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Abstract 

The present study aimed at modelling for empowerment of primary school teachers based 
on lesson study approach. The research method was qualitative in which , the obtained data 
from the upper-hand documents, ministry of education’s bylaws, internal and foreign 
research results, and the texts of interviews with the participants (n=13), were analyzed in a 
qualitative research method through inductive content analysis. The sampling process was 
purposeful. Validation of the model has been rendered through the process of the research 
according to the common methods in a qualitative research, such as triangulation, revision 
of the analyses with the assistance of the participants and other researchers, the researcher’s 
use of her own field notes, and reaching to data saturation. In the Final analysis, 235 
preliminary concepts were extracted. The main motifs extracted from the data analysis 
revealed that the main elements of the model included:  philosophy of empowerment, aims, 
levels, obstacles, facilitators, consequences, and the results of empowerment based on the 
lesson study approach for primary school teachers. The results indicated that the framed 
model in line with the current concentrated educational system could pave the ground, 
scientificall , for future researches in the area of teachers' professional development and 
their empowerment, and practically, it could be employed by educational policy-makers, 
managers, and teachers.  
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طراحی مدلی برای توانمندسازی معلمان دورة ابتدایی براساس 

 پژوهی رسرویکرد د

 3، بهنام طالبی2، موسی پیری1رقیه سامی

 ریزی درسی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسالمی، تبریز، ایراندانشجوی دکتری برنامه. 1

 آذربایجان، تبریز، ایران شناسی، دانشگاه شهید مدنی دانشیار، گروه علوم تربیتی، دانشکدة علوم تربیتی و روان. 2

 تبریز، ایران دانشکدة علوم انسانی و تربیتی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسالمی، تربیتی، استادیار، گروه علوم. 3

 (80/81/4933: ؛ تاریخ پذیرش41/80/4930: تاریخ دریافت) 

 دهیچک

 روش. پژوهری اناراگ فرفترس اسرت     پژوهش حاضر با هدف طراحی مدلی برای توانمندسازی معلمان دورة ابتدایی مبتنی بر رویکررد در  
های آموزش و پررورش،  نامس های حاصل از متن اسناد باالدستی و شیوهپژوهش از نوع کیفی بوده کس در آن با تحلیل محتوای کیفی، داده

فیری بس شیوة هدفمند بوده فرایند نمونس. کنندفان تحلیل شد نفر از مشارکت 49های داخل و خارج کشور و متن مصاحبس با نتایج پژوهش
سوسرازی داده، برازنیری   هرای مطررد در پرژوهش کیفری، از  ملرس سرس      ابی مدل در طول فرایند پژوهش و مطابق با شیوهاعتباری. است

ها تأمین شده های میدانی پژوهشیر و رسیدن بس اشباع دادهکارفیری یادداشت کنندفان، بس ها زیر نظر سایر پژوهشیران و مشارکت تحلیل
هرا نشران داد کرس عناصرر اصرلی      شده از تحلیل داده های اصلی استخراجمایس درون. یس استخراج شدمفهوگ اول 092در تحلیل نهایی . است

کننده، پیامدها و نتایج توانمندسرازی مبتنری برر رویکررد      ها، سطود، موانع، عوامل تسهیلمدل شامل فلسفس و چرایی توانمندسازی، هدف
علمری   شده متناسب با نظاگ آموزشری متمرکرک کنرونی از  نبر      داد مدل تدوین نتایج نشان. پژوهی برای معلمان دورة ابتدایی است در 
توانرد مرورد اسرتفادة    ای معلمان و توانمندی آنان باشد و نیک از  نب  عملی مری های دییر در حوزة توسع  حرفسساز پژوهش تواند زمینس می

 .فذاران آموزشی، مدیران، معلمان قرار فیردسیاست

 .پژوهی، دورة ابتدایی، معلمان وانمندسازی، در ت: یدیکل  واژگان
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 مقدمه

به عبارت دیگر، . ها، کیفیت و توانمندی نیروی انسانی استاز عوامل مهم بقا و حیات سازمان

همچنین، . های جدید، منابع مالی و مادی بیشتر استمراتب از فناوری اهمیت منابع انسانی به

این موضوع به . است آمیز شغل و حرفهشرط احراز موفقیتترین داشتن قابلیت و توانمندی مهم

خصوص در آموزش و پرورش و حرفة معلمی اهمیت باالیی دارد، زیرا قابلیت معلمان ضامن بقا 

رود هرقدر معلمان بنابراین، انتظار می. های متعالی استو تداوم نظام آموزشی و دستیابی به هدف

شود توجه به این موضوع مهم موجب می. شوندتر مییز اثربخشتوانمندتر شوند، به همان اندازه ن

ای خود های حرفهدادن وظایف و فعالیت که کیفیت نظام آموزشی بهبود یافته و معلمان در انجام

های بدین ترتیب، گسترش توانمندی(. 2 31،  بیشاب و ورلگر)عملکرد بهتری داشته باشند 

آموزان و نیز های آموزشی دانشای معلمان و بازدهرد حرفهای، عامل محوری در بهبود عملکحرفه

، 3کوکران و ویلگاس)رود اصل اساسی در تداوم بخشیدن به شرایط بهینة آموزشی به شمار می

را  معلمان که است فردی و گروهی هایآموزش از مداوم فرایندی ایحرفه در واقع، توسعة(. 2 31

های  بتوانند تصمیم تا کندمی توانمند ایحرفه هایانجمن البق در حتی گروه، انفرادی، صورت به

های  زمینة خروجی در عمل و نظریه بین و کرده حل و شناسایی را مشکالت بگیرند، پیچیده

برای  مداوم فرایندی معلمان ایحرفه توسعة از از این رو، منظور .کنند برقرار ارتباط آموزان دانش

ها  آن که طوری به یابد؛ افزایش معلمان مهارت و بینش دانش، آن طی که است معلم تربیت و آموزش

 (.231 کالنتری خاندانی، )کنند  فعالیت آموزش حیطة در ایحرفه معلم عنوان به بتوانند

 ،ابدییسامان م و ردیگیمعلمان آن شکل م ةلیبه وس هر کشور ینظام آموزشبا توجه به اینکه 

انایی، تعلق سازمانی و مشارکت معلمان باالتر باشد، آن نظام هر اندازه سطح دانش، بینش، تو

 ندیدر فرا نیام ییکننده و الگو تیمعلم به عنوان هدازیرا . تر، پویاتر و مؤثرتر خواهد بودمؤفق

                                                           
1. Bishop &Verleger 

2  . Cochran-Smith & Villegas 
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و سازمان  است تیترب و میهای نظام تعلتیعنصر در تحقق مأمور نیو مؤثرتر تیو ترب میتعل

به توانمندسازی معلمان خود از  گرییسازمان د از هر شید بآموزش و پرورش برای بقای خو

  .(231  ،سند تحول بنیادین آموزش و پرورش) دارد ازین یهای مناسب آموزشاجرای روش قیطر

از سوی دیگر، دنیای پیوسته در حال تغییر، بیش از پیش نیازمند افرادی است که قادر به خود 

طراحی جریان بالندگی خود باشند و این مهارت نیازمند راهبری، بر عهده گرفتن سکان رشد و 

لبی امکان رشد قابلیت، خالقیت و های درسی تجویزی و قاتمرین و ممارست است و با برنامه

های تربیت معلم و شکوفایی استعدادها وجود ندارد و این امر مستلزم تغییر و تحول در برنامه

تغییر و تحول در عرصه اطالعات و . معلمان است های تدریسهای درسی مدارس و روشبرنامه

شتاب گرفتن جریان تولید دانش و منسوخ شدن دانش کنونی، پرورش روحیة پژوهشگری و 

گیری از فناوری روز و تفکر خالق را طلب العمر، مطالعات تطبیقی، استفاده و بهره یادگیری مادام

ترین اجزای نظام آموزش و پرورش و ارتقای بنابراین، توجه به معلم، به عنوان کلیدی. کندمی

دانش، بینش و نگرش و مهارت او ضروری است و ارتقای کیفیت آموزشی معلم به عنوان 

در . ترین عامل در یک سیستم آموزشی باید لزوماً مورد توجه و عنایت خاص قرار گرفته باشد مهم

باور  نیبر ا مدرسهی توانمندساز اصالح وة نیمعلمان در زم یاحرفهة توسع اتیادبهمین زمینه 

 معلمانی آموزان، اثربخشدانش تیفقوو م یریادگة یعمد لیکه دل است استوار شده

 تیفقؤمة الزم بوده و( 1 31، 3داسیاکیریو کا ویآنتون؛ 2 31،  هازان_یروزنبلو و پر_نفتریف)

 توانمندی شیو افزا یاحرفهة آموزش و پرورش، توسع یبهسازة نیدر زم گرفته انجام یهاتالش

ة توسع ها نشان داده است، در حالی که نتایج بررسی(2 31و همکاران،  2شتریر) است معلمان

ی سازمانده س،یتدر یهابر روش یکم یلیخ ریتأث ی و سنتی آنمعلمان به شکل کنون یاحرفه

 ،یصفر وی عبداله) داشته است ،رندیبگ ادی دیآموزان با و آنچه دانش یدرس یهاو برنامه مدارس

 231.) 

