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    چکیده
شود. جامعه آماري پژوهش می توصیفی ـ همبستگی محسوب هايپژوهشاز نوع  و کاربردي پژوهش حاضر   

 0071-79نفر( شهرستان بابل در سال تحصیلی  0033معلمان ابتدایی و متوسطه اول و دوم ) یشامل تمام

 002نفر مرد و  20عنوان نمونه پژوهش )نفر به 033اي گیري تصادفی طبقهبود که با استفاده از روش نمونه

گروهی، همکاري رونهاي تسهیم دانش، اعتماد دنفر زن( انتخاب شدند. همه معلمان نمونه پژوهش پرسشنامه

هاي آموزشی مدرسه را تکمیل کردند. براي بررسی پایایی این ابزارها از آلفاي گروهی و اثربخشی گروهدرون

(؛ همکاري 200/3گروهی )(؛ اعتماد درون251/3کرونباخ استفاده شد. ضریب آلفاي کرونباخ براي تسهیم دانش )

ها ( توسط محقق محاسبه شده است. داده270/3شی مدرسه )هاي آموز( و اثربخشی گروه959/3گروهی )درون

اري گروهی و همکها نشان داد که: بین تسهیم دانش، اعتماد درونتحلیل شدند. یافته با مدل معادالت ساختاري

-هاي آموزشی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. تسهیم دانش بر اثربخشی گروهگروهی با اثربخشی گروهدرون

گروهی گري اعتماد درونشی مدرسه اثر مستقیم و معناداري دارد؛ همچنین تسهیم دانش با میانجیهاي آموز

ي گري همکارهاي آموزشی مدرسه اثر غیرمستقیم و معناداري دارد. تسهیم دانش با میانجیبر اثربخشی گروه

 کند. می هاي آموزشی مدرسه ایفاگروهی اثر غیرمستقیم و معناداري بر اثربخشی گروهدرون
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 مقدمه  

ون هاي گوناگچنان با شتاب به سمت پیشرفت، تغییر و تحول در عرصهدوران نوین در جهان آن   

داده طور عمیق تحت تأثیر قرار ها را بهها و مناسبات بین آندر حرکت است که زندگی انسان

ترین اقدامات در همگامی با پیشرفت و توسعه جهانی تغییر نگرش به آموزش است. یکی از بنیادي

و پرورش در سطوح متفاوت و تربیت نسلی جدید و نواندیش براي جامعه است. امروزه تربیت 

شود. نظام هاي مهم توسعه و پیشرفت محسوب مینیروي انسانی توانمند و مؤثر از زیرساخت

ها هاي برآمده از آنها و مواجهه با چالشش کشور ما نیز براي هماهنگی با این دگرگونیآموز

 ;Bazrafshan Moghadam, Shoghi, & Rahmankhah, 2015نیازمند تغییر و تحول است )

و پرورشی مطلوب و هدفمند متناسب با تغییر و تحوالت (. در این راستا براي دستیابی به آموزش 

و  هاي کاماًل تخصصیبا بینشی عمیق متکی بر مطالعات جامع و با حصول صالحیت جهانی، باید

اي ریزي پرداخت. برمختلف به برنامههاي دار و با در نظر گرفتن جنبههایی جهتاي و فعالیتحرفه

اي عظیم از فلسفه، فرهنگ، دانش، مهارت و دستاوردهاي نوین علوم ریزي باید پشتوانهاین برنامه

هاي جدید فراهم آورد تا ضمن پاسخگویی به نیازها، مشکالت کارگیري ابزارها و روشنون و با بهو ف

 & Garison) تري آموزشی دست یافتو تقاضاهاي موجود، به نتایج و کیفیت بهتر و غنی

Anderson, 2003; Sobhaninia, 2003.)  

ـــاحـب ـــی در آموزش ص هاي نیازمند وجود گروهو پرورش، نظران معتقدند کیفیت و اثربخش

ویژه یادگیري اســـت. این نیاز به -هاي مرتبط با فرایندهاي یاددهی ي زمینهدر همه 0آموزشـــی

ــتر می ــود که آموزش زمانی بیش ــت، زیرا ش ــتخوش تغییرات و تحوالت بنیادي اس و پرورش دس

ییرات مطلوب هاي آموزشی در هدایت و بهسازي فرایندهاي یاددهی ــــ یادگیري و ایجاد تغگروه

ـــی ایفـا میدر نظـام ـــاس ـــی نقش اس  ,Oliva & Pawlas, 2004; Jafari) کندهـاي آموزش

Damghanian, & Abdolsharifi, 2017 .)ــتا، عملکرد گروه ــی فعال در در این راس هاي آموزش

و پرورش در جهت هاي تضـمین کیفیت و اثربخشی آموزش عنوان بخشـی از برنامهاین حوزه، به

 معتقدند که آموزش  Wu & Short (1996) شود.اي معلمان محسوب میشد حرفهبهسـازي و ر

ترین نهـادهـاي اجتماعی در هر جامعه از طریق تربیت فرزندان و عنوان یکی از مهمو پرورش بـه

ــرفت آن ایفا میآینده ــزایی در بقا و پیش ــازان آن جامعه نقش به س بین معلمان نماید. در این س

روند و پرورش، رکن اساسی آن به شمار میهاي آموزش انسـانی و مجریان برنامه عنوان نیرويبه

                                                           
1. Instructional Supervision 
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اي در موفقیــت این نهــاد دارد؛ بنــابراین، تالش براي بهبود کیفیــت و عملکرد آنــان نقش عمــده

ـــتر بر معلمان و جنبه ـــازمانی که کار آنان را در مدارح تحت تأثیر قرار آموزش باید بیش هاي س

ـــت کــه درم عوامــل مؤثر بر عملکرد دهــد، تمرکز نمی مود. این تمرکز مبتنی بر این فرض اس

 دهد.، دانش ما در مورد چگونگی بهبود مدارح را افزایش می(Jafari & Asgari, 2020) معلمان

ـــتـا، یکی از عوامل مؤثر و کارآمد که می تواند عملکرد معلمان را تحت تأثیر قرار در این راس

ي یکی از ارکان ستادي منزلهها بهرسـالت اصـلی این گروههاي آموزشـی هسـتند که دهد، گروه

و پرورش، ارتقاء توانمندي علمی، آموزشی و تربیتی معلمان و بهبود کیفیت عملکرد آنان آموزش 

از سوي دیگر اثربخش  (.Oliva & Pawlas, 2004; Yunus, Yunus & Ishak, 2012) باشدمی

ـــازمان آموزش روهبودن فعالیت این گ ـــاندن به آن در و پرورش و یاريها خود بر موفقیت س رس

