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Abstract 
Since 1950 some international organizations decided to establish a unanimous 

method and standard in defining the aspects of literacy. According to 

UNESCO “Literacy” is the ability to identify, understand, interpret, create, 

communicate and compute, using printed and written (and visual) materials 

associated with varying contexts. Literacy involves a continuum of learning to 

enable an individual to achieve his or her goals, to develop his or her 

knowledge and potential and to participate fully in the wider society. However 

Literacy is a multilateral and dynamic concept and is impossible to be limited 

to this definition or any other interpretation.  

On the one hand, the school institution is the main platform in realizing the 

educational goals of each nation. The majority of the experts believe, the 

school administration plays a fundamental role in both schools’ function in 

general and teacher-pupil function in particular, that develops the demands, 

needs and the expectations of the society from the schools’ outcome. In recent 

decades, the responsibilities of the school principals have transformed and 

become more expanded, complicated, challenging and undetermined with lack 

of transparency. A school principal have to be an effective organizer, 

supervisor, planner, decision maker, financial manager, and the most important 
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of all, educational leader, that is in constant transformation. Thus, one of the 

strategies of management based on the contingency theory, is to delegate some 

levels of the authority and the power to the educational administration and 

leadership. 

On the other hand, there have been several approaches to the educational 

leadership defined and discussed. Despite the numerous expressions used in 

different schools, the structures and characteristics of the educational 

leadership are the same. Educational leadership, mostly includes certain 

functions as: supervising the education in class, developing the curriculum and 

the staff, enabling and empowering the staff and the educators, the proficiency 

in the school management and preparing a curriculum in the school, all the 

responsibilities that the leaders take to improve the teaching and learning 

process in the schools, the concentration of the principal on the teaching and 

learning process and the interaction between the teachers and the pupils, and 

etc. These definitions and expressions depict the deep concerns about the role 

of the principals in the teaching and learning process. However, according to 

the researchers, educational leadership is one of the aspects of the school 

principal which aims to an effective teaching and learning in schools. 

Therefore, several researches have been conducted in order to evaluate the 

principals both inside the country and abroad. In spite of the researches on the 

evaluation of the leaders and the principals of the schools, and the emphasis of 

the fundamental document on the development of education on the role of the 

educational leadership, there has been no researches conducted specifically on 

the role of the educational leadership literacy of the school principals that 

clearly establishes a platform for the evaluation of the principals particularly 

in this field of study. 

In other words, it is not determined what knowledge, skills, attitudes and 

responsibilities meet the requirements of the fundamental document on the 

development of education in order to transform the role of the school principals 

from the management to the educational leadership position. Considering the 

fact that there are deferent perspectives revolving around educational 

leadership inside the country and abroad, it can be concluded that some 

cognitive skills as: planning, intelligence, creativity, critical thinking, 

rationality and etc. are the abilities that an educational leader must retain. The 

major question that is raised here, is what kind of literacy, a principal is 

required to have, as an educational leader? Based on this question, this research 

is done with the aim of establishing a framework of educational leadership 

literacy of the school principals in the Iranian Education System. 

Considering that the purpose of this study is to provide a framework of the 

educational leadership literacy in the school principals of the Iranian Education 

System, the qualitative research design and The Meta-Synthesis Method is 

used and includes 6 steps: 1- taking a philosophical stance and establishing the 
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question. 2- Resources research. 3- Qualitative evaluation 4- Analyzing the 

researches. 5- Combining the findings. 6- Validating the finding. In the first 

step, and after providing the questionnaire, the members of the meta-synthesis 

team were determined. The meta-synthesis team members included 2 

curriculum planning experts, 1 expert in the field of education and the meta-

synthesis method accompanied by an expert in data bases from Mirzaye Shirazi 

Library with Master’s degree in the field of Information science and 

knowledge management. The association of the data bases expert, is due to 

reliability and validity of the brute-force search and systematic review of the 

literatures related to the subject and finding the needed resources. In the second 

and third step, research data from reliable sources, including Latin data banks 

of Scopus and Springer (2005 to 2019), and Persian data banks of Magiran and 

Noormags and etc. (1378 to 1398 Solar Hijri Calendar) were determined based 

on the Inclusion and Exclusion Criteria. By using Systematic Review Method 

and the following keywords of: literacy, educational leader’s literacy, 

framework of the educational leader’s literacy, were searched with the word of 

“qualitative” in the study field of educational science, then the search was 

limited and the word of “educational leadership competency” was searched 

and 600 qualitative and mixed articles were analyzed (only the qualitative part 

of the mixed researches were analyzed) and categorized in 3 groups: a:related 

b:somehow related and c:unrelated. Finally, 42 articles were chosen. . In the 

fourth step, with the data analysis, first, 331 Educational Leadership content-

bases were extracted. Then using introduction-writing and classifying method, 

this 331 content-bases, were classified into 20 organizing components of 

Information Literacy, Communication Literacy, Leadership Literacy, Ethic 

Literacy, Personality Literacy,  Religious Literacy, Vocational Literacy, 

Economic Literacy, Digital Literacy, Health Literacy, Social Literacy, 

International Literacy, Organizational Literacy, Thought Literacy, Cultural 

Literacy, Academic Literacy, Attitude and Perspective Literacy, Legal 

Literacy, Research Literacy and Aesthetic Literacy, and formed the framework 

of The Educational Leaders’ Literacy in the school principal’s. The designed 

framework can be used as a standard for choosing or planning a curriculum for 

in-service training courses of the school principals in the educational system, 

or be used as a required syllabus of The Educational Leaders’ Literacy in the 

universities and the higher education institutions. 

Keywords: literacy, educational leadership, school principals, competency, 

Meta Synthesis 
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سواد رهبری آموزشی مدیران مدارس در نظام آموزش وپرورش: رویکرد 

 فراترکیب
 ،5 مریم شفیعی سروستانی ،4 قاسم سلیمی، 3 جعفر جهانی، 2 مهدی محمدی ،1 رحیم کامیاب

 چکیده 
سؤال پژوهش، اعضای تیم فراترکیب مشخص  ز ارائۀبود که در گام اول و پس ا تبدیلی روش پژوهش، فراترکیب

های پژوهش بر اساس دو معیار شمول و خروج شامل انتخاب . در گام دوم و سوم، منابع معتبر دادهشدند

سی مگیران و نورمگز و ... در بازۀ زمانی و فار 2019تا  2005 نگریاسکوپوس، اشپرهای  معتبر التین گاهیپا

 )تا حدودی مرتبط( )مرتبط(، ب که بر اساس فهرست الف شدمقاله بررسی  600 جستجو و ،1398تا  1378

 331ها، ابتدا ل دادهدر گام چهارم، با تجزیه و تحلید. مقاله انتخاب ش 42نهایت، تعداد )نامرتبط(، در  و ج

 331بندی، این نویسی و دستهشد. سپس با شیوۀ فراچکیده سواد رهبری آموزشی استخراجمضمون پایۀ 

رهبری، سواد اخالقی،  ارتباطی،  سواد دهنده با عنوان سواد اطالعاتی، سواد مضمون سازمان 20مضمون پایه در

سالمت، سواد اجتماعی،   ای، سواد اقتصادی، سواد دیجیتال، سوادخصیتی، سواد اعتقادی،  سواد حرفهش سواد

ی، قارزشی، سواد حقو د آکادمیک، سواد نگرشی والمللی، سواد اداری، سواد تفکر، سواد فرهنگی، سواسواد بین

دیران مدارس را تشکیل دادند. و چارچوب سواد رهبری آموزشی م قرار گرفت سواد هنری و سواد پژوهشی

های آموزش ضمن خدمت اری برای انتخاب و یا طراحی دورهتواند به عنوان معیچارچوب طراحی شده می

 قرار گیرد. مدیران مدارس در نظام آموزش و پرورش

 .، فراترکیب تبدیلیسواد، رهبری آموزشی، مدیران مدارس، شایستگی: کلیدواژه ها

  

                                                           
 . دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایرانرشته برنامه ریزی درسی ، دکتری،  یدانشجو  - 1

 .، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایراندانشیار - 2

:نویسنده مسؤول      m48r52@gmail.com Email:  

 .م تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران، دانشکده علودانشیار - 3

 .استادیار، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران - 4
 . استادیار، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران - 5
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 همقدم

مشی و ایجاد وحدت رویه در فهم  خط یالمللی برای ارتقای بینهاآنازمس برخی از از سال

نایی سواد را توا Unesco (2005:21)معانی سواد تصمیم گرفتند که آن را به بحث بگذارند. 

