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 چکیده 

 یشامل کلیه پژوهش آماری یجامعه. است گرفته انجام با استفاده از روش کیفی داده بنیاد حاضر پژوهش

ارتباط با موضوع تعامل آموزشی باشد که در ران دانشگاهی و آموزش و پرورش میاندرکاران و صاحبنظدست

 از نفر 62 آماری، جامعه میان ها، به نوعی دارای سابقه اجرایی و یا علمی هستند. ازبین مدارس و دانشگاه

 هایمصاحبه از استفاده با هاداده. اندشده انتخاب نظری اشباع به رسیدن تا هدفمند گیرینمونه طریق

 کدگذاری از مصاحبه، از حاصل هایتحلیل داده و تجزیه منظور به. است شده آوریجمع ساختاریافتهنیمه

 ارتباط است و در شده گرفته بهره روایی پژوهش کنترل برای شوندگانمصاحبه تأیید برای .است شده استفاده

 توافقبین دو کدگذار در کدگذاری چهار مصاحبه، محاسبه گردیده است. ضریب  همخوانی یا توافق نیز، پایایی با

 هاییافته .باشدمی مناسب پایایی ضریب نیز و بالا همخوانی و توافق از حاکی که بوده 58/0به دست آمده، 

ه توانند در سمی شهر تهران شناسی و علوم تربیتیهای روانمدارس متوسطه و دانشکده که داد نشان پژوهش

حمایت و پشتیبانی از معلمان و  و آموزان برای دانشگاه،دانش سازیآماده آموزان،دانش از زمینه کلی پشتیبانی

 زمینه جزئی با یکدیگر همکاری و تعامل آموزشی داشته باشند. 13و  کارکنان مدرسه
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 مقدمه

سیاسی، اجتماعی، علمی، اعم از  ابعاد آن؛ یپیشرفت و توسعه در تمامهای رسیدن به قله   

ها و جوامع گوناگون به ویژه طی چند قرن اخیر های ملتدغدغهبزرگترین فرهنگی و اقتصادی، از 

کنند که آموزش و به جانبه یک کشور نقش ایفاء میعوامل متعددی در توسعه همه. است بوده

شوند. نظام آموزشی در کشور ما ز مهمترین این عوامل محسوب میهای آموزشی اتبع آن نظام

کشور بر عهده دارد. کشورهای مختلف جهان از ساختارهای  یای در توسعهکنندهنیز نقش تعیین

ها امهها، برنباشند. طبیعتاً ساختارها در هر کشوری بنا بر سیاستآموزشی متفاوتی برخوردار می

 دو عهده ما بر کشور در آموزش امر اداره امروزه باشد.و اهداف مورد نظر آن کشور متفاوت می

کارآمدی و اثربخشی نظام آموزشی کشور یعنی  .است عالی آموزش و پرورش، و آموزش نظام

عالی، تا حدود زیادی منوط به همسویی و تعامل بین این دو  بخش  آموزش و پرورش و آموزش

به عبارت دیگر، یکی از ملزومات اصلی تحقق اهداف نظام آموزشی کشور؛ ارتباط، تعامل، باشد. می

ها و آموزش عالی و یا به طور خاص، بین دانشگاههمکاری و هماهنگی بین آموزش و پرورش و 

 در باید کشور آموزش نظام باشد. در این رابطه،علی محمد کاردان معتقد است که بهمدارس می

 به مختلف هاینظامخرده و هابخش مقاطع، ای؛منظومه رویکرد در. نگریست منظومه یک قالب

نیز معتقد است  Warren (2014)(. Khorsandi, 2006) تعاملند در پیوسته هم به و زنده شکل

 عهدت و ارتباطات شوند. یکدیگر همسو با هابرنامه بهبود بایست جهتمی آموزشی هایکه سازمان

 زمان طول در باید و شوندمی محسوب دانشگاه و مدرسه هایهمکاری در موفقیت مهم ابعاد از

 است.نهاد  هر دو پاسخگویی همکاری، از هدف یابد. ارتقا

داند و یکدیگر می از آنها شناخت گرو را در متوسطه و آموزش عالی آموزش کارآمدی و زهرا بقا

 نجاما برای است. میسر یکدیگر واقعی دنیای به ورود طریق از فقط شناخت معتقد است که این

 جودو پیوسته باید تعامل این یابد. راه مدارس درون به بایستمی عالی معنادار،آموزش هایپژوهش

 Jackson, Pancer, Pratt, & Hunsberger در همین رابطه(. Khorsandi, 2006) باشد داشته

کنند. در این بیانیه آمده اشاره می( 1998) آینده قرن برای عالی آموزش جهانی یهبه بیان  (2000)

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

 عنوان به دانشگاهها و متوسطه بداند. مدارس رسمی آموزش نظام اصلی از بدنه منفک

 باهم وستهپی کیفیت با خروجی به دستیابی جهت بایستمی آموزشی نظام اصلی هایسیستمخرده

 این پیرامون اخیر هایسال در ایفزاینده اجماع Halasz (2016) دیدگاه باشند. از داشته تعامل

 هبودب تواندمی صورتی در تنها مدارس در یادگیری و تدریس کیفیت که است آمده بوجود موضوع

 هاوزشآم که کسانی و اندرکاراندست بین یا عمل، و نظر بین جدیدی هایپل که یابد چشمگیری

 تیبانیپش برای بیشتری دانشگاهی و علمی تحقیقات و گشته ایجاد کنند،می فراهم آنان برای را
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های بین ها و مشارکت، ایجاد و گسترش همکاریگیرد. وی معتقد است صورت عملی اقدامات از

مدرسه و دانشگاه، یکی از اهداف کلیدی توسعه آموزشی در بسیاری از کشورها در یک یا دو دهه 

 Gaytonها، دارای نتایج و پیامدهایی است. از نظر ها و مشارکتاین همکاری اخیر بوده است.

-ای درست و اصولی پایهها به شیوههای بین مدارس و دانشگاهدر صورتی که همکاری (1997)

روی نظام آموزشی و مربیان آن کمک ای از مشکلات پیشتوانند به حل پارهگذاری شوند، می

های موفق هم به مدارس و هم به دانشگاه ها این نیز معتقد است همکاری Essex (2001)کنند. 

افزایی، با هم و در کنار هم کار کرده و با دهد که در محیطی سرشار از همیاری و همرصت را میف

آموزان خرد جمعی تصمیمات بهتری اتخاذ کنند و بدین ترتیب، تاثیرات مثبتی بر یادگیری دانش

 بجا گذارند.

آموزش عالی  علیرغم اهمیت و ضرورت همکاری، ارتباط و تعامل بین آموزش و پرورش )مدارس( و

علی محمد کاردان باشد. ها(؛ شواهد حاکی از ضعف و یا عدم ارتباط بین این دو بخش می)دانشگاه

 آموزش اصلی رکن دو میانیکی از متخصصان و صاحبنظران تعلیم و تربیت کشور معتقد است که 

 ,Khorsandi) ندارد وجود مناسبی رابطة ،عالی آموزش و متوسطه آموزش یعنی کشور، رسمی

 نیز قرار دانشگاه و باشد دانشگاه مقدمه است قرار نیز، مدرسه Moradi (2017)از نظر . (2006

 نیروی تربیت است نیز قرار جزء این دو کارکرد. کند عمل مدرسه علمی مسیر ادامه در است

 ظرن به تجربی نظر از اما. باشد فرهیخته انسان تولید نیز و بینش و دانش صاحب و متخصص

 شده شده است.  گسست دچار جزء دو این میان ارتباط رسدمی

نظرهای برخی از متخصصان و مسئولین نیز به طور تلویحی بیانگر فقدان ارتباط  ها و اظهاردیدگاه

 شناسیروان همایش علمی دبیر Khademi (2016)هاست. و تعامل مناسب بین مدارس و دانشگاه

تعاملات میان دانشگاه و آموزش و پرورش به این نهاد آموزشی و زایش مدرسه، معتقد است که اف

، آموزش و پرورشاسبق وزیر  Danesh Ashtiani (2016). کندهمچنین آموزش عالی کمک می

 داند.یمها با دانشگاهو بیشتر مدارس تر آموزش و پرورش کشور را ارتباط نزدیکلازمه به روزرسانی 

(2019)  Hakimzadeh  همکاری میان آموزش  وزارت آموزش و پرورش نیزمعاون آموزش ابتدایی

و  داندمیظرفیت بسیار خوبی برای نظام آموزشی عمومی و عالی کشور را ها و پرورش و دانشگاه

شکل مدون، فراگیر، ادامه دار و دوجانبه بایست یک نظام همکاری بر این عقیده است که می

نظام ارتباطی آموزش در ایران؛  "از انجام پژوهشی تحت عنوان پس Khorsandi (2006)بگیرد. 