تواند اثربخش آید. یکی از عواملی که میتحقق فلســـفه وجودي خود عامل مؤثري به شـــمار می

ــهیم دانشهاي گروهبودن فعالیت ــمین کند تس ــی را تض ــت ) 0هاي آموزش از  (.Sevi, 2010اس

ر هاي کلیدي و کسب مزیت رقابتی دکارگیري شایستگیهاي بهعنوان یکی از راهتسهیم دانش به

هاي تواند بر بهبود عملکرد و اثربخشی سازمان مؤثر باشد. کلیه فعالیتشود که میسازمان یاد می

مربوط به انتقال یا توزیع دانش، مهارت و تجربیات اکتسابی از یک فرد یا سازمان به فرد، گروه یا 

 & Huang, 2009; Hong, Suh) شودنتشـار یا تسهیم دانش نامیده میسـازمان دیگر، فرآیند ا

Koo, 2011 ـــار داوطلبانه دانش، مهارت (؛ ـــهیم دانش، انتش ها و تجربیات بـه عبارت دیگر تس

جا که اغلب شـامل انتقال ضمنی ( و از آنLaw & Ngai, 2008اکتسـابی به سـایر افراد اسـت )

رســمی نیســت، بنابراین تمایل افراد براي تســهیم دانش هاي اســت، قابل گزارش از طریق کانال

تسهیم  (.Davenport, 1997آید )عامل مهمی در اثربخش بودن یا نبودن سـازمان به شـمار می

ها و ها را براي توســـعه مهارتنهاســـت؛ زیرا که آها و گروهدانش یک امر حیاتی براي ســـازمان

نیاز توســعه خدمات و ســازد و پیشبتی توانا میهاي رقاها و تداوم مزیتها، ارزششــایســتگی

ـــازمـانتکنولوژي ـــمار میهـاي جـدیـد در س ـــی بـه ش  Renzl, 2008; Ali) رودهـا آموزش

Pourdorvishi, 20112  .)  

ـــازمانی یکی از پرکاربردترین  این امر باعث شـــده که تســـهیم دانش در ســـطس فردي و س

هاي اشد. به این ترتیب ارتقاي شاخصموضـوعات پژوهشـی در مدیریت آموزشـی، آموزشگاهی ب

هاي آموزشــی منوط به توانایی هاي گروهتوســعه آموزش و پرورش و موفقیت در اجراي شــبکه

(؛ از این رو توانایی تسهیم دانش Hooff & Husman, 2009تسـهیم دانش در این بخش است )

                                                           
1. knowledge Sharing 
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ــی میدر درون گروه ــی اهمیت خاص ــیابد و هاي آموزش ــترش اکثر فاکتورهاي مناس ب براي گس

ی هاي آموزشباشـد که متکی بر ایفاي نقش شایسته گروههاي نرمی میتسـهیم دانش اسـتراتژي

 ,Peterson & Zimmerman, 2004; Srivastava & Bartol) هاي آموزشـی استدر سـازمان

2006; Hulsheger, Anderson & Salgado, 2009 ،) ســـو بر میزان خالقیت، این امر از یک

تعهد و توانمندي معلمان تأثیر خواهد گذاشت و از سوي دیگر افزایش کیفیت و اثربخش نوآوري، 

 & Tohidi, 2011; Casimir, Lee) هاي آموزشی را در بر خواهد داشتهاي گروهبودن فعالیت

Loon, 2012;  Wang & Wang, 2012.)  

کند، عوامل اعتماد میاز عوامل مهم دیگري که در سازمان به تسهیم دانش بین کارکنان کمک 

زیرا اعضاي سازمان با اعتماد کردن به (، Chen & Huang, 2009)و همکاري بین گروهی است 

 یو بهبود اثربخشتوانند به تسهیم دانش بین خودشان در جهت رشد و بقا یکدیگر و همکاري می

 Mukherjee) رودمیکلید اصلی براي توسعه روابط بین فردي بشمار  0اعتمادسازمان گام بردارند. 

& Bhattacharya, 2013.) ها را در شود که کارکنان جریان دادهسطس پایین اعتماد باعث می

سازمان منحرف کنند و سوءظن و بدگمانی در بین کارکنان رواج یابد و ارتباطات باز و صادقانه در 

 (.Tlaiss & Elamin, 2015) هاي سازمان کیفیتی بهینه نداشته باشدسازمان از بین برود و تصمیم

نظران بر این باورند که اعتماد نقشی چشمگیر در افزایش همکاري در سازمان دارد برخی صاحب

شود تا تعامالت و روابطی منظم و منطقی به وجود آید ها باعث میو وجود آن بین افراد و سازمان

(Chathoth, Mak, Sim, Jauhari & Manaktola, 2011 .)را براي ایجاد همکاري  اعتماد فرصتی

 ,Jafari)گذاري خود را افزایش دهند کند تا بر مبناي آن سرمایهها ایجاد میسازمان

Mohammadian & Pour, 2012 .)هاي آموزشی مدرسه بایستی این اعتماد را بر این اساح گروه

ند کردن توانم بین معلمان ایجاد کنند که با یکدیگر همکاري داشته و به تسهیم دانش در راستاي

 ,Colquitt, Scott, Rodell)ها و عملکردهاي آموزشی بپردازند خود و اثربخش نمودن برنامه

Long, Zapat, Conlon & Wesson, 2013 .) چون نبود اعتماد باعث ایجاد شکاف بین معلمان

مشکالت ها با شود و درنتیجه این شکاف، تصمیمو پرورش میو عوامل مؤثر در سازمان آموزش 

هاي آموزشی با مشکالت جدي روبرو خواهد شد؛ زیرا شوند و اثربخشی برنامهرو میاجرایی روبه

ترین راه تسهیل همکاري، هاي آموزشی مستلزم همکاري اعضا با یکدیگر است و مهمتحقق هدف

 (. Puusa & Tolvanen, 2006)باشد اعتماد متقابل همه عوامل سازمانی به یکدیگر می

 

                                                           
1. trust 
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 ینه پژوهشیپیش

رسد که ي متغیرهاي پژوهش حاضر، به نظر میشده در زمینههاي انجامبا توجه به پژوهش  

 ,Colquitt & et alکند )هاي مختلف نقش مؤثري ایفا میاعتماد سازمانی بر اثربخشی گروه

2013.) (2008) Hsu  ق طریاشترام دانش را به عنوان عامل بهبود عملکرد و اثربخشی سازمانی از

در پژوهش خود به اعتماد در مدیریت بر اشترام دانش در  Renzi(2008)داند. نیروي انسانی می

در تحقیق خود، رابطه مثبت و معناداري میان  Chin(2009)هاي آموزشی اشاره کرد. سازمان

فرآیندهاي مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی مشاهده کرد. در این تحقیق مدیریت دانش، عاملی 

 بینی کننده در میان فرآیندهايترین پیشبینی اثربخشی سازمانی بود و قويقوي براي پیش

 & Casimir, Lee(2012)مدیریت دانش براي اثربخشی سازمانی، تسهیم دانش در سازمانی بود. 

