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Abstract 
The purpose of this study was to present a model of technological empowerment of new elementary 

school teachers in Tehran. This research In terms of purpose Applied, In terms of method is description 

of the survey type And Based on the research approach, it was mixed. In the first (qualitative) part for 

conducting the field interview, the statistical population of the research included prominent professors 

in the field of educational management and prominent and successful teachers with a long history in 

primary education. These individuals were purposefully selected for qualitative interviews on the 

subject of research (18 interviews with 18 people and continued to the point of theoretical saturation). 

After conducting the interview and reaching theoretical saturation, a questionnaire was developed 

which consisted of 60 items in the form of 11 components. In the second (quantitative) part of this 

questionnaire, it was distributed among all new elementary teachers (elementary teachers in Tehran 

who had less than 3 years of work experience) (statistical population: 950 people, statistical sample: 270 

people). In this study, two sections of descriptive statistics and inferential statistics were used. In the 

descriptive statistics section, frequency and frequency were used to express demographic 

characteristics. Stretch and skewness indices were used to examine the data distribution and Max QDA 

Pro software version was used to analyze the interviews. SPSS software version 24, Smart PLS version 

0.2 were used to draw and compile the measurement model and structural model. The results showed 

that the background conditions, development of knowledge and skills, personal characteristics and 

digital literacy are the main dimensions of the technological empowerment model for new elementary 

school teachers in Tehran. In the quantitative part, each of the findings of the qualitative part was 

confirmed (t value greater than 1.96).The culture of teacher education should be given more attention 

and the use of educational technology should be considered as a part of the teaching process, as well as 

human resources should be empowered by using and relying on virtual and distance education. 
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 چکیده 

نومعلمان دوره ابتدایی شهر تهران بود. از لحاظ هدف کااربردی   فناورانههدف از پژوهش حاضر پژوهش حاضر ارائه الگوی توانمندسازی 

میدانی  جامعة از لحاظ روش توصیفی از نوع پیمایشی و بر اساس رویکرد پژوهش  ترکیبی بود. در بخش اول )کیفی( برای انجام مصاحبه 

معلمان برجسته و موفق با سابقه طوالنی در امر آموزش ابتدایی شامل شادند  د برجسته حوزة مدیریت آموزشی و آماری پژوهش را اساتی

نفر و تا حد  18مصاحبه با  18های کیفی در موضوع پژوهش انتخاب گردید )صورت هدفمند از نوع معیاری  برای مصاحبهکه این افراد  به

مؤلفه باود  11گویه و در قالب  60شباع نظری ادامه یافت(. بعد از انجام مصاحبه و رسیدن به اشباع نظری پرسشنامه تدوین شد که شامل ا

ساال  3که در بخش دوم )کمی( این پرسشنامه در بین کلیة نومعلمان ابتدایی )معلمان ابتدایی شهر تهران که دارای ساابقه شایلی کمتار از 

نفر(. در این پژوهش از دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی اساتفاده  270نفر  نمونه آماری:  950ع گردید )جامعه آماری: داشتند( توزی

های کشیدگی و چولگی های دموگرافیک استفاده شد. از شاخصشد. در بخش آمار توصیفی از فراوانی و درصد فراوانی برای بیان ویژگی

استفاده شد. برای رسم و تدوین مادل انادازه Proنسخه  Max QDAافزار ها از نرمها و برای تحلیل مصاحبهمنظور بررسی توزیع دادهبه

استفاده شد. نتایج بخش کیفی نشان داد که شرایط زمینه 0/2نسخه  Smart PLS  24نسخه  SPSSافزارهای گیری و مدل ساختاری از نرم

نومعلمان دوره ابتدایی شهرتهران  فناورانهسواد دیجیتالی از ابعاد اصلی الگوی توانمندسازی  های فردی وای  توسعه دانش و مهارت  ویژگی

شود تا با تمرکز (. بر این اساس پیشنهاد می96/1های بخش کیفی تأیید شد )مقدار تی بیشتر از باشد. در بخش کمی نیز هر یک از یافتهمی

تدریس  فرایندمعلمی موردتوجه بیشتر قرار گیرد و استفاده از فناوری آموزشی جزئی از  های دانشگاه فرهنگیان  فرهنگ آموزشبر فعالیت

 بر آموزش مجازی و غیرحضوری توانمند شود.قلمداد شود  همچنین منابع انسانی با استفاده و تکیه

 .ییتوانمندسازی  تکنولوژیکی  نومعلمان  دوره ابتدا: واژگان کلید
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 مقدمه

عنوان به و شودمی قلمداد اجتماعی بزرگ و پیچیده هایسازمان از یکی شوپرورآموزش نظام

 با است. کشور جانبههمه توسعه تردیدناپذیر و اصلی شرط جامعه  در نهاد ترینزیربنایی

 ارکان از گسترده یکی هایآموزش و خدمات ارائه در مدارس بودن کانونی و به نقش توجه

 دانش آموزان مهارت افزایش و بینش ایجاد دانش  انتقال یهکه وظیف هستند معلمان آن  اصلی

 (. معلم25  2020دارند )نادری بوئینی و همکاران عهده آموزشی بر نظام چارچوب در را

آموزشی و افزایش کیفیت  هایسیستم جهت بهبود در تیییر به نیازمند متییرهای از یکی تنهانه

حال شود. بااینمی محسوب نیز تیییر ایجادکننده املع ترینمهم بلکه شودآموزشی قلمداد می

ای تواند عملکرد شیلی و حرفههایی همراه هستند که میای خود با چالشدر طی مسیر حرفه

های شروع خدمت و طی کردن سال فرایندها قرار دهد. ازجمله این چالش تأثیرآنان را تحت 

(. در ادبیات مربوط به موضوع معلمان 85  2015اولیه آموزش است )خوروشی و همکاران  

شود  این تعبیر های اولیه معلمی معموالً تعبیر به فرورفتن یا شنا کردن میکار  از سالتازه

