس1پورکتایون میدانی

 . دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه عالمه طباطبایی، تهران، ایران1

 ، ایرانتهران ،شناسی و علوم تربیتی دانشگاه عالمه طباطباییروان ةدانشکد، ریزی آموزشینامهگروه مدیریت و بر. استاد، 2

 ، ایرانتهران ،دانشگاه عالمه طباطبایی ،شناسی و علوم تربیتیروانة دانشکد ،ریزی آموزشیگروه مدیریت و برنامه . استادیار،3

 ، ایرانتهران ،دانشگاه عالمه طباطبایی ،شناسی و علوم تربیتیروان ةشکددان ،ریزی آموزشیگروه مدیریت و برنامه . استادیار،4

 (02/12/1399ذیرش: ؛ تاریخ پ21/05/1398)تاریخ دریافت: 

 دهیچک

 یتیترب علوم و شناسیهای رواندانشکده و متوسطه مدارس نیب آموزشی تعامل و یهای همکارنهیزم ییشناسا منظور به حاضر پژوهش
ست با و تهران شهر  یدانشگاه صاحبنظراناندرکاران و دست همة شامل پژوهش یآمار ةجامع. گرفت انجام ادیبنداده یفیک روش از فادها

 قیطر از نفر 26. بودند یعلم ای ییاجرا ةسوواب  یدارا ها،دانشووگاه و مدارس نیب تعامل موضووو  با ارتباط در که بود پرورش و آموزش و
س تا هدفمند یریگنمونه شبا  به دنیر صاحب با هاداده. شدند انتخاب ینظر ا  لیتحل و هیتجز رایب. شد یآورجمع افتهیساختارمهینة م
ستفاده یکدگذار از مصاحبه، از های حاصلداده  ییروا کنترل یبرا شوندگانمصاحبه دییتأ از پژوهش، ییایپا و ییروا یبررس ی. براشد ا

. است دهش محاسبه مصاحبه، چهار یکدگذار در دوکدگذار نیب یهمخوان ای توافق ز،ین ییایپا اب ارتباط در و است شده گرفته بهره پژوهش
ست مناسب ییایپا بیضر زین و باال یهمخوان و توافق از یحاک که بوده 85/0 آمده،دستبه توافق بیضر شان های پژوهشافتهی .ا  داد ن

 ةمشارکت، پژوهش، و توسع ةتوسع یکل ةنیدر سه زم توانند،یم تهران شهر یتیترب علوم و شناسیهای رواندانشکده و متوسطه مدارس
 و تعامل داشته باشند. یهمکار گریکدیبا  یجزئ ةنیزم 50و  یاحرفه

تربیتی  علوم و شناسیهای رواندانشکده متوسطه، مشارکت، مدارس توسعة ای،حرفه پژوهش، تعامل و همکاری، توسعة: واژگان کلیدی
 .شهر تهران
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  مقدمه

سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و علمی، اعم از  ابعاد آن؛ همةپیشرفت و توسعه در های رسیدن به قله

. است ها و جوامع گوناگون به ویژه طی چند قرن اخیر بودهملتهای دغدغهبزرگترین اقتصادی، از 

های تبع آن نظامکنند که آموزش و به یک کشور نقش ایفا می ةجانبهمه ةعوامل متعددی در توسع

ای کنندهنیز نقش تعیین ایرانشوند. نظام آموزشی در آموزشی از مهمترین این عوامل محسوب می

کشور بر عهده دارد. کشورهای مختلف جهان از ساختارهای آموزشی متفاوتی برخوردار  ةدر توسع

هداف مورد نظر آن کشور ها و اها، برنامهباشند. طبیعتاً ساختارها در هر کشوری بنا بر سیاستمی

 عالی آموزش و پرورش، و آموزش نظام دو ةعهد بر ایران در آموزش ادارة . امروزهاستمتفاوت 

 .است

عالی، تا حدود  آموزش و پرورش و یعنی آموزش ایرانکارآمدی و اثربخشی نظام آموزشی 

از ملزومات اصلی به عبارت دیگر، یکی . استبخش  زیادی منوط به همسویی و تعامل بین این دو

تحقق اهداف نظام آموزشی کشور؛ ارتباط، تعامل، همکاری و هماهنگی بین آموزش و پرورش و 

 کاردان معتقد است به . در این رابطه،استها و مدارس یا به طور خاص، بین دانشگاه ،آموزش عالی

 و هابخش اطع،مق ای؛منظومه رویکرد در. نگریست منظومه یک قالب در باید کشور آموزش نظام

 تعاملند )کاردان در مصاحبه با خورسندی در پیوسته هم به و زنده شکل به مختلف هاینظامخرده

 با هابرنامه بهبود های آموزشی باید برای( نیز معتقد است سازمان2014) 1وارن(. 1385، طاسکوه

 دانشگاه و ی مدرسههاهمکاری در موفقیت مهم ابعاد از تعهد و ارتباطات شوند. یکدیگر همسو

 نهاد است. هر دو پاسخگویی همکاری، از هدف یابد. ارتقا زمان طول در باید و شوندمی محسوب

داند یکدیگر می از هاآن شناخت گرو را در متوسطه و آموزش عالی آموزش کارآمدی و گویا، بقا

 انجام برای است. رمیس یکدیگر واقعی دنیای به ورود طریق از فقط شناخت و معتقد است که این

 داشته وجود پیوسته باید تعامل این یابد. راه مدارس درون به باید عالی های معنادار، آموزشپژوهش

همکارانش  و 2(. در همین زمینه، جکسون1385باشد )گویا در مصاحبه با خورسندی طاسکوه، 

                                                           
1. Warren 

2. Jackson 
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کنند. در این بیانیه آمده اشاره می (1998) آینده قرن برای عالی آموزش جهانی (، به بیانیه2000)

 و جدا ایجزیره خود را تواندنمی رسمی آموزش مقطع یک عنوان به متوسطه است که آموزش

 عنوان به هادانشگاه و متوسطه بداند. مدارس رسمی آموزش نظام اصلی ةاز بدن منفک

 تعامل باهم پیوسته کیفیت با خروجی به تیابیباید برای دس آموزشی نظام اصلیهای سیستمخرده

 موضوع این پیرامون اخیرهای سال در ایفزاینده اجماع نیز، (2016) 1هالسز دیدگاه باشند. از داشته

 چشمگیری بهبود تواندمی صورتی در تنها مدارس در یادگیری و تدریس کیفیت که است آمده بوجود

 آنان برای را هاآموزش هک کسانی و اندرکاراندست بین یا عمل، و نظر بین جدیدیهای پل که یابد

 عملی اقدامات از پشتیبانی برای بیشتری دانشگاهی و علمی تحقیقات و شده ایجاد کنند،می فراهم

 گیرد.  صورت

رغم ضرورت همکاری، ارتباط و تعامل بین آموزش و پرورش )مدارس( و آموزش عالی علی

کاردان یکی از . استدو بخش شواهد حاکی از ضعف و یا عدم ارتباط بین این  ها(؛)دانشگاه

 رسمی آموزش اصلی رکن دو میانمتخصصان و صاحبنظران تعلیم و تربیت کشور معتقد است که 

 با مصاحبه در کاردان) ندارد وجود مناسبی رابطة ،عالی آموزش و متوسطه آموزش یعنی کشور،

ه در شرایط کنونی ( نیز بر این عقیده است ک1385) طاسکوه . خورسندی(1385 ،طاسکوه خورسندی

 دنبوت. به نظر وی، نیس برقرار عالی آموزش و متوسطه آموزش بین مندینظام و مطلوب ارتباط

آموزش  یعنی کشور، آموزش رسمی نظام اصلی رکن دو بین مطلوب و بایسته تتعامال و ارتباطات

در همین  شمرد. بر موجود آموزشی هایچالش تریناصلی از یکی توانمی رامتوسطه و آموزش عالی 

 دو عنوان به عالی آموزش و متوسطه آموزش بین ارتباط زمینة در ژرفکاوی و یابیسألهراستا، وی م

 تعلیم نظرانصاحب و محققان اصلی هایدغدغه از یکی ،را کشور آموزش نظام محوری و اصلی رکن

