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سبک نگارش مقاله

اصول کلی	 

نگارش مقاالت باید با زبان و بیانی ساده، پیراسته و بر اساس شیوه نامۀ مصوب فرهنگستان زبان و 	 
ادبیات فارسی باشد. مقاالت باید حاصل پژوهش و شامل یافته های نو نویسنده یا نویسندگان مقاالت 

باشد. حقوق پدیدآورندگان آثار)کتاب،مقاله و سایت( باید با ارجاع به آنها در مقاله رعایت شود.
مقاله ها باید در محیط نرم افزار word 2007 تایپ شود و حجم آن از بیست صفحه فراتر نباشد.	 
صفحه بندی مقاالت باید طبق الگوی مقابل باشد: باالی صفحه: 2/54 سانتی متر-پایین: 2/54-راست 	 

: 3 - چپ :2/54.
رعایت نیم فاصله )کلیدهای ترکیبیShift+Space( در تایپ برخی واژگان الزامی است.	 
مقاالت در صفحه A4 و بدون هیچ حاشیه بندی، چارچوب تزئینی و فهرست باشد.	 
شمارۀ صفحات باید در پایین و مرکز صفحه  قرار گیرد.	 
فضای 	  در   Singel سطور  میان  فاصلۀ  با  و   13 فونت  و   B Nazanin قلم  با  باید  مقاالت  نگارش 

 )Times New Roman11(  7 باشد. برای عبارات و واژه های انگلیسی از قلم و فونت Windows
شود. استفاده 

سطر اول هر بند )به جر بند نخست هر عنوان و زیر عنوان که نباید تورفتگی داشته باشد( نسبت به دیگر 	 
سطرها نیم سانتی متر تورفتگی داشته باشد.

تمام عنوان و زیر عنوان های مقدمه، بحث و نتیجه، با عنوان بندی عددی مشخص می شود؛ 1. ......	 
..... .2.1 / ........ .2 / ..... .1.2 / ..... .1.1 

عنوان کتاب هایی که در مقاله و منابع می آید باید بولد و ایتالیک شود و از ذکر عنوان هایی چون دکتر، 	 
استاد و غیره در ارجاع و اشاره به نویسندگان و محققان پرهیز شود.

مقاالت بدون چکیدۀ انگلیسی ارائه شود.	 

ساختار شکلی مقاله

عنوان	 

عنوان باید کوتاه، گویا، متناسب با محتوا و هدف مقاله و با قلم و فونت B Nazanin 14 بولد شده، 	 
در مرکز و باالی صفحه ی نخستین قرار گیرد.

نویسندگان	 

ترتیب 	  به  و  یکدیگر  ذیل  عنوان،  از  اینتر  دو  فاصله  با  راست صفحه،  درابتدای سمت  نویسندگان  نام 
نوشته شود.  13  B Nazanin فونت  و  قلم  با  نویسندگان، 

ترتیب نویسندگان )عالوه بر مورد الف( با قرار دادن 1،2، 3در مقابل نام نویسندگان  مشخص می شود 	 
و مشخصاِت دیگِر نویسندگان به پی نوشت صفحه اول )با اعداد مربوط به پی نوشت( منتقل می شود.

در پی نوشت صفحه اول  به ترتیِب نویسندگان )که با اعداد آغاز شده است( به ترتیب، مدرک تحصیلی 	 
یا )دانشجوی مقطع(-رشته- مدرس) مدعو( / هیئت علمی / کارشناس - پردیس- دانشگاه فرهنگیان 



و ایمیل قید می شود؛ )با قلم و فونت  B Nazanin 10 در پی نوشت، در مقابل مشخصات نویسنده 
اول، داخل پرانتز، عبارت نویسندۀ مسئول و بعد از آن ایمیل نویسندۀ اول نوشته می شود.

در مشخصات از ذکر عناوین اداری چون سرپرست ، معاون ، رئیس و... پرهیز شود.	 

چکیده	 

در ابتدای گوشۀ سمت راست، عنوان چکیده، بولد شده و با قلم و فونت BNazanin 13 و به فاصله 	 
دو اینتر از نام آخرین نویسنده نوشته می شود.

چکیده باید حاوی حداقل 150 و حداکثر250 کلمه بوده، شامل هدف مقاله، چارچوب نظری، روش 	 
کار، و مهم ترین یافته های مقاله باشد.

در چکیده هیچ گونه تورفتگی سطر اول )مربوط به بند( و پاراگراف بندی اعمال نمی شود و در آن هیچ 	 
گونه ارجاعی نوشته نمی شود.

متن چکیده با قلم  فونت Nazanin 13 نگاشته می شود.	 
به فاصله یک اینتر از جمله پایانِی چکیده، کلید واژگان قرار می گیرد. کلید واژگان باید حداقل شامل 4 	 

و حداکثر 6 واژه باشد.

مقدمه 	 

عنوان مقدمه در ابتدای سمت راست صفحه )قلم و فونت BNazanin13 بولد شده و به فاصله دو اینتر 	 
از کلید واژگان چکیده نوشته می شود.

مقدمه باید شامل مقدمه، بیان مسأله، چارچوب نظری، روش کار، پیشینۀ تحقیق و اهداف تحقیق باشد.	 

بحث	 

بحث، شاکله اصلی مقاله است که توانایی وتسلط نویسنده را درباره ی موضوع مقاله نشان می دهد.	 
عنوان بحث، بولد شده به فاصله یک اینتر از آخرین جمله مقدمه، در ابتدای سمت راست قرار می گیرد 	 

و دومین عنوان اصلی )بعد از عنوان مقدمه( است .
2.5.3. در متن مقاله هیچ گونه پی نوشت یا زیرنویس )به جز مشخصات نویسندگان در صفحۀ نخست( 	 

قرار نمی گیرد و تمام زیرنویس ها و توضیحات الزم در بخش پی نوشت )که بعد از نتیجه قرار می گیرد( 
نوشته می شود.

نتیجه	 

عنوان نتیجه به فاصله یک اینتر از عبارت پایانی بحث، بولد شده و درابتدای سمت راست صفحه قرار 	 
می گیرد. در بخش نتیجه هیچ گونه ارجاعی داده نمی شود.

پی نوشت	 
عنوان پی نوشت به فاصله دو اینتر از آخرین سطِر نتیجه، بولد شده و در ابتدای سمت راست صفحه، 	 

قرار می گیرد. تمام پی نوشت ها )به جز مشخصات نویسندگان(، توضیحات ضروری و معادل انگلیسی 
اصطالحات علمی-تخصصی و نام های انگلیسی افراد در این بخش قرار می گیرد. شماره پی نوشت های 



عنوان  در سمت چپ  و  انگلیسی  اعداد  با  انگلیسی  پی  نوشت های  شماره  و  فارسی  اعداد  با  فارسی 
می شود. پی نوشت نگاشته 

شیوه ارجاع	 
درون متنی	 
تمام ارجاعات داخل مقاله باید درون متنی و به شیوه ذیل باشد  به محل جای گذاری ویرگول و دو نقطه 	 

توجه شود(؛ )نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار کتاب: صفحه( ؛)زرین کوب، 1390: 25-23(.
در صورتی که از یک نویسنده در یک سال چند اثر چاپ شده و به آن ها در مقاله ارجاع داده شده است 	 

در ارجاع درون متنی و پایانی بعد از نام نویسنده، به ترتیِب ارجاع در مقاله، از حروف الف، ب، پ، بعد 
از نام نویسنده استفاده شود ؛)زرین کوب الف،1390: 3(.

در صورتی که نویسندگان یک کتاب یا مقاله بیش از دو نفر باشد بدین شیوه ارجاع داده می شود ؛)انوری 	 
و دیگران، 1387: 23(.

هنگامی که نویسندگان آثار زبان انگلیسی بیش از دو نفر باشند، بدین شیوه به این آثار ارجاع داده می شود؛  	 
 Abrams( در صورتی که دو نفر باشند بدین گونه ارجاع داده می شود .)2008:223.Guerin et.al(

)1999:25:and Kaden
ارجاع پایانی )فهرست منابع(	 
عنوان منابع، بولد شده و با فاصله دو اینتر از سطر پایانی پی نوشت در ابتدای سمت راست صفحه قرار 	 

می گیرد. منابع بر اساس ترتیب الفبایی نویسندگان )ا - آ- ب- پ...( و با نشان خط تیره)-( در 
ابتدای منابع،بدون عدد، نوشته می شود .

کتاب: نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان،نام )سال انتشار کتاب، داخل پرانتز(،عنوان کتاب،مترجم 	 
)در صورت ترجمه(، مکان، نام انتشارات، شماره چاپ؛

زرین کوب، عبدالحسین )1380(، بحر درکوزه، تهران، کارما، چاپ دوم.	 
مجالت: نام خانوادگی نویسنده،نام، سال انتشارمجله)مقاله(، عنوان مقاله ، مترجم) در صورت ترجمه(، 	 

نام مجله و نشریه ،شماره مجله، صفحات مقاله.
سایت ها: نام خانوادگی نویسنده، نام، عنوان )داخل گیومه(، آخرین تاریخ به روزرسانی سایت، آدرس 	 

سایت.
تمام عنوان کتاب ها و مقاالت که در مقاله و فهرست پایانی می آید باید بولد و ایتالیک شود )از بولد کردن 	 

نام افراد و نویسندگان پرهیز شود(.



ــن مدل هــای رشــد تخّصــص در  تبیی
تربیــت معلم:گــذر از خوگیــری بــه 

ــی خبرگ

ــژوه  کاوشــی در تجــارب معلمــان درس پ
ُجســتاری  تجربــی:  علــوم   درس  در 

پدیدارشناســانه 

ســامانه های  آموزشــی  بعــد  ارزیابــی 
الکترونیکــی مدیریــت یکپارچۀمدارس از 
ــوژی  ــری تکنول ــدگاه دانشــجویان دکت دی

ــی آموزش

نقــش ســاختار توانمندســاز مــدارس 
و جــو روانشــناختی محیــط کار در 

خوش بینــی شــغلی معلمــان

 بررسی میزان تاب آوری دانشجومعلمان 
و  اصفهان  شهر  فرهنگیان  دانشگاه 

درسی برنامۀ  در  تاب آوری  آموزش 

با  توانمندسازی  ساختاری  رابطۀ 
معلم سازمانی  تغییر  به  تعهد 

جسمی  احساسی،  زیست آهنگ  رابطۀ 
معلمان  تدریس  کیفیت  با  فکری  و 

زنجان شهرستان  ابتدایی  دورۀ 

فهرست مطالب

9

23

45

61

75

95

119

عالی آمنه 

نیکخواه محمد  نیکبخت،  بهاره  قنبری،  مهدی 

ثنایی نوید  ناظرشندی،  مریم  بادله،  علیرضا 

زاده، روح  قاسم  ابوالفضل  پیمان گرایی گراوند، 
مهدیون الله 

ذهبیون  شهال  افسانه کلباسی، 

اســد حجازی، شــهربانو خشکاب

مریم نادری،اکرم صفری، ســهیال حســنی





دانشگاه فرهنگیان
دوفصلنامه علیم- تروی�ج

دهای نوین تربیت معلمان راه�ج
سال پنجم، شماره هفتم، بهار و تابستان 1398

تبیین مدل های رشد تخّصص در      تربیت معلم:گذر از خوگیری به خبرگی

آمنه عالی1

a.aali@atu.ac.ir :1. استادیار گروه آموزش و پرورش، دانشکدۀ روانشناسی، دانشگاه عالمه طباطبائی، تهران، ایران.            ایمیل 

چکیده

زمینۀ  در  بسیار  پژوهش های  انجام  آموزش است.  فرایند  در  ارزشمند  کسب تخّصص حرفه ای، هدفی 
و  است  مفهوم شده  این  دربارۀ  تغییر درک موجود  اخیر سبب  دهۀ  در چند  و رشد تخّصص  ماهیت 
آموزشی در توسعۀ تخّصص حرفه ای  مربیان  راهگشای  یافته      اند که  متنوعی ظهور  نظریه ها و مدل های 
یادگیرندگان است. بنابراین، هدف مقالۀ حاضر مروری تحلیلی-مقایسه      ای بر این نظریه ها و مدل ها به  -
   منظور ارائۀ تعریفی دقیق از تخّصص و چگونگی رشد آن و استخراج داللت      هایی برای      تربیت معلمان 
است. براساس یافته      های حاصل از بررسی مقاالت و کتب مرتبط با این حوزه، برخی از معروف ترین و 
معتبرترین این نظریه      ها و مدل      ها عبارت اند از: مدل »پنج مرحله ای تخّصص« دری فوز )1986( که طبق 
آن افراد برای رسیدن به تخّصص پنج مرحله را طی می کنند: مبتدی، پیشرفته، کاردان، خبره و متخّصص؛ 
مدل »دومرحله ای تخّصص« اریکسون )1991( به معنای رسیدن از مرحلۀ بدفهمی به مرحلۀ درک و فهم 
از طریق تمرین آگاهانه؛ مدل »یادگیری تجربی« دیوید کلب )1984( یا »بازاندیشی در عمل« اسکان 
)1987( که هردو به نقش محوری فعالیت های بازاندیشی و فراشناختی در یادگیری اشاره می کنند؛ مدل 
براون و همکاران )1989( با تأکید بر فعالیت اصیل موقعیتی و کارآموزی؛ نظریۀ لین     هارت و همکاران 
)1995( که نظریه پردازی در عمل و تشریح نظریه را کلیدهای رشد دانش تخصّصی می      داند؛ نظریۀ بریتر 
و اسکاردامالیا )1993( که حل مسئله را ابزار یکپارچه سازی دانش تخّصصی یعنی تبدیل یا گشتار دانش 
نظری به دانش شخصی و مهارت در نظر می      گیرد و درنهایت مدل »یادگیری در حوزه« )MDL( که 
تغییرات کّمی و کیفی در سه مؤلفۀ دانش، پردازش راهبردی و انگیزش را در گذر از سه مرحلۀ خوگیری، 
و  پیش فرض ها  بر  مدل ها  و  نظریه ها  این  از  هریک  می داند.  تخّصص  الزمۀ کسب  خبرگی  و  قابلیت 
تبیین هایی متفاوت و گاه متضاد دربارۀ تخّصص استوار هستند. برمبنای ویژگی      های مشترک مدل      ها و با 
تأکید بر مدل یادگیری در حوزه )MDL(، به عنوان رویکردی متفاوت و جامع به تخّصص، پیشنهاد هایی 
آموزشی در سه حیطۀ توسعۀ دانش تخّصصی، بهبود مهارت های حرفه ای و افزایش انگیزۀ فردی در بافت 

آموزش های ویژۀ      تربیت معلم استنباط شده است.

)MDL( واژگان کلیدی: رشد تخّصص، تربیت معلم، مدل یادگیری در حوزه

تاریخ دریافت: 1398/04/02   
 تاریخ پذیرش: 1398/12/26
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مقدمه

به  زیادی  عالقۀ  آموزشی  مربیان  و  شناختی  دانشمندان  می شوند؟  متخّصص  افراد  چگونه 
پاسخگویی به این پرسش دارند. این پرسش مهمی است؛ زیرا کلمۀ تخّصص در جامعۀ علمی 
ارزش مثبت دارد و به معنای اثربخش بودن است. به همین دلیل، دانشجویان در آموزش های 
آلن1  از فعالیت یا حرفه هستند.  به دنبال کسب تخّصص در یک زمینه  حرفه ای و دانشگاهی 
)1996( معتقد است هدف عمدۀ آموزش دانشگاهی آماده کردن دانشجویان برای یک حرفۀ 

انتشار دانش تخّصصی است. آنان در خلق، کاربرد و  توانمندسازی  از طریق  تخّصصی 

اما چه کسی متخّصص است؟ در گذشته این دیدگاه      پذیرفته  شده بود که تخّصص به معنای 
برخورداری از دانش زیاد یا مهارت های ویژه است و این طرز فکر نسل ها بر روش     های آموزش 
ما تأثیر گذاشت؛ متخّصص فردی بود که اطالعات را منتقل می کند، یادگیرندگان خوب نیز 
کسانی بودند که اطالعات بیشتری را در حافظه نگه می داشتند و در جلسۀ امتحان بهتر یادآوری 
می کردند، معلم خوب اطالعات بیشتری به دانش      آموزان منتقل می کرد و استاد خوب مخزن 

بزرگی از دانش و راهبردها را در اختیار داشت و منتقل می کرد )بار و تاگ2، 1997(.

فراهم کرده  از مفهوم تخّصص  تازه ای  امروزه پژوهش منظم دربارۀ ماهیت تخّصص درک 
است. در برخی نظریه ها بر تمایز متخّصص و غیرمتخّصص در میزان دانش تأکیدی نیست؛ 
بلکه در روش متفاوت حل مسئله است که براثر تجربۀ زیاد حاصل می شود. افراد متخّصص، 
به     دلیل سروکار داشتن با تجارب فراوان، مهارت زیادی کسب می کنند و برای حل مسائل به 
تالش و تفکر کمتری نیاز دارند؛ درنتیجه، کارایی آن     ها افزایش می یابد و هرچه کاراتر می شوند 
موفق تر هستند. آن     ها الگوهای تکراری در کارشان را تشخیص می دهند و روش     هایشان را توسعه 
می دهند )اندرسون3، 1985(. این نوع حل مسئله شهودی و کارآمد یک بعد جدید به مفهوم 
سنتی تخّصص به معنای انباشت دانش اضافه می کند. تأکید این نظریه ها بر جنبۀ شهودی4 و 

خودکار5 بودن فعالیت متخّصص در مقایسه با مبتدی است.

است  معتقد  وی  می کند.  نقد  را  تخّصص  از  تعریف  این   )2001( روبرتسون6  بااین     حال، 
خودکار بودن میزان خطا را کم می کند، اما نشان     دهندۀ تخّصص نیست، فرد متخّصص باید 
اگر  می توان حل کرد که  این گونه  را  تضاد  این  باشد.  داشته  را  دانش  منعطف  توانایی کاربرد 
باتجربه  فرد  یک  و  می کند  عمل  خوب  نوعی  مسائل  در  دارد،  تبحر  عادی  امور  در  شخص 
1. Allan
2. Barr & Tagg
3. Anderson
4. intuitive
5. automatic
6. Robertson
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می کند.  منطبق  مسائل جدید  با  را  است که خود  متخّصص کسی  فرد  اما  می شود؛  محسوب 
طبق استدالل بریتر و اسکاردامالیا1 )1993( نیز، معیار صحیح برای تشخیص تخّصص چیزی 
متذکر می شوند  نظریه پرداز  دو  این  است.  یا روش شهودی حل مسئله  اطالعات  میزان  ورای 
پژوهشگران پیشین عملکرد متخّصص را با فرد مبتدی مقایسه کرده     اند؛ درحالی که باید با افراد 
باتجربۀ غیرمتخّصص مقایسه کنند. یعنی افرادی که باوجوِد داشتن تجربۀ زیاد، تخّصص ندارند. 
با  آن     ها  مواجهۀ  متمایز می کند،  دیگران  از  را  متخّصص  فرد  اصلی که  ویژگی  آن     ها  اعتقاد  به 
مسائل جدید است. تشخیص الگو و رویه های آموخته شده که سبب حل مسئلۀ شهودی می شود، 
زمینه ساز همین مواجهه است؛ یعنی سبب افزایش کارایی شخص در حل مسئله می شود؛ درنتیجه 
زمان و انرژی الزم برای حل مسئله کاهش می یابد. ویژگی برجستۀ رفتار متخّصص در آن فعالیتی 
است که با این امتیازات حاصل از زمان و انرژی ذخیره شده انجام می دهد و بریتر و اسکاردامالیا 
)1993( آن را سرمایه گذاری در حل مسائل پیشرفته2 می نامند. به عبارت دیگر، فائق شدن بر 
چنین مسائل پیچیده است که تخّصص را گسترش می دهد، نه تقلیل مسائل به روش     های از قبل 
آموخته. متخّصص با مسائل جدید درگیر می شود با این ایده که چالش ها تخّصص را افزایش 
می دهد، اما افراد غیرمتخّصص مسائل را ساده می کنند تا با روش     های پیشین قابل حل باشد.

باتوجه     به ماهیت پیچیدۀ مفهوم تخّصص، نیل به این مرحله از رشد حرفه ای هدفی بااهمیت 
اما دشوار است و این امر ضرورت بررسی سازوکارهای تسهیل     گر شدن تخّصص در هر حرفه 
را ایجاد کرده است. به اعتقاد تیبریوس، اسمیت و وایسمن3 )1998( این ضرورت در حرفۀ 
معلمی دوچندان است؛ زیرا معلم هم باید متخّصص شود و هم بر شیوه های تسهیل یادگیری 
بنابراین، هدف اصلی در نوشتار حاضر پاسخگویی  یادگیرندگان مسلط شود.  برای  تخّصصی 
و  نیازمند چه شرایط  و  است  تخّصص حرفه ای چگونه  توسعۀ  فرایند  است که  مسئله  این  به 
معلم  برای      تربیت  داللت هایی  چه  تخّصص  رشد  ازنظریه های  درنهایت  و  است  روش هایی 

می شود؟ استنباط 

مبانی نظری و پژوهشی

تاکنون پژوهش های گسترده ای به منظور توصیف ماهیت تخّصص و فرایند رشد آن انجام  گرفته 
است که به ظهور نظریه ها و مدل های فراوان منجر شده است. اغلب طرح های پژوهشی اجراشده 
در دهۀ 1970 و 80 بر مشاهدۀ عملکرد افراد متخّصص متمرکز بودند. هدف این پژوهش ها 
افراد مبتدی و  یافته های آن     ها در آموزش  افراد متخّصص بود که  تعیین ویژگی ها و رفتارهای 

1. Bereiter & scardamalia
2. progressive problem solving
3. Tiberius, Smith & Waisman
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یا طراحی ماشین های هوشمند به کار می رفته است )برنس فورد، براون، و کوکینگ1، 1999(. 
برای  مثال، چای، گالسر، و فار2 )1988( از هفت تفاوت کّمی و کیفی بین مبتدی و متخّصص 

گزارش می دهند:

1. متخّصص در حوزۀ کاری خودش برتر است.

2. متخّصص الگوهای معنادارتری را در حوزۀ خود درک می کند.

3. متخّصص سریع تر است؛ آن     ها در کاربرد مهارت ها و حل مسئله با کمترین خطا سریع تر از 
مبتدی ها هستند.

4. متخّصص در حافظۀ بلندمدت و کوتاه مدت عملکرد بهتری دارد.

5. متخّصص سطوح عمیق تری از مسئله را می بیند و بازنمایی می کند.

6. متخّصص زمان زیادی را صرف تحلیل کیفی مسئله می کند.

7. متخّصص مهارت های خودنظارتی قوی تری دارد.

 بااین حال، علی رغم به وجود آمدن فهرست چشمگیری از عوامل سهیم در تخّصص، امروزه 
عمل  حوزۀ  به  مبتدی/متخّصص  پژوهش  نسل گذشته  از  انتقال  یافته ها  است که  شده  ثابت 
     تربیتی دشوار است )هاتانو و اورا3، 2003(. یک علت برای دشواری انتقال یافته ها این است که 
پژوهش های سنتی تخّصص در محیط های آموزشی و در بین جامعۀ یادگیرندگان اجرا نشده اند 
)الکساندر4، 2003(. علت دیگر، مربوط به ماهیت پویا، چندوجهی و پیچیدۀ محیط آموزشی 
است که ارتباط بین روش     های سنتی کسب تخّصص و بافت منحصربه فرد اجتماعی-فرهنگی را 

دشوار می سازد )استرنبرگ5، 2003(.

باتوجه     به این علت ها، پژوهش های معاصر تخّصص، برخالف مدل های تحمیل شده به آموزش، 
بیشتر بر تجارب مستقیم آموزشگاهی مبتنی هستند و بدین     گونه بر شکاف بین ادراکات رایج از 
تخّصص و عمل      تربیتی پل خواهند زد. پیامد این پژوهش ها طراحی نظریه ها و مدل هایی است 
که بررسی و تحلیل آن     ها در این نوشتار به درک چیستی تخّصص و چگونگی رشد و تحول آن 

کمک می کند.

یکی از معروف ترین توصیف های رشد تخّصص مدل پنج مرحله ای دری فوز6)1986( است. 
پیشرفته،  مبتدی،  می کنند:  را طی  مرحله  پنج  تخّصص  به  رسیدن  برای  افراد  مدل،  این  طبق 
1. Bransford, Brown & Cocking
2. Chi, Glasser & Farr
3. Hatano & Oura
4. Alexander
5. Strenberg
6. Dreyfus
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کاردان، خبره و متخّصص. تفاوت افراد در این مراحل صرفًا میزان دانش نیست، بلکه نحوۀ 
عمدی،  فعالیت  محصول  تخّصص  رشد  مدل ها،  بعضی  در  است.  جدید  مباحث  با  مواجهه 
خودانگیخته و هدفمند فرض شده است. ازجمله مدل یادگیری تجربی1 دیوید کلب2)1987( 
و  بازاندیشی  فعالیت های  محوری  نقش  به  هردو  اسکان4)1984( که  در عمل3  بازاندیشی  یا 
فراشناختی در یادگیری اشاره می کنند و کلید رشد حرفه ای را در آشکارسازی آنچه قباًل ضمنی 
و پنهان بوده می دانند؛ زیرا این فعالیت فرصتی برای بازاندیشی انتقادی و گشتار دانش ضمنی 
فراهم می کنند )نقل از تینجاال5، 2003(. در مدل دومرحله ای اریکسون )1991( نیز تخّصص 
به معنای رسیدن از مرحلۀ بدفهمی به مرحلۀ درک و فهم از طریق تمرین آگاهانه است )نقل از 

کیم، 2015(.

تأکید دارند،  یادگیرنده  بر نقش فعالیت های ذهنی و عمدی  درحالی که مدل های اشاره     شده 
دانش  و رشد  یادگیری  برای  را وسیله ای  و کارآموزی6  موقعیتی  اصیل  فعالیت  نظریه ها  برخی 
تخصّصی می     دانند. ازنظر براون، کولینز و داگاید7 )1989( کارآموزی به یادگیرنده فرصتی برای 
مشاهدۀ رفتار مجریان ماهرتر و مشارکت در عمل می دهد. در نظریۀ ویگوستگی )1978( نیز 
کارآموزی شناختی، فعالیتی است که در منطقۀ تقریبی رشد واقع می شود و یادگیرندگان از طریق 
مشابه  روشی  در  اجتماعی  تعامل  و  شناختی  اصیل  فعالیت های  انجام  در  تدریجی  مشارکت 

کارآموزی در صنعت، یاد می گیرند.

بریتر و اسکادامالیا )1993(، این گروه از نظریه ها را نیز به     دلیل توجه نکردن به عوامل متفاوت 
دانش تخصّصی و توضیح ندادن برای کسب دانش پیچیده نقد می کنند. به عقیدۀ آن     ها دانش 
تخّصصی مؤلفۀ اصلی تخّصص است که دچار تحول کیفی می شود. دانش تخّصصی دانشی 
است پیشرفته و موّلد که به سهولت قابل تبدیل به مهارت ها و انتقال به موقعیت های پیچیدۀ 
کاری است. دربارۀ ماهیت و اجزای این دانش، که بخش اساسی یک حرفۀ تخّصصی است، 
تاکنون نظرات متعددی مطرح شده است که باوجود تفاوت هایی در جزئیات و اصطالحات، 

اغلب سه جزء برای این دانش قائل شده اند:

1( دانش نظری8 یا صوری مقوله ای است که در روان شناسی شناختی به عنوان دانش بیانی9 

1. empirical learning
2. Kolb
3. reflection-in-action
4. Schon
5. Tynjala
6. apprenticeship
7 . Brown, Collins & Duguid
8. formal knowledge
9. declarative knowledge
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مطرح است، که دانشی آشکار و حقیقی است و نقش مهمی در فرایند آموزش ایفا می کند. این 
دانش هستۀ مرکزی صالحیت حرفه ای است.

2( دانش عملی1، که غالبًا دانش فرایندی2 نامیده می شود، به مهارت ها و دانستن چگونگی ها 
اشاره دارد. این نوع دانش برخالف دانش نظری با صفات شخصی و ضمنی توصیف می شود 

و بیان واضح آن دشوار است.

3( دانش خودتنظیم3 دانشی است متشکل از مهارت های فراشناختی و بازاندیشی4 که افراد 
هنگام نظارت و ارزیابی اعمال و افکار خود به کار می گیرند.

آلن )1996( معتقد است در شیوه های سنتی آموزش دانشگاهی، مؤلفه های متفاوت دانش 
تخّصصی به طور مجزا آموزش داده می شوند؛ درحالی که دانش نظری محصور در آموزش کالسی 
است، توسعۀ دانش عملی برعهدۀ موقعیت های واقعی و محیط کاری گذارده شده است. درواقع، 
آموزش مرسوم دانشگاهی، یک نوع درک خام از دانش نظری دربارۀ محتوای موردنظر فراهم 

می کند و قادر به ایجاد یک درک و مهارت شخصی تخّصصی برای یادگیرندگان نیست.

طراحی  در  را  مؤلفه  سه  هر  به  توجه  تخّصصی  دانش  توسعۀ  و  رشد  نوین  نظریه های  اما 
مدل های آموزشی ضروری دانسته اند. بریتر و اسکاردامالیا )1993( دانش تخّصصی را محصول 
ادغام و یکپارچگی دانش عملی، نظری و خودتنظیم می دانند و نظریه های پیشین رشد تخّصص 
را به     دلیل توجه ناکافی به این مؤلفه ها نقد می کنند و توضیح می دهند رشد تخّصص فرایندی 
طوالنی مدت است که ضمن آن این عوامل متفاوت در یک کل منسجم ادغام می شوند و هرچه 
این یکپارچگی کامل تر شود، سطح تخّصص افزایش می یابد. حال از منظر آموزش، این سؤال 

مطرح است که چگونه این ادغام رخ می دهد؟

لین     هارت، مک کارتی یانگ، و مریمان5 )1995( توضیح می دهند ادغام کامل انواع دانش 
در  برای کاربرد  را  رسمی  دانش  نظریه های  دانشجویان  که  می یابد  پرورش  بهتر  صورتی  در 
را در طراحی  تبدیل کنند و مطابقًا دانش و تجربۀ عملی خود  به مهارت  موقعیت های عملی 
اصول و مدل های مفهومی به کار برند. بنابراین نظریه پردازی در عمل و تشریح عملی نظریه ها 

پیشنهاد می کنند. دانش تخّصصی  به عنوان کلیدهای رشد  را 

هماهنگ با این دیدگاه، بریتر و اسکاردامالیا )1993( نیز، بر اهمیت حل مسئله به عنوان ابزار 
یکپارچه سازی دانش تخصّصی تأکید می کنند. آن     ها محور اصلی در رشد تخّصص را تبدیل یا 

1. practical knowledge
2. procedural knowledge
3. self-regulation knowledge
4. reflective skills
5. Leinhardt, McCarthy Young & Merriman
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گشتار دانش نظری به دانش شخصی و مهارت هایی می دانند که در حین کاربرد دانش نظری 
در حل مسئله رخ می دهد. به زعم آن ها، هنگامی که دانش بیانی در حل مسئله استفاده می شود، 
به معنای آن است که به مهارت تبدیل شده است. پس دانشی که از متون درسی و سخنرانی ها 
یک  دانش شخصی  به  تبدیل  قابل  پیچیده  مسئلۀ  در حل  در صورت کاربرد  می شود،  کسب 
متخّصص می شود. به نظر این محققان، جامعۀ علمی کالس دانشگاه می تواند مثال خوبی از 
یک محیط کاری باشد که آن     ها را در حل مسئله های پیشرفتۀ واقعی درگیر کند. دانشجویان برای 
یکپارچه سازی اجزای دانش تخّصصی باید فرصت حل مسئلۀ پیچیده و کاربردی داشته باشند تا 
آن     ها را به مفهوم پردازی و بازاندیشی بر تجارب عملی خود و همچنین بررسی این تجارب در 

پرتو دانش نظری وادار کند.

الکساندر )2003( این نگاه تک بعدی نظریه پردازانی مانند بریتر و اسکاردامالیا )1993( به 
تخّصص و تأکید بیشینه بر مؤلفۀ دانش را نقد می کند. به عقیدۀ وی، تخّصص دارای اجزای 
دیگری به      غیر از دانش هست که هم ارز و یا بیش از دانش در تشکیل ماهیت تخّصص و تحول 
آن نقش دارند. الکساندر براساس مطالعۀ عملکرد یادگیرندگان در حوزه های مختلف دانش مانند 
فیزیک، ادبیات و غیره، مدلی با عنوان مدل یادگیری در حوزه )MDL(1 طراحی کرده است. 
در این مدل تخّصص متشکل از سه مؤلفۀ دانش2، پردازش راهبردی3 و انگیزش4 است و رشد 

تخّصص پیامد تغییرات کّمی و کیفی این اجزا و روابط متقابل درونی آن     ها فرض شده است.

دانش  و  حوزه6  دانش  است:  متمایز  شکل  دو  دارای  موضوعی5  دانش  یعنی  مؤلفه،  اولین 
مقوله7. دانش حوزه به پهنای دانش در یک زمینه اشاره دارد، مثاًل میزان اطالعاتی که فرد دربارۀ 
تاریخ دارد. و دانش مقوله دربارۀ عمق است؛ مقدار اطالعاتی که شخص دربارۀ موضوعات 

مربوط به حوزۀ خاص دارد، مانند مقدار دانش فرد دربارۀ منشور بزرگ انگلستان.

راهبردهای پردازش اطالعات )دومین مؤلفه( دارای دو نوع سطحی و عمیق است. راهبردهای 
سطحی فرایندهایی هستند که افراد برای درک متن به کار می برند و راهبردهای پردازش عمیق 
شامل کاوش درون متن است؛ یعنی هنگامی که یادگیرنده دربارۀ اعتبار نویسنده قضاوت می کند 

یا بازنمایی های ذهنی می سازد.

مؤلفۀ انگیزش نیز دو شکل دارد: انگیزش فردی و انگیزش موقعیتی. دیویی )1913( انگیزش 

1. The Model of Domain Learning
2. knowledge
3. strategic processing
4. interest
5. subject-matter knowledge
6. domain knowledge
7. topic knowledge
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همراه  است که  پایداری  عالقۀ  همان  که  می داند  حوزه  یک  در  نیروگذاری شخص  را  فردی 
یادگیرنده در محیط یادگیری است. به اعتقاد ون اسلدرایت1 و الکساندر )2002( دو نوع از 
انگیزۀ  داشتن  با  افراد  و حرفه ای2.  است: عمومی  توسعۀ تخّصص مشهود  در  فردی  انگیزش 
عمومی در یک حوزۀ علمی درگیر فعالیت های قابل دسترس در تجارب روزمره می شوند؛ مثاًل 
انگیزۀ عمومی در حوزۀ تاریخ یعنی عالقه به خواندن داستان تاریخی یا تماشای فیلم مستند؛ اما 
انگیزۀ حرفه ای گرایشی است هدفمند و تخّصصی تر منطبق با فعالیت های حرفه، مانند شرکت 
در یک کنفرانس تاریخی یا انجام یک پژوهش اسنادی. و انگیزش موقعیتی به اینجا و اکنون گره 
خورده است. این انگیزش نوعی توجه برانگیخته     شده نسبت به رویدادها یا ویژگی های موقعیت 
است و ازآنجاکه محدود به موقعیت بالواسطه است، رغبتی زودگذر است )هیدی3، 1990(.

در مدل MDL تأثیر متقابل بین دانش، پردازش و انگیزش در فرایند رشد تخّصص پیش بینی 
توانایی کاربرد  می شود،  تقویت  راهبردی  پردازش  طریق  از  دانش  همچنان     که کسب  می شود. 
اثربخش و کارآمد راهبردهای پردازش نیز با کیفیت دانش بنیادی فرد در حوزۀ خاص ارتباط دارد 
)الکساندر و جودی4، 1988(. از سویی دیگر، یادگیرندگان به حوزه های علمی که بیشتر دربارۀ 
بیشتری  بیشتری نشان می دهند و دربارۀ حوزه های علمی که عالقۀ  دارند عالقۀ  آن اطالعات 
دارند نیز بیشتر می دانند )الکساندر و همکاران، 1997(. عالوه بر این، چون پردازش راهبردی به 
زمان و تالش بیشتری نیاز دارد، عالقۀ فرد به یک حوزۀ علمی عاملی برای درگیر شدن در فرایند 
پردازش است )مورفی5 و الکساندر، 2002(؛ بنابراین، اهداف و انگیزه های فردی با دانش فرد 

و راهبردهای پردازشی استفاده     شدۀ او رابطه دارد.

در مدل MDL سه مرحله در فرایند رشد تخّصص فرض شده است و انتظارمی رود سه مؤلفه 
دانش، پردازش، و انگیزش در هر مرحله به گونه ای متفاوت یکدیگر را تحت تأثیر قرار دهند و 

تغییر کنند. این مراحل عبارت اند از: خوگیری6، قابلیت7، و خبرگی8.

خوگیری اولین مرحلۀ کسب تخّصص در یک حوزۀ علمی است. این اصطالح بر مطالباتی 
داللت دارد که به هنگام      سازگاری فرد با یک حوزۀ ناآشنا یا پیچیده برعهدۀ یادگیرنده است. 
دانش فرد محدود و ازهم گسیخته است. البته ممکن است فرد با آن موضوع آشنا باشد، اما هنوز 

1. VanSledright
2. professional
3. Hidi
4. Judy
5. Murphy
6. acclimation
7. competence
8. proficiency
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فاقد آن چیزی است که گلمان و گرینو1 )1989( دانش اصولی2 می نامند؛ یعنی دانش جامع و 
یکپارچه در یک حوزه. در این مرحله، فرد به     دلیل داشتن دانش پراکنده و محدود توانایی ناچیزی 
در تشخیص تفاوت بین اطالعات درست و نادرست و مربوط و نامربوط دارد. ازآنجاکه تکالیف 
علمی که این افراد با آن مواجه می شوند عمومًا چالشی است، استفادۀ مکرر از استراتژی های 
سطحی افزایش می یابد. انگیزۀ فردی هم حتی اگر به کمک آموزش جذاب و معنادار به وجود 
آید، فرصت ریشه دار شدن ندارد. بنابراین انتظار می رود از طریق انگیزه های موقعیتی بتوان تمرکز 

یادگیرندۀ مبتدی را حفظ کرد و بر عملکرد او تأثیر گذاشت )الکساندر، 2003(.

رسیدن به مرحلۀ دوم، یعنی مرحلۀ قابلیت، مستلزم تغییرات کیفی و کّمی در پایگاه دانش فرد 
است. افراد باقابلیت نه تنها بر هستۀ بنیادی دانش در یک حوزه مسلط هستند، بلکه این دانش 
منسجم تر و اصولی تر است. عالوه بر این، ازآنجاکه این افراد به تدریج با مسائل مربوط به یک 
حوزۀ علمی آشنا می شوند،      ترکیبی از راهبردهای پردازش سطحی و عمیق در درک مسائل به کار 
می برند. این تغییر در دانش و پردازش با افزایش انگیزش شخصی در یک حوزۀ علمی و کاهش 

وابستگی به ویژگی های موقعیتی در محیط همراه می شود.

در مقایسه با انتقال از خوگیری به قابلیت، جایی که نیروی هریک از اجزای تخّصص می تواند 
شخص را به جلو سوق دهد، برای حرکت از قابلیت به مرحلۀ خبرگی، هم کوشی بین اجزا نیز 
الزم است. پایگاه دانش فرد خبره هم وسعت دارد و هم عمق، اما افزون بر آن، فرد خبره می تواند 
روش شناسی  بر  تسلط  جدید  دانش  خلق  الزمۀ  باشد.  سهیم  حوزه  در  جدید  دانش  تولید  در 
پژوهش هایی  و  می کنند  طرح  پرسش هایی  متخّصص  افراد  است.  حوزه  آن  در  مسئله     یابی  و 
انجام می دهند که مرزهای دانش در حوزۀ علمی را گسترش می دهد و به همین دلیل، به کاربرد 
راهبردهای پردازش عمیق نیاز دارند. انگیزش فردی متخّصص نیز بسیار زیاد است؛ درحالی که 
وابستگی به انگیزش موقعیتی صفر است و این شرایطی است که درگیری و مشارکت سطح باالی 

یک متخّصص را حفظ می کند )الکساندر و همکاران، 2002(.

