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 2حاتمی جواد                    1علوی غالمی صدیقه

 4 طالیی ابراهیم                   3مهرمحمدی محمود

 الگنی   اعتبارسننجی  و طراحی هدف با حاضر مقاله چکیده:

 انجنا   ابتندایی  دوره در آمیزشنی  راهبران ا حرفه صالحیت

 بنه  و کناربرد   هندف  لحنا   از شپنووه  روش .است شده

 منناب   آمنار   جامعه .است آمیخته اطالعات گردآور  جهت

 مدیریت ،درسی برنامه حیزه نظرانصاحب پووهش، با مرتبط

 باشنند منی  درسی برنامه خبره کنشگران  و آمیزشیرهبر  و

 انتخنا   برفنی گلیلنه  و هدفمنند  گیر نمینه از استفاده با که

نیمنه  مصناحبه  بنردار ، فنیش  هنا داده گردآور  ابزار .شدند

 و کیفنی  محتنیا   تحلین   با که بید پرسشنامه و ساختاریافته

 الگننی  دهنندمننی نشننان نتننای  .شنندند تحلینن  دلفننی روش

-شایستگی مضمین سه از متشک  راهبران ا حرفه صالحیت

 ذهننی،  هنا  مهنارت  شخصنیتی،   هاویوگی شام  پایه ها 

-مینان  ها مهارت و دانش اخالقی، و اعتقاد  ها شایستگی

 مندیریت  شنام   تخصصنی  هنا  شایستگی ارتباطی، و فرد 

 و ینادگیر  -یاددهی فرایند بهینه مدیریت ،درسی برنامه بهینه

 شنام   ا حرفنه  ها شایستگی و آمیزشی ارزیابی و نظارت

 و سنازمانی  هنا  تیاننایی  معلمنان،  ا حرفنه  رشد و حمایت

 فرهنن   و میقعینت  شنناخت  و رهبر  و مدیریت ا ،حرفه

  .باشدمی هاییشاخص از متشک  مقیله هر که است

 دوره آمیزشننی، راهبننر ا ،حرفننه صننالحیت هددا:کلیدددوا ه

 دلفی روش ابتدایی،

  

S. Gholami Alavi                     J. Hatami (Ph.D) 

M. Mehrmohammadi (Ph.D)    E. Talae (Ph.D) 

Abstract: The current research was conducted 
with the aim of designing and validating the 
model of professional competence of educational 
leaders in elementary school. The research 
method was practical in terms of purpose and 
was mixed in order to collect information. The 
statistical population of the research was the 
sources related to the research, the experts in the 
field of curriculum, educational management and 
leadership, as well as the expert activists of the 
curriculum, which were selected using purposive 
and snowball sampling. The data collection tools 
were noting, semi-structured interviews and 
questionnaires which were analyzed by 
qualitative content analysis and Delphi, 
respectively. The results of the research showed 
that the model of professional competence of 
educational leaders consisted of basic 
competencies, including five categories of 
personality traits, mental skills, belief and moral 
competencies, knowledge and interpersonal and 
communication skills. Specialized competencies 
included optimal curriculum management, 
optimal management of the teaching-learning 
process, and supervision and Educational 
assessment. Also, professional competencies 
included support and professional growth of 
teachers, organizational and professional 
abilities, management and leadership, and 
knowledge of the situation and culture, each 
category consists of indicators. 
Keywords: professional competence, 
educational leader, elementary period, Delphi 
method 
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 مقدمه

 فرآینند  درسنی  برنامنه  اجرا  حقیقت در .است برنامه اجرا  ،درسی برنامه قلمروها  از یکی

 برنامه اجرا  هنگا  باید ریزانبرنامه .باشدمی کاربرد به نظریه تبدی  و عم  در تغییر یک انجا 

 و نانندرکارا دسنت  سناز  آمناده  امکاننات،  تدارک ذینفعان، تیافق کسب قبی  از میضیعاتی به

 اجنرا   بنه  تیجنه  .(2992 پیر، )میسی باشند داشته تیجه اجرا، حین در برنامه نظارت و پایش

 اجنرا  و شنده  قصند  درسی برنامه بین فاصله از کاستن نهایت در و بهینه سطح در درسی برنامه

 کنرده  تبدی  ضرورت یک به را درسی برنامه اجرا  در رهبر  و نظارت امر به نیازمند  شده،

 پیشنرفت   مرکنز  هسنت   در کارآمد و مؤثر آمیزشی  راهبر .(2991 همکاران، و لکی)م است

 باعن   منؤثر   راهبنر  اعمنال  کنه  اسنت  شنده  ثابت و است شده پذیرفته کام  طیر به مدارس

 منؤثر  تندری   بخشنی کیفینت  میجنب   قنی  آمیزشی  راهبر و شیدمی آمیزاندانش پیشرفت

 در 1آمیزشنی  راهبنران  اثنربخش  اقندامات  واقن ،  در .(1449 ،2هری  و )میئی  است معلمان

 بنه  را آمیزشنی  سیسنتم  اجنزا   در هماهنگی یادگیر  و یاددهی ها فعالیت به پرداختن زمینه

 سبب به معلم چراکه .شیدمی منجر معلمان ا حرفه بالندگی و رشد به نهایت در که دارد دنبال

 بنا  تعامن   هیسنا  در که ارزشمند  ربیاتتج و مدرسه آمیزان،دانش نیازها  و مسائ  با ییآشنا

 و )سنداو   اسنت  درسی ها برنامه میفقیت در عنصر نیمهمتر آورد،می دست به ادگیرندگانی

 نظنا   ننی هنا   اینده  و افکنار  نشستن ثمر به در مهمی نقش معلم شک بدون .(2999 همکاران،

 از یکنی  هنا نظنا   اینن  در رتغیی برابر در مقاومت حال عین در اما (1442 ،9)آیزنر دارد آمیزشی

 از بسیار  و (1448 ،0)زیمرمن باشدمی سازمانی تغییر ها طرح و فرایندها شکست مهم دالی 

 هنا  نظنا   اصنالحات  در مهنم  عامن   را ننیآور   و تغیینر  به نسبت معلمان مقاومت مطالعات

 آمیزشنی  راهبنر  ن،بنابرای .(1422 ،8ییرا  و اوریت ،1424 همکاران، و 2)لییاند دانسته آمیزشی

 تیانند منی  انگیزش ایجاد و مناسب، آمیزشی محیط کردن فراهم مناب ، تیلید معلمان، بر نفیذ با

 راهبنر   در مطنرح  هنا  کننش  بایند  راسنتا  این در .(2919 )الییا، باشد اثربخش آمیزش باع 

                                                 
1. Muijs & Harris  
2. Instructional Leaders 

3. Eisner 

4. Zimmerman 

5. Liu 

6. Orit &Yoram 
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 را شنی آمیز راهبنران  اصنلی  نقنش  و (2992 ،2سنلر  و )هانا  پرکتیکال نیع از را درسی برنامه

 (1449) 1وایلنز  مطلب، این تأیید در .دانست درسی برنامه تغییر اجرا  و اصالح ساختن آسان

 .اسنت  درسی برنامه اجرا  مسائ ِ ح  باشد،می نظر مد آنچه مدارس راهبر  در داردمی اظهار

 در کسی اگر .است کیدکان آمیختن وض  ساختن بهتر آمیزشی،  راهبر اساسی وظیف  بنابراین

 مقنا   اینن  در او وجنید  شنید،  واق  مؤثر آمیزش کیفیت بهبید در نتیاند آمیزشی  راهبر ا مق

 .(2966 )وایلز، نیست تیجیه و دفاع قاب 

 آمیزشنی  نظا  در یآمیزش راهبران عنیان به افراد نیترستهیشا انتخا   برا دیگر، سی  از

 هنا آن یکنننین  وضن   در بنا  غال لنذا  نندارد،  وجنید  یمشخصن  و اسنتاندارد  اریمع و مالک ایران

 تین ترب و میتعل تیفیک بهبید میجب دیشا و دیبا که آنطیر و ندارند را الز  ا حرفه تیصالح

 (2999) همکناران  و نینا  عابد  پووهش نتای  .شیندینم  ریادگی -یاددهی نندیفرا اصنالح و

 آمیزشنی  و درسی  ریزبرنامه مقیله در تربیتی و آمیزشی راهبران خدمات که است داده نشان

 سنته یشا کنه  آنطنیر  معلمان  احرفه رشد در تیانندنمی نتیجه در .است متیسط حد از ترپایین

 دست و شید یشناس بیآس مسأله نیا تا که دارد ضنرورت رو، ننیا از .شیند واق  مؤثر است،

 یاصنل  گناه یجا تنا  نند یبرآ آن نیاقص رف  عیام  و جادیا عل  یپ در تیترب و میتعل اندرکاران

 افنراد  انتخنا   درمنان،   هنا راه از یکی نکهیا به تیجه با .شید  بازساز آمیزشی راهبران نقش

 ارین مع و منالک  احنراز،  طیشنرا  دین با اسنت،  امر این تنصد   برا ستهیشا و تیصالح  دارا

 بنا  و منند  عالقنه  تجربنه،  بنا  افنراد  و شید نییتع پست و نقش این  برا منشخص و استاندارد

