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وپرورش در ارتقاء و پیشررفت ووام  بشرری، اسرتقرار ایگوی وام  و  ، کرامت معلمان و نقش آموزش

نگهداشررت و توانمندسررازی در نتاب تربیت معلم را یررروری کرده اسررتن هدا این مقایه گرا ی ایگوی  

سرتن های آن در نتاب تربیت معلم کشرور او  ، نگهداشرت و توانمندسرازی و شرناسرایی عنا رر و م یفه

شررام  رویکرد موردنتر در این پژوهش  کیفی و روش مورداسررتفاده ملایعه موردی بودن وامعآ آماری  

که در زمینآ مویرروپ پژوهش ترار  ارزشررمندی    مدیران، کارشررناسرران و ابرحان  وزه تربیت معلم

حیری حلویه برفی و کنندحان با اسرتفاده از رویکرد هدفمند و با روش نمونهداشرتند، بودن انتاا  مشرارکت

های نیمه سررااتاریافته و ملایعه متون  اسررتفاده از مصررا به  ها وبا اسررتفاده از معیار اشررباپ نتری داده

های وهت اسرتارا  ااراو  ابعاد و م یفهشرده اسرتن ها اسرتفادهها و رسرانهها در وبگاه اوی نترات آن

دانشررو معلمان از مصرا به نیمه سرااتاریافته و  بررسری مناب  و متون    توانمندسرازی  و نگهداشرت  و  ،

مرتبط اسرتفاده شردن همینین با اسرتفاده از روش تللی  منرمون، منرامین پایه، سرازمان دهنده و فراحیر 

ااراو  اوییه  اعتماد بودن استفاده شدن  قبول و قاب های قاب ها از روشن برای اعتباریابی داده ا   شد

منرمون سرازمان دهنده  ول منرمون فراحیر ابعاد و  ، نگهداری و  18منرمون پایه و   122شرام   
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ا بودندن به تنیده و پویدهی شد، این منامین به هم مرتبط و درهمتوانمندسازی دانشرو معلمان، سازمان

ای معلمان گراز ومهوری  های  رفهای که یک دانشرررومعلم احر باواهد در ااراو  شررایسررتگیحونه

هم رشد و توسعه دهد   با ها راها را در کنار هم داشته باشد و آناسرممی ایران بگنرد باید این شایستگی

های مناسررب با این ااراو   و نتاب آموزشرری تربیت معلم و دانشررگاه فرهنگیان باید شرررایط و زمینه

شررده و پیشررنهادهایی برای  ها پژوهش اشررارهدر انتها به ملدودیتدهی شررده را فراهم سررازدن  سررازمان

 شده استن   ملایعات آتی ملرح

 ایگوی و  ، نگهداری، توانمندسازی، تربیت معلم، تللی  منمونن:  هاکلید واژه

 

 :  مقدمه

بزرگ  رنعتی سررمایه انسرانی را    اکمیت مناب  انسرانی اسرت، کشرورهای عصرر ودید که عصرر دانایی و در

مزیت رقابتی در  وری سررازمان و دارایی ارزشررمندی برای ایراتأثیرح ارترین عام  رشررد و بهره عنوانبه

ای  کرده و متاصر،، اراه ووود افراد تلصری  اند و در پرتوملور سرریو ه اود قرار دادهاقتصراد دانش

نگهداشرت و   و  ن  (2016، 1)کلوفوس، رننگتراکول و ونگوااین اندرا به  رکت درآورده  رشرد و توسرعه

)دوربن، وونز،   باشردمی  هاهای سرازماندغدغه تریناین مناب  انسرانی باارزش در عصرر  ایرر یکی از مهم

به  1980 هده ازای از رشرته مدیریت  عنوان زیرشرااهمدیریت مناب  انسرانی به(ن 2019،  2بوحتا  و دیوید

یافته قرار حرفت و عنوان سرررمایه انسررانی را به اود ااتصررا  داد،  بعد موردتووه ودی ووام  توسررعه

مناب  گبیعی، مناب  فیزیکی     ثروت آور شام   ای که در دنیای پیشررفته  نعتی از میان سه عام حونهبه

 ه اسررتدها کردهی و سررودآوری را، مناب  انسررانی نصرریب آنترین تووه، بهرهناب  انسررانی، بیشو م

روی، داشرتن نیروی انسرانی توانا و کارآمد که بنیاد ثروت ملی  ازاین(ن 1395، تعربی،  1391)سرللانزاده،  

به دنبال  تلف ما  هاینتابآیند، مناف  بسرریار زیادی برای  سررا  میهای  یاتی سررازمان بهو دارایی

وزء    منراب  انسرررانینمراید که پردااتن به  درواق  ملرایعرات رهبری و مدیریت ااهرار می ،اواهد داشرررت

 در  و  مووود  رقابتی  ویرعیت در (ن1394)اردالن، بهشرتی راد و سرللانزاده،    ا رلی اثرباشری مدیریت اسرت

 به موفق  هاییسرازمان  تنها  اسرت آن  ویژحی ترینا رلی  مداوب هاینوآوری و  درپیپی  تغییرات  که ملیلی

 انسرانی  مناب  دارای و  نموده درک را اود انسرانی  مناب   اسرتراتژیک  نقش که  شرد اواهند  سررآمدی کسرب

  از  یکی(ن  1391 زاده،  وواهری  و پور  قلی  گهماسربی،)باشرد   توانمند  و  نابه  شرایسرته، ملور،دانش  ماهر،

 هایسررمایه  شرام  فکری سررمایهن اسرت فکری سررمایه  انسرانی  مناب   مدیریت ادبیات در  نوین مبا ث

 نق  به  هسرلبین  عقیده بهن اسرت آن  باش ترینمهم  انسرانی  سررمایه  و اسرت  ایرابله  و سرااتاری  انسرانی،

  از بهتر بتوانند  که  شرد اواهد  هاییسرازمان نصریب  آینده در  اقتصرادی  و  راهبردی  مزیت  اورشریدی، از

 
1- Kulophas, Ruengtrakul & Wongwanich 
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 نگه دارند و  داده پرورش  کرده،  و    را  انسررانی سرررمایه  تریندراشرران  و بهترین کار بازار  در سررایرین

 نگهداشرت  تعایی،  و  ،  اندمواوه آن  با  هاسرازمان امروزه که  اایشری  اسراس، این بر(ن 1393 اورشریدی،)

 به  سررزمینی  هر  ملی ثروت که ایسررمایه ؛(1391  همکاران، و گهماسربی) اسرت انسرانی سررمایه  تأمین  و

  عواملی ن  دهدمی  کاهش بسیار  را آن زمان و  داده افزایش را  توسعه سرعت آن، م ثر   نور  و  آیدمی شمار

 و  مدیریت  شررغ ،  ماهیت و ملتوا: از اندعبارت  ح اردمی تأثیر  انسررانی  مناب  نگهداشررت  و برو   که

 بر اسراس  کار کردن  واح ار  حروهی،  انسرراب و  همکاری  فنرای  انتتارات،  و  اهداا بودن مشرا، رهبری،

 و آموزش ارتباگات،  و  کار  ماهیت  کار، ملیط شررایط  شرغلی، امنیت  اثرباش، ارزشریابی  نتاب  شرایسرتگی،

 انگیزه  مدیر، تشرررویقی  رفتارهای سررررپرسرررتی،  مایت  همکاران،  مایت  اوتماعی،  مایت توسرررعه،

  گول ونسریت، سرن، تلصریمت،  شرام   شرنااتی  ومعیت  عوام   ای،رویه  عدایت  توزیعی،  عدایت  کارکنان،

  مدیر،  گرا از  قدردانی  اودکار، بودن  مهم  شرغلی،  تنوپ  و  اسرتقمل:  شرام  شرغلی عوام  دروه و  ادمت

 متناسرب  دسرتمزد  و  قوق   برای  ایپایه  گرا ی  شرغلی،  سرازیغنی  کار، انراب برای الزب  دانش  و  تاصر،

  هاشرمی   و بیگ  شراهی  عقیده به(ن  2015  ، هندریکز ؛1390  راد، ریرایی  و  قربانی)  باشردمی  ،ننن و با ترربه

  تغییرات  با سررازحاری برای  معلم، تربیت  متویی  هایدانشررگاه  ویژهبه  هادانشررگاه که اسررت الزب  ،(1386)

 و    فرایند در الزب  تغییرات  ایراد  با  کرده،  شرناسرایی را اود یرعف و قوت  نقاط  مداوب  گوربه  ملیلی،

 و    فرایندهای  تاریای هایبررسرری در  که  امری  دهند؛ انراب تریدقیق  هایریزیبرنامه  اسررتاداب،  و

  دهد می نشران تلوالت  تاریای سریرن  شرودمی  مشراهده اوبیبه نیز  دنیا  معلم تربیت ماتلف  هایدانشرگاه

  اقردامراتی  مرموعره  از کنون  هم  ویی  بوده،  سررراده  بسررریرار  ابتردا  در دانشررررویران  ور    فراینردهرا  این  کره

 و مرا    و شردهارائه  دنیا  هایدانشرگاه از بسریاری  گریق از  مفصر   هاییکتابیه   رورتبه که  شردهتشرکی 

 آموزشری  نتاب یک  که فرهنگیان  دانشرگاه درن  اسرت کرده تبیین ویروحبه را افراد کارحیریبه  هایشراا،

  ایران در  وپرورشآموزش موردنیاز  انسررانی نیروی  تأمین و  معلم  تربیت  و تربیت  و تعلیم عر رره در  مهم

 و  نگهداری و  ، برای  روزبه  و  سرااتارمند هایرویه  و  مناسرب  راهکارهای به نیاز نیز  شرود،می  ملسرو 