 دانسته است.  تربیت و

نظام ارتباطی آموزش در ایران؛ » وانعن با پس از انجام پژوهشی (1385) طاسکوه خورسندی

کند که در شرایط گیری می، چنین نتیجه«آموزش متوسطه و آموزش عالی با تأملی بر علوم انسانی

ت. به نظر وی؛ نیس برقرار عالی آموزش و متوسطه آموزش بین مندینظام و مطلوب ارتباطکنونی، 

                                                           
1. Halasz 
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آموزش  یعنی کشور، آموزش رسمی نظام اصلی رکن دو بین مطلوب و بایسته تتعامال و ارتباطات دنبو

در همین  بر شمرد. موجود آموزشی هایچالش تریناصلی از یکی توانمی رامتوسطه و آموزش عالی 

 دو عنوان به عالی آموزش و متوسطه آموزش بین ارتباط زمینة در ژرفکاوی و یابیسأله، وی مزمینه

 تعلیم نظرانصاحب و محققان اصلی هایدغدغه از یکی ،را کشور آموزش نظام محوری و اصلی رکن

 دانسته است.  تربیت و

ها و مدارس ده است تا تعامل و همکاری الزم و مناسبی بین دانشگاهشدالیل متعددی موجب 

وظایف،  از نظام دو کافینا شناخت وجود نداشته باشد. از نظر کاردان؛ یکی از موانع اصلی،

 ها وکارکردهایبرنامه به نسبت عالی آموزش اینکه ویژه باشد. بهمی یکدیگر و ماهیت هاخواست

داند نمی عالی آموزش با ارتباط به موظف نیز خود را متوسطه و آموزش اعتناستبی متوسطه آموزش

های زمینه شناخترا در  اصلی گره ،فکری(. 1385، طاسکوه )کاردان در مصاحبه با خورسندی

 تألیف و آموزشی مواد تدوین در همکاریبه نظر فکری،  داند.می هاآن تقویت و گسترش وارتباطی 

 ه،متوسط آموزش مشاورة مراکز با هادانشگاه مشاورة مراکز بین ارتباط گسترش،درسی هایکتاب

 هایدوره تقویت و گسترش، آموزاندانش در پرسشگری روحیة و پژوهش و مطالعه فرهنگ تقویت

 مراکز و هاکانون گسترش و ایجاد انسانی، علوم هایرشته در یژهو به کاربردی علمی و دانش کار

 و آموزاندانش ایحرفه و فرهنگی اجتماعی، علمی، هایفعالیت انجام برای جویانهمشارکت

، طاسکوه همکاری بین دو نظام باشد )فکری در مصاحبه با خورسندیهای زمینه تواندمی دانشجویان،

1385.)  

 هدف با مدارس ایحرفه ةتوسع جنبش جمله از زیادیهای (، جنبش0920) 1از نظر اسمیت

 دانشگاه متخصصان و معلمان بین ارتباط برقراری با که اندگرفته شکل دانشگاه و مدرسه همکاری

 آن در که است شده آموزشی اصالحات در بزرگ حرکتی باعث مشارکتیهای همکاری قالب در

 آموزاندانش پیشرفت مجرب، معلمان ایحرفه ةتوسع معلم، تربیت بهبود راستای در یکدیگر با شرکا

 متقابل ارتباط امکان حوزه، چندین درکنند. جوادی نیز، معتقد است می همکاری تحقیقات انجام و

 درسی هایکتاب تدوین معلم، تربیت در همکاری شامل موارد این ترینعمده. دارد وجود نظام دو بین

                                                           
1. Smith 
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، طاسکوه )جوادی در مصاحبه با خورسندی است عالی آموزش به متوسطه آموزش نمودن مرتبط و

1385.) 

ها مهمترین منبع دانش جدید منبعث از تحقیقات هستند که این (، دانشگاه2016از نظر هالسز )

ها برای حل مشکالت جاری ای معلمان را تشکیل داده و از سوی آندانش، پایه و مبنای دانش حرفه

(، 1989) 1بنا به نظر ویلسون، کالرک و هکمن گیرد.مورد استفاده قرار میتدریس در مدارس 

از  ها؛ نوسازی و بازآفرینی نظام آموزشی است.بین مدارس و دانشگاههای ترین هدف همکاریعالی

طور که مدارس در صدد شناسایی راهبردهای جدیدی برای ( نیز، همان2013) 2نظر والش و بک

 درونها نیز کشف رویکردهای جدید از آموزان هستند، دانشگاهبانی از دانشتدریس، رهبری و پشتی

نظر،  ةکنند. هدف اصلی، پیوند بین حوزها در عمل را دنبال مینظر و تحقیق و ارزشیابی نوآوری

 تحقیق و عمل است.

 انجام کشور از خارج در ها،دانشگاه و مدارس بینهای همکاری ةحوز در مختلفی تحقیقات

 عوامل شرایط، ها؛پژوهش این بیشتر که است آن از حاکی مطالعات این بررسی. است فتهگر

 و تعاملهای زمینه بررسی به کمتر و اندشده بررسی را همکاری موانع و هاچالش مزایا، تأثیرگذار،

 نهات نیز، همکاری و تعاملهای زمینه با ارتباط در گرفته انجامهای پژوهش. اندپرداخته همکاری

 ،(2017) 3احمد و تانگ ،نمونه اند. برایکرده بررسی را همکاری و تعامل از خاصیهای جنبه

 برای آموزاندانش سازیآماده از های خاصیجنبه به ،(2014) کوتی و ،(2019) 4جانسن و روئیجوان

 آموزشی املتع از های خاصیجنبه به نیز، داخلی اندک تحقیقات در. اندپرداخته دانشگاه به ورود

 در نمونه،برای  شد. بررسی ویژه طور به تعاملهای زمینه تحقیقات، این در. است شده پرداخته

 طور به هادانشگاه و مدارس بین آموزشی تعاملهای زمینه ،(1385) طاسکوه خورسندی پژوهش

 .بررسی نشده است خاص

حدود زیادی منوط به تعامل و  شده، تحقق اهداف نظام آموزشی کشور تابا توجه به مطالب بیان

                                                           
1. Wilson, Clark & Heckman 

2. Walsh & Backe 

3. Tong & Ahmad 

4. Van Rooij & Jansen 
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است. در حال حاضر، ارتباط  (هادانشگاه) عالی آموزش و متوسطه )مدارس( همکاری بین آموزش

مناسبی بین این دو بخش وجود ندارد. برقراری این ارتباط؛ نیازمند شناخت این دو از کارکردها، 

. در استو تعامل بین این دو همکاری های یکدیگر و نیز شناسایی زمینههای وظایف و خواسته

همکاری و تعامل آموزشی بین مدارس متوسطه های همین راستا، پژوهش حاضر به شناسایی زمینه

ال ؤدر این پژوهش این س، بنابراین تربیتی خواهد پرداخت. علوم و شناسیروانهای دانشکده و

های دانشکده رس متوسطه وتعامل آموزشی بین مداهای لفهؤها و زیرملفهؤمطرح خواهد شد که م

 علوم تربیتی کدامند؟ شناسی وروان

 پژوهش شناسیروش

 ةجامع است. گرفته بنیاد انجامروش داده از استفاده با و کیفی رویکرد چارچوب در حاضر پژوهش

که  است دانشگاهی و آموزش و پرورشنظران اندرکاران و صاحبدست ةآماری پژوهش شامل کلی

اجرایی یا علمی  ةها، به نوعی دارای سابقوع تعامل آموزشی بین مدارس و دانشگاهدر ارتباط با موض

ران ظصاحبن و اندرکاراننفر و از میان دست 11دانشگاهی نظران اندرکاران و صاحبدست بین بودند. از

 و انتخاب برفیهدفمند و گلوله گیرینمونههای روش از استفاده با نفر 15 آموزش و پرورش نیز

آوری اند. محقق با انتخاب این تعداد از افراد، به اشباع نظری در جمعگرفته قرار مصاحبه ردمو

  اطالعات رسیده است.

