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Abstract: The aim of this study was to present an empowerment model for primary 

school teachers based on lesson study approach (case study in Tehran). The research 

method was applied in terms of purpose and mixed (qualitative-quantitative) in terms of 

data collection and the nature of the data. The statistical population in the qualitative 

phase of the study included education experts and distinguished teachers in education 

office districts. The sample size in the qualitative phase was calculated based on the 

theoretical saturation principle using purposive sampling method. In the quantitative 

phase, the statistical population of the study included all 3,500 primary school teachers of 

Tehran. Cochran's formula was used to estimate the sample size and 350 participants 

were selected using cluster sampling. Interviews and questionnaires were used to collect 

data in the present study. The validity and reliability of the instruments were reviewed 

and confirmed. In the qualitative phase, the data analysis method was theoretical coding 

that was done using MAXQDA software. In the quantitative phase, inferential statistics 

tests such as Pearson correlation, one-sample t-test, structural equation modeling, and 

heuristic factor analysis were performed using SPSS-v21, Smart Pls-v2, and Lisrel-v8.8. 

The results of factor analysis showed that out of the 120 available indicators (items), 18 

main components were identified. Accordingly, the components of knowledge, skill, 

attitude as constituent factors and individual factors, organizational factors and group 

factors were identified as effective factors. 
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 مقدمه

توانمندساز کردن، به معنای طراحی ساختار است، به      

نحوی که در آن افراد ضمن کنترل خود، آمادگی پذیرش 

مسؤلیت های بیشتری را نیز داشته باشند. سازمانی که 

توانمندساز باشد، در معلمان شرایطی را ایجاد می کند که 

به آنان زندگی کاری خود را در پرتو آن، کنترل کنند و 

رشد کافی برای پذیرش مسؤلیت های بیشتر در آینده 

دست یابند. توانمندسازی، ساختاری است که می تواند 

-ها را بشکند. در سازمان های توانمند، معلمان راهسنت

های بیشتری برای حل مشکالت خود در پیش دارند. در 

این سازمان ها توانمندسازی در واقع تمرین اعتماد کردن 

در زمینه آموزشی، تبادل آراء و احترام به  به یکدیگر

یکدیگر است. توانمندسازی را باید یک فرآیند شناخت 

دانست و در رشد و رهبری بکار برد. این فرآیند، انگیزه و 

احترام به قانون را در میان معلمان بوجود می آورد 

 (.1396)میرمحمدی و همکاران 

تربیزت و معلمان، هسته مرکززی دسزتگاه هزای تعلزی  و 

مجریان حقیقی این امر حیاتی می باشند، تأثیر معلز  بزه 

تزوان ویژه معلمان ابتدایی در جامعه به قدری است که می

گفت سعادت مملکت در دست کسانی است که در تعلزی  

و تربیت فرزندان کشور اشتغال دارند. با توجه به اعتبزاری 

کززه بززرای معلمززان ابتززدایی در ن ززر گرفتززه مززی شززود، 

گذاری در جهت انتخاب و تربیت معل ، بایسزتی بزا مایهسر

های آموزشزی و نهایت دقت و توجه باشد تا اجرای برنامزه

پرورشی به طرز صزحی  و مطلزوبی عملزی شزود. ایزن در 

حالی است کزه پژوهشزها نشزان مزی دهنزد کزه معلمزان 

ابتززدایی از ن ززر صززالحیت  آموزشززی، تززدری ، علمززی، 

فکری، مدیریتی، عملکردی،  رفتاری، شخصیتی، اجتماعی،

ای، یززادگیری مززادام العمززر و فنززاوری از اخالقززی، حرفززه

وضعیت مطلوبی برخزوردار نیسزتند و صزالحیت آنزان در 

ای، مولفززه هززای فنززاوری، یززادگیری مززادام العمززر، حرفززه

عملکردی، فکری و تدری  از سط  متوسز  نیزز پزایینتر 

معلمزان  ات. این بدان معنی است که بزرای توانمندسزازی

گیزرد و ای انجام نمیریزی شدهابتدایی، کار جامع و برنامه

گیزرد تبعات توانمندنبودن معلمزان مزورد رصزد قزرار نمی

 (. 1394)معروفی و کرمی 

معلمان ابتدایی نسبت به بسیاری از کارشناسان ه  سزط  

خود در خارج از آموزش و پرورش، منزوی تر هسزتند و از 

دیگر در سراسزر روز لزذت کمتزری تعامل و همکاری با یک

می برند. این موضوع، نشزان از زنزخ خطزری دارد کزه بزا 

جامعه رو به پیشزرفت و در حزال تحزول امزروزی سزازگار 

نیست و بزه همزین دلیزل، امزوزش و پزرورش روز بزه روز 

ضعیف و ضعیف تر می شود. حال، یکی از روشهایی که به 

عز  توسزعه توانمندسازی این معلمان کمک می کنزد و با

حرفززه ای ایشززان مززی گززردد، روش درا پژوهززی اسززت 

(. 1398و علی محمدی و همکاران  2020 )اسکات و مولر

تعامل بین معلمان ابتدایی، استفاده از تجزارب معلمزان بزا 

تجربه و مشاکت فعزال، کلیزد اصزلی درا پژوهزی اسزت 

(. چزارچوب معرفزت شزناختی 1396)پژمان و همکزاران 

وان ترکیبی از عمل گرایی و سزازنده درا پژوهی را می ت

گرایی اجتماعی دانست. سازنده گرایزی اجتمزاعی، همزان 

جهان بینزی اسزت کزه در آن افزراد در پزی درا دنیزایی 

کنند. از اینزرو، سزازنده هستند که در آن زندگی و کار می

گرایی اجتماعی بر ماهیت اجتماعی دانش و اعتقاد به ایزن 

شود، تاکید اجتماعی ایجاد میکه دانش از طریق تعامالت 

 (. 2016دارد )کرسول و پات 

درا پژوهی با یادگیری تحولی نیز در ارتباط اسزت. ایزن 

های نزامعین را نوع یادگیری، فرایندی پویا است که مالا

دگرگون می سازد تا انها را فراگیر، باز و قادر به تغییر یابد 

ا توانزا مزی (. این ن ریه معلمان ر2020)شیپر و همکاران 

کند تا تغییرات مستمری در شزیوه ادراا خزود از جهزان 

ایجاد کنند و مطابق با آن کار روزانه خزود را انجزام دهنزد 

 (. 1394)معروفی و کرمی 

 کزه اسزت گرفته صورت توانمندسازی از گوناگونی تعاریف

 اشزاره تعزاریف ایزن از شزاخ  تعریزف چنزد بزه ذیل در

 جملزه از واژه ایزن کزه شد آور یاد باید ولی. نمود خواهی 

 آن تعریزف در مزدیریت ن زران صاحب که است هاییواژه

 آکسززفورد، فرهنززخ در ایمپززاور واژه. ندارنززد ن ززر اتفززا 
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 توانزا» و «قدرت ی ارائه» ،«دادن مجوز» ،«شدن قدرتمند

 بخشزیدن قدرت خاص معنای در. است شده معنی «شدن

 در و خززود اداره جهززت در افززراد بززه عمززل آزادی دادن و

 در شزهامت و فرهنزخ در تغییر معنای به سازمانی مفهوم

 توانمندسزازی اسزت، سزازمانی محی  یک هدایت و ایجاد

 اساسزی اختیزار معلمزان به که است مدیریتی رویکرد یک

 نیزز و بپردازنزد تصزمی  اتخاذ به خودشان تا شودمی داده

 دسزت بزه را مستقل گیریتصمی  اتخاذ برای الزم توانایی

توانمندسززازی (. ۱۳۹۴ عبدالمحمززدی و ملکززی) آورنززد.