 ن است  شده  تشدید  انسانی  مناب   تأمین

 منب  ترینارزنده  عنوانبه  انسررانی  مناب   توانمندسررازی  و نگهداری  و  ،  شررد؛ اشرراره حونههمان

 دانشرمند  شرایسرته، معلمان  کار این براین دارد  عمقه سرر از  و  آحاهانه  اقدامات  و تدابیر به  نیاز  اسرتراتژیک،

  اندازاشرررم  درن  کنند  هدایت مللو   سررررمنزل به را تربیت و  تعلیم  نتاب  تا  حردند تربیت  باید باترربه  و

  انسرانی  نیروی  وایگاه به ایران، اسرممی  ومهوری  نتاب سرایهبیسرت  فرهنگی  اوتماعی،  اقتصرادی، توسرعه

  ومهوری  انداز،اشررم این  بلندمدت  برنامه  پایان در اسررت قرار و  شرردهپردااته  اشررمگیر ایحونهبه  نیز

  کند   تثبیت را موقعیت این  و  یابد دسررت منلقه اول  وایگاه به  فناوری و  علمی زمینه در  ایران  اسررممی

  نتاب  در  تلول  وایگاه، این به  یابیدسرررت برای(ن  29: 1390 کشرررور، ریزیبرنامه و  مدیریت  سرررازمان)

  باالدسررتی،   اسررناد و  وپرورشآموزش  بنیادین تلول سررند  ااراو  در  کشررور  کنونی  وپرورشآموزش
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 معلمان  نگهداری و و    به مللو   وپرورشآموزش سررو،یک از که  زیرا  اسررت  ناپ یراوتنا  یرررورتی

 انگیزه  ایراد و نگهداری  و  ، برای  مایتی  اقدامات و  هابرنامه تدارک  بنابراین، اسرت؛  نیازمند  مسرتعد

  معلمان،   مایتی  اقدامات و  هابرنامه این دیگر،  سوی از ون دارد  یرورت هاآن  ماندحاری برای  الزب و  کافی

  وهت  در  بیشررتر تمش برای  تمای  و  باانگیزه  ادمت  تماب  ها،آن ترینمهم  که دارند  حوناحونی  پیامدهای

  ماندحاری  سربب  معلمان،  هایانگیزه و  تمایمت به تووه  عدبن اسرت  وپرورشآموزش  اهداا  یافتن تلقق

 و اسرررت  درآمیاته  وابرایی و انتقال  مهاورت، ریزش، نتیر  هاییواژه  با  که شرررودمی  آنان انگیزه  بدون

  گوالبی،  و اشررا پور)  دهدمی  نشران  را  معلمی  رفه در  ماندحاری به  تمای   عدب  هاآن تکرار و  مشراهده

  دانشررومعلمان توانمندسرازی و نگهداری  و  ،  روند از دقیق  ملایعه  یرمن  پژوهش این در  ی ا(ن 1388

 یرعف  و قوت نقاط  بررسری و منتاب، کشرورهای از  برای در  معلم تربیت و ایران فرهنگیان  دانشرگاه در

  توانمندسررازی  و نگهداری  و  ، وهت در مثبتی  حاب  مناسررب ایگویی ارائه  با  تا اسررت این بر  سررعی آن،

 نشود برداشته شایسته و  متعهد متاص،، دانشرومعلمان

  حرایی،   پاسرراگویی،کیفیت حرایی،مشررتری  رقابتی، ملوری،دانش  وو  در که  امروزی  هایسررازمان     

 توانمند،  انسرانی نیروی به  سرری   دسرتیابی  مسرتلزب  کنند،می  فعاییت حراییتلول و  کارآفرینی  مشرارکتی،

 ایسرمایه با  امق  و  پرانرژی رایی،  کارکنان  داشتن  زیران  باشندمی رقابتی  ابزار  عنوانبه متعهد و  اشنود

 معلمان آموزش و تربیت اایر، هایسرال  درن شرودمی  ملسرو   سرازمانی منب   ترینمهم  متعهد،  انسرانی،

 نشررران  تلقیقات  عبارتی، به  کند؛می  ایفا  کشرررور هر  وپرورشآموزش  نهادهای  توسرررعآ در   یاتی  نقش

  اوتماعی،   اقتصررادی،  توسررعه  روند  و  وپرورشآموزش  توسررعآ  و بهبود در  معلم تربیت  هایبرنامه  دهدمی

 (ن1390 یو،  لبت) دارد بسزایی  نقش نیز  کشورها  فرهنگی و  سیاسی

  و   نگهرداشرررت  برور  ،  ،(وپرورشآموزش  نتراب  در  تلول  ایرراد)  کلی  هرایسررریراسرررت  2-3  بنرد  در

 معلمان  نگهداری و و   برای بسرترسرازی و  وپرورشآموزش موردنیاز  انسرانی نیروی بهینه کارحیریبه

  رردر در که  فرهنگیان  دانشررگاه راسررتا،  این درن اسررت  شررده  تأکید  وپرورشآموزش  مدیران به  کارآمد

 موردنیاز انسرانی نیروی توانمندسرازی و تربیت آموزش،  وایفه  باشرد،می  ایران  در  معلمتربیت  هایدانشرگاه

  و  ،   برنامه  ،1392 سرررال  در فرهنگیران  دانشرررگراه  تأسررریس از  پسن دارد  عهرده بر را  وپرورشآموزش

 اسراسری  بازنگری  با  معلم تربیت هایرشرته در تلصری  برای معلمان دانشررو  توانمندسرازی  و نگهداری

 اود  هایبرنامه  سرریو ه  را «فکور  معلم تربیت»  دانشرگاه این ریزان برنامه  و ح ارانسریاسرتن  شرد همراه

 و  فرهنگیان  دانشرگاه دبیری  تعهد هایرشرته سررفصر  و  برنامه ها،دسرتورایعم   اسراس، این برن  قراردادند

 و  روزیشربانه  هایملیط در تلصری   یرمن دانشررومعلمان که  اسرت آن  پی در  دانشررومعلم،  آموزش

 در اود زیسرررتره  تررار  بره  نسررربرت  انتقرادی  آحراهی  برا  و  بپردازنرد تفکر  و  ترأمر  بره اود  تررار  حردآوری

 تصرررمیمرات  اتاراذ  در  آنران  بره  کره  بپردازنرد  هراییوارهگرح  و  ذهنی  ایگوهرای  آفرینش بره  تلصررریر ، دوران

 کمک ماتلف،  ابعاد  در درس کمس  مدیریت  و  معلمی در  تصرمیمات از  ا ر   نتایج ارزیابی  و اثرباش
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  دانشرگاه  دارد، ووود  فرهنگیان دانشرگاه  عهده بر که  هاییرسرایت سرایر و  فوق  هایرسرایت  گورکلی،بهن  کند

 حرا،مردب  ارداشرررنراس  زاهردان  یعنی  ملی،  حنرینره  تربیرت  ملر   و  انردیشررره  مارازن  از  یکی  عنوانبره  را

  قورایان)  بگیرد  عهده به را  وامعه افراد  یکایک  تزکیه  و  راهبری  مسرووییت  که  کندمی  مصرمم دوسرتنوپ

 (ن1394 اورشیدی،  و

 اود  هایرسررایت و  واایف  اهداا، به  تواندمی  معلم تربیت اگونه:  شررودمی ملرح  سرر ال  این  ال

 و  نگهداری و  ، شررریوه کردن سرررااتارمند  همآنن اسرررت  نهفته  کمبیک در  پاسررر  باشرررد  تلقق

 و  نگهداری و  ،  شرررد، مشرررا، که  الن  معلمی  برای  وامعه نابگان  سرررااتارمند توانمندسرررازی

 هایآرمان  اهداا  و رسرایت تلقق اسراسری  بسرتر  و  مهم هایم یفه  از  یکی دانشررومعلمان  توانمندسرازی

  اراکه  بوده، اهمیت  ائز بسرریار ایران  کشررور در  مهم اینن اسررت ووام   توسررعه  و تربیت و  تعلیم  نتاب

  از  باید  کشروری انینن  کندمی  دنبال  را وهان کشرورهای  ایقرای ابوادی   و اسرت  اسرممی  کشرور  ما،  کشرور

ن  باشد   هدا بهمشرا  و مسلط  مصمم، ایگو،  علمی، وامعه ووود بودن نمونه الزمه که  باشرد  نمونه  نتر هر

 این در  حراهناسرت اهمیت  ائز بسریار  معلمان  دانشررو  توانمندسرازی  و نگهداری  و  ، اسراس این بر

  اصررو  در  امان اسررت  وهانی  رشررد  موازاتبه کمی  و  کیفی یلاظ از و حرفتهانراب  ملایعاتی اصررو 

 دیی  و  است بسیار کار  وای هنوز فرهنگیان دانشگاه در معلمان  دانشرو  توانمندسازی و نگهداری و  ،

 در  معلم تربیت برای  معلمان  دانشرررو توانمندسررازی و نگهداری  و  ،  وام   ایگوی  یک فقدان آن بارز

 ناست ایران

 که اسرت ایران  اسرممی  ومهوری  نتاب  اسرتراتژیک  هایدانشرگاه  از  یکی  فرهنگیان  دانشرگاه گرفی از

  تبدی   سرمایه به  را  انسانی  مناب   توانندمی که هستند  معلمان این درواق  و است  معلم تربیت  آن رسایت

  بنیادین   تلول سرند  هایحاب  ناسرتین نیز  ما  کشرور  وتربیتتعلیم نتاب  شرد؛ اشراره  آنیه  به  تووه  بان  کنند

