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ARTICLE INFO  ABSTRACT 

Article Type 
Analytical Review 

 Purpose: The present article was conducted with the aim of presenting the 

model of empowerment of teachers in West Azerbaijan province based on 

the Iranian-Islamic model of the document of fundamental transformation of 

education. 

Materials and Methods: In terms of developmental purpose and data type, 

the research method was part of a series of consecutive exploratory research, 

which was both qualitative and quantitative, which was done by the 

foundation data method, and in terms of method, it was a survey description. 

The statistical population in the qualitative part includes a number of experts 

and in the quantitative part includes all male and female school principals of 

West Azerbaijan province who were employed in the academic year 1399, 

whose number was 37,000. In the qualitative part 12 people were targeted by 

snowballs and in the quantitative part 380 people were selected according to 

Krejcie and Morgan table by cluster and random sampling method. The 

research tool was a researcher-made questionnaire. The apparent validity of 

the questionnaires was verified by experts and the content validity was 

verified using CVR forms. The validity of the structure in the form of 

convergent validity was the values of all factor loads above 0.50 and the 

reliability was confirmed by a coefficient of 0.868. 

Findings: The results showed; In the developed model, 6 main factors and 

20 components, including transformation, including: (knowledge of the 

environment, organizational health, responsibility), improvement (skills 

development, development of participatory management, monitoring and 

evaluation), providing a learning environment, including (spreading learning 

culture, providing Educational equipment, financing) Individual 

organizational factors including (personality, organization, motivation) 

Transcendence including (strengthening the governance of the educational 

system, development of organizational communication, belief training, 

emphasis on scientific orientation) Empowerment including (semantics, 

effectiveness, self-efficacy, Sense of competence). 

Conclusion: Also, the obtained model has a suitable structure. 
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  و همکاران  صمدی  علیرضا  2

 1399، بهار 1، شماره 4دوره پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 یالگو یبر مبناالگوی توانمندسازی معلمان استان آذربایجان غربی  ارائه

 بنیادین آموزش و پرورش سند تحول یاسالم یرانیا
 

 ، 1صمدی علیرضا
 اسالمی، آزاد دانشگاه رودهن، واحد آموزشی، مدیریت دکترای دانشجوی
 . ایران رودهن،
 ، 2* رشیدی ذوالفقار
 .)نویسنده مسئول(ایران  ،تهران ،اسالمی آزاد دانشگاه ،رودهن واحد ،استادیار

 ، 3 شهرکی حسن
 .ایران ،تهران ،اسالمی آزاد دانشگاه  ،رودهن واحد ،دانشیار

 
 چکیده

 یغرب جانیمعلمان استان آذربا یتوانمندساز یارائه الگو: مقاله حاضر با هدف هدف
  .انجام شد آموزش و پرورش نیادیسند تحول بن یاسالم یرانیا یالگو یبر مبنا

: روش تحقیق به لحاظ هدف توسعه ای و از نظرنوع داده ها جزء مواد و روش ها
تحقیقات آمیخته اکتشافی متوالی  بود که هم کیفی و هم کمی بود که به روش داده 

، توصیفی از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری در بخش بنیاد انجام شد و از حیث روش
کیفی شامل تعدادی از خبرگان و در بخش کمی شامل کلیه مدیران زن و مرد مدارس 

مشغول به خدمت بودند، که تعداد 1399استان آذربایجان غربی که در سال تحصیلی
بخش  نفر به روش هدفمند گلوله برفی و در 12نفربود.در بخش کیفی  37000آنها

نفر طبق جدول کرجسی و مورگان به روش خوشه ای و تصادفی  380کمی تعداد 
ا هانتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته بود. روایی ظاهری پرسشنامه

مورد بررسی و  CVRهای توسط خبرگان تأیید و روایی محتوایی با کمک فرم
مقادیر تمام بارهای عاملی باالی  تأیید شد. روایی سازه نیز، در قالب روایی همگرا

 .تایید شد 868/0بود و پایایی نیز با ضریب  50/0
مولفه شامل تحول  20عامل اصلی و  6نتایج نشان داد؛ در مدل تدوین شده یافته ها: 

خواهی شامل: )شناخت محیط، سالمت سازمانی، مسئولیت پذیری( بهسازی شامل) 
،نظارت و ارزیابی(فراهم آوردن زمینه مهارت افزایی، توسعه مدیریت مشارکتی

یادگیری شامل) اشاعه فرهنگ یادگیری، تأمین تجهیزات آموزشی، تأمین امکانات 
مالی( عوامل فردی سازمانی شامل )شخصیتی، سازمانی، انگیزشی( متعالی سازی شامل) 
تقویت شان حاکمیتی نظام آموزشی، توسعه ارتباطات سازمانی، تربیت اعتقادی، 

 موثر بودن، خودکارآمدی، بر علمی گرایی(توانمندسازی شامل )معناگرایی، تأکید

 احساس شایستگی( است. 
 : همچنین مدل بدست آمده دارای ساختار مناسبی است. نتیجه گیری

 

 تحول پرورش، و آموزش بنیادین تحول سند معلمان، توانمندسازی مدل :ها دواژهیکل
 .سازی متعالی خواهی،

 
 11/01/1399تاریخ دریافت: 
 20/03/1399 تاریخ پذیرش:

 :نویسنده مسئولz.rashidi76@gmail.com 

_________________________________ 
1. Empowerment 
2 . Knowledge 
3 . Comments 

 مقدمه
ترین ترین و تعیین کنندهمحوری از یکی بالقوه طور به پرورش و آموزش نظام

آید. نهاد آموزش و پرورش نهادهای اجتماعی در تحقق توسعه کشورها به حساب می
ای ترین نهادهترین و پرچالشاجتماعی و اقتصادی یکی از قدیمیهای در بین سیستم

