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 چکیده 
اي همکارانه معلمان بررسی موانع رشد حرفه باهدفاین پژوهش 

. شدانجام  آمیخته و به شیوه متوالی يبا رویکرددر مدارس، 

کنندگان در بخش کیفی با شیوه نفر از مشارکت 17 تعداد

هاي آموزشی هدفمند و از بین اساتید دانشگاه، کارشناسان گروه

ند. شدتا رسیدن به اشباع نظري انتخاب و معلمان شهر تهران 

هاي نیمه با استفاده از مصاحبهدر بخش کیفی ها داده

جامعه آماري در بخش  ساختاریافته و عمیق گردآوري شدند.

نفر  391کمّی شامل تمامی معلمان شهر تهران بودند که تعداد 

ي انتخاب اچندمرحلهاي گیري خوشهبا استفاده از روش نمونه

، سط اعضابررسی تو لهیوسبهشدند. روایی بخش کیفی 

انجام گرفت و  خود بازبینی محققو  هامنابع داده يهمسوساز

دو شاخص ثبات از نیز با استفاده  شدههاي انجامکدگذاري پایایی

روایی صوري  لهیوسبهو تکرارپذیري انجام شد. روایی پرسشنامه 

ي از ضریب آلفا ریگبهرهمورد تأیید خبرگان و پایایی آن نیز با 

و آزمون  محتواي استقراییشد. از تکنیک تحلیل  دییتأکرانباخ 

موانع نتایج نشان داد که استفاده شد.  هادادهفریدمن براي تحلیل 

ترتیب اولویت شامل اي همکارانه معلمان بهاساسی رشد حرفه

« محیط روانی»، «فردي»، «اداري و اجرایی»، «گروهی»پنج بعد: 

 حیناصح يهامالک»، در بعد اداري و اجرایی هستند. «دانشی»و 

 يریادگی درمعلمان  مقاومت»، در بعد فردي، «معلم از یابیارزش

، در بعد «دانش اجتماعی ضعیف»، در بعد دانشی، «انیهمتا از

 جادیا از ترس»، «همکار از ناآگاهانهي دارجانب»محیط روانی 

« سر منافع بر رقابت»و « هاتفاوتدلیل مشخص شدن به اختالف

داراي باالترین «  بین اعضا فیضع اتارتباط»گروهی،  در بعدو 

 رتبه بودند.

 اي، موانع رشد، مدارس، معلمانرشد حرفه ها:کلید واژه
 

  

Abstract 

This research was done with the aim of investigating 

the obstacles of collaborative professional 
development of teachers in schools with a mixed 

approach and using continuous method. A number of 

seventeen participants in the qualitative section were 

selected among university lecturers, educationalists 

and teachers of the city of Tehran using a purposeful 

method up to reaching theoretical saturation. Data were 

gathered in the qualitative section using semi-

structured and deep interviews. The sample in the 
quantitative section included all the teachers of the city 

of Tehran amounting to 391 individuals who were 

selected using multi-phased cluster sampling. The 

validity of yhe qualitative part was confirmed using 

members’ investigation, consistency of data sources 

and the researcher’s self--revising and the reliability of 

coding was also tested using two indexes of stability 

and repeatability. The content validity of the 
questionnaires was confirmed by experts and their 

reliability was confirmed by Cronbach’s Alpha 

Coefficient. Inductive Contextual Analysis Technique 

and Freedman Test were used to analyze the data. 

Results indicate that the obstacles of professional peer 

growth of teachers included five dimensions of 

“group”, “administrative and executive”, “individual”, 
“psychological environment” and “knowledge” in the 

order of priority. In the administrative and executive 

dimension, “inappropriate assessment criteria of 

teachers”, in the individual dimension, “teachers’ 

resistance in peer learning”, in the knowledge 

dimension, “weak social knowledge”, in the 

psychological environment, “unknowing support of 

colleagues”, “fear of discrepancy due to the 
clarification of differences”, and “competing over 

interests” and in the group dimension, “weak 

relationships among members” have the highest rates. 
 

Keyword: Professional development, development 

barriers, schools, teachers 
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 مقدمه

جهانی  ضرورتبها ساخته و آن ر ریناپذاجتنابروند تحوالت در دنیاي امروز، اصالحات آموزشی را 

ي سازیغني معلم و توانمندسازتبدیل کرده است. بیشترین توجه برنامه اصالحات آموزشی به 

ي راهبردي و هابرنامه. تکاپوي جهانی در دستیابی به استفرآیند آموزش و یادگیري معطوف 

ي سازیغني آموزشی در این است که از طریق ترویج و هانظامبراي نوسازي و تحول  اثربخش

 آموزش، به افراد کمک کند تا یاد بگیرد. صرفاًیري، نه یادگ

 اي وحرفه رشد ،وپرورشآموزش بهسازي يهزمین درشده انجام يهاتالش موفقیت الزمه    

 گفتگو پیرامون و بحث کانون گذشته، يهده در روینازا است. معلمان مهارت و افزایش دانش

ریشتر، کانتر، کالزمن، است ) بوده معلمان، ايحرفه رشد متوجه بیشتر هرچه مدارس، کیفیت

در دانش  افزودهارزش جادو ای مدارس که براي توسعه آموزش و یادگیري (.2011 ،1التک و بامرت

ان قادر به ممعل ياحرفهبدون رشد  (2013، 2ن)گروگ اندبناشدهآموزان دانش يهايتوانمندو 

 رونیازا(. 2010 ،3، بریدجز، دیپیترو، الوت، نورمن و مایر)آمبروز ام چنین رسالتی نخواهند بودجان

 نمود.آغاز  معلمان ياحرفهرشد باید از  مدارسازي سبه

تأثیر نیرومندي بر  تواندیماي اگر از طریق همکاري بین معلمان صورت گیرد، رشد حرفه    

بر یادگیري دانش آموزان داشته باشد. همکاريِ بین معلمان  طورنیهمو دانش معلمان و  هامهارت

می ) دینماآموزان و کاهش فشارِ کاري معلمان، کمک میمدرسه، به افزایش سطح موفقیت دانش

توانند معلمان در محیط مدرسه با یکدیگر همکاري کنند، می کهیهنگام(. 2010 ،4و سپوویتز

اي را توسعه داده، هاي حرفهند که در آن، فرصتوجود آورمحیط فراگیريِ منسجمی را به

 (.2011 ،5کانسر) بخشندهاي آموزشی جدیدي را ارائه کرده و دانش و تجارب فعلی را بهبود دیدگاه

آموزان، محسوب ي، بخش مهمی از ایجاد مدرسه موفق و افزایش سطح موفقیت دانشهمکار

ها و مواد آموزان، روش(. همکاريِ بین معلمان، با سطح پیشرفت دانش2015 ،6وایلز) گرددمی

. ایجاد فرهنگ همکارانه مدرسه، روش استو در جهت منافع تمام معلمان  استدرسی، مرتبط 

ي و ارتقاء فرهنگ احرفهرشد  .(1990 ،7تلیل) استي در تضمین موفقیت در یک مدرسه، مؤثر

در راستاي اما همواره  شوندمی محسوب آموزشی هايی سازماناثربخش در مهم عناصر از همکاري

یکی  عنوانبهباید  هاآنریزي براي رفع انجام آن موانع و مشکالتی وجود دارد که شناسایی و برنامه

سازمانی قرار گیرد. بر همین اساس در این مقاله سعی شده است تا با  يهابرنامه يهاتیاولواز 
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آنان  ياحرفههاي معلمان، گامی در راستاي ارتقا صالحیت همکارانه ياحرفهشناسایی موانع رشد 

 برداشته شود.

 این است. کیفیت آموزشی بهبود نظام آموزشی، در اصالحات تمام و مردم دولت، انتظار امروزه    

 عنصر ترینمهم عنوانبه ماهر و باال، آگاه یزهانگ با یت،باصالح معلمانی وجود مستلزم انتظارات،

 معلمی حرفه سراسر در بلکه حرفه معلمی به ورود زمان در تنهانه امر این و است آموزشی نظام

المللی کارکنان در سطح سازمانی، ملی و بین هاي تقویت و بهبودیافتن راه .باشد گونهینا باید

 وپرورشآموزش(. در عصر حاضر 2004 ،1ریچ و ول روث) است امروزاولویت مهم جهان پیچیده 

 طراحی و رشد سکان عهده گرفتن بر ي،راهبر خود به قادر که است افرادي نیازمند شیازپشیب

ریزي مدون و اصولی، تحول در فرایند برنامه نیازمند مهارت این باشند. خود بالندگی جریان

اي و فراهم نمودن چارچوب مناسب براي آموزش و رشد حرفه هانگرشآموزش، تغییر باورها، 

 معلمان است.
اي قرار دارد اي از استانداردهاي حرفهفعلی، عمدتاً بر اساس مجموعه ايرشد حرفهچارچوب     

 باشد هاآندهنده موفقیت ، معلمان ملزم به ارائه شواهد فرديِ هستند که نشانهاآنکه در مقابل 