یک  به عنوان  را  آن  دارد که  وجود  تخّصص  سنتی  مدل های  و   MDL مدل  بین  تمایزاتی 
فرد  ویژگی های  تخّصص  سنتی  مدل های  در  درحالی که  می کند؛  مطرح  جایگزین  چشم انداز 
نقاِب  این   MDL مدل  در  است،  متخّصص  و  مبتدی  بین  شدید  تقابل  مبتنی     بر  متخّصص 
دومقوله     ای کنار نهاده می     شود و حرکت از مبتدی به سوی تخّصص مدنظر است. به عبارت دیگر، 
تخّصص به     مثابه یک تغییر نظام مند در درون و در عرض مراحل رشدی، مفهوم پردازی شده 
است. هرچند تقابل شدید بین متخّصص و مبتدی نقطۀ شروع مفیدی است، تحوالت مهمی 

1. Gelman & Greeno
2. principled knowledge
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این مدل است )الکساندر، 2003(. این دو سرحد رخ می دهد که محور  بین 

 تمایز دیگر در این است که پژوهش های سنتی از چشم انداز شناختی به تخّصص نگاه کرده     اند 
و نیروهای فرهنگی، اجتماعی و انگیزشی را نادیده گرفته     اند؛ درحالی که در این مدل انگیزه های 
فردی و عالقه در توسعه تخّصص اهمیت دارد. به اعتقاد بریتر و اسکاردامالیا )1993( بدون 
شناخت این ابعاد انگیزشی/عاطفی، علت استقامت و پایداری افراد در حرکت به سوی تخّصص 

و تسلیم نشدن در برابر فشارهای غیرقابل اجتناب ممکن نیست.

کیم1 )2015( معتقد است باوجود ویژگی های برجستۀ مدل MDL، کسب تخّصص در این 
مدل، همچنان مانند مدل های سنتی، به عنوان پیامد تغییرات درازمدت در حین آموزش فرض 
شده است. درحالی که کانون رشد تخّصص موقعیت حل مسئله است. حل مسئله امکان تغییر 
کوتاه مدت برای نیل به تخّصص را فراهم می کند. این مسائل، مسائلی پیچیده و بدساختار در 
زندگی حرفه ای روزانه هستند. بدساختاری به ابهام در مسئله و دارابودن خصوصیات ناشناخته 

مربوط است و پیچیدگی به تعداد زیاد متغیر و روابط پویا بین آن     ها اشاره می     کند.

پرتز، ناپلز و استرنبرگ2 )2003( نیز، الزمۀ طی کردن مراحل رشد تخّصص را مهارت     یافتن 
فرد  یک  ذهنی که  مدل های  راه حل.  توسعۀ  و  مسئله  بازنمایی  می دانند:  اصلی  فعالیت  دو  در 
متخّصص در بازنمایی مسئله خلق می     کند، بیشتر حاوی تعداد بهینه     ای از مفاهیم و روابط است 
تا بیشینه. یعنی ساختار کوچک دانش اما کارآمد که در آن مفاهیم کلیدی به خوبی و به طور عمیق 

سازمان دهی و معنادار شده اند.

 نتیجه گیری

با مرور تحلیلی بر نظریه ها و مدل های رشد تخّصص، به ویژه مدل جامع MDL، پاسخ سؤاالت 
اساسی درزمینۀ چیستی ماهیت تخّصص، چگونگی رشد تخّصص، و شرایط تسهیل     گر آن چنین 

استنباط می شود:

- مفهوم تخّصص فراتر از داشتن دانش زیاد، عمل خودکار و حل مسئلۀ شهودی است؛ 
متخّصص کسی است که قادر به حل مسئلۀ پیشرفته در یک حوزۀ دانش است.

- ماهیت تخّصص متشکل از سه مؤلفه است: دانش در دو شکل دانش حوزه و دانش مقوله 
و با اجزای یکپارچۀ نظری، عملی و خودتنظیم؛ پردازش راهبردی در دو نوع سطحی و عمیق و 

انگیزش در دو بعد فردی )عمومی و حرفه ای( و موقعیتی.

- رشد تخّصص نیز محصول تغییرات کّمی و کیفی برآمده از تأثیر متقابل این مؤلفه هاست 
1. Kim
2. Pretz, Naples & Strenberg
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که به صورت گذر نظام مند از مرحلۀ خوگیری به قابلیت و سپس به مرحلۀ خبرگی تظاهر می یابد.

- درنهایت، تسهیل     گر این گذر تحولی درگیری در موقعیت حل مسئلۀ اصیل و پیچیده است 
که مستلزم گشتار دانش نظری به دانش شخصی و مهارت فرد متخّصص است.

پیشنهاد های آموزشی برای     تربیت  معلم متخّصص

مشارکت در بهبود یادگیری و تدریس باارزش ترین ویژگی نظریه های معاصر تخّصص است. به 
همین دلیل پیشنهاد های سودمندی متناسب با بافت      تربیت معلم از این پیشینۀ نظری غنی در 

حوزۀ رشد تخّصص استنباط می     شود:

دانشجومعلمان  داشت  انتظار  نمی توان  پیچیدۀ تخّصص،  و  ماهیت چندبعدی  باتوجه     به   )1
با در نظر گرفتن سطح دانش، پردازش و نگرش یک  پایان تحصیالت متخّصص شوند؛  در 
البته نباید ناامید شد و از ورود به این حوزه امتناع  متخّصص چنین انتظاری نامعقول است؛ 
کرد، اما می توان انتظار داشت دانشجویان با حوزۀ دانش مربوطه خو بگیرند و به هنگام اتمام 
تحصیالت پیشرفت چشمگیری در حرکت به سمت تخّصص داشته باشند. براساس پژوهش 
و  پردازش  دانش،  در  تغییرات مشهودی  داشت  انتظار  می توان  الکساندر )2002(،  و  مورفی 
انگیزش یادگیرنده در تجارب آموزشی به وجود آمده باشد؛ یعنی گذر از قابلیت به خبرگی؛ اما 
این پشتیبانی آموزشی در رشد حرفه ای در چند سال پس از تحصیل و در حین اشتغال باید ادامه 

داشته باشد تا گذر از قابلیت به خبرگی و تخّصص ممکن شود.

2( هم در نظریه های لین     هارت و همکاران )1995( و بریتر و اسکاردامالیا )1993( و هم 
در مدل MDL، تأکید شده است که نیل به مراحل قابلیت و خبرگی، نیازمند یکپارچگی اجزای 
دانش و افزایش عمق دانش به کمک کاربرد ابزارهای پردازش راهبردی در تحلیل و پاسخگویی 
به مسائل حرفه ای هست. اما بنابر گزارش وین1 )1995(، یادگیرندگان به راهبردهای شناختی 
موقعیت هایی  محصول  راهبردهایی  چنین  نیستند.  مجهز  موردنیاز  فراشناختی/خودتنظیمی  و 
هستند که به یادگیرنده فرصت بروز ارزش های درونی شان داده می شود. درواقع، آن     ها باید به 
بریتر و اسکاردامالیا )19939 و کیم )2015(  این راهبردها      ترغیب شوند.  کاربرد و توسعۀ 
معتقدند چنین موقعیت      ترغیب کننده ای فقط در بافت مسئلۀ واقعی و پیچیده به وجود می آید.

در  تدریس  پیچیدۀ  مسائل  معرض  در  نظری  دانش  با کسب  همگام  باید  دانشجومعلمان 
محیط واقعی قرار گیرند. این مسائل می تواند به طور نوشتاری، شبیه سازی شده، فیلم، گزارش 
و یا مشاهده در محیط آموزشی مدارس ارائه شود. آنچه حرکت به سمت تخّصص را سرعت 
و  دانش عملی  به  نظری  دانش  ازطریق گشتار  این مسائل  در حل  یادگیرنده  می بخشد، تالش 
1. Winne
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است. فراشناختی  و  شناختی  پردازش  راهبردهای  طریق کاربست  از  مهارت 

3( هرچند دانش و پردازش عوامل کلیدی در کسب تخّصص هستند، طبق آموزه های مدل 
MDL، سرمایه گذاری روانی فرد نیز به همان اندازه مهم است؛ زیرا انگیزش به ویژه انگیزۀ فردی 
با دانش و پردازش ارتباط دارد. اگر تجربۀ آموزشی بیش ازحد به کسب دانش در حوزۀ علمی 
محدود باشد و به نیروهای انگیزشی توجه نشود، تخّصص تک بعدی می شود. دانشجومعلمان 
باید فرصت پیگیری موضوعات و تکالیف موردعالقۀ خود را داشته باشند و در تجارب یادگیری 
معنادار و حقیقی که زمین حاصل     خیزی برای رشد عالقۀ پایدار است، غوطه ور شوند تا به مرحلۀ 

قابلیت دست یابند.

4( یادگیرندگان در مرحلۀ خوگیری دانش محدود و پراکنده دارند. این نوع دانش با انگیزش 
فردی کم و به کارگیری راهبردهای سطحی پردازش همراه است. بر این اساس، دانشجومعلمان 
در این مرحله، یعنی در سال های اول تحصیل، به راهنمایی بیشتر برای تشخیص بخش های 
اصلی و جانبی محتوا و شناخت معیارهایی برای تمیز اطالعات درست و معتبر از اطالعات 
نادرست و نامعتبر نیاز دارند. همچنین، آموزش مستقیم راهبردهای پردازش عمیق اطالعات در 
پیشرفت به سوی این اهداف ضرورت دارد. عالوه بر این، یادگیرندگان در مرحلۀ خوگیری، برای 
برقراری ارتباط شخصی با یک حوزۀ علمی و پرورش بذرهای عالقۀ فردی نیاز به یاری دارند. 
این عالقۀ فردی ریشه دار به افراد مبتدی کمک می کند تا ارزش محتوای علمی را دریابند و در 

مواجهه با چالش های حتمی و ناکامی ها ایستادگی کنند.

 درنهایت، باید گفت حرکت به سوی تخّصص پایان ناپذیر است. حتی افرادی دارای دانش، 
توانایی پردازش و انگیزش کافی برای تخّصص نیز دست از تالش برنمی دارند و درصدد گسترش 
انتقال این عقیده که یادگیری برخی واقعیت ها و روش     ها در  مرزهای دانش هستند. بنابراین، 
دوران تحصیل، هدف اصلی آموزش است، به یادگیرندگان صدمه می زند. درحالی که، مهارت ها 
در  بالندگی  و  یادگیرندگان فرصت رشد  برای  است که  تنها وسیله ای  مسأله  فرایندهای حل  و 

موقعیت حرفه ای نامطمئن و چالش برانگیز را فراهم می کند.
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مقدمه و طرح مسئله

در عصر کنونی، دیگر جای بحثی دربارۀ اهمیت و تأثیر معلم در موفقیت های برنامه های آموزشی 
و     تربیتی باقی نمانده و درواقع تمامی اندیشمندان علوم  تربیتی و سیاست     گذاران، نقش بی    بدیل 
معلم در این زمینه را     پذیرفته اند و این باور به سایر افراد جامعه نیز تسّری یافته  است. از همین رو 
به نظر می رسد توجه به توسعۀ حرفه ای1 معلمان نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی الزم االجراست. 
در چندسال اخیر واژۀ رشد و توسعۀ حرفه ای معلمان در ادبیات آموزش و پروش که متأثر از 
تغییر در سبک    های یادگیری دانش    آموزان و نیاز    های روزمره و نوین آن    هاست، بسیار به چشم 
2004؛  یوشیدا2،  و  )فرناندز  داشته اند  زیادی  تأکید  مفهوم  این  روی  بر  اهالی  فن  و  می آید 
تاکاهاشی و یوشیدا3، 2004؛ سرکارآرانی، 1394 و ساکی، 1392(. ریشۀ این مفهوم را باید 
در نظریات و تالش های اسنتهاوس4 جستجو کرد. به نظر وی توسعۀ حرفه ای باعث اعطای حق 
)هاپکینز5، 2014(.  می شود  ایشان  افزایش خودباوری  و  معلمان  به  قضاوت حرفه ای  اعمال 
به    منظور  فعالیت    های طرح    ریزی    شده  و  فرایندها  را  توسعۀ حرفه ای معلمان  گاسکی6 )2009( 

افزایش دانش، مهارت و نگرش حرفه ای معلمان دانسته است. 

متخّصصان علوم  آموزشی و     تربیتی، سرمایه     گذاری در راستای توسعۀ حرفه ای معلمان را عامل 
مهم در بهبود آموزش )هریس و تایم7، 2011(، عنصر کلیدی در اغلب اصالحات آموزشی 
)ریمرز8، 2003( و عامل بهبود یادگیری دانش آموزان )گاسکی، 2009( معرفی کردند. دستیابی 
بنابر  از این میان و  ابزارهای مختلفی است؛  از  به توسعۀ حرفه ای معلمان، نیازمند بهره گیری 
باور حامالن دانش، نقش اصلی متوجه رویکرد درس پژوهی9 است )فرناندز و یوشیدا، 2004؛ 
آیسودا10، 2010؛ اینپارسیتا11، 2012؛ ماتان لوک و همکاران12، 2013؛ سرکارآرانی، 1394 

و ساکی، 1394(.

2012( که  همکاران،  و  )ماتان لوک  است  آموزش  در  جدید  فنی  مفهوم  یک  درس پژوهی، 
ژاپنی ها ابداع کرده    اند )لوئیس13، 2002؛ آیسودا و همکاران، 2007؛ انگانگ و سم14، 2015 و 
1. professional development
2. Fernandez & Yoshida
3. Takahashi & Yoshida
4. Stenhouse
5. Hopkins
6. Guskey
7. Harris & Tim
8. Reamers
9. Lesson study
10. Isoda
11. Inprasitha
12.Matanluk
13. Lewis
14. Ngang & Sam
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ساکی، 1394( و بر بستر پژوهش مشارکتی معلمان در محیط آموزشی استوار است )بابا1، 2007؛ 
ماتان لوک و همکاران، 2013؛ کانایان و اینپراسیتا2، 2013؛ انگانگ و سم، 2015؛ حبیب زاده، 
1392؛ ساکی، 1394 و سرکارآرانی، 1394(. این فرایند به    مثابه چتری است که چندین مرحله 
را زیر خود جای داده  است. تعداد این مراحل باتوجه    به ایده های صاحب نظران مختلف تفاوت 
دارد؛ اما درمجموع موارد بسیاری از این مراحل، در نظریات مختلف، هم پوشانی دارند. بنابراین 
می توان گفت فرایند درس پژوهی معمواًل با تبیین مسئله، تعیین اهداف، آماده سازی مقدماتی و 
تشکیل گروه شروع شده و با طراحی، اجرا، باز اندیشی و اصالح و تدریس مجدد ادامه یافته 
است و سرانجام با اشاعۀ گزارش درس پژوهی پایان می یابد )یوشیدا3، 1999؛ انگانگ و سم، 

2015؛ گورمن، مارک و نیکوال4، 2010؛ سرکارآرانی، 1390 و ساکی، 1394(. 

آیسودا  کرد.  جستجو  ژاپن  در  باید  را  درس پژوهی  ریشۀ  شد،  گفته  پیش تر  همان طور که 
ژاپنی معنای خاص  برای معلمان  )2010( می    گوید درس    پژوهی یک فعالیت علمی است که 
خود را داراست. آن    ها کلید تغییر و تحول در نظام آموزشی خود را در آموزش مداوم حرفه ای 
معلم در درون کالس و مدرسه می دانند و معتقدند از طریق درس پژوهی می توانند سبک تدریس 
خود را بهبود  بخشند )ساکی، 1394(. در این کشور، موضوع پژوهش برای درس    پژوهی معمواًل 
از طریق بازنگری منظم در برنامۀ درسی انتخاب می شود )آیسودا و همکاران، 2007(. معلمان 
ژاپنی گام های ساده ای در این مسیر برمی    دارند که شامل کارگروهی در زمینۀ طراحی و مدیریت 
ارزیابی-تدریس  و  تفکر  باهم،  درس  مشاهده کردن کالس  موردنظر،  طرح  اجرای  یادگیری، 
انجام شده- باهم بعد از مشاهدۀ کالس درس است )اینپارسیتا و همکاران، 2007؛ یوشیدا، 

2008؛ آیسودا، 2010(. 

با گذشت چندین سال، اثرگذاری درس پژوهی در موفقیت  نظام آموزشی ژاپن، توجه جهان 
به  از طریق پل درس پژوهی  تا  برآمدند  آن  از کشورها در پی  را به خود جلب کرد و بسیاری 
مقاصد آموزشی خود دست یابند؛ برای مثال مالزی )ماتان لوک و همکاران، 2013( و تایلند 
)اینپارسیتا، 2012( در زمرۀ کشورهایی هستند که درس پژوهی را به یک فرهنگ در مدارس 
استرالیا و  ایاالت متحده،  نظیر  از سال 2000 در چندین کشور  تبدیل کردند. همچنین  خود 
کشورهای عضو گروه همکاری های اقتصادی آسیا و اقیانوس آرام5 مفهوم و اجرای درس پژوهی 
بسط     یافته و نیز از طریق آژانس همکاری های بین المللی ژاپن6 به چندین کشور آفریقایی معرفی 

1. Baba
2. Kanauan & Inprasitha
3. Yoshida
4. Gorman, Mark & Nikula
5. APEC: Asia Pacific Economic Cooperation
6. JICA: Japan International Cooperation Agency
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شده  است )ماتان لوک و همکاران، 2013(. در ایران مفهوم درس پژوهی را نخست، سرکارآرانی 
)1378( با عنوان مطالعۀ درس یا پژوهش مشارکتی معلمان در کالس درس معرفی کرد و از آن 
زمان هرچند جسته و گریخته درس پژوهی انجام می شد، از سال تحصیلی 1391- 92 با تأکید 
مدارس،  اصلی  برنامه های  در  آن  قرارگرفتن  و  درس پژوهی  انجام  بر  آموزش    وپرورش  وزارت 

رویکرد درس پژوهی وارد فضای جدیدی گردید )نوروزی و همکاران، 1391(.

گام برداشتن در مسیر رویکرد درس پژوهی باعث می شود تجارب حرفه ای معلمان غنی  شده و 
برای برنامۀ درسی نظریه تولید شود )آیسودا، 2010(؛ آموزش    وپرورش بهبود پیدا کند )گورمن، 
مارک و نیکوال، 2010( و بستری برای شکل گیری جامعۀ یادگیرنده در سیستم آموزشی فراهم 
شود )ماتان لوک و همکاران، 2013(. در برخی دیگر از مطالعات نیز تأثیر درس پژوهی بر توسعۀ 

حرفه ای معلمان تأیید شده  است )استیگلر و هیبرت1، 1999 و خاکباز و همکاران، 1387(.

نگاهی به مطالعات پیشین

گروه های  در  شرکت کننده  معلمان  تجارب  به  دستیابی  باهدف   )1394( و کرمی  معروفی 
درس پژوهی، مطالعه ای با رویکرد نظریه داده بنیاد انجام دادند. نتایج تحقیق آن    ها نشان داد از 
نظر معلمان شرکت کننده، درس پژوهی در سه حوزۀ دانش، مهارت و نگرش توانسته به توسعۀ 
 حرفه ای آن    ها کمک کند. عرفانی و همکاران )1395( در پژوهشی به منظور بررسی اثربخشی 
دوره های آموزش درس پژوهی بر دانش و مهارت تدریس معلمان دورۀ ابتدایی دریافتند میانگین 
شیوه های  نقش  به  نگرش  یادگیری،  فرصت های  فراهم آوری  یادگیری،  نظریه های  رتبۀ کاربرد 
صحیح ارزشیابی، نگرش به استفاده از وسایل آموزشی و کمک آموزشی، انگیزه های کاری معلمان 
و مدیریت کالس معلمان درس پژوه از معلمان عادی بیشتر است. آن    ها نتیجه گرفتند دوره های 
محمدی  بوده  است.  اثربخش  معلمان  تدریس  مهارت  و  دانش  روی  بر  درس پژوهی  آموزش 
باعنوان »بافت آفرینی چارچوب بهسازی حرفه ای  انجام تحقیقی  از  و همکاران )1395( پس 
معلمان مبتنی    بر درس پژوهی« با روش مطالعۀ موردی، چارچوبی طراحی کردند که براساس آن 
می توان دوره های درس پژوهی را برمبنای دانش ها، مهارت ها و نگرش های کسب شدۀ معلمان 

ارزشیابی کرد. 

جک و لی2 )2008( نشان دادند محیط مشترک و گروهی یادگیری- که در فرایند درس پژوهی 
بهبود  چگونگی  دربارۀ  بینشی  می سازد که  قادر  را  محیط  آن  اعضای  می گیرد-  شکل  نیز 
استراتژی های تدریس خود کسب کنند؛ زیرا چرخۀ برنامه ریزی، مشاهده و تجدیدنظر در تدریس 
این امکان را برای معلمان فراهم می سازد که فرصت هایی برای یادگیری دائمی به دست بیاورند. 
1. Stigler & Hiebert
2. Jake & Lee
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تا  می کند  فراهم  معلم  برای  فرصت هایی  مجموعه  درس پژوهی  دریافت   )2009( اینپارسیتا 
بتواند یادگیری و تدریس را در کالس درس به صورت عمیق و مستقیم مشاهده کند. 

در طی تحقیقی معلوم شد پس از یک    ونیم     سال که از شروع پروژۀ درس پژوهی ریاضیات در 
مدرسۀ ابتدایی اوزون1 گذشت، تفکر ریاضی2 دانش آموزان در مقایسه با میانگین سراسر دوره، 
بهبود یافته  و سطح ریاضی مدرسه پیشرفت کرده  است )آیسودا و همکاران، 2009(. ماتان لوک 
و همکاران )2013( آگاهی معلمان و دانش آموزان مدرسه روستایی sabah دربارۀ درس پژوهی 
دانش  دربارۀ  نگاه جدید  بین معلمان مدرسه یک  در  نتیجه گرفتند درس پژوهی  و  را سنجیده 
تعلیم3 ایجاد می کند. همچنین پیاده سازی درس پژوهی باعث افزایش مشارکت دانش آموزان در 

فعالیت های یادگیری کالس درس می شود.

متخّصصان APEC درس    پژوهی را با محوریت درس ریاضی بررسی کردند. نتایج حاصل از 
مطالعۀ آن    ها در جدول زیر ارائه شده  است.

جدول 1. نتایج تحقیق متخّصصان APEC: )آیسودا و اینپارسیتا، 2008(
درصدمؤلفه

100 %مفید برای بهبود کیفیت آموزش ریاضیات

93 %اثر مثبت در دیگر افراد )معلمان و سایر ذی نفعان(
93 %اثر مثبت در توسعۀ رویکرد تدریس خالقانه

80 %اثر مثبت در بهبود برنامۀ درسی 
80 %اثر مثبت در اشتراک گذاری )معرفی( الگوی تدریس )اثربخش(

80 %اثر مثبت در توسعه یافتگی معلم
80 %اثر مثبت در توسعه یافتگی دانش آموز

53 %اثر مثبت درتوسعۀ نظریه های کاربردی/بومی4 آموزش ریاضیات

از سوی دیگر، درس  فراوان درس پژوهی است و  اهمیت  بیان    شده، گواه  از یک سو مطالب 
علوم تجربی در جایگاه یکی از اساسی ترین دروس دوران تحصیالت عمومی قرار دارد. به همین 
دلیل، پژوهشگران در پی آن برآمدند که با یک مطالعۀ کیفی و از نوع پدیدارشناسی به واکاوی 
تجارب معلمان درس پژوه در درس علوم تجربی بپردازند. درواقع در این مطالعه، پژوهشگران 

یافتن پاسخ این پرسش را تعقیب می کردند:

 معلمان درس    پژوه در درس علوم  تجربی چه تجاربی درزمینۀ فرایند درس پژوهی دارند؟

1 . Ozone Elementary School
2. mathematical thinking
3. pedagogy
4. practical/local theories
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الگوی پژوهش 

الف- طرح پژوهش: پژوهش حاضر از منظر اهداف و ماهیت در زمرۀ پژوهش های کاربردی 
بوده و در قالب رویکرد پژوهش کیفی1 عملیاتی شد. روش پدیدارشناسی2 برای اجرای این طرح 

برگزیده شد.

ب- اطالع رسانان و شیوۀ مورد گزینی: به زعم کرسول )1391(، در پدیدارشناسی، محقق 
داده ها را از افرادی که پدیده را تجربه کرده اند، گردآوری می کند. ازهمین    رو، انتخاب و گزینش 
اطالع رسانان در این مطالعه از بین کلیۀ معلمان علوم تجربی دورۀ اول متوسطۀ استان چهارمحال 
و بختیاری که در سنوات گذشته درس پژوهی با محوریت درس  علوم تجربی انجام دادند. برای 
موردگزینی از دو تکنیک هدفمند3 و گلوله    برفی4 استفاده شد. توضیح بیشتر آنکه برای انتخاب 
نفر اول، نمونه گیری به    صورت هدفمند بوده و شخصی انتخاب شد که درزمینۀ مدنظر بیشترین 
تخّصص را داشته5 و عالقه مند به شرکت در پژوهش بوده  است؛ سپس از وی خواسته شد فرد 
دیگری را به    منظور جمع آوری اطالعات معرفی کند و این روند تا زمان تکراری    شدن داده ها و 

رسیدن به اشباع نظری6 ادامه یافت7. به این صورت، تعداد 24 نفر انتخاب شدند.

رویکرد  با  نیمه ساختاریافته  ابزار مصاحبۀ  از  داده ها  برای گردآوری  داده اندوزی:  ابزار  پ- 
هدایت کلیات8 و طرح سؤاالت پیگیر استفاده شد. مصاحبه، امکان برقراری تماس مستقیم با 
مصاحبه شونده را فراهم می آورد و با کمک آن می توان به ارزیابی عمیق تر ادراک ها، نگرش ها، 
عالیق و آرزوهای آزمودنی ها پرداخت )سرمد و همکاران، 1391(. در مصاحبۀ نیمه ساختاریافته 
هر  به  را  خود  پاسخ  که  آزادند  مشارکت کنندگان  می شود،  هم گفته  عمیق  مصاحبۀ  آن  به  که 
در  )1393( گفته    اند  همکاران9  و  1391(. گال  )ابوالمعالی،  دهند  ارائه  مایل اند  طریقی که 
مصاحبه با روش هدایت کلیات،     ترتیبی که برمبنای آن موضوعات باید بررسی شود، واژه نگاری 
و جمله بندی سؤاالت از قبل تعیین نشده و تصمیم گیری دربارۀ طرح موضوعات و شیوۀ ارائۀ 
سؤاالت برمبنای موقعیتی که در مصاحبه به وجود می آید، به کوشش مصاحبه گر انجام می شود.

1. qualitative research
2. phenomenologi
3. Purposeful
4. snowball
5. پژوهشگران برای شناخت چنین فردی از مسئوالن ادارۀ تکنولوژی و گروه های آموزشی استان و تعدادی معلم شاغل در استان نظر خواهی کردند. به 
این صورت نام تعدادی از معلمان درس پژوه مطرح شد، سپس بررسی های پژوهشگر نشان داد یک نام در بین تمام پیشنهادهای دریافتی مشترک است و 
همان فرد به عنوان اولین منبع گردآوری داده انتخاب شد. درضمن، بررسی های پژوهشگر حکایت از آن داشت که فرد مدنظر عالوه بر دانش غنی درزمینۀ 

درس پژوهی تا کنون چندین    بار در جشنواره های درس پژوهی، در سطح استان و کشور موفق به کسب رتبه شد.
6. Theoretical Saturation
7. اهالی فن معتقدند برای رسیدن به »تکرار انتخاب«، باید مشارکت کنندگان بیشتری پس از رسیدن به اشباع نظری انتخاب شوند؛ زیرا از این طریق اعتبار 

تحقیق افزایش می یابد )گال و همکاران، 1393(. به همین دلیل، پس از رسیدن به اشباع و محرز شدن تکرار داده ها، 5 نفر دیگر نیز مصاحبه شدند.
8. The general interview guide approach
9. Gall, Borg & Gall
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مکانی  و  زمان  در  افراد  از  اطالعات،  جمع آوری  برای  داده ورزی:  و  داده اندوزی  شیوۀ  ت- 
مناسب برای انجام مصاحبه دعوت شد. قبل از شروع مصاحبه اطالعات کافی دربارۀ اهداف 
و ماهیت پژوهش در اختیار مصاحبه شوندگان قرار گرفت. همچنین به آن    ها اطمینان داده  شد 
که مصاحبه های ضبط شده به صورت کاماًل محرمانه باقی خواهد ماند. روند مصاحبه با تکنیک 
هدایت کلیات و طرح سؤاالت پیگیر مدیریت می شد و به    طور متوسط هر مصاحبه 40 دقیقه 
طول می کشید. ابتدا سؤالی کلی و چندپهلو به صورت زیر پرسیده می شد تا مصاحبه شونده برای 

ادامۀ فرایند     ترغیب شود:

نظر شما دربارۀ درس پژوهی در درس علوم تجربی چیست؟

 سپس باتوجه    به پاسخ های دریافتی، سؤاالت پیگیر طرح می شد. برای مثال سؤال زیر در یکی 
از مصاحبه ها طرح شد: 

شما فرموده بودید درس پژوهی باعث ایجاد حس پویایی و شور و نشاط بین معلمان مدرسه 
می شود، در این باره می توانید بیشتر توضیح بفرمایید؟

در هنگام مصاحبه، مصاحبه گر به    هیچ    وجه صحبت مشارکت کننده را قطع نمی کرد و اجازه 
می داد به صورت کامل نظراتش را بگوید. ضمنًا با هدف القای حس همدلی از واژه هایی مثل 
»بله«؛ »درست«؛ »عجب« و »چه جالب« استفاده می کرد. مکالمات با استفاده از تلفن همراه 
هوشمند ضبط شد، سپس چندین    بار و با دقت، پژوهشگران می    شنیدند و بعد از آن در محیط 
با روش  را مطابق  بعد پژوهشگران متن مصاحبه ها  تایپ می    شد. در مرحلۀ   Word نرم افزار
تحلیل مضمون1 تحلیل کردند. این روش به    منظور شناخت، تحلیل و گزارش الگوهای موجود 

در داده های کیفی به کار می رود )براون و کالرک2، 2006(.

محقق قبل از خواندن متن مصاحبه ها، چند بار آن    ها را گوش می داد تا با متن به    طور کامل 
آشنا شود و بتواند معانی اصلی را استخراج کند. بعد از اولین مصاحبه، کار تحلیل آغاز شد. این 
کار به محقق کمک می کرد تا مسیر پژوهش را به شکل بهتری مدیریت کند. مصاحبه ها موبه    مو 
کاویده شد و جمالت معنا دار آن، عالمت گذاری شد. مفهوم اصلی جمالت معنادار در قالب 
مضمون پایه، احصا و سپس دسته بندی شد. مضامین پایه ای که مفهوم مشترکی دربر داشتند، در 
قالب یک مضمون سازمان دهنده قرار گرفتند. در پایان، یک مضمون به عنوان مضمون فراگیر 
انتخاب شد. با انجام مصاحبه های بعدی و تحلیل آن ها، شبکۀ مضامین تغییر می کرد و این تغییر 
گاهی شامل ادغام مضامین، بازنگری در آن    ها و ایجاد یک مضمون سازمان دهندۀ جدید بوده 

 است )گونه ای از استقرای تحلیلی(.
1. thematic analysis
2. Braun& Clarke
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ث( تأمین اعتبار پژوهش: به این منظور از روش بررسی همکار1، بررسی اعضا2، ناظر بیرونی3 
و چندسوسازی داده4 استفاده  شد. به  این صورت که پس از تحلیل اطالعات، نتایج در اختیار 
گاه به روش تحقیق کیفی قرار گرفت و آن    ها نیز مضامین مدنظر را تأیید کردند )بررسی  سه  نفر آ
همکار(. برای بررسی اعضا نیز نتایج تحلیل در اختیار تمام مصاحبه شونده ها قرار گرفت و آن    ها 
نیز باتوجه به مصاحبه و تجارب خود، بر نتایج صحه گذاشتند. درضمن، از یک ناظر بیرونی 
مسلط به روش  پژوهش کیفی تقاضا شد تمامی مراحل پژوهش را بررسی کند؛ که نظر او نیز 
مبین تأیید اعتبار بوده  است. برای رعایت چندسوسازی داده نیز مشارکت کنندگانی با ویژگی های 

دموگرافیک )جنسیت، تحصیالت، محل خدمت( متفاوت برگزیده شدند.

قابل  منافع  پیش رو  تحقیق  تحقیق:  سودمندی  ج.   -1 پژوهش:  اخالقی  بایست های  ج- 
مشاهده ای چون آسیب شناسی درس پژوهی با محوریت درس علوم تجربی و تولید اندیشه برای 
سیاست گذاری در این زمینه را به دنبال دارد؛ 2- ج. مشارکت داوطلبانه و رضایت آگاهانه: 
تماماً اهداف و ماهیت پژوهش با مشارکت کنندگان در میان گذاشته شد و آن    ها به صورت آگاهانه 
به    جز  جمع آوری    شده  خام  اطالعات  رازداری:  ج.   -3 نمودند؛  شرکت  طرح  در  داوطلبانه  و 
پژوهشگر، در اختیار هیچ شخص یا سازمانی قرار نگرفت و ضمنًا در گزارش نتایج اسمی از 

نشد.  برده  مشارکت کنندگان 

یافته ها و بحث

استفاده شد.  تحلیل مضمون  از روش  اطالعات جمع آوری    شده  تحلیل  برای  مطالعه،  این  در 
مبنای طبقه بندی، جایگاه مضمون در شبکۀ مضامین بوده  است. به همین دلیل، مضامین به سه 
دستۀ فراگیر5، سازمان دهنده6 و پایه7 تقسیم بندی شدند. آترید استرلینگ8 )2001( معتقد است 
مضمون فراگیر در مرکز شبکه مضامین قرار می گیرد و درواقع بقیۀ مضمون ها در ذیل آن قابل 
طرح و بررسی اند. مضمون سازمان دهنده واسط مضامین پایه و فراگیر است و درنهایت مضامین 
پایه مبین نکتۀ مهمی در متن است و با     ترکیب آن ها، مضمون فراگیر شکل می گیرد. در ادامه، 

یافته های پژوهش به تفکیک هر مضمون سازمان دهنده ارائه و بحث و بررسی شده است.
جدول 2. شبکۀ مضامین

1. peer debriefing
2. Member checking
3. external auditor
4. triangulation
5 . Global
6 . Organizing
7 . Basic
8 . Attride-Stirling
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مضامین پایه مضامین سازمان دهنده
مضمون 

فراگیر

افزایش دانش حرفه ای

مربوط به معلم

فرصت های 
درس پژوهی

تجارب 
معلمان 

درس پژوه در 
درس علوم  

تجربی

سهیم شدن معلمان در ایده و تجارب آموزشی یکدیگر
ایجاد حس پویایی و شور و نشاط بین معلمان مدرسه

بسترسازی برای بازنگری معلمان نسبت به کیفیت تدریس خود

اثربخشی مثبت درس پژوهی در افزایش دادن روحیۀ نقد    پذیری معلمان

ایجاد اعتماد به نفس بین معلمان برای بیان و آزمون ایده و عقاید خود
بسترسازی برایترویج فرهنگ گفتگو و تعامل صحیح بین معلمان

بسترسازی برای نهادینه کردن فرهنگ نقدپذیری بین معلمان
کمک به خروج معلمان از انزوای حرفه ای 

نقش آفرینی درس پژوهی در پرورش روحیۀ پرسشگری در بین معلمان و دانش آموزان

معرفی مناسب ترین روش یاددهی - یادگیری برای دانش    آموزان

مربوط به سایر 
ذی نفعان

نقش آفرینی درس پژوهی در آسیب شناسی محتوای آموزشی درس علوم تجربی

آسیب شناسی عمیق مسائل و مشکالت دانش آموزان

بسترسازی برای توجه بیشتر به دانش    آموزان با اختالالت یادگیری

بسترسازی برای تولید دانش بومی حرفه ای ناظر برنیازهای موجود در کالس درس

توجه به منابع مختلف تعیین مسئله درس پژوهی اعم از معلم، دانش آموز، 
محتوا، فضا، زمان و...

بسترسازی برای توجه به تفاوت های فردی دانش آموزان

نقش آفرینی درس پژوهی در     ترغیب دانش آموزان به تحقیق و پژوهش

نقش آفرینی درس پژوهی در عالقه مندسازی دانش آموزان به فعالیت های علمی

نقش آفرینی درس پژوهی در دستیابی به مقاصد برنامۀ معلم و دانش آموز پژوهنده

اجرای درس پژوهی در راستای شرکت در جشنواره و کسب امتیاز بدون توجه 
به ماهیت و اهداف آن مسائل پیش 

از اجرای 
درس پژوهی

آسیب های 
درس پژوهی

ناآشنایی درس پژوهان نسبت به اهداف درس علوم تجربی متناسب با تغییرات 
کتب درسی 

ضعف درزمینۀ تعیین مسئله درس پژوهی )مسئله سازی به جای مسئله یابی(

تصنعی بودن فعالیت های درس پژوهی 

مسایل 
حین اجرای 
درس پژوهی

ضعف در مهارت های کار گروهی بین درس پژوهان

ضعف در مهارت های انتقادگری و انتقادپذیری درس پژوهان
ضعف در زمینۀ ایجاد انگیزه برای انجام درس پژوهی در بین معلمان

نقش آفرینی ضعف های موجود در وسایل و امکانات آزمایشگاهی مدارس در 
کیفیت پایین درس پژوهی های علوم تجربی

ضعف در تعیین زمان و مکان مناسب برای تشکیل جلسات گروه
ضعف در راه های جذب معلمان مشتاق برای انجام درس    پژوهی

ضعف در تعمیم تعامالت به بیرون از مدرسه )نظیر معلم - والدین، معلم 
- سیاست    گذاران آموزشی، معلم- سایر پژوهشگران و ...( و محدود شدن 

تعامالت بین معلم - معلم
ضعف درزمینۀ اشاعۀ نتایج درس پژوهی
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لزوم تخصیص زمان کافی برای اجرای درس پژوهی در برنامۀ مدارس مربوط به 
خط مشی گذاری

بایست های 
لزوم بسترسازی مناسب برای اشاعۀ نتایج درس پژوهی درس پژوهی

لزوم بسترسازی برای انجام درس پژوهی با موضوع واحد در محیط های 
متفاوت آموزشی )انواع مدارس(

لزوم هم راستایی مسئله های درس پژوهی با تغییرات در ماهیت و اهداف 
کتب درسی

لزوم فرهنگ سازی به منظور پرهیز از مسئله سازی به جای مسئله یابی مربوط به 
لزوم فرهنگ سازی برای پرهیز از انجام درس پژوهی صرفًا با هدف شرکت فرهنگ سازی

در جشنواره ها و کسب امتیاز )لزوم توجه به ماهیت و اهداف حقیقی 
درس پژوهی(

لزوم فرهنگ سازی درزمینۀ ارزش و ماهیت کارگروهی برای معلمان با هدف 
نیل به مقاصد درس پژوهی

لزوم ارائۀ الگویی متناسب با بسترهای سیستم آموزشی کشور ما  مربوط به حوزۀ 
لزوم تخصیص امکانات الزم برای اجرای مطلوب فرایند درس    پژوهیپشتیبانی

لزوم بررسی تجارب دیگر کشورها )نظیر ژاپن( در زمینۀدرس پژوهی علوم تجربی

لزوم استفاده از نتایج درس پژوهی در زمینۀ تغییرات برنامۀ درسی

لزوم تجلیل از درس پژوهان به    صورت شایسته

لزوم انجام پشتیبانی های علمی و نظارتی بر اجرای درست درس پژوهی در مدارس

لزوم برگزاری کارگاه های توجیهی دربارۀ اهمیت درس    پژوهی در درس علوم تجربی

لزوم ایجاد شبکه های ارتباطی برای تعامل معلمان در سطح گسترده)کشوری( 
به منظور بازده بیشتر درس پژوهی

به دو شاخۀ جزئی تر  این مضمون  باهدف معنادارتر شدن شبکه،  فرصت های درس پژوهی: 
شد. تفکیک 

الف: فرصت های مربوط به معلم

این بخش دربردارندۀ مضامینی است که مستقیمًا به فرصت های درس پژوهی مربوط به معلمان 
)اعم از معلمان درس پژوه و معلمان هم قطار( اشاره دارد. بیشتر مصاحبه شوندگان معتقد بودند 
انجام درس پژوهی سبب افزایش دانش حرفه ای معلمان می شود. مصاحبه شوندۀ شمارۀ 7 معنقد 
تدریس  برای  بود،  پایین  اینکه مدرکشون  یا  و  به دلیل سابقۀ کم  داشتیم که  »همکارانی  است: 
مشکالتی داشتند. بعد از اینکه عضو گروه درس پژوهی شدند دیگه برای تدریس اون موضوع 
اگر  می شد.«  زیاد  موضوع  اون  توی  سوادشون  درس پژوهی  حین  در  چون  نداشتند؛  مشکلی 
افزایش دانش حرفه ای را یکی از شاخص های توسعۀ حرفه ای قلمداد کنیم، این یافته با نظرات 
همکاران  و  لوک  ماتان  )2012(؛  اینپارسیتا  )2010(؛  آیسودا  )2004(؛  یوشیدا  و  فرناندز 
)2013(؛ سرکارآرانی )1394( و ساکی )1394( همسوست؛ زیرا آن    ها نیز معتقد بودند در 



33 کاوشی در تجارب معلمان درس    پژوه ....

