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كليدواژهها:

چكيده:

توانمندسازی حرفه ای معلمان 
در چشم انداز آینده و ارائة مدل

توانمندسازی منابع انسانی کلید توسعه و پیشرفت سازمان های آموزشی در مواجهه با تغییرات 
جهانی اســت. از معلم به عنوان مهم ترین عامل تغییر در آموزش وپرورش یادشده است. دانشگاه 
فرهنگیان، به عنوان دانشــگاهی نوپا، در تربیت، آماده ســازی و توانمندسازی معلمان، متناسب با 
ارزش های اسالمی و نیازهای جامعه، برای ورود به عرصة تعلیم وتربیت در چشم انداز آینده، نقشی 
اساســی ایفا می کند. هدف اصلی پژوهش ارائة مدل توانمندسازی حرفه ای معلمان در چشم انداز 
آینده است. روش تحقیق از نوع کیفی است. جامعة آماری پژوهش عبارت است از اسناد فرادستی، 
استادان دانشگاه فرهنگیان استان گلستان که از نمونه گیری هدفمند استفاده شده است. داده ها با 
بهره گیری از تحلیل محتوای کیفی از اسناد باالدستی و ابزار مصاحبة نیمه ساختاریافته با 26 نفر از 
استادان جمع آوری شد. بر اساس نتایج حاصله، مدل استخراجی 63 شاخص، 19 مؤلفه و 6 بعد برای 
توانمندسازی حرفه ای معلمان در چشم انداز آینده دارد. ابعاد شامل محتوای برنامة درسی و آموزشی 
)چهار مؤلفه(، سواد دیجیتالی )ســه مؤلفه(، اخالق و بصیرت دینی )سه مؤلفه(، بهسازی کارورزی 
)دو مؤلفه(، ساختار ســازمانی )چهار مؤلفه( و مهارت های حرفه ای معلم )سه مؤلفه(، در دانشگاه 
فرهنگیان شناســایی شدند. ابعاد، مؤلفه ها و شــاخص های حاصل از مدل توانمندسازی حرفه ای 

می تواند زمینه ساز ارتقای کیفی معلمان در چشم انداز آیندة دانشگاه فرهنگیان باشد.

توانمندسازیحرفهای،معلمان،دانشگاهفرهنگيان،دانشجومعلمان،چشماندازآینده،مدل
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 مقدمه
افزايش تغییرات و گســترش مناســبات بین المللی چالش هايی را برای انسان ايجاد کرده است که 
ضرورت به روزرسانی مداوم دانش و دانايی محوری را، به ويژه در نظام تعلیم وتربیت، گوشزد می کند، در 
جامعة دانايی محور، رکن اصلی و اساســی توسعه، نیروی انسانی فرهیخته و خردمند است که در رأس 
آن هــا معلم قرار دارد )نیازآذری، اسماعیلی شــاد و ربیعی، 1390(؛ آن هم معلمی که از قابلیت های الزم 
متناسب با حرفة معلمی برخوردار باشد. منظور از توانمندسازی حرفه ای در اين مطالعه، شامل تالشی 
هماهنگ در محیط آموزشــی، برای افزايش انگیزة ذاتی معلمان است، به طوری که هر معلم، در بهترين 
حالت، مايل به دستیابی به آن است، توانمندسازی، به عنوان يک فرايند، انگیزة درونی معلمان را موجب 
می شود تا بهترين توانايی را کسب و در دنیای مدرن امروز از اهمیت حیاتی برخوردار است )توماس1، 
2017(. توانمندسازی به افراد اجازه می دهد دانش خود را با يکديگر به اشتراک بگذارند و نقش خود 
را برای ارتقای خالقیت در شغل افزايش دهند و در جست وجوی راه های خالقانه برای اصالح خطاها 
و بازسازی فرايندهای کاری باشند )احمد، خرم، اسلم، سامی اوال و باهو2، 2016(. پژوهشگران معتقدند 
توانمندسازی عملکرد شغلی را افزايش دهد و يک گزينة مديريت استراتژيک است که می تواند کارکنان 
را به کار و فعالیت فراتر از حد معمول تشويق کند و توانايی آن ها را برای پاسخ سريع به خواسته های 
مشتری افزايش دهد. مهم تر از همه، توانمندسازی می تواند وابستگی کارکنان را به مشاغل خود افزايش 
دهد )چوی، گاه، آدام و تان3، 2016(. توانمندســازی معلمان، دامنه ای متفاوت از توانمندســازی ساير 
مشارکت کنندگان محیط آموزشی يا کارکنانی که خارج از بخش آموزش فعالیت می کنند، دارد و با توجه 
به میزان توانايی آنان در مشارکت در فرايندهای تصمیم گیری مربوط به يادگیری و تدريس فراگیر مدرسه 

تعريف می شود )بالکار4، 2015(.
اقدامات انجام شــده دربارة توانمندســازی حرفــه ای معلمان5 از تنوع به نســبت زيادی برخوردار 
اســت که به اختصار، به تعدادی از آن ها اشــاره می شــود: محمدی )1395(، »شناسايی عوامل مؤثر بر 
توانمندســازی کارکنان آموزش وپرورش«؛ تقوايی يزدی )1394(، »فناوری اطالعات و توانمندســازی 
کارکنان«؛ باقری کراچی، عباس پور و آقازاده )1391(، »طراحی الگوی شايستگی های دانش آموختگان 
دانشــگاه اسالمی برای خدمت محوری«؛ نیکنامی و کريمی )1388(، »صالحیت های حرفه ای معلمان 
و چارچوب ادراکی مناسب«. مطالعات انجام گرفته در اندونزی )2018(، مهارت های موردنیاز قرن 21 
در نظام های آموزشی؛ مطالعات بالکار )2015(، در حوزة فناوری های آموزشی؛ بیتس6 )2015(، آموزش 

درعصر ديجیتال.
مطالعات انجام شــده، به طور عمده بر عوامل و عناصر تأثیرگذار بر توانمندســازی در ابعاد فناوری 
اطالعات، صالحیت های حرفه ای و شايســتگی های خدمت محوری در راستای توانمندسازی کارکنان 
و مهارت های موردنیاز قرن بیست ويک در نظام های آموزشی متمرکز بوده اند و کمتر به شناسايی ابعاد 
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توانمندسازی حرفه ای معلمان در چشم انداز آینده و ارائه مدل

توانمندسازی حرفه ای متناسب با اسناد باالدستی، به ويژه سند چشم انداز، سند تحول بنیادين و پیرامون 
توانمندسازی حرفه ای معلمان در چشم انداز آينده پرداخته شده است.

ضرورت مطالعه و چالش ذهنی اين پژوهش از اين واقعیت آغاز می شــود که دســتیابی به آينده ای 
مطلوب در نظام تعلیم وتربیت، مستلزم توانمندسازی حرفه ای معلمان، متناسب با نیازهای دانش آموزان 
آينده، اســت. اين مهم در نظام تعلیم وتربیت بر عهدة دانشگاه فرهنگیان، به عنوان دانشگاهی مأموريت 
محور، قرارگرفته است تا با بسترسازی مناسب و بهره گیری از امکانات، شرايط الزم را برای توانمندسازی 
دانشــجومعلمان به منظور ورود به مدرسه فراهم ســازد. تربیت دانش آموزان آينده مستلزم آمادگی الزم 
معلمان در آموزش، تدريس و يادگیری انواع مهارت ها و دانش الزم در مواجهه با تغییرات پیش روست. 
معلمان بايد برای آينده آماده باشند تا در گسترة جهانی و زندگی در حکم يک عضو فعال جامعه به ايفای 
نقش بپردازند )ماليی نژاد و ذکاوتی، 1387(. ازجمله بحث هايی که امروز مطرح می شود، اين است که 
معلمان تا چه میزان توانمندی و آمادگی مناسب برای ورود به فردا و مدرسه های آينده، را پیدا کرده اند؟ 
ايجاد يک سیستم آموزشی آينده گرا، بدون توجه به نقش معلمان و اينکه چه می دانند و متعهد به انجام 
چه چیزی هستند، نمی تواند انجام شود. بااين حال، بسیاری از معلمان امروز برای اين کار به خوبی آماده 
نیســتند و اکثر برنامه های يادگیری حرفه ای برای رســیدن به نوع »عملیات موردنیاز آينده« موردتوجه 
قرار نگرفته اند )گیلبرت و بل7، 2014(. لزوم توجه به برنامة درســی در توانمندســازی دانشجومعلمان، 
به منظور تقويت دانش، مهارت و نگرش، از اهمیت بااليی برخوردار است. مهر محمدی )1392(، برنامة 
تربیت معلم پیش از خدمت را بر اساس ساختار چهاروجهی »تربیت تخصصی/دانش محتوايی، تربیت 
حرفه ای/دانش عام تربیتی عام، تربیت حرفه ای خاص توأم با کارورزی و برنامة ورود به حرفة معلمی« 
معرفی می کند. برخی محققان بر اين باورند که خأل الگوی مناسب برای تربیت معلمان آموزش وپرورش 
موجب بروز آشــفتگی و سردرگمی در شیوة تربیت و تأمین منابع انسانی در دستگاه تعلیم وتربیت شده 
اســت که کاهش چشمگیر کارامدی و اثربخشی آنان از عواقب ناگوار آن است )ديبايی صابر، عباسی، 
فتحی واجارگاه و صفايی موحد، 1395(. تعدادی از محققان، کمبود توانايی فراشــناختی در نظام های 
آموزشــی را ذکر کرده و معتقدند توانايی های فراشناخت در مقابله با پیچیدگی و درک دنیای اطراف ما 
نقش مهمی دارد و نبود سیاســت های ارزيابی دقیق و روش های مؤثر آموزش اين مهارت ها احســاس 
می شود )آلوارز8، 2018(. شعبانی )1383(، کمبود شايستگی ها و مهارت های الزم و روزامد معلمان را 
موجب کاهش اعتمادبه نفس، کاهش انرژی و عالقه، ... و ظرافت در کار و افت بازده می داند. در برخی 
يافته های پژوهشــی نبود روش های جديد تدريس در کالس های دانشگاهی و تناسب نداشتن محتوا و 
برنامه های درسی با نیازهای روز جامعه ازجمله عوامل اصلی در پايین آمدن سطح کیفیت در مهارت های 
دانش آموختگان دانشگاهی کشور معرفی شده است )نیستانی، 1391(. با توجه به اهمیت کارورزی در 
توانمندســازی حرفه ای دانشجومعلمان، عمده ترين مشــکالت؛ فرصت نداشتن مدرسان برای بحث و 
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گفت وگو با دانشجويان در موردنقد و بررسی شیوه های تدريس، ناکافی بودن مهارت معلمان راهنما در 
استفاده از رسانه ها و فناوری های نوين آموزشی )مرتضوی زاده و نصراصفهانی، 1396( ذکر شده است.