                                                           
1  . Finefter-Rosenbluh & Perry-Hazan 

2  . Antoniou & Kyriakides 

3  . Richter, Kunter, Klusmann, Lüdtke & Baumert 
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ای معلم ناشی از فعالیت در کند، رشد و توسعة حرفهآنچه در این بین بسیار مهم جلوه می

های پژوهی و تالش برای بهسازی و بازسازی است؛ بنابراین، با توجه به ویژگی های درسگروه

سیار مناسبی برای پژوهی رویکرد بتوان ادعا کرد درسجرأت می یادشده و این ویژگی مهم، به

ای در ژاپن اقدامی ملی برای ارتقای حرفه یپژوه درس. ای معلمان استتوانمندی و ارتقای حرفه

معلمان است که دربارة آموزش ریاضیات و علوم دورة ابتدایی، حدود صد سال است که اجرا 

ژوهی پپژوهشگران پیشرفت پایدار ژاپن در آموزش ریاضیات و علوم را به درس. شود می

ای به رهبری پژوهی، یک فرایند یادگیری حرفه درس(. 3113،  لوئیس)اند محور نسبت داده معلم

مند تدریس خود را به منظور بهبود آموزش و یادگیری معلم است که در آن معلمان به طور نظام

طی پژوهی در محی، درس(  31)به گفتة لوئیس و همکاران (. 3111، 3یوشیدا)کنند  بررسی می

دهد و روش مداومی را برای بحث، مشاهده و تجزیه و رخ می( کالس درس)واقعی و پرانگیزه 

پژوهی، نقشی کلیدی در تحول آموزش هم چنین درس. دهدتحلیل آموزش و یادگیری ارایه می

. ژاپن ایفا کرده است و به میزان قابل توجهی به بهبود یادگیری دانش آموزان کمک کرده است

ی در ژاپن به طور مؤثر نظریه را به عمل متصل کرده و معلمان را قادر ساخته درک پژوه درس

 2اولسون، وایت و اسپارو(.   2،31ماتورا)تری از محتوا و تفکر دانش آموزان بدست آورند عمیق

ای معلمان ارائه پژوهی ساختار مناسبی را برای توسعة حرفه به این نتیجه رسیدند که درس(   31)

؛ 232 ؛ معروفی، 2 31، 1ماریا و دارااز جمله یوریداس)ها همچنین نتایج سایر پژوهش. ددهمی

، 2؛ دابین2 31،  ریو و مامُلیدومیتی؛ ریکالیدو، کارادی232 زاده،  ؛ حبیب1 31، 2سُفس و دارا

؛  23 ؛ شبانی و همکاران،  22 پور،  ؛ خاکباز، فدایی و موسی231 ؛ کالنتری خاندانی، 1 31
                                                           
1  . Lewis 

2  . Yoshida 

3  . Matura 

4. Olson, White & Sparrow 

5. Eurydic Maria & Maria Dara 

6. Sofos, & Darra 

7. Rekalidou, Karadimitriou & Moumoulidou  

8. Dubin 
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؛  23 ؛ عبدالمالکی و همکاران،  23  ؛ بنیادی، فانی و سیدجوادین، 23 آذر و طالبی، حبیبی

 . اندهمه بر آثار مثبت این رویکرد تأکید داشته( 232 باک، بخشایش، و برزگربفرویی،  بی

 و توانمندسازی برای همة معلمان ایتوسعة حرفه اینکه با توجه به شواهد گوناگون و با وجود

برخوردار  خاصی اهمیت و جایگاه از مدارس دورة ابتدایی، معلمان است، برای حیاتی مربیان و

ترین بستر تحول و دگرگونی پایدار در آموزش و ابتدایی مناسب ةدوردر حالی که . نبوده است

 بیشتر به چشم هفرد در این دور ةجانب و رشد همه  گیری شخصیتزیرا شکل ؛پرورش است

 ،آموزان دارندتری با دانشمعلمان ارتباط نزدیکنین، در این دوره تحصیلی، همچ .آید می

بدین وسیله  ،بهتری اتخاذ کنند های توانند تصمیممیو شناسند میخوب  راخود آموزان  دانش

که به  است و مربیانی معلمان داشتن گرو در امر این. یابدوری مدرسه افزایش می اثربخشی و بهره

 هنیاز به توانمندسازی معلمان بیشتر در این دور از این رو، .باشند یافته توسعه ایحرفه صورت

اقدام به طراحی مدلی برای توانمندسازی معلمان دورة  حاضر پژوهش از این رو،. است محسوس

گرفته در  پژوهی کرده است، زیرا با وجود نتایج مثبت مطالعات انجام ابتدایی مبتنی بر رویکرد درس

؛ 231 بختیاری و مصدقی نیک، )پژوهی بر کیفیت کار معلمان  ور مبنی بر تأثیر درسداخل کش

، مدلی مبتنی بر این رویکرد و آن هم در دورة ابتدایی تدوین (233 ، موسوی،  23 میرجلیلی، 

 . نشده است

 :های پژوهش به شرح زیر است بنابراین، پرسش

پژوهی با توجه  ی مبتنی بر رویکرد درسهای مدل توانمندسازی معلمان دورة ابتدایمؤلفه . 

 کدامند؟  مربوطه پژوهشی-به اسناد رسمی آموزش و پرورش و منابع علمی

پژوهی از دیدگاه های مدل توانمندسازی معلمان دورة ابتدایی مبتنی بر رویکرد درسمؤلفه .3

 متخصصان کدامند؟

های وهی با توجه به دادهپژ مدل توانمندسازی معلمان دورة ابتدایی مبتنی بر رویکرد درس .2

                                                           
1. Personality 
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کنندگان، چه اجزا و ساختاری  حاصل از استلزامات منابع رسمی، علمی و دیدگاه مشارکت

 دارد؟

 شناسی پژوهش روش

. کیفی و با استفاده از تحلیل محتوای کیفی انجام یافته است هایپژوهش پژوهش حاضر از نوع

 :اندی پژوهش شامل موارد زیر بودهها جامعه مورد مطالعه در این پژوهش متناسب با پرسش

ها عبارت بودند از مبانی نظری سند  ترین آناسناد باالدستی آموزش و پرورش که مهم -

 .تحول بنیادین آموزش و پرورش، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، برنامة درسی ملی

یف های قانونی موجود در آموزش و پرورش شامل شرح وظاها و چارچوبدستورالعمل -

های  نامه نامه اجرایی مدارس، شیوه های آموزشی دورة ابتدایی، آییناعضای مدرسه، سرگروه

 . پژوهی در مدارس مصوب آموزش و پرورش در زمینة درس

 .پژوهی تألیف نویسندگان و پژوهشگران داخل و خارج از کشور های مرتبط با درسکتاب -

 .و خارج از کشور پژوهی داخل پژوهشی مرتبط با درس _مقاالت علمی  -

ریزی درسی، آموزش های برنامهنظران حوزة تعلیم و تربیت در رشتهمتخصصان و صاحب -

 .نفر 2 شناسی تربیتی، مدیریت آموزشی به تعداد ابتدایی، روان

ترین  گیری نظری و هدفمند بوده است که در واقع مرتبطگیری نیز از نوع نمونهروش نمونه

های ویژه مؤلف کتاب نظر و بهپژوهی و افراد صاحب منابع علمی درس ها،اسناد و دستورالعمل

 . اندپژوهی در داخل کشور نمونة این پژوهش را تشکیل داده درس

ها و منابع علمی، تحلیل محتوای کیفی از ها در بررسی اسناد، دستورالعملروش گردآوری داده

نظران، از مصاحبة  ی صاحبهاهمچنین، برای کسب دیدگاه. نوع استقرایی بوده است

ها نیز از طریق تحلیل محتوای کیفی تحلیل  ساختاریافته استفاده شده است که متن مصاحبه نیمه

ها ادامه یافت که کنندگان تا اشباع نظری داده شایان ذکر است فرایند مصاحبه با مشارکت. اندشده

دة دهم، مصاحبه با سه نفر دیگر نیز کنن ها، پس از مشارکتبرای اطمینان بیشتر برای اشباع داده

 .انجام شد که در نهایت، پس از این که دادة جدیدی حاصل نشد، انجام مصاحبه به پایان رسید
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 ورشدنغوطه یبرا متن مکرر خواندن با دادها لیتحل ابتداشده،  های گردآوریبرای تحلیل داده

 کدها و و بررسی خوانده کلمه به کلمه ،متون ،سپس ز شد،آغا یکل درک کی افتنی و اهآن در

 پس. ادامه یافته است ها آن یگذارنام تا کدها استخراج از وستهیپ طور به ندیفرا نیا. شد استخراج

از این رو، هم . اندشده یبنددسته تاطبق داخل به شانیهاشباهت ای هاتفاوت براساس کدها ،آن از

یشینة نظری و پیشینة تجربی پژوهش و هم در ها و هم پدر مرحلة بررسی اسناد، دستورالعمل

های کلی اما مرتبط با موضوع پژوهش به طرح پرسش به کنندگان،مرحلة مصاحبه با مشارکت

از . پژوهی اقدام شده است های الگوی توانمندسازی معلمان مبتنی بر درسمؤلفهسایی شنا منظور