مسیر توسعۀ حرفه ای معلمان، نقش اصلی متوجه رویکرد درس پژوهی است. عالوه بر این، در 
برخی از مطالعات نیز تأثیر درس پژوهی بر توسعۀ حرفه ای معلمان تأیید شده  است )استیگلر و 

هیبرت، 1999؛ خاکباز، فدایی و موسی پور، 1387 و معروفی و کرمی، 1394(. 

برای سهیم شدن  است  عاملی  تجربی  علوم  در درس  به    زعم مشارکت کنندگان درس پژوهی 
معلمان در ایده و تجارب آموزشی یکدیگر. ازآنجاکه روح درس پژوهی به صورت گروهی است و 
چند معلم باهم مسئله ای را دنبال می کنند و برای حل آن هم اندیشی می کنند، در تجارب و دانش 
»توی درس پژوهی وقتی  این باره گفت:  در  یکدیگر شریک می شوند. مصاحبه شوندۀ شمارۀ 9 
با همکار می    شینیم درمورد یک موضوع بحث می کنیم، می فهمیم که چقدر روش    های خالقانه 

متفاوتی وجود داره که ما ازشون اطالع نداشتیم«. 

ایجاد حس پویایی و شور و نشاط بین معلمان مدرسه و بسترسازی برای بازنگری معلمان 
نسبت به کیفیت تدریس خود از دیگر مضامین این بخش است. برای مثال مشارکت کنندۀ شمارۀ 
12 معتقد است: »همین که با همکارا می    شینیم دور هم و راجع به یه موضوع بحث می کنیم، 
حال و هوای دفترو عوض می    کنه. کلی برامون انگیزه ایجاد می    شه. یه جورایی حس مثبت داره«. 
این نکته را به این صورت می توان تحلیل کرد که از سویی درس پژوهی و فعالیت های جانبی آن 
)نظیر برگزاری جلسات، تدریس و...( باعث خروج مدرسه از یکنواختی و رسیدن آن به پویایی 
و  تجارب همکاران خود  و  نظرات  باتوجه    به  معلمان  می شود  باعث  دیگر  از سوی  و  می شود 
یافته های حاصل از درس پژوهی، به نوعی تدریس خود را آسیب شناسی کرده و نقاط قّوت آن را 

تشدید و نقاط ضعف آن را رفع کنند. 

ساکی )1394( می    گوید معلمان ژاپنی معتقدند از طریق درس پژوهی می توانند سبک تدریس 
و گروهی  مشترک  محیط  دادند  نشان   )2008( لی  و  جک  همچنین  بهبود  بخشند.  را  خود 
می سازد که  قادر  را  محیط  آن  اعضای  می گیرد-  درس پژوهی شکل  فرایند  در  یادگیری- که 
بینشی دربارۀ چگونگی بهبود استراتژی های تدریس خود کسب کنند. نتایج تحقیق متخّصصان 
APEC )آیسودا و اینپارسیتا، 2008( نیز حکایت از آن دارد که درس پژوهی تا 93 % اثر مثبت 
در توسعۀ رویکرد تدریس خالقانه و تا 80درصد اثر مثبت در اشتراک گذاری )معرفی( الگوی 
تدریس )اثربخش( داشته  است. این نظرات و یافته ها، مؤید مضامین ذکرشده  است. همچنین 
مشخص شد درس پژوهی در افزایش    دادن روحیۀ نقد    پذیری معلمان و ایجاد اعتماد به نفس بین 
آنان برای بیان و آزمون ایده و عقاید خود اثربخشی مثبت دارد. از طرف دیگر، درس پژوهی 
وسیله ای است برای     ترویج فرهنگ گفتگو و تعامل صحیح بین معلمان. با نظر به این که یکی 
از مهم ترین ارکان درس پژوهی برگزاری جلسات هم اندیشی و بیان تجارب و عقاید خود است، 
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بی شک این خود، باعث بهبود و افزایش روحیۀ نقدپذیری و    ترویج فرهنگ تعامل سازنده بین 
معلمان شود. از سوی دیگر معلمان درس پژوه چون به ابراز عقاید در جلسات     ترغیب می شوند، 
اعتماد به نفسشان دوچندان می شود. مصاحبه شوندۀ شمارۀ 18 گفت: »خوِد منو اگه یکی می 
  خواست به کارم ایراد بگیره، باش دعوا می    کردم، ولی وقتی داشتیم درس پژوهی انجام می دادیم، 
فهمیدم کارم کلی ایراد داره. باور کنید بدون اینکه بم بربخوره، دلم می    خواست بقیه ایرادامو بم 

بگن. چون حس می    کردم می    خوان کمکم کنن؛ نه اینکه بخوان منو تحقیر کنن«.

معلمان  انزوای  بحث  دارد،  وجود  آموزشی  سیستم های  در  مهمی که  مشکالت  از  یکی 
است. حرفۀ معلمی بنابر ماهیت خود باید محلی برای تضارب آرای بین همکاران باشد. ولی 
متأسفانه در عمل شاهد فراهم شدن این    چنین فرصتی نبوده ایم. در این پژوهش مشخص شد 
به باور مشارکت کنندگان این فرصت در درس پژوهی فراهم می    شود. آخرین مضمون این بخش 
»نقش آفرینی درس پژوهی در پرورش روحیۀ پرسش گری در بین معلمان و دانش آموزان« بوده 
 است. مصاحبه شوندۀ شمارۀ 2 معتقد است: »می    دونید چیه؟ درس پژوهی آدمو کنجکاو می کنه. 
این مهم  اگر  بپرسی«.  بقیه سؤاالتو  از  اونطرف تحقیق کنی و  اینطرف  از  مجبور می شی بری 
نتایج تحقیقات  یافته  این  بدانیم،  برای معلم و دانش آموز  از مؤلفه های توسعه یافتگی  را یکی 
متخّصصان APEC )آیسودا و اینپارسیتا، 2008( را تأیید می کند؛ چون آن    ها نیز بیان داشتند 
تا 80 درصد درس پژوهی باعث توسعه یافتگی معلم و دانش آموز می شود. مضاف بر این، اگر 
پرسش گری را زمینه ساز مشارکت دانش آموزان در فعالیت های یادگیری بدانیم، این یافته با نتایج 
تحقیق ماتان لوک و همکاران )2013( همسوست؛ زیرا آن    ها نیز به تأثیر درس پژوهی در افزایش 

مشارکت دانش آموزان دست یافته بودند.

ب: فرصت های مربوط به سایر ذی نفعان

این بخش حاوی مضامینی است که از طرفی به فرصت های درس پژوهی اشاره دارد و از طرف 
دیگر صرفًا متوجه معلمان نیستند. بخشی از این مزایا مربوط به دانش آموزان است. از آن جمله 
می توان به معرفی مناسب ترین روش یاددهی - یادگیری برای دانش آموزان، آسیب شناسی عمیق 
اختالالت  با  دانش    آموزان  به  بیشتر  توجه  برای  بسترسازی  دانش آموزان،  مشکالت  و  مسائل 
درس پژوهی  نقش آفرینی  دانش آموزان،  فردی  تفاوت های  به  توجه  برای  بسترسازی  یادگیری، 
در    ترغیب دانش آموزان به تحقیق، پژوهش و فعالیت های علمی و نقش آفرینی درس پژوهی در 

دستیابی به مقاصد برنامۀ دانش آموز پژوهنده اشاره کرد. 

می کند،  ایفا  معلم  توسعۀ حرفه ای  در  نقشی که  به واسطۀ  را  درس پژوهی  گاسکی )2009( 
عاملی برای بهبود یادگیری دانش آموزان دانستعه است. ماتان لوک و همکاران )2013( گفته    اند 
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در س پژوهی باعث می شود در سیستم آموزشی، جامعۀ یادگیرنده شکل بگیرد. آیسودا و همکاران 
درس پژوهی  پروژه  شروع  از  سال که  یک    و    نیم  از  پس  دادند  نشان  تحقیقی  طی  در   )2009(
ابتدایی اوزون گذشت، تفکر ریاضی دانش آموزان در مقایسه با میانگین  ریاضیات در مدرسه 
سراسر دوره بهبود یافته  است. نتیجۀ مطالعۀ ماتان لوک و همکاران )2013( نیز حکایت از آن 
داشت که درس پژوهی باعث افزایش مشارکت دانش آموزان در فعالیت های یادگیری کالس درس 
می شود. نتایج مطالعاتی که به آن    ها اشاره شد، به صورت مستقیم یا ضمنی مؤید یافته های این 
دانش آموزان مشخص  برای  اثرات مثبت درس پژوهی  نیز  این تحقیق  در  زیرا  تحقیق هستند، 

شده  است. 

دیگر مضامین طرح    شده در این بخش عبارت    اند از نقش آفرینی درس پژوهی در آسیب شناسی 
بر  ناظر  حرفه ای  بومی1  دانش  تولید  برای  بسترسازی  تجربی،  علوم  درس  آموزشی  محتوای 
نیازهای موجود در کالس درس و توجه به منابع مختلف تعیین مسئلۀ درس پژوهی )اعم از 
معلم، دانش آموز، محتوا، فضا، زمان و...(. آیسودا )2010( گفته است انجام درس پژوهی باعث 
تولید نظریه برای برنامۀ درسی می شود. در تحقیق متخّصصان APEC )آیسودا و اینپارسیتا، 
2008( مشخص شد درس پژوهی تا 80 درصد اثر مثبت در بهبود برنامۀ درسی و تا 53 درصد 
اثر مثبت در توسعۀ نظریه های کاربردی-بومی آموزش ریاضیات دارد. نتایج مطالعات یادشده 

به صورت ضمنی نتایج یافته های این پژوهش را تأیید می کند. 

آسیب های درس پژوهی: این مضمون نیز به دو بخش تقسیم می شود:

2-الف: مسائل پیش از اجرای درس پژوهی

درس پژوهی در کشور ژاپن امتحان خود را به    خوبی پس داده  است. در آن کشور هدف از انجام 
درس پژوهی نیل به تغییر و تحول در نظام آموزشی خود از طریق آموزش مداوم حرفه ای معلم 
درون کالس و مدرسه است و معتقدند از طریق درس پژوهی می توانند به این مهم دست یابند 
)ساکی، 1394(. اما متأسفانه در این مطالعه مشخص شد بنابر باور مشارکت کنندگان در این 
پژوهش، در کشور ما درس پژوهی در بیشتر مواقع با هدف شرکت در جشنواره و کسب امتیاز 
انجام می گیرد و ماهیت و اهداف حقیقی این فرایند از نظر دور می ماند. یکی از دالیل مهم این 
پدیدۀ نامبارک را می توان پی نبردن به کنه ماهیت و مقصد درس پژوهی دانست. از آنجایی که 
در کشور ما رویکرد درس پژوهی قریب 17 سال است که مطرح شده )سرکارآرانی، 1378( و 
تا نزدیک 5 سال پیش در حالت خاموشی به سر می برد و درواقع اصحاب تعلیم و    تربیت نسبت 
به آن کم توجه بودند )نوروزی و همکاران، 1391(، این ناآشنایی با هدف و ماهیت درس پژوهی 
1 . local knowledge
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چندان تعجب آور نیست، هرچند معتقدیم به    شدت آسیب زاست.

درس پژوهی اگر بخواهد به    واسطۀ تأثیری که بر توسعۀ حرفه ای معلمان دارد، آموزش را بهبود 
دهد )هریس و تایم، 2011(؛ در اصالحات آموزشی نقش کلیدی ایفا کند )ریمز،2003( و 
تغییرات  آن،  مسئلۀ  تعیین  در  باید   ،)2009 )گاسکی،  دهد  افزایش  را  دانش آموزان  یادگیری 
کتب درسی لحاظ شود. نظرات مشارکت کنندگان در این مطالعه نشان داد در بین معلمان علوم 
بتوان همان  این مورد را  از مهم ترین دالیل  این مهم غفلت شده است. شاید یکی  از  تجربی 
جشنواره گرایی در تعیین مسئله دانست؛ زیرا معلم درس پژوهی که هدفش صرفًا کسب امتیاز 
باشد، در تعیین مسئله خود را به چالش نمی کشاند و به تعبیر عامیانه »سری را که درد نمی کند 
دستمال نمی بندد« و به دنبال مسائل پیش    پا    افتاده خواهد رفت. دیگر چالشی که در این زمینه 
طرح شد، عبارت است از مسئله سازی به جای مسئله یابی؛ چون درس پژوهی می خواهد با مرتفع 
کردن ضعف های موجود، زمینه را برای افزایش کیفیت سیستم آموزشی فراهم کند، الزم است با 
تأمل در تمام جوانب امر، مسائل موجود کشف شوند؛ ولی به تعبیر چند نفر از مشارکت کنندگان، 
در خیلی از درس پژوهی ها، اعضای گروه به صورت عامدانه در تدریس اول نکته ای را از کنارش 
می گذرند یا ضعفی را خودشان به وجود می آورند )در صورتی که واقعًا هم چنین مشکلی وجود 

خارجی در آن کالس ندارد ( و همان را در تدریس دوم رفع می کنند.

2-ب: مسائل حین اجرای درس پژوهی

دو مورد از چالش های این بخش مستقیمًا مرتبط با درس پژوهان است. این چالش ها عبارت    اند 
از: ضعف در مهارت های کار گروهی بین درس پژوهان و ضعف در مهارت های انتقادگری و 
انتقادپذیری درس پژوهان. بررسی ها نشان داد صاحب نظران در مورد گروهی بودن درس پژوهی 
اتفاق نظر دارند و برآن تأکید می کنند )بابا، 2007؛ ماتان لوک و همکاران، 2013؛ کانایان و 
اینپراسیتا، 2013؛ انگانگ و سم، 2015؛ حبیب زاده، 1392؛ ساکی، 1394 و سرکارآرانی، 
انزوای حرفه ای  از  معلمان  مثل خروج  مزایای درس پژوهی  از  دیگر  بسیاری  درواقع   .)1394
نیز به کارکردن به صورت گروهی و سازنده وابسته است. کار گروهی پیش بایست هایی دارد که 
اگر رعایت شوند می توان آن را متصف به صفت سازنده بودن دانست. یکی از مهم ترین این 
پیش بایست ها وجود روحیۀ نقدپذیری و انتقادگری است. متأسفانه در جامعۀ ما به خوبی این 
اما اگر خوب بررسی کنیم،  فرهنگ نهادینه نشده  است و ما هنوز نقد را دشمنی می پنداریم؛ 
انتقاد، هدیه است. نظر به  اینکه درس پژوهی رویکردی تقریبًا نوپدید در سپهر آموزشی کشور 

ماست، امید است با گذر زمان این ضعف ها مرتفع شود. 

بخشی دیگر از چالش های موجود از جاهایی دیگر نشئت     گرفته است و درس پژوهان کنترل 
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کمی بر آن دارند. برای مثال سیستم آموزشی باید اواًل انگیزۀ الزم را برای انجام درس پژوهی 
بین معلمان ایجاد کند )چه از طریق انگیزه های درونی یا بیرونی( و ابزارهای الزم را برای این 
منظور )خصوصًا در درس علوم تجربی( فراهم کند؛ اما در این تحقیق مشخص شد در این 
زمینه چالش های بزرگی وجود دارد که هنوز از بین نرفته    اند. از دیگر چالش هایی که رفع آن همت 
مسئوالن آموزش    وپرورش را می طلبد عبارت است از ضعف در تعیین زمان و مکان مناسب برای 
تشکیل جلسات گروه. کاماًل مشهود است که از نظر فضای آموزشی در کشور ما مشکالت جدی 
وجود دارد؛ تا جایی که بعضی اوقات برای تشکیل کالس ها دغدغه وجود دارد. به همین دلیل 

در مدارس فضایی برای انجام فعالیت های پژوهشی در نظر گرفته نشده است. 

والدین،  معلمان،  دانش  آموزان،  همچون  متعددی  اثرگذاران  و  ذی نفعان  آموزشی  نظام های 
سیاست گذاران آموزشی و... دارد. درس پژوهی اگر بخواهد کیفیت این نظام را بهبود دهد، باید 
به تمامی این افراد و گروه ها توجه کند و تعامالتش را به آن    ها تعمیم دهد. در این پژوهش معلوم 
شد بیشتر تعامالت محدود به معلم - معلم می شود؛ بنابراین این مورد را باید ضعف بزرگی به 
شمار آورد و برای برطرف شدن آن تدابیر الزم را اندیشید. هر کار پژوهشی که از یافته های آن 
استفاده نشود، عبث و بیهوده است. درس پژوهی نیز از این قاعده مستثنا نبوده و اثربخشی آن 
به استفاده از نتایجش درزمینۀ های مختلف گره خورده  است. اما باید به این نکته هم توجه کرد 
نتایج درس پژوهی مشروط  از  که بهره گیری گروه هایی مثل والدین و سیاست گذاران آموزشی 
بر اشاعۀ مناسب نتایج آن است. در این مطالعه مشخص شده است که در این زمینه ضعف 
وجود دارد. دلیل این مورد را می توان نبود الگویی مناسب برای این کار دانست. زیرا شیوۀ فعلی 
اشاعۀ نتایج- که در سندی حدود 100 صفحه ارائه می شود- هیچ جاذبه ای برای سایر افراد 
ندارد. شایان ذکر است همین نکته باعث شد نادعلی پورپلکی و قنبری )1395( الگویی برای 
این منظور پیش روی اصحاب دانش قرار دهند. در الگوی موردنظر، به دلیل نیازهای متفاوت 
دو گروه کاروران درس پژوهی و سایر مخاطبان )سایر معلمان، سیاست گذاران آموزش    وپرورش 
به   ارائه می شود: الف( گزارش  نتایج در دو قالب  از نظام آموزشی(،  و دیگر ذی نفعان خارج 
)برای  و ب( خالصۀ گزارش  هم قطار(  معلمان  پژوهش،  )برای کاروران  روایت نگاری  شیوۀ 
معلمان دیگر، سیاست گذاران نظام آموزشی و سایر ذی نفعان خارج از نظام(. گزارش به شیوۀ 
روایت نگاری که با هدف توسعۀ حرفه ای اعضای گروه درس پژوهی در ابعاد مختلف است، از 
طریق نوشتن داستان گونه و روایتی تدوین می شود. معمواًل یک  نسخه بوده و در مدرسه برای 
بهره مندی ذی نفعان قرار خواهد گرفت و عناوین آن متناسب با مراحل چرخۀ  درس پژوهی است. 
از طرف دیگر خالصۀ گزارش که به منظور ارائۀ  نتایج به مخاطبان خارج از گروه پژوهش تدوین 
می شود، ناظر بر شش بخش )عنوان، خالصه مطالعه، نمایۀ کّلی فرایند، نتایج فرایند و کاربرد 
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آن    ها دربارۀ دو گروه دانش آموز و معلم، بازگشت به عقب - ارزیابی کیفیت- و منابع( است.

بایست های درس پژوهی: این بایست ها در سه بخش مربوط به خط مشی گذاری، فرهنگ سازی 
و پشتیبانی دسته بندی شدند.

3-الف: بایست های مربوط به خط مشی گذاری

سیستم  در  ازآنجاکه  است.  زیادی  نسبتًا  زمان  صرف  نیازمند  است که  فعالیتی  درس پژوهی 
آموزشی ما هر معلم مؤظف است در هفته 24 ساعت تدریس کند و از سوی دیگر مسائل زندگی 
شخصی نیز وجود دارد، بیشتر معلمان برای انجام درس پژوهی زمان مناسب را در اختیار ندارند. 
در این تحقیق نیز معلوم شد که از نظر مشارکت کنندگان، تخصیص زمان کافی برای اجرای 
درس پژوهی در برنامۀ مدارس یکی از الزامات است. از دیگر الزامات مدنظر مصاحبه شوندگان 
بسترسازی مناسب برای اشاعۀ نتایج درس پژوهی بوده  است. در بخش قبلی هم گفته شد که 
یکی از چالش های پیش روی درس پژوهی در ایران، موضوع اشاعۀ نتایج آن است و مهم ترین 

ریشۀ این مشکل، به زعم پژوهشگر بی توجهی به الگوهای جدید است1.

یکی از اقداماتی که می تواند تا حد زیادی به اعتبار بخشی نتایج پژوهش کمک کند، پیگیری 
مسئله ای واحد در محیط های متفاوت است. درس پژوهی نیز چون یک پژوهش    تربیتی محسوب 
می شود، برای اینکه بتوان با اعتماد بیشتری به نتایجش استناد کرد، بهتر است در محیط های 
متفاوت آموزشی یک مسئلۀ واحد بررسی شود. این نکته در بیانات مشارکت کنندگان نیز به چشم 
می خورد. آخرین مضمون این بخش که به نظر می آید نیاز به تحلیل چندانی ندارد و از بدیهیات 
در  تغییرات  با  درس پژوهی  مسئله های  هم راستایی  لزوم  از  است  عبارت  می شود،  محسوب 
ماهیت و اهداف کتب درسی. در بخش قبلی نیز به این موضوع پرداخته شد و پژوهشگر معتقد 
به  آن    ها  باید در جشنواره گرایی درس پژوهان و تمایل    نداشتن  را  ناهم راستایی  این  است ریشۀ 

بررسی عمیق مسائل دانست. 

3-ب: بایست های مربوط به فرهنگ سازی

هر رویکرد غیربومی که وارد فضای کشوری دیگر می شود، برای همسوشدن با آن، جامعه نیاز 
به فرهنگ سازی دارد. درس پژوهی هم که یک رویکرد غیربومی و ژاپنی بوده و نزدیک به چند 
سال است که وارد کشور ما شده، به فرهنگ سازی در بسیاری از زمینه    ها نیازمند است. به زعم 
مشارکت کنندگان در این پژوهش یکی از مهم ترین مسائلی که نیاز به فرهنگ سازی دارد، پرهیز از 
مسئله سازی و روی آوردن به مسئله یابی است. دیگر مشکلی که در کشور ما و به طور خاص در 

 1. برای مثال الگویی که نادعلی پور پلکی و قنبری )1395( ارائه کرده    اند.
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نظام آموزشی ما وجود دارد، فردگرایی و تمایل به انجام کار فردی است. حال آنکه کارگروهی 
که بستر اصلی درس پژوهی را نیز شکل می دهد، می تواند تا حد بسیار زیادی موفقیت به همراه 
داشته باشد. پژوهشگر بر این باور است که این فرهنگ سازی درزمینۀ های یادشده محتاج زمان 
است؛ زیرا مادامی که ارزش و هدف درس پژوهی به طور مناسب برای معلمان تبیین نشود، شاهد 

مسائلی چون جشنواره گرایی، پرهیز از کار گروهی و مسئله سازی خواهیم بود.

3-پ: بایست های مربوط به حوزه ی پشتیبانی 

پنج مضمون این بخش را به طور مستقیم مرتبط با مسئوالن و تصمیم گیران نظام آموزشی باید 
دانست. اولین مضمون از این دسته عبارت است از لزوم تخصیص امکانات الزم برای اجرای 
مطلوب فرایند درس پژوهی. مشارکت کنندگان گفته    اند درس علوم تجربی، ماهیتی آزمایشگاهی 
دارد و درس پژوهی در این درس نیز طبیعتًا نیاز به آزمایشگاه دارد؛ ولی متأسفانه در بسیاری از 
مدارس این امکانات فراهم نیست. آیسودا )2010( می    گفت درس پژوهی می تواند و باید برای 
برنامۀ درسی نظریه تولید کند؛ مشارکت کنندگان در این مطالعه نیز باور داشتند که الزم است 
از نتایج درس پژوهی درزمینۀ تغییرات برنامۀ درسی استفاده شود. اگر بین معلمان درس پژوه و 
سایر همکارانشان تفاوتی گذاشته نشود، بی شک زمینۀ بی    انگیزگی آن    ها فراهم خواهد شد. در 
این مطالعه مشخص شد مصاحبه شوندگان اعتقاد دارند از معلمان درس پژوه به صورت شایسته 
تقدیر نمی شود. نوپدیدبودن درس پژوهی در ایران باعث شده  است که بسیاری از معلمان هنوز 
با آن آشنا نباشند. مشارکت کنندگان در این پژوهش به این مورد اشاره داشته و به الزام برگزاری 
کارگاه های توجیهی تأکید کرده    اند. اگر شبکه ای گسترده در زمینۀ درس پژوهی در بین معلمان 
سراسر کشور ایجاد شود و از این طریق تعامل معلمان تسهیل شود، فواید بسیاری در پی داشته 
را  امکان  این  تلگرام و واتس آپ  نظیر  اجتماعی  امروزه شبکه های  خواهد داشت. خوشبختانه 
فراهم کرده    اند و بررسی های شخصی پژوهشگر نیز نشان داد تا حدی به این موضوع توجه شده 

 است.

سه مضمون دیگر این بخش تا حد زیادی به پژوهشگران مرتبط است. مهم ترین این موارد، 
موضوع ارائۀ الگوست. دیگر مضمون عبارت است از لزوم بررسی تجارب دیگر کشورها )نظیر 
ژاپن( درزمینۀ درس پژوهی علوم تجربی و لزوم انجام پشتیبانی های علمی و نظارتی بر اجرای 
درست درس    پژوهی در مدارس. تعدادی از کشورها مثل مالزی )ماتان لوک و همکاران، 2013( 
و تایلند )اینپارسیتا، 2012( برای افزایش کیفیت سیستم آموزشی خود، تجارب و دانش ژاپنی ها 
را بررسی کرده    اند. مشارکت کنندگان در این مطالعه نیز اعتقاد داشتند در کشور ما هم باید چنین 

اتفاقی بیفتد.
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 ارائۀ پیشنهادهای کاربردی

درس پژوهی برای موفقیت خود، نیازمند وجود انگیزه های درونی بین درس پژوهان است. مادامی 
که تنها انگیزۀ انجام درس پژوهی شرکت در جشنواره و کسب امتیاز باشد، شاهد مشکالتی چون 
مسئله سازی به جای مسئله یابی خواهیم بود؛ ازاین    رو به مسئوالن پیشنهاد می شود با اندیشیدن 

تدابیری موجبات تبیین ارزش و هدف درس پژوهی برای معلمان را فراهم کنند.

درس پژوهی در مقام یک الگوی ژاپنی برای توسعۀ حرفه ای معلم، در بسیاری از موارد با کشور 
ما تفاوت دارد. به همین دلیل به اندیشمندان و پژوهشگران پیشنهاد می شود با سنجیدن تمام 
جوانب به ارائۀ یک الگوی بومی و متناسب با ظرفیت های کشورمان در زمینۀ درس پژوهی اقدام 

کنند.

مثبت  اثرات  می تواند  بین درس پژوهان  تعامل حداکثری  به منظور  ارتباطی  وجود شبکه های 
فراوانی در پی داشته باشد. امروزه خوشبختانه شبکه های اجتماعی نظیر تلگرام و واتس آپ این 
امکان را فراهم ساخته    اند. بررسی های شخصی پژوهشگر نشان داد تا حدودی به این موضوع 

توجه شده  است ولی پیشنهاد می شود این اقدامات صورت    گرفته تقویت شوند.
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چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی وضعیت بعد آموزشی سامانه های الکترونیکی مدیریت یکپارچۀ مدارس 
از دیدگاه متخّصصان تکنولوژی آموزشی است. روش پژوهش حاضر توصیفی- پیمایشی است. جامعۀ 
آماری پژوهش شامل کلیۀ دانشجویان مقطع دکتری تکنولوژی آموزشی دانشگاه عالمه طباطبایی تهران 
به تعداد 60 نفر است. حجم نمونۀ پژوهش با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده 52 دانشجو و ابزار 
هدایت  درس،  طرح  ماژول  خرده   مقیاس   5 دارای  محقق   ساخته  25 گویه ای  پرسشنامۀ  شامل  پژوهش 
تحصیلی و شغلی دانش آموزان، ارتباطات معلمان با دانش آموزان و والدین آنان، دفتر کالسی هوشمند و 
تابلو اعالنات هوشمند است. برای تعیین روایی پرسشنامه از نظرات استادان صاحب نظر و کارشناسان 
برنامه ریزی درسی و متخّصصان تکنولوژی آموزشی و خبرگان درزمینۀ سامانه های الکترونیکی مدیریت 
یکپارچۀ مدارس استفاده شد. پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ برای خرده   مقیاس   های ماژول 
طرح درس، هدایت تحصیلی و شغلی دانش آموزان، ارتباطات معلمان با دانش آموزان و والدین آنان، دفتر 
کالسی هوشمند و تابلو اعالنات هوشمند و کل پرسشنامه به   ترتیب 0/72، 0/76، 0/81، 0/79، 0/84 
و 0/88 به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری   شده، از آمار توصیفی )فراوانی و درصد 
فراوانی( و آمار استنباطی )آزمون تی تک   نمونه( استفاده شد. نتایج پژوهش حاضر نشان می   دهد وضعیت 
سامانه های الکترونیکی مدیریت یکپارچۀ مدارس از لحاظ ماژول طرح درس، هدایت تحصیلی و شغلی 
اعالنات  تابلو  و  دفتر کالسی هوشمند  آنان،  والدین  و  دانش آموزان  با  معلمان  ارتباطات  دانش آموزان، 

هوشمند در سطح مطلوبی قرار دارد.
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مقدمه

پیشرفت روزافزون فناوری و تکنولوژی سبب تحوالت فراوان در عرصه های اجتماعی، فرهنگی 
و... شده است؛ به   گونه ای که جهان امروز به   سرعت در حال تبدیل شدن به یک جامعه ای اطالعاتی 
است )کریم زادگان و سالطین، 1396(. جامعه ای که در آن دانایی، میزان دسترسی و استفادۀ 
مفید از دانش، دارای نقش محوری و تعیین کننده است )جمشیدی زرمهری، 1395(. از طرفی 
مهم ترین عامل و شاخص زندگی جوامع و پیشرفت کشورها، توسعۀ علمی و آموزشی آنهاست 
)خلیلیان اشکذی و جوشقانی نائینی، 1392( و حوزۀ آموزش نیز با ورود فناوری اطالعات، دچار 
تحول اساسی شد )سعادت طلب و بالش، 1396( و سبب بروز مدارس هوشمند،  با بهره مندی 
از نرم افزارها و قابلیت های تکنولوژی آموزشی شده است )زارعی زوارکی و مالزادگان، 1393(. 
مبتنی   بر  آن  فیزیکی است كه كنترل و مدیریت  آموزشی  مدرسۀ هوشمند یك مدرسه و محیط 
فناوری رایانه و شبکه می باشد )واصفیان، 1393(؛ محتوای اكثر دروس، الکترونیکی و سیستم 
ارزشیابی و نظارت آن نیز هوشمند است )کاوسی و صانعی یارند، 1394( و در فرایند آموزش به 
تفاوت استعداد و توانایی دانش آموز توجه می شود )شجاعی و موالیی آرپناهی، 1396(. مدرسۀ 
هوشمند سازمانی است یادگیرنده که در آن نسلی خالق و توانمند در عرصه های زندگی و توانا 

در خلق دانش   تربیت شوند )شیرزاد کبریا و سیدمحمدی، 1394(.

مورد  قدرتمند  ابزار های  از  یکی  عنوان  به  آموزشی،  مدیریت  نرم افزار  خصوص،  همین  در 
بهتر  مرتفع سازی  و  بهر ه وری  سبب  هوشمند  مدارس  در  آموزشی  واحدهای  مدیران  استفاده 
نیازهای آموزشی، انضباطی و آزمونی شده است )سلطانی1، 2012(. سامانۀ مدیریت یکپارچۀ 
مدارس، یکی از جامع ترین و کاربردی ترین نرم افزارهای مدیریت آموزشی است که با تالش تیم 
مجرّب فنی و آموزشی به   گونه ای طراحی شده است که تمامی نیازهای اساسی مراکز آموزشی 
و مدارس را پوشش می دهد )ناظرشندی، 1396(. این سامانه یک نرم افزار مدیریتی است که 
واحدهای اداری، آموزشی و انضباطی مدرسه را به   آسانی مدیریت می   کند و بین تمامی ارکان یک 
مدرسه اعم از مدیریت،  کادر اجرایی و اداری،  مدرسان،  دانش آموزان و اولیای  دانش آموز ارتباط 

سازنده برقرار می   سازد )پازکی و افضل خانی، 1395(. 

به کمک این سیستم داده های کلیۀ فرایندهای مدرسه ثبت و ذخیره می شود و دست   اندرکاران 
مدرسه مانند معلمان، دانش آموزان، اولیای دانش آموزان، مدیران مدرسه، کارشناسان و مدیران 
نیاز  داده های مورد  به کلیۀ  آنالین  به   صورت  وابسته  نهادهای  آموزش   وپرورش و دیگر  سازمان 
دسترسی پیدا می   کنند و از ورود تکراری داده ها و خطاهای اطالعاتی جلوگیری به عمل می آید 
نیروهای  مدارس  یکپارچۀ  مدیریت  الکترونیکی  سامانه های   .)1392 همکاران،  و  )مهاجران 

1. Soltani
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اداری مدرسه را کاهش می دهد و کادر اداری و آموزشی را به   سرعت به عملکرد سیستماتیک در 
محیط فناوری اطالعات عالقه   مند می سازد )یزدانی، 1395(.

به  سریع  دسترسی  و  سهولت  ایجاد  جهت  سیستمی  طراحی  نرم افزار،   این  تولید  از  هدف 
اطالعات در کلیۀ سطوح برای تمامی کاربران است )فرزانه و همکاران، 1396(. این نرم افزار 
نیاز به تخّصص خاصی ندارد و هر شخص با هر درجه ای از توانایی می تواند با آن کار کند. 
کلیۀ کارهایی که در گذشته با تعداد زیاد افراد و با سرعت کم و زحمت فراوان انجام می شد، 
هم    اکنون با سامانۀ مدیریت یکپارچۀ مدارس در کمترین زمان و با چند کلیک امکان پذیر است 

.)1395 )رابینز1، 

این سامانه بهترین کمک به مدرسه جهت دسترسی سریع به پرونده ها، اخذ انواع گزارشات، 
بر  دبیران و مدرسه است؛ همچنین عالوه  دانش آموزان،  با کالس،  ارزیابی کلیۀ موارد مرتبط 
مدیریت آموزشی و انضباطی، طراحی انواع آزمون ها با استفاده از بانک سؤال، تصحیح اتوماتیک 
برای  وب سایت  طراحی  پیام کوتاه،  به   صورت  انواع گزارش   ها  و  نمرات  ارسال  تستی،  آزمون 
انتقال اطالعات، ایجاد ارتباطی سریع بین مدرسه و اولیای دانش آموزان در فضای مجازی، از 
دیگر امکانات سامانۀ مدیریت یکپارچۀ مدارس است )اولیائی و همکاران، 1394(. این سامانه 
کلیۀ کارهایی که مدرس در دفتر کالسی خود به   صورت دستی انجام می دهد، به   صورت مکانیزه 
در سیستم ثبت می   کند. همچنین امکان عالمت گذاری و اضافه کردن محتوا در کتاب های درسی 
برگ زن برای معلم و دانش آموزان امکان پذیر است. این سامانه در راستای برنامه ریزی تحصیلی 
متناسب با عالیق، توانایی ها و همچنین ارزش های کاری مدنظر دانش آموزان طراحی شده است. 
مدیران و برنامه ریزان اصلی مدرسه با استفاده از امکان آن، عالوه بر ارائۀ کارنامه شخصیت شناسی 
به دانش آموزان و اولیای آنان، با در اختیار داشتن خروجی های آماری و مدیریتی، مسیر تحصیلی 
کاماًل منطبق با روحیات فردی هر دانش آموز را    ترسیم می   کنند )مقصودی و همکاران، 1390(. 

به  خود  آموزشی  بعد  است.  آموزشی  بعد  مدارس  یکپارچۀ  مدیریت  سامانۀ  ابعاد  از  یکی 
قسمت های مختلفی تقسیم می شود که یکی از آن   ها ماژول طرح درس است. ماژول طرح درس 
به میزان انطباق اهداف سامانه های الکترونیکی با محتوای درس، زمان کافی و ارائۀ شیوۀ مناسب 
برای تدریس با استفاده از سامانه های الکترونیکی، ارزشیابی سامانه های الکترونیکی منطبق با 
اهداف   تربیتی و علمی، استفاده از ابزار مناسب هوشمند جهت تدریس و مناسب بودن آزمون های 
هدایت  آموزشی  بعد  از  دیگر  قسمت   .)1392 فقیهی،  و  )شریفی  دارد  اشاره  شناختی  روان 
تحصیلی و شغلی دانش آموزان است که یکی از اهداف ساخت و طراحی این سامانه برنامه ریزی 
تحصیلی متناسب با عالیق، توانایی ها و همچنین ارزش های کاری مدنظر دانش آموزان است 

)کریمی، 1395(. 
1. Rabinez
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ارائۀ  بر  امکانات برشمرده، می توانند عالوه  از  با استفاده  برنامه ریزان اصلی مدرسه  مدیران و 
خروجی های  داشتن  اختیار  در  با  ایشان،  اولیای  و  دانش آموزان  به  شخصیت شناسی  کارنامه 
آماری و مدیریتی، مسیر تحصیلی کامالً منطبق با روحیات فردی هر دانش آموز را   ترسیم کنند 
مدارس  یکپارچۀ  مدیریت  سامانۀ  آموزشی  بعد  از  سوم  قسمت   .)1394 موالئی،  و  )مردانی 
مدرسان، کادر  اولیا،  قسمت  این  در  است.  آنان  والدین  و  دانش آموزان  با  معلمان  ارتباطات 
با یکدیگر در تماس باشند و  ارتباطی  مدرسه و دانش آموزان می توانند خیلی راحت با وسایل 
از وضعیت یکدیگر باخبر باشند )میرزایی و شعبانی نیا، 1392(. برای مثال اولیای دانش آموز 
درس  معلم  به  ایمیل  یک  یا  پیامک  یک  با  منزل  در  را  خود  دانش آموزان  وضعیت  می توانند 
خاص گزارش دهند. دفتر کالسی هوشمند یکی دیگر از قسمت های بعد آموزشی است. در این 
قسمت کلیۀ کارهایی که مدرس در دفتر کالسی خود به   صورت دستی انجام می   دهد، می   تواند 
به   صورت مکانیزه در سیستم ثبت کند )زارعی و دهقانی، 1397(. در نهایت، آخرین قسمت 
از بعد آموزشی سامانۀ مدیریت یکپارچۀ مدارس، تابلوی اعالنات هوشمند است که با استفاده 
مدرسه  ورودی  راهروی  در  ال   سی   دی  تلویزیون  یک  قراردادن  با  می تواند  مدیر  قسمت  این  از 
کلیۀ اطالع رسانی های خود اطالعاتی مانند )اخبارها، مناسبت ها، دانش آموزان برتر، نفرات اول 
آزمون ها، تولد دانش آموزان، روزنامه   دیواری های دیجیتالی ساخته   شدۀ دانش   آموزان و...( را به 

کمک این صفحه نمایش دهد )مردانی و موالئی، 1394(.