های اجتماعی که امروزه توجه بشریت را به جامعه بشری است و بسیاری از آسیب
ناتوانی همین نهاد است. در دنیای پیچیدة  و شکست از است، ناشی نموده خود جلب

 متغیر، محیط و امروز ادارة بهینة آموزش و پرورش به سبب سرعت تغییرات

های فراوان مسیر، با چالش در همچنین وجود موانع متعدد منابع انسانی توانا و کمبود
 (.1روبرو کرده است )

 1های مدیریت منابع انسانی، توانمندسازیترین روشدر این راستا یکی از اثربخش
سانی و نعنوان یکی از ابزارهای سودمند ارتقاء کیفی منابع اآنهاست. توانمندسازی به

گردد. به منظور کسب موفقیت در محیط در حال افزایش اثربخشی سازمانی تلقی می
و  4، انرژی3، نظرات2تغییر کسب و کار امروزی، آموزش و پرورش به دانش

کلیة کارکنان، اعم از معلمان تا مدیران نیازمندند. جهت تحقق این امر،  5خالقیت
آموزش و پرورش از طریق توانمندسازی معلمان به منظور تشویق آنها به ابتکار عمل 
بدون اعمال فشار، ارج نهادن به منافع جمعی سازمان با کمترین نظارت و انجام وظیفه 

هایی است ایند. توانمند سازی یکی از نگرشبه عنوان مالکان سازمان، اقدام می نم
بینی دوباره شکل خواهد دارد. نقطه که آموزش و پرورش را برای آینده قابل پیش

آغاز برای استفاده بیشتر از ایده توانمندسازی، عبارت از شناخت صحیح و مفهوم 
 (.2بخشیدن به آن است، به امید اینکه توان بالقوه به فعلیت برسد )

که  برخوردارند زیادی نهفتة نیروهای انگیزه و استعداد، معلمان از دیگر بیانی به
 از استفاده واسطة بالقوه به و نهفته نیروهای این کارگیری به جهت در تالش

 شکوفایی و رشد 7موجب مطلوب الگوهای مدیریتی و 6توانمندسازی راهبردهای

 (.3شد ) آموزش و پرورش خواهد بهروری ارتقای و در عملکرد
پرورش با این مضمون که چرا این؟  و آموزش به تحوالت( 4کراتزر ) در این راستا

تواند  که تحول نمی ،است کرده چرا حاال؟ به نقش معلمان در تحول آموزشی اشاره
علمان م در سطح جزء و فرد اتفاق بیفتد بلکه تحول در قالب تیمی اتفاق میافتد و

 (.4)پرورش هستند و اری آموزشبزرگترین و قدرتمندترین تیم ک
پیروزی انقالب اسالمی، مطالبه تحول در بنیاد نظام آموزشی ایران را در این زمینه 

مطرح کرد. اول پس از پیروزی انقالب از سوی کارشناسان برای رفع اشـکاالت 
نظـام آموزشـی ارائـه شـد و رهبر انقالب اسالمی نیز بر تحول آن تاکید نمودند. 

عمل نیز کوشش بسیاری برای اصالح و بهبود برنامه ها و شرایط نظام  در عرصه
اما همچنان دغدغه اسالمی کردن نظام آموزشی و اصالح  ،انجام شده است

زیرسـاختی آن مـورد تقاضـای رهبـر و نهادهای تصمیم گیرنده نظام جمهوری 
آموزش و  اسالمی است و تالشی هشـت سـاله بـرای تهیـه سـند تحـول بنیـادین

 (.5پرورش و تصویب آن شاهد این مدعاست )
ای، با  های حرفه معلمان برای دستیابی به شایستگی و توانمند کردن آماده کردن

 ،تحول بنیادین. سند ندشمنطبق باباید اندازی از آینده  درکی از اکنون و داشتن چشم
نیاز به اتخاذ  داوم در سطح ملی و جهانی،مهمه تعامالت اجتماعی و تغییرات  با

تدابیری  جدی دارد و نیازهای معلمان در چنین شرایطی باید شناخته شود. به اعتقاد 
ن توا گیرند، چگونه می می محققان، معلمان نیاز دارند که بدانند چگونه افراد یاد

آموزش شناسی را با  های دانش توان جنبه به طور مؤثر آموزش داد، چگونه می
وان ت اجتماعی  برای  یادگیری  ترکیب  کرد،  چگونه  می  زمینه زبان، فرهنگ و

پرورش روح و جان  توان راههایی  برای به فرد روح و جرأت بخشید و چگونه می
ای برای ساخت ومدیریت  آموزش و مهارتهای ویژه، یافت. معلمان نیاز دارند

ژی بهره برند، وبیابند، به خوبی ارتباط برقرار کنند، از تکنول فعالیتهای مؤثر کالس
 (.6)درفعالیتهای یادگیری تأمل کنند و این فعالیتها را به طور مداوم توسعه بخشند 

الگوی مطلوب توانمندسازی معلمان نظر به اینکه یافته های پژوهشی در ارتباط با 
دارد و در زمان آغاز نوجود  مبتنی بر سندتحول بنیادین آموزش و پروش بطور خاص

العات مربوط به منابع انسانی از طریق نظر سنجی از سطوح این پژوهش، در مط
سرگروه های آموزشی، مدیران مدارس، کارشناسان ستادی، اعضای هیات مختلف 