 :شد طریق انجام اقدامات زیر، اعتبار مدل طراحی شده تأمین

های مربوط به عناصر و اجزای مدل از طریق های مرتبط با مفاهیم و مقولهاستخراج ویژگی

و درنظرگرفتن شق مخالف و طیف مفاهیم و نیز مقایسه نظری « هاای پیوسته دادهتحلیل مقایسه»

های نظری و عملی،  های حاصل از هر یک از مراحل پژوهش با متون نظری و پیشینهتمامی داده

در . های مشارکت کنندگان صورت گرفته استهای قانونی آموزش و پرورش و دیدگاهارچوبچ

های کسب اعتبار در ترین روشبوده که یکی از مهم« هاسوسازی داده سه»واقع این امر به منزلة 

کنندگان به شیوة هدفمند همچنین، انتخاب منابع و مشارکت. شودهای کیفی محسوب میپژوهش

پژوهی و توانمندسازی معلمان از این طریق چندین نفر از پژوهشگران مطرح حوزة درسبوده که 

های کلی پژوهش در قالب مدل همچنین، یافته. انددر سطح کشور در این پژوهش شرکت کرده

های اصالحی آنان کنندگان قرار گرفته که نظرات و دیدگاهمفهومی در اختیار تعدادی از مشارکت

ها در فرایند مصاحبه نیز به همراه بازبینی اعمال شده است و رسیدن به اشباع دادهدر مدل نهایی 

ها بوده ها توسط پژوهشگران از اقدامات دیگر برای کسب اعتبار یافتهچندبارة مفاهیم و مقوله

 . است

 های پژوهشیافته

د، همچنین از ک 22اول پژوهش، در بررسی اسناد باالدستی آموزش و پرورش  در پاسخ به پرسش
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کد و در پاسخ به پرسش دوم پژوهش که کسب  21های نظری و عملی پژوهش  تحلیل پیشینه

برای پاسخ به پرسش سوم پژوهش که در . کد استخراج شد 13 نظران بود،  های صاحبدیدگاه

اول های  شده برای پرسش واقع ارائة مدل بوده است، ابتدا اقدام به استفاده از همة کدهای استخراج

بندی در ادامه، به علت تکثر کدها، اقدام به مقوله. کد بودند 321و دوم پژوهش شد که در مجموع، 

های ثانویة در همین راستا، با توجه به مقوله. کدهای باز در یک سطح انتزاعی باالتر شد

ه به این ها شد ک بندی آنشده و ماهیت آنان، مجدداً در یک سطح باالتر اقدام به مقوله استخراج

مقولة  2نتایج پژوهش، عناصر اصلی الگو را در . طریق عناصر اصلی مدل نمایان و مشخص شد

 .شوند در ادامه، این عناصر بیشتر تشریح و تبیین می. کلی نشان داد

آن « پژوهی فلسفه و چرایی توانمندسازی مبتنی بر درس»اولین عنصر مدل توانمندسازی 

ای معلمان در اسناد ضرورت تسهیل و توسعه حرفه»لفه فرعی این عنصر از سه مؤ. باشد می

های گیری از ظرفیتایجاد و بهره»و « های درون مدرسهگیری از ظرفیتایجاد و بهره»، «باالدستی

ترین و نخستین علت و چرایی مدل، استلزاماتی در واقع، مهم. تشکیل یافته است« ایمدرسه برون

توان به برای نمونه در تأکید و تأیید این یافته، می. مطرح شده است است که در سند تحول بنیادین

توسعة زمینة »سند تحول بنیادین اشاره کرد که در آن تصریح و تأکید بر (   - )راهکار 

ای به شکل فردی و گروهی میان معلمان و تبادل های حرفهپژوهشگری و افزایش توانمندی

های باز آموزی مستمر علمی و ملی و ایجاد فرصتتجارب و دستاوردها در سطح محلی و 

های الگوی تدریس برتر و اختصاص اعتبارات خاص تحقیقاتی و مطالعاتی و برگزاری جشنواره

 .شده است( 231 وزارت آموزش و پرورش، )« های پژوهشی معلمانبرای فعالیت
 

 ی توانمندسازی های مربوط به فلسفه و چرایهای کلی و فرعی و ویژگی مقوله. 1جدول 

 های فرعیهای مقولهویژگی های فرعیمقوله کلی مقولة

فلسفه و چرایی 

توانمندسازی 

مبتنی بر 

 پژوهی درس

ضرورت تسهیل و 

ای معلمان توسعة حرفه

 در اسناد باالدستی

ارتقای کیفیت نظام آموزشی از طریق ارتقای کیفیت معلمان؛ 

ی در درک و اصالح برخورداری معلمان از روحیة علمی و پژوهش

جای معلم مجری تصمیمات  ساز بهامورآموزشی؛ لزوم معلم تصمیم

 درسیبرنامة 
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 های فرعیهای مقولهویژگی های فرعیمقوله کلی مقولة

 گیری ایجاد بهره

 های از ظرفیت

 درون مدرسه

سازی مشارکت شوراهای مدرسه در فرایندهای تربیتی؛ ایجاد زمینه

پژوهشی برای پژوهشگری -های بازآموزی مستمر علمیفرصت

ای؛ توسعة های مدرسهتعمیق فرهنگ پژوهشمعلمان؛ گسترش و 

خالقیت و نوآوری جمعی در آموزش؛ کمک به معلمان در دستیابی 

های جدید؛ مشارکت عوامل مدرسه در امور آموزشی و به ظرفیت

های مربیان؛ تسهیل هایی برای رشد ظرفیتتربیتی؛ ایجاد فرصت

هنگ گیری سازمان یادگیرنده در مدرسه؛ گسترش فرشرایط شکل

 یادگیری تیمی در مدارس

گیری از ایجاد و بهره

های ظرفیت

 ای مدرسه برون

ای معلمان؛ ها در توسعة حرفهها و ارگانجلب مشارکت سایرسازمان

و های خارج از کشور؛ استفادة بهینة از دانش  سازی تجربهبومی

 تجربه نخبگان 

. است« اصول عام و خاصی»وهی تابع پژ توانمندسازی معلمان دورة ابتدایی با رویکرد درس

های متداول توانمندسازی معلمان بوده که اصول عام، بیشتر معطوف به بسیاری از تأکیدهای شیوه

در این بین اصول خاص، بیشتر با . باید در هر نوع از توانمندسازی معلمان مد نظر قرار گیرد

 .پژوهی باید مد نظر قرار گیرد کردن مالحظات مربوط به ماهیت و فرایند رویکرد درس لحاظ
 

 های مربوط به اصول توانمندسازیهای کلی و فرعی و ویژگی مقوله. 2جدول 

 های فرعیهای مقولهویژگی های فرعیمقوله مقولة کلی

اصول 

توانمندسازی 

مبتنی بر 

 پژوهی درس

 اصول عام و کلی

توجه به  توجه به زمینه و بافت مدرسه؛ توجه به شایستگی اعضای مدرسه؛

تجارب زیستة اعضای مدرسه؛ حفظ نقش الگویی معلمان؛ حفظ نقش الگویی 

آفرین مدیر؛ حمایت و پاداش از جانب گیری از رهبری تحولبهره: معلمان

ریزی و نظارت شورای مدیران؛ اتکا به توان شورای مدرسه و معلمان؛ برنامه

 معلمان بر فرایندها

 اصول ویژه

های ریزی بلندمدت برای بهسازی صالحیتژوهی؛ برنامهپبودن درس مشارکتی

مستمر و مداوم بودن اجرای رویکرد : پژوهیای معلمان از طریق درسحرفه

پژوهی از تدریس؛ پرهیز از برخورد اداری برای پژوهی؛ جدانبودن درس درس

گیری پژوهی به منظور بهره پژوهی؛ ثبت و بایگانی نتایج درس اجرای درس

 پژوهی نتایج درس مستمر از
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با توجه به فلسفه و چرایی مدل و نیز مد نظر قرار دادن نظام آموزشی متمرکز کنونی، رویکرد 

در رویکرد مکانیکی، . است« رویکرد مکانیکی»گیری اصلی در این مدل توانمندسازی، و جهت

مراتب  جای سلسله همدیران کارکنان را در اطالعات سهیم کرده، ساختار سازمانی را فراهم کرده و ب

، ها سکیری آموزشی را فراهم کنند و برای ها فرصتکنند، گرایی را جایگزین میسنتی، گروه

ها نشان از آن دارد که حالت در مدل حاضر نیز یافته. ابداعات و ابتکارات به آنها پاداش بدهند

این امر در استلزامات . دهدمتمرکز نظام آموزشی استفاده از رویکرد مکانیکی را مورد تأکید قرار می

ها در شورای عالی آموزش و پرورش  اسناد باالدستی نیز مشهود است چرا که با توجه به تأیید آن

های آموزش و ها و فعالیتشدن آن در همة سطوح آموزشی به عنوان مالک برنامه و اجرایی

 .پرورش معرفی شده است
 

 های توانمندسازی مربوط به هدف هایهای کلی و فرعی و ویژگی مقوله. 3جدول 

 های فرعیهای مقولهویژگی های فرعیمقوله مقولة کلی

 مکانیکی رویکرد

ها، کل به مدارس؛ تدوین چارچوب دهی فرایندها از وزارت و ادارهجهت
کل؛ تقسیم وظایف و اختیارات به مناطق و  ها و وظایف در ادارهبرنامه