Loon هاي در پژوهش خود به این نتایج دست یافتند که اعتماد مؤثر بین همکاران در سازمان

 هد.دتعهد عاطفی و تسهیم دانش ارتباط دارد و هزینه دستیابی به دانش را کاهش می آموزشی با

(2012)Miller  پژوهشی با عنوان رابطه بین ادرام معلمان از سالمت سازمانی مدرسه و مقدار

هاي پژوهش نشان دادند که بین اعتماد دبیران به مدیر، همکاران و سازمان انجام داده است. یافته

معلمان از سالمت سازمانی )تأکید علمی، روحیه، حمایت منابع، ساخت دهی، مالحظه ادرام 

گري، نفوذ مدیر و یگانگی نهادي( و اعتماد به مدیر، همکاران و مدرسه همبستگی مستقیم و 

 داري وجود دارد.معنی

تعهد دهد که اعتماد کارکنان به شکل مثبت و معناداري نشان می Utami(2014) پژوهشنتایج 

 & Alsharo, Gregg (2017)دهد. نتایج پژوهشکارکنان و اثربخشی سازمانی را افزایش می

Ramirez   حاکی از آن بود که تسهیم دانش بر اعتماد و همکاري میان اعضاي گروه تأثیرگذار

-بوده است همچنین اعتماد مثبت و همکاري میان اعضاي گروه تأثیر مستقیمی براثر بخشی گروه

در پژوهش خود به این نتایج دست یافتند   Tlaiss & Elamin(2015)کند. وزشی ایفا میهاي آم

احتمال کمتري متعهد و مؤثر هستند که کارکنانی که به مدیران و سازمانشان اعتماد ندارند، به

در  Marzooqi & Heidari(2016)که این امر موجب کاهش اثربخشی سازمانی خواهد شد. 

محور جهت افزایش تسهیم هاي سالمتپژوهش خود به این نتایج دست یافتند که مدیران سازمان

دانش در بین کارکنان خود باید مراقب رفتارهاي نظارتی خود باشند و با پرهیز از تخطی از وظایف 

نظارتی خود، باعث افزایش تسهیم دانش و درنتیجه موفقیت و اثربخشی سازمان خود گردند. 

(2016) Ismaili, Amiri & Farrokhi  پژوهشی با عنوان تأثیر رهبري اشتراکی بر اثربخشی کار

تقیم ي تأثیر مسدهندهها نشانگري تسهیم دانش انجام دادند نتایج آزمون فرضیهگروهی با میانجی
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 ررهبري اشتراکی بر اثربخشی کار گروهی، تأثیر مستقیم رهبري اشتراکی بر تسهیم دانش و تأثی

مستقیم تسهیم دانش بر اثربخشی کار گروهی بود. همچنین نتایج پژوهش نشان داد که تسهیم 

 (2013) .کنددانش در تأثیر رهبري اشتراکی بر اثربخشی کار گروهی، نقش میانجی را ایفا می

Ahmadi, Barzegar & Ezadi  پژوهشی با عنوان رابطه ساختار سازمانی با اثربخشی سازمانی و

تحلیل  و توانمندسازي در بین کارکنان آموزش و پرورش شهرستان شیراز انجام دادند. نتایج تجزیه

نشان داد که بین ساختار سازمانی و ابعاد آن با اثربخشی سازمانی رابطه معناداري وجود دارد. 

 ,Dastan, Insafadaranداري وجود دارد. مندسازي با اثربخشی رابطه معنیهمچنین بین ابعاد توان

Shahbazi & Refahi (2016) بینی کننده در ایجاد اعتماد پژوهشی با عنوان بررسی عوامل پیش

ی از ها حاکهاي دخترانه متوسطه نظري انجام دادند که یافتهدر روابط مدیران و دبیران دبیرستان

آفرین و اعتماد رابطه مثبت و معناداري مایت و عدالت ادرام شده، رهبري تحولآن است که بین ح

آفرین بیشترین تأثیر را بر روي ایجاد اعتماد در روابط وجود دارد. همچنین سبک رهبري تحول

هاي سالمت پژوهشی با عنوان رابطه مؤلفه Taghvaee Yazdi (2015) مدیران و دبیران دارد.

 پذیري اجتماعی دبیران آموزش و پرورش ساري انجام داد.سازمانی و مسئولیت سازمانی با اعتماد

هاي سالمت سازمانی )هفت مؤلفه تأکید علمی، روحیه، ها نشان دهنده این بود که بین مؤلفهیافته

گري، نفوذ مدیر و یگانگی نهادي( با اعتماد سازمانی و دهی، مالحظهحمایت منابع، ساخت

 رد.دار وجود دااي معنیدخترانه شهر ساري رابطههاي تماعی دبیران دبیرستانپذیري اجمسئولیت

Safari, Abdollahi & Sabouri (2019)  در پژوهش خود به رابطه همکاري بین معلمان و ارتقاي

 Ghasemzadeh, Zavvar & Foladvand کیفیت فرایند یاددهی و یادگیري اشاره کردند.

پژوهشی با عنوان رابطه بالندگی و خودکارآیی مدیران مدارح با اثربخشی مدارح  (2020)

متوسطه انجام دادند و به این نتیجه دست یافتند که بین بالنگی مدیران )مهارت، توانایی، دانش( 

 با اثربخشی مدارح رابطه معناداري وجود دارد.

برخورداري از کیفیت بهتر، ساختارهاي و پرورش براي  با توجه به مطالب ذکر شده آموزش  

هاي بیشتر براي گسترش یادگیري، ترویج دانش، ایجاد مزیت رقابتی، تولید علم کارآمدتر و قابلیت

و پرورش، توانمندسازي نیروي انسانی و ارتباط مؤثر با جامعه براي بهسازي مداوم فرایند آموزش 

هاي تسهیم دانش ازمند استفاده از قابلیت(، نیMohammadi & Jafari, 2015و خود نوسازي )

 ها در تولید دانش و تضمینباشد. تسهیم دانش مؤثر بین اعضاي سازمان منجر به کاهش هزینهمی

هاي کاري در داخل سازمان شده و سازمان را قادر به حل مسائل و مشکالت انتشار بهترین روش

هایی که از صورت گرفته، سازمان هايهشپژوبا توجه به (. Palanisamy, 2008)نماید خود می
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کنند و بستر مناسب براي ترویج تسهیم اطالعات و خلق دانش در میان اعضایش حمایت می