در اسناد باالدستی، بر توانمندسازی معلمان تأکید شده است. در همین راستا، در دانشگاه فرهنگیان، 
به عنوان متولی تربیت نیروی انسانی، بر اساس اسناد باالدستی، به ويژه سند تحول بنیادين )1390(، سند 
راهبردی دانشگاه فرهنگیان در افق چشم انداز 1404 )1395( و اساسنامة دانشگاه، اهداف و راهبردهای 
مبتنی بر توانمندسازی و بالندگی حرفه ای، محوريت برنامه های آموزشی دانشجومعلمان بر حرفة معلمی 
متمرکز شــده اســت. از آن جمله می توان به اين موارد اشــاره کرد: فصل های پنجم )اهداف کالن( و 
ششــم ســند تحول با عنوان راهبردهای کالن؛ بند 3 مبتنی بر اهداف کالن »1، 2، 3، 4، 5، 6«، ابتنای 
فرايند طراحی، تدوين و اجرای اسناد تحولی نظام ها شامل برنامة درسی، تربیت معلم و...؛ بند 6 مبتنی 
بر اهداف کالن »1، 2، 4، 8«، گســترش فرهنگ پژوهش و ارزشیابی؛ بند 7، مبتنی بر اهداف کالن »1، 
2، 3، و 7«، بهره مندی هوشــمندانه از فناوری های نوين ...؛ بند 11 مبتنی بر اهداف کالن »2، 4 و 5«، 
ارتقای معرفت و بصیرت دينی .همچنین، ذيل اهداف و راهبردهای کالن دانشــگاه فرهنگیان )1395(، 
کانون توجه اين تأکیدات بر توانمندسازی معلمان و ضرورت استفاده از تمام توانايی ها و امکانات برای 
تربیت معلم آينده، به منظور کیفیت بخشی در نظام آموزشی عنوان شده است. دستیابی به اهداف مزبور و 
تربیت معلم در طراز جمهوری اســالمی، بدون توجه به شناخت ابعاد و مؤلفه های توانمندسازی، منابع 
انسانی، محتوای برنامه های درسی، ... و امکانات متناسب با نیازها و تحوالت پیش رو امری غیرممکن 

است.
در بحث مبانی نظری توانمندسازی در منابع علمی و دانشگاهی، توانمندسازی ساختاری عقالنی، 
انگیزشی و فوق انگیزشی معرفی شده اند. از ديدگاه عقالنی، توانمندسازی بر مبنای واگذاری اختیارات 
و پاسخگويی بنا شده است. ديدگاه انگیزشی توانمندسازی که از ديدگاه رفتارگرايان متأثر است، فرايند 
توانمندســازی را در پی دســتیابی به دو هدف عمده می داند: 1. کاهش احساس بی قدرتی در کارکنان؛ 
2. پرورش کفايت نفس در آن ها )هاشــمی مهابادی، شــکرچی زاده، و شــکرچیان خوزستانی، 1396(. 
توانمندســازی انگیزشی به معنای اختیاربخشی، مديريت مشــارکتی، بهره گیری از چرخه های کیفیت، 
تشکیل گروه های خودمديريتی و هدف گذاری دوطرفه، فرايند تفويض تصمیم گیری در چارچوبی روشن 
است و بر پاسخگويی تأکید دارد. در مقابل، توانمندسازی فوق انگیزشی، رويکرد انرژی بخشی، تأکید بر 
تعهد درونی به شغل، کنترل های ساده، ريسک پذيری و ابداع، فرايند ايجاد انگیزة درونی با آماده سازی 
محیط و فراهم آوردن مجرای انتقال احساس خود، اثربخشی بیشتری دارد )ايران زاده و بابائی، 1392(.
بر اساس مطالعات و پژوهش ها، توانمندسازی مفهومی چندوجهی دارد )رينهرت و شرت9، 1993؛ 
دی، ديومــر و هینکــن10، 2003؛ هابز و مورلند11، 2009؛ عبداللهی و نوه ابراهیم، 1385؛ پســران قادر و 
بابارضــا، 1392(، به طوری کــه مطالعات توماس و ولت هاوس12 )1990(، و اســپريتزر13 )1995( و تن 
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و کمرون14 )1998(، پنج بعد توانمندســازی مبتنی بر ابعاد شــناختی، احساس خوداثربخشی، احساس 
خودمختاری، احســاس تأثیرگذاری، احساس معنی داری شــغلی، و احساس اعتماد را برمی شمارد. از 
مطالعات مبتنی بر توانمندســازی در نظام های آموزشــی و آينده نگر می توان به مدل شــاو15 )2015( با 

عنوان سه قطب تعلیم وتربیت قرن 21 نام برد که مشتمل است بر:
1.	ويژگی های حیاتی آموزش تعیین برنامة درسی، آموزش معلم، و...

2. سواد چندگانه )سواد اطالعات و ارتباطات مجازی، سواد رسانه ای، و...(
3.	مهارت های قرن بیست ويکم )تفکر انتقادی و حل مسئله، چابکی، و...(. 

در مطالعات فالکنر و الثم16 )2016( و کرلیويک، میشــرا، فاون و تری17 )2013(، در مدل آموزش، 
يادگیری معلمان بر سه نوع دانش متمرکزشده است:

1.	دانش پايه، شامل سواد اطالعاتی ديجیتال، دانش محتوای اصلی، دانش فراگیر؛ 
2. دانش انسانی دربرگیرندة مهارت حرفه ای زندگی، آگاهی اخالقی/ عاطفی و صالحیت فرهنگی؛

3.	فرادانش مشتمل بر خالقیت و نوآوری، حل مسئله و تفکر انتقادی، ارتباطات و همکاری.
چو، رينالدز، تاوارز، نوتاری و لی18 )2017( و گوروا و زلوا19 )2017( مدل توانايی ها و مهارت های 

قرن 21 در نظام های آموزشی را مشتمل بر 3 توانايی و مهارت و 11 مؤلفه برمی شمارند:
1. يادگیــری و نوآوری: در حیطة دانش و مهارت و به عنوان هســته و اهــداف اصلی در يادگیری، 
شامل مؤلفه های موضوعات اساسی )دانش موضوعی(، تفکر انتقادی و حل مسئله، ارتباطات و 

همکاری، خالقیت و نوآوری ؛
	2.	ســواد ديجیتالی شامل مؤلفه های سواد اطالعاتی، سواد رســانه ای و سواد فناوری اطالعات و 

ارتباطات؛
	3. مهــارت زندگی و حرفه ای شــامل مؤلفه هــای انعطاف پذيری و ســازگاری، تعامل فرهنگی 
اجتماعی، بهره وری و مســئولیت و رهبری و پاســخگويی.همچنین، خروشــی، نصر، میر شاه 
جعفری و موســی پور )1396(، مدل مفهومی شايســتگی های مورد انتظار از دانشــجومعلمان 
در برنامة درســی دانشگاه فرهنگیان را بر اســاس ديدگاه صاحب نظران، در چهار دستة اصلی 
شامل» شايستگی های دانش موضوعی، دانش تربیتی، دانش تربیتی موضوعی و دانش عمومی« 

ارائه کرده اند.
باوجود محدود بودن پژوهش های انجام شــده دربارة توانمندسازی حرفه ای معلمان در چشم انداز 
آينــده و کم بود تحقیقــات جامع در حوزة توانمندســازی حرفه ای در بین دانش آموختگان دانشــگاه 
فرهنگیان، تالش شــد پژوهش های مرتبط با توانمندسازی حرفه ای معلمان و در برخی موارد کارکنان، 

در زير نقد و بررسی شود.
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نتايج پژوهشی کیانی و عسکری متین )1397( با عنوان»الگوی معیار صالحیت حرفه ای معلمی در 
تراز جمهوری اسالمی ايران« که با روش تحلیل کیفی اسناد باالدستی انجام گرفته است، 7 ساحت، 33 

حوزة محوری و 158 شاخص شايستگی را برشمرده است. ساحت های هفتگانه عبارت اند از:
1.	برنامه ريزی و آماده سازی برای آموزش؛

2.	برنامه ريزی و طراحی برای يادگیری؛
3.	مديريت پیرامون و محیط يادگیری؛

4.	آموزش اثربخش، مسئولیت سازمانی و توسعة حرفه ای؛
............................................................................................................ .5

6.	سرماية اجتماعی و فعالیت فرهنگی؛
7.	معنويت، اخالق و خداباوری.

