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Abstract 
The aim of this study was to analyze the 
perceptions and lived experience of principals and 
teachers of the opportunities and challenges of the 
KARAMAD Plan (the empowering school) in 
primary schools and to provide solutions for 
effective implementation of the plan and 
overcoming its challenges. This research was 
conducted in a qualitative manner with a data-
driven approach based. The potential participants 
included managers and teachers of schools in the 
West Azarbaijan Provinc. Using the purposeful 
sampling method, semi-structured interviews were 
conducted with 10 school managers and 20 
teachers who had a history of participating in the 
project. The data were validated using two 
methods: review of participants and review of 
non-participating experts in the study. The data 
were analyzed inductively and with theoretical 
coding method. The findings obtained from the 
interviews with the principals and teachers were 
classified into 5 categories: 1) Scientific and 
educational needs assessment of teachers, 2) 
Developing the responsibility of teachers in 
enhancing their professional competencies, 3) 
Professional growth and development of teachers, 
4) Improving the quality of the teacher education 
system, 5) Strengthening the identity of the school 
and its pillars in empowerment. Four central 
categories were extracted from the challenges and 
problems experienced by the principals and 
teachers: 1) The prevailing psychological and 
environmental atmosphere, 2) Providing various 
resources, 3) Activity planning, 4) Evaluating 
project actions. Also, in the analysis of the 
solutions and proposals of managers and teachers, 
4 key categories were obtained: 1) Economic 
infrastructure; 2) Technological infrastructure; 3) 
Cultural infrastructure; 4) Organizational support. 
 

Keywords Lived experience, Efficient design, 
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 مقدمه

عنوان معلمان به ،وپرورشفرآیندهای آموزش علوم تربیتی و روانشناسی و دگرگونیاثر رشد در 

مدکردن و نوآفرینی شناخت و مهارت خود در آت، نیازمند روزالمؤثرترین عامل درگیر در این تحو

ردهای مهم رو، بهسازی منابع انسانی از راهبای هستند. ازاینهای حرفهزمینة وظایف و مسئولیت

طور  وپرورش نیز مدیریت منابع انسانی بهدستی آموزشالوپرورش است. در اسناد بانظام آموزش

کارگیری، توانمندسازی و حفظ آنها جدی مورد توجه قرار گرفته و در خصوص جذب، آموزش، به

ای حرفه های انسانی، تأکید شده است و راهکارهایی برای ارتقای دانش تخصصی وعنوان سرمایهبه

 . (1396-1397نامه اجرایی طرح کارآمد، )شیوه است بینی شدهآنان پیش

معلم الگو و اسوه »در سند برنامه درسی ملی، تحت عنوان تلقی نسبت به معلم آمده است که 

اخالقی، معنوی و علمی متربّی است؛ معلم نقش راهنما و راهبری یادگیری را به عهده دارد و 

ساز رشد عقالنی، ایمانی، علمی، عملی و اخالقی کند؛ زمینهابع یادگیری آشنا میمتربیان را با من

های مناسب را متربیان است؛ متناسب با نیازها و شرایط یادگیری توانایی انتخاب و طراحی فعالیت

های مناسب برای رفع آنها اقدام شناسد و با طراحی فعالیتآموزان را میدارد؛ موانع یادگیری دانش

العمر است؛ یک پژوهشگر آموزشی و پرورشی است؛ در جایگاه خاص کند و خود، یادگیرنده ماداممی

گری، توانایی طراحی اییادگیری است؛ در مسیر حرفه-خود آفریننده راهبردهای نوین یاددهی

ی یادگیری را با توجه به اهداف برنامه درس-کارگیری راهبردهای یاددهیهای آموزشی و بهفعالیت

عنوان کلی برای اینکه معلمان، بهطوردارد و عامل ایجادکننده انگیزه یادگیری در متربیان است؛ به

ها دست یابند، وپرورش به این صالحیتدهنده منابع انسانی نظام آموزشترین اعضای تشکیلمهم

شود و نیاز انگیزه گذاری با احساس نیاز آغاز میگذاری در خود دارند؛ البته سرمایهنیاز به سرمایه

گذاری و ها برای سرمایهکند. یکی از روشگذاری ایجاد میالزم را برای حرکت به سمت سرمایه

)سند برنامه « های ضمن خدمت استنهایتأ رسیدن به رشد و تعالی در معلمان، شرکت در دوره

 (.1391درسی ملی، 

های آموزشی و پرورشی الیتاست از بهبودبخشیدن به فع آموزش ضمن خدمت معلمان عبارت

افزایی، کسب مهارت و تغییر مرتبط با رشته تخصصی آنان که عمدتاً یا انحصاراً به منظور دانش

 ای مؤثرتر به تعلیم و تربیت بپردازندگیرد تا بتوانند به گونهای در آنان صورت میهای حرفهنگرش

 برای راهکارها بهترین و ترینمتداول از یکی خدمت ضمن هایآموزش عبارتی، (. به1398)صفوی، 

 ایحرفه رشد هدف با خدمت ضمن آموزش. است هاآن اطالعات روزرسانیبه و معلمان آموزش

 کارآمدی دانش، ها،مهارت ارتقای و بهبود منظوربه که دارینظام هایفعالیت از است عبارت معلمان

 بر عالوه هاآموزش این هدف. شودمی رااج و طراحی معلم، یک عنوانبه فرد هایمشخصه سایر و

 هایبرنامه پیگیری و حضور به گرایش در مطلوب هنجارهای و هانگرش کسب کارآمدی، بهبود
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های معلمی به دو بخش عمدة قبل در کشور ما دوره(. 2013، 1است )سیلیمانی میک خدمت ضمن

ها اکز تربیت معلم و دانشگاههای قبل از خدمت در مرتقسیم می شوند. دوره و ضمن خدمت خدمت

منجر به مدرک  که معموالً ،های بلندمدتهای ضمن خدمت در دو قسمت دورهشود. دورهبرگزار می

به دالیل مختلف، ازجمله تغییر  .شودمدت برگزار میهای ضمن خدمت کوتاهو دوره شودتحصیلی می

های معلمان شدن دانش، اطالعات و مهارتروزها و یا برای بههای درسی، اصالح محتوای کتاببرنامه

ها و یا مدت ضمن خدمت زیادی در سطح مدارس، مناطق آموزشی، استانهای کوتاهساله دورههمه

 . (1390)سمیعی زفرقندی،  گرددصورت ملی برای معلمان برگزار میبه

انجام مطالعات زیادی در رابطه با سنجش اثربخشی نظام فعلی آموزش ضمن خدمت معلمان 

 خدمت ضمن درسی هایبرنامه تدوین در نیازسنجی به توجهیبی هاپژوهش اکثر درشده است. 

 مطرح خود پژوهشی پیشنهاد تریناصلی را آن به بیشتر توجه و ضعف نقطه مهمترین معلمان را

 ،5؛ ایلماز و ایسن2015، 4؛ کاتمن و توتکان2016؛ 3؛ کوچ2012، 2همکاران و اند )بازکورتکرده

؛ کاظمی 1393؛ سجادی، کیان و صفایی موحد، 2014، 7؛ یو و لی2014، 6؛ الوارفالی و یوسف2015

(. از دیگر نقاط ضعفی که در اکثر 1392؛ آسیابی، 1392خانی و نجابت، ؛ افضل1393و اشرفی، 

؛ 2012، 9؛ یوسال2012، 8تحقیقات به آن اشاره شده، بحث زمان آموزش است )کیپر و ترجان

؛ 1393؛ لطفی، 1393؛ چاه ستاره، 2015، 12؛ هامدان2014، 11؛ پوپا و بیوکر2012، 10کنی

 ضعف نامناسب، فضای آموزشی، امکانات کمبود نامناسب، (. محتوای1392خانی و نجابت، افضل

 نقاط دیگر از یادگیری–یاددهی فرآیند در غیرفعال رویکردهای کارگیریبه ها،مدرسان دوره علمی

؛ عسکرلجم 2015، 14؛ کافری و همکاران2015، 13)کابریتا و همکاران است اتنتایج تحقیق ضعف

 (.1393؛ رازی و کارگر، 1393؛ امیری، 1394اورک مرادی، 

ناپذیری به پیکره نظام خسارات جبرانهای ضمن خدمت ناکارآمدی یا کارآمدی پایین دوره

برنامه درسی ملی، یعنی نقشه  کند، بویژه در زمان حاضر که براساس سندوپرورش وارد میآموزش

های درسی و جانبه، گسترده و عمیق در مفاهیم و محتوای برنامهجامع یادگیری، تحوالت همه

آموزان در تربیتی دوره ابتدایی به منظور تربیت یکپارچه عقلی، ایمانی، علمی، عملی و اخالقی دانش
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5. Yilmaz & Esen 

6. El Warfali &Yusoff 
7. Yoo & Lee 

8. Kiper &Tercan 
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11. Popa &Bucur 

12. Hamdan 
13. Cabrita et al 

14. Cofre et al 
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ها بر اساس که اجرای مطلوب آن چهار عرصه خود، خدا، خلق و خلقت حاصل شده است. تغییراتی

ای و تخصصی مناسب است؛ های حرفهها و شایستگیمند از صالحیتسند نیازمند معلمانی بهره

های آموزشی، جذب و ها در مهندسی نیروی انسانی و در برنامههایی که باید تمهیدات آنصالحیت

های ضمن  فرهنگیان و مراکز آموز توانمندسازی و بازآموزی معلمان در سطوح گوناگون در دانشگاه

 (.1391برنامه درسی ملی، )خدمت مورد توجه جدی قرار گیرد 

های رشــد دهد بهبــود قابلیت معلمان از طریق برنامهمدارکــی وجود دارد که نشــان می

و  گارت؛ 2000، 1گردد )کوهن و هیلآموزان نیز میای، موجب بهبود یادگیری دانشحرفه

ریزی اما در راستای برنامه(. 0102، 4ژانگ؛ 2002، 3کرو، هاســمن و اســکرایبنر؛ 2001، 2همکاران

ریزی به گیری از باال به پایین، برنامهاین امر مهم، موانع و مشــکالتی وجود دارد؛ ازجمله، تصمیم

ه معلمان، صورت سنتی به وسیلة مدیران و مشاوران به جای معلمان، بهاندادن به حق ابراز عقیده ب

