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مقدمه

افزایش تغییرات و گســترش مناســبات بینالمللی چالشهایی را برای انسان ایجاد کرده است که
ضرورت بهروزرسانی مداوم دانش و داناییمحوری را ،بهویژه در نظام تعلیموتربیت ،گوشزد میکند .در
جامعة داناییمحور ،رکن اصلی و اساســی توسعه ،نیروی انسانی فرهیخته و خردمند است که در رأس
آنهــا معلم قرار دارد (نیازآذری ،اسماعیلیشــاد و ربیعی)1390 ،؛ آنهم معلمی که از قابلیتهای الزم
متناسب با حرفة معلمی برخوردار باشد .منظور از توانمندسازی حرفهای 1در این مطالعه ،شامل تالشی
هماهنگ در محیط آموزشــی ،برای افزایش انگیزة ذاتی معلمان است ،بهطوریکه هر معلم ،در بهترین
حالت ،مایل به دستیابی به آن است ،توانمندسازی ،بهعنوان یک فرایند ،انگیزة درونی معلمان را موجب
میشود تا بهترین توانایی را کسب و در دنیای مدرن امروز از اهمیت حیاتی برخوردار است (توماس،2
 .)2017توانمندســازی بــه افراد اجازه میدهــد دانش خود را با یکدیگر به اشــتراک بگذارند و نقش
خود را برای ارتقای خالقیت در شــغل افزایش دهند و در جستوجوی راههای خالقانه برای اصالح
خطاها و بازسازی فرایندهای کاری باشند (احمد ،خرم ،اسلم ،سامی اوال و باهو .)2016 ،3پژوهشگران
معتقدند توانمندســازی عملکرد شــغلی را افزایش میدهد و یک گزینة مدیریت استراتژیک است که
میتوانــد کارکنــان را به کار و فعالیت فراتر از حد معمول تشــویق کند و توانایی آنها را برای پاســخ
سریع به خواستههای مشتری افزایش دهد .مهمتر از همه ،توانمندسازی میتواند وابستگی کارکنان را
به مشــاغل خود افزایش دهد (چوی ،گاه ،آدام و تان .)2016 ،4توانمندسازی معلمان ،دامنهای متفاوت
از توانمندســازی سایر مشارکتکنندگان محیط آموزشی یا کارکنانی که خارج از بخش آموزش فعالیت
میکنند ،دارد و با توجه به میزان توانایی آنان در مشارکت در فرایندهای تصمیمگیری مربوط به یادگیری
و تدریس فراگیر مدرسه تعریف میشود (بالکار.)2015 ،5

اقدامات انجامشده دربارة توانمندسازی حرفهای معلمان از تنوع به نسبت زیادی برخوردار است که
بهاختصار ،به تعدادی از آنها اشاره می شود :محمدی (« ،)1395شناسایی عوامل مؤثر بر توانمندسازی
کارکنان آموزشوپرورش»؛ تقوایی یزدی (« ،)1394فناوری اطالعات و توانمندسازی کارکنان»؛ باقری
کراچی ،عباسپور و آقازاده (« ،)1391طراحی الگوی شایستگیهای دانشآموختگان دانشگاه اسالمی
برای خدمت محوری»؛ نیکنامی و کریمی (« ،)1388صالحیتهای حرفهای معلمان و چارچوب ادراکی
مناسب» .مطالعات انجامگرفته در اندونزی ( ،)2018مهارتهای موردنیاز قرن  21در نظامهای آموزشی؛
مطالعات بالکار ( ،)2015در حوزة فناوریهای آموزشی؛ بیتس ،)2015( 6آموزش درعصر دیجیتال.
مطالعات انجامشــده ،بهطور عمده بر عوامل و عناصر تأثیرگذار بر توانمندســازی در ابعاد فناوری
اطالعات ،صالحیتهای حرفهای و شایســتگیهای خدمت محوری در راستای توانمندسازی کارکنان
و مهارتهای موردنیاز قرن بیستویک در نظامهای آموزشی متمرکز بودهاند و کمتر به شناسایی ابعاد
توانمندسازی حرفهای متناسب با اسناد باالدستی ،بهویژه سند چشمانداز ،سند تحول بنیادین و پیرامون
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ضرورت مطالعه و چالش ذهنی این پژوهش از این واقعیت آغاز میشــود که دســتیابی به آیندهای
مطلوب در نظام تعلیموتربیت ،مستلزم توانمندسازی حرفهای معلمان ،متناسب با نیازهای دانشآموزان
آینده ،اســت .این مهم در نظام تعلیموتربیت بر عهدة دانشگاه فرهنگیان ،بهعنوان دانشگاهی مأموریت
محور ،قرارگرفته است تا با بسترسازی مناسب و بهرهگیری از امکانات ،شرایط الزم را برای توانمندسازی
دانشــجومعلمان بهمنظور ورود به مدرسه فراهم ســازد .تربیت دانشآموزان آینده مستلزم آمادگی الزم
معلمان در آموزش ،تدریس و یادگیری انواع مهارتها و دانش الزم در مواجهه با تغییرات پیش روست.
معلمان باید برای آینده آماده باشند تا در گسترة جهانی و زندگی در حکم یک عضو فعال جامعه به ایفای
نقش بپردازند (مالیینژاد و ذکاوتی .)1387 ،ازجمله بحثهایی که امروز مطرح میشود ،این است که
معلمان تا چه میزان توانمندی و آمادگی مناسب برای ورود به فردا و مدرسههای آینده ،را پیدا کردهاند؟
ایجاد یک سیستم آموزشی آیندهگرا ،بدون توجه به نقش معلمان و اینکه چه میدانند و متعهد به انجام
چه چیزی هستند ،نمیتواند انجام شود .بااینحال ،بسیاری از معلمان امروز برای این کار بهخوبی آماده
نیســتند و اکثر برنامههای یادگیری حرفهای برای رســیدن به نوع «عملیات موردنیاز آینده» موردتوجه
قرار نگرفتهاند (گیلبرت و بل .)2014 ،7لزوم توجه به برنامة درســی در توانمندســازی دانشجومعلمان،
بهمنظور تقویت دانش ،مهارت و نگرش ،از اهمیت باالیی برخوردار است .مهر محمدی ( ،)1392برنامة
تربیتمعلم پیش از خدمت را بر اساس ساختار چهاروجهی «تربیت تخصصی/دانش محتوایی ،تربیت
حرفهای/دانش عام تربیتی عام ،تربیت حرفهای خاص توأم با کارورزی و برنامة ورود به حرفة معلمی»
معرفی میکند .برخی محققان بر این باورند که خأل الگوی مناسب برای تربیتمعلمان آموزشوپرورش
موجب بروز آشــفتگی و سردرگمی در شیوة تربیت و تأمین منابع انسانی در دستگاه تعلیموتربیت شده
اســت که کاهش چشمگیر کارامدی و اثربخشی آنان از عواقب ناگوار آن است (دیبایی صابر ،عباسی،
فتحی واجارگاه و صفایی موحد .)1395 ،تعدادی از محققان ،کمبود توانایی فراشــناختی در نظامهای
آموزشــی را ذکر کرده و معتقدند تواناییهای فراشناخت در مقابله با پیچیدگی و درک دنیای اطراف ما
نقش مهمی دارد و نبود سیاســتهای ارزیابی دقیق و روشهای مؤثر آموزش این مهارتها احســاس
میشود (آلوارز .)2018 ،8شعبانی ( ،)1383کمبود شایستگیها و مهارتهای الزم و روزامد معلمان را
موجب کاهش اعتمادبهنفس ،کاهش انرژی و عالقه ... ،و ظرافت در کار و افت بازده میداند .در برخی
یافتههای پژوهشــی نبود روشهای جدید تدریس در کالسهای دانشگاهی و تناسب نداشتن محتوا و
برنامههای درسی با نیازهای روز جامعه ازجمله عوامل اصلی در پایین آمدن سطح کیفیت در مهارتهای
دانشآموختگان دانشگاهی کشور معرفی شده است (نیستانی .)1391 ،با توجه به اهمیت کارورزی در
توانمندســازی حرفهای دانشجومعلمان ،عمدهترین مشــکالت؛ فرصت نداشتن مدرسان برای بحث و
گفتوگو با دانشجویان در موردنقد و بررسی شیوههای تدریس ،ناکافی بودن مهارت معلمان راهنما در
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استفاده از رسانهها و فناوریهای نوین آموزشی (مرتضویزاده و نصراصفهانی )1396 ،ذکر شده است.