 تعامل و همکاریهای شناسایی زمینه به منظور عمیق اطالعات کشف راستای در پژوهش، این در

 ةمصاحب از تهران، شناسی و علوم تربیتی شهرروانهای بین مدارس متوسطه و دانشکده آموزشی

 کسب هدف و اندشده طراحی ازقبل هاسؤال مصاحبه، نوع این در است. شده استفاده ساختاریافتهنیمه

 این در که است این ساختاریافتهنیمه ةمصاحب از استفاده است. دلیل شوندهمصاحبه از عمیق اطالعات

 اهداف به دستیابی جهت در موضوع مصاحبه و بحث هدایت همچنین و نظر تبادل امکان روش،

 را نیز دیگری سؤاالت توانمی بهتر اطالعات، درک و کشف برای، همچنین دارد. وجود پژوهش

 .دکر مطرح

. به شد امحتو تحلیل هامصاحبهمتن  کیفی، رویکرد بر اساس و پژوهش اهداف به دستیابی برای
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( 1998) ای استراوس وکوربینمرحلهسه کدگذاری مصاحبه، از حاصلهای داده تحلیل و تجزیه منظور

 عباراتی یا جمالت مطالعه؛ این در . واحد تحلیلانجام شدانتخابی  کدکذاری باز، محوری و شامل

های بین مدارس متوسطه و دانشکده آموزشی تعامل و همکاریهای زمینه به اشاره که باشدمی

 موارد به اشاره که عباراتی یا جمله هر به و مطالعه دقت به متون شناسی و علوم تربیتی دارد.روان

 و نزدیکی به توجه با استخراجی کدهای ،بعد مرحله در شد. داده کد اختصاص است، داشته یادشده

 اصطالحات بر اساس نیز هامقوله نامگذاری و تعیین شدند. بندیدسته مختلفیهای مقوله در هاشباهت

 گرفته انجام رفت،می به کار شوندگانمصاحبه توسط که زبانی یا پیشینه در تخصصی موجود و تکنیکی

 .است

 و اعضا تأیید از طوالنی عالوه بر تعامل عمیق و شده،استخراجهای مقوله روایی بررسی ایبر

 پیشنهاد ،(2009) کرسول شده است. ها استفادهتلفیق یا همسوسازی داده ةشیو و کنندگانمشارکت

 یا نهایی گزارش کار، کنید. برای این استفاده اعضاء توسط بررسی از روایی بررسی برای که کندمی

 کنندگانشرکت آیا که مشخص کنید و برگردانید شرکت کنندگان به را خاص مضامین و هاتوصیف

 مصاحبه، انجام طول در مطالعه، این در (.1391کرسول،  (د؟میدهن قرار تأیید مورد را نتایج درستی

های صحبت از سوء برداشتی گونه هر احتمال تا شدمی کنترل شوندگانحبهبا مصا محققهای برداشت

 گرفتندمی قرار مصاحبه مورد که افرادی به مصاحبه از ایخالصه نیز پایان در .دشو مرتفع هاآن

 شوندگانمصاحبه تأیید از ،. بنابراینکنندنظر اظهار آن اصالح یا تأیید به تا نسبت شدمی برگردانده

 همخوانی یا توافق روش از نیز، پایایی با ارتباط در .است شده گرفته بهره روایی پژوهش ترلکن برای

 از متخصصان یکی اختیار در گرفتهانجام ةچهار مصاحب همین منظور، است. به شده استفاده نفر دو بین

 دوکدگذار نبی همخوانی کار، این انجام از گرفت. پس انجام فرد توسط این کدگذاری و شد داده قرار

 باال همخوانی و توافق از حاکی که است 85/0آمده از دوکدگذار دستبه توافق د. ضریبش محاسبه

 است. مناسب پایایی ضریب نیز و

 پژوهشهای افتهی

 مدارس نیب تعامل و یهمکار یبرا نهیزم 50ها،آن یکدگذار و هامصاحبه یمحتوا لیتحل از پس
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 9 و بعد 3 درها نهیزم نیا. است شده ییشناسا یتیترب علوم و یسانشروانهای دانشکده و متوسطه

  د:ش خواهد پرداخته هاآن شرح به لیذ در که اندشده یبنددسته مقوله

 مشارکت  ةتوسع. 1

 و متوسطه مدارس که یاصل یمحورها ای ابعاد از یکی شوندگان،مصاحبه نظرات اساس بر

 ةو تعامل داشته باشند، توسع یبا هم همکار توانندیم یتیترب علوم و یاسنشروانهای دانشکده

و  ییبعد شناسا نیکد در ارتباط با ا 23شوندگان، مصاحبههای مشارکت است. با توجه به پاسخ

 یابیو ارز یها و راهکارها، و طراحروش ،یبسترساز ةکدها در سه مقول نیاستخراج شده است. ا

 اند. شده یبنددسته

 تعامل و یهمکارهای نهیزم. است تعامل و یهمکار یبرا نهیزم ای کد 11 یادار یبسترساز ةمقول

 اشتراک به یبرا ییهاکانال جادیا ،یهمکار فرهنگ تیتقو و توسعه شامل یبسترساز ةمقول در

 نیا رفع جهت در تالش و یهمکار موانع ییشناسا ،یارتباط ستمیس یبرقرار اطالعات، گذاشتن

 یساع افراد از یقدردان و قیتشو ،یهمکار به افراد بیترغ و زهیانگ جادیا فراد،ا یتوانمندساز موانع،

 گر،یهمد به نسبت نیطرف اعتماد تیتقو ،یهمکار به نسبت مثبت باور و نگرش جادیا کوشا، و

 گریهمد به نسبت هادانشکده و مدارس تعهد و تیمسئول تیتقو و ،یهمکارهای تیظرف ییشناسا

 . است

 معتقد شوندگانمصاحبه از یکی ،یبسترساز ةحوز در یهمکار و تعاملهای نهیزم با ارتباط در

 در ژهیو به. است روهروب یمشکالت و موانع با یاهحوز و نهیزم هر در یهمکار و مشارکت که است

 تنوع یطیشرا نیچن در است یعیطب. است نگرفته شکل خوب هنوز یهمکار و مشارکت که ییجاها

 با تعامل و یهمکار با توانندیم هادانشکده و مدارس. است شتریب مشکالت و نعموا یفراوان و

 کندیم بیان یگرید ةشوندمصاحبه. دکنن یشیاندچاره ها،آن رفع یبرا و ییشناسا را موانع گریکدی

 یدارا کدام هر مدرسه، کارکنان و معلمان و استادان گرید عبارت به ای و هادانشکده ومدارس »

 از کی کدام که است نیا است مطرح که یزیچ آن نجایا در. هستند ییهالیپتانس و هایندتوانم

 هانیا دیبا مطلوب، یهمکار کی جادیا یبرا. باشد ثمر مثمر مقابل طرف یبرا تواندیم هایتوانمند

 .«باشد داشته مقابل طرف به تواندیم یکمک چه یهمکار نیطرف از کدام هر که نیا. شود ییشناسا
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 از یقدردان و ریتقد. است مشارکت ةتوسع بعد به مربوط مقوله نیدوم راهکارها، و هاروش

 ،یهمکار دفاتر سیتأس ،یمشارکت صورت به آموزاندانش و انیدانشجو زین و دیاسات و معلمان

 هاگروه در مدارس ممتاز کارکنان مشارکت و تیعضو و مشترک،های شیهما و هاکنفراس یبرگزار

مقوله است. در  نیها در امدارس و دانشکده نیو تعامل ب یهمکار ةنیزم 5 دانشکده؛ یاهاشور و

 یمختلف یها و شوراهاها، گروهشوندگان معتقد است که در دانشکدهاز مصاحبه یکی زمینه، نیهم

مسائل و موضوعات مرتبط با  ز،یها نگروه نیدر ا یاز موضوعات مورد بررس یاریوجود دارند. بس

دانش  یحت ،از تجربه هانهیزم نیحضور دارند که در ا یو معلمان رانیمد زی. در مدارس ناسترسه مد

 . ندکنها و شوراها استفاده افراد در گروه نیاز ا توانندیها مبرخوردارند. دانشکده ییباال

 دست به جینتا اساس بر. است یابیارز و یطراح مشارکت، ةتوسع بعد به مربوط ةمقول نیسوم

 رابطه، نیهم در. است هادانشکده و مدارس نیب تعامل و یهمکار ةنیزم 7 یدارا مقوله نیا آمده،

های تیاولو نییتع مشترک، اهداف و اندازچشم نییتع ةنیزم در توانندیم هادانشکده و مدارس

 یطراح ،یمال منابع نیتأم ،یابیارز مناسب یارهاکسازو نییتع ها،طرح و هابرنامه نیتدو مشترک،

 یتعامل و همکار گریکدیبا  ج؛ینتا و ندهایفرا از یابیارز و یهمکار مناسب یندهایفرا و ساختار

 داشته باشند. 