رایط کند که در شگیری می، چنین نتیجه"آموزش متوسطه و آموزش عالی با تأملی بر علوم انسانی

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

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

 بر شمرد. موجود آموزشی هایچالش تریناصلی از یکی توانمی راآموزش متوسطه و آموزش عالی 
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 به عالی آموزش و متوسطه آموزش بین ارتباط باب در ژرفکاوی و یابیسألهدر همین راستا، وی م

 و محققان اصلی هایدغدغه از یکی ،را کشور آموزش نظام محوری و اصلی رکن دو عنوان

دلایل متعددی موجب گردیده است تا تعامل و همکاری دانسته است.  تربیت و تعلیم نظرانصاحب

ها و مدارس وجود نداشته باشد. از نظر علی محمد کاردان؛ یکی از لازم و مناسبی بین دانشگاه

 ژهوی باشد. بهمی یکدیگر و ماهیت هاوظایف، خواست از نظام دو کافی شناخت موانع اصلی، عدم

 سطهمتو و آموزش اعتناستبی متوسطه آموزش ها وکارکردهایبرنامه به نسبت عالی آموزش اینکه

 (.Khorsandi, 2006)داند نمی عالی آموزش با ارتباط به موظف نیز خود را

های منفی را یکی از دلایل اصلی نبود تعامل و همکاری برخی از صاحبنظران و نویسندگان، نگرش

بر این  Klein & Dunlap (1993) اند. به عنوان نمونه، ها دانستهمناسب بین مدارس و دانشگاه

علمان م دانند، از سوی دیگر، اساتیدعقیده است که معلمان، اساتید را بسیار نظری و غیرعملگرا می

کنند که تمایلی به آزمون ایده های جدید ندارند. از کار تصور میناپذیر و محافظهرا بسیار انعطاف

توانند نظر را به عمل در مدارس تبدیل کرده یا حتی ارتباط دهند. به نظر معلمان، اساتید نمی

ز دیدگاه اساتید، رهبران اعتقاد آنها مبانی نظری اساسًا قابلیت اجرا در محیط مدارس را ندارند. ا

ه ای آنها را مجبور بای به همکاری با مدارس ندارند مگر اینکه قوانین ملی یا منطقهدانشگاه علاقه

های ها، شواهد متقنی در این خصوص که همکاریاین کار کند. مهمتر اینکه در طول این سال

های درس شده باشد، وجود اسها، منجر به ایجاد تغییرات مطلوب در کلبین مدارس و دانشگاه

های منفی نسبت به همکاری ها بین این دو نهاد را نشان نداشته است. همه این موارد، نگرش

برخی دیگر از نویسندگان و صاحبنظران، همکاری و ارتباط بین این دو را سخت و یا غیر دهد. می

برقراری پیوند بین جهان  معتقد است که Gravani (2008)اند. به عنوان نمونه، ممکن دانسته

 Handscomb, Gu & Varleyمدرسه و دانشگاه هرگز آسان و سهل الوصول نیست. از نظر 

 توانند با هم کار کنند. آنها با هم سازگار نیستند.نیز، اعضای این دو نهاد اساساً نمی (2014)

به نظر  داند.می آنها تقویت و گسترش وی ارتباطی هازمینه شناخترا در  اصلی گرهفوزیه فکری؛ 

 مراکز بین ارتباط گسترش،درسی هایکتاب تألیف و آموزشی مواد تدوین در همکاریفکری، 

 روحیة و پژوهش و مطالعه فرهنگ تقویت ه،متوسط آموزش مشاورة مراکز با هادانشگاه مشاورة

 در ویژه به کاربردی علمی و دانش کار هایدوره تقویت و گسترش، آموزاندانش در پرسشگری

 هایفعالیت انجام برای جویانهمشارکت مراکز و هاکانون گسترش و ایجاد انسانی، علوم هایرشته

های همکاری بین زمینه تواندمی دانشجویان، و آموزاندانش ایحرفه و فرهنگی اجتماعی، علمی،

  (.Khorsandi, 2006)دو نظام باشد 

 همکاری هدف با مدارس ایحرفه توسعه جنبش ازجمله زیادی هایجنبش Smith (2009)ز نظر ا

 قالب رد دانشگاه متخصصان و معلمان بین ارتباط برقراری با اندکهگرفته شکل دانشگاه و مدرسه
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 رد یکدیگر با است. شرکا شده آموزشی اصلاحات در بزرگ حرکتی باعث مشارکتی، هایهمکاری

 قیقاتتح انجام و آموزاندانش پیشرفت مجرب، معلمان ایحرفه توسعه معلم، تربیت بهبود راستای

 متقابل ارتباط امکان حوزه، چندین درکنند. محمد جعفر جوادی نیز، معتقد است می همکاری

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

 (.Khorsandi, 2006) است عالی آموزش به متوسطه آموزش نمودن مرتبط و درسی

ها مهمترین منبع دانش جدید منبعث از تحقیقات هستند که دانشگاه، Halasz  (2016)از نظر

ای معلمان را تشکیل داده و از سوی آنها برای حل مشکلات این دانش، پایه و مبنای دانش حرفه

نیز،  Walsh & Backe (2013) از نظر گیرد.جاری تدریس در مدارس مورد استفاده قرار می

همانطور که مدارس در صدد شناسایی راهبردهای جدیدی برای تدریس، رهبری و پشتیبانی از 

ها نیز کشف رویکردهای جدید از دل نظر و تحقیق و ارزشیابی آموزان هستند، دانشگاهدانش

 مل است.کنند. هدف اصلی، پیوند بین حوزه نظر، تحقیق و عها در عمل را دنبال مینوآوری

ها، در خارج از کشور انجام گرفته های بین مدارس و دانشگاهتحقیقات مختلفی در حوزه همکاری

ها و موانع ها، چالشبه شناسایی مزیت Opolot–Okurut & Bbuy (2014)  ایاست.  در مطالعه

اند. هپرداختکنندگان همکاری و مشارکت بین مدرسه و دانشگاه از طریق بررسی ادراکات مشارکت

این مطالعه به شیوه کیفی و با استفاده از مصاحبه انجام گرفته است. نتیجه این مطالعه نشان داد 

 یادگیری هایفعالیت یادگیرندگان و تغییر را خود تدریس معلمان، و اساتید مشارکت؛ نتیجه که در

 به مربوط ها،چالش مهمترین از یکی مشارکت، هایچالش با ارتباط در .اندنموده اصلاح را خود

در  .است بوده معلمان زیاد کار حجم و مشارکتی هایفعالیت بین زمانی تناسب عدم و زمان مقوله

 هایفعالیت و باورها به شیوه ای کیفی به بررسی Van Rooij & Jansen (2018) ای دیگرمطالعه

دانشگاه پرداخته اند.  به ورود برای آموزاندانش سازیآماده خصوص در متوسطه مدارس معلمان

آموزان برای ورود به سازی دانشاند که آمادهها اذعان نمودهبسیاری از معلمان در جریان مصاحبه

دانشگاه موضوعی نبوده که آگاهانه بدان فکر کرده باشند. دو سوم معلمان نیز بر این عقیده اند که 

 جزئی از وظایف شغلی آنهاست.آموزان برای ورود به دانشگاه، سازی دانشآماده

تنها تحقیقی است که به بررسی ارتباط بین آموزش  (Khorsandi, 2006) در داخل کشور، تحقیق

متوسطه و آموزش عالی پرداخته است. هدف از انجام این پژوهش، بررسی و توصیف وضعیت 

صلی برقراری ارتباطی موجود میان آموزش متوسطه و آموزش عالی، و توصیف عوامل و موانع ا

ارتباط ساختاری و فرایندی مطلوب و معنادار میان آموزش متوسطه و آموزش عالی است. برای 

انجام این پژوهش، با چند تن از صاحبنظران و متخصصان مطرح کشور مصاحبه انجام گرفته است. 