 هامطالب چاپی و نوشته شده در زمینهشناسایی، درک، تفسیر، ایجاد ارتباط و محاسبه، استفاده از 

 تا افراد را قادر به کسب اهدافشانیادگیری است  داند که مستلزم یک دورۀمیموضوعات مختلف  و

اعی داشته مشارکت اجتمو به طور کامل  کند و افراد دانش و توان بالقوۀ خود را توسعه دهند

 توانداین تعاریف و نه دیگر تعاریف نمیسواد مفهومی چندگانه و پویا است و نه  باشند. اما

سپتامبر ، مدیر کل یونسکو، در هشتم 1. آزوالی)Unesco, 2008( بخش معنای سواد باشدپایان

اقتصادی ودیت های اجتماعی و سواد آموزی را اولین گام به سوی استقالل و آزادی از محد ،2018

از  ابد.یدر یک بستر آموزشی و پرورشی تحقق  فردی و جمعی دانست که باید نیاز توسعۀو پیش

 و آموزش نظام یهابه هدف دنیتحقق بخش یبرا گاهیجا نیترینهاد مدرسه اصلسوی دیگر، 

از سطح معلمان آن جامعه باالتر  یاجامعه چیه ۀرشد و توسع هرکشور است و یرسم پرورش

 تیهدا رانیتوسط مدنیز معلمان . خود  (Zain Abadi & Abdolhosaini, )دروینم

ه مدرس یدر کارکردها ینقش اساس ننظرااز صاحب یاریمدرسه به اعتقاد بس تیریمد .شوندیم

 ,Abdolahi, 2014:121; Farahbakhsh)داردبه طور خاص  آموزاندانشبه طور عام و معلمان و 

Gafari Sarabi, Siah Kamreie, Gholami & Moradi, 2017:119; Zeinabadi & 

Abdolhosaini, 2016:114; Bakhtiari, Salim & Najafbeigi, 2014:159; Nasirian & 

Habibolahi, 2015.) است. معاصر قرن بیست و یکم متفاوت از قرن نوزده و بیستم  جامعۀ اما

فناوری اطالعات و ارتباطات، جهانی شدن، تنوع  امواج تغییرات مانند انفجار این جامعه که تجربۀ

دارد یاست بیان م گرمطالبه فرهنگی و جمعیتی، چالش پساصنعتی، مساوات طلبی و دموکراسی را

 و انتظارات جامعه درخصوص آنچه حاصل پیامدهای مدرسه است را متحول ها، نیازهاکه خواسته

های های مدیران مدارس در دههسؤولیت. مAkinbode & Al Shuhumi, 2018:141))سازد می

. (Lahetero, Ahtiainen & Lang, 2019:345) تر شده استاخیر گسترش یافته و پیچیده

 Tucker & Codding (2002);  Bush (2013:254); Mahlanguدرواقع همچنان که 

2014:1381); Mestry (2017)برانگیزتر، تر، چالش مدیران، پیچیده مسؤولیتدارند، یم ظهار( ا

یزی، ره باید سازماندهی، نظارت، برنامهتر و با عدم شفافیت همراه است. یک مدیر مدرسناشناخته

 Rehman, et)باشد ی داشتهثرتر رهبری آموزشی مؤگیری، مدیریت مالی و از همه مهمتصمیم

                                                           
1. Azoulay 
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al 2019)، که به صورت مدام در حال تحول است(Abdullah & Kassim, 2011; .(De 

Matthews, 2014:198; Mestry, 2017  از این رو، یکی از رویکردهای مدیریت اقتضایی در

رهبری و مدیریت  اگذاری قدرت تا سطحی معین به حیطۀکشورهای مختلف تفویض اختیار و و

 آموزشی است.

بری ره اصطالح متخصصان بسیاری از گرچهتعاریف متعددی از رهبری آموزشی شده است، 

 & Chikoko, Naicker & Mthiyane, 2013; Hoadley, Christie) اندکرده تأیید آموزشی را

2013; Zepeda, 2009.(Ward,  کنندیمتعریف  1برخی آن را رهبری برای یادگیری(Bush, 

.(Middlewood, 2013; Hallinger, Hech, 2009; Southworth, 2006 رغم علی ،حالنیباا

ی رهبری هایژگیوساختارها و  شودیماستفاده  اصطالحات مختلفی که در مدارس مختلف

زش نظارت بر آمو رینظ فه،یوظ نیاز چند یبیاغلب ترک یآموزش یرهبرآموزشی یکسان هستند. 

 ییتوانا شیافزا؛ (Blase & Blase, 1999) یدرس ۀبرنام ۀکارکنان و توسع ۀدر کالس، توسع

 یدرس ۀبرنام ۀنظارت بر رشد و ارائ یبرامدرسه  تیریمد ییتوانا ؛(Tees,1992) و معلمانکارکنان 

 انجام در مدرسهی که رهبران برای بهبود فرایندهای یاددهی و یادگیری افهیوظ؛ هر در آموزشگاه

ی تدریس و یادگیری و تعامل هاتیفعال؛ تمرکز مدیر بر (Youngs & King, 2002) دهندیم

وظایف مدیر مدرسه شامل: تأمین  ؛(Bush& Glover, 2002) آموزاندانش بارفتاری معلمان 

 ,Keefe & Jenkins)در مدرسهو حمایت از معلمان برای بهبود یادگیری و تدریس  مسیر، منابع

 ی آموزشی مدارسهابرنامه یگرگری فرایند یاددهی و یادگیری و تدوینو مدیریت تسهیل ( 2002

حفظ مدیریت در شیوه، رهبری آموزشی تنها  هرحالبه. (Bengo &  machiez, 2013)است 

 ,Spillane) است مدنظر در مدرسه هاهیپای مامدر تتمامی افراد و  مدرسه نیست بلکه توسعۀ

ی از یک عنوانبهفرایندهای یاددهی و یادگیری  در بحثاین تعاریف حاکی از نگرانی زیاد  .2006)

از نقش  یاجنبه یآموزش یرهبر ،اندداشته انیآنچه محققان ببر اساس  وظایف مدیر است اما