ایج رشد ـد و نتـالکیت نســبت به فراینـدیریتی و باألخره عدم مـازهای مـه نیـدادن بویتـاول

 (.1390ای)عبدالهی، حرفه

( نیازسنجی و طراحی و اجرای دوره 1(، چهار عامل: 1390زفرقندی )سمیعی پژوهش اساس بر

( مشارکت معلمان در حین و 3ای روژهها به شیوه گروهی و پ( اجرای دوره2متناسب با نیاز شغلی 

ها، در بهبود و کارگیری آموزشهای مناسب برای بهبینی فرصت( پیش4قبل از برگزاری دوره 

های ضمن خدمت فعلی به های دورهتکمیل نظام ضمن خدمت معلمان مؤثرند. همچنین، نارسایی

های جدید، ضعف کاربرد فناوریعواملی از جمله: اجرای دوره در زمان نامناسب، محدودبودن در 

ها منابع آموزشی، عدم تناسب با نیازهای معلمان، ضعف علمی مدرسان و ضعف محتوایی دوره

 امری آن، تکمیل و بهبود برای طریق ارائة و معلمان خدمت ضمن نظام بررسی گردد. بنابراین،برمی

مجازی ضمن خدمت  های(، آزمون1399نیکخواه و قنبری ) پژوهش اساس است. بر ضروری

های مورد بررسی بختیاری از وضعیت چندان مناسبی در زمینه و چهارمحال الکترونیکی استان

 منظوربه خدمت و ضمن هایآموزش وسیع پوشش و گستردگی به توجه با و اندبرخوردار نبوده

 هاشیوه رینتاز مطلوب آن، هایفعالیت اجرای و طراحی در که است الزم ها،آن کیفیت باالبردن

 گردد. استفاده

ها و با نگاهی به وپرورش، با توجه به نتایج این پژوهشمعاونت آموزش ابتدایی وزارت آموزش

های مقام عالی وزارت در کاهش تمرکز و های کشورهای مختلف و در راستای برنامهتجربه

 ها وتوانمندیوپرورش، تصمیم به افزایش نقش معلمان در رشد و توسعة سازی آموزشچابک

را تدوین کرده  (کارآمد)به این دلیل، طرح مدرسة توانمندساز  ؛ای گرفته استهای حرفهمهارت

                                                           
1. Cohen & Hill 

2. Garet et al 
3. Crow, Hausman & Scribner 

4. Zhang 
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های ضمن خدمت معلمان شدن دورهبا هدف جایگزین 96-97است. این طرح از سال تحصیلی 

دست مدیران  ابتدایی، به صورت آزمایشی در چند استان به اجرا درآمد. در قالب این طرح، اختیار به

زم و در الهای شوند، متناسب با دانش، نگرش، مهارتهایی که برگزار میسالشود تا کسپرده می

نیازهای  ،خود ،راستای رفع نیازهای واقعی معلمان باشند. به عبارت دیگر، در طرح کارآمد، معلمان

گیری تصمیم ،خود ،کنند و در خصوص بهترین شیوة متناسب با یادگیریخود را تعیین می

 (.42-43 ،1398 ،آموزشی فناوری )رشدکنندمی

ای همکاران را فرایندی مهم از مدیریت دانسته در مدرسه توانمندساز، مدیر رشد و توسعه حرفه

ها، امکانات و مشارکت فعال مجموعه عوامل انسانی، بر اساس نیازهای واقعی و با استفاده از ظرفیت

نماید. بدینوسیله، مدیر مدرسه جهت اجرای طرح، پس از مطالعه طرح می ریزیافراد، اقدام به برنامه

و کسب شناخت دقیق و عمیق در خصوص آن، نسبت به برگزاری جلسه توجیهی برای عوامل 

برگ تعیین نیازهای آموزش معلمان را با تأکید بر کند و در این جلسه، نمونهانسانی مدرسه اقدام می

دهد. بعد از اعالم نیازها دانند، در اختیار آنان قرار میا ضروری میموضوعاتی که خودشان آن ر

شود و بندی میآوری و نیازهای اعالم شده در آن جلسه، طبقهها جمعبرگتوسط معلمان، نمونه

رسند. برای مرحله اجرا، ها در جلسه شورای مدرسه مطرح و به تصویب میبندی آنبرای اولویت

ها مشخص بندی و شیوه اجرا و ارزشیابی فعالیتتعیین معلمان هدف و زمانها و چارچوب فعالیت

های توانمندسازی برای هر یک از معلمان در مدرسه تشکیل زمان پوشه فعالیتگردد. هممی

های خود در جهت توانمندسازی را جهت ارزیابی و گردد و معلمان مستندات مربوط به تالشمی

کنند. در مرحله آخر، گروه ارزیاب، در آن پوشه نگهداری و ثبت میارائه بازخورد مناسب توسط 

بندی و ارائه آن به منطقه های طرح و جمعای با معلمان طرح، به منظور بررسی مزایا و ضعفجلسه

 (.1396-1397گردد )شیوه نامه اجرایی طرح کارآمد، تشکیل می

های ها و چالشرای اولیه آن، فرصتوپرورش بعد از چندسال از اجمسلماً هر طرحی در آموزش

وپرورش اجرا شده در آموزش 1396-1397شود. این طرح هم که از سال اجرایی آن مشخص می

های ایجاد پژوهشی که فرصتشده، است، با توجه به مطالعات پژوهشگر و بررسی تحقیقات انجام

ن را هنگام اجرای آن نشان های مواجهه مدیران و معلماشده با اجرای این طرح و همچنین چالش

های ها و چالشدادن فرصتتواند ضمن نشاندهد تاکنون انجام نشده است؛ لذا چنین پژوهشی می

رو، به بهبود فرآیند اجرای طرح کمک نماید. اجرایی طرح، با ارائه راهکارهایی برای رفع موانع پیش

طرح مدرسه توانمندساز )کارآمد(  و معلمان را از اجرای مدیرانپژوهش حاضر درصدد است تجارب 

اند با پاسخ دهد که مدیران و معلمانی که این طرح را اجرا کرده سؤالمورد تحلیل قرار داده و به این 

هایی از اجرای طرح مذکور مواجه هستند و در پایان، پیشنهاداتی براساس ها و چالشچه فرصت

 گردد. ارائه میاجهه های موغلبه بر چالشبرای  شدهیگردآوری هاتجربه
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 مبانی نظری پژوهش

 ایهای توانمندساز طرح کارآمد به شکل چندمدرسهای از چارچوب فعاليتنمونه( 1)جدول 

 1گام 
عناوین نیازها و 
 مسائل احصا شده

 2گام 
بندی نیازها و اولویت

 مسائل

 3گام 
انتخاب 
معلمان 

گروه هدف 
برای انجام 

 هااولویت

 4گام 
های عالیتشیوه اجرا ف

 توانمندساز

 5گام 
زمان اجرای 

های فعالیت
 توانمندساز

 6گام 
 های توانمندسازارزشیابی فعالیت

ــایروش ــدریس ه  ت
 و تغییـرات  براساس

 جدیـــد محتـــوای
 درسی  هایکتاب

. مـــــــــدیریت و 1
 در ریزی کالسبرنامه

ــای ــازی فضـ  و مجـ
 شاد شبکه

 . آقای...1
 . خانم...2
3. 
4. 
5. 
6. 
 

گـاه درون  برگزاری کار
ای با استفاده از مدرسه

ــان   ــت معلمــ ظرفیــ
 هـای مدرسه و سرگروه

 آموزشی

در زمـــــــــان 
برگــــــــزاری 
جلسات شـورای  

 معلمان

حضور فعال و میزان همکـاری و مشـارکت در برگـزاری    
ها مندی از نتایج و محتوای کارگاهمیزان بهره -هاکارگاه

مشاهده میـزان بهبـود    -شاد شبکه و مجازی در تدریس
 های تدریس معلمان در فضای مجازیتمهار

ــدیریت و  مـــــــــ
 ریـزی کـالس  برنامه

 و مجـازی  فضای در
 شاد شبکه

ــی 2 ــیابی کیف . ارزش
توصیفی و ابزارهـای  

 آن

ــاه   ــزاری کارگــ برگــ
مدرسه آموزشی درون

ــتفاده از  ــا اســ ای بــ
های آموزشی و سرگروه

ــی ــران آموزشـ  -راهبـ
  تربیتی

در زمان 
برگزاری 

جلسات شورای 
 معلمان

برگـزاری   در مشـارکت  و همکـاری  ر فعال و میزانحضو
 کارگـاه  نتایج و محتوای از مندی بهره میزان -کارگاه ها

 تدریس مجازی و شبکه شاد در ها

-کیفـــی ارزشـــیابی

 ابزارهـای  و توصیفی
 آن

 هـای روش . بررسی3
 دوره ریاضـی  تدریس

 بــازآموزی و ابتــدایی
 آن علمی مبانی

برگــــزاری جلســــات 
شــــورای مدرســــه و 

 -ورای معلمــــانشــــ
ــاه   ــزاری کارگــ برگــ

 آموزشی

-سالطول

 تحصیلی
ها و میزان اجرای نتایج حضور فعال در جلسات و کارگاه

 -و مصوبات جلسات در تـدریس مجـازی و شـبکه شـاد    
ریزی معلمـان  های مدیریت و برنامهمیزان بهبود مهارت

 در کالس مجازی

 



 89                                                                                      … کارآمد طرح هایچالش و هافرصت از معلمان و مدیران زیسته تجربه واکاوی 

 ایانمندساز طرح کارآمد به شکل چندمدرسههای توای از چارچوب فعاليت( نمونه1جدول )ادامه 

 1گام 
عناوین نیازها و 
 مسائل احصا شده

 2گام 
بندی نیازها و اولویت

 مسائل

 3گام 
انتخاب 
معلمان 

گروه هدف 
برای انجام 

 هااولویت

 4گام 
های شیوه اجرا فعالیت
 توانمندساز

 5گام 
زمان اجرای 

های فعالیت
 توانمندساز

 6گام 
 های توانمندسازتارزشیابی فعالی

ــی روش ــای بررس ه
تدریس ریاضی دوره 
ابتدایی و بـازآموزی  

 مبانی علمی آن

 و آموزشی . طراحی4
 کالس مدیریت

ــکیل  ــت، تشــ  نشســ
 و اندیشـی هم جلسات

 بصورت گفتگو و بحث
 بـا  مجـازی  و حضوری
 همکاران

 زمان در
 برگزاری
 شورای  جلسات
 در و معلمان

 شخصی زمان

اجرای طـرح درس  -وزانه و ساالنههای رطرح درس ارائه
هـای مـدیریت   بهبـود مهـارت   های تدوین شده؛ میـزان 

