
Journal of School Administration علمی پژوهشی مدیریت مدرسه فصلنامه 

Vol 7, No 3, Autumn 2019  8931 پاییز– سومشماره  – هفتمدوره 
 

 
 

 

  

 ندیفرآ تیفیک یارتقابین معلمان مدرسه و همکاری  

  یریادگی - یاددهی 
 

 3یصبور فاطمه 2یعبداله ژنیب، 1 *یصفر اکرم

 

 22/22/1331دریافت مقاله: 

 11/20/1331 پذیرش مقاله:
 

Received : 12/05/2019  

Accepted: 02/08/2019  

 

 چکیده 

آماري  يجامعه بود. همبستگی -توصیفی نوع تحقیقکاربردي و از نظر  هدف، نوع نظر ازپژوهش حاضر    

نفر( با استفاده  103نفر( بودند و نمونه آماري) 0666معلمان دوره دوم ابتدایی شهر تهران)تعداد پژوهش کل 

ها براي ابزار گردآوري داده اي تعیین شد.اي چند مرحلهگیري خوشهاز جدول کرجسی و مورگان به روش نمونه

ه محقق ي از پرسشنامریادگی _ یاددهی ندیفرآ تیفیک ، پرسشنامه استاندارد بود و براي متغیرمتغیر همکاري

روش ، با استفاده از هاابعاد آن پایایی روایی هر دو پرسشنامه از طریق روایی صوري و ساخته استفاده شد.

ون یب همبستگی پیرسون و رگرسیها از ضرکرانباخ تایید شد. براي تجزیه و تحلیل دادهي درونی آلفاهمسانی 

نتایج حاکی از وجود همبستگی معنادار بین همکاري بین معلمان و ارتقاي کیفیت فرآیند  .چندگانه استفاده شد

و کنترل  يریگمیتصمي و ریپذتیمسئول، متقابل یوابستگ، تجارب میتسهیاددهی و یادگیري است و ابعاد 

ت یاددهی کیفیتوانند تغییرات اند و میایند یاددهی و یادگیري داشته، تبیین معناداري از کیفیت فرهمکارانه

تبیین را به  ي کمترینریپذتیمسئول، بیشترین و بعد تجارب میتسهرا تبیین کنند. همچنین بعد  و یادگیري

 .اندخود اختصاص داده

 

 همکاري، یاددهی و یادگیري، معلمان،کیفیت :کلید واژگان
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 مقدمه

دست اندرکاران امر تعلیم و تربیت، به خصوص باید  خواهد پیشرفت نماید،و پرورش می اگر آموزش

دار و هر نوع بهبود معنیدر واقع . اي با فراگیران دارند، متحول شوندمعلمانی که تعامل گسترده

داري بین بهبود مدرسه اساسی در مدارس و نظام آموزشی باید از معلم شروع شود و ارتباط معنی

هاي کار ها، مهارت ها و روشها، نگرشباید دانش و اطلاعات، شناخت عملکرد معلم وجود دارد،و 

دن اي شاي شدن امر تعلیم و تربیت و در سرلوحه آن، حرفهها تغییر کند. لازمه این کار، حرفهآن

ود مبو ک کاستی و است پروش و آموزش نظام اجزا ترینکلیدي از چرا که معلم تمام معلمان است

در اقدامات آموزشی « 3عامل تغییر»معلمان به عنوان  است. تأثیرپذیر از این عنصر اجزا سایر در

 به راین توجهبنابتواند به وقوع بپیوندد. ترین تاثیرات میگردند و توسط آنها است که مهمتلقی می

 Safari,2016 ) است ضروري او مهارت و نگرش دانش، ارتقا آموزشی و نظام جزء ترینکلیدي

&Abdollahi .) افزوده در دانش و ارزش جادو ای مدارس که براي توسعه آموزش و یادگیري

ان قادر به ممعلبین  2همکاريبدون  .(,Grogan 2013) اندشده آموزان بنادانش يهايتوانمند

 علمانمباید از  را مدارسازي سبه (.Ambrose & et al، 2010) ام چنین رسالتی نخواهند بودجان

 گفتگو پیرامون و بحث کانون گذشته، دهۀ دربر همین اساس . (Safari & et al,2017)نمود آغاز 

 .(Richter & et al,2011)  است بوده معلمان، همکاري بین متوجه بیشتر هرچه مدارس، کیفیت

 .(Safari,2018اي معلمان و ارتقاء کیفیت مدرسه است )همکاري، خمیر مایه اصلی رشد حرفه

 کاهش   قیطر از آنان زهیانگ رد،یگیم صورتهنگامی که رشد معلمان در مدرسه از طریق همکاري 

 بودبه شتر،یب ارتباط يبرقرار شتر،یب يوربهره معلمان، هیروح بر مثبت ریتاث ،يکار فشار

 ،یآموزش يراهبردها شیگرا لیقب از يگرید يایمزا کنار در ،يفرد يانزوا کاهش ،یفن يهامهارت