مفهومی پزر ابهزام و ریزر قطعزی داشزته و افزراد مختلزف 

های خزود از آن اسزتنباطی دارنزد و بزر متناسب با ویژگی

انززد. برخززی پایززه اسززتنباط خودشززان تعززاریفی ارائززه کرده

توانمندسازی را به قزادر سزاختن افزراد بزرای انجزام کزار 

در واقع توانمندسازی به معنزای ان اسزت  کنند.تعریف می

تری در که افراد را به طور ساده تشویق کنی  تا نقش فعال

کارشان ایفا کنند و تا انجا پیش روند که مسئولیت بهبزود 

های خود را به عهده بگیرند و در نهایت به حدی از فعالیت

توان برسند که بدون مراجعزه بزه مسزئول بزاالتر بتواننزد 

کلیززدی بزرگززی بگیرنزد. از سززوی دیگززر کززی، تصزمیمات 

( معتقدنزززد توانمندسزززازی 2017پتریزززک و همکزززاران )

ای، شامل تالش هماهنخ در محی  آموزشزی بزرای حرفه

افزایش انگیزه برای معلمان می شود، بزه طزوری کزه هزر 

معل  در بهترین حالت مایل به دسزت یزابی بزه آن اسزت. 

یزه برای معلمزان را توانمندسازی به عنوان یک فرایند، انگ

موجب می شود تا بهترین توانزایی را کسزب کنزد کزه در 

  دنیای مدرن امروز از اهمیت حیاتی برخوردار است.

درا پژوهی من ومه و مجموعه ای به ظزاهر سزاده از 

رویه فکورانه و مشارکتی )عمل تأملی همکارانه( می باشزد 

( درا پژوهزززی را 2013(. هزززارگریوز )2015)بالکزززارد 

وسعه حرفه ای مشزارکتی مزی نامزد. سزاده بزودن درا ت

پژوهی از این جهت مهز  اسزت کزه هزر تزی  کزوچکی از 

معلمان مزی تواننزد آن را اجزرا کننزد. از آنجائیکزه درا 

پژوهی نیازمنزد فنزاوری و یزا تجربزه پیشزین نیسزت، در 

بسیاری از کشورهای در حال توسعه در سراسزر جهزان از 

فهرست کشورهائی کزه امزروزه  آن بهرع می گیرند ولی در

از درا پژوهی استفاده مزی کننزد، مزی تزوان نزام همزه 

 (. 1397کشورهای معروف دنیا را دید )سرکارآرانی 

با این وجود، خطر سادگی درا پژوهی در این امر نهفتزه 

است که درا پژوهی می تواند به آسانی مزورد تحریزف و 

ی  همزواره تغییر قرار بگیرد، چرا که متخصصان امر تزدر

تشویق شده اند از نوآوری صرفاً برای نوآور بزودن حمایزت 

اقتبزاا و »کنند؛ آن ها بی محابا و با بی دقتی از رویکزرد 

مطالب استفاده کزرده و روش انتقزال و اسزتفاده « تلخی 

مجدد از مطالب به کار می گیرند. یعنی همان روشزی کزه 

جریزان  حتی در قرن بیست  نیز در تعامالت کالسزی و در

به کارگری و شفاف سازی نوآوری ها و مداخالت آموزشزی 

ای ایزن حرفزه در کالا های درا، هنوز با سزط  حرفزه

  (.1397بالینی، فاصله زیادی دارد )ثانی و همکاران 

ن ریه ای برای بهسازی عمل و بستر موثر « درا پژوهی»

پژوهش در آموزش برای تغییر دی ان ای آمزوزش و رنزی 

کزه  -یری است. پیش فرض اساسی این ن ریزهسازی یادگ

توجه بسیاری از پژوهشگران تربیتی جهان را به خود جلب 

 بر این اصل استوار است که برای بهسازی آمزوزش، -کرده

ترین ننقطه برای شروع، کالا درا و بهترین راه اثربخش

برای بهبود عملکرد معلمان و دانش آموزان تالش جمعی و 

هززت بهسززازی سززناریوهای فرهنگززی هززا جمشززارکتی آن

آموزش است. سناریوهای فرهنگی آموزش ناظر بر بنیادهزا 

و باورهززای پنهززان فرهنگززی دربززاره آمززوزش و تززدری  و 

چیزی بیش از طزر  درا اسزت و بزر ایزن پزیش فزرض 

بنیادین استوار است که آموزش امری فرهنگزی اسزت. در 

یدی بزه راستاری توسعه حرفه ای پایدار معلمان، نیاز شزد

درا پژوهی وجود دارد. درا پژوهزی پیشزینه ای کهزن 

)صد ساله( داشته و سوابق موفقیت آمیزی را برای خود به 

ثبت رسانده اسزت. اصزول درا پژوهزی کزامالً بزا نتزای  

تحقیقات در مزورد روش یزادگیری افزراد مطابقزت و هز  

های مدیریتی درا پژوهی با سوئی دارند. همچنین ویژگی

ای کزامالً همسزوئی دارد. های یادگیری حرفهشبهترین رو

های درا پژوهی بزا عوامزل روش در نهایت باید گفت که،
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بهبود رفاه و سالمتی کارکنان همسوئی و هماهنگی کامزل 

 (.1397دارند )سرکارآرانی 

(، پژوهشززی بززا عنززوان 1398کشززت ورز و انززاری نززژاد )

پژوهززی بززر توانمندسززازی بررسززی تززاثیر آمززوزش درا"