ــاثیر آن در ــادگیری ارتقـــای کـــالس معلمـــان و تـ  یـ
 آموزاندانش

 و آموزشــی طراحــی
 کالس مدیریت

های تدریس . روش5
براســـاس محتـــوای 
ــرات  جدیـــد و تغییـ

 های درسیکتاب

تشکیل گروه 
 پژوهیدرس

 مدرسه زمان در
 اهنگیهم با

 دفتر

درس آثـار  عینـی  مشـاهده  و پژوهی درس گزارش ارائه
 شاد شبکه و مجازی کالس تدریس در پژوهی

آمـوزان دارای  دانش
اخــتالل یــادگیری و 

ــوزش  روش ــای آم ه
 آنان

آمـــوزان . دانـــش6
ــتالل  دارای اخــــــ

های یادگیری و روش
 آموزش آنان

در زمان  اقدام پژوهی
شخصی و خارج 

 از مدرسه

ــه ــزا ارائ ــدام رشگ ــیاق ــاهده و پژوه ــی مش ــار عین  آث
 آموزانکاهش اختالالت یادگیری دانش در پژوهیاقدام

تولیــــد محتــــوای 
آموزشی با اسـتفاده  

افزارهــــای از نــــرم
 مربوطه

. تولیـــد محتـــوای 7
آموزشی با استفاده از 

 افزارهای مربوطهنرم

در زمان  تولید محتوا
شخصی و خارج 

 از مدرسه

تولیدشـده؛ کیفیـت محتـوای ارائـه      ارائه محتوا یا فایـل 
کارگیری محتوای تولید شده در تدریس؛ میزان شده؛ به

شـده؛  از محتوای تولیـد  آموزاندانش و اولیا رضایتمندی
مشاهده تاثیر محتوای تولیدشـده در ارتقـای یـادگیری    

 آموزاندانش
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ای را شکل چندمدرسههای توانمندساز طرح کارآمد به ای از چارچوب فعالیت(، نمونه1جدول )

 دهد.نشان می

 ی تحقیقهاپرسش

 چیست؟ کارآمد طرح اجرای از ابتدایی مدارس معلمان و مدیران هایتجربه -1

 چیست؟ کارآمد طرح اجرای از معلمان و مدیران مشکالت و هاچالش -2

 چیست؟ رو پیش موانع رفع منظور به کارآمد طرح اثربخش اجرای راهکارهای -3
 

 یشناسروش

تجربه مدیران و  1گراندد تئوری شاز رو دهتفاـسا با که دبو کیفی یهاپژوهش عنواز  حاضر هشوپژ

 ئهارا و چارچوبی مفهومی سیربر وپرورش استان آذربایجان غربی،معلمان مدارس ابتدایی آموزش

 و نوخاسته شیوه شود: شیوه سیستماتیک،می اجرا شیوه سه به بنیاد معموالًداده نظریه روش گردید.

 شودمی داده نسبت 2کوربین و استراوس به که از روش سیستماتیک تحقیق سازاگرا. در این شیوه

 اصلی مرحله سه دارای شده است. روش سیستماتیک، خود استفاده هاداده تحلیل و برای تجزیه

 .(2008است )استراوس و کوربین،  5انتخابی و کدگذاری 4محوری کدگذاری ،3کدگذاری باز

بالقوه پژوهش، مدیران و معلمان استان آذربایجان غربی هستند که در سال  کنندگانمشارکت

اطالعات یا  براساس ی کیفی، افرادهاپژوهشکارند. معموالً در بهمشغول 1400–1401تحصیلی 

)ماهونی و  شوندیمدارند برای شرکت در پژوهش انتخاب  موردمطالعهی که درباره موضوع اتجربه

 ،8ی تئوریکیریگنمونهیا روش  7ی هدفمندریگنمونهروش  از گیریبهره اساس با(. براین2012، 6گوتز

 اند. انتخاباجرایی طرح کارآمد انتخاب شده ابعاد شناسایی برای کلیدی دهندگانآگاهی

برخورداری از تجربه و تخصص الزم ب(  در پژوهش، مبتنی بر چهار مالک الف( کنندگانشرکت

مختلف د( انتخاب  یهامنطقهمصاحبه ج( انتخاب از شهرها و  در فرآیند شرکت به ندیمعالقه

 اشباع به هامقوله رسیدن تا نظری گیریبراساس دارابودن سابقه اجرای طرح کارآمد بود. نمونه

 با ارتباط در جدیدی هایداده آن در که است اینظری مرحله اشباع از مقصود یافت؛ ادامه نظری

 و مدارس مدیران از نفر 10با  شود. بنابراین، تأیید و برقرار هابین مقوله روابط و نیاید دستبه مقوله

های عمیق و باز به عمل آمد. اند مصاحبهداشته طرح در شرکت سابقه که آموزگارانی از نفر 20

 است. شدهارائه( 2در پژوهش در جدول ) کنندگانمشارکتشناختی های جمعیتویژگی

                                                           
1. Grounded Theory  

2. Strauss & Corbin  

3. Open Coding 
4. Axial Coding  

5. Selective Coding  

6. Goertz & Mahoney 
7. Purposeful Sampling 

8. Theoretical Sampling  



 91                      … کارآمد طرح هایچالش و هافرصت از معلمان و مدیران زیسته تجربه واکاوی 

 کنندگان پژوهششناختی مشارکتجمعيت هایویژگی (2) جدول

 ردیف
سابقه 
 خدمت

 سمت مدرک تحصیلی
سابقه شرکت در 

 پژوهیدرس
 شهر

 پیرانشهر سال 1 آموزگار ارشدکارشناسی 6 1
 پیرانشهر سال 2 آموزگار کارشناسی  4 2

 پیرانشهر سال 2 مدیر دکتری 5 3

 پیرانشهر سال 1 آموزگار دکتری 7 4

 پیرانشهر سال 2 مدیر کارشناسی  9 5

 پیرانشهر سال 2 مدیر ارشدکارشناسی 4 6

 پیرانشهر سال 1 آموزگار ارشدکارشناسی 3 7

 نقده سال 2 آموزگار کارشناسی 4 8
سال 1 آموزگار کارشناسی 6 9  نقده 
سال 1 مدیر ارشدکارشناسی 8 10  نقده 
سال 2 آموزگار ارشدکارشناسی 7 11  نقده 
سال 1 آموزگار کارشناسی 5 12  نقده 
سال 2 مدیر ارشدکارشناسی 4 13  نقده 
سال 1 آموزگار کارشناسی 3 14  اشنویه 
 نقده سال 2  آموزگار ارشدکارشناسی 7 15
 اشنویه سال 2 آموزگار کارشناسی 9 16
 اشنویه سال 1 آموزگار کارشناسی  5 17

 اشنویه سال 2 مدیر ارشدکارشناسی 4 18

 سردشت سال 1 آموزگار ارشدکارشناسی 4 19

 سردشت سال 2 مدیر ارشدکارشناسی 6 20

 سردشت سال 1 مدیر کارشناسی  7 21
 سردشت سال 1 آموزگار ارشدکارشناسی 6 22
 سردشت سال 1 آموزگار کارشناسی  6 23
سال 2 آموزگار کارشناسی  7 24  سردشت 
سال 2 مدیر کارشناسی  10 25  مهاباد 
سال 1 آموزگار ارشدکارشناسی 4 26  مهاباد 
سال 2 آموزگار ارشدکارشناسی 6 27  مهاباد 
سال 2 مدیر کارشناسی  5 28  مهاباد 

سال 1 آموزگار کارشناسی  6 29  مهاباد 

سال 3 آموزگار کارشناسی 12 30 رپیرانشه   
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فتر کارشان انجام گرفت. ی صورت گرفته با مدیران و معلمان در دهایهماهنگپس از  هااحبهمص

دقیقه بود که طی آن پس از معرفی خود و علت مصاحبه، تعریفی  90تا  60بین  هامصاحبهمدت 

بنیاد، تحلیل ی دادهسازمفهومجامع از طرح کارآمد و اهداف پژوهش حاضر داده شد. در رویکرد 

 اریکدگذنتخابی انجام شد. کدگذاری باز، محوری و ا ی کیفی از طریق سه مرحلههادادهاطالعات و 

ها از طریق انجام دادن آن دبعاو ا هایژگیو کشفو  یبندو طبقه مفاهیم یگذارنام تحلیلی یندافر، زبا

ی بررسی اوارونهی مداوم است که پژوهشگر مفاهیم را از زوایای مختلفی از درون و بیرون یا اسهیمقا

 و استراوس)همیت و جایگاه مفاهیم کسب کند تا دیدگاه متفاوتی در خصوص ا کندیمو تحلیل 

ی هابخشبدین ترتیب، در این پژوهش ابتدا طی کدگذاری باز، کدهای مناسب به  (.2008 ،1کوربین

اختصاص یافت و مفاهیم شناسایی شدند. در مرحله بعد، از طریق کدگذاری محوری،  هادادهمختلف 

در  هامؤلفهشناسایی شدند. در پایان،  هامؤلفهسی شد و ها بررو پیوند میان آن هامقولهابعاد متفاوت 

 طبقات مشابه قرار گرفتند و به ابعاد کلی ربط داده شدند. 