 شیافزا کنند،یم حرکت پنهان، و یواقع یدرس برنامه نیب توازن و يمحور-آموزدانش سمت هب

مدل جدیدي از در واقع زشد از طریق همکاري، . (Egodawatte & et al, 2011) است افتهی

است که در آن، معلمان جدیدي  1پارادایم و حتی تحولی در آموزش و پرورش ،آموزش معلمان

کنند. این نوع یادگیري، داراي ند تدریس و یادگیري، با یکدیگر همکاري میبراي بهبود فرای

کند و معلمان را درگیر در اي، مجزا میع یادگیري حرفههایی است که آن را از سایر انواگیویژ

گامی کنند. هنکند که در طول زمان، براي بهبود تدریس و یادگیري، با یکدیگرکار هایی میگروه

 آموزانآموزند، آنها، هم، کار  خود را و هم یادگیري دانشکنند و میبا یکدیگر  کار میکه معلمان 

این نوع ارتقا همکارانه با رشد فردي، از چند نظر، تفاوت دارد: (. Safari,2017بخشند )را بهبود می
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داف شود، از کار  کلاسی  جاري، اهرشد همکارانه مداوم و جاري است، توسط معلمان طراحی می

کند، تحت کنترل و حمایت اي و شخصی و نیز اهداف بهبود کیفیت مدرسه، حمایت میرشد حرفه

آموزان و معلمان است مدیران مدرسه قرار دارد، از نظر محتواي آموزشی، متناسب با نیازهاي دانش

(Killion,2013) .ه دارس بترین روش تشویق مايترین و حرفههزینهارتقاء همکارانه، بهترین، کم

بهبود وضعیت آموزشی خود است و شامل اقدامات جمعی  معلمان جهت حل مشکلات، طراحی و 

گردد آموزان میبهبود روش تدریس، متون آموزشی، ارزیابی و دخالت آنها در فرایند یادگیري دانش
(Schmoker,2005:137). 

ظام آموزشی کشور صورت در سالیان اخیر تلاشهاي زیادي در جهت بهبود کارآیی و تحول در ن

و مراکز آموزشی از بسیاري جهات، از پایین  هاسازماني زیاد، هنوز هاتلاش رغمبهاما  گرفته است

. (Safari,2017)باشند یمي اعمدهو در مسیر بهبود آن، دچار مشکلات برند می بودن کیفیت رنج

ی مقیاس وزن یرگذار، که ازتأثو کانون توجه را روي عناصر اساسی باید در مسیر حل مشکل،  لذا

وپرورش آموزش گسترشنسبتاً بالاتري برخوردارند، متمرکز کرد. یکی از این عناصر کلیدي که در 

اي هاي رشد حرفهبهبود قابلیت معلمان از طریق برنامه باشند.معلمان می دارد، اساسی نقش

 ,Cohen & Hill,2000, Garet & et al, 2001) گردد.آموزان میموجب بهبود یادگیري دانش

Crow,  Hausman,2002 &(Scribner   و عدم توجه به توسعه حرفه اي معلمان، عواقب زیان

باري را هم براي معلمان و هم براي دانش آموزان به دنبال خواهد داشت و باعث از بین رفتن 

 بین معلمان بههمکاري  اهمیت شود.یمو کاهش کارایی معلمان  استرس شغلی، نیروي انسانی

 از کیفیت مردم انتظارات افزایش و معلمی حرفۀ در آنان پیش روي هايچالش تشدید دلیل

 اصلاح به ياحرفه يهافرصت از بسیاري این درحالیست که (.Ganser,2000) استآموزش 

د کننینم برآورده درجامعه را آموزاندانش یازهاين و شوندمنجرنمی درسی هايبرنامهبلندمدت 

(Henson,2001). هاي بهبود کیفیت تدریس و یادگیري در مدارس جزء مهمی از سیاست همکاري

 را هاآن عملکرد تا دارد قرار معلمان روي و تمرکز اصلی آن بر درآمده استکشورهاي پیشرفته 

با توجه به تاکید آموزش و پرورش بر ترویج فرهنگ همکاري بین  دهد اما افزایش مدرسه در

، اهمیت فرهنگ همکاري 3آموزيهاي همکارانه دانشموزان، از طریق ارزشگذاري بر فعالیتآدانش

 فعلی و غیر همکارانه شکل به ارتباط بین معلمان .(Safari,2017کمرنگ است )« معلمان»براي 

 آموزاندانش آنچه و درسی هايبرنامه و مدارس سازماندهی تدریس، يهاروش بر کمی خیلی تأثیر

هاي  علیرغم اهمیت کیفیت در سیستم .(Diaz-Maggioli,2004) است داشته بگیرند، ادی باید

تحقق ایـن مهم  ارتقاء کیفیت فرایند یاددهی و یادگیري، و اهمیت نقش معلمان در آموزشی

                                                           
اي که به صورت گروهی انجام شده در دستورالعمل فرم هاي داوري طرح پژوهش دانش آموزي)جابربن حیان(، پروژه - 1

 باشد امتیاز بالاتري دارد.