  برای  فرهنگیران  دانشرررگراه  انردازیراه  و  ترأسررریس  برا  را  انسرررانی  منراب   زیر نتراب  در  را  وپرورشآموزش

  کلیدی   هایارزش تلقق در  فرهنگیان  دانشرگاه  ویژه  وایگاه  و  نقش اسرت؛  برداشرته فکور  معلمانیتربیت

 تماب  در فرهنگیان  دانشرگاه  تا  شرده مووب  وپرورشآموزش بنیادین تلول سرند  اهداا برد  پیش  و وامعه

   رورتبه  وپرورشآموزش  موردنیاز  نیروی  تأمین اصرو  در  سرازیتصرمیم  و حیریتصرمیم هایعر ره

 در موردنیاز هایم یفه ترینا ررلی از  یکی  شررک،بین  حیرد  قرار  تأکید و  موردتووه  ویژه  و  مشررا،  کاممً

  نقش  در که اسرت  دانشرگاه  این  ایتلصریمنفارغ  فرایند کارکرد  و  وایگاه  دانشرگاه، این عملکرد راسرتای

  ادعا  توانمی هراندن  دارندبر عهده را  آموزان  دانش اامقی  و  علمی تربیت  و تعلیم وایفه  آینده در  مربی

  دویت،   سوی  از  ایران  اسممی  ومهوری  گراز  معلم  تربیت  برای ریزیبرنامه و  ح اریسیاست  بلث که کرد

  تا   ایران  کشررور در  کنونی ویرر   با و اایر سررال اند  گی فرهنگیان  دانشررگاه  و  وپرورشآموزش  وزارت

 و  ،  در  نوپا دانشررگاه  این  فعاییت راه  سررر بر  موافقان و ماایفانی  هنوز  اما اسررت، شررده     دودی

  همینینن  (1393دارد )عبراسررری اورک،    ووود فکور  معلمتربیرت برای  انسرررانی  منراب   ترأمین  و  نگهرداری



 
 
 
 
 
 
 

 
 1400پاییز و زمستان ، 12، شماره هفتم، سال دو فصلنامه علمی راهبردهای نوین تربیت معلمان   6

 

 

  اسرت آن از   اکی  فرهنگیان  دانشرگاه در فکور  معلمتربیت در  پژوهشری  هاییافته کاربسرت  اومایی  ردیابی

 تلقیقرات  نترایج  و  آیردنمی  عمر   بره م ثر  اسرررتفراده  وبیشکم اورا  در  معلم  تربیرت  هرایبرنرامره  برای از  کره

  علمی،   ملرافر   در  هرایرافتره  قول  و  نقر    رداکثر  یرا هراپردازینتریره  در وز  مویررروپ زمینره  در  شررردهانرراب

  ایماسری،  ؛1397  پور،  موسری ؛1398  رازی، ؛1397 کبیری،)  شرودنمی  اسرتفاده  پژوهشری  و  فرهنگی

 (ن 1397  دالور،  و زارعی

  دانشررگاه  در دانشرررومعلمان  توانمندسررازی  و نگهداری  و  ،  برنامه  شررده،ملرح ملایب  به  تووه  با

  اما  اسررت؛ داشررته  ایران  معلم تربیت  تاری  در  سررابقهبی وهشرری اایر،  هایسررال  گی  ایران  فرهنگیان

  مواردی  در  برنرامره این  شرررد،  بیران نتری  و  علمی  منراب   بره  اسرررتنراد  برا  برنرامره  این تللیر   در کره  همینران

 ثبات  عدب مناگق،  و   در فرایند  سررازیبومی نابگان،  و    تشررویقی ابزارهای به تووه  عدب  ازومله،

  اایر  سرال اند در  که ااتصرا ری  و  عمومی شررایط) دانشررومعلمان و    هاینامهآیین  و  دسرتورایعم 

 نداشرتن و اسرت  شرده  تغییرات داار مکرراً  ،ننن( و سرن  و  متوسرله  سرایهسره  دوره  معدل  سرقف  ازومله

 دروس برای  کافی و  مناسرب زمان ااتصرا   عدب  معلمان، دانشررو نگهداری  برای  الزب تشرویقی ابزارهای

 نسررراره  ،ننن  و  ای رفره  هرایویژحی  برااهمیرت م یفره  بره  کرافی تووره  عردب  مردارس،  در کرارورزی  ویژهبره  عملی

 اسررممی  ومهوری  گراز  معلم تربیت  انسررانی  مناب   تأمین و  نگهداری و  ، از  دقیقی  و  درسررت  کام ،

  دانشررومعلمان توانمندسرازی  و درسری  هایبرنامه  اورای  کنونی واقعیت همینینن نیسرت  دسرت در  ایران

 بین اوبی ارتباگات اایر هایسرررال در  هراند که دارد آن از  کایت نیز  ایران  فرهنگیان  دانشرررگاه در

  ویی   است حیریشک   ال در  معلم  تربیت  ودید  برنامه  در اصو   وپرورشآموزش  و فرهنگیان  دانشگاه

 اهمیت ووود  با  همینین(ن  1399  رازی،)  اسرت  زیاد آن،  اورای و  شرده  قصرد  برنامه بین فا رله هنوز

 اسررت،  نبوده ممکن باکیفیت  معلمان به  دسررترسرری عم   در  کنند؛بیان می( 1397) کبیری  معلم،  نقش

 کبیری،) اسرت باکیفیت  و دیدهآموزش  معلمان به  دسرترسری کمبود حویای  معلم  تأمین هایشریوه تنوپ

 کارورزی درسرری  برنامه مللو   اورای شرررایط در  دانشرررومعلمان  توانمندسررازی زمینه در  و ،(1397

 انراب به  و  شروندنمی آشرنا درس کمس  و مدرسره واقعیت  با دانشررومعلمان  معلم، تربیت  پیشرانی  عنوانبه

 (ن  1398 پور، موسی)اندمشغول  شدهتعیین  پیش از تکاییفی  و  فعاییت

  ناشی  مشکمت  و  مووود تلوالت  با شدن  همگاب  برای  که  است این  ا لی  س ال  شد،  اشراره  بنابر آنیه

 شرررود   برداشرررته  باید  هاییحاب اه  ایران  معلم تربیت  انسرررانی  مناب   تأمین  و نگهداری و  ،  برنامه از

  های تمش  یکم و بیسرت قرن در که  دهدمی نشران  کشرورها، سرایر در  شردهانراب  هایپژوهش به  نگاهی

 معلمان  سررازیآماده  زمینه در  زیادی  تغییرات  و اسررت حرفته   ررورت  معلم تربیت کیفیت برای ودی

 نیز  ایران،  معلم  تربیت در  انسانی  مناب   تأمین  و نگهداری و  ، کیفیت تلبیقی بررسی است،  شدهانراب

  کارآمد  و نوین آموزشی  هاینتاب  ح اریپایه که است  بدیهی  سویی،  ازن است بوده  هاپژوهش برای  ملور
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  ترأمین   و  نگهرداری  ور  ،:  قبیر   از  سررر االتی  بره  پراسررر   و  نو  هرایروش  و  وردیرد  هرایانردیشررره  بره  نیراز

  دارد   باشد، آنان ای رفه  نیازهای پاساگوی تا شود ریزیبرنامه اگونه دانشرومعلمان

  و   نگهرداری  ور  ،  فراینرد  در  وردیرد  هرایپیشررررفرت  و  تلوالت  برا  شررردن  همگراب  منتوربره  بنرابراین

  شررناسررایی  گریق از  تغییرات ایراد برای که  داردمی آن بر را ملققان  معلمی،  متقایرریان توانمندسررازی

 حیریبهره  زمینه،  این در  پژوهش  هایشرریوه  از  یکین  بپردازند  ووووسررت  به  تازه هایروش  و هانوآوری

  ملایعات  دادن  انراب و  معلم تربیت  و  وپرورشآموزش عر ره  پیشرکسروتان  و ابرحان متاصرصران،  ازنتر

 و  نگهداری و  ، هایم یفه  و  ابعاد  شررناسررایی  هدا  با  ملایعه، این منتور، همین بهن اسررت تلبیقی

 :است زیر  س ال به  پاساگویی  پی در  و شدهانراب ایران،  فرهنگیان  دانشگاه معلمان دانشرو  توانمندسازی

  بنیادین   تلول  سرند به  تووه  با  فرهنگیان  دانشرگاه در دانشررومعلمان  توانمندسرازی هایابعاد و م یفه

   است اگونه وپرورشآموزش

 

 روش تحقیق

کنندحان در مشارکت  و  بوده 1یمورد  ملایعهو از نوپ   ی و کمی(فیکآمیاته )  یهاوزء گرح  پژوهش نیا

برا تووره بره اهرداا موردنتر، از  نتران  وزه تربیرت معلم بوده، بردین رو،   مردیران، و  رررا رب  پژوهش  نیا

شرده اسرتن قب  از  ها اسرتفادهآوری دادهمصرا به نیمه سرااتاریافته و عمیق و بررسری متون برای وم 

ویی پایبندی کام  به آن ووود نداشته شده،  انراب مصا به، رهنمودی برای مصا به توسط ملقق آماده

ها از نکته شرده اسرتن برای ثبت مصرا بهکنندحان، سر االت تکمیلی تنتیمو با تووه به پاسر  مصرا به

شرده اسرت و سرعی بر آن بوده اسرت که بمفا رله بعد از  زمان و یربط  ردا اسرتفاده رورت همبرداری به

ها، برای هر مصا به برای اگمینان از  لت انتقال داده سازی آن  ورت حیرد وانراب هر مصا به، پیاده