الکترونیکی  تأثیر سامانه   های  ارزیابی میزان  برای  بارز و در دسترس  راه های  از  امروزه یکی 
مدیریت یکپارچۀ مدارس در نیل به اهداف تعیین   شدۀ مدرسه، به   کارگیری ابزار ارزشیابی است. 
ارزشیابی عبارت از گردآوری اطالعات دربارۀ فعالیت ها، ویژگی ها و بروندادهای برنامه به -
 منظور قضاوت دربارۀ برنامه، بهبود اثربخش برنامه و یا اطالع   رسانی برای تصمیم   گیری جهت 
برنامه ریزی آینده است )رنزولی1، 2012؛ بازرگان، 1391( که از کارکردهای آن استفاده از آن 
درزمینۀ مشکل یابی سامانه است؛ زیرا با شناسایی عوامل و مشکالت سامانه، زمینه برای حل 
ارزشیابی،  از کارکردهای مهم  این یکی دیگر  بر  این عوامل و مشکالت مهیا می شود؛ عالوه 
تجدیدنظر و بازنگری در محتوای نرم افزار مدیریت آموزشی است؛ زیرا محتوای نرم افزار مدیریت 
آموزشی شامل عناوین و قسمت های مختلفی است که مدیران، کادر مدرسه و مدرسان جهت 
رسیدن به اهداف آموزشی تعیین   شده از آن استفاده می کنند )کاوه، 1394( از طرفی اصالح و 
بهبود محتوای نرم افزار مدیریت آموزشی می تواند در جهت افزایش کیفیت ابعاد آموزشی نرم افزار 
و تسهیل در بر پیشبرد اهداف آموزشی تأثیرگذار باشد. به   طورکلی به کمک ارزشیابی می توان 
را  آموزشی  مدیریت  نرم افزار  محتوای  و ساختار  اندازه گیری کرد  را  تحقق یافته  اهداف  میزان 

1. Renzulli
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باتوجه   به نتایج به   دست   آمده تغییر داد )بهادر و همکاران، 1394(. 

در پژوهشی که زارع بیدکی و همکارانش )1394( با هدف بررسی سامانه های مدیریت یادگیری 
الکترونیکی در دانشگاه های علوم پزشکی ایران و چند کشور پیشرفته انجام دادند، به این نتیجه 
رسیدند از 52 دانشگاه علوم پزشکی ایران، 33 دانشگاه فاقد هرگونه سامانۀ مدیریت یادگیری 

الکترونیکی برای به   کارگیری در دوره   های آموزشی منجر به مدرک تحصیلی بودند.

سامانۀ  دانشگاه   11 الکترونیکی،  یادگیری  مدیریت  سامانۀ  دارای  دانشگاه   19 میان  از 
 ATuter 3 دانشگاه سامانۀ طراحی   شده در شرکت   های داخلی، 4 دانشگاه سامانۀ ،Moodle
و 1 دانشگاه سامانۀ Decebo داشتند. در 16دانشگاه علوم پزشکی ایران از سامانه   های کدباز و 
در 3 دانشگاه از سامانه   های تجاری استفاده شده بود. در بخش دانشگاه   های کشورهای پیشرفته، 
تمام 58 دانشگاه بررسی   شده، واجد سامانۀ مدیریت یادگیری الکترونیکی برای دوره   های منجر 

به مدرک بودند.

در پژوهشی که مردانی و موالیی )1394( با عنوان بازمهندسی فرایند مدیریت در مدارس 
هوشمند ایران با تأکید بر نقش فناوری اطالعات و ارتباطات انجام دادند، به این نتیجه رسیدند 
اینترنت پرسرعت، بسترسازی، یکارچه سازی و ارتقای توان علمی و شغلی بر فرایند مدیریت در 
مدارس هوشمند 100 درصد تأثیرگذار است. در پژوهش مهاجران و همکارانش )1392( دالیل 
اصلی شکل نگرفتن صحیح مدارس هوشمند و ارائۀ راهکارهایی برای توسعۀ آن   ها در استان 
مازندران )از دیدگاه مدیران و کارشناسان فناوری اطالعات و ارتباطات(، به این نتیجه رسیدند 
میزان استفاده از محتوای چندرسانه ای، میزان به   کارگیری زیرساخت های الزم، میزان برخورداری 
از کادر آموزشی توانمند و میزان برقراری ارتباط یکپارچۀ رایانه ای با مدارس هوشمند در سطح 
نسبتًا مطلوب و میزان استفادۀ مدیران مدارس از سیستم های یکپارچه رایانه ای در سطح مطلوب 

گزارش شده است.

و  اطالعات  فناوری  از  استفاده  میزان  رابطۀ  بررسی  با هدف   )1391( پژوهش شریفی  در 
ارتباطات با عملکرد دبیران در فرایند یاددهی-یادگیری، به این نتیجه رسید بین میزان استفادۀ 
رابطۀ  یادگیری  یاددهی-  فرایند  در  آن   ها  عملکرد  با  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  از  دبیران 
معناداری وجود دارد و عملکرد دبیران را به   ترتیب مؤلفه های استفاده از نرم افزارهای کاربردی، 
استفاده از پایگاه های اطالعاتی و سپس استفاده از اینترنت تبیین می  کنند. همچنین، بین نظرات 
آزمودنی ها به هر دو مؤلفۀ تحقیق )استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات و عملکرد( از نظر 
سابقۀ تدریس، تفاوت معناداری مشاهده نشده است. در پژوهش افضل خانی و قدس )1390( 
با هدف ارزیابی وضعیت استقرار مدارس متوسطۀ هوشمند در استان سمنان از دیدگاه مدیران 
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و معلمان، به این نتیجه رسیدند مدارس استان در مؤلفه های مدیریت مدرسه با سیستم یکپارچه 
یکپارچۀ  ارتباط  و  اطالعات  فناوری  توسعۀ  زیرساخت  یاددهی،  و  یادگیری  محیط  رایانه ای، 
رایانه ای با مدارس هوشمند دیگر، نیازمند اهتمام بیشتری جهت استقرار مدارس هوشمند در 
استان است؛ اما مؤلفۀ معلمان آموزش   دیده در حوزۀ فناوری و مدیریت یکپارچۀ رایانه از ظرفیت 

و پتانسیل مناسبی برای ایجاد مدارش هوشمند برخوردارند.

در  آموزش  تأثیرات  و  تفاوت ها  بررسی  با هدف   )2008( رجوشینا1  و  پژوهش گالدن  در 
مدارس هوشمند مالزی نسبت به مدارس عادی در این کشور، به این نتیجه رسیدند تفاوت های 
مدارس عادی مالزی با هوشمند در این کشور در استفاده از فناوری اطالعات و ارتباط و رویکرد 
افزایش یادگیری دانش آموزان می شود.  از این رویکردها باعث  دانش آموزمحور است. استفاده 
در بخش تأثیرات آموزش در مدارس هوشمند مالزی در مقایسه با مدارس عادی که به   صورت 
کّمی و پرسشنامه ای انجام گرفته، نتایج حاکی از این است که بازده ای دانش آموزان مانند انگیزش 
یادگیری، مهارت های فراگیری علوم وموفقیت تحصیلی در این مدارس بیشتر از مدارس عادی 

است. 

با توجه مطالب باال به   کارگیری سامانه   های مدیریت یکپارچه الکترونیکی در مدارس به ویژه 
مدارس هوشمند در جهت بهبود کارایی حوزه های آموزشی رو به افزایش است و تاکنون به صورت 
است  نظر  در  پژوهش  این  در  بنابراین  است.  نگرفته  انجام  خصوص  این  در  ارزیابی  جامع 
باتوجه   به اهمیت فعالیت های آموزشی در بستر فاوا به ارزیابی ماژول های آموزشی سامانه های 
مشهور )پرکاربرد( در مدارس غیردولتی شهر تهران پرداخته شود. به بیانی دیگر، سؤال اصلی 
پژوهش این است که وضعیت بعد آموزشی سامانه های الکترونیکی مدیریت یکپارچۀ مدارس 
از دیدگاه دانشجویان دکتری تکنولوژی آموزشی چگونه است؟ بدون   تردید نتایج این پژوهش به 
مسئوالن فرهنگی و آموزشی شهر تهران در تدوین برنامه های آموزشی کمک می   کند و درنهایت 
به   صورت مناسب و در  آینده سازان کشورمان  این  یادگیری در دانش آموزان،  امر  به سامان   دهی 
شأن نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران یاری رساند و برای برنامه ریزان نظام آموزشی، والدین 

دانش آموزان و دیگر پژوهشگران مفید و کارآمد است. 

درس  ماژول طرح  لحاظ  از  مدارس  یکپارچۀ  مدیریت  الکترونیکی  سامانه های  1. وضعیت 
است؟ چگونه 

از لحاظ هدایت تحصیلی و  الکترونیکی مدیریت یکپارچۀ مدارس  2. وضعیت سامانه های 
است؟ دانش آموزان چگونه  شغلی 

1. Gladun & Rogushina
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3. وضعیت سامانه های الکترونیکی مدیریت یکپارچۀ مدارس از لحاظ ارتباطات معلمان با 
دانش آموزان و والدین آنان چگونه است؟

4. وضعیت سامانه های الکترونیکی مدیریت یکپارچۀ مدارس از لحاظ دفترکالسی هوشمند 
چگونه است؟

اعالنات  تابلوی  ازلحاظ  مدارس  یکپارچۀ  مدیریت  الکترونیکی  سامانه های  وضعیت   .5
است؟ چگونه  هوشمند 

روش 

روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع پیمایشی است جامعۀ آماری پژوهش شامل کلیۀ دانشجویان 
مقطع دکتری تکنولوژی آموزشی دانشگاه عالمه طباطبایی تهران به تعداد 60 نفر است که دارای 
ویژگی هایی شامل دانشجوی مقطع دکتری در دانشگاه عالمه طباطبایی، دارای سابقۀ حداقل دو 
   ترم تحصیلی در مقطع دکتری، دارای سابقۀ حداقل یک فعالیت علمی، آموزشی یا پژوهشی در 
حوزۀ یادگیری الکترونیکی و آگاه از سامانه های مدیریت یکپارچۀ مدارس هستند. حجم نمونه 
پژوهش با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده و برمبنای جدول کرجسی و مورگان تعداد 52 
دانشجو انتخاب شد. ابزار پژوهش شامل پرسشنامۀ 25 گویه ای محقق   ساخته است که دارای 
ارتباطات معلمان  5 خرده   مقیاس ماژول طرح درس، هدایت تحصیلی و شغلی دانش آموزان، 
تابلوی اعالنات هوشمند است. برای  آنان، دفتر کالسی هوشمند و  با دانش آموزان و والدین 
تعیین روایی پرسشنامه، با نظرات و پیشنهادهای استادان صاحب نظر و کارشناسان برنامه ریزی 
مدیریت  الکترونیکی  سامانه های  درزمینۀ  خبرگان  و  آموزشی  تکنولوژی  متخّصصان  و  درسی 
شد.  نهایی  تأیید  و  اعمال  پرسشنامه  روی  بر  الزم  تغییرات  و  اصالحات  مدارس،  یکپارچۀ 
پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ برای خرده   مقیاس   های ماژول طرح درس، هدایت 
تحصیلی و شغلی دانش آموزان، ارتباطات معلمان با دانش آموزان و والدین آنان، دفتر کالسی 
هوشمند و تابلوی اعالنات هوشمند و کل پرسشنامه به   ترتیب 0/72، 0/76، 0/81، 0/79، 

0/84 و 0/88 به دست آمد. 

شیوۀ امتیازگذاری بدین صورت است که هر گویه دارای طیف 5 گزینه ای لیکرت خیلی کم، 
پژوهش  اجرای  روش  است.  پنج  تا  یک  امتیاز  از  به   ترتیب  زیاد  خیلی  و  زیاد  متوسط،  کم، 
به - پرسشنامه   ) عالمه  پژوهش)دانشگاه  انجام  محل  انتخاب  از  بعد  است که  بدین   صورت 
 صورت الکترونیکی در گوگل داکس طراحی و آماده شد و لینک پرسشنامه از طریق تلگرام برای 
دانشجویان مقطع دکتری رشتۀ تکنولوژی آموزشی ارسال شد. به   منظور رعایت اخالق پژوهشی 



دوفصلنامه علمی-ترویجی راهبردهای نوین تربیت معلمان   52

نخست، پژوهشگر به شرکت کنندگان دربارۀ اهداف کلی پژوهش توضیحاتی بیان کرد و از آنان 
خواسته شد با دقت و حوصله پرسشنامه ها را تکمیل کنند. همچنین به شرکت کنندگان توضیح 
داده شد که مشارکت آنان در طرح داوطلبانه است. بعد از جمع آوری پرسشنامه های تکمیل   شده، 
برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری   شده آمار توصیفی )فراوانی و درصد فراوانی( و آمار 

استنباطی )آزمون کولموگروف-لسمیرنف، آزمون تی تک   نمونه( استفاده شد.

نتایج

جدول 1 اطالعاتی از قبیل جنس، سن و وضعیت اقتصادی خانوادۀ نوآموزان شرکت   کننده در 
پژوهش را نشان می دهد. 

جدول .1 تحلیل توصیفی کارشناسان شرکت کننده

درصد فراوانیفراوانیشاخص هاردیف

جنس1
3873/1زن

1426/9مرد

سن2

201630/8 تا 30 سال

312446/2 تا 40 سال

411121/2 تا 50 سال

11/9بیش از 50 سال

3
میزان دورۀ ضمن خدمت 

آشنایی با سامانه های 
مدیریت مدارس

815/4کمتر از 2 ساعت

21936/5 الی 5 ساعت

5815/4 الی 10 ساعت

1732/7بیش از 10 ساعت

تا 40 سال  از مرد و تعداد دانشجویان 31  باتوجه   به جدول 1 تعداد دانشجویان زن بیشتر 
بیشتر از سایر دانشجویان و بیشتر دانشجویان بین 2 الی 5 ساعت دورۀ ضمن خدمت آشنایی با 

سامانه های مدیریت مدارس را گذرانده اند.

جدول 2 نوع توزیع متغیر ها را بر حسب شاخص های توصیفی )چولگی و کشیدگی( نشان 
می دهد که در صورتی که مقدار قدر مطلق چولگی و کشیدگی به   ترتیب از 3 و 10 کمتر باشد، 

توزیع متغیر ها نرمال خواهد بود )کالین1، 2011(.

1. Kline
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جدول .2 تحلیل شاخص های توصیفی متغیرهای پژوهش

کشیدگیچولگیمتغیرها

0/900/21ماژول طرح درس

0/54-0/21هدایت تحصیلی و شغلی دانش   آموزان

0/77-0/13ارتباطات معلمان با دانش   آموزان و والدین آنان

1/341/19دفتر کالسی هوشمند

0/800/61تابلوی اعالنات هوشمند

باتوجه   به جدول 2، می توان گفت مقدار قدر مطلق چولگی و کشیدگی همۀ متغیرهای پژوهش 
بررسی  برای  هستند.  نرمال  پژوهش  متغیرهای  توزیع  بنابراین  است؛   10 و   3 به   ترتیب کمتر 
وضعیت سامانه های الکترونیکی مدیریت یکپارچۀ مدارس از لحاظ ماژول طرح درس، هدایت 
تحصیلی و شغلی دانش آموزان، ارتباطات معلمان با دانش آموزان و والدین آنان، دفتر کالسی 
هوشمند و تابلوی اعالنات هوشمند از آزمون t تک   نمونه ای استفاده شد. آزمون t تک   نمونه ای 
زمانی استفاده می   شود که یک نمونه از جامعه داریم و می خواهیم میانگین آن را با یک حالت 
معمول و رایج، استاندارد یا حتی یک عدد فرضی و مورد انتظار مقایسه کنیم. در جدول 3 نتایج 

این آزمون گزارش شده است.
جدول 3: نتایج حاصل از آزمون T تک   متغیره

میانگین میانگینفراوانیمتغیر
نظری

آمارۀ 
t

درجۀ 
سطح اختالف آزادی

معناداری

523/4437/63510/440/00ماژول طرح درس

هدایت تحصیلی و شغلی 
523/2133/77510/210/00دانش آموزان

ارتباطات معلمان با دانش آموزان 
523/6039/59510/600/00و والدین آنان

523/2534/39510/250/00دفتر کالسی هوشمند

523/4238/47510/420/00تابلوی اعالنات هوشمند

باتوجه   به جدول 3، آمارۀ t متغیرهای ماژول طرح درس )7/63(، هدایت تحصیلی و شغلی 
دانش آموزان )3/77(، ارتباطات معلمان با دانش آموزان و والدین آنان )9/59(، دفتر کالسی 
هوشمند )4/39( و تابلوی اعالنات هوشمند )8/47( در سطح کمتر از 0/01 معنادار هستند. 
لحاظ  از  مدارس  یکپارچۀ  مدیریت  الکترونیکی  سامانه های  وضعیت  می دهد  نشان  یافته  این 
با دانش آموزان  ارتباطات معلمان  ماژول طرح درس، هدایت تحصیلی و شغلی دانش آموزان، 
و والدین آنان، دفتر کالسی هوشمند و تابلوی اعالنات هوشمند در سطح مطلوبی قرار دارد.
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بحث و نتیجه گیری

باتوجه   به کارایی باال و با اهمیت بودن سامانه های الکترونیکی مدیریت مدارس در پیشبرد اهداف 
تعیین   شده، هدف پژوهش حاضر بررسی وضعیت ُبعد آموزشی سامانه های الکترونیکی مدیریت 
باتوجه   به سؤال  بوده است.  آموزشی  دانشجویان دکتری تکنولوژی  از دیدگاه  یکپارچۀ مدارس 
اول نتایج پژوهش حاضر نشان داد از دیدگاه دانشجویان دکتری تکنولوژی آموزشی وضعیت 
سامانه های الکترونیکی مدیریت یکپارچۀ مدارس از لحاظ ماژول طرح درس در سطح مطلوبی 
قدس  و  افضل خانی  و   )1392( همکاران  و  مهاجران  پژوهش های  نتایج  با  یافته  این  است. 
)1390( همسوست. بی شک رمز موفقیت مدرسان در امر آموزش، داشتن برنامه ای منظم و 
هدفمند مطابق با اهداف آموزشی است. برای رسیدن به این مهم، مدرسان باید با برنامه ریزی 
دقیق طرح درس ساالنه و روزانه، مراحل تدریس خود را برنامه ریزی و پیاده   سازی کنند. مدرس 
با تهیۀ طرح درس ساالنه، زمان مفید و تعداد جلسات الزم را برای یک درس در طول یک دورۀ 
آموزشی به درستی پیش بینی و ارزیابی کند. براساس آن طرح درس، برنامه ای منظم، مرتب و 
مطابق با اهداف آموزشی، باتوجه   به محتوا و حجم مادۀ درسی تدوین    شده است تا بهترین نتیجه 
از آن به دست آید. سامانه های الکترونیکی مدیریت یکپارچۀ مدارس امکان انطباق با محتوای 
درس را دارند و منطبق با اهداف   تربیتی و علمی هستند و از ابزارهای مناسب هوشمند برای 
تدریس در کالس هستند که همۀ این عوامل بر شیوۀ آموزش تأثیر بسزایی دارد و برای یادگیری 

و یاددهی بسیار مفید است.

باتوجه   به سؤال دوم نتایج پژوهش حاضر نشان داد از دیدگاه دانشجویان دکتری تکنولوژی 
آموزشی وضعیت سامانه های الکترونیکی مدیریت یکپارچۀ مدارس از لحاظ هدایت تحصیلی و 
شغلی در سطح مطلوبی است. این یافته با نتایج پژوهش های مهاجران و همکاران )1392( و 
افضل خانی و قدس )1390( همسوست. این سامانه در راستای برنامه ریزی تحصیلی متناسب 
با عالیق، توانایی ها و همچنین ارزش های کاری مدنظر دانش آموزان طراحی شده است. مدیران 
و برنامه ریزان اصلی مدرسه با استفاده از امکان فوق، عالوه بر ارائۀ کارنامۀ شخصیت شناسی به 
دانش آموزان و اولیای ایشان، با در اختیار داشتن خروجی های آماری و مدیریتی، مسیر تحصیلی 
ارائۀ  امکان  سامانه  این  در  می   کنند.  را    ترسیم  دانش آموز  هر  فردی  روحیات  با  منطبق  کامالً 
دارد. همچنین  و کادر مدرسه وجود  اولیا  به  در کالس  دانش آموز  با روحیۀ  مرتبط  رشته های 
معرفی رشته ها برای دانش آموزان و والدین آن   ها گویاست و رهنامۀ خروجی های آماری و مدیریتی 
مربوط به هر دانش آموز مشخص است؛ که همۀ این امکانات نشان   دهندۀ مطلوب بودن استفاده 

از سامانه های الکترونیکی در مدارس است.
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تکنولوژی  دکتری  دانشجویان  دیدگاه  از  داد  نشان  پژوهش حاضر  نتایج  باتوجه   به سؤال سوم 
آموزشی وضعیت سامانه های الکترونیکی مدیریت یکپارچۀ مدارس از لحاظ ارتباطات معلمان با 
دانش آموزان و والدین آنان در سطح مطلوبی است. این یافته با نتایج پژوهش های افضل خانی 
و قدس )1390( همسوست. در تبیین این یافته می توان گفت در این سامانه هریک از مخاطبان 
دارای  مدرسه  مدیریت  و  پرسنل  دانش آموزان،  اولیای  مدرسان،  دانش آموزان،  از  اعم  سیستم 
دریچۀ ارتباطات منحصر به    خود هستند. هریک از مخاطبان امکان ارسال پیام به سایر مخاطبان 
را دارند. همچنین مخاطبان می توانند به همراه ارسال پیام، فایل هایی را به پیوست پیام خود 
ارسال کنند. در این سامانه امکان ارسال و پاسخ گویی به پیام ها به   وسیلۀ مدرسان برای اولیا، 
دانش آموزان و کادر مدرسه، امکان ارسال و پاسخ پیام از کادر مدرسه برای اولیا و دانش آموزان 
و مدرسان، امکان استفاده این سامانه در دفتر کالسی مدرسان، امکان نمایش پیام های رسیده 
برای هر کاربر سیستم، امکان ارتباط بین کادر مدرسه از مسیر این سامانه، امکان اضافه کردن 
فایل ضمیمه به پیام ها وجود دارد که همۀ این امکانات بیان   کنندۀ مطلوب بودن استفاده از سامانۀ 

الکترونیکی مدیریت یکپارچه در امر آموزش است.

باتوجه   به سؤال چهارم نتایج پژوهش حاضر نشان داد از دیدگاه دانشجویان دکتری تکنولوژی 
کالس  دفتر  لحاظ  از  مدارس  یکپارچۀ  مدیریت  الکترونیکی  سامانه های  وضعیت  آموزشی 
هوشمند در سطح مطلوبی است. این یافته با نتایج پژوهش های افضل خانی و قدس )1390( 
همسوست. در این سامانه کلیۀ کارهایی که مدرس در دفتر کالسی خود به   صورت دستی انجام 
می دهد، می تواند به   صورت مکانیزه در سیستم ثبت کند. همچنین امکان عالمت گذاری و اضافه 
کردن محتوا در کتاب های درسی برگ   زن برای معلم و دانش آموزان امکان پذیر است. در این 
سامانه امکان حضور و غیاب، ارائۀ تکلیف و آزمون و ثبت آن در دفتر کالس، امکان استفاده 
از چند سانه های آموزشی در هنگام تدریس برای معلم و دانش آموزان و ارائۀ نمرات و کارنامۀ 
دانش آموزان به اولیا آنان به   صورت هوشمند وجود دارد؛ که همۀ این امکانات بیان   کنندۀ مطلوب 

بودن استفاده از سامانه مورد نظر از لحاظ دفتر کالسی هوشمند در امر آموزش است.

باتوجه   به سؤال چهارم نتایج پژوهش حاضر نشان داد از دیدگاه دانشجویان دکتری تکنولوژی 
تابلوی اعالنات  از لحاظ  الکترونیکی مدیریت یکپارچۀ مدارس  آموزشی وضعیت سامانه های 
همکاران  و  مهاجران  پژوهش های  نتایج  با  حاصل  یافتۀ  است.  مطلوبی  سطح  در  هوشمند 
)1392( همسوست. در تبیین این یافته می توان گفت مدرسه در این سامانه می تواند با قراردادن 
یک تلویزیون ال سی دی در راهروی ورودی مدرسه، کلیۀ اطالع رسانی های خود را به کمک این 
صفحه   نمایش انجام دهد؛ اطالعاتی مانند )اخبارها، مناسبت ها، دانش آموزان برتر، نفرات اول 
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آزمون ها، تولد دانش آموزان، روزنامه   دیواری های دیجیتالی ساخته   شدۀ دانش آموزان و... . 

در سامانه های الکترونیکی امکان نمایش افتخارات و موفقیت های مدرسه )قبولی های کنکور، 
المپیاد ها، علمی آموزشی، فرهنگی هنری، ورزشی، اخبار و اطالعیه های مدرسه، دانش آموزان 
برتر در درس ها و موضوعات مختلف مدرسه، امکان معرفی کتاب ها به دست مسئول کتابخانه 
)کتاب هفته، جدیدترین کتاب   ها، پرخوانده ترین کتاب ها(، امکان پخش انواع اذان و قرآن برای 
دانش آموزان، مناسبت های مذهبی و فرهنگی و همچنین عکس های روزانه و هفتگی وجود دارد. 
همۀ این امکانات گویای مطلوب بودن استفاده از سامانۀ مدنظر از لحاظ دفتر کالسی هوشمند 

در امر آموزش است.

و  آموزشی  ارتقای کیفیت  برای  امکاناتی  مدارس هوشمند  در  نوین  فناوری های  به   طور کلی 
دسترسی به فرصت های آموزش و یادگیری برای تمام افراد و ارتقای سطح علمی و مهارت های 
معلمان، والدین و افراد جامعه فراهم می کنند. در این مدارس مدیریت مدرسه بیشترین زمان 
خود را به برنامه ریزی بلندمدت و تعیین استراتژی های مدرسه اختصاص می دهد و امور روزمره 
وقت کمتری از وی تلف می کند و گزارش های مدیریتی در مدارس هوشمند از دقت بیشتری 
برخوردار است؛ زیرا به کمک سیستم هایی تهیه شده اند که کلیۀ تغییرات اطالعاتی در مدرسه را 
ثبت می   کنند و از پشتیبانی از سیستم های رایانه برخوردارند. کارشناسان و مدیران مدرسه تنها 
وارد یک سیستم رایانه ای می شوند و از طریق همین سیستم کلیۀ فعالیت های روزانۀ خود را انجام 

می دهند و داده های الزم را به دست می آورند.

ازجمله محدودیت های پژوهش حاضر می توان به جامعۀ پژوهشی، قلمروی مکانی و زمانی 
طباطبایی  عالمه  دانشگاه  آموزشی  تکنولوژی  دکتری  دانشجویان  تنها  به   طوری که  اشاره کرد؛ 
از کنترل  از دیگر محدویت های خارج  بودند.  در دامنۀ زمانی 96-97 محور اصلی پژوهش 
ناتوانی در کنترل متغیر هایی چون هوش، اطالعات دانشجویان و طبقۀ  به  پژوهشگر می توان 
اجتماعی و فرهنگی آنان اشاره کرد. بر طبق یافته های پژوهش پیشنهاد می شود معلمان نسبت به 
بروز خالقیت و ارائۀ ایده های نو در حوزۀ مدیریت یکپارچۀ مدارس تشویق شوند؛ در خصوص 
امور آموزشی و    تربیتی دانش آموزان به   صورت الکترونیکی ارتباط و تعامل مؤثر با اولیای آنان شکل 
گیرد؛ از نظرها و توانمندی های متخّصصان فناوری درزمینۀ های الکترونیکی مدیریت یکپارچۀ 
مدارس استفاده شود و درنهایت برای برخورداری دبیران و پرسنل فناوری اطالعات و ارتباطات 
مدارس از تخّصص های الزم و اطالعات جدید برای استفاده از سامانه های الکترونیکی مدیریت 

یکپارچۀ مدارس تمهیدات مفید و الزم اتخاذ شود. 

استقرار  اعتباِر  تأمین  راهبردهای  بررسی  برای  می شود  پیشنهاد  پژوهشگران  به  همچنین 
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اولیا و  انگیزه در معلمان، دانش آموزان و  ایجاد  بررسی راهبردهای  آموزشی و  نرم افزارهای  و 
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چکیده

این پژوهش با هدف بررسی نقش ساختار توانمندساز مدارس  و جو روانشناختی محیط کار بر خوش بینی 
شغلی معلمان صورت گرفت. روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی می باشد. جامعه پژوهش 
شامل کلیه معلمان شهرستان کوهدشت )345 نفر( می باشد که درسال تحصیلی 1396-1395 مشغول 
به تدریس می باشند. نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران بالغ بر 185 نفر از معلمان )99 نفر معلم 
مرد و 86 نفر معلم زن( از طریق روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبتی انتخاب و مورد بررسی قرار 
گرفت. پرسشنامه هایی که برای تحقیق حاضر مورد استفاده قرار گرفتند، پرسشنامه خوشبینی شغلی 
روتینگهاوس و همکاران )2005(، پرسشنامه ساختار توانمندساز مدارس هوی و سویتلند )2000( و 
پرسشنامه جو روانشناختی کوییز و دکوتیز )1991( بود. بررسی پایایی از طریق آلفای کرونباخ صورت 
گرفت که میزان پایایی برای پرسشنامه ای ساختار توانمندساز مدارس ، جو روانشناختی محیط کار و 
نیز به روش روایی صوری و  به ترتیب 0/82، 0/77 و 0/78 به دست آمد. روایی  خوش بینی شغلی 
محتوایی از طریق نظرات متخصصین مورد تأیید قرار گرفت. برای تحلیل داده ها از ضریب همبستگی 
پیرسون و رگرسیون چندگانه به روش گام به گام استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که بین ساختار 
توانمندساز مدارس و جو روانشناختی محیط کار با خوش بینی شغلی معلمان رابطه مثبت و معنی داری 
وجود دارد )p>0/01( که ضریب همبستگی چندگانه آن ها به ترتیب برابر با 0/51 و 0/78 به دست آمد. 
همچنین نتایج رگرسیون گام به گام نیز نشان داد ساختار توانمندساز مدارس و جو روانشناختی محیط کار 
نقش معناداری در پیش بینی خوش بینی شغلی معلمان ایفا می کند و ضریب تأثیر استاندارد آن ها به ترتیب 
ارتقاء خوش بینی  به منظور  بنابراین  با )β=0/71( و )β=0/12( در سطح P< 0/05 دیده شد.  برابر 
معلمان نسبت به شغل خود، راهکارهای توانمندسازی معلمان و نیز بسترسازی محیط کار آرامش بخش 

در دستور کار مدیران مربوطه قرار گیرد. 

واژگان کلیدی: ساختار توانمندساز مدارس، جو روانشناختی محیط کار، خوش بینی شغلی معلمان.
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مقدمه

در طی دهه های اخیر بیشتر تالش متخصصان بر نواقص و کمبودها و رفع ناتوانی ها متمرکز 
بوده است و این تمرکز سنتی روانشناسی بر آسیب شناسی و بیماری ها با تغییرات بوجود آمده 
در روان شناسی در سالهای اخیر کاهش یافته است و رویکرد جدیدی در دهه اخیر تحت عنوان 
روانشناسی مثبت مورد توجه روان شناسان قرار گرفت که بر افزایش شادی و سالمتی و مطالعه 
علمی در مورد نقش نیرومندیهای شخصی و سامانه های اجتماعی مثبت در ارتقای سالمت بهینه 
تأکید دارد )حسین زاده مهدوی، 1387(. روانشناسی مثبت بعنوان علم تجارب ذهنی مثبت که بر 
رفاه، رضایت، خشنودی، امید، خوشبینی و شادی تمرکز می کند، تعریف می شود )لو1، وانگ2، 

لو، دو3، باکر4، 2014(.

خوش بینی یکی از شاخص های روانشناسی مثبت گرا است که با داشتن استناد مثبت درباره 
و  تأثیرات  از  یکی   .)2006 لوتانز5،  و  )جنسن  می شود  تعریف  آینده  و  حال  موفقیت های 
نقش های مهم خوش بینی تأثیری است که بر سالمت روانی افراد می گذارد و زندگی انسان را از 
نظر روانی، جسمانی و اجتماعی تحت الشعاع قرار می دهد )وانگ، های، کالرک و میناهم6، 
2014(. لوتانز پیشگام رفتار سازمانی مثبت گرا است؛ وی کاربرد مثبت گرایی در محیط کار 
تا مدیریت نقاط ضعف  توانمندی های کارکنان می دید  بیشتر در راستای توجه و تقویت  را 
آنها )کوویک، کوپر، گیبز، لیتل و نلسون7، 2010(. لوتانز رفتار سازمانی مثبت گرا را به عنوان 
مطالعه و کاربرد مثبت گرایی در توانمندیهای منابع انسانی و ظرفیت های روانشناسی آنها تعریف 
کرده بیان می نماید که باید شامل سازه هایی باشد که قابل اندازه گیری و توسعه بوده و برای 
بهبود عملکرد به کار بسته شوند )رحیمی، عریضی، نامداری، نوری،1391(. کارکنان خوش بین 
به عنوان منابع انسانی محسوب می شوند که عملکرد سازمانی را ارتقا می دهند و باعث موفقیت 

سازمان می شوند )اسماکویسکی، ایوانز، کاتر و وبر2014،8(. 

تعیین کننده مهمی  اثر  بین معلمان  این است که پیچیدگی تفکر دتریس در  بر  اغلب فرض 
)دوردن9،  دارد  آموزان  دانش  یادگیری  کیفیت  بر  بنابراین  و  تدریس  راهبرد  انواع  انتخاب  بر 
2019(. خوش بینی شغلی نقش مهمی را در رفتارهای تعیین هدف، تدوین طرح مسیر شغلی 
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و موفقیت در نقش معلمی را قم می زند )تیلور1 و همکاران، 2019(. سلیگمن و همکارانش 
توافق دارند که یک شخص خوش بین کسی است با سبک تبیین خوشبینانه؛ به این معنی که آنها 
وقتی مشکالت و شکستها را توضیح می دهند به دالیل بیرونی، موقتی و خاص استناد می کنند  
ثابت و کلی توضیح می دهد گفته  با دالیل درونی،  را  اتفاقات مثبت  شخصی که موفقیتها و 
می شود که سبک تبیین خوشبینانه دارد )اسمیت، رویز، کاندیف، بارون و نیلی مور2 ،2013(. 
مطالعات نشان می دهد که سبک تبیین خوشبینانه منجر به موفقیت در حوزه هایی مثل عملکرد 
فروش، تعلیم و تربیت و ورزش می شود )کالبی و شیفرن2013،3( افراد خوشبین نسبت به 
افراد بدبین به موفقیت بیشتر گرایش دارند؛ به این اعتقاد دارند که شکست یک مانع موقتی 
است، عملکرد بهتر در مدرسه و سالمتی بیشتر و تجهیزات بهتر برای اجتناب از افسردگی دارند 
)فلدمن و کوبوتا4، 2015(. اما سوال اساسی که در این مورد وجود دارد این است که چه عامل 
یا عاملهایی در ایجاد خوش بینی دخیل هستند. یکی از این عوامل ساختار توانمندساز مدارس 
می باشد. میرکمالی، نارنجی ثانی، اعالمی و یوزباشی )1394( در تحقیقی نشان دادند هر چه 
شغلی  خوش بینی  فرهنگ  بگیرد،  قرار  باالتری  سطح  در  ابتدایی  مدارس  توانمندساز  ساختار 
معلمان نیز افزایش خواهد یافت. همچنین نتایج یافته های عباسیان و حیدرزاده )1393( نشان 

داد ساختار توانمندساز مدارس  با خوشبینی شغلی معلمان رابطه دارد.

پرورش حس همکاری،  به  آموزشی  رهبران  از درک  عبارتست  مدارس  توانمندساز  ساختار 
پذیری  انعطاف  به  نیز می توان  آن  مزایای  از  و  باشد؛  میان همکاران می  در  اعتماد  و  نوآوری 
و افزایش مهارتهای حل مساله می شود )هوی و اسویتلند2001،5(. از نظر سایندن، هوی و 
اسویتلند6 )2004( ساختار توانمندساز مدارس در حالیکه معلمان و مدیران مسئولیتهای مجزای 
خود را انجام می دهند، به اثربخشی و انجام فعالیتهای مدرسه کمک می کند. در ساختار توانمند 
مدیران و معلمان تحت نظارت مرزهای مشخص شده همکاری دارند و در همین حال نقشهای 
متمایز خود را نیز ایفا می کنند. همینطور قوانین و مقررات به جای اینکه وقوع خطا را محدود 
کنند، راهنمایی های انعطاف پذیری برای حل مشکل هستند )سایندن و هوی، 2011(. بنابراین 
رفتار معلمان به دقت مدیریت شده و به سختی کنترل می شود. هم سلسله مراتب و هم قوانین 
برای کنترل به طور یکسان استفاده می شوند. این ساختار برای اطمینان از این مسئله به کار گرفته 
می شود که معلمان دارای نقص، مشکل و بی مسئولیت دقیقًا کاری را انجام دهند که مدیران 

گفته اند )هوی ،2003(.
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میشل، مندیوال، شوماخر و لووری1 )2016( در مطالعات خود با عنوان ساختار توانمندساز 
مدارس به این نتیجه دست یافتند که ساختار توانمندساز مدرسه می تواند عملکرد معلمان را 
برای  بیشتر  افزایش فرصت  توانمندسازی معلمان موجب رشد حرفه ای  بهبود  بینی کند.  پیش 
تصمیم گیری می شود )اوزر و دونمز2013،2(. از جنبۀ انگیزشی، توماس و تایمون دریافتند که 
ساختار توانمندساز مدرسه با فراهم آوردن آزادی عمل برای کارکنان، انگیزۀ الزم برای بهبود 

عملکرد را در آنها بوجود می آورد )میشل، مندیوال، شوماخر و لووری، 2016(. 

عامل مهم دیگر در ارتباط با خوش بینی شغلی معلمان اشاره به جوروانشناختی محیط کاری 
دارد )مژگان کشاورز، 1392(. جو روانشناختی، آگاهی از امنیت و دسترس پذیری را ارتقا می 
با آن محیط  لنزی است که کارکنان  را در نقش های کاری ترغیب می کند.  دهد و معناداری 
می کنند  تفسیر  و  درک  محیطی  های  سرنخ  فیزیکی  و  اجتماعی  ساختار  به  نسبت  را  کاری 
)لی2015،3(. محیط شغلی به صورت های مختلف می تواند عملکرد شغلی را تحت تأثیر قرار 
دهد )کاتاریا، گارگ و راستگی4، 2019(. محیط می تواند اثر مثبت یا منفی برانگیزش کارکنان 
داشته باشد، که این مسأله به افزایش یا کاهش تالش کارکنان منجر می گردد و همچنین محیط 
می تواند به نحوی ساختارمند شود که عملکرد را تسهیل کند و این تسهیل از طریق فراهم نمودن 
زمینه برای سهولت انجام عملکرد تحقق پیدا کند، یا می تواند موانعی ایجاد کند که با عملکرد 
از  تداخل پیدا کند )کاتاریا، گارگ و راستگی، 2013(. یک مطالعه نشان می دهد که بعضی 
چیزهای ساده مانند اجازه دادن به کارکنان به گوش دادن به موسیقی ، عملکرد شغلی را بهبود 
می بخشد چون موسیقی تنش را کاهش می دهد )الدهام، کامینگز، میچل، اشمیت و زوا5 به نقل 
از نواصر، 1387(. براساس نظر رولینسون6 و همکاران )به نقل از سلیمی،1387(، شش عامل 
مهم در شرایط فیزیکی كار ممکن است بر سطح رضایت شغلی و عملکرد كاركنان اثر گذارد: 

1-مکان، 2-امکانات رفاهی، 3-نوبت کاری، 4-ایمنی، 5-فناوری و 6-ازدحام.