 راهبنران  ا حرفنه  صالحیت مطالعه واق ، در .شیند گمارده یآمیزش راهبر  امر بنه تیصالح

 کیفینت  تضمین  هابرنامه از بخشی عنیان به تیاندمی آنان عملکرد کیفیت و تربیتی و آمیزشی

 محسنی   معلمنان   احرفنه  رشند  و مدارس  بهساز جهت در پرورش و آمیزش اثربخشی و

 مطنرح  هنا  نظرینه  و الگیهنا  به فقط تیاندنمی کشیر مدارس در راهبر  دیگر، سی  از .شید

 اجتمناعی  سیاسی، فرهنگی، ساختار .باشد متکی حیزه این خارجی نظرانصاحب سی  از شده

 بنه  مندارس  راهبنر   و کلی طیر به پرورش و آمیزش نظا  بر متفاوتی تأثیر کشیر اقتصاد  و

                                                 
1. Hannay & Seller 

2. Wiles 
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 و هنا ویوگنی  هنا، مهارت ها،قابلیت نیازمند یرانا مدارس در راهبر  رو، این از .دارد ویوه طیر

 .(2998 همکاران، و )مرد باشدمی شده بیمی و متفاوت رویکردها  و الگیها چنینهم

 پژوهش نظری مبانی

 شناسنان، روان چنین هنم  مختلن   ا حرفنه  هنا  حنیزه  متخصصنین  تیسنط  صالحیت، مفهی 

 .(2999 ،2)برگنیین  گیردمی قرار استفاده میرد انسانی مناب  فعاالن و تربیت و تعلیم متخصصان

 نگرشنی  اصنلی  مؤلفنه  چهنار  دارا  صالحیت فرهنگی، انقال  شیرا  تعری  طبق ایران، در

 همکناران،  و میغار  زاده)نقی است عملی مهارت و کاربرد  دانش ذهنی، تیانایی )انگیزشی(،

 شده هارائ صالحیت از مختل   هابند دسته و هامؤلفه تعاری ، المللی،بین عرصه در .(2991

 .است گرفته قرار اشاره میرد 2 شماره جدول در میارد این از تعداد  که است
 بعد به 1440 سال از صالحیت مفهی  ها بند دسته و هامؤلفه تعاری ، :2 جدول

                                                 
1- Burgoyne 

 مفهوم صالحیت محقق

 کمپ و راثیل دوبیی ،

(1440) 

 هنا  انگینزه  خیدشناسنی،  از گینناگین  ا هن جنبنه  هنا، مهارت از دانش، ترکیبی صالحیت
 .است عم  و تفکر، احساس ها روش و هانگرش فکر ، الگیها  صفات، اجتماعی،

 همکننناران، و برنتنننال

(1440) 

 میفقینت  بنرا   میرد نیناز  رفتارها  و هاتیانایی ها،مهارت دانش، از ا مجمیعه صالحیت
 .است شغلی

  زویننزا و ویکراماسننی 

(1441) 

 در منؤثر  عملکرد با که است فرد یک گیر قاب  اندازه  هاویوگی از ا مجمیعه صالحیت
 .است مرتبط خاص فرهن  یا و سازمان شغ ، یک

 در برتنر  ینا  اثربخش عملکرد میجب علّی ا گینه به که است فرد  ییهاویوگی صالحیت (1446) بییاتزی 
 .شیدمی شغ  یک

میلدر، گییلیکرز، بیمانز 

 (1449)و وسلینک  

عملکرد شغلی مؤثر،  نیاز برا  ا  از دانش، مهارت و نگرش میردصالحیت شام  مجمیعه
 خاص است. مسئله در یک سازمان، شغ ، نقش و وضعیت ح 

 کنار   عملکنرد  تیلیند  به را کارکنان که است مختل   هاویوگی از ا مجمیعه صالحیت (1449هی و هی )
 .است غیره و انگیزش و شخصیت مهارت، دانش، شام  و نمیده هدایت برجسته

 فنرد  شنغ   بنا  مرتبط صفات و نگرش مهارت، دانش، ا  ازمجمیعه عنیان به را صالحیت (1422) سانچز
 .دهدمی قرار تأثیر تحت را فرد کار  عملکرد که کندمی تعری 
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 (2991بیگی، صادق و رضایت) منب :

 اصنلی  مؤلفنه  چهنار  شایسنتگی  هنا  مؤلفه بین از تحقیقات اکثر دهدمی نشان فیق جدول

 هنم  هنا یتگسن یشا فنیق   یتعار براساس .برندمی نا  را انگیزه و تیانایی مهارت، دانش، شام 

 اجنرا   هندف،  و انند لهیوسن  هنا ییتیاننا  و هنامهنارت داننش، .باشنندمی لهیوس هم و هندف

 باشند منی  رود،یمن  انتظنار  کارکنان از که ییاسنتانداردها تحقق یا و شغ  ها فعالیت اثربخش

 .(1448 همکاران، و 2ان یچ)

 صنالحیت   الگنی  جمله، زا .است شده ارائه  احرفه صالحیت زمینه در مختلفی  الگیها

 مندیریت  ، مربیگر  هامؤلفه شام  که (1422) 1آمریکا انسانی مناب  تیسعه و آمیزش انجمن

 داننش،  مندیریت  ، ینادگیر   فنّناور  دادن، آمنیزش  آمیزشنی،  طراحنی  عملکرد، بهبید تغییر،

 و باشند منی   ینادگیر  تنأثیر  ارزیابی و یکپارچه استعداد مدیریت ، یادگیر  هابرنامه مدیریت

 منیارد  شنام   را ا حرفه صالحیت (2990) 9ایران انسانی مناب  تیسعه و آمیزش علمی انجمن

 و مندیریت  آمیزشنی،  طراحنی  و نیازسنجی تیسعه، و آمیزش  ها استراتو تدوین و طراحی

 و  رینز برنامنه  آمیزشنی،   هابرنامه اثربخشی سنجش و ارزشیابی آمیزشی،  هابرنامه هدایت

 تیسنعه  نظنارت،  و  مربیگنر  سنازمانی،  داننش  تیسعه و مدیریت کارکنان، شغلی رمسی تیسعه

 .(2998 همکاران، و )پیرکریمی داندمی  رهبر

 بنه  بتنیان  که نمایدمی فراهم نگرکالن رویکرد  که است این به صالحیت الگیها  ارزش

 آورد، دسنت  بنه  هنیز باید یا بیده دارا باید فرد یک که را نیاز  میرد ها شایستگی آن واسطه

 مناب  تیسعه تیسط تیاندمی اطالعات این .گذاردمی نمایش به مشخص صنعت یا شغ  یک در

 و )دلمناره  گیرد قرار استفاده میرد مختلفی ها زمینه در کار نیرو  ها حرفه تیسعه یا انسانی

-منی  آمیزشنی  نظا  یک در ا حرفه صالحیت الگی  کارگیر  به بنابراین .(1442 ،0وینترتین

 و تهینه  افنراد،  آمیزشنی  نیازسننجی  بنرا   اینکه جمله از باشد داشته مختلفی کاربردها  تیاند

 و رشند  برا  ریز برنامه نهایتا  و آمیزش اثربخشی کارآیی، ارزشیابی آمیزشی، برنامه ارزشیابی

                                                 
1. Chyung 

2. ASTD 

3. ISTD 

4. Delamare & Winterton 

 کاننادا  ور بهره آژان 

(1428) 

-انندازه  قابن   یا مشاهده قاب  رفتار   هاویوگی و تیانایی مهارت، دانش، شام  صالحیت

 .شیدمی میفق شغلی عملکرد میجب که است گیر 
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 هبن  آمیزشنی،  راهبنران  انتصنا   در اگنر  .(2969 کرمنی،  و )صالحی رود کار به خید پیشرفت

 هنا  شایسنتگی  و تخصنص  ها،آن گزینش مالک و شید تیجه هاآن ها شایستگی و هامهارت

 باشنند،  داشنته  تیجنه  اهداف پیشبرد در هاشایستگی این کاربرد آثار به نیز راهبران و باشد الز 

 امنر  این نتیجه .شید استفاده مطلی  نحی به مناب  و امکانات تما  از تا شد خیاهد فراهم زمینه

 و )دوبنیی   بید خیاهد آن اهداف تحقق و آمیزشی نظا  بیشتر هرچه ور بهره مدت دراز رد

  احرفه صالحیت الگی  طراحی واق ، در .(2990 همکاران، و فرزانه از نق  به ،1440 راثیل،

 و هاشایستگی رشد  برا  ریزبرنامه آمیزشی، راهبران انتصا  و انتخا  کیفیت، ارتقا به منجر

 کارایی افزایش نتیجه در و نظر میرد ها شایستگی با متناسب آنان عملکرد از صحیح بیارزشیا

 .شیدمی آمیزشی نظا  اثربخشی و

 پژوهش مفهومی چارچوب منتورینگ: با همراه بالینی نظارت

 وجنید  ا حرفنه  رشند  و آمیزشنی  نظارت میان آشکار  و روشن ارتباط (1441) 2زپدا نظر از

 این باع  غیره و 9منتیرین  ،1بالینی نظارت مانند آمیزشی نظارت مختل  رویکردها  و دارد

 یکندیگر  از دور منتیرینن   و بنالینی  نظنارت  درواق ، .شیندمی معلمان ا حرفه تیسعه و رشد