 است معتقد شوندگانمصاحبه از یکی ،یابیارز و یطراح ةنیزم در تعامل و یهمکار با ارتباط در

 انجام یتیترب علوم و شناسینرواهای دانشکده و مدارس نیب یتعامل و یهمکار باشد قرار اگر که

 کی هر چه اگر. ردیگ صورت یاهداف به یابیدست منظور به یعنی اهداف اساس بر ستیبایم رد،یگ

 مدارس که است آن مطلوب یول کنند دنبال یهمکار از را یاهداف است ممکن یهمکار نیطرف از

 تعامل با زین اهداف نیا که بهتر چه و باشند داشته تعامل و یهمکار از یمشترک اهداف هادانشکده و

 .شوند مشخص گریکدی با

 پژوهش .2

. استها، پژوهش مدارس و دانشکده نیب یتعامل و همکار یاصل یمحورها ایاز ابعاد  گرید یکی

کدها در  نیو استخراج شده است. ا ییو تعامل شناسا یهمکار ةنیزم ایکد  15بعد پژوهش،  یبرا

 اند. شده یبنددسته یعلم تیو فعال یپژوهشهای گروه ،یبانیو پشت تیحما ةسه مقول
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 یبانیپشت و تیحما پژوهش، بعد در هادانشکده و مدارس نیب یهمکار و تعاملهای مقوله از یکی

های نهیزم. است شده ییشناسا مقوله نیا در یهمکار ةنیزم 8 شده،استخراج یکدها به توجه با. است

 مدارس، کارکنان و معلمان یقاتیتحقهای تیفعال از یبانیپشت و تیحما شامل مقوله نیا در یهمکار

 و معلمان به یپژوهش مشاوره خدمات ئةارا منظور به هادانشکده در یدفاتر یاندازراه و سیسأت

 مسائل ییشناسا مدارس، کارکنان و معلمان یبرا یپژوهشهای کارگاه و هادوره یبرگزار کارکنان،

 یپژوهشهای طرح اختصاص و تیهدا ،یپژوهشهای تیاولو و نیعناو لبقا در مدرسه مشکالت و

 هایشنهادیپ و جینتا ئةارا مدارس، مشکالت و مسائل به ییدانشجوهای نامهانیپا و هادانشکده

 در مدارس کارکنان و معلمان یهمکار و مشارکت مدارس، به دانشگاه در گرفته انجام قاتیتحق

 و یریکارگبه در مدارس کارکنان و معلمان مشارکت و مدارس در اناستاد پژوهشهای طرح یاجرا

 . است یپژوهشهای افتهی کاربست

 بر دیکأت پرورش و آموزش وزارت در امروز که است دهیعق نیا بر شوندگانمصاحبه از یکی

 حمطر شتریب یپژوهاقدام گذشتههای سال در. شودیم معلمان توسط یپژوهش کار انجام و هامهارت

 مورد زین یپژوهتیروا و یپژوهدرس ،یپژوهاقدام بر عالوه امروزه. بود آن بر یادیز دیکأت و بود

 هانهیزم نیا در دیبا و دیشا که آنچنان مدرسه کارکنان و معلمان حال، نیا با. است گرفته قرار توجه

 مؤثر و دیمف ،نهیزم نیا در توانندیم هادانشکده. هستند تیحما و ییراهنما ازمندین و ستندین توانمند

 .شوند واقع

 و ییشناسا کد 3 مقوله، نیا با ارتباط در. است یپژوهشهای گروه پژوهش، بعد ةمقول نیدوم

 لیتشک راهنما، ای ناظر عنوان به مدرسه یپژوهشهای گروه در استادان تیعضو. است شده استخراج

 یپژوهش و یقاتیتحقهای گروه لیتشک و ها،دانشکده و مدارس نیب مشترک یپژوهشهای گروه

های گروه ةمقول در هادانشکده و مدارس نیب شدهییشناسا یهمکار ةنیزم 3 مدرسه؛ در مختلف

 شوندگانمصاحبه از یکی ،یپژوهشهای گروه ةمقول یهمکارهای نهیزم با ارتباط در. است یپژوهش

 موضوعات رد،یگمی صورت مدارس زین وها دانشکده در که ییهاپژوهش ةعمد که است معتقد

. شودیم مربوطها دانشکده به هم و مدارس به هم هاپژوهش نیا یعنی. است دو نیا نیب مشترک

 راه کی. هستند استادان با یقاتیتحقهای یهمکار به عالقمند رین مدارس کارکنان و معلمان از یاریبس
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 یارشته ای نهیزم هر در. است مشترک یپژوهشی هاگروه لیتشک افراد، از نهیبه استفاده و یکارآمدساز

 .کنند مشارکت آن در یاستادان و معلمان و داد لیتشک یپژوهش گروه کی شودمی

 پژوهش بعد درها دانشکده و مدارس نیب یهمکار و تعامل همقول نیسوم ،یعلمهای تیفعال

 نیو تعامل تدو یهمکار ةنیزم 4 یعلمهای تیفعال ةشده، در مقولاستخراج ی. با توجه به کدهااست

 و یتیتربهای هینظر یسازیبوم ومقوله شامل آزمون  نیدر ا یتعامل و همکارهای نهی. زمشد

های نهیزم در ینوآور و اثربخش، رانیمد و معلمانهای یژگیو ییشناسا کتاب، فیتأل شناسی،روان

هم اکنون در مدارس، » که کندیم بیانشوندگان از مصاحبه یکی، زمینه نی. در همباشدیم مختلف

هستند.  ییهر دو در سطح باال ایو  یعلم ایو  یکه به لحاظ تجرب کنندیکار م یرانیمعلمان و مد

 ینو و ابتکارهای طرح سیآموزش و تدر ةنیدر زم ژهیو به و ییهااز معلمان در حوزه یگاهاً برخ

مختلف های نهینو در زم ییهاخود به طرحهای یهم هستند که با مطالعه و بررس یاستادان یدارند. حت

 نیبرسد الزم است در ا یبهتر ةجیکارشان به نت نکهیا یاند. هر دو گروه برادهیمربوط به مدرسه رس

 یدستاورد چیگروه ه کیتنها های تیممکن است فعال زیموارد ن یکنند. در برخ یبا هم همکار نهیزم

  «.نداشته باشد

 یاحرفهة توسع. 3

 با. استای حرفه ةتوسع ها،دانشکده و مدارس نیب یهمکار و تعامل یاصل محور ای بُعد نیمسو

. است دهش استخراج و ییشناسا بعد نیا با ارتباط در کد 12 شوندگان،مصاحبههای پاسخ به توجه

 ةتوسع ةمقول سه در هانهیزم نیا. است دهش نیتدو تعامل و یهمکار ةنیزم کی ز،ین کد هر براساس

مدارس و استادان  کارکنانای حرفهة توسع و استادان،ای حرفهة توسع کارکنان، و معلمان یاحرفه

 اند. شده یبنددسته

 رندهیدربرگ ةمقول نیا. است یاحرفه ةتوسع بعد ةمقول نیاول کارکنان، و معلمان یاحرفه ةتوسع

 آموزشهای دوره و هاکارگاه یبرگزار. استها دانشکده و مدارس نیب تعامل و یهمکار ةنیزم 6

 معلمان شرکت مدرسه، یعلمهای انجمن از یبانیپشت مدارس، کارکنان و معلمان یبرا خدمت ضمن

 و رنده،یادگیهای سازمان به مدارس لیتبد ها،دانشکدههای وکارگاه هاشیهما در مداس کارکنان و
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 ةتوسع ةو تعامل در مقول یکارهم ةنیشش زم مدارس؛ کارکنان به یمطالعاتهای فرصت یاعطا

 معلمان و کارکنان است. ای حرفه

از  یکیشوندگان معتقد است از مصاحبه یکی کارکنان، و معلمان یاحرفه ةتوسع با ارتباط در