جود ونتایج این مطالعه نشان داده است که ارتباط مطلوبی بین آموزش متوسطه و آموزش عالی 

 دهد که بیشترندارد. بررسی مطالعات انجام گرفته در ارتباط با موضوع پژوهش نشان می
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 موانع و هاچالش مزایا، تأثیرگذار، عوامل شرایط، کشور؛ از خارج در گرفته انجام هایپژوهش

اند. پرداخته همکاری و تعامل هایزمینه بررسی به کمتر و داده اند قرار بررسی مورد را همکاری

از  خاصی هایجنبه تنها نیز، همکاری و تعامل هایزمینه با ارتباط در گرفته انجام هایپژوهش

 Tong (2016)  Ahmad، Van&نمونه؛  عنوان به. اندداده قرار بررسی مورد را همکاری و تعامل

Rooij & Jansen (2018) و Kutty (2014)، برای آموزاندانش سازیآماده از خاصی هایجنبه به 

 یعنی در تنها Khorsandi (2006) در داخل کشور نیز، در تحقیق .اندپرداخته دانشگاه به ورود

های تعامل و ها، زمینهپژوهش انجام گرفته در حوزه تعامل و ارتباط بین  مدارس و دانشگاه

 ها مورد بررسی و توجه قرار نگرفته است. همکاری بین مدارس و دانشگاه

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

است. در حال حاضر، ارتباط  (هادانشگاه) عالی آموزش و متوسطه )مدارس( همکاری بین آموزش

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

د. باشهای همکاری و تعامل بین این دو میهای یکدیگر و نیز شناسایی زمینهیف و خواستهوظا

موضوعی که تا کنون مورد غفلت قرار گرفته است. در همین راستا، پژوهش حاضر به شناسایی 

 علوم و شناسیروان هایدانشکده های همکاری و تعامل آموزشی بین مدارس متوسطه وزمینه

نتایج این مطالعه می تواند مورد استفاده معلمان، استادان و به ویژه مدیران پرداخت.  تربیتی خواهد

با ایجاد انگیزه، ارتقای روحیه مشارکت و تلاش تیمی، ایجاد و رهبران نظام آموزشی قرار گیرد تا 

تعهد در اعضاء نسبت به آرمان توسعه و بهبود آموزشی و مهمتر از همه توزیع و تسهیم نقش 

 رهبری، موجبات تحقق اهداف نظام آموزشی کشور را بیش از پیش فراهم نمایند.

 

 پژوهش روش

از  است. گرفته روش داده بنیاد انجام از استفاده با و کیفی رویکرد چارچوب در حاضر پژوهش   

 ودوج اینظریه یا کنندههدایت چارچوب و هستند ناشناخته آن جایی که در این مطالعه، متغیرها

 روش است معتقد Bazargan  (2010) ندارد؛ از روش پژوهش کیفی داده بنیاد استفاده شده است.

 یک از ادهاستف با آن، وسیله به که است کیفی پژوهش شیوه یک هاداده از برخاسته نظریه تحقیق

 رایند،ف یک وسیع؛ سطح یک در نظریه این که طوری به. یابدمی تکوین ای نظریه ها،داده دسته

 .  کندمی تبیین را تعامل یک یا عمل یک

اندرکاران و صاحبنظران دانشگاهی، و آموزش و پرورش جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دست 

ها، به نوعی دارای سابقه باشد که در ارتباط با موضوع تعامل آموزشی بین مدارس و دانشگاهمی

نفر و از میان  33صاحبنظران دانشگاهی اندرکاران و دست بین اجرایی و یا علمی بودند. از

 گیرینمونه هایروش از استفاده با نفر 38 صاحبنطران آموزش و پرورش نیز و اندرکاراندست
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 فراد،ا از تعداد این انتخاب با اند. محققگرفته قرار مصاحبه مورد و انتخاب هدفمند و گلوله برفی

 نمونه، انتخاب در پژوهش؛ ماهیت به توجه با .است رسیده اطلاعات آوریجمع در نظری اشباع به

 دمور در غنی اطلاعات دربردارنده بایستمی نظر مورد نمونه که داد قرار نظر مد را اصل این باید

 یریگنمونه از نوعی توصیف برای قصد، روی از یا هدفمند گیرینمونه روش. باشد پژوهش موضوع

 انتخاب دارند، غنی اطلاعات کیفی تحقیق هایهدف لحاظ از که افرادی آن در که رودمی کار به

 طالعهم مورد واحدهای که گیردنیز مواقعی مورد استفاده قرار می برفی گلوله گیرینمونه. شوندمی

 یک از چکیکو بخش یا کمیاب بسیار واحدها این که هنگامی بویژه. نباشند شناسایی قابل براحتی

 لیناو انتخاب یا شناسایی از پس پژوهشگر روش، این در. هنددمی تشکیل را بزرگ خیلی جامعه

 مینه به. گیردمی کمک گیرینمونه واحد دومین انتخاب و شناسایی برای آن از گیری،نمونه واحد

شوند. در این پژوهش به دلیل این که تمامی  می انتخاب و شناسایی نمونه دیگر واحدهای ترتیب

افراد مورد نیاز برای انجام مصاحبه از قبل مشخص نبودند و از طرفی، هدف انتخاب افرادی بود 

گیری هدفمند و گلوله های نمونهکه اطلاعات مناسبی از موضوع پژوهش داشته باشند؛ از روش

 برفی استفاده شده است. 

 تعامل و همکاری هایزمینه شناسایی به منظور عمیق اطلاعات کشف راستای در پژوهش، این در

 مصاحبه از شناسی و علوم تربیتی شهر تهران،های روانبین مدارس متوسطه و دانشکده آموزشی

 هدف و اندشده طراحی از قبل سؤالها مصاحبه، نوع این در است. شده استفاده ساختاریافتهنیمه

 است این ساختاریافتهمصاحبه نیمه از استفاده است. دلیل شوندهمصاحبه از عمیق اطلاعات کسب

 دستیابی جهت در موضوع مصاحبه و بحث هدایت همچنین و نظر تبادل امکان روش، این در که

 دیگری سؤالات میتوان بهتر اطلاعات، درک و کشف برای همچنین دارد. وجود پژوهش اهداف به

 مورد هامصاحبه کیفی، رویکرد بر اساس و پژوهش اهداف به دستیابی برای .نمود مطرح نیز را

 کدگذاری از مصاحبه، از حاصل هایداده تحلیل و تجزیه قرارگرفت. به منظور محتوی تحلیل

 هایزمینه به اشاره که باشدمی عباراتی یا جملات مطالعه؛ این در است. واحد تحلیل شده استفاده

 شناسی و علوم تربیتی دارد.های روانمتوسطه و دانشکدهبین مدارس  آموزشی تعامل و همکاری

 کد اختصاص است، داشته فوق موارد به اشاره که عباراتی یا و جمله هر به و مطالعه دقت به متون

 های مختلفیمقوله در هاشباهت و نزدیکی به توجه با استخراجی کدهای بعد؛ مرحله در شد. داده

 تخصصی موجود و تکنیکی اصطلاحات بر اساس نیز هامقوله نامگذاری و تعیین شدند. بندیدسته