دهد  زیرا بیشترین فشار و سختی که های نخستین تدریس را نشان میخوبی ویژگی سالبه

های آغازین شروع به کارشان شوند  در سالای خود متحمل میمعلمان در طول زندگی حرفه

های رایج در دنیای معلمی و مسائل شدن با پدیدهسو شدت فشار ناشی از مواجهاست. از یک

کنند  ممکن است تدریس را طور ویژه آنها را تجربه میکار بهو مشکالتی که معلمان تازه

و غرق شدن معلم  کسی و تنهایی تبدیل نمودهبرای معلم مبتدی به امری هولناک و تجربه بی

 به های بسیار  اغلب اعتماددر مشکالت ختم شود. درنتیجه وی پس از تالش و کشمکش

داده و دچار ناکامی و سرخوردگی زا ازدستهای تنشنفس و توان خود را در برابر موقعیت

درصد( در  50تا  10وانتقال و فرسایش شیلی و حتی ترک شیل )بین شود. نرخ باالی نقلمی

حال (. بااین11 1394ان معلمان نمودهایی از این وضعیت هستند )یعقوب نژاد و همکاران  می

ها باعث کاهش کیفیت عملکرد و فاصله گرفتن معلم از وظایف خود این مشکالت و چالش

وپرورش در در بهبود کیفیت آموزشی است و با نقش معلم در سند تحول بنیادین آموزش

 نیازهای به پاسخ برای که وپرورشآموزش بنیادین سند تحول در معلم تعارض است. نقش

 تراز در وپرورشآموزش به دستیابی برای تربیت اسالمی و تعلیم فلسفه بر مبتنی و زمان

 و امین ایاسوه کننده هدایت عنوانبه شده است  تصویب و تدوین ایران اسالمی جمهوری
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 تربیت و تعلیم نظام هایمأموریت در تحقق نصرع مؤثرترین و تربیت و تعلیم فرایند در بصیر

است. در این راستا و ازجمله راهکارهای احتمالی مناسب در  شده تعریف عمومی رسمی

کار توانمندسازی مناسب آنها برای فائق های معلمان تازهجهت کاهش مشکالت و چالش

 باشد.های اولیه خدمت میهای سالآمدن به چالش

تار فرد را هایی است که بدان وسیله رفگیرنده مجموعه تدابیر و روشتوانمندسازی دربر

ها را قادر سازد تا با توجه به شرایط  بهترین تصمیمات را اخذ و با ارائه دچار تیییر کرده و آن

  1388وری را افزایش دهند )قلی پور و همکاران  های مناسب بهرهخالقیت در قالب فعالیت

داند که به فرد امکان و ی میفرایند( توانمندسازی را 2012) 1ران(. گالزاستیک وهمکا106

گیری مستقل در مورد انجام وظایف شیلی را اختیار فکر کردن  رفتار کردن  کنترل و تصمیم

تواند وظایف مربوط به دهد و این حالتی از حس خود توانمند کردن است که شخص میمی

واسطه داشتن قدرت کنند که مدیر بهراد فکر میشیل خود را کنترل کند. برخالف آنچه اف

ی فرایندعنوان باید توانمندسازی را به کارکنان خود القاء کند  بلکه باید توانمندسازی را به

هایش را گیری کند  فعالیتطور مستقل تصمیمسازد بهفردی نگاه کرد که فرد را قادر می

ها مسئول هستند نماید و در این راستا سازمانانجام دهد و بتواند اعمالش را کنترل و بررسی 

که محیط کاری را فراهم سازند تا از طریق توانمندسازی به پرورش  تقویت  توانایی  اشتیاق 

و تمایل کارکنان خود کمک نمایند. توانمندسازی افراد را ملزم به کسب مهارت  دانش و 

گردی و فوذ داشته باشند )دستیو ن تأثیراش داند تا بتوانند به زندگی کاریقدرت می

کار اثر (  بنابراین شناسایی متییرهایی که بر توانمندسازی معلمان تازه15  1392همکاران 

ها برای افزایش ای دارد. توانمندسازی یکی از جدیدترین تکنیکاهمیت ویژه  گذاردمی

آید حساب میبه اثربخشی و کارایی از طریق افزایش تعهد و بهبود عملکرد نیروی انسانی

( پژوهشی با عنوان نقش 2019و همکاران ) 2تیندون(. در این راستا 21  1392)پورسلطانی  

بررسی قراردادند  نتایج نشان داد که  های سازمانی معلمان موردتوانمندسازی بر رفتاری

ای  رشد حرفه توان باالیی در ازهستند  یمعلمانی که دارای سطح باالیی از توانمند

ها رفتارهای سازمانی در همین حال  آن برخوردارند.ریزی ودکارآمدی و استقالل در برنامهخ
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های توانمندسازی معلمان تقریبًا همه ابعاد عالوه  سه مورد از خرده مقیاسهباالیی نیز دارند. ب

( 2019و همکاران ) 1جیانگکنند. بینی می رفتارهای سازمانی معلمان را در مدرسه پیش

سازمانی به  شی با عنوان روابط بین توانمندسازی معلم درک شده  رضایت شیلی و جوپژوه

انجام رساندند. نتایج نشان داد که رابطه معناداری بین توانمندسازی معلم  رضایت شیلی و 

های محدودی در زمینه عوامل مؤثر بر حال پژوهشسازمانی یافت شد. بااین جو

های ( استفاده از فناوری2020و همکاران ) 2ه است. تنوریوشد توانمندسازی معلمان انجام

(  2020و همکاران ) 3دانند. ژانگساز توسعه توانمندی معلمان مینوین آموزشی را زمینه

( نقش رهبری سازمانی را در 2020و همکاران ) 5( و کیرال2020و همکاران ) 4ویجایانتی

سازمانی را در  ( فرهنگ2019لیان )با دانند. زاهدتوانمندسازی معلمان اثربخش می

( ارتباطات بین فردی میان 2019و همکاران ) 6دانند. یائوتوانمندسازی معلمان اثرگذار می

( دریافتند که 2020و همکاران ) 7دانند. گونگمدیر و معلم را بر توانمندسازی اثرگذار می

های ( برنامه2020مکاران )و ه 8بین هوش هیجانی و توانمندی شیلی ارتباط وجود دارد. ژیا