يافته های پژوهشــی محمدی )1395( با عنوان »شناســايی عوامل مؤثر بر توانمندسازی کارکنان 
آموزش وپرورش شــهر تهران« پنج عامل اصلی تأثیرگذار بر توانمندســازی را برشــمرده است که به 
ترتیب گروه ســوم )ســاختار پويا، ارزيابی عملکرد، تشــويق و انگیزه(، گروه چهارم )پذيرش تغییر، 
بازخورد، سیســتم اطالعــات و پاداش(، گروه پنجم )تفکر انتقادی، حمايت و اســتقالل رأی(، گروه 
دوم )تمايل به توسعه، انعطاف پذيری، ارتباطات، آموزش( و گروه اول )متغیرهای اعتماد، هماهنگی، 
اعتماد، دورنمای مشترک، فرهنگ مشارکتی و سطوح اختیارات( بیشترين اثر را بر متغیر توانمندسازی 

کارکنان دارند.
خروشی، نصر، میرشاه جعفری و موسی پور )1394( در مقاله ای، شايستگی های موردنیاز معلمان و 

اعتبار تربیت معلم را بر اساس اسناد تحولی دانش، توانش، نگرش، عمل و اخالق برشمرده اند.
موســی پور و احمدی )1393( ضرورت بازنگری برنامه های درسی تربیت معلم، به خصوص برنامة 

کارورزی و انطباق شايستگی های حرفه ای معلمان در سطح ملی را موردتوجه قرار داده اند.
ماليی نژاد )1391( صالحیت های حرفه ای مطلوب دانشجومعلمان دورة آموزش ابتدايی را مبتنی بر 
دو راهبرد اصلی توازن و تلفیق میان تئوری و عمل، با هدف کیفیت بخشی در برنامة درسی تربیت معلم، 
در ســه بخش صالحیت های شــناختی و مهارتی، نگرشــی و رفتاری، و مديريتــی، به صورت تلفیقی 

موردتوجه قرار داده است.
ملکی )1388( صالحیت های معلمی را ســه طبقه برشمرده است: الف( صالحیت های شناختی: 
مجموعة آگاهی و مهارت ذهنی چون شناخت استعداد و عالقه های يادگیرنده که معلم را در شناخت، 
تحلیل و بررســی مسائل مرتبط به تربیت توانا می سازد؛ ب( صالحیت های عاطفی: عالقه هايی مانند 
عالقــه بــه دانش آموزان و اعتقاد به نوآوری در معلم را شــامل می شــود؛ ج( صالحیت های مهارتی: 
مهارت و توانايی معلمان در فرايند ياددهی يادگیری شــامل مهارت در طرح درس و توانايی استفاده 
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از روش های ياددهی يادگیری.
در يافته های پژوهشــی ماليی نژاد و ذکاوتی )1387( با عنوان »بررســی تطبیقی نظام برنامة درسی 
تربیت معلم در کشــورهای انگلستان، ژاپن، فرانســه، مالزی و ايران« کیفیت بخشی به نظام تربیت معلم، 
هــدف اصلی و يادگیری مادام العمر هدف اختصاصی در کشــورهای موردمطالعه تعیین شــده اســت. 
به منظور دستیابی به اين هدف، راهبردهای تلفیق تئوری و عمل، توازن تئوری و عمل در برنامة درسی، 
تدوين استانداردهای تربیت معلم، تلفیق فاوا در برنامة درسی تربیت معلم، برقراری ارتباط مستمر میان 
نظام تربیت معلم پیش از خدمت با دانشــگاه ها و مدرســه ها، برقراری ارتباط میان آموزش های پیش از 
خدمت و ضمن خدمت و ايجاد هماهنگی میان نهادهای اداره کنندة تربیت معلم در اين کشورها، در نظر 

گرفته شده است.
يافته های پژوهشی راتنولو20 در اندونزی )2018(، مهارت های موردنیاز نظام های آموزشی قرن 21را 
چنین عنوان کرده اســت: برنامه ريزی زندگی، انعطاف پذيری و سازگاری؛ ابتکار عمل و خودمديريتی، 
کارآفرينــی؛ تعامل اجتماعی و فرهنگی؛ بهره وری و پاســخگويی؛ رهبری؛ تفکر انتقادی، حل مســئله؛ 

ارتباط؛ همکاری و کار گروهی؛ يادگیری مادام العمر؛ سواد ديجیتالی.
يافته های پژوهشی بالکار )2015( نشان داد، معلمان به آموزش بیشتر در حوزة فناوری های آموزشی 
و توسعة مواد، راهنمايی و مديريت کالس نیاز دارند. همچنین، توسعة شخصی مانند »کنترل و مديريت 
اســترس، مهارت های ارتباطی و روش های حل مســئله« از مواردی هستند که معلمان نیاز به آموزش 

آن ها دارند.
بیتــس )2015( مهم تريــن مهارت های حرفه ای معلمان را مهارت هــای ارتباطی )توانايی يادگیری 
مســتقل، اخالق و مســئولیت(، مهارت های تفکر )تفکر انتقادی، حل مســئله و خالقیت(، مهارت های 

ديجیتالی و مديريت دانش برشمرده است.
يافته هــای مطالعاتی هونگ هورنگ، لین و چان لین21 )2008( با عنوان »بررســی ناهماهنگی بین 
صالحیت های تربیت معلم پیش از خدمت و صالحیت های موردنیاز تدريس ضمن خدمت« نشان داد 
صالحیت های معلمان در شش دســتة اصلی »توانايی فکری، سیستم ارزش ها، مهارت های بین فردی، 

توانايی مديريت، توانايی های حرفه ای ويژگی های شخصیتی« دسته بندی شد.
مروری بر پژوهش های انجام گرفته نشان می دهد، هرکدام از مطالعات به برخی از ابعاد توانمندسازی 
حرفه ای متمرکز و به مواردی مانند الگوی معیار صالحیت حرفه ای معلم در طراز جمهوری اســالمی، 
شايستگی موردنیاز معلمان و اعتبار تربیت معلم بر اساس اسناد تحولی، بازنگری برنامة درسی تربیت معلم 
و برنامة کارورزی در انطباق با شايســتگی های حرفه ای معلم در سطح ملی، مهارت های آموزشی قرن 
21 و مهارت های حرفه ای معلمان پرداخته شده است. بررسی مدل های توانمندسازی نیز نشان می دهد، 
بســیاری از مدل ها خاســتگاهی غیر از نظام های آموزشــی دارند و کمتر توانمندسازی را در نظام های 
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آموزشــی با رويکرد آينده و تربیت معلم موردتوجه قرار داده اند. نظر به اينکه توانمندســازی حرفه ای 
معلمان در چشــم انداز آينده در دانشــگاه فرهنگیان ناظر به شناسايی ابعاد و مؤلفه های متعددی است، 

ضرورت انجام پژوهش امری اجتناب ناپذير است.
با عنايت به موارد فوق، و نظر به نقش اصلی دانشــگاه فرهنگیان به عنوان دانشــگاه مأموريت محور 
در توانمندســازی دانشــجومعلمان، هدف اصلی پژوهش ارائة مدل توانمندسازی حرفه ای معلمان در 

چشم انداز آينده است. در همین راستا تالش می شود تا به سؤاالت زير پاسخ داده شود:
1. ابعاد توانمندسازی حرفه ای معلمان در چشم انداز آيندة دانشگاه فرهنگیان چیست؟

2.	مؤلفه ها و شاخص های توانمندسازی حرفه ای از ديدگاه خبرگان و اسناد باالدستی کدام اند؟
3. بر اساس شاخص ها، مؤلفه ها و ابعاد شناسايی شده، مدل مفهومی توانمندسازی حرفه ای معلمان 

در چشم انداز آينده در دانشگاه فرهنگیان چگونه است؟

 روششناسیتحقيق
برای انجام اين پژوهش، به منظور تدوين چارچوبی منطقی و مبتنی بر اهداف بیان شده، از روش 
تحقیق کیفی، وبر اســاس تحلیل محتوا اســتفاده شده اســت. پژوهش کیفی نوعی نگرة وسیع، عمیق 
و بامعنا و حتی غیر ابزاری به مســائل، رفتار و يافته هاســت )خنیفر و مســلمی، 1397( و در صورتی 
به کار می رود که يک پديده از زاويه های گوناگون بررســی شــود )بازرگان، 1394(. تحلیل محتوای 
کیفی شــیوه ای مناســب برای به دســت آوردن نتايج معتبــر و پايا از داده های متنــی، به منظور ايجاد 
دانش، ايدة جديد، ارائة حقايق و راهنمای عملی برای عملکرد اســت )الو و کنگز22، 2008(. در اين 
پژوهش، با هدف کشــف ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های توانمندسازی حرفه ای معلمان در چشم انداز 
آينده در دانشــگاه فرهنگیان، در گام اول، ادبیات، پیشینة پژوهش و اسناد باالدستی شامل سند تحول 
بنیادين )1390( و برنامة راهبری دانشــگاه فرهنگیان )1395(، و هم زمان، برخی پژوهش های مرتبط 

با مدل های توانمندسازی کارکنان و نظام های آموزشی، بررسی شدند.
پــس از انجام مطالعات کتابخانه ای، پژوهش های انجام گرفته و اســناد باالدســتی، مســتندات و 
داده های الزم جمع آوری شــدند. اين مستندات راهنمايی کلی را برای استخراج عوامل و مؤلفه های 
اثرگــذار بر توانمندســازی حرفه ای معلمــان و ارائة مدل مفهومی فراهم می آورند. در همین راســتا، 
به منظور غنابخشــی و تقويت داده های حاصله از ادبیات، پیشــینة پژوهش و توسعة مدل مفهومی در 
بخش جامعة آماری، از نظرات خبرگان )استادان دانشگاه فرهنگیان(، با بهره گیری از روش نمونه گیری 
هدفمند در قالب مصاحبة نیمه ســاختاريافته تا رسیدن به مرز اشــباع، اطالعات الزم جمع آوری شد 