081  یادگیری -یاددهی  ندیفرآ تیفیک یارتقاهمکاری  بین معلمان مدرسه و 

هایی روبرو است کـه تلاش جهـت شناسایی ایـن کاستیها و یافتن  همچنان با ضعفها و کاستی

 نچهآ به توجه . باو تضمین آن به ضـرورتی انکارناپـذیر تبدیل شده استراههایی جهت بهبود 

 ندیفرآ تیفیک يارتقابررسی تاثیر  همکاري بین معلمان مدرسه، هدف  با حاضر پژوهش شد، بیان

 وال هاس این براي پاسخ یافتن دنبال به سیستم آموزشی، ارتقا ي و بطور کلیریادگی _ یاددهی

 که: است

 ؟ وجود دارد همکاري معلمان و  کیفیت فرایند یاددهی و یادگیريه معناداري بین آیا رابط -3

را به صورت معنادار تبیین  کیفیت یاددهی و یادگیري، بین  معلمان همکارانهآیا ابعاد -2

 کند؟می

 

 مبانی نظری

و  3ي: معلم ارشدردیگها و فرایندها را در بر مییادگیري همکارانه گستره زیادي از دیدگاه

همچنین  ،4گفتگوي سازنده، 1دوستانه نقادي هاي ، گروه2گري  همتاتعامل با همکاران، مربی

 هادهیا يگذار اشتراک به، 0، کار  گروهی روي یک وظیفه خاص5هاي زیادي از قبیل مشاهدهفعالیت

(Duncombe & Armour,2004)، 8پژوهی ، درس7هاي مطالعهگروه(Nolan and Hoover,  

باشد. اگرچه هر یک از  .(Safari,2017)هاي تخصصی/ هم رشتهپایه و گروههاي همگروه (،2011

لی  رسد که دیدگاه اصها و فرایندهاي  متفاوتی شود، اما به نظر میتواند شامل فعالیتموارد فوق می

ر ه ارزش  یادگیري مشترک، آنها را یکپارچه سازد. این موضوع بر اساس این فرضیه قرار دارد که

اي است که دانش و تجربه آنها، قابل اشتراک است. در زمینه مدرسه، داراي معلمان با تجربه

 توانند به همکاري، انعکاس نظرات و فراگیري از یکدیگر، بپردازند. اشتراک این دانش، معلمان می

 شتريهاي بییادگیري همکارانه، در مدارس کوچک و بزرگ، متفاوت است. در مدارس بزرگ، گروه

تري نیز خواهند داشت. معلمان در بیش از یک گروه، کار خواهند هاي بزرگوجود دارند و نشست

یشتر ها نیز، بکرد. نقش مدیر مدرسه، سرپرست معلمان یا ناظران در هماهنگی و پشتیبانی از گروه

روهی تلاش گ ها با چالش بیشتري روبرو خواهد شد و نیازمندخواهد بود. برقراري ارتباط بین گروه

ت کنند، ممکن استر با یکدیگر کار میباشد. در مدارس بزرگ که در آنها معلمان کمبیشتر می

بودن، با چالش همراه باشد، اگرچه این موضوع ضرورتا با بزرگی مدرسه، ایجاد احساس در جمع
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توانند یتر ممرتبط نیست، بلکه بیشتر مربوط به فرهنگ داخلی مدرسه است. حتی مدارس بزرگ

تر، ممکن است در مدارس کوچک. اي مشترک موفقی را داشته باشندهاي یادگیري حرفهگروه

ن تر، معلمااي، کار کنند. از آنجایی که در مدارس کوچکرشتههاي مختلف یا بینمعلمان در گروه

د عضوي نرسند. ممکن است مدیر بتواتر به نتیجه میها، سریعشناسند، گروهیکدیگر را بهتر می

تر خواهد بود. ممکن است ایجاد فرهنگ حمایتی، ها، آسانها باشد. ارتباط بین گروهاز تمام گروه

 دتر هستنتر باشد زیرا اعضاي کادر آموزشی، داراي حس اشتراک بیشتري در مدارس کوچکراحت

(Calvin,2013).  موانعی اشاره به این نکته مهم است که ایجاد محیط همکاري، ممکن است با

مواجه شود که باید برطرف گردند: زمان بیشتر، نگرانی به خاطر از دست دادن استقلال، عدم 

گرایی و عدم آگاهی از ها، منطقههاي دیگران، تضاد برداشتاعتماد یا اعتماد به نفس در تصمیم

غل، و شهاي کارکنان که ممکن است مسائلی از قبیل انضباط کننده آموزش، دانش و مهارتتامین

توان با رفتار باز و با این وجود، اکثر این موانع را می .(Catlett & Halper,1992) گردندمانع آنها 

محیط مدرسه  (.Stulgiene & Ciutiene,2014) نموداحساس احترام و اعتماد متقابل، برطرف 

دهد ن می، تحقیفات نشا(Leithwood & Mascall,2008) شودموفق، از طریق همکاري ایجاد می

ها را براي توسعه و شود، فرصتکه فرهنگ همکاري در مدرسه باعث ارتقاء محیط مدرسه می

را در فرایند  آموزاناي، افزایش داده، راهبردهاي آموزشی را بهبود بخشیده و دانشپیشرفت حرفه

 يهمکار مثبت  جینتاتحقیقات زیادي  .(Hallinder & Heck,2010) سازدآموزشی، درگیر می

 سازمان، کی عنوان به مدارس و معلمان آموزان،دانش که رسدیم نظر به. دهدیم نشان را معلمان

 يدور جهت ،معلمان يبرا یخوب لیدلا نیبنابرا ؛می برند بهره معلمان، يهمکار روند از یهمگ