 مؤثر در مدرسه است. یریادگیآموزش و  یمدرسه است که هدف آن اجرا تیریمد

در داخل و خارج  مدیران یهاتیصالح تبیین یدر راستا ی متعددیهاپژوهش راستا نیدر هم

 مدیران یاحرفه و عمومی یهایژگیو تحلیل به توانیم میان آن از است که شدهانجامکشور 

 ،(Abdolahi, 2014) وپرورشآموزش وزارتو مصوبات  اسناد منظر از ایران متوسطۀ مدارس

، (Farahbakhsh, et al, 2017) ابتدایی مدارس مدیران یاحرفه - علمی یهاتیصالح تدوین

 Zein;از  موفق مدرسۀ یالمللنیب پروژۀ یهاافتهی تطبیقی ، مطالعۀموفق ریمدموفق،  مدرسۀ

                                                           
1. leadership for learning 

https://www.google.com/search?hl=en&sxsrf=ALeKk01Xa3AjY2uzSH6F0qFLlm_lFsDuyA:1610726040662&q=machiez+2013+leadership&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwilme-Lpp7uAhUyQUEAHehcD9sQBSgAegQIDBAt
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Abadi &  Abdolhosaini (2016) زشی ازآمو مدیران یاحرفه اخالق(mosavi, Veshni, 

Heidari, Mohamadi, Solimani & ;Gheisarzadeh (2016) مدیریت بومی مدل تبیین 

 بررسی  Hajipoor Abaie, ;Abolghasemi & Saki, Ghahramani (2015)متوسطه از مدارس

 از مناسب استراتژی ارائۀ و تهران شهر دولتی متوسطۀ مدارس مدیران اثربخشی یهایژگیو

;Bakhtiari et al (2014) ساختبرای  تالش: معلمانازنظر  موفق آموزشی مدیران هایویژگی 

 & Gholami, Shirbigi)مدرسه موفق مدیریت یهایژگیو مطالعۀ برای استاندارد مقیاسی

Sayadi, 2013) مدارس مدیران تأملی رهبری سنجش نامۀپرسش یابیراعتبا و ، ساخت (Taheri 

& Taheri, 2017)، یعلم تأیهاعضای  دگاهیاز د رانیر اد آموزشی مدیریت وضعیت بررسی 

 توسعۀ و ایجاد در مدیران نقش ، (Samadzadeh, 2014)(کیفی مطالعۀ) اسالمی آزاد دانشگاه

 ترکیبی روش به مدیر سازکارآمد یرفتارها ریمتغ معرفی: معلمان در کارآمدی احساس

 مدارس مدیران تصالحی و شایستگی بر مؤثر عوامل ،(Zeinabadi & Namaki, 2016)اکتشافی

 سطح ارزیابی ،(Labadi & AghaAlikhani, 2013) مالرد شهرستانمتوسطۀ  و راهنمایی

 شغلی یبستگدل وبا تعهد  آن رابطۀ و ابتدایی مدارس مدیران یاحرفه یهامهارت و هاتیصالح

 مدیران یاحرفه یهاتیصالح الگوی ۀارائ ،(Islamieh & Mohamad Davoodi, 2014) معلمان

 Nasirian) ابتدایی مدارس مدیران یاحرفه صالحیت ، (Farzaneh et al, 2015)متوسطه مدارس

& Habibolahi, 2015) شدن یتفکر جهان با یآموزش ی، رهبردر خارج از کشور و (Wagner, 

در  یآموزش ی، نقش رهبر(Karatas, 2019)در مدارس  یآموزش یرهبر یا، اصول حرفه(2019

، درک رهبران (Morris, et al 2019) دوم متوسطه ۀمثبت کارکنان در دورنگ فره یگذارهیپا

 ,Rhoads) یآموزش یرهبر ی، اثربخش(Rehman, et al, 2019) خود یسبک رهبر زا یآموزش

، (Naido, 2019) یمدارس دولت رانیمد یآموزش ی، درک کارکنان و معلمان از نقش رهبر(2019

، مدل  (Townsend, Bayetto, Dempster, Johnson & Stevens, 2018)باهدف یرهبر

 یفرد یهاتفاوت ،(Carbaugh & Marzano, 2018) مرزانو یآموزش یمتمرکز رهبر یابیارز

 ،(Zaccaro, Green, Dubrow & Kolze, 2018) یرهبر جیو نتا یتیموقع یرهبر، پارامترها

 یهاحلراه، (Glover; 2015)مدرسه فرهنگی سازمان بر رهبری یهایستگیشا تأثیر بررسی

در  رییادگی و تدریس فرایند تسریع برای رهبری یهاتیقابل چارچوب دوین: تاستراتژیک مدرسه

 ، تدوین(Verbeke, 2014) آموزشی ۀدر توسع رهبری یهایستگیشا، (Mills, 2016) 21 قرن

 رهبری سیستم ،(O'Connell, 2013) آموزشی رهبر یاحرفه توسعۀ برای ساده چارچوب یک

 .(Shaiked & Schechter, 2013) کرد اشاره ظهوردر حال  ساختار بررسی :مدرسه
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ی ادهیپددریافت که سواد رهبری آموزشی  توانیم شدهانجامی هاپژوهشبا توجه به مجموعه 

 .(Bush & Middlewood, 2013) دهدیمپیچیده است که رهبری و یادگیری را به هم پیوند 

در  یرهبرۀ و توسع یرهبر یهاتیظرف ازین مورد فهرستو  میها، مفاه، الگوهاهینظرفقدان اما 

که در آن با  ییهانهیدر تمام زم مسائل یدگیچیپ کار، یدهسازمان ۀدر نحو راتییتغ اب مواجهه

 ۀتوسع .(Day & Harrison, 2007) شودیم دارد احساسارتباط  یو رشد و بلوغ اجتماع یرهبر

 مؤثر توافق شده است. یندهایاها و فرسازه ه،ینظر ف،یفاقد تعر ،یرهبرمفهوم  از شیب یرهبر، حت

 یبرا ینقطه شروع واقع چیرو هستند و ههروب یانتخاب یهاو مدل کردهایرو یدگیچیبا پ نفعانذی

. به اعتقاد (O'Connell, 2014) ندارند 21قرن  ی آموزشی درهاطیکار رهبران در مح جادیا

Moswela (2007) اما  کنندیمی آموزشی ایفا در رهبرمدیران مدارس نقش مهمی  با اینکه

 . دانندینم ،مدیر مدرسه عنوانبه ،وظایف خود در انجامرا  مسؤولیتجایگاه این 

معتقدند  Dempster, Townsend, Johnson,Bayetto, Lovett & Stevens (2017)گرچه 

 نقش کردنمشخص  رسدیمبه نظر  اما باشدمطمئن و  ، همراهاعتمادقابل باید آموزشی رهبر که

کار مسؤوالن  دستوری دارد که باید در اژهیوسوادرهبری آموزشی مدیران مدارس جایگاه 

 ی متعدد در حوزۀهاپژوهش باوجوددر انتخاب مدیران مدارس قرار گیرد.  وپرورشآموزش

نقش سوادرهبری آموزشی ویژه  طوربهی رهبری و مدیریت مدرسه، پژوهشی که هایستگیشا

آشکار و در قالب الگویی روشن از تکالیف مربوط به این حوزه، معرفی  طوربهمدیران مدارس را 

ویژه ه بل بنیادین، کارکنان آموزشی، باشد مشاهده نشد. از سوی دیگر، با توجه به سند تحو کرده

 ،جانبههمه یریپذؤولیتمسرهبر آموزشی آموزشگاه مسؤول ایجاد  عنوانبهمدیر آموزشگاه را 

 و زبان به گرایش جامعه، تقویت موردنیاز مهارت و جمعی روحیۀ داشتن و اجتماعی مشارکت

 الگوی در اجتماعی و فردی مصالح و منافع به توأمان مشترک، توجه زبان عنوانبه فارسی ادبیات