)جدول 1(.
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 جدول 1. 		مشخصات	اعضای	شرکت	کننده	در	مصاحبة	نیمه	ساختاریافته																																																																																																		
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نمونة فوق با در نظر گرفتن معیارهايی نظیر حداقل ســه ســال تجربة  آموزشی تدريس در دانشگاه 
فرهنگیان، آگاهی از مباحث علمی- آموزشی و درسی، و با لحاظ تنوع رشته و تحصیالت انتخاب شد. 
برای انجام مصاحبه، پروتکل مصاحبه تنظیم و رعايت اصول اخالقی مانند کسب رضايت برای مصاحبه، 
رعايت اصل محرمانه بودن داده ها و اطالعات، آگاهی از موضوع مصاحبه و هماهنگی قبلی، موردتوجه 
قرار گرفت. مصاحبه از طريق ضبط صدا و يادداشت برداری هم زمان انجام شد. مصاحبه های انجام گرفته 
به روی کاغذ پیاده، تايپ و کدبندی شدند. در کدگذاری باز، داده های مصاحبه ها و يادداشت ها توأمان 
بررســی و موارد با معنای يکسان در کدهای مشترکی طبقه بندی و مفاهیم متناسب به هر کد اختصاص 
داده شد. بدين گونه که پس از کدگذاری باز، کدهای محوری و انتخابی شناسايی شدند و ضمن تفکیک، 
غربالگری و جداســازی موارد ضدونقیض، داده های تکراری و اضافی تشــخیص داده و از دور خارج 
شدند و داده های مرتبط و مشابه نیز حول محور مشترک جديدی قرار گرفتند. نتايج حاصله از مصاحبه و 
اطالعات مبتنی بر داده های تحلیل محتوای کیفی اسناد باالدستی، در سه مرحلة »بررسی، حذف کدهای 
تکراری، ترکیب و ادغام موارد مشــابه« ابعاد موضوع مشخص و در چارچوب مؤلفه ها و شاخص های 
حاصله ســطح بندی شدند. بر اساس نتايج به دست آمده، مدل اســتخراجی دارای 6 بعد، 19 مؤلفه )کد 
محوری( و 63 کدباز )شــاخص( به منظور توانمندســازی حرفه ای معلمان در چشم انداز آيندة دانشگاه 
فرهنگیان اســت. به منظور اعتبار ســنجی مدل، از شیوة سه ســويه نگری مبتنی بر تنوع بخشی در تعداد 
سؤاالت، تحلیل و حذف موارد منفی و متناقض تفسیرشده در داده ها، و از نظرات چهار نفر از استادان 

و متخصصان تعلیم وتربیت، به منظور اعمال نظر نهايی، استفاده شد.
  دربارة پايايی پژوهش کیفی، محققانی مانند لینکلن و گوبا23 )1985( از مفهوم قابلیت اطمینان برای 
مفهوم سازی پايايی استفاده کرده اند که به پايايی پژوهش های کمی اشاره دارد و يادآور شده اند که بازبینی 
پژوهش قابلیت اطمینان را افزايش می دهد )رضوی، اکبری، جعفرزاده و زالی، 1392(. در اين پژوهش، 
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پايايی داده ها به شیوة بازرسی و بازبینی در زمان کدگذاری، استفاده از نظرات همکاران پژوهشی و تأيید 
آن ها بهره گیری شده است.

کارشناسان معتقدند، در مصاحبة نیمه ساختاريافته برای سؤال هايی که مطرح می شوند، غالبًا پاسخی 
از قبل در نظر گرفته نشده است و پژوهشگر و پاسخگو آزاد هستند هر چه می خواهند بگويند. پژوهشگر 
می تواند متن سؤال را تغییر يا دربارة آن توضیح دهد و در صورت لزوم ترتیب آن را تغییر دهد )رضوی 
و همکاران، 1392( در مصاحبه، با توجه به هدف پژوهش، از پرسش های زير به منظور کشف، شناسايی 

ابعاد و مؤلفه ها بهره گیری شده است:
1.	لطفًا بفرمايید وقتی با مفهوم توانمندســازی حرفه ای در دانشگاه فرهنگیان مواجه می شويد، چه 

نکاتی موردتوجه شما قرار می گیرد؟ 
2.	به نظر شما، دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان بايد ازچه مهارت ها و قابلیت هايی برای ورود به 

حرفة معلمی برخوردار باشند؟ 
3.	اين مهارت ها و قابلیت ها چگونه دسته بندی می شوند؟ 

4. با توجه به تغییر و تحوالت دنیای امروز در زمینة افزايش توانايی های حرفه ای و شغلی، به نظر 
شــما معلم آينــده در مواجهه با ظهور فناوری های نوين بايد دارای کــدام توانايی های حرفه ای 

باشد؟
5. وضعیت عوامل توانمندساز حرفه ای در دانشگاه فرهنگیان، مانند »محتوای برنامه های آموزشی- 
درســی، اخالقی-تربیتی، توجه به اسناد باالدســتی در آموزش، مهارت آموزی، مديريت دانش، 

کارورزی، و منابع انسانی« با رويکرد آينده را چگونه می بینید؟
6.	چه اقدامات علمی و عملی را در توســعة توانمندی های حرفه ای دانشــجومعلمان در دانشگاه 

فرهنگیان در چشم انداز آينده ضروری می دانید؟

عالوه بر پرســش های فوق، از ســؤاالت کنکاشــی نیز، به منظور درک عمیق پديدة موردمطالعه از 
جنبه های گوناگون بهره گیری شده است. پاسخ های تفسیری و توضیحی مشارکت کنندگان در هر مصاحبه، 
هدايتگرمســیر ســؤاالت بعدی، مبتنی بر گردآوری داده های کیفی مستقل و اکتشافی، قرار داشته است. 
همچنین، در بررســی پاســخ ها از شیوة زيگزاگی استفاده شده است؛ بدين گونه که پس از هر مصاحبه، 
شاخص ها و مؤلفه ها استخراج شدند و سپس مصاحبة بعدی بر اساس يافته های مصاحبة قبل، تا رسیدن 

به مرحله ای که اطالعات حاصل از مصاحبه شناخت بیشتری فراهم نمی ساخت، انجام شد.

 یافتههایپژوهش
تغییر و تحوالت جهانی چندجانبه، ســرعت شــتابان علم، افزايش پیچیدگــی و تنوع در پديده ها، 
ضرورت آموزش و توانمندســازی را در نظام های آموزشی افزايش می دهد. آموزش وپرورش قرن 21 
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خواهان معلمی اســت که از توانمندی چندسويه برخوردار باشد. معلم امروز نمی تواند با آموخته های 
سنتی و قديمی کالس آموزشی فردا را راهبری کند. با توجه به اينکه دانشگاه فرهنگیان متولی تربیت و 
توانمندسازی حرفه ای معلمان آينده، از طريق پذيرش و آموزش دانشجومعلمان، است، شناسايی ابعاد 
و مؤلفه های توانمندسازی در چشم انداز آينده می تواند انتظاراتی را که بايد برآورده شوند شفاف کند و 
حرکت های مبتنی بر تسريع فعالیت ها از سوی متولیان و برنامه ريزان نظام تعلیم وتربیت را موجب شود. 
همان گونه که اعالم شد، به منظور دستیابی به اهداف و پاسخگويی به سؤاالت تحقیق و تنظیم مفاد فرم 
مصاحبه و اجرای آن، اطالعات جمع آوری و طبقه بندی شدند. پس از اجرای کار و تحلیل نتايج حاصل 
از مصاحبه، مدل در قالب چارچوب بومی شــده ای متشــکل از 6 بعد، 19 مؤلفه و 63 شاخص به دست 
آمد. در ادامه، به منظور پاســخگويی به ســؤاالت، يافته های پژوهش در جدول ها و نمودارها به صورت 

کدگذاری باز )شاخص(، کدگذاری محوری )مؤلفه ها( و انتخابی ارائه شده اند:

1. ابعاد توانمندسازی حرفه ای معلمان در چشم انداز آینده دانشگاه فرهنگیان چیست؟
ابعاد توانمندســازی حرفه ای معلمان مطابق شکل 1 مشتمل اســت بر: 1. محتوای برنامة درسی و 
 آموزشــی؛ 2. ســواد ديجیتالی؛ 3. اخالق و بصیرت دينی؛ 4. بهســازی کارورزی؛ 5. ساختار سازمانی؛

6. توسعة مهارت های حرفه ای معلم

ساختارسازمانی

سواد دیجیتالی

محتوای برنامة 
درسی وآموزشی

بهسازی کارورزی

ابعادتوانمندسازی 
حرفه ای معلمان در

چشم اندازآینده

اخالق و
بصیرت دینی

مهارت های حرفه ای
 معلم

 شکل 1. 	ابعاد	توانمندسازی	حرفه	ای	معلمان	در	چشم	انداز	آینده																																																																																																		
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2. مؤلفه ها و شاخص های توانمندســازی حرفه ای معلمان در چشــم انداز آیندة دانشگاه 
فرهنگیان چیست؟

همان گونه که اطالعات جدول های 2 تا 7 نشــان می دهد، 19 مؤلفه و 63 شــاخص از مصاحبه با 
خبرگان و داده های مبتنی بر اسناد باالدستی به دست آمدند که عبارت اند از:

بعد	1،	محتوای	برنامة	درســی،	شامل 4 مؤلفه و 9 شــاخص. مؤلفه ها عبارت اند از: 1. اقدامات 
راهبردی مبتنی بر اسناد فرادستی؛ 2. فلسفه و اصول يادگیری؛ 3. بازانديشی و بازآفرينی برنامة درسی؛ 

4. کاربردی کردن محتوای آموزشی؛
بعد	2،	سواد	دیجیتالی،	با 3 مؤلفه و 6 شاخص. مؤلفه ها عبارت اند از: 1. سواد اطالعاتی؛ 2. سواد 

فناوری اطالعات و ارتباطات؛ 3. سواد رسانه ای و فضای مجازی؛
بعد	3،	اخالق	حرفه	ای	و	بصیرت	دینی، با 3 مؤلفه و 10 شــاخص. مؤلفه هــا عبارت اند از: 1. 