عمیق مصررا به   قیها از گر، دادهپژوهش نیدر ا  کنندحانمشررارکت شررده اسررتناین فرایند دو بار انراب

اود   یذهن اتیتررب، بتوانند  پژوهشدر  ریدرح  متاصرصرانو   مدیرانآوری شرد تا  وم  افتهیسرااتار مهین

  با   یو روش ممک  2یبرف حلویه کیتکن  هدفمند، کردیروکنندحان از انتاا  مشرارکت یبرا    نرا ارائه دهند

 در  موفق نانیکارآفراز   یکیکه در ابتدا با     رورتبدینن  شرداسرتفاده   3ها  داده ینتردر نترحرفتن اشرباپ 

    یانتاا ، تما  ممکن  ندینما  یمعرف را  اود همکاران  ریاواسرته شرد تا سرا یمصرا به شرد و از و  آموزش

 مصرررا بهپژوهش،    یهاداده یحردآورن ابزار  بودتاصررر، و ترربه    داشرررتنبه شررررکت در پژوهش و  

 از نفر کی  وسرریلهبه  پژوهش، تهیکم توسررط مصررا به  سرر االت  یگرا  از  پس  که بود  4سررااتمندمهین

 ن  دیمصا به انراب حرد ندیفرا  حرانپژوهش
 

1 .Case study 
2 . snowball sampling 
3  .theoretical saturation 
4 .semi structural interview questionnaire 
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شرروندحان و متون  حیری هدفمند و حلویه برفی برای انتاا  مصررا بهاز نمونهدر پژوهش  ایررر  

 و  نفر از ابرحان، متاصرصران 25حیری شرده اسرت و تا رسریدن به اشرباپ نتری ادامه یافته اسرتن از بهره

متن شرام  مقاالت، اسرناد، سرانرانی  30آمده اسرتن همینین عم نتران تربیت معلم مصرا به به را ب

ها شرده اسرت که در میان آنها تللی های مکتو  با مقامات دویتی و ننن، مرتبط در رسرانهبهها و مصرا 

 وپرورش بوده استن اندین نشست مرتبط با تربیت معلم و آموزش

شررده اسررتن تللی  منررمون با  ها از تکنیک تللی  منررمون اسررتفادهوتللی  دادهمنتور ترزیهبه

کند که توانایی فراهم کردن شرررح قیقاتی منعلف و مفیدی فراهم میاش، ابزار تلتووه به آزادی نتری

(ن اما باید در نتر داشرت 2006،  1ها را دارد )براون و کمرکای از داده ال پیییدهغنی و مفصر  درعین

های  های برآمده از دادهتواند به ناسرازحاری و عدب انسرراب در زمان انراب منرمونپ یری میاین انعلاا

ترین  ایت، مرموپ (ن تللی  منررمون در کم2017،  2منرر شررود )نول، نوریس، وایت و مویس  تلقیق

منتور نتیره حرفتن از اگمعات، ملقق کیفی کندن بهدهی و تو ریف میگور مفصر  سرازمانها را بهداده

د که داسرتان باید پ یرای عقاید و افکار نو، کنرکاو و همدل، منعلف و قادر به پ یرفتن نتر افرادی باشر

هرا و گور م ثری هم نیرازمنرد یرادحیری روشکننردن بنرابراین انرراب تلقیقرات کیفی برهاویش را برازحو می

هم درونی کردن مفاهیم و مفرویرراتی اسررت که زمینه و مبنای تلقیق کیفی هسررتند )هنیک، هوتر و 

 (ن2011،  3بایلی

 های پژوهشیافته 4قابلیت اعتماد

 حوبیا توسرط حوبا و یینکلن پیشرنهادی معیارهای از هایافته اعتماد قابلیت بررسری برای پژوهش این در

 اسرت حرفته  رورت پژوهش هاییافته )اعتبار قابلیت( باورپ یری تلقق برای که اقداماتی شردن اسرتفاده

 با( مشراور   و راهنما اسراتید بازبینی و نتارت انراب پژوهش؛ برای ماه اندین  ررا و تمرکز از: اندعبارت

تربیت معلم و  های وزه کنشرگران از هاداده آوریوم  ؛)اسرت از رسرایه مسرتار  مقایه اینکه به تووه

و  نقد فر رت که ایحونهبه شروندحانمصرا به به مصرا به از بعد و  ین در بازاور تعلیم و تربیت؛ ارائه

 و مصرا به ها:آوری دادهوم  برای ماتلف هایروش از اسرتفاده باشرند؛ داشرته را اود ااهارات تصرلی 

 ایام ره و شروندحانمصرا به در مورد کافی اگمعات اعتبار، قابلیت معیار تأمین منتوربه متون بررسری

 تلقق راسررتای در شررده اسررتنارائه ویژه تربیت معلمتعلیم و تربیت به نتاب مشررکمت و شرررایط از

 از پژوهش فرایند وزئیات ارائه و تویری  :اسرت حرفته زیر  رورت اقدامات ) اتکا قابلیت( تکرارپ یری

 ها؛آن تللی  و سرازیپیاده و یربط مصرا به، انراب مورد اگونگی در کافی وزئیات ارائه انتها؛ تا ابتدا

 
1  .  Braun & Clarke 

2  .  Nowell, Norris, White, & Moules 

3. Hennink, Hutter & Bailey 

4. Trustworthiness 
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 منررامین حیریشررک  اگونگی و تفسرریری کدح اری وداول ارائه کدح اری اوییه؛ ودول نمونه ارائه

ترائیرد   قرابلیرت معیرار ترأمین منتورهرا برهداده تللیر  فراینرد در مکرر هرایقولنقر  اسرررتفراده از فراحیر؛

 نشران هاداده و کاهش بندیدسرته روند و مر لهبهمر له  رورتبه پژوهش فرایند نیز ) پ یری مقایسره(

 .است شدهترسیم فراحیر منامین تا اوییه هایکدح اری از وداویی و شدهداده

مبنای    (  ررورت پ یرفتنهاها )یافتن مفاهیم در دادهکدح اری دادهها، بر اسرراس وتللی  دادهترزیه

و   3و کردحر اری ملوری  2کره بره ترتیرب مبتنی بر کردحر اری براز  1هرای کیفی، روش تللیر  تمتللیر  داده

 )حزینشی( است، بودن  4کدح اری انتاابی

 

 های پژوهشیافته

 دهنده و  ،های تشرررکی و ارده م یفه  هام یفهملقق برای پاسررراگویی به این سررر ال پژوهش که 

اند  از روش پژوهش کیفی نتریه معلمان در دانشرگاه فرهنگیان کدب دانشررو توانمندسرازی و  نگهداشرت

 18به  ها و بررسری روابط درونیداده بنیاد اسرتفاده نمودن در این باش ملقق بر اسراس بررسری مشرابهت

 یافت:حویه دست 122م یفه و  34گبقه با کد ملوری، 

 توانمنردسرررازی  و  نگهرداشرررت  و  ،  هایو ارده م یفره  هایم یفره:  برای پاسخخب به سخخؤاو پژوهش

شرده در اار  و اند  ابتدا پیشرینه نتری و ترربی تلقیقات انرابکدب  فرهنگیاندانشرگاه    دانشررومعلمان

ها شرناسرایی شردندن پس از  داا  کشرور موردبررسری و تللی  قرار حرفت و از این گریق برای از م یفه

های  نتری و ترربی، از روش مصررا به نیمه سررااتاریافته برای حردآوری داده  وانبه مبانیبررسرری همه

دهندحان  نتران و آحاهیاسرتفاده حردیدن برای این منتور پس از شرناسرایی  را ب  باش کیفی پژوهش

های کیفی ، حردآوری و تللی  دادهدانشرررومعلمان  توانمندسررازی و نگهداشررت  و  ،کلیدی مویرروپ  

دانشرررومعلمان در پنج بعد کلی با   توانمندسررازی و  نگهداشررت و  ،های  م یفه  انراب شرردن درنتیره

 ها استارا  شدندن اعتقادی، علمی، پژوهشی و ادماتی از درون این متون مصا به  های فردی،عنوان

شرده اسرتن ( انراب2010) 6و هوراکس 5فرایند تللی  منرمون در این مقایه با اسرتفاده از روش کینگ

ها ( کدح اری تو ریفی که گی آن رونوشرت1های زیر  رورت حرفته اسرت:  بنابراین در این تلقیق حاب

شرود و بنابراین کدهای تو ریفی ایراد شرده و ام ره نکات نوشرته میشرده، موارد مرتبط مشرا،اوانده

شروند و هرکداب از  بندی میسرته( کدح اری تفسریری که گی آن کدهای تو ریفی د2شروندن  و تعریف می

 
1.Thematic analysis   
2 .Open coding 
3 .Axial Coding 

4. Selected Coding 

5  .  King 

6  .  Horrocks 
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های فراحیر که درنتیره اسررتنتا   ( منررمون3شرروند و  ها در ارتباط با سرر ال تلقیق تفسرریر میدسررته

عنوان یک ک  و ترسریم نمودار برای ارائه روابط میان سرلوح  ها بههای ا رلی برای مرموعه دادهمنرمون

 شودنکدح اری در تللی   ا   می

 نگهداش

 

 

 (149 :2010)هاروکس و ن فرایند تللی  منمون از دیدحاه کینگ1شک 

ح اری شرردندن  گی فرایند کدح اری تو رریفی، نکات مرتبط با سرر االت ا ررلی تلقیق مشررا، و ناب

اسرناد به دسرت   کد از  34ها وکد از مصرا به 88کد، شرام    122درمرموپ در فرایند کدح اری تو ریفی