شماره  جدول. است گرفته انجام رفت،می به کار شوندگانمصاحبه توسط که زبانی یا و پیشینه در

 کدگذاری گیریشکل نحوه از اینمونه نیز (6شماره ) جدول و باز کدگذاری از اینمونه (3)

 :دهدمی نشان را نهایی مقوله یا منتخب کد و محوری
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 مصاحبه یک از بخشی اساسبر باز کدگذاری از نمونه (: یک1جدول )
 توانند برای آنتوانند با هم همکاری داشته باشند و در حقیقت میها میهایی که مدارس و دانشگاهیکی از حوزه

ویان شوند. بسیاری از دانشجو میاندیشی نمایند، مسائل و مشکلاتی است که برخی از دانشجویان با آن روبرچاره

ها و گاه نیز سال کنند، در ماهآیند و در خوابگاه نیز بیتوته میهای بزرگ که عمدتاً از شهرهای دور میدانشگاه

شوند. این مشکلات گاهاً موجب مشکلات دیگر و اول ورود به دانشگاه دچار مشکلات عاطفی و روحی و روانی می

توانند رخی موارد نیز موجب انصراف از تحصیل دانشجو شده است. دانشگاه و مدارس مینیز افت تحصیلی و در ب

 های لازم را در دانشجو بوجود بیاورند. در این زمینه با هم همفکری و تعامل داشته باشند و آمادگی

ها انشگاهل در دالبته از آن جایی که تجارب و تحقیقات نیز نشان داده است که اکثریت دانشجویانی که به هر شک

اند و یا به شوند، در مدارس نیز به نوعی درگیر مسائلی مشابه بودهدچار مسائلی از این قبیل و نیز تحصیلی می

گردد و حاکی از وجود آموزان متوسطه ارایه میهایی که از مسائل و مشکلات دانشطور کلی با توجه گزارش

شناسی و علوم تربیتی با توجه های روان، بهتر است دانشکدهدرصد قابل توجهی از این مسائل و مشکلات هست

آموزان و کمک به آنها اقدام نمایند و یا به به پتانسیلی که دارند یا با حضور در مدارس به شناسایی این دانش

شناسی دارای مرکز مشاوره های روانآموزان کمک کنند. دانشکدهمعلمان در شناسایی مسائل و مشکلات دانش

 آموزانتوانند از ظرفیت مراکز مشاوره خود جهت ارایه خدمات کلینیکی  به دانشها میستند، خوب دانشکدهه

 استفاده نمایند.
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ها و نتایج پژوهش را به با این که برخی از پژوهشگران کیفی، بحث در مورد اعتبار و روایی داده  

های کیفی دانند، اما واقعیت این است که در پژوهشهای کمی میطور سنتی مربوط به پژوهش

های است. در پژوهشها، بخش بسیار با اهمیت از فرایند پژوهش ها و یافتهنیز صحت و اعتبار داده

ی برای های گوناگونشود. روشکیفی، از اصطلاحاتی چون تأییدپذیری و قابلیت اعتماد استفاده می

 و اعضاء تأیید اعتبارسنجی در نظریه داده بنیاد وجود دارد که در پژوهش حاضر از

 بررسی ازاعتبار،  بررسی برای که کندمی پیشنهاد کرسول شده است. استفاده کنندگانمشارکت

شرکت  به را خاص مضامین و هاتوصیف یا نهایی گزارش کار کنید. برای این استفاده اعضاء توسط

 قرار تأیید مورد را نتایج درستی کنندگانشرکت آیا که مشخص کنید و برگردانید کنندگان

 مطالعه، این در(. (Kiamanesh and Dana Toos, 2012نقل از به 2009) ,Creswell ) ؟دهندمی

 گونه هر احتمال تا شدمی کنترل شوندگانبا مصاحبه محقق هایبرداشت مصاحبه، انجام طول در

 که افرادی به مصاحبه از ایخلاصه نیز پایان در .گردد مرتفع آنها هایصحبت از سوء برداشتی

نمایند.  اظهارنظر آن اصلاح یا تأیید به تا نسبت شدمی برگردانده گرفتندمی قرار مصاحبه مورد

 ارتباط در .است شده گرفته بهره اعتبار پژوهش کنترل برای شوندگانمصاحبه تأیید از بنابراین

 همین منظور، است. به شده استفاده نفر دو بین همخوانی یا توافق روش از قابلیت اعتماد نیز، با

 فرد توسط این کدگذاری و شد داده قرار از متخصصان یکی اختیار در گرفتهانجام چهار مصاحبه
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به دست  توافق گردید. ضریب محاسبه کدگذار دو بین همخوانی کار، این انجام از گرفت. پس انجام

 .باشدمناسب می و بالا همخوانی و توافق از حاکی که باشدمی 58/0آمده از دو کدگذار 

 

 های پژوهشیافته

همکاری و تعامل آموزشی بین  زمینه برای 13 آنها، کدگذاری و هامصاحبه محتوای تحلیل از پس

  1ها در است. این زمینه شناسایی شده های روانشاسی و علوم تربیتیمدارس متوسطه و دانشکده

  :خواهد شد پرداخته آنها شرح به ذیل در که شده اند بندیمقوله )زمینه کلی( دسته

هایی شوندگان، یکی از محورها و یا زمینهبراساس نظرات مصاحبه آموزان:پشتیبانی از دانش -1

توانند با هم همکاری و تعامل تربیتی می علوم و روانشاسی هایکه مدارس متوسطه و دانشکده

کد در  5شوندگان، های مصاحبهآموزان است. با توجه به پاسخداشته باشند، پشتیبانی از دانش

 های همکاری و تعامل بین مدارسو استخراج شده است. زمینه ارتباط با این مقوله شاسایی

آموزان شامل دانش از پشتیبانی تربیتی در مقوله علوم و روانشاسی هایدانشکده و متوسطه

 اورهمش و راهنمایی خدمات و کمک آنها؛ ارایه از پشتیبانی و نخبه مستعد، آموزاندانش شناسایی

 لاقخ و نو هایایده و هاطرح از پشتیبانی و آموزان، حمایتدانش از پشتیبانی جهت در والدین به

 برای حمایتی و ایمشاوره هایبرنامه ارایه و مشکل دارای آموزاندانش آموزان، شناساییدانش

 هب کلینیکی خدمات آموزان، ارایهدانش از پشتیبانی و حمایت راههای شناسایی و آنان، بررسی

 و شناسی، طراحیروان هایدانشکده به وابسته هایکلینیک در آنان هایخانواده و آموزاندانش

 تندرستی و سلامت روانی، – روحی آموزشی، وضعیت ارتقاء برای آموزشی هایبرنامه ارایه

د. در باشآموزان میدانش از پشتیبانی به مربوط هایفعالیت از ارزیابی و آموزان، و پیگیریدانش

گان شوندآموزان، یکی از مصاحبههای تعامل و همکاری در حوزه پشتیبانی از دانشینهارتباط با زم

باشند. ها نو میها و ایدهآموزان زیادی هستند که دارای طرحدر مدارس ما دانش "معتقد است که

آموزان خلاق هستند، ولی به دلایل مختلف ممکن است حمایت و پشتیبانی لازم را از این دانش

شوند. ها تلف میها نداشته باشند. در نتیجه این استعدادها و سرمایهدارس و یا خانوادهطرف م

 ."توانند در این زمینه خیلی مؤثر واقع شوندتربیتی می علوم و شناسیروان هایدانشکده

وز آمنفع اصلی در آموزش و پرورش و مدرسه، دانشذی "کند که شونده دیگری عنوان میمصاحبه

گیرد. کمک و حمایت آموز انجام میها برای و به خاطر دانشیعنی تمام اقدامات و فعالیتاست. 