ی، طورکلبهاي یا محور، معموالً از رویکرد یادگیري حرفه -. این چارچوب استاندارد(2005، 2کندي)

( و این مسئله، بیانگر چالشی اساسی 2008 ،3گريو گرینیت) کنداي، حمایت نمیاقدامات حرفه

 .استترویج یادگیري همکارانه،  درراه

هاي مناسب و تنظیم راهبرد سازيیادهها، پحلو راه هایمنظور شناسایی نگرانبه باید معلمان    

 کنند حرکت به سمت همکاري شغلی ياز انزوا ،آموزانتدریس بر اساس نتایج یادگیري دانش

و فرایند آموزش جا خوش کرده  ساختارهاکه در  يروتکیرات فرهنگ تأث اما(؛ 2002، 4)اکینشاین

 ،5اکر و دوفورشود )دوفور، است، همچنان مانع رشد و تداوم فرهنگ همکاري در مدارس می

 یاقدامات ظهور باعث کهمؤثر  همکارانه ساختار حفظ و يسازادهیپ ،یطراح چالش. اگرچه (2005

 فالون) دیآیمحساب به يریخط فهیوظ شود،یم کارکنان ياحرفه يانزوا با مقابله يبرا یمشارکت

عملی یک فرصت مناسب را  صورتبهکنونی نتوانسته  وپرورشآموزشنظام  اما( 2009 ،6بارنت و

ي هاروشهاي عملی و از طریق هم آموزي و جمعی از تجربه هاآنبراي معلمان فراهم کند تا 

 (.27: 1393 سادئی،) رندیگتدریس یکدیگر بهره 

                                                                 

1. Rothwell& Rich 
2. Kennedy 
3. Grangeat & Gray 
4. Achinstein 
5. DuFour, DuFour & Eaker 
6. Fallon & Barnett 



 ...معلمان در مدارسای همکارانه واکاوی موانع رشد حرفه ◄26

دالیل متعددي داشته  تواندیم ییدر مقابل تمایل به فردگرا همکارانه و جمعی یهتمایل به روحمعد

 فرد محوري ،هااستیس و تغییر برابر در مقاومت فردي معلمان، يهایژگیو بر تأکید: باشد ازجمله

نظرها و کنار آمدن توانایی فرد در رفع اختالفعدم ،(2004ص 1،40کومون)حاکم  فرهنگ سنتی و

و بررسی  شناسییبو آسوجود نقد درون گفتمانی م، عدو رسیدن به نتیجه واحد در کار گروهی

عدم توانایی رهبر و سرپرست  ها،ییاساس توانابر هایتولؤتوزیع صحیح مسعدم، نقاط ضعف و قوت

نبودن تنوع و روابط عاطفی و قلبی و روانی و  گروه در نگهداري افراد قبلی و جذب افراد جدید

 .بین اعضا

 سیتدر ،یآموزش يبرنامه معلمان، تیفیک بهبود در یمهم نقش معلمان همکارانه ياحرفه رشد    

 ياجرا مانع است ممکن که دارد وجود یمسائل و هاچالش همواره اما دارد، آموزاندانش يریادگی و

 يساختارها و مربوطه يهااستیس در ابهام معلمان، نیسنگ يکار حجم لیقب از شود، آن موفق

کانون توجه را روي باید در مسیر حل مشکل،  لذا .(2016 ،2تان و رونیها) یمراتب سلسله يکار

مقیاس وزنی نسبتاً باالتري برخوردارند، متمرکز کرد. یکی از این  یرگذار، که ازتأثعناصر اساسی و 

. بنابراین تمرکز هستندمعلمان  دارد، اساسی نقشوپرورش آموزش گسترشعناصر کلیدي که در 

 دهد افزایش مدرسه در را هاآن عملکرد تا دارد رارق معلمان روي بر همکارانهاي اصلی رشد حرفه

 هايمهارت و هاصالحیت ارتقاباهدف  حاضر پژوهش (.2006، 3راي و پلسی مارلندبی،)آرتورا، 

 بر مبتنی ايحرفه رشد موانع  که است پرسش این براي پاسخ یافتن دنبالبه معلمان، ايحرفه

 ؟ندکدام مدارسدر  معلمان همکاري

 

 مفهومیچارچوب 

کارهاي خالق سازد تا راههاي مختلف را قادر میهمکاري، فرایندي تعاملی است که افراد با تخصص

همچنین  (1996 ،4، نوین و مالگريتازند وایال،) دهندرا براي مشکالت متقابل و مشخص، ارائه 

 طوربهتوانند له را در نظر گرفته و میأهاي مختلفِ یک مسها، جنبهفرایندي است که در آن، گروه

هاي هاي خود را بررسی و به جستجوي تصمیمی مناسب، از طریق عبور از دیدگاهسازنده، تفاوت

دهد که بسیاري تعاریف همکاري نشان میعبارت  (.1989 ،5گري) بپردازندمحدود و شخصیِ خود، 

استوگین و ) پردازندمی نظرتبادلیک فرایند، به بحث و  عنوانبهاز نویسندگان همکاري را 

برنامه مدون در مدارس است که  يسازادهیپاي مبتنی بر همکاري، رشد حرفه. (6،2014سیوتن
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یی چون هاتیفعالشامل  تواندیماي معلمان را با همکاري آنان افزایش دهد، این برنامه سطح حرفه

 ومقاالت  خواندن ،هاآن جینتا و هاآزمون لیوتحلهیتجز دروس،ي مطالعه طراحی هاگروه کارگاه،

 ،نگرش رفع اشکال و هر تجربه دیگري که دانش، جلسات مشورتی، جلسات علمی، مجالت

اشاره به  (.12ص1392، زادگان ریشگیرد)یبرم درمعلمان را تقویت کند  درکو  فهم و هامهارت

تیمی، ممکن است با موانعی مواجه شود که باید این نکته مهم است که ایجاد محیط همکاري 

 نفساعتمادبهاز دست دادن استقالل، عدم اعتماد یا  دلیلبرطرف گردند: زمان بیشتر، نگرانی به

آموزش، دانش  کنندهنیتأمآگاهی از گرایی و عدمها، منطقههاي دیگران، تضاد برداشتدر تصمیم

 کاتلت) گردند هاآنهاي کارکنان که ممکن است مسائلی از قبیل انضباط و شغل، مانع و مهارت

توان با رفتار باز و احساس احترام و اعتماد این موانع را می بیشتر، وجودنیا با (.1،1992هالپر و

 .(2014 ،وتنیس استوگین،) نمودمتقابل، برطرف 

بررسی برنامه رشد همکاري  17( که شامل 2003)2کوردینگلی، بل، راندل و ایوانزهاي یافته    

، ضرورت ایجاد زمان، براي ترویج همکاري جهت توسعه پایدار دانش معلمان استدر سراسر دنیا 

دهند. فراهم کردن زمان براي معلمان جهت انعکاس و منسجم کردن فرایند یادگیري را نشان می

( زیرا انعکاس نظرات معلمان، ارزیابی و یادگیري را از 2008 ،3)استیونسون تنیز بسیار مهم اس

)استول  کندخود، خودپاسخگویی را نیز ایجاد می نوبهبهسازد که پذیر میطریق خودارزیابی، امکان

اي، تلقی ولیت حرفهؤشاهدي بر مس عنوانبه(. کاربرد انعکاسی پاسخگویی 168: 1996 ،4و فینک

است ترویج شرکت معلمان در مواردي از قبیل برنامه همکاري، حل مشکالت،  شود. ممکن

اي و ارزیابی تدریس به ایجاد حسِ مالکیتِ  هاي رشد حرفهریزيِ فعالیتگیري، برنامهتصمیم

 بازدارنده يهایژگیوهمچنین (. 2008 ،5)سید مرتبط با بهبود کیفیت مدرسه، کمک نماید

 ،ياحرفه یخودگردان يهنجارها مدرسه، فرهنگ در ییفردگرا و دیشد يانزوا شامل یسازمان

 (.2012 ،6الند و هلستاد) است مدرسه، يمعمار و یخصوص میحرحفظ  و استقالل

ها، حتی دارد که چرا گروهنارسایی گروه را توصیف نموده و اظهار می پنج(  2007)7لنسیونی    

کند، نبودِ اعتماد پردازند. اولین نارساییِ که وي توصیف می، اغلب به جدل و تضاد میهاآنبهترین 

توانند تشکیل شوند یا به نتایج دلخواه برسند. ترس از ها نمیاز گروه کیچیهاست. بدون اعتماد، 

در  .هستندها، توجه به نتایج، جزء سایر نارساییتضاد، نبود تعهد، اجتناب از پاسخگویی و عدم

                                                                 

1. Catlett & Halper 
2. Cordingley, Bell, Rundell & Evans 
3. Stevenson 
4. Stoll & Fink 
5. Seed 
6. Helstad & Lund 
7. Lencioni 
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ي که ممکن است براي موفقیت گروه، مورد اختالف انگیزترس از تضاد، اعضاي گروه به مسائل بحث

دهند تا هماهنگی در اعتنا هستند، وقت و انرژي را در مدیریت ریسکِ شخصی، هدر میباشد، بی