آمردن بعردازاین مر لره، کردهرایی کره قرابرت مفهومی بیشرررتری برا یکردیگر داشرررتنرد، کنرار هم قرارحرفتره و 

های فرعی مرتبط، تشررکی  منررامین فرعی را شررک  دادندن به همین ترتیب در مر له بعد، منررمون

ای از مدندن نمونهمنرمون فراحیر به دست آ34منرمون فرعی و  122های فراحیر دادندن درمرموپ  منرمون

 شده است:روند  ورت حرفته در ودول زیر نشان داده

 حیری منامین فرعی ن اگونگی استارا  کدها و شک 1ودول

 کدح اری تفسیری  کدح اری تو یفی نکات کلیدی  نشانگر 
 

12M6 

مقتنررری  دانشررررومعلم  ور    در 

معلمی )تعهرد دبیری، عموه بر اینکره  

و  توانرایی  دارای  برایرد  متقرایررریران 

های تاصرصری باشرند که  شرایسرتگی

بیشررتر در گراز علمی و روند پ یری  

کنکور سررراسررری و یرروابط انتاا   

دبیری موردنتر  رشرررتره تعهرد  هرای 

مرموعره دارای  برایرد  از  اسررررت؛  ای 

و ایتزاب    های اامقی و دینی م یت

به مقیدات اا ی نیز باشندن دانشگاه  

فرهنگیان بایسررته اسررت در بایندحی  

های  ای دانشرررو معلمان انگیزه رفه

تووه به  الزب برای معلمی ایرراد کندن 

   پ

رفتار مناسررب در براورد  

با دیگران/ دانش شررغلی/  

و  رو یره امق/  ررربور 

برودن/   مرنرترم  و  مرنرعرلرف 

سررررعرت عمر  و دقرت /  

ری و رو یه  پ یمسرووییت

انتقرادپر یری/ فعرال بودن  

ورامعره   بره  در اردمرت 

 دار بودن ونننمردب

و  عرلری  شرررررایرط 

 ای و ملوریزمینه

 

8M10 

بر این    8M10مصرا به شرونده کد  

زمینره اینکره  برای  بودنرد  هرای  براور 

و   متقایریان معلمی در دانشرگاه  

داشررتن شرررایط علمی و 

الزب/  ویرژحری فرردی  هررای 

یزه شرغلی / ریرایت از  انگ

بخرنخامخه   مخحختخوای 

و  درسخخخخخی 

 /آموزشی

 

 مضامین فراگیر کدگذاری تفسیری کدگذاری توصیفی
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فرهنگیان فراهم شرود بایسرتی دارای  

رزومره علمی، و رو یره و انگیزه عرایی  

برای معلمی باشرررندن رو یه و انگیزه  

دو عام  کیفی ووود انسرانی هسرتندن 

بره   برا تووره  همینین، متقرایررریران 

ری و پیشررفت روزافزون دانش و فناو

وریان حسترده اگمعات امروز وامعه  

ما نیازمند معلمانی اسررت که بتوانند  

با مغزی امق با مشکمت روبرو شده  

ها بپردازندن این رویکردها  و به    آن

سرررواد   امقیرت،  تقویرت  نیرازمنرد 

ای و الق  دیریتایی، سرررواد رسرررانه

 افکار نو استن

ای و کار/ سرررواد رسرررانه

   اگمعاتی/

2M5 

کنند؛ شررونده، بیان میاین مصررا به

شررایط و   در دانشرگاه فرهنگیان  

بایسررتی تووه ویژه شررود و بهترین  

راهنما برای این کار راهکارهای سرند  

آمروزش برنریررادیرن  در  ترلرول  وپررورش 

های  ا و  رم یتهزمینه شرایسرتگی

براشررردن  ای موردنیراز معلمی می رفره

همینین معتقردنرد؛ تووره بره عوامر  

م ثر بر ماندحاری دانشرررومعلمان در  

انرگریرزه   برتروانرنررد  کرره  ارود  شرررغرر  

مرانردحراری را افزایش دهنرد بسررریرار برا  

اهمیت اسرتن از عواملی اون شررایط  

درونی سرازمان؛ اسرتفاده از تسرهیمت  

هرای  مرایی و رفراهی، ووود مشررروق

زمریرنرره  در  نن  و  روانری  برهررداشررررت 

توانمندسرررازی دانشررررومعلمان این  

شررونده همینین معتقدند؛  مصررا به

تووره بره ملتوای آموزش و درسررری  

هرای  روز، برازنگری برنرامره کراربردی و بره

برره مرعرلرم  و ترربریررت  کررارورزی  ویرژه 

ها در اورا تا  دود زیادی  بهسازی آن

توانرد، بسرررتر الزب برای توسرررعره  می

 ی دانشرویان باشدا رفه

اامق و بصررریرت دینی/  

توسرررعره دانش و مهرارت  

 it –ictای/ سواد   رفه

اقردامرات مبتنی بر سرررنرد  

تلول در زمینه سررااتار  

سرامانی دانشرگاه/ ملتوای  

برنامه آموزشری و درسری  

برنررامرره   بهسررررای  ننن/  و 

کارورزی/ بهسررازی مناب   

 انسانی و مدیریتی/

بر   مبتنی  اقردامرات 

ن  سرند تلول بنیادی

وپرررورش/ آمرروزش

برنررامرره   بهسررررای 

تربیت معلم/ توسرعه   

مررهررارت  و  دانررش 

 ای رفه
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6M13 

؛ معتقدند؛  6شرررونده با کد  مصرررا به

رعایت منزیت و شرأن معلمی و  ف   

کرامت انسرررانی معلمان نیازمند عزب  

ملی اسرت؛ ی ا در این زمینه عموه بر  

تووه به معیارها و اسررتاندارهای الزب  

در ور   معلمران ازوملره شررررایط و 

ویژحی فردی و شراصریتی )سرممت  

نتم و رو ی و روانی،  تعهرد  پر یری، 

پ یری و ننن،  کاری، مسررووییت  وودان

برایسرررتی از سررروی دویرت و ورامعره  

برره   کرره  کررد  فرراهرم  را  شررررایرلری 

عنوان قلرب تفکر وپرورش برهآموزش

 در وامعه نگریسته شودن  

فررایرنرردهررای   ترقرویررت 

انگیزشررری/تقویت رو یه  

اعتمرادسرررازی/توسرررعره  

 مدیریت دانایی

و  درون  شرررررایرط 

 سازمانیبرون

 

 

های تللی  منمون، تو یف و بلث درباره هرکداب م حزارش در مورد یافتهترین روش برای تنتیمتداول

های مسرتقیم برای کمک به قولها و اسرتفاده از نق هایی از دادههای فراحیر و اشراره به نمونهاز منرمون

(ن در این مقایه نیز از این روش برای بیان 2010تو رریف منررمون برای اوانندحان اسررت )کینگ و ننن،  

های پژوهش  منرامین فرعی و فراحیر  ا ر  از تللی  داده 1شرده اسرتن ودول  ها و نتایج اسرتفادهتللی 

 شود: ها را در ادامه مقایه ارائه میدهد و سپس تللی  و تفسیر آنگور ام ه نشان میرا به

ده و به  ررورت منتم پرورها بهها، در کدح اری ملوری مقویههای آنها و ویژحیپس از تویید مقویه

تری شک  های ا لی به یکدیگر نپیوندند و گرح نتری بزرگها متص  شدند، اما تا وقتی مقویهزیر مقویه

هرا، تعیین ترین حرابیکی از مهمحیرنردن عموه بر اینهرای پژوهش شرررکر  نتریره بره اود نمینردهنرد، یرافتره

شرودن  ها میم نزدیک شردن مقویهمقویه مرکزی اسرتن این مقویه دارای قدرت تللی  بوده و مووب به ه

های دهدن از بین مقویهها را پوشررش میهای مووود پدیدار شررده و سررایر مقویهاین مقویه از درون مقویه

آشرکارشرده، در تلقیق  ایرر )و  ؛ نگهداشرت و توانمندسرازی دانشررومعلمان( شررایط م کور را داشرتن 

  دانشررو توانمندسرازی و  نگهداشرت و  ؛  »کوربین  شرده توسرط اسرتراوس و  های ارائهدر تلابق با ممک

ها با آن ارتباط دارندن همینین این مقویه  ای اسررت که همه مقویهمقویه «در دانشررگاه فرهنگیان  معلمان

ها  تواند حوناحونی و نکته ا رلی مووود در دادهمی  «دانشررومعلمان»ها پدیدار شرده اسرتن  مکرراً در داده

 را تبیین کندن

)نکته حویه  122درنهایت  ا ر  دو فرآیند بررسری پیشرینه پژوهش و مصرا به با ابرحان، شرناسرایی  

حانه وای 12م یفه در قایب ابعاد   34بندی شردند و درنهایت نیز م یفه دسرته 34کلیدی( بود و در قایب  
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دانشررگاه فرهنگیان ارائه   دانشرررومعلمان توانمندسررازی و  نگهداشررت عنوان ااراو  و  ؛حرفتند و به

 شدندن  

 رزیابی اعتبار مدل بیرونیا

 شده است:برای ارزیابی اعتبار مدل بیرونی از سه شاا، استفاده

 روایی همگرا ❖

 پایایی ترکیبی ❖

 آیفای کرونباخ ❖

 ( باید روابط زیر برقرار باشد:CRروایی همگرا، و پایایی ترکیبی )برای 

 1رابله 

CR>0.7; CR>AVE; AVE>0.5 
 های پژوهشاعتبار درونی سازه -2ودول  

 آیفای کرونباخ (CRپایایی ترکیبی ) (AVEروایی همگرا ) های ا لیسازه

 800/0 760/0 650/0 عوام  علی

 868/0 977/0 800/0 ایعوام  زمینه

 769/0 911/0 775/0 حرعوام  مدااله

 816/0 930/0 705/0 مقویه ملوری

 753/0 719/0 647/0 راهبرد

 728/0 820/0 580/0 پیامد

 
 است بنابراین روایی همگرا ووود داردن  5/0تر از ( بزرگAVEشده )میانگین واریانس استارا 