مسئولیت پذيری حرفه ای؛ 2. انعطاف پذيری و عمل حرفه ای؛ 3. معرفت دينی و بصیرت حرفه ای؛
بعد	4،	بهســازی	کارورزی،	با 2 مؤلفه و 7 شــاخص. مؤلفه ها عبارت اند از: 1. بازنگری در مدل 

کارورزی؛ 3. کاربردی کردن آموزش ها و دوره های کارورزی؛
بعد	5،	ساختار	سازمانی	)دانشگاه(، با 6 مؤلفه و 14 شاخص. مؤلفه ها عبارت اند از: 1. بهسازی 
مديريت منابع انسانی؛ 2. بهینه سازی ساختار فیزيکی و مادی؛ 3. تقويت فرايندها و اقدامات انگیزشی؛ 

4 توسعة مديريت دانايی؛
بعد	6،	توســعة	دانش	و	مهارت	حرفه	ای، با 3 مؤلفه و 17 شــاخص. مؤلفه ها عبارت اند از: 1. 
توســعة دانش )شــناختی و فراشــناختی(؛ 2. توســعه مهارت های تدريس و پژوهش؛ 3. توسعه تفکر، 

خالقیت و کارآفرينی.
در ادامه مشــروح يافته هــای پژوهش دربارة هرکدام از مؤلفه ها، ذيل ابعاد و شــاخص های متناظر 
)همراه با نمونة مستندســازی گفتاری برخی مصاحبه شــوندگان( و مرجع، به تفکیک به همراه جداول 

ارائه شده است.
1.	محتوای	برنامة	درسی	و	آموزشی

اين بعد چهار کد محوری )مؤلفه( دارد: نقش راهبردی اســناد فرادســتی؛ توجه به فلسفه و اصول 
يادگیری؛ بازنگری محتوای برنامة درســی و آموزشی، کاربردی کردن محتوای برنامة درسی و آموزشی 

)جدول 2(.
è	اقدامات	مبتنی	بر	اسناد	باالدستی: برخی از مصاحبه شوندگان اهمیت زيربنايی اسنادباالدستی، 
به ويژه ســندتحول، را ذکر کرده، تیم سازی و گفتمان ســازی را يادآور شده اند. مصاحبه شوندة 1 اظهار 
داشت: »سند تحول بنیادين جزو دروس اساسی دانشگاه فرهنگیان است. متأسفانه آن طور که بايدوشايد، 
جدی گرفته نشــده، بهتر است گروه هايی تشکیل بشــه و کمیته بندی کنیم ... تمام نکات تربیتی در سند 
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تحول آمده ... کمیته های اجرايی سند تحول تشکیل بشه و مسئولیت ها تعريف بشه، تحول، چشم انداز 
و توسعه مشخص بشه«.

è	اصول	و	فلســفة	یادگیری: برخی از مصاحبه شــوندگان بر بودجه بندی محتوای آموزشی در 
راستای نیازهای رشدی فراگیرندگان و روش شناسی و معرفت شناسی دينی تأکید داشتند و اذعان کردند 
دانشگاه بايد بستر تحقق ارزش های غايی انسانی )حیات طیبه( را فراهم سازد. مصاحبه شوندة 3 اذعان 
کرد: »حیات طیبة مورد تأکید دانشــگاه فرهنگیان، اصطالح دينی و قرآنی داره24، آرمان الهی اســت و 
فی الواقع قابل تحقق است. قرآن فرموده اگر عمل صالح انجام دهید ما شما را به حیات طیبه می رسانیم 
و می بايست بسترهای اجتماعی و شرايط فراهم شود و موانع برطرف گردد و تالش در جهت دستیابی 

به آرمان ايجاد گردد«.
è	بازاندیشی	و	بازآفرینی	برنامة	درسی: در اين قسمت، به مواردی مانند »بازانديشی و اصالح 
محتوای آموزشــی« تأکید داشــتند. مصاحبه شوندة 8 گفت: »ســرفصل های تکراری با تداخل زياد در 

واحدهای درسی وجود دارد. الزم است که محتوای دروس موردبررسی قرار بگیره ...«.
è	کاربردی	کردن	محتوای	آموزشی: مشــارکت کنندگان بر رويکرد آموزشی در راستای ارتقای 

مهارت های زندگی و تقويت ابعاد جامعه شناختی در آموزش تأکید داشتند.

 جدول 2. 		مؤلفه	ها	و	شاخص	های	توانمندسازی	حرفه	ای	معلمان	مبتنی	بر	»محتوای	برنامة	درسی،	آموزشی«،	در	چشم	انداز	آینده																																																																																																		
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مح
 اقدامات مبتنی بر 

اسناد باالدستی
تیم سازی و گفتمان سازی ســند؛ کاربردی نمودن و 

همسوسازی محتوای آموزشی دانشگاه با سند تحول

مصاحبه شوندگان
 8 ،7 ،6 ،3 ،2 ،1 

سند چشم انداز 1404
سند تحول بنیادین 

)1390(
سند راهبردی دانشگاه فرهنگیان 

)1395(

فلسفه و اصول 
یادگیری

تناســب محتوای علمی با ابعاد رشدی فراگیراندگان؛ 
تأکید بر روش شناســی و معرفت شناسی اسالمی در 
تربیت؛ بسترســازی به منظور تحقق ارزش های غایی 

حیات انسانی )حیات طیبه(

بازاندیشی برنامة 
درسی

به روزرسانی و کیفیت بخشی محتوای علمی مبتنی بر 
نیاز آینده؛ تقویت آموزش های عملی و کارگاهی

کاربردی کردن 
محتوای آموزشی

تقویت محتوای آموزشی در راستای ارتقای مهارت های 
زندگــی، رویکرد جامعه شــناختی، روان شــناختی و 

تربیتی در آموزش؛ بومی سازی منابع علمی، آموزشی
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2.	سواد	دیجیتالی25		)مهارت	های	چندسویه(26	:
 اين بعد در ســه مؤلفة سواد اطالعاتی، سواد فناوری اطالعات و ارتباطات و سواد رسانه ای ارائه 

شد )جدول 3(.
è	سواد	اطالعاتی27: مشارکت کنندگان اذعان کردند توانايی جست وجو، شناسايی منابع و نیازهای 
اطالعاتــی از ضرورت های حرفة معلمی امروز و فرداســت. دراين باره اســتفاده از فناوری ها، 

نرم افزارها را ذکر کردند. 
è	سواد	فناوری	اطالعات	و	ارتباطات28:	مشارکت کنندگان بر استفاده از نرم افزارهای آموزشی و 

مهارت بهره گیری از فناوری اطالعات و ارتباطات تأکید کردند. 
è	سواد	رسانه	ای29:	مشارکت کنندگان اذعان کردند معلم آينده بايد ضمن اشراف به رسانه و فضای 
مجازی، قدرت تشــخیص، تبیین، و تحلیل محتوا و پیام های رســانه ای را داشته باشد و رعايت 

اخالق و فرهنگ رسانه ای را مدنظر قرار دهد

 جدول 3. 		مؤلفه	ها	و	شاخص	های	توانمندسازی	حرفه	ای	معلمان	مبتنی	بر	»سواد	دیجیتالی	)مهارت	های	چند	سویه(«	در	چشم	انداز	آینده																																																																																																			

کد
 انتخابی

کد محوری 
)مؤلفه(

کدباز 
)شاخص(

مرجع
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یتا
یج

د د
سواد اطالعاتیسوا

توانایی جستجو، شناسایی منابع و نیاز اطالعاتی رشتة 
تحصیلی؛ قابلیت ارزیابی و اســتفاده مؤثر و اخالقی از 

اطالعات

مصاحبه شونده گان
 ،22 ،9 ،12 ،10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،4 ،1

سند چشم انداز 1404
 سند تحول )1390( 

و سند راهبردی دانشگاه فرهنگیان 
)1395(، زلوا و گوروا )2017(، چو و 

دیگران )2017(، فالکنر و الثم )2016(، 
شاو )2015(، 

کرلیوک و همکاران )2013(

سواد فناوری
 اطالعات و ارتباطات

مهارت استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات؛ مهارت 
بهره گیری از بازی های الکترونیکی و هوشمند آموزشی

سواد رسانه ای
توانایی تشــخیص، تبیین، تحلیــل محتوا و پیام های 
رســانه ای؛ رعایت اخالق حرفه ای و فرهنگ استفاده 

از رسانه ها

3.	اخالق	محوری	و	بصیرت	دینی:
	اکثر مشــارکت کنندگان در اين بعد، سه مؤلفة مســئولیت حرفه ای، عمل حرفه ای، انعطاف پذيری 

حرفه ای و بصیرت دينی را يادآور شدند)جدول 4(.
è	مسئولیت	حرفه	ای:	مشــارکت کنندگان معتقد بودند، معلم آينــده بايد به قوانین آموزشی، نظام 
تعلیم وتربیت و حرفة معلمی متعهد باشد، وفاداری و نظم پذيری و انضباط حرفه ای را سرلوحة 

کار خود قرار دهد. 
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توانمندسازی حرفه ای معلمان در چشم انداز آینده و ارائه مدل

è	انعطاف	پذیری	و	عمل	حرفه	ای:	مصاحبه شــوندگان مواردی ماننــد انعطاف پذيری و صداقت 
محوری در نظام آموزشی را ذکر کردند. مصاحبه شوندة 13: »دانشجومعلم امروز آيینة تمام نمای 
معلم فرداســت، نیازه که دانشگاه فرهنگیان در اين الگوسازی خوب عمل کنه و معلم آتی ما در 

گفتار و عمل صادق باشه و بتونه اينو به بچه ها آموزش بده ... «.
è	بصیرت	دینی	و	حرفه	ای:	مشــارکت کنندگان در اين قسمت مواردی مانند ترويج روحیة امید، 
خودباوری را برشــمردند و معتقد بودند، معلم همیشــه بايد برای انجام عمل صالح آماده باشــد 
و ايفای نقش تربیت دينی در فراگیرندگان در هندســه رفتاری او جايی برای اجرا داشــته باشد. 
مصاحبه شــوندة 26: اظهار داشت: »عمل بر اساس معرفت دينی و بصیرت بسیار ارزشمندتر از 

عملی است که در آن معرفت و بصیرت نیست يا با معرفت اندکی صورت می گیرد«.