و  وسوتسمگروه را حفظ کنند. نبود تعهد و نیز اجتناب از پاسخگویی، باعث ایجاد ابهام در مورد 

دهد، بار غیرضروري را از دست می ارائهقابلالعجل و موارد گردد. گروه، ضربهاي گروه میاولویت

توجهی به نتایج، هنگامی دهد. بیتنها منبع برقراري نظم، قرار می عنوانبهرا بر دوش رهبر گروه، 

دنبال شناخت فردي و اهداف خود، به قیمت از دست دادن اهداف افتد که اعضاي گروه بهاتفاق می

جمعی است و اغلب به سمت حفظ آبروي خود و رَد کردن تقصیر بر دیگري باشد. خودخواهی و 

اهداف  يجابهتواند منجر به تمرکز اعضاي گروه بر دستاوردهاي انفرادي، وضعیت شخصی، می

خالصه، نشان  طوربهرا  مؤثرکارِ گروهی  يرو شیپ ها و موانع( ویژگی1مشترک، گردد. جدول )

 دهد.می

 هاسازماندر  کننده و بازدارنده برای کارِ گروهیرفتارهای تسریع :(1) جدول
 بازدارنده کنندهتسریع رفتار

 ارزش

 اعضاي گروه 

احترام و همکاري متقابل، حمایتی ) همه 
 3براي یک نفر، یک نفر براي همه در فیلمِ 

 تفنگدار(

عدم احترام به یکدیگر، احساس عدم 
 پشتیبانی

 فاقد اعتماد، اطمینان و فردگرایی اعتماد به یکدیگر اعتماد

 ابهام در اهداف و نقش متعهد نسبت به هدف گروه تعهد

 ترس از تضاد، هماهنگیِ مصنوعی حل اختالف هماهنگی

 اجتناب از پاسخگویی داننداعضاي گروه یکدیگر را پاسخگو می پاسخگویی

 توجهی به نتایجشفافیت و بیسردرگمی، عدم کارِ جمعی براي نتایج آشکار اهداف

ارتباط واضح، باز و مثبت، هر عضوي،  ارتباط
 نبود ارتباط، سوءتفاهم نمایدرا دریافت می موقعبهاطالعات دقیق و 

ستن، ن، قدر نداشدنواقعتوجهی مورد بی دلیل کمک فکري، بازخورد منظمتقدیر به بازخورد
 بازخورد غیرمنسجم

 (2007) اقتباس از لنسیونی

 

اي همکارانه، شناخت هاي رشد حرفهبرنامه زیآمتیموفقیکی از بسترهاي الزم براي اجراي     

 روي. موانعِ پیشاستآنان  ياحرفههاي معلمان و موانع موجود در مسیر رشد ها و توانمنديویژگی

اي و همکاري معلمان، بسیار زیاد است و در بسیاري از کشورها نیز مشاهده گردیده رشد حرفه

( تعدادي از این موانع را 1395) يصفرعبدالهی و  (.2015و کنت، زیرا ی،دوچ ونگریکن،)است

تمایل نداشتن به کار گیري از مطالب علمی روز دنیا، ي علمی معلمان در بهرهشامل: ضعف بنیه
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و  دراک و باور معلمانگروهی، نوع نگاه معلم به فرایند یاددهی و یادگیري، نداشتن انگیزه، ا

 بودن عنوان شد. تجربهکم

اي مبتنی بر همکاري معلمان و موانع رشد حرفه شناسایی هدف اصلی پژوهش حاضر    

پژوهشی ذیل  يهاسؤالاست و بر این اساس  شهر تهران وپرورشدر آموزش هاآن يبندتیاولو

 است: شده مطرح

 کنندگانمشارکتاز دیدگاه  در مدارسهمکارانه معلمان  ياحرفهابعاد و نشانگرهاي موانع رشد -1

 کدامند؟

 کنندگانمشارکتاز دیدگاه  مدارسمعلمان در  همکارانه ياحرفهموانع رشد  يبندتیاولو-2

 چگونه است؟
 

 پژوهش یشناسروش
آمیخته  پژوهش صورتبه روش به لحاظ واست  کاربردي تحقیق، نوع ازنظرحاضر،  پژوهش

روش به بخش کیفی است.  افتهی انجامابزاري  توسعه از نوع الگوي کمی( -)کیفی متوالی 1اکتشافی

اي در بخش کیفی ابعاد و نشانگرهاي موانع رشد حرفه انجام گرفت. 2تفسیري یدارشناسیپد

 ارزیابی گردید.   هاآنهمکارانه معلمان شناسایی و در بخش کمّی اولویّت و ترتیب 

 
 الف: بخش کیفی

ی ەبدین منظور، براي بررسی عمیق پدید، تفسیري استراهبرد این پژوهش از نوع پدیدار شناختی 

استفاده شد. به  و عمیق 3افتهیساختارمصاحبه نیمه از  و پژوهش نظري مبانی بررسی از موردنظر

 سؤاالتو نشانگرها،  هامؤلفهاستخراج  و شناسایی و پژوهش ادبیات مطالعهاین صورت که پس از 

 . شد طراحیمشاوره با اساتید راهنما و مشاور  بر اساسآن و  اساسبرمصاحبه 

نفر از اساتید دانشگاه،  5 ،هادگاهید تنوع به توجه با و پژوهش جامعه با متناسب بعد مرحله در    

داراي  نفر از معلمین 4هاي آموزشی و کارشناسان گروه نفر از 3نفر از مدیران مدارس،  5

 يریگنمونهشیوه با استفاده از  وپرورشآموزشتحصیالت، تخصص و تجربه کافی در حوزه 

 نفر انجام شد. 17، تا 5نظري سطح اشباعبا توجه به  هامصاحبهانتخاب شدند.  4هدفمند

                                                                 

1. Exploratory mixed method 
2. Interpretative phenomenological 
3. Semi.structured interview 
4. Purposeful Sampling 
5. Theoretical saturation 
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نظران حوزه صاحب واز اساتید  نفر با چند ،مصاحبه يهاپرسش براي بررسی روایی صوريِ    

ممیزي  راهبردهاياز پژوهش کیفی  «فرآیند»در  افزایش رواییبراي و  پژوهش کیفی مشورت شد

گردآوري و تحلیل ، نمونهمتناسب بودن ، شناسیانسجام روش، حساسیت پژوهشگر)1پژوهشی

 يهاپرسشپژوهشگران در طول مصاحبه از استفاده شد. تئوریک(  اندیشیدنو  هاداده زمانهم

 هامصاحبهاند. تمامی استفاده کرده موردمطالعهبراي درک عمیق از پدیده  نیز پیگیرانه و کنکاشی

انجام گرفت و تمام تالش پژوهشگران بر آن بود تا در زمان اجرا،  شدهضبطعمیق و  صورتبه

 يهانکتهو یادآوري  يبردارادداشتیاصلی روند مصاحبه باشد و به کمک  گرتیهدا، کنندهمشارکت

ترتیب مورد کاوش قرار گیرد تا در فرایند برگرداندن صدا به به شوندهمصاحبهتوسط  مورداشاره

بررسی هاي از شیوه آمدهدستبههاي داده افزایش رواییهمچنین. جهت  ،اندنوشته ابهامی باقی نم

در جهت باال  استفاده گردید، 4بازبینی محقق و خود هادادهمنابع  3، همسوسازي2توسط اعضاء

 هادادهگردآوري  محقق به هدایت دقیق جریان مصاحبه براينیز،  اعتماد بردن قابلیت اطمینان یا

ند. پروتکل پرداخت هادادهبراي ثبت، نوشتن و تفسیر  یافتهساختفرایندهاي  یدهسازمانو 

  آمده است. 1مصاحبه در پیوست شماره 

تحلیل  تکنیکاز  افتهیساختارنیمه يهامصاحبهحاصل از  يهاداده لیوتحلهیتجز منظوربه    

 هاییواژه یا و عبارات جمالت،مطالعه؛  این در تحلیل گذاري باز، محوري و انتخابی )واحد، کدمحتوا

 افزارنرماي همکارانه در بین معلمان داشته است( و با استفاده از حرفهرشد  به موانعبود که اشاره 

 گریدعبارتبههاي مصاحبه استقرایی بوده، داده تحلیل انجام گردید. فرایند 5«ي.دي. اِویمکس. ک»

 براي محاسبه پایاییو  وجود نداشت يبندمقولههیچ چارچوب مفهومی قبلی براي کدگذاري و 

)شاخص ثبات( و پایایی بین دو  6باز آزمون، پایایی دو شاخص، از شدهانجامهاي کدگذاري

  گردید. استفاده)تکرارپذیري( 7کدگذار

 
 )شاخص ثبات(محاسبه پایایی باز آزمون(: 2) جدول

 )درصد(باز آزمونپایایی  توافقاتعدم  تعداد تعداد توافقات تعداد کل کدها عنوان مصاحبه ردیف

1 2M 11 4 3 72/0 

2 4M 15 5 3 66/0 

                                                                 