انجام دادند. جامعه آماری پژوهش شامل معلمان  "معلمان

داد که بین نمرات مقاطع متوسطه بود. نتای  پژوهش نشان

پژوهزی توانمندسازی معلمان شرکت کرده در فرایند درا

معناداری وجود فرایند تفاوتنکرده در اینو معلمان شرکت

داد کزه بزین نمزرات معلمزان دارد؛ همچنین نتزای  نشزان

پژوهززی در نکرده در فراینززد دراکرده و شززرکتکتشززر

ریزی آموزشززی، ایجززاد و اسززتانداردهای طراحززی و برنامززه

حفززج جززو یززادگیری، اجززرا و انجززام تززدری ، سززنجش و 

برقززراری ارتبززاط بززا نتززای  یززادگیری، ارزیززابی و انعکززاا 

و آمززوزش، همکززاری بیشززترمعلمان، فعالیززت یززادگیری 

آموزشززی و تکنولوژیمحتززوایی درجهززت تقویززت دانش

گفززت کززه توانرو میایززن معنززاداری وجززود دارد. ازتفاوت

های معلمان توسعه توانمندیتواند منجر بهپژوهی میدرا

معل  با  یریادگی"(، پژوهشی با عنوان 1398عربان ) .شود

انجام داد.جامعه اماری، مقاله های مرتب  با  "یدرا پژوه

یززن پززژوهش ا زنززوع درا پژوهززی معلمززان بززوده اسززت. ا

ررز  آهنزخ علزیمروری بوده و در آن عنوان می شود که 

ای، ایزن رویکزرد ی حرفزهسریع اتخاذ این شکل از توسعه

، جدیزد و تزازه هنوز ه  در کشورهای دیگزر ریزر از ژاپزن

شزود، و بنزابراین مزدارا و معلمزان در ایزن محسوب می

بزرای ی اتخزاذ نزوآوری ی اولیزهکشورها هنوز در مرحلزه

ای از ادبیزات مجموعزه های آموزشزی خزود هسزتند.ن ام

درا پژوهززی وجززود دارد، امززا مززا هنززوز درا روشززن و 

پژوهی و نیزز ای از یادگیری معل  با انگیزه از دراگسترده

نتای  پزژوهش کزه بزا ای برای آن نداری . الگویِ جا افتاده

مرور مبانی ن ری انجام شده اسزت نشزان مزی دهزد کزه 

را پژوهی بر یادگیری معلمان تزاثیر مزی گزذارد. روش د

این یادگیری ه  به صورت رسمی و ه  ریر رسمی ایجزاد 

 می شود. 

به ن ر می رسد که آموزش و پرورش با وجود مزایایی کزه 

برای معلمان، به ویژه معلمان ابتدایی بزه همزراه دارد، بزه 

این رویکرد ارزشمند چندان توجهی نزدارد. در عزوض، بزه 

یت موانعی پرداخته که مانع توانمندسازی معلمان ایزن تقو

مقطع گردیده است. یکی از ایزن کاسزتی هزا، اسزتفاده از 

اساتیدی است که خود نقش معلمی رادرا نکرده اند و به 

های ضزمن خزدمت بزرای برگززاری عنوان اساتید آموزش

دوره های آموزشی مد ن ر قرار مزی گیرنزد. ایزن اسزاتید، 

اه خود برجسته هستند اما از بطن جامعزه هرچند در جایگ

های ایشزان آموزش و پرورش و معلمان نیستند و از چالش

اطالع درستی ندارند. کاستی دوم، عدم نگزرش جزامع بزه 

دانشها و مهارتهزای گونزاگون و نیازهزای اجتمزاعی عصزر 

حاضر در برنامه آموزشی معلمان ابتدایی مزی باشزد. عزدم 

تکنولززوژی و وسززایل کمززک اسززتفاده کامززل و صززحی  از 

آموزشی در آموزشهای ضمن خدمت، عدم اسزتفاده کامزل 

از توان موجود معلمان ابتدایی، عزدم دسترسزی کامزل بزه 

ابزارهای پژوهشزی مناسزب بزرای معلمزان، عزدم تناسزب 

محتوی دروا و کارهای عملی که از معلمان خواسته می 

ینزه شود. عالوه بر این، عدم وجود پژوهشهای کزافی در زم

توانمندسزازی معلمززان ابتزدایی، موجززب شزده تززا در امززر 

سازمان آموزش و پرورش با چالش مواجه شود. این عوامل 

باع  شده تا لزوم بررسی الگویی جامع برای توانمندسازی 

معلمان ابتدایی ح  شود و استفاده از رویکزرد ارزشزمند 

درا پژوهی در این امزر بزه یزاری گرفتزه شزود. بزر ایزن 

هزای پژوهش حاضر، قصد دارد با شناسزایی مولفزهاساا، 

توانمندسازی معلمزان ابتزدایی بزا رویکزرد درا پژوهزی، 

اصال  مسیر آتی و در نهایت توصیف مقوله های محزوری، 

به  ارائه مدلی جهت توانمندسازی معلمان ابتدایی بپردازد 

 مزدل با ارائزه رابطه پژوهشی در های خأل توجه با بنابراین

 درا رویکزرد بزر مبتنزی ابتزدایی معلمزان زیتوانمندسا

 و اهمیزت شزده، ارائزه مطالب به توجه با همچنین پژوهی

 ابتدایی معلمان با توانمندسازی رابطه در پژوهشی ضرورت

 از هزدف لزذا. است پژوهی مشهود درا رویکرد بر مبتنی
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 ابتزدایی معلمزان توانمندسزازی مدل حاضر، ارائه پژوهش

 پژوهی است.  درا رویکرد بر مبتنی

 روش کار

ارائززه مززدل بززا توجززه بززه اینکززه تحقیززق حاضززر بززه      

درا  کزردیبزر رو یمبتنز ییمعلمزان ابتزدا یتوانمندساز

پززردازد، روش ( مززی)مززورد مطالعززه شززهر تهززران یپژوهزز

پژوهش برحسب زمان وقوع پدیده، گذشته نگزر؛ برحسزب 

گرا؛ بر حسب هزدف، کزاربردی؛ بزر حسزب نتیجه، تصمی 

جرا، قیاسی و استقرایی؛ بزر حسزب زمزان اجزرای منطق ا

پزززژوهش، مقطعزززی؛ بزززر حسزززب نزززوع داده، آمیختزززه 

ای؛ کمی(؛ بزر حسزب محزی  پزژوهش، کتابخانزه_)کیفی

هززا و یززا ماهیززت و روش برحسززب روش گززرداوری داده

همبستگی و برحسب میزان تمرکزز بزر -پژوهش، توصیفی

 پدیده مورد ن ر پهنانگر بود.