سازی امور اجرایی مربوط به ؛ سادهها و امکاناتمدارس؛ تدارک فرصت
 توانمندسازی

های هدف
توانمندسازی مبتنی 

 پژوهی بر درس

 توانمندسازی معلمان
توسعة پژوهش گروهی معلمان؛ توسعة یادگیری گروهی ومشارکتی 

ای معلمان؛ بازبینی و معلمان؛ تحقق فرایند رهبری معلم؛ پرورش حرفه
 تغییر مداوم الگوهای ذهنی معلمان

 اثربخشی مدارس

کردن مدارس به مدارس یادگیرنده؛ افزایش ظرفیت مدارس برای  تبدیل
ای جمعی؛ تجزیه و تحلیل کارگیری دانش حرفه تولید و به به

انگیز برای یادگیری؛ تحقق  مندآموزش و یادگیری؛ خلق محیط شوق نظام
 محور آموزش پژوهش

 بهسازی مدارس

؛ افزایش ( آموزمدیر، معلم، دانش)اعطای مسئولیت به اعضای مدرسه 
؛ (آموزمدیر، معلم، دانش)ای اعضای اعضای مدرسه پاسخگویی حرفه

مدیر، معلم، )ای و وجدان کاری اعضای مدرسه افزایش تعهد حرفه
مدیر، معلم، )؛ افزایش اعتماد سازمانی اعضای مدرسه (آموز دانش
 (آموز دانش

بهسازی آموزش و 
 یادگیری

های علمی در گیری از روشها؛ بهرهوشمندانه از فناوریگیری هبهره
تحلیل آموزش و یادگیری؛ تمرکز و توجه وافی به فرایند یادگیری؛ افزایش 

های درسی از طریق بهبود دانش در خصوص موضوعات و برنامه
 آموزانهای تدریس ؛ بهبود و پیشرفت تحصیلی دانش مهارت
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های ش، فرایند توانمندسازی در مدل حاضر دارای هدفهای پژوههمچنین، مطابق با یافته

« بهسازی آموزش و یادگیری»و « بهسازی مدارس»، «کردن مدارس اثربخش»، «توانمندشدن معلمان»

در واقع، اولین هدف در گرو توسعة پژوهش گروهی معلمان، توسعة یادگیری گروهی و . است

ای معلمان و بازبینی و تغییر مداوم حرفه مشارکتی معلمان، تحقق فرایند رهبری معلم، پرورش

تواند نهاد آموزش و ترین بازوهای اساسی که میزیرا یکی از مهم. الگوهای ذهنی معلمان است

پرورش را قدرتمند و قوی کند، وجود مربیان و معلمان توانمند و شایسته و کارآمد است که توفیق 

از همین رو، معلمان توانمند . یل کنندهای آموزش و پرورش را تسهها و فعالیتبرنامه

  همچنین، بنا بر نظر شورت(.  23 فر، جاللی)دهند آموزانی توانمند به جامعه تحویل می دانش

رشد خود و حل  توانمندسازی معلم فرایندی است که از طریق آن کارکنان مدرسه به منظور

های توانمندسازی در برنامه .دهندهای خود را توسعه میها و شایستگیمشکالتشان ظرفیت

تواند از طریق گنجاندن آموزشی معلمان به عنوان یک راهبرد برای مؤفقیت مدارس بوده و می

های جدید مطرح شده توسط های تخصصی در برنامة تحصیلی مدارس، توجه به ایدهبرنامه

ای معلمان، ایجاد تعهد گویی حرفههای آموزشی، تأکید بر پاسخمعلمان، تغییرات تدریجی در برنامه

زیرا هدف . و وجدان کاری در معلمان از طریق اعتماد به آنان در اعطای مسئولیت، تحقق یابد

ای معلمان، تعهد سازمانی و رشد آنان و در نهایت نهایی توانمندسازی معلمان بهبود عملکرد حرفه

زی معلمان، اقدامی زیربنایی از این رو، توانمندسا(. 232 ملکشاهی، )بهبود عملکرد مدارس است 

معروفی و )مهم و اساسی برای بهبود مدارس و بهسازی فرایندهای آموزش و یادگیری است 

 . ترین هدف مدل بر آن تأکید شده است ترین و اصلیکه به عنوان یکی از مهم( 232 کرمی، 
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 ی های مربوط به سطوح توانمندسازهای کلی و فرعی و ویژگی مقوله. 4جدول 

 های فرعیهای مقولهویژگی های فرعیمقوله کلی مقولة

سطح اول 

 (وزارتی)
 هااقدام

های پژوهشی تعاملی؛ تعیین ای معلمان به شیوة فعالیتتسهیل توسعة حرفه

های آموزشی دفتر ریزی گروهریزی از سوی شورای برنامهدبیرخانه و برنامه

آن از سوی شورای دبیرخانة  دبستانی؛ تهیة دستورالعمل اجرایی و پیگیری

پژوهی؛ پژوهی؛ حمایت مالی از توانمندسازی معلمان مبتنی بر درسدرس

پژوهی؛ ضرورت تأکید تدوین و ابالغ راهنمای توانمندسازی میتنی بر درس

پژوهی؛ ضرورت توجه به اسناد باالدستی بر توانمندسازی مبتنی بر درس

کردن  سازی و عملیاتیرورت مفهومهای یادگیری؛ ضپژوهی در همة حوزه درس

پژوهی از سوی وزارت سازی درسهای درسی؛ بومیپژوهی در کتابدرس

پژوهی به شیوة متناسب با شرایط موجود در جهت عدم پیگیری درس

محور؛ اعمال  های ضمن خدمت مدرسهای؛ تسهیل اجرای آموزشجشنواره

 پژوهی در شرح وظایف معلماندرس

و « مناطق و نواحی»، «کل اداره»، «وزارتی»داد توانمندسازی معلمان چهار سطح ها نشان یافته

چندسطحی بودن مدل توانمندسازی نیز بیشتر از حالت متمرکزبودن نظام آموزشی . دارد« مدرسه»

به این نحو که انتظار هر گونه تغییر و فعالیت جدید، برای . گیردو رویکرد مکانیکی مدل نشأت می

های نامه ها و بخشنامه زیرا همة شیوه. روداز سطح وزارت آموزش و پرورش انتظار می بار نخستین

از این رو، سطح دوم . شود تر ارسال میاجرایی از سوی وزارت آموزش و پرورش به سطوح پایین

در . ها خواهد بود ها و به ویژه معاونت آموزش ابتدایی آنکل آموزش و پرورش استان نیز اداره

در این بین، . ها استاین سطح، سطح بعدی مدیریت نواحی و مناطق آموزشی در استان ادامة

مطابق با . بالطبع آخرین سطح توانمندسازی و در واقع، عرصة میدانی این امر، سطح مدارس است

های ارزشیابی و ابزارهای ارزشیابی نیز به دست ها، برای هر یک از سطوح، اقدامات، شاخص یافته

 .کندکردن و در نهایت، تغییر و تعدیل این اقدامات را نیز فراهم می ت، که امکان عملیاتیآمده اس
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 های مربوط به سطوح توانمندسازیهای کلی و فرعی و ویژگی مقوله. 5جدول 

 های فرعیهای مقولهویژگی های فرعی مقوله مقولة کلی

 سطح دوم

 (اداره کل) 
 هااقدام

معاون آموزش ابتدایی؛ رئیس )سازی استانی مرکب از تشکیل کارگروه توانمند

های آموزشی؛ رئیس گروه تحقیق و پژوهش؛ رئیس اداره تکنولوژی و گروه

ادارة آموزش ابتدایی؛ کارشناسان ادارة تکنولوژی و گروهای آموزشی؛ یک نفر 

مدیر با تجربة دورة ابتدایی؛ یک نفر از کارشناس مسئوالن تکنولوژی و 

پژوهی از دانشگاه  نواحی؛ یک نفر مدرس درس/ موزشی مناطق های آ گروه

ریزی درسی؛ یک نفر متخصص مدیریت تربیت معلم؛ یک نفر متخصص برنامه

؛ تدوین و ابالغ دستور العمل توانمندسازی معلمان از طریق (آموزشی

آموزشی _پژوهی مبتنی بر دستورالعمل وزارتی؛ برگزاری جلسات توجیهی درس

های استانی توسط کارگروه و با شرکت اساتید؛ دعوت از برای سرگروه

مناطق؛ الگوسازی / نظران و استادان برای آموزش کارکنان نواحیصاحب

آموزشی _پژوهی؛ برگزاری جلسات توجیهی های مؤفق اجرای درس نمونه

های آموزشی استانی؛ اعمال امتیاز مناطق از سوی سرگروه/ برای مدیران نواحی

پژوهی در ارزیابی ساالنة معلمان؛ حمایت مالی از ی مبتنی بر درستوانمندساز

فکری از  -پژوهی؛ تشویق و حمایت اداریتوانمندسازی معلمان مبتنی بر درس

سازی؛ شناسایی و فرایند توانمندسازی؛ ارائة چارچوب نظارت بر فرایند توانمند

علمان؛ ایجاد های الزم به مترین مدرسان برای ارائة آموزشانتخاب زبده

های ضمن خدمت معلمان؛ تهیة دستورالعمل سازوکارهای اثربخش در آموزش

اجرایی و پیگیری آن در مناطق تابعه از سوی شورای هماهنگی استان؛ تشکیل 

های استانی؛ های آموزشی مناطق از سوی سرگروهجلسات منظم با سرگروه

 معلمان پژوهی های علمی در ارتقای درسدادن انجمن مشارکت
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 های مربوط به سطوح توانمندسازیهای کلی و فرعی و ویژگی مقوله. 6جدول 