 هایشناسی و علوم تربیتی نیز هست. یکی از زمینههای روانآموزان، از اهداف دانشکدهاز دانش

 ن کمکآموزاتوانند به دانشتواند همین باشد که بیایند و بررسی کنند که چگونه میهمکاری می

 ."کنند و حمایت لازم را بکنند
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دومین محور یا زمینه همکاری بین مدارس  دانشگاه: برای آموزاندانش سازی آماده -2

آموزان برای ورود و تحصیل سازی دانشتربیتی، آماده علوم و شناسیروان هایمتوسطه و دانشکده

ارتباط با این مقوله شناسایی کد در  30شوندگان، های مصاحبهدر دانشگاه است. با توجه به پاسخ

 و ورود برای آموزاندانش سازیشوندگان، آمادهو استخراج گردیده است. بر اساس نظرات مصاحبه

 شناسیروان هایهایی است که مدارس و دانشکدهدانشگاه، یکی از محورها و یا زمینه در تحصیل

 د. تربیتی می توانند با هم همکاری و تعامل داشته باشن علوم و

 دانشگاه، مدارس برای آموزاندانش سازی با توجه به نتایج به دست آمده در ارتباط با مقوله آماده

 هایدوره های برگزاریتوانند در زمینهتربیتی می علوم و شناسیروان هایدانشکده و متوسطه

 شغلی و تحصیلی استعدادهای آموزان، شناساییدانش والدین برای توجیهی و آموزشی

 یشناخت سازیدانشگاه، آماده در متوسطه آموختگاندانش تحصیلی وضعیت آموزان، پایشدانش

 عاطفی و روانی سازیدانشگاه، آماده در تحصیل و ورود برای آموزاندانش( هارشته مورد در دانش)

 و هنجارها ها،ارزش با آموزاندانش کردن دانشگاه، آشنا در تحصیل و ورود برای آموزاندانش

 مطالعه، تفکر، های مهارت) آموزاندانش مهارتی ، آمادگی(فرهنگی آمادگی)  دانشگاه انتظارات

 نمودن آموزان، آشنادانش برای آموزشی کمک و آموزشی هایبسته ، تهیه(غیره و زمان مدیریت

 وضعیت مورد در مدارس به بازخورد دانشگاه، و ارایه در تحصیل ضوابط و شرایط با آموزاندانش

 ؛ با یکدیگر همکاری و تعامل داشته باشند.(مدارس التحصیلان فارغ) دانشجویان روانی و تحصیلی

دانشگاه، یکی از  برای آموزاندانش سازیدر ارتباط با همکاری و تعامل در زمینه آماده

ها و امروزه یکی از مسائل و مشکلات مدارس، خانواده "شوندگان معتقد است کهمصاحبه

آموزان و یا به طور کلی نظام آموزشی و جامعه؛ عدم شناسایی مناسب استعدادهای تحصیلی دانش

آموز است. ای در دانشگاه و یا حتی چه شغلی، مناسب دانشآموزان است. این که چه رشتهدانش

شود. کند. پیامدهای آن نیز به صراحت دیده میآموزش و پرورش در این زمینه ضعیف عمل می

توانند در تعامل و همکاری با شناسی و علوم تربیتی و مدارس متوسطه میهای رواندانشکده

 ."یکدیگر،تا حدود زیادی این ضعف را برطرف نمایند

یکی دیگر از محورها و یا زمینه های  مدرسه: کارکنان و معلمان از پشتیبانی و حمایت -3

مدرسه  کارکنان و معلمان از نیتعامل و همکاری بین مدارس و دانشکده ها، حمایت و پشتیبا

زمینه همکاری در این حوزه شناسایی  31باشد. با توجه به کدهای استخراج شده در این مقوله، می

 معلمان از حمایت و راهنمایی خدمات های همکاری در این مقوله شامل ارایهشده است. زمینه

زان، آمو دانش و مدرسه مشکلات و مسائل حل و شناسایی در کارکنان و معلمان به کار، کمک تازه

 مانمعل به مدرسه؛ کمک کارکنان و معلمان ابتکاری و نو هایطرح ها،ایده از پشتیبانی و حمایت

 برگزاری و ارزشیابی، آموزش و تدریس نوین هایشیوه و الگوها از استفاده و کارگیری به در
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 مانمعل به معلمان، کمک و مدرسه با مطلوب ارتباط برقراری جهت اولیاء برای توجیهی هایکلاس

 کارکنان و معلمان از کارورز، استفاده دانشجویان به تجارب بهتر چه هر انتقال در کارکنان و

 ارکنانک و معلمان به تجربیات، کمک انتقال و دانشگاه هایکلاس در حضور برای شاخص و توانمند

 اتخدم ارایه جهت مدارس در دانشگاه استادان مستمر دیگران، حضور با مطلوب ارتباط برقراری در

 مانمعل برای آموزشی هایبرنامه و هابسته مدرسه، تهیه کارکنان و معلمان به  مشاوره  و راهنمایی

 جهت ویژه و خاص هایبرنامه ارایه و بازده کم و ضعیف کارکنان و معلمان کارکنان، شناسایی و

 مشاوره خدمات ارایه منظور به هادانشکده در دفاتری اندازیراه و آنها، تاسیس توانمندسازی

 شناسیروان هایدانشکده کاروز دانشجویان از مدارس، و استفاده کارکنان و معلمان به ایحرفه

 اه دانشکده از هاراهنمایی و راهکارها نیز و هادانشکده به مدراس مشکلات و مسائل انتقال برای

 باشد.مدارس؛ می به
ه توانند در زمینشناسی میهای روانمدارس و دانشکده "شوندگان معتقد است کهمصاحبهیکی از 

حمایت و کمک به معلمان، تعامل و همکاری خوبی با یکدیگر داشته باشند. به نظر وی، تمامی 

د. ها هستنها و استادان دانشگاهمعلمان نیازمند دریافت کمک، راهنمایی و حمایت از طرف دانشگاه

کند. معلمان تازه کار به دلایل مختلف با موضوع در مورد معلمان تازه کار بیشتر صدق میاین 

مسائل و مشکلات بیشتری مواجه هستند. کمک و حمایت معلمان با تجربه و همچنین استادان 

ز . یکی دیگر ا"دانشگاه از معلمان تازه کار، نقس به سزایی در موفقیت این معلمان خواهد داشت

تواند در زمینه تعامل و یکی از اقدامات بسیار مهمی که می "کند:شوندگان عنوان میمصاحبه

ای به مدارس و یا همان معلمان همکاری دانشگاه و مدرسه انجام گیرد، ارایه خدمات مشاوره حرفه

ی شناسی و علوم تربیتباشد. استادان دانشگاه از دانش بالایی در زمینه روانو کارکنان مدارس می

ای به معلمان و کارکنان مدارس هستند. اگر برخوردار هستند، بنابراین قادر به ارایه مشاوره حرفه

اندازی شود چه مطلوب آن است که در هر منطقه آموزش و پرورش دفتری برای همین منظور راه

ی در رولی ممکن است بنا به دلایلی، این امر قابلیت اجرایی پیدا نکند. بنابراین بهتر است دفات

 ."اندازی گرددها به همین منظور تأسیس و راهدانشکده

 جدول زیر شرح به کلی طبقه سه در را پژوهش هاییافته توانمی نهایی و کلی بندیجمع یک در

 :کرد ارایه و خلاصه
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شناسی و علوم (: زمینه های تعامل و همکاری آموزشی بین مدارس و دانشکده های روان3جدول )

 تربیتی

 کد باز کد محور کد منتخب
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 آنها از پشتیبانی و نخبه مستعد، آموزاندانش شناسایی
 آموزاندانش از پشتیبانی جهت در والدین به مشاوره و راهنمایی خدمات و کمک ارایه

 آموزاندانش خلاق و نو های ایده و هاطرح از پشتیبانی و حمایت
 آنان برای حمایتی و ایمشاوره هایبرنامه ارایه و مشکل دارای آموزاندانش شناسایی

 آموزاندانش از پشتیبانی و حمایت راههای شناسایی و بررسی
 هب وابسته هایکلینیک در آنان هایخانواده و آموزاندانش به کلینیکی خدمات ارایه