 ةداشته باشند موضوع توسع یهمکار گریبا همد توانندیمها که مدارس و دانشکده ییها نهیزم

 تیو ترب میشناسی و تعلکه با علم روز روان نیانشگاه با توجه به امعلمان است. استادان دای حرفه

و ای حرفه ةتوانند به توسعمی یخوبو مطالعه هستند، به سیدر حال تدر زیآشنا هستند و خود ن

ضمن های دوره قیاز طر تواندیمای حرفه ة. توسعندکندانش و معلومات معلمان کمک  یروزرسانبه

 . دکننبه معلمان کمک ها دوره نیا قیتوانند از طرمی استادان دانشگاهو  ردیخدمت انجام گ

 یهمکار ةنیزم دو یدارا مقوله نیا. است استادانای حرفه ةتوسع ،یاحرفه ةتوسع ةمقول نیدوم

 و توانمند کارکنان و معلمان از استفاده و ن،امعلم یتیترب اتیتجرب از ینظر لیتحل. است تعامل و

 نیا در تعامل و یهمکار ةنیزم دو ات،یتجرب انتقال و دانشگاههای کالس در رحضو یبرا شاخص

 که است درست» که کندیم عنوان شوندگانمصاحبه از یکی ها،نهیزم نیا با ارتباط در. است مقوله

 در. کنندیم کمک معلمان یاحرفه ةتوسع به که هستند استادان نیا شتریب ،یاحرفه ةتوسع ةنیزم در

 معلمان. دکنن کمک استادان به توانندیم زین کارکنان و معلمان یول. است نیهم هم انتظار ،قتیحق

 استادان که یحال در هستند، مسائل و موضوعات ریدرگ میمستق صورت به مدارس در کارکنان و

 سمدار در واقعاً آنچه از است ممکن ،نیبنابرا. دارند حضور دانشگاههای کالس و دانشگاه در صرفاً

 از برتر، معلمان از دعوت با توانندیم استادان. باشند نداشته یکاف اطالع ای باشند اطالعیب گذردیم

 یابیدست قابل دانشگاههای کالس ای یدرس یهاکتاب قیطر از تجارب نیا. دکنن استفاده هاآن تجارب

 .«ستین

 هم مقوله نیا. استای هحرف ةتوسع ةمقول نیسوم استادان، و مدارس کارکنانای حرفه ةتوسع

 ارتباط در. ردیگیبرم در را مدارس کارکنان و معلمان یاحرفه ةتوسع هم و استادان،ای حرفه ةتوسع

 ،یاحرفه یریادگی اجتماعات از یبانیپشت و لیتشک .است دهش نیتدو یهمکار ةنیزم 4 مقوله، نیا با

 یبرا معلمان موفق تجارب یگردآور و ات،یتجرب مستمر تبادل مشترک، یعلمهای انجمن لیتشک

 در. است مقوله نیا در هادانشکده و مدارس نیب یهمکار ةنیزم چهار معلمان؛ و استادان استفاده
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 یدارا استادان، هم و مدارس کارکنان هم است معتقد شوندگانمصاحبه از یکی ها،نهیزم نیا با ارتباط

 عمل، در حال نیا با .هستند پرورش و زشآمو و شناسیروان مختلفهای حوزه در یغن تجارب

 ةهم به رشد و توسع رد،یتجارب اگر مورد تبادل قرار گ نی. اردیگمی صورت تجربه تبادل کمتر

تواند مورد توجه می زین نهیزم نیدر ا ید. همکارکرمعلمان و هم استادان دانشگاه کمک خواهد 

 . ردیقرار گها مدارس و دانشکده

 جدول شرح به مقوله 9 و بعد سه در را پژوهشهای افتهی توانیم ،یینها و یکل یبندجمع کی در

 .کرد خالصه 1
 

 یتیترب علوم و شناسیروانهای دانشکده و مدارس نیب یهمکار و تعاملهای نهیزم .1 جدول

 کد

 منتخب

 کد

یمحور  
باز کد  

عه
وس

ت
 

ت
رک

شا
م

 

      

ساز
ستر

ب
ی

 

مشارکت و یهمکار فرهنگ تیتقو و توسعه  

اطالعات گذاشتن اشتراک به یبرا ییهاکانال جادیا  

هادانشکده و مدارس نیب یارتباط ستمیس یبرقرار  

موانع نیا رفع جهت در تالش و یهمکار موانع ییشناسا  

یهمکار و تعامل بهبود و شیافزا یراستا در افراد یتوانمندساز  

ملتعا و یهمکار به افراد بیترغ و زهیانگ جادیا  

تعامل و یهمکار در کوشا و یساع افراد از یقدردان و قیتشو  

تعامل و یهمکار به نسبت مثبت باور و نگرش جادیا  

گریهمد به نسبت نیطرف اعتماد تیتقو  

دانشکده و مدرسه نیب تعامل و یهمکارهای تیظرف ییشناسا  

گریدهم به نسبت هادانشکده و مدارس تعهد و تیمسئول تیتقو  

ش
رو

 وها 
ها

کار
راه

یمشارکت صورت به دیاسات و معلمان از ریتقدهای مراسم یبرگزار   

پرورش و آموزش ادارات وها دانشکده در یهمکار دفاتر سیتاس  

مشترکهای شیهما وها کنفراس یبرگزار  

دانشکده یشوراها و هاگروه در مدارس ممتاز کارکنان مشارکت و تیعضو  

یمشارکت صورت به ممتاز انیدانشجو و آموزاندانش از یانقدرد  
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 کد

 منتخب

 کد

یمحور  
باز کد  

اح
طر

 و ی
رز

ا
یابی

 

مشارکت و یهمکار یبرا مشترک اهداف و اندازچشم نییتع  

یهمکار یبرا مشترکهای تیاولو نییتع  

مشترکهای طرح و هابرنامه نیتدو در مشارکت  

یهمکار جینتا و ندیفرا از یابیارز یبرا مناسب یکارها و ساز نییتع  

تعامل و یهمکار یمال منابع نیتأم  

تعامل و یهمکار مناسب یندهایفرا و ساختار یطراح  

جینتا و ندهایفرا از یابیارز در مشارکت  

ش
وه

 پژ
    

ما
ح

ی
 و ت

شت
پ

ی
یبان

 

 مدارس کارکنان و معلمان یپژوهش و یقاتیتحقهای تیفعال از یبانیپشت و تیحما

(رهیغ و یپژوهماقدا ،یپژوه)درس  

 ةمشاور خدمات ئةارا منظور به هادانشکده در یدفاتر یاندازراه و سیسأت

کارکنان و معلمان به یپژوهش  

مدارس کارکنان و معلمان یبرا یپژوهشهای کارگاه وها دوره یبرگزار  

یپژوهشهای تیاولو و نیعناو قالب در مدرسه مشکالت و مسائل ییشناسا  

 به ییدانشجوهای نامهانیپا و هادانشکده یپژوهشهای طرح اختصاص و تیهدا

مدارس مشکالت و مسائل  

مدارس به دانشگاه در گرفته انجام قاتیتحق شنهاداتیپ و جینتا ئةارا  

 پژوهشهای طرح یاجرا در مدارس کارکنان و معلمان یهمکار و مشارکت

مدارس در استادان  

یپژوهشهای افتهی کاربست و یریکارگ به در مدارس ارکنانک و معلمان مشارکت  

وه
گر

ی
ها

 

هش
ژو

پ
ی

راهنما ایر ناظ عنوان به مدرسه یپژوهشهای گروه در استادان تیعضو   

هادانشکده و مدارس نیب مشترک یپژوهشهای گروه لیتشک  

مدرسه در مختلف یپژوهش و یقاتیتحقهای گروه لیتشک  

عال
ف

ی
ت

ی 
ها

لم
ع

ی
 

  

عال
ف

ی
ت

ی 
ها

لم
ع

ی
 

 مدارس در استادان توسط شناسیروان و یتیتربهای هینظر یسازیبوم و آزمون

(عمل با نظر وندی)پ  

هم یهمکار و مشارکت با کتاب فیتأل  

اثربخش رانیمد و معلمانهای یژگیو و هامهارت ییشناسا و مطالعه  

(رهیغ و یابیارزش س،ی)تدر مختلفهای نهیزم در ینوآور  
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 کد