 رعایت با کیفی لتعدا و الزام و کمی، همگانی ابعاد در تربیتی ملی، عدالت مصالح و منافع

 عقالنیت مراتب و انواع تعمیق و ارتقا جغرافیایی، پرورش، و فرهنگی فردی، جنسیتی، یهاتفاوت

 عنوانبه معلم اراده، نقش تقویت و نشاط جسمانی، ، سالمتتیو ترب تعلیم یهاساحت تمام در

 تحقق در عنصر نیرمؤثرت و تیو ترب تعلیم یندفرا در با بصیرت و امین الگویی و کنندهتیهدا

 Sanad Tahavol Boniadin) داند می عمومی رسمی تربیت و تعلیم نظام یهاتیمأمور

.(Amozesh & Parvaresh, 2011  است ذکرشدهتحول بنیادین  در سندبا توجه به نکاتی که 

 آمده است: (1)نمودار در که  شودیمی تعلیم و تربیتی دیده ندهایدر فراهای اثربخشی چرخش
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 وضع مطلوب  وضع موجود هامؤلفه

 یادگیریکنندۀ مربی،اسوه و تسهیل  آموزش دهنده معلم

 پذیرجو و مشارکتجستجوگر،تربیت  منفعل یادگیرندۀ آموزدانش

 ایمواد آموزشی چندرسانه آموزشی و بستۀ محوری و برنامۀ  کتاب درسی محتوا

 هفته و سالکل ساعات یادگیری   ساعات رسمی آموزش زمان

 محیط متنوع یادگیری  کالس درس مکان

 توانمندسازی برای زندگی در عصر فناوری  ابزار آموزشی رسانه ها و فناوری

 تربیتی رهبری آموزشی و  مالی و اداری ادارۀ مدیریت

 ثر در فرایند تربیتمؤ رکن سهیم و  مالی بخشی ازمنابعتأمین خانواده

 کانون تربیتی محله های تربیتی محله ومحل کسب تجربه  مکان آموزشی مدرسه

 چرخش های اثر بخش در مدرسه با توجه به سند تحول بنیادین (1نمودار 

و قش ۀ ننیدرزمشاهد تحوالتی کند، باید سند تحول بنیادین به آن اشاره میمتناسب با آنچه 

 با این رویکرد نقش .افتیدستل تحو در سندرهبری آموزشی بود تا بتوان به اهداف موجود  سواد

شخصی، به گروهی با  مسؤولیتک فعالیت، از یک ۀرهبر آموزشی از حالت صرف یک جایگاه، ب

 ای عمومی، به رهبری باهدف و زمینۀهمهارت بایک فرد  عنوانبهمشترک و نقش مدیر  مسؤولیت

 است. شده دادهنشان  (2)که در نمودار  کندیمخاص تغییر 

      

 فعالیت عنوانبهرهبر آموزشی   جایگاه ۀمثاب بهریت مدی

 مشترک مسؤولیتگروهی با   شخصی مسؤولیت ۀمثاب بهمدیریت 

 خاص نهیدرزمرهبری باهدف   یعموم یهامهارتبا یفرد ۀمثاب به تیریمد

 هایگذاراستیسو  هایمشخطرهبری با تدوین   کارپرداز و خدمات ۀاب  مثبهمدیریت 
 

 تغییرات مورد انتظار رهبر آموزشی براساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش( 2مودار ن

 بر نقش رهبری تأکیدو  تأیید باوجود، در سند تحول بنیادین هم ستاکه مشخص  طورهمان

از مدیر به رهبر آموزشی بسیار کلی به چرخش مدیران مدارس آموزشی مدیران مدارس، 

چارچوب مشخصی از سواد رهبری آموزشی مدیران مدارس مشخص  ونهگچیهو  است شدهپرداخته

و  هانگرشو  هامهارت، هادانشنشده است. به عبارتی مشخص نشده است که داشتن چه 
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سند تحول بنیادین از نقش  موردنظریی، جایگاه مدیران مدارس را در چرخش هامسؤولیت

 یهادگاهید شودیم مالحظه کهگونه همان. دهدیممدیریتی به نقش رهبری آموزشی تغییر 

 یدهپیچ ماهیت گرفتنوجود دارد با در نظر در خارج و داخل کشور  آموزشی رهبر پیرامون متفاوتی

 قرارموردتوجه  نکته این ،هستند مواجه آن با آموزشگاه یدر فضا آموزشی رهبران که مسائلی

 همانند رهبری عملکرد یهارتمها به کمک برای شناختی یهامهارت از تعدادی که گیردمی

 ررهب کۀک است تخصصی یهادانش از عقالنیت و انتقادی ی، هوش، خالقیت، تفکرزیربرنامه

 ۀابمثبه مدیران که است این شودیم مطرح زمینه نیدر ا که یسؤالباشد.  داشته باید آموزشی

اضر به دنبال طراحی ح بر این اساس، مطالعۀ هستند؟ نوع سوادهایی چه نیازمند آموزشی رهبر

 .استایران  وپرورشآموزشچارچوب سواد رهبری آموزشی مدیران مدارس در نظام 

 پژوهش ۀنیشیپ

 ۀدر حوز یپژوهش چیشده نشان داد که هانجام یهاپژوهش یبررس: در ایران نۀ پژوهشیشیپ

 ای رانیمد یهایستگیشا یو تنها به بررس است نشدهانجام  رانیدر داخل ا یرهبر یسوادها

با عنوان  Ebrahimzadeh & Nazem (2019) پژوهش  درد. انرهبران پرداخته یهایستگیشا

با  «تهران شهر ییمدارس ابتدا رانیمد یستگیمؤثر بر مدل شا یهامؤلفه نیو تدو ییشناسا»

 یسازلمحتوا و مد لیروش تحل ها باداده لیتحل ی،از نوع اکتشاف یبیترک یاستفاده از طرح پژوهش

 نیب یهایستگیشا ،یفرد یهایستگیشا ۀمؤلفشاخص درچهار  115از  یحاک ،یمعادالت ساختار

 ,Ebrahimpour پژوهش در .بود یتخصص -یعلم یهایستگیو شا یتیریمد یهایستگیشا ،یفرد

Sobhaninejad & Shayesteh (2018)  مدارس  رانیمد یاحرفه یهاتیصالح نیتدو»عنوان با

 ییمجرب مدارس ابتدا رانینفر از مد20با  یفیکه با استفاده از روش ک «لرستاناستان  ییابتدا

ص تخص شامل مدارس رانیمد یاحرفه یهاتیصالح کهنشان داد  جینتا ،رفتیمصاحبه صورت پذ

 .است زشیانگ ،یاجتماع یاخالق ،یهنر ،یروابط انسان یهامهارت ،یمعلم ۀتجرب ،یتیریمد

Ekrami & Hoshyar (2017) دریافتند که مدارس متوسطه  رانیمد یهایستگیشا در مطالعۀ

دانش  ،یدانش عموم این موارد است: شامل ومدارس متوسطه در سه سطح  رانیمد یستگیشا

ناخت ش ،یفرد انیو م یتیشخص یهایژگیو ،یاتیعمل تیریمد ،یمنابع انسان تیریمد ،یاحرفه

مرتبط  التیتحص ،یدانش علوم رفتار ،یشناخت اسناد باالدست ،آموزو جذب دانش طیمح -

 ناختشتجربه،  ،یبانیدانش پشت ،یو ادار ییاجرا نیاشراف بر قوان وتر،یکامپ یهامهارت ،یدانشگاه