در اسناد باالدستی ،بر توانمندسازی معلمان تأکید شده است .در همین راستا ،در دانشگاه فرهنگیان،
بهعنوان متولی تربیت نیروی انسانی ،بر اساس اسناد باالدستی ،بهویژه سند تحول بنیادین ( ،)1390سند
راهبردی دانشگاه فرهنگیان در افق چشمانداز  )1395( 1404و اساسنامة دانشگاه ،اهداف و راهبردهای
مبتنی بر توانمندسازی و بالندگی حرفهای ،محوریت برنامههای آموزشی دانشجومعلمان بر حرفة معلمی
متمرکز شــده اســت .از آن جمله میتوان به این موارد اشــاره کرد :فصلهای پنجم (اهداف کالن) و
ششــم ســند تحول با عنوان راهبردهای کالن؛ بند  3مبتنی بر اهداف کالن « ،»6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1ابتنای
فرایند طراحی ،تدوین و اجرای اسناد تحولی نظامها شامل برنامة درسی ،تربیتمعلم و...؛ بند  6مبتنی
بر اهداف کالن « ،»8 ،4 ،2 ،1گســترش فرهنگ پژوهش و ارزشیابی؛ بند  ،7مبتنی بر اهداف کالن «،1
 ،3 ،2و  ،»7بهرهمندی هوشــمندانه از فناوریهای نوین ...؛ بند  11مبتنی بر اهداف کالن « 4 ،2و ،»5
ارتقای معرفت و بصیرت دینی .همچنین ،ذیل اهداف و راهبردهای کالن دانشــگاه فرهنگیان (،)1395
کانون توجه این تأکیدات بر توانمندسازی معلمان و ضرورت استفاده از تمام تواناییها و امکانات برای
تربیتمعلم آینده ،بهمنظور کیفیتبخشی در نظام آموزشی عنوان شده است .دستیابی به اهداف مزبور و
تربیتمعلم در طراز جمهوری اســامی ،بدون توجه به شناخت ابعاد و مؤلفههای توانمندسازی ،منابع
انسانی ،محتوای برنامههای 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 معرفیشدهاند .از دیدگاه عقالنی ،توانمندسازی بر مبنای واگذاری اختیارات
و پاسخگویی بنا شده است .دیدگاه انگیزشی توانمندسازی که از دیدگاه رفتارگرایان متأثر است ،فرایند
توانمندســازی را در پی دســتیابی به دو هدف عمده میداند .1 :کاهش احساس بیقدرتی در کارکنان؛
 .2پرورش کفایت نفس در آنها (هاشــمی مهابادی ،شــکرچیزاده ،و شــکرچیان خوزستانی.)1396 ،
توانمندسازی انگیزشی به معنای اختیاربخشی ،مدیریت مشارکتی ،چرخههای کیفیت ،تشکیل گروههای
خودمدیریتــی و هدفگذاری دوطرفه ،فرایند تفویض تصمیمگیری در چارچوبی روشــن اســت و بر
پاســخگویی تأکید دارد .در مقابل ،توانمندســازی فوقانگیزشــی ،رویکرد انرژیبخشی ،تأکید بر تعهد
درونی به شغل ،کنترلهای ساده ،ریسکپذیری و ابداع ،فرایند ایجاد انگیزة درونی با آمادهسازی محیط
و فراهم آوردن مجرای انتقال احساس خود ،اثربخشی بیشتری دارد (ایرانزاده و بابائی.)1392 ،

بر اساس مطالعات و پژوهشها ،توانمندسازی مفهومی چندوجهی دارد (رینهرت و شرت1993 ،9؛
دی ،دیومــر و هینکــن2003 ،10؛ هابز و مورلند2009 ،11؛ عبداللهی و نوهابراهیم1385 ،؛ پســران قادر و
بابارضــا ،)1392 ،بهطوریکــه مطالعات توماس و ولت هاوس ،)1990( 12و اســپریتزر )1995( 13و تن
و کمرون ،)1998( 14پنج بعد توانمندســازی مبتنی بر ابعاد شــناختی ،احساس خوداثربخشی ،احساس
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عنوان سه قطب تعلیموتربیت قرن  21نام برد که مشتمل است بر:
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 .1ویژگیهای حیاتی آموزش تعیین برنامة درسی ،آموزش معلم ،و...

 .2سواد چندگانه (سواد اطالعات و ارتباطات مجازی ،سواد رسانهای ،و)...
 .3مهارتهای قرن بیستویکم (تفکر انتقادی و حل مسئله ،چابکی ،و.)...

در مطالعات فالکنر و الثم )2016( 16و کرلیویک ،میشــرا ،فاون و تری ،)2013( 17در مدل آموزش،
یادگیری معلمان بر سه نوع دانش متمرکزشده است:
 .1دانشپایه ،شامل سواد اطالعاتی دیجیتال ،دانش محتوای اصلی ،دانش فراگیر؛

 .2دانش انسانی دربرگیرندة مهارت حرفهای زندگی ،آگاهی اخالقی /عاطفی و صالحیت فرهنگی؛
 .3فرادانش مشتمل بر خالقیت و نوآوری ،حل مسئله و تفکر انتقادی ،ارتباطات و همکاری.

چو ،رینالدز ،تاوارز ،نوتاری و لی )2017( 18و گوروا و زلوا )2017( 19مدل تواناییها و مهارتهای
قرن  21در نظامهای آموزشی را مشتمل بر  3توانایی و مهارت و  11مؤلفه برمیشمارند:
 .1یادگیــری و نــوآوری :در حیطة دانش و مهارت و بهعنوان هســته و اهداف اصلی در یادگیری،
شامل مؤلفههای موضوعات اساسی (دانش موضوعی) ،تفکر انتقادی و حل مسئله ،ارتباطات و
همکاری ،خالقیت و نوآوری ؛
 .2ســواد دیجیتالی شــامل مؤلفههای سواد اطالعاتی ،سواد رســانهای و سواد فناوری اطالعات و
ارتباطات؛

 .3مهــارت زندگــی و حرفهای شــامل مؤلفههای انعطافپذیــری و ســازگاری ،تعامل فرهنگی
اجتماعی ،بهرهوری و مســئولیت و رهبری و پاســخگویی.همچنین ،خروشــی ،نصر ،میر شاه
جعفری و موســیپور ( ،)1396مدل مفهومی شایســتگیهای مورد انتظار از دانشــجومعلمان
در برنامة درســی دانشگاه فرهنگیان را بر اســاس دیدگاه صاحبنظران ،در چهار دستة اصلی
شامل« شایستگیهای دانش موضوعی ،دانش تربیتی ،دانش تربیتی موضوعی و دانش عمومی»
ارائه کردهاند.

باوجود محدود بودن پژوهشهای انجامشــده دربارة توانمندسازی حرفهای معلمان در چشمانداز
آینــده و کم بود تحقیقــات جامع در حوزة توانمندســازی حرفهای در بین دانشآموختگان دانشــگاه
فرهنگیان ،تالش شــد پژوهشهای مرتبط با توانمندسازی حرفهای معلمان و در برخی موارد کارکنان،
در زیر نقد و بررسی شود.
نتایج پژوهشی کیانی و عسکری متین ( )1397با عنوان«الگوی معیار صالحیت حرفهای معلمی در
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تراز جمهوری اسالمی ایران» که با روش تحلیل کیفی اسناد باالدستی انجام گرفته است 7 ،ساحت33 ،
حوزة محوری و  158شاخص شایستگی را برشمرده است .ساحتهای هفتگانه عبارتاند از:
 .1برنامهریزی و آمادهسازی برای آموزش؛
 .2برنامهریزی و طراحی برای یادگیری؛
 .3مدیریت پیرامون و محیط یادگیری؛
 .4آموزش اثربخش؛

 .5مسئولیت سازمانی و توسعة حرفهای؛

 .6سرمایة اجتماعی و فعالیت فرهنگی؛
 .7معنویت ،اخالق و خداباوری.

یافتههای پژوهشــی محمدی ( )1395با عنوان «شناســایی عوامل مؤثر بر توانمندسازی کارکنان
آموزشوپرورش شهر تهران بر اساس نظریة کاراکوک» پنج عامل اصلی تأثیرگذار بر توانمندسازی را
برشمرده است که به ترتیب گروه سوم (ساختار پویا ،ارزیابی عملکرد ،تشویق و انگیزه) ،گروه چهارم
(پذیرش تغییر ،بازخورد ،سیستم اطالعات و پاداش) ،گروه پنجم (تفکر انتقادی ،حمایت و استقالل
رأی) ،گروه دوم (تمایل به توسعه ،انعطافپذیری ،ارتباطات ،آموزش) و گروه اول (متغیرهای اعتماد،
هماهنگی ،اعتماد مدیریت به کارکنان ،دورنمای مشــترک ،فرهنگ مشــارکتی و ســطوح اختیارات)
بیشترین اثر را بر متغیر توانمندسازی کارکنان دارند.
خروشی ،نصر ،میرشاه جعفری و موسیپور ( )1394در مقالهای ،شایستگیهای موردنیاز معلمان و
اعتبار تربیتمعلم را بر اساس اسناد تحولی دانش ،توانش ،نگرش ،عمل و اخالق برشمردهاند.
موســیپور و احمدی ( )1393ضرورت بازنگری برنامههای درسی تربیتمعلم ،بهخصوص برنامة
کارورزی و انطباق شایستگیهای حرفهای معلمان در سطح ملی را موردتوجه قرار دادهاند.
مالیینژاد ( )1391صالحیتهای حرفهای مطلوب دانشجومعلمان دورة آموزش ابتدایی را مبتنی بر
دو راهبرد اصلی توازن و تلفیق میان تئوری و عمل ،با هدف کیفیتبخشی در برنامة درسی تربیتمعلم،
در ســه بخش صالحیتهای شــناختی و مهارتی ،نگرشــی و رفتاری ،و مدیریتــی ،بهصورت تلفیقی
موردتوجه قرار داده است.