 مقولة کلی
های مقوله

 فرعی
 های فرعیهای مقولهویژگی

سطح دوم 
 (کل اداره)

های  شاخص
 ارزشیابی

پژوهی؛ جامعیت و میزان چندتخصصی بودن کارگروه توانمندسازی مبتنی بر درس
ریزی زمانی پژوهی؛ برنامهتدوینی توانمندسازی مبتنی بر درس آموزشی بودن دستورالعمل

شده؛ مستندات مربوط  ها مطابق با برنامة زمانی از پیش تعیینها؛ برگزاری فعالیتفعالیت
های مورد نیاز؛ مستندات مربوط به نظارت بر فرایند توانمندسازی؛ میزان به حمایت

کنندگان در جلسات توجیهی؛ میزان تاستقبال و پوشش مخاطبان؛ میزان رضایت شرک
مناطق از اجرای توانمندسازی؛ میزان تغییر در / ها و مستندات نواحیکیفیت گزارش

 پژوهی در مدارس های آموزشی معلمان؛ میزان استفاده از دستورالعمل راهنمای درسشیوه
ابزارهای 
 ارزشیابی

 ی گروهی از معلمانها؛ نظرسنجلیست وارسی؛ مشاهدة میدانی از فعالیت چک

سطح سوم 
مناطق و )

 (نواحی

 هااقدام

ها از سوی مدیریت منطقه؛ تشکیل کارگروه ارسال و پیگیری دستورالعمل به آموزشگاه
آموزشی برای _اجرایی دستورالعمل توانمندسازی؛ برگزاری جلسات توجیهی

مدیران آموزشی برای _مناطق؛ برگزاری جلسات توجیهی/های آموزشی نواحی سرگروه
پژوهی از طریق  مناطق؛ آموزش درس/های آموزشی نواحیمدارس از سوی سرگروه

های آموزشی مناطق اندیشی بین سرگروهامکانات فضای مجازی؛ برگزاری جلسات هم
های شناخت پژوهی؛ تشکیل کارگاههای درسی مدارس با محوریت درسسرگروه
ی آموزشی مناطق؛ بررسی گزارش هاهای تدریس و طراحی آموزشی از سرگروهمهارت
های آموزشی مناطق؛ شناسایی های مدرسه و ارائه بازخورد به مدارس از سرگروهفعالیت

های آموزشی مناطق؛ برگزاری نمایشگاه از و رفع موانع آموزشی معلمان از سرگروه
های آموزشی مناطق؛ نظارت بر  پژوهشی مدارس از سرگروه-های علمیفعالیت
های آموزشی مناطق؛ شناسایی و معرفی آموزشی مدارس از سوی سرگروه های فعالیت

های خالق های آموزشی مناطق؛ ایجاد زمینهمنابع آموزشی به مدارس از سوی سرگروه
 های آموزشی مناطقها از سوی سرگروهبرای تدوین و اجرای طرح درس

های شاخص
 ارزشیابی

ها؛ بررسی مستندات جلسات توجیهی هآموزشی برای سرگرو-مستندات جلسات توجیهی
مناطق؛ تدوین / های آموزشی نواحیآموزشی برای مدیران مدارس از سوی سرگروه_

های کارگروه های ماهانه و ساالنة اجرای دستورالعمل توانمندسازی؛ تعداد نشستگزارش
ها؛ آموزشی برای سرگروه_اجرایی دستورالعمل توانمندسازی؛ تعداد جلسات توجیهی

های آموزشی آموزشی برای مدیران مدارس از سوی سرگروه_تعداد جلسات توجیهی
دستورالعمل توانمندسازی مبتنی بر مناطق؛ کیفیت مصوبات کارگروه اجرایی/ نواحی

 پژوهی ها از مدارس مجری درسشرایط محلی؛ تعداد بازدیدهای سرگروه
ابزارهای 
ارزشیابی 
 نهایی

ی مبتنی بر مشاهده؛ ارزیابی اسنادی مبتنی بر جلسات لیست ارزشیابی؛ ارزشیاب چک
 شورای معلمان
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 های مربوط به سطوح توانمندسازیهای کلی و فرعی و ویژگی مقوله. 7جدول 

 های فرعیهای مقولهویژگی های فرعیمقوله مقولة کلی

سطح 

چهارم 

 (مدرسه)

 هااقدام

ای معلمان مدرسه؛ پیگیری دستورالعمل شورای هماهنگی منطقه از سوی شور

ریزی و نظارت شورای مدرسه در جهت اجرای دستورالعمل توانمندسازی برنامه

پژوهی؛ اتخاذ تدابیر مناسب برای حل مسائل آموزش و تدریس از مبتنی بر درس

ها؛ مشاهدة ها و فعالیتسوی شورای معلمان؛ نظارت مدیر بر حسن اجرای برنامه

ها؛ معلمان و ارائة مشاوره برای اصالح روش حضوری مدیر از روش کار و تدریس

آموزان پژوهی؛ بررسی پیشرفت تحصیلی دانششرکت فعال مدیر در جلسات درس

از سوی مدیر؛ تدارک  از سوی مدیر؛ ارائة راهنمایی برای بهبود روند تحصیلی

های علمی در گیری از روشاز سوی مدیر؛ بهره تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی

 پژوهیهای ویژه در تیم درسموزش و یادگیری از سوی مدیر؛ تعیین نقشتحلیل آ

های کوچک داوطلب؛ اجرای پژوهی از طریق گروه از سوی مدیر؛ اجرای درس

پژوهی در طول سال پژوهی به شکل مشاوره به معلمان جدید؛ اجرای درسدرس

؛ اجرای های منتخب معلمان و متخصصانپژوهی توسط گروه تحصیلی؛ اجرای درس

های ضمن خدمت پیش از سال تحصیلی؛ اجرای پژوهی از طریق دورهدرس

های آموزشی پیش از سال تحصیلی؛ استفاده از روش پژوهی در کارگاه درس

خواهند دانسته های خود را به دیگران آموزش ای که میمعلمان با انگیزه)باربیکیو 

رفتارهای همساز در تقویت پژوهی در مدارس؛ استفاده از روش  در درس( بدهند

پژوهی از طریق پژوهش تیمی؛ همکاری مدیر با معلمان پژوهی؛ اجرای درسدرس

 در تهیه و حفظ یک برنامة کاری؛ 

های شاخص

 ارزشیابی 

پژوهی؛ میزان دخالت  سازی معلمان مبتنی بر درسنحوة پیگیری دستورالعمل توانمند

پژوهی و به اشتراک تکمیل گزارش درسپژوهی؛ دادن شورای معلمان در تیم درس

ای  گیری از ارزشیابی پیشرفت تحصیلی برای تشخیص توسعة حرفهگذاشتن؛ بهره

 : معلمان

ها و  شیوه

ابزارهای 

 ارزشیابی

ای؛  مدرسه های مطالعاتی درون و برونارزیابی معلمان؛ ارزشیابی از طریق گروهخود

شاهده کالسی؛ مقایسه و تحلیل عملکرد لیست ارزشیابی؛ ارزشیابی از طریق مچک

 پژوهی؛ معلمان مجری و غیر مجری درس
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پژوهی  ترین سطح توانمندسازی معلمان دورة ابتدایی مبتنی بر درسبا توجه به این که عملیاتی

و « مدیر»ای مربوط به دو رکن اصلی مدرسه یعنی های حرفهدهد، صالحیتدر مدرسه روی می

ای مدیران و معلمان در های حرفهصالحیت. ط با اقتضائات مدل ضروری استدر ارتبا« معلمان»

های پژوهش استخراج مطابق با داده« نگرش»و « مهارت»، «دانش»مدل توانمندسازی در سه بخش 