توانند فرآیندهاي مؤثر و کارآمدي را تعریف کنند و آورند، بیشتر میهمکاري گروهی فراهم می

 Zheng, Yang & McLean, 2010; Zwain, Teong)اثربخشی سازمانی خود را بهبود بخشند 

& Othman, 2012; Xue, Bradley & Liang, 2012   .) آموزش و پرورش به دلیل بر عهده

ها قرار دارد و ترین سازمانترین و کلیديهاي کلیدي و خطیر خود، در زمره حساحگرفتن نقش

اشد. بر انسانی خویش بلذا بیش از هر سازمان دیگري باید به دنبال ارتقاء مستمر کیفیت سرمایه 

این اساح رسالت آموزش و پرورش تعلیم و تربیت نیروي انسانی است. در این راستا اثربخش 

هاي آموزشی به عنوان یکی از عوامل مهم تحقق فلسفه وجودي آموزش و پرورش به بودن گروه

هاي هکاري نیست زیرا در این عرصه نقش و جایگاه کلیدي گروهیچ وجه قابل اغماض و کم

آموزشی در کیفیت و چگونگی پیشبرد اهداف از پیش تعریف شده است و اهمیت تسهیم دانش 

. اگر ناپذیر استهاي آموزشی در مدرسه به منظور دستیابی به تعالی سازمانی اجتنابدر بین گروه

 نهاي بالندگی، برکشیدن و متعالی کردن آدمی دانسته و هدف از آتربیت را فراهم کردن زمینه

هاي ها در جهت کمال در نظر گرفته شود، گروهفعلیت بخشیدن به استعدادهاي بالقوه انسان

آموزشی در تحقق این امر از نقش ارزنده و بسزایی برخوردار هستند. با توجه به اوصاف ذکر شده 

هاي آموزشی جهت و بررسی پیشینه پژوهش و اهمیت نقش تسهیم دانش در موفقیت سازمان

انداز، ارزش، رسالت، اهداف و ...( و هاي اساسی آموزش و پرورش )چشموسعه مطلوبیتتقویت و ت

و پرورش، در این پژوهش ي اثربخشی سازمانی آموزش همچنین ایجاد شرایط مطلوب در توسعه

هاي آموزشی مدرسه در مدل فرضی زیر از روابط ساختاري بین تسهیم دانش و اثربخشی گروه

زاد بر اثربخشی عنوان متغیر بروندل مفهومی ارائه شده تسهیم دانش بهنظر گرفته شد. در م

هاي آموزشی مدرسه اثر مستقیم دارند. همچنین، فرض شده است که اعتماد و همکاري گروه

هاي آموزشی مدرسه نقش میانجی گروهی در رابطه ساختاري تسهیم دانش بر اثربخشی گروهدرون

 (.0کنند )شکل ایفا می

 Alsharo, Gregg & Ramirez (2017)منبع: 

 

 

 

 

 

 تسهیم دانش

 گروهیدروناعتماد 

های اثربخشی گروه

 آموزشی

 گروهیهمکاری درون

 
های آموزشی مدرسه با : مدل مفهومی اثر تسهیم دانش بر اثربخشی گروه1شکل 

 گروهیگروهی و همکاری دروننقش میانجی اعتماد درون
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 هاي زیر مطرح و پیگیري شد:هدف و مدل مفهومی پژوهش، سؤالدر راستاي 

 هاي آموزشی مدرسه دارد؟آیا تسهیم دانش اثر مستقیم و معناداري بر اثربخشی گروه .0

گروهی اثر غیرمستقیم و معناداري بر اثربخشی گري اعتماد درونآیا تسهیم دانش با میانجی .0

 هاي آموزشی مدرسه دارد؟گروه

گروهی اثر غیرمستقیم و معناداري بر اثربخشی گري همکاري درونبا میانجی آیا تسهیم دانش .0

 هاي آموزشی مدرسه دارد؟گروه

 

 پژوهش شناسیروش

گري اعتماد که پژوهش حاضر به بررسی رابطه تسهیم دانش با میانجیبا توجه به این   

در  ارح شهرستان بابلهاي آموزشی در مدگروهی با اثربخشی گروهگروهی و همکاري دروندرون

پردازد، روش پژوهش مورد استفاده ازنظر هدف کاربردي و با توجه می 0071-79سال تحصیلی 

ـ همبستگیبه نحوه گردآوري داده  ژوهشپجامعه آماري این باشد. می ها از نوع تحقیقات توصیفی 

-79ال تحصیلی نفر( در س 0033هاي ابتدایی و متوسطه اول و دوم )شامل تمام معلمان دوره

معلم مرد بودند. با توجه به مسیرهاي  0101معلم زن و  0191بوده است. از این تعداد  0071

پارامتر در  0پارامتر در ماتریس بتا،  0پارامتر در ماتریس گاما،  0پارامتر ) 7فرض شده تعداد 

 م نمونه باید حداقلترتیب، حجاینپارامتر در ماتریس ساي( باید برآورد شود. به 0ماتریس فاي و 

(. بر اساح تعداد پارامترهاي موجود در Muller, 1996برابر پارامترها موردنظر باشد ) 53تا  5

هاي نفر از معلمان دوره 033کنندگان نفر در نظر گرفته شد. شرکت 033اي به حجم مدل، نمونه

نفر حدود  002مرد، معلمان  %10نفر حدود  20) شهرستان بابل ابتدایی و متوسطه اول و دوم

اي بر حسب جنسیت گیري تصادفی طبقهمعلمان زن( بودند که با استفاده از روش نمونه 57%

پرسشنامه تسهیم دانش: الف( انتخاب شدند. در این پژوهش از چهار ابزار استفاده شده است: 

 هاي آموزشیهاي گروهکننده در برنامهمنظور سنجش میزان تسهیم دانش بین معلمان شرکتبه

شده است، این گویه استفاده 00که مشتمل بر  Phange(2009)از پرسشنامه تسهیم دانش 

( 5( تا بسیار موافقم )0اي لیکرت از بسیار مخالفم )صورت طیف پنج گزینهپرسشنامه به

به روش آلفاي  Alsharo & et all(2017)اعتبار این پرسشنامه توسط  شده است.بنديدرجه

توسط محقق به روش آلفاي کرونباخ پرسشنامه اعتبار این ( گزارش شده است. 70/3)کرونباخ 

در سطس معناداري  53/3 -90/3ها با نمره کل شده است. دامنه همبستگی گویه( محاسبه251/3)

گروهی بین معلمان منظور سنجش اعتماد درونبهگروهی: پرسشنامه اعتماد درونب(  بود. 330/3
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 ,Mayer (1995)گروهیهاي آموزشی از پرسشنامه اعتماد درونهاي گروهبرنامهکننده در شرکت