 

 هایافته

 شود:های پژوهشی ارائه میدر ادامه، تحلیل اطالعات در قالب پاسخ به سؤال

 چیست؟ کارآمد طرح اجرای از ابتدایی مدارس معلمان و مدیران هایسؤال اول پژوهش: تجربه
 اول پژوهش سؤالاز  آمدهدستبه، کدهای باز، محوری و انتخابی قولنقل (3جدول )

کد 

 انتخابی
 فراوانی کد محوری

کد 

مشارکت 

 کنندگان

 کد باز )نشانگرها(

 

 

 

نیازسنجی 

علمی و 

آموزشی 

 معلمان

 

 

 

طراحی و 

اجرای دوره 

متناسب با نیاز 

 شغلی

 

 

14 

تعداد تکرار 

 یطراح مؤلفه

 دوره اجرای و

 با متناسب

در  شغلی نیاز

کل 

 هامصاحبه

 

 
 

2-4-6-

7-8 

10-12-

13- 

15-16-

19-21-

24-25 

طراحـی و اجـرای دوره متناسـب بـا نیـاز      

ــادگیری   ــد ی ــان؛ پیون ــغلی معلم ــای ش ه

ــه ــان؛   حرف ــی معلم ــای واقع ــا نیازه ای ب

برگزاری دوره متناسب با نیازها و انتظارات 

تناسب بـا   فعلی علمی و تخصصی معلمان؛

ای نیازها و انتظارات فعلی آموزشی و حرفه

ــا    ــون ه ــرای آزم ــی و اج ــان؛ طراح معلم

متناسـب بــا نیازهــای آموزشــی، علمــی و  

ای معلمان؛ طراحی محتوا و معرفـی  حرفه

منابع متناسب با نیازهای علمـی و شـغلی   

 معلمان؛

 

                                                           
1. Strauss and Corbin 
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 اول پژوهش سؤالاز  دهآمدستبه، کدهای باز، محوری و انتخابی قولنقل( 3جدول )ادامه 

کد 

 انتخابی
 فراوانی کد محوری

کد 

مشارکت 

 کنندگان

 کد باز )نشانگرها(

 
 
 
 
 

 توسعه
 مسئولیت
 معلمان

 
 
 
 
 

مشارکت فعال 
و مداوم 
 معلمان

 
 
 
 
13 

تعداد تکرار 
 مؤلفه

مشارکت فعال 
و مداوم 

در  معلمان
کل 
 هامصاحبه

 
 
 
 
 

3-5-8-9 
16-8-
10-12-
14-16-
20-21-

23 

ت فعال و مداوم معلمان در فرآینـد  مشارک
توانمندسازی؛ توسعه مسئولیت معلمان در 

ای؛ تقسـیم  هـای حرفـه  ارتقای صـالحیت 
ــت ــان در  فعالی ــدارس و معلم ــین م ــا ب ه

شان؛ همکـاری و  ایراستای نیازهای حرفه
های گروهـی؛  مشارکت معلمان در فعالیت

نظرسنجی از معلمان دربـاره نیازهایشـان؛   
-های درون مدرسهو کارگاهبرگزاری دوره 

ای به صـورت گروهـی و   ای یا بین مدرسه
-ایحرفـه آمـوزی و ازهـم  مشارکتی؛ باهم

هـا؛  آموزی معلمـان در ارتقـای صـالحیت   
ــهیل ــرایط تس ــکل ش ــریش ــازمان گی  س

 یـادگیری  فرهنـگ  گسـترش  با یادگیرنده
ــی ــدارس در تیم ــگ  م ــترش فرهن ؛ گس

ــد و    ــاس تعه ــارکتی؛ احس ــادگیری مش ی
ــه مســائل آموزشــی؛ مســئولیت نســ بت ب

و جلسات مشـورتی بـا    هانشستبرگزاری 
 معلمان؛

 
 
 

رشد و 
توسعه 

ای حرفه
 معلمان

 
 
 

ارتقای دانش، 
مهارت و 
ای نگرش حرفه
 معلمان

 
 
14 

تعداد تکرار 
 مولفه

 مهارت دانش،
 نگرش و

ای حرفه
 معلمان

 
 
 

1-2-4-
7-8 
10-11-
13-15-
18-19-
20-21-

22 

ژوهشـگری بـه   آموزش مهارت و قابلیـت پ 
هـای حـل مسـأله؛    معلمان؛ تقویت مهارت

های تفکر خالقانه، منطقی و تقویت مهارت
هــای انتقــادی؛ آمــوزش و کاربســت روش

ــر حــل مســأله،    ــدریس مبتنــی ب ــوین ت ن
ــدگاه کاوشــگری و اکتشــافی؛  ــای دی ارتق

 لمـی عهای گیری از روشبهره معلمان در
های بررسی پدیده در تحلیل و ها( ه)نظری

 انگیـزه  ارتقای؛ سالیادگیری ک زش وآمو
 بـرای  صصـی خت منـابع ه مطالع در معلمان
ــع ــشه توس ــه دان ؛ خودشناســی ایحرف
ای؛ نهادینه شدن روحیه حل مسـأله  حرفه

ــرای   ــه بــ ــاد زمینــ ــژوهش؛ ایجــ و پــ
گذاری دانش و تجربـه معلمـان   اشتراکبه

 در مدارس؛ 
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 اول پژوهش سؤالاز  آمدهدستبه ، کدهای باز، محوری و انتخابیقولنقل( 3جدول )ادامه 

کد 

 انتخابی
 فراوانی کد محوری

کد 

مشارکت 

 کنندگان

 کد باز )نشانگرها(

 

 

 

 

ارتقـــــای 

ــت  کیفیــ

نظـــــــام 

ــت  تربیـــ

 معلم

 

 

 

 

ارتقای کیفیت 

آمــــــوزش و 

بهبود یادگیری 

  معلمان

 

 

 

15 

ــرار  ــداد تک تع

 ارتقای  مؤلفه

 کیفیـــــــت 

 و آمـــــوزش

ــود  بهبـــــــ

ــادگیری  یــــ

ــان  در معلمــ

مصـاحبه کل 

 ها

 

 

 

 

1-2-4-

6-7-8-

9-10-

12-15-

18-19-

20-22-

24 

هـای هـر   ها و توانمندیشناسایی ظرفیت

یک از معلمان در مدارس و استفاده از آن 

ــر  بــرای توانمندســازی معلمــان؛ تأکیــد ب

خودارزیابی معلمان و ارزیابی همتایـان در  

هــای توانمندســازی؛ فرآینــد اجــرای دوره

یــادگیری مســتمر معلمــان؛ یــادگیری    

مشـــارکتی؛ تحـــول و اصـــالح مســـتمر 

ــا و توانمنــدیشایســتگی ــای علمــی، ه ه

ای و تربیتی معلمان؛ رضایت معلمان حرفه

ــابی از فرآینــد برنامــه ــزی، اجــرا و ارزی ری

های توانمندسازی مدرسـه؛ بهبـود   فعالیت

آمـوزان؛  عملکرد تحصیلی و تربیتی دانـش 

آموزان در طراحـی  توجه به نیازهای دانش

ای معلمـان؛ توجـه   رشد حرفههای فعالیت

-های یادگیری معلمان در فعالیتبه سبک

روزبـودن منـابع و   های توانمندسـازی؛ بـه  

 محتوای آموزشی؛

 

 

 

تقویـــــت 

ــت  هویـــ

 مدرسه

 

 

 

ــش   ــت نق تقوی

مدرسه و ارکان 

آن در 

 توانمندسازی 

 

 

14 

ــرار  ــداد تک تع

 تقویـت  مؤلفه

 مدرسـه  نقش

 در آن ارکان و

 توانمندســازی

ــل  در کــــــ

 هامصاحبه
 

 

 

 

3-4-7-

8-9-12-

13-14-

15-19-

20-22-

24-25 

ریـزی، اجـرا و   مدرسه کانون فرآیند برنامه

هـــای توانمندســـازی؛ ارزیـــابی فعالیـــت

 توانمندسازی معلمان بـا رویکـرد مدرسـه   

تمرکزدایی و تفویض اختیـار بـه    محوری؛

ــاره     ــری درب ــمیم گی ــرای تص ــدارس ب م

های توانمندسازی معلمان؛ تشکیل فعالیت

بـرای نیازسـنجی و اولویـت بنـدی      جلسه

نیازهای معلمان در مدارس؛ تشکیل پوشه 

های توانمندسازی معلمان؛ صـدور  فعالیت

ــرای ابــالف فعالیــت هــای توانمندســازی ب

معلمــان؛ تشــکیل تــیم ارزیــاب در ســطح 

شـده  هـای انجـام  مدرسه؛ ارزیابی فعالیـت 

 ای خود؛معلمان در راستای رشد حرفه
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(، 3گرفته )جدول شماره های صورتمصاحبهتحلیل وتجزیهاول و  سؤال ی بهیگوپاسخدر راستای 

توسعه مسئولیت معلمان در ارتقای ( 2 نیازسنجی علمی و آموزشی معلمان( 1ی محوری هامقوله

نظام تربیت معلم   ارتقای کیفیت( 4 معلمان ایحرفه رشد و توسعه( 3 ای خودهای حرفهصالحیت

 استخراج گردید. و ارکان آن در توانمندسازی ( تقویت هویت مدرسه5

 چیست؟ کارآمد طرح اجرای از معلمان و مدیران مشکالت و هاسؤال دوم پژوهش: چالش
 دوم پژوهش آمده از سؤالدستبه یو انتخاب یباز، محور یهامؤلفه ،ییروا یهاداده (4) جدول

ی بازکدگذار کد مشارکت  

 کنندگان
 انتخابی محوری فراوانی

عدم اعتماد و اطمینان متقابـل بـین   

ــه؛     ــانی مدرس ــل انس ــدیر و عوام م

داوری و قضـــاوت نادرســـت پـــیش

ــه اهــداف طــرح؛   معلمــان نســبت ب

مســائل ســازمانی و مــدیریتی؛ ابــراز 

نکردن نیازهای علمی و آموزشـی از  

ــین    ــه و تبی ــان؛ توجی ــرف معلم ط

نامناسب ماهیت و اهداف طرح برای 

و شـناخت   سـطحی  معلمـان؛ ادراک 

 نحــوه و ناکــافی نســبت بــه اهــداف

 مناسب تقدیر عدم ها؛فعالیت اجرای

 موفق و تالشگر معلمان از شایسته و

  طرح؛ اجرای در

3-5-6-8-9 

10-11-12-

13-15-16-

17-19-20 

14 

تعداد تکرار 

مؤلفه  ذهنیت و 

بینش متفاوت 

معلمان نسبت 

به طرح در کل 

 هامصاحبه

 

 

ذهنیت و 

بینش متفاوت 

 معلمان نسبت

 به طرح

 

فضای روانی و 

محیطی 

 حاکم

 اجـرای  برای ناکافی منابع و امکانات

؛ (فیزیکـی  و مالی) های طرحفعالیت

یکسان نبودن امکانـات و تجهیـزات   

آموزشــــی مــــدارس ازجملــــه در 

هوشمندســازی و ...؛ اعتبــار ناکــافی 

هـای  ها و کارگـاه برای برگزاری دوره

بـرای تقـدیر    ناکافی آموزشی؛ اعتبار

هـای  ب از تالش هـا و فعالیـت  مناس

 معلمان؛ 

 