 بوده بنابراین پایایی مورد تائید استن  7/0تر از آیفای کرونباخ تمامی متغیرها بزرگ

تر اسرت  بزرگ 7/0اسرت و در تمامی موارد از آسرتانه   AVEتر از ( نیز بزرگCRمقدار پایایی ترکیبی )

 تنبنابراین شرط سوب نیز برقرار اس

 بخش کمی

 ها(مدل درونی پژوهش )آزمون فرییه

های پژوهش بر اسرراس یک سررااتار علی با تکنیک رابله متغیرهای موردبررسرری در هر یک از فریرریه

شرده اسرتن  نمایش داده 1-4آزمون شرده اسرتن مدل کلی پژوهش در شرک   PLS داق  مربعات وزئی 

اسرررت ام ررره نتایج مربوط به بار عاملی اسرررتاندارد  Smart PLSافزار  در این مدل که ارووی نرب

 1و مقدار بوت اسرتراپینگ برای سرنرش معناداری روابط نیز در شرک   tشرده اسرتن آماره  متغیرها ارائه

 آمده استن 
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 ارووی اعتبارسنری مدل با روش  داق  مربعات وزئی  1شک  
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 استراپینگ( معناداری روابط متغیرها با روش  داق  مربعات وزئی )بوت -2شک  

 های پژوهش ام ه نتایج آزمون فرییه  -3ودول

 نتیره tآماره   بار عاملی متغیر وابسته متغیر مستق  هافرییه

 تائید  534/6 506/0 مقویه ملوری عوام  علی  1فرییه 

 تائید  504/3 510/0 راهبرد مقویه ملوری 2فرییه 

 تائید  387/2 364/0 پیامد راهبرد 3فرییه 

 تائید  274/2 488/0 راهبرد ایعوام  زمینه 4فرییه 

 تائید  2 427/0 راهبرد حرعوام  مدااله 5فرییه 

 ارزیابی برازش مدل

های  موردبررسررری قرارحرفته اسرررتن باش سرررااتاری مدل براما مدلدرنهایت برازش مدل بیرونی  

ها و متغیرهای آشررکار مدل کاری ندارد و تنها به متغیرهای پنهان و روابط میان حیری، به پرسررشاندازه

 شده است:های زیر استفادهکندن در این پژوهش برای برازش مدل سااتاری از شاا،ها تووه میآن
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  شاا، یریب تعیین  ❖

  حیزر -شاا، استون ❖

 GOFشاا، نیکویی برازش  ❖

معیاری اسرت که بیانگر میزان تغییرات هر یک از متغیرهای وابسرته مدل اسرت   یرریب تعیین 

زای  تنها برای متغیرهای درون R2شرودن حفتنی اسرت که مقدار وسریله متغیرهای مسرتق  تبیین میکه به

مربوط به   R2زا مقدار آن برابر  ررفر اسررتن هراه مقدار های برونشررود و در مورد سررازهمدل ارائه می

، 19/0( سره مقدار 1998زای مدل بیشرتر باشرد، نشران از برازش بهتر مدل اسرتن این )های درونسرازه

یرعیف، متوسرط و قوی بودن برازش باش سرااتاری  عنوان مقدار ممک برای مقادیر  را به 67/0و  33/0

 وسیله معیار یریب تعیین تعریف کرده استن مدل به

سرازدن بمیندفویدینگ یک بینی مدل را مشرا، میقدرت پیش یا شراا،  1حیزر  -معیار اسرتون

را فراهم    حیزر  -تکنیک اسرتفاده مردد از نمونه اسرتن این تکنیک امکان ملاسربه شراا، اسرتون

حیزر معیاری برای ارزیابی روایی متقاگ  در مدل  داق  مر ورات وزئی استن -کندن شاا، استونمی

مند بودن رابله کند و شرراا،  بینی را مشررا، میدقت پیش شرراا، یررریب تعیین 

بینی مورد تائید  ر مثبت باشرد روایی پیشحیز-کندن انانیه مقدار شراا، اسرتونبینی را تعیین میپیش

 (ن2017است )هیر و همکاران، 

های مربوط به بینی شراا،قبویی دارند، باید قابلیت پیشهایی که برازش باش سرااتاری قاب مدل

درسرتی ها بههای درونزای مدل را داشرته باشرندن بدین معنا که احر در یک مدل، روابط بین سرازهسرازه

های یکدیگر تأثیر ح اشررته و از این راه، قدر کافی بر شرراا،توانند بهها میشررند، سررازهشررده باتعریف

بینی مدل در مورد و همکاران درباره شرردت قدرت پیش  2درسررتی تائید شرروندن هنسررلرها بهفریرریه

بینی یرعیف، متوسرط و قوی را به ترتیب قدرت پیش 35/0و  15/0،    02/0های درونزا، سره مقدار سرازه

در مورد یک سرازه درونزا  رفر و یا کمتر از  رفر شرود، نشرانگر   که مقدار اندن در رورتیعیین نمودهت

 
1. Stone-Geisser 

2. Henseler et al, 2013 
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اوبی تبیین نشرده اسرتن برای ملاسربه های دیگر مدل و آن سرازه درونزا بهآن اسرت که روابط بین سرازه

 شود:استفاده می 1از تکنیک بمیندفویدینگ PLSافزار در نرب  مقدار 

 آید:  با استفاده از این تکنیک دو شاا، روایی به دست می

  2Red)-(CVروایی متقاگ  افزونگی

  3Com)-(CVروایی متقاگ  اشتراکی

 مقادیر روایی متقاگ  افزونگی و اشتراکی4ودول  

 یریب تشای، روایی متقاگ  افزونگی روایی متقاگ  اشتراکی های ا لیسازه

 709/0 285/0 421/0 علیعوام   

 - 419/0 555/0 ایعوام  زمینه

 785/0 371/0 507/0 حرعوام  مدااله

 688/0 338/0 474/0 مقویه ملوری

 523/0 127/0 263/0 راهبرد

 538/0 203/0 339/0 پیامد

 

باشردن  های درونزای مدل پژوهش مللو  میسرازه یرریب تعیین   32-4بر اسراس نتایج ودول 

 قبویی استنشده است که مقدار قاب حزارش 582/0مقدار یریب تعیین پ یرش میزبانی ورزشی 

مشراهده اسرت این گور که در شرک  قاب دهنده کیفیت مناسرب مدل هسرتندن هماناعداد مثبت نشران

ده اسرتن همینین مقادیر متغیرها عموماً در رنج آمدسرتهای پژوهش مثبت بهمقادیر برای تمامی سرازه

های پژوهش  بینی سرررازهآمده اسرررتن بنرابراین قدرت پیشدسرررتبه 35/0تر از یا بزرگ 35/0تا   15/0

 شودن ورت متوسط تا قوی برآورد میبه

اسرتناین شراا،  GOFترین شراا، برازش مدل در تکنیک  داق  مر ورات وزئی شراا، مهم

کنردن این حیری و سرررااتراری را ارزیرابی میش مردل کلی کره هر دو باش مردل انردازهبرای بررسررری براز

«  4های افزونگی« و »میانگین شراا، یرر  »میانگین شراا،  شراا، با اسرتفاده از و ر  ا ر 

 شود:  ملاسبه می

 
 2رابله 

 
1. Blindfolding 

2. Cross-validated Redundancy 

3. Cross-validated Communality 

4. Communalities 
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شودن ملاسبه می 4( ابداپ حردید و گبق رابله  2004) 1توسط تننهاوس و همکاران GOFشاا، 

عنوان مقادیر یرعیف، متوسرط و قوی را به  36/0و  25/0، 01/0( سره مقدار 2009و همکاران )  2وتزیس

انردن مقردار نیکویی برازش در این ملرایعره برابر اسرررتن بنرابراین مقردار نیکویی معرفی نموده  Gofبرای  

 برازش در این ملایعه برابر است:

 642/0 = میانگین مقادیر شاا، یریب تعیین 

 413/0 = میانگین مقادیر شاا، افزونگی  

  

 
 

 است بنابراین مدل از برازش مللوبی براوردار استنآمده دستبه 515/0برابر   GOFشاا، 

 

 گیریبحث و نتیجه

های و  ، نگهداشت و توانمندسازی دانشرومعلمان  ابعاد و م یفه  ااراو   گرا ی   ایر پژوهش  هدا

   با  که  هایییافته  و  نتایج ازن بود  وپرورشدر دانشرررگاه فرهنگیان با تأکید بر سرررند تلول بنیادین آموزش

متاصصان   و مدیران)بایقوه کنندحانمشارکت  با  مصا به  از برآمده هایداده  تللی )منمون  تللی   روش

  برای  آمد  به دسرت  همسروسرازی شریوه به پیشرین تلقیقات و متون و  مناب   بررسری و(   وزه تربیت معلم

  ابعاد   ااراو   »گرا ینشرانگرهای   و  هاممک  ابعاد،  شرناسرایی  منتوربه  3تا1 سر االت  پاسر  به  دسرتیابی

 ا رلی هایسرتون که  ابعادن  حردید دانشررومعلمان« اسرتفاده  توانمندسرازی  و  نگهداشرت و  ، هایم یفه  و