 هرچنه  .(1441 ،0)جانسنین  هسنتند  یکندیگر  مکمن   بالقیه طیر به جهات بسیار  از و نیستند

 تنر گسترده آمیزشی محیط یا شخصی ها رده از یک هر رد نظارت و منتیرین  بین همبستگی

 .بید خیاهد بهتر معلمان برا  نتای  باشد،

 بر متمرکز قدرت جا  به و باشد داشته تعاملی جنبه که دارد نظارتی به اشاره بالینی نظارت

 نظنارت  در واقن ،  در .(2969 گال، و )اچسین باشد محیر معلم و ساالر مرد  )ناظر(، فرد یک

 قنرار  بررسی میرد منظیر  چه برا  میضیعاتی چه گیردمی تصمیم که است معلم این الینی،ب

 در دانند منی  الز  کنه  را میضنیعاتی  اول تنا  کند کمک معلم به که است این ناظر وظیفه .گیرد

 روشنن  معلنم  بنرا   را تندری   مسنئله  سپ  و گردد مشخص یابد، بهبید معلم تدری  زمینه

 .کنند می فراهم معلم برا  را مناب  و امکانات و ضرور  فنی ها کمک رناظ بعد مرحله سازد؛

                                                 
1. Zepeda 

2. Clinical Supervision 

3. Mentoring 

4. Johnson 
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 از .(2998 )خندیی ،  اسنت  معلنم  ا حرفنه  رشند  فرایند کنندهتسهی  ناظر، نقش ترتیب بدین

 بنا  فنرد  کین  آن در کنه  داننند می هدف  رو از و  اتیسعه  ارابطه را ن یمنتیر دیگر، سی 

 دهند یمن  پرورش را کم یآگاه با و تجربه کم  فرد  احرفه و یشخص یزندگ مطل ، و تجربه

 رشند  بنر  منتیرین  تمرکز علمی مراکز در (1449) همکاران و 1جینز نظر از .(1449 ،2)هارت

 مراقبتنی،  رشند ،  ینا  ا تیسنعه  ارتبناط  یک منتیرین  بهتر، بیان به .باشدمی 9منتی یا شخص

 مهنارت  و دانش رشد، افزایش برا  منتیر() فرد یک آن در که باشدمی کنندهکمک و مشارکتی

 ،0الیننا  و مینیکنا  از نقن   بنه  ،2991 )گیردون، گذاردمی مهارت و دانش وقت، دیگر)منتی( فرد

 بنین  رابطنه  و  .دارد اشاره 2نظارت و منتیرین  بین جالبی رابطه به (1420) جانسین .(1422

 منظنر  از بیشنتر  منتیرینن   آن در کنه  دهدمی ارائه رابطه پییستار یک بر را نظارت و منتیرین 

 بنه  را منتیرین  دیگر، بیان به .منتی به وظای  تفییض منظر از تا شیدمی تعری  رابطه کیفیت

 در خناص  رابطنه  ینک  عنیان به بلکه کند،نمی تصیر وظای  تعیین برا  خاصی فعالیت عنیان

 متقابن ،  روابنط  شنمیل،  سطح تیسط نظارت نیع این .داندمی مشاوره و نظارت کار چارچی 

 شنید منی  فراگیرتنر  روابنط  نظارت، رشد با و شیدمی تعری  واقعی همکار  و عاطفی ارتباط

 .(1441 )جانسین،

 گراتعام                                                                               آفرینتحیل      

   

 مشاور                                           راهبر                                           منتیر    
 منتیرین  رابطه پییستار  .2 شک 

 ینک  سنطح  باالترین عنیان به را منتیرین  (،1420) جانسین منتیرین  رابطه پییستار مدل

 پییسنتار  اینن  عند ب دو .یابدمی ادامه نظارت با و شیدمی شروع مشاوره با که کندمی تلقی رابطه

 ارائنه  را رابطنه  نیع دو که آفرینتحیل و گراتعام  بعد از عبارتند گیرد قرار تأکید میرد باید که

 .باشند می منتیرین  بارز ویوگی بعد دومین و است نظارت و مشاوره نشانگر اول بعد .دهندمی

 عننیان  بنه  را هنا آن یانتن می فقط کرد، ارزیابی بهتر یا بد تیاننمی را رابطه سطیح از یک هیچ

                                                 
1. Hart 

2. Jones 

3. Mentee 

4. Monica & Alina 
5. Mentoring Relationship Continuum) MRC) 
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 .(1421 ،2)زابیکنیو   گرفت نظر در بیشتر رشد انداز چشم و اهداف ،هاویوگی با رشد سطیح

 رابطنه  کنه زمنانی  بنرا   را 1آفنرین تحنیل  )نناظر(  راهبر اصطالح (1420) همکاران و جانسین

 عننیان  به را راگتحیل نظارت و برده کار به شید،می استفاده بالینی نظارت فرایند در منتیرین 

 از وسنیعی  طین   متقابن ،  روابنط  افنزایش  بنا  کنه  کننند منی  تعرین   غننی  تحنیلی  رابطه یک

 همکار  از قی  احساس یک نیز و شغلی و روانشناختی حمایت شام  منتیرین  عملکردها 

 رابطنه  ینک  عننیان  بنه  اغلنب  بالینی نظارت فرآیند صیرت، این به .شیدمی پدیدار مشارکت و

 منتیرینن   هنا  فعالینت  بنا  مسنتقیما  » آفنرین تحیل راهبر نتیجه، در .شیدمی اختهشن منتیرین 

 بننابراین،  .(1444 ،0گیدشنالک  و سسنیک  ،1442 ،9دلیگنا  و کلرتی)اس «است مرتبط اثرگذار،

 رشد برا  منتی و منتیر متقاب  تعهد شام  آفرینتحیل فعالیت یک عنیان به نظارتی منتیرین 

 رو  منتنیر  سنازمانی  برون و شخصی گذار  سرمایه یک عنیان به که باشدمی منتی مدتبلند

 هنا، ارزش گنذار  اشنتراک  به با میارد این .شیدمی دیده و  تیسط منتی تغییر چنینهم و منتی

 آنچنه  بنه  تیجه با .(2990 ،2اسچریشیم و )اسکاندورا شیدمی انجا  دیگر میارد و تجربه دانش،

 ایجاد آمیزشی راهبر  طرح که کرد بیان گینهاین تیانمی فیق البمط بند جم  در و شد ذکر

 و شنید  کمنک  معلمنان  ا حرفه رشد تیانمندساز ، به آمیزشی فرآیند بر نظارت ضمن تا شد

 بنرا   دیگنر،  سنییی  از .شنید  هنا آن برا  پیش از بیش اجتماعی _ روانی ها حمایت منجربه

 حرفن   شنروع  در کنه  اسنت  ضنرور   مسئله این ایهچندپ ها کالس معلمان ویوه به نیمعلمان

 تا شیند آشنا خید پیرامین محیط و آن ها فرهن  و درس کالس به مربیط واقعیات با معلمی

 .کننند  تبندی   معلمنی  هیینت  تشکی  و تکیین جهت در مثبت تجار  به را مسائ  این بتیانند

 نیازمنند  و رسنید  نخیاهد هیرظ منصه به کنینى  هاروش با و فعلی ها چارچی  در مهم این

 بتیاننند  تنا  کننند  خدمت منتیر عنیان به دارند نیاز راهبران .باشدمی آفرینتحیل راهبران وجید

 را معلمنان  شنغلی  انتظنارات  و ا حرفنه  مثبت ها نگرش و کرده فعال را آفرینتحیل رهبر 

 صنالحیت  الگی  به نرسید درصدد حاضر پووهش .(1440 ،8ویلیامز و )اسکاندورا دهند ارتقا

                                                 
1. Zabukovec 

2. Transformational Supervisor 

3. St Clair & Deluga 

4. Sosik & Godshalk 

5. Scandura & Schriesheim 

6. Scandura & Williams 
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 زیر شرح به پووهش سیاالت منظیر بدین و باشدمی ابتدایی دوره در آمیزشی راهبران ا حرفه

 باشد:می

 ، نظنر  مبانی به تیجه با ایران، در ابتدایی دوره آمیزشی راهبران  احرفه صالحیت  الگی -2

 باشد؟می چگینه ایران آمیزشی نظا  و میضیع این با مرتبط  هاپووهش

 تنا  مدیران( و معلمان آمیزشی، )راهبران درسی برنامه کنشگران نظر از شده طراحی  الگی -1

 باشد؟می اعتبار  دارا حد چه

 پژوهش روش

 در داد، پاسنخ  پووهشنی  روش یک از استفاده با تیاننمی پووهش ها سؤال تما  به که آنجا از

 بنه  بننا  مختل  پووهشی ها روش از پووهش سؤاالت و اهداف با متناسب نیز حاضر پووهش

  ین تحل ، اسناد پووهش روش پووهش، اول سیال به پاسخ برا  .است شده استفاده ضرورت،

-صناحب  آمیزشنی،  راهبنر   خبرگان مدیریت، حیزه متخصصان )با مصاحبه و یفیک  محتیا

 هنم  و تنا   روشنی  منزله به هم اسناد  پووهش روش .است شده استفاده (درسی برنامه نظران