فرهنگ همکاري، به مدیران و  (.Gajda & Koliba,2008) دارد وجود انزوا، فرهنگ از جستن

هاي جدید را توسعه داده، نقش خود را مورد نظر قرار داده، کند تا مهارتلمان کمک میمع

 آموزان، متحولرفتارهاي مناسب را الگو قرار داده و فرهنگ خود را جهت افزایش موفقیت دانش

 .(DuFour,2003) سازند

کارهاي راه کردن آموزان، تمرکز دارد، باعث پیداکه بر یادگیري دانش همکاري، واقعی و منظم

باکیفیت، براي مشکلات آموزشی، افزایش اعتماد به نفس معلمان و دستاوردهاي قابل توجهی در 

آموزي اگر هر دانش .(Schmoker,2005:178) استآموزان، به ارمغان آورده زمینه موفقیت دانش

یري مام وقت در حال یادگقرار باشد داراي یک معلم باکفایت باشد، آنگاه تمام معلمان باید به طور ت

افتد، ولی بخش هاي آموزشی، اتفاق میها و کارگاهباشند. در حالی که یادگیري، گاهی در دوره

شود که معلمان، طرح درس خود را با همکاري سایر معلمان، انجام زیادي از آن، هنگامی ایجاد می

، بررسی کرده و تدریس یکدیگر را هاي بهبود آنآموزان خود را براي یافتن روشبدهند، کار  دانش

هایی را بر اساس اطلاعات مختلف، براي بهبود تدریس خود، مشاهده کنند و در آخر نیز روش
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شواهد محکمی وجود دارد مبنی بر این که شرکت معلمان در  (.Sparks,1998) ریزي کنندبرنامه

شی مدارس داشته است هاي همکارانه هدفمند، تاثیر زیادي بر بهبود کیفیت آموزفعالیت

(King,2012). نکات  و همکاران، هاي خودمعلمان از تعامل بین خود و  نیز ترکیبی از آگاهی

به عنوان یادگیري تحولی از آن   Kennedy(2005)است که اي گیرند. این مسئلهخوبی را فرا می

 هنگامی که معلمان باتواند تغییري واقعی در سیستم آموزشی را باعث گردد. برد که مینام می

کند تا آنها نیز همین کار را آموزان را ترغیب میدانش ،کنند، الگوي کار آنهایکدیگر همکاري می

کنند معمولا از مهارتهاي را با یکدیگر تمرین می انجام دهند. معلمانی که مهارتهاي ارتباطی

کنند. همچنین، تفاده میشان در کلاس درس اسارتباطی مشابه براي ارتباط با دانش آموزان

 توانند ازکنند، معمولا به راحتی میمعلمانی که هنگام همکاري با یکدیگر احساس راحتی می

دانش آموزانشان بخواهند در کلاس درس همکاري کنند. این معلمان، مدرسه را اجتماعی از انسانها 

 که همه باید در قدرت شریک گیرند که مشغول یادگیري همکارانه هستند. آنها معتقدنددر نظر می

باشند، از جمله دانش آموزان و معتقدند که هر جا که ممکن است، تصمیمات باید توسط کسانی 

 .(Smith & Scott,1990:28) رندیگگرفته شود که تحت تاثیر این تصمیمات قرار می

 

 پیشینه پژوهش

Ronfeldt & al et(2015) هاي آموزشی و یمپژوهشی تحت عنوان همکاري معلم در ت در

منفعت معلمان و  با یآموزش میت در يهمکارموفقیت دانش آموزان، به این نتایج رسیدند که 

هاي آموزشی با معلمان دیگر و معلمانی که همکاري بهتري را در حوزه است مرتبطدانش آموزان 

، تربیش دستاوردهاي موفقیتدارند، دستاوردهاي موفقیت بیشتري به دست می آورند. همچنین 

که معلمان با همکاران را هایی راه ،هاي مدرسه و معلم. ویژگیمی شودبهتر معلمان  همکاريباعث 

ر دعلمان زن ی که ممدارس ابتدایی و مدارس .دهدتحت تأثیر قرار می ،کنندخود ارتباط برقرار می

غیر اي هنند شیوه و سایر عناصر ما همکاريکه  همکارانه ، سطوح بالاتري از ساختاراستبیشترآن 

معلمان با عملکرد بالا را دارا می باشند.  در بر می گیردرا  هاي مشترکو هنجارها و ارزش فردي

 باشند.می اندیش به طور کلی از لحاظ روانی بیشتر در مورد کار خود و محل کار خود مثبت

 درش و ادگیريی در معلم يهمکار ریتأث یبررسی تحت عنوان پژوهش در Burton(2015)همچنین 

یادگیري دانش آموزان و بهبود ، اشتراک در به اشتراک گذاري اهدافبه این نتایج رسید که ، معلم

باشند و می اثربخش همکاريبه عنوان محصولات  هاي آموزشیتمرکز بر بهبود شیوه و مدرسه

اي روش ه زمانی که معلمان با توجه به اهداف مشترک، احساس مالکیت مشترک و تعهد به بهبود

 پژوهش نیا يها افتهی نیهمچنیابد. آموزشی خودشان دارند، موفقیت دانش آموزان افزایش می