Davis & Schoorman  ( 1999)وJarvenpaa & Leidner شده است. این پرسشنامه استفاده

( 5( تا بسیار موافقم )0اي لیکرت از بسیار مخالفم )صورت طیف پنج گزینهگویه و به 0مشتمل بر 

به روش آلفاي   Alsharo & et all (2017)عتبار این پرسشنامه توسطاشده است. بنديدرجه

توسط محقق به روش آلفاي کرونباخ پرسشنامه اعتبار این ( گزارش شده است. 20/3کرونباخ )

در سطس معناداري  20/3 -21/3ها با نمره کل شده است. دامنه همبستگی گویه( محاسبه200/3)

 بود. 330/3

کننده گروهی شرکتمنظور سنجش میزان همکاري درونبهگروهی: پرسشنامه همکاري درونج(  

 Aram & Morgan (1976)گروهی هاي آموزشی از پرسشنامه همکاري درونهاي گروهدر برنامه

اي صورت طیف پنج گزینهباشد که بهگویه می 03شده است. این پرسشنامه مشتمل بر استفاده

اعتبار این پرسشنامه توسط شده است. بندي( درجه5( تا کامالً موافقم )0لیکرت از کامالً مخالفم )

(2017) Alsharo & et all ( گزارش شده است. 70/3به روش آلفاي کرونباخ ) ضریب آلفاي

شده است. دامنه ( محاسبه952/3)گروهی توسط محقق همکاري درون پرسشنامه کرونباخ

هاي د( اثربخشی گروه بود. 330/3در سطس معناداري  10/3 -19/3ها با نمره کل گویههمبستگی 

 هاي آموزشیمنظور سنجش میزان اثربخش بودن برنامه گروهبه با توجه به هدف پژوهش آموزشی:

 Lurey & Raising hani (2001)هاي آموزشی اي اثربخشی گروهگویه 03از پرسشنامه  مدرسه

( تا کاماًل 0اي لیکرت از کامالً مخالفم )صورت طیف پنج گزینهاست. این پرسشنامه بهشده استفاده

به روش  Alsharo & et all  (2017)اعتبار این پرسشنامه توسط است. شدهبندي( درجه5موافقم )

اعتبار این پرسشنامه توسط محقق به روش آلفاي ( گزارش شده است. 70/3آلفاي کرونباخ )

در سطس  51/3 -91/3ها با نمره کل دامنه همبستگی گویه آمده است.دست( به270/3)کرونباخ 

مورد بود  005آوري شده در این پژوهش هاي توزیع و جمعکل پرسشنامه بود. 330/3معناداري 

مورد قابل استفاده بود. براي تحلیل  033ها توسط محقق، که پس از مرحله بازبینی پرسشنامه

افزار روابط خطی و نرم 070هاي علوم اجتماعی نسخه بندي آماري براي تحلیل دادهتهها از بسداده

هاي توصیفی شامل میانگین، انحراف استاندارد و استفاده شد. شاخص 8.50ساختاري نسخه

ضرایب همبستگی محاسبه شد. روابط فرضی ساختاري با مدل تحلیل مسیر آزمون شد و 

 گزارش شد. هاي برازندگی مدل نهاییشاخص

 

                                                           
1 .Statistical Package for the Social Sciences (SPSS V19) 

2 .Linear Structural Relations (LISREL V8.54) 
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 هایافته

گروهی و گروهی، همکاري درونبراي تعیین میانگین متغیرهاي تسهیم دانش، اعتماد درون   

هاي آموزشی مدرسه از آمار توصیفی میانگین، انحراف استاندارد و ماتریس اثربخشی گروه

میانگین اثربخشی (. در نمونه موردمطالعه 0همبستگی بین متغیرهاي پژوهش استفاده شد )جدول 

دهد که معلمان نمونه اي نشان میدرجه 5( دریک بازه M=  702/0هاي آموزشی مدرسه )گروه

اند، همچنین هاي آموزشی مدرسه را باالتر از سطس متوسط ارزیابی کردهپژوهش اثربخشی گروه

متوسط گروهی باالتر از سطس گروهی و همکاري درونمیانگین تسهیم دانش، اعتماد درون

گروهی، همکاري هاي آموزشی با تسهیم دانش، اعتماد درونشده است. اثربخشی گروهارزیابی

هاي آموزشی با گروهی رابطه معنادار و در جهت نظري دارد. شدت رابطه اثربخشی گروهدرون

)629.0,.05(گروهی بیشتر از سایر متغیرها است اعتماد درون  pr. 

)575.0,.05(موزشی با تسهیم دانش رابطه معناداري دارد هاي آاثربخشی گروه  pr .

گروهی رابطه معناداري داردهاي آموزشی با همکاري درونهمچنین اثربخشی گروه

)05.,577.0(  prگروهی مرتبط است تا با اعتماد . تسهیم دانش بیشتر با همکاري درون

 گروهی.درون

مطالعه الگوي روابط همبستگی بین متغیرها در نظر گرفته شد براي آزمون مدل فرضی این 

( نشان 0(. نخست کشیدگی و چولگی متغیرهاي پژوهش بررسی شد. جدول شماره )00)جدول، 

 قرار داشته و بنابراین پیش فرض نرمالیته برقرار است. -0و  0می دهد این مقادیر در محدوده 

 
 ی پژوهشمقادیر کشیدگی و چولگی متغیرها .1جدول 

 چولگی کشیدگی متغیرها

 -170/3 955/3 تسهیم دانش

 -010/3 -005/3 گروهیاعتماد درون

 013/3 010/3 گروهیهمکاري درون

 -091/0 010/3 هاي آموزشی مدرسهاثربخشی گروه
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 میانگین، انحراف استاندارد و ضریب همبستگی بین متغیرهای پژوهش .2جدول 

 (1) (0) (0) (0) انحراف معیار میانگین متغیرها

    - 170/3 373/1 . تسهیم دانش0

   - 133/3** 100/3 391/1 گروهی. اعتماد درون0

  - 510/3** 505/3** 151/3 291/0 گروهی. همکاري درون0

هاي آموزشی . اثربخشی گروه1

 مدرسه
702/0 513/3 **595/3 **107/3 **599/3 

- 

 

رو براي بررسی برازندگی مدل هاي برازش مدل فرضی بررسی شد. ازایندر نهایت شاخص

مدل بررسی شد و مدل  –ها بررسی شد. و برازندگی داده فرضی ضرایب مسیر و معناداري آن

هاي برازش مدل حاکی از آن است که مدل شده است. بررسی شاخصگزارش 0نهایی در شکل 

(. اثرات مستقیم، غیرمستقیم و کل در جدول 0ها دارد )جدول وبی با دادهنهایی، برازش نسبتاً مطل