 شناسیروان هایدانشکده
 سلامت روانی، – روحی آموزشی، وضعیت ارتقاء برای آموزشی هایبرنامه ارایه و طراحی

 آموزاندانش تندرستی و
 آموزاناز دانش مربوط به پشتیبانی هایفعالیت از ارزیابی و پیگیری
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 آموزانهای آموزشی و توجیهی برای والدین دانشبرگزاری دوره
  آموزاندانش شغلی و تحصیلی استعدادهای شناسایی

 دانشگاه در متوسطه آموختگاندانش تحصیلی وضعیت پایش
  آموزانها( دانش)دانش در مورد رشته شناختی سازیآماده
 دانشگاه در تحصیل و ورود برای آموزاندانش عاطفی سازی روانی وآماده
 (فرهنگی آمادگی)  دانشگاه انتظارات و هنجارها ها،ارزش با آموزاندانش کردن آشنا

 (و غیره  زمان مدیریت مهارت های تفکر، مطالعه،)آموزان دانش مهارتی آمادگی
 آموزانهای آموزشی و کمک آموزشی برای دانشتهیه بسته

 آموزان با شرایط و ضوابط تحصیل در دانشگاهدانشآشنا نمودن 
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شناسی و علوم (: زمینه های تعامل و همکاری آموزشی بین مدارس و دانشکده های روان3ادامه جدول )

 تربیتی

 کد باز کد محور کد منتخب

ارایه بازخورد به مدارس در مورد وضعیت تحصیلی و روانی دانشجویان )فارغ التحصیلان   
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 کار تازه معلمان از حمایت و راهنمایی خدمات ارایه

 انآموز دانش و مدرسه مشکلات و مسائل حل و شناسایی در کارکنان و معلمان به کمک

 های نو و ابتکاری معلمان و کارکنان مدرسهحمایت و پشتیبانی از ایده ها، طرح

 یابیارزش و تدریس نوین هایشیوه و الگوها از استفاده و کارگیری به در معلمان به کمک

 سهمدر با مطلوب ارتباط برقراری جهت اولیاء برای توجیهی هایکلاس برگزاری و آموزش

 معلمان و

 کمک به معلمان و کارکنان در انتقال هر چه بهتر تجارب به دانشجویان کارورز

های دانشگاه و استفاده از معلمان و کارکنان توانمند و شاخص برای حضور در کلاس

 انتقال تجربیات

 کمک به معلمان و کارکنان در برقراری ارتباط مطلوب با دیگران

 به  مشاوره  و راهنمایی خدمات ارایه جهت مدارس در دانشگاه استادان مستمر حضور

  کارکنان و معلمان

 بسته ها و برنامه های آموزشی برای معلمان و کارکنانتهیه 

 جهت ویژه و خاص های برنامه ارایه و بازده کم و ضعیف کارکنان و معلمان شناسایی

 آنها توانمندسازی

حرفه ای به  ها به منظور ارایه خدمات مشاورهاندازی دفاتری در دانشکدهتاسیس و راه

 معلمان و کارکنان 

شناسی برای انتقال مسائل و مشکلات از دانشجویان کاروز دانشکده های روان استفاده

 ها از دانشکده ها به مدارسها و نیز راهکارها و راهنماییمدراس به دانشکده

 

 گیریبحث و نتیجه

بین مدارس متوسطه و  آموزشی تعامل و همکاری هایزمینه شناسایی پژوهش حاضر به منظور

 که دهدمی نشان آمده به دست است. نتایج گرفته شناسی و علوم تربیتی انجامروانهای دانشکده

  13زمینه کلی و  1تواند در شناسی میهای روانتعامل و همکاری آموزشی مدارس و دانشکده

 :انجام گیرد ذیل زمینه جزئی به شرح

انی و علوم تربیتی، پشتیب شناسیهای رواناولین زمینه تعامل و همکاری بین مدارس و دانشکده -3

 و شناسیهای روانشوندگان، مدارس و دانشکدهآموزان است. بر اساس نظرات مصاحبهاز دانش

ند. آموزان با یکدیگر تعامل و همکاری داشته باشتوانند در زمینه پشتیبانی از دانشتربیتی می علوم

 همکاری با یکدیگر به شناساییتوانند در تعامل و ها میدر همین راستا، مدارس و دانشکده
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وزان آمدانش خلاق و نو هایایده و هاآنها بپردازند. از طرح از پشتیبانی و نخبه مستعد، آموزاندانش

آموزان، دانش از پشتیبانی و حمایت راههای شناسایی و حمایت و پشتیبانی نموده و ضمن بررسی

ها و مدارس آموزان بپردازند. دانشکدهدانش از پشتیبانی به مربوط هایفعالیت از به ارزیابی

پرداخته و برای حل مشکلات آنها، از  مشکل دارای آموزاندانش توانند به شناساییهمچنین می

 از پشتیبانی جهت استفاده نمایند. در همین راستا و در حمایتی و ایمشاوره هایبرنامه

 به وابسته هایرایه نمایند و از کلینیکآموزان،  خدمات مشاوره و راهنمایی به والدین ادانش

ده آنان استفا هایخانواده و آموزاندانش به کلینیکی شناسی، برای ارایه خدماتروان هایدانشکده

 نمایند. 

موزش گذاری در آنظران و متخصصان تعلیم و تربیت معتقدند که هر گونه فعالیت و سرمایهصاحب

 نتایج به دست آموزان انجام گیرد.رسانی به دانشخدمت بایست در راستای کمک وو پرورش، می

ر های اصلی دآموزان، یکی از مؤلفهدهد که پشتیبانی از دانشآمده از مطالعه حاضر نیز نشان می

آموزان مستعد و تواند هم از دانشها است. حمایت و پشتیبانی میهمکاری بین مدارس و دانشگاه

تواند یف و دارای مشکل انجام گیرد. به عبارت دیگر، پشتیبانی میآموزان ضعنخبه، و هم از دانش

آموزان انجام گیرد. موضوع دیگر این که در پشتیبانی و حمایت از های مختلف دانشاز گروه

آموزان و هم به وضعیت روحی، روانی و آموزان؛ هم به مسائل فکری، علمی و درسی دانشدانش

های آموزان و خانوادهتوان برای دانشست. در هر دو زمینه نیز میآموزان توجه شده اسلامتی دانش

های حمایت و ها و زمینهای ارایه نمود. علاوه بر این؛ شناسایی راهآنان، خدمات کلنیکی و مشاوره

 د.تواند زمینه ای برای همکاری و تعامل باشهای انجام گرفته نیز، میپشتیبانی، و ارزیابی ار فعالیت

ز دهد که پشتیبانی اها نشان مییشینه پژوهش در حوزه همکاری بین مدارس و دانشگاهبررسی پ

 & Walsh  آموزان، مورد توجه برخی از محققان و نویسندگان این حوزه بوده است. از نظردانش

Backe (2013) آموزان و دانشگاه در وهله اول، دانش و مدارس بین هایذینفعان اصلی همکاری

های بین مدارس آنها معتقد هستند که همکاری. ها هستندبعد، کارکنان مدارس و دانشگاهدر وهله 

ها حول محور نقاط تلاقی بین سه حیطه اصلی آموزش در مدارس و سه کارکرد عمده و دانشگاه

 تیبانیپش گیرد. به نظر والش و بک، یکی از سه حیطه اصلی آموزش در مدارس،ها شکل میدانشگاه

 آموزان است. دانش از

از پشتیبانی از  Walsh & DePaul (2008)و  Adelman, H. & Taylor (2011) در پژوهش خود

ها و اقداماتی که برای کاهش تأثیرات منفی عوامل خارج از مدرسه بر آموزان به عنوان تلاشدانش

ارزشیابی  همچنین به Walsh & Backe  (2013)اند.آموزان انجام گرفته است، نام بردهدانش