 معلمان يبرا را همکارانه اثربخش يتهایفعال انجام ي نهیزم در ياحرفه رشد يهافرصت به ازین
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 فکرت انیم ارتباطمعلمان  يا حرفه رشد يبرا ییالگو عنوان به يهمکار يریبکارگ .دهدیم نشان

 مستیس وجود خاطر به معلمان خوب يهمکار تداوم و يداریاپ .کندتقویت می را بهبود و یآموزش

 و انسجام احساس .است آموزان دانش( عملکرد) جینتا مکرر یابیارزش و مشترک اهداف نظارت،

 Vangrieken & al .شودیم اعضا نیبی اجتماع مثبت متقابل یوابستگ جادیا باعث زین وحدت

et(2015) ی تحت عنوان همکاري معلمان: بازنگري منظم، هدف اصلی این بررسی را پژوهش در

ارائه نگاهی نظامند به ادبیات  همکاري بین معلمان، شامل رویکرد و عمق همکاري، پیامدهاي 

 کننده و بازدارنده و همکاري موثر مطرح کردند.مثبت و منفی، عوامل تسریع

تواند از همکاري در سطح مق همکاري، نشان داد که  این رویکرد مینگاه کلی بر رویکرد و ع

یابد. ممکن است فرهنگ قدیمی فردگرایی و انزواي ظاهري تا همکاري عمیق، گسترش می

معلمان، به همراه ترجیح آنها به حفظ خودگردانی، باعث جلوگیري از ایجاد همکاري عمیق گردد. 

 کند. مدارس،آموزان، پیشرفت مید، کارایی آموزشی  دانشهنگامی که معلمان با هم همکاري کنن

آید که معلمان، از فرایند کنند. به نظر میتر عمل میگردند، خلاقانهدچار تغییرات فرهنگی می

نند، بلکه کگردند. آنها ظاهرًا، نه تنها از نظر کارایی شغلی، پیشرفت میهمکاري، بیشتر منتفع می

تر، روحیه با برد ) مثلاً، احساس انزواي  کماز این موضوع، نفع میسطوح شخصی معلمان نیز، 

توان هرگز از مضمون آن، جدا نمود. مضمون و انگیزه و بهتر(. در ضمن، همکاري معلمان را نمی

هاي حرفه آموزش و پرورش، بر اجرا و پایداري همکاري معلمان، فرهنگ آموزشی و نیز ویژگی

نظري  و تجربی ، بررسینیز در پژوهشی تحت عنوانGoddard & al et (2007) گذارند.تاثیر می

عمومی،  ابتدایی مدارس در آموزان دانش موفقیت مدرسه و بهبود براي معلم همکاري در زمینه

 آموزان دانش موفقیت افزایش را در مدارس تواند تواناییمی معلم به این نتایج رسیدند که همکاري

 موزانآ دانش تحصیلی پیشرفت و آموزشی بهبود براي معلم مکاريبخشد و رابطه بین ه بهبود

ه این است ک معلمان با هم همکاري نتیجه ترینبدین مفهوم که مهم. است مستقیم اي غیررابطه

 به تواند معلمان رامی همکاري گیرند چگونه تجارب آموزشی خودشان را ارتقا دهند.آنان یاد می

 در دیگران با تعامل سمت به و تدریس تجربیات خود در زمینه و حافظه بر تکیه فراي حرکتی

 دهدرا پرورش می یادگیري او معلم همکاري. یادگیري سوق دهد و آموزشی مهم سوالات زمینه

بخشد و نهایتا اینکه مدارسی که در آنها همکاري بین معلمان می بهبود آموزش را که به نوبه خود

به  اتنه همکاري نه بنابراین، ؛برخوردارند آموزاندانش وفقیتم از بالاتري از سطح بیشتر است

 وزانآم دانش موفقیت با مثبتی خاطر امکان رشد یادگیري براي معلمان خوب است بلکه رابطه

 .نیز دارد
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 روش پژوهش

از نوع  3هاي توصیفیدر قلمرو پژوهش از نظر نوع تحقیق نظر هدف، کاربردي، از پژوهش حاضر

معلمان دوره دوم ابتدایی شهر تهران)با حداقل سابقه  آماري شاملجامعهت. اس 2همبستگی

نفر هستند. نمونه آماري با استفاده از جدول کرجسی و مورگان  0666سال( به تعداد  36تدریس

اي اي چند مرحلهگیري خوشهنفر از بین جامعه آماري تعیین شد و به روش نمونه 103تعداد

 میخوشه شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز تقس 5تهران به ت که شهر انتخاب شدند. بدین صور

. براي بررسی انتخاب شد معلم دوره دوم ابتدایی 71از هر خوشه یک منطقه و از هر منطقه  د وش

از پرسشنامه  تاثیر همکاري بین معلمان بر ارتقاء کیفیت فرایند یاددهی یادگیري

 میتسههاي است. این پرسشنامه خرده مقیاسشدهاستفاده Safari(2017) سوالی43استاندارد

کنترل  و يریگمیتصم، ها و چشم انداز مشترک ارزشي، ریپذتیمسئول، متقابل یوابستگ، تجارب