  (.1387فرد، مظفري، )دانایی یقینممیزي پژوهشی عبارت است از فرآیند بازبینی، تأیید و حصول اطمینان و دستیابی به. 1

2. Member checking 
3. Data source triangulation 
4. Self.monitoring 

5 .(Maxqda)هاي کیفی استوتحلیل دادهافزارهاي مورداستفاده جهت تجزیهیکی از نرم. 
6. Re.test reliability 
7. Inter.coder reliability 
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3 5M 8 3 2 75/0 

 70/0 8 12 34 کل

    

 صورتبهنمونه،  3ها، در پژوهش حاضر، از میان کل مصاحبه باز آزمونبراي محاسبه پایایی     

روز کدگذاري شدند. سپس کدهاي  15، دو بار در فاصله زمانی هاآناز  هرکدامتصادفی انتخاب و 

با یکدیگر مقایسه شدند و از طریق  هامصاحبهاز  هرکدامدر دو فاصله زمانی، براي  شدهمشخص

 توافقاتمشابه هستند( و عدم باهمزمانی  دو فاصلهمشخص کردن میزان توافقات)کدهایی که در 

مشابه نیستند(، در دو مرحله کدگذاري، شاخص ثبات  هم بازمانی  دو فاصله)کدهایی که در 

  (.2محاسبه گردید )جدول 

 

 )شاخص تکرارپذیری( دو کدگذاربین محاسبه پایایی (: 3) جدول

عنوان  ردیف
 مصاحبه

تعداد کل 
 کدها

تعداد 
 توافقات

عدم  تعداد
 توافقات

 باز آزمونپایایی 
 )درصد(

1 2M 18 6 2 66/0 
2 4M 16 5 4 62/0 
3 5M 14 5 3 71/0 

 84/0 9 16 38 کل

 

 استاد دانشگاه فرهنگیان، از یک کدگذارروش توافق دو  براي محاسبه پایایی مصاحبه با    

 يهافنها و در پژوهش مشارکت کند. آموزش (کدگذار)همکار پژوهش  عنوانبهدرخواست شد تا 

قبل از شروع کدگذاري ، داده شد آموزش همکار پژوهشبه  هامصاحبهکدگذاري  برايالزم 

سپس از سوي محقق به ایشان ارائه شد.  همکارانه ياحرفهه رشد توضیحات نسبتاً مفصلی دربار

تصادفی، انتخاب و کدگذاري نمودند  صورتبهمحقق به همراه این همکار پژوهش، سه مصاحبه را 

شاخص  عنوانبه( که یريتکرارپذ)شاخص  دو کدگذارو با استفاده از فرمول زیر درصد پایایی بین 

حاصل از نتایج دو پژوهشگر همراه درصد  يهاداده، محاسبه گردید. رودیمپایایی تحلیل بکار 

 و شاخصکه شاخص ثبات ( آورده شده است. با توجه به این3پایایی بین دو کدگذار در جدول )

این  هاييکدگذارایایی گفت پ توانیمبیشتر از شصت درصد است،  آمدهدستبهتکرارپذیري 

 .شودیمپژوهش تأیید 
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 ب: بخش کمّی

 انمعلمنفر  17261و جامعه آماري شامل  است پیمایشی -توصیفیروش پژوهش در بخش کمی، 

 391تعداد مورگان  -، نمونه آماري با استفاده از جدول کرجسیبودند شهر تهران وپرورشآموزش

  (.4)جدول  تعیین گردید ياچندمرحلهاي روش خوشهو به نفر 
 به تفکیک منطقه معلمان نمونه آماری :(4) جدول

 کل 9 منطقه 8 منطقه 6منطقه  10منطقه  1منطقه  دوره

 4003 855 1387 394 618 749 معلمانتعداد کل 

 50 10 10 10 10 10 تعداد مدارس انتخابی

 391 85 86 86 86 86 نمونه انتخابی

 

پس از  يهاافتهیبرگرفته از  در بخش کمی، پرسشنامه محقق ساخته هادادهابزار گردآوري     

 گویه 51و حاوي معلمان همکارانه اي انجام مصاحبه و احصاء ابعاد و نشانگرهاي موانع رشد حرفه

. روایی پرسشنامه از طریق روایی صوري مورد تأیید استگیري لیکرت در مقیاس اندازه پاسخ بسته

نفر و با استفاده  30خبرگان حوزه مدیریت قرار گرفت. پایایی پرسشنامه، با اجراي مقدماتی در بین 

یک از شده هرآمد. پایایی محاسبه آمده دستبه( 74/0کرانباخ )آلفاي  ی درونیهمساناز روش 

 آورده شده است.  (5) ابعاد به تفکیک در جدول شماره
  

 های مربوطهیهگوو  همکارانِ یاحرفهپرسشنامه  موانع رشد  دهندهلیتشک یهامؤلفه :(5) جدول
 کرونباخ آلفا بیضر شماره گویه ها تعداد گویه بعد 

 موانع
 رشد 

 ياحرفه
 همکارانه

 74/0 1-13 13 يساختار ،ییاجرا
 67/0 14-24 11 يفرد

 78/0 25-36 12 روانی طیمح
 81/0 37-43 7 یدانش
 92/0 44-51 7 یگروه

 
در بخش کمی شامل فنون آمار توصیفی شامل جداول فراوانی براي  هاداده لیوتحلهیتجزشیوه     

 آماراست. همچنین با استفاده از  شدهاستفادهجمعیت شناختی نمونه آماري  يهادادهتوصیف 

 لیوتحلهیتجزپژوهش پرداخته شد و براي  سؤالو پاسخ به  لیوتحلهیتجزاستنباطی فریدمن به 

 .استفاده شد SPSS افزارنرماز 
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 هایافته
 بخش کیفی یهاافتهیالف: 

 صورتبه آن در اصلی مفاهیم و معنا تا روخوانی شد دقتبه هامصاحبه کل ابتدا کدگذاري فرایند در

 جدول) بود. مصاحبه هر از توصیفی و کلی تصویریک  مرحله این نتیجه .شود شناسایی توصیفی

 (.دهداز کدگذاري باز را نشان می يانمونه 6

 
 هامصاحبهاز متن  یانمونهاز کدگذاری باز  یانمونه(: 6) دولج

 کدهاي باز هاقولنقل

یعنی همکار  توقعِداشت ایجاد  شه یمچیزي که باهاش برخورد  نیترمهمببینید 
کنه که همکاري رو که این اتفاقه بیافته و سعی می کندیمکه یکی دو بار سعی 

شه گن حالت مثالً لطف مکرر وظیفه مقرر میبه نحو احسن داشته باشه دیگه می
ي همکارها ازش توقع دارند انتظار شه که هم مدیر هم بقیهدیگه حالتی می

 .دارند
خوان نگاهشون به شغلشون صرفاً شغله نمی معلم ها  یکی دیگه از عوامل اینه که 

کنند هر شه فایل اضافه براي خودشون باز کنند احساس میتا اونجایی که می
اي بنابراین از اون طرف مثالً کارهاي چه کمتر ورود پیدا بکنند به مسائل حاشیه

خاطر  ممکنه بهاي که باید انجام بدن هم کمتر خواهد بود غیر از اون حاشیه
واقعاً یک معلمی که سابقه کاریش باالست هیچ  ندندار و انگیزه تخصصاینکه 
 .داشته باشهناي براي کمک به دیگران ممکنه انگیزه

دن توي ها مسائلی رو مدنظر قرار میگرده به اینکه خیلی وقتنکته سوم برمی  
ن کیفیتی ها که با اوآموزش و پرورش و کالً در محافل آموزشی حتی دانشگاه

ها منافات داره اي معلمحرفه رشدگید که االن شما دنبالش هستید و بهش می
گرده به اینکه ما آمار قبولی یک معلم رو مالک قرار مثالً وقتی که قضیه برمی

مندي یادگیرندگانش رو دیم نه رضایتمندي یادگیرندگانش رو و میزان عالقهمی
 90هاي ما تونسته باالي یک از معلمگیم که کدوم به یادگیري پس فقط می

یه مقدار مقاومت دارند  همچنین براي همکاري معلمان درصد قبولی داشته باشه
اینکه خیلی سخته براي یک همکار که از اینکه از همتایان خودشون بیاموزند و 

هاي ناسالمی که رقابت . همچنیندونم اینو چیکارش بکنممن نمیصادقانه بگه 
هاي دیگه سر خیلی آیتم ،سر معلم نمونه ،جود داره سر ارزشیابیمدارس و توي
  .ها همه مانع هستنداین

 باال ییکار سابقه -

 انگیزه نداشتن -

معلمان  مقاومت -
 از يریادگی در

 انیهمتا

  از فراتر را خود -
 دیگران دیدن

 بیتخر از ینگران -
 يا حرفه وجه

 خوردن برچسب -
 داشتن لیدلبه

 ضعف

 سر بر رقابت -
 منافع

 



 ...معلمان در مدارسای همکارانه واکاوی موانع رشد حرفه ◄34

 

 

 

 

 