آموزشی هدفمند را بر توانمندسازی معلمان اثربخش ارزیابی کردند. از سویی توسعه 

نفس  به تواند زمینه افزایش اعتمادو توانمندسازی در این حیطه می فناورانه هایمهارت

تدای برنامه شیلی و بهبود عملکرد را به همراه داشته باشد و نقایص تجربی نومعلمان را در اب

  دسترسی شیلی و آموزشی خویش کاهش یا پوشش دهد. در این راستا مبادلة اطالعات

سازد تا نیازهای خود را در زمینه   معلمان را قادر میها و ارتباط از راه دورآسان به داده

شده خود را های ادراکهای آموزشی و سبک و برنامه تدریس برطرف نموده و چالشمهارت

نشان  (2017و همکاران ) 9ریق انتقال دانش برطرف نمایند  در تأیید این گفته باسیتراز ط

داری را به همراه اند که استفاده از فناوری ممکن است یادگیری مشارکتی عمیق و معنددا
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حال مطالعه داشته باشد و باعث عملکرد عالی و ایجاد مهارت کافی در شیل شود. بااین

وری اکارگیری فندهد که مدیران نقش مهمی در ترغیب اساتید در بهینشان م (2019) 1هیرو

( اظهار 2019عنوان نوآوری آموزشی دارند و در مقابل اسپرون و همکاران )در آموزش به

وری آموزشی زیادی دارد که بیشتر آنها به اکردند که در سیستم آموزش تایلند  مشکالت فن

(  2020حال توران )بااینه در فناوری اطالعات است. دلیل عدم آمادگی مدیران برای استفاد

و  5(  گالپان2020و همکاران ) 4(  چاریات2015) 3(  رستون2018) 2سافرانکوا و سیکور

های خود اظهار کردند که رهبری ( در پژوهش2020و همکاران ) 6(  هیرو2020همکاران )

تواند راهکاری مناسب در یفناوری جزء وظایف اصلی مدیران آموزشی عصر نوین است و م

از سویی استفاده سوی اهداف آموزشی باشد. جهت هدایت معلمان برای بهبود عملکرد به

تواند به سبب فعال کردن حواس وری آموزشی در جریان تدریس و یادگیری میابهینه از فن

ریس و تر کند و حتی با غنی کردن کیفیت تدتر و عملیدانش آموزان  امر آموزش را واقعی

 (.25  2009یی تعلیم و تربیت را ارتقاء دهد )جاروسیویتزر ایادگیری  کار

های زیادی برخوردار است و توانمندی حال آموزش در دوره ابتدایی از دشواریبااین 

بایست از توانمندیمعلمان این مقطع تحصیلی می . بنابراین کندای باالیی را طلب میحرفه

( معلمان باسابقه 1989) 7اشند. از طرفی بنا به نظر روماتوفسکیهای باالیی برخوردار ب

-کاران باقی میتر را برای تازههای سختکنند و پایهتر را انتخاب میهای راحتمعموالً پایه

کنند  کمترین نتیجه را که بیشترین وقت را صرف میکار درحالیماند  بنابراین معلمان تازه

آموزانی بدتر و وظایفی بیشتر نسبت به معلمان تر  دانشهای بزرگآنکه کالسگیرند  حالمی

کار بودن در کار خود دچار اشتباهات اند. البته ممکن است معلمان به دلیل تازهباتجربه داشته

حال و آنچه از ها را فراهم آورد  بااینآناحتماالً فراوانی شوند که زمینه کاهش حمایت از 

رسد اینکه توانمندسازی تکنولوژیکی معلمان به دلیل به نظر میهای گذشته بررسی پژوهش

                                                                 
1. Hero 

2. Safrankova & Sikvr 

3. Reston 

4. Charyate 

5 .Gulpan 

6 .Hero 

7. Romatowski 
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های نوین  همیشه مدنظر کارشناسان  ایجاد محیط پویا و تیییرات زیاد و توسعه فناوری

اند و تجربه کمتر موردتوجه قرارگرفتهکار و کممدیران و محققان بوده است اما معلمان تازه

روز است در اند و دانش آنها بهانشگاهی فارغ شدهبا این ذهنیت که تازه از تحصیالت د

ها وجود دارد که بهترین شوند و انتظارات زیادی از آنمی محیط پرتالطم آموزش ابتدایی رها

آموخته شده متکی عملکرد را داشته باشند اما عملکرد مناسب در دوره ابتدایی تنها به دانش

های چند عاد مختلف همچون استفاده از برنامههای باالیی در ابنیست و فرد باید توانمندی

حال با مشاهده ریزی صحیح برای آن را داشته باشد. بااینرسانه در محیط آموزش و برنامه

شده در این زمینه خأل تحقیقاتی در راستای عوامل مؤثر بر توانمندسازی تحقیقات انجام

ف از پژوهش حاضر ارائه الگوی شود. لذا هدنومعلمان دوره ابتدایی مشاهده می فناورانه

 باشد.نومعلمان دوره ابتدایی شهر تهران می فناورانه توانمندسازی

 شناسیروش

پژوهش حاضر ازلحاظ هدف کاربردی  روش تحقیق  توصیفی و شیوه گردآوری پیمایشی 

کاری بر روی متییرها و عوامل صورت نگرفته و بر اساس رویکرد گونه دستبود چون هیچ

ترکیبی بود. در مرحلة اول  برای ساخت الگو از روش کیفی و برای آزمون الگو از  پژوهش 

تحلیلی و از نوع همبستگی مبتنی بر الگوی معادالت ساختاری استفاده  -روش کمی توصیفی

گردید. روش پژوهش ترکیبی از نوع اکتشافی متوالی بود  یعنی در مرحله اول کیفی و در 

استفاده در این پژوهش بعد از انجام مصاحبه و رسیدن به  ر موردمرحله دوم کمی بود. ابزا

ای صورت پنج گزینهمؤلفه  به 11گویه و در قالب  60اشباع نظری تدوین شد که شامل 

امتیاز( تدوین شد. در بخش اول )کیفی( برای  1امتیاز تا خیلی کم   5لیکرت )خیلی زیاد  

آموزشی و  اساتید برجسته حوزة مدیریترا  انجام مصاحبه میدانی  جامعة آماری پژوهش

شوند  که این افراد  شامل میمعلمان برجسته و موفق باسابقه طوالنی در امر آموزش ابتدایی 