1-3-5-7-

8-9-10-

12-15-16-

17-18-19-

22 

14 

 تعداد تکرار

 منابع مولفه

 فیزیکی و مالی

در کل 

 هامصاحبه

منابع مالی و 

 فیزیکی

تهیه منابع 

 مختلف
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 پژوهشدوم  آمده از سؤالدستبه یو انتخاب یباز، محور یهامؤلفه ،ییروا یهاداده (4) ادامه جدول

ی بازکدگذار کد مشارکت  
 کنندگان

 انتخابی محوری فراوانی

ریزی نامناسـب بـرای اجـرای    برنامه
گیـری نامناسـب از   هـا؛ بهـره  فعالیت

ای؛ اجرای طرح در شکل چندمدرسه
ناهماهنگی بین مـدیران مـدارس در   

ــه  ــکل چندمدرسـ ــیم شـ ای؛ تقسـ
هـا در  ای و نامناسـب فعالیـت  سلیقه

ای؛ دمدرسهاجرای طرح در شکل چن
ها با نیازها و عدم تناسب نوع فعالیت

ــاقص و    ــرای ن ــان؛ اج ــائل معلم مس
ــت  ــام فعالی ــاز؛  ناتم ــای توانمندس ه

ناهماهنگی بـین معلمـان در تعیـین    
ــان اجــرای فعالیــت هــا؛ ســختی زم

هماهنگی کار گروهی؛ نبود وحـدت  
ها در نظر در خصوص اجرای فعالیت

ــوظفی؛    ــا غیرم ــوظفی ی ــاعات م س
فی مـدیران مـدارس بـر    نظارت ناکـا 

 شـدن ها؛ گاهی هـدف اجرای فعالیت
 آن از ابـزاری  اسـتفاده  جای به طرح

 یـادگیری  اصـالح  نقشه یک عنوانبه
 معلمان؛

2-3-4-5-
7-12-15-
22-23-24-

25 

 
 
11 

تعداد تکرار 
 چارچوب  مؤلفه
 ساختار و

در  هافعالیت
 هامصاحبهکل 

 
چارچوب و 

ساختار 
 هافعالیت

ریزی برنامه
 هالیتفعا

ــالک   ــودن م ــبهم ب ــی و م ــای کل ه
ــابی؛ تناســب ــالک و ارزی نداشــتن م

ــداف   ــا اهـ ــابی بـ ــای ارزیـ معیارهـ
شده؛ عدم تمایل و های انجامفعالیت

نبودن در ثبـت و نگهـداری   یا جدی
مستندات؛ مسـتندات ناکـافی بـرای    

هـا؛ عـدم   قضاوت و ارزیـابی فعالیـت  
کـارگیری ابزارهـای متنـوع بـرای     به

ــع ــک آوری دادهجم ــا )چ ــت، ه لیس
 در مصاحبه، پرسشنامه و ...(؛ ضـعف 

ها؛ فعالیت مستمر ارزشیابی و نظارت
نداشـتن شـیوه ارزشـیابی بـا     تناسب

اهداف و منابع یادگیری؛ عـدم ارائـه   
بازخورد مستمر در جهت راهنمـایی  

ناهمـاهنگی بـین    ها؛و بهبود فعالیت
اعضای تیم ارزیاب؛ درگیرشدن بیش 

و دور شـدن  از حد در مستندسـازی  
 ها؛ از اهداف فعالیت

2-4-6-8-
9-10-14-
15-17-18-
20-21-23-

25 

 
14 

تعداد تکرار 
 و معیار  مؤلفه

 در ها شاخص
در کل  ارزیابی

 هامصاحبه

معیار و 
شاخص ها در 

 ارزیابی

ارزیابی 
اقدامات 

 طرح
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مدیران و  شدهتجربهو مشکالت  هاتحلیل چالشوتجزیهدوم و  سؤالیی به گوپاسخدر راستای 

( تهیه منابع مختلف 2حاکم و محیطی  یروان یفضا( 1ی محوری هامؤلفه (4معلمان )جدول شماره 

 ( ارزیابی اقدامات طرح استخراج گردید. 4ها ریزی فعالیت( برنامه3

 
 خروجی نهایی فرآیندکدگذاری محوری (1شکل )

های محوری ر یک از مؤلفهشود مصادیق مربوط به ه( نشان داده می1همچنانکه در شکل )

گر، راهبردها های مربوط )شرایط علی، بسترها، راهبردها، شرایط مداخلهمدرسه توانمندساز در جعبه

 و پیامدها( ارائه شده است.

 چیست؟ رو پیش موانع رفع منظور به کارآمد طرح اثربخش اجرای سؤال سوم پژوهش: راهکارهای

حداکثری همکاران و  استفادهراهکارهای زیر را جهت  ،طرحکننده در معلمان شرکتمدیران و 

 : بهبود وضعیت حاضر بیان نمودند
 سوم پژوهش آمده از سؤالدستبه یو انتخاب یباز، محور یهامؤلفه ،ییروا یهاداده (5جدول )

ی بازکدگذار  
کد مشارکت 

 کنندگان
 انتخابی محوری فراوانی

 کــافی تخصــیص منــابع و امکانــات
ــرای ــت اجــرای ب ــای طــرحفعالی  ه

؛ و ...؛ تخصــیص (فیزیکــی و مــالی)
ــزاری   ــرای برگـ ــافی بـ ــار کـ اعتبـ

ــاه دوره ــا و کارگ ــی؛  ه ــای آموزش ه
بـرای تقـدیر مناسـب     کـافی  اعتبار

هـــای هـــا و فعالیـــت از تـــالش
 معلمان؛ 

4-5-8-9-
11-14-15-
16-18-19 

10 
 تعداد تکرار

 منابع مولفه
 فیزیکی و مالی

در کل 
 هامصاحبه

ابع اعتبار و من
مالی و 
 فیزیکی

زیرساخت 
 اقتصادی



       1401بهار   ( / 23)پیاپی  1شماره  هفتم/سال  ای معلم/فصلنامة توسعة حرفه                            98  

 سوم پژوهش آمده از سؤالدستبه یو انتخاب یباز، محور یهامؤلفه ،ییروا یهاداده( 5جدول )ادامه 

ی بازکدگذار  
کد 

مشارکت 
 کنندگان

 انتخابی محوری فراوانی

ــزات  ــیص تجهی ــخت تخص ــزاریس  و اف
ــرم ــت ن ــرای اجــرای فعالی ــزاری ب ــا؛ اف ه

ــدارس ــازی م ــراهمهوشمندس ــازی ؛ ف س
ــات و   ــاوری اطالع ــتفاده از فن ــه اس زمین
ارتباطات در آموزش؛ آموزش به معلمـان  
در زمینــه کاربســت فنــاوری اطالعــات و 
ارتباطات؛ اتصال مدارس به شـبکه ملـی   

هـای  اینترانت و اینترنت؛ تجهیـز کـالس  
درسی به ابزار فناوری اطالعـات حـداقل   

 عــدالت  یــک رایانــه و دیتــاپروژکتور؛  
 تجهیزات و امکانات تخصیص در یآموزش

 هوشمندسازی؛ در جمله از آموزشی

1-3-5-7-
8-9-10-

14-15-
17-18 

11 
تعداد تکرار 

  مؤلفه
 تجهیزات

افزاری سخت
 افزاریو نرم

در کل 
 هامصاحبه

 
 تجهیزات

افزاری و سخت
 افزارینرم

 

زیرساخت 
 فناوری

 مدیران دیدگاه تغییر برای سازیفرهنگ
ــان و ــه نســبت معلم ــت ب ــش و اهمی  نق

 سـطح  ارتقای در توانمندساز هایفعالیت
 و تخصصی هاینگرش و هامهارت دانش،
ســازی نگــاه نهادینــه معلمــان؛ ایحرفــه

گـذاری بــه آمـوزش و یــادگیری   سـرمایه 
معلمان؛ ترویج فرهنـگ یـادگیری مـادام    

 العمر در بین مدیران و معلمان؛ 

14-15-
18-19-
20-22-
23-25 

8 
تعداد تکرار 

  لفهمؤ
 فرهنگ
 و آموزش

 یادگیری
در کل  مستمر

 هامصاحبه

 
 فرهنگ

آموزش و 
یادگیری 

 مستمر

زیرساخت 
 فرهنگی

نامه آن بـرای  تبیین مناسب طرح و شیوه
ــات   ــزاری جلس ــان؛ برگ ــدیران و معلم م
آموزشـــی و کارگـــاهی بـــرای تشـــریح 

-های توانمندسازی معلمان؛ بهـره فعالیت

جربه برای گیری از مدرسان توانمند و با ت
هـای آموزشـی   ها و کارگـاه برگزاری دوره

ــتمر    ــیابی مس ــارت و ارزش ــان؛ نظ معلم
های توانمندسازی معلمـان؛ ارائـه   فعالیت

ــه     ــؤثر بـ ــازنده و مـ ــای سـ بازخوردهـ
ــت ــان و  فعالی ــازی معلم ــای توانمندس ه
 مدیران؛ 

1-3-4-5-
9-10-13-

15-16-
19- 

10 
تعداد تکرار 

  مؤلفه
 و حمایت
 بر نظارت
 ایهفعالیت

 توانمندساز
در  معلمان
کل 
 هامصاحبه

حمایت و 
نظارت بر 

های فعالیت
توانمندساز 

 معلمان

پشتیبانی 
 سازمانی
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راهکار و پیشنهادات مدیران و معلمان  لیوتحلهیتجزسوم و  سؤالیی به گوپاسخدر راستای 

رساخت ( زی3( زیرساخت فناوری 2( زیرساخت اقتصادی 1ی محوری هامؤلفه (5)جدول شماره 

 ( پشتیبانی سازمانی استخراج گردید. 4فرهنگی 

 
 چارچوب مفهومی اجرای طرح کارآمد در مدارس ابتدایی (2کل )ش

ها و چارچوب مفهومی چالش ها،داده تحلیل و بررسی و پژوهش نظری مبانی و ادبیات مطالعة با