، در بخزش کیفزی شزامل جامعز  جامعه آمزاری پزژوهش

و  آماری در بخش کیفی پژوهش، شامل خبرگزان آمزوزش

پرورش و معلمان برتر مناطق آموزش و پرورش اسزت کزه 

شرط انتخاب آنها برای جمع آوری داده ها، داشتن حداقل 

مدرا دکتری و داشتن شغل اجرایی و آموزشی در زمینه 

ر بخزش درا پژوهی، پزژوهش گزری و ... مزی باشزد. و د

کمی تمام معلمان ابتدایی شهر تهران که مشغول بزه کزار 

نفزر  3500بودند. تعداد کل معلمان ابتدایی شزهر تهزران 

می باشد. ایزن تعزداد بزه صزورت تمزام وقزت در مزدارا 

ابتدایی مشغول فعالیزت هسزتند. حجز  نمونزه در بخزش 

گیزری ریزر نفر( از روش نمونزه 20کیفی با اشباع ن ری )

نفزر بزا اسزتفاده از  20مند استفاده شزد کزه تصادفی هدف

اصل اشباع به عنزوان حجز  نمونزه، در ن زر گرفتزه شزد. 

نفزر از مزدیران و  7مشخصات مصاحبه شزوندگان شزامل 

نفر از معلمان ابتدایی برتزر و  8معاونین آموزش و پرورش، 

نفر از اساتید دانشگاه فرهنگیان خبره بزا رتبزه دانشزیار  5

نفزر  350ی بر اساا فرمول کوکران بودند و در بخش کمّ

با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای برآورد شد. ابزار 

ها، در بخزش کیفزی، مصزاحبه و در بخزش گردآوری داده

 5سززاخته بززر مبنززای مقیززاا کمّززی، پرسشززنامه محقق

ای بود. روایی پرسشنامه از ن ر صوری و محتوایی از گزینه

ا از طریق محاسبه همگریی طریق چند نفر از خبرگان، روا

ا از طریزززق گره و روایزززی واشداج ستخرایان  وارمیانگین 

به تایید رسید. پایزایی پرسشزنامه از  AVEمحاسبه جذر 

به دست  968/0طریق آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه 

هزای آلفزای هزا از آزمونآمد. بزرای تجزیزه و تحلیزل داده

(، AVEه )شداج ستخرایان  وارمیانگین کرونبززززززززاخ، 

اسمیرنف، تحلیل عاملی ، کولموگروفAVEماتری  جذر 

 lisrelافزززار ای بززا اسززتفاده از نرمنمونززهتک tتاییززدی و 

پایزایی ابعزاد های بدست آمزده استفاده شد. بر اساا داده

مورد تائیزد اسزت زیزرا آلفزای کرونبزاخ و ضزریب پایزایی 

اسزت.  AVE>0.5چنزین است و ه  0.7ترکیبی باالی 

؛ CR>0.7روایززی همگزززرا مزززورد تائیززد اسزززت، زیزززرا 

CR>AVE  ؛AVE>0.5 طور روایی واگرا نیزز و همین

 > ASVو  MSV < AVEمزورد تائیزد اسزت زیزرا

AVE .رضایت اخذ شامل اخالقی موازین پژوهش این در 

. شزد رعایزت رازداری و خصوصزی حزری  تضمین آگاهانه،

 هبز تأکیزد ضزمن هزا پرسشزنامه تکمیزل زمزان همچنین

 خزروج مزورد در کنندگان شرکت ها، سؤال تمامی تکمیل

 بودنزد مختار فردی اطالعات ارائه و زمان هر در پژوهش از

 و میمانزد محرمانه اطالعات که شد داده اطمینان آنها به و

 اخزال  کزد با حاضر پژوهش. شد رعایت کامالً نیز امر این

IR.IAU.TMU.REC.1399.327 شد ثبت. 

 هایافته

-ها با استفاده از نرمبخش به تحلیل کمی دادهدر این 

و در دو حززوزه تجزیززه و تحلیززل  lisrelو  SPSSافزززار 

شود. در )توصیفی و استنباطی( و تفسیر نتای  پرداخته می

-این بخش به توصیف اطالعات جمعیت شناختی و همین

هزای طور توصیف متغیرهزای پزژوهش از من زر شزاخ 

هزای اکنزدگی و شزاخ هزای پرگرایش به مرکز، شاخ 

 شود.شکل توزیع پرداخته می

هزا % از آزمودنی45طبق یافته های توصزیفی پزژوهش، ،  

ها % از آزمودنی61% مرد بودند. میزان تحصیالت 55زن و 

% از 19لیسززان  و بززاالتر بودنززد. % فو 39لیسززان  و 
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% 43سال و  20تا  10% بین 38سال،  10ها زیر آزمودنی

ها زیر % از آزمودنی24سابقه کار داشتند. ، سال  20باالی 

سال  40% باالی 47سال و  40تا  30% بین 29سال،  30

 سن داشتند. 

 . اطالعات جمعیت شناختی نمونه و توصیف متغیرها1جدول 

Table 1. Demographic characteristics of the sample and description of the variables 

 نگینمیا مولفه بعد سازه
انحراف 

 استاندارد
 K-Sآماره  کشیدگی چولگی

توانمندسازی معلمان 

دوره ابتدایی مبتنی 

بر رویکرد 

 پژوهیدرس

 دانش

 0.602 0.12 -0.23 0.04 3.22 دانش محتوایی

 0.583 0.01 0.16 0.04 3.23 دانش تدریس

 0.749 0.01 0.11 0.04 3.26 دانش ارزشیابی

 مهارت

 0.772 -0.27 0.24 0.04 3.40 مهارت فکری

 0.756 -0.14 0.43 0.04 3.17 مهارت تدریس

 0.694 -0.33 0.33 0.04 3.36 پژوهیمهارت درس

 نگرش

 0.545 0.03 0.13 0.04 2.96 تمایل به همکاری

 0.647 0.12 0.26 0.04 3.21 تمایل به مذاکره

 0.622 0.13 -0.17 0.04 3.14 رضایت درونی

گذار بر عوامل اثر

توانمندسازی معلمان 

دوره ابتدایی مبتنی 

بر رویکرد 

 پژوهیدرس

 عوامل فردی

 0.778 -0.02 0.33 0.04 3.19 خودکارآمدی

 0.646 0.21 -0.12 0.04 3.01 صداقت

 0.571 0.02 -0.18 0.04 3.04 تحصیالت

 عوامل سازمانی

 0.703 -0.23 0.25 0.04 3.30 ساختار سازمانی

 0.646 -0.23 0.37 0.04 3.37 سازمانیفرهنگ 

 0.571 -0.32 0.52 0.04 3.39 حمایت سازمانی

 عوامل گروهی
 0.703 -0.39 0.57 0.04 3.49 اعتماد

 0.701 -0.26 0.29 0.03 3.44 ارتباط

 