 جدول 4. 		مؤلفه	ها	و	شاخص	های	توانمندسازی	حرفه	ای	معلمان	مبتنی	بر	»اخالق	حرفه	ای	و	بصیرت	دینی«	در	چشم	انداز	آینده																																																																																																			

کد
 انتخابی

کد محوری 
)مؤلفه(

کدباز 
)شاخص(
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مسئولیت پذیری 
حرفه ای

تعهد به نظام تعلیم وتربیت، قوانین آموزشــی و حرفه 
معلمی؛ نظم پذیری و انضباط حرفه ای

مصاحبه شونده گان
 1 تا 4، 6، م 8، 10، 12، 13، 15، 17، 

18 و 21 
سند تحول )1390( 

سند راهبردی فرهنگیان )1395( 
کیانی و عسکری متین )1397( 
باقری کراچی و همکاران )1391(

انعطاف پذیری و عمل 
حرفه ای

انعطاف پذیری؛ صداقت محــوری؛ عدالت محوری در 
رفتار؛ آمادگی الزم برای پاسخگویی.

ترویج روحیه امید و خودباوری؛ صبر، بردباری، تقویت 
روحیه ایثار و سخت کوشــی؛ پرهیز از تجمل گرایی؛ 
آمادگی برای عمــل صالح و ایفای نقش تربیت دینی 

در فراگیران.

4.	بهسازی	کارورزی:	
در ايــن قســمت، دو کد محوری )مؤلفه( بازنگــری در مدل و کاربردی کردن دوره های آموزشــی 

کارورزی مشاهده می شوند )جدول 5(.
è	بازنگری	در	مدل	کارورزی:	اغلب مشــارکت کنندگان معتقد بودند، معلم آينده بايد آموزش های 
علمی و عملی تدريس را به خوبی گذرانده باشد واصالح مدل فعلی کارورزی را بااهمیت دانستند. 
مصاحبه شوندة 8 در ضرورت وحدت نظری و عملی کارورزی اذعان داشت: »بعضًا نگاه دانشگاه 
فرهنگیان آرمانیه و با واقعیت ها فاصله داره، میدان واقعی با آموزش های نظری متفاوته، بین تئوری 

و عمل تفاوت وجود داره و با توانمندسازی دانشجومعلمان همخوانی نداره، ...«.
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è	کاربردی	کردن	دوره	های	کارورزی:	مصاحبه شوندگان به روزرسانی محتوای آموزشی، توسعة 
مدرسه های هدف کارورزی را يادآور شدند. مصاحبه شوندة 18: »در برنامة کارورزی يک درس 
واحد با سرفصل های واحد برای رشته های متفاوت وجود داره و اين نقص بزرگیه، ... رشته های 

مختلف بايد نوع کارورزی متفاوت را دانشجومعلم ما تجربه کنه چون نیاز متفاوته ...«.

 جدول 5. 		مؤلفه	ها	و	شاخص	های	توانمندسازی	حرفه	ای	معلمان	مبتنی	بر	»بهسازی	کارورزی«	در	چشم	انداز	آینده																																																																																																			

کد
 انتخابی

کد محوری 
)مؤلفه(

کدباز 
)شاخص(

مرجع

زی
ور

کار
ی 

ساز
به

بازنگری در 
مدل کارورزی

اصــالح مــدل کارورزی مبتنی بر تقویــت دوره های 
آموزشــی؛ تشــویق معلمان راهنما در انتقال تجارب 

حرفه ای به کارورزان
مصاحبه شونده گان

 1، 7، 9، 10، 14 تا 16، 18، 22، 23، 
سند راهبردی فرهنگیان )1395(، 

مهرمحمدی )1392(، 
موسی پور و احمدی )1392(، 

مرتضوی زاده و نصراصفهانی )1396(

کاربردی نمودن 
آموزش های کارورزی

توســعه مــدارس هدف؛ تقویــت تعامل دانشــگاه و 
آموزش وپرورش؛ توسعه محیط های آموزش کارورزی 
مبتنی بر چنــد معلمی و چند مدرســه ای؛ آموزش 
تدریس چندپایه؛ تناسب سازی رشته های آموزشی با 

سرفصل های آموزشی

5.	ساختار	سازمانی:
مشــارکت کنندگان در اين بعد به مؤلفه های»بهســازی منابع انسانی و مديريتی، بهینه سازی ساختار 
فیزيکی و مادی، تقويت فرايندها و اقدامات انگیزشــی و توســعة مديريت دانايی محور« اشاره نمودند 

)جدول 6(.
è	بهسازی	منابع	انسانی	و	مدیریتی:	مشارکت کنندگان معتقد بودند، دانشگاه فرهنگیان جذب 
اســتادان توانمند، متخصص، با تجربة آموزشــی و تمام وقت را در دســتور کار قرار دهد. دربارة 
اصالح ساختار مديريتی نیز مواردی مانند گرايش به سوی نظام آموزشی مشارکت محور و تقويت 

فرهنگ سازمانی پاسخگو را يادآور شدند. 
è	بهینه	سازی	ساختار	فیزیکی: مصاحبه شــوندگان بر مواردی ماننــد استانداردسازی امکانات 
آموزشی، رفاهی و خدماتی متمرکز شدند. مصاحبه شوندة 3، درباره اصالح معماری و زيباسازی 
دانشگاه گفت: »ساختار دانشگاهی )فعلی( نمی تونه دانشجويان را در طی 4 سال اقناع کنه 6 ماه 
سپری شده سرخوردگی مشاهده میشه که بخش از آن ناشی از ساختار فیزيکی است، معماری با 
دانشجو حرف می زنه با شهر و شهروند آن، معماری می تونه هم معنابخش و هم گمراه کننده باشه، 

فضا و معماری نیاز به اصالح داره«.
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توانمندسازی حرفه ای معلمان در چشم انداز آینده و ارائه مدل

è	تقویت	فرایندها	و	اقدامات	انگیزشی:	مشارکت کنندگان بر سرعت تصمیم گیری و انعطاف پذيری 
تأکید کردند. اقدامات انگیزشــی در دانشگاه، حمايت از تشکل های دانشجويی و تقويت روحیة 

اعتمادسازی اجتماعی را به عنوان مؤلفه های تقويت سرماية اجتماعی دانشگاه برشمردند. 
è	توسعة	مدیریت	دانایی	محور:	مشــارکت کنندگان بــر تقويت جلسات پرسش و پاسخ علمی و 

فراهم شدن امکان دسترسی دانشجومعلمان به فصلنامه های علمی معتبر تأکید داشتند. . 

 جدول 6. 		مؤلفه	ها	و	شاخص	های	توانمندسازی	حرفه	ای	معلمان	مبتنی	بر	ساختار	سازمانی،	در	چشم	انداز	آینده																																																																																												

کد
 انتخابی

کد محوری 
)مؤلفه(

کدباز 
)شاخص(

مرجع

نی
زما

سا
ار 

خت
سا

بهسازی منابع انسانی 
و مدیریتی

جذب اساتید توانمند و تمام وقت و متخصص با تجربه 
آموزشــی؛ حرکت به ســوی نظام مدیریتی مشارکت 

محور؛ تقویت فرهنگ سازمانی پاسخگو محور

مصاحبه شونده گان
 4 تا 12، 16 تا 26، 18

 سند تحول بنیادین )1390(، 
سند راهبردی فرهنگیان )1395(، 

محمدی )1394(

بهینه سازی
 ساختار فیزیکی

استانداردسازی امکانات و منابع )فضا، رفاهی، خدماتی 
و مالی( دانشگاه؛ اصالح معماری و زیباسازی فیزیکی/

ساختمانی

تقویت فرایندها و 
اقدامات انگیزشی

هوشمندسازی  انعطاف پذیری؛  تصمیم گیری؛  سرعت 
ســازمانی؛ حمایت از تشکل های دانشجویی و تقویت 
روحیه اعتمادسازی اجتماعی؛ تقویت نظام پاداش دهی 

و رشد آفرین

توسعه مدیریت 
دانایی

توسعه کرسی های آزاداندیشی و دانش آفرین؛ توسعه 
به فصلنامه های معتبر  دسترســی دانشــجومعلمان 
علمی؛ توسعه ارتباط دانشگاه با مراکز علمی، دینی و 

فرهنگی، تقویت منابع کتابخانه ای

6.	توسعه	دانش	و	مهارت	حرفه	ای:	
 از ابعاد ديگری که خبرگان بر آن متمرکز شدند، توسعة دانش و مهارت های حرفه ای معلمان بود که شامل 
اين موارد می شود: دانش )شناختی، فراشناختی(؛ مهارت های تدريس و پژوهش حرفه ای؛ تفکر )جدول 7(.

è	توسعة	دانش	)شناختی	و	فراشناختی(: مصاحبه شوندگان بر آگاهی های تخصصی، تربیتی و 
آموزشی و شناخت آسیب های اجتماعی تأکید داشتند و معتقد بودند معلم آينده بايد از توانايی ها 
و ناتوانايی های شــناختی و بهره گیری درســت از منابع دانشی در رشتة تدريس شناخت الزم را 

داشته باشد. 
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è	تقویت	مهارت	های	تدریس	و	پژوهش: مشارکت کنندگان مهارت در تولید و طراحی آموزشی و 
مهارت استفادة درست از فرصت ها را يادآور شدند. همچنین، دربارة سواد پژوهشی به مسئله يابی 

و مسئله شناسی و تقويت توانايی های اجرای پژوهش های حرفه ای معلم اشاره کردند. 
è	توسعة	مهارت	تفکر،	خالقیت	و	کارآفرینی: مصاحبه شوندگان تقويت روحیة انتقادی و نقدپذيری 
و توانايی بهره گیری از دانش را برشمردند و در تقويت کارآفرينی، بر تقويت آموزش های مبتنی بر 
کارآفرينی تأکید داشتند و اذعان کردند دانشگاه اين روحیه را تقويت و از شیوه های جديد آموزشی 

در راستای استارت آپ دانشجويی بهره گیرد و زمینه برای ارتباط با مراکز رشد فراهم شود. 