 ترسیم شده است.  1راهکارهای اجرای مؤثرتر طرح کارآمد در مدارس ابتدایی در شکل شماره 

 

 بحث و نتيجه گيری

 در )مدرسه توانمندساز(طرح کارآمد  اجرای مدیران و معلمان از تجربه واکاوی باهدف حاضر پژوهش

مدیران و  در پاسخ به سؤال اول پژوهش، تجربه. شد انجام ابتدایی استان آذربایجان غربی مدارس

توسعه مسئولیت معلمان در ارتقای ( 2 علماننیازسنجی علمی و آموزشی م( 1مقوله  5 در معلمان

نظام تربیت معلم  ارتقای کیفیت( 4 معلمان ایحرفه رشد و توسعه( 3 ای خودهای حرفهصالحیت

 بندی شد. ( تقویت هویت مدرسه و ارکان آن در توانمندسازی دسته5

وزشی معلمان نیازسنجی علمی و آم آمده در سؤال اول پژوهش،دستاول از تجربیات به مقوله

( اشاره شده بود که دو عامل نیازسنجی علمی و طراحی و 1390در پژوهش سمیعی زفرقندی ) ؛بود

ها، در اجرای دوره متناسب با نیاز شغلی معلمان و عامل مشارکت معلمان و مدیران قبل و حین دوره

 و ازکورتب)ها بهبود و تکمیل نظام ضمن خدمت معلمان مؤثرند. همچنین، در اکثر پژوهش

 یوسف، و الوارفالی ؛2015 ایسن، و ایلماز ؛2015 توتکان، و کاتمن ؛2016 کوچ، ؛2012 همکاران،
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 خانیافضل ؛1393 اشرفی، و کاظمی ؛1393 موحد،صفایی و کیان سجادی، ؛2014 لی، و یو ؛2014

 خدمت ضمن درسی هایبرنامه تدوین در نیازسنجی به توجهی، بی(1392 آسیابی، ؛1392 نجابت، و

 مطرح خود پژوهشی پیشنهاد تریناصلی را آن به بیشتر توجه و ضعف نقطه مهمترین را معلمان

 اند.کرده

های ضمن خدمت شود این است که به تواند انگیزه شرکت معلمان در دورهمسلماً آنچه می

نتایج  های درسی ضمن خدمت توجه شود. این در حالی است کهنیازهای آنان در تدوین برنامه

بخشیدن به های درسی ضمن خدمت قبلی در راستای تحققتحقیقات پیشین نشان داد که برنامه

اند ریزی نشدههای درسی، به صورت مطلوب، برنامهنیازهای معلمان برای مواجهه با تغییرات برنامه

ی آموزشی و برگی نیازهاولی در طرح مدرسه کارآمد، معلمان در اولین جلسه تبیین طرح، طی نمونه

نمایند. پس از بینند، اعالم میعلمی خود را با تأکید بر موضوعاتی که خودشان آن را ضروری می

شود و سپس در جلسه شورای مدرسه، بندی میشده طبقهها، نیازهای اعالمبرگآوری نمونهجمع

اری به کارشناس ها جهت موافقت ادرسد و در نهایت آن اولویتبندی نیازها به تصویب میاولویت

 شود. مربوطه ارجاع داده می

شان بود؛ با اجرای طرح ایهای حرفهمقوله دوم؛ توسعه مسئولیت معلمان در ارتقای صالحیت

گیری سازمان یادگیرنده و یادگیری سازمانی در مدارس فراهم کارآمد در مدارس زمینه برای شکل

کنند. در را کشف و برای اصالح آن تالش میشود. فرآیندی که طی آن اعضای سازمان، خطاها می

آموزند، و معلمان آن از راه تبادل اطالعات و گفتگو به مدارس یادگیرنده همه افراد از یکدیگر می

گردد. اگر مشارکت شوند که این نتایج منجر به رشد و توسعه سازمان میکسب نتایج مهمی نایل می

عنوان عاملی برای تحریک عقل در ها بهزان و تعامل آنآموو روحیه همکاری و تعاون را در دانش

آموزان این روحیه و مشارکت تعاملی را دانیم، الزم است دانشیادگیری ضروری می-فرآیند یاددهی

 بودن طرح کارآمد، نظرسنجیدر معلمان خود ببینند. ازجمله کدهای باز مربوط به مقوله مشارکتی

 برگزاری گروهی، هایفعالیت در معلمان مشارکت و همکاری خود، نیازهای درباره معلمان از

 و هانشست برگزاری مشارکتی، و گروهی صورت به ایمدرسهبین یا ایمدرسهدرون هایکارگاه

 و تعهد احساس ها،صالحیت ارتقای در معلمان آموزیازهم و آموزیمعلمان، باهم با مشورتی جلسات

 باشد.یآموزشی م مسائل به نسبت مسئولیت

 برای زیادی مداخالت تربیت، و تعلیم هایمعلمان؛ نظام ایحرفه مقوله سوم؛ رشد و توسعه

 انجام آنان ایمهارت حرفه و دانش ارتقای نیز و درسی برنامه تغییرات مقابل در معلمان از حمایت

 ضمن آموزش هایدوره برگزاری طریق از معلمان ایحرفه توسعه اقدامات، این ازجمله که دهندمی

 شودمی محسوب حیاتی امری کیفیت با آموزش برای مستمر ایحرفه توسعه واقع در. خدمت است

 معلم تربیت با که است معلمان آموزش برنامه در پایانبی یک چرخه معلم، ایحرفه توسعه چراکه
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یابد  می ادامه است باقی حرفه این معلم در یک عنوانبه فرد که زمانی تا و شده آغاز خدمت از پیش

 (.1994، 1)لنگ

دادن به میزان آگاهی و مهارت یک فرد ای به معنای یک روند مستمر به سمت عمقرشد حرفه

ای در معنای عام، به رشد یک فرد در ایفای نقش رشــد حرفه(. 2001، 2است )گارت و همکاران

افزایش تجربه و همچنین ای است که معلم با گردد. رشد معلمان نیز یک رشد حرفهازمی، بخود

این روند باعث (. 41: 1995، 3)گالتورن کندبه آن دست پیدا می ،های خودارزیابی مرتب روش

نفس داشته باشد و طی شود تا با پتانسیل خود آشنا شود، بتواند اعتمادبهآگاهی و بیداری فرد می

ای معلمان اید. رشد حرفهآن بتواند زندگی خود را به سمت شأن حقیقی و تکامل خود هدایت نم

ها و شــده به منظور افزایش دانش، مهارتریزیهای طرحعبارت است از فرایندها و فعالیت

: 2000، 4)گاسکی آموزانای معلمان به منظور بهبودبخشــیدن به یادگیری دانشهای حرفهنگرش

اندرکاران که دستهایی باشد ای، باید برنامهبا توجه به تعریف فوق از رشد حرفه(. 16

وپرورش برای تبیین آموزش و رشد مستمر معلمان، مدیران و سایر کارکنان به صورت آموزش

. با توجه به نتایج حاصل از تحقیق، با شرکت انفرادی، گروهی و به شیوه همکاری برگزار کنند

ریزی، اجرا و ها را برنامههای توانمندساز طرح کارآمد که خود، این فعالیتمعلمان در فعالیت

 شود.شان فراهم میایهای الزم برای توسعه حرفهها و موقعیتنمایند فرصتارزشیابی می

سند تحول بنیادین  18در هدف عملیاتی شماره  معلم؛ تربیت نظام کیفیت ارتقای مقوله چهارم؛

کرد تغییر و نوآوری در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی با رویوپرورش، مبنی بر آموزش

ت و امکانات و ایجاد ساز و التأمین تسهیبه  2شماره  عملیاتی ، راهکارپویا و بالنده بخش،تعالی

ای برای های ضمن خدمت معلمان و تقویت انگیزه و مهارت حرفهکارهای کارا و اثربخش در آموزش

ی بر این سند، مبن 11همچنین در هدف عملیاتی شماره معلمان تأکید دارد.  یادگیری مداوم

درسی تربیت معلم با تأکید بر کارورزی و  ها و بازتنظیم اصول حاکم بر برنامهبازمهندسی سیاست

ای معلمان در سطح ملی و جهانی با مقتضیات الگوی برنامه درسی های حرفهانطباق سطح شایستگی

و  های جذب، تربیتهای مناسب برای ارتقای شیوهدر نظام تعلیم و تربیت و طراحی سیاست

مربوط به این هدف، به  5پرداخته شده است. راهکار شماره  وپرورشنگهداشت معلمان در آموزش

ت علمی و نیازهای نظام الهای درسی تربیت معلم متناسب با تحویجاد انعطاف در برنامها

های تربیتی و روزرسانی توانمندیوتربیت رسمی عمومی با تأکید بر رویکرد تلفیقی و بهتعلیم

 (.1390وپرورش، تأکید شده است )سند تحول بنیادین آموزش صی معلمانتخص

                                                           
1. Lange 

2. Garet et al  
3. Glatthorn 

4. Guskey 
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ریزی، رهبری آموزش مداوم، ارزشیابی، پژوهش و ، مستلزم برنامهمعلمان بهبود فرآیند آموزش

. در نظام جدید آموزش ضمن خدمت معلمان در باشدمی معلمان های آموزشبازنگری مداوم برنامه

های هریک از معلمان در مدارس شناسایی و از آن برای ا و توانمندیهقالب طرح کارآمد، ظرفیت

شود؛ در فرآیندهای اجرایی طرح، بر های توانمندسازی معلمان استفاده میها و کارگاهبرگزاری دوره

گردد؛ فرهنگ یادگیری مستمر و مشارکتی حاکم خودارزیابی معلمان و ارزیابی همتایان تأکید می

ای و تربیتی های علمی، حرفهها و توانمندیول و اصالح مستمر شایستگیاست و نسبت به تح

ریزی، اجرا و بندی نیازها، برنامهشود و معلمان از فرآیندهای نیازسنجی، اولویتمعلمان تأکید می

های توانمندسازی معلمان های توانمندسازی مدرسه رضایت دارند و در نهایت فعالیتارزیابی فعالیت

های شود؛ همچنین در طراحی فعالیتآموزان منجر میعملکرد تحصیلی و تربیتی دانش به بهبود

 شود. های یادگیری معلمان توجه میآموزان و سبکای معلمان به نیازهای یادگیری دانشرشد حرفه