 .دهدرا نشان می گزینشیگیري کدگذاري محوري و کد چگونگی شکلنیز  7 جدول

 
 همکارانه یاحرفهرشد  موانعشده مربوط به استخراج محوری کدهای (:7)جدول 

 کدهاي باز

 
کدهاي 
 محوري

کد 
گزینش

 ي
بر اهداف سازمان  دیتأک، کمبود زمان، کمبود تجهیزات و امکانات آموزشی

 يهامالک، جلسات ناهماهنگ یساختارده، و کمرنگ بودن اهداف معلمان
با  توأم يانفراد یابیوجود سامانه ارزشعدم، از معلم یابیارزش حیناصح
 عدم، معلمان نیب يبر همکار ریقائل نشدن مد ارزشی، گروه یابیارزش

 يهابرداشتدر  تفاوت، مدرسه يهايریگمیتصممشارکت معلمان در 
 يهاانتخابو  يساالرستهیتوجه به شاعدم، و مقررات نیاز قوان ران،یمد

 عنوانبه ریمد رشیمعلمان در پذ مقاومتی، اسیروابط س ينادرست بر مبنا
، در مدرسه کیو بوروکرات نیاز باال به پائ تِیریمد يکردهایرو وجود، همکار
 در مدرسه ییبودن فرهنگ فردگرا حاکم

اداري و 
 اجرایی

انه
کار

هم
ي 

ه ا
رف

 ح
شد

ع ر
وان

م
 

، انیاز همتا يریادگیمعلمان در  مقاومت، انگیزه نداشتن، باال ییسابقه کار
و  ییتعهد، اجتناب از پاسخگو عدمي، فرد دیبر باورها و عقا يپافشار
، معلمان ادیز مشغله، گرانینسبت به د ياحساس برتر ، يریپذتیمسئول
اطالعات و  يگذاراشتراکدر به  لیتماعدم، دنید گرانیرا فراتر از د خود

 نظراختالفی، کار گروه يهنجارهاو  نیقوان تیبه رعا لیتما عدم، هامهارت
 یارزش یدر مبان

 فردي

، اعضا نیب نییپا اعتماد، فیضع يفرد انیم يهامهارت، تعارض با همکاران
 برچسب، ياحرفهوجه  بیاز تخر ینگران، از همکار ناآگاهانه يدارجانب

 نیدرست ب یو ارتباط عاطف تیمیصم نبود، داشتن ضعف لیدلخوردن به
 يهارقابت، هاتفاوتمشخص شدن  لیدلاختالف به جادیاز ا ترس، معلمان
، از انتشار تجارب و اطالعات ینگران، منافع سربر  رقابت، معلمان نیناسالم ب
 نظرات رشیدر برابر پذ مقاومت

 طیمح
 روانی

 یناکاف یمیو مهارت ت نشیبی، جمع يریادگیاز اصول  یضعف در آگاه
در آموزش  ت،یفیک یو مفهوم واقع یاز معن یآگاهعدم، و معلمان رانیمد
، فرصت مطالعاتی ویژه معلمان کمبود، فیضع یاجتماع دانشي، ریادگیو 

 يهاو معلمان با روش رانینبودن مد آشنا، تعارض تیریعلم مد نداشتن
 و مشارکت يجلب همکار

 دانشی
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، در گروه فیبودن شرح وظا نامشخص، توافق در مورد اهداف گروهعدم
، هاگروهمعلمان در  ثباتیب مشارکتي، همکار يهاگروهنداشتن  جاذبه
 بزرگ، اعضا نیب فیضع ارتباطاته، هر گرو ياعضا يهاتیدر ظرف تفاوت

 ، هاگروهدر  ياهیحاشمباحث  وجود، هاگروهبودن اندازه 

 گروهی

 

 يهامصاحبه وتحلیلیهتجزبا توجه به ، است شده دادهنشان ( 7که در جدول) گونههمان    

 ،«اداري و اجرایی»مقوله  5ها، در با توجه به نزدیکی و شباهتکدهاي استخراجی  ،شدهانجام

 (.1شکل  ) بندي شدنددسته «گروهی»و  «محیط روانی»، «دانشی»، «فردي»

 
 همکارانه در مدرسه  یاحرفهالگوی نهایی  پیشنهادی موانع رشد  (:1شکل )

 

 بخش کمّی یهاافتهیب: 

ی، روان طیمحي، فردي، ساختار ،ییاجرا) در بخش کیفی آمدهدستبهموانع بندي رتبه منظوربه

از آزمون فریدمن براي کاهش این موانع  مؤثر يهاشنهادیپو در راستاي ارائه  (یو گروهی دانش

ها ها در بین گروهدهنده یکسان بودن میانگین رتبهاستفاده شد. در آزمون فریدمن فرض صفر نشان

 باهمها حداقل دو گروه است؛ بنابراین رد شدن فرض صفر به این معنی است که در بین گروه

ی بر همکاري معلمان اي مبتناختالف معناداري دارند. نتایج آزمون فریدمن براي موانع رشد حرفه

 .در جدول زیر آورده شده است



 ...معلمان در مدارسای همکارانه واکاوی موانع رشد حرفه ◄36

 

 

 

 

 
 ای مبتنی بر همکاری معلماننتایج حاصل از آزمون فریدمن برای موانع رشد حرفه(: 8) جدول

 هاآماره 

میانگین  معیارانحراف  میانگین ابعاد
 يداریمعنسطح  دوخی رتبه

 34/3 14/0 56/4 اجرایی، ساختاري
 
 

18/78 

 
 
000/0 

 00/3 15/0 52/4 فردي
 74/2 22/0 5/4 محیط روانی

 57/2 2/0 49/4 دانشی
 36/3 23/0 56/4 گروهی

 

تفاوت امتیاز یا رتبه ابعاد اجرایی، فردي،  ،است شده داده ( نشان8) در جدول که طورهمان    

گروهی موانع  بعد به رتبه معنادار است و باالترین 05/0محیط روانی، دانشی، و گروهی در سطح 

و ساختاري، فردي، محیط روانی  -ابعاد اجرایی و افتهیاختصاصاي همکارانه معلمان رشد حرفه

در ادامه، از آزمون فریدمن براي بررسی اولویت  .گیرندترتیب در مراتب بعدي قرار میبه یدانش

 .شودهاي هر یک از ابعاد فوق استفاده میگویه
 

 ساختاری با استفاده از آزمون فریدمن-میانگین گویه های بعد اجرایی بندیرتبهنتایج (: 9)جدول

 آماره 

انحراف  میانگین ها گویه
 معیار

میانگین 
سطح  دوخی رتبه

 داريمعنی
 93/6 5/0 56/4 کمبود تجهیزات و امکانات آموزشی

 
 

108/526 

 
 
000/0 

 57/6 57/0 5/4 زمان کمبود
بر اهداف سازمان و کمرنگ بودن  کیدأت

 15/7 49/0 59/4 اهداف معلمان

 07/8 44/0 72/4 جلسات ناهماهنگساختاردهی 
 14/8 44/0 73/4 معلم از یابیارزش حیناصح هايمالک

با  توأموجود سامانه ارزشیابی انفرادي عدم
 60/7 44/0 65/4 ارزشیابی گروهی

همکاري بین ارزش قائل نشدن مدیر بر 
 46/7 48/0 63/4 معلمان

 هايگیريتصمیممشارکت معلمان در عدم
 93/6 5/0 56/4 مدرسه
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مدیران، از قوانین و  هايبرداشتتفاوت در 
 42/6 5/0 49/4 مقررات

 هايانتخابو  ساالريشایستهتوجه به عدم
 8/7 52/0 68/4 نادرست بر مبناي روابط سیاسی

 عنوانبهمقاومت معلمان در پذیرش مدیر 
 88/3 46/0 02/4 همکار

ین و یریتِ از باال به پایوجود رویکردهاي مد
 38/7 53/0 63/4 بوروکراتیک در مدرسه

 67/6 48/0 52/4 حاکم بودن فرهنگ فردگرایی در مدرسه

-هاي بعد اجراییتفاوت امتیاز یا رتبه گویه است، شده داده ( نشان9) در جدول که گونههمان

 حیناصح يهامالک»توان گفت که گویه معنادار است. بنابراین می 1/0ساختاري، در سطح 

 يهامالکارزشیابی ساالنه معلمان،  يهابرگهدر  بیشترین امتیاز یا رتبه را دارد. «معلم از یابیارزش

در مدرسه و  ییفردگراترویج فرهنگ عث که خود با شدهگرفتهبیشتر در نظر  هایتفعالفردي 

 گرایش کمتر معلمین به همکاري با یکدیگر است.