ملکی ( )1388صالحیتهای معلمی را ســه طبقه برشمرده است :الف) صالحیتهای شناختی:
مجموعة آگاهی و مهارت ذهنی چون شناخت استعداد و عالقههای یادگیرنده که معلم را در شناخت،
تحلیل و بررســی مسائل مرتبط به تربیت توانا میسازد؛ ب) صالحیتهای عاطفی :عالقههایی مانند
عالقــه بــه دانشآموزان و اعتقاد به نوآوری در معلم را شــامل میشــود؛ ج) صالحیتهای مهارتی:
مهارت و توانایی معلمان در فرایند یاددهی یادگیری شــامل مهارت در طرح درس و توانایی استفاده
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در یافتههای پژوهشــی مالیینژاد و ذکاوتی ( )1387با عنوان «بررســی تطبیقی نظام برنامة درسی
تربیتمعلم در کشــورهای انگلستان ،ژاپن ،فرانســه ،مالزی و ایران» کیفیتبخشی بهنظام تربیتمعلم،
هــدف اصلی و یادگیری مادامالعمر هدف اختصاصی در کشــورهای موردمطالعه تعیین شــده اســت.
بهمنظور دستیابی به این هدف ،راهبردهای تلفیق تئوری و عمل ،توازن تئوری و عمل در برنامة درسی،
تدوین استانداردهای تربیتمعلم ،تلفیق فاوا در برنامة درسی تربیتمعلم ،برقراری ارتباط مستمر میان
نظام تربیتمعلم پیش از خدمت با دانشــگاهها و مدرســهها ،برقراری ارتباط میان آموزشهای پیش از
خدمت و ضمنخدمت و ایجاد هماهنگی میان نهادهای ادارهکنندة تربیتمعلم در این کشورها ،در نظر
گرفته شده است.

یافتههای پژوهشی راتنولو 20در اندونزی ( ،)2018مهارتهای موردنیاز نظامهای آموزشی قرن 21را
چنین عنوان کرده اســت :برنامهریزی زندگی ،انعطافپذیری و سازگاری؛ ابتکار عمل و خودمدیریتی،
کارآفرینــی؛ تعامل اجتماعی و فرهنگی؛ بهرهوری و پاســخگویی؛ رهبری؛ تفکر انتقادی ،حل مســئله؛
ارتباط؛ همکاری و کار گروهی؛ یادگیری مادامالعمر؛ سواد دیجیتالی.

یافته های پژوهشی بالکار ( )2015نشان داد ،معلمان به آموزش بیشتر در حوزة فناوریهای آموزشی
و توسعة مواد ،راهنمایی و مدیریت کالس نیاز دارند .همچنین ،توسعة شخصی مانند «کنترل و مدیریت
اســترس ،مهارتهای ارتباطی و روشهای حل مســئله» از مواردی هستند که معلمان نیاز به آموزش
آنها دارند.

بیتــس ( )2015مهمتریــن مهارتهای حرفهای معلمان را مهارتهــای ارتباطی (توانایی یادگیری
مســتقل ،اخالق و مســئولیت) ،مهارتهای تفکر (تفکر انتقادی ،حل مســئله و خالقیت) ،مهارتهای
دیجیتالی و مدیریت دانش برشمرده است.

یافتههــای مطالعاتی هونگ هورنگ ،لین و چان لین )2008( 21با عنوان «بررســی ناهماهنگی بین
صالحیتهای تربیتمعلم پیش از خدمت و صالحیتهای موردنیاز تدریس ضمن خدمت» نشان داد
صالحیتهای معلمان در شش دســتة اصلی «توانایی فکری ،سیستم ارزشها ،مهارتهای بینفردی،
توانایی مدیریت ،تواناییهای حرفهای و ویژگیهای شخصیتی» دستهبندی شد.
مروری بر پژوهشهای انجامگرفته نشان میدهد ،هرکدام از مطالعات به برخی از ابعاد توانمندسازی
حرفهای متمرکز و به مواردی مانند الگوی معیار صالحیت حرفهای معلم در طراز جمهوری اســامی،
شایستگی موردنیاز معلمان و اعتبار تربیتمعلم بر اساس اسناد تحولی ،بازنگری برنامة درسی تربیتمعلم
و برنامة کارورزی در انطباق با شایســتگیهای حرفهای معلم در سطح ملی ،مهارتهای آموزشی قرن
 21و مهارتهای حرفهای معلمان پرداخته شده است .بررسی مدلهای توانمندسازی نیز نشان میدهد،
بســیاری از مدلها خاســتگاهی غیر از نظامهای آموزشــی دارند و کمتر توانمندسازی را در نظامهای
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آموزشــی با رویکرد آینده و تربیتمعلم موردتوجه قرار دادهاند .نظر به اینکه توانمندســازی حرفهای
معلمان در چشــمانداز آینده در دانشــگاه فرهنگیان ناظر به شناسایی ابعاد و مؤلفههای متعددی است،
ضرورت انجام پژوهش امری اجتنابناپذیر است.
با عنایت به موارد فوق ،و نظر به نقش اصلی دانشــگاه فرهنگیان بهعنوان دانشــگاه مأموریتمحور
در توانمندســازی دانشــجومعلمان ،هدف اصلی پژوهش ارائة مدل توانمندسازی حرفهای معلمان در
چشمانداز آینده است .در همین راستا تالش میشود تا به سؤاالت زیر پاسخ داده شود:
 .1ابعاد توانمندسازی حرفهای معلمان در چشمانداز آیندة دانشگاه فرهنگیان چیست؟

 .2مؤلفهها و شاخصهای توانمندسازی حرفهای از دیدگاه خبرگان و اسناد باالدستی کداماند؟

 .3بر اساس شاخصها ،مؤلفهها و ابعاد شناساییشده ،مدل مفهومی توانمندسازی حرفهای معلمان
در چشمانداز آینده در دانشگاه فرهنگیان چگونه است؟

روششناسی تحقیق

برای انجام این پژوهش ،بهمنظور تدوین چارچوبی منطقی و مبتنی بر اهداف بیانشده ،از روش
تحقیق کیفی ،وبر اســاس تحلیل محتوا اســتفاده شده است .پژوهش کیفی نوعی نگرة وسیع ،عمیق و
بامعنا و حتی غیر ابزاری به مسائل ،رفتار و یافتههاست (خنیفر و مسلمی )1397 ،و در صورتی به کار
میرود که یک پدیده از جهات گوناگون بررسی شود (بازرگان .)1394 ،تحلیل محتوای کیفی شیوهای
مناســب برای به دســت آوردن نتایج معتبر و پایا از دادههای متنی ،بهمنظور ایجاد دانش ،ایدة جدید،
ارائة حقایق و راهنمای عملی برای عملکرد اســت (الو و کنگز .)2008 ،22در این پژوهش ،با هدف
کشف ابعاد ،مؤلفهها و شــاخصهای توانمندسازی حرفهای معلمان در چشمانداز آینده در دانشگاه
فرهنگیان ،در گام اول ،ادبیات ،پیشــینة پژوهش و اســناد باالدستی شامل سند تحول بنیادین ()1390
و برنامــة راهبری دانشــگاه فرهنگیــان ( ،)1395و همزمان ،برخی پژوهشهــای مرتبط با مدلهای
توانمندسازی کارکنان و نظامهای آموزشی ،بررسی شدند.

پــس از انجام مطالعات کتابخانهای ،پژوهشهای انجامگرفته و اســناد باالدســتی ،مســتندات و
دادههای الزم جمعآوری شــدند .این مستندات راهنمایی کلی را برای استخراج عوامل و مؤلفههای
اثرگــذار بر توانمندســازی حرفهای معلمــان و ارائة مدل مفهومی فراهم میآورند .در همین راســتا،
بهمنظور غنابخشــی و تقویت دادههای حاصله از ادبیات ،پیشــینة پژوهش و توسعة مدل مفهومی در
بخش جامعة آماری ،از نظرات خبرگان (استادان دانشگاه فرهنگیان) ،با بهرهگیری از روش نمونهگیری
هدفمند در قالب مصاحبة نیمهســاختاریافته تا رسیدن به مرز اشــباع ،اطالعات الزم جمعآوری شد
(جدول .)1
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جنسیت

رشتة تحصیلی

تحصیالت

نشریة علمی ـ پژوهشی

فصلنامه نوآوریهای آمـوزشـی

توانمندسازی حرفهای معلمان در چشمانداز آینده و ارائة مدل

سنوات خدمت (به سال)