آموزان، دادن به کارکنان و دانش تیکارکنان، اهم یکارکنان، توانمندساز حیصح یابیارز ،یلیتحل

 ییر اجراامو تیریمد ،یمنابع مال تیریه و هدف، مدداشتن برنام ،یزشینظام انگ یبرقرار ،یمیکار ت
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، موزانآدانش کتمشار ۀتوسع ،یبرنامه و پرورشفوق یهاتیفعال تیریسالمت، مد تیریمد ،یو ادار

 ،یسالمت جسم ،یاجتماع یو نهادها ایمشارکت اول ۀتوسع ،یریادگی - یاددهی ندیکنترل فرآ

له، صدر و حوصۀ ظاهر، سع یآراستگ ،ییو پاسخگو یریپذمسؤولیت ،یتعهد معنو ،یو روان یعاطف

ت، صداق ،یریذپانعطاف ،ینفس و خودباوراعتمادبه ،یریانتقادپذ ،یرازدار ،یزهوشیعادل بودن، ت

تعارض،  تیریوپرورش، مدآموزش ۀحسن خلق، تعامل با ادار ،یتعهد سازمان ،یو نوآور تیخالق

 کار مدارس ۀویبا ش ییاطراف مدرسه، آشنا ییایفجغرا طیبا مح ییو مؤثر، آشنا یارتباطات قو

نکاش با ک .ایولجلب اعتماد ا ،یطیمح تیجذاب یمدرسه، ارتقا یهاتیو موفق هاییتوانا یبرتر، معرف

 "المتس تیریمد" یستگیشا ۀکه مؤلف شودیمشخص م شدهییشناسا یستگیشا یهادر مؤلفه

 ،یسالمتتوجه به یسالمت به معنا تیریاست. مد امدهین یستگیشا یهااز مدل کیچیدر ه

ه است ک یاحتمال یاز حوادث و خطرها یریشگیو پ یبدنتیمدرسه، ترب طیو مح یبهداشت فرد

در گزارش پژوهش خود با عنوان  Khorshidi & Ameri (2017) د.کنیم دیرا تهد آموزاندانش

بر اساس سند  و یمقطع یشیمایپ کردیبا استفاده از رو« مدارس رانیمد یاحرفه یهاتیصالح»

با  مشخص یمقطع زمان کیو کشف اطالعات در نییوپرورش به دنبال تبآموزش نیادیتحول بن

در شش  یدیمضمون کل 128مدارس  رانیانتصابات مد ۀتیکم یتوجه به نظرات خبرگان و اعضا

 -ینگرش ،یاجتماع ،یاحرفه ۀو توسع یسازمان ،یآموزش یو رهبر تیریمد ۀن سازمان دهندمضمو

 31ای ی دارنسازما ،یآموزش یو رهبر تیریمداند. کردهرا کشف  یتیو ترب یروابط انسان ،ینشیب

 تیپاسخگو بودن در برابر عملکرد و رفتار و رعا .1  :توان بهکه از جمله می مضمون  پایه بود

ص کردن شفاف و مشخ .3 یضیدر امور تفو یرضروریاز مداخله غ ی.خوددار2اعتدال در عملکرد 

و  لیتسه .5 ردستانیمتناسب با عملکرد ز هیو تنب قیتشو .4 ردستانیز یهامسؤولیتو  فیوظا

 یتوجه به شورا و خرد جمع .7 تیریقبل از احراز پست مد بودن یمرب .6 یارتباطات سازمان عیتسر

 ،معلمان نیو احترام متقابل ب مسؤولیت ۀرابط ی. برقرار8 یتیمختلف ترب یهاتیدر سطوح و فعال

معلمان در چارچوب اصول  یفرصت عمل آزادانه و خالقانه برا کردن.فراهم 9 ایو اول آموزاندانش

. کرد... اشاره و یاخالق لیاز رذا آموزاندانشداشتن و مصون نگاه یساز. آماده10 هااستیو س

مدارس  انریمد یاحرفه یهاتیالگوی صالح ۀارائ»با عنوان  Farzaneh et al (2015) پژوهش

 اریشهرستان شهر ۀمدارس متوسط رانیدب نیدر ب یبیبا استفاده از روش پژوهش ترک« متوسطه

شامل  ،مدارس متوسطه رانیمد یاحرفه یهاتیاز آن بود که صالح یحاک جینتا .دیبه انجام رس

پژوهش  در گرشی است.مهارت، دانش و ن ،یشناختروان یهایژگیو یاساس ۀچهار مؤلف

Gholami, , et al (2013)  موفق ازنظر معلمان یآموزش رانیمد اتیخصوص یبررس»با عنوان» 
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 یدارا دیبا یموفق آموزش ریمد کیۀک نشان داد یآموزش رانیمد یابعاد اساس ییباهدف شناسا

 ۀتوسع رابطه، ر،یمد یو منش فرد هاتیمدرسه، قابل یاجتماع ۀیسرما ۀباشد: توسع یپنج بعد اساس

 .ریمحدود مد نشیو ب یان و خودمحورکارکن یاحرفه

 یرهبر»خود با عنوان  ۀدر مطالع Tichnor-Wagner (2019) :از کشور در خارج پیشنۀ پژوهش

باهدف مشخص ساختن  یگراندد تئور یاکتشاف کردیبا رو «شدن یبا تفکر جهان یآموزش

مدارس  رانیگان شامل مدکنندهاست. مشارکت دهیبه انجام رس یآموزش یرهبر یهایژگیو

 لیو تسه جادیاهداف )ا نییتع یاصل ۀمؤلفچهار بوده است.  دوم ۀاول و متوسط ۀمتوسط ،ییابتدا

 یوریدانش ن ۀ(، توسعیلمللانیب یهاتیمشترک با صالح تیمورأانداز و مچشم کی ۀدر توسع

 یهایریادگیشامل  یو آموزش یدرس ۀبرنام کیدر قالب  آموزاندانشاز  تی)حما یانسان

ر رهب"تحت عنوان  یفرد ۀتوسع ،یورود به بازار جهان یبرا یشغل یاحرفه ۀتوسع ،یالمللنیب

 افتیهمکاران، در نیبدر  یآموزش یرهبر عیتوز، یسازمان ی، بازساختارساز"المللیبین یآموزش

 یبرابرامقابله با ن، المللیبین یها تیو موقع منابع قیدق ینیبشیپ ،یاو منطقه یمحل یهاتیحما

 کی یهایژگیرا از و یاو منطقه یارتباط محل ،یو سپاسگزار ریتنوع در تقد ،یاجتماع یها

 یرهبر یااصول حرفه» با عنوان یادر مطالعه Karatas (2019)د. انموفق برشمرده یرهبرآموزش

 ریسه مضمون فراگ ،یمتوال ینییاز نوع طرح تب یبیترک ۀمطالع کیدر قالب  «در مدارس یآموزش

 آموزاندانشاحترام به  ،یبودن، احترام به تنوع فرهنگ یقانون، علم ،ی)حقوق بشر، دموکراس باورها

 هامهارتاخالص( و  ،یدرک متقابل، مهربان ،ی)عدالت، صداقت، صبرو بردبار ها(، ارزشهاو خانواده

ا رمند( نشیگذار، باحترام ،یدردسترس بودن، حام ت،یفعال، صراحت، شفاف یهایریادگی جادی)ا