 

 های بعد فردی با استفاده از آزمون فریدمنمیانگین گویه بندیرتبهنتایج (: 10) جدول

 هاآماره 

انحراف  میانگین گویه
 معیار

میانگین 
سطح  دوخی رتبه

 داريمعنی
 49/5 65/0 41/4 باال يکار سابقه

 
 

717/614 

 
 
000/0 

 88/5 56/0 49/4 انگیزه نداشتن
 13/8 26/0 92/4 انیهمتا از يریادگی درمعلمان  مقاومت

 53/5 54/0 45/4 پافشاري بر باورها و عقاید فردي
 و ییپاسخگو از اجتناب، تعهدعدم

 67/5 56/0 46/4 پذیريولیتؤمس

 34/6 49/0 59/4 دیگراناحساس برتري نسبت به 
 6/6 5/0 63/4 مشغله زیاد معلمان

 17/6 5/0 56/4 دیگران دیدن از فراتر را خود
 اطالعات گذارياشتراک بهتمایل در عدم

 7/5 52/0 49/4 هامهارت و

 هنجارهايتمایل به رعایت قوانین و عدم
 87/6 46/0 68/4 کار گروهی

 56/3 53/0 02/4 در مبانی ارزشی نظراختالف

 

هاي بعد فردي، تفاوت امتیاز یا رتبه گویهاست،  شدهداده ( نشان10) در جدول که گونههمان

 از يریادگی درمعلمان  مقاومت»توان گفت که گویه معنادار است. بنابراین می 1/0در سطح 

 یازموردنمعلمان تمایل کمتري دارند تا آموزش  واقع در. بیشترین امتیاز یا رتبه را دارد «انیهمتا

 تواند دالیل زیادي داشته باشد.خود دریافت کنند که خود می یفردهمو  یهپاهمخود را از معلمان 
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 های بعد محیط روانی با استفاده از آزمون فریدمنمیانگین گویه بندیرتبهنتایج (: 11) جدول

 هاآماره 

انحراف  میانگین گویه
 معیار

میانگین 
سطح  دوخی رتبه

 داريمعنی
 04/6 65/0 4/4 همکاران با تعارض

 
 

605/512 

 
 
000/0 

 52/6 56/0 49/4 فیضع يفرد انیم هايمهارت
 36/6 52/0 49/4 اعضا نیب نییپا اعتماد

 55/7 46/0 68/4 همکار از ناآگاهانه داريجانب
 36/6 52/0 49/4 ايحرفه وجه بیتخر از ینگران

 داشتن لیدل به خوردن برچسب
 22/6 6/0 45/4 ضعف

 یعاطف ارتباط و تیمیصم نبود
 36/3 52/0 49/4 بین معلمان درست

به دلیل  اختالف جادیا از ترس
 55/7 46/0 68/4 هاتفاوتمشخص شدن 

 36/6 52/0 49/4 معلمان نیب ناسالم يهارقابت
 55/7 46/0 68/4 منافع سر بر رقابت

 92/3 53/0 02/4 اطالعات و تجارب انتشار از ینگران
 2/7 48/0 63/4 نظرات رشیپذ برابر در مقاومت

 

هاي بعد محیط تفاوت امتیاز یا رتبه گویهاست،  شدهداده ( نشان11) در جدول که گونههمان

 از ناآگاهانه يدارجانب»هاي توان گفت که گویهمعنادار است. بنابراین می 1/0روانی، در سطح 

بیشترین « سر منافع بر رقابت»و« هاتفاوتدلیل مشخص شدن به اختالف جادیا از ترس»، « همکار

  امتیاز یا رتبه را دارد.

ولی  کنندیمآموزشی و شغلی در خود احساس  ازلحاظرا  ییهاضعفبسیاري از معلمین 

همچنین  کنندیمخودداري  هاآناحتمالی از مطرح کردن  يهابرچسبدلیل عواقب بعدي و به

و منافعی هستند که با سایر اعضاي گروه براي رسیدن  هاخواستهدنبال از اعضاي گروه به هرکدام

 يدارجانب ن امر مانعی در راستاي تشکیل و توسعه گروه است.که همی کنندیمرقابت  هاآنبه 

دلیل همکار بودن نیز یا طرفداري بدون دلیل منطقی از رفتار و عقاید همکار، فقط به ناآگاهانه

 همکارانه است. ياحرفهرشد  يهاگروهمانعی براي تشکیل و توسعه  عنوانبه
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 های بعد دانشی با استفاده از آزمون فریدمنمیانگین گویه بندیرتبهنتایج  (:12) جدول

 آماره 

انحراف  میانگین گویه
 معیار

میانگین 
سطح  دوخی رتبه

 يداریمعن
 يریادگی اصول از یآگاه در ضعف

 08/4 53/0 52/4 جمعی

 
 

083/373 

 
 
000/0 

ی ناکاف یمیت و مهارت شبین
 79/3 65/0 41/4 مدیران و معلمان

آگاهی از معنی و مفهوم واقعی عدم
 94/3 52/0 49/4 کیفیت، در آموزش و یادگیري

 66/4 46/0 68/4 فیضع یاجتماع دانش
 ویژه مطالعاتی فرصت کمبود

 54/2 53/0 02/4 معلمان

 43/4 48/0 63/4 تعارض رتیمد علم نداشتن
آشنا نبودن مدیران و معلمان با 

 55/4 48/0 65/4 مشارکت و يهمکار جلب يهاروش

 
بعد دانشی،  هاييگوتفاوت امتیاز یا رتبه است،  شدهداده ( نشان12) در جدول که گونههمان

بیشترین  «فیضع یاجتماع دانش» توان گفت که گویهبنابراین می معنادار است. 1/0در سطح 

، رفتارهایی هستند که فرد را قادر به تعامـل مؤثر دانش و مهارت اجتماعی .امتیاز یا رتبه را دارد

تعامل صحیح با دیگران یکی از موانعی  يهاروشضعف معلمین در رابطه با  .کنندیمبا اطرافیان 

 است که در بعد دانشی داراي رتبه باالیی است.

 
 های بعد گروهی با استفاده از آزمون فریدمن میانگین گویه بندیرتبهنتایج (: 13) جدول

 آماره 

انحراف  میانگین 
 معیار

میانگین 
 يداریمعنسطح  دوخی رتبه

 اهداف مورد در توافقعدم
  14/4 52/0 49/4 گروه

 
169/228 

 
 
بودن شرح وظایف  نامشخص 000/0

 34/4 53/0 52/4 در گروه
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 يهاگروه نداشتن جاذبه
 97/3 65/0 41/4 يهمکار

 در معلمان ثباتیب مشارکت
 24/4 56/0 49/4 هاگروه

 ياعضا يهاتیظرف در تفاوت
 24/4 56/0 49/4 گروه هر

 12/5 43/0 73/4 بین اعضا فیضع اتارتباط
 6/5 35/0 50/4 هاگروهبزرگ بودن اندازه 

 در ياهیحاش مباحث وجود
 34/4 53/0 52/4 هاگروه

هاي بعد گروهی، گویه تفاوت امتیاز یا رتبهاست،  شدهداده ( نشان13) در جدول که گونههمان    

بیشترین  «بین اعضا فیضع اتارتباط» توان گفت که گویهبنابراین می معنادار است. 1/0در سطح 

 یرشپذ مورد، کمتر  برخوردارند تريیفضعارتباطی  يهااز مهارتافرادي که  .امتیاز یا رتبه را دارد

 همکارانه است. ياحرفهرشد  يهاگروهکه خود مانعی در راستاي  گیرندیمقرار  افراد دیگر

 

 گیری بحث و نتیجه

انجام اي همکارانه معلمان دوره ابتدایی شهر تهران واکاوي موانع رشد حرفه باهدفاین پژوهش 

اي مبتنی بر رشد حرفه موانعدر بخش مصاحبه،  آمده دستبهاساس نتایج و کدهاي بر .شد

« تاريجرایی، ساخا» ،«گروهی»، «دانشی»، «محیط روانی» ،«فردي» بعد پنجدر  همکاري معلمان

اي رفهحرشد  موانعهاي این پژوهش، یکی از با توجه به یافته .شدند احصاو نشانگرهاي مختلف 

 استمحیط روانی مبتنی بر همکاري معلمان، 

به دلیل مشخص  اختالف جادیا از ترس»، «همکار از ناآگاهانه يدارجانب»در بعد محیط روانی،     

معلمان  کهیهنگامموانع مشخص شدند.  ینترمهم عنوانبه« سر منافع بر رقابت»و « هاتفاوتشدن 

وجود آورند توانند محیط فراگیريِ منسجمی را بهدر محیط مدرسه با یکدیگر همکاري کنند، می

هاي آموزشی جدیدي را ارائه کرده و دانش اي را توسعه داده، دیدگاهحرفه هايکه در آن، فرصت

شده روي دیدگاه همکاري نشان تحلیل انجام (.2011 ،1کانسر) بخشندو تجارب فعلی را بهبود 

اعتماد، ارتباط، محیط و  :از اندعبارتکننده همکاري هاي توصیفویژگی ازجملهکه  دهدیم

اشاره به این نکته مهم است که ایجاد محیط همکاري تیمی، (. 2014 ،وتنیس استوگین،)منابع

ممکن است با موانعی مواجه شود که باید برطرف گردند: زمان بیشتر، نگرانی به خاطر از دست 

 کاتلت،)ها، هاي دیگران، تضاد برداشتدر تصمیم نفساعتمادبهدادن استقالل، عدم اعتماد یا 