 .بندی شد و طبقه
 

 های مدیران و معلمان های مربوط به صالحیتهای کلی و فرعی و ویژگی مقوله. 8جدول 

 های فرعیهای مقولهویژگی های فرعیقولهم مقولة کلی

های صالحیت

 مدیر 

 دانش
ای به ویژه های مدرسهدرسی مصوب؛ آگاهی از انواع پژوهشآگاهی از برنامه

 های توانمندسازی معلمانپژوهی؛ آگاهی از شیوه درس

 مهارت
ریزی؛ مهارت درایجاد یک بینش مشترک مهارت در کار تیمی؛ مهارت برنامه

 پژوهی زمینة ماهیت و فرایند درسدر 

 جو؛ دوستدار تغییر؛ دارای روحیة کار تیمی مشارکت نگرش

های صالحیت

 معلمان 

 دانش

ای به  های مدرسهآگاهی از برنامة درسی مصوب؛ آگاهی از انواع پژوهش

های مدیریت کالسی؛ آگاهی از نحوة پژوهی؛ آگاهی از شیوهویژه درس

 حی آموزشیتدوین طرح درس و طرا

 مهارت

مهارت در تدوین طراحی آموزشی و طرح درس؛ مهارت در اجرای انواع 

پژوهی؛ مهارت در مدیریت کالس درس؛ های تدریس در قالب درسروش

ای از سوی های مدرسهدادن کار تیمی؛ توانایی انجام پژوهش مهارت در انجام

 معلم

 بودن؛ خودانگیخته و باانگیزه  دار کار تیمی؛ خالقانتقادپذیری؛ دوست نگرش

این عوامل در چهار بخش مربوط به . ها استکنندهاز اجزای دیگر مدل، عوامل مؤثر و تسهیل

مطرح « فردی»و « ایمدرسه»، «مناطق آموزشی/ مدیریت نواحی»، «کل اداره»اقدامات مرتبط با 

بندی هایی احصا و طبقهکننده در واقع به اقتضای سطوح توانمندسازی، عوامل و تسهیل. باشند می

توان به تسهیل اقدامات هر یک از سطوح کمک کرده، و به ها می کارگیری آن اند که با بهگردیده

 .های مطرح برای مدل توانمندسازی امیدوار بودتحقق هدف
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 کننده های مربوط به عوامل مؤثر و تسهیلهای کلی و فرعی و ویژگی مقوله. 9جدول 

 های فرعیهای مقولهویژگی های فرعی مقوله مقولة کلی 

عوامل مؤثر و 

 کننده تسهیل

 کل اداره
های پژوهی؛ نشر خاطرات و ایدهشدن اجرای درس جلوگیری از انتخابی

 پژوه علمی و تربیتی معلمان درس

 ایمنطقه

آموزشی رایگان؛ مستمرکردن -تشویق مدارس از طریق ارائة تسهیالت علمی

های آموزشی به طراحی ژوهی به معلمان؛ توجه سرگروهپآموزش درس

های معلمان در پژوهی در مدارس؛ انتشار مؤفقیتآموزشی مبتنی بر درس

پژوهی؛ نیازسنجی تدریس بین سایر معلمان؛ قدردانی از معلمان مجری درس

های های آموزشی؛ نیاز آفرینی سرگروهآموزشی از معلمان از طریق سرگروه

صوص مشکالت معلمان؛ محوریت سرگروه آموزشی در آموزشی در خ

های خود را به خواهند دانستهای که میمعلمان با انگیزه)روش باربیکیو 

 (دیگران آموزش دهند

 ایمدرسه

ایجاد محیط کار با نشاط همراه با ایجاد جو اعتماد، صمیمیت و صداقت در 

جانبة مدیر  ی همهپژوهی؛ همراهبودن محل درس مدرسه؛ شناخت و انتخابی

سازی شوراها و مدرسه؛ تأمین امکانات و تجهیزات مناسب مدارس؛ فعال

پژوهی؛ تأکید های درسی مدارس؛ واردکردن اولیا به صحنه عمل درسگروه

های تجویزی؛ توجه به جای شیوه بخشی بر مشارکت معلمان به بر انگیزه

پژوهی با درسپژوهی؛ تطبیق موضوعات تجارب زیستة معلمان در درس

گری معاون آموزشی برای ایفای نقش های ششگانه تربیتی؛ تسهیلساحت

 مؤثر معلمان در فرایند آموزش

 توسعة شناختی باالی اعضای مدرسه؛ توسعة انگیزشی باالی اعضای مدرسه فردی

واند با تکننده، اجرای مدل در عمل می ها نشان داد با وجود کثرت اقدامات و عوامل تسهیلیافته

به این صورت که در وهلة نخست موانع سازمانی در دو بخش . ها و موانعی مواجه باشددشواری

همچنین، موانع فرایندی متشکل از . باشندمطرح می« مدیریت مدرسه»، «مدیریتی _موانع اداری »

از در نهایت، یک نوع دیگر . باشندنیز مطرح می« پژوهی ماهیت خود درس»و « فرهنگ آموزش»

های احتمالی در ها و کاستیموانع به نام موانع فردی نیز شناسایی شد که ناشی از ویژگی

 .ای معلمان دورة ابتدایی استهای حرفهصالحیت
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 های مربوط به موانع توانمندسازی های کلی و فرعی و ویژگی مقوله. 11جدول 

 مقولة کلی
های مقوله

 فرعی

های زیرمقوله

 های فرعی مقوله
 های فرعیهای مقولههای زیر مقولهگیویژ

 

 موانع

 سازمانی

 مدیریتی -اداری 

تغییرات سریع مدیران آموزشی در سطوح مختلف؛ تغییر در 

های قانونی توانمندسازی معلمان؛ نظام انگیزشی چارچوب

و پرورش؛ عدم حمایت و تشویق سازمانی از ناکارآمد در آموزش

وجود ساختارهای سنتی و فرایندهای توانمندسازی معلمان؛ 

رسمی مدیریت در سطوح مختلف؛ مدارس با سطح و رتبة پایین؛ 

های آموزشی با کیفیت پایین؛ ارزشیابی توصیفی به برگزاری دوره

عنوان یک مانع ارزشیابی از توانمندی آموزگاران؛ اتکا صرف به 

دادن امور اداری در اجرای  پژوهی؛ دخالتارزیابی بیرونی از درس

های آموزشی؛  ای سرگروههای حرفهپژوهی؛ کاستیدرس

ای معلمان؛ های حرفه مشکالت مالی در بهسازی صالحیت

توجهی مسئوالن؛ فقدان  پژوه به واسطة بی دلسردی معلمان درس

 پژوهیکارورزی با محوریت درس

 مدیریت

 ایمدرسه

سبک مدیریت سنتی مدارس؛ فقدان جو مشارکتی در مدرسه؛ 

یری شرایط توانمندسازی و عدم کنترل تمامی امور؛ پذانعطاف

بودن عملکرد کنونی معلمان؛ حمایت منفی اعضای مدرسه  رقابتی

ها؛ نبود نگرش علمی کافی در مدیران  یا عدم همکاری آن

بودن مدارس؛ مشکالت مربوط به داشتن   مدارس؛ عدم یادگیرنده

 مکان تدریس در شیفت موافق کاری معلمان؛

 فرایندی

 فرهنگ آموزشی
های سنتی تدریس؛ تعصبات علمی معلمان نسبت حاکمیت شیوه

 های سنتی؛به روش

 پژوهی ماهیت درس
پژوهی؛ دشواری ارزیابی بربودن آموزش و یادگیری درس زمان

 پژوهی؛ دقیق نتایج پیشرفت تحصیلی از طریق درس

 های معلمانویژگی فردی

بودن برنامه  غییر؛ تلقی تحمیلیمقاومت معلمان باسابقه در برابر ت

های فقدان روحیة انتقادپذیری کافی؛ صالحیت توانمندسازی؛

ای پایین معلمان؛ تمایل اندک معلمان به کار گروهی و حرفه

 تیمی؛
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تواند داشته شده پیامدهایی نیز می های پژوهش نشان داد که مدل توانمندسازی تدوینیافته

. بینی کرد توان نتایجی را برای آن پیششدن این مدل، می رت پیادهبه این صورت که در صو. باشد

. باشندمطرح می« آموزشی و یادگیری»و « فردی»، «سازمانی»پیامدهای اولیة این مدل در ابعاد 

این پیامدهای . توان از این مدل انتظار داشتهمچنین، یک نوع دیگر از پیامدهای ثانویه را می

 .شودمی« پیامدهای فردی»و « پیامدهای سازمانی»ل ثانویه یا بلندمدت شام
 

 های مربوط به پیامدها و نتایج توانمندسازی های کلی و فرعی و ویژگی مقوله. 11جدول 

 مقولة کلی
های مقوله

 فرعی

های  زیرمقوله

 های فرعی مقوله
 های فرعیهای مقولههای زیرمقولهویژگی

 
پیامدها و 

 نتایج

 پیامدهای اولیه

 انیسازم

های درسی؛ کاهش فاصلة برنامة انطباق معلمان با تغییرات برنامه
شده؛ تمرین و بهبود کار تیمی و درسی مصوب، اجراشده و کسب

و  پذیریتیولئمسجویی؛ افزایش حس افزایش حس مشارکت
سازمانی؛ تمرین تسهیم  اعتماد ای معلمان؛ افزایشپاسخگویی حرفه
وری معلمان؛ رسه؛ افزایش بهرهدر امور مدگیریقدرت و تصمیم

 محور معلمان ای مدرسهتسهیل توسعة حرفه

 فردی
افزایش دانش و مهارت پژوهشگری؛ افزایش اعتماد به نفس و خود 

 باوری معلمان؛ افزایش آگاهی و کنترل معلمان بر فرایند آموزش

آموزشی و 
 یادگیری

گیری توسعة خالقیت و نوآوری جمعی در آموزش؛ بهبود یاد
آموزان؛ حل سریع مشکالت آموزشی؛ پروراندن ایده و دانش
های اتصال نظریه به عمل در محیط: های خالق آموزشیاندیشه