 تحلین   یعننی  اسناد  روش .است بیده تیجه میرد کیفی ها روش سایر تقییت برا  یکیتکن

 .دارینم  را هنا آن مطالعه قصد که است هاییپدیده درباره اطالعات شام  که اسناد  از دسته آن

 مننش،  عرفنان  و فسایی )صادقی اسننت تفسیر  و تیصیفی جییی و جست مستلز  روش این

 کردن استنباط و  بندطبقه ص،یتلخن ن ،یتحل  بنرا کنه  انهیرو هنر به محتیا  یتحل .(2990

 شده دایهی آن در واق  پنهان  معناهنا  منیارد در و شیدیم منجر متن از خاص یاتیخصیص

 ن ین تحل واق ، در .گرددیم اطنالق دهند،یمن منا بنه را منتن نیچنند سنهیمقا امکنان یگاه و

-داده صیتلخن  و  یتیصن ،یمفهنیم یچنارچیب نای الگی به دنیرس  اراست در تیاندیم محتنیا

 بنه  پاسنخ  برا  .(2991 همکاران، و راد)مؤمنی رود کار به هینظر نیتدو و هاآن از استنباط ها،

 نظنر  اتفناق  درباره باشد بنا که زمانی .است شده استفاده 2دلفی روش از نیز پووهش دو  سیال

 اسنتفاده  روش اینن  از شنید،  پرداختنه  بررسی به خاص یعمیض یک در نظرصاحب جم  یک

 ننزد  در میجنید  داننش  بند طبقه و آور جم  برا  ساختاریافته فرآیند  روش، این .شیدمی

 بنین  در هنایی پرسشننامه  تیزین   و مصاحبه طریق از که است خبرگان و کارشناسان از گروهی

                                                 
1. Delphi Method 
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 همکناران،  و )شنیعه  گینرد منی  صنیرت  تیدریاف نظرها  و هاپاسخ شدهکنترل بازخیرد و افراد

 نیازسننجی،  آن، اثربخشنی  افنزایش  و گیر تصمیم جمله از  هاییزمینه در دلفی روش .(2998

 همکناران،  و )نناطقی  دارد کناربرد  گروهنی  تیافنق  و هنا سیاسنت  تعینین  ریز ،برنامه به کمک

 پیشنینه  از حاصن   ا هن یافتنه  اجراینی  اعتبنار  بنه  رسیدن منظیر به نیز پووهش این در .(2991

 از آمدنند،  بدسنت  پنووهش  نخسنت  سنیال  به پاسخ در که هامصاحبه و نظر  مبانی پووهش،

 .است شده استفاده باشند،می درسی ها برنامه کنشگران واق  در که خبرگانی از نفر 22 نظرات

 رقنرا  بررسنی  منیرد  لیکنرت  ا درجنه  9 مقیاس با دلفی پرسشنامه صیرت به افراد این نظرات

 بنر  کنه  بیده سیدمند  و بیدن روز به اسناد ، تحلی  روش در مناب  انتخا  معیارها  .گرفت

 پنووهش  میضیع با متناسب شده منتشر معتبر و دسترس قاب  مناب  از گییا فهرستی اساس این

 .شدند نهایی و انتخا  منب  04 ها،آن ها چکیده و عناوین مرور با و شد گردآور  و جستجی

 از .گردید استفاده 2هدفمند گیر نمینه رویکرد از مصاحبه در کنندهمشارکت افراد تخا ان برا 

 افنراد  انتخنا   عبارتی به .بید 1نظر  اشباع کنندگان،مشارکت تعداد انتخا  معیار دیگر، سی 

 9 ترتینب  اینن  بنه  .نشید اضافه قبلی اطالعات به جدید  اطالعات که نمید پیدا ادامه زمانی تا

 گینر  نمیننه  بنرا   .شندند  انتخنا   مصناحبه  انجا  برا  نظرصاحب و متخصص افراد زا نفر

 .اسنت  شنده  اسنتفاده  9برفی گلیله روش از پووهش، دو  سیال به پاسخ جهت خبره کنشگران

 زمنانی  و دارد نینز  تصادفی انتخا  حالت که است غیراحتمالی روش یک گیر نمینه نیع این

 ابتندا  روش این در .نباشند شناسایی قاب  راحتی به جامعه یا گروه یک اعضا  که است مناسب

 را دیگنر   افنراد  شنید  منی  خیاسنته  هاآن از اطالعات دریافت از پ  و شده شناسایی افراد 

 .(1441 ،0)بابی کنند معرفی

 نظنر ،  مبنانی  اسنناد   تحلین   منظنیر  بنه  و پووهش نخست سؤال به پاسخ اول بخش در

 بخنش  بنرا   و بنردار  فیش ها برگه و لیستچک ابزار از دستی باال داسنا و پووهشی پیشینه

 دو  سنیال  بنه  پاسخ برا  .شد استفاده 2ساختاریافتهنیمه مصاحبه از پووهش نخست سیال دو 

                                                 
1. Purposive Sampling 
2. Theoretical Saturation 

3. Snowball sampling 
4. Babbie 

5. Semi-structured interview 
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 و هنا مؤلفنه  مجمیعنه  کنه  شنک   نیبد .است شده استفاده ساخته محقق پرسشنامه از پووهش،

 از یگروهن  اختینار  در و  یتبند  پرسشننامه  بنه  ،یکیفن  مرحله در شده نیتدو الگی   هامقیله

 هنا پرسشننامه  اطالعات و گرفت قرار هاآن تناسب و اهمیت میرد در اظهارنظر جهت خبرگان،

-یافتنه  اعتبار( )قابلیت درونی اعتبار تعیین منظیر به .دیگرد تحلی  دلفی روش به  و  آورجم 

 استفاده محقق بازبینی خید و اعضا ها نترلک میاز ، اطالعات کسب تثلیت، ها تکنیک از ها

 و  آور جمن   متعدد  هاروش و مختل  شیندگان مصاحبه متنیع،  هاداده از تثلی ، در .شد

 هنا  بندطبقه و هاتحلی  ، میاز دقیق اطالعات کسب تکنیک در .شد گرفته بهره هاداده تحلی 

 اعضا،  هاکنترل تکنیک در و دیگرد ائهار اظهارنظر جهت زمینه، نیا در نظرانصاحب گرید به

-هم و  ینتا گزارش مرحله در آنان بازخیردها  از تا دیگرد ارائه شیندگان مصاحبه به هاافتهی

  ینتا و ندیفرا محقق، یبازبین خید تکنیک در .شید حاص  اطمینان حاصله،  ینتا صحت چنین

 اقندامات  نین ا همنه  حاصن   کنه  دین گرد  بازنگر محقق تیسط مداو  و مستمر طیر به تحلی 

 هنا، افتهی انتقال( )قابلیت یبیرون اعتبار تعیین برا  .دربرداشت را پووهش اعتبار قابلیت شیافزا

 و نمادهنا  تحلین   و  کدگذار وهیو  هاهیرو از استفاده ، نظر اشباع حصیل تکنیک سه از نیز

 کنه  ینکنات  تما  میرد در محقق هک ترتیب نیا به شد، گرفته بهره هاداده یغن تیصی  ها،نشانه

 را هنا زمیننه  و هنا حنیزه  ریسا به  ینتا تعمیم قابلیت و بگذارد اثر انتقال قابلیت بر است ممکن

 صنحیح   ها کدگذار و  بندطبقه بیدن مان  و جام  زمینه نیا در .داشت تأکید دهد، شیافزا

 محقنق  تیسط که نمیدیم  ورضر انتقال قابلیت شیافزا جهت هاداده عمیق تحلی  و یبررس و

  آورجمن   تکنینک  سنه  نینز  هاافتهی ( ریپذ یدی)تأ  اسازه اعتبار تعیین جهت .رفتیپذ انجا 

 در روش انعطناف  و شنده  پیشننهاد  کین تئیر چهنارچی    ریپنذ  انعطاف متعدد، مناب  از داده

 کنار  بنه   ازسیسن سنه  و بنیده  متننیع   اداده مناب  .است گرفته قرار تیجه میرد حاضر تحقیق

 برنامنه  چننین هنم  .اسنت  کنرده  تغیینر  و اصنالح  بارها  پیشنهاد چهارچی  .است شده گرفته

 در و گرفتنه  قنرار  یبنازبین  منیرد  آن  ندهایفرا و محتیا و شده مجدد یابیارز بارها ها،مصاحبه

 از اطمیننان  حصنیل  منظنیر  بنه  .اسنت  شنده  عم  منعط  کامال  ها،افتهی و پیشنهادها تفسیرها،

 دو تیافنق  مینزان  تیانمی طریق این از .گردید استفاده کیهن کاپا  روش از هاکدگذار  پایایی

 بینان  درصند  صنیرت  بنه  و است متغیر یک تا صفر بین کاپا ضر  .کرد ارزیابی را گیر اندازه

 .آمد بدست 60/4 با برابر کاپا ضریب مقدار پووهش این در .شیدمی
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 پژوهش هاییافته

 اسنناد  نظنر ،  مبنانی  کیفنی  تحلین   از حاصن   هنا  یافتنه  مجمیع از نخست: سؤال به پاسخ

 نیناز  میرد ها شایستگی نظران،صاحب با شده انجا  ها مصاحبه و پووهشی پیشینه باالدستی،