 جدول 7. 		مؤلفه	ها	و	شاخص	های	توانمندسازی	حرفه	ای	معلمان	مبتنی	بر	»توسعه	دانش	و	مهارت	های	حرفه	ای«،	در	چشم	انداز	آینده

کد
 انتخابی

کد محوری 
)مؤلفه(

کدباز 
)شاخص(

مرجع

ای
فه 

حر
ت 

هار
و م

ش 
دان

توسعة دانش

توســعة دانش تخصصی و تربیتی؛ شناخت آسیب ها 
و مســائل اجتماعی، آگاهــی از نظریه های یادگیری؛ 
آگاهــی از توانایی ها و ناتوانایی های شــناختی حرفة 
خود؛ انتخاب راهبرد مناسب و تصمیم گیری آموزشی 

برای مشارکت دادن فراگیران در کالس

مصاحبه شونده گان
 ،18 ،12 ،11 ،10 ،9 ،7 ،6 ،5 ،3 ،2 ،1

26 ،21 ،19
سند تحول )1390( 

سند راهبردی فرهنگیان )1395( 
بیتس )2015(،

 اندونزی )2018(، 
فالکنر و الثم )2016(، 

کیانی و عسکری متین )1397(، 
محمدی )1395(، باقری کراچی )1391( 

خروشی و همکاران )1396(

توسعة
 مهارت های تدریس 

و پژوهش

مهارت طراحی آموزشــی؛ مهــارت مدیریت زمان و 
بهره گیــری از فرصت ها؛ مهارت تدریس مشــارکتی؛ 
آشــنایی با مسئله یابی و مســئله شناسی پژوهشی؛ 
توانایی اجــرای پژوهش های حرفــه ای معلم محور؛ 

آمادگی راهنمایی تحقیقات دانش آموزی

توسعه تفکر، 
خالقیت و کارآفرینی

تقویت روحیــه تفکر انتقادی؛ توانایــی ایده پردازی 
و ارائه راه حل های خالقانه آموزشــی و تربیتی؛ تقویت 
آموزش های مبتنی بر کارآفرینی؛ توسعه آموزش های 
مبتنی بر اســتارت آپ دانشجویی؛ ارتباط با پارک های 
علم و فناوری، مراکز رشد و دانش بنیان، و بنیاد نخبگان

3. بر اساس شــاخص ها، مؤلفه ها و ابعاد شناسایی شده مدل مفهومی توانمندسازی حرفه ای 
معلمان در چشم انداز آینده در دانشگاه فرهنگیان چگونه است؟

بر اســاس يافته های حاصل از تحلیل کیفی بر اســناد باالدســتی متون، ادبیات و پیشــینة پژوهش، 
و دريافت نظرات خبرگان با بهره گیری از مصاحبه های نیمه ســاختاريافته، مدل مفهومی توانمندســازی 
حرفه ای معلمان در چشم انداز آينده در دانشگاه فرهنگیان، ارائه شده است. امید است با کاربست مدل 
احصاشــده در اين تحقیق، شرايط مناسبی برای توانمندسازی دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان برای 
ورود به حرفة معلمی، متناسب با نیازهای آتی و اهداف مبتنی بر اسناد باالدستی، فراهم شود )شکل 2(.
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 شکل 2. 		مدل	مفهومی	توانمندسازی	حرفه	ای	معلمان	در	چشم	انداز	آینده																																																																																																		

 بحثونتيجهگيری 
در ادبیات و مبانی مرتبط با توانمندســازی حرفه ای در دنیای امروز و رويکرد نیاز محور 
فردا، توجه به توانمندســازی از اعجازآورترين رويکردهای توســعة منابع انسانی محسوب 
می شــود. توانمندســازی حرفه ای معلمان راهبرد مناســبی برای تبديل مدرســه های فردا به 
محیط های يادگیری مؤثر با کارکنان آموزشــی توانمند، انعطاف پذير، مشارکت پذير، پاسخگو 
برای تغییر و حل مسائل آموزشی است. شناسايی ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های توانمندسازی 
حرفه ای دانشــجومعلمان دانشگاه فرهنگیان برای ورود به عرصة معلمی در مدرسه های فردا 
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ضرورتی اجتناب ناپذير است.
اين پژوهش ارائة مدل توانمندسازی حرفه ای معلمان در چشم انداز آينده را در کانون مطالعه 
قرار داده است. برای اين منظور، با روش پژوهش کیفی تحلیل محتوا و مصاحبة نیمه ساختاريافته، 
داده ها تا رسیدن به اشباع نظری جمع آوری شدند. لذا به منظور دستیابی به اهداف و پاسخگويی به 
سؤاالت پژوهش، ضمن بررسی مبانی نظری و پیشینة تحقیق، مدل های مرتبط با توانمندسازی، 
با تأکید بر نظام های آموزشی چارچوب بومی شده ای متشکل از 6 بعد، 19 مؤلفه و 63 شاخص 
به دســت آمد. ابعاد توانمندسازی حرفه ای معلمان در چشم انداز آينده در دانشگاه فرهنگیان 
 عبارت اند از: 1. محتوای برنامة درسی و آموزشی؛ 2. سواد ديجیتالی؛ 3. اخالق و بصیرت دينی؛

4. بهسازی کارورزی؛ 5. راهبرد سازمانی؛ 6. توسعة دانش و مهارت های حرفه ای.
نظام آموزشی همیشه بايد متوجه آينده باشد و توجه به منابع انسانی و در رأس آن معلم 
در اولويت اول قرار گیرد. توفیق نظام های آموزشــی آينده نگر در گرو مدلی با نگاه همه جانبه 
با لحاظ ابعاد و مؤلفه های مؤثر در توانمندســازی منابع انســانی با شرايط و مقتضیات بومی 
نظام آموزشی است. بسیاری از مدل های مرتبط با توانمندسازی، خاستگاهی غیر از نظام های 
آموزشــی دارند و يا تنها به برخی از ابعاد توانمندسازی توجه کرده اند. مدل ارائه شده در اين 
پژوهش رويکردی چندسونگر با ديدگاه بومی، برآمده از نتايج مصاحبه با خبرگان و تلفیق با 
اسناد و مدارک باالدستی )سند تحول بنیادين و برنامة راهبردی دانشگاه فرهنگیان( و ارزش های 
فرهنگی است. بر همین اساس در نوع خود به منظور کاربرد در دانشگاه فرهنگیان و در راستای 

چشم انداز آينده از جامعیت و قابلیت الزم برخورداراست.
در ايــن پژوهش، اولین بعد تمرکز	بر	محتوای	برنامة	درسی	و	آموزشی بود. مواردی 
ماننــد نقش راهبردی ســند تحول به عنوان نقشــة راه و توجه به اصول و فلســفة يادگیری، 
بازانديشــی و بازآفرينی برنامة درســی و کاربردی کردن منابع و محتوای آموزشی مورد تأکید 
مصاحبه شــوندگان بوده است. از نگاه خبرگان، کاربردی و عملیاتی شدن سند تحول به عنوان 
نقشة راه تعلیم وتربیت، مستلزم اقدامات آموزشی، گفتمان سازی و نظارتی در دانشگاه فرهنگیان 

است.
دومین بعد موردتأکید سواد	دیجیتالی است. افزايش توانايی های معلم در عصر دانايی و 
بهره گیری مناسب از سواد اطالعاتی، فناوری اطالعات و ارتباطات و سواد رسانه ای مبتنی بر 
اسناد باالدستی مانند سند تحول )1390( و برنامة راهبردی دانشگاه فرهنگیان )1395(، جايگاه 
توجه به اين بعد را بااهمیت معرفی می کند تا معلم آينده در اين زمینه توانايی های الزم را به 
دســت آورد. همچنین، با مبانی نظری توانمندســازی انگیزشی که زمینه ساز کاهش احساس 
بی قدرتی و پرورش کفايت نفس در افراد را فراهم می کند، همسو است. تقويت سواد ديجیتالی 
در نظام آموزشی دانشگاه فرهنگیان، ظرفیت های مؤثر و تجربة ماندگاری برای دانشجومعلمان 
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در انتخاب راهبرد و تصمیم منطقی در بســتر آموزش کالس آينده فراهم می سازد. يافته های 
پژوهش در بخش سواد فناوری اطالعات سواد رسانه ای، با ديدگاه چو و همکاران )2017(، 
فالکنر و الثم )2016(، بالکار )2015(، کرلیوک و همکاران )2013( همسويی دارد و با يافته های 
پژوهشی شاو )2015( در بخش سواد ديجیتالی مطابقت دارد. همچنین، مؤيد يافته های اندونزی 
)2018(، مطالعات گوروا و زلوا )2017( و بیتس )2015( است. با يافته های پژوهشی ماليی نژاد 
و ذکاوتی )1387( در نظام های تربیت معلم کشورهای انگلستان، فرانسه، ژاپن، مالزی و ايران 
مبتنی بر تلفیق فاوا در برنامة درسی تربیت معلم نیز همسويی دارد، همچنین، با برخی يافته های 
پژوهشــی ماليی نژاد )1391( دربارة صالحیت های حرفه ای مطلوب دانشجومعلمان ابتدايی 
مبتنی بر راهبردهای اصلی توازن و تلفیق میان تئوری و عمل با هدف کیفیت  بخشی در برنامة 