هزا آورده شزد؛ میانگین و انحزراف اسزتاندارد همزه مولفزه

د، آمزاره نشزان دا 1های حاصزل از جزدول همچنین یافته

باشزد؛ یعنزی مزی -5،  5ها بین کشیدگی در تمامی مولفه

ها از این جنبه نرمال بوده و شکل توزیع خیلزی توزیع داده

طور آماره چولگی در تمزامی باشد؛ همینتخت یا بلند نمی

قزرار دارد، یعنزی  -2،  2و حتی بین  -3،  3ها بین مولفه

تزوان گفزت مزی ها از این جنبه نرمزال بزوده وتوزیع داده

شکل توزیع دارای چولگی مثبت یا منفی نیست. همچنین 

مطابق با جدول باال، به دلیل بیشتر شدن سط  معنزاداری 

% بیان داشت کزه 95توان در سط  اطمینان ، می0.05از 

 شود.ها پذیرفته میفرض مبنی بر نرمال بودن داده

 18د بنیزاهای به دست آمده از ن ریزه دادهبر اساا یافته

شاخ  به دست آمزد کزه بزر ایزن اسزاا،  120مقوله و 

 مولفه های دانش، مهارت، نگرش به عنوان عوامل تشکیل 

 

 

دهنده و عوامل فردی، عوامل سازمانی و عوامل گروهی بزه 

 عنوان عوامل موثر شناسایی شد.

در شناسایی شاخ  هزا و مولفزه هزای مزدل دانشزگاهی 

خبره  20وزش عالی، با آینده با تمرکز بر تحوالت فعلی آم

، MAXQDAافزار مصاحبه انجام شد و با استفاده از نرم

هزای و تحلیزل دادهای بزرای تجزیزه افزاری حرفزهکه نرم

هزای کیفزی و ترکیبزی اسزت، گردآوری شده توس  روش

مصاحبه ها مورد تحلیل قرار گرفت. و پز  از کدگزذاری، 

عاملی نشزان ها تعیین شدند. نتای  حاصل از تحلیل مولفه

دهد کزه تزدوین برنامزه عملیزاتی بزرای توسزعه درا می

های اسزتفاده پژوهی در مدارا ابتدایی، شناسایی آسزیب

هزای نکردن از درا پژوهزی در مزدارا، تعیزین اولویزت

برنامه های آموزشی به من ور بهبود توانمندی معلمزان در 

درا پژوهی، ارزیزابی مسزتمر میززان توسزعه توانمنزدی 

، تشکیل مرکز تخصصی درا پژوهی در آموزش و معلمان
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پززرورش منززاطق، نیززاز سززنجی بززرای موضززوعات درسززی 

متناسب با درا پژوهی، اسزتفاده از فنزاوری اطالعزات در 

هزا امر اموزش و توانمندی معلمان، حفج ارتباط با خانواده

و دادن تسززهیالت بززه معلمززان بززا مهززارت و آمززوزش 

ی به معلمان به عنزوان ای در درا پژوههای حرفهمهارت

های معلمززان ابتززدایی بززر پایززه سززازوکارهای توانمنززدی

 پژوهی شناسایی شدند. نشانگرهای مرتب  به درا

 

 ای به منظور بررسی وضعیت موجود. آزمون تی تک نمونه2جدول

Table 2. One-sample t-test to check the current situation 

 مولفه بعد سازه

 3ارزش آزمون = 

 .Sig مقدار تی
اختالف 

 میانگین

 % از اختالف 95فاصله اطمینان 

 حد باال حد پایین

توانمندسازی معلمان دوره 

ابتدایی مبتنی بر رویکرد 

 پژوهیدرس

 دانش

 0.301 0.144 0.223 0.000 5.577 دانش محتوایی

 0.300 0.160 0.230 0.000 6.470 دانش تدریس

 0.339 0.184 0.262 0.000 6.646 دانش ارزشیابی

 مهارت

 0.475 0.323 0.399 0.000 10.327 مهارت فکری

 0.252 0.098 0.175 0.000 4.448 مهارت تدریس

 0.436 0.285 0.361 0.000 9.381 مهارت درس پژوهی

 نگرش

 0.050 -0.123 -0.036 0.410 -0.824 تمایل به همکاری

 0.287 0.138 0.213 0.000 5.609 تمایل به مذاکره

 0.226 0.050 0.138 0.002 3.085 رضایت درونی

عوامل اثرگذار بر توانمندسازی 

معلمان دوره ابتدایی مبتنی بر 

 پژوهیرویکرد درس

 عوامل فردی

 0.272 0.117 0.194 0.000 4.910 خودکارآمدی

 0.093 -0.080 0.007 0.878 0.154 صداقت

 0.123 -0.045 0.039 0.364 0.908 تحصیالت

عوامل 

 سازمانی

 0.381 0.219 0.300 0.000 7.269 ساختار سازمانی

 0.443 0.293 0.368 0.000 9.646 فرهنگ سازمانی

 0.468 0.320 0.394 0.000 10.518 حمایت سازمانی

 عوامل گروهی
 0.555 0.415 0.485 0.000 13.615 اعتماد

 0.510 0.375 0.443 0.000 12.847 ارتباط

 

شززود، سززط  مشززاهده مززی 2طززور کززه در جززدولهمززان

های تمایزل بزه ها )بغیزر از مولفزهمعناداری در همه مولفه

باشزد، مزی 0.05همکاری، صداقت و تحصیالت( کمتزر از 

درصزد اطمینزان بزرای ایزن  95بنابراین فزرض صزفر بزا 

شود. به عبارت دیگر، ها رد و فرض پژوهش تأیید میمولفه

ها در حد مطلوب )با توجه بزه اخزتالف ضعیت این مولفهو

میززانگین کززه اعززدادی مثبززت هسززتند( اسززت. امززا بززرای 

های تمایل به همکاری، صداقت و تحصزیالت سزط  مولفه

باشد بنزابراین، فزرض می 0.05معناداری آزمون بیشتر از 

 شود.ها قبول میفرض برای این مولفه

 

 

 

به بررسزی مزدل ارائزه شزده  lisrelبا استفاده از نرم افزار 

های باال نشان داده شزده طور که در شکلپرداختی : همان

ی مقادیر پارمترهای مربوط به مدل بزه همزراه است، کلیه

بارهای عاملی و ضرایب مسیر نشزان داده شزده اسزت. بزا 

توجه به مقادیر ضرایب استاندارد و ضرایب معنزاداری تزی 

)مقزادیر تزی بزاالتر از های بزاال به دسزت آمزده در شزکل

توان چنین استنباط کرد که بین عوامل روابز  ( می2.58

دو و -های خزیمستقی  وجود دارد. همانگونه که شزاخ 

RMSEA دهند، مدل برازش مناسزبتری را بزه نشان می

 های الگو بصورت مقابل بزود:کند. خروجیها ارائه میداده

Chi-square/df49/2 ،RMSEA (میزززانگین ریشزززه 

 (یافتزه تعزدیل برازنزدگی) CFI، 067/0 (بزرآورد خطای
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98/0 ،NFI (شزده نرم برازندگی) 97/0 ،GFI (نیکزویی 

 (شززده تعززدیل بززرازش نیکززویی) AGFI، 94/0 (بززرازش

بر آورد شزد کزه نشزان داد شزاخ  هزای بزرازش  92/0

 تحلیل مسیر مدل در حد مجاز و قابل قبولی بودند. 