توان با رفتار باز و احساس احترام و اعتماد متقابل، ، اکثر این موانع را میوجودینباا (.1992، 2هالپر

                                                                 

1. Cosner 
2. Catlett & Halper 
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وجود یک محیط امن براي آموزگاران که بنابراین  (.2014 ،وتنیس استوگین و) نمودبرطرف 

در راستاي ایجاد محیط روانی همکارانه بسیار  تدریس یکدیگر انتقاد سازنده کنند ينحوهبتوانند از 

که تنها اختالف و درگیري در آن دیده  کندمیاین محیط برعکس محیطی عمل  ،است مؤثر

 (.2009فالون و بارنت، ) کندمیو دانش جمعی مدرسه را تضعیف  گیريتصمیمو قدرت  شودمی

 ازین مدرسه طیمح در اعتماد تیتقوبراي ایجاد چنین محیطی نیاز به اعتماد در مدرسه است،     

: کنندیم تیتقو را گریکدی دوجانبه صورتبه يهمکار و اعتماد. دارد زمان و ثاریا ،ییبایشک به

 ياعتمادساز و گریکدی شناخت يبرا يشتریب فرصت کنند، يهمکار باهم شتریب نیطرف هرچه

 دانش معلمان، ر،یمد نیب را يشتریب یگروه کار امکان سازمان، کی درون در اعتماد وجود. دارند

. کنندیم رشد باشد مشوق و دلسوز ،یحام که یطیمح در معلمان. کندیم فراهم نیوالد و آموزان

 کی کنندیم کمک که اندکرده شناسایی را کلیدي عامل چند (2006) 1یهدل و لتونیش ،یرکیب

 یحام( 3 رییتغ رشیپذ و استقبال( 2 احترام و ارزش( 1: ردیبگ شکل يهمکار مشوق يکار طیمح

( یهماهنگ) انسجام( 7 کارا يریگمیتصم يهامهارت( 6 يتوانمندساز( 5 بودن همکارانه( 4 بودن

 معلمان، ران،یمد هایژگیو نیا همه. است الگو با و عمل در کردن يرهبر( 8 بودن دسترس در و

 .سازندیم توانمند همکارانه مثبتمحیط روانی  کی جادیا يبرا تالش در را نیوالد و آموزان دانش

 روابط مشترک، دگاهید جادیا قیطر از مثبت، همکارانه کارِ طیمح يدیکل اجزاء تمام، یطورکلبه

 ،3، وایلز2،2009آرکر، کامرون) شودیم انجام ،یاشتراک کنترل زین و اعتماد مورد و زیآماحترام

نگرانی از  اي همکارانه رارشد حرفه بازدارنده عوامل ازجملهنیز یکی  (2009) 4راون (.2015

  کرد. ناسازگار عنوان يهاتیشخص و هستند اجتنابقابل که ییتضادها با ییارویرو

در پژوهش حاضر که باالترین رتبه را به خود اختصاص داده  شدهشناختهیکی دیگر از موانع     

این  داراي باالترین رتبه بود.« بین اعضا فیضع اتارتباط»و در این بعد،  بود« عوامل گروهی»بعد 

( که عدم وجود دانشِ برقراري ارتباط یک مانع ایجاد 2008)5کتزیر و بروس یافته با نتایج پژوهش

نیز در پژوهشی  (2014) وتنیس استوگین و ، در یک راستا قرار دارد.استهمکاري بین معلمان 

 استآمیزِ، بسیار حیاتی ، براي همکاري موفقیتگروهثر بین اعضاي ؤدریافتند که ارتباط م

تواند اعتماد و اتکا را بین اعضاي آن، بهبود بخشد. ثر، میؤ(. ارتباط م1996 ،6یزرحیما ابرمسون،)

، در همکاري ربطيذارتباط، تمام افراد  لهیوسبهآورد. وجود میارتباط، احتمال کارِ گروهی را به

                                                                 

1. Birky, Shelton & Headley 
2. Archer & Cameron 
3. Wills 
4. Rone 
5. Bruce & Riketts 
6. Abramson & Mizrahi 
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 .باشندهمکاري، باز هاي ارتباطی، باید در تمام مراحل چرخه حیات شوند و این کانالدرگیر می

گردد، زیرا ارتباط ناکارآمد، منجر ارتباط کارآمد، یکی از ابزارهايِ رسیدن به موفقیت محسوب می

 گردد.ین، میکاريِ پای بازدهتضادهاي مخرّب، شکایات و  به سوءتفاهم،

 و کرده رشد به شروع بودن یاجتماع يقو احساس کی دارند، ارتباط گریکدی با معلمان یوقت    

 ،2011 ،1هوور و نوالن) شودیم لیتبد یجمع یفرهنگ به يانفراد فرهنگ يجابه مدرسه فرهنگ

ارتباط مثبت و سازنده موانعی وجود  يبرقراراما همواره در راستاي  (.406: 1395 عبدالهی، ترجمه

وجود اعتماد در یک گروه همکارانه، ( نیز در پژوهشی عنوان نمود که عدم2011) کنسردارد. 

پذیري معلمان را افزایش آسیب، اهداف مهم آن گردد نیتأمممکن است موجب اختالل در توانایی 

رو کند، باعث جلوگیري از درک هدهد، موجب رفتاري گردد که برقراري ارتباط را با مشکل روب

 .دینما آموزان را دچار مشکلیادگیري دانش یطورکلبهمشترک شود و 

که در این  استاي مبتنی بر همکاري معلمان بعد دانشی یکی دیگر از ابعاد موانع رشد حرفه    

اي پایین بودن انگیزه معلمان مانع رشد حرفه .استترین مانع مهم« فیضع یاجتماع دانش»بعد، 

زمینه همکاري و دلیل دانش پایین در به تواندیم( که خود 2،2000رایلی) شودیمهمکارانه آنان 

  نحوه آن باشد.

. ي استاي داشتن عملکردي موفق ضروربر ثمربخشاجتماعی و ارتباطات  دانشبرخورداري از     

قرار دارد تأثیر  هاآناجتماعی که فرد در ارتباط با  يهاگروهاجتمـاعی از فرهنگ و  يهامهارت

اد نقش بسزایی در سـالمت رفتـاري و اجتماعی افر هامهارتپذیرفته و میزان برخورداري از ایـن 

امـل مؤثر و ، رفتارهایی هستند که فرد را قادر به تعدانش و مهارت اجتماعی د.ینمایمرا ایفا 

 هامهارتند. این نامطلوب نموده و بیانگر سالمت رفتاري و اجتماعی افراد هست يهاپاسخاجتناب از 

شدن در برقـراري  قدمشیپی داشته و شامل رفتارهایی نظیر ریشه در بسترهاي فرهنگی و اجتماع

 يهاتمهار . افرادي کهروابط جدید، تقاضاي کمک نمودن و پیشنهاد براي کمک به دیگران است

نظیـر برقراري  یشناختروانمنجـر بـه توسـعه مـشکالت ، اندننمودهاجتماعی مناسب را کـسب 

جـانبی و انـزوا،  يهاتیفعالشـرکت در د نامناسـب، عدمارتباطات ناموفق با همتایان، عملکـر

نی نیا، )گرمارودي، وحدا طـرد شـدن توسـط همتایان، اضطراب، افسردگی و عصبانیت خواهد بود

1385.) 

 مقاومت»که در این بعد،  استبعد فردي اي مبتنی بر همکاري معلمان از دیگر موانع رشد حرفه    

اي و همکاري روي رشد حرفهموانعِ پیش باالترین رتبه را داشت. «انیهمتا از يریادگی درمعلمان 

و  زیرا ی،دوچ )ونگریکن، است و در بسیاري از کشورها نیز مشاهده گردیده است فراوانمعلمان، 

                                                                 

1. Nolan & Hoower  
2. Riley 
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گیري علمی معلمان در بهره ( نیز در پژوهشی ضعف بنیه1395) يصفرعبدالهی و  (. 2015 ،1کنت

دنیا، تمایل نداشتن به کار گروهی، نوع نگاه معلم به فرایند یاددهی و یادگیري،  از مطالب علمی روز

عنوان  ياحرفهموانع فردي رشد  عنوانبهبودن را  تجربهکمو  دراک و باور معلماننداشتن انگیزه، ا

ها و ابزار رشد همکارانه به فراگیران، اجازه آزادي بیشتر را براي مذاکره در مورد روش .اندکرده

دهد، زیرا این نوع یادگیري، بر این فرض قرار دارد که اعضا، تعامل بین همتایان می

مستقل، مطالب  طوربهول هستند، که از طریق همکاري مشترک با دیگران، ؤکنندگانی مسشرکت

اما همواره در مسیر برقراري ارتباط با  (.2015 ،2)کاتو، بولستید و واتاري گیرندد میرا یا موردنظر

 وجود دارد. «انیهمتا از يریادگی درمعلمان  مقاومت»همتایان موانعی مثل 

 استساختاري  -اي مبتنی بر همکاري معلمان بعد اجرایییکی دیگر از ابعاد موانع رشد حرفه    