و  ، نگهداشرت و   برای  قدرتمند  بازوانی  همانند  و  حیرندبرمی در را  هاشرایسرتگی هسرتند  پژوهش این

  را  الزب  توانمندی دانشررومعلمان  ها،شرایسرتگی این بودن  دارا  بان  باشرندمی توانمندسرازی دانشررومعلمان

 ن  داد اواهند پرورش را ایرانی-وامعه اسممی  شایسته فراحیران  و  نمایندمی کسب

 نگهداشرت  و  ، برای مفهومی ااراوبی عنوانبه   توانندمی و کلیدی ا رلی عوام   یا  کلی  ابعاد این

 بین در را  تأکید  و  تووه  بیشررترین  ابعاد  این  زیرا  شرروند، حرفته نتر در  دانشرررومعلمان  توانمندسررازی  و

 و  تلقیقات  پیشینه  و  پژوهش  بایقوه  کنندحانمشارکت سروی از  شردهملرح  هایشراا، و  عوام  و  عنا رر

  برای دانشررومعلمان  توانمندسرازی  و نگهداشرت و  ،  هایشرایسرتگی  وزه در  شردهارائه هایااراو 
 

1 .Tenenhouse 

2. Tezless 
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  با  مصررا به  از   ا رر   هایداده منتور،  بدینن  اندداده  ااتصررا  اود به  م کور  ااراو  دادن شررک 

  شرده شرناسرایی  ا رلی عوام   اصرو   در  پیشرین تلقیقات  و  ملایعات ها،ااراو   کنندحان،مشرارکت

ها م یفه  عنوان  تلت و  حردید  استارا  بعد هر  هایویژحی و هاونبه ترینعمده و حرفت  قرار  موردبررسی

 شود:می  اشاره هاآن از  تعدادی به کهن  شد حرفته نتر در  بعد آن  به مربوط هایو شاا،

  دانشرومعلمان  توانمندسازی  و  نگهداشت  و  ؛های ا لی  م یفههای ملایعه  اکی از آن است که  یافته 

سرازمانی و ن شررایط درون2  ای و ملیلی )و  (شررایط علی؛ ملوری؛ زمینهن  1دارای ابعاد زیر اسرت: 

های اامق و بصریرت دینی؛ ملتوای برنامه آموزشری و ن م یفه3ت دانشررو معلمان  سرازمانی نگهداشربرون

درسری؛ بهسرازی برنامه کارورزی؛ سرواد دیریتایی؛ بازسرازی سرااتارها و فرایندها و توسرعه دانش و مهارت 

 ای در توانمندسازی دانشرویان استن رفه

عد فردی و شرراصرریتی اسررت که دارای  های بهای این پژوهش، م یفهآمده از یافتهدسررتم یفه به

و   های ارتباگیهای فردی و شراصریتی و مهارتهایی مانند  رم یت وسرمی و روانی،  رم یتویژحی

یرادحیری مسرررتمر، امقیرت و نوآوری، توان بره هرای آن میاسرررت کره ازوملره شررراا،  ایاامق  رفره

  دانشررررومعلمرانهرای ارتبراگی  فرهیاتگی علمی، مردیریرت زمران، اودتنتیمی و اود راهبری، مهرارت

(، 1393)سررپهوند (،  2016)کویوپوس و همکاران  (،2018)اان و همکارانهای  ن در پژوهشاشرراره کرد

( نیز بر بایندحی  2013)ای و سرازمانی در آموزش  و شربکه بایندحی  رفه(، 1388پور اشررا و همکاران)

داردن در اکثر   آناننقش مهمی در رشرد و ارتقای   دانشررومعلمانبایندحی فردی   نفردی تأکید شرده اسرت

عنوان یکی از ابعاد  )شراصری( به  نیز بعد فردی سراز،شررایط علی و ملوری و زمینه  شردههای انرابپژوهش

ترین  ایت ای که  تی در انتزاعیحونهشررده اسررت بهشررناسررایی  دانشرررویان و معلمانا ررلی بایندحی  

 نای ام ه نمود رفهرا در دو م یفه بایندحی فردی و بایندحی    لمانمعتوان بایندحی  می

شرررده با  شرررده و نتایج ام رررههای انراببا تووه به تللی بعد دینی، اعتقادی، اامقی و فرهنگی؛  

شراا،   ،14های نیمه سرااتاریافته و فرآیند کدح اری باز درمرموپ  اسرتفاده از تللی  نتایج مصرا به

ن شرناسرایی شرد فرهنگیادر دانشرگاه    بر اسراس بعد اعتقادی و   دانشررومعلمانا رلی عنوان عنا رر  به

 معیارهای دینی، معیارهای اامقی، معیارهای ارزشی و معیارهای فرهنگی و اوتماعیناند از: که عبارت

های ایگوی و  ، نگهداشرررت و توانمندسرررازی دهد که یکی از م یفههای ملرایعه نشررران مییافتره

هایی ازومله؛  ی اسرتن بنابراین دانشررومعلمان باید دارای شرااصرهآموزشرلمان، ابعاد و عنا رر دانشررومع

، ای شرام  مدیریت کمس درسهای  رفههای تاصرصری و  رم یتهای عمومی،  رم یت رم یت

، تسرلط بر مویروعی و تاصرصری  ، تسرلط بر ملتوامعلمانبا دانشررو  ی و تعاملیبودن، مهارت ارتباگ ایگو

های  باشررندن در پژوهش آموزشرری نوین  های، مهارت ارزشرریابی، و آشررنایی با فناورینوین  دریسروش ت

؛ کبیری  1393و ا مردی و همکراران،  1398؛ ا مردی، 2019؛ دروبن  1398شرررده )موسررری پور،  انرراب

های و   و توانمندسرازی در بعد  شرده اسرت که برای از م یفه( در زمینه مویروپ نیز مشرا،1397
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های تدریس، تسرلط بر ملتوا با نتایج تلقیق  ایرر همسرو بودن زومله؛ مهارت ارتباگی، مهارآموزشری ا

را در بایندحی آموزشرری ام رره    همسررو با نتایج این پژوهش، نقله قوت و   معلمان(  1398) رازی

،  یادحیری، ارزشیابی یادحیری-های نوین یاددهیهای ودید، نتریهکند و آن را شام  آموزش فناوریمی

 داندن  و روش تدریس می

های  توان به م یفرههای ایگوی موردبلرث میها این پژوهش نشررران داد؛ از ویژحیباش دیگر از یافتره

سازمانی ازومله؛  توان به شرایط درونهای آن میبعد نگهداشت دانشرومعلمان اشاره کرد که از مشاصه

ریرایت شرغلی؛ بهداشرت روانی ملیط کار و ننن، و در شررایط بیرونی تووه به ارزش و کرامت معلمان در 

 وامعه اشاره کردن  

های توانمندسررازی دانشرررومعلمان در های این پژوهش،  م یفهآمده از یافتهدسررتآارین م یفه به

ها؛ راهکارهای سررند تلول  های این م یفه؛  تووه به اامق و ارزشدانشررگاه فرهنگیان اسررتن از ویژحی

عنوان نقشرره را تعلیم و تربیت کشررور؛ ملتوای آموزش و درسرری؛ بهسررازی وپرورش بهبنیادین آموزش

 ای و بازسازی سااتارها و فرایندها دانستن تایی ؛ توسعه دانش  رفهبرنامه کارورزی؛ سواد دیری

و  ، نگهداشرت و توانمندسرازی در این پژوهش با اسرتفاده از تلقیق کیفی ااراوبی مفهومی برای 

اندرکاران تواند ملققان و دسررتشررده اسررت که این ایگو میارائه  دانشررگاه فرهنگیان دانشرررومعلمان

در راسرتای  ای وام  یاری نمایدنرا در تدوین برنامه  معلمان در دانشرگاه فرهنگیان  دانش  و  های  برنامه

توان بیان کرد برای ایراد یک نتاب و  ، نگهداشرررت و تأمین مناب  انسرررانی  آمده میدسرررتنتایج به

وپرورش اسرت، همینین  شرده نتاب آموزشها و اهداا تعیینسریاسرتمللو  نیازمند  رکت بر اسراس 

ری نتاب کارآمدی ارتقای شررغلی و توزی  مناسررب نیروی انسررانی در مناگق آموزشرری ازومله  کارحیبه

کند، باید عنوان کرد ای را فراهم میراهبردهای اسرراسرری اسررت که زمینه و   نیروی انسررانی  رفه

مردیریرت راهبردی و وهرادی در فراینردهرای حزینش در کنرار اهمیرت دادن مردیریرت راهبردی بره نیروی 

های های م ثری را در این راسررتا بردارد، در مقاب  در سررل  ارد، آموزشتواند حابمیدانشرری  انسررانی  

پ یری سررازمانی، تنررمین امنیت شررغلی،  یررمن ادمت مبتنی بر نیازسررنری دقیق، توسررعه وامعه

باشرد، مدیریت  ای میسرازی نتاب کارآموزی ازومله راهبردهای ارد نتاب و   مناب  انسرانی  رفهپیاده

تواند در این زمان نیز با شررناات نیروی انسررانی موردنیاز و  مایت عاگفی، فکری و مایی از آنان میسررا

 راستا م ثر عم  کندن
شود که با مدنتر  نفعان این  وزه پیشنهاد میاندرکاران و ذیآمده به دسرتدسرتبر اسراس نتایج به

وپرورش بتوانند عوام   ن در نتاب آموزشهای آقرار دادن این فاکتورها و عوام  و کنترل مداوب شراا،

کلیدی و م ثر در و  ، نگهداشرت و تأمین مناب  انسرانی دانشررومعلمان را تشرای، داده و با اسرتفاده  