در جدول زیر، ضرایب مسیر بزه همزراه مقزادیر معنزاداری 

شزود، همزه آورده شده است. همان طور کزه مالح زه می

  مسیرها مورد پذیرش قرار گرفته شده است.

 ضرایب مسیر، مقادیر معناداری و وضعیت آنها .3جدول 

Table 3. Path coefficients, significance values and their status 
 وضعیت tمقدار  یب مسیرضر مسیر

 ← عوامل فردی

 عوامل تشکیل دهنده

 تایید شد 8.33 0.48

 تایید شد 6.55 0.44 ← عوامل سازمانی

 تایید شد 6.13 0.41 ← عوامل گروهی

  

 . مدل مفهومی پژوهش در حالت معناداری ضرایب1شکل

Figure 1. Conceptual model of research in the significant mode of coefficients 
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 گیرینتیجهبحث و 

در پزززژوهش حاضزززر ، مشزززخ  شزززد کزززه بزززرای      

توانمندسازی معلمان دوره ابتدایی مبتنی بر رویکرد درا 

پژوهی، بایزد بزه سزه مولفزه دانزش، مهزارت و نگزرش در 

معلمان توجه کرد. بدین معنی که توانمندسازی مبتنی بزر 

هزا را در بزر مزی گیزرد. رویکرد درا پژوهی، این مولفزه 

شززود، دانززش زمززانی کززه صززحبت از دانززش معلمززان می

محتوایی، دانش ارزشیابی و دانش و قدرت تدری  ایشزان 

مد ن ر است. اینکه معلمان، مشکالت درسی دانش آموزان 

را به درستی درا کنند و شناخت کافی و کاملی از دانش 

ی درسی اموزان داشته باشند و همچنین بر محتوای کتابها

تسل  کافی داشته باشند باید در کنار تسل  بر فناوریهزای 

نوین و آگاهی از رسانه های آموزشی قزرار گیرنزد. امزروزه 

ها همه جا را فراگرفته است و ما با دانزش آمزوزانی فناوری

هوشمند طزرف هسزتی . بنزابراین، معلمزان نبایزد از ایزن 

د، دانزش میدان عقب بمانند. یکی از شرای  معلز  توانمنز

هزا وی در زمینه فناوریهای نوین و استفاده از ایزن فناوری

در روند تدری  است. عالوه بر این، نوع ارزشیابی محتوای 

درا به کلی تغییر کرده است و توانمندی معلمزان نشزان 

های درسی، موارد می دهد که چگونه با توجه به پیچیدگی

آوری هزای کنند. معل  توانمنزد، نزومختلف را مدیریت می

الزم را در مقوله تدری  دارا می باشزد. معلز  در صزورتی 

توانمندی الزم را دارد که راهبرد آموزشزی مزورد اسزتفاده 

وی، با فلسفه درا پژوهی هماهنخ باشد. مهارت معل  در 

ایجاد مشارکت و کار تیمی در بین دانش آمزوزان یکزی از 

عات عوامل توانمند بزودن اسزت. معلمزان توانمنزد، موضزو

مختلف را بر اساا نیزاز دانزش آمزوز بررسزی و در قالزب 

درا پژوهی آنها را در اختیار دانش آموزان قرار می دهند 

و در واقززع فضززایی ایجززاد م یکننززد کززه دانززش امززوزان از 

مشارکت و ارزیابی یکدیگر نهراسند و به راحتی و با تکیزه 

 بر موضوع مورد ن ر باه  مشارکت کنند. اما برای رسزیدن

به این جایگزاه در بزین معلمزان، عوامزل مختلفزی دخیزل 

هستند. از آن میان، می توان به عوامل فردی مانند میززان 

خودکارآمدی، حز  مشزارکت پزذیری، صزداقت، عزدالت 

جویی و مرتب  بودن تحصیالت با شغل معلمی اشاره کرد. 

معلمززان خودکارامززد کززه البتززه تحصیالتشززان در زمینززه 

ه ویزژه بزرای مقزاطع ابتزدایی بسزیار کاریشان می باشد بز

 فعاالنه می توانند عمل کنند. 

یکی دیگر از عوامل تاثیر گزذار بزر توانمندسزازی معلمزان 

مبتنی بر رویکرد درا پژوهی، عوامل سازمانی اسزت کزه 

می توان از ساختار، فرهنزخ و حمایزت سزازمانی در ایزن 

گروه صحبت کرد. ساختار مدرسه باید بر اساا مشزارکت 

پذیری بنا نهاده شود و میززان اختیزارات معلز  در زمینزه 

روش تدری ، نزوع انتخزاب محتزوا و ارزشزیابی مشزخ  

گردد. از طرف دیگر، فرهنخ مسل  بر مدرسه بسیار حزائز 

اهمیززت اسززت. اینکززه آیززا مدرسززه بززه پززژوهش گروهززی، 

یادگیری گروهی و حمایت از ارزشهای اجتمزاعی اهمیزت 

  است. اما همه این عوامل به جزز میدهد یا خیر بسیار مه

حمایززت همززه جانبززه تاثیرگززذار نخواهنززد بززود. حمایززت 

سازمانی که بیشتر حمایت مدیران مدارا و برنامه ریززان 

اموزشی را مورد توجه قرار می دهد، بسزیار نقزش حیزاتی 

کنزد. حمایزت مزدیریت از فراینزد درا پژوهزی، ایفا مزی

ژوهی، برنامه ریززی اختصاص بودجه الزم به فرایند درا پ

مدون برای به کارگیری رویکرد درا پژوهزی، حمایزت از 

معلمان در  روشهای مزورد اسزتفاده تدریسزی و مزدیریت 

تحهیزززات فناورانززه بززه روز، از نشززانه هززای حمایززت از 

توانمندسازی و درا پژوهی معلمان است. عوامل گروهزی 

اساا یکی دیگر از عوامل موثر بر توانمندسازی معلمان بر 

رویکرد درا پژوهی است. ایجزاد اعتمزاد بزین معلمزان و 

نهادینه سازی این اعتماد در مدرسه منجر به اجرای راحت 

درا پژوهززی و توانمنززدی معلمززان و دانززش آمززوزان بززه 

صورت همزمان می شزود. همچنزین، ارتباطزات بزاز بزین 

معلمان، مدیریت و معلمزان و ارتبزاط بزا والزدین بزر هز  

رکت در زمینه اجزرای رویکزرد درا پژوهزی افزایی و مشا

 تاثیرگذار است. 