های کیفی در موضوع پژوهش انتخاب صورت هدفمند از نوع معیاری  برای مصاحبهبه

و در بخش دوم )کمی( بعد  نفر و تا حد اشباع نظری ادامه یافت(  18مصاحبه با  18گردید )

از گردآوری اطالعات حاصل از پژوهش کیفی  اقدام به ساخت پرسشنامه نموده و این 

کلیة نومعلمان ابتدایی )معلمان ابتدایی شهر تهران که دارای سابقه شیلی پرسشنامه در بین 

ن  وپرورش شهر تهراتوزیع گردید. بعد از استعالم از آموزشسال داشتند(  3کمتر از 
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معلم ابتدایی در شهر تهران مشیول  950مشخص گردید که در طول سه سال گذشته  حدوداً 

نمونه در نظر گرفته شد. به دلیل احتمال  274اند. با توجه به جدول مورگان  به فعالیت شده

صورت تصادفی ساده بین معلمان توزیع گردید که از پرسشنامه به 300ها  تعداد ریزش نمونه

 صورت صحیح عودت داده شد.پرسشنامه به 270اد  این تعد

 روایی و پایایی در بخش کیفی )قابلیت اعتماد پژوهش(

روایی  پاسخ به این سؤال است که آیا چیزی که پژوهشگر در حال مشاهده و بررسی آن 

گیری آن است؟ در این پژوهش است  همان چیزی است که او در حال سنجیدن و اندازه

کنندگان ارائه و متن نظریه توسط های پژوهش را برای مشارکتایی  یافتهبرای بررسی رو

 شده است. در پایان  این پژوهش توسط اساتید مورد های آنها اعمالآنها مطالعه و دیدگاه

شده است.  ی نهایی بیانمطالعه و بازبینی قرارگرفته و مواردی جهت اصالح یا تیییر نظریه

های نشان دادن های پژوهش اشاره دارد. یکی از راهرپذیری یافتهی تکراپایایی به گستره

های آن  زمانی قابل حسابرسی هستند که آن است. یافته فرایندپایایی  مطالعه حسابرسی 

کاررفته توسط محقق در طول مصاحبه را نشان دهد  محقق دیگر بتواند مسیر تصمیم به

نشان دادن مسیر تصمیمات خود و همچنین قرار ها را از طریق بنابراین محقق پایایی داده

ها مطالعه  اهداف اولیه و سؤال فرایندها  شده  کدها  مقولههای خام  تحلیلدادن تمامی داده

نظران درستی تمام داد و با حسابرسی دقیق صاحب در اختیار اساتید راهنما و مشاور قرار

این در تحقیق کنونی از روش توافق درون های تحقیق مورد تأیید قرار گرفت. عالوه بر گام

شده است. برای محاسبه  گرفته استفادههای انجامموضوعی برای محاسبه پایایی مصاحبه

پایایی مصاحبه با روش توافق درون موضوعی دو کدگذار )ارزیاب(  از یک دانشجوی مقطع 

( در پژوهش عنوان همکار پژوهش )کدگذاردکتری مدیریت آموزشی درخواست شد تا به

ها به ایشان انتقال داده های الزم جهت کدگذاری مصاحبهها و تکنیکمشارکت کند  آموزش

و « توافق»ها  کدهایی که در نظر دو نفر هم مشابه هستند با عنوان شد. در هرکدام از مصاحبه

شوند. سپس محقق به همراه این همکار مشخص می« عدم توافق»کدهای غیرمشابه با عنوان 

عنوان پژوهش  تعداد سه مصاحبه را کدگذاری کرده و درصد توافق درون موضوعی که به

 رود با استفاده از فرمول زیر محاسبه شد:شاخص پایایی تحلیل به کار می
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  تعداد 288شده توسط هر دو نفر )محقق و فرد همکاری کننده( برابر  تعداد کل کدهای ثبت

باشد. پایایی می 59تعداد کل عدم توافقات بین این کدها  و 110کل توافقات بین این کدها 

باالتر بوده بنابراین  %60است که از  %4/76بین دو کدگذار با استفاده از فرمول ذکرشده 

 ها مورد تأیید است.قابلیت اعتماد کدگذاری

 پایایی و روایی بخش کمی

های بخش مربوط به مدل شود: الف(اس در دو بخش سنجیده میالپی پایایی و روایی در

وسیله ضرایب گیری بهپایایی مدل اندازه .گیری  ب( بخش مربوط به مدل ساختاریاندازه

عاملی از طریق  گیرد. باربارهای عاملی  آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی مورد ارزیابی قرار می

اگر این مقدار  شود کههای یک سازه با آن سازه محاسبه میمحاسبه مقدار همبستگی شاخص

شود مؤید این مطلب است که واریانس بین سازه و  4/0برابر و یا بیشتر از مقدار 

گیری آن سازه بیشتر بوده و پایایی در مورد آن سازه های آن از واریانس خطای اندازهشاخص

های روایی سنجی قبول است. همچنین در خصوص روایی محتوی نیز با استفاده از فرم قابل

CVI  وCVR  روایی مورد تأیید قرار گرفت. مقدارCVR ( 8با توجه به تعداد اساتید   )نفر

به دست آمد  بنابراین روایی محتوی ابزار ما مورد تأیید  80/0بیشتر از  CVIو مقدار  79/0

سنجش قرار  قرار گرفت. روایی واگرا و همگرا که مربوط به معادالت ساختاری است  مورد

 گرفت.