 آمنده  (1) شنماره  جندول  در کنه  شد احصا مفهی  و مقیله مضمین، قالب در آمیزشی راهبران

 .است
 ابتدایی دوره در آمیزشی راهبران یازن میرد ها شایستگی :1 جدول

 مفهوم مقوله مضمون

 هایشایستگی

 پایه

 یهددداویژگدددی

 شخصیتی

 دارا  دیگنران،  بخنش  الها  بسیارصادق، بیدن،مصمم بخش،روحیه ،صبیر

 بنا  اطمیننان،  و اعتمناد  قاب  نف ، به اعتماد داشتن انرژ ، و پشتکار نشاط،

 ظناهر   داشنتن  بناال،  جسنمی  یتیانای پذیر، مسئیلیت خلق، خیش تدبیر،

 آراسته و مرتب

 هدددایمهدددارت

 ذهنی

 متغینر،  باشنرایط  سنازگار  تفکرخالقاننه،  تعمنق،  نگر ،جام  گرایی،تجسم

 شخصنی  بلیغ چندگانه، ها هیش از استفاده مدیریتی، خید انتقاد ، تفکر

 اطالعات تفسیر و تحلی  تجزیه، تیانایی ا ،حرفه و

 هددایشایسددتگی

 و اعتقددددددادی

 اخالقی

 تیصنیه  و بررسنی  اخنالق،  و معنیینت  خداباور ، عم ، در اخالق تروی 

 مباحن   رعاینت  منرتبط،  کنامال  هنا  دیدگاه و هاارزش داشتن مشی، خط

  شرعی و دینی

 داننش  رهبنر ،  دانش تربیتی، دانش ،درسی برنامه دانش میضیع، از دانش دانش

 جدیندترین  ینافتن  عمنیمی،  روابط درباره دانش وظای ، تفییض میرد در

 در داننش  تیسنعه،  و تحقینق  هنا، آن کناربرد  و اطالعات و علمی تحقیقات

 از ا حرفنه  درک و دانش ها،آن کاربرد و ارزیابی مختل  ها روش زمینه

 غیره و هااولییت اهداف،

 میان هایمهارت

 ارتباطی و فردی

 اجتمناعی،  یآگناه  رابطه، آغازگر روابط، از آگاهی گفتگی، به تمای  همدل،

 افنزایش  دیگران، به هامهارت این آمیزش و ارتباطی ها مهارت بیدن دارا

 تعامن   معلمنان،  با ارتباطی ها شبکه طراحی و مدارس بین ا حرفه تبادل

-داننش  و معلمان ها،خانیاده شام  افراد تما  با صمیمانه ارتباط برقرار  و

 مختلن   نهادهنا   بنا  تبناط ار پرورش، و آمیزش سازمان با ارتباط آمیزان،

 مختل  مشاغ  با ارتباط جامعه،
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 مفهوم مقوله مضمون

 هایشایستگی

 تخصصی

 بهیندده مدددیریت

 درسی برنامه

 هنا  برنامنه  تطبینق  و بررسنی  یادگیر ، حیزه و درسیها برنامه بر تسلط

 مندارس،  اثربخشی برا  تغییر مختل  ها برنامه از حمایت تغییر، مختل 

 و جدیند  هنا  راه ارائنه  زمیننه  در فرادا راهنمایی و تدری  امر در مهارت

 مثبنت  نقناط  تقیینت  معلمنان،  تأمن   و تفکنر  ها مهارت تقییت پیشرفته،

 محنیر  مهنارت  به تیجه ضع ، نقاط برا  راهکار ارائه و تدری  فرایند

 میانن   شناخت محتیا، تیلید تیانایی محیر ،دانش جا  به آمیزاندانش در

 بنه  تیجه مختل ، ابعاد در آمیزاندانش شناخت ها،آن رف  و درسی برنامه

 نیازهنا   بنا  آمنیزان داننش  مسائ  شناخت ،آمیزاندانش فرد  ها تفاوت

 ویوه

 بهیندده مدددیریت

-یداددهی  فرایند

 یادگیری

 آمیزشی، فرایند از صحیح درک پرورش، و آمیزش ماهیت از صحیح درک

 آمیزش میان شدن قائ  تفاوت آمیزشی، فرایند به نسبت روزبه علم داشتن

 تیاننایی  ،آمیزشی ریز برنامه تیانایی آمیزشی، طراحی تیانایی یادگیر ، و

 آمیزشنی،  هنا  کارگناه  برگنزار   تیانایی آمیزش، بر تسلط دادن، آمیزش

 تکنیلیژ  و فناور  کاربرد تیانایی

 و نظدددددددارت

 آموزشی ارزیابی

 بنا  نظنارت  تطبینق  نظارت، رویکرد داشتن مدرسه، مقرارات و قیانین درک

 نظنارت  سنازمانی،  زمیننه  و ادار  و آمیزشنی  مندیریت  آمیزشنی،  اهداف

 در مسنتقیم  مشناهده  آمیزشنی،گنجاندن  نظنارت  علمنی،  نظارت مدیریتی،

 مختلن   هنا  روش کناربرد  نظنارتی،  هنا  مهنارت  اعمال تیانایی نظارت،

 عملکنرد  ارزینابی  تیاننایی  سنازنده،  و دقینق  بازخیرد ارائه برا  ارزشیابی

 اجتمناعی  کنتنرل  تیاننایی  آمنیزان، داننش  عملکرد ارزیابی تیانایی مان،معل

 بنه  هنا  گیر تصمیم و درست قضاوت گروه، بر نظارت تسهی  نیمعلمان،

 گزارش نیشتن مناسب، و جا

 هایشایستگی

 ایحرفه

 رشدد  و حمایت

 معلمان ایحرفه

 ینت تقی تیاننایی  حمنایتی،  جنی  ایجادکننده حمایتی، و مثبت نگرش داشتن

 داشتن صداقت، و اعتماد از پر محیطی ایجاد تیانایی معلمی، باور و روحیه

 و افنراد  بنا  کنار  تیاننایی  همکار ، فرهن  تقییت و ایجاد آگاهی، و بینش

 رنن   ینا  اننزوا  شنرایط  تشنخیص  فعال، دادن گیش ها،آن در انگیزه ایجاد

 منک ک مختل ، ها دیدگاه از مشاوره گرفتن و مشکالت تشخیص روانی،

 از کارآمند  و منؤثر  پشنتیبانی  ارائنه  تغیینر،  به نیاز میرد افراد درگیرکردن و

 پنذیر  مسنئیلیت  و تعهند  تقیینت  کننند،  ایجناد  تغییر تیانندمی که افراد 

 بنه  او نیازهنا   و معلنم  شنناخت  و  درک ،معلمنی  شغ  به عشق مشترک،
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 مفهوم مقوله مضمون