هاي خشی گروهشده است. در مدل نهایی تسهیم دانش اثر معناداري بر اثربگزارش 1شماره 

).09.5,30,.05(آموزشی مدرسه دارد، 11  pt .گروهی بر همچنین اعتماد درون

)96.7,42.0,.05(هاي آموزشی مدرسه اثر معناداري دارد اثربخشی گروه 11  pt.  بر

گروهی اثر غیرمستقیم، مثبت و گري اعتماد دروناساح این نتایج تسهیم دانش با میانجی

هاي آموزشی مدرسه ایفا بر اثربخشی گروه 71/0و ضریب معناداري  019/3معناداري برابر با 

اي هطور مستقیم بر اثربخشی گروهمعناست که تسهیم دانش بهکند. یافته به دست آمده بدان می

گروهی گري اعتماد درونطور غیرمستقیم با میانجیآموزشی مدرسه اثرگذار است، همچنین به

هاي آموزشی مدرسه اثر غیرمستقیم و معنادار دارد. همچنین بین معلمان نیز بر اثربخشی گروه

هاي آموزشی گروهی بر اثربخشی گروهه همکاري دروننتایج به دست آمده حاکی از آن است ک

)08.4,23.0,.05(مدرسه اثر معناداري دارد  21  pt.  بر اساح این نتایج تسهیم دانش

و ضریب  022/3گروهی اثر غیرمستقیم، مثبت و معناداري برابر با گري همکاري درونبا میانجی

کند. با توجه به یافته به دست آمده، ایفا میهاي آموزشی مدرسه بر اثربخشی گروه 32/1معناداري 

 هاي آموزشی معلمان اثرگذار است،طور مستقیم بر اثربخشی گروهکه تسهیم دانش بهعالوه بر این

اي هگروهی بین معلمان بر اثربخشی گروهگري همکاري درونطور غیرمستقیم نیز با میانجیبه

هاي آموزشی از واریانس اثربخشی گروه %029نش آموزشی مدرسه اثر غیرمستقیم دارد. تسهیم دا

 کند.مدرسه را تبیین می



92 های آموزشی مدرسهاثربخشی گروه تبیین رابطه ساختاری تسهیم دانش با 
 

 

 

گری با میانجی های آموزشی مدرسه( مدل نهایی اثر تسهیم دانش با اثربخشی گروه2شکل 

 گروهیگروهی و همکاری دروناعتماد درون

 اندشده*ضرایب استاندارد گزارش

 

 های برازندگی مدل نهاییشاخص .3جدول 

 نتیجه مقدار دامنه موردقبول شاخص
2X 35/3 ≤P 17/0 تأیید 

Df - 0 - 

/df2X 5- 0 015/0 تأیید 

RMSEA 32/3 ≥ RMSEA 310/3 تأیید 

GFI 23/3 ≤ GFI 70/3 تأیید 

AGFI 23/3 ≤ AGFI 70/3 تأیید 

NFI 73 /3≤ NFI 79/3 تأیید 

CFI 73/3 ≤ CFI 79/3 تأیید 

IFI 73/3 ≤ IFI 71/3 تأیید 
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گروهی و همکاری اثر مستقیم، غیرمستقیم و کل تسهیم دانش، اعتماد درون .4جدول 

 های آموزشی مدرسهگروهی بر اثربخشی گروهدرون

 مسیر اثر
اثر 

 مستقیم

اثر 

 غیرمستقیم
 اثر کل

زاد برون

بر 

 زاددرون

 57/3** /.07** 03/3** هاي آموزشیتسهیم دانش بر اثربخشی گروه

 05/3** - 05/3** گروهیتسهیم دانش بر اعتماد درون

 19/3** - 19/3** گروهیتسهیم دانش بر همکاري درون

زاد درون

بر 

 زاددرون

 /.10** - /.10** هاي آموزشیاعتماد درون گروهی بر اثربخشی گروه

 /.00** - /.00** هاي آموزشیگروهی بر اثربخشی گروههمکاري درون

 >P<           330/3**P*35/3شده                                          *ضرایب متریک گزارش 

 گیریبحث و نتیجه

هاي تضمین عنوان بخشی از برنامههاي آموزشی فعال در حوزه آموزش و پرورش، بهعملکرد گروه

رود. اي معلمان به شمار میکیفیت و اثربخشی آموزش و پرورش در جهت بهسازي و رشد حرفه

هاي آموزشی در زمینه ارائه خدمات آموزشی به معلمان، راهی براي رشد و بهسازي عملکرد گروه

انداز، ارزش، رسالت، اهداف و ...( هاي اساسی )چشمها در جهت دستیابی به مطلوبیتاي آنحرفه

تبع آن رشد و توسعه نظام آموزشی آموزش و پرورش، یعنی افزایش کیفیت عملکرد معلمان و به

هاي در این مطالعه با توجه به تسهیم دانش و اثربخش گروه(. Chang & Liu, 2008)است 

گري اعتماد و همکاري مدل فرضی از رابطه ساختاري تسهیم دانش با میانجیآموزشی یک 

 هاي آموزشی تدوین شد.گروهی بین معلمان با میزان اثربخش بودن گروهدرون

ا هاي آموزشی مدرسه بي این پژوهش حاکی از آن است که بین اثربخشی گروهنخستین یافته

هاي رابطه معناداري وجود دارد. از مصادیق بارز گروهگروهی تسهیم دانش، اعتماد و همکاري درون

عنوان مجامع آموزشی و پژوهشی با هاي آموزشی هستند که بهدر آموزش و پرورش، گروه رسمی

اند که ضمن برقراري ارتباط سازنده بین معلمان، زمینه استفاده از تجارب این اندیشه به وجود آمده

هاي تدریس، گسترش اطالعات تخصصی و تسهیم آن، ر روشو اطالعات علمی و فنی و آموزشی د

گیري صحیس از وسایل و امکانات سمعی و بصري، آموزشی، بهرهکاربرد وسایل آموزشی و کمک

هاي صحیس ارزشیابی پیشرفت تحصیلی، تقویت زمینه پژوهش، تحقیق کارگیري اصول و روشبه

شی و پرورش را فراهم آورند و درنهایت با و بررسی علل و افت تحصیلی و مسائل و مشکالت آموز

ایجاد بستر مناسب بین معلمان، شرایط تسهیم دانش براي بهبود کیفیت عملکرد آنان را از طریق 

 (.Sobhaninia, 2003اعتماد کردن به یکدیگر و همکاري اثربخش فراهم نمایند )
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 بخشیبر اثراداري یافته دیگر پژوهش حاکی از آن است که تسهیم دانش اثر مثبت و معن

 ,Ismaili & et al  (2017)هايگذارد. نتایج این پژوهش با پژوهشمی مدرسه هاي آموزشیگروه

2016; Alsharo & et al ها کنند که در این گروههایی را ایجاد میها گروهراستاست. سازمانهم

هایی که اعضا گروه دارند وظایف کنند تا با استفاده از تخصص و مهارتافراد را گرد هم جمع می

گیرد؛ ترویج دانش در سطس فردي و گروهی صورت میسازمانی را به نحو مطلوب انجام دهند. 