بززه بررسززی  (، در تحقیقززی1396پژمززان و همکززاران )

ای حرفزه یپژوهزی بزر مهزارت هزابرنامز  درا یاثربخش

کار آنها تای  پرداختند. نوپرورش معلمان شارل در آموزش
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پززژوه و عززادی از ن ززر هززای دراکززه گززروه نشززان داد

 هزایآگزاهی از ن ریزه، ی یزادگیریهزاآوری فرصتفراه 

آموزشزی؛ ؛ اسزتفاده از وسزایل آموزشزی و کمزکیادگیری

های شغلی وترریزب مندی به افزایش دانش و مهارتعالقه

اند. در آموزان به کار گروهی تفاوت معناداری داشزتهدانش

هزای صزحی  ارزشزیابی؛ گیزری از شزیوهسه مؤلفز  بهزره

های و کزاربرد ن ریزه دهی و مدیریت کالا درا سازمان

 یافتزه ایزن .یادگیری تفاوت معناداری مشاهده نشده است

همسویی دارد و عنوان مزی  حاضر پژوهش های یافته با ها

کند که بهسازی مهارت و دانش ازمولفه های درا پژوهی 

 است.

کشزت ورز  پژوهش نتای  با همچنین حاضر پژوهش نتای 

دادند که بزین شان(، که در پژوهشی ن1398و اناری نژاد )

نمززرات توانمندسززازی معلمززان شززرکت کززرده در فراینززد 

فرایند تفزاوت نکرده در این  پژوهی و معلمان شرکتدرا

 هزای ؛ همچنزین یافتزه. بزود معناداری وجود دارد همسو

کزرده  که بین نمرات معلمان شرکت بود آن بیانگر تحقیق

داردهای پژوهزی در اسزتاننکرده در فراینزد درا و شرکت

ریزی آموزشی، ایجاد و حفج جو یادگیری، طراحی و برنامه

اجرا و انجام تدری ، سنجش و برقراری ارتبزاط بزا نتزای  

و آمزوزش، همکزاری یادگیری، ارزیابی و انعکاا یادگیری 

محتزوایی و بیشترمعلمان، فعالیزت درجهزت تقویزت دانش

رو یزنامعنزاداری وجزود دارد. ازآموزشزی تفاوتتکنولوژی 

توسزعه توانزد منجزر بزه پژوهزی میگفت که دراتوانمی

  .های معلمان شودتوانمندی

(، نیز در پژوهشی نشان دادنزد 2019گادفری و همکاران )

پژوهزی بزه مهزارت افزایزی و که استفاده از رویکزرد درا

کنزد. ایزن ای معلمان کمزک مزیهای حرفهتوسعه مهارت

و قابلیتی دانسته اند کزه  مهارتها را مهرات دانشی، نگرشی

 دارد.  همسویی حاضر با نتای  پژوهش

دراین پژوهش به سزازکارهای مختلفزی نیزز اشزاره شزده 

است. این سازوکارها، به توانمندسازی معلمزان مبتنزی بزر 

رویکرد درا پژوهزی کمزک مزی کننزد. ایزن سزازوکارها 

 شامل، تدوین برنامه عملیاتی برای توسعه درا پژوهی در

های اسزتفاده نکزردن از  ابتدایی، شناسایی آسیب مدارا

هزای برنامزه هزای درا پژوهی در مدارا، تعیین اولویت

آموزشززی بززه من ززور بهبززود توانمنززدی معلمززان در درا 

پژوهی، ارزیابی مستمر میزان توسزعه توانمنزدی معلمزان، 

تشکیل مرکز تخصصی درا پژوهی در آموزش و پزرورش 

وعات درسزی متناسزب بزا مناطق، نیاز سنجی بزرای موضز

درا پژوهی، استفاده از فناوری اطالعات در امر اموزش و 

توانمندی معلمزان، حفزج ارتبزاط بزا خزانواده هزا و دادن 

ای تسهیالت به معلمان با مهارت و آموزش مهارتهای حرفه

در درا پژوهززی بززه معلمززان بززه عنززوان سززازوکارهای 

گرهای مزرتب  های معلمان ابتدایی بر پایه نشزانتوانمندی

پژوهی شناسایی شزدند. در نهایزت مزدلی ترسزی  به درا

شد که با مدل اولیه تفاوتهایی داشت. درمدل اولیه عوامزل 

فردی، گروهی و سازمانی به عنزوان عوامزل اثزر گزذار بزر 

توانمندسازی معلمان مد ن ر قرار گرفتند و پیامزدهای آن 

 شززامل، برنامززه ریزززی، اجززرای درسززت و ایجززاد فرهنززخ

شزود: شناسایی شدند. بزه پژوهشزگران آتزی پیشزنهاد می

پژوهشززی مشززابه در سززایر موسسززات آموزشززی در سززایر 

های کشور  و یا در صنایع دیگر انجام شزود و نتزای  استان

حاضر مقایسه شزود. از ابزارهزای دیگزر پزژوهش در سزایر 

 های مشابه استفاده شود. پژوهش

 بزودن محزدود بزه تزوان می پژوهش ضعف نقاط جمله از

و هچنزین محزدودیت در  شزهر تهزران بزه آمزاری جامعه

با . کرد اشاره انتخاب خبرگان به واسطه شرای  جغرافیایی

 توجه به خأل های پژوهشی در رابطه با موضوع و همچنین

تزوان انتخزاب  می پژوهش کاربردی بودن موضوع و جامع

 توانمندسزازی مزدل مناسب موضوع پزژوهش یعنزی ارائزه

جملزه  را از پژوهی درا رویکرد بر مبتنی ابتدایی معلمان

 .دانست پژوهش حاضر  قوت نقاط

References 

Ali Mohammadi Gh A, Jabbari N, Niazazari 

K. (2019). Empowering teachers' 

professions in the future and presenting a 

model. Educational Innovations, Vol.69, 

No.18, Pp. 32-7. [In Persian] 



 118                                                                                                                                        ناصر شیخ االسالمی و همکاران

 

 1400ویژه نامه ، دوازدهمشاپور، سال ی آموزش جندی پژوهشی توسعه_ی علمیفصلنامه

Araban Sh. (2019). Teacher learning 

through study. Farhangian University Vice 

Chancellor for Research Newsletter, Vol.2 

No.3, Pp. 111-130. [In Persian] 

Balkar B. (2015). Defining an empowering 

school culture (ESC): Teacher perceptions. 

Issues in Educational. 

Creswell J W, Poth C N. (2016). Qualitative 

inquiry and research design: Choosing 

among five approaches. Sage publications. 

Godfrey D, Seleznyov S, Anders J (et al). 

(2019). A developmental evaluation 

approach to lesson study: exploring the 

impact of lesson study in London schools. 