 دیتأکبا توجه به  .استترین مانع مهم«  معلم از یابیارزش حیناصح يهامالک»که در این بعد، 

 يهاتیفعالبر  يگذارارزشبر ترویج فرهنگ همکاري بین دانش آموزان از طریق  وپرورشآموزش

کمرنگ « معلمان»ارزشیابی ساالنه  يهافرم، اهمیت فرهنگ همکاري در 3يآموزدانشهمکارانه 

و  ییکار آزیادي در جهت بهبود  يهاتالشدر سالیان اخیر  فردي است. هامالکو بیشتر  است

ایی که نیازمند توجه بیشتري یکی از جنبه، تحول در نظام آموزشی کشور صورت گرفته است

( در پژوهش 2000)4گریل دانیلسون و مک .، ارزشیابی معلمان استژهیوبه، بحث ارزشیابی و هست

استفاده . دانندیمشامل موارد ذیل هاي کنونی ارزشیابی معلمان را سیستم عمدهشش ضعف خود 

دقت در وجود درک مشترک از تدریس کیفی؛ عدمکردن از معیارهاي قدیمی و محدود؛ عدم

و باال به پایین به ارزشیابی؛ فرق نگذاشتن بین ارزشیابی معلمان  طرفهکیارزشیابی عملکرد؛ نگاه 

وجود این نواقص باعث شده است که  .تخصص مدیران در ارزشیابی معلمان؛ عدمکارتازهباتجربه و 

 .رود نتوانند به اهدافشان دست یابندطورکه انتظار میهاي ارزشیابی آنسیستم

ي معلمان حرفه رشدیادگیري و  دربارهالگوي ارزشیابی باید با توجه کامل به نظریات جدید     

بر یري او بیشتر کنند که یادگتلقی می العمرمادامریات جدید، معلم را فراگیر نظ. صورت پذیرد

 (.1394)نویدي نیا، کیانی، اکبري، غفارثمر،  پذیردتفکر در عملکردش صورت می اساس

 يهاوهیشساختار سازمانی همکارانه مدرسه، به معناي نحوه آرایش یا ترتیب یک مدرسه و     

، این نوع ساختار، گرددیمآن ساختار سازمانی همکارانه ایجاد  لهیوسبهارتباطی آموزگاران است که 

                                                                 

1. Vangrieken, Dochy, Raes & Kyndt 
2. Kato, Bolstad & Watari 

شده باشد صورت گروهی انجاماي که به)جابربن حیان(، پروژه آموزيهاي داوري طرح پژوهش دانش. در دستورالعمل فرم3

 امتیاز باالتري دارد.
4. Danielson & McGreal 
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( که در آن جمعی از معلمان 2006، 1)الویه کندیماجتماعی تعریف  نهادکی عنوانبهمدرسه را 

قدرت  يگذاراشتراک، تجارب و عالیق خود را با یکدیگر به اشتراک گذاشته، در مورد به هازهیانگ

)مانند انزواي  هاچالش( براي مواجه با هاتیصالحو  هامهارتت گرفته از دانش، أ)قدرت نش

، 2کرده و آنان را اعمال کنند )برینت يزیربرنامه( مذاکره کرده و در خصوص تغییرات، ياحرفه

 انزوا( استنباط حاکی از 2003، 3بنا بر گفته برخی از محققان )دادلین، داسالت و تیبادو (. 2001

تا حدي ناشی از ماهیت ساختار سازمانی داخلی مدرسه است.  و خودمختار بودن شغل معلمی

 کارپرورشساختارهاي سازمانی مناسب براي  ياندازراهایجاد و  يلهیوسبه، مدارس باید رونیازا

 (.2001 ،4تلندیسو و ويه)در میان معلمان را برطرف کنند  ياحرفههمکارانه، این انزواي 

)کارپنترا  باشداي تواند مانعی براي همکاري حرفهرویکردهاي مدیریتِ از باال به پائین مدرسه، می

  (،5،2016و لینتونب

 يارشد حرفهبرطرف نمودن موانع جهت از اشارات کاربردي ذیل هاي پژوهش حاضر، یافته    

 ییهامالکارزشیابی ساالنه  يهافرمدر نخست آنکه  برخوردار است: معلمان مبتنی بر همکاري

مشخص  صورتبههمکارانه معلمان در نظر گرفته شود و  يهاتیفعالبر  يگذارارزش منظوربه

 يسازفرهنگآموزشی و  يهاکالسبا برگزاري  ؛ دومقرار گیرد مدنظرگروهی و فردي بودن 

همکاري، معلمان به این اطمینان برسند که همکاريِ بین معلمان، نتایج خوبی را براي  يهنیدرزم

دادند، انفرادي انجام می طوربهقبالً در انزوا و  هاآنآورد و کارهایی را که آموزان، فراهم میدانش

 يهافرصتمدیران در مدرسه اینکه  سومخواهد شد  روروبهتفکر همکاران، افزوده  باارزش

، هاگروهرا فراهم آورند تا معلمان بدون استرس، ترس و نگرانی از عواقب شرکت در این  يادوستانه

دائم  طوربهمشترک کار کنند و نتایج را به یکدیگر منعکس کنند و  طوربهروزمره،  هايروي کار

مقاومت  در یادگیري از همتایاننیز کارهاي خود را بهبود بخشند، در این صورت است که معلمان 

در شرایط کنونی، ارزشیابی عملکرد معلمان در  ازآنجاکهاینکه  تاًینهاتري نشان خواهند داد و مک

، (1394)نویدي نیا، کیانی، اکبري، غفارثمر،  صورت گرفته یرعلمیغي مدارس کشور به شیوه

والن امر با عنایت به اهمیت فراوان ارزشیابی معلمان و تأثیر فراوان ؤتا مس شودیمبنابراین توصیه 

در روند کنونی ارزشیابی معلمان،  ،و تضمین کیفیت آموزش همکارانه ياحرفهرشد آن در 

عزم جدي در اجراي  وپرورشآموزش اندرکاراندست ازآنجاکه، همچنیناساسی نمایند.  دنظریتجد

کشور دارند، بدیهی است اجراي این نظام بدون وجود سیستم معلمان مدارس  يبندرتبهنظام 

                                                                 

1. Lavié 
2. Brint 
3. Deaudelin, Dussault & Thibodeau 
4. Hoy & Sweetland 
5. Carpentera & Lintonb 
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عملکرد معلمان، داراي همکاري در  يهامالکو با در نظر گرفتن ارزشیابی علمی و منطقی 

 .ایرادهاي جدي خواهد بود

منابع علمى و پیشینه نظري فارسی نبود  ،نخستبود،  روروبه هایییتمحدوداین پژوهش با     

هاي کیفی مبتنی بر پارادیم که تحلیل دادههمکارانه معلمان و دوم اینکه  ياحرفه رشد نهیزم در

هاي کیفی ذهنیت محقق در نحوه استخراج تفسیري است، لذا ممکن است در بخش تحلیل داده

و  هافرضشیپکیفی امکان بروز و دخالت دادن  يهاپژوهشتأثیرگذار بوده باشد. در  هامؤلفه

نماید، که البته در پژوهش  دارخدشهو نتایج تحقیق را  هاافتهیمکن است تعصبات پژوهشگر م

عمل نموده و صرفاً اقدام به رصد تجارب  يریسوءگحاضر محقق تالش نموده تا حد امکان بدون 

 .شوندگان نمایدهاي مصاحبهو دیدگاه
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 ساختاریافتهنیمه : پروتکل مصاحبه1پیوست 

 

 اي همکارانه معلمان در مدارسموانع رشد حرفهواکاوي : عنوان

 _____________ تاریخ:

 ______________ مکان:

 ______________ :کنندهمصاحبه

 ______________ :شوندهمصاحبه

  ______________ مصاحبه: مدت

 

 :هاسؤال

؟ و تا چه میزان محتواي یداکردهآموزشی شرکت  ییهادورهخود در  ياحرفه(آیا در راستاي رشد 1

در  یازموردن يهاآموزشبوده است؟ چه راهکاري را براي اثربخش نمودن  مؤثردر شغلتان  هادوره

 ؟دانیدیمراستاي مشکالت آموزشی مناسب 

(اگر در مدرسه و در راستاي وظایف شغلی احساس ضعف و یا مشکلی کنید با چه کسی در میان 2

 يهاحلراهو از  گذاریدیمزشی خود را با همکارانتان در میان ؟ چگونه مشکالت آموگذاریدیم

  ؟کنیدیماستفاده  هاآن

شغلی  است؟ یا  ینهزم درچه عواملی باعث نگرانی معلمان از همکاري با همدیگر  نظر شمابه (3

 ؟ شودیم ياحرفهدر رشد  باهم هاآنچه چیزهایی مانع همکاري 

؟ در هفته چند مرتبه گیردیم(در مدرسه شما چگونه ترویج همکاري در بین معلمین صورت 4

داشته باشید؟ آیا زمان مشخصی به این کار  نظرتبادلمدرسه خود  یهپاهمبا معلمان  توانیدیم

 ؟است شدهدادهاختصاص 