مرد

زن

دکترا

دانشجوی دکترا

کارشناسی ارشد

علوم تربیتی و روانشناسی

علوم اجتماعی

ادبیات

الهیات و فلسفه

ریاضی و فنی

کمتر از 10

14-10

19-15

باالی 20

18

8

10

7

9

9

4

3

4

6

4

6

6

10

نمونة فوق با در نظر گرفتن معیارهایی نظیر حداقل ســه ســال تجربةآموزشی تدریس 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 رعایت اصول اخالقی مانند کسب رضایت برای مصاحبه،
رعایت اصل محرمانه بودن دادهها و اطالعات ،آگاهی از موضوع مصاحبه و هماهنگی قبلی ،موردتوجه
قرار گرفت .مصاحبه از طریق ضبط صدا و یادداشتبرداری همزمان انجام شد .مصاحبههای انجامگرفته
به روی کاغذ پیاده ،تایپ و کدبندی شدند .در کدگذاری باز ،دادههای مصاحبهها و یادداشتها توأمان
بررســی و موارد با معنای یکسان در کدهای مشترکی طبقهبندی و مفاهیم متناسب به هر کد اختصاص
داده شد .بدینگونه که پس از کدگذاری باز ،کدهای محوری و انتخابی شناسایی شدند و ضمن تفکیک،
غربالگری و جداســازی موارد ضدونقیض ،دادههای تکراری و اضافی تشــخیص داده و از دور خارج
شدند و دادههای مرتبط و مشابه نیز حول محور مشترک جدیدی قرار گرفتند .نتایج حاصل از مصاحبه
و اطالعات مبتنی بر دادههای تحلیل محتوای کیفی اســناد باالدســتی ،بررسی ،کدهای تکراری حذف،
موارد مشــابه ترکیب و ادغام ،ابعاد موضوع مشــخص و در چارچوب مؤلفهها و شاخصهای حاصله
ســطحبندی شدند .بر اساس نتایج بهدستآمده ،مدل استخراجی دارای  6بعد 19 ،مؤلفه (کد محوری)
و  63کدباز (شــاخص) بهمنظور توانمندسازی حرفهای معلمان در چشمانداز آیندة دانشگاه فرهنگیان
است .بهمنظور اعتبار سنجی مدل ،از شیوة سهسویهنگری مبتنی بر تنوعبخشی در تعداد سؤاالت ،تحلیل
و حذف موارد منفی و متناقض تفسیرشــده در دادهها ،و از نظرات چهار نفر از اســتادان و متخصصان
تعلیموتربیت ،بهمنظور اعمالنظر نهایی ،استفاده شد.
23
دربارة پایایی پژوهش کیفی ،محققانی مانند لینکلن و گوبا ( )1985از مفهوم قابلیت اطمینان برای
مفهومسازی پایایی استفاده کردهاند که به پایایی پژوهشهای کمی اشاره دارد و یادآور شدهاند که بازبینی
پژوهش قابلیت اطمینان را افزایش میدهد (رضوی ،اکبری ،جعفرزاده و زالی .)1392 ،در این پژوهش،
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پایایی دادهها به شیوة بازرسی و بازبینی در زمان کدگذاری ،استفاده از نظرات همکاران پژوهشی و تأیید
آنها بهرهگیری شده است.
کارشناسان معتقدند ،در مصاحبة نیمهساختاریافته برای سؤالهایی که مطرح میشوند ،غالب ًا پاسخی
از قبل در نظر گرفته نشده است و پژوهشگر و پاسخگو آزاد هستند هر چه میخواهند بگویند .پژوهشگر
میتواند متن سؤال را تغییر یا 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 پرسشهای زیر بهمنظور کشف ،شناسایی
ابعاد و مؤلفهها بهرهگیری شده است:
 .1لطف ًا بفرمایید وقتی با مفهوم توانمندســازی حرفهای در دانشگاه فرهنگیان مواجه میشوید ،چه
نکاتی موردتوجه شما قرار میگیرد؟
 .2به نظر شما ،دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان باید ازچه مهارتها و قابلیتهایی برای ورود به
حرفة معلمی برخوردار باشند؟
 .3این مهارتها و قابلیتها چگونه دستهبندی میشوند؟
 .4با توجه به تغییر و تحوالت دنیای امروز در زمینة افزایش تواناییهای حرفهای و شغلی ،به نظر
شــما معلم آینــده در مواجهه با ظهور فناوریهای نوین باید دارای کــدام تواناییهای حرفهای
باشد؟
 .5وضعیت عوامل توانمندساز حرفهای در دانشگاه فرهنگیان ،مانند «محتوای برنامههای آموزشی-
درســی ،اخالقی-تربیتی ،توجه به اسناد باالدســتی در آموزش ،مهارتآموزی ،مدیریت دانش،
کارورزی ،و منابع انسانی» با رویکرد آینده را چگونه میبینید؟
 .6چه اقدامات علمی و عملی را در توســعة توانمندیهای حرفهای دانشــجومعلمان در دانشگاه
فرهنگیان در چشمانداز آینده ضروری میدانید؟

عالوه بر پرســشهای فوق ،از ســؤاالت کنکاشــی نیز ،بهمنظور درک عمیق پدیدة موردمطالعه از
جنبههای گوناگون بهرهگیری شده است .پاسخهای تفسیری و توضیحی مشارکتکنندگان در هر مصاحبه،
هدایتگرمســیر ســؤاالت بعدی ،مبتنی بر گردآوری دادههای کیفی مستقل و اکتشافی ،قرار داشته است.
همچنین ،در بررســی پاســخها از شیوة زیگزاگی استفاده شده است؛ بدین گونه که پس از هر مصاحبه،
شاخصها و مؤلفهها استخراج شدند و سپس مصاحبة بعدی بر اساس یافتههای مصاحبة قبل ،تا رسیدن
به مرحلهای که اطالعات حاصل از مصاحبه شناخت بیشتری فراهم نمیساخت ،انجام شد.

یافتههای پژوهش

تغییر و تحوالت جهانی چندجانبه ،ســرعت شــتابان علم ،افزایش پیچیدگــی و تنوع در پدیدهها،
ضرورت آموزش و توانمندســازی را در نظامهای آموزشی افزایش میدهد .آموزشوپرورش قرن 21
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خواهان معلمی اســت که از توانمندی چندسویه برخوردار باشد .معلم امروز نمیتواند با آموختههای
سنتی و قدیمی کالس آموزشی فردا را راهبری کند .با توجه به اینکه دانشگاه فرهنگیان متولی تربیت و
توانمندسازی حرفهای معلمان آینده ،از طریق پذیرش و آموزش دانشجومعلمان ،است ،شناسایی ابعاد
و مؤلفههای توانمندسازی در چشمانداز آینده میتواند انتظاراتی را که باید برآورده شوند شفاف کند و
حرکتهای مبتنی بر تسریع فعالیتها از سوی متولیان و برنامهریزان نظام تعلیموتربیت را موجب شود.
همانگونه که اعالم شد ،بهمنظور دستیابی به اهداف و پاسخگویی به سؤاالت تحقیق و تنظیم مفاد فرم
مصاحبه و اجرای آن ،اطالعات جمعآوری و طبقهبندی شدند .پس از اجرای کار و تحلیل نتایج حاصل
از مصاحبه ،مدل در قالب چارچوب بومیشــدهای متشــکل از  6بعد 19 ،مؤلفه و  63شاخص به دست
آمد .در ادامه ،بهمنظور پاســخگویی به ســؤاالت ،یافتههای پژوهش در جدولها و نمودارها بهصورت
کدگذاری باز (شاخص) ،کدگذاری محوری (مؤلفهها) و انتخابی ارائه شدهاند:
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 .1ابعاد توانمندسازی حرفهای معلمان در چشمانداز آینده دانشگاه فرهنگیان چیست؟
ابعاد توانمندســازی حرفهای معلمان مطابق شکل  1مشتمل اســت بر .1 :محتوای برنامة درسی و
آموزشــی؛  .2ســواد دیجیتالی؛  .3اخالق و بصیرت دینی؛  .4بهســازی کارورزی؛  .5ساختار سازمانی؛
 .6توسعة مهارتهای حرفهای معلم
محتوای برنامة
درسی وآموزشی
مهارتهایحرفهای
معلم

سواد دیجیتالی

ابعادتوانمندسازی
حرفهای معلمان در
چشم اندازآینده
اخالق و
بصیرت دینی

ساختارسازمانی

بهسازی کارورزی

شکل  .1ابعاد توانمندسازی حرفهای معلمان در چشمانداز آینده                                                                                                  
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 .2مؤلفهها و شاخصهای توانمندســازی حرفهای معلمان در چشــمانداز آیندة دانشگاه
فرهنگیان چیست؟
همانگونه که اطالعات جدولهای  2تا  7نشــان میدهد 19 ،مؤلفه و  63شــاخص از مصاحبه با
خبرگان و دادههای مبتنی بر اسناد باالدستی به دست آمدند که عبارتاند از:

بعد  ،1محتوای برنامة درســی ،شــامل  4مؤلفه و  9شــاخص .مؤلفهها عبارتاند از .1 :اقدامات
راهبردی مبتنی بر اسناد فرادستی؛  .2فلسفه و اصول یادگیری؛  .3بازاندیشی و بازآفرینی برنامة درسی؛
 .4کاربردی کردن محتوای آموزشی؛
بعد  ،2سواد دیجیتالی ،با  3مؤلفه و  6شاخص .مؤلفهها عبارتاند از .1 :سواد اطالعاتی؛  .2سواد
فناوری اطالعات و ارتباطات؛  .3سواد رسانهای و فضای مجازی؛

بعــد  ،3اخالق حرفــهای و بصیرت دینی ،با  3مؤلفه و  10شــاخص .مؤلفههــا عبارتاند از.1 :
مسئولیتپذیری حرفهای؛  .2انعطافپذیری و عمل حرفهای؛  .3معرفت دینی و بصیرت حرفهای؛

بعد  ،4بهســازی کارورزی ،با  2مؤلفه و  7شــاخص .مؤلفهها عبارتاند از .1 :بازنگری در مدل
کارورزی؛  .3کاربردی کردن آموزشها و دورههای کارورزی؛

بعد  ،5ســاختار سازمانی (دانشگاه) ،با  4مؤلفه و  14شاخص .مؤلفهها عبارتاند از .1 :بهسازی
مدیریت منابع انسانی؛  .2بهینهسازی ساختار فیزیکی و مادی؛  .3تقویت فرایندها و اقدامات انگیزشی؛
 4توسعة مدیریت دانایی؛

بعد  ،6توسعة دانش و مهارت حرفهای ،با  3مؤلفه و  17شاخص .مؤلفهها عبارتاند از .1 :توسعة
دانش (شــناختی و فراشناختی)؛  .2توسعه مهارتهای تدریس و پژوهش؛  .3توسعه تفکر ،خالقیت و
کارآفرینی.
در ادامه مشــروح یافتههــای پژوهش دربارة هرکدام از مؤلفهها ،ذیل ابعاد و شــاخصهای متناظر
(همراه با نمونة مستندســازی گفتاری برخی مصاحبهشوندگان) و مرجع ،به تفکیک به همراه جدولها
ارائه شده است.