از  کیفیت یاددهی و یادگیري نیز کند. براي سنجشگیري میی را اندازهتیحما طیشراو  همکارانه

. استفاده شده است یادگیري و ت فرایند یاددهیرزیابی کیفیا سوالی 10پرسشنامه محقق ساخته 

هاي ارائه درس، کیفیت علمی هاي طراحی تدریس، مهارتمهارتد بع پنجداراي این پرسشنامه 

که پاسخ افراد را از طریق طیف  هاي ارتباطی استهاي ارزشیابی از یادگیري و مهارتمعلم، مهارت

ر دو پرسشنامه از طریق روایی صوري، مورد تأیید روایی ه .دریافت می نمایداي لیکرت درجهپنج 

نفر و با  16هر دو پرسشنامه، با اجراي مقدماتی در بین بدست آمد. پایایی خبرگان حوزه آموزشی

ست ها به داستفاده از روش همسانی درونی آلفاي کرانباخ به تفکیک ابعاد هر کدام از پرسشنامه

باطی ابتدا با استفاده از آزمون کالموگروف اسمیرنوف (. جهت استفاده از آمار استن3آمد جدول)

به بررسی مفروضه نرمال بودن توزیع هریک از مؤلفه ها پرداخته شد که نتایج حاکی از نرمال 

داده ها از تحلیل عاملی تاییدي،  تجزیه وتحلیلبودن توزیع نمرات تمامی مؤلفه ها بود و براي 

 اده شده است.و رگرسیون چندگانه استف آزمون پیرسون

 ( میزان پایایی به روش همسازی درونی )آلفای کرونباخ(1جدول)

 آلفای کرونباخ تعداد سوال ابعاد متغیرها

 و 
ی
ده
اد
ت ی

فی
کی

ي
یر
دگ
یا

 

 873/6 8 هاي طراحی تدریسمهارت

 738/6 7 هاي ارائه درسمهارت

 742/6 32 کیفیت علمی معلم

 832/6 4 هاي ارزشیابی از یادگیريمهارت

 733/6 5 هاي ارتباطیمهارت

                                                           
1.Descriptive Research 

2.Creational Research 
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ي
کار

هم
 

 88/6 0 تجارب میتسه

 77/6 8 متقابل یوابستگ

 82/6 7 يریپذتیمسئول

 84/6 7 ها و چشم انداز مشترک ارزش

 71/6 0 و کنترل همکارانه يریگمیتصم

 76/6 7 یتیحما طیشرا

    

ي و همکاري داراي ریادگیو  یاددهی تیفیکشود تمامی ابعاد متغیرهاي همانطور که مشاهده می

/. 7پایایی قابل قبول هستند و میزان آلفاي کرونباخ ابعاد متغیرهاي پژوهش بیشتر از مقدار معیار 

 است که نشان از این دارد که پایایی اکثر متغیرها در حد مطلوب است. 

 

 هایافته
 توصیف متغیرهای پژوهش و ضرایب همبستگی( 2)جدول

 گینمیان متغیر
انحراف 

 معیار
 میانگین متغیر

انحراف 

 معیار

 ظریب

 همبستگی

سطح معنی 

 داري

تجارب میتسه  14/1 88/6 

ی
ده
اد
د ی

این
فر
ت 

فی
کی

 و 
ي
یر
دگ
یا

 

28/1 01/6 

03/6 6663/6 

متقابل یوابستگ  25/1 80/6 45/6 6663/6 

يریپذتیمسئول  45/1 84/6 58/6 6663/6 

ها و چشم  ارزش

 انداز مشترک
20/1 78/6 12/6 6663/6 

و  يریگمیتصم

 کنترل همکارانه
43/1 78/6 48/6 6663/6 

یتیحما طیشرا  38/1 81/6 52/6 6663/6 
 

 

چون متغیرهاي پژوهش ترکیبی از چند شاخص هستند و همچنین نتیجه آزمون نرمال بودن، 

ت، از آزمون همبستگی نشان از این داشت که توزیع متغیرها نرمال یا نزدیک به نرمال اس

( علاوه بر توصیف متغیرهاي پژوهش به بررسی 2پارامتریک پیرسون استفاده شد. در جدول )

( میانگین تمامی ابعاد 2همبستگی بین متغیرهاي پژوهش پرداخته شده است. با توجه به جدول )
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ترین میانگین است. همچنین بیش 1بالاتر از  یادگیري و یند یاددهیآکیفیت فرو متغیر  همکاري

و کمترین میانگین مربوط به  45/1ي با میانگین ریپذتیمسئول، مربوط به بعد همکاريبین ابعاد 

بین  نشان داد کهاست. نتایج آزمون همبستگی پیرسون   38/1ی، با میانگین تیحما طیشرابعد 

ه دارد و از جنبداري وجود رابطه مثبت و معنی یادگیري و کیفیت یاددهیبا  همکاريتمامی ابعاد 

 یند یاددهیآکیفیت فر(. جهت رابطه همکاري و متغیر P<63/6آماري این رابطه مورد تایید است )

رابطه  ريیادگی و یند یاددهیآکیفیت فربا  همکارينیز مثبت است و بین تمامی ابعاد  یادگیري و

یند آریفیت فکو  تجارب میتسهداري وجود دارد و بیشترین همبستگی بین بعد مثبت و معنی

 کیفیتو  ها و چشم انداز مشترکارزشو کمترین همبستگی بین  r( = 03/6)یادگیري و یاددهی

درصد  88با  63/6بنابراین در سطح معنی داري . است r(=12/6) یادگیري و یند یاددهیآفر

 يیریادگ و یند یاددهیآکیفیت فربا  همکارياطمینان می توان بیان کرد که بین تمامی ابعاد 

 همبستگی مثبت و معناداري وجود دارد.