 منتخب

 کد

یمحور  
باز کد  

سع
تو

 ة
فه

حر
ا

ی
 

ان
لم

مع
 و 

ان
رکن

کا
 

مدرسه در یعلمهای انجمن تیفعال و لیتشک از یبانیپشت و تیحما  

های کارگاه و هاکنفرانس ها،شیهما در مداس کارکنان و معلمان شرکت

هادانشکده  

رندهیادگیهای سازمان به مدارس لیتبد  

خدمت ضمن شآموزهای دوره یبرگزار و هابرنامه تدارک  

مدارس کارکنان به یمطالعاتهای فرصت یاعطا  

مدارس کارکنان و معلمان یبرا یآموزشهای کارگاه یبرگزار  

ان
تاد

اس
نیمعلم یتیترب اتیتجرب از ینظر لیتحل   

های کالس در حضور یبرا شاخص و توانمند کارکنان و معلمان از استفاده

اتیتجرب انتقال و دانشگاه  

کار
ان

کن
 

س
دار

م
 و 

ان
تاد

اس
 

یریادگیهای گروه ای یاحرفه یریادگی اجتماعات از یبانیپشت و لیتشک  

مدارس و هادانشکده نیب مشترک یعلمهای انجمن لیتشک  

هادانشکده استادان و مدارس کارکنان نیب اتیتجرب مستمر تبادل  

مانمعل و استادان استفاده یبرا معلمان موفق تجارب یگردآور  

 گیریو نتیجه بحث

 همکاریهای زمینه شناسایی به منظور و بنیادروش داده از استفاده با و کیفی رویکردی با پژوهش این

 گرفته شناسی و علوم تربیتی شهر تهران انجامروانهای بین مدارس متوسطه و دانشکده تعامل و

نفر از  15 و دانشگاهیظران نصاحب و اندرکاراندست نفر از 11منظور، با  همین هب است.

 آمده به دست است. نتایج گرفته انجام مصاحبه پرورش، و آموزشنظران صاحب و اندرکاراندست

مقوله و  9بعد،  3تواند در روانشناسی میهای تعامل و همکاری مدارس و دانشکده که دهدمی نشان

 :انجام گیرد ذیل زمینه به شرح 50

 مشارکتتوسعه  .1

مشارکت  ةشناسی و علوم تربیتی، توسعروانهای تعامل و همکاری بین مدارس و دانشکدهاولین بعد 
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 راهکارها، و هاروش بسترسازی، ةهمکاری و تعامل در سه مقول ةزمین 23 ة. این بعد دربرگیرنداست

 ةتوانند در زمینها میشوندگان؛ مدارس و دانشکدهارزیابی است. از نظر برخی مصاحبه و طراحی و

کردن بسترهای همکاری و تعامل، با یکدیگر همکاری داشته باشند. به اعتقاد این فراهم

ها شوندگان، در حال حاضر، بسترهای مناسب برای همکاری و تعامل بین مدارس و دانشکدهمصاحبه

توانند در تعامل و همکاری با یکدیگر، اقدام به تقویت فرهنگ میها وجود ندارد. مدارس و دانشکده

 ند، به بررسی موانع همکاری و تالش در جهت رفع این موانع بپردازند. کنهمکاری 

 همکاری و تعامل در توانندمی تربیتی علوم و شناسیروانهای دانشکده و مدارس نتایج؛ اساس بر

ده، و کرهمکاری را شناسایی، اعتماد طرفین نسبت به همدیگر را تقویت های ظرفیت یکدیگر، با

ها ایجاد نگرش مثبت نسبت به همکاری و تعامل، افراد را به همکاری تشویق و در آن ضمن ایجاد

و  کردهتوانند افراد ساعی در امر همکاری را تشویق می ،ها همچنین. مدارس و دانشکدهکنند انگیزه

. توانمندسازی افراد در کنندهمدیگر را تقویت  به نسبت هادانشکده و مدارس تعهد و مسئولیت

هایی برای به اشتراک گذاشتن تای افزایش همکاری، برقراری یک سیستم ارتباطی و ایجاد کانالراس

توانند به صورت مشارکتی میها اطالعات، از جمله اقدامات دیگری است که مدارس و دانشکده

 مشارکت انجام دهند. ةبرای توسع

یک همکاری به عنوان شرایط  مربوط به آن بیشترهای پژوهش، از بسترسازی و زمینه ةدر پیشین

(، 2002و همکاران ) 1با فرهنگ مشارکت، هنریمثال، در ارتباط  اثربخش یاد شده است. برای

پذیر طراحی و اجرای اثربخش همکاری و استمرار آن را بدون ایجاد یک فرهنگ مشارکت، امکان

های موفق، ایجاد صر همکاری( نیز، مهمترین عن2014) 2ایاکروت و ببی –دانند. از نظر آپالوت نمی

افراد درگیر مشارکت های نگرش و دیدگاه ( به موضوع2001) 3یک فرهنگ مشارکت است. اسمدلی

 داند.مهم در موفقیت همکاری می یکند و آن را عاملاشاره می

                                                           
1. Henry  

2. Opolot – Okurut & Bbuye 

3. Smedley 
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یک همکاری اثربخش، مورد توجه بسیاری از های تقویت اعتماد به عنوان یکی دیگر از ویژگی

های متقابل، یکی از ویژگی احترام و اعتماد ،(2004) 1الیس و وایت نظر بوده است. از صاحبنظران

 2ریفها است. نولهای اثربخش بین مدارس و دانشگاهها و مشارکتگانة الزم برای همکاریده

 موفقیت در کلیدی عاملی تواندمی اعتماد با توأم و نزدیک همکاری که است معتقد( 2011)

کنند ، به نقش ارتباطات اشاره می(2004) 3اینتایرهاوکینز و مک –بلک و باشد. مکالگلین هامشارکت

کند. از نظر هندسکوم، گو و می ایفا کلیدی نقشی ارتباطات های تحقیقاتی،همکاری در و معتقدند

ایی کننده و اهمیت بسز( نیز، ماهیت و کیفیت روابط بین طرفین همکاری، بسیار تعیین2014) 4وارلی

 دارد.

ها و راهکارها است. در ارتباط با این مقوله، دومین مقولة مربوط به بعد توسعة مشارکت، روش

آموزان و های تقدیر از معلمان و اساتید، دانشتوانند در برگزاری مراسمها میمدارس و دانشکده

داشته باشند.  های مشترک با یکدیگر تعامل و همکاریها و همایشدانشجویان، و نیز کنفرانس

ها دانشکده، با دانشکده شوراهای و هاتوانند با عضویت و مشارکت در گروهکارکنان مدارس می

پرورش،  و آموزش ادارات وها دانشکده در همکاری دفاتر همکاری و تعامل داشته باشند. تأسیس

 هاست. زمینة دیگری برای مشارکت مدارس و دانشکده

ها، طراحی و ارزیابی است. تعامل و همکاری بین مدارس و دانشکده سومین مقوله یا زمینة کلی

ها زمینه با هم همکاری و تعامل داشته باشند. آن 7توانند در ها میدر این مقوله، مدارس و دانشکده

ها را به صورت ها و طرحهای مشترکی را تعیین نمایند. برنامهانداز، اهداف و اولویتتوانند چشممی

تدوین و سازوکارهای مناسبی را برای ارزیابی از فرایند و نتایج همکاری تعیین کنند.  مشارکتی

 ساختار و همکاری، طراحی مالی منابع توانند در زمینة تأمینها همچنین، میمدارس و دانشکده

 د. ایج؛ با یکدیگر همکاری و تعامل داشته باشننت و فرایندها از ارزیابی و همکاری، مناسب فرایندهای

مربوط های طراحی و ارزیابی و زمینه ةمقول، و راهکارها، و طرحی و ارزیابیها روش ةاز دو مقول

                                                           
1. Whyte & Ellis 

2. Noel Rief 

3. McLaughlin, Black-Hawkins & McIntyre 

4. Handscomb 
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مهم  ةاز محققان، دو مرحل ان بوده است. بسیاریربه آن، مورد توجه بسیاری از محققان و صاحبنظ