 .1محتوای برنامة درسی و آموزشی

این بعد چهار کد محوری (مؤلفه) دارد :نقش راهبردی اســناد فرادســتی؛ توجه به فلسفه و اصول
یادگیری؛ بازنگری محتوای برنامة درســی و آموزشی ،کاربردی کردن محتوای برنامة درسی و آموزشی
(جدول .)2

 èاقدامات مبتنی بر اسناد باالدستی :برخی از مصاحبهشوندگان اهمیت زیربنایی اسنادباالدستی ،به
ویژه سندتحول ،را ذکر کرده ،تیمسازی و گفتمانسازی را یادآور شدهاند .مصاحبهشوندة  1اظهار
داشــت« :سند تحول بنیادین جزو دروس اساســی دانشگاه فرهنگیان است .متأسفانه آنطور که
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بایدوشاید ،جدی گرفته نشده ،بهتر است گروههایی تشکیل بشه و کمیتهبندی کنیم  ...تمام نکات
تربیتی در ســند تحول آمده  ...کمیتههای اجرایی ســند تحول تشکیل بشه و مسئولیتها تعریف
بشه ،تحول ،چشمانداز و توسعه مشخص بشه».
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 èاصول و فلسفة یادگیری :برخی از مصاحبهشوندگان بر بودجهبندی محتوای آموزشی در راستای
نیازهای رشــدی فراگیرندگان و روششناسی و معرفتشناسی دینی تأکید داشتند و اذعان کردند
دانشگاه باید بستر تحقق ارزشهای غایی انسانی (حیات طیبه) را فراهم سازد .مصاحبهشوندة 3
اذعان کرد« :حیات طیبة مورد تأکید دانشگاه فرهنگیان ،اصطالح دینی و قرآنی داره ،24آرمان الهی
اســت و فیالواقع قابلتحقق است .قرآن فرموده اگر عمل صالح انجام دهید ما شما را به حیات
طیبه میرســانیم و میبایست بسترهای اجتماعی و شــرایط فراهم شود و موانع برطرف گردد و
تالش در جهت دستیابی به آرمان ایجاد گردد».
 èبازاندیشــی و بازآفرینی برنامة درسی :در این قسمت ،به مواردی مانند «بازاندیشی و اصالح
محتوای آموزشی» تأکید داشتند .مصاحبهشوندة  8گفت« :سرفصلهای تکراری با تداخل زیاد در
واحدهای درسی وجود دارد .الزم است که محتوای دروس موردبررسی قرار بگیره .»...
 èکاربردی کردن محتوای آموزشــی :مشــارکتکنندگان بر رویکرد آموزشــی در راستای ارتقای
مهارتهای زندگی و تقویت ابعاد جامعهشناختی در آموزش تأکید داشتند.
جدول    .2مؤلفهها و شاخصهای توانمندسازی حرفهای معلمان مبتنی بر «محتوای برنامة درسی ،آموزشی» ،در چشمانداز آینده                                                                                                  
کد
انتخابی

محتوای برنامة درسی و آموزشی

کد محوری
(مؤلفه)

کدباز
(شاخص)

اقدامات مبتنی بر
اسناد باالدستی

تیمســازی و گفتمانسازی ســند؛ کاربردی کردن و
همسوسازی محتوای آموزشی دانشگاه با سند تحول

فلسفه و اصول
یادگیری

تناســب محتوای علمی با ابعاد رشدی فراگیرندگان؛
تأکید بر روششناســی و معرفتشناسی اسالمی در
تربیت؛ بسترســازی بهمنظور تحقق ارزشهای غایی
حیات انسانی (حیات طیبه)

بازاندیشی برنامة
درسی

بهروزرسانی و کیفیتبخشی محتوای علمی مبتنی بر
نیاز آینده؛ تقویت آموزشهای عملی و کارگاهی

کاربردی کردن
محتوای آموزشی

تقویت محتوای آموزشی در راستای ارتقای مهارتهای
زندگــی ،رویکرد جامعهشــناختی ،روانشــناختی و
تربیتی در آموزش؛ بومیسازی منابع علمی ،آموزشی

مرجع

مصاحبهشوندگان
8 ،7 ،6 ،3 ،2 ،1؛
سند چشمانداز 1404؛
سند تحول بنیادین
()1390؛
سند راهبردی دانشگاه فرهنگیان
()1395
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نشریة علمی ـ پژوهشی

فصلنامه نوآوریهای آمـوزشـی

توانمندسازی حرفهای معلمان در چشمانداز آینده و ارائة مدل

 .2سواد دیجیتالی( 25مهارتهای چند سویه) : 26

این بعد در ســه مؤلفة سواد اطالعاتی ،سواد فناوری اطالعات و ارتباطات و سواد رسانهای ارائه
شد (جدول .)3

 èسواد اطالعاتی :27مشارکتکنندگان اذعان کردند توانایی جستوجو ،شناسایی منابع و نیازهای
اطالعاتــی از ضرورتهای حرفة معلمی امروز و فرداســت .دراین باره اســتفاده از فناوریها،
نرمافزارها را ذکر کردند.
 èســواد فناوری اطالعات و ارتباطات :28مشارکتکنندگان بر استفاده از نرمافزارهای آموزشی و
مهارت بهرهگیری از فناوری اطالعات و ارتباطات تأکید کردند.

 èسواد رسانهای :29مشارکتکنندگان اذعان کردند معلم آینده باید ضمن اشراف به رسانه و فضای
مجازی ،قدرت تشــخیص ،تبیین ،و تحلیل محتوا و پیامهای رســانهای را داشته باشد و رعایت
اخالق و فرهنگ رسانهای را مدنظر قرار دهد
جدول    .3مؤلفهها و شاخصهای توانمندسازی حرفهای معلمان مبتنی بر «سواد دیجیتالی (مهارتهای چند سویه)» در چشمانداز آینده                                                                                                  
کد
انتخابی
سواد دیجیتالی (مهارتهای چند سویه)

کد محوری
(مؤلفه)

کدباز
(شاخص)

سواد اطالعاتی

توانایی جستوجو ،شناســایی منابع و نیاز اطالعاتی
رشــتة تحصیلی؛ قابلیت ارزیابی و اســتفادة مؤثر و
اخالقی از اطالعات

سواد فناوری
اطالعات و ارتباطات

مهارت استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات؛ مهارت
بهرهگیری از بازیهای الکترونیکی و هوشمند آموزشی

سواد رسانهای

توانایی تشــخیص ،تبیین ،تحلیــل محتوا و پیامهای
رســانهای؛ رعایت اخالق حرفهای و فرهنگ استفاده
از رسانهها

مرجع
مصاحبهشوندگان
22 ،9 ،12 ،10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،4 ،1؛
سند چشمانداز 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

 .3اخالق محوری و بصیرت دینی:

اکثر مشــارکت کنندگان در این بعد ،سه مؤلفة مســئولیت حرفهای ،عمل حرفهای ،انعطافپذیری
حرفهای و بصیرت دینی را یادآور شدند(جدول .)4
 èمســئولیت حرفهای :مشــارکتکنندگان معتقد بودند ،معلم آینده باید به قوانین آموزشــی ،نظام
تعلیموتربیت و حرفة معلمی متعهد باشد ،وفاداری و نظمپذیری و انضباط حرفهای را سرلوحة
کار خود قرار دهد.
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 èانعطافپذیــری و عمل حرفهای :مصاحبهشــوندگان مواردی ماننــد انعطافپذیری و صداقت
محوری در نظام آموزشی را ذکر کردند .مصاحبهشوندة « :13دانشجومعلم امروز آیینة تمام نمای
معلم فرداســت ،نیازه که دانشگاه فرهنگیان در این الگوسازی خوب عمل کنه و معلم آتی ما در
گفتار و عمل صادق باشه و بتونه اینو به بچهها آموزش بده .» ...

نشریة علمی ـ پژوهشی

فصلنامه نوآوریهای آمـوزشـی

توانمندسازی حرفهای معلمان در چشمانداز آینده و ارائة مدل

 èبصیرت دینی و حرفهای :مشــارکتکنندگان در این قســمت مواردی مانند ترویج روحیة امید،
خودباوری را برشــمردند و معتقد بودند ،معلم همیشــه باید برای انجام عمل صالح آماده باشــد
و ایفای نقش تربیت دینی در فراگیرندگان در هندســه رفتاری او جایی برای اجرا داشــته باشد.
مصاحبهشــوندة  :26اظهار داشت« :عمل بر اساس معرفت دینی و بصیرت بسیار ارزشمندتر از
عملی است که در آن معرفت و بصیرت نیست یا با معرفت اندکی صورت میگیرد».
جدول    .4مؤلفهها و شاخصهای توانمندسازی حرفهای معلمان مبتنی بر «اخالق حرفهای و بصیرت دینی» در چشمانداز آینده                                                                                                   
کد
انتخابی

اخالق محوری و بصیرت دینی

کد محوری
(مؤلفه)

کدباز
(شاخص)

مسئولیتپذیری
حرفهای

تعهد به نظام تعلیموتربیت ،قوانین آموزشــی و حرفة
معلمی؛ نظمپذیری و انضباط حرفهای

انعطافپذیری و عمل انعطافپذیری ،صداقت محــوری ،عدالت محوری در
رفتار ،آمادگی الزم برای پاسخگویی.
حرفهای

بصیرت دینی

ترویج روحیة امید و خودباوری؛ صبر ،بردباری و تقویت
روحیة ایثار و سختکوشــی؛ پرهیز از تجملگرایی؛
آمادگی برای عمــل صالح و ایفای نقش تربیت دینی
در فراگیرندگان.