پرداخته اند  افراد  روی کارایی  بر  محیط کار  روانشناختی  جو  نقش  به  متعدی  تحقیقات 
وایوکس8،  2013؛  راستگی،  و  2014؛ کاتاریا، گارگ  سرن7،  و  پینک  یی،  )سلیمی،1387؛ 
جو  و  شغلی  بینی  خوش  عنوان  با  تحقیقی که  در   )2015( وایوکس  مثال  برای   .)2015
اثربخشی مدرسه انجام شد،  روانشناختی به عنوان پیش بینی کننده های موفقیت تحصیلی و 
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نتایج نشان داد که خوش بینی شغلی و جو سازمانی، موفقیت تحصیلی و اثربخشی مدرسه را 
به طور معنی داری پیش بینی می کنند. طبق جستجوی نویسندگان مقاله حاضر از مبانی نظری و 
پژوهشی هیچ گونه مطالعه ای مبنی بر اینکه دو متغیر پیش بین ساختار توانمندساز مدارس و جو 
روان شناختی رابطه قوی معنی داری با هم داشته باشند، پیدا نشد. به این دلیل این دو متغیر به 
عنوان متغیرهای مستقل از هم وارد تحلیل شدند. بنابراین با توجه به مطالب مذکور این پژوهش 
روانشناختی  و جو  مدارس  توانمندساز  آیا ساختار  است که  این سوال  به  پاسخگویی  درصدد 

محیط کار بر خوش بینی شغلی معلمان مدارس تاثیر دارد؟

مدل مفهومی پژوهش

مواد و روش

وابسته  متغیر  پژوهش  این  در  باشد.  می  همبستگی  نوع  از  و  توصیفی  حاضر  تحقیق  روش 
)مالك(: خوش بینی شغلی معلمان. متغیرهای مستقل )پیش بین(: ساختار توانمندساز مدارس  
شهرستان  معلمان  شامل کلیه  حاضر  پژوهش  جامعه  می باشد.  محیط کار  روانشناختی  جو  و 
کوهدشت می باشد که درسال تحصیلی 1396-1395 مشغول به تدریس بوده که تعداد آن ها 
354 نفر است. که از این تعداد 189 نفر مرد و 165 نفر زن می باشد. نمونه آماری در این 
پژوهش با استفاده از فرمول کوکران بالغ بر 185 نفر از معلمان)99 نفر معلم مرد و 86 نفر 
معلم زن( می باشد که از طریق روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبتی انتخاب شدند. و به 

پرسشنامه های زیر پاسخ دادند:

   پرسشنامه خوش بینی شغلی: برای اندازه گیری خوش بینی شغلی معلمان از پرسشنامه روتین 
گاوس و همکاران )2005( استفاده شد )آغاز و طریقیان، 1394(. این پرسشنامه از 7 گویه 
تشکیل شده است که بر اساس مقیاس لیکرت از یک )خیلی کم( تا پنج )خیلی زیاد( تنظیم 

ساختار توانمند

خوش بینی

جو روانشناختی
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شده است. این ابزار در تحقیقات متعددی روایی و پایایی آن در حد مطلوبی گزارش شده است 
)آغاز و طریقیان، 1394(. در تحقیق حاضر نیز میزان آلفای کرونباخ این ابزار نیز 0/78 بدست 

آمد که نشان دهنده  قابلیت مناسب آن در سنجش متغیر مورد نظر می باشد.

پرسشنامه ساختار توانمندساز مدارس: پرسشنامه ساختار توانمند ساز توسط هوی و سویتلند 
)2001( ساخته شده است. این پرسشنامه دارای 12 سؤال و بر اساس مقیاس لیکرت ساخته 
شده است و ساختار مدرسه را در پیوستاری از توانمند تا مانع ترسیم می نماید.  هرچه نمره ی 
حاصل از پرسشنامه باالترباشد، نشان دهنده ی این است که ساختار مدرسه توانمندتر و هر چه 
نمره ی حاصل ازپرسشنامه کمتر باشد نشان دهنده ی مانع بودن ساختار مدرسه است ) هوی و 

سویتلند، 2001(. در تحقیق حاضر آلفای کرونباخ این ابزار 0/82 بدست آمد.

جو روانشناختی محیط کار: پرسشنامه جو روانشناختی مورداستفاده در این پژوهش توسط کوییز 
و دکوتیز )1991( تدوین شده است و توسط مرادی و نعامی )1386( ترجمه و مورداستفاده 
قرارگرفته است )به نقل از گرایی گراوند، قاسم زاده، مهدیون، 1396(. این پرسشنامه دارای 
هشت خرده مقیاس استقالل، انسجام، فشار، حمایت، قدردانی، انصاف و نوآوری می باشد که 
مجموعه ماده های مربوط به این هشت خرده مقیاس در 40 عبارت تنظیم شده است. هر ماده 
دارای یک پاسخ پنج درجه ای )کاماًل مخالفم تا کاماًل موافقم( می باشد. تعداد ماده ها برای هر 
خرده مقیاس ها 5 ماده می باشد. نحوه پاسخگویی به سؤاالت این پرسشنامه به این ترتیب است 
که آزمودنی پاسخ موردنظر خود را از میان گزینه های مختلف یک پیوستار پنج درجه ای از نوع 
مقیاس لیکرت)کاماًل مخالفم، مخالفم، نظری ندارم، موافقم و کاماًل موافقم( انتخاب می کند. 
این پرسشنامه در پژوهش های مختلفی به کار گرفته شده است و ابزار مناسبی جهت سنجش 
جو روانشناختی حاکم بر سازمان میباشد.کوییز و دکوتیز)1991( برای تعیین پایایی پرسشنامه 
و جهت محاسبه همبستگی نمره هر سؤال با نمره کل آزمون، از روش آلفای کرانباخ را به کار 
بردند. نتایج حاصل از این محاسبات رضایت بخش بودند. ضرایب آلفای کرانباخ گزارش شده 
برای هر خرده مقیاس دامنه ای بین 0/80 تا 0/89 داشتند،  همچنین ضرایب همبستگی بین 
نمره کل آزمون از 0/39 تا 79/ متغیر بودند )به نقل از گرایی گراوند، قاسم زاده، مهدیون، 

1396(. در تحقیق حاضر آلفای کرونباخ کل این ابزار 0/77 بدست آمد.

یافته های پژوهش

با توجه به این که بخش نخست پرسشنامه مربوط به اطالعات مشخصات تکمیل کننده پرسشنامه 
است، در این ارتباط توزیع فراوانی متغیرهای جمعیت شناختی معلمان بر حسب جنسیت، 99 
افراد  نظر سطح تحصیالت  از  بودند.  زن  نفر )46/5 درصد(  و 86  مرد  نفر)53/5 درصد( 
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شرکت کننده، 21 نفر )11/4 درصد( فوق دیپلم، 121 نفر)65/4 درصد( کارشناسی،37 نفر 
)20 درصد( کارشناسی ارشد و 6 نفر )3/2 درصد( دارای تحصیالت دکتری بودند. همچنین 
از لحاظ میزان سابقه شغلی، 28 نفر)15/1 درصد( زیر 5 سال، 43 نفر )23/2 درصد( بین 5 
تا 10 سال، 78 نفر)42/2 درصد( بین 10 تا 15 سال و 36 نفر)19/5 درصد( نیز باالتر از 

15 سال سابقه شغلی داشتند.

جدول شماره 1. میانگین، انحراف معیار متغیرهای پژوهشی

انحراف معیارمیانگینمتغیرها

3/060/341ساختار توانمندساز مدارس 

3/950/407خوش بینی شغلی

مولفه های جو روانشناختی 
محیط کار

3/450/498استقالل

3/250/461انسجام

3/050/455اعتماد

3/200/466فشار

3/340/42حمایت

3/060/485قدردانی

3/270/415انصاف

3/480/404نوآوری

3/270/252جو روانشناختی محیط کار

 
جدول شماره 1، میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهشی را نشان می دهد. طبق نتایج 
فوق، میانگین و انحراف معیار ساختار توانمندساز مدارس  به ترتیب 3/06± 0/341، میانگین 
و انحراف معیار جو روانشناختی 3/27± 0/252 و میانگین و انحراف معیار خوش بینی شغلی 
استقالل،  مولفه  روانشناختی محیط کار،  مولفه های جو  میانگین  باشد.  می   0/407 ±3/95
انسجام، اعتماد، فشار، حمایت، قدردانی، انصاف و نوآوری به ترتیب 3/45، 3/25، 3/05، 

3/20، 3/34، 3/06، 3/27 و 3/48 می باشد.

فرمول ضریب همبستگی چندگانه
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جدول شماره 2. همبستگی بین متغیرهای پژوهش

خوش بینی شغلی جو روانشناختی ساختار توانمندساز 

10/630/514ساختار توانمندساز مدارس 

10/787جو روانشناختی محیط کار

1خوش بینی شغلی 

جهت پاسخ دادن به فرضیه پژوهشی از تحلیل رگرسیون چندگانه به روش گام به گام استفاده 
شد که نتایج این تحلیل در جدول شماره 3 و 4 نشان داده شده است.

جدول 3: خالصه مدل پیش بینی خوش بینی شغلی معلمان براساس متغیرهای ساختار توانمندساز و جو روانشناختی 

مجموع مدل
مجذورات

ضریب 
همبستگی 

چندگانه

مجذور ضریب 
همبستگی 

چندگانه

df میانگین
مجذورات

F سطح معنی
داری

رگرسیون 1
خطا
 کل

 8/07
 22/51
30/58

0/5140/264
 1
183
184

8/07
0/12365/6320/001

رگرسیون 2
خطا
 کل

18/93
11/65
30/58

0/7870/619
2

182
184

9/465
0/064147/8200/001

طبق نتایج فوق، مقدار آماره F برای بررسی تاثیر ساختار توانمند مدارس و جو روانشناختی 
محیط کار در پیش بینی خوش بینی شغلی در سطح معناداری 0p/001 >   می باشد. همچنین 
طبق مدل 3 و به منظور تعیین سهم مشترک متغیرهای ساختار توانمند مدارس و جو روانشناختی 
محیط کار در پیش بینی خوش بینی شغلی ، 61/9 درصد از واریانس خوش بینی شغلی توسط 

متغیرهای پیش بین تبیین می شود.

جدول شماره 4. نتایج ضرایب رگرسیون برای پیش بینی خوش بینی شغلی معلمان براساس متغیرهای ساختار 
توانمندساز و جو  

ضرایب ضرایب استاندارد نشدهمتغیرهای پیش بین
استاندارد شده

tسطح معنی داری

Bخطای معیارBeta)بتا(

0/3070/2461/2480/214مقدار ثابت

0/2010/0880/1242/270/024جو روانشناختی محیط کار

0/850/0650/71213/020/001ساختار توانمندساز مدارس 
متغیر مالک: خوش بینی شغلی



69 نقش ساختار توانمندساز مدارس و ....

با توجه به نتایج جدول شماره 4، تاثیر متغیر جو روانشناختی محیط کار بر روی خوش بینی 
شغلی معنادار می باشد)t = 2/27 و p >0/05(. همچنین تاثیر ساختار توانمندساز مدارس  بر 
روی خوش بینی شغلی نیز معنی دار می باشد)t = 13/02 و p >0/01(. ضریب رگرسیون جو 
روانشناختی محیط کار )β = 0/124( و ساختار توانمندساز مدارس  )β = 0/712( بر روی 
خوش بینی شغلی با توجه به مقدار آزمون t معنادار است و نشان می دهد که جو روانشناختی 
محیط کار و ساختار توانمندساز مدارس  می توانند خوش بینی شغلی را به طور مثبت پیش بینی 

نماید. 
جدول  شماره 5. خالصه مدل پیش بینی خوش بینی شغلی معلمان براساس متغیرهای ساختار توانمندساز مدارس  و 

جو روانشناختی محیط کار

سطح معنی داریFمیانگین مجذوراتdfمجموع مجذوراتمدل

رگرسیون 1
خطا
 کل

8/07
30/58 22/51

1
183
184

8/07
0/123

65/6320/001

رگرسیون 2
خطا
 کل

18/93
11/65
30/58

2
182
184

9/465
0/064

147/8200/001

نتایج جدول شماره 5، سهم اختصاصی)مطابق مدل 1( و همچنین سهم مشترک )مدل 2( 
متغیرهای پیش بین ساختار توانمندساز مدارس و جو روانشناختی محیط کار را در پیش بینی 
بررسی  برای   F آماره نتایج فوق، مقدار  نشان می دهد. طبق  بینی شغلی  متغیر مالک خوش 
تاثیر ساختار توانمندساز مدارس و جو روانشناختی محیط کار در پیش بینی خوش بینی شغلی 
در سطح معناداری p> 0/001 می باشد. همچنین طبق مدل 2 و به منظور تعیین سهم مشترک 
متغیرهای ساختار توانمندساز مدارس و جو روانشناختی محیط کار در پیش بینی خوش بینی 
شغلی، 61/9 درصد از واریانس خوش بینی شغلی توسط متغیرهای پیش بین تبیین می شود.

بحث و نتیجه گیری

یافته های این پژوهش، حاكی از آن بود که ساختار توانمند و جو روانشناختی محیط کار تاثیر 
یافته های  با  پژوهش  این  یافته های  رو  این  از  داشتند.  معلمان  شغلی  بر خوش بینی  معناداری 
 ،)1393( حیدرزاده  و  عباسیان   ،)1394( یوزباشی  و  اعالمی  ثانی،  نارنجی  میرکمالی، 
رحیمی، عریضی سامانی، نوری و نامداری )1391(، اقبال، احمد و جاوید )2013(، یی، پینک 
و سرن )2014(، کاتاریا، گارگ و راستگی )2013(، لی )2015(، سایندن و هوی)2011( و 
میشل، مندیوال، شوماخر و لووری )2016( همسو می باشد. برای مثال در تحقیق میرکمالی، 
نارنجی ثانی، اعالمی و یوزباشی )1394( نتایج نشان داد که هر چه ساختار توانمندساز مدارس 
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ابتدایی در سطح باالتری قرار بگیرد، فرهنگ خوشبینی شغلی معلمان نیز افزایش خواهد یافت. 
همچنین نتایج یافته های عباسیان و حیدرزاده )1393( نشان داد که ، هر ساختار توانمندساز 
مدارس  افزایش یابد خوشبینی شغلی معلمان نیز افزایش خواهد یافت که این موجب پیشرفت 

تحصیلی دانش آموزان خواهد شد.

در تبین یافته پژوهشی می توان گفت که خوشبینی نسبت به شغل به عنوان جزیی از انطباق 
پذیری با مسیر پیشرفت شغلی  مفهوم سازی می شود. انطباق پذیری با مسیر پیشرفت شغلی به 
مجموعهای از نگرشها، مهارتها، و رفتارهایی اشاره دارد که افراد برای وفق دادن خود با کاری که 
مناسب آنهاست اتخاذ می کنند.این مفهوم، یک ساختار چند بعدی است که جنبه های گوناگونی 
را با توجه به شخصیت، انگیزه، آمادگی، نقاط قوت، رفتارها و نگرشهای کارکنان دربرمی گیرد. 
)ساویکاس، 2002(. با وجود آنکه مفهوم خوشبینی نسبت به مسیر پیشرفت شغلی، در سالهای 
اخیر توجهات زیادی را به خود جلب کرده است و در برخی پژوهشها به مزایای آن اشاره شده 
است، در اشاره به خوشبینی شغلی معلمان می توان گفت که بر اساس نتیجه پژهش حاظر مبنی 
بر این که ساختار توانمندساز مدارس  نقش بسزایی در افزایش خوشبینی شغلی معلمان دارد، 
بنابراین همه دست اندر کاران تعلیم و تربیت بایستی توجه کامل به ساختار توانمندساز مدارس  
داشته باشند، چرا که ساختار توانمند می تواند در خوش بینی معلمان و به دنبال آن تحقق هدف 
اصلی تعلیم و تربیت یعنی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان منجر شود)عباسیان و حیدرزاده، 

 .)1393

همچنین به استناد تحقیق لی )2015( می توان گفت سالمت روانشـناختی محـیط كار موجب 
افزایش بهره وری در همۀ سطوح سازمان می گـردد، زیرا وجود سالمت روانشناختی محـیط كـار 
موجـب افـزایش سطح سالمت روانی و آسـایش كاركنـان مـی گـردد و در این صورت آنها تالش 
گستردهای برای انجام وظـایف بـه بهتـرین نحو صورت می دهند. همچنین هـدایت تخصـصهـا 
زمینه،  این  در  الزم  فرصـتهـای  دادن  و  شغلی  ارتقای  برای  مناسب  امکانات  فـراهم كردن  و 
موجب شکوفایی استعدادها خواهـد شـد و سازمان هایی كه از سالمت كافی برخوردار باشند، 
معمـواًل این موارد در آنها به خوبی قابل مشاهده و ملموس است و بر همین اساس روند رو به 
رشد سازمان نیز ادامه خواهد یافت. بنابراین برای تقویت و افزایش سطح تعهد سـازمانی كلـی 
كاركنـان در درون نظامهای سازمانی، وجـود جایگـاه اجتمـاعی ارزشـمند، چشم انداز و اهداف 
بیرونی روشن و صریح ضروری است. بـه معنای دیگر وقتی سازمانی بـه كاركنـان خـود ارزش و 
احتـرام اجتماعی الزم را می گذارد و در عین حال اهدافی بیرونـی، امـا واقع بینانه برای كاركنان 
آنها را باال می برد. دلیل این امر آن اسـت كـه تعهـد  فراهم می كند، در اولین گام میزان تعهد 
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شـکلی از تعلق عاطفی به سازمان است كه با وجود احترام و زمینۀ رشـد، این حالت عاطفی 
مثبت تقویت می شود. به نظـر مـی رسـد كـه وقتی حالت عاطفی تعهد از میان برداشته می شـود، 
بسـیاری از پیوندهای میان مؤلفه های سالمت روانشناختی محـیط كـار بـا تعهد سازمانی نیز از 
میان برداشته می شود. بنابراین می توان گفت که جو روانشناختی محیط کار معلمان تاثیر بسزایی 

در خشنودی و خوشبینی شغلی آنان می گذارد )حسین زاده مهدوی، 1387(.

این پژوهش محدودیت هایی وجود داشت که از جمله ی آن ها می توان به خودگزارشــی  در 
بــودن ابزارهــا، محدود بودن جمعیت مـورد بررسـی بـه معلمان مدارس کوهدشت و در دسترس 
یافته  به  توجه  با  همچنین  اشاره کرد.  ها  دانشگاه  دیگر  و  داک  ایران  در  منابع  بعضی  نبودن 
پژوهشی یک و به منظور ارتقای خوش بینی شغلی معلمان، ضروری است که آموزشی در مورد 
شناخت جو روانشناختی و اثرات آن به مدیران و معلمان داده شود تا آنها با کسب اطالعات و 
بینش کافی در جهت ارتقای خوشبینی شغلی گام بردارند. پیشنهاد می شود برای افزایش خوش 
بینی شغلی کارکنان در جهت رشد و تقویت جو روانشناختی محیط کار و مولفه های آن یعنی 
استقالل، حمایت، انسجام و نوآوری کار و تالش نمایند. همچنین  پیشنهاد می شود که سازمانها 
و مدیران با جو روانشناختی محیط کار و ساختار توانمند آشنا شده تا بتوانند در محیطی مناسب 

همراه با خوشبینی شغلی را در نیروی انسانی خود ایجاد کنند.
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مقدمه

پیچیده تر شدن و تغییر سبک زندگی به ویژه در قرون اخیر، انسان امروز را بیش از گذشته در 
معرض شرایط تنش زا و تهدید آمیز قرار داده و سبب پیدایش آسیب های جسمی و روانی فزاینده 
شده است. بنابراین به نظر می رسد کسب ویژگی ها و صالحیت هایی خاص برای برون رفت از 
این شرایط اجتناب ناپذیر است. امروزه نگرانی هایی جدی در مورد ماندگاری معلمان تازه کار در 
حرفۀ معلمی هست؛ به طوری که در کشورهای غربی بین 25 تا 40 درصد معلمان تازه کار شغل 
خود را در 5 سال اول  ترک می کنند )کرنو1، 2013( همچنین تعداد بسیاری از معلمان به دلیل 
بیمار  خود  حرفه ای  زندگی  در  طوالنی مدتی  دوره های  سالمت،  اختالالت  به  مربوط  استرس 
می شوند و بسیاری قبل از رسیدن به بازنشستگی به علت بیماری های روانی و روان تنی شغل خود 
را  ترک می کنند. بنابراین برای حفاظت و بهبود سالمت معلمان، توجه به کیفیت زندگی آنان یک 

نیاز فوری است؛ چراکه سالمت معلمان بر استاندارد تدریس آنها تأثیر میستقیمی می گذارد. 

 بنابه گفته لیهی2 )2012( باوجود تحقیقات زیادی که درزمینۀ تاب آوری کودکان انجام گرفته 
است، تحقیق درزمینۀ تاب آوری بزرگساالن و به ویژه معلمان همچنان از موضوعات تحقیقات 
است و این مطالعه نیز به دنبال کمک به درک عواملی است که معلمان را قادر می سازد در زندگی 
کاری خود توسعه و تاب آوری پایداری داشته باشند. اینکه چرا برخی از مردم بیش از دیگران 
به تاب آوری3 است.  با فشارها و استرس ها هستند، موضوع تحقیقات مربوط  به مقابله  قادر 
معلمانی دارای صفت تاب آوری، قادر به بهبود بخشیدن به ناامیدی هستند و تعهد به حرفۀ خود 

و درنتیجه اثربخشی خود را حفظ می کنند. 

تاب آوری، سازه ای شناختی و آموختنی در حوزۀ روان شناسی است که به قابلیت تطابق انسان 
در مواجهه با آسیب ها و بالیا یا فشارهای جانکاه، غلبه یافتن و تقویت شدن به وسیلۀ آن تجارب 
اطالق می شود. بابک4 )2002( تاب آوری را توانایی تنظیم و سازگارکردن فرد با شرایط متنوع 
با شرایط نامطلوب می داند. لوتار و همکاران5 )2000(  افزایش شایستگی وی در مواجهه  و 
در تعریف تاب آوری اشاره به فرایندی پویا دارند که انسان ها در زمان مواجهه با شرایط ناگوار 
یا ضربه های روحی به صورت رفتار انطباقی مثبت از خود نشان می دهند )بشارت و عباسپور، 

.)1389

از دیدگاه دی6 و همکاران )2011( تاب آوری یک ویژگی روانی ذاتی و درونی نیست، بلکه 
1 .Cornu
2 .Leahy
3 .Resiliency
4 .Bobek
5 .Luthar
6 .Day
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ظرفیتی است که از طریق اجتماعی ساخته می شود.

ورنر و اسمیت1 )1992( تاب آوری را سازوکار ذاتی خوداصالح گری بشر می دانند و معتقدند 
از یک نگرش سیال  انعطاف پذیرترند. درواقع تاب آوری برخورداری  آن ها که تاب آور هستند، 
است؛ بدین معنا که فرد متناسب با تغییرات موقعیتی و توسعه ای، خود را تغییر می دهد )گرین 2 
و همکاران، 2007(. به عبارت دیگر تاب آوری نوعی انعطاف پذیری در برابر موقعیت های دشوار 
است. در یک جمع بندی کلی می توان تاب آوری را شامل حفظ آرامش زیر فشار، انعطاف پذیری 
در مواجهه با موانع، اجتناب از راهبردهای فرسایشی، حفظ خوش بینی و احساسات مثبت به 

هنگام دشواری ها و خالص شدن از موانع درونی دانست )بهزادپور و همکاران، 1394(. 

براساس پیشینۀ پژوهش، معلمان به دلیل نوع شغل و حرفۀ خود بیش از سایر اقشار در معرض 
آسیب ها قرار دارند؛ زیرا تدریس کاری طاقت فرسا و برخاسته از احساسات است که در مقایسه 
با سایر مشاغل، سطح بیشتری از استرس، اضطراب و افسردگی را ایجاد می کند )یوسف و 
همکاران، 2015 و دی و همکاران، 2011(. برک و گرینگلس3 )1996( همچنین گفته اند حرفۀ 

معلمی بیش از سایر مشاغل، آن ها را مستعد فرسودگی شغلی می کند. 

تحصیلی  عملکرد  و  روانی  سالمت  است که  بوده  آن  از  حاکی  پژوهش ها  نتایج  همچنین 
دانش آموزان به طور جدایی ناپذیری تحت تأثیر وضعیت عاطفی معلمان آنان قرار دارند )گو و 
دی4، 2007(. در بحث تأثیرگذاری اضطراب معلم بر فرایند یادگیری نیز اعتقاد بر این است که 
معلم مضطرب، از سویی به خاطر دارابودن سطحی از فشارهای روانی، عالقه مندی و اشتیاق 
خود را در كالس به تدریس و فعالیت های آموزشی از دست می دهد و از سوی دیگر، اضطراب 
سبب می شود از كیفیت تعامل معلم با دانش آموزان كاسته شود )باغبانی و دهقان نیشابوری، 

.)1389

الدریچ5 )2013( می گوید معلمان با سطح تاب آوری زیاد، احتمال بیشتری دارد که دانش آموزان 
خود را به سالمت روانی خوب، احساس امنیت در کالس درس و افزایش تاب آوری تشویق 
کنند. این در حالی است که گو و دی )2007( به نقش تاب آوری معلمان در توانمندساختن 
آن ها برای پاسخ گویی و واکنش در موقعیت های چالش برانگیز اشاره می کنند و معتقدند نقش 
تاب آوری به سه دلیل در تدریس دارای اهمیت است؛ اول اینکه این غیر واقع گرایانه است که از 
دانش آموزان انتظار داشته باشیم تاب آور باشند ولی معلمان که منبع اصلی تشکیل دهندۀ الگوهای 

1 .Werner and Smith
2 .Green
3 .Burke & Greenglass
4 .Gu & Day
5 . Eldrige
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نقش برای آن ها هستند، نتوانند صفات تاب آورانه و انعطاف پذیر از خود نشان دهند. دوم اینکه 
از  تدریس کاری طاقت فرساست. چرخش  در حال ظهور،  تغییرات  و  پایدار  توسعۀ  در عصر 
تمرکز بر استرس و فرسودگی شغلی معلمان به سوی تاب آوری، چشم انداز امیدبخشی را مبنی بر 
درک راه هایی برای مدیریت و حفظ انگیزه و تعهد آنان در هنگام تغییرات فراهم می آورد. سوم 
اینکه تاب آوری به عنوان صالحیت ادامۀ بازگشت به عقب برای »بازیابی سریع نقاط قوت«1 و 
اثربخشی در برابر مشقات و شرایط ناگوار است و ارتباط نزدیک با حرفه ای گری، خودکارآمدی 
و انگیزه برای تدریس دارد که برای ارتقای موفقیت همه جانبه در زندگی دانش آموزان اساسی 

است.

کوکورس2 و همکاران )2017( گفته اند معلمان دچار فشارهای فزاینده در داخل و خارج از 
کالس قرار دارند؛ از این رو نیاز روزافزون به آموزش و مهارت های تاب آوری وجود دارد که به 
افزایش رفاه معلمان کمک می کند. بنابراین معلمان به منظور حفظ سالمت جسمی و روانی و 
انجام تعهدات حرفه ای خود ملزم به کسب صالحیت هایی برای مقابله با حوادث ناگوار و غیر 
قابل پیش بینی در زندگی شخصی از یک سو و دشواری های ناشی از شغل و حرفۀ خود از سوی 

دیگر هستند. 

خانوادگی،  شخصیتی،  ویژگی های  به  و  است  چندوجهی  تاب آوری،  آموزش  اینکه  باوجود 
محیط کار و محیط اجتماعی فرد بستگی دارد، می توان ادعا کرد آموزش تاب آوری با شناسایی 
عوامل تأثیرگذار بر آن به معلمان آسان تر صورت می گیرد. لیهی )2012( در تحقیقات خود 
به عواملی چون همکاران، دانش آموزان، خانواده و دوستان اشاره کرده است، اما نقش مدیر را 
بسیار محوری می داند. همچنین تأثیر مثبت محیط اجتماعی را که فرد در آن به زندگی و کار 

مشغول است، در شکل گیری و ایجاد تاب آوری بسیار اساسی می داند.

به  مربوط  منابع  از  معلم  تاب آوری  مفهوم  اخیر  سال های  تا  می گوید  نیز   )2013( الدریج 
تاب آوری به طور چشمگیری غایب بوده است. وی معتقد است تاب آوری معلمان تحت تأثیر 
 ترکیب پیچیده ای از افکار3، احساسات4 و رفتار5 و فرهنگ محیط آموزشی قرار دارد. البته هر 

یک از این عوامل زیر شاخه هایی دارند که در زیر به آن ها اشاره می شود.

استرس زا/  رویدادهای  شخصی سازی  غیر  واقع گرایانه/  نقش  انتظار  شامل:  افکار   -1
تأمل.           تمرین  مثبت/  نکات  بر  متمرکزشدن 

1. ability to bounce back
2. Kokores
3. thoughts
4. feeling
5. behaviours
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حس  استرس/  نداشتن  همکاران/  از  نبودن  جدا  تدریس/  به  دائمی  عشق  احساسات:   -2
اعتماد/ مثبت اندیشی/ لذت بردن از کار با کودکان/ قوی بودن/ نیاز به بهبود عملکرد تدریس.

3- رفتار شامل راهبردهای مقابله ای با تمرکز بر احساسات1 و راهبردهای مقابله ای با اقدام 
مستقیم2 می شود. هدف راهبردهای مقابله ای با تمرکز بر احساسات، کاهش احساسات ناشی از 
یک استرس منفی است که به منبع استرس وابسته است و شامل درگیر شدن فرد در فعالیتی است 
که وی را قادر می سازد تا احساس آرامش را بازیابد. تکنیک ها شامل رفتار اجتنابی، ورزش بدنی 
و ارزیابی مجدد وضعیت است. راهبردهای مقابله ای با اقدام مستقیم متمرکز بر مسئله هستند 
و شامل شناسایی و از بین بردن جبنۀ استرس زا هستند. این یعنی درگیرشدن در عملی که منبع 
استرس را از بین می برد و شامل شناسایی گزینه های جایگزین، توسعۀ دانش حرفه ای و درک 

مسئله و یادگیری روش های جدید تدریس می شود.

4- فرهنگ مدرسه: تحسین و تمجید اثربخش در بین همکاران/ درگیرشدن برای کمک به 
جستجو و یافتن استراتژی.

اهداف  برای  پشتکار  و  اشتیاق  معنای  به  سرسختی،  ویژگی   )2015( همکاران3  و  بیالیک 
بلندمدت را ازجمله ویژگی های مؤثر در تاب آوری دانسته و در عین حال، وجود روابط سرشار 
از محبت، ایجاد فرصت هایی برای مشارکت و مداخله معنادار و اطالع از انتظارات سطح باال 

را در ایجاد آن دخیل می داند.

سازمان بهداشت جهانی در یک مطالعۀ گسترده که در بین چند کشور انجام داد، به این نتیجه 
رسید ایجاد تاب آوری مستلزم توسعۀ محیط هایی است که از سالمت و بهزیستی مردم حمایت و 
پشتیبانی می کنند. محیط حمایتی شامل ابعاد متفاوتی ازجمله ابعاد اجتماعی، ورزشی، فرهنگی 
و سیاسی است که به منظور سالمت و بهزیستی مردم باید برای آن ها قابل دسترسی باشد )مولر4، 
و  بهزیستی  سالمتی،  تاب آوری،  معتقدند   )2011( استنلی  و  آرمسترانگ  همچنین   .)2017

عملکرد مؤثر کاماًل درهم تنیده هستند و می توانند و باید پرورش یابند.

ونس و همکاران5 )2015( تقویت عواملی چون اعتماد به توانایی در تدریس و توانایی پذیرش 
ریسک، خودکار آمدی، توانایی در سازگاری و تطبیق و قدرت حل مسئله را در ایجاد تاب آوری 
مؤثر می دانند. نونه و هستینگز6 )2009( در پژوهش خود دریافتند ایجاد تاب آوری از طریق 
و  روانی کارکنان  سالمت  افزایش  و  استرس کاری  باعث کاهش  روان شناختی  ایجاد  پذیرش 
1. Emotion-Focused Coping Strategies
2. Direct Action Coping Strategies
3. Biaik
4. Müller
5. Vance et al.
6. Noone & Hastings
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معلمانی می شود که با دانش آموزان کم توان ذهنی در تعامل بودند. براساس نتایج تحقیق یست1  
)2006( تأمل و پژوهش، ابزارهای مؤثری در کمک به معلمان در مواجهه با چالش های روزمره 
از طریق  دانشجومعلمان  تفکِر  مدل  کاربرد یک  انتظار  و  آموزش  می روند. همچنین  به شمار 
برنامه های پیش از خدمت به معلمان تازه کار در توسعۀ خوداثربخشی و تاب آوری کمک می کند. 
است  بوده  میانگین  از  بیشتر  دانشجویان  بین  در  تاب آوری  میزان  پژوهش ها،  برخی  براساس 
)اردغان2 و همکاران، 2014(. بدیهی به نظر می رسد تاب آوری با عامل جنسیت مرتبط است 

که در پژوهش حاضر نیز سنجش شده است. 

پژوهش های متعددی درزمینۀ ارتباط بین جنسیت و تاب آوری انجام گرفته که یافته های حاصل 
از این پژوهش ها گاه متناقض بوده است؛ برای مثال یافته های پژوهش موریس3 )2002( نشان 
و  پژوهش حجازی  نتایج  داشته اند.  مرد  معلمان  به  نسبت  بیشتری  تاب آوری  زن  معلمان  داد 
سلیمانی )1389( نیز نشان دهندۀ آن بود که بین دختران و پسران در متغیر تاب آوری تفاوت 
معناداری وجود دارد و این تفاوت به نفع دختران است. همچنین نتایج پژوهش سان و استوارت4   
)2007( نشان دهندۀ آن بود که دختران از عوامل مرتبط با تاب آوری مانند جستجو و حمایت، 
بیشتر از پسران استفاده می کنند. این در حالی است که نتایج پژوهش های اردوغان و همکاران 
)2014( و صدیقی ارفعی و نمکی بیدگلی )1395( حاکی از آن بوده که میزان تاب آوری در 

دانشجویان پسر بیشتر از دانشجویان دختر بوده است. 

بنارد5 )2004( درزمینۀ تاب آوری به رابطه ای پویا بین عوامل تهدیدآمیز6 و عوامل حمایتی7  
و عوامل فردی و زمینه ای اشاره کرده است )مانسفیلد8، 2012(. همچنین بلتمن ) 2011( با 
مروری بر پژوهش های انجام گرفته درزمینۀ تاب آوری معلمان به معرفی و طبقه بندی هریک از 

آن ها براساس مارتریس بنارد پرداخته که در جدول شمارۀ 1 آمده است. 

1  .Yost
2 . Erdogan
3 . Morris
4 .  Sun & Stewart
5 . Benard
6 . Risk Factors
7 . Protective Factors
8 . Mansfield
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)2011 ,Beltman( جدول 1. مروری بر پژوهش های انجام گرفته درزمینۀ تاب آوری معلمان

فردیزمینه ایعوامل

مدیریت رفتار )Howard & Johnson, 2004(تهدیدآمیز
 حمایت نشدن از سوی مدیر یا کارکنان )حجم کاری 

)2008,Day()زیاد
 Castro and etزمان الزم برای وظایف غیرتدریسی

))2009 ,al
)2009 ,Jenkins and et al( اشتغال غیررسمی

)2008,Day( خودباوری منفی
مقاومت در برابر کمک خواستن از دیگران

)Fantilli & McDougal, 2009 (
 ,Felores( تعارض بین عقیده و عمل

)2006

حمایت همکاران ))Mansfield,2012حمایتی
)2009 ,Castro and et al( رهبری مراقبتی مقتدرانه

 ,Olson & Anderson(ارتباط با افراد متخّصص
)2007

 ,Cinclair( انگیزه های نوع دوستانه
)2008

 ,Chong & Low(  انگیزۀ درونی قوی
)2004

)2008,Day( خودکارآمدی باال

همچنین مانسفیلد )2012(، مؤلفه های مربوط به ابعاد چهارگانۀ عاطفی، انگیزشی، حرفه ای 
و اجتماعی تاب آوری را تبیین کرده که در جدول شمارۀ 2 ارائه شده است. 

جدول 2. ابعاد و مؤلفه های تاب آوری

مولفه های ابعاد تاب آوریابعاد

اعتماد به نفس- خودباوری- شوخ طبعی- تنظیم هیجانات- بازگشت به قبل برای عاطفی
بررسی نقاط قّوت و ضعف 

مهارت حل مسئله- پافشاری و استقامت- اهداف و انتظارات واقع گرایانه- تأکید بر انگیزشی
توسعه بخشی خود )Self- Improvement(- خوش بینی و نگرش مثبت

مهارت ها و صالحیت های تدریس، سازمان دهی، طراحی، مدیریت کالسی، تسهیل حرفه ای
یادگیری اثربخش، سازگاری و انعطاف پذیری

درخواست کمک از دیگران، مهارت های بین فردی، توانایی پذیرش توصیه های دیگران، اجتماعی
شبکه های حمایتی حرفه ای و فردی 

ابعاد تاب آوری معلمان و زمینه های حمایتی از آن در شکل شمارۀ یک ارائه شده است. 
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)2012 ,Mansfield( شکل1. مدل ابعاد تاب آوری معلمان

آن ها و  به تاب آوری دانشجومعلمان، تعیین میزان تاب آوری  بنابراین، اهمیت و لزوم توجه 
آموزش های الزم در برنامۀ درسی رسمی شان بیش از پیش ضرورت دارد. ازاین رو هدف نخست 
در این پژوهش تعیین میزان تاب آوری دانشجومعلمانی است که به زودی در مقام معلم به انجام 
دانشگاه  درسی  برنامه های  در  اینکه  باتوجه به  همچنین  می ورزند.  مبادرت  معلمی  مهم  وظیفۀ 
فرهنگیان )تنها نهاد -تربیت معلم در کشور( به آموزش تاب آوری توجهی نشده است، هدف 
آموزش  در  مداخله ای  برنامه های  درحوزۀ  انجام شده  پژوهش های  مطالعۀ  تحقیق حاضر،  دوم 
در  پژوهشگران  اساس  این  بر  است.  راهکارهای مطلوب  ارائۀ  و  دیگر  در کشورهای  معلمان 

پژوهش حاضر درصدد پاسخگویی به سؤاالت زیر بوده اند:

سؤاالت پژوهش

1. میزان تاب آوری دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان به تفکیک جنسیت تا چه اندازه است؟

2. آیا بین میزان تاب آوری دانشجومعلمان براساس جنسیت تفاوت معنادار آماری وجود دارد؟

3. آموزش تاب آوری در برنامه های درسی  تربیت معلمان شامل چه محتوایی هستند؟
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روش پژوهش

را کلیۀ  آماری  جامعۀ  است.  بوده  پیمایشی  توصیفی-  اول  مرحلۀ  در  حاضر  پژوهش  روش 
دانشجومعلمان دختر و پسر نیم سال آخر دورۀ کارشناسی رشته آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان 
شهر اصفهان به تعداد 390 نفر شامل 140 دانشجوی پسر و 250 دانشجوی دختر تشکیل 
تعداد  با حجم طبق جدول کرجسی مورگان،  نمونه گیری طبقه ای متناسب  به روش  می دادند. 
104 دانشجوی پسر و 167 دانشجوی دختر انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامۀ 
افراد  در  تاب آوری  میزان  سنجش  آن  هدف  بود که   )2003( دیویدسون1  و  سؤالی کانر   25
آلفای  براساس ضریب  پرسشنامۀ  پایایی  است.  لیکرت  درجه ای   5 مقیاس  قالب  در  مختلف 
تأیید   )2007( همکاران  و  بشارت  تحقیق  در  آن  روایی  و  0/84محاسبه  میزان  به  کرونباخ 
شد. تجزیه و تحلیل تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS، در دو سطح آمار توصیفی و 
استنباطی صورت گرفت. در سطح آمار توصیفی از شاخص های آماری فراوانی، درصد، میانگین 

و انحراف معیار و در سطح آمار استنباطی از آزمون t مستقل استفاده شد.

روش پژوهش در مرحلۀ دوم به روش مروری و تحلیل یافته ها به شیوۀ توصیفی تحلیلی انجام 
گرفت. جمع آوری داده ها به شیوۀ کتابخانه ای از طریق مرور کتب، مقاالت، مجالت و منابع 
الکترونیکی در پایگاه های اطالعات مختلف انجام گرفت. همچنین با بررسی سرفصل دروس 
برنامه های درسی بازنگری شده دانشگاه فرهنگیان مشخص شد که آموزش های مشخصی تحت 

عنوان آموزش تاب آوری در واحدهای درسی آن ها وجود ندارد. 

یافته های پژوهش 

در جدول شمارۀ 3 نتایج مربوط به فراوانی و درصد پاسخ دهنده ها به تفکیک جنسیت ارائه شده 
است.