(، 2002ران )اثربخش قائل هستند. هنری و همکاهای طراحی و اجرای برنامه را برای ایجاد همکاری

 اجرای و طراحی مراحل در نامناسبی عملکرد هااگر چه این احتمال وجود دارد که همکاریند معتقد

ها موفقیت هستند. آن مرحله دو این حایز موفقهای همکاری تنها اساساً اما باشند، داشته برنامه

 تنگاتنگ ارتباط ریزی،برنامه اهمیت به نسبت ها را به عواملی مانند آگاهیو ماندگاری آنها همکاری

(، 1995) 1دهند. در همین رابطه، پیل و واکرهمکاری نسبت می اجرای و ریزیبرنامه مراحل بین

اثربخش های همکاری ایجاد در تأثیرگذار و اساسی عناصر از یکی مشترک را و روشن اهداف تعیین

 اند. دانسته

ترک را یکی از عناصر کلیدی دخیل در ایجاد انداز مش(، داشتن چشم2010) 2دونالد و دورمک

( معتقدند که 2013دانند. والش و بک )های موفق مییک شالودة مطمئن و مستحکم برای همکاری

ریزی ساختارها و انداز و اهداف مشترک، طرفین باید به طراحی و برنامهبه موازات توسعه چشم

ها باید یک طرح اقدام کنند. بدین منظور، آنفرایندهای خاص برای پشتیبانی حداکثری از همکاری 

مین مالی، أزیرساخت عملیاتی، شناسایی و تعیین منابع بودجه و ت پیشنهادی با جزئیات کامل دربارة

 و اقدامات تهیه کنند.ها ای برای پیوستگی و تالشو برنامه

ند معتقد( 2013) کب و . والشاندکردهرا مطرح ها برخی نویسندگان نیز، ارزشیابی از همکاری

 اثربخشهای همکاری اصلی ویژگی چهار از یکی آن، دستاوردهای و نتایج و هاهمکاری ارزشیابی

 و ایجاد برای قدرتمندی ابزار تواندمی ها، ارزشیابیآن نظر به بنا .است هادانشگاه و مدارس بین

(، 2014هندسکوم، گو و وارلی ) .باشد هاهمکاری استمرار و دوام و هادیدگاه تقریب و روابط تحکیم

پشتیبانی مالی همچون زمان  ندها معتقدکنند. آناشاره می تعامل و همکاری مالی منابع تأمین ةبه زمین

تردید بدون منابع مالی الزم، هیچ همکاری ختم هاست. بییکی از عوامل کلیدی موفقیت همکاری

( نیز، پشتیبانی مالی، یکی از ده ویژگی 2004مطلوب نخواهد شد. از نظر وایت و الیس ) ةبه نتیج

 .ها استاثربخش بین مدارس و دانشگاههای و مشارکتها همکاری

                                                           
1. Peel & Walker 

2. MacDonald & Dorr 
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 پژوهش .2

 15 ة. بعد پژوهش دربرگیرنداستها، پژوهش دومین بعد همکاری و تعامل بین مدارس و دانشکده

علمی های شی و فعالیتپژوههای حمایت و پشتیبانی، گروه ةهمکاری و تعامل در سه مقول ةزمین

 است.

توانند در ارتباط با حمایت و میها شوندگان، مدارس و دانشکدهبر اساس نظرات مصاحبه

ها تحقیقاتی توانند از فعالیتمیها زمینه با هم همکاری و تعامل داشته باشند. دانشکده 8پشتیبانی، در 

به معلمان دفاتری را در ای اورهخدمات مش ئةد، به منظور اراکننمدارس حمایت و پشتیبانی 

ها د. دانشکدهکننها برگزار پژوهشی برای آنهای و کارگاهها ند، و دورهکناندازی راهها دانشکده

پژوهشی های توانند به شناسایی مسائل و مشکالت مدرسه در قالب عناوین و اولویتمی ،نینچهم

دانشجویی را به این مسائل و مشکالت های مهناپایان و هادانشکده پژوهشیهای بپردازند و طرح

دهند.  ئةتحقیقات خود را نیز به مدارس ارا هایتوانند نتایج و پیشنهادها میاختصاص دهند. آن

پژوهشی های کارگیری و کاربست یافتهپژوهشی و نیز بههای توانند در اجرای طرحمدارس نیز می

 استادان، همکاری و مشارکت داشته باشند.

توانند میها . در این مقوله، مدارس و دانشکدهاستبعد پژوهش  ةپژوهشی دومین مقولهای وهگر

های توانند گروهها میدر سه زمینه با یکدیگر همکاری و تعامل داشته باشند. مدارس و دانشکده

پژوهشی مدرسه همکاری داشته های پژوهشی مشترک تشکیل دهند، و همچنین در تشکیل گروه

 به عنوان ناظر یا راهنما عضویت داشته باشند.ها توانند در این گروهاستادان نیز می باشند.

علمی های بعد پژوهش، فعالیت در هادانشکده و مدارس بین همکاری و تعامل ةمقول سومین

زمینه با همدیگر تعامل و همکاری  4توانند در میها است. در ارتباط با این مقوله، مدارس و دانشکده

مانند تدریس، های مختلف نوآوری در حوزه ةتوانند در زمینها میاشته باشند. مدارس و دانشکدهد

شناسی، با یکدیگر تعامل و همکاری داشته باشند. تربیتی و روانهای سازی نظریهو نیز آزمون و بومی

اثربخش  مدیران و معلمانهای ویژگی و هامهارت توانند به تألیف کتاب، و شناساییها همچنین میآن

 بپردازند. 
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ها، بین مدارس و دانشگاههای دهد یکی از انواع همکاریپژوهش نشان می ةبررسی پیشین

ها تحقیقاتی بین مدارس و دانشگاههای محتلفی از همکاریهای همکاری تحقیقاتی است. شکل

ین مدارس و که در جدیدترین فرم همکاری، تحقیقات به صورت مشارکتی بوجود داشته است 

 آل،ایده حالت معتقدند در( 2001) و همکاران 1گیرد. در همین زمینه، گاالسیها انجام میدانشکده

 جاری مسائل بر ویژه تمرکز با و محققان و معلمان نزدیک همکاری با باید مشارکتی تحقیقات

 تسهیم به توانندمی دانشگاه و (، مدارس2006) 2سرکارآرانی و از نظر ماتوبا .شوند اجرا مدارس

 این در نیز، (2014) وارلی و گو هندسکوم، نظر رب بنا. کنند اجرا مشترک تحقیقات و پرداخته منابع

 باشند، تحقیق انجام به قادر خود کنند، استفاده تحقیقات نتایج از بتوانند باید معلمان ،جدید پارادایم

 .کنند مشارکت دیگران تحقیق انجام در نیز و

سطحی در شرکای هم ةها به مثاب(، بر این عقیده است که امروزه مدارس و دانشگاه2016) هالسز

ها قادر به انجام وظایف و تحقق یک از آنشوند که به یکدیگر نیاز متقابل دارند و هیچنظر گرفته می

تنهایی و بدون اتکا به دیگری، بدون استفاده از دانش دیگری و بدون خود بههای موریتأم

و فرایندهای خود نیستند. هالسز از تحقیقات ها دادن دیگری در فعالیترکردن و مشارکتدرگی

 ة( نیز، ارائ2004برد. ماتوبا و همکاران )تحقیقاتی نام میهای پژوهی، به عنوان یکی از همکاریاقدام

 ةکتی دربارتحقیقات مشار ةنگاری، توسعهایی با موضوع قومپژوهی، برگزاری کارگاهدرسهای برنامه

پژوهی و تحلیل درس را به عنوان درسهای روش ةیهایی دربارعمل تدریس، و برگزاری کارگاه

 اند.ناگویا در مشارکت با هم ذکر کرده دانشگاه و توکای شهر اقدامات مدارس

همکاری بین مدارس و های لیف کتاب، پیوند بین نظر و عمل، و نوآوری؛ از دیگر زمینهأت

(، 1991) 3ها اشاره شده است. لویکه در پیشینه نیز به نوعی به آن استپژوهش  ةدر مقولها دانشکده

اند که ارتباط و علوم تربیتی به این نتیجه رسیدههای خصوص دانشکدههها و بمعتقد است دانشگاه