 ابن  برخنیرد  و احساسنات  مندیریت  در معلم به کمک کمال، و تما  معنا 

 برنامنه  اصنالح  و رشد برا  مهارت به معلمان کردن مجهز بحرانی، شرایط

 کنردن  مجهنز  همکاران، رهبر  ها مهارت به معلمان کردن مجهز ،درسی

 و نفن   بنه  اعتماد افزایش ،درسی برنامه رهبر  مهارت و دانش به معلمان

 مهنارت  داشنتن  معلمنان،  نظنرات  بنه  منصنفانه  تیجنه  معلمنان،  در انگیزه

 ا حرفنه  هنا  شایستگی تیسعه و کسب جهت معلمان به کمک ن ،کیچی

 بنا  آشننا  انتقاد ، روحیه تیسعه از حمایت عملی(، و نظر  )ارتباط خاص

 و اولینه  هنا  سنال  از گنذر  بنرا   نیمعلمان به کمک شناسی، روان مباح 

 انجنا   نیمعلمنان،  اجتمناعی  هنا  آسنیب  رفن   تیاننایی  ها،سال این بحران

 دیگران و خید رشد برا  رکتیمشا ها پروژه

 هدددایتواندددایی 

 و سددددددازمانی

 ایحرفه

 و قلبنی  اعتقناد  معلمنان،  ننزد  محبیبینت  و مقبیلیت داشتن معلمان، سرآمد

 داشنتن  رسنمی،  تحصنیالت  بناال   سنطح  آمیزشی، راهبر  امر به درونی

 در تندری   ها شییه میرد در کافی تجربه داشتن نظر ، و عملیاتی تجربه

 ،اسنتراتویک  رینز  برنامنه  چندپاینه،  هنا  کنالس  و تحصیلی ها پایه اکثر

 پنذیرفتن  ،فعلی واقعیت و اهداف شناسایی ،راهبرد  تیسعه و جهت تعیین

-برنامنه  سیستمیک، آگاهی مجر ، و دهنده نظم خید، کار در قطعیت عد 

 اقتندار  افنزایش  ،معلمنان  خندمت ضنمن  هنا  فعالیت سازماندهی و ریز 

 هنا  مهنارت  تقیینت  و ا حرفنه  منداو   بهبید فرهن  یتتقی ،معلمحرفه

 ینک  عننیان  بنه  خنید  نقش پذیرفتن ،ا حرفه استانداردها  ارتقا ،ا حرفه

 ا حرفه تیسعه در گذار سرمایه

 و مدددددددیریت

 رهبری

 و پیرامنین  مندیریت  حنیزه،  کن   مدیریت سازمان، جی و فرهن  مدیریت

 اهنداف  تطبینق  منیردنظر،  تغیینرات  اننداز  چشم مدیریت یادگیر ، محیط

 بنه  و اعمنال  الگیسناز ،  پذیر ،چالش و بصیرت نفیذ، فرد ، و سازمانی

 مندیریت  زمنان،  و کنالس  مندیریت  منؤثر  هنا  استراتو  گذاشتناشتراک

 تغییرات
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 مفهوم مقوله مضمون

 موقعیت شناخت

 فرهنگ و

 شناسننی جامعننه از آگنناهی فرهنگننی، فعالیننت محننیط، فرهننن  شننناخت

 حاشنیه  بنه  و هنا اقلینت  پسران، دختران، اسیشنجامعه از آگاهی روستایی،

 بنیدن  سنیار  و عشنایر  فهنم  و درک محلنی،  شنرایط  فهنم  و درک ها،رفته

 خنید،  بنه  مربنیط  منطقنه  و بخنش  شناسنی  آسنیب  تیانایی ها،آن مدارس

 بنا  رفتنار  ننیع  آمنیزش  تیاننایی  بیمی، ها سیاست انجا  و تعیین تیانایی

 شرایط و میقعیت با متناسب و میق  به اقدا  تیانایی محلی، رسی  و آدا 

 محیطی

 

 
 ابتدایی دوره در آمیزشی راهبران ا حرفه صالحیت الگی  :1 شک 
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  پژوهش: دوم سوال به پاسخ

 پیشنینه  از حاص  ها یافته اجرایی اعتبار به رسیدن منظیر به و سؤال این به پاسخگییی جهت

 از آمدنند،  بدسنت  پنووهش  نخسنت  یالسن  به پاسخ در که هامصاحبه و نظر  مبانی پووهش،

 در که خبرگانی از نفر 22 نظرات دلفی پرسشنامه طریق از حقیقت، در .شد استفاده دلفی روش

 منیرد  شدند،می محسی  معلمان( مدیران، آمیزشی، )راهبران درسی ها برنامه کنشگران واق 

 اینن  بنرا   .شنید  مشنخص  هنا مؤلفنه  از یک هر اهمیت و اعتبار میزان تا شد داده قرار بررسی

 شند  پرداخته شده انجا  ها کدگذار  و کیفی مرحله از حاص  ها مؤلفه غربالگر  به منظیر،

 هنر  تطنابق،  عند   صنیرت  در و بگیرند قرار تأیید میرد پووهش خبرگان نظرات به تیجه با تا

 مرحلنه  سنه  در فرایند این .گردد اضافه خبرگان صالحدید صیرت در ا مؤلفه یا حذف مؤلفه

-آن امتیازدهی و درسی برنامه کنشگر خبرگان نظرها  آور جم  به مرحله هر در و شد انجا 

 مراحن   نظنرات  تیافنق  بررسنی  ادامنه  در و نظنرات  مینانگین  محاسنبه  سنپ   و هامؤلفه به ها

 اینکنه  بنه  تیجنه  بنا  .شند  پرداخته کندال هماهنگی ضریب محاسبه طریق از هامؤلفه غربالگر 

 (1) آسنتانه  مقدار از بیشتر مرحله سه هر در هامؤلفه تمامی برا  آمده دست به راتنظ میانگین

 هاآن از یک هیچ و شدند انتخا  پووهش در تأثیرگذار ها مؤلفه عنیان به هامؤلفه تمامی بید،

 کنندال  همناهنگی  ضنریب  از پووهش، این در دلفی تکنیک راندها  پایان برا  .نشدند حذف

 محاسنبه  کنندال  آماره مقدار .شد استفاده دلفی دورها  ادامه یا تیق  درباره  گیرتصمیم برا 

 عبارت به .آمد بدست ./918 کندال آماره دو  مرحله در و ./196 نظرسنجی اول مرحله در شده

 اینن  کنه  داشنت  وجید هادیدگاه بین هماهنگی درصد 99 و 10 ترتیب به مراح  این در دیگر،

 هنا مؤلفنه  منیرد  در پنووهش  خبرگنان  از مجنددا   تنا  بنید  نیناز  لذا اشد،بمی2/4 از کمتر مقدار

 .است آمده تفصی  به دلفی روش سی  مرحله ادامه در .شید نظرسنجی

 درسی برنامه کنشگر خبرگان نظرهای آوریجمع سوم مرحله

 هنا قضناوت  مجندد  بررسنی  منظنیر  بنه  ها،دیدگاه بین هماهنگی درصد بیدن پایین به تیجه با

 خبرگنان  اختینار  در مجنددا   سنی ،  مرحلنه  دلفی پرسشنامه ها،مؤلفه از یک هر اهمیت ددرمیر

 آمنده  دسنت  بنه  ها میانگین نیز مرحله این در .گرفت قرار مجدد امتیازدهی منظیر به پووهش

 در بنا  کنه  شنید منی  درخیاست اعضا از و گیردمی قرار دهندگانپاسخ اختیار در دو  مرحله در
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 در و کننند  بنازبینی  را خنید  هنا  پاسخ دو ، مرحله از آمده دست به گروهیِ خپاس داشتن نظر

 .بدهند تغییر را هاآن دانندمی الز  که صیرتی

 سی  مرحله در آمیزشی راهبران ا حرفه صالحیت ها مؤلفه امتیاز :9 جدول

ون
ضم
م

 

                 

خبره         

   لهمقو 

1
 

2
 

3 4 5 6 7 8 9 1
1
 1
1
 1
2
 1
3
 1
4
 1
5
 

ین
نگ
میا

 
ت
ظرا
ن

 

شایستگی
های
 

پایه
 

  هننناویوگنننی

 شخصیتی
8 9 8 8 8 8 9 8 8 9 8 8 9 8 9 

33
3

/8
 

 هنننا مهنننارت

 ذهنی
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 8 8 8 

76
8

/7
 

 هنا  شایستگی

 و اعتقنننننناد 

 8 8 7 8 7 7 8 7 8 7 7 7 7 8 7 اخالقی

41
1

/7
 

 دانش

8 9 9 9 9 9 9 8 9 9 8 9 9 9 9 

81
1

/8
 

 هنننا مهنننارت

 و فننرد میننان

 9 9 9 8 9 8 8 8 8 9 8 9 9 9 9 ارتباطی

61
1

/8
 

شایستگی
صی
ص
های تخ

 

 بهیننه  مدیریت

 درسی برنامه
8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 8 8 8 8 9 

13
3

/8
 

 بهیننه  مدیریت

-یاددهی فرایند

 9 8 9 9 8 8 8 8 8 8 9 8 8 9 9 یادگیر 

41
1

/8
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ون
ضم
م

 

                 

خبره         

   لهمقو 

1
 

2
 

3 4 5 6 7 8 9 1
1
 1
1
 1
2
 1
3
 1
4
 1
5
 

ین
نگ
میا

 
ت
ظرا
ن

 

 و نظنننننننارت

 ارزیننننننننابی

 9 9 8 9 8 9 8 9 8 8 9 9 8 9 9 آمیزشی

61
1

/8
 

شایستگی
های
   

حرفه
ای

 

 و حمایننننننت

 ا رشننندحرفه

 9 8 8 8 8 8 8 9 8 8 8 8 8 8 8 معلمان

13
3

/8
 

 هنننا تیاننننایی

 و سنننننازمانی

 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 ا  حرفه

11
1

/8
 

 و مننننندیریت

 رهبر 
9 9 8 9 9 9 9 9 9 9 8 9 8 9 9 

81
1

/8
 

 شننننننننناخت

 و میقعیننننننت

 8 8 8 8 7 8 8 8 8 7 8 8 8 8 8 فرهن 

76
8

/7
 

 اینن  در هنا مؤلفه تمامی برا  آمده دست به نظرات میانگین (،9) شماره جدول به تیجه با 

 تأثیرگذار ها مؤلفه عنیان به هامقیله تمامی بنابراین، باشد،می آستانه مقدار از بیشتر نیز مرحله

 .شیندنمی فحذ هاآن از یک هیچ و گردندمی انتخا  پووهش در
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 هامؤلفه غربالگری سوم مرحله نظرات توافق بررسی

 در تیافنق  و سنازگار   بررسنی  منظنیر  بنه  کنندال  همناهنگی  ضریب مجددا  نیز بخش این در

 در شنده  محاسنبه  کنندال  ضنریب  .گرددمی بررسی هامؤلفه از هریک اهمیت درباره هاقضاوت

 .باشدمی (0) شماره جدول صیرت به نظرسنجی سی  مرحله

 
 پرسشنامه سی  مرحله کندال هماهنگی ضریب :0 جدول

 آزمددون آمدداره مقوله مضمون

 کندال

Sig 

 ./444 ./220 شخصیتیها  ویوگی پایه هایشایستگی

 ذهنیها  مهارت

 اخالقی و اعتقاد  ها شایستگی

 دانش

 ارتباطی و فرد  میان ها مهارت

 هدددایشایسدددتگی

 تخصصی

 درسی برنامه بهینه مدیریت

 یادگیر -یاددهی فرایند بهینه مدیریت

 آمیزشی ارزیابی و نظارت

-حرفه هایشایستگی

 ای

 معلمان ا حرفه رشد و حمایت

 ا  حرفه و سازمانیها  تیانایی

 رهبر  و مدیریت

 فرهن  و میقعیت شناخت

 220/4 برابنر  آزمنین  آمناره  مقدار است، هشد داده نشان (9) شماره جدول در که همانطیر