وهش از دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شد. در بخش آمار در این پژ

های دموگرافیک و توصیفی پژوهش توصیفی از فراوانی و درصد فراوانی برای بیان ویژگی

ها )طبیعی و یا منظور بررسی توزیع دادههای کشیدگی و چولگی بهاستفاده شد. از شاخص

رسی و پاسخ به سؤاالت پژوهش و رسم و تدوین مدل غیرطبیعی بودن( استفاده و برای بر

و  0/2نسخه  Smart PLS  24نسخه  SPSSافزارهای گیری و مدل ساختاری از نرماندازه

 استفاده شد. Proنسخه  Max QDAافزار نرم
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 های پژوهشیافته

 تحلیل وضعیت جمعیت شناختی

ش نشان داد که اگر شناختی پژوههای جمعیتنتایج بخش توصیفی مربوط به ویژگی

درصد(. همچنین  8/77سال داشتند ) 60کنندگان در مصاحبه  دارای سن باالتر از مشارکت

 درصد(. 7/66ارشد و دکتری بودند )های پژوهش  کارشناسی مشخص گردید که اکثر نمونه

 تحلیل کیفی

ج کدگذاری شود. در جداول زیر نتایدر این مرحله  چند کد مفهومی تبدیل به یک مقوله می

 (.1شده در جدول باز بر اساس کدهای مفهومی و مقوالت آورده شده است )ارائه

 دهی مقوالت. کدگذاری ثانویه و شکل1جدول 

 ردیف
مقوله 

 اصلی
 کدهای باز مقوله فرعی

1  

شرایط 

 ایزمینه

 هازیرساخت

 اینترنت

 وای فای شهری  2

 تلفن هوشمند  3

 کامپیوتر یا لب تاب  4

5  
 ش معلماننگر

های نوین نگرش معلمان نسبت به مزایای استفاده از فناوری

 در آموزش ابتدایی

 نگرش معلمان نسبت به اهمیت دوره ابتدایی  6

7  

 سازمانی

ها در دوره ابتدایی در اهداف و راهبرد استفاده از فناوری

 وپرورشآموزش

8  
ها در دوره ابتدایی در انداز استفاده از فناوریچشم

 وپرورشآموزش

9  
ها در دوره ابتدایی در نظارت و ارزیابی استفاده از فناوری

 وپرورشآموزش

10  
ها در دوره تناسب راهبرد و اهداف استفاده از فناوری

 وپرورشابتدایی در آموزش

 وپرورش در دوره ابتداییساختار سازمانی آموزش  11

12  
ای نوین در هتدوین برنامه راهبردی استفاده از فناوری

 آموزش ابتدایی

13  
 اقتصادی

 شرایط مالی معلمان دوره ابتدایی

 های نوین در امر آموزشبر بودن استفاده از فناوریهزینه  14

-اورینکارگیری خالقانه از فترغیب معلمان ابتدایی برای به توسعه خالقیتتوسعه   15
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دانش و 

 مهارت

 های نوین

 قدردانی و تشویق معلمان خالق  16

17  

 آموزش و یادگیری

 های نوینمنظور آشنایی با فناوریآموزش معلمان به

18  
های ضمن خدمت باهدف بهبود سواد فناوری آموزش

 معلمان ابتدایی

19  
س یهای تدرکارگیری انواع روشآموزش معلمان در به

 های نوینکارگیری فناوریمشارکتی با به

20  

 فردی

 های فردیویژگی

 باهوش در آموزش ابتدایی استفاده از معلمان

 استفاده از معلمان خالق در آموزش ابتدایی  21

 استفاده از معلمان متعهد در آموزش ابتدایی  22

 پذیر در آموزش ابتداییاستفاده از معلمان مسئولیت  23

24  
 ایهای حرفهویژگی

 دانش و بینش

 توانایی و مهارت  25

26  

سواد 

 دیجیتالی

 ایسواد رسانه
 ایتشخیص، تبیین، تحلیل محتوا و پیامی رسانهتوانایی 

 هاای و فرهنگ استفاده از رسانهرعایت اخالق حرفه  27

28  
سواد فناوری اطالعات و 

 ارتباطات

 مهارت استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات

29  
های الکترونیکی و هوشمند گیری از بازیمهارت بهره

 آموزشی

30  
 سواد اطالعاتی

جو، شناسایی منابع و نیاز اطالعاتی رشته وجستتوانایی 

 تحصیلی

 قابلیت ارزیابی و استفاده مؤثر و اخالقی از اطالعات  31

 مقوله فرعی استخراج شد. 11مقوله اصلی و  4کد مفهومی   31نهایتاً 

 گام دوم: کدگذاری محوری

گذاری باز کدهای محوری پژوهش حاضر درواقع همان مقوالت مستخرج شده در مرحله کد

نومعلمان دوره ابتدایی  فناورانهتوانمندسازی (  بنابراین مدل نهایی 1396باشند )کرسول  می

 شده است: نشان داده 1در شکل شهر تهران 
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 تهران نومعلمان دوره ابتدایی شهر فناورانهتوانمندسازی مدل نهایی . 1شکل 

های پژوهش و شناختی نمونهجمعیت هایبه تحلیل ویژگی SPSSافزار در ادامه از طریق نرم

 Smart PLSافزار ها با استفاده از نرمآوری پرسشنامهسپس به تحلیل نتایج حاصل از جمع

 ی پژوهش پاسخ داده خواهد شد.های ایجادشدهبه سؤال

درصد از  54نتایج توصیفی مربوط به وضعیت جنسیت نمونه تحقیق حاضر نشان داد که 

 10های پژوهش سابقه بیشتر از درصد زن بودند و اکثریت نمونه 46و  های تحقیق مردنمونه

 درصد(. 55سال داشتند )

در این قرار ندارد  بنابراین  -5و  5و کشیدگی بین  -3و  3نتایج نشان داد که چولگی بین 

 شد.افزارهای واریانس محور پی ال اس استفاده پژوهش  از نرم

گیری  سه معیار پایایی  روایی همگرا و روایی واگرا ههای اندازبرای بررسی برازش مدل

شد و پایایی از سه طریق بررسی ضرایب بارهای عاملی  ضرایب آلفای کرونباخ و استفاده 

 (.2)جدول  پذیرفتپایایی ترکیبی صورت 

 گیری. برازش مدل اندازه2جدول 
 نتیجه هاآزمون معیارها

 پایایی

 5/0بیشتر از  ضرایب بارهای عاملی

 7/0بیشتر از  آلفای کرونباخ

 7/0بیشتر از  پایایی ترکیبی

 4/0بیشتر از  (AVEشده )میانگین واریانس استخراج روایی همگرا
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 روایی واگرا