، مدل مفهومی که به کشف و تبیین علمی دانشگاه فرهنگیان و خبرگان این حوزه

4 . Energy 
5 . Creativity 
6 . Empowerment Strategies 
7 . Optimal Management Patterns  [
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 3   .. یالگو یبر مبنا یغرب جانیمعلمان استان آذربا یتوانمندساز یارائه الگو  
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ازد، داز طریق نظر سنجی با رویکرد کاوشی و استقرایی بپر توانمندسازیفرآیند 
موجود نبود و مطالعات موجود در داخل و خارج از کشور صرفاً به شناسایی ابعادی 

ا و در برخی دیگر صرف توانمندسازیاز این پدیده با تبیین برخی از عوامل موثر بر 
به نگرش سنجی از صاحبنظران بسنده کرده است. بنابراین، با توجه به این شکاف 

ول توجه سندتحموزشی در کشور، نقش انکار ناپذیر مطالعاتی در مطالعات مدیریت آ
برنامه محوری و ضرورت و  کرد بطوری که ، اشارهبنیادین به توانمندسازی معلمان

در سند تحول بنیادین آموزش توانمندسازی معلمان اهمیت طراحی و اجرای الگوی 
زی توانمندسا( و از آنجا که اجرای برنامه های 3-22و  1-22و پرورش )راهکار

با  و برگزاری دوره های ضمن خدمت در پردیس های دانشگاه فرهنگیان معلمان
ضعف همراه است، برای باال بردن اثربخشی و کارآیی و موفقیت و دستاوردهای 

 مبتنی بر سندتحول بنیادین آموزش و پروش مثبت ، طراحی الگویی جامع و کامل
 باشد ضروری به نظر میرسد مانتوانمندسازی معلکه بتواند مبنایی جهت فعالیتهای 

 لذا پژوهش حاضر درصدد است تا به این سواالت اصلی به شیوه علمی پاسخ دهد؛
های توانمندسازی معلمان بر مبنای سند تحول بنیادین آموزش مولفه ها و شاخص -1

 و پرورش چه می باشد؟
ن بنیادی مدل توانمندسازی معلمان استان آذربایجان غربی بر مبنای سند تحول -2

 آموزش و پرورش چگونه است؟
 درجه تناسب مدل ارائه شده چگونه است؟ -3

، با 8ترین منبع مزیت رقابتی در سازمان ها، کارکنان متعهدکالینر معتقد است مهم
ها، بهترین راهبرد همین دلیل برای بیشتر سازمانهستند. به 9انگیزه و وظیفه شناس

 (. 7ها توانمندسازی کارکنان است )حل این چالش
« انجام توانایى» معناى به نیز توان و بوده 10توان یا قدرت توانمندسازى، واژه ریشه
 باید اول وهله در توسعه، بستر در توانمندسازى مفهوم درك براى بنابراین،. است

 وجود جا همه در قدرت اینکه باوجود. کرد بررسى را قدرت طبیعت و یتماه

 استفاده مورد بستر به بسته آن معناى و ندارد وجود آن از فراگیر معنایى ولى دارد
 (.8) باشد متفاوت تواندمى

ای، با درکی از آنچه های حرفهآماده کردن معلمان برای دستیابی به توانمندی
چشم اندازی از آینده و در نظر گرفتن تغییرات مداوم در سطح گذرد و داشتن می

ملی و جهانی، نیاز به اتخاذ تدابیری جدی دارد و در چنین شرایطی نیازهای معلمان 
تر شده است. توجه های اخیر، تلقی از نقش معلمان متفاوتباید شناخته شود. در سال

(، 6نقشه شناختی از دانش ) (، توجه به آموزش یکپارچه و خلق6به کیفیت تدریس )
شناسی با زبان فرهنگ و زمینه اجتماعی برای یادگیری های آموزشترکیب جنبه

(، 10(، شایستگی تربیت چند فرهنگی  )9(، توجه به نقش هنری آموزش و معلمی )6)
های (، مفهوم پیوسته در مورد شایستگی11های عملی موضوعی فنی )کسب شایستگی

شود. از سوی دیگر، نقش معلمان در دوره معلمی را یادآور می مورد انتظار برای
های منحصر به فردی دارد و مراقبت کودکان در این دوره حایز اهمیت ابتدایی ویژگی

( ویژگی آموزش در این دوره را عمل 13ای که فنسترماخر )(؛ به گونه12است )
اسب لزم برقراری تعامل منآمیخته با عشق نام نهاده است. پذیرفتن چنین دیدگاهی مست

با کودکان و لذت بردن از حرفه معلمی است؛ معلمی که عالوه بر 
 شناسی )پداگوژی(، طریق پرورش روح و جان را نیز بیاموزد.آموزشدانش

های بهسازی در تعلیم های مورد انتظار برای معلمی، جنبشتحول در مفهوم توانمندی
مهوری اسالمی ایران نیز از این تحوالت به دور و تربیت را پدید آورده است. نظام ج

نمانده است. سند تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش جمهوری اسالمی ایران، یکی 
های شود.در گزارش تلفیق یافتهاز اسناد معتبر در نظام جمهوری اسالمی محسوب می

ژه مطالعات نظری طرح سند بنیادین آموزش و پرورش، هشتاد و شش بار از وا
آموزان استفاده شده است. به عبارت دیگر، مأموریت توانمندی برای معلمان و دانش

آموزان برای رسیدن به های پایه دانشنهاد آموزش و پرورش تأکید بر شایستگی
آموز شایسته (. معلم شایسته، دانش10مراتبی از حیات طیبه است )سند تحول بنیادین: 

های مهم این سند هستند. در سند و مبانی و مدرسه صالح یا شایسته برخی از کلیدواژه
های حرفه معلمی، تعریف جامع و تحول بنیادین، با وجود تأکید بر کسب توانمندی