های اثربخش بین مدارس و همکاریهای اصلی ویژگی کنند و آن را یکی ازها اشاره میهمکاری

معتقدند که ارزشیابی، اصلاح و بازسازماندهی رویکردهای پشتیبانی از  آنها اند.دانسته هادانشگاه
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های سازنده همکاریها جهت توسعه آموزان؛ فرصت خوبی را در اختیار مدارس و دانشگاهدانش

 دهد.قرار می

دانشگاه، دومین محور یا زمینه همکاری بین مدارس متوسطه و  برای آموزاندانش سازیآماده -6

 و همتوسط سازی، مدارستربیتی است. در ارتباط با مقوله آماده علوم و شناسیروان هایدانشکده

 هایاستعداد از هر چیزی به شناسایی توانند  قبلتربیتی می علوم و شناسیروان هایدانشکده

آموزان را به لحاظ شناختی، روانی و عاطفی، فرهنگی آموزان بپردازند. دانشدانش شغلی و تحصیلی

هایی که احتمال موفقیت دانشگاه آماده نمایند. آمادگی در تحصیل و ورود و مهارتی؛ برای

را  آموزانتوانند دانشها همچنین میشکدهدانشجویان را در دانشگاه بالا خواهد برد. مدارس و دان

 وزشیآم کمک و آموزشی هایدانشگاه  آشنا نموده، برای آنها بسته در تحصیل ضوابط و شرایط با

برگزار نمایند. مدارس  توجیهی و آموزشی هایآموزان نیز دورهتهیه نمایند، و برای والدین دانش

ابل دانشگاه بپردازند و در مق خود در آموختگاندانش تحصیلی توانند به پایش وضعیتهمچنین می

دانشجویان به مدارس بازخورد دهند. به عبارتی  روانی و تحصیلی وضعیت مورد ها نیز، دردانشگاه

 شان کمک نمایند.التحصیلاندیگر، به مدارس در آگاهی از وضعیت تحصیلی و روانی فارغ

های های بسیاری از مدارس و خانواده، یکی از دغدغهآموزان در کنکوراگر چه امروزه قبولی دانش

آموزان دهد که موفقیت دانشهای این مطالعه نشان میباشد؛ با این حال، یافتهآموزان میدانش

وندگان، شدر دانشگاه، مهمتر از قبولی آنها در کنکور می باشد. به همین دلیل، بسیاری از مصاحبه

آموزان باید از ید داشته اند. برای موفقیت در دانشگاه، دانشآموزان تاکسازی دانشبر آماده

های فرهنگی، شناختی، روانی، عاطفی و مهارتی لازم برخوردار باشند. آگاهی از شرایط و آمادگی

ها ها مطرح شده است. مدارس و دانشگاهضوابط تحصیل در دانشگاه نیز، در کنار این آمادگی

ها آموزان به وجود آورند. دانشگاهها را در دانشبا یکدیگر، این آمادگیتوانند با همکاری و تعامل می

 رسانی به مدارس در مورددانشجویان و اطلاع تحصیلی وضعیت توانند از طریق پایشهمچنین می

 آموزان کمک نمایند.سازی بهتر دانششرایط و وضعیت دانشجویان، به مدارس در آماده

ورود و تحصیل در دانشگاه در مقایسه با دو محور دیگر، از پشتوانه  یبرا آموزاندانش سازیآماده

باشد. به طوری که بسیاری از صاحبنظران، محققان و نظری و تجربی بیشتری برخوردار می

 Walsh & Backe  (2013)اند. از نظرنویسندگان این حوزه؛ آن را مورد توجه قرار داده

موسسات آموزش عالی، ابزار قدرتمندی برای افزایش موفقیت های آموزشی بین مدارس و همکاری

بر این عقیده   Noyens & et al (2017) .آموزان و پرورش فرهنگ ورود به دانشگاه هستنددانش

آموزان از مدرسه به دانشگاه در کانون های اخیر، موضوع انتقال یا گذار دانشهستند که در دهه

به منظور افزایش  Van Rooij & Jansen (2018)ته است. از نظر توجه بسیاری از محققان قرار گرف

ازی سای بر روی آمادهآموزان در گذار از مدرسه به دانشگاه، باید تمرکز ویژهاحتمال موفقیت دانش
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های رسمی و غیر رسمی به آن سو جهت داده آنها برای ورود به دانشگاه صورت گیرد و برنامه

نیز، گذار از مدارس متوسطه به دانشگاه مانند انتقال از یک پایه  Jackson (2000)شود. به نظر 

آموزان در این مرحله از زندگی خود اغلب تغییرات قابل تحصیلی به پایه بالاتر نیست و دانش

سازی جهت انطباق و سازگاری با های جامع آمادهکنند و نیازمند برنامهتوجهی را تجربه می

 باشند. دانشگاه می

دهد که عدم آمادگی دانشجویان، مشکلات تحصیلی، روحی و ی پیشینه پژوهش نشان میبررس

ازی سروانی، و پیامدهای این مشکلات؛ از دلایل اصلی توجه صاحبنظران و محققان به موضوع آماده

 & Venezia های مطالعاتبرای نمونه، یافتهآموزان برای ورود و تحصیل در دانشگاه است. دانش

Jaeger (2013)  ها، درصد از دانشجویان سال اول دانشگاه 78در ایالات متحده حاکی از آن است که

کنند گیری می، نتیجهTong & Ahmad ( (2016آماده و واجدالشرایط تحصیل در دانشگاه نیستند.

 که درصد قابل توجهی از دانشجویان سال اول در ایالات متحده، استرالیا و بریتانیا؛ برای ورود به

ای بر روی نمونه Lewy & Gook (2003) دانشگاه و موفقیت در آن آماده نیستند. نتایج تحقیق

دهد که از هر سه یا چهار دانشجو، های بریتانیا نشان میاز دانشجویان سال اولی یکی از دانشگاه

یک نفر مشکلات قابل توجهی را در زمینه انطباق و سازگاری با محیط آموزش عالی تجربه 

تواند سبب بروز مشکلات نیز، بر این عقیده است که عدم سازگاری می Leung  (2017)کند.می

تحصیلی از جمله افت تحصیلی یا حتی ترک تحصیل و مشکلات روانشناختی از جمله افسردگی 

شناسی و علوم تربیتی های روانهای مطالعه حاضر نشان داد که مدارس و دانشکدهیافته شود.

آموزان برای ورود به دانشگاه، با یکدیگر همکاری سازی دانشزمینه در حوزه آماده 30 توانند درمی

ها کم و بیش اشاره شده است. نکته و تعامل داشته باشند. در پیشینه پژوهش نیز، به این زمینه

های آماده سازی وجود قابل توجه در پیشینه پژوهش این است که هیچ توافقی در مورد زمینه

کنند،  هیچ تعریف واحد و عنوان می Venezia & Jaeger, (2013)یا آن طور که  ندارد و

جهانشمولی از مقوله آمادگی برای ورود به دانشگاه وجود ندارد. با این وجود، بر این نکته اتفاق 

آمادگی  Tong & Ahmad (2016) نظر وجود دارد که آمادگی یک مقوله چندوجهی است.

ال، کنند و معتقد هستند که در حالت ایدهشناختی را مطرح میتحصیلی، مهارتی و روان

آموزان برای ورود به دانشگاه باید حایز سطحی بالایی از آمادگی در هر سه حیطه فوق باشند. دانش

Conley (2008) ها اشاره به چهار کلیدی دارد مدل چهاربخشی ارایه نموده است. این جنبه یک

 های شناختی، دانش محتوایی،ت در دانشگاه بدان نیاز دارند: استراتژیآموزان برای موفقیکه دانش

 Postareff & et al (2017)های قابل انتقال. از نظر ها و فنون یادگیری، و دانش و مهارتمهارت

های اجتماعی و عاطفی نیز آماده آموزان علاوه بر سازگاری تحصیلی، باید برای سازگاریدانش

معتقد هستند که هماهنگی و همکاری بین مدارس و  Van Rooij & Jansen (2018)شوند. 
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آموزان تواند به شکل فراهم کردن بازخورد برای مدارس درباره نحوه عملکرد دانشها میدانشگاه

توانند با برگزاری دارد که مدارس میبیان می Kutty (2014)علاوه بر این  .در دانشگاه نمودار شود

ها آموزان خود برای تفکر درباره ویژگیها، به دانشهای ویژه بازدید از دانشگاههسمینارها یا برنام

 و مختصات تحصیل در سطح آموزش عالی الهام ببخشند. 