ها از طریق تعامل و همکاري اعضاي که گروهکنند، درحالیطور مستقل دانش را ایجاد میافراد به

به دانش اجتماعی، یک کار  کنند. تبدیل دانش انسانیگروه یک دانش اجتماعی را ایجاد می

مچنین . هکندپیچیده است، زیرا به تمایل کارکنان براي اشترام و کمک به دانش فردي کمک می

عنوان یک دارایی ارزشمند که داراي توان بالقوه است و موجب رفاه و به ها به دانش بهسازمان

 . با توجه بهکنندجه میگردد توحداکثر رساندن ارزش اقتصادي و بهبود اثربخشی سازمان می

میلی کارکنان براي به تمایل کارکنان به ذخیره دانش براي حفظ ارزش در یک سازمان و بی

. توانند این مشکل را نسبتًا مرتفع سازدهاي کاري میاشترام گذاشتن دانش بالقوه تشکیل گروه

و پرورش محسوب هاي کاري مهم در سازمان آموزش هاي آموزشی معلمان یکی از گروهگروه

توانند با بسترسازي به توزیع دانش در بین معلمان ها در این است که میشود مزیت این گروهمی

ها را متقاعد کنند با تبادل اطالعات به دستاوردها و نتایج مؤثرتري دست خواهند پرداخته و آن

اي هد و نتایج کار گروههاي آموزشی موجب بهبود عملکریافت. توزیع دانش در بین معلمان در گروه

 شود.آموزشی می

دهد تسهیم دانش اثر مستقیم و مثبت و معناداري بر همکاري و یافته دیگر پژوهش نشان می

 ;Alsharo & et all, 2017) هاي قبلیگروهی دارد که این یافته با برخی پژوهشاعتماد درون

Lin & Hung, 2009) شخصی است و آماده کردن افراد جا که تسهیم دانش راستاست. از آنهم

براي تسهیم دانش دشوار است، افراد ممکن است همیشه به تسهیم دانش در گروه با دیگران 

گذاري دانش ممکن است منجر به از دست دادن مالکیت دانش و مند نباشند چون اشترامعالقه

نش توسط کارکنان و تواند منجر به ذخیره دااز دست دادن قدرت مرتبط باشد که این موضوع می

تواند یک عامل کلیدي در تسهیم دانش مورد گذاري شود لذا اعتماد میها به اشتراممیلی آنبی

هاي مختلفی را در تسهیم دانش اعتماد نقش(. Davenport & Prusak, 1998)توجه قرار گیرد 

ه عنوان سرمایاعتماد را بهشناسان کند. روانعنوان پیامد آن ایفا مینیاز و هم بهعنوان پیشهم به

کنند؛ بنابراین از دید سرمایه اجتماعی، انباشت سرمایه اجتماعی واحدهاي اجتماعی معرفی می

ویژه توجهی از اعتماد است که باید در بین تمام سطوح سازمان ایجاد شود. بهمستلزم میزان قابل
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یررسمی را در سازمان تشکیل جهت مهم است که آنان شبکه غاعتماد در بین کارکنان از این 

دهند. اعتماد بین اعضاي یک دهند و از طریق آن جریان اطالعات افقی را به شبکه ارائه میمی

شود که این امر به نوبه خود بر اثربخش بودن هاي کاري میگروه منجر به همکاري بیشتر در گروه

 & ,Alizadeh Thani, Yahya Zadehfarها و عملکرد گروه مؤثر خواهد بود )فعالیت

, 2014Hassanzadeh .)(1996 )Nelson & Cooprider عنوان پیش طور تجربی اعتماد را بهبه

 ها تشریس کردند کهنیازي براي تسهیم دانش مورد بررسی قرار دادند و یک رابطه علمی براي آن

 .اعتماد از طریق تسهیم دانش بر اثرگذاري عملکرد گروهی اثر قابل توجهی دارد

 هاي آموزشیگروهی بر اثربخشی گروهیافته دیگر پژوهش حاکی از آن بود که اعتماد درون 

 Tan & Tan, 200; Colquittهاي قبلی اثر مثبت و معناداري دارد؛ که این یافته با پژوهش مدرسه

& et all, 2013)تواند ها است که میراستاست. اعتماد یک ویژگی مورد نظر در تمام سازمان( هم

بر اثربخشی آن سازمان تأثیر گذارد. بر این اساح ترویج اعتماد و اعتمادسازي در بین معلمان در 

هاي آموزشی باید دهد. گروههاي آموزشی را تحت تأثیر قرار میهاي آموزشی، اثربخشی گروهگروه

و داشتن مساعی در میان معلمان باشند هایی براي افزایش همکاري و تشریکدر جستجوي راه

تواند عامل مهمی در این راستا باشد. بدون اعتماد و یا عدم وجود آن در میان اعضاي اعتماد می

هاي آموزشی با معلمان و همچنین بین معلمان با یکدیگر کاهش کارایی و اثربخشی را به گروه

هاي گروهگذاري بر روي اعتمادسازي بین معلمان از سوي همراه خواهد داشت؛ بنابراین سرمایه

ز هاي آموزشی هرگآموزشی امري بدیهی است، درواقع اعتمادسازي بدون پشتیبانی سنجیده گروه

 هاي آموزشی نخواهد رسید.به نتیجه مطلوب در آموزش و پرورش و تحقق رسالت گروه

ري گطور غیرمستقیم با میانجیدهد تسهیم دانش بههمچنین یافته دیگر پژوهش نشان می

 هايهاي آموزشی تأثیر دارد. این یافته با برخی از پژوهشگروهی بر اثربخشی گروهاعتماد درون

 & Miriam( 2013) راستاست.( همColquitt & et all, 2013; Tan & Tan, 2000قبلی )

Martin  ( 2009) وYukl هاي کاري در ایجاد جو مشارکت و همکاري و افزایش به نقش رهبر گروه

اند و معتقدند زمانی که رابطه میان افراد اعضاي گروه با یکدیگر اشاره کردهتسهیم دانش در بین 

واسطه بهبود و تقویت رابطه توأم با یابد و بهها بهبود میهمراه با اعتماد باشد، ارتباط بین آن

یابد که پیامد این مهم افزایش اثربخشی گروه کاري را به اعتماد، میزان تسهیم دانش افزایش می

ه خواهد داشت. یکی از مواردي که این پژوهش بر آن صحه گذاشته است، تأثیرپذیري همرا

گروهی است؛ بنابراین با توجه هاي آموزشی از تسهیم دانش با واسطه اعتماد دروناثربخشی گروه

تواند نگرش تسهیم دانش یعنی هاي به دست آمده وجود اعتماد متقابل بین افراد میبه یافته

ند و سودم کردن تبادل اطالعات بین افراد را به همراه داشته باشد و نگرش باارزش باارزش تلقی
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بودن تبادل اطالعات در بین افراد و همچنین وجود انسجام و یکدلی و همراهی بین اعضاء و اعتماد 

آموزشی  هايوري و استفاده بهینه از منابع انسانی و کیفیت عملکرد گروهمتقابل باعث ارتقاء بهره

 را به همراه دارد.