جدول 3. توزیع فراوانی و درصد آزمودنی ها بر حسب جنسیت

درصدفراوانیجنس

16761/6دختر

10438/4پسر

271100کل

آزمودنی ها، دختر و 38/4 درصد  از  نفر(  باال، 61/6 درصد )167  نتایج جدول  باتوجه به 
هستند. پسر  نفر(   104(

در جدول شمارۀ 4 میانگین و انحراف معیار نمرات تاب آوری شرکت آزمودنی ها به تفکیک 
جنسیت ارائه شده است.

1.  Connor & Davidson
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جدول 4. میانگین و انحراف معیار نمرات تاب آوری آزمودنی ها به تفکیک جنسیت

بیشترین نمرهکمترین نمرهانحراف معیارمیانگینجنس

66/0212/662199دختر

61/0614/0416100پسر

64/1215/5716100کل

پسران  و   66/02±12/66 دختران  تاب آوری  نمرات  میانگین   ،4 جدول  نتایج  باتوجه به 
است.  64/12±15/57 تاب آوری  کل  میانگین  و   61/06±14/04

جدول 5. میانگین و انحراف معیار نمرات تاب آوری آزمودنی ها براساس خط برش به تفکیک جنسیت

درصدفراوانیخط برشجنس

15289/9نمرۀ بیشتر از 50دختر

158/9نمرۀ کمتر از 50

7570/1نمرۀ بیشتر از 50پسر

2927/1نمرۀ کمتر از 50

22782/2نمرۀ بیشتر از 50کل

4415/9نمرۀ کمتر از 50

باتوجه به نتایج به دست آمده از جدول شمارۀ 5، در بین دختران 152 نفر و پسران 75 نفر 
نمرۀ بیشتر از 50 و 15 نفر از دختران و 29 نفر از پسران نمرۀ کمتر از 50 دریافت کردند. از 
کل آزمودنی ها، تعداد 44 نفر )15/9( از آزمودنی ها میزان تاب آوری کمتر و مساوی خط برش 

)50( و 227 نفر )82/2 درصد( تاب آوری بیشتر از خط برش داشتند.

سؤال اول: میزان تاب آوری آزمودنی ها تا چه اندازه است؟

برای پاسخ به سؤال اول تحقیق از آزمون تی تک متغیره )تی تک نمونه ای( استفاده شد. در آزمون 
تی تک متغیره درواقع میانگین نمرات افراد با میانگین مرزی یا خط برش مقایسه می شود که در 

این مطالعه باتوجه به دستورالعمل پرسشنامۀ عدد 50 به عنوان خط برش قرار گرفت.

جدول 6. خالصۀ نتایج آزمون t تک نمونه ای برحسب میزان تاب آوری

انحراف میانگینتعداد
معیار

سطح درجۀ آزادیآمارۀ تی
معناداری

حد پایینحد باال

27164/1215/5714/922700/000115/9812/26
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باتوجه به نتایج جدول شمارۀ 6، بین میانگین مرزی و میانگین نمرات تاب آوری تفاوت معنادار 
آماری وجود دارد )0p/05>(. به عبارتی میانگین نمرات با خط برش برابر نیست و به علت 
بیشتر بودن این مقدار از میانگین می توان به بیشتر بودن میزان تاب آوری آزمودنی ها پی برد. 

نتایج مربوط به آزمودنی ها به تفکیک جنسیت در جداول 5 و 6 گزارش شد.

جدول 7. خالصۀ نتایج آزمون t تک نمونه ای دختران برحسب میزان تاب آوری

انحراف میانگینتعداد
معیار

سطح درجۀ آزادیآمارۀ تی
معناداری

حد پایینحد باال

16766/0212/6616/361660/000117/9514/09

دختران  تاب آوری  نمرات  میانگین  و  مرزی  میانگین  بین   ،7 شمارۀ  جدول  نتایج  باتوجه به 
برابر  با خط برش  به عبارتی میانگین نمرات   .)p> 0/05( آماری وجود دارد تفاوت معنادار 
تاب آوری  میزان  بودن  بیشتر  به  می توان  میانگین  از  مقدار  این  بودن  بیشتر  علت  به  و  نیست 

برد. پی  دختر  آزمودنی های 

جدول 8- خالصۀ نتایج آزمون t تک نمونه ای پسران بر حسب میزان تاب آوری

انحراف میانگینتعداد
معیار

سطح درجۀ آزادیآمارۀ تی
معناداری

حد پایینحد باال

10461/0614/045/921030/000114/767/36

باتوجه به نتایج جدول 8، بین میانگین مرزی و میانگین نمرات تاب آوری پسران تفاوت معنادار 
آماری وجود دارد )p> 0/05(. به عبارتی میانگین نمرات با خط برش برابر نیست و باالتر بودن 

این مقدار از میانگین نشان دهندۀ بیشتربودن میزان تاب آوری آزمودنی های پسران است. 

سؤال دوم: آیا میزان تاب آوری آزمودنی ها به تفکیک جنسیت متفاوت است؟

جدول 9- خالصۀ نتایج آزمون تی مستقل مقایسۀ تاب آوری دانش آموزان به تفکیک جنس

آمارۀ تی انحراف معیارمیانگینتعدادگروه
مستقل

سطح درجۀ آزادی
معناداری

2/582690/020-10461/0614/04پسر

16766/0212/66دختر

نمرۀ  میانگین  بین  واریانس ها،  فرض همگنی  تأیید  با  می دهد  نشان   9 نتایج جدول شمارۀ 
 .)p> 0/05( آماری تفاوت معنادار وجود دارد از لحاظ  تاب آوری دانش آموزان دختر و پسر 
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به عبارتی میانگین نمرۀ دو گروه با هم برابر نیست. همچنین نتایج جدول فوق نشان می دهد 
دختران نمرات بیشتری در مؤلفۀ تاب آوری به نسبت پسران، دریافت کرده اند. بنابراین در پاسخ 
میزان  می توان گفت  تفکیک جنس  به  تاب آوری  میزان  تفاوت  مبنی بر  پژوهش،  این سؤال  به 

از میزان تاب آوری پسران است. تاب آوری دختران بیشتر 

ــاب آوری در برنامه هــای درســی  تربیــت معلمــان شــامل چــه   ســؤال ســوم: برنامه هــای آمــوزش ت
مــواردی هســتند؟

با بررسی منابع اطالعاتی و سایت های مرتبط در کشورهای مختلف، سه برنامۀ آموزش تاب آوری 
برای معلمان معرفی شده که عبارت اند از: 

1-برنامۀ تاب آورسازی در آموزش معلمان1 

 این برنامه به چهار راه حل عمده در افزایش تاب آوری معلمان اشاره دارد که عبارت  اند از: 

1- اصالحاتی در برنامه های درسی تربیت معلم

2- ارزیابی بیرونی یا اعتبارسنجی برنامه های تربیت معلم

3- کارگاه های آموزشی در زمان های مختلف

4- ارتقای آمادگی کاری2 معلمان تازه کار

در این برنامه بر چارچوبی مفهومی از عوامل تأثیرگذار شامل درک از تاب آوری، روابط، رفاه، 
انگیزه و عواطف تأکید شده است. همچنین یک مدل نوآورانۀ یادگیری مجازی با هدف آگاهی-
بخشی دانشجویان  تربیت معلم از مهارت های مورد نیازی که تاب آوری آن ها را در حرفۀ آینده 
خود تسهیل می کند، طراحی و ارزیابی شده است. همچنین راهکارهایی برای تقویت و پرورش 
تاب آوری در معلمان پیشنهاد شده که مستلزم کار با دانشجومعلمان و معلمان راهنمای آن ها در 

مدارس است. این راهکارها عبارت اند از: 

	 ایجاد انتظارات واقع گرایانه از نقش ها و مسئولیت های مربی و دانشجومعلمان در فرایند آموزش.

	 طراحی اهداف چالش برانگیز که موفقیت در آن دست یافتنی باشد. 

نه  و  مشارکتی  رویکرد  ایجاد  و  آن ها  دالیل  و  تدریس  یادگیری  	 مشخص کردن چالش های 
 . آن ها  برای حل  فردگرایانه 

	 ایجاد شرایطی برای برقراری روابط مبتنی بر احترام متقابل که در آن دو طرف عقاید، ارزش ها 
و عملکردهای خود را نقد کنند. 

1  Building resilience in teacher education: BRiTE
2 . work readiness
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	 کار با یک تیم حرفه ای برای بهبود یاددهی و یادگیری و استفاده از شبکه های اجتماعی.

	 ارزش گذاری به رفاه و تندرستی و مدیریت زمان. 

	 هدایت پروژه های اقدام پژوهی )اسمیتم و هود2011،1 و مانسفیلد، 2016(. 

2-برنامۀ پرورش آگاهی و تاب آوری در آموزش2  

مورد دیگری از برنامه های توسعۀ حرفه ای به معلمان می آموزد تا مهارت هایی را برای کاهش 
استرس های عاطفی و اجتماعی در مدیریت چالش های روزانه به کار برند. بدین منظور با استفاده 
از آموزش مستقیم، تمرین های هدایت شده، بحث گروهی و نوشتن تأملی به معلمان یاد می دهد:

	 مهارت های عاطفی چون چگونگی رفتار خودالقایی در احساسات مثبت برای ارتقای تاب-
آوری و خودتنظیمی را به کار ببرند.

	 از تجربیات لحظه به لحظۀ خودشان آگاهی بدون قضاوت داشته باشند.

	 بدون قضاوت، واکنش یا ارائۀ مشاوره صرفًا گوش بدهند. 

نه تنها در ماندگاری معلمان در حرفۀ خود  این برنامه  نتایج اجرای این برنامه نشان داده که 
و ایجاد صالحیت های تحصیلی، عاطفی و اجتماعی بلکه در تاب آوری در مواجهه با نیازهای 

دانش آموزان تأثیر بسزایی داشته است )جنینگز3، 2013 (.

3- پروژۀ افزایش تاب آوری از طریق آموزش معلمان4 

این پروژه با مشارکت پنج کشور اروپایی شامل یونان، پرتقال، ایتالیا، کرواسی، رومانی و کشور 
استرالیا و با پشتیبانی اتحادیۀ اروپا در حال انجام است. در چارچوب نظری این پروژه، تاب آوری 
معلمان یک پدیدۀ چندعاملی است که از فرایند تعامل بین ویژگی های شخصی و عوامل زمینه ای 
ایجاد می شود. نشان دادن تاب آوری، حاکی از استفاده از ظرفیت های موجود عاطفی، انگیزشی، 
حرفه ای و اجتماعی و راهبردهای مقابله با موقعیت های پرتنش و استرس زاست که به پیامدهای 
تاب آورسازی  در  معلمان  توانمندسازی  مذکور  پروژۀ  بنابراین هدف  می انجامد.  رضایت بخش 
برای  آموزشی  افزایش کیفیت  درنهایت،  و  آموزشی  سریع  تغییرات  با  مواجهه  در  خودشان 
دانش آموزان آنهاست. عملی شدن این هدف از طریق فراهم سازی موقعیت های یادگیری متنوعی 
است که با آن ها تاب آوری معلمان تقویت می شود. این موقعیت های یادگیری از طریق گذراندن 
واحدهای درسی حضوری و مجازی فراهم می گردد و در پایان دوره مدرک کارشناسی ارشد 

داده می شود. 
1. Smethem and Hood
2 .Cultivating Awareness and  Resilience in Education )CARE(
3 . Jennings
4 . Enhancing Resilience through Teacher Education Project ) ENRETE(
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برخی از واحدهای درسی ارائه شده در این پروژه عبارت اند از: پداگوژی، مدل ها و رویکردهای 
و  پویایی گروهی  فرصت ها،  به  چالش ها  تبدیل  اجتماعی،  شبکه سازی  آموزش،  در  تاب آوری 
یادگیری تجربی، استفاده از منابع و فناوری اطالعات و ارتباطات، یادگیری مشارکتی، همکاری 
خانه و مدرسه در آموزش، آموزش والدین، شبکه های حمایتی متخّصصان آموزشی، تئوری های 
تغییر رفتار، ارتقای رفاه عاطفی، مشاهده و پژوهش مبتنی بر کارورزی، مراقبت روابط و رفتار 
با  ارتباط  ارتباطی،  مهارت های  تحقیق،  و کیفی  روش های کّمی  تیمی،  در کالس، کار  مثبت 

والدین و متخّصصان آموزشی و حل مسئلۀ خالق )سیفای و همکاران1 ، 2017(.

بحث و نتیجه گیری

براساس مطالعات انجام شده و تحلیل صورت گرفته درزمینۀ موضوع مذکور، یافته های حاصل از 
بررسی سؤال اول پژوهش نشان داد میزان تاب آوری دانشجومعلمان بیشتر از میزان متوسط بوده 
است. این یافته با نتیجۀ پژوهش اردوغان و همکاران )2014( همسو بوده است. درخصوص 
سؤال دوم پژوهش، یافته ها حاکی از آن بود که میزان تاب آوری معلمان زن بیشتر از معلمان مرد 
بوده است. این نتیجه با نتایج پژوهش های موریس )2002(، حجازی و سلیمانی )1389( و 
سان و استوارت )2007( همسو بوده است. این در حالی است که نتایج تحقیقات اردوغان و 
همکاران )2014( نشان داده که میزان تاب آوری دانشجویان پسر در مقایسه با دانشجویان دختر 

بیشتر بوده است که با نتایج پژوهش حاضر همسو نیست.

درزمینۀ سؤال سوم پژوهش، نتایج تحلیل متون مرتبط با موضوع نشان داد معلمان در معرض 
تأثیرگذار  نیز  آن ها  بر حرفۀ  اجتناب ناپذیری  به طور  دارند که  قرار  آسیب های روحی و عاطفی 
به  اعتماد  آموزش  ازجمله  آموزش سبک های تفکر تاب آورانه  با  این در حالی است که  است؛ 
نفس، خودکارآمدی، احساس خود ارزشمندی، افزایش خوش بینی و نگرش مثبت، دلگرم سازی 
گاهی هیجانی در برنامه های درسی تربیت معلم و دوره های ضمن خدمت می توان این آسیب ها  و آ
از  یافته های حاصل  با  نتیجه  این  آن ها کمک کرد.  روانی  بهزیستی  افزایش  به  و  را کنترل کرد 
پژوهش های یست )2006(، کوکورس و همکاران )2017(، سیفای و همکاران )2017( و 

نونه و هستینگز )2009( همسوست.

و  معلمان  آموزش های  تربیت  در  معلمان  اساسی  نیاز  یک  عنوان  به  مسئله  این  بااین حال   
سازه ای  تاب آوری  یک سو  از  ازآنجاکه  است.  مانده  مغفول  دوره های ضمن خدمت  همچنین 
روان شناختی بوده و از سوی دیگر ایجاد و تقویت آن نیازمند آموزشی چندوجهی است که ابعاد 
فردی، خانوادگی و اجتماعی )مدرسه و جامعه( را شامل می شود، به نظر می رسد برنامه های 

1 . Cefai
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درسی باید با هدف توجه به موضوع تأمین سالمت روانی و بهزیستی معلمان در جهت ماندگاری 
و نگهداشت آنان از تدوین محتواهای صرفًا نظری به سمت تدوین محتواهای عملی و کارگاهی با 
موضوعات پرورش و تقویت مهارت های زندگی مانند مهارت حل مسئله، مهارت تصمیم گیری، 
مهارت برقراری ارتباط، تفکر انتقادی، ایجاد اعتماد به نفس، خودکارآمدی و محتواهایی که 
ببیند. روش های  ایجاب می کند، تدارک  را  یادگیری مبتنی بر همکاری و کار تیمی و مشارکتی 
یاددهی- یادگیری نیز از طریق ایجاد فعالیت های گروهی بین همکاران موجب تقویت احساس 
مثبت در آنان می شود. همچنین ازآنجاکه فضای یادگیری نیز از عناصر مهم برنامۀ درسی است، 
آن  ایجاد  در  البته مدیر نقش کلیدی  امن، غنی و حمایت کننده -که  تأمین محیطی  ضرورت 
دارد- بسیار تأثیرگذار است. شیوه های ارزشیابی به صورت خودارزیابی و ارزیابی همتا در کنار 
افزایش  به نفس معلمان را  از شیوه هایی است که خودباوری و حس اعتماد  ارزیابی استادان 

می دهد.

 به همین دلیل پیشنهاد می شود:

1- به برنامه های درسی دانشجومعلمان، واحد درسی جداگانه ای با عنوان سبک تفکر تاب آورانه 
اضافه شود.

2- به موازات ارائۀ تئوری سبک تفکر تاب آورانه، کارگاه های عملی در این زمینه تشکیل شود.

3- در بازه های زمانی 5 ساله این آموزش ها بازنگری و تکرار شود.

4- در محتوای آموزشی دوره های ضمن خدمت معلمان، این مقوله در اولویت توجه و عنایت 
کارشناسان قرار گیرد.

5- بر عضویت دانشجومعلمان در شبکه های حمایتی و همکارانه تأکید شود
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مقدمه

جهان پیوسته در حال تغییر و تحول است و این روند امروزه بیش از هر زمان دیگری در تاریخ 
نیز  سازمان   ها  امروز،  تحولی  دنیای  بستر  در   .)2014 )سنگ1،  است  مشهود  بشریت  زندگی 
همواره با تحوالت و دگرگونی   های بسیاری روبه   رو هستند، تغییرات وسیعی را تجربه می   کنند 
و در هر برهه از زمان ویژگی   های مطابق با شرایط و نیازهای آن زمان را دارا هستند. در چنین 
شرایط پویا و پرتحولی، سازمان   ها به عنوان زیرمجموعه   ای از حیات انسانی باید خود را برای 
رویارویی با این تغییر و تحوالت عظیم آماده کنند؛ در غیر این   صورت از گردونۀ رقابتی خارج 

می   شوند. 

در عصر  بااین   حال  است؛  نسبی  مزیت   های  از  برخورداری  مستلزم  رقابتی،  عرصۀ  درواقع، 
حاضر تمام ابزارهای مدیریتی به   آسانی قابل تقلید هستند؛ مگر نیروهای انسانی خالق و باانگیزه 
که به   صورت مستمر دستاوردهای نوین و منحصر به فردی را برای سازمان   ها به ارمغان می آورند 
دستیابی  محرکۀ  نیروی  و  پشتیبان  مهم   ترین  عنوان  به  مرز  و  بی   حد  رقابت   های  عرصۀ  در  و 
سازمان   ها به توفیق و تعالی محسوب می   شوند. در چنین وضعیتی، مناسب است که سازمان   ها 
نقش غیرقابل انکار نیروهای انسانی را به گونه   ای شایسته درک کرده و پاسداری کنند )فوستر و 
پانجاسری و چنگ ،2010(؛ زیرا این نیروی انسانی است که می   تواند سازمان را به سوی رشد 
و پیشرفت یا سقوط و از هم   پاشیدگی پیش ببرد. ازاین   رو داشتن نیروی انسانی توانا و کارآمد، 
بنیاد ثروت ملی و از مهم   ترین دارایی   های هر سازمان به حساب می   آید. درواقع سازمان   ها اگر 
بخواهند در این شرایط رقابتی، پویا و پیچیده با موفقیت ادامۀ حیات بدهند، نیازمند نیروی 
انسانی دانا و توانا هستند و ازآنجاکه کمتر نیروی انسانی تمام مهارت   ها، توانایی   ها و ویژگی های 
ضروری را داراست، بنابراین مدیران سازمان   ها با درک این واقعیت  می   کوشند با استفاده از 
راهبردهای مؤثر، تمامی توان بالقوۀ کارکنان خود را در سطوح فردی، تیمی و سازمانی اداره 

کرده، توسعه بخشیده و از آن   ها بهره بگیرند )صراف   زاده،1390(.

نظام  نهادهای  اجتماعی،  نهادهای  و  سازمان   ها  میان  در  اینکه  باتوجه   به  زمینه،  این  در 
آموزش وپرورش همواره نقشی حیاتی در استمرار و بقای جوامع بشری داشته   اند، توانمندسازی 
منابع انسانی آن   ها نیز از اهمیت بیشتری نسبت به سایر سازمان   ها برخوردار بوده است )هوی 
و میسکل2، 2008(. پرواضح است تعالی نظام   ها و نهادهای آموزش   وپرورش در گرو ارتقای 
ظرفیت   های فردی و سازمانی و شایستگی   های حرفه   ای معلمان در مقام سکانداران کارکردهای 
آموزشی و   تربیتی نظام   های آموزش   وپرورش است؛ در این زمینه، یکی از رویکردهای نوین جامعۀ 

1.Senge
2. Hoy& Miskle
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ناکارآمدی   های  و کاهش  آموزش   وپرورش  نهادهای  دانشگران  حرفه   ای  توسعۀ  هدف  با  علمی 
رویکرد  بنابراین  ملدگازیو2011،1(.  و  )فرناندز  است  معلمان  توانمندسازی  آنها،  عملکردی 
توانمندسازی معلمان در بهینه   سازی تحقق رسالت    و مأموریت    نظام آموزش   وپرورش و متعاقبًا 
توسعۀ جوامع، برخورداری از سازوكارهای مناسب برای ارتقای ظرفیت ارزش   آفرین و اثربخش 
معلمان در راستای تحقق اهداف نظام   های آموزشی باتوجه   به شرایط و مقتضیات جوامع مختلف، 
از جایگاه و اهمیت ویژه   ای برای سیاست   گذاران و مدیران نظام   های آموزش   وپرورش برخوردار 
است. درواقع چون معلمان باورهایی دربارۀ توانایی   های خود دارند، انتظار می   رود هرچه آن   ها 
احساس خودکارآمدی و شایستگی بیشتری داشته باشند، بر فرایند مهم   ترین هستۀ فنی مدرسه 
یعنی تدریس و یادگیری بیشتر تأثیر بگذارند؛ زیرا هرچه معلمان از سطح خودکارامدی باالتری 
ارائۀ درست مطالب درسی باتوجه   به رویکردهای جدید  برخوردار باشند، تالش بیشتری برای 
آموزشی دارند و در برابر دانش   آموزاِن مخل صبر و تحمل بیشتری به خرج می   دهند )صفری، 

.)1398

مهارت،  دانش،  توسعۀ  و  پیشرفت  رشد،  مفهوم  به  توانمندسازی،  بشری  جوامع  اگرچه 
سازمان   های  با  ارتباط  در  عمدتًا  و   1980 دهۀ  در  را  افراد  حرفه   ای  انگیزه   های  و  توانایی   ها 
صنعتی تجربه کرده   اند، بااین   حال از دهۀ 1990 توانمندسازی به   منزلۀ فرایند بهبود شایستگی   های 
فعاالن نهادهای آموزشی و ارتقای توانمندی   های آن   ها در راستای حل مسائل نظام   های آموزشی 
مورد تأکید قرار گرفت )شورت؛ گریر و ملوین1994،2(. توانمندسازی معلمان، فرایندی است 
در  ایشان  می   شود  و سبب  می   سازد  آماده  آموزشی  مختلف  نقش   های  ایفای  برای  را  آن   ها  که 
که  هستند  حرفه   ای  افرادی  توانمند،  مدرسان  شوند.  تقویت  به   روزبودن  و  بودن  مولد  راستای 
تدریس  درنتیجه،  و  دروس خود  مدیریت  آموزشی،  برنامه   های  تدوین  درزمینۀ  زیادی  توانایی 
اثربخش به فراگیران دارند. مدرسان توانمند به شغل خود احساس مالکیت دارند و درنتیجه، 
خودارزشی،  به   واسطۀ  محقق،  و  متعهد  مدرساِن  این  می   کنند.  سرمایه   گذاری  شغل   شان  برای 
کارایی و توانمندسازی بر موفقیت تحصیلی )یادگیرندگان( نیز تأثیر بسزایی دارند. بنابراین نظام 
آموزش   وپرورش هر جامعه   ای در راستای دستیابی به اهداف رشد و توسعه، به مدد به   کارگیری 
سازوکارهای کارآمد و اثربخش باید زمینۀ مساعد و مستعدی را برای ارتقا و توسعۀ احساس 
مؤثربودن  احساس  انتخاب(،  حق  )داشتن  خودمختاری  احساس  )خودکارآمدی(،  شایستگی 
سازد؛  فراهم  )اطمینان(  اعتماد  احساس  و  )ارزشمندی(  معنی   داربودن  احساس  )اثرگذاری(، 
اقدامی که بدون   تردید می   تواند نتایج و منافع زیادی برای )نهادها و مراکز آموزشی( به همراه 

داشته باشد )رفیعی و علم، 1394: 17(.
1. Fernandez&Moldogaziev
2. Short & Greer & Melvin
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پیامد افزایش همکاری   های مشترک، توان حل مسئله و حمایت   های چندجانبه، افزایش میزان 
همراهی و تعهد معلمان با تغییرات روزافزون و مستمر نظام   های آموزشی در سایۀ وقوع تحوالتی 
نظیر ظهور فناوری   های نوین آموزشی و تغییر چشم   انداز، مأموریت و سیاست   های نظام آموزشی 
و متعاقبًا راهبردها، رویکردها و روش   های عملکردی نهادهای آموزشی است. درواقع در عصر 
رهبران سازمان   ها  برای  آن،  موفقیت آمیز  و چگونگی هدایت  تغییر  اطالعات،  و  فناوری  غلبۀ 
موضوعی حیاتی )اندرسون و اندرسون2010،1( و مدیریت تغییرات برنامه ریزی شده و تحقق 
تغییرات با موفقیت )بورنس2004،2(، یکی از مهم ترین چالش   های دشواری است که مدیران در 

تمام سازمان ها با آن مواجه هستند )مک گریوی2008،3(. 

در عصر  عبارتی،  به  نیستند.  مبرا  قاعده  این  از  نیز  آموزشی  است که سازمان   های  پرواضح 
بلکه  اجتناب ناپذیر  آموزشی  نظام   های  در  تغییرات  وقوع  فناوری،  و  علم  روزافزون  تحوالت 
تقویت  و  تغییراِت ضروری  هدایت  و  ایجاد  مهم، چگونگی  نکتۀ  میان  این  در  است؛  الزامی 
انگیزه و تعهد معلمان برای پاسخگویی به این تغییرات در سازمان   های آموزشی است ) تاپراک 
و ساماک4، 2011(؛ چراکه به تعبیر مایر و هرسکویچ )2002( به هنگام تغییرات، بسیاری از 
افراد دچار نگرانی می   شوند و حتی این امکان وجود دارد که به جهت احساس نداشتن کفایت، 
نیز در جایگاه عنصر محوری نظام  های  امنیت و ارزش سازمان را    ترک    کنند. قاعدتًا معلمان 
از  نیستند.  مستثنی  قاعده  این  از  متعدد  و  دشوار  پیچیده،  وظایف  و  مسئولیت   ها  با  آموزشی 
مأموریت   های  و  اهداف  به  آن   ها  تعهد  میزان  و  معلمان  عملکرد  به  مدارس  عملکرد  یک   سو 
مدرسه بستگی دارد و از سوی دیگر، تعهد معلمان جریانی حیاتی برای خود معلمان، مدارس 
و حتی دانش   آموزان قلمداد می   شود و مستقیمًا با فرایندهای تدریس، یادگیری، موفقیت، رشد، 
توسعه و رفاه مدارس در ارتباط است )فیرستون5، 1996؛ تسویی و همکاران6، 1999؛ چان 
و همکاران7، 2008؛ چانگ و دیگران8، 2011؛ کایرال و کاکار9، 2016؛ تفری10، 2016 و 
تادس11، 2019(. بنابراین توانمندسازی معلمان و پیامدهای مثبت حاصل از آن، در راستای 
از اهمیت شایانی  ایجاد و افزایش تعهد آن   ها نسبت به تغییرات مطرح در فرایندهای مزبور، 

 .)2014 )مانگانجایا،  است  برخوردار 
1. Anderson & Anderson
2. Burnes
3. Mc Greevy
4. Toprak & Summak
5. Firestone Chung
6.Tsui et al
7. Chan
8. Chang et al
9. KIRAL & KACAR
10. Teferi
11. Tadesse
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در این راستا، سازمان های آموزشی نیز به   منظور ماندگاری در شرایط متغیر و رقابتی می   کوشند 
از آمادگی الزم برای افزایش ظرفیت   های نیروهای انسانی و ایجاد اطمینان و تعهد در آن   ها برای 
رویارویی با فشارها و تنش   های متعدد برخوردار باشند و در این مسیر بیش از همه   چیز بر توسعۀ 

قابلیت های معلمان - رهبران آموزشی- تأکید و توجه کرده   اند )مستجران جرتانی،2011(. 

مطالعات  از  تجربی حاصل  به شواهد  پیش   رو  نگاهی  با  و  بیان   شده  نظری  مبانی  به  نظر  با 
توانمندسازی  حاضر،  پژوهش  اساسی  متغیر  دو  با  مرتبط  متمادی  سالیان  طی  پژوهشگران 
واگذاری  به   واسطۀ  معلمان  توانمندسازی  داشت که  اذعان  این   گونه  می   توان  تغییر،  به  تعهد  و 
مسئولیت ها و اختیارات، ایجاد شرایط اعتماد متقابل بین مدیران و معلمان و مشارکت معلمان 
در تصمیم گیری   های مدیریتی و اجرایی منجر به درک نیازها، شناسایی و توسعۀ قابلیت   ها به 
اثربخش  و  باکیفیت  تحقق  امکان  نهایت حداکثرسازی  در  و  سازمانی  تعهد  و  اعتماد  ایجاد 
رسالت، مأموریت و اهداف نظام آموزشی )کانتر1993،1( از مسیر عملکرد کارآمد و اثربخش 
معلمان در عرصه   های در حال تغییر فعالیت   ها و کارکردهای آموزشی و    تربیتی زیر منجر شود:

ارائۀ  مؤثر،  تدریس  روش   های  و  الگوها  آموزشی، کاربرد  محتوای  مؤثر  سازماندهی  بهبود   
تشخیص  توان  و  بین   فردی  مهارت   های  توسعۀ  یادگیرندگان،  به  تحصیلی  مشاوره   ای  خدمات 
مسائل و ناتوانایی   های فراگیران، تسهیل فرایند یادگیری و توسعۀ روابط مؤثر با ایشان، مدیریت 
تسهیلگری3،  و  مربی   گری2  نقش  مؤثر  ایفای  و  تدریس  فرایند  در  اثربخشی  اثربخش کالس، 
بازخوردهای  ارائۀ  و  وضعیت  تحلیل  توان  و  فراگیران  و    تربیتی  یادگیری  عملکردهای  پایش 
سازنده به ایشان، افزایش ظرفیت و سعۀ صدر در   پذیرش دیدگاه   ها و اصالح و بهبود عملکرد، 
فراهم ساختن بستر یادگیری موقعیتی برای گسترش قابلیت   ها و مهارت   های به   کارگیری دانشِ    
آموخته در موقعیت   های عینی و واقعی و درنهایت مدیریت تعارض و ایجاد فضای یاددهی-
و  وایلز  )کالرک2000،4؛ کارلی2001،5؛  فراگیران  برای  اعتماد  مبتنی   بر  و  متقابل  یادگیری 
باندی2000،6؛ دانیلسون1997،7؛    تراورز و دیگران8، 1993؛ دیلر و مول9، 2005 و فایرستون 

پانل10، 1993(. و 

از  یکی  عنوان  به  مدرسه  سازماِن  تغییر  حال  در  اهداف  و  رسالت  به  معلمان  تعهد  دربارۀ 
1.Kanter
2.Coaching
3.Facilitating
4.Clarke
5.Curly
6.Bondi& Wiles
7.Danielson
8.Travers
9.Diller& Moule
10.Firestone & Panell
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مهم ترین مفاهیم مطرح در عرصۀ رفتار و روان شناسی سازمانی و نگرش یا حالت روانِی تمایل، 
نیاز و الزام جهت تداوم فعالیت )سوسا و کلو، 2012( و در عین حال نقش آن به عنوان قلب 
و ذهن سازمان در کسب موفقیت   های روزافزون در شرایط تحولی )اوزالپ و کیرل، 2013(، 
مفاهیم   پذیرش، ارزش، ماندگاری، هویت، هماهنگی و درونی   سازی اهداف   به   صورت داوطلبانه 

و با تأکید بر ظرفیت و توان بالقوه برای برآوردن اهداف مدرسه در اولویت است. 

شاخص   های  نیازمند  طبعًا  است،  چندبعدی  مفهومی  سازمانی  تعهد  ازآنجاکه  سویی  از 
و  مایر  تغییر  به  تعهد  ابعاد  به   کارگیری  راستا  این  در  است،  موقعیت  تفسیر  برای  چندبعدی 

شامِل:  1)2002( همکاران 

به عنوان عضو سازمان است که  از سازمان  افراد  تعهد عاطفی که احساس و شناخت   .1 
افراد تمایل بسیاری برای ماندگاری در سازمان دارند، ارزش   های سازمان را  در این وضعیت 
این تالش احساس  از  ایفای وظایف سازمانی خود تالش می   کنند و  می   پذیرند و در راستای 
رضایت دارند و از بودن در سازمان تحساس شادی دارند. تمایل افراد و شادمانی آن   ها از حضور 
اثربخشی مدارس می   شود. تعهد عاطفی شامِل  افزایش کارایی و  و فعالیت در سازمان سبب 

ارزش   محور است. تعهدات  جریان   های اخالقی، و 

 2. تعهد پیوستگی که به میزان تمایل معلمان به ماندگاری در مدارس باتوجه   به منافع مالی، 
نیازها و  ضرورت   های آن اشاره دارد. دستاوردهایی نظیر )حقوق و مزایا، موقعیت و پرستیژ 
علمی، حقوق و مزایای بازنشستگی و ...(، گردش مالی، موقعیت اقتصادی، قوانین مدرسه در 
تقویت این نوع تعهد در معلمان بسیار اثرگذار است. درواقع این نوع تعهد مبتنی   بر خودیابی 

است؛

 3. تعهد هنجاری که در این وضعیت معلمان فعالیت خود را یک وظیفه تلقی می   کنند و 
باید در مدرسه بمانند و درواقع معلمان براساس اصول اخالقی و تعهدی به  برحسب وظیفه 
فعالیت خود در مدرسه ادامه می   دهند و درنتیجه خود را وقف مدرسه کرده و بدون انتقاد به 
فعالیت خود ادامه می   دهند. در این نوع تعهد، تأکید بر جریان   های اخالقی، ارزشی و جستجوگری 
است، امکان توجیه و تبیین تعهد به تغییر سازمانی را با جزئیات دقیق در ساختار چندبعدی و 

پیچیده مدرسه و در ارتباط با رفتار معلمان فراهم می   سازد )کیرال و کاکار، 2016(.

رفتار و عملکرد کارکنان  بر  توانمندسازی  اثرات  با  ارتباط  اوایل دهۀ )1990( در  از همان 
از  است؛  انجام شده  متعددی  مطالعات  اجتماعی،  سازمان   های  سایر  و  آموزشی  نهادهای  در 

1.مایر و همکاران در سال )2002( براى اولین بار مطرح کردند كه تعهد به تغییر، ساختارى مشابه تعهد سازمانى آلن و مایر )1990( دارد و حتى زیر 
مقیاس   هاى آنها نیز یکسان است.
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جمله مایر و آلن1 )1991( رابطۀ مثبت و معنادار بین توانمندسازی و تعهد سازمانی نیروهای 
با  معلمان  توانمندسازی  ارتباط   )1993( شورت  و  رینهارت  سپس  کردند.  تأیید  را  انسانی 
اقتدار،  ارزشمندی،  تأثیرگذاری،  رضایت شغلی؛ شورت )1994( مشارکت در تصمیم   گیری، 
رشد حرفه   ای و خودکارآمدی را ابعاد توانمندسازی معلمان ارائه داده و رابطۀ بین این مؤلفه   ها 
را تأیید کردند. پس از آن، وو و شورت2)1996( ارتباط توانمندسازی معلمان با  تعهد؛ مارکس 
و لوییس3)1997( ارتباط توانمندسازی معلمان با تمرین   های آموزشی و دستاوردهای دانش  -
تعارض،  با  معلمان  توانمندسازی  ارتباط  و شورت4 )1998(  دانشگاهی؛ جانسون  آموختگان 
کرایمر و همکاران5 )1999( اثر دو بعد توانمندسازی؛ »خود تصمیم گیری و تأثیرگذاری« بر 
تعهد سازمانی؛ شلتون6 )2002( اثر توانمندسازی بر تعهد در سازمان   های اجتماعی؛ بوگلر و 
سامچ )2004( رابطۀ توانمندسازی معلمان با تعهد سازمانی، تعهدد حرفه   ای و رفتار شهروندی؛ 
سامچ7 )2005( اثر توانمندسازی معلمان بر پیامدهای آموزشی؛ کوتیوا و میکز8 )2009( رابطۀ 
توانمندسازی و رضایت شغلی دستیاران آموزشی؛ هیسمان او گال و هیسمان اوگال9 )2010(؛ 
رابطۀ توانمندسازی و انگیزۀ معلمان؛ سیتی و همکاران10 )2013( رابطۀ توانمندسازی شناختی 
به  تعهد  بر  توانمندسازی  اثر   )2013(11 همکاران  و  فیروز  سیتی  معلمان؛  سازمانی  تعهد  و 
تغییرات سازمانی؛ مانگانجایا12)2014( اثر توانمندسازی بر ارتقای قابلیت   ها و توانمندی   ها را 

مطالعه کرده و روابط و اثرات مزبور را با جهت و شدتِ آماری متفاوت تأیید کرده   اند. 

 باتوجه   به مبانی بیان شده و مرور تجارب پژوهش   های پیشین و نقش و اهمیتی که توانمندسازی 
معلمان بر ایجاد و تقویت تعهد معلمان به تغییرات روزافزون علم و فناوری در دنیای پیچیده 
و چندبعدی نظام   های آموزش پرورش دارد، پرواضح است پرداختن به مقوالت مزبور باید در 
اولویت ویژۀ سیاست   گذاران، تصمیم   گیرندگان و مدیران و متولیان نظام   های آموزش   وپرورش 
افزایش رضایت   مندی و احساس مثبت و مؤثر بودن  انتظار می   رود سبب  باشد. رویکردی که 
به وفاداری و ماندگاری در شرایط  در نظام آموزشی معلمان شود و درنهایت تمایل و رغبت 
تحولی و پر تالش را در آنان افزایش دهد. البته اگرچه بررسی و ارزیابی وضعیت ارتباط بین 

1 Meyer & Allen
2. Wu&Short
3. Marks & Louis
4. Johnson & Short
5. Kraimer et al
6. Shelton
7. Somech
8. Kostiwa& Meeks
9. Hismanoglu& Hismanoglu
10. Siti et al
11. Fairuz & et al
12. Mangundjaya
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توانمندسازی معلمان و تعهد آن   ها به تغییرات آموزشی، رویکردی اثربخش برای نظام آموزش  -
وپرورش محسوب می   شود،  بااین   حال، پرواضح است توسعه در هر زمینه   ای بیش از هر اقدامی 
مستلزم، ترسیم چشم   انداز، سیاست   گذاری، برنامه   ریزی و تدوین اهداف و راهبردهای عملیاتی 
باید  برای    پذیرش و مشارکت چندوجهی ذی   نفعان و مشارکت   کنندگان است که  و بسترسازی 
الگوی  بیان   شده،  مباحث  به  نظر  با  درنتیجه  بینند.  تدارک  آموزش   وپرورش  نظام  امور  متولیان 
نظری پژوهش حاضر مبتنی   بر رابطۀ بین توانمندسازی معلمان و تعهد به تغییر سازمانی ارائه 

شده است ) شکل 1(.

شکل )1( الگوی مفهومی رابطه توانمندسازی معلمان و تعهد به تغییر سازمانی آنها

روش پژوهش

باتوجه   به اینکه در پژوهش حاضر الگوی ساختاری رابطۀ بین توانمندسازی معلمان و تعهد به 
اول متوسطۀ شهر سمنان در سال  ابتدایی و دورۀ  پایۀ ششم  آن   ها در مدارس  تغییر سازمانی 
تحصیلی 1396-1397 مورد نظر است، پژوهش از نظر هدف کاربردی، به لحاظ گردآوری 
داده   ها توصیفی-پیمایشی و به لحاظ تحلیل داده   ها از نوع همبستگی است. در پژوهش حاضر 
ابتدایی و دورۀ اول  از معلمان زن و مرد پایۀ ششم  جامعۀ آماری پژوهش تعداد )309( نفر 
فرمول  از  استفاده  با  که  بودند   1397-1396 تحصیلی  درسال  سمنان  شهر  دولتی  متوسطۀ 
کوکران با ضریب خطای )0/1( و روش نمونه   گیری تصادفی طبقه   ای متناسب انتخاب شدند؛ 
نمونه   هایی  معلمان،  تعداد  با  متناسب  آموزش   وپرورش(  )ناحیۀ  طبقه  هر  از  بدین   صورت که 

توانمندسازی معلمان 
سازمانی

تعهد به تغییر 
سازمانی
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انتخاب    شده و برای رعایت سهم طبقات مختلف در نمونه   ها کوشش شد نواحی دارای معلم 
بیشتر، تعداد نمونۀ بیشتر و نواحی دارای معلم کمتر، نمونۀ کمتری در پژوهش داشته باشند. بر 
این اساس تعداد250 نفر ) 54% معلمان زن و 46% معلمان مرد( برای نمونۀ پژوهش انتخاب 

و مطالعه روی آن   ها انجام شد. 