تواند زمینه مدرسه، سومین محوری است که می کارکنان و معلمان از پشتیبانی و حمایت -1

ربیتی قرار گیرد. نیروی انسانی نقش مهمی شناسی و علوم تهای روانتعامل بین مدارس و دانشکده

در تحقق اهداف هر سازمانی بر عهده دارد. در نظام آموزش و پرورش نیز نقش نیروی انسانی بسیار 

 شوندمهم و حیاتی است. به ویژه معلمان که کارگزاران اصلی نظام آموزش و پرورش محسوب می

آموزش و پرورش بر عهده دارند. در مطالعه  و نقش حیاتی و اساسی در تحقق اهداف مدرسه و نظام

( شوندگانپرورش )مصاحبه و آموزش و دانشگاهی صاحبنطران و اندرکارانحاضر، بسیاری از دست

توانند در زمینه شناسی و علوم تربیتی میهای روانبر این باور هستند که مدارس و دانشکده

 یکدیگر همکاری و تعامل داشته باشند.حمایت و پشتیبانی از معلمان و کارکنان مدرسه، با 

در ادبیات پژوهش نیز، حمایت و پشتیبانی از معلمان و کارکنان به نوعی مورد توجه صاحبنظران 

معتقد هستند که در مدارس  Matoba Shibata & Sarkar Arani (2007)و نویسندگان بوده است. 

شود تا از کارشناسان و متخصصان دانشگاهی برای حضور در مدارس ژاپن به مدیران اجازه داده می

 Sandholtz  (2002)از نظرجهت انجام تحقیقات و پشتیبانی از معلمان و کارکنان استفاده نمایند. 

تنگاتنگی با مدارس در زمینه توسعه  هایها از دیرباز همکاریهای علوم تربیتی دانشگاهدپارتمان

اند. این موضوع امروزه به یکی از ای مستمر معلمان و ارائه خدمات مشاوره به آنها داشتهحرفه

 ها تبدیل شده است. های بارز این دست همکاریویژگی

 و نلمامع از پشتیبانی و بر اساس نتایج به دست آمده از مطالعه حاضر در ارتباط با مقوله حمایت

توانند در تعامل و همکاری با تربیتی می علوم و شناسیروان هایدانشکده و کارکنان؛ مدارس

یکدیگر، از معلمان تازه کار حمایت نموده و به آنها راهنمایی بدهند. معلمان و کارکنان ضعیف را 

ی کارکنان در شناسایهایی را برای توانمندسازی آنها ارایه نمایند. به معلمان و شناسایی و برنامه

مسائل و مشکلات، نحوه حل این مسائل و مشکلات، و نیز برقراری ارتباط مطلوب با دیگران کمک 

توانند به صورت مستمر جهت ارایه مشاوره به معلمان و کارکنان در نمایند. استادان دانشگاه می

انشکده به منظور ارایه توانند دفاتری را در دها میمدارس حضور پیدا کنند. همچنین دانشکده

 ,Castle  (2006)از نظر خدمات مشاوره حرفه ای به معلمان و کارکنان مدارس تأسیس نمایند.

Fox & Souder  وTeitel (2004) ای )مدلی از همکاری یکی از کارکردهای مدارس توسعه حرفه

  .های گسترده استهارتمعلمانی با دانش و م تبدیل معلمان تازه کار بهها(، بین مدارس و دانشگاه

Bezzina, Lorist & Van Valezen (2012)  نیز، معتقد هستند که حضور معلمان با سابقه و
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های معلمان، مزیت -اساتید کارکشته در نقش مربی و ارشادگر در کنار معلمان تازه کار و دانشجو

هنگامی  پردازند، بازخوردهای بهمیفراوانی را برای آنها به همراه دارد. آنها به مشاهده کلاس درس 

 دهند.کنند و نقاط قوت و ضعف آنها را شناسایی و پیشنهادهای لازم را به آنها میرا به آنها ارائه می

شناسی و علوم تربیتی همچنین های روانشوندگان؛ مدارس و دانشکدهبر اساس نظرات مصاحبه

 هب کارکنان، کمک و معلمان نو هایها و طرحیدها از پشتیبانی و حمایت هایتوانند در زمینهمی

 اءاولی ارزشیابی، آموزش و تدریس نوین هایشیوه و الگوها از استفاده و کارگیری به در معلمان

 چه هر انتقال در کارکنان و معلمان به معلمان،کمک و مدرسه با مطلوب ارتباط برقراری جهت

 هایکلاس در حضور برای شاخص کارکنان و معلمان از کارورز، استفاده دانشجویان به تجارب بهتر

ان، و کارکن و معلمان برای آموزشی هایبرنامه و هابسته استفاده از تجربیات آنها، تهیه و دانشگاه

شناسی در مدارس؛ با یکدیگر تعامل های روانهای کارورزی دانشجویان دانشکدهنیز گذراندن دوره

های همکاری ن دوره کارورزی دانشجویان در مدارس، یکی از زمینهو همکاری داشته باشند. گذراند

، Harlow, Cooper & Cowie  (2013)است که در ادبیات پژوهش به آن اشاره شده است. از نظر

ها این است که دانشجویان برای گذراندن دوره یکی از اشکال همکاری بین مدارس و دانشگاه

کارآموزی یا کارورزی یا واحدهای عملی خود به مدارس فرستاده شوند. برخی از نویسندگان و 

 اند. های همکاری فوق اشاره نمودهصاحبنظران نیز به طور ضمنی به زمینه

در ژاپن، اساتید دانشگاه غالباً روابطی سلسله مراتبی،  Sarkar Arani & Matoba (2005)بنابه نظر 

هایی یک به یک با معلمان دارند. اساتید به عنوان سویه، و بالا به پایین با مدارس و همکارییک

 های درسشوند تا به ایراد سخنرانی برای معلمان بپردازند، کلاسمشاورین به مدارس دعوت می

ای ابتکاری و مستقل کمک نمایند و به های توسعه حرفهد، به معلمان در فعالیترا مشاهده کنن

های بهتر تدریس رهنمود و پیشنهادهای سازنده ارائه کنند. نتایج مطالعه آنها برای توسعه روش

Opolot–Okurut, C., & Bbuye (2014)  ،نیز حاکی از آن است که بنا به نظر مدیران مدارس

 های خود را بنحو اثربخشی مدیریتکند که بدانند چگونه باید کلاسن کمک میمشارکت به معلما

ای در توسعه و پیشرف آن کشور بر عهده دارد. کنندهنظام آموزشی هر کشوری نقش تعیین کنند.

نظام آموزشی کشور ما نیز مستثنی از این قاعده نیست. تحقق اهداف نظام آموزشی نیز تا حدودی 

های مختلف این نظام است. شواهد حاکی از آن است که تباط و تعامل بین بخشزیادی در گرو ار

بین دو بخش نظام آموزشی کشور یعنی آموزش و پروش، و آموزش عالی؛ ارتباط و تعامل مطلوبی 

های همکاری و تعامل آموزشی بین مدارس برقرار نیست. به همین دلیل، در این مطالعه زمینه

طالعه های این مشناسی و علوم تربیتی مورد مطالعه قرار گرفت. یافتهروانمتوسطه و دانشکده های 

د شناسی مورهای روانتواند برای برقراری و یا تقویت تعامل و همکاری بین مدارس و دانشکدهمی

 استفاده قرار گیرد.
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