توانمندسازی معلمان  در آن ارکان و مدرسه هویت تقویتآمده، دستمقوله پنجم از تجربیات به

ای مستمر معلمان، آموزش ضمن خدمت است الگوهای ترین راهبرد توسعه حرفهز آنجا که مهمابود؛ 

های متنوعی ازجمله تشکیل روشاست. ای برخوردار های اجرای آن از اهمیت ویژهآموزشی و شیوه

های تعلیم و تربیت، و تشکیل جلسات آموزشی، تشکیل جلساتی در مورد تدوین برنامه درسی و تازه

ینارهایی در خصوص حرفه معلمی و موفقیت کار تدریس را در زمره آموزش ضمن خدمت سم

اما آنچه از اصطالح ضمن خدمت به سرعت در ذهن (؛ 1384 قربانی و کرامتی،)اند معلمان برشمرده

شده با عناوین و سرفصلریزیهای برنامههای آموزشی در قالب کالسشود تشکیل دورهمتبادر می

های آموزی در دورهمهارت، ای معلمانترین روش توسعه حرفهاست؛ در واقع متداولهای مصوب 

های خود را به سازد تا بتوانند مهارتضمن خدمت است که برای معلمان این فرصت را فراهم می

روزرسانی کنند، این نوع برنامه آموزشی که اغلب توسط شان بههایدادن صالحیتمنظور نشان

دهندگان است و شده توسط ارائهگردد دارای نوعی دستور کار تعیینمعلم ارائه می به «کارشناس»

ها در مدارس محل کار دهد. با این که بهتر است آموزشکنندگان را در نقش منفعل قرار میشرکت

شود و به دلیل عدم اتصال آن انجام می انکنندگان ارائه شود اغلب در خارج از مدارس معلمشرکت

در (. 2002، 1)کلی و مک دیارمید گیردهمواره مورد انتقاد نیز قرار می ،ینه واقعی کالس درسبه زم

کنند که مدل ارائه آموزش ضمن خدمت معلمان شاره می(، ا2007) 2این خصوص آلتون و همکاران

اینبا .در الگوهای سازمانی نهادینه شده است عمیقاً ،دلیل تخصیص منابع عموماً متمرکز بوده و به

گرفته های متمرکز صورتریزیبرنامه ،دهد که عمده معلمانهای متعدد نشان میحال نتایج پژوهش

های تغییر شان را که به جهت حمایت از آنان برای پیشبرد برنامهایهای توسعه حرفهدر ارائه فعالیت

ریزان مفهوم که برنامه کنند. بدینشود، ناکارآمد توصیف میای ایشان انجام میحرفهمعلم و ارتقای

                                                           
1. Kelly & McDiarmid 

2. Altun et al 
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 ،شناسند و یا معلمانیافته معلمان را نمیهای مناسب برای آموزش توسعهلزوماً مهارت ،مرکزی

کنند. بدین جهت معلمان اغلب این های مورد نظر آنان را درک نمیبرخی از مفاهیم اساسی و شیوه

اند به فراموشی میرا آموختهدرصد آنچه  90و  ربط توصیف کردهکننده و بیها را خستهآموزش

  (.2002، 1)سندهولتز سپارند

یابد که هایی حضور میدر آموزش ضمن خدمت به شیوه سنتی، معلم به صورت انفرادی در دوره

به بعد این ایده در آموزش ضمن  1970از دهه  اما شودتوسط یک سازمان بیرونی طراحی و ارائه می

زیرا در اینجا است که  ؛باید از مدارس آغاز شود که آموزش ضمن خدمت خدمت شکل گرفت

یابند و نیازها توسعه می ،های آموزشهای درسی و تکنیکیادگیری و تدریس صورت گرفته و برنامه

آیی و اجتماع بایکدیگر میو معلمان در گردهم( 1993، 2)پیکه دهندو کمبودها خود را نشان می

مأموریت نظام آموزش (.1383واجارگاه، )فتحی بپردازندمسأله به یادگیری طریق حل توانند از

مدرســه کانون تربیت اســت و معلمان و ؛ به عبارت دیگر، کندوپرورش در مدرسه تحقق پیدا می

آموزان هستند. تحول در ن تربیت و یادگیری دانشال، عاممدارسمربیان، بــا راهبری مدیران 

است. یکی از نظام آموزش، نظارت و ارزشیابی معلمان ح النیازمند اص ،مدرســه توسط معلمان

نماید این است که معلمان در بسترهایی که امکان اجرای اصالح نظام آموزش معلمان را فراهم می

های توانمندسازی خود ریزی فعالیتمدارس به شیوه مشارکتی و گروهی نسبت به طراحی و برنامه

در سطح  اختیار شده که تفویض مدارس به و ایی شدهبپردازند. در اجرای طرح کارآمد تمرکزد

 گیری نمایند.معلمان تصمیم توانمندسازی هایفعالیت مدرسه درباره

و  یروان یفضا( 1کلی  مقوله 4 در شدهبیان مشکالت و هاچالش در پاسخ به سؤال دوم پژوهش،

( ارزیابی طرح 4ها یتریزی فعال( برنامه3( کمبود منابع مختلف 2اجرای طرح حاکم بر محیطی 

 شد.  بندیدسته

های بیان شده توسط مدیران و معلمان در اجرای طرح کارآمد، فضای روانی مقوله اول از چالش

از اعتماد  ییمستلزم درجه باالاجرای این طرح در وهله اول، و محیطی حاکم بر اجرای طرح بود؛ 

مثبت نسبت به فلسفه و اهداف این طرح داشتن بینش و دیدگاه  معلمان و مدیران و نیمتقابل ب

از زیرمقوله  .ابدییبازتاب م ای آنانحرفه شرفتیو تعهد به رشد و پ تیاست که در درک، حما

 ادراک است و درنتیجه معلمان طرح اهداف و ماهیت نامناسب تبیین و توجیهاین مقوله، های

کنند و فقط رویه ظاهری ها پیدا میفعالیت اجرای نحوه و اهداف به نسبت ناکافی شناخت و سطحی

کنند و سپس در حین تجربه با نحوه اجرای طرح طرح را به طور ناقص از منابع موجود دریافت می

ها اغلب تصور داشتند که فعالیت مربوط به همه نیازها و مسائل فقط برگزاری شوند. آنآشنا می

گر فعالیت که متناسب با نوع نیاز یا مسأله های دیهای ضمن خدمت است و با شیوهکارگاه و یا دوره

                                                           
1. Sandholtz 

2. Pike 
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ها از قبل آگاه نبودند. مدیران باشند آشنا نبودند همچنین از مالک و معیارهای ارزیابی فعالیت

وپرورش، ابتدا خود دستورالعمل را های تحولی در آموزشبایست برای اجرای همه طرحمدارس می

ها ل با ماهیت، اهداف، فلسفه و چگونگی اجرای طرحطورکامبا دقت مطالعه و بررسی نمایند تا به

ها را کنند ماهیت و چگونگی اجرای طرحآشنا گردند و سپس طی جلساتی که با معلمان برگزار می

 به خوبی تبیین و مشارکت و مسئولیت معلمان را توجیه نمایند.

 و کابریتا یهاهای بیان شده، کمبود منابع مختلف بود؛ در پژوهشمقوله دوم از چالش

 (،1393امیری ) (،1394مرادی ) اورک عسکرلجم (،2015همکاران ) و کافری (،2015همکاران،)

عنوان یکی از نقاط ضعف آموزشی به امکانات و تجهیزات کمبود ، به مؤلفه(1393کارگر ) و رازی

 نظام فعلی آموزش ضمن خدمت اشاره کرده بودند.

های تحولی طرحانجام  برایهای مالی هزینهمدیران، تأمین های بیشتر در صحبت 

 اجرای موجود در مدارس را برای آنان منابع و امکاناتهای هم است؛ وپرورش، یکی از چالشآموزش

دانند و یا اینکه به یکسان نبودن امکانات و تجهیزات می ناکافی (فیزیکی و مالی)ها های طرحفعالیت

نمایند. تخصیص اعتبار و منابع مالی و سازی و... اشاره میآموزشی در مدارس، از جمله در هوشمند

های اجرای طرح و همچنین برای اجرای اثربخش طرح باید فیزیکی کافی برای تأمین زیرساخت

 بیشتر در دستور کار قرار گیرد.

ها بود؛ بسته به نوع نیاز و مشکلی که ریزی فعالیتهای طرح کارآمد، برنامهمقوله سوم از چالش

های که مربوط به چارچوب فعالیت 1هایی در قالب جدول شماره علمان در مدارس دارند فعالیتم

شود. در این چارچوب، با توجه به نوع اولویت نیازها و مسائل و ریزی میباشد، برنامهتوانمندساز می

وری و های ضرهای توانمندساز که شامل: تعیین فعالیتمعلمان گروه هدف، شیوه اجرای فعالیت

ای، برگزاری جلسات شورای مدرسهای و برونمدرسههای درونمفید ازجمله، برگزاری کارگاه

پژوهی، تولید محتوا و پژوهی، درساندیشی و مشورتی، اقداممعلمان، شورای مدرسه، جلسات هم

سب های نامناریزیگردند؛ اما گاهی در این مرحله، به علت برنامهباشد، انتخاب میغیره می

های انتخابی با هایی به وجود آمده است. از جمله کدهای باز مربوطه به این مقوله: فعالیتناهماهنگی

ها عدم تناسب نوع فعالیت ها؛فعالیت اجرای برای نامناسب ریزیبرنامهاهدف و نیازها تناسب ندارند؛ 

 ناهماهنگی ای؛چندمدرسه شکل در طرح اجرای از نامناسب گیریبهره با نیاز ها و مسائل معلمان؛

 طرح اجرای در هافعالیت نامناسب و ایسلیقه تقسیم ای؛چندمدرسه شکل در مدارس مدیران بین

 در معلمان بین ناهماهنگی توانمندساز؛ هایفعالیت ناتمام و ناقص اجرای ای؛چندمدرسه شکل در

 اجرای بر مدارس مدیران افیناک نظارت گروهی؛ کار هماهنگی سختی ها؛فعالیت اجرای زمان تعیین

 ها.فعالیت
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 نـیازهای براساس که بود خواهد مؤثرتر و ترموفق زمانی معلمان ایحرفه رشد برای ریزیبرنامه