 از نشنان  کنه  باشند، منی  42/4 آزمنین  سطح از کیچکتر و Sig، 444/4 مقدار طرفی از و بیده

 آراء نتنای   در سنازگار   و تطابق عد  که صفر فرض نتیجه در دارد، آزمین آماره بیدن معنادار

 اینن  ،220/4  کنندال  آزمنین  مارهآ مقدار به باتیجه چنینهم .شد خیاهد رد شده، گفته نظر در

 و تطنابق  درصند  22 مینزان  به شده، گرفته نظر در ها مؤلفه میرد در که شیدمی حاص  نتیجه

 بنه  تیجنه  بنا  بنابراین .دارد آزمین اعتبار بیدن باال از نشان نیز امر این که دارد وجید سازگار 

 مقندار  از هنا مؤلفه میرد در پووهش خبرگان نظرات میان سازگار  و تطابق درصد بیدن بیشتر
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 .گینرد منی  قنرار  تأییند  منیرد  نتنای   اعتبنار  و گرددمی متیق  نظرسنجی فرایند لذا درصد، 24

 اسنت  بیشتر درصد 24 از مقدار این اینکه به نظر و درصد 22 تیافق درصد به تیجه با بنابراین

 صنالحیت  هنا  مؤلفنه  از ینک  هنیچ  دلفی روش متیالی راند دو در اینکه به باتیجه چنینهم و

 نتنای   بنه  تنیان منی  لذا است، نشده اضافه یا حذف ابتدایی، دوره در آمیزشی راهبران ا حرفه

 .نمید اکتفا نظر میرد ها مؤلفه میرد در پووهش خبرگان ها پاسخ و دلفی روش از حاص 

 گیرینتیجه و بحث

 بنه  سازمان عضی هر انسانی، مناب   مدیریت در شد اشاره پووهش نظر  مبانی در که همانطیر

 و مؤثر آمیزشی  راهبر و است برخیردار خاص جایگاهی از کندمی ایفا آن در که نقشی دلی 

 ایجناد  واقن ،  در .اسنت  شنده  پذیرفتنه  کام  طیر به مدارس پیشرفت  مرکز هست  در کارآمد

 هبنران را اثنربخش  اقندامات  به است منیط پرورش و آمیزش کلی فرآیند اجزا  در هماهنگی

 مجمیعه ساز هماهن  مهارت و تیانایی باید راهبر  چنین یک بنابراین .آفرینتحیل آمیزشی

 .باشند  داشنته  را آمیزشنی  اهنداف  تحقنق  راسنتا   در آمیزشی نظا  اعضا  دیگر ها فعالیت

 اسنتفاده  آن از تجنییز   بسنته  ینک  قالب در بتیان که راهبران میردنیاز ها شایستگی مجمیعه

 بنا  ابتندایی  دوره در ایران آمیزشی راهبران میرد در حاضر پووهش در که است عیمیضی کرد

 در .اسنت  شنده  پرداخته آن به ا حرفه صالحیت ها شاخص و هامؤلفه ابعاد، شناسایی هدف

 ابعناد،  شناسنایی  و آمیزشنی  راهبنران  ا حرفنه  صالحیت الگی  طراحی از پ  پووهش، این

 اقندا   دلفی روش از استفاده با الگی این اعتبارسنجی به نسبت ،الگی این ها شاخص و هامؤلفه

 کنه  اسنت  یمطلننیب  تیوضننع  شنناخت   مبننا  شنده  طراحی شایستگی الگی  واق ، در .شد

 هنا آن یآمیزشن  ازین میجید، تیوضع با هاآن فاصله و شیند  ینا هاآن به دیبا آمیزشی راهبران

 در آمینز میفقینت  عملکنرد  بنا  هاشایستگی که است این است مشخص آنچه .شیدیم محسی 

 فعالیت برا  الز  ها شایستگی شناسایی برا  تیصیفی ابزار شایستگی الگی  و هستند ارتباط

 اینن  شناسنایی  بننابراین،  .(1448 ،2)فنا   باشند منی  سنازمان  یا شغ  کار، در خاص نقش یک

 نشنان  آمده بدست نتای  .یردگ قرار آمیزشی مدیران و مسئیالن کار دستیر در باید هاشایستگی

 بعند  سنه  ذین   تنیان منی  را ابتندایی  دوره در آمیزشی راهبران نیاز میرد ها شایستگی دهدمی

                                                 
1. Fogg 
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 .داد قننرار شنناخص 224 و مؤلفننه 21 بننا ا حرفننه و تخصصننی پایننه، هننا شایسننتگی اصننلی

 یند  کل هنا  شایستگی .باشندمی ضرور  و الز  ا حرفه و شغ  هر برا  پایه هایشایستگی

 اینن  شخصنی  اگر و باشدمی آمیزشی راهبر  شغ  الزمه که هستند مهمی ها ارزش واق  در

 هنا  شایسنتگی  .نندارد  را شغ  این انجا  برا  کافی شایستگی باشد، نداشته را اولیه ها الزمه

 هنا  تیانمنند   و بنیده  جنایگزین  غیرقابن   و کمیا  ارزشمند، که هاییقابلیت از عبارتند پایه

 و مسنئیالن  تمنا   کنه  (2992 همکناران،  و )پیرعابند   گینرد منی  بر در را رفتار  و تیشخصی

 پنن   پاینه  ها شایستگی شده طراحی الگی  در .باشند آن دارا  باید آمیزشی سیستم شاغالن

 اخالقنی،  و اعتقناد   هنا  شایسنتگی  ذهننی،  ها مهارت شخصیتی،  هاویوگی مقیله یا مؤلفه

 براسناس  تخصصی هایشایستگی .شیدمی شام  را ارتباطی و فرد  میان ها مهارت و دانش

 واقن   در .شنید منی  نیشنته  شایسنتگی(  از بناالیی  سطح )با شغ  هر بخصیص عملیات اجرا 

 را افنراد  تخصصنی  و خاص کارکردها  شغلی ها مهارت بر تأکید با تخصصی ها شایستگی

 متبلنیر  سنازمان  هنر  کارکردها  به یجهت با چنینهم و هاآن وظای  شرح و هاشغ  با متناسب

 افنراد  رفتارهنا   بنر  تا شیدمی تأکید بیشتر شغلی ها مهارت بر سطح این در واق  در .کندمی

 مؤلفنه  سنه  شنام   آمیزشنی  راهبنران  تخصصی ها شایستگی .(2992 همکاران، و )پیرعابد 

 ارزینابی  و نظنارت  و ینادگیر   - یناددهی  فراینند  بهیننه  مدیریت ،درسی برنامه بهینه مدیریت

 رفتارهنا   و خصیصنیات  هنا، مهارت از ا مجمیعه ایحرفه هایشایستگی .باشدمی آمیزشی

 سنازمان  در آمیزشنی  راهبنر   مؤثر انجا  برا  و است دیگران هدایت مستلز  که است فرد 

-حرفه رشد و حمایت مؤلفه چهار شام  هاشایستگی این .باشدمی ضرور  پرورش و آمیزش

 .باشدمی فرهن  و میقعیت شناخت و رهبر  و مدیریت ا ،حرفه و سازمانی ها تیانایی ا ،

-یافتنه  طریق از شده طراحی الگی  اعتباریابی برا  و پووهش دو  سؤال به پاسخگییی جهت

 پووهش نخست سیال به پاسخ در که هامصاحبه و نظر  مبانی پووهش، پیشینه از حاص  ها 

 خبرگنانی  از نفر 22 نظرات دلفی، پرسشنامه طریق از .شد استفاده لفید روش از آمدند، بدست

 و اعتبنار  مینزان  تا گرفت بررسی میرد بیدند، معلمان و مدیران آمیزشی، راهبران از متشک  که

 مرحلنه  هنر  در و شند  انجا  مرحله سه در فرایند این .شید مشخص هامؤلفه از یک هر اهمیت

 و نظرات میانگین محاسبه سپ  و هامؤلفه به هاآن امتیازدهی و خبرگان نظرها  آور جم  به

 همناهنگی  ضنریب  محاسنبه  طرینق  از هامؤلفه غربالگر  مراح  نظرات تیافق بررسی ادامه در
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 هنر  در هامؤلفه تمامی برا  آمده دست به نظرات میانگین اینکه به تیجه با .شد پرداخته کندال

 در تأثیرگنذار  هنا  مؤلفنه  عننیان  بنه  هنا مؤلفنه  تمنامی  بید، 1 آستانه مقدار از بیشتر مرحله سه

 آزمنین  آمناره  مقندار  سی  مرحله در .نشدند حذف هاآن از یک هیچ و شدند انتخا  پووهش

 22  بنه  تیجنه  بنا  بننابراین  .بنید  آزمنین  اعتبار بیدن باال از نشان امر این که بیده 220/4  برابر