های ها و روشآموزشی؛ بازاندیشی در نحوة یادگیری و ترویج یافته
 جدید؛ تحقق پژوهش مشارکتی در آموزش و یادگیری

پیامدهای 
 ثانویه

 سازمانی

ها و رهای ادراکی اعضای مدرسه؛ توسعة ظرفیتتغییر در متغی
ای؛ های حرفههای معلمان؛ توسعة صالحیتشایستگی
توجه به توانمندسازی  افزایششدن مدارس؛ تسهیل  یادگیرنده
 ای معلمانمدرسه

 
 فردی
 

ای؛ تسهیل توسعة ای از طریق توسعة حرفهتحقق بصیرت حرفه
ای؛ افزایش خالق حرفهای خودراهبر؛ افزایش و بهبود احرفه

بودن معلمان در عملکرد مدرسه؛ کسب توانایی  احساس سهیم
 تجزیه و تحلیل موقعیت آموزشی؛ خودکارآمدی معلمان
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کنندة یک رویکرد  مدل بیان. نشان داد  شده را در قالب شکل  توان مدل تدویندر نهایت، می

تواند با نظام آموزشی اصری است که میمکانیکی از باال به پایین ساختاری به همراه اجزا و عن

 . متمرکز کنونی همخوانی زیاد داشته باشد
  

 

 

 

 

 

 

ای اد و   ر   یری از  ر ی  های 

  رو  م ر   ای

 

  رورت    ی  و و ع 

  ر   ای مع ما 

ای اد و   ر   یری از  ر ی  های 

 درو  م ر   ای

 

 .ا و  توانمند سازی  2

 

 اصو  وی  

 

 اصو   ا  و   ی

 

. رویکرد )مکان کی( 3

 توانمندسازی)مکان کی( 

 
 . هد  های توانمند سازی4

    ازی آموز  و یاد یری

 

    ازی م ار 

 

 ا ر    ی م ار 

 

  وانم   ازی مع ما 

 

 . س و  توانمند سازی 5

 

  ط   م ر  

 

  ط  م ا  

 

  ط  ادار    

 

  ط  وزار ی
. وام  ت      نند  و م  ر 6

 بر توانمند سازی معلمان

ص  ی  ها ی 

 مورد نیاز

 توانمند سازی معلمان .موان 7 

  .پ امدها و نتای 8

 اولی    انوی 

  

 دان  

 م ارت

 نگر 

   ازمانی   ردی  آموزشی و یاد یری   ردی      ازمانی   

 .  ل    و  رایی توانمند سازی1

 ا  امات ا  امات

 شا   ای ارزشیا ی

 ا زارهای ارزشیا ی

 

 ا  امات

 شا   ای ارزشیا ی

 ا زارهای ارزشیا ی

 

 ا  امات

 شا   ای ارزشیا ی

 ا زارهای ارزشیا ی

 

 م یرا   مع ما  

 دان  

م ارت 

 نگر  

 

 ادار    

 م ط   ای

 م ر   ای

  ازمانی  رای  ی  ردی  ردی

  م یریتی–اداری 

  م یری  م ر   ای

وی  ی های 

 مع ما 

  ره   آموزشی

 ماهی  در  پ وهی

 پژوهی مدل توانمندسازی معلمان دورة ابتدایی مبتنی بر رویکرد درس. 1شکل 
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 گیریبحث و نتیجه

ها و مقررات آموزشی در پژوهش حاضر که با درنظرگرفتن استلزامات اسناد باالدستی، شیوه نامه

های داخلی و خارجی، و مشارکت منتخبی از متخصصان های پژوهشگیری از یافتهموجود و بهره

تعلیم و تربیت انجام گرفته است، برای توانمندسازی معلمان دورة ابتدایی مدلی مبتنی بر رویکرد 

ی از آن را آسان گیرهایی است که امکان بهرهپژوهی تدوین شده است که دارای ویژگیدرس

 :اند از ها عبارت ترین آناز جمله مهم. کند می

های وزارتی آموزش و پرورش و نامهدرنظرگرفتن استلزامات اسناد باالدستی و شیوه -

 همچنین، قوانین و مقررات داخلی مدارس

موجود و ( با درنظرگرفتن وجه کاهش تمرکز)توجه به ماهیت متمرکز نظام آموزشی  -

 مدل در قالب رویکرد مکانیکی توانمندسازی بودن چندسطحی

های آموزشی، نقش داشتن بسیاری از عوامل آموزشی همچون معلمان، مدیران، سرگروه -

 نواحی، ادارات کل و وزارت/های آموزش ابتدایی مناطقمعاونت

شدن   ها و اقدامات توانمندسازی در سطح مدرسه و کمک به یادگیرندهتراکم فعالیت -

 مدارس

 های تدریس پژوهیگرفتن ترکیبی از انواع روشدرنظر -

کنندة فرایند توانمندسازی در کنار موانع احتمالی موجود در مسیر شناسایی عوامل تسهیل -

 آن

در اشکال مختلفی به موضوع مهم ( 231 )و پرورش  آموزش بنیادین تحول سند در

عمومی،  هایسنجش صالحیت نظام استقرار مواردی مانند. توانمندسازی معلمان تأکید شده است

ارزیابی، استقرار نظام  هایکمال تعیین ای،های حرفهو صالحیت تخصص بهبود و افزایش

 انگیزة تقویت و آموزگاران تربیتی و علمی بندیرتبه نظام اسالمی، معیار نظام براساس هاپرداخت

تأکیداتی در این  گیرقابتی، هم عملکرد و هاشایستگی تخصص، آنان براساس در شغلی ارتقای

 .باشندزمینه می
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برای تحقق این انتظارات، توانمندسازی معلمان جزء عناصر کلیدی در نوسازی و بهسازی 

باشد و فرایند بازسازی علمی مدارس باید دارای ترکیبی از حداکثر عوامل دخیل علمی مدارس می

نمندسازی معلمان از موارد باشد که در این میان توادر توانمندسازی در یک چارچوب علمی 

 .اساسی است

 اجرای فرایند در شخص ترینترین عناصر برنامة درسی، مهمزیرا معلمان به عنوان اساسی

های ها و فعالیتو توفیق یا شکست برنامه( 2 31،  آلوسیوبای)شود می قلمداد برنامة درسی

 نظام هر موفقیت بنابراین،. دآموزش و پرورش در هر نظام و کشوری به معلمان آن بستگی دار

از این  .دارد بستگی آن نظام معلمان ایحرفه هایمهارت و دانش به عاملی، از هر بیش نیز آموزشی

 انسانی نیرویبخش  رینتمهم عنوان به معلمان ایهحرف جرأت بیان کرد که توسعة توان بهرو، می

آموزانی توانمند ا معلمانِ توانمند، دانشآموزش و پرورش، ضرورتی انکارناپذیر است؛ زیر نظام در

ساز علمی و از این رو، مدیران و رهبران آموزش و پرورش باید زمینه. دهندبه جامعه تحویل می

 (.  23 فر، جاللی)عملی این توانمندسازی باشند 

یری های یادگپژوهی و طراحی فعالیت با توجه به مطالعات انجام یافته، از آنجا که مطالعة درس

گرفته در این زمینه نشان  های انجامروند، پژوهشای به شمار میترین ابزارهای توسعة حرفهاز مهم

ها با انواع راهبردهای مدرن مانند کار گروهی دهد ارتقای سطح یادگیری معلمان و آشناکردن آنمی

موفقیت . د داشتای را به دنبال خواهست، توسعة حرفهها پژوهی ژاپنی، نماد مرفق آن که درس

های پژوهشی، تدریس گروهی و عملی و یابد که تشکیل تیم معلمان در صورتی افزایش می

های یادگیری در متن کار روزانه و مستمر معلمان با حمایت مدرسه و همکاران طراحی فعالیت

ان و ؛ نامداری پژم232 ؛ حسین بگلو و همکاران، 232 نژاد و همکاران، علی)وجود داشته باشد 

 و ؛ معروفی 23 ؛ علیجان نوده پشتگی و همکاران، 231 ، عرفانی و همکاران، 232 همکاران، 

، 2 31، 3و نلی ؛ فر 23 تختی،  اخوان کیامنش و ؛ موسوی،233 گالبگیرنیک، ؛ 232 کرمی، 

                                                           
1. Alsubaie 

2  . Fer & Nellie  
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، نشان داد از منظر معلمان (232 )های معروفی و کرمی ، در همین زمینه یافته(3111 ، راس

ها  ای آنپژوهی در سه حوزة دانش، مهارت و نگرش توانسته به توسعة حرفه کننده، درستشرک

پژوهی؛ مهارت شامل دانش شامل دانش محتوایی، دانش تدریس و دانش درس. کمک کند

پژوهی و نگرش شامل تمایل به همکاری،  های درسهای فکری، مهارت تدریس و مهارت مهارت

 . یت درونی و ایجاد انگیزه و عالقهتمایل به مذاکره، کسب رضا

معلمان دورة  توانمندسازیمدل با طراحی توان چنین استنباط کرد که شده می از مطالب بیان