 ونیسرگر لییادگیري، از تحل و یند یاددهیآکیفیت فرو  همکاري بین معلماناثر  یبررس يبرا

یفیت ک. بدین صورت که متغیر همکاري به عنوان متغیر مستقل و متغیر دیاستفاده گرد همزمان

 ل شدند.به عنوان متغیر وابسته وارد مد یادگیري و یند یاددهیآفر

 
 ( خلاصه مدل3جدول شماره )

 میزان خطاي برآورد تعدیل یافته Rمجذور Rمجذور Rمقدار روش
آماره دوربین 

 واتسون

 1.81 9.649 885. 887. 942. همزمان

  

است. این بدان معناست 88/6دهند که، ضریب تعیین در این رابطه هاي جدول بالا نشان میداده 

درصد از واریانس تغییرات مربوط به  88اند در مرحله اول توانسته انابعاد همکاري بین معلمکه 

 را تبیین نمایند.  ريیادگیو  یاددهی ندیفرآمتغیر وابسته به کیفیت 

 
 ( تحلیل واریانس4جدول )

هاي شاخص

 رگرسیون
 مجموع مربعات

درجه 

 آزادي
 مقدار میانگین مربعات

سطح 

 داريمعنی

 666. 834.78 74846.342 1 225786.420 مقدار رگرسیون

   81.330 168 28708.088 مقدار باقیمانده

    132 251506.335 جمع
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بینی در سطح زیر دهد که مدل در نظر گرفته شده براي پیشهاي جدول فوق نشان میداده   

 . باشددرصدي می88دار بوده و داراي اعتبار بالاي معنی 63/6
 

 یادگیری و یند یاددهیآکیفیت فرابعاد همکاری و ( رگرسیون چندگانه بین 0جدول)
 B T 2R F ملاک ریمتغ متغیرهاي پیش بین

ي
کار

هم
 

تجارب میتسه  

 تیفیک

 ندیفرا

و  یاددهی

ريیادگی  

14/6 48/4 

03/6 32/14 

متقابل یوابستگ  28/6 24/1 

يریپذتیمسئول  13/6 74/1 

ها و چشم انداز  ارزش

 مشترک

61/6 43/6 

و کنترل  يریگمیصمت

 همکارانه

21/6 08/2 

یتیحما طیشرا  67/6 04/6 

 
دهد. در این جدول ابعاد همکاري به عنوان متغیر ( تحلیل رگرسیون را نشان می5نتایج جدول)

هاي اخصاند. شبه عنوان متغیر ملاک وارد الگو شده یادگیري و یند یاددهیآکیفیت فرپیش بین و 

باشد که به تفکیک در این جدول می t و  2R ،F ،βرگرسیون شامل مقادیر مهم، در تحلیل 

ه ب ريیادگیو  یاددهی ندیفرا تیفیکشود، در بررسی است. همانگونه که مشاهده میآورده شده

از واریانس این متغیر توسط ابعاد متغیر  2R=( 16/0)که  استعنوان متغیر ملاک، مشخص 

است. همچنین در بررسی سهم ویژه هر یک از ابعاد همکاري ن شدههمکاري به صورت معنادار تبیی

 یستگواب، تجارب میتسهتنها چهار بعد)شامل  ريیادگیو  یاددهی ندیفرا تیفیکبینی در پیش

همچنین  .اند( تبیین معناداري داشتهو کنترل همکارانه يریگمیتصمي و ریپذتیمسئول، متقابل

معنادار به دست آمده است. بنابراین در  65/6در سطح   Fنبینی با توجه به آزموضرایب پیش

شود که ابعاد همکاري تبیین معناداري از پاسخ به سؤال دوم این پژوهش این نتیجه حاصل می

اند. در مقایسه سهم تبیینی، نیز مشخص است که بعد داشته ريیادگیو  یاددهی ندیفرا تیفیک

 اند.ي کمترین تبیین را به خود اختصاص دادهریپذتیمسئولبیشترین و بعد  تجارب میتسه

 

 گیری بحث و نتیجه

همکاري بین معلمان مدرسه و ارتقاي کیفیت فرایند یاددهی و  ارتباط بین پژوهش حاضر، در

گرفت، باتوجه به  قرار بررسی مورد یادگیري، همچنین رابطه بین هریک از ابعاد این دو متغیر

کیفیت فرایند یاددهی و یادگیري  با که بین ابعاد همکاري نتایج به دست آمده مشخص گردید

رابطه مثبت و معناداري وجود دارد. از بین شش بعد متغیر پیش بین، فقط چهار بعد از آنها 
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توانند می (و کنترل همکارانه يریگمیتصمي و ریپذتیمسئول، متقابل یوابستگ، تجارب میسه)ت