ها نشده است. اما این سند، چارچوبی برای مشخصی از ماهیت و نوع این شایستگی
تعیین این توانمندیها با توجه به فلسفه اسالمی مشخص کرده است و آنچه مشخص 

_________________________________ 
8 . Committed 
9 . Motivated & Conscientious 
10 . Power 
11Content Knowledge (CK)  

بر اساس مبانی نظری فلسفه تربیت اسالمی قابل تعریف  است این است که توانمندیها
، 1393هستند. با این تعبیر از توانمندی های حرفه معلمی، دانشگاه فرهنگیان در سال 

مختلف این دانشگاه بر اساس سند تحول بنیادین  هایبه بازنگری برنامه درسی رشته
پرداخته است. در طراحی کالن برنامه درسی تربیت معلم بیان شده است که پیگیری 
اهداف عملیاتی مطرح در سند تحول و عمل بر اساس راهکار یازدهم، الزاماتی دارد 

رنامه الن باست. در طرح ک« های درسی تربیت معلمبازنگری برنامه»که یکی از آنها 
که در تولید برنامه درسی تربیت معلم  -های کلیدیدرسی تربیت معلم، شایستگی

چنین تعیین شده است: توانمندیهای معطوف به دانش  -دارای نقش کلیدی هستند
؛ 12)شایستگی تخصص رشته(؛ توانمندیهای معطوف به دانش تربیتی 11موضوعی
های معطوف به دانش و شایستگی 13موضوعی -های معطوف به عمل تربیتیشایستگی

 (.9) 14عمومی
های اثربخشی و کارآمدی نظام تعلیم و تربیت به دانش، تخصص، توانایی و مهارت

منابع انسانی و به ویژه معلمان مدارس بستگی دارد. هر چه معلمان مدارس از 
شایستگی و توانمندی بیشتری برخوردار باشند، سهم و نقش بیشتر و مؤثرتری در 

قا و دستیابی نظام تعلیم و تربیت به اهداف آن خواهند داشت. امروزه معلمان ارت
شود و این سؤال کارآمد و اثربخش در آموزش و پرورش چالش مهمی محسوب می

آید که آیا معلمان در آموزش و پرورش با تحوالت جامعه و نیازهای آن پیش می
آمد و اثربخش است؟ بر همخوانی دارد یا به طور خاص مدیریت آموزشگاهی کار

مبنای اهداف نظام آموزش و پرورش ایران مندرج در سند تحول بنیادین آموزش و 
بیتی های ترپرورش، مدرسه کانون تعلیم و تربیت رسمی عمومی و محل کسب تجربه

ترین بخش نظام تعلیم و تربیت در تحقق اهداف تعلیم و برشمرده است. مدرسه مهم
ترین نقش را دارد. معلمان مدرسه در مقام راهبر آموزشی همتربیت و توسعه کشور م

ای در مدرسه و نیل به اهداف تعلیم و تربیت و تربیتی دارای نقش و اهمیتی ویژه
 (.14دارد)

ترین سازمان در آموزش و پرورش است و توان گفت مدرسه مهمبا این مقدمه می
ایسته و توانمند، هدفی دست دست یافتن به مدارس موفق و کارآمد بدون معلمانی ش

نیافتنی و دور از واقع است. بنابراین توجه به بکارگیری و تربیت معلمانی شایسته و 
ترین اقدامات برای اصالح نظام مدیریت آموزش و پرورش است. کارآمد از ضروری

ضرورت به کارگیری معلمان شایسته و استقرار نظام شایسته ساالری در اسناد مختلف 
ه سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و نقشه جامع علمی کشور مورد تأکید از جمل

( 6(، از راهبرد کالن شماره )45و تصریح قرار گرفته است. در راهبرد ملی شماره )
ساالری و طراحی ساز و کارهایی نقشه جامع علمی کشور  بر استقرار نظام شایسته

ی آموزش و پرورش تأکید شده هاپذیری و پاسخگویی در مدیریتبرای مسئولیت
( سند تحول بنیادین )شورای عالی 13و در راهبرد کالن ) 3-2است. در راهکار 
(، بر اتخاذ تدابیر مناسب برای جذب، تربیت و به کارگیری 1390آموزش و پرورش، 

تقادی، های اعها و توانمندینیروی انسانی شایسته و متعهد و توسعه مستمر شایستگی
ای معلمان مدارس تأکید شده است. بنابراین، آنچه امروز می و حرفهتربیتی، عل

تواند حیات بالنده آموزش و پرورش و جامعه را تضمین کند، وجود معلمانی می
مقتدر و کارآمد و معلمانی شایسته در مدارس است. بدیهی است برای داشتن نظام 

جذب و تربیت کرد و  آموزشی مؤثر و کارآمد در مدارس باید معلمانی شایسته را
شرایط خدمت بالنده و با انگیزه آنها را فراهم ساخت. انجام چنین کاری نیازمند 

است تا بتوان بر مبنای آن « الگوی توانمندسازی»چارچوبی جامع و کامل با عنوان 
های منابع انسانی برای معلمان مدارس اقدام کرد. بر اساس الگو برای طراحی زیر نظام

شده، طراحی نظام شایستگی مدیران مدارس بر مبنای اسناد باالدستی مطالب ذکر 
جدید و دیگر اقتضائات، نیازها و انتظارات جامعه، امری مهم در بهبود کیفیت 
آموزش و پرورش است؛ بنابراین هدف اصلی این پزوهش، طراحی الگوی شایستگی 

ه اساس آن افراد شایستترین اسناد باالدستی است تا بر مدیران مدارس بر مبنای مهم
 (.14های آنان تقویت شود)برای مدیریت مدارس انتخاب شده و شایستگی