 رانند  سنه  در اینکنه  بنه  باتیجنه  چننین هم وها ییهگ رو  بر خبرگان نظرات میان تیافق درصد

 ینا  حنذف  ابتندایی،  دوره در آمیزشی راهبران ا حرفه صالحیت ها مؤلفه از یک هیچ متیالی

 در پنووهش  خبرگنان  هنا  پاسنخ  و دلفنی  روش از حاص  نتای  به تیانمی است، نشده اضافه

 .نمید اکتفا نظر میرد ها مؤلفه میرد

 راهبنران  انتصنا   و انتخنا   کنه  اسنت  ذکنر  قابن   نکته این آمده دستب نتای  به تیجه با

 حنیزه  مندیران  و سیاسنتگذاران  تیجنه  مسنتلز   که دارد هاییچالش آمیزشی نظا  در آمیزشی

 تخصصنی  و پاینه  هنا  شایسنتگی  داشتن بر عالوه راهبران که چرا است کشیر ابتدایی آمیزش

 اشناره  قنبال   که طیرهمان .باشند داشته گفتن  برا حرفی نیز ا حرفه ها شایستگی در بایستی

 رشد تیانمندساز ، به آمیزشی فرآیند بر نظارت ضمن تا شد ایجاد آمیزشی راهبر  طرح شد

 بنرا   وینوه بنه  و آنها برا  اجتماعی_روانی ها حمایت به منجر و شید کمک معلمان ا حرفه

 مؤلفنه  خبرگنان  نظنر  از کنه  دهند منی  نشان پووهش نتای  مطلب، این ییدتأ در .شید نیمعلمان

 و نظنارت  چننین هنم  و ارتبناطی  و فنرد  میان ها مهارت دانش، آمیزشی، رهبر  و مدیریت

 .باشدمی برخیردار باالیی اولییت و اهمیت از آمیزشی ارزیابی

 کمک هاآن از آگاهی لذا هستند آمیزش قاب  هاشایستگی این که است این تأم  قاب  نکته 

 در را خنید  تنالش  تمنا   میجید مناب  و امکانات با تا کندمی آمیزشی نظا  مسئیلین هب شایانی

 مندیران  در اطمیننان  ایجناد  منظنیر  بنه  .دارند معطیف هاشایستگی این به راهبران کردن مجهز

 از ینک  هر تأثیرات میزان محققان شیدمی پیشنهاد شده، شناسایی ها شاخص بکارگیر  جهت

 در سنپ   و نماینند  مشنخص  را ینک  هنر  وزن و اولیینت  چنینهم و را اهشاخص و هامؤلفه

 عمینق  مطالعنات  انجنا   چننین هم .دهند قرار آمیزشی نظا  گیرندگانتصمیم و مسئیالن اختیار

 طراحنی  و آن تیسنعه  و رشد چگینگی و صالحیت مفهی  بیشتر هرچه شناخت جهت رفتار 

 و برنامنه  تندوین  نهاینت  در و اسنتان  هنر  زنیا با متناسب آمیزشی راهبران صالحیت الگیها 
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 از ا حرفنه  هنا  شایسنتگی  آمنیزش  دربناره  آمیزشی راهبران خدمت ضمن آمیزشی محتیا 

 .باشدمی مطالعه این پووهشی پیشنهادات
 

 منابع

 فندون  کاربرد )آموزشی(: تعلیماتی راهنمایی و نظارت .(2969) دامنین  مردیت گال، و کیت اچسین،

 ترجمنه  .معلم خدمت ضمن و پیشهای آموزش و کارورزی راهنمایی، ت،نظار در کلینیکی

 .تربیت کمال انتشارات تهران: .بهرنگی محمدرضا

 تهنران:  .( جنیاهر  منیچهر )ترجمه امروز، مدارس در آموزشی یرهبر و نظارت .(2919) پیتر الییا،

 .المللی بینها   همکار دفتر پرورش، و آمیزش وزارت

 مددل  طراحدی  .(2992) زهنرا  رضنی،  و حننان  ننائینی،  سجاد  .وحید ضرابی، .امحمدرض پیرعابد ،

 دانشنگاه  انسنانی  منناب   مدیریتها  پووهش فصلنامه .کارکنان و مدیران چندبعدی شایستگی

 .11-21 ص .1 شماره هشتم، سال .حسین)ع( اما  جام 

 یهدا صدالحیت  تبیدین  و طراحدی  .(2998) علیرضا ، محمد و محمدرضا کرامتی، .جیاد پیرکریمی،

 و بهبنید  ) مندیریت  مطالعنات  پووهشنی  -علمنی  فصنلنامه  انسانی، منابع کارشناسان یاحرفه

 .82 -98 ص ، 68 شماره وششم، بیست سال .تحیل(

 ها(،مدل و فنون اصول، )مفاهیم، آموزشی رهبری و نظارت تحوالت روند .(2998) اسداله خدیی ،

 .شایسته  انتشارات تبریز:

 هدای دبیرستان دبیران هایشایستگی الگوی تدوین .(2991) منیوه بیگی،صادق و غالمحسین رضایت،

 .هفدهم سال ،82 شماره آمیزشی، ها نیآور   فصلنامه ایران، دولتی

-پیش مربیان ایحرفه هایصالحیت شناسایی .(2999) علی پیر،بیرمی و عبداله پارسا، .سعاد سداو ،

 .02-14 پانزدهم، سال ،26 شماره درسی، برنامه مطالعات ،درسی ریزیبرنامه فرایند در دبستانی

 مکدانی  هدای شداخ   مددل  تدوین .(2998) مریم روستا، و سیدعبدالهاد  دانشپیر، .اسماعی  شیعه،

 شنهر،  آرمنان  شهرشناز   و معمار  .شانون تکنیک و دلفی روش کمک به اجتماعی پایداری

 .29 شماره

 علدوم  در اسدنادی  پدژوهش  شناختیروش مبانی .(2990) ایمان منش،انعرف و سهیال فسایی، صادقی

 .نهم و ستیب شماره .فرهن  راهبرد .اجتماعی
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 در ندوین  رویکدردی  شایسدتگی  بر مبتنی مدیریت توسعه .(2969) مرتضنی  کرمی، و مسلم صالحی،

 .آییو تهران: .مدیران توسعه و آموزش

 خددمات  کیفیت مطالعه .(2999) پدرا  پایین، طیالرود قربانزاده و مهد  کیا، معینی .افشین نیا، عابد 

 علنی   در ننی  رویکرد  فصلنامه .چندپایه مدارس معلمان دیدگاه از تربیتی و آموزشی راهبران

 .2 شماره .1 دوره .تربیتی

 مددیران  ایحرفه هایصالحیت الگوی ارائه .(2990) میترا نیروز ، و جیاد پیرکریم، .محمد فرزانه،

  .92-69 صفحه ،1 شماره ،9 دوره آمیزشی، مدیریت و رهبر  فصلنامه متوسطه، مدارس

 آموزشدی  رهبر یک نشانگرهای .(2998) حیدرضنا  آراسته، و رضا حسن آباد ، زین .محمد سید مرد،

 شنماره  پننجم،  دوره .مدرسنه  مندیریت  دوفصلنامه .پدیدارشناسانه مطالعه یکهای یافته موفق؛

 .249-216 ص .دو 

 عوامل بررسی .(2960) سیروس علیدوستی، و منصنیر اکبنر،منیمنی، علنی علینقی،فرهنگی، مشایخی،

 .دلفدی  روش ایران:کداربرد  دولتدی های سازمان در اطالعات یفناور کاربرد بر موثر یکلید

 .191-292 انسانی، علی  مدرس فصلنامه

 حسنن  محمند  تیمنیر ،  امینر  و ضنیان ر زاده، حکیم .بابک سلمانی، .عباس پیر، عباس .حسن ملکی،

 .ایران درسی برنامه مطالعات .ایران ابتدایی دوره در درسی برنامه رهبری برای الگویی .(2991)

 .2-96 ص .06 شماره سیزدهم، سال

 .نشر به ناشر: .متوسطه آموزش یریزبرنامه مبانی .(2992) اهلل نعمت پیر، میسی

 در کیفی محتوای تحلیل .(2991) ناصر مزینی، و هاشم فردانش، .خدیجه آباد ، علی .اکبر راد، میمنی

 سنال  .20 شنماره  تربیتنی،  گینر   انندازه  فصلنامه .نتایج اعتبار و مراحل ماهیت، پژوهش: آیین

 .چهار 

 درسدی  برنامه اهداف شناسایی .(2991) محمند  سیفی، و علیرضا فقیهی، .حسین معافی، .فایزه ناطقی،

 درسنی،  برنامنه  مطالعنات  .فازی دلفی تکنیک از استفاده با مقاومتی اقتصاد راستای در شیمی

 .212-128 ،09 شماره سیزدهم، سال

 هدای شاخصده  تبیین .(2991) مهد  فیض، و عباس پیر،عباس .نجمه کاظمی، .زهرا میغار ، زادهنقی

 و قنرآن  فصنلنامه  .المللدی  بین اسناد و قرآن منظر از پزشکی علوم آموختگاندانش شایستگی

 .2 شماره .0 دوره .طب

 .بازتا  تهران: .طیسی( محمدعلی ترجمه آموزشی، یرهبر و مدیریت .(2966) کیمب  وایلز،
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