 آموزان،دانش نیازهای بر مبتنی یادگیری هایبرنامه ویژهبه آموزشی، نظام و مدرسه معلمان، فردی

 (.1988 ، 1شاورز و جویس) اشدبـ شده تنظیم آنان هایویژگی و هاتوانایی

 طرح، هر در مهم ارکان از یکی طرح بود؛ ارزیابی ها و مشکالت مورداشاره،چهارم از چالش مقوله

 مورد همتایان ارزیابی و خودارزیابی کارآمد طرح در اگرچه. باشدمی آن اجرای کیفیت از ارزیابی

 و همکار ارزیابان و هاخودارزیابی شدنهنهادین در باید مدارس طرح، اهداف با همسو و بوده توجه

 برای مشخص هایفعالیت تعیین و توانمندسازی در مدرسه برنامه به عنایت با اما نمایند، تالش همتا

 بینیپیش توانمندسازی فرآیند در آنان عملکرد ارزیابی جهت مناسبی سازوکارهای باید همکاران،

 نداشتنتناسب ارزیابی؛ هایمالک بودنمبهم و کلی وله:از جمله کدهای باز مربوطه به این مق .کرد

 و ثبت در نبودنجدی یا و تمایل عدم شده؛انجام هایفعالیت اهداف با ارزیابی معیارهای و مالک

 ابزارهای کارگیریبه عدم ها؛فعالیت ارزیابی و قضاوت برای ناکافی مستندات مستندات؛ نگهداری

 ارزشیابی و نظارت در ضعف ؛...(و پرسشنامه مصاحبه، لیست،چک) هاداده آوریجمع برای متنوع

 بازخورد ارائه عدم یادگیری؛ منابع و اهداف با ارزشیابی شیوه نداشتنتناسب ها؛فعالیت مستمر

 باشد.ارزیاب می تیم اعضای بین ناهماهنگی ها؛فعالیت بهبود و راهنمایی جهت در مستمر

 کنندگان پژوهش،مشارکت پیشنهادات و راهکار وتحلیلتجزیهسوم پژوهش و در پاسخ به سؤال 

 پشتیبانی( 4 فرهنگی زیرساخت( 3 فناوری زیرساخت( 2 اقتصادی زیرساخت( 1 محوری هایمؤلفه

اجرای مؤثرتر راهکارهای زیر را جهت دست آمد و مدیران و معلمان مجری طرح، به سازمانی

 : ضعیت حاضر بیان نمودندو بهبود و های توانمندساز معلمانفعالیت

های توانمندسازی و اجرای فعالیت منابع مالی برای حمایت بودجه وزیرساخت اقتصادی؛  -1

 مشارکت معلمان و مدیرانهای زمانی و مالی گاهی اوقات مانع در نظرگرفته شود، هزینه معلمان

تواند از دغدغه می ناسبم یهاناو در نظرگرفتن زم مدارسشود؛ لذا ارائه حمایت و خدمات به می

 معلمان بکاهد. 

 تخصیصزیرساخت فناوری؛ برای اجرای اثربخش طرح در مدارس الزم است اقداماتی نظیر  -2

 زمینه سازیهای توانمندسازی معلمان، فراهمفعالیت اجرای برای افزارینرم و افزاریسخت تجهیزات

 فناوری کاربست زمینه در معلمان به موزشآ آموزش، در ارتباطات و اطالعات فناوری از استفاده

 دیتا و رایانه یک حداقل اطالعات فناوری ابزار به درسی هایکالس تجهیزارتباطات،  و اطالعات

 انجام شود. پروژکتور

سازی برای تغییر دیدگاه مدیران و معلمان نسبت به اهمیت و زیرساخت فرهنگی؛ فرهنگ -3

ای های تخصصی و حرفهها و نگرشتقای سطح دانش، مهارتهای توانمندساز در ارنقش فعالیت

                                                           
1. Joyce & Showers 
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گذاری هستند، برای اجرای ها نوعی سرمایهسازی این موضوع که این آموزشمعلمان و نهادینه

 اثربخش طرح در مدارس فراهم شود.

براساس تقویم اجرایی طرح، در شهریورماه حداقل دو جلسه برای تبیین پشتیبانی سازمانی؛  -4

آگاه  اجرای طرحتدارک دیده شود تا همکاران از روش طرح برای مدیران و سپس معلمان مناسب 

د. همچنین، بهتر است توسط افراد قوی در این زمینه برگزار شو جلساتشوند؛ بهتر است که این 

های توانمندسازی آنان فعالیتمتناسب با ارزش  فعال، معلمانتقدیر و تشویق مناسب و شایسته از 

 آید. به عمل

که مدیران مدارس در راستای رشد و توسعه  شودمی پیشنهاد پژوهش از حاصل نتایج براساس

بری از ظرفیت و توانمندی هریک از ای معلمان، با نیازسنجی علمی و آموزشی از معلمان و بهرهحرفه

دام اق خدمت و بازآموزی مستمر ضمن آموزش هایدوره و هامعلمان، نسبت به برگزاری کارگاه

نمایند. همچنین مدیران مدارس با همکاری مسئولین ذیربط، نسبت به تهیه منابع و امکانات و 

های توانمندسازی معلمان اقدام نمایند. در نهایت های الزم برای اجرای فعالیتتجهیزات و فناوری

 ارتقای در معلمان مسئولیت شود مدیران مدارس، بستر و زمینه الزم را برای توسعهپیشنهاد می

آموزان فراهم و تالش برای ارتقای کیفیت آموزش و یادگیری دانش خود ایحرفه هایصالحیت

 آورند.

 

 منابع

وپرورش های ضمن خدمت معلمان ابتدایی اداره آموزشارزیابی اثربخشی برنامه(. 1392. )آسیابی، سمیه
می الزشی و درسی، دانشگاه آزاد اسریزی آمونامه کارشناسی ارشد رشته برنامهپایان تهران. 7منطقه 

 .واحد تهران مرکزی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

های ضمن خدمت بررسی راهکارهای کیفیت بخشی به دوره(. 1392. )خانی، مریم و نجابت، سمیهافضل

گاه دانش، فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشیوپرورش شهرستان سمنان. معلمان و کارکنان آموزش
 .83-98(: 3)4 مرودشت، آزاد اسالمی واحد

بررسی میزان استفاده و موانع کاربرد مواد و وسایل کمک آموزشی از دیدگاه معلمان و (. 1393. )امیری، صابر
نامه کارشناسی ارشد پایان. 52-51آباد در سال شهرستان خرم 3مدیران مدارس ابتدایی پسرانه ناحیه 

 دانشگاه پیام نور تهران، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتیریزی درسی، رشته برنامه

های تدریس فعال کارگیری روشه کارگیری یا عدم به تجارب معلمان در زمینه ب(. 1393. )ستاره، مجتبیهچا
، ریزی درسینامه کارشناسی ارشد رشته برنامهدر دوره ابتدایی شهرستان شاهرود منطقه بیرجند. پایان

 .بیت معلم تهران، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتیدانشگاه تر

های ضمن خدمت معلمان زبان خارجه در ایران. ارزشیابی برنامه(. 1393. )اصغررازی، نفیسه و کارگر، علی

 .221-236(: 1)5، شناسی و آموزش زبانالمللی دنیای زبانننشریه بی
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(: 6) 35. ماهنامه رشد فناوری آموزشی .ما و خوانندگان .(1398. )سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

42-43. 

 در آموزش انتقال پدیده شناسی (. آسیب1393سعید. ) موحد،صفایی و مرجان کیان، محمدتقی؛ سجادی،

 فصلنامه. راسان رضوی(خ استان موردی وپرورش )مطالعهآموزش سازمان خدمت های ضمنآموزش
 .1-24(: 2)1، منابع انسانی توسعه و آموزش

 معلم تربیت و تامین در تحول الگوی ارائه و جهان و ایران در معلم (. تربیت1390مرتضی. ) زفرقندی،سمیعی

 .18-23 (،256)29 ،معلم رشد .کشور

 تهران: معاصر. ها و فنون تدریسکلیات روش(. 1398. )الهصفوی، امان

پویه رهای مداوم معلمان: تغییر پارادیم های آموزش و یادگیری. بازتعریف رشد حرفه(. 1390بدالهی، بیژن. )ع
 .50-65(: 22)3 ،هنر

های توانمندسازی از دیدگاه معلمان مقطع ارزشیابی اثربخشی دوره(. 1394. )عسکر لجم اورک مرادی، علی
رشته مدیریت آموزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز،  دنامه کارشناسی ارش. پایانابتدایی عشایر ایذه

 .دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

انتشارات اداره کل ضمن  :تهران .آشنایی با آموزش ضمن خدمت کارکنان (.1383. )اجارگاه، کوروش وفتحی

 خدمت

 اندیشه پژواک راتیانتشا شرکت .ریزی آموزشیاصول برنامه (.1384. )قربانی، محمود، کرامتی، محمدرضا

 شهرآب توس، پژوهش شهرآب،

های ضمن خدمت معلمان زبان انگلیسی در ایران. بازنگری برنامه(. 1393. )کاظمی، علی و اشرفی، منصوره

 .1062-1076(: 10)4 ،اجتماعی المللی آسیایی علومنشریه بین

ت بدنی استان آذربایجان غربی های ضمن خدمت دبیران تربیارزیابی اثربخشی دوره(. 1393. )لطفی، حسن
نامه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی، دانشگاه ارومیه، دانشکده . پایانبا استفاده از مدل کرک پاتریک

 .تربیت بدنی و علوم ورزشی

های آموزش مجازی فرهنگیان در استان (. جستاری در برگزاری دوره1399نیکخواه، محمد؛ قنبری، مهدی. )

 .17-35(: 25)7. پژوهی دانشگاه فرهنگیانفصلنامه آموزشیاری. چهارمحال و بخت

معاونت آموزش ابتدایی  نامه اجرایی طرح کارآمد )مدرسه توانمندساز(،شیوه(. 1396) وپرورشآموزش وزارت

 آموزشی. ریزیبرنامه و پژوهش سازمان همکاری با

تهران: . 1391 ایران، مصوبه اسفند یالمبرنامه درسی ملی جمهوری اس(. 1391. )وپرورشآموزش وزارت

 .ریزی آموزشیوپرورش با همکاری سازمان پژوهش و برنامهشورای عالی آموزش
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