های ها و مؤلفهشناسایی شاخص»( پژوهشی تحت عنوان 15مسکین نواز و همکاران)
های فروش بیمه و تبیین این عوامل در تأثیرگذار بر توانمندسازی مدیران نمایندگی

ر این مطالعه به روش ترکیبی اکتشافی از هر دو رهیافت انجام دادند. د« قالب الگو
 با ابتدا منظور، بدین .شود ارائه و تدوین نهایی الگوی تا شد کمی و کیفی استفاده

12 Pedagogical Knowledge (PK) 
13 Pedagogical Content Knowledge (PCK) 
14 General Knowledge (GK) 
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  و همکاران  صمدی  علیرضا  4

 1399، بهار 1، شماره 4دوره پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 توانمندسازی مفهوم با مرتبط اولیه هایشاخص و نظری، مؤلفه ها مطالعات انجام

خبرگان روی هر یک از نهایی گروه  توافق ادامه، در تا شد تعیین و آوری جمع
شود. روایی و  حاصل کندال توافق ضریب و دلفی شدة آنها از طریق روش اصالح

عاملی و آلفای کرونباخ صورت گرفت.  تحلیل وسیلة به پیشنهادی الگوی پایایی
 نتایج مطالعة حاضر نشان داد که الگوی نهایی توانمندسازی مدیران نمایندگیهای

 مؤثربودن، اند از: احساسکه عبارت است شده شکیلت مؤلفه پنج از بیمه فروش

معناداربودن. معادالت ساختاری مبین  و خوداثربخشی، شایستگی، نفس، به اعتماد
 اعتماد و مؤثربودن احساس درصد، دو مؤلفة 95این مهم بود که در سطح اطمینان 

 بنابرایندارند.  بیمه صنعت در بیشترین ارتباط را با مقولة توانمندسازی نفس به

 نفس، به ایجاد احساس مؤثر بودن، اعتماد طریق از توانندبیمه می نمایندگیهای

 سمت مستمر به تغییرات با رویارویی در معناداربودن و خوداثربخشی، شایستگی،

 حفظ و ایجاد برای نمایندگیها این در باید کنند. همچنین توانمندسازی حرکت

 شود. مبادرت مؤثر بودن ساحسا مدیران، به ترویج توانمندیهای
 معلمان داد، نشان "مهارتهای حرفه ای معلمان"(در پژوهشی با عنوان  16 ) بالکار

 مدیریت و راهنمایی مواد، توسعة آموزشی و فناوریهای حوزة در بیشتر آموزش به

 مدیریت استرس، و کنترل» مانند شخصی توسعة همچنین، دارند. نیاز کالس

 به نیاز معلمان که هستند مواردی از « مسئله حل روشهای و ارتباطی مهارتهای

 دارند. آموزش آنها
 

 ها مواد و روش
روش تحقیق به لحاظ هدف توسعه ای و از نظرنوع داده ها جزء تحقیقات آمیخته 
اکتشافی متوالی بودکه هم کیفی و هم کمی است که به روش داده بنیاد انجام شد و 
از حیث روش، توصیفی از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری در بخش کیفی شامل 

ان زن و مرد مدارس استان تعدادی از خبرگان و در بخش کمی شامل کلیه مدیر
مشغول به خدمت بودند، که تعداد 1399آذربایجان غربی که در سال تحصیلی

نفر به روش هدفمند گلوله برفی و در بخش  12نفربود. در بخش کیفی  37000آنها

نفر طبق جدول کرجسی و مورگان به روش خوشه ای و تصادفی  380کمی تعداد 
پرسشنامه محقق ساخته بود که  در بخش کیفی  انتخاب شدند.. ابزار پژوهش شامل

پس از مطالعه عمیق مبانی نظری و پیشینه های تحقیق ابتدا سواالت مصاحبه تدوین 
شونده حضور یافته و های الزم در محل کار مصاحبهو  پژوهشگر پس از هماهنگی

 شونده مکالمات مصاحبه راصوت و با کسب اجازه از مصاحبهبا استفاده از ضبط
 مصاحبه صورتضبط کرد تا کدها را استخراج کند و البته این عمل بعد از هر بار 

 ها به وسیله کدگذاری)کدگذاری باز،انتخابی. در بخش کمی نیز نتایج مصاحبهگرفت
و محوری متون مصاحبه( و نیز تحلیل عاملی تأییدی و اکتشافی طبقه بندی شد. در 

عیت شناختی و پرسشنامه محقق ساخته نهایت پرسشنامه از دو بخش اطالعات جم
ای بود. روایی پرسشنامه در بعد گزینه 10گویه با طیف  107تشکیل شد که شامل 

کمی از روایی ظاهری، محتوایی و سازه استفاده شد و در بعد سازه از همگرا و واگرا 
به کمک نرم افزار لیزرل استفاده و مورد تأیید قرار گرفت و در بحث کیفی از 

سنجی از افراد خبره استفاده و مورد تأیید قرار گرفت و در بحث پایایی،  آلفای نظر
تایید شد. سپس داده ها از طریق آمار توصیفی و  868/0کرونباخ آن با ضریب 

 استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

 

 ها یافته

های توانمندسازی معلمان بر مبنای سند تحول بنیادین سؤال اول : مولفه ها و شاخص
آموزش و پرورش چه می باشد؟ با استفاده از روش داده بنیاد و تحلیل سواالت 

افزار مصاحبه با خبرگان و کدگذاری باز، محوری و انتخابی با استفاده از نرم
MAXQDAوتحلیل، حول محور هدف اصلی قرار های حاصل از تجزیه، یافته

فت و با پیوند دادن کدها )کدگذاری باز(، مفاهیم )کدگذاری محوری( مشخص گر
شاخص  107شد.نتایج حاصل از تحلیل سواالت مصاحبه نشان می دهد که از میان 