 ابزارهای اندازه   گیری

 الف( مقیاس توانمندسازی: به   منظور سنجش ابعاد و مؤلفه   های سازۀ توانمندسازی معلمان 
نمونه، مقیاس »توانمندسازی کارکنان آموزشی« رینهارت و شورت )1994( است که اصغری 
و همکاران )1387( استفاده کرده   اند و مشتمل بر شش مؤلفۀ مشارکت در تصمیم   گیری، رشد 
حرفه   ای، اثربخشی، اقتدار، ارزشمندی و تأثیرگذاری؛ و 38 گویه در طیف پنج   گزینه   ای لیکرت 

از 1 )کاماًل موافقم( تا 5 )کاماًل مخالفم(1 است. 

اصغری و همکاران )1387( پایایی کل مقیاس را با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ معادل 
0/89 گزارش کرده بودند. در پژوهش حاضر نیز ابعاد مقیاس توانمندسازی معلمان با ضریب 
تصمیم   گیری  در  )مشارکت  معادل  نظر  مورد  سازۀ  مؤلفه   های  از  هریک  برای  آلفای کرونباخ 
تأثیرگذاری  0/86؛  ارزشمندی  0/86؛  اقتدار  0/75؛  اثربخشی  0/70؛  حرفه   ای  رشد  0/85؛ 

0/81( محاسبه شده است.

 ب( مقیاس تعهد به تغییر: به   منظور سنجش تعهد به تغییر نیز،مقیاس هجده ماده   ای هرزکوتیچ 
و مایر )2002(    ترجمۀبراتی و عریضی )1391( شامل مؤلفه   های تعهد عاطفی »من معتقد به 
ارزش این تغییر هستم«، تعهد مستمر »من هیچ انتخابی ندارم اما با این تغییر همراهم« و تعهد 
هنجاری »برای مخالفت با این تغییر احساس گناه می   کنم« استفاده شد. مقیاس مورد نظر در 
طیف لیکرت پنج درجه   ای از امتیاز 1 )شدیدًا مخالف( تا 5 ) شدیداً موافق( درجه   بندی شده 
است. پایایی هریک از زیر مقیاس   ها را عریضی و براتی )1391( معادل )بعد عاطفی 0/74(، 
) بعد مستمر 0/84( و )بعد هنجاری 0/68( گزارش کرده   اند. در پژوهش حاضر ضریب آلفای 
معادل  پایایی کل  و   )0/82 و  ؛   0/83 0/80؛   ( معادل  به   ترتیب  مزبور  ابعاد  برای  کرونباخ 
)0/82( برآورد شده است. با هدف تعیین روایی ابزارهای پژوهش از روایی صوری و محتوایی 
با تأکید بر تأمین ارتباط و تناسب منطقی و متناسب گویه   های ابزارهای پژوهش با ویژگی   های 
مطالعه   شده  عرصۀ  و صاحب   نظران  خبرگان  نظرات کارشناسانۀ  کسب  مبتنی   بر  پاسخ   دهندگان 

بوده است.

1. سهم گویه   ها برای هر یک از مؤلفه   های سازۀ مورد نظر با توجه به جامعۀ مطالعه   شده متناسب   سازی شده است.
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روش تجزیه و تحلیل داده   ها

پس از گردآوری اطالعات با استفاده از ابزارهای پژوهش، از طریق مراجعۀ حضوری در مدارس 
و ارائۀ پرسشنامه ها به نمونه   های تصادفی انتخاب   شده و گردآوری داده   ها و اطالعات به شیوۀ 
خودگزارش   دهی، از روش تحلیل عاملی تأییدی و الگوسازی معادالت ساختاری برای محاسبۀ 
معلمان  سازمانی  تغییر  به  تعهد  و  توانمندسازی  متغیرهای  بین  روابط  و  مؤلفه   ها  بین  روابط 

استفاده شده است.

یافته   های پژوهش

سؤال اول پژوهش

1-وضعیت میانگین متغیرهای توانمندسازی معلمان و تعهد به تغییر سازمانی در نمونۀ مطالعه  -
شده چگونه است؟

با هدف محاسبۀ میانگین و انحراف معیار مؤلفه   های سازه   های توانمندسازی و تعهد به تغییر 
از  آمار توصیفی و برای تعیین شدت و جهت همبستگی بین متغیرها  از  سازمانی در معلمان 
آزمون همبستگی استفاده شده است )جدول 1(. با نظر به مقیاس پنج   درجه   ای، دستاورد تحلیل 
از  باالتر  در سطحی  را  توانمندسازی  مؤلفه   های  نمونه،  معلمان  است که  آن  از  حاکی  داده   ها 
میانگین ارزیابی کرده   اند. همچنین مؤلفه   های مشارکت در تصمیم   گیری و خوداثربخشی به   ترتیب 
با میانگین )4/02( )3/83( در وضعیتی مطلوب   تر نسبت به سایر مؤلفه   ها ارزیابی شده است. 
در همین راستا الگوی مشابهی نیز در ارتباط با مؤلفه   های سازۀ تعهد به تغییر سازمانی قابل 
مشاهده است. در سازۀ تعهد نیز تعهد هنجاری با میانگین )3/78( در سطح مطلوب   تری نسبت 
به سایر مؤلفه   ها ارزیابی شده است. از سویی نتایج حاصل از محاسبۀ وضعیت همبستگی بین 
مؤلفه   های توانمندسازی معلمان و تعهد به تغییر سازمانی گویای همبستگی معنادار در وضعیت 

ارزیابی   شده است. 
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جدول 1. میانگین، انحراف استاندارد و همبستگی درونی متغیرهای پژوهش 
123456789مؤلفه   هاکد

تعهد    به    تغییر 1
عاطفی

-

تعهد    به    تغییر 2
مستمر

0/66-

تعهد    به    تغییر 3
هنجاری

0/490/72-

مشارکت در 4
تصمیم   گیری

0/540/650/60-

-0/680/620/580/58رشد حرفه   ای5

-0/670/890/690/650/61خوداثربخشی6

-0/600/880/900/700/670/78اقتدار7

-0/620/750/790/890/610/720/82ارزشمندی8

-0/860/640/530/740/750/650/650/69تأثیرگذاری9

3/473/503/784/023/773/833/693/713/64میانگین

0/560/610/620/570/490/530/820/840/68انحراف استاندارد

 P>0/01

سؤال دوم پژوهش

الف ( الگوهای اندازه   گیری متغیرهای برون   زا و درونزا و الگوی تحلیل مسیر

سازمانی  تغییر  به  تعهد  با  معنادری  رابطۀ  مدرسه  تصمیم   گیری   های  در  مشارکت  اول:  فرضیۀ 
دارد. معلمان 

شکل)2(. الگوی نهایی رابطۀ مشارکت در تصمیم   گیری با تعهد به تغییر سازمانی معلمان در حالت تخمین استاندارد
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جدول 2. نتایج تحلیل و ارزیابی الگو در بررسی فرضیۀ اول
P-Valueضریب مسیرآماره

0/767/56 مشارکت در تصمیم   گیری -----------  تعهد به تغییر سازمانی

می   کند  مشخص   )2( شمارۀ  شکل  در  ساختاری  معادالت  الگوی  اجرای  از  حاصل  نتایج 
مشارکت در تصمیم   گیری   های آموزشی و    تربیتی با تعهد معلمان به تغییرات مربوطه در سازمان 
مدرسه، مبتنی   بر اطالعات حاصل، مقدار ضریب مسیر معادل )0/76( و مقدار معناداری معادل 
)7/56( از ارتباط مثبت و معناداری برخوردار است. همچنین، گویۀ 20 یعنی »در اکثر تصمیمات 
مهم آموزشی و مدیریتی به عنوان عضو اصلی شورا حضور دارم« با بار عاملی )0/77( از قدرت 
تبیین   کنندگی بیشتری نسبت به سایر گویه   های مؤلفه مشارکت در  تصمیم گیری    برخوردار است. 
ارزیابی شاخص   های برازش الگو نیز )جدول شمارۀ 3( نشان از برازش مطلوب الگوی حاصل 

دارد.

جدول3. شاخص   های برازندگی الگوی نهایی رابطه مشارکت در تصمیم   گیری با تعهد به تغییر سازمانی معلمان
X2/dfRMSEANFICFIIFIGFIAGFIشاخص برازش

0/80>0/80>0/90>0/90>0/90>0/08<3<مقدار مطلوب

1/910/050/950/980/980/860/81نتیجه

فرضیۀ دوم: رشد حرفه   ای معلمان رابطه   ای معنادار با تعهد به تغییر سازمانی آن   ها دارد. 

شکل3. الگوی نهایی رابطۀ رشد حرفه   ای با تعهد به تغییر سازمانی در حالت تخمین استاندارد
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جدول 4. نتایج تحلیل و ارزیابی الگو در بررسی فرضیۀ دوم

P-Valueضریب مسیرآماره

0/887/95رشد حرفه   ای ------------ تعهد به تغییر سازمانی

الگوی معادالت ساختاری در شکل شمارۀ )3( در پاسخ به فرضیۀ دوم پژوهش مشخص 
سازمانی  تغییرات  به  آن   ها  تعهد  با  توانمندسازی  سازۀ  ابعاد  از  معلمان  حرفه   ای  رشد  می   کند 
معادل  معناداری  و   )0/88( معادل  مسیر  ضریب  مقدار  حاصل،  یافته   های  براساس  مدرسه، 
»در  یعنی   27 و   26 حاصل، گویه  الگوی  براساس  همچنین  دارد.  معناداری  ارتباط   )7/95(
حوزۀ تخّصصی حرفۀ خود، بر اغلب مباحث دانشی و مهارتی تسلط کامل دارم«، با بار عاملی 
مؤلفۀ رشد  با  ارتباط  در  گویه   ها  به سایر  نسبت  مطلوب   تری  تبیین   کنندگی  قدرت  از   )0/66(
حرفه   ای برخوردارند. ارزیابی شاخص   های برازش الگو نیز )جدول 4( نشان از برازش مطلوب 

دارد. الگوی حاضر 

جدول 4. شاخص   های برازندگی الگوی نهایی رابطۀ رشد حرفه   ای با تعهد به تغییر سازمانی معلمان

X2/dfRMSEANFICFIIFIGFIAGFIشاخص برازش

0/80>0/80>0/90>0/90>0/90>0/07<3/02<مقدار مطلوب

2/570/0720/910/910/910/820/80نتیجه

فرضیۀ سوم: اثربخشی معلمان در عملکرد سازمانی و تعامالت رابطه   ای معنادار با تعهد به تغییر 
سازمانی آن   ها دارد. 

شکل4. الگوی نهایی رابطۀ اثربخشی با تعهد به تغییر سازمانی در حالت تخمین استاندارد 
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جدول5. نتایج تحلیل و ارزیابی الگو در بررسی فرضیۀ سوم
P-Valueضریب مسیرآماره

1/068/85اثربخشی تعهد به تغییر سازمانی

در پاسخ به فرضیۀ سوم پژوهش، نتایج حاصل از اجرای الگوی معادالت ساختاری در شکل 
تغییرات  به  آن   ها  تعهد  با  توانمندسازی  ابعاد سازۀ  از  اثربخشی  نشان می   دهد که  شمارۀ )4( 
معناداری  و   )1/06( معادل  مسیر  مقدار ضریب  اطالعات حاصل،  مبتنی   بر  مدرسه،  سازمان 
معادل )8/85( از ارتباط معناداری برخوردار است. همچنین براساس الگوی حاصل، گویۀ 33 
یعنی »عمدتًا مدیریت و همکاران برای مقابله با موقعیت   های ویژه روی مشورت و کمک من 
حساب می   کنند«، با بار عاملی)0/77( از قدرت تبیین   کنندگی مطلوب   تری نسبت به سایر گویه  -
ها در ارتباط با مؤلفۀ اثربخشی برخوردار است. ارزیابی شاخص   های برازش الگو نیز )جدول 

شمارۀ 6( نشان از برازش مطلوب الگوی حاضر دارد.

جدول6. شاخص   های برازندگی الگوی نهایی رابطۀ اثربخشی با تعهد به تغییر سازمانی معلمان

X2/dfRMSEANFICFIIFIGFIAGFIشاخص برازش

0/80>0/80>0/90>0/90>0/90>0/07<3/02<مقدار مطلوب

2/450/04910/910/960/960/850/84نتیجه

فرضیۀ چهارم: اقتدار معلمان در عملکرد سازمانی رابطه   ای معنادار با تعهد به تغییر سازمانی 
دارد.  آن   ها 

شکل 5. الگوی نهایی رابطۀ اقتدار با تعهد به تغییر سازمانی در حالت تخمین استاندارد
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جدول 7. نتایج تحلیل و ارزیابی الگو در بررسی فرضیۀ چهارم
P-Valueضریب مسیرآماره

1/057/80اقتدار ----------- تعهد به تغییر سازمانی

در پاسخ به فرضیۀ چهارم پژوهش پس از اصالح الگوی اولیه و ارائۀ الگوی معادالت ساختاری 
در شکل شمارۀ )5(، مشخص شد مؤلفۀ اقتدار معلمان از ابعاد سازۀ توانمندسازی با تعهد آن   ها 
به تغییرات سازمانی، براساس اطالعات حاصل، شامل مقدار ضریب مسیر معادل )10/06( 
و معناداری معادل )7/80( ارتباط معناداری دارد. همچنین براساس الگوی حاصل، گویۀ 41 
)تصمیم   گیرندۀ نهایی ادارۀ امور آموزشی و اجرایی کالس خودم هستم(، با بار عاملی )0/79( از 
قدرت تبیین   کنندگی مطلوب   تری نسبت به سایر گویه   ها در ارتباط با مؤلفۀ اقتدار برخورداراست. 

ارزیابی شاخص   های برازش الگو نیز )جدول 8( نشان از برازش مطلوب الگوی حاضر دارد.

جدول 8. شاخص   های برازندگی الگوی نهایی رابطۀ اقتدار با تعهد به تغییر سازمانی معلمان
X2/dfRMSEANFICFIIFIGFIAGFIشاخص برازش

0/80>0/80>0/90>0/90>0/90>0/07<3/02<مقدار مطلوب

2/390/0390/930/950/950/830/81نتیجه

فرضیۀ پنجم: احساس ارزشمندی رابطه   ای معنادار با تعهد به تغییر سازمانی آن   ها دارد.

شکل)6(. الگوی نهایی رابطۀ احساس ارزشمندی با تعهد به تغییر سازمانی در حالت تخمین استاندارد
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جدول9. نتایج تحلیل و ارزیابی الگو در بررسی فرضیۀ پنجم
P-Valueضریب مسیرآماره

0/998/51احساس ارزشمندی -------------- تعهد به تغییر سازمانی

در پاسخ به فرضیۀ پنجم پژوهش نیز نتایج حاصل از اجرای الگوی معادالت ساختاری در 
شکل شمارۀ )9( نشان    می   دهد که احساس ارزشمندی معلمان از ابعاد سازۀ توانمندسازی با 
تعهد آن   ها به تغییرات سازمانی، مبتنی   بر اطالعات حاصل، مقدار ضریب مسیر معادل )0/99( 
و معناداری معادل )8/51( ارتباط معناداری دارد. همچنین براساس الگوی حاصل، گویۀ 45 )از 
حضور در محیط مدرسه و ارائۀ خدمت احساس خرسندی و ارزش دارم(، با بار عاملی )0/86( 
از قدرت تبیین   کنندگی مطلوب   تری نسبت به سایر گویه   ها در ارتباط با مؤلفۀ احساس ارزشمندی 
برخوردارند. ارزیابی شاخص   های برازش الگو نیز )جدول شمارظ10( نشان از برازش مطلوب 

الگوی مدنظر دارد.

جدول 10. شاخص   های برازندگی الگوی نهایی رابطۀ احساس ارزشمندی با تعهد به تغییر سازمانی معلمان
X2/dfRMSEANFICFIIFIGFIAGFIشاخص برازش

0/80>0/80>0/90>0/90>0/90>0/07<3/02<مقدار مطلوب

2/590/06580/970/910/910/870/84نتیجه

فرضیۀ ششم: توان تأثیرگذاری رابطه   ای معنادار با تعهد به تغییر سازمانی در معلمان دارد. 

شکل)7(. الگوی نهایی رابطۀ تأثیرگذاری با تعهد به تغییر سازمانی در حالت تخمین استاندارد
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جدول11. نتایج تحلیل و ارزیابی الگو در بررسی فرضیۀ ششم
P-Valueضریب مسیرآماره

0/918/58تأثیرگذاری ---------------- تعهد به تغییر سازمانی

درنهایت نتایج حاصل از اجرای الگوی معادالت ساختاری در شکل شمارۀ )7( در پاسخ به 
فرضیۀ ششم پژوهش نشان می   دهد که تأثیرگذار بودن از ابعاد سازظ توانمندسازی با تعهد آن   ها 
به تغییرات سازمانی، براساس یافته   های حاصل، مقدار ضریب مسیر معادل )0/91( و معناداری 
معادل )8/58( ارتباط معناداری دارد. همچنین براساس الگوی حاصل، گویۀ 56 یعنی »مدیریت 
و همکاران عمدتاً اذعان می   دارند حضور من در محیط آموزشی کمک بزرگی به ایشان است«، 
با بار عاملی )0/94( از قدرت تبیین   کنندگی قوی   تری نسبت به سایر گویه   ها در ارتباط با مؤلفۀ 
تأثیرگذاری برخورداراست. ارزیابی شاخص   های برازش الگو نیز )جدول شمارۀ 12( نشان از 

برازش مطلوب الگوی حاضر دارد.

جدول 12. شاخص   های برازندگی الگوی نهایی رابطۀ تأثیرگذاری با تعهد به تغییر سازمانی معلمان
X2/dfRMSEANFICFIIFIGFIAGFIشاخص برازش

0/80>0/80>0/90>0/90>0/90>0/07<3/02<مقدار مطلوب

2/330/0420/940/960/960/840/80نتیجه

با هدف تحلیل ارتباط بین دو متغیر توانمندسازی معلمان و تعهد به تغییر سازمانی در معلمان 
 )( t نمونۀ مطالعه   شده، با استفاده از دستاورد اجرای روش الگوی مشخص شد باتوجه   به مقدار
حاصل   شده؛ توانمندسازی معلمان اثر ساختاری معناداری )( بر تعهد به تغییر سازمانی دارد و 
توانمندسازی معلمان )( از واریانس تعهد به تغییر را تبیین می   کند. همچنین بررسی شاخص   های 
برازش الگو حاکی از آن است که الگوی نهایی، برازش نسبتاً مناسبی با داده   های حاصل داشته 

است )جدول شمارۀ 13( 
جدول 13. شاخص   های برازندگی مدل نهایی اصالحی

نتیجهمقداردامنۀ    پذیرششاخص

X205/P <0589.81تأیید
DF-229

X2 / DF5-32/91تأیید
RMSEA08/RMSEA>009/0رد

GFI90/GFI <090/0تأیید
AGFI90/AGFI <089/0رد

NFI90/NFI <090/0تأیید

CFI90/CFI < 090/0تأیید

IFI90/IFI < 090/0تأیید
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بحث و نتیجه   گیری

برسد. موفقیت و دستیابی  اهداف خود  به  افراد  به   واسطۀ  و  با کمک  بتواند  باید  هر سازمانی 
به اهداف سازمانی رابطۀ مستقیمی با توانایی مدیران در برانگیختن افراد و توانمندسازی آنان 
ادامۀ حیات خود  و  پویایی  برای  پیچیدۀ كنونی  دنیای  در  سازمان   ها  مدیریت  از سویی  دارد. 
الزاماً نیازمند استفاده از توانایی بالقوه كاركنان خود هستند. همان   طور كه سازمان   ها به مقابله 
به  می   دهند،  قرار  خود  امور  اولویت  در  را  مستمر  بهینه   سازی  و  می   روند  چالش   های كاری  با 
حمایت، تعهد و مشاركت همگانی نیروهای انسانی نیز نیازمند هستند. درواقع سازمان   ها نیازمند 
تعالی  و  توسعه  به  دستیابی  برای  متعهد  البته  و  توانمند  پرانرژی، خالق،  انسانی  سرمایه های 
هستند. در همین راستا آموزش   وپرورش که سازمان گستردۀ دولتی و محیطی فرهنگی و اجتماعی 
است یکی از عوامل حیاتی توسعه و پیشرفت جوامع محسوب می   شود. بنابراین ضروری است 
نهادهای آموزش   وپرورش )مدارس( به نیروهای انسانی متعهد و توانمند مجهز باشند؛ نیروهایی 
که در دنیای پرتالطم و تحول یابندۀ سازمان   های آموزشی از انعطاف   پذیری الزم برای سازگاری 
و انطباق آگاهانه با هر موقعیت علمی جدید برخوردار باشند و درنتیجه بهره   وری و اثربخشی 

مدارس به عنوان سازمان   های آموزشی را ارتقا و توسعه دهند.

پژوهش حاضر رابطۀ توانمندسازی با تعهد به تغییر سازمانی را در معلمان مدارس پایۀ ششم 
ابتدایی و دورۀ اول متوسطۀ نظری شهر سمنان را - که در سال   های اخیر با تحوالت متنوع 
و گسترده   ای در عرصۀ آموزش و    تربیت مواجه بوده   اند- بررسی کرده است. دستاورد تجربی 
مطالعۀ حاضر در گام اول حاکی از آن است که معلمان نمونۀ مطالعه   شده وضعیت توانمندسازی 
هنجاری،  تعهد  میان وضعیت  این  در  ارزیابی کرده   اند.  مطلوب  را  سازمانی  تغییر  به  تعهد  و 
و  وظیفه  مدیون  و  مسئول  را  خود  چیز  هر  از  بیش  معلمان  است که  واقعیت  این  بیان کنندۀ 
مسئولیت خطیر آموزگاری می   دانند و انجام کارآمد و اثربخش عملکردهای آموزشی و    تربیتی 
خود را در درجۀ اول نه بر انگیزه   های عاطفی و احساسی و نه بر پیامدهای مبادله   ای و هزینه   ای، 
بلکه بر احساس مسئولیت و حساسیت رسالت و مأموریت خطیر خود در نظام آموزش   وپرورش 

استوار و متکی ساخته   اند. 

درواقع معلمان برخوردار از تعهد هنجاری، سطح باالیی از کنترل درونی و قابلیت درونى سازی 
معلمان  حمایت  استدالل که  این  با  مى   توانند  مدارس  مدیران  بنابراین  دارند؛  همانندسازى  و 
شرایط  به  آن   ها  تعهد  میزان  است،  مدارس  ارزشی  عملکرد  براى  ارزنده   ای  راهکار  تغییر،  از 
تحولی را افزایش دهند )مایر و آلن، 1997(. از سویی مدارس باید این معلمان را در جریان 
به  داراى كانون كنترل درونى هستند،  افرادى كه  زیرا  قرار دهند؛  زیر چتر حمایت خود  تغییر 
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حمایت های ارائه   شده از سازمان حساسیت و دقت بیشتری دارند و هنگامی كه می   بینند سازمان 
برای بهبود زندگی حرفه   ای آن   ها تالش می   كند، تالش بیشتری برای قدردانی از سازمان خواهند 
از سوی دیگر، دستاورد حاصل گویای مثبت   اندیشی و نگاه  کرد )چیو و همکاران، 2005(. 
آنهاست؛ اصل اساسی  به زندگی حرفه   ای  نمونۀ مورد مطالعه  امیدوارانۀ معلمان  به جلو و  رو 
و مهمی که پیش فرض اساسی بسیار از تالش   ها، برنامه   ها و راهبردهای تعالی   بخش نظام   های 

است.  آموزش وپرورش 

بنابراین بر سیاست   گذاران و متولیان و مدیران نظام   های آموزشی است که در مسیر تقویت 
بیش   ازپیش این اندیشه و نگاه ارزنده، از تمامی امکانات مادی و معنوی در دسترس به   گونه   ای 
کارآمد و اثربخش بهره    گیرند. همچنین ارزیابی معلمان نمونه از وضعیت توانمندیشان درزمینۀ 
مؤلفه   های مشارکت و خوداثربخشی، خود گویای آن است که خوشبختانه نظام آموزش وپرورش، 
متولیان و مدیران مدارس اثربخش   ترین مؤلفه   های رویکرد مدرسه   محوری و ساختار انگیزه   محور 
را اساس تأکید و اولویت قرار داده   اند؛ رویدادی که زمینۀ مشارکت، همراهی و همدلی معلمان 
داشت.  خواهد  همراه  به  انکارناپذیر  یک ضرورت  عنوان  به  را  آموزشی  نوین  رویکردهای  با 
همچنین شواهد تجربی گویای آن است که بین مؤلفه   های توانمندسازی و تعهد به تغییر سازمانی 
در معلمان نمونۀ مطالعه   شده، همبستگی درونی مثبت و معناداری برقرار است. دستاوردی که 
گویای روایی و اشتراک نظر معلمان نمونه در خصوص وضعیت تعاملی رویکرد توانمندسازی و 
تعهد به تغییر سازمانی است. دستاورد حاصل را یافته   های مطالعات نصیری و دیگران )(1394 

و جعفری و طالع   پسند )1394( نیز تأیید کرده است.

قابلیت  نشانگر  نیز  پژوهش  اصلی  فرضیات  ارزیابی  و  بررسی  از  حاصل  دستاورد 
پیش بینی کنندگی معنادار مؤلفه های توانمندسازی معلمان و تعهد به تغییر سازمانی در معلماِن 
مطالعه   شده است. شواهد تجربی حاصل از اجرای الگوی معادالت ساختاری در خصوص مؤلفۀ 
مشارکت در تصمیمات سازمانی، با ضریب مسیر )0/76( گویای آن است که توانمندسازی به    
پذیرش مسئولیت   های بیشتری از طرف معلمان منجر می   شود و درنتیجه تمایل آن   ها به    پذیرش 
و تعهد نسبت به اهداف، ارزش   ها، رسالت و مأموریت   های مدرسه نیز افزایش می   یابد. دیگر 
دستاورد تجربی مطالعۀ حاضر، گویای قدرت پیش   بینی   کنندگی مطلوب مؤلفه   های رشد حرفه   ای 
و اثربخش بودن با ضریب مسیر معادل )0/88و 1/06( دو مؤلفۀ مکمل بر عملکرد کارآمد و 

اثربخش در میان معلمان نمونه بوده است. 

در فرایند توانمندسازی معلمان، یک اصل اساسی، تفویض اختیار و قدرت انجام امور است 
که سبب اعطای آزادی عمل و احساس اقتدار در میان معلمان می   شود. پرواضح است اعطای 
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آزادی عمل و اختیار معقول به نیروهای انسانی، به بهبود نگرش آن   ها به سازمان و وظایف و 
مسئولیت   هایشان منجر می   شود؛ به   گونه   ای که آن   ها سازمان و امورات آن را جزئی از خود قلمداد 
آن را  پیامد  افزایش می   یابد، پدیده   ای که  به موقعیت   های گوناگون  می   کنند و تعهدشان نسبت 

به وضوح می   توان در رفتار و عملکرد شغلی آن   ها مشاهده کرد.

دستاورد تجربی حاصل از اجرای الگوی معادالت ساختاری، همچنین گویای قدرت تبیین  -
کنندگی مؤلفه   های ارزشمندی و تأثیرگذاری بر تعهد به تغییرات سازمانیِ معلمان مطالعه   شده با 
ضرایب مسیر معادل )0/99و0/91( است. احساس ارزشمندی در معلمان گویای درک آن   ها 
از حمایت سازمانی و احترام و    پذیرش از سوی همکاران است. درواقع هنگامی که ارزش   های 
شخصی کارکنان با اهداف، مقاصد و استانداردهای مربوط به کار، به یکدیگر نزدیک باشند، 

اهمیت کار برای فرد افزایش می   یابد )بوالت، 2003(. 

صالحیت  از  معلمان  اطمینان  بر  تأکید  با  خودکارآمدی  و  ارزشمندی  احساس  عبارتی  به 
خود برای ارتقای یادگیری دانش   آموزان، توانایی ساخت و تداوم برنامه   های آموزشی کارآمد و 
معنادار ضمن بهبود فرایند یادگیری دانش   آموزان، تعهد آن   ها به رویکردهای آموزشی و    تربیتی 
پیشرفت  و  عالی  اهداف  تعیین  در  را  آن   ها  موفقیت  و   )1994 )شورت،  می   دهد  افزایش  را 
مستمر فعالیت   های آموزشی خودشان را نیز تضمین می   کند )شوارزر و    هالوم، 2008(. همچنین 
خالقیت،  رویکردهای  طریق  از  دانش   آموزان  یادگیری  بر  آن   ها  تأثیرگذاری  در  معلمان  قابلیت 
ارتباطات و ارتقای کیفیت مطلوب آموزش این اعتماد را در آن   ها ایجاد می   کند که از ظرفیت و 
توانمندی الزم برای نفوذ در پیامدهای راهبردی و عملیاتی آموزشی و   تربیتی مدارس برخوردارند 
)کاسیا، 2008(. دستاوردهای حاصل را نتایج مطالعات )میرکمالی و همکاران، 1388؛ تورمن 
اکثر  همچون  نیز  حاضر  پژوهش  کرده   اند.  تأیید  مانگانجایا2014،2(  و   2011 همکاران1،  و 

تحقیقات پیمایشی با محدودیت   هایی مواجه بوده است؛

اولین محدودیت مربوط به طرح پژوهش است که در آن رابطۀ ساختاری بین توانمندسازی 
رابطۀ همزمانی محسوب  نوعی  بلکه  نیست،  نوعًا روابط عّلی  آنان،  با تعهد سازمانی  معلمان 

می   شود. 

محدودیت دوم مربوط به قابلیت تعمیم   پذیری یافتۀ پژوهش ناشی از نمونۀ پژوهش است. 
دستاورد حاصل از این پژوهش حاضر، به جامعۀ معلمان شهر سمنان محدود و به این جامعه 

قابل تعمیم است.

ابزار  یک  پرسشنامه،  ابزار  پژوهش  داده   های  گردآوری  ابزار  حاضر،  مطالعۀ  در  درنهایت 
است. خودسنجی 

1. Toremen
2. Mangundjaya



115 رابطۀ ساختاری توانمندسازی با تعهد ....

در ادامه براساس دستاوردهای پژوهش، پیشنهاد می   شود؛

 از برنامه   های توانمندسازی انگیزه   محور در قالب نظام پرداخت و دستمزد و ارتقا و پاداش 
برای آشناسازی معلمان با رویکردهای نوین تدریس و یادگیری با عنایت به تغییرات ساختاری 

و محتوایی دوره   های بررسی استفاده شود. 

 همچنین پیشنهاد می   شود سیاست   گذاران، تصمیم   گیرندگان و مدیران نظام آموزش   وپرورش 
از طریق برقراری ارتباط و همکاری با مراکز و نهادهای علمی- تحقیقاتی و ایجاد شبکه   های 
دانش   افزایی  فرصت  برخط،  ارتباططات  و  اطالعات  شبکه   های  و  معتبر  علمی  انجمن   های  و 
خودراهبر را برای معلمان فراهم کنند و ازطریق ایجاد عزت نفس، انگیزۀ تالشگری و تعهد را 

در آنان ارتقا دهند. 

پیشنهاد می   شود در چارچوب نظام جذب و استخدام معلمان پیش از انتصاب آنان به حرفۀ 
معلمی، شرح وظایف و مسئولیت   ها در چارچوب ساختار سازمانی نظام آموزش عالی، مدارس 
و کالس درس شفاف   سازی شده و دقت بیشتری برای گزینش افراد مستعد و عالقه   مند به حرفۀ 

معلمی مبذول شود. 
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چکیده

این پژوهش با هدف بررسی رابطۀ زیست آهنگ احساسی، فکری و جسمی با کیفیت تدریس معلمان دورۀ 
ابتدایی شهرستان زنجان انجام شده است. جامعۀ آماری این پژوهش شامل تمامی معلمان دورۀ ابتدایی 
شهرستان زنجان بوده که حجم این جامعه به تعداد 1655 نفر و شامل دو گروه معلمان مدارس دولتی و 
غیردولتی است. نمونۀ آماری با استفاده از جدول کرجسی- مورگان تعداد 313 نفر با روش نمونه گیری 
و  سراج  تدریس  سؤالی کیفیت   20 استاندارد  پرسشنامۀ  شامل  اندازه  گیری  ابزار  شد.  تعیین  طبقه  ای 
نرم افزار راز محاسبه زیست آهنگ بود. روایی ابزار پژوهش با روایی صوری و روایی سازه و پایایی آن 
با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به دست آمد. به  منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون  های پیرسون 
و رگرسیون استفاده شد. نتایج این پژوهش نشان می  دهد بین زیست آهنگ فکری و جسمی با کیفیت 
تدریس رابطه وجود دارد و به  ترتیب چرخۀ فکری قدرت تبیین باال، چرخۀ جسمی قدرت تبیین متوسط 
و چرخۀ احساسی، قدرت تبیین ضعیفی داشت. همچنین از دانش زیست آهنگ برای افزایش بهره وری 

نیروهای انسانی در سازمان  ها به  خصوص در آموزش  وپرورش می  توان استفاده کرد.
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مقدمه

می  شود  برده  پی  نکته  این  به  هستی،  راز  و  پررمز  جهان  و  اطراف  محیط  در  تأمل  اندکی  با 
ادواری  به  صورت  نیستند و  این قاعده مستثنی  از  نیز  انسان ها  تغییر است.  که جهان در حال 
دستخوش تغییرات درونی می شوند )پاک  نژاد، 1396(. در این زمینه، دانشمندان چرخه ای به نام 
زیست آهنگ1 را در بدن کشف کردند؛ بدین  صورت که هر انسان دارای سه سیکل، دورۀ 23روزۀ 
فعالیت های جسمی2، دورۀ 28 روزۀ احساسی3 و دورۀ سی و سه روزه فکری4 است که به نظر 
می رسد نصف دورۀ زمانی هر یک از سیکل ها مثبت و نیم دیگر آن منفی باشد. این چرخه ها از 
لحظۀ تولد انسان تا مرگ به  صورت سینوسی5تداوم می یابند )ذاکریان و همکاران، 1390(. در 
هنگام تغییر جهت هر چرخه از فاز مثبت به منفی و برعکس، فرد یک روز بحرانی6 و ناپایدار 
را تجربه می کند که این ناپایداری انسان را مستعد خطا و حادثه می  کند )ساکت و همکاران7، 
2011(. ناحیۀ مثبِت ناحیۀ فعال، ناحیۀ منفی غیرفعال و صفر نیز نقطۀ بحرانی است. نقاط 
بحرانی و صفر لزوما بد نیستند، بلکه دورۀزمانی هستند که قوا و انرژی در سطح پایین قرار 
دارند )صباغی ندوشن، 1392(. زمانی كه سیکل در منطقۀ مثبت حركت می كند، فرد در حداكثر 
انرژی هست و هرچه جلوتر می رود، انرژی خود را از دست می دهد. زمانی كه سیکل مورد نظر 
وارد منطقۀ منفی شد، انرژی از دست رفته جبران می شود )جین8، 2001(. تاكنون سیکل های 
جسمی و ذهنی موضوع در پژوهش های بسیاری بررسی شده است. بررسی ها نشان داده است 
بحرانی  روزهای  به  مربوط  روزمره،  ناكامی های  رانندگی،  تصادفات  سوانح كارخانه ها،  بیشتر 

سیکل جسمی بوده است )النگ2001،9(.

یافته های مطالعات نشان می دهد از دانش زیست آهنگ برای افزایش بهره وری نیروهای انسانی 
درزمینۀ های مختلف استفاده می شود )مؤمنی  پیری، 1391(. در نظام آموزش  وپرورش نیز مسئلۀ 
کیفیت یکی از ارکان مهم و حیاتی محسوب می شود و به  صورت مستقیم بر سرنوشت کشور تأثیر 
بسزایی دارد )شهرکی پور و رستگاری پور، 1390(. اگر معلمان از روزهای بحرانی سیکل های 
به  نسبت  همکاران  و  دانش آموزان  با  برخورد  و  تعامل  تدریس،  نحوۀ  در  شوند،  مطلع  خود 
کنترل رفتار خود توجه می کنند )طالئی زواره، 1389( و با دانستن زمان های دقیق اوج انرژی 

1.Biorhythm
2.Physical
3.Emotional
4.Intellctual
5.Sinusoid
6.Critical
7.Saket
8.Jain
9.Long
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ذهنی خود، می توانند در این زمان به فعالیت های مهم سازمانی بپردازند تا ضمن کاهش جرم و 
تخلف با حداقل تالش، به باالترین کارایی و اثربخشی دست یابند )کیانی، 1393(. رهبران 
سازمان ها می توانند براساس تجارب و دیدی روان شناختی از نیروی انسانی خود، موقعیت و 
وضعیت فرد را از لحاظ سیکل های فیزیکی، احساسی و ذهنی تشخیص دهند و متناسب با آن 
حاالت، وظایف را به افراد در سطوح مختلف سازمانی محول کنند و در همان حد نیز انتظار 
داشته باشند. در صورت اجرای چنین رویکردی می توان به اعمال رهبری اثربخش در سازمان و 
بهره مندی از مزایای آن ازجمله دستیابی به بهره وری و رشد سازمانی نزدیک تر شد )اسکندری 

و سعادت، 1394(. 

باتوجه  به مطالب پیش  گفته، این پژوهش با هدف بررسی رابطۀ زیست آهنگ احساسی، جسمی 
و فکری با کیفیت تدریس معلمان دورۀ ابتدایی شهرستان زنجان انجام شده است.

بیان مسئله

عهده گرفته  به  اجتماعی  و  فردی  اهداف  تحقق  برای  بزرگی  مسئولیت های  آموزش  وپرورش 
است و به عنوان بهترین فرصت برای شکوفا سازی استعدادهای انسانی مطرح شده و مورد نظر 
متخّصصان و دست  اندر کاران تعلیم و  تربیت بوده است )شاهدوستی، 1390(. حضور فیزیکی 
کارکنان در محیط کار به عنوان یکی از شاخص  های مهم در سنجش بهره  وری مورد توجه انواع 
سازمان  هاست؛ اما آنچه گاهی مورد غفلت مدیران قرار می  گیرد، جنبه  های روحی و ذهنی کارکنان 
است که اساس موضوع زیست آهنگ را تشکیل می  دهد )اسکندری و سعادت، 1394(. در نظر 
واگذاری  محّوله،  امور  انجام  برای  مناسب  فضایی  مهّیانمودن  مختلف کارکنان،  ابعاد  گرفتن 
کارهایی متناسب با توانایی های فکری، روحی و فیزیکی افراد رابطۀ مستقیمی با کیفیت زندگی 
دارد )شمس، 1394(. تحقیقات نشان داده است هرچه فرد اطالعات بیشتری از عملکرد بدن 
خود داشته باشد، عملکردش را بهتر کنترل خواهد کرد. کارایی افراد در شغل، موفقیت آن  ها 
در تحصیل، اثربخشی روش  های درمانی و به  طور کلی سازگاری انسان در تمامی موقعیت های 

زندگی با خصایص شخصی او رابطه دارد )نکویی مقدم و پیرمرادی بزنجانی، 1389(.