Professional Development in Education, 

Vol.45, No.2, Pp. 325-340. 

Jiang Y, Li P, Wang J (et al). (2019). 

Relationships between kindergarten 

teachers’ empowerment, job satisfaction, 

and organizational climate: A Chinese 

model. Journal of Research in Childhood 

Education, Vol.33, No.2, Pp. 257-270. 

Keshtvarz E, Anari Nejad A. (2019). 

Investigating the effect of teaching course 

research on teacher empowerment. Journal 

of Educational Research, Vol.5, No.20, Pp. 

54-38. [In Persian] 

Maleki Z, Abdolmohammadi J. (2015). 

Empowerment of a New Approach in 

Human Resource Management, 2nd 

International Conference on Iranian Islamic 

Economics, Management and Culture, 

Ardabil, Valiasr Institute of Cultural and 

Thought Pioneers, General Directorate of 

Islamic Culture and Guidance, Ardabil 

Province.[In Persian] 

Maroofi Y, Karami Z. (2015). Curriculum 

research, an approach to teacher professional 

development. Vol.6, No.1, Pp. 66-39. [In 

persian] 

Mir Mohammadi S M, Hosseinpour D, 

Ghasemi Bonaberi H R. (2017). Key factors 

in the success of teacher empowerment. 

Journal of Management Studies, Vol.25, 

No.83, Pp. 114-93. [In Persian] 

Pejman M, Ghanbarian P, Ghanbari S (et al). 

(2017). The effectiveness of the curriculum 

on the professional skills of teachers 

working in exceptional education in 

Hamadan province. New Educational 

Approaches, Vol.12, No.1, Pp. 76-74. [In 

Persian] 

Petrič G, Atanasova S, Kamin T. (2017). 

Impact of social processes in online health 

communities on patient empowerment in 

relationship with the physician: emergence 

of functional and dysfunctional 

empowerment. Journal of medical Internet 

research, Vol.19, No.3, Pp. 74. 

Sarkararani M R. (2014). Vision: 

Curriculum change to improve education. 

Teacher Growth, Vol.282, Pp. 37-34. [In 

Persian] 

Skott C K, Møller H. (2020). Adaptation of 

lesson study in a Danish context: 

Displacements of teachers’ work and power 

relations. Teaching and Teacher 

Education, Vol.87, Pp. 102945. 

Schipper T M, Van Der Lans R M, De Vries 

S (et al). (2020). Becoming a more adaptive 

teacher through collaborating in Lesson 

Study? Examining the influence of Lesson 

Study on teachers’ adaptive teaching 

practices in mainstream secondary 

education. Teaching and Teacher 

Education, Vol.88, Pp. 102961. 
Thani M, Haji Anzaei Z, Ashraf Ganjavi F. 

(2018). The effect of psychological 

empowerment and psychological capital on 

individual readiness to change teachers in 

the Ministry of Sports and Youth. 

Contemporary Research in Sports 

Management, Vol.8, No.16, Pp. 54-41. [In 

Persian] 

 

 

     

                                                                                                           



 ...معلمان ارائه مدل توانمندسازی                                                                                                                                    119

 1400ویژه نامه ، دوازدهمشاپور، سال ی آموزش جندی پژوهشی توسعه_ی علمیفصلنامه

 

 شاپوری آموزش جندیی توسعهمجله                                                                                                                                  

 شکی ی آموزش علوم پزتوسعهی مرکز مطالعات و فصلنامه                                                                                                                                                         

   1400 ویژه نامه، دوازده سال                                                                                                                                                           

 

 ارائه مدل توانمندسازی معلمان ابتدایی مبتنی بر رویکرد درس پژوهی 

 مورد مطالعه شهر تهران()

 
 اسزالمی، آزاد دماونزد، دانشزگاه واحزد آموزشزی، مدیریت دکتری، گروه دانشجوی :االسالمی شیخ ناصر معصومه سیده

 .ایران دماوند،

 دماونزد، اسزالمی، آزاد دانشزگاه انسزانی، علزوم دانشکده آموزشی، مدیریت گروه علمی، هیئت ضوع :*اوالدیان معصومه

 ایران.

 برنامزه و پزژوهش سزازمان) پرورش، تهران، ایزران. و آموزش مطالعات پژوهشگاه علمی، هیئت عضو :بختیاری ضلابوالف

 .(آموزشی ریزی
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مدل توانمندسازی معلمان ابتدایی مبتنزی بزر رویکزرد درا پژوهزی  پژوهش حاضر با هدف  ارائه چکیده:

 گززردآوری، لحززا  از و کززاربردی هززدف، ن ززر از پززژوهش )مززورد مطالعززه شززهر تهززران( انجززام شززد. روش

 یفزیدر بخزش ک یآمزار  جامعزها نیز از نوع آمیخته بزود. بر مبنای ماهیت داده  .بود( کمی-کیفی)ترکیبی

حج  نمونه در بخزش بود. و پرورش و معلمان برتر مناطق آموزش و پرورش  زشپژوهش، شامل خبرگان آمو

جامعزه  ،یبخش کم درهدفمند  انتخاب شدند.  یرگیاز روش نمونه و  یبا استفاده از اصل اشباع ن ر یفیک

  برآورد حج  نمون جهت بودند.نفر  3500 به تعدادشهر تهران  ییپژوهش، شامل،  تمام معلمان ابتدا یآمار

. بزرای گزردآوری داده هزا در انتخاب شزدند ای خوشه به صورت نمونه 350 و از فرمول کوکران استفاده شد

پژوهش حاضر از ابزارهای مصاحبه و پرسشنامه استفاده شد. روایی و پایایی ابزارها مورد بررسی و تایید قزرار 

 MAXQDAاستفاده از نزرم افززارها کدگذاری ن ری بود که با گرفتند. در بخش کیفی، روش تحلیل داده

همبستگی پیرسون، آزمزون تزی هایی ن یر انجام پذیرفت. در بخش کمی نیز، در قسمت استنباطی از آزمون

-SPSSافزارهزای سازی معادالت ساختاری و تحلیل عزاملی اکتشزافی بزا اسزتفاده از نرمای، مدلتک نمونه

v21 ،Smart Pls-v2  وLisrel-v8.8  د. نتای  حاصل از تحلیزل عزاملی نشزان داد کزه از بهره گرفته ش

ی اصلی شناسایی شدند. بزر ایزن اسزاا، مولفزه هزای دانزش، مولفه 18شاخ  )گویه( موجود،  120میان 

مهارت، نگرش به عنوان عوامل تشکیل دهنده و عوامل فردی، عوامل سزازمانی و عوامزل گروهزی بزه عنزوان 

 عوامل موثر شناسایی شدند. 

 .یدرا پژوه کردیرویی، معلمان ابتدا ی،توانمندساز یدی:کل واژگان

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 