مولفه فرعی قابل شناسایی است، که در اینجا به  20بعد اصلی و  6)گویه( موجود، 
 آنها اشاره می شود؛

 
 

 های شناسایی شده توانمندسازی معلمان بر مبنای سند تحول بنیادین آموزش و پرورشخالصه ای از ابعاد و مولفه. 1 جدول
 تعداد گویه متغیر/ مؤلفه تعداد گویه بعد سازه

ش
ش و پرور

توانمندسازی معلمان بر مبنای سند تحول بنیادین آموز
 14 خواهیتحول  

 6 شناخت محیط
 4 سالمت سازمانی
 4 مسئولیت پذیری

 22 بهسازی
 9 مهارت افزایی

 6 توسعه مدیریت مشارکتی
 7 نظارت و ارزیابی

 11 فراهم آوردن زمینه یادگیری
 4 اشاعه فرهنگ یادگیری
 4 تامین تجهیزات آموزشی

 3 تامین امکانات مالی

 22 سازمانی -عوامل فردی 
 5 شخصیتی
 9 سازمانی
 8 انگیزشی

 13 متعالی سازی

 3 تقویت شان حاکمیتی نظام آموزشی
 3 توسعه ارتباطات سازمانی

 3 تربیت اعتقادی
 4 تاکید بر علمی گرایی

 25 توانمندسازی

 4 معناداری
 4 موثر بودن 

 8 خودکارآمدی
 9 احساس شایستگی

ســوال دوم: مدل توانمندســازی معلمان اســتان آذربایجان غربی بر مبنای ســند تحول 
 بنیادین آموزش و پرورش چگونه است؟

برای پاســخ به این ســوال از آزمون تحلیل عاملی تأییدی و مدل معادالت ســاختاری 
شناسایی شده مورد تحلیل عاملی تائیدی قرار می گیرد  استفاده شد.هر یک از عوامل

و نتایج هر عامل جداگانه در جداول  زیر به صورت خالصه ارائه شده است.
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 5   .. یالگو یبر مبنا یغرب جانیمعلمان استان آذربا یتوانمندساز یارائه الگو  

 

Journal of Islamic Life Style Centeredon Health Volume 4, Issue 1, Spring 2020 

بر مبنای سند تحول بنیادین  معلمانمعناداری بارهای عاملی توانمندسازی . 2جدول 
 آموزش و پرورش

 معناداری بارعاملی مولفه ردیف
 می باشد 961/0 شناخت محیط 1
 می باشد 950/0 سالمت سازمانی 2
 نمی باشد 527/0 مسئولیت پذیری 3
 نمی باشد 558/0 مهارت افزایی 4
 می باشد 951/0 توسعه مدیریت مشارکتی 5
 می باشد 940/0 نظارت و ارزیابی 6
 می باشد 941/0 اشاعه فرهنگ یادگیری 7
 می باشد 943/0 تامین تجهیزات آموزشی 8
 می باشد 888/0 تامین امکانات مالی 9

 می باشد 984/0 شخصیتی 10
 می باشد 974/0 سازمانی 11

 می باشد 945/0 انگیزشی 12
 می باشد 910/0 تقویت شان حاکمیتی نظام آموزشی 13
 می باشد 920/0 توسعه ارتباطات سازمانی 14
 می باشد 716/0 تربیت اعتقادی 15
 می باشد 893/0 تاکید بر علمی گرایی 16
 نمی باشد 529/0 معناداری 17
 می باشد 866/0 موثر بودن 18
 می باشد 720/0 خودکارآمدی 19
 می باشد 626/0 احساس شایستگی 20

مولفه دارای بارعاملی کمتر  3با توجه به داده های جدول فوق مشاهده می شود که 
کنار می روند و در جدول بعد می باشند بنابراین مولفه های یادشده از مدل  60/0از 

 الویت بندی می شوند.
 
 

 
 تحول سند مبنای بر معلمان توانمندسازی بر موثر عوامل  بندی الویت .3 جدول

 پرورش و آموزش بنیادین
 بارعاملی مولفه ردیف

 984/0 شخصیتی 1
 974/0 سازمانی 2
 961/0 شناخت محیط 3
 951/0 مدیریت مشارکتیتوسعه  4
 950/0 سالمت سازمانی 5
 945/0 انگیزشی 6
 943/0 تامین تجهیزات آموزشی 7

 941/0 اشاعه فرهنگ یادگیری 8
 940/0 نظارت و ارزیابی 9

 920/0 توسعه ارتباطات سازمانی 10
 910/0 تقویت شان حاکمیتی نظام آموزشی 11
 893/0 تاکید بر علمی گرایی 12
 888/0 تامین امکانات مالی 13
 866/0 موثر بودن 14
 720/0 خودکارآمدی 15
 716/0 تربیت اعتقادی 16
 626/0 احساس شایستگی 17

 
 

 پرورش مدل تحلیل عاملی تاییدی توانمندسازی معلمان بر مبنای سند تحول بنیادین آموزش و. 1نمودار

پس از شناسایی ابعاد و مولفه های تاثیرگذار بر توانمندسازی معلمان بر مبنای سند 
تحول بنیادین آموزش و پرورش بر اساس نظریه گراندد تئوری )داده بنیاد( تعدادی 

ردید گبعد و مولفه از نتایج مصاحبه با خبرگان برمنای مسیر راه پارادایمی شناسایی 
،سپس ابعاد و مولفه های شناسایی شده در قالب یک پرسشنامه در اختیار جامعه 
کمی تحقیق جهت تعمیم پذیری مدل اولیه شناسایی شده قرار گرفت . داده های 