روش اول )سؤاالت مربوط به هرمتییر نسبت به خود آن متییر همبستگی بیشتری 

 دارند تا نسبت به متییرهای دیگر(
 تأیید شد

گردد  میزان رابطه یک معیار مهم دیگری که با روایی واگرا مشخص میروش دوم )

 متییر با سؤاالتش در مقایسه رابطه آن متییر با سایر متییرهاست(
 تأیید شد

در ادامه با توجه به تأیید روایی و پایایی پرسشنامه پژوهش از طریق معادالت ساختاری  به 

 2شد )شکل افزار پی ال اس پرداخته اده از نرمبررسی روابط موجود در مدل پژوهش با استف

 (.3و 

 
 گیری )بررسی ضرایب مسیر مدل پژوهش(. مدل اندازه2شکل 

شود که اولین و برای بررسی برازش مدل ساختاری پژوهش از چندین معیار استفاده می

که یدرصورت .باشدمی t-values یا همان مقادیر t داریترین معیار  ضرایب معنیاساسی

ی بین متییرها و درنتیجه تائید بیشتر شود  نشان از صحت رابطه 95/0مقدار این اعداد از 

است. البته باید توجه داشت که اعداد فقط  96/1های پژوهش در سطح اطمینان فرضیه

 توان با آن سنجید.دهند و شدت رابطه بین متییرها را نمیصحت رابطه را نشان می
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 ( t-values )مقادیر t داریا. ضرایب معن3شکل 

برای  2Rزا یا مستقل برابر صفر است. در این قسمت  مقدار برای متییرهای برون2R مقدار 

: این معیار برای هر  2Qو برابر با مقدار قوی است. مقدار 52/0هر چهار متییر اصلی بیشتر از 

زا دهد که متییر برونیباشد که این نشان ممی 15/0زای مدل بیشتر از چهار متییر درون

بینی متییر وابسته  متوسط هستند و برازش مناسب مدل ساختاری پژوهش )مستقل( در پیش

 سازد.را بار دیگر تائید می

شود و با گیری و ساختاری می: مدل کلی شامل هر دو بخش مدل اندازهبرازش مدل کلی

 25/0  01/0با توجه به سه مقدار  .شودتائید برازش آن  بررسی برازش در یک مدل کامل می

 4شده است  در هر معرفی GOFعنوان مقادیر ضعیف  متوسط و قوی برای که به 36/0و 

 به دست آمد که نشان از برازش کلی قوی مدل دارد. 36/0متییر  مقدار بیشتر از 

گیرینتیجه  

تهران  ابتدایی شهر نومعلمان دوره فناورانههدف از پژوهش حاضر ارائه الگوی توانمندسازی 

های فردی ای  توسعه دانش و مهارت  ویژگیاست. نتایج پژوهش نشان داد که شرایط زمینه

نومعلمان دوره ابتدایی شهر  فناورانه و سواد دیجیتالی از ابعاد اصلی الگوی توانمندسازی

تضائات   اقنگرش معلمان  بهبود هازیرساختای شامل توسعه باشد. شرایط زمینهتهران می
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 دادند که ( نشان1392سازمانی و شرایط اقتصادی بود. در این راستا سراجی و همکاران )

 مدیریتی  و مالی هایحمایت سازمانی  ساختار هایویژگی مهارت دبیران  و دانش عامل شش

-عامل عنوانبه آموزاندانش هایویژگی و دبیران هاینگرش و اجتماعی باورها هایپشتیبانی

کنند. همچنین لی  یاماگوچی و تاکادا تبیین می را فاوا کاربرد به دبیران ترغیب در ؤثرم های

هدف فهم عوامل مؤثر در استفاده معلمان ابتدایی از فناوری در  ( در پژوهشی که با2018)

ای معلمان و مزایای درک شده از های حرفهدریافتند که صالحیت  نددکالس درس انجام دا

ها باشد. توسعه زیرساختاوری  از عوامل مؤثر در استفاده معلمان از فناوری میاستفاده از فن

تواند زمینه ترغیب کامپیوتر یا لب تاب میو    تلفن هوشمندوجود و توسعه اینترنتهمچون 

( موانع استفاده 2010ارتمیر )در این راستا نومعلمان را به توسعه دانش فناوری فراهم آورد. 

دسته تقسیم کرده است: دسته اول موانع بیرونی  نه توسط معلمان را در دواز فناوری رایا

نسبت به معلمان )دسترسی  زمان  پشتیانی  منابع و کارآموزی( و دسته دوم موانع درونی 

دارد  حتی اگر همه ها و مقاومت(. وی اظهار میها  عقاید  فعالیتنسبت به معلمان )نگرش

ی دوم وند  معلمان از فناوری استفاده نخواهند کرد و موانع دستهی اول از بین برموانع دسته

افزار و (  عدم دسترسی به سخت1997) از استفاده بهینه جلوگیری خواهد کرد. ازنظر هوپ

باشد. از طرفی کارگیری رایانه توسط معلمان میبودجه از موانع به تأمینافزار و همچنین نرم

تند که به ترتیب اولویت موانع انگیزشی  مهارتی  ( دریاف1399عزیزی و همکاران )

زیرساخت آموزشی و فرهنگی از دیدگاه معلمان شهر بابل  موانع پذیرش فناوری اطالعات و 

فنی  نگرشی   -شوند. همچنین به ترتیب اولویت موانع تجهیزاتیارتباطات محسوب می

کارگیری فناوری موانع بهموانع آموزشی و موانع انسانی از دیدگاه معلمان شهر بابل  

وپرورش یک فرهنگ  شوند. فناوری اطالعات در آموزشاطالعات و ارتباطات محسوب می

یک برنامه و یک جریان آموزشی است که نیازمند بسترسازی است. شمس و همکاران 

افزاری و موانع های فیزیکی و سخت( نیز موانع زیرساختی همچون ضعف زیرساخت1398)

انگیزگی کارکنان  کمبود نیروی حمایت مدیران سازمان  بیتوجهی و عدممل و بیمدیریتی شا

انسانی متخصص در زمینه فناوری  جدی تلقی نکردن تلفیق فناوری از سوی سازمان و 

حال به نظر ضعف نظام تشویقی و انگیزشی را ازجمله عوامل بازدارنده عنوان کردند. بااین