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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بستر بسیار مناسبی را ها بین مدارس و دانشگاههای (، همکاری2013ت. از نظر والش و بک )اس

های چالش رغمعلی معتقدند نیز (2000) همکاران و 1. والشکندمی برای نوآوری و تحقیق فراهم

 نیز های ارزشمندیفرصت دارد، وجودها دانشگاه و مدارس بینهای همکاری ذات در که بسیاری

. دارد قرار عمل و( نظر) تحقیق بین پیوند موضوع ها،همکاری این کانون در. است مترتب هاآن بر

 پل ایجاد و پیوند را هادانشگاه و مدارس های بینهمکاری بیشتر تمرکز اصلی کانون و هسته هاآن

 .انددانسته عمل و اجرا و تحقیق و نظرهای حوزه بین

 ایحرفه ةتوسع .3

های ، سومین و آخرین بعد تعامل و همکاری بین مدارس متوسطه و دانشکدهایحرفه ةتوسع

 ایحرفه ةتوسع ةهمکاری در سه مقول ةزمین 12 ة. این بعد دربرگیرندشناسی و علوم تربیتی استروان

 .است استادان و مدارس کارکنانای حرفه ةتوسع و استادان، ایحرفه ةتوسع کارکنان، و معلمان

زمینه  6توانند در میها ای معلمان و کارکنان، مدارس و دانشکدهحرفه ةتوسع ةمقولدر ارتباط با 

 در علمیهای انجمن فعالیت و تشکیل توانند ازها میبا هم همکاری و تعامل داشته باشند. دانشکده

 هاید، و کارگاهکننمطالعاتی اعطا های کنند، به کارکنان مدارس فرصت پشتیبانی و مدرسه حمایت

توانند در می ،همچنینها د. مدارس و دانشکدهکننمدارس برگزار  کارکنان و معلمان برای آموزشی

 ها، تبدیلدانشکدههای کارگاه و هاکنفرانس ها،همایش در مداس کارکنان و معلمان شرکت ةزمین

دمت؛ با خ ضمن آموزشهای دوره برگزاری و هابرنامه یادگیرنده، و تدارکهای سازمان به مدارس

 یکدیگر تعامل و همکاری داشته باشند.

 ةدیگر توسع ةاستادان؛ دو مقول و مدارس کارکنانای حرفه ةاستادان، و توسعای حرفه ةتوسع

همکاری و تعامل شناسایی شده است.  ةای استادان، دو زمینحرفه ةای است. در زمینه توسعحرفه

 در را شاخص و توانمند کارکنان و معلمان حضورهای توانند زمینهمیها مدارس و دانشکده

 ةتوسع ةد. در مقولکننمعلمین را فراهم  تربیتی تجربیات از نظری دانشگاه، و نیز تحلیلهای کالس

همکاری و تعامل شناسایی شده است. در ارتباط  ةاستادان نیز، چهار زمین و مدارس کارکنانای حرفه

                                                           
1. Walsh 
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ای و نیز وانند در تعامل با یکدیگر، اجتماعات یادگیری حرفهتها میمدارس و دانشکده ،با این مقوله

توانند تجارب نیز میها علمی مشترک تشکیل دهند. کارکنان مدارس و استادان دانشکدههای انجمن

 د.کننخود را به طور مستمر مبادله، و تجارب موفق معلمان را گردآوری 

همکاری بین مدارس و های ن یکی از حوزههایی است که به عنواای یکی از مقولهحرفه ةتوسع

ها، و یا پیامدهای این همکاری، مورد توجه بسیاری از صاحبنظران و پژوهشگران قرار گرفته دانشگاه

(؛ تربیت و 2001) 2گومز و بیلینگز -( و الدسون2004) 1گودلد و برملی-منتل است. از نظر گودلد،

ها و ست که در گذشته، بخش اعظم همکاریهایی اای معلمان، یکی از حوزهتوسعة حرفه

(، در اکثر 2016ها بر آن تمرکز داشته است. از نظر هالسز )های بین مدارس و دانشگاهمشارکت

های تربیت معلم، نقشی کلیدی در طراحی ترین برنامهکردن اصلیها ضمن فراهمکشورها، دانشگاه

کنند. ها در مدارس ایفا میان فعالیت و خدمت آنای معلمان در جریهای توسعة حرفهو اجرای برنامه

ای هایی را برای توسعة حرفهها، اساتید دانشگاه فرصت( نیز، در برخی همکاری2011) 3از نظر فاهی

( نیز 2013کنند. والش و بک )های رهبری مدارس فراهم میو مشاوره و مربیگری مدیران یا تیم

ترشدن رابطة کاری بین این دو باعث افزایش و نزدیک معتقدند مشارکت بین مدرسه و دانشگاه

ها و رویکردهای جدید تدریس استفاده کنند، و کند که از روششود، معلمان را قادر میمؤسسه می

 دهد.ای معلمان را افزایش میرشد و توسعة حرفه

 های بین مدارس و دانشگاه در حدی است که برخیای در همکاریتوجه به توسعة حرفه

ای معلمان باید یک تالش و اقدام حرفه ة(، بر این باورند توسع2014) 4نویسندگان مانند ریکاردز

 ةباشد. به عبارت دیگر، در توسعها بین مدارس و دانشگاههای مشارکتی در چارچوب همکاری

ند. توان، تخصص و منابع خود را پای کار بیاورها ای معلمان باید هم مدارس و هم دانشگاهحرفه

کالسی های ای باید بر فعالیتحرفه ةتوسعهای ها و سیاستناگفته پیداست تمرکز اصلی برنامه

                                                           
1. Goodlad, Mantle-Bromley & Goodlad 

2. Ladson-Billings & Gomez 

3. Fahey 

4. Rickards 
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ثیر را بر أتواند بیشترین تد که میشوکه منابع به سمتی هدایت  بایدمعلمان قرار داشته باشد و حتمًا 

 آموزان به همراه داشته باشد.نتایج یادگیری دانش

 ةمرتبط با توسعهای یادگیرنده و اجتماعات یادگیری؛ از دیگر زمینهیادگیری سازمانی، سازمان 

( معتقد است 2006) 1تزوها اشاره شده است. شای است که در پیشینه نیز به نوعی به آنحرفه

بین مدرسه و دانشگاه، ظرفیت و قابلیت مدارس برای یادگیری سازمانی را نیز افزایش های همکاری

 بینهای همکاری دهدمی نشان نیز (2007) سرکارآرانی و باتاشی ماتوبا، ةلعمطاهای دهد. یافتهمی

 کردنفراهم به و است تجربه کسب و آموختن کاوشگری، برای جدیدی فرصت دانشگاه، و مدرسه

 است. شدهمنجر  مدرسه در یادگیری اجتماع ارتقای و ایجاد برای مناسبیهای فرصت

آن کشور بر عهده دارد. نظام  تای در توسعه و پیشرفکنندهنظام آموزشی هر کشوری نقش تعیین

از این قاعده نیست. تحقق اهداف نظام آموزشی نیز تا حدودی زیادی در گرو  اآموزشی نیز مستثن

مختلف این نظام است. شواهد حاکی از آن است که بین دو بخش های ارتباط و تعامل بین بخش

ارتباط و تعامل مطلوبی برقرار نیست.  ،ش، و آموزش عالیرنظام آموزشی کشور یعنی آموزش و پرو

های همکاری و تعامل بین مدارس متوسطه و دانشکدههای زمینه ةبه همین دلیل، در این مطالع

تواند برای برقراری یا این مطالعه میهای شناسی و علوم تربیتی مورد مطالعه قرار گرفت. یافتهروان

 ،در این مطالعه .شودمیشناسی استفاده روانهای مدارس و دانشکدهتقویت تعامل و همکاری بین 

علوم تربیتی به  شناسی وهای رواندانشکده همکاری و تعامل آموزشی مدارس متوسطه وهای زمینه

ها از این زمینه توانندها میدانشکده است مدارس و شدهزیرنظام بررسی  دو عنوان نمایندگان این

ها دانشکده همکاری مدارس و د تعامل وکننارتباط با یکدیگر استفاده  ل وبرقراری تعام برای

 است. کردهموجبات تحقق اهداف نظام آموزشی را بیش از پیش فراهم 
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