مرجع

مصاحبهشوندگان
 1تا  ،6 ،4م ،17 ،15 ،13 ،12 ،10 ،8
 18و  21؛
سند تحول ()1390؛
سند راهبردی فرهنگیان ()1395؛
کیانی و عسکری متین ()1397؛
باقری کراچی و همکاران ()1391

 .4بهسازی کارورزی:

در ایــن قســمت ،دو کد محوری (مؤلفه) بازنگــری در مدل و کاربردی کردن دورههای آموزشــی
کارورزی مشاهده میشوند (جدول .)5

 èبازنگری در مدل کارورزی :اغلب مشــارکتکنندگان معتقــد بودند ،معلم آینده باید آموزشهای
علمی و عملی تدریس را بهخوبی گذرانده باشد واصالح مدل فعلی کارورزی را بااهمیت دانستند.
مصاحبهشوندة  8در ضرورت وحدت نظری و عملی کارورزی اذعان داشت« :بعض ًا نگاه دانشگاه
فرهنگیان آرمانیه و با واقعیتها فاصله داره ،میدان واقعی با آموزشهای نظری متفاوته ،بین تئوری
و عمل تفاوت وجود داره و با توانمندسازی دانشجومعلمان همخوانی نداره.»... ،
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نشریة علمی ـ پژوهشی

فصلنامه نوآوریهای آمـوزشـی

توانمندسازی حرفهای معلمان در چشمانداز آینده و ارائة مدل

 èکاربردی کردن دورههای کارورزی :مصاحبهشــوندگان بهروزرسانی محتوای آموزشی ،توسعة
مدرسههای هدف کارورزی را یادآور شدند .مصاحبهشوندة « :18در برنامة کارورزی یک درس
واحد با سرفصلهای واحد برای رشتههای متفاوت وجود داره و این نقص بزرگیه ... ،رشتههای
مختلف باید نوع کارورزی متفاوت را دانشجومعلم ما تجربه کنه چون نیاز متفاوته .»...
جدول    .5مؤلفهها و شاخصهای توانمندسازی حرفهای معلمان مبتنی بر «بهسازی کارورزی» در چشمانداز آینده                                                                                                   
کد
انتخابی

بهسازی کارورزی

کد محوری
(مؤلفه)

کدباز
(شاخص)

بازنگری در
مدل کارورزی

اصــاح مــدل کارورزی مبتنی بر تقویــت دورههای
آموزشی؛ تشویق معلمان راهنما در انتقال تجربههای
حرفهای به کارورزان

توســعة مدرســههای هدف؛ تقویت تعامل دانشگاه و
آموزشوپرورش؛ توسعة محیطهای آموزش کارورزی
کاربردی کردن
مبتنی بر چنــد معلمی و چند مدرســهای؛ آموزش
آموزشهای کارورزی
تدریس چندپایه؛ تناسب سازی رشتههای آموزشی با
سرفصلهای آموزشی

مرجع

مصاحبهشوندگان
 14 ،10 ،9 ،7 ،1تا 23 ،22 ،18 ،16؛
سند راهبردی فرهنگیان ()1395؛
مهرمحمدی ()1392؛
موسیپور و احمدی ()1392؛
مرتضویزاده و نصراصفهانی ()1396

 .5ساختار سازمانی:

مشــارکتکنندگان در این بعد به مؤلفههای«بهســازی منابع انسانی و مدیریتی ،بهینهسازی ساختار
فیزیکی و مادی ،تقویت فرایندها و اقدامات انگیزشــی و توســعة مدیریت داناییمحور» اشاره کردند
(جدول .)6
 èبهســازی منابع انســانی و مدیریتی :مشــارکتکنندگان معتقد بودند ،دانشگاه فرهنگیان جذب
اســتادان توانمند ،متخصص ،با تجربة آموزشــی و تماموقت را در دســتور کار قرار دهد .دربارة
اصالح ساختار مدیریتی نیز مواردی مانند گرایش بهسوی نظام آموزشی مشارکت محور و تقویت
فرهنگ سازمانی پاسخگو را یادآور شدند.
 èبهینهســازی ســاختار فیزیکی :مصاحبهشــوندگان بر مواردی مانند استانداردســازی امکانات
آموزشی ،رفاهی و خدماتی متمرکز شدند .مصاحبهشوندة  ،3درباره اصالح معماری و زیباسازی
دانشگاه گفت« :ساختار دانشگاهی (فعلی) نمیتونه دانشجویان را در طی  4سال اقناع کنه  6ماه
سپری شده سرخوردگی مشاهده میشه که بخشی از آن ناشی از ساختار فیزیکی است ،معماری با
دانشجو حرف میزنه با شهر و شهروند آن ،معماری میتونه هم معنابخش و هم گمراهکننده باشه،
فضا و معماری نیاز به اصالح داره».
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 èتقویت فرایندها و اقدامات انگیزشی :مشارکتکنندگان بر سرعت تصمیمگیری و انعطافپذیری
تأکید کردند .اقدامات انگیزشــی در دانشگاه ،حمایت از تشکلهای دانشجویی و تقویت روحیة
اعتمادسازی اجتماعی را بهعنوان مؤلفه های تقویت سرمایة اجتماعی دانشگاه برشمردند.

نشریة علمی ـ پژوهشی

فصلنامه نوآوریهای آمـوزشـی

توانمندسازی حرفهای معلمان در چشمانداز آینده و ارائة مدل

 èتوسعة مدیریت داناییمحور :مشارکتکنندگان بر تقویت جلسات پرسش و پاسخ علمی و فراهم
شدن امکان دسترسی دانشجومعلمان به فصلنامههای علمی معتبر تأکید داشتند.
جدول    .6مؤلفهها و شاخصهای توانمندسازی حرفهای معلمان مبتنی بر ساختار سازمانی ،در چشمانداز آینده                                                                                            
کد
انتخابی

کدباز
(شاخص)

کد محوری
(مؤلفه)

مرجع

جذب استادان توانمند و تماموقت و متخصص با تجربة
بهسازی منابع انسانی
آموزشــی؛ حرکت بهســوی نظام مدیریتی مشارکت
و مدیریتی
محور؛ تقویت فرهنگ سازمانی پاسخگو محور

ساختار سازمانی

بهینهسازی
ساختار فیزیکی

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

تقویت فرایندها و
اقدامات انگیزشی

سرعت تصمیمگیری؛ انعطافپذیری؛ هوشمندسازی
ســازمانی؛ حمایت از تشکلهای دانشجویی و تقویت
روحیة اعتمادسازی اجتماعی؛ تقویت نظام پاداشدهی
و رشد آفرین

توسعة مدیریت
دانایی

توسعة کرسیهای آزاداندیشی و دانش آفرین؛ توسعة
دسترســی دانشــجومعلمان به فصلنامههای معتبر
علمی؛ توسعة ارتباط دانشگاه با مراکز علمی ،دینی و
فرهنگی؛ تقویت منابع کتابخانهای

مصاحبهشوندگان
 4تا  16 ،12تا 18 ،26؛
سند تحول بنیادین ()1390؛
سند راهبردی فرهنگیان ()1395؛
محمدی ()1394

 .6توسعة دانش و مهارت حرفهای:

از ابعاد دیگری که خبرگان بر آن متمرکز شــدند ،توســعة دانش و مهارتهای حرفهای معلمان بود
که شــامل این موارد می شــود :دانش (شناختی ،فراشناختی)؛ مهارتهای تدریس و پژوهش حرفهای؛
توسعة تفکر (جدول .)7

 èتوســعة دانش (شناختی و فراشناختی) :مصاحبهشــوندگان بر آگاهیهای تخصصی ،تربیتی و
آموزشی و شناخت آسیبهای اجتماعی تأکید داشتند و معتقد بودند معلم آینده باید از تواناییها
و ناتواناییهای شــناختی و بهرهگیری درســت از منابع دانشی در رشتة تدریس شناخت الزم را
داشته باشد.
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 èتقویت مهارتهای تدریس و پژوهش :مشارکتکنندگان مهارت در تولید و طراحی آموزشی و
مهارت استفادة درست از فرصتها را یادآور شدند .همچنین ،دربارة سواد پژوهشی به مسئلهیابی
و مسئلهشناسی و تقویت تواناییهای اجرای پژوهشهای حرفهای معلم اشاره کردند.

 èتوسعة مهارت تفکر ،خالقیت و کارآفرینی :مصاحبهشوندگان تقویت روحیة انتقادی و نقدپذیری
و توانایی بهرهگیری از دانش را برشمردند و در تقویت کارآفرینی ،بر تقویت آموزشهای مبتنی بر
کارآفرینی تأکید داشتند و اذعان کردند دانشگاه این روحیه را تقویت و از شیوههای جدید آموزشی
در راستای استارتآپ دانشجویی بهره گیرد و زمینه برای ارتباط با مراکز رشد فراهم شود.
جدول    .7مؤلفهها و شاخصهای توانمندسازی حرفهای معلمان مبتنی بر «توسعة دانش و مهارتهای حرفهای» ،در چشمانداز آینده
کد
انتخابی

دانش و مهارت حرفهای

کد محوری
(مؤلفه)

کدباز
(شاخص)

توسعة دانش

توســعة دانش تخصصی و تربیتی؛ شناخت آسیبها
و مســائل اجتماعی ،آگاهــی از نظریههای یادگیری؛
آگاهــی از تواناییها و ناتواناییهای شــناختی حرفة
خود؛ انتخاب راهبرد مناسب و تصمیمگیری آموزشی
برای جلب مشارکت فراگیرندگان در کالس

توسعة
مهارتهای تدریس
و پژوهش

مهارت طراحی آموزشــی؛ مهــارت مدیریت زمان و
بهرهگیــری از فرصتها؛ مهارت تدریس مشــارکتی؛
آشــنایی با مسئله یابی و مســئله شناسی پژوهشی؛
توانایی اجــرای پژوهشهای حرفــهای معلم محور؛
آمادگی راهنمایی تحقیقات دانشآموزی