وپرورش را فراهم آورند و از این راه، هر اه بیشتر از آن عوام ، مووبات اثرباشی و کارایی نتاب آموزش

، در ارائه ادمات به افراد وامعه اسرررتفاده کنند و باعث افزایش  های بایقوه افراد متاصررراز توانمندی
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ها برای ارائه ایگوی نتاب و  ، نگهداشررت و  پژوهش  ایررر وزء اویین کوشررشها حردندن  عملکرد آن

وپرورش ما  نتاب آموزشتوان بیان کرد که بندی میدر مقاب وم باشرد،  می  مناب  انسرانی دانشررومعلمان

شرناسری نتاب و  ، نگهداشرت و تأمین مناب  انسرانی تربیت ات مربوط به آسریببه ملایعات و تلقیق

معلم و ارائه راهبردهای م ثر برای مواوهه با آن نیاز فراوان دارد و در این میان الزب اسررت به مسررائ ،  

های و   نگهداشرت و تأمین  های نتابمشرکمت و عوام  اثرح ار مهمی که به نلوی به کاهش آسریب

های کاربردی در  شود، تووه الزب مب ول حرددن درواق  انراب پژوهشنسانی تربیت معلم منرر میمناب  ا

در و   دانشررو معلمان از  رسردناین زمینه، برای رسریدن به ویر  مللو ، الزب و یرروری به نتر می

های  ها و توانمندیقابلیتگریق کنکور سرراسرری در مر له مصرا به تمش شرود افراد که دارای انگیزه و  

های علمی، فردی و ننن و متناسررب با  تری دارند در اویویت باشررندن تعیین معیارها و شررایسررتگیمللو 

 وپرورش برای و   دانشرو معلمان در نتر حرفته شودنسااتار نتاب آموزش

  ژوهش پ   هراییرافتره  پر یریتعمیم  در  اسرررت  ممکن  کره  بوده  همراه  هراییملردودیرت  برا  پژوهش  این

الزب، همینین شررررایط   مروزهای  ررردور و  مکانی  و  زمانی  هایملدودیت دیی  به  باشرررند؛  تأثیرح ار

منلقره دانشرررگراه    5هرای  پردیس  بین  در  فقط  پژوهش  بلرانی نراشررری از ویروس منلوس کرونرا، این

 نشد اواهد تریدقیق نتایج به منرر نمونه افزایش است  گبیعین  شد انراب  فرهنگیان

 

 منابع
(، ارزشریابی  1396ملمدریرا و دالور، علی )  زوارکی، اسرماعی ؛ نیلی،اهلل؛ زارعیایماسری،  رت -

ملور تایلر،  برنامآ درسرری  تربیت معلم در دانشررگاه فرهنگیان بر اسرراس مدل ارزشرریابی هدا
 ن1-24(،  1)  5پژوهی،  فصلنامآ تدریس

عوام  اثرح ار بر   ،(1396)  لیاایق اواه، ع   سررعود ومرادی، م  ؛بابمن  ،؛ زاهدسررنا مدی،   -

وپرورش شرهر  نگهداشرت معلمان نابه و مسرتعد در دوره دوب متوسرله مدارس دویتی آموزش

وپرورش(، فصلنامه ملایعات  های کلی )ایراد تلول در نتاب آموزشاردبی  در راسرتای سریاست

 ن95-111،  ، 23، شماره 7ح اری عمومی، دوره راهبردی سیاست
 ،(1398)  سیدملمدریا ومعه، اماب  و ملمود  ملمدی،  رغری؛ مهر  ملکی،  غممعلی؛  مدی،ا -

-82(ن  2) 138  کارورزی نتاب تربیت معلم ایران، فصررلنامه تعلیم و تربیت،  برنامه سرریر تلول
 ن61

 مرله  فناوری، عصرر  در  ایران  هایدانشرگاه تللی   ،(1386)  سرین ملهرنژاد، و  ملمد ا مدی، -
 ن 72-57  ،(1)  16  تربیتی، علوب تتلقیقا  و علوب

 (، دبیراانه شورای عایی انقم  فرهنگین1390اساسنامه دانشگاه فرهنگیان ) -
(، رویکرد کیفی بر عوام  م ثر بر می  به ماند  1388پور اشرررا، یاسرران اهلل و گوالبی، زینب ) -

 ن176-153، 98حاری باانگیزه معلمان، فصلنامه تعلیم و تربیت، شماره  
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بندی اویویت(، 1397ریرا )آبادی،  سرنتیموری، نازنین؛ رنگریز،  سرن؛ عبدایهی، بیژن و زین -
، فصرلنامه  عوام  م ثر برو   نیروی انسرانی و ارائه ایگوی مناسرب مبتنی بر نتاب شرایسرتگی

 ن230-207(:  2)10مدیریت مناب  انسانی،  
آفرینی مناب  انسرانی با  ح اری سرازمان بر ارزشهای سررمایهنقش روش  ،(1393) یراسرپهوند، ر -

،  76، شررماره 23های انسررانی، ملایعات مدیریت بهبود و تلول، دوره  نقش میانری سرررمایه

 ن140-117 ، 

انداز جمهوری اسالمی ایران در  سخند چشم(،  1390ریزی کشرور )سرازمان مدیریت و برنامه -

 هجری شمسی. 1404افق 
 نوپرورشآموزش نیادیبن حووسند ت(، 1390اانه شورای عایی انقم  فرهنگی )دبیر -

 ااپ  ،دانشخجومعلمان تربیت معلم در کانادا  کارورزی راهنمای( 1398)اسررد   ،  رازی -
 ن  فرهنگیان دانشگاه انتشارات: تهران اول

 و ادراک  ارزیابی و  پدیدارشرناسری  وتللی ترزیه  ،(1398)  ابوایفنر  باتیاری،  و اسرد  رازی، -
 در درسررری  برنامه  مورداورای در  فرهنگیان  دانشرررگاه  معلمان و  علمی  هیأت اعنرررای ترربه

 24ن  عایی  آموزش در ریزیبرنامه  و  پژوهش  فصرلنامه  مربیان،  و معلمان  عایی  آموزش  سریسرتم
 ن23-1(  3)

دانشررگاه  های ودید در سررازی موفق اورای برنامه(، واکاوی موان  پیاده1397 رازی، اسررد ) -
 ن   ن 70-47(،  3)17های آموزشی، فرهنگیانن فصلنامه نوآوری

 ، انتشارات یسلروننانواع مطالعات پژوهشی در علوم رفتاری(،  1390اورشیدی، عباس ) -

 ن  وپرورشسند تحوو بنیادین در آموزش(ن 1390دبیراانه شورای عایی انقم  فرهنگی ) -

زیسرتآ کارورزی در دانشرگاه فرهنگیان؛ گرا ی   های(، واکاوی ترربه1396 رفت،  رادق )زارپ -

 ن37-68(،  9) 5ایگوی مفهومی، دوفصلنامآ نتریه و عم  در برنامآ درسی،  

مدیریت اسرررتعدادها:  (،1391ابراهیم ) ، زاد وواهری و آرین ، پو قلی ریرررا؛ گهماسررربی، -

 هایپژوهش علمی، نگهداشررت اسررتعدادهای و برو   م ثر عوام  بندی رتبه و شررناسررایی

 ن26-5،   هفدهم شماره پنرم، سال عمومی، مدیریت

نگهداشررت  در کمنتری روسررای مدیریتی نقش (،1390مرید ) راد، قاسررم و ریررائی قربانی، -

 انتتامین مدیریت ملایعات فصلنامه پلیس، کارکنان

 ، ترومه دکتر سهرا  الیلی، نشر مرکزنریزی تعاملیبرنامه(،  1380راس ، ایکاا ) -

(، مهندسری مردد از گریق فناوری اگمعات، تهران،  1386شراهی بیک، آزاده و هاشرمی، ییم ) -

 نشر وران 



 
 
 
 
 
 
 
 

    23...  تدوین مدل علی عملکرد تحصیلی براساس باورهای                                                           
 

 

(، مشراصرات کلی، برنامه و سررفصر  دروس دوره 1393معاونت آموزشری و تلصریمت تکمیلی ) -
کارشرناسری پیوسرته آموزش ابتدایی، تهران، دانشرگاه فرهنگیان، اویین همایش ملی آموزش،  

 ید رواییندانشگاه شه
(، مروری بر ویررعیت و عملکرد دانشررگاه فرهنگیان، دفتر ملایعات  1393اهلل )عباسرری، یلف -

 وپرورش(ناوتماعی )حروه آموزش
های و  ، تأمین و تربیت معلمان دوره ابتدایی بر (، مقایسره سریاسرت1397کبیری، مسرعود ) -

 ن60-37ن 680179های آموزشی، اساس یادحیری دانش آموزان، فصلنامه نوآوری
طراحی کالن برنامة درسخخی تربیت معلم (،  1393اهلل و ا مدی، آمنه )پور، نعمتموسررری -

 ن تهران: دانشگاه فرهنگیانندانشگاه فرهنگیان

  منتوربه کارآموزی دوره اویین از  آمدهدسرتبه ترربیات بررسری  ،(1398) اهللپور، نعمتموسری -

  حزارش  فرهنگیان،  دانشررگاه در  کارآموزی  برنامه بررسرری برای یررعف  و قوت  نقاط  شررناسررایی

  ن  فرهنگیان  تهران، دانشگاه  پژوهش،

(، مشراصرات کلی، برنامه و سررفصر  دروس دوره 1393معاونت آموزشری و تلصریمت تکمیلی ) -
 کارشناسی پیوسته آموزش ابتدایی، تهران، دانشگاه فرهنگیانن
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