ترین عوامل اثرگذار بر توسعه استفاده از فناوری و ز مهمرسد زیرساخت فناوری یکی امی
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ترغیب معلمان به توسعه دانش فناوری است. از طرفی نگرش معلمان نسبت به فناوری 

قرار  تأثیرسوی فناوری تحت ازجمله عواملی است که میزان میل و رغبت نومعلمان را به

 هایعامل عنوانرا به دبیران های( نگرش1392سراجی و همکاران )دهد. در این راستا می

سازمانی اقتضائات کنند. تبیین می را فناوری اطالعات کاربرد به دبیران ترغیب در مؤثر

 (2019) 1هیروباشد. در این راستا نومعلمان می فناورانه ازجمله عوامل مؤثر بر توانمندسازی

وری در آموزش ایری فنکارگدهد که مدیران نقش مهمی در ترغیب اساتید در بهنشان می

ر ( اظهار کردند که د2019عنوان نوآوری آموزشی دارند و در مقابل اسپرون و همکاران )به

وری آموزشی زیادی دارد که بیشتر آنها به دلیل عدم سیستم آموزش تایلند  مشکالت فنا

هر یک  رودآمادگی مدیران برای استفاده در فناوری اطالعات است. در این راستا انتظار می

  به سهم خود فناورانهمنظور موفقیت در مسیر توانمندسازی های سازمانی  بهاز بخش

های کلیدی در این حوزه  رهبری منابع انسانی است  آفرینی نمایند. یکی از بخشنقش

های سنتی در فرایندها مستلزم انجام اقداماتی جدی و گذر از که ادامه حیات سازمانطوریبه

ها ملزم هستند های رهبری در عرصه دیجیتال است. بر این اساس سازمانپارادایم کنار تیییر

برای همراه شدن با چنین سفری رهبرانی را پرورش و توسعه دهند که منابع انسانی را به 

نیاز چنین اقدامی شناسایی بهترین شکل ممکن با این جریان هماهنگ سازند. پیش

ها روبرو ر سفر دیجیتالی شدن سازمان با آنرهبران د رودهایی است که احتمال میچالش

و  4(  چاریات2015) 3(  رستون2018) 2(  سافرانکوا و سیکور2020حال توران )بااینشوند. 

های ( در پژوهش2020و همکاران ) 6(  هیرو2020و همکاران ) 5(  گالپان2020همکاران )

مدیران آموزشی عصر نوین است و خود اظهار کردند که رهبری فناوری جزء وظایف اصلی 

تواند راهکاری مناسب در جهت هدایت معلمان برای بهبود عملکرد به سوی اهداف می

بر . از سویی در زمینه ابعاد اقتصادی  شرایط مالی معلمان دوره ابتدایی و هزینهآموزشی باشد

ازی معلمان از های نوین در امر آموزش ازجمله موانع توانمندسبودن استفاده از فناوری

                                                                 
1. Hero 

2 .Safrankova & Sikvr 

3 .Reston 

4. Charyate 

5. Gulpan 

6. Hero 
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بایست با ارائه تسهیالت مناسب  باعث باشد که مدیران و مسئولین میمی فناورانهجهت 

شوند. در این راستا  فناورانه یافزارهاافزارها و نرمترغیب معلمان در جهت تهیه سخت

 شامل فناوری از استفاده اصلی موانع ( در پژوهشی دریافتند که1390همکاران ) و عنایتی

 آموزشی  هایزیرساخت مالی  و اقتصادی انسانی  فنی  فرهنگی  تجهیزاتی نع انگیزشی موا

 متخصصان کمبود و فیلترینگ کاربران  مزایای ای  پرداختهای حرفهتوانایی دسترسی 

 است. فناوری طراحی

از ابعاد اصلی الگوی توانمندسازی توسعه دانش و مهارت نتایج پژوهش نشان داد که 

توسعه شامل توسعه دانش و مهارت باشد. نومعلمان دوره ابتدایی شهر تهران می فناورانه

( اظهار 2021باشد. در این راستا هنریکسن و همکاران )خالقیت و آموزش و یادگیری می

تدریس  آنها را به سمت استفاده از فناوری  فرایندکردند که افزایش خالقیت معلمان در 

تواند راهکاری در جهت توسعه توسعه خالقیت معلمان میکند. لذا اطالعات ترغیب می

توان گفت استفاده از ترغیب او به سمت فناوری اطالعات شود. در این راستا می

کند و می فناوریهای نوین آموزش معلم را ملزم به استفاده از ها و شیوهایچندرسانه

. آموزش و یادگیری شودمی خالقیت معلم  باعث تالش بیشتر برای یادگیری بیشتر فناوری

(  کوهی و 2017است. حسام پور و وارث ) فناورانهازجمله راهکارهای توانمندسازی 

های آموزشی بدو خدمت و ضمن خدمت ( برنامه2017لیو  لین و ژانگ ) .(2015همکاران )

ال و حهای معلمان در بعد فناوری قلمداد کردند  بااینرا ازجمله راهکارهای توسعه توانایی

صورت الکترونیکی و مجازی در بستر فناوری اطالعات طورکلی آموزش معلمان بهبه

 شود. فناوریعنوان راهکاری مناسب در جهت تشویق معلمان به فعالیت در بستر تواند بهمی

 فناورانهاز ابعاد اصلی الگوی توانمندسازی های فردی ویژگینتایج پژوهش نشان داد که 

های فردی همچون خالقیت  تعهد و ویژگی باشد.تدایی شهر تهران مینومعلمان دوره اب

 .است پذیری از عوامل بسترساز حرکت معلمان به سمت فناوری اطالعاتمسئولیت

بدون شک معلمان در قلب هر فناوری و برنامة درسی موفق جای دارند. معلمان باید این 

های درسی و دانش معلمان از راتر از کتابنکته را در نظر داشته باشند که امروزه اطالعات  ف

آموزان رو الزم است که به دانشگیرد ازاینآموزان قرار میمنابع گوناگون در اختیار دانش