شدند و  Smart-Plsو  SPSSگردآوری شده جهت تحلیل وارد نرم افزارهای
 3ایج تحلیل عاملی موید حذف تحلیل عاملی تائیدی بر روی آنها اجرا گردید که نت

مولفه مدل نهایی  3مولفه از مدل اولیه شناسایی شده بود که پس از حذف آن 
توانمندسازی معلمان بر مبنای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به شرح ذیل 

 ترسیم گردید.
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 مبنای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش: مدل نهایی توانمندسازی معلمان بر 2نمودار 

 
 سوال سوم: درجه تناسب مدل مفهومی ارائه شده چگونه است؟

 

های برازش مدل توانمندسازی معلمان بر مبنای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش: شاخص4جدول
 های برازندگیشاخص ابعاد ردیف

 مطلق / نسبی
 ییمدل نها

 برازش شده
 نتیجه معیار ارزیابی

 مناسب 5کوچکتر یا مساوی  Chi – square/df 84/412 تحول خواهی 1
 RMSEA 068/0  1/0کمتر از 

SRMR 071/0  08/0کمتر از 
GFI 92/0  9/0حداقل 
NDI 93/0  9/0حداقل 
CDI 92/0  9/0حداقل 

 مناسب 5کوچکتر یا مساوی  Chi – square/df 47/93 بهسازی 2
 RMSEA 071/0  1/0کمتر از 

SRMR 058/0  08/0کمتر از 
GFI 90/0  9/0حداقل 
NDI 90/0  9/0حداقل 
CDI 91/0  9/0حداقل 

 مناسب 5مساوی کوچکتر یا  Chi – square/df 24/114 فراهم آوردن زمینه یادگیری 3
 RMSEA 086/0  1/0کمتر از 

SRMR 058/0  08/0کمتر از 
GFI 92/0  9/0حداقل 
NDI 93/0  9/0حداقل 
CDI 92/0  9/0حداقل 

توان نتیجه گرفت که مدل توانمندسازی معلمان بر مبنای می 4با توجه به جدول 
 آموزش و پرورش دارای ساختار مناسبی است.سند تحول بنیادین 

برای پاسخ به سؤال سوم: یافته ها نشان داد که آماره های برازش در سطح قابل قبلی 
 تواند داشته باشد باتوان نتیجه گرفت مدل برازندگی حداقلی را میقرار دارند و می

( RMSEA) بیتقراین وجود با توجه به مقدار جذر برآورد واریانس خطای 
و  094/0،  085/0،  086/0،  071/0،  068/0برای هر بعد که به ترتیب برابر با 

کوچکتر می باشد و  همچنین با توجه به جذر شاخص  10/0است و از  085/0
 058/0،  071/0که به ترتیب برابر با  (SRMRها )ریشه میانگین مجذور مانده

 تواننیز کوچکتر می باشند می 08/0است و از  067/0و  071/0،  077/0،  058/0، 
ی های برازندگنتیجه گرفت خطای مدل زیاد نیست. همچنین با توجه به سایر شاخص

و در مقایسه با CDI  وChi – square ، GFI، NDIمطلق/ نسبی مانند 
توان نتیجه گرفت مدل های دارای برازندگی مناسب، میمقادیر متعارف برای مدل

بنای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش دارای ساختار توانمندسازی معلمان بر م
 مناسبی است.

 
 نتیجه گیری

در پاسخ به سؤال اول با استفاده از روش داده بنیاد و تحلیل سواالت مصاحبه با 
، MAXQDAافزار خبرگان و کدگذاری باز، محوری و انتخابی با استفاده از نرم

ر هدف اصلی قرار گرفت و با پیوند وتحلیل، حول محوهای حاصل از تجزیهیافته
دادن کدها )کدگذاری باز(، مفاهیم )کدگذاری محوری( مشخص شد. نتایج حاصل 

شاخص )گویه( موجود،  108از تحلیل سواالت مصاحبه نشان می دهد که از میان 
مولفه فرعی شامل تحول خواهی شامل: )شناخت محیط، سالمت  20بعد اصلی و  6

یری(بهسازی شامل: )مهارت افزایی، توسعه مدیریت سازمانی، مسئولیت پذ
مشارکتی،نظارت و ارزیابی(فراهم آوردن زمینه یادگیری شامل: )اشاعه فرهنگ 
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 7   .. یالگو یبر مبنا یغرب جانیمعلمان استان آذربا یتوانمندساز یارائه الگو  
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یادگیری، تأمین تجهیزات آموزشی، تأمین امکانات مالی(عوامل فردی سازمانی شامل: 
 )شخصیتی، سازمانی، انگیزشی(متعالی سازی شامل: )تقویت شان حاکمیتی نظام
آموزشی، توسعه ارتباطات سازمانی، تربیت اعتقادی، تأکید بر علمی گرایی( 
توانمندسازی شامل: )معناگرایی،موثر بودن، خودکارآمدی،احساس شایستگی( 

 شناسایی شد. 