ر گروهی بگري همکاري دروندهد تسهیم دانش با میانجیدر نهایت یافته دیگر پژوهش نشان می

 & Daniels( 2012)اثر غیرمستقیم و معناداري دارد.  مدرسه هاي آموزشیاثربخشی گروه

Khanyile (2017)و Alsharo & et al   .نیز در مطالعه خود یافته مشابهی را گزارش کردند

شناختی مثبتی است که کارکنان از آن ها و رفتارهاي تسهیم دانش ناشی از قرارداد رواننگرش

شناختی مثبت کارکنان نیز نشأت گرفته از اقدامات مدیریت، برخوردار هستند. قرارداد روان

بنابراین، یک (؛ Chen & Huang, 2007; Hislop, 2003)باشد فرهنگ و همکاري سازمانی می

گذاري اطالعات اعضاي هاي تسهیم دانش همچون ارزشتبیین احتمالی آن است که وجود ویژگی

گذاري تخصص اعضاي گروه با یکدیگر، مشخص و واضس بودن وظایف گروه توسط یکدیگر، اشترام

حل و گروهی مانند ارائه راهرونهاي همکاري دو نقش هر کدام از اعضاي گروه و همچنین ویژگی

هاي خالق براي تحقق اهداف، فراهم نمودن فرصت مناسب براي تبادل اطالعات، تالش جمعی ایده

براي تحقق هدف مشترم، حمایت و پشتیبانی اعضا از یکدیگر و احترام گذاشتن به یکدیگر 

ع گروهی و به تبمکاري درونتواند بر نگرش و رفتار افراد در ترویج و توسعه تسهیم دانش و همی

ه دست آمدطور کلی بر اساح نتایج به به هاي آموزشی اثرگذار باشد.اثربخش بودن اهداف گروه

گروهی موجب افزایش توان چنین برداشت نمود که تسهیم دانش و اعتماد و همکاري درونمی

و پرورش خواهد شد. و به نوبه خود بهبود و ارتقا آموزش  مدرسه هاي آموزشیاثربخشی گروه

هاي آموزشی با همکاري تنگاتنگ و اعتماد بین معلمان در قبال این تسهیم تسهیم دانش در گروه

دانش و همکاري در اطالعات مبادله شده موجب افزایش اثربخشی و عملکرد معلمان شده که خود 

 وانمند کردن دانشگردد و نتایج کار، در بهبود وضعیت تاي آنان میموجب رشد و پیشرفت حرفه

 آموزان نمود پیدا خواهد کرد.

این موارد  توانمی جمله آن از که دارد هاییمحدودیت دیگري پژوهشی هر مانند حاضر پژوهش

اضر ح پژوهش است آن گیرياندازه ابزارهاي پژوهش این هايتمحدودی از را بیان کرد: یکی

خطاهاي  از جمله ذاتی هايمحدودیت هاپرسشنامه و است گرفته کار به سنجش براي را پرسشنامه

همچنین محققین با پذیرش اجتماعی و ... دارند. هاي قابلنگري، پاسخگیري، عدم خویشتناندازه

منظور ارتقاء توجه به نتایج حاصل از پژوهش و با در نظر گرفتن مشاهدات و شواهد موجود به

نمایند. لکرد آنان، پیشنهادهایی مطرح میهاي آموزشی و بهبود کیفیت عماثربخشی گروه
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به  که عملشوند. درحالیرسند اما در بسیاري مواقع عملی نمیپیشنهادهایی که ساده به نظر می

تواند موجب مزایاي بسیار مهمی براي مؤسسات آموزشی ازجمله آموزش و پرورش قلمرو ها میآن

 پژوهش گردد:

 کارگیري رویکردهاي جمعی و گروهی در بهبود بهشود با به مدیران مدارح توصیه می

همکاري بین معلمان اقدام کنند، زیرا همکاري بین معلمان در مدارح باعث افزایش تسهیم 

هاي آموزشی را تضمین شود و درواقع اثربخشی برنامهها میدانش و همچنین اعتماد بین آن

 کند.می

 آوري الزم براي انجام ر مناسب و فنهاي آموزشی و جلسات مرتبط به آن به ابزاگروه

صورت واقعی و مجازي ها بهوظایف محوله مجهز گردند تا معلمان بتوانند با شرکت در گروه

دانش و اطالعات خود را به اشترام گذاشته و از این طریق پیگیر کسب اطالعات و دانش 

 از طریق سایر اعضاي گروه باشند.

  ها و شود با استفاده از بروشورها، کتابچهپیشنهاد میو پرورش به مسئوالن آموزش

پوسترها معلمان را از تأثیر همکاري و انجام کارگروهی و تسهیم دانش و اعتماد به یکدیگر 

 و اثرات مثبت آن بر بهبود روند کارهاي گروهی و جلسات آموزشی آگاه نمایند.

  پرورش باعث ارتباط بیشتر  وو همچنین با ایجاد جوي دوستانه و غیررسمی در آموزش

کارگیري رهنمودهاي بین معلمان شوند تا اعتماد و همکاري بین آنان تقویت گردد و با به

هاي آموزشی باتجربه و داراي علم و دانش و تخصص بر مشکالتی که طی کار برایشان گروه

 آید فائق آیند.به وجود می

 ف آن در بهبود و بهسازي مراکز الزم است فرهنگ اعتماد، مشارکت و همکاري و اهدا

هاي آموزشی و مدارح کشور، براي همگان ایجاد شود و البته در این امر همکاري رسانه

 جمعی مثمر ثمر خواهد بود.

 هاي آموزشی مدرسه و استفاده گذاري دانش در  گروهایجاد اینترنت براي به اشترام

بتوانند اطالعات و دانش خود را تبادل  تا معلمان به راحتی هاي گفتگوي مجازيآزاد از اتاق

 کرده و در دانش یکدیگر سهیم شوند.
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