 يهامهارت، سیتدر یطراح يهامهارت یري را که شاملتغییرات کیفیت فرایند یاددهی و یادگ

ي ارتباطی است را هامهارتي و ریادگی ازی ابیارزش يهامهارت، معلم یعلم تیفیک، ارائه درس

را در  بیشترین سهم تجارب میتسهنشان داد که بُعد  این تحقیق نتایج تبیین کنند. همچنین

ي کمترین تبیین را به خود اختصاص داده است. ریپذتیمسئول تبیین متغیر ملاک دارد و بُعد

معلمانی که همکاري بهتري را در  که نشان دادنیز  al & et Ronfeldt (2015) پژوهشنتایج 

هاي آموزشی با معلمان دیگر دارند، دستاوردهاي موفقیت بیشتري به دست می آورند. حوزه

 عنوان به يهمکار يریبکارگکه  نیز حاکی از این بود  Burton (2015)همچنین نتایج پژوهش

 .کندتقویت می آن را بهبود و یآموزش تفکر انیم ارتباطمعلمان  ياحرفه رشد يبرا ییالگو

Goddard & et al (2007) تواندمی معلم همکاري نیز در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که 

 مکاري بین معلمان رابطهبخشد و ه بهبود آموزان دانش موفقیت افزایش را در مدارس توانایی

 تجارب میسهتاین بود که بُعد  این تحقیق یکی دیگر از نتایج .دارد آموزان دانش موفقیت با مثبتی

نیز  et al (2010) Decuyper & ملاک دارد، نتایج پژوهش بیشترین سهم را در تبیین متغیر 

ر اساسی همکاري می نشان داد که تسهیم تجارب شخصی بین معلمان به عنوان  یکی از عناص

ان ي بین آنهمکار ،دانش و تخصص معلمان شیافزا يهااز راه یکباشد. با توجه به نتایج فوق، ی

. در رشد حرفه اي معلم است يریادگی يدیجزء کل همکاري بین معلمان قیاز طر يریادگی ،است

نـاب  يهاایجـاد فرصت از طریق تسهیم دانش و تجارب و دانش خـود را همکارانه معلمان 

هاي آموزان خود را براي یافتن روشدهند. آنها کار دانشافزایش مییادگیري به کمک همکاران 

هایی را بر بهبود آن، با هم بررسی کرده و تدریس یکدیگر را مشاهده کنند و در آخر نیز روش

یشینه ر و پریزي کنند. نتایج پژوهش حاضاساس اطلاعات مختلف، براي بهبود تدریس خود، برنامه

تغییرات شتابنده عصر حاضر، مسائل و نمود که  تبیین گونه توان این می هاي مطرح شده را

یادگیري قرار داده  وهایی را فرا روي این نظام و به ویژه کیفیت آموزشی و فرایند یاددهی چالش

عیت ضبنابراین شناخت و. است که منجر به کاهش سطح تاثیرگذاري آن بر فراگیران شده است

ن ، اولین و مهمتریعوامل اثرگذار بر آنیادگیري و کسب آگاهی از  و موجود کیفیت فرایند یاددهی

ریزان آموزشی به بـه طور اعم و برنامهآموزشی از سوي مدیران  دشود که بایاي محسوب میمؤلفه

 .طور اخص مورد توجه قرار گیرد

 

 پیشنهادها

تقویت فرهنگ همکاري بین معلمان  بردي ذیل جهتهاي پژوهش حاضر، از اشارات کار فتهیا

 برخوردار است:
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 یساختار سازمان تیاز ماه یناش يتا حد یو خودمختار بودن شغل معلم زولهیاز ا یاستنباط حاک

 یسازمان يساختارها يو راه انداز جادیا ي لهیبه وس دیبا رانیرو، مد نیمدرسه است. از ا یداخل

ترویج و  .معلمان را برطرف کنند انیدر م يحرفه ا يانزوا نیانه، اپرورش کار همکار يمناسب برا

تشویق فرهنگ دوستانه و تعاملات سازنده در میان معلمان همت گمارند. این امکان را فراهم آورند 

تا معلمان بتوانند کلاس و نحوه تدریس یکدیگر را مشاهده کنند و در فضایی دوستانه و به دور از 

هاي آموزشی خود را با معلمان دیگر مطرح کنند و به نقد مداوم و ائل و برنامهترس و نگرانی، مس

تدریس یکدیگر بپردازند و در راستاي بهبود امر آموزش با همفکري یکدیگر،  مفید  روش

را فراهم آورند تا معلمان بدون  يدوستانه ا يدر مدرسه فرصت هاراهکارهایی را مطرح کنند. 

روزمره، به طور مشترک  يکارها يگروه ها،  رو نیاز عواقب شرکت در ا یاسترس، ترس و نگران

د و در خود را بهبود بخشن يکارها زیمنعکس کنند و به طور دائم ن گریکدیرا به  جیکار کنند و نتا

هاي ارتباطی به معلمان به عنوان جزیی از برنامـه هاي لازم مهارت موزشبرنامـه هاي آموزشی آ

نشان  يمقاومت کمتر انیاز همتا يریادگیصورت است که معلمان در  نیدر او مهم توجه کنند 

 خواهند داد.
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