توسعة تفکر،
خالقیت و کارآفرینی

تقویت روحیــة تفکر انتقادی؛ توانایــی ایده پردازی
و ارائة راهحلهای خالقانة آموزشــی و تربیتی؛ تقویت
آموزشهای مبتنی بر کارآفرینی؛ توسعة آموزشهای
مبتنی بر اســتارتآپ دانشجویی؛ ارتباط با پارکهای
علم و فناوری ،مراکز رشد و دانشبنیان ،و بنیاد نخبگان

مرجع

مصاحبهشوندگان
،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

 .3بر اساس شــاخصها ،مؤلفهها و ابعاد شناساییشده مدل مفهومی توانمندسازی حرفهای
معلمان در چشمانداز آینده در دانشگاه فرهنگیان چگونه است؟
بر اســاس یافتههای حاصل از تحلیل کیفی بر اســناد باالدســتی متون ،ادبیات و پیشــینة پژوهش،
و دریافت نظرات خبرگان با بهرهگیری از مصاحبههای نیمهســاختاریافته ،مدل مفهومی توانمندســازی
حرفهای معلمان در چشمانداز آینده در دانشگاه فرهنگیان ،ارائه شده است .امید است با کاربست مدل
احصاشــده در این تحقیق ،شرایط 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    .2مدل مفهومی توانمندسازی حرفهای معلمان در چشمانداز آینده                                                                                                  

بحث و نتیجهگیری

در ادبیات و مبانی مرتبط با توانمندســازی حرفهای در دنیای امروز و رویکرد نیاز محور
فردا ،توجه به توانمندســازی از اعجازآورترین رویکردهای توســعة منابع انسانی محسوب
میشــود .توانمندســازی حرفهای معلمان راهبرد مناســبی برای تبدیل مدرســههای فردا به
محیطهای یادگیری مؤثر با کارکنان آموزشــی توانمند ،انعطافپذیر ،مشارکت پذیر ،پاسخگو
برای تغییر و حل مسائل آموزشی است .شناسایی ابعاد ،مؤلفهها و شاخصهای توانمندسازی
حرفهای دانشــجومعلمان دانشگاه فرهنگیان برای ورود به عرصة معلمی در مدرسههای فردا
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ضرورتی اجتنابناپذیر است.
این پژوهش ارائة مدل توانمندسازی حرفهای معلمان در چشمانداز آینده را در کانون مطالعه
قرار داده است .برای این منظور ،با روش پژوهش کیفی تحلیل محتوا و مصاحبة نیمهساختاریافته،
دادهها تا رسیدن به اشباع نظری جمعآوری شدند .لذا بهمنظور دستیابی به اهداف و پاسخگویی به
سؤاالت پژوهش ،ضمن بررسی مبانی نظری و پیشینة تحقیق ،مدلهای مرتبط با توانمندسازی،
با تأکید بر نظامهای آموزشی چارچوب بومیشدهای متشکل از  6بعد 19 ،مؤلفه و  63شاخص
به دســت آمد .ابعاد توانمندسازی حرفهای معلمان در چشمانداز آینده در دانشگاه فرهنگیان
عبارتاند از .1 :محتوای برنامة درسی و آموزشی؛  .2سواد دیجیتالی؛  .3اخالق و بصیرت دینی؛
 .4بهسازی کارورزی؛  .5ساختار سازمانی؛  .6توسعة دانش و مهارتهای حرفهای.
نظام آموزشی همیشه باید متوجه آینده باشد و توجه به منابع انسانی و در رأس آن معلم
در اولویت اول قرار گیرد .توفیق نظامهای آموزشــی آیندهنگر در گرو مدلی با نگاه همهجانبه
با لحاظ ابعاد و مؤلفههای مؤثر در توانمندســازی منابع انســانی با شرایط و مقتضیات بومی
نظام آموزشی است .بسیاری از مدلهای مرتبط با توانمندسازی ،خاستگاهی غیر از نظامهای
آموزشــی دارند و یا تنها به برخی از ابعاد توانمندسازی توجه کردهاند .مدل ارائهشده در این
پژوهش رویکردی چندسونگر با دیدگاه بومی ،برآمده از نتایج مصاحبه با خبرگان و تلفیق با
اسناد و مدارک باالدستی (سند تحول بنیادین و برنامة راهبردی دانشگاه فرهنگیان) و ارزشهای
فرهنگی است .بر همین اساس در نوع خود بهمنظور کاربرد در دانشگاه فرهنگیان و در راستای
چشمانداز آینده از جامعیت و قابلیت الزم برخورداراست.
در این پژوهش ،اولین بعد تمرکز بر محتوای برنامة درسی و آموزشی بود .مواردی مانند
نقش راهبردی سند تحول بهعنوان نقشة راه و توجه به اصول و فلسفة یادگیری ،بازاندیشی و
بازآفرینی برنامة درسی و کاربردی کردن منابع و محتوای آموزشی مورد تأکید مصاحبهشوندگان
بوده است .از نگاه خبرگان ،کاربردی و عملیاتی شدن سند تحول بهعنوان نقشة راه تعلیموتربیت،
مستلزم اقدامات آموزشی ،گفتمانسازی و نظارتی در دانشگاه فرهنگیان است.
دومین بعد موردتأکید سواد دیجیتالی است .افزایش تواناییهای معلم در عصر دانایی و
بهرهگیری مناسب از سواد اطالعاتی ،فناوری اطالعات و ارتباطات و سواد رسانهای مبتنی بر
اسناد باالدستی مانند سند تحول ( )1390و برنامة راهبردی دانشگاه فرهنگیان ( ،)1395جایگاه
توجه به این بعد را بااهمیت معرفی میکند تا معلم آینده در این زمینه تواناییهای الزم را به
دســت آورد .همچنین ،با مبانی نظری توانمندســازی انگیزشی که زمینهساز کاهش احساس
بیقدرتی و پرورش کفایت نفس در افراد را فراهم میکند ،همسو است .تقویت سواد دیجیتالی
در نظام آموزشی دانشگاه فرهنگیان ،ظرفیتهای مؤثر و تجربة ماندگاری برای دانشجومعلمان
در انتخاب راهبرد و تصمیم منطقی در بســتر آموزش کالس آینده فراهم میسازد .یافتههای
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پژوهش در بخش سواد فناوری اطالعات سواد رسانهای ،با دیدگاه چو و همکاران (،)2017
فالکنر و الثم ( ،)2016بالکار ( ،)2015کرلیوک و همکاران ( )2013همسویی دارد و با یافتههای
پژوهشی شاو ( )2015در بخش سواد دیجیتالی مطابقت دارد .همچنین ،مؤید یافتههای اندونزی
( ،)2018مطالعات گوروا و زلوا ( )2017و بیتس ( )2015است .با یافتههای پژوهشی مالیینژاد
و ذکاوتی ( )1387در نظامهای تربیتمعلم کشورهای انگلستان ،فرانسه ،ژاپن ،مالزی و ایران
مبتنی بر تلفیق فاوا در برنامة درسی تربیتمعلم نیز همسویی دارد ،همچنین ،با برخی یافتههای
پژوهشــی مالیینژاد ( )1391دربارة صالحیتهای حرفهای مطلوب دانشجومعلمان ابتدایی
مبتنی بر راهبردهای اصلی توازن و تلفیق میان تئوری و عمل با هدف کیفیتبخشی در برنامة
درسی تربیتمعلم ،منطبق است.
اخالق و بصیرت دینی بعد حرفهای مهمی در چشــمانداز آینده اســت .اهمیت اخالق
حرفهای در محیط کار و در نظامهای آموزشی پویا و کارامد از ضرورتهای جایگزینناشدنی
در دنیای امروز است .نگاه ظریف به اخالق و بصیرت دینی به این بعد ،با تأکید بر نکاتی است
که هر معلم در محیط آموزشی ملزم به رعایت آن است و تقویت و بازنمایی آن را در چشمانداز
آیندة حرفهای معلمان بیشتر نمایان میکند .در ادبیات انسانی و ارزشی جامعة اسالمی ،اخالق
محوری پیوندی ناگسســتنی با تعالی بشــری و بالندگی حرفهای دارد و این مهم در دانشگاه
فرهنگیان که تربیت انسان را رقم میزند ،اهمیتی مضاعف پیدا میکند .بعد اخالق و بصیرت
دینی در سند تحول بنیادین ()1390و سند راهبردی دانشگاه فرهنگیان ( )1395با مفاهیمی مانند
کســب فضائل اخالقی ،ارزشهای واالی انسانی ،مؤمن و معتقد به مبانی دینی و ارزشهای
اســامی ،در هندســة اخالقی معلمان جلوهگر شده است و رویکرد تقویت اخالق در تربیت
دانشجومعلمان را نمایان میسازد .یافتههای این پژوهش با نتایج مطالعاتی کیانی و عسکری
متین ( ،)1397محمدی ( ،)1395باقری کراچی و همکاران ( ،)1391کریمی ()1387و یافتههای
اندونزی ( ،)2018همسویی دارد.
در بعد چهارم توانمندسازی ،بهســازی کارورزی موردتوجه قرارگرفته است .کارورزی
در تربیتمعلم تنها عنصر محوکنندة شکاف بین دانستن و توانستن قلمداد شده است (رئوف،
 .)1388در تمامی مصاحبهها ،بر اصالح مدل کارورزی و تقویت زمان و آموزشهای الزم در
کارورزی تأکید شــده است .یافتههای مطالعه با نتایج پژوهشی مرتضویزاده و نصراصفهانی
( ،)1396دیبایی صابر و همکاران ( )1395و شعبانی ( ،)1383خأل فعلی فعالیتهای کارورزی
را نمایان میسازد و با یافتههای مطالعاتی مالیینژاد و ذکاوتی ( )1387دربارة راهبردهای تلفیق
تئوری و عمل و توازن تئوری و عمل در برنامة درسی تربیتمعلم همسویی دارد.
در بعد پنجم ،ساختار سازمانی در توانمندسازی حرفهای ،به خاطر تأثیرگذاری بر مسیر
حرکت علمی/آموزشی آیندة دانشگاه فرهنگیان موردتوجه مصاحبهشوندگان قرار گرفته است.
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در چشمانداز  ،1404دانشگاه فرهنگیان رکن تحول و تعالی آموزشوپرورش جمهوری اسالمی
ایران و بهعنوان دانشــگاهی پیشــرو در آموزش ،تولید و ترویج علم نافع و هویت اسالمی و
انقالبی در کشور معرفی شده است (برنامة راهبردی دانشگاه .)1395 ،حرکت دانشگاه فرهنگیان
در مسیر تحقق اهداف و مأموریتهای سازمانی وبه عنوان نظام آموزشی پویا در چشمانداز
آینده ،نیازمند توجه به ساختار سازمانی است که نقش راهبردی برای سایر ابعاد دارد .یافتههای
این پژوهش با مطالعات محمدی ( ،)1395باقری کراچی و همکاران ( ،)1391کریمی ()1387
و مالیینژاد و ذکاوتی ( ،)1387همسویی دارد.
بعد ششم توسعة دانش و مهارتهای حرفهای است .بر اساس نگرش مصاحبهشوندگان
نســبت به افزایش مهارتهــا ،تواناییهای تخصصی و عمومی تدریــس ،تقویت مدیریت
یادگیری و سواد پژوهشی ،برگزاری کالسهای آموزشی متناسب با نیاز آینده ،نوآوری علمی
و آشناســازی فراگیرندگان با مهارتهای مقابله با چالشهای نوظهور ،از ضرورتهای پیدا
و پنهان نظام تعلیموتربیت خواهد بود .یافتههای این پژوهش با مطالعات کیانی و عســکری
متین ( )1397مبتنی بر توسعة حرفهای در الگوی معیار صالحیت حرفهای معلمان ،محمدی
( ،)1395باقری و کراچی ( )1391در راستای خالقیت و کارآفرینی همسویی دارد .همچنین،
مؤید مطالعات اندونزی ( ،)2018گوروا و زلوا ( ،)2017مبنی بر کارآفرینی و تفکر انتقادی است
و با یافتههای مطالعاتی خروشی و همکاران ( )1396مبنی بر شایستگیهای مورد انتظار در بعد
دانش موضوعی و تربیتی دانشجومعلمان در برنامة درسی دانشگاه فرهنگیان و با یافتههای بیتس
( )2015مبتنی بر مهارتهای تفکر ،هونگ و همکاران ( ،)2008توانایی حرفهای و مدیریتی و
همچنین اسناد باالدستی مانند سند تحول بنیادین ( )1390و برنامة راهبردی دانشگاه فرهنگیان
( )1395همسویی دارد.