( همسو است. در تبیین 17در راستای عامل تحول خواهی، با یافته پژوهش  محمدی )
که  معلمان به عنوان راهبر کارآمد و یکی از این یافته می توان چنین استدالل کرد 

عناصر اصلی تحقق مأموریت آموزش و پرورش، نقش و جایگاه فوق العاده دارد. در 
سند تحول بنیادین نیز معلم، مومن، خالق، متعهد، منعطف، فکور، آینده نگر، 
مشارکت پذیر و راهبر تربیتی است که مسئولیت تأمین و توسعه محیط یادگیری 

ی شکوفایی فطری دانش آموزان، خلق موقعیت های تربیتی و آموزشی، انطباق یا برا
تدوین، اجرا و ارزشیابی برنامه های درسی و تربیتی مدرسه را به عهده دارد، مسلما 

و نیز با بررسی تحوالت جهانی و انطباق   معلم با استفاده از راهبردهای توانمندسازی
تحوالت و تغییر نیازهای آموزشی روبرو شود. در با شرایط، راحت تر می تواند با 

( همسو است. در تبیین 18راستای مولفه، شناخت محیط، با یافته پژوهش بختیاری )
ای هاین یافته می توان گفت که معلمان مدارس به عنوان رهبران آموزشی باید آگاهی

ن شرایط کنند داشته باشند. ایالزم در زمینه شرایط محیطی که در آن خدمت می
عبارتند از ویژگیهای امکانات و تسهیالت مدرسه، سالمتی و امنیت محیط، فرصت 
سازی جهت مشارکت دانش آموزان، روحیه دانش آموزان، ارتباطات کارکنان 
مدرسه، معلمان و دانش آموزان. حال اگر معلمان از شرایط محیطی مدارس شناخت 

کردن چالش های موجود دارند و و اطالعات کافی داشته باشند، سعی در برطرف 
مسلما در جو سالم ،به طور مثبت روی عناصر آموزشی تأثیر عمیقی دارند.در راستای 
مولفه سالمت سازمانی، یافته ای در خصوص رد، یا تأیید این یافته، یافت نشد. در 
تبیین این یافته می توان چنین استدالل کرد که نقش مدیریت مدرسه به عنوان عامل 

ی ایجاد و ارتقاء سطح سالمت در مدارس، حائز اهمیت ویژه است. در راستای اصل
( 19 ) متین عسکری و مولفه مسئولیت پذیری، این یافته، با یافته پژوهش های کیانی

ه ب همسو است. در تبیین این یافته می توان گفت که معلمان توانمند ( 20 ) و  بیتس
 معلمان در نهایت دهند. طور مستمر یاد می گیرند و مهارت های خود را افزایش می

یستم س نه تنها در مقابل کار خود احساس مسئولیت می کنند، بلکه نسبت به کل
. در راستای مولفه بهسازی، با یافته پژوهش نیز احساس مسئولیت می کنند آموزشی

. در تبیین این یافته می توان چنین ( هماهنگ است21علی محمدی و همکاران )
استدالل کرد که امروزه آموزش و بهسازی یک استراتژی کلیدی جهت سازگاری 
مثبت با شرایط در حال تغییر و ضمنا به عنوان یک مزیت رقابتی برای سیستم 
اموزشی قلمداد می شود.به طور کلی امروزه یکی از فاکتورهای مهم در توانمندسازی 

زش مستمر و همگام با تکنولوژی است. مسلما مدیری که دائم در حال معلمان، آمو
آموزش و یادگیری فنون مختلف برای پیشرفت سیستم آموزشی باشد، می توان گفت 
به طور قطعی موفق و توانمند خواهد بود. در زمینه مولفه مهارت افزایی، این یافته، 

(، همسو 23ی و همکاران)(، کالته سفیر22با یافته پژوهش های موسوی هزاوه )
 بینشى القاء توانمندسازى، از هدف اغلباست. در تبیین این یافته می توان گفت که 

 استعدادهاى کردن شکوفا به تواندمى که است فرآیندى نیز و بوده افراد در مثبت
 زندگى و کار بر بیشتر کنترل براى ها آن طریق بدین تا ، کند کمک افراد بالقوه
 را معلمان که دهد مى ارائه اىشیوه توانمندسازى، بنابراین،. شوند توانمند خود،

 توانمندى و آیند فائق خود توسعه مسیر در موجود مشکالت بر تا سازدمى قادر

. در زمینه مولفه توسعه مدیریت کنند کسب خود امیال تحقق براى بیشترى
 علمانمک، توانمندسازی بدون شمشارکتی، در تبیین این یافته می توان گفت که 

زمانی می توانند  مدارسبدون اجرای برنامه های مدیریت مشارکتی غیر ممکن است. 
سبت ن معلماننسبت به استفاده بهینه از استعدادها و نیروی خالق امیدوار باشند که 

شناخت و  ،و نقش خود در تعیین آن اهداف آموزش و پرورش ابتدایی به اهداف
و برای رسیدن به این اهداف رویکرد مشارکتی را در کل سیستم  آگاهی داشته باشند

و  وتیمورلدر راستای مولفه نظارت و ارزیابی، با یافته پژوهش  آموزشی نهادینه کنند.
(، هماهنگ است. در تبیین این یافته، چنین استدالل می شود که نظارت 24همکاران )

ارتهای کلیدی است که معلمانی که می خواهند به عنوان یک و ارزیابی یکی از مه
کوچ، رهبری مدارس را به سمت توسعه پیش ببرند و توانمند باشند، بکار می برند. 

 در این راستا نظارت و ارزیابی صحیح می تواند روحیه آنها را تقویت کند.

ه ها ست. یافتبرای پاسخ به سؤال سوم پژوهش از شاخصهای برازش استفاده گردیده ا
توان نتیجه گرفت نشان داد که آماره های برازش در سطح قابل قبلی قرار دارند و می

های تواند داشته باشد همچنین با توجه به سایر شاخصمدل برازندگی حداقلی را می
و در CDI  وChi – square ، GFI، NDIبرازندگی مطلق/ نسبی مانند 

توان نتیجه های دارای برازندگی مناسب، میلمقایسه با مقادیر متعارف برای مد
گرفت مدل توانمندسازی معلمان بر مبنای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش دارای 

 ساختار مناسبی است. یافته ای در خصوص تأیید یا رد این یافته، یافت نشد.
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