 ینقش رهبر»خود با عنوان  یمورد ۀمطالع در  Morris, et al (2019). ه استکرد استخراج

 یکه با هدف اجرا «دوم متوسطه ۀر دورفرهنگ مثبت کارکنان د یگذارهیدر پا یآموزش

 هدیکل کارکنان مدرسه به انجام رس نیفرهنگ مثبت مدرسه در ب ۀاز توسع تیحما یراهکارها

 ،یابیارز شناخت ورا  یرهبر آموزش کی تیدر موفق تأثیرگذارچهار عامل ند که اهیافتدر ،است

 ,Rehman, et alدر پژوهش  .است یتیحما یو رهبر یارشد حرفه ،یمشارکت یریگمیتصم

 یفیطرح پژوهش ک کیدر قالب  «خود یاز سبک رهبر یدرک رهبران آموزش»با عنوان   (2019)

 های)با مؤلفه یآموزش یرهبر نیرا تحت عناو یآموزش یه سبک رهبرس رانیمدنشان دادند که 

 ،یالسدر دفتر ک یریادگی اتیثبت و ضبط آموزش و تجرب ،یریادگیو  یاددهی یندهاینظارت بر فرا

 یمعلمان(، رهبر یابیارز یبرا یبه عنوان ابزار آموزاندانش یهاتیبر فعال قیو نظارت دق یابیارز

 ر،ییبه تغ نسبت دانههمتع ینشیانداز و بداشتن چشم ،یتحول نشیداشتن ب یهامؤلفهبا ) گراتحول

 یهاهمؤلف)با  یاخالق ی( و رهبررییو نداشتن مقاومت در برابر تغ تیداشتن قدرت ابتکار و خالق
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 آموزاندانشبا  یارتباط عاطف یو برقرار ،یدانش آموز فیقشر ضع یمناسب برا یهاآموزش جادیا

 Rhoads .اندداده حیترج یآموزش یرهبر یها( را به عنوان سبکیکمبود عاطف یراو دا ازمندین

 :شامل ریچهار مضمون فراگ ی،بیترک کردیبا رو یآموزش یرهبر یاثربخش در مطالعۀ (2019)

 Naido .کردرا کشف  رییها، کمبود منابع، زمان و مقاومت در برابر تغبر داده یمبتن یریگمیتصم

مدارس  رانیمد یآموزش یدرک کارکنان و معلمان از نقش رهبر»با عنوان  یاعهدر مطال (2019)

 یآموزش یرهبر :را شامل یرهبر آموزش یرو شیپ ییهاچالش ی،بیطرح ترک کیدرقالب  «یدولت

مختلف،  یهاطهیها و حدر حوزه یعدم اطالع از سواد مناسب رهبر آموزش لیدله نامناسب ب

انتظارات متناقض از  ،ینامناسب سازمان یندهایها و فراستمیدارس، سدر م یادار یهایناسازگار

ب، نامناس یآموزش ی)فضا فیضع یهارساختیز ،یکافمعلمان، کمبود معلم و کارکنان، منابع نا

ام، و...( و استخد یکارگاه ؛یکتابخانه ا ؛یشگاهیآزما ینبودن فضا ،یناکاف ۀبودج ،یازدحام کالس

در  Carbaugh & Marzano (2019)داند. می یامناسب رهبران آموزشن یریکارگهانتخاب و ب

لمرو شش ق ،بیاز نوع فراترک یفیپژوهش ک کیدر  یآموزش یمتمرکز رهبر یابیمدل ارز بررسی

 یهابر داده یمبتن یامدرسه یهاندیبهبود فرا :رندیگیدرنظر م یرهبران آموزش یسواد را برا

 یهبرسواد ر ،ایو پو ینیتضم یدرس ۀبرنام دیو تول نیبر تدو یمبتن یسواد رهبر ،شده یآورجمع

 و یانجمن همکار جادیا، ( در مدرسهرانیو دب ران)آموزگا انیسواد کارکنان و مربۀ توسع یآموزش

 یبو مذه یمراسم با تنوع فرهنگ ی، برگزاریعدالت آموزش تأمین مسؤولیتباهدف  یمراقبتخود

 ؛ثرؤم یآموزش یهابرنامه دیمعلمان به منظور تول نیب در یو مشارکت یبرکارگروه تأکیدو 

 تیو امن یفرهنگ یی، اعتماد، پاسخگوتیشفاف قیاز طر یمدنظر رهبر آموزش یاصل یهاارزش

 .منابع تیریو مد ییو فضا یفکر

  پژوهش یشناسروش

نظام  سواد رهبری آموزشی مدیران مدارس در تدوین چارچوب، مطالعهبا توجه به اینکه هدف این 

 تبدیلی استفاده شده فراترکیب کیفی و روش پژوهش پژوهش از طرحوپرورش ایران است، آموزش

گیری موضع-1شامل:  Sandelowski & Barroso (2007)ای شش مرحله است، که از رویکرد

 وتحلیل مطالعاتتجزیه -4ارزیابی کیفیت  -3جستجوی منابع -2فلسفی و تنظیم سؤال پژوهش

   شد.استفاده  ،یابی یافتهاعتبار -6ها وفتهترکیب یا -5

شود روش فراترکیب، توصیه می های ویژۀها و ظرافتبه دلیل پیچیدگیاعضای تیم فراترکیب: 

های مختلف در فراترکیب تبدیلی حضور داشته باشند، که گروهی از محققان با تجارب و مهارت
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د. در جریان باش هاآنروند کار به طور مستمر بین  ای که ارتباط، مشاوره و بحث پیرامونبه گونه

در تیم فراترکیب به عنوان یک متخصص جستجوی ادبیات موضوع،  1حضور یک کتابدار مرجع

ها، بینی، نتایج جستجو شده توسط خودِ محققان را افزایش دهد. تفاوت در جهان%50تواند تا می

مل مهم در انتخاب اعضا هستند که غالباً نادیده همچنین جنسیت نیز از جمله عوانقطه نظرات، 

اعضای  Najafi, Monjazebi & Nikpeyma (2013) .(Bondas & Hall, 2007) شوندگرفته می

ل های کیفی، تبحر در تحلیهایی از جمله: تجربه در تحلیل پژوهشتیم فراترکیب را دارای ویژگی

و متعهد به صرف  نجام مطالعات قبلی در این زمینهامورد نظر،  ها، عالقه به پدیدۀو درک تئوری

دانند. بر این اساس، اعضای تیم فراترکیب حاضر را دو زمان و انرژی الزم برای انجام فراترکیب می

آموزش و پرورش و روش پژوهش  ریزی درسی، یک نفر متخصص در حوزۀنفر متخصص برنامه

، اه شیرازدانشگ ،میرزای شیرازیی اطالعاتی کتابخانۀ هافراترکیب با همراهی کارشناس ارشد پایگاه

ی های اطالعاتدادند. حضور کارشناس پایگاهرسانی تشکیل میشناسی و اطالعرشتۀ علوم دانش

وع و مرتبط با موض به جستجوی جامع و نظام مند پیشینۀنیز به منظور اطمینان و اعتباربخشی 

 یافتن منابع مورد نیاز انجام شده است.