 éپیشنهادهای اجرایی و پژوهشی é
با توجه به چالشهای موجود در مقولة محتوا و برنامة درســی بهمنظور پاســخگویی به
نیازهای متنوع جامعه و پویایی دانشــگاه فرهنگیان و حرکت مبتنی بر اسناد باالدستی و سند
چشمانداز  ،1404بهویژه سند تحول بنیادین ،بهعنوان نقشه و راهنمای عمل ،برگزاری دورههای
آموزشی ،گفتمانسازی ،تیمسازی سند تحول ،نظارت مستمر ،بهروزرسانی و بازنگری منابع
پیشنهادمیشود.
با توجه به چالشهای موجود در مقولة ساختار و منابع انسانی ،ضرورت اصالح و بروز
رســانی ابعاد ساختاری در راستای توانمندسازی در چشمانداز آینده ضرورتی اجتنابناپذیر
اســت .نگاه مصاحبهشوندگان مبنی بر بهسازی نیروی انســانی ،جذب و بهکارگیری استادان
توانمند ،اصالح معماری (زیباسازی و جذابیت فضای آموزشی) ،تقویت منابع مادی ،توسعة
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مدیریت دانایی (مانند برگزاری همایشهای دانشگاهی ،تعامل با مراکز علمی و فرهنگی) بود که
ضرورت توجه مسئوالن دانشگاه فرهنگیان و آموزشوپرورش به این مهم است.
با توجه نتایج بهدستآمده در بعد کارورزی دانشجومعلمان ،ضرورت بهروزرسانی برنامهها
و فعالیتهای مبتنی بر اجرای دورههای کارورزی در راســتای توانمندسازی حرفهای ،تحقق
مأموریتها ،ارزشهای ســازمانی و اهداف چهارگانة طرح کارورزی (دستیاری ،معلم یاری،
تدریس آزمایشی و تدریس مستقل) ،کنترل ،نظارت و هماهنگی دانشگاه و آموزشوپرورش،
توسعة مدرسههای هدف و بهرهمندی از استادان توانمند مدنظر قرار گیرد.
با توجه به نتایج بهدســتآمده در بعد ســواد دیجیتالی ،تقویت زیرســاختهای فناوری
اطالعات ،آموزش مهارتهای ســواد اطالعاتی ،تقویت ســواد رســانهای و فضای مجازی
(برگزاری کالسهای رســمی و فوقبرنامه ،مسابقات انگیزشی و مشارکت محور) با رویکرد
رسانههای آموزشی و توانمندسازی استادان موردتوجه قرار گیرد.
با توجه به نتایج حاصل از مصاحبه ،مبنی بر تقویت و توســعة تواناییهای شــناختی و
فراشــناختی و پژوهشی ،پیشنهاد میشود در برنامة آموزشی دانشگاه ،رویکرد مسئلهمحوری،
خالقیت و پژوهش محوری مدنظر قرار گیرد ،نظارت و کنترل الزم در عملیاتیشدن فرایندها
انجام شــود  .کالسهای آموزشی ایدهپردازی ،اســتارتآپ دانشجویی ،کارآفرینی در برنامة
رسمی دانشگاه قرار گیرد.
تقویــت اخالق حرفهای و بصیــرت افزایی دینی برای آینــدة حرفهای معلمان ،اهمیت
اســتراتژیک دارد .مصونیتبخشــی معلمان و متعلمــان در آموزشهای اخالقــی ،همراه با
تخصصهای مرتبط حرفهای ،توفیق در توســعة آیندة تعلیموتربیــت را افزایش خواهد داد.
اولویت اول دانشــگاه فرهنگیان جذب استادان اخالقمحور ،با بصیرت و معرفت دینی قرار
گیرد و این مهم فقط به استادان خاص رشتههای معارف اسالمی یا تربیتی محدود نشود ،بلکه
دامنة آن به سایر رشتههای تدریس تسری یابد .اولویت دوم نظارت و کنترل مداوم و مستمر
مبنی بر آموزش ،اجرا و میزان پایبندی به این مهم در پردیسهای استانی موردتوجه قرار گیرد.
پیشنهاد میشود ،مدل توانمندسازی حرفهای معلمان در چشمانداز آینده که مبتنی برابعاد،
مؤلفهها وشاخصهای حاصل از تحلیل محتوا در اسناد باالدستی است و از نظرات خبرگان
در مصاحبه نیمهساختاریافته برآمده و از جامعیت الزم برخوردار است ،در سیاستگذاری و
برنامهریزیهای آموزشی دانشگاه فرهنگیان در راستای توانمندسازی حرفهای دانشجومعلمان
با رویکردی آیندهنگر موردتوجه قرار گیرد.
با توجه به محدودیت حوزة مطالعاتی ،به ســایر محققان پیشــنهاد میشود پژوهشهایی
بهمنظور احصا و شناسایی ابعاد و مؤلفههای توانمندسازی دانشجومعلمان در چشمانداز آینده
در سطح گسترده و در پردیسهای دانشگاه فرهنگیان در سایر استانها انجام شود.
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..................................................................................... پینوشتها

 توانمندسـازی حرفهای در این پژوهش شـامل دانشـجومعلمانی میشـود که از طریق کنکور سراسـری وباردیف اسـتخدامی وارددانشگاه.1
 اکمـال واتمام،کاربـردواژه معلم به جای دانشـجو معلم،فرهنگیـان شـده وآمـوزش هـای قبـل از خدمـت را در ایـن دانشـگاه میگذرانند
.آمـوزش درفراینـد توانمندسـازی حرفهای وخروجی درچشـماندازآینده دانشـگاه فرهنگیان موردتوجه قرار گرفته اسـت
2. Thomas
3. Ahmed, Khuram, Aslam, Samil Ulla & Bahoo
4.Choi,Goh.Adam&Tan
5.Balkar
6.Bates
7.Gilbert & Bull.
8. Alvarez
9. Rinehart & Short
10. Dee , Dumer & Henkin
11. Hobbs & Moreland
12. Thomas & Velthouse
13. Spreitzer
14. Wheeten.& Cameron
15. Shaw

16. Faulkner & Latham
17. Kereluik, Mishra, Fahnoe & Terry
18. Chu, Reynolds, Tavares, Notari &Lee
19. Gyurova & Zeleeva
20. Wrahatnolo
21. Hong, Horng, Lin& ChanLin
22.Elo & Kyngas.
23. Lincoln & Guba

26  سورة ابراهیم آیة.24

25.Digital literacy.
26. Multiple Skills.
27. Information Litracy
28.Information &communication Litracy
29.Media Litracy.
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