نیاز خود را  تر اطالعات موردهای جدید بهتر سریعورینابکارگیری ف با کمک کنند تا
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فیت و منبع اطالعات با تفکر نسبت به کی  تحلیل کردهرو دهی و تجزیهآوری  سازمانجمع

ها و وریاانتقادی برخورد کنند. معلمان به نگرشی نیازمندند که جسارت استفاده از فن

العمر آنها باشد م بخش تفکر یادگیری مستمر و ماداماخطرپذیری را تقویت کرده واله

 (.1387)نوروزی وهمکاران  

تیییر   صرف آنچه در کتب درسی آمدههای جدید نقش معلمان را از بیان طورکلی فناوریبه

شد که در موضوعات درسی تدریس گذشته معلم خوب به کسی اطالق می در .داده است

های درسی به دانشخود آمادگی الزم را کسب کرده و توانایی الزم را در انتقال مطالب کتاب

. امروزه معلمان آموزان داشته باشد ولی امروزه این نوع تفکر به پایان خط خود رسیده است

آموزان را دریافتن پاسخ مناسب برای نیازهای بیشتر نقش مشاوری رادارند که دانش

کنند تا بتوانند در بارة کیفیت اطالعات بدست شان یاری داده و به آنها کمک میاطالعاتی

آمده قضاوت کنند و اطالعات خود را به روش مؤثر در اختیار دیگران قرار دهند. الزمة 

های جدید آموزشی وجود معلمانی گیری مناسب از روشای چنین نقشی برای بهرهایف

ای برخوردار باشند. وقتی مدارس به های رایانهتوانمند است که از سواد اطالعاتی و مهارت

آموزان اجازه پردازند و دانشهای تدریس میاینترنت وصل هستند معلمان به بازاندیشی شیوه

یادگیری  -یند یاددهیاتوانند تأثیر زیادی در فرکرده و آنگاه می را پیدااستفاده از فناوری 

آموزان ها در کالس درس به دانشکه چگونه کاربرد رایانه بینندداشته باشند. معلمان می

نتایج پژوهش نشان داد کند. تر تبدیل میتعاملیبه محیطی  بخشد و کالس درس راانرژی می

نومعلمان دوره ابتدایی  فناورانهابعاد اصلی الگوی توانمندسازی  ازای های حرفهویژگیکه 

های فردی همچون دانش و بینش  توانایی و مهارت از عوامل ویژگی باشد.شهر تهران می

. در این راستا توسعه دانش و بینش استبسترساز حرکت معلمان به سمت فناوری اطالعات 

در مسیر آموزش و  فناوریاستفاده از  ندفرایسازی در و بهبود نگرش از طریق درگیر

تواند در این زمینه رهگشا افزایی میهای آموزشی و دانشهمچنین الزام به حضور در کالس

 باشد.

 فناورانهاز ابعاد اصلی الگوی توانمندسازی سواد دیجیتالی نتایج پژوهش نشان داد که 

سواد دیجیتالی )سواد توسعه  باشد. بر این اساستهران می نومعلمان دوره ابتدایی شهر

بایست در زمره اقدامات ای  سواد فناوری اطالعات و ارتباطات و سواد اطالعاتی( میرسانه
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تهران قرار گیرد که در  نومعلمان دوره ابتدایی شهر فناورانهمدیریتی در جهت توانمندسازی 

یان و همچنین ارائه این راستا توجه ویژه به مفاد درسی و نحوه تدریس در دانشگاه فرهنگ

تواند رهگشای توسعه درسی و راهنمای معلم در بستر فناوری اطالعات می های کمککتاب

های بایست در دورهدر این زمینه باشد. همچنین توانایی و اطالعات فناوری معلمان می

تالی زمانی معلوم مورد بازبینی و ارزیابی قرار گیرد تا معلمان در روزآمد کردن سواد دیجی

ای  توسعه طورکلی نتایج پژوهش حاضر نشان داد که شرایط زمینهخود نیز تالش نمایند. به

های فردی و سواد دیجیتالی از ابعاد اصلی الگوی توانمندسازی دانش و مهارت  ویژگی

. بر این اساس نتایج پژوهش حاضر و برای استنومعلمان دوره ابتدایی شهر تهران  فناورانه

های دانشگاه فرهنگیان  فرهنگ شود تا با تمرکز بر فعالیتای پیشنهاد میط زمینهبهبود شرای

 فرایندتوجه بیشتر قرار گیرد و استفاده از فناوری آموزشی جزئی از  آموزش معلمی مورد

بر آموزش مجازی و  تدریس قلمداد شود  همچنین منابع انسانی با استفاده و تکیه

رفی بخشی از روند آموزشی با استفاده از آموزش الکترونیک غیرحضوری توانمند شود  از ط

ها عجین شوند و تجهیزات الکترونیکی کنند و با آنصورت گیرد تا معلمان استفاده بیشتری از 

های ضمن خدمت و کتاب راهنمای معلمان در بستر فناوری طراحی و همچنین کالس

 ارزشیابی ساالنه معلمان قرار گیرد.توسعه یابد و همچنین میزان کاربرد فناوری بخشی از 

 منابع

پورسلطان زرندی  حسین  سیدمصطفی حسینی  لیال حیدری و بهارک رحمانی  

وپرورش  (  رابطه بین انگیزه ورزشی و میزان موفقیت شیلی معلمان آموزش1395)

اولین همایش ملی تحوالت علوم ورزشی در حوزه سالمت  پیشگیری و قهرمانی  

 المللی امام خمینی.گاه بینقزوین  دانش

مدیریت دانش بر توانمندسازی کارکنان  فرایند تأثیر"(. 1392دستی گردی  محسن. )

نامه کارشناسی . پایان"اجتماعی استان خراسان جنوبی(  تأمین)مطالعه موردی سازمان 

 ارشد. رشته مدیریت دولتی. دانشگاه شاهد. به راهنمایی دکتر سید احمد حسینی.

(. ارائه الگوی توانمندسازی 1398اکرم  پریسا سیاوشی و شکیال مفیدی. ) صفری 

المللی دستاوردهای نوین چهارمین کنفرانس بیندانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان  
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  نشریه مدیریت "های دولتیگزار بر اعتماد سازمانی و توانمندسازی در سازمانخدمت
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