طراحی چارچوب سواد  گیری فلسفی، پرسش وهدفل: موضعاو مرحلۀهای فراترکیب مراحلی دارد. امگ

 گزینش رهبران آموزشی، برای سواد ابعاد بهباتوجه  دقیقی یهاوشاخص مالک اگر رهبری آموزشی؛

 شد خواهد فراهم مناسبی ۀنیزم شود، گرفتهدرنظردرسی رهبرآموزشی  تحت عنوان برنامۀ هاآن

 درازمدت، در امر این ۀجینت و شود استفاده مطلوب نحو به سازمانومنابع  امکانات ۀهم از تا

بنابراین هدف این . بود خواهد آن متعالی اهداف تحقق و آموزشی نظام بیشتر هرچه یوربهره

پرسش پژوهش این  فراترکیب، طراحی چارچوب سواد رهبری آموزشی مدیران مدارس است. مطالعۀ

 سواد رهبری آموزشی مدیران مدارس چیست؟ارچوب چ است که،
جانبه، منظور انجام جستجویی جامع و همه حاضر، به در مطالعۀجستجوی منابع:  مرحلۀ دوم:

و  چین کردنهای استنادی و اطالعاتی، جستجو به روش دستمند پایگاهعالوه بر جستجوی نظام

 ,Scopusهای: پایگاهه است. استفاده شدها نیز همچنین جستجوی دستی ژورنال

Springer,Wiley Online, Taylor Francis & Google Scholar  های مورد از فصلنامه 15و

مند، جستجوی نظام حلۀ اولیۀداخلی مرتبط با موضوع مورد بررسی قرار گرفتند. در مر

، الگوهای (educational leaders literacy، سواد رهبر آموزشی )(literacy)سواد  هایکلیدواژه

چارچوب سواد رهبری (، educational leadership literacy model)سواد رهبر آموزشی 

                                                           
1. Referene Librarian  
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( Qualitative)کیفی  واژۀ همراه با (educational leadership literacy framework) آموزشی

لعاتی علوم تربیتی، جستجو شدند. سپس جستجو محدودتر شد و واژۀ شایستگی مطا در حوزۀ

های مورد جستجو اضافه نیز به عبارت (educational leadership competency) رهبرآموزشی

زمانی  های ورد ثبت شدند. در بازدههایی در قالب فایل. نتایج حاصل از جستجوها در جدولشد

ت ماهی 1کلیدیمورد پایگاه اطالعاتی و  مجلۀ 21، تاکنون  2000تاکنون در منابع خارجی و  2005

و با  هاآنمند و دستی مدیریت آموزشی، شناسایی شده و طی جستجوی نظام رهبری در حوزۀ

حاضر همخوانی  رهای مطالعۀمقاله که با معیا 123بررسی عنوان، چکیده و کلمات کلیدی، تعداد 

بی اارزی ۀتر، وارد مرحلهای دقیقانجام بررسی برایداشتند، انتخاب شد و متن کامل این مقاالت، 

ز ا یاتازه فیتعر ۀارائ جستجو، همزمان با یزمان ۀآغاز بازد ۀحاضر، نقط مطالعۀ در. شدکیفیت 

در  یاست که جهش بزرگ یتحت عنوان  سواد اطالعات 1974در  یسواد توسط پاول زورکفسک

 ۀزتمرکز مقاالت درحو یفراوان کهییاما از آنجا کرد جادیا تیو ترب میتعل ۀنگاه به سواد در حوز

زمان در  نیااست،  2000بعد از  یو منابع داخل 2005بعد از  یدر منابع خارج یآموزش یررهب

های ها را، تمامی پژوهشمنابع گردآوری دادهفرایند مطالعه،  در ادامۀ ذکر شده است. مطالعه

 سواد رهبری چارچوب ۀبحث برای تهی مورد ۀشده درزمین انجام های ترکیبی یا پژوهش و کیفی

برای را به خود اختصاص داده است که شدن این مبحث آموزشی مدیران مدارس از زمان مطرح

های مند و جامع پژوهشسنجی و جستجوی نظامهای مرسوم در علمانتخاب منابع، از روش

یریت )مد داخلیین منظور ابتدا معتبرترین مجالت ه ا. به استشد شده در این حوزه استفاده انجام

های رهبری و ، پژوهشهاآنع انسانی، مدیریت برآموزش سازممناب توسعۀ ه، آموزش درمدرس

که به لحاظ کمیت  (…,Elsivier, Prequest, Sceiencedirect) مدیریت آموزشی و...( و خارجی

المللی بین ۀدارند و توسط متخصصان برجست سواد رهبری آموزشیو کیفیت بیشترین تمرکز را بر 

رهبری آموزشی مورد تأیید قرار گرفتند، انتخاب  2عنوان مجالت اساسیی آموزشی بهرهبر ۀدر حوز

ن، چکیده شده در این مجالت در طول این مدت، در عنوا. سپس تمامی مقاالت اصلی چاپ3شدند

 سواد رهبری آموزشی ۀهای مرتبط با حوزتا تمامی پژوهش جستجوو شدند و کلمات کلیدی

مینان از جستجوی جامع در این مجالت و از دست ندادن هیچ پژوهشی، اط برایند. واستخراج ش

                                                           
1. Science & Education, Journal of Science Teacher Education,  Journal of Research in Science Teaching, International Journal of 

Science Education, Science Education 

2. Core Journals 

3. Science & Education, Journal of Science Teacher Education, Journal of Research in Science Teaching, International Journal of Science 

Education, Science Education 
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های مجله از طریق پایگاه 2مجله و جستجوی آنالین 1جستجوی دستی ۀجستجو به هر دو شیو

ت ترین فهرست مقاالند تا جامعدنتایج مقایسه ش. سپس معتبر انجام گرفت 4و اطالعاتی 3استنادی

از میان مقاالت  ،5گیری شدتگیری هدفمند و روش نمونهرد نمونه. با استفاده از رویکشودتهیه 

عنوان حاضر، به مطالعۀکیفی مرتبط با اهداف  ترکیبی وهای مرتبط، تمامی پژوهش

های منظور گردآوری دادهدر فراترکیب حاضر، به .شدندکنندگان بخش فراترکیب انتخاب مشارکت

اسناد مربوطه و تحلیل رهبری آموزشی، از مطالعه  سواد تدوین چارچوب برایمورداستفاده 

  شده است.)مقاالت مرتبط( استفاده 

بعد از جستجو و انتخاب منابع مورد نظر، فرایند پژوهش با ارزیابی  ؛: ارزیابی کیفیتمرحلۀ سوم

. ارزیابِی یافتها ادامه ای بین گزارشهر گزارش به صورت مجزا و سپس با ارزیابی مقایسه

هر گزارش تا آشنایی کامل با محتوا، نقاط قوت و ضعِف  ۀبارها، با خواندن چندینگزارش 6تکبهتک

ها، به محقق بین گزارش 7شود. ارزیابی تطبیقیِهای هدف انجام میشناسی و شناسایی یافتهروش

یی کند، اطالعات از های یکسان یا مشابه را شناسابا نمونه یهایدهد که گزارشاین امکان را می

 ز شودها متمرکسازی و نمایش یافتهو بر خالصه کندمورد غفلت قرار گرفته را تعیین  ۀدست رفت

(Ludvigsen, Hall, Meyer, Fegran, Aagaard & Uhrenfeldt, 2016; Sandelowski (& 

Barroso's, 2007  . 

ی بندو دسته هاآنتک تک  مطالعۀ شد که بامقاله بررسی  600مجموع بیش از  در این مقاله در

ز پس ا ونظران قرارداده ارزیابی کیفیت در اختیار صاحب مقاله انتخاب و برای روند 123 ،مقاالت

. مقاله هایی از فرایند تجزیه و تحلیل شدمقاله برای تجزیه و تحلیل انتخاب  42تعداد  ،بررسی

 که: کنار گذاشته شدند

    د رهبری آموزشی( تناسب کافی حاضر )یعنی سوا موضوع مقالۀها با آنموضوع یا محتوای

 نداشت.