یکی از دغدغه های نظام آموزشی معاصر پرداختن به مقولۀ کیفیت است تا افرادی توانمند برای 
تحقق جوامع یادگیرنده و دانش بنیان  تربیت کند. بی  توجهی به زیست آهنگ افراد، به  خصوص 
در  به  خصوص  یا کیفیت کاری کارکنان  راندمان  عوامل کاهش  دهندۀ  مهم ترین  از  بعد حسی، 
مشاغل اداری است )ویلی1، 2003(. معلمان نقطۀ آغاز هرگونه تغییر آموزشی و پرورشی اند و 
با قدرت تأثیرگذاری فوق العاده  ای که دارند می توانند تحوالت مثبت را به دانش آموزان و درنتیجه 

1.Wiley
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کل جامعه تسّری دهند. عامل بسیار مهم در کیفیت آموزش، کیفیت فردی معلم در کالس درس 
است )عبداللهی، 1394(. فردی که از لحاظ روحی، روانی و جسمی در شرایط خوبی نیست، 
این شرایط بر روی تمرکز، رضایت از کار، بهره وری و شادابی وی در محیط کار اثر می گذارد 
زمان  در  از زیست آهنگ خود موجب صرفه جویی  فرد  در  حالی  که شناخت  )شمس، 1394(؛ 

باتوجه  به حجم کتاب های درسی، رضایت شغلی معلم و بهره وری آموزشی خواهد شد.

یادگیری  قادرند  از )آتش  پور و جوهر، 1386( معلمان خوب  نقل  به  دانلد1  به عقیدۀ مک 
دانش  آموزان را افزایش دهند و از طریق پاداش دادن به دانش آموزان و دادن امکانات بیشتر برای 
برونینگ و گالور2 در کنار نقش های  به عقیدۀ  افزایش دهند.  را  آن  ها  انگیزۀ  آموختن، سطح 
مدنظر، معلمان خوب که از آن  ها به نام معلمان کارآمد نام برده می  شود، قادرند قدرت تفکر 
دانش  آموزان را پرورش دهند، رشد او را تسهیل سازند و به  خوبی از عهدۀ ادارۀ کالس برآیند 
بیان  شده  موارد  این  بر  فکری  و  احساسی، جسمی  زیست آهنگ   .)1386 جوهر،  و  )آتش  پور 
تأثیرگذار است. غفلت از زیست آهنگ معلمان عواقب جبران  ناپذیری مانند اتالف زمان آموزشی، 
کاهش سطح کیفی آموزش، نارضایتی شغلی، تنبیه بدنی و پیامد های ناشی از آن را در پی خواهد 

داشت. 

بین  رابطۀ  است که  سؤال  این  به  پاسخ  دنبال  به  حاضر  پژوهش  شد،  آنچه گفته  باتوجه  به 
زیست آهنگ احساسی، جسمی و فکری معلمان با کیفیت تدریس معلمان دورۀ ابتدایی شهرستان 

زنجان چگونه است؟

مبانی نظری

از نظر لغوی، بیوریتم مرکب از دو قسمت است: بیو به معنی حیات، زیست و ریتم به معنی 
)پاک نژاد،  می کند  بروز  انسان  زندگی  در  منظمی که  سیکل های  اصطالحًا  و  آهنگ  و  سیکل 

است. فکری  و  احساسی، جسمی  شامل  آن  سیکل های  و  بیوریتم   .)1396

بیوریتم یا زیست آهنگ نظریه ای است که مطرح می کند، روزهای زندگی همۀ انسان ها از زمان 
تولد تا مرگ، با روندی منظم سپری می شود. براساس این تئوری رفتار انسان  تحت تأثیر سه 
چرخۀ زیستی است که هریک از این سیکل ها دارای مرحلۀ مثبت، منفی و بحرانی  اند و بر عملکرد 
و رفتار های فرد در جنبه های مختلف تأثیرگذار است. »سیکل احساسی« بر سیستم عصبی3 افراد 
تسلط دارد و بیشتر به خصلت زنانگی یک فرد مربوط می شود و احساسات فرد را تحت تأثیر 
قرار می دهد. »سیکل جسمی« بر نیروی جسمی، قدرت و بنیه و تکاپوی انسان تأثیرگذار است 
1.Mcdonalds
2.Bringing&Glaur
3.Nervous system
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و مواردی نظیر قوت، تکاپویی، بنیه، توان، تحمل، مقاومت، نوآوری و ابتکار را تحت کنترل 
خود دارد. »سیکل فکری« که بر قدرت ذهن و کارکرد مغز و میزان یادگیری و حافظه تأثیر گذار 

است )جباری،1390(.

شکل )1( مراحل مختلف چرخۀ زیست  آهنگ

خودکارآمدی  و  تحصیلی  عملکرد  و  علمی  تفکر  بر  زیست  آهنگ  دادند  نشان  پژوهشگران 
روی کیفیت  معلمان  زیست آهنگ  تأثیر   .)1393 همکاران،  و  )ساکن آذری  دارد  تأثیر  افراد 
تدریس موضوع مهمی   است که آموزش  وپرورش را درگیر کرده   است. کیفیت درحوزۀ تدریس، 
به درجۀ انطباق و سازگاری هریک از شاخص ها و ویژگی های اصلی تدریس با استانداردها و 
از  اثربخش مجموعه  ای  تدریس  از  تعریف شده است. منظور  متعالی  و  خصوصیات مطلوب 
عملکردها و ویژگی های معلم است که باعث دستیابی به اهداف آموزشی و یادگیری دانش  آموزان 
انگیزۀ یادگیری،  به عوامل متعدد دیگری ازجمله رفتارهای دانش  آموز،  البته یادگیری  می شود. 
محتوای برنامۀ درسی، محیط و منابع فیزیکی نیز بستگی دارد )افروغ، 1393(. عامل کیفیت 
تدریس نیز دارای سه زیر مؤلفۀ طرح درس، اجرای تدریس و ارزشیابی از تدریس است )زارع 
و همکاران، 1394( که در هر کدام از مؤلفه  های یادشده شناخت معلم از زیست  آهنگ خود و 

دانش  آموزان تأثیر بسزایی خواهد داشت.

پیشینۀ پژوهش

در بررسی های انجام  شده از سایت های معتبر علمی و مراجعۀ حضوری به مراكز اطالع  رسانی و 
كتابخانه های تخّصصی مشخص شد پژوهش علمی، جامع و نظام مند مشاهده نشد که عنوان، 
با این پژوهش منطبق باشد؛ اما پژوهش هایی هست  متغیرها، اهداف و فرضیه  های آن دقیقًا 
که عناوین و موضوعات آن  ها تا حدودی شبیه به این پژوهش بوده و یا یکی از متغیر های آن  را 
پوشش می  دهند. بنابر این به  منظور استفاده از مطالب مفید این پژوهش ها و نتایج آن  ها و افزودن 
بر غنای علمی این پژوهش و نیز به جهت مقایسه یافته  های پژوهش حاضر با نتایج تحقیق های 

پیشین در زیر، تعدادی از ساختارمند  ترین آن  ها برای پیشینۀ پژوهش آورده می شود:
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اسکندری و سعادت )1394( در پژوهشی با عنوان»بیوریتم، دروازۀ ورود به رهبری اثر بخش 
در سازمان« به این نتایج دست یافتند که که زیست  آهنگ بر انتخاب شیوۀ صحیح رهبری در 
افراد  در  رفتار های متفاوت  زیرا چرخه  های سه گانه، منشأ  دارد؛  تأثیر  آن  اثر بخشی  و  سازمان 
است. بدیهی است رفتار متفاوت، رهبری متفاوت را در پی خواهد داشت. به  منظور دستیابی 
به رهبری اثربخش در سازمان الزم است رهبر، زمینۀ الزم برای بروز توانمندی کارکنان را فراهم 
آورد. پس زیست  آهنگ مهم  ترین ابزار مدیریت در این سطح به شمار می رود که کاربرد صحیح آن 
به کسب حداکثری بهره وری از منابع انسانی می  انجامد. طبق این پژوهش زیست آهنگ به بهترین 
شکل ممکن، مدیران را در مسیری هدایت می کند که بتوانند به  درستی تصمیم بگیرند چه فردی، 

در چه زمانی، چه کاری را انجام دهد.

رهاوی عزآبادی، عباسی بافقی و بیاره )1395( در پژوهشی با عنوان»تأثیر آموزش بازخورد 
زیست آهنگ شناختی بر عملکرد حرکتی دانشجویان« به این نتایج رسیدند دانشجویانی که در 
اوج چرخۀ شناختی خود قرار داشتند )ناحیۀ مثبت( و بازخورد زیست آهنگ خود را از طریق 
نمودارها دریافت کرده بودند، عملکرد حرکتی بهتری نشان می دهند و استفاده از آموزش بازخورد 

گاهی افراد از چرخۀ زیست آهنگ در بهبود عملکرد حرکتی مؤثر است. و آ

شد  مشخص  تصمیم گیری«  و  بیوریتم  »مدیریت  عنوان  با   )1394( داراب پور  پژوهش  در 
روابط  بهبود  کار،  از  ناشی  و حوادث  و کّمیت محصوالت، کاهش ضایعات  افزایش کیفیت 
به  دنبال مدیریت زیست  آهنگ در تصمیم  گیری های  سازمانی، تصمیمات معقول تر و منطقی تر 

آمد.     به دست خواهد  سازمانی 

صباغی  ندوشن )1392( نیز در پژوهشی با عنوان»بررسی تأثیر چرخه های تئوری بیوریتم بر 
عملکرد کارکنان« به این نتایج رسید که هریک ازچرخه های احساسی، فکری و جسمی نواحی 
افراد در ناحیۀ  تأثیرگذار است. زمانی که  آنان  مثبت، منفی و روز بحرانی کارکنان بر عملکرد 
مثبت چرخه ها قرار می گیرند، عملکرد خوبی دارند؛ اما هنگامی که در ناحیۀ منفی و بحرانی قرار 

می گیرند، عملکردشان مطلوب نیست. 

باتوجه  به آنچه گفته شد، با نگرش به اینکه در خصوص رابطۀ زیست آهنگ احساسی، جسمی 
و فکری با کیفیت تدریس معلمان   دورۀ ابتدایی شهرستان زنجان اطالعاتی در دست نیست، 
ابتدایی  معلمان  تدریس  و کیفیت  زیست آهنگ  بین  رابطۀ  بررسی  هدف  با  حاضر  پژوهش 

شهرستان   زنجان، در پی بررسی فرضیۀ   اصلی زیر است:

آنان  تدریس  با کیفیت  بین زیست آهنگ احساسی، جسمی و فکری معلمان  فرضیۀ اصلی: 
دارد. وجود  رابطه 
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فرضیه  های جزئی

بین چرخۀ زیست  آهنگ احساسی و کیفیت تدریس معلمان رابطه وجود دارد. 	 

بین چرخۀ جسمی و کیفیت تدریس معلمان رابطه وجود دارد.	 

بین چرخۀ فکری و کیفیت تدریس معلمان رابطه وجود دارد.	 

روش  شناسی 

پژوهش حاضر از نظر هدف   کاربردی است. از نظر نحوۀ گردآوری داده  ها توصیفی )غیرآزمایشی( 
معلمان دورۀ   ابتدایی   شهرستان  آماری شامل  است. جامعۀ  پژوهش همبستگی  نوع  نظر  از  و 
  زنجان به تعداد 1655 نفر است و حجم نمونۀ آماری با استفاده از جدول کرجسی و مورگان، 
تعداد 313 نفر به روش نمونه  گیری طبقه  ای نسبی تعیین شدند. زیست  آهنگ، در نقش متغیر 
مستقل و کیفیت تدریس، متغیر وابسته در نظر گرفته شده است. برای اندازه  گیری متغیر کیفیت 
تدریس از پرسشنامۀ 20 سؤالی سراج و برای اندازه  گیری متغیر زیست  آهنگ از نرم  افزار راز1 
محاسبۀ زیست آهنگ استفاده شد. روایی2 ابزارها به  وسیلۀ روایی صوری به تأیید خبرگان رسید و 
پایایی3 نیز با استفاده از ضریب آلفا  ی کرونباخ تأیید شد. آلفای هریک از ابعاد پرسشنامۀ   کیفیت 
تدریس در )جدول1( مشخص شده است. همچنین اعتبار سازه  ها با استفاده از تحلیل عاملی 
تأییدی بررسی و نتایج تحلیل عاملی تأییدی در جداول )2( و )3( آورده شده است. تجزیه و 
تحلیل داده های آماری با استفاده از نرم افزار spss انجام شد و از شاخص  های آمار توصیفی و 
آمار استنباطی )آزمون کولموگروف-اسمیرنوف4 به  منظور بررسی نرمال بودن داده  ها و انتخاب 
آزمون آماری مناسب، آزمون پیرسون به  منظور بررسی میزان ارتباط خطی متغیرها( و رگرسیون5 

برای تخمین روابط بین متغیرها( استفاده شده است. 

جدول)1( نمونۀ آماری به تفکیک جنسیت و نوع مدرسه
جمعمدارس غیردولتیمدارس دولتی

20436240تعداد معلمان زن
64973تعداد معلمان مرد

26845313جمع
 

1 - این نرم  افزار را مهدی دهقانی تفتی طراحی کرده است. با دریافت تاریخ دقیق تولد افراد به تاریخ شمسی، زیست  آهنگ آنان را به صورت روزانه محاسبه 
کرده و در قالب نمودار سینوسی و درصد ی از سطح انرژی نشان می دهد. نرم افزار )رمزیابی رفتار( وضعیت اشخاصی را که قباًل تعیین شده اند، به صورت 
روزانه اعالم می  کند. همچنین امکاناتی مانند محاسبۀ سازگاری یعنی مقایسه با شخصی دیگر در هر سه چرخۀ احساسی، جسمی و فکری فراهم می کند. از 

دیگر قابلیت های این نرم افزار پیش بینی زیست  آهنگ افراد در روزهای آینده نیز هست.
2. Narrative 
3. Reliability
4. One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
5. Linear regression
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جدول)2( میزان پایایی به روش همسازی درونی )آلفای کرونباخ(

میزان ضریب پایاییگویه  هاابعاد کیفیت تدریس

30/95، 4، 5طرح درس

10/98، 2، 7، 8اجرای تدریس

110/95، 14، 15، 18، 19ارزشیابی تدریس

60/98، 9، 10، 12، 13، 16، 17، 20روابط بین فردی

10/99 تا 20کل متغیر

همان طور که داده های جدول باال نشان می دهد، تعداد 4 مؤلفه در این پرسشنامه قرار دارد که 
مقدار پایایی کل برابر 0/99، مؤلفۀ طرح درس برابر با 0/95 و مؤلفۀ اجرای تدریس برابر با 
0/98، مؤلفۀ ارزشیابی تدریس برابر با 0/95 و مؤلفۀ روابط بین فردی برابر با 0/98 به دست 
آمده است و چون پایایی همۀ مؤلفه  ها بیشتر از 0/7 است، مقدار قابل قبول و مناسبی است و 

نشان از تأیید پایایی آن  ها دارد. 

جدول )3( بارهای عاملی و میزان واریانس تبیینی عامل های دسته بندی  شده در پرسشنامۀ کیفیت تدریس

شمارۀ عامل  ها
گویه  ها

عوامل

عامل 
اول

عامل 
دوم

عامل 
سوم

عامل 
چهارم

6.655.407.410.452مهارت در ارائۀ محتوای درس
گاهی از روش  های ارزشیابی و اندازه گیری 12.622.508.350.427آ

10.599.529.449.336مهارت در جمع بندی و سازمان  دهی مطالب ارائه  شده
13.585.468.417.456مهارت در طراحی سؤاالت مناسب

16.566.385.535.455مهارت در هدایت و راهنمایی فراگیران برای درک اهمیت مادۀ درسی
17.564.541.440.379هدایت و راهنمایی فراگیران برای انجام دادن فعالیت های درسی

20.553.532.423.414مهارت در توجه و گوش دادن به سؤاالت و جواب های فراگیران

9.535.383.533.479قابلیت استفاده از روش  های تدریس برای پرورش تفکر انتقادی و خالق

3.535.682.450.474مشخص کردن محتوای درس قبل از ارائۀ آن
5.424.664.377.432سازمان  دهی منظم و منطقی محتوای درس

4.461.604.370.422مشخص کردن هدف های تدریس

مهارت در استفاده از امکانات کمک آموزشی نظیر اورهد، ویدئو و 
7.378.601.602.436پروژکتور و ...

2.445.461.551.429مشخص کردن روش  ها و فنون مناسب در فرایند یاد دهی - یاد گیری
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مشخص کردن و ارائۀ طرحی برای استفاده از تکنولوژی اطالعات 
1.466.466.551.465و ارتباطات و رسانه های دیگر در فرایند یاددهی - یادگیری

8.492.539.536.342مهارت استفاده از روش  ها و فنون مختلف در فرایند یاد دهی - یاد گیری

14.452.506.536.610مهارت در افزایش قابلیت های ارزیابی از خود در فراگیران
مهارت در تدوین آزمون تشخیصی )برای تشخیص توانایی های 

11.450.498.364.593اولیۀ فراگیران(

15.432.456.451.595آگاهی از مالحظات اخالقی در برگزاری امتحانات
18.452.475.432.515هدایت فراگیران به سمت تقویت صالحیت های حرفه ای

19.477.502.439.542حساسیت نسبت به محیط )به  ویژه محیط آموزشی(

همان طور که داده های جدول باال نشان می دهد، تعداد 20 گویه در این پرسشنامه قرار دارند 
بارهای عاملی  باتوجه  به مقدار  بارهای عاملی هرکدام گزارش شده است.  به  ترتیب گویه ها  که 
به  دست  آمده برای تمامی سؤاالت متغیر کیفیت تدریس که بیشتر از 0/30 است، می  توان گفت 

اعتبار سازۀ متغیر کیفیت تدریس و تمامی سؤاالت آن تأیید می  شود. 

یافته  ها

فرضیۀ اول: بین چرخۀ زیست  آهنگ احساسی و کیفیت تدریس معلمان رابطه وجود دارد. 

جدول 4. ماتریس همبستگی بین زیست آهنگ احساسی و مؤلفه  های کیفیت تدریس 

اجرای طرح درسمتغیرها
روابط بین فردیارزشیابیتدریس

زیست آهنگ 
احساسی

014.-012.-002.-014.-ضریب پیرسون

799.969.836.802.سطح معنی داری

313313313313تعداد

* P> 0/05 و ** P> 0/01 :توجه

جدول 5. نتایج آزمون روابط متغیر زیست  آهنگ احساسی و کیفیت تدریس، بررسی ضرایب استانداردشده، مقدار t و 
سطح معنی  داری

متغیرها و مقدار ثابت
ضریب ضریب غیراستاندارد

استاندارد
t سطح معنی داریمقدار

 B خطای مقدار
بتامعیار

003.008.008.388.698.زیست  آهنگ احساسی 
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نتایج جدول فوق نشان می  دهد بین زیست آهنگ احساسی و مؤلفه  های کیفیت تدریس رابطۀ 
معنی  دار وجود ندارد.

فرضیۀ دوم: بین چرخۀ جسمی و کیفیت تدریس معلمان رابطه وجود دارد.

جدول )6( ماتریس همبستگی بین زیست  آهنگ جسمی و مؤلفه  های کیفیت تدریس 

روابط بین فردیارزشیابیاجرای تدریسطرح درسمتغیرها

زیست -
آهنگ 
جسمی 

*137.*134.**148.*132.ضریب پیرسون

019.009.017.015.سطح معنی داری

313313313313تعداد

* P> 0/05 و ** P> 0/01 :توجه

جدول 7. نتایج آزمون روابط متغیر زیست آهنگ جسمی و کیفیت تدریس، بررسی ضرایب استانداردشده، مقدار t و 
سطح  معنی  داری

متغیرها و مقدار ثابت
ضریب ضریب غیراستاندارد

سطح معنی داریمقدار tاستاندارد

Bبتاخطای معیارمقدار

031.008.0793.989.000.زیست  آهنگ جسمی 

با  تدریس  مؤلفه  های کیفیت  و  جسمی  زیست  آهنگ  بین  می  دهد  نشان  فوق  جدول  نتایج 
می  شود.  تأیید  رابطه  این  آماری  جنبۀ  از  و  دارد  وجود  معنی  دار  رابطۀ  اطمینان  99درصد 

فرضیۀ سوم: بین چرخۀ فکری و کیفیت تدریس معلمان رابطه وجود دارد.

جدول 8. ماتریس همبستگی بین زیست  آهنگ فکری و مؤلفه  های کیفیت تدریس 

روابط بین فردیارزشیابیاجرای تدریسطرح درسمتغیرها

زیست  آهنگ 
**932.**928.**929.**929.ضریب پیرسونفکری 

000.000.000.000.سطح معنی داری

313313313313تعداد

* P> 0/05 و ** P> 0/01 :توجه
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جدول 9. نتایج آزمون روابط متغیر زیست  آهنگ فکری و کیفیت تدریس، بررسی ضرایب استانداردشده، مقدار t و 
سطح معنی  داری

متغیرها و مقدار ثابت
ضریب ضریب غیراستاندارد

سطح معنی داریمقدار tاستاندارد

 B بتاخطای معیارمقدار
367.008.92946.889.000.زیست  آهنِگ فکری 

نتایج جدول فوق نشان می  دهد بین زیست آهنگ فکری و مؤلفه  های کیفیت تدریس به  صورت 
مستقیم و افزاینده و با 99 =درصد اطمینان رابطۀ معنی  دار است.

بحث و نتیجه  گیری

هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطۀ بین زیست  آهنگ احساسی، جسمی و فکری با کیفیت 
بیوریتم)زیست  آهنگ(  بین  داد  نشان  نتایج  است.  زنجان  شهرستان  ابتدایی  معلمان  تدریس 
جسمی و فکری با ابعاد کیفیت تدریس معلمان رابطه وجود دارد؛ اما بین زیست آهنگ احساسی 
با ابعاد کیفیت تدریس معلمان رابطه  ای وجود ندارد. باتوجه  به نتایج به  دست  آمده فرضیۀ اول 

پژوهش رد شد.

هم  راستا با نتایج به  دست  آمده برای فرضیۀ اول پژوهش حاضر، پژوهش کیانی )1393( هم 
نشان داد سیکل احساسی هیچ گونه تأثیری را بر بروز تخلفات اداری کارکنان آشکار نمی  کند. 
نتایج پژوهش ذاکریان و همکاران )1390( نیز نشان داد فراوانی حوادث محل کار در روزهای 
انتظار بوده است. نتایج پژوهش مؤمنی پیری  بحرانی و ناحیۀ منفی چرخۀ حسی کمتر از حد 
)1391( نیز نشان داد بین چرخۀ حسی و برد و باخت ورزشکاران در رشته های انفرادی رابطه ای 
وجود ندارد. احمدزاده )1389( نیز در پژوهش خود نشان داد بین چرخۀ احساسی و نتایج 

حاصل از امتحان پایان  ترم دوره های آموزشی رابطه ای وجود ندارد.

رابطه  معلمان  تدریس  و کیفیت  بین چرخۀ جسمی  نشان می  دهد  پژوهش حاضر  یافته  های 
وجود دارد. هم  راستا با نتایج به  دست  آمده، پژوهش شیرازیان )1394( هم نشان داد بین چرخۀ 
جسمی و خطای تصمیم گیری مالی رابطه وجود دارد. زمانی که چرخۀ جسمی سهام داران در 
ناحیۀ مثبت قرار دارد، تصمیم گیری درست تری دارند؛ اما زمانی که چرخۀ جسمی در ناحیۀ منفی 
یا بحرانی قرار گرفته، خطای تصمیم گیری مالی بسیار باالست. نتایج پژوهش کیانی )1393( 
اداری دارد. مؤمنی پیری )1391(  بینابینی بر بروز تخلفات  تأثیر  نیز نشان داد چرخۀ جسمی 
رابطۀ معنی داری وجود دارد و زمانی  بین عملکرد ورزشکاران و چرخۀ جسمی  نیز نشان داد 
نتایج  است.  زیاد  بردشان  احتمال  دارند،  قرار  مثبت سیکل جسمی  ناحیۀ  در  ورزشکاران  که 
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پژوهش ذاکریان و همکاران )1390( نیز نشان داد فراوانی وقوع خطاهای انسانی و حوادث 
خودروسازی در روزهای بحرانی و منفی چرخۀ جسمی بیشتر از حد انتظار بوده است.

همچنین یافته  های این پژوهش نشان می  دهد بین چرخۀ فکری و کیفیت تدریس معلمان رابطه 
وجود دارد. هم  راستا با یافته  های به  دست  آمده، پژوهش رهاوی  عزآبادی و همکاران )1395( 
نیز نشان داد دانشجویان )ورزشکار و غیرورزشکار( که در اوج زیست آهنگ شناختی خود قرار 
داشتند، عملکرد حرکتی بهتری از خود نشان دادند. همچنین بازخورد زیست آهنگ شناختی بر 
چابکی ورزشکاران و غیرورزشکاران نیز تأثیر داشت. نتایج پژوهش کیانی )1393( نشان داد 
صرفاً چرخۀ ذهنی بر بروز تخلفات اداری به  طور قطعی تأثیرگذار است. ساکن آذری و همکاران 
)1393( در پژوهش دیگری نشان دادند آموزش تحت شرایط زیست آهنگ فکری باال، باعث 
مؤمنی پیری  می شود.  دانشجویان  خودکارآمدی  و  علمی  تفکر  انتقادی،  خالق،  تفکر  افزایش 
)1391( نیز نشان داد هرچه ورزشکاران در ناحیۀ مثبت چرخۀ فکری باشند، احتمال بردشان 
تنها  سه  گانه،  چرخه های  بین  داد  نشان  نیز   )1389( احمدزاده  پژوهش  نتایج  است.  بیشتر 
زیست آهنگ فکری بر نتایج حاصل از امتحان پایان  ترم دوره  های آموزشی برگزارشده مؤثر است. 
نیز در پژوهش خود نشان دادند باالترین سطح نمرات  حسینی و مهدی زاده  اشرافی )1388( 
دانشجویان مربوط به زمانی است که چرخۀ فکری دانشجویان به  تنهایی یا به همراه دو چرخۀ 

دیگر در ناحیۀ مثبت قرار داشته است. 

با  تدریس  با کیفیت  روابط سه چرخه  در صورتی  است که  این  پژوهش حاضر  دیگر  یافتۀ 
تبیین  با قدرت  باال، چرخۀ جسمی  تبیین  با قدرت  به  ترتیب چرخۀ فکری  بیان شود،  اولویت 
متوسط و چرخۀ احساسی با قدرت تبیین بسیار ضعیف با کیفیت تدریس معلمان رابطه دارد. 

پیشنهادها

باتوجه  به نتایج پژوهش حاضر که نشان داد بین زیست  آهنگ جسمی و فکری با کیفیت تدریس 
معلمان ابتدایی رابطه وجود دارد، موارد زیر پیشنهاد می  شود:

مسابقات ورزشی مربوط به معلمان و دانش  آموزان و کلیۀ فعالیت  هایی که نیازمند قوای 	 
با  منطبق  درون  مدرسه  ای  ورزشی  المپیاد  طرح  مانند  است،  زیاد  بدنی  توان  و  جسمی 

شود. برنامه    ریزی  افراد  جسمی  زیست آهنگ 

توان 	  نیازمند  پرورشی که  برنامه  های  و  آموزشی  طرح  های  اجرای  و  درس   تربیت  بدنی 
موکول گردد. فعال  روزهای  به  است،  دانش  آموزان  و  معلمان  باالی  جسمی 

به مدیران توصیه می  شود با آگاهی از روزهای بحرانی چرخۀ جسمی معلمان و دانش آموزان 	 
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از بروز حوادث جلوگیری کنند.

به معلمان پیشنهاد می  شود در برنامه  ریزی برای روش تدریس ایفای نقش، بازی  های بدنی 	 
و انجام آزمایش  های درس علوم، به وضعیت چرخۀ جسمی خود و دانش  آموزان توجه 

داشته باشند.

به والدین دانش  آموزان درزمینۀ زیست آهنگ آموزش    های الزم داده شود. آگاهی اولیا از 	 
وضعیت ریتم  های فرزندشان موجب می  شود انتظارات واقعی  تری از آن  ها داشته باشند. 
متقابالً آگاهی دانش  آموزان از زیست  آهنگ خود استرس را کمتر و اعتماد به نفس را در 

وجودشان دوچندان می  کند. 

همچنین باتوجه  به این یافتۀ پژوهش، بین چرخۀ فکری و کیفیت تدریس همبستگی فراوانی 
وجود دارد. بر این اساس به سازمان آموزش  وپرورش توصیه می  شود برای ارتقای کیفیت تدریس 
معلمان به اهمیت چرخۀ فکری نیز توجه بیشتری داشته باشند. برای این منظور راهکارهای زیر 

پیشنهاد می  شود: 

با نظر به اینکه زیست  آهنگ فکری بر کیفیت تدریس معلمان مؤثر است، برنامۀ کالسی 	 
با زیست  آهنگ  را می طلبد، منطبق  بیشتری  فعالیت های ذهنی  مانند که  به  ویژه دروسی 

معلمان با رعایت دستورالعمل  های مربوطه تدوین شود.

امکان استفاده از نرم  افزار محاسبۀ زیست  آهنگ در مدارس برای مدیران و معلمان و حتی 	 
تلفن  روی گوشی  قابل نصب  اندک،  هزینه  ای  با  نرم  افزار  این  فراهم شود.  دانش  آموزن 

همراه است و کار با آن بسیار آسان است. 

در اختیار داشتن اطالعات زیست  آهنگی معلمان در ادارات آموزش  وپرورش زمینه را برای 	 
برنامه  ریزی بهتر در جهت آموزش  های ضمن خدمت برای یادگیری عمیق  تر که نیازمند 
قرارگیری معلمان در فاز مثبت چرخۀ فکری است، فراهم می  آورد. بنابراین مسئوالن امر 

از این ابزار برای افزایش کارایی افراد در محیط کار نیز می  توانند بهره ببرند. 

برنامۀ بازدید از مدارس و ارزیابی عملکرد معلمان در روزهایی به  غیر از روزهای بحرانی 	 
باشد و در تقویم اجرایی برنامه  ها به نکات ذکر شده توجه شود.

از 	  بود  قادر خواهند  اختیار داشتن اطالعات زیست  آهنگی کارمندان خود  با در  مدیران 
افراد در انجام کارهای مختلف استفاده کنند؛ برای مثال امتحانات به  قوای حداکثری 
روزهایی موکول شود که چرخۀ فکری دانش  آموزان در وضعیت مطلوب  تری قرار دارد. 
ازآنجاکه مبنای محاسبۀ زیست  آهنگ تاریخ تولد افراد است و دانش  آموزان یک کالس 
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قرابت سنی با یکدیگر دارند، انجام چنین طرحی آسان و عملی است. 

می  توان آموزش  هایی را که در جلسات شورای معلمان در قالب کارگاه  ها برگزار می  شود، 	 
در زمان  های بهینه گنجاند. 

زیست آهنگ 	  چرخۀ  زمانی که  روزهای طالیی،  در  می  تواند  نیز  اولیا  با  دیدار  جلسات 
برگزار شود.  دارد  قرار  اوج  در  معلمان 
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Abstract
The purpose of this study was to investigate the relationship between emotional, in-
tellectual and physical biorhythms with the quality of primary school teachers in Zan-
jan. The statistical population of this study consisted of all elementary school teachers 
in Zanjan with a population of 1655 of two groups of state and non-state school 
teachers. The sample was 313 people using a stratified sampling method. Measure-
ment tools included a standard 20-question Seraj teaching quality questionnaire and 
the secret of biorhythm account software. The validity of the research instrument was 
obtained by face validity and construct validity and its reliability was estimated using 
Cronbach’s alpha coefficient. Pearson and regression tests were used to analyze the 
data. The results of this study showed that there is a relationship between intellec-
tual and physical biorhythm with the quality of teaching; the intellectual cycle had a 
high explanatory power, physical cycle had a moderate explanatory power, and the 
emotional cycle had a poor explanatory power, respectively. Biorhythm knowledge 
can also be used to increase the productivity of human resources in organizations, 
especially in education and training.
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Abstract
The purpose of this study was to investigate the structural relationship between 
teacher empowerment and their commitment to organizational change. The 
descriptive survey method was used for data collection and the structural equation 
analysis method was used for data analysis. The statistical population of the study 
consisted of all male and female teachers of sixth elementary and first high schools in 
Semnan province )309(. Of these, 185 were selected for the research sample using 
the relative stratified random sampling method and completed the "Commitment 
to Change Questionnaire" by Herzkotich and Meyer )2002( and the Reinart & 
Schort )1994( Empowerment Questionnaire. The reliability of the questionnaires 
was estimated by Cronbach's alpha coefficient )0.89( and its validity was assessed 
by content validity. Analysis of the data obtained by applying the LISREL Factor 
Analysis showed that: 1( the empowerment of teachers and their commitment to 
organizational change in different dimensions and components has a high level of 
internal consistency; Teachers' empowerment has high explanatory power for the 
commitment to organizational change of the teachers studied. Empowering teachers 
in a variety of dimensions and through planned and measured actions and strategies 
will bring responsibility, accountability and internal motivation for effective and 
effective performance to teachers.
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Abstract
The present study aimed at investigating the degree of teacher-students’ resilience 
at Farhangian University in the city of Isfahan and offering resilience education in 
teacher-students curriculum. The research method was descriptive-survey in the first 
stage. The statistical population included all 390 male and female teacher-students 
studying in BA level at elementary education field at Farhangian University of Isfa-
han from whom 104 male students and 167 female students were selected through 
stratified sampling appropriate for the sample size. The data collection instrument was 
Conner-Davidson resilience questionnaire with reliability of coefficient of 0.84 and 
the data analysis was conducted via independent sample t-test. The research method 
in the second stage was conducted through review method and the analysis of the 
findings was done via descriptive-analytical method. The findings showed that the 
degree of resilience among female and male teacher-students was above medium lev-
el. Moreover, the results implied that there is a significant difference among male and 
female teacher-students; that is the degree of resilience in female teacher-students is 
more than in males. Also by presenting several resilience training models around the 
world, the intervention strategies in the student curriculum at Farhangian University 
has been discussed.

Keywords: Resilience, teacher-students, curriculum, Farhangian University.
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Abstract
The purpose of this research was to investigate the role of Powerful structure of 
schools and psychological climate at work on the Job optimism of teachers. The 
method of this research was descriptive and correlational. The research population 
consists of all teachers of Koohdasht city )345 person( who were teaching in the 
academic year 2016-2017. The sample consisted of 185 teachers )99 male teachers 
and 86 female teachers( using the Cochran formula. They were selected by stratified 
random sampling method. The questionnaires that were used for the present research 
included, Job Optimism questionnaire by Rotinghus et al )2005(, The Hwi and 
Swatland )2000( Powerful structure of schools’ questionnaire, and Quiz and Decotez 
)1991( Psychological climate at work questionnaire. Reliability was assessed through 
Cronbach’s alpha. The reliability of the questionnaire for job optimism and empow-
ered school structure was 0.86 and 0.89, respectively. Validity was also confirmed 
by the form of content validity through expert opinions. For data analysis, Pearson 
correlation coefficient and multiple regression step by step method in using SPSS 23 
software were used. The results of the research showed that there is a positive and sig-
nificant relationship between the Structure empowering schools and the psychologi-
cal climate of the work environment with the teachers’ job optimism )p >0.01(. Also, 
the results of stepwise regression showed that the Structure enabling schools and the 
psychological climate of the work had a significant effect on teachers’ job optimism 
and their standard effect coefficients were equal to )β = 0.71( and )β =0.12( And sig-
nificant at P >0.05 level. Therefore, to enhance teachers ‘optimism about their jobs, 
teachers’ empowerment strategies as well as providing a relaxing work environment 
are on the agenda of their respective managers.

Keywords: Powerful structure of schools, Psychological climate at work, Job 
optimism school teachers.

1 .Associate Professor, Department of Educational Sciences, Shahid Madani University of Azerbaijan, Tabriz, Iran. 
)Corresponding Author( Email: ghasemzadee@yahoo.com .
2 .M.S. in Educational Sciences, University ???
3 .Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Shahid Madani University of Azerbaijan, Tabriz, Iran.

Investigating the Role of enabling school structure and Psychological 

Climate at Work in the Job Optimism of Teachers

A bi-Quarterly journal of New Strategies For Teacher Education
Vol. 5, No:7, Spring and Summer 2019



Alireza Badele1

Maryam Nazer Shandi2 
Navid Sanayi3 

Absrract
This study aims to examine the status of integrated school management systems with 
an emphasis on the educational dimension from the educational technology profes-
sional’s viewpoint. The method of this research is descriptive survey type. The soci-
ety consisted of all Ph.D. students of Educational Technology in Allameh Tabatabai 
University of Tehran which were 60 students. 52 PhD candidates were selected by 
random sampling as sample of this study. A 25 items questionnaire which was made 
by researcher was used. It had 5 subscales including lesson module curriculum, stu-
dent's educational and occupational guidance, teachers’ communication with stu-
dents and parents, intelligent classroom portfolio and intelligent billboard. In order 
to determine the validity of the questionnaire, the views of professors and experts in 
curriculum design and educational technology in the field of integrated electron-
ic school management systems were used. The reliability was using Cronbach Al-
pha which was accord 0.72, 0.76, 0.81, 0.79, 0.84 and 0.88. Descriptive statistics 
)frequency and frequency percentage( and inferential statistics )t-test( were used to 
analyze the data. The results showed that the status of integrated electronic manage-
ment systems of schools in terms of the module curriculum, student's educational 
and occupational guidance, teachers’ communication with students and their parents, 
intelligent classroom portfolio, and smart boards were in a good level.

Keywords:Evaluation, Electronic systems, Schools, Educational technology
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Abstract
The purpose of this study was to survey the experiences of practitioner teachers 
in science lessons. The present study is a qualitative and phenomenological study. 
Selection of informants among first-grade teachers in Chaharmahal and Bakhtiari 
province who in recent years have been conducting a lesson study based on empirical 
science research. Two targeted and bulletproof techniques of the Purposeful and 
the Snowball considering the theoretical saturation principle were used for the 
case-selection and therefore 24 people were selected. Data collection was done 
through interviews with GCM. The research was validated using peer debriefing, 
Member checking, external auditor, and triangulation of data. The data were 
analyzed by thematic analysis method. The findings showed that the lesson-study 
teachers' experiences of in the empirical science lesson can be categorized into 
three main themes: opportunities, disadvantages, and musts of lesson study. Lesson 
study opportunities include teacher-related opportunities for other stakeholders; 
disadvantages include issues before and during the accomplishment of the lesson 
study. The musts also are categorized into three areas: policymaking, culturizing, and 
supporting.

Key word:  Research, Empirical Sciences, Phenomenology.
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Abstract
Professionalism is a valuable goal in the training process. Extensive research on the 
nature and growth of specialization in the last few decades has led to emerge various 
perceptions, theories and models about this concept that can pave the way for edu-
cators to develop the professional expertise of learners. Therefore, the purpose of this 
paper is to provide an analytical-comparative overview of those theories and models 
in order to provide a precise definition of their profession and how it is developed 
and to derive implications for teacher training. According to the findings of articles 
and books related to this area, Some of the most famous and reputable ones are the 
five-step version of the Dreyfus Skill Acquisition Model )1869( to the Professional 
Development according to which individuals They go through five steps: beginner, 
advanced, expert, profession, and special; Erikson's )1991( “two-stage allocation” 
model means reaching from the misunderstanding stage to the understanding and 
understanding stage through conscious practice; The Experimental Learning Mod-
el by David Kolb )1984( or reflection-in-action )1987( by Schon both point to 
the central role of reflection and metacognitive activities in learning; Brown et al.'s 
)1989( model with emphasis on genuine situational activity and apprenticeships; the 
theory of Leinhardt et al. )1995( that consider the theorizing in practice and ex-
plaining the theory as keys to the development of dedicated knowledge; Bereiter 
and Scardamalia )1993( theory that considers problem-solving as a means of inte-
grating specific knowledge, ie the conversion of theoretical knowledge into personal 
knowledge and skill and finally MDL model that knows quantitative and qualitative 
changes in the three components of knowledge, strategic processing, and motivation 
necessary for acquisition in going through three stages of skilfulness, capability, and 
professionality. Each of these theories and models is based on different and some-
times conflicting assumptions about professionalism. Based on the common features 
of models and with an emphasis on the domain-based learning model )MDL(, as a 
distinct and comprehensive approach to professionalism, educational suggestions are 
offered in three areas: development of specialized knowledge, improvement of pro-
fessional skills and increasing personal motivation in the context of teacher training.

Keywords:The Development of Expertise, Teacher Education, the Model of Domain 
Learning )MDL(
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