درسی تربیت معلم، منطبق است.
اخالق	و	بصیرت	دینی بعد حرفه ای مهمی در چشــم انداز آينده است. اهمیت اخالق 
حرفه ای در محیط کار و در نظام های آموزشی پويا و کارامد از ضرورت های جايگزين ناشدنی 
در دنیای امروز است. نگاه ظريف به اخالق و بصیرت دينی به اين بعد، با تأکید بر نکاتی است 
که هر معلم در محیط آموزشی ملزم به رعايت آن است و تقويت و بازنمايی آن را در چشم انداز 
آيندة حرفه ای معلمان بیشتر نمايان می کند. در ادبیات انسانی و ارزشی جامعة اسالمی، اخالق 
محوری پیوندی ناگسســتنی با تعالی بشــری و بالندگی حرفه ای دارد و اين مهم در دانشگاه 
فرهنگیان که تربیت انسان را رقم می زند، اهمیتی مضاعف پیدا می کند. بعد اخالق و بصیرت 
دينی در سند تحول بنیادين )1390(و سند راهبردی دانشگاه فرهنگیان )1395( با مفاهیمی مانند 
کســب فضائل اخالقی، ارزش های واالی انسانی، مؤمن و معتقد به مبانی دينی و ارزش های 
اســالمی، در هندســة اخالقی معلمان جلوه گر شده است و رويکرد تقويت اخالق در تربیت 
دانشجومعلمان را نمايان می سازد. يافته های اين پژوهش با نتايج مطالعاتی کیانی و عسکری 
متین )1397(، محمدی )1395(، باقری کراچی و همکاران )1391(، کريمی )1387(و يافته های 

اندونزی )2018(، همسويی دارد.
در بعد چهارم توانمندســازی، بهسازی	کارورزی موردتوجه قرارگرفته است. کارورزی 
در تربیت معلم تنها عنصر محوکنندة شکاف بین دانستن و توانستن قلمداد شده است )رئوف، 
1388(. در تمامی مصاحبه ها، بر اصالح مدل کارورزی و تقويت زمان و آموزش های الزم در 
کارورزی تأکید شــده است. يافته های مطالعه با نتايج پژوهشی مرتضوی زاده و نصراصفهانی 
)1396(، ديبايی صابر و همکاران )1395( و شعبانی )1383(، خأل فعلی فعالیت های کارورزی 
را نمايان می سازد و با يافته های مطالعاتی ماليی نژاد و ذکاوتی )1387( دربارة راهبردهای تلفیق 

تئوری و عمل و توازن تئوری و عمل در برنامة درسی تربیت معلم همسويی دارد.
در بعد پنجم، ساختار	سازمانی در توانمندسازی حرفه ای، به خاطر تأثیرگذاری بر مسیر 
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حرکت علمی/آموزشی آيندة دانشگاه فرهنگیان موردتوجه مصاحبه شوندگان قرار گرفته است. 
در چشم انداز 1404، دانشگاه فرهنگیان رکن تحول و تعالی آموزش وپرورش جمهوری اسالمی 
ايران و به عنوان دانشــگاهی پیشــرو در آموزش، تولید و ترويج علم نافع و هويت اسالمی و 
انقالبی در کشور معرفی شده است )برنامة راهبردی دانشگاه، 1395(. حرکت دانشگاه فرهنگیان 
در مسیر تحقق اهداف و مأموريت های سازمانی وبه عنوان نظام آموزشی پويا در چشم انداز 
آينده، نیازمند توجه به ساختار سازمانی است که نقش راهبردی برای ساير ابعاد دارد. يافته های 
اين پژوهش با مطالعات محمدی )1395(، باقری کراچی و همکاران )1391(، کريمی )1387( 

و ماليی نژاد و ذکاوتی )1387(، همسويی دارد.
بعد ششم توسعة	دانش	و	مهارت	های	حرفه	ای است. بر اساس نگرش مصاحبه شوندگان 
نســبت به افزايش مهارت هــا، توانايی های تخصصی و عمومی تدريــس، تقويت مديريت 
يادگیری و سواد پژوهشی، برگزاری کالس های آموزشی متناسب با نیاز آينده، نوآوری علمی 
و آشناســازی فراگیرندگان با مهارت های مقابله با چالش های نوظهور، از ضرورت های پیدا 
و پنهان نظام تعلیم وتربیت خواهد بود. يافته های اين پژوهش با مطالعات کیانی و عســکری 
متین )1397( مبتنی بر توسعة حرفه ای در الگوی معیار صالحیت حرفه ای معلمان، محمدی 
)1395(، باقری و کراچی )1391( در راستای خالقیت و کارآفرينی همسويی دارد. همچنین، 
مؤيد مطالعات اندونزی )2018(، گوروا و زلوا )2017(، مبنی بر کارآفرينی و تفکر انتقادی است 
و با يافته های مطالعاتی خروشــی و همکاران )1396( مبنی بر شايستگی های مورد انتظار در 
بعد دانش موضوعی و تربیتی دانشجومعلمان در برنامة درسی دانشگاه فرهنگیان و با يافته های 
کنفرانس کانادا )2014( مبتنی بر مهارت های تفکر، هونگ و همکاران )2008(، توانايی حرفه ای 
و مديريتی و همچنین اســناد باالدستی مانند ســند تحول بنیادين )1390( و برنامة راهبردی 

دانشگاه فرهنگیان )1395( همسويی دارد.

é پیشنهادهای اجرایی و پژوهشی é
با توجه به چالش های موجود در مقولة محتوا و برنامة درســی به منظور پاســخگويی به 
نیازهای متنوع جامعه و پويايی دانشــگاه فرهنگیان و حرکت مبتنی بر اسناد باالدستی و سند 
چشم انداز 1404، به ويژه سند تحول بنیادين، به عنوان نقشه و راهنمای عمل، برگزاری دوره های 
آموزشی، گفتمان سازی، تیم سازی سند تحول، نظارت مستمر، به روزرسانی و بازنگری منابع 

پیشنهاد می شود.
با توجه به چالش های موجود در مقولة ساختار و منابع انسانی، ضرورت اصالح و بروز 
رســانی ابعاد ساختاری در راستای توانمندسازی در چشم انداز آينده ضرورتی اجتناب ناپذير 
اســت. نگاه مصاحبه شوندگان مبنی بر بهسازی نیروی انســانی، جذب و به کارگیری استادان 
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توانمند، اصالح معماری )زيباسازی و جذابیت فضای آموزشی(، تقويت منابع مادی، توسعة 
مديريت دانايی )مانند برگزاری همايش های دانشگاهی، تعامل با مراکز علمی و فرهنگی( بود که 

ضرورت توجه مسئوالن دانشگاه فرهنگیان و آموزش وپرورش به اين مهم است.
با توجه نتايج به دست آمده در بعد کارورزی دانشجومعلمان، ضرورت به روزرسانی برنامه ها 
و فعالیت های مبتنی بر اجرای دوره های کارورزی در راســتای توانمندسازی حرفه ای، تحقق 
مأموريت ها، ارزش های ســازمانی و اهداف چهارگانة طرح کارورزی )دستیاری، معلم ياری، 
تدريس آزمايشی و تدريس مستقل(، کنترل، نظارت و هماهنگی دانشگاه و آموزش وپرورش، 

توسعة مدرسه های هدف و بهره مندی از استادان توانمند مدنظر قرار گیرد.
با توجه به نتايج به دســت آمده در بعد ســواد ديجیتالی، تقويت زيرســاخت های فناوری 
اطالعات، آموزش مهارت های ســواد اطالعاتی، تقويت ســواد رســانه ای و فضای مجازی 
)برگزاری کالس های رســمی و فوق برنامه، مسابقات انگیزشی و مشارکت محور( با رويکرد 

رسانه های آموزشی و توانمندسازی استادان موردتوجه قرار گیرد.
با توجه به نتايج حاصل از مصاحبه، مبنی بر تقويت و توســعة توانايی های شــناختی و 
فراشــناختی و پژوهشی، پیشنهاد می شود در برنامة آموزشی دانشگاه، رويکرد مسئله محوری، 
خالقیت و پژوهش محوری مدنظر قرار گیرد، نظارت و کنترل الزم در عملیاتی شدن فرايندها 
انجام شــود . کالس های آموزشی ايده پردازی، اســتارت آپ دانشجويی، کارآفرينی در برنامة 

رسمی دانشگاه قرار گیرد.
تقويــت اخالق حرفه ای و بصیــرت افزايی دينی برای آينــدة حرفه ای معلمان، اهمیت 
اســتراتژيک دارد. مصونیت بخشــی معلمان و متعلمــان در آموزش های اخالقــی، همراه با 
تخصص های مرتبط حرفه ای، توفیق در توســعة آيندة تعلیم وتربیــت را افزايش خواهد داد. 
اولويت اول دانشــگاه فرهنگیان جذب استادان اخالق محور، با بصیرت و معرفت دينی قرار 
گیرد و اين مهم فقط به استادان خاص رشته های معارف اسالمی يا تربیتی محدود نشود، بلکه 
دامنة آن به ساير رشته های تدريس تسری يابد. اولويت دوم نظارت و کنترل مداوم و مستمر 

مبنی بر آموزش، اجرا و میزان پايبندی به اين مهم در پرديس های استانی موردتوجه قرار گیرد.
پیشنهاد می شود، مدل توانمندسازی حرفه ای معلمان در چشم انداز آينده که مبتنی برابعاد، 
مؤلفه ها وشاخص های حاصل از تحلیل محتوا در اسناد باالدستی است و از نظرات خبرگان 
در مصاحبه نیمه ساختاريافته برآمده و از جامعیت الزم برخوردار است، در سیاست گذاری و 
برنامه ريزی های آموزشی دانشگاه فرهنگیان در راستای توانمندسازی حرفه ای دانشجومعلمان 

با رويکردی آينده نگر موردتوجه قرار گیرد.
با توجه به محدوديت حوزة مطالعاتی، به ســاير محققان پیشــنهاد می شود پژوهش هايی 
به منظور احصا و شناسايی ابعاد و مؤلفه های توانمندسازی دانشجومعلمان در چشم انداز آينده 
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