توان انتظار داشت، دید معلمان نسبت به فرایندهای پژوهی میابتدایی مبتنی بر رویکرد درس

تدریس،  هاییادگیری، شیوه رهنگتدریس، یادگیری، ارزشیابی، کار تیمی، مشارکت گروهی، ف

و کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات تغییر یافته و در ادامه خودکارآمدی، توسعة دانش 

در همین زمینه . کاری و بهبود عملکرد معلمان را مشاهده کردای، انگیزههای حرفه مهارت

شده مطرح  زی مطابق با مدل ارائهسا های توانمندیشدن مؤلفه پیشنهادهای زیر برای امکان اجرایی

 .شود می

ها و انتظارات از آنجا که نظام آموزشی موجود، حالتی متمرکز را دارد، در وهله نخست نگاه -

شود از این رو، پیشنهاد می. شودبرای تغییر و بهبود، متوجه وزارت آموزش و پرورش می

شده در مدل و  ت شناساییمعاونت آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش به اقداما

های های مربوط به وظایف معاونتنامه ها و آییننامهها در قالب شیوه پشتیبانی قانونی از آن

نامة های آموزشی، آییننامه سرگروه آموزش ابتدایی اداراتِ کل و نواحی و مناطق، آیین

 .جانبه را مد نظر قرار دهد اجرایی مدارس توجه وافی، و پیگیری همه

شده در هر یک از سطوح  های مربوط به اقدامات مطرحکننده توجه به موارد مربوط به تسهیل -

های آموزش شده به معاونت بخشی محول توانمندسازی به ویژه از طریق اقدامات کیفیت

 .ابتدایی ادارات کل

                                                           
1  . Ruth 
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یتی گیری از اختیارات قانونی و توان علمی و اجرای سطوح مختلف مدیرافزایی و بهره هم -

 . آموزش و پرورش در جهت رفع و کاهش موانع توانمندسازی

های، تزئینی، موردی و داوطلبانه پژوهی در قالب جشنواره تأکید بر جلوگیری از اجرای درس -

 .شده در مدل حاضر جانبة مطرح پژوهی در قالب اقدامات همه و در مقابل پیگیری درس
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 منابع

روش بهسازی (تدریس پژوهی)پژوهی درس(. 231 )لفضل، و مصدقی نیک، کبری بختیاری، ابوا

 . انتشارات آوای نور: چاپ سوم، تهران. فرهنگ تدریس

طراحی و تبیین الگوی (.  23 )اصغر، و سیدجوادین، سیدرضا اهلل، فانی، علیبنیادی، حجت

ش و دیگر اسناد شایستگی مدیران مدارس بر مبنای سند تحول بنیادین آموزش و پرور

 .2  -22 ، (3 ) ، مطالعات آموزشی و آموزشگاهی. باالدستی

های شخصیتی، نقش ویژگی(. 232 )باک، اسماعیل، بخشایش، علیرضا، و برزگربفرویی، کاظم بی

مطالعات . کیفیت آموزشی و توانمندی فردی در نگرش به حرفة معلمی دانشجومعلمان

 .3-22، (3)2، آموزشی و آموزشگاهی

. بررسی عوامل مؤثر بر توانمندی معلمان مدارس ابتدایی شهر تهران(.  23 )فر، لیال جاللی

 .ارشد، رشتة مدیریت آموزشی، دانشگاه الزهرا نامة کارشناسی پایان

دستاوردهای پژوهی بر خودکارآمدی تصوری معلمان،  اثربخشی درس(. 232 )زاده، عباس  حبیب
 .21 -22 ، ( 3)3، شناختی روان

مسأله در آموزش کارورزی بر اثربخشی رویکرد حل(.  23 ) ، افسانه، و طالبی، بهنامآذرحبیبی

 . 2- 2، (3 ) ، مطالعات آموزشی و آموزشگاهی. ایهای حرفهارتقای صالحیت

، طراحی آموزش (232 )حسین بگلو، کوروش، پیری، موسی، یاری، جهانگیر و رضایی، اکبر 

نظریة بار شناختی سوئلر و تعیین تأثیر آن بر درگیری تحصیلی و ای مبتنی بر  چندرسانه

پژوهش در یادگیری . انتقال یادگیری درس ریاضی در فراگیران پایة سوم ابتدایی
 . 2- 22، (2)2، آموزشگاهی و مجازی

پژوهی بر  تأثیر درس(.  22 )اله پور، نعمتالسادات، فدایی، محمدرضا، و موسی خاکباز، عظیمه

 .32 -22 ، (32)32، تعلیم و تربیتای معلمان ریاضی،  حرفه– توسعة

ارائة (.  23 )اله، و فتحی واجارگاه، کوروش شبانی، راضیه، خورشیدی، عباس، عباسی، لطف

مطالعات الگوی شایستگی برای مدیران دورة ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهران، 
 .21 -2  ، (3 ) ، آموزشی و آموزشگاهی
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، جمال، قنبری، سیروس، احمدی، محسن، حیدری سورشجانی، نسرین، و امانی، عبدالمالکی

مطالعات آموزشی و . گرایی معلمان در اثربخشی مدرسهنقش حرفه(.  23 )مرتضی 

 . -2 ، (3)2، آموزشگاهی

 .معلمان ایحرفه رشد فراروی اساسی موانع بررسی(. 231 )اکرم  صفری، و بیژن، عبدالهی، 

 .33-22 ، (1 )3، وزشیآم های نوآوری

اثربخشی (. 231 )پور، مصطفی عرفانی، نصراله، شبیری، سیدمحمد، صحابت، انور، و مشایخی

پژوهش . و مهارت تدریس معلمان دورة ابتدایی پژوهی بر دانشدرسهای آموزش دوره

 . 3 -311، ( 3)2  ،ریزی درسیدر برنامه

(.  23 )آبادی، حسن  عبدالهی، بیژن، و زین علیجان نوده پشتگی، مجید، بهرنگی، محمدرضا،

پژوهش های اثربخشی رهبری آموزش و یادگیری کالس درس در مدارس متوسطه، مؤلفه
 .21-21، (3)2، در یادگیری آموزشگاهی و مجازی

تأثیر آموزش علوم (. 232 )نژاد، مرضیه، سیفی، محمد، قدسی، احقر، و بختیاری، ابوالفضل علی

آموزان  شدة معلمان و نگرش دانش پژوهی بر خودکارآمدی ادراک د درستجربی با رویکر

 . 2-12 ، (2)1ی، پژوه تدریس. دورة اول متوسطه

پژوهی و ای معلمان فکور و تبیین درسنگاهی به توسعة حرفه(. 231 )اله  کالنتری خاندانی، عزت

 .2 -32، (2)3، تربیت معلم فکورفعالیت یادگیری، 

پژوهی بر تفکر انتقادی دبیران در نواحی بررسی تأثیر روش درس(. 233 )ی سارا بگالبگیرنیک، بی

 .دانشگاه آزاد واحد ری ارشد، نامة کارشناسی پایان .مشهد 2و  2و   

. معلمان ایحرفه توسعة در نوین رویکردی پژوهی،درس (.232 )زهره  کرمی، و یحیی، معروفی،

 .23-22، ( )33، اهواز چمران شهید دانشگاه تربیتی علوم مجلة

 مطالعات آموزشی مرکز. بینی در توانمندسازی معلماننقش خوش(. 232 )ملکشاهی، محبوبه 

 .11-23، ( )1، مطالعات و توسعة آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارتش

(. 233 ) زاده نوبریان، محسن، میرلو، محمدمهدی، و اسدزاده، سمیهموسوی، سیدحسین، طالب

. های هوش معنوی و توانمندسازی شناختی در ابعاد رفتار مدنی سازمانیؤلفهنقش م

 .32-32  ،(1)3، مطالعات آموزشی و آموزشگاهی
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 تحصیلی پیشرفت بررسی (. 23 )مهناز  تختی، اخوان علیرضا، و کیامنش، ماهرخ، سیده موسوی،

انگیزش  و همساالن کمک به یادگیری تحصیلی، آموزشی، درگیری کیفیت واسطة با

 و آموزشگاهی یادگیری در پژوهش (.معلم و آموز دانش سطح دو در مطالعه یک)تحصیلی 
 .3-32، (2)1، مجازی

ای و توانمندسازی مدرسان دانشگاه بررسی نقش توسعة حرفه(.  23 )میرجلیلی، سیدمحمدعلی 

هنگیان های فرفرهنگیان بر ادراک دانشجویان از کیفیت تدریس، مطالعة موردی دانشگاه

 .3-22، (3 ) ، مطالعات آموزشی و آموزشگاهی. یزد

اثربخشی برنامة  (.232 )پژمان، مهدی، قربانیان، پروین، بصیری، ایرج، و قنبری، سیروس  نامداری

پرورش استثنایی استان و ای معلمان شاغل در آموزش های حرفهپژوهی بر مهارت درس

 .22-2  ،( )3 ، رویکردهای نوین آموزشی. همدان

 . سند تحول بنیادین آموزش و پرورش .(231 )وزارت آموزش و پرورش 
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