                                                           
1. Hand searching 

2. Online searching 

3. Scopus 

4. Springer, Taylor & Francis, wiley online 

5. Intensity 

6. Individual appraisal 

7. Comparative appraisal 

https://journals.sagepub.com/action/doSearch?target=default&ContribAuthorStored=Ludvigsen%2C+Mette+S
https://journals.sagepub.com/action/doSearch?target=default&ContribAuthorStored=Hall%2C+Elisabeth+O+C
https://journals.sagepub.com/action/doSearch?target=default&ContribAuthorStored=Meyer%2C+Gabriele
https://journals.sagepub.com/action/doSearch?target=default&ContribAuthorStored=Fegran%2C+Liv
https://journals.sagepub.com/action/doSearch?target=default&ContribAuthorStored=Aagaard%2C+Hanne
https://journals.sagepub.com/action/doSearch?target=default&ContribAuthorStored=Uhrenfeldt%2C+Lisbeth
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1049732315576493
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1049732315576493
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  های کیفی )از جمله فراترکیب( با با روش تحقیق کمی انجام شده بودند. از آنجا که پژوهش

شوند، مطابق نظر برخی یا تبیین انجام می 2های کمی با هدف توضیحو پژوهش 1هدف کشف

های مورد بازنگری مقاله Sandelowski & Barroso (2007)متخصصانِ فراترکیب از جمله 

در فراترکیب باید با روش تحقیق کیفی )و یا ترکیبی برای استفاده از بخش کیفی آن( انجام 

 شده باشد.

 های، به سودمندی هیچ یک از مؤلفههاآنگیری ها یا بحث و نتیجههایی که در یافتهمقاله 

 رشی یا توانایی رهبران آموزشی نپرداخته باشند. ، دانشی، مهارتی، نگشایستگی

ها و نکات اساااساای مطرح شااده در ها، تفاوتارزیابی تطبیقی، بر اساااس شااباهت ۀدر مرحل

ای از دیگر، فهرساات اولیه ۀمقال 81ها، ارزیابی نهایی مقاالت انجام شااد و پس از حذف پژوهش

 مقاله رسید. 42 تا در نهایت به شدمقاالت مشمول فراترکیب تهیه 

شود، گر با آن روبرو میترین مشکلی که فراترکیبپیچیده ها؛مرحلۀ چهارم: تجزیه وتحلیل داده

های هر مطالعه است. هدف یافته ۀهای مورد استفاده برای مقایستوسعه و تعامل با تکنیک

ول ها حورات و دیگر ایدهها در زبان، مفاهیم، تصها و تفاوتفراترکیِب کیفی، کشف تمام شباهت

ت سمدر ق هایافتهیابی اعتبار: مرحلۀ ششمپنجم: ترکیب یافته ها و  مرحلۀ مورد نظر است. ۀتجرب

 اند.های پژوهش توضیح داده شدهیافته
 

  

                                                           
1. Explore  

2. Explain 
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 پژوهش هاییافته

در پژوهش های سواد رهبری آموزشی: نویسی در پژوهشبندی و فراچکیدهها، دستهاستخراج داده

مورد نیاز هر مقاله )شامل  اطالعات اولیۀها، یک جدول توصیفی از استخراج داده ۀاضر و در مرحلح

قاله به سواد پژوهش، رویکرد م ۀشناسی مقاله، نمونکد مقاله، نام نویسندگان، سال چاپ، روش

های اصلی سواد رهبری آموزشی شامل سواد رهبری آموزشی، مؤلفه رهبری آموزشی، زمینۀ

مضامین سازمان دهنده و پایه و  های فرعی سواد رهبری آموزشی شاملمؤلفه مون فراگیر؛مض

 اصلی مقاله( تهیه شد.  ۀنتیج ۀاید

 هااستخراج شده از مقاله های اولیۀنمونۀ جدول توصیفی داده .1جدول 

کد
 

مقاله
ن 

شگرا
پژوه

 

سال
 

ش
ح پژوه

طر
ت کننده  

شارک
م

 

 ایدۀ

اصلی 

 مقاله

مضمون 

 فراگیر

امین مض

 دهندهسازمان
 مضامین پایه

4 

ی،
شبان

 
ی،
خورشید

 
ی و

ی و فتح
عباس

 
اجارگاه

 

1397
ی 

ترکیب
 

30
صان د

ص
نفر از متخ

ی با سابقۀ
ی و خبرگان آموزش

انشگاه
 

س
ت مدار

مدیری
 

ا
رائۀ
 

س
ی مدیران مدار

ی برا
ب شایستگ

چارچو
 

 هایشایستگی

ذهنی بینشی، 

شایستگی 

، درون فردی

 هایشایستگی

بین فردی، 

 هایتگیشایس

اخالقی، 

 هایشایستگی

عملکردی، 

 هایشایستگی

 .رهبری

های مهارت

ادراکی، مهارت 

گیری، تصمیم

های ویژگی

شخصیتی، رفتار 

ای، حرفه

کارگروهی، 

های مهارت

طی، اخالق ارتبا

ای، ارزشی، حرفه

مدیریت منابع 

انسانی، مدیریت 

اجرایی، دانش و 

مهارت، 

سازی و استاندارد

 .مدیریت

ستراتژیک، تفکر ر اتفک

و تفکر  مسألهتحلیلی؛ حل 

خالق؛ اعتماد به نفس، 

پذیری و مسؤولیت

پاسخگویی؛ صداقت، درستی، 

جویی، حسن شهرت و کمال

اعتبار؛ همکاری، همدلی و 

سازی؛ ارتباط مؤثر و تیم

ها؛ سازی؛ اخالقی؛ ارزششبکه

های انگیزشی، آموزش مهارت

ریزی، و توسعۀ افراد؛ برنامه

گرایی؛ ندهی و نتیجهسازما

ای دانش عمومی، دانش حرفه

، ای؛ بهبودو مهارت حرفه

 .تغییر، اقتدار و نفوذ

بندی حاصل شده است. با تکنیک دسته (2) های اولیه، جدولپس از شناسایی و استخراج داده

سواد "ترین سؤال مطالعه است یعنی در پی آمده است در پاسخ به محوریتوضیحات و جداولی که 
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الزم به ذکر است که به دلیل محدودیت صفحات،  "بری آموزشی مدیران مدارس چیست؟ره

  (2)و در جدول  آمده است (3)مضامین کامل استخراح شده سوادهای رهبری آموزشی در جدول 

 تنها به ذکر منابع در سواد پرداخته شده است.

 منابع سواد . 2جدول 

 مؤلفۀ

 اصلی
 منابع نمونۀ

سواد  

 طالعاتیا

(Bonyadi et al, 2019)  ،  (Godarzi & soltani, 2018)  ، (Ebrahimpour et al, 

2018) (Akinbode & Al Shuhumi, 2018)   ، (leadership in South African 

secondary schools, 2015)  ، (Mahoney& Khwaja, 2016)  ، (Akbaba-Altun, S. 

&Gurer, M. D. ,2008)   ، Yorulmaz & Can, 2016)  ،(Anderson & 

Dexter,2005) ؛   (Chang, Chin & Hsu,2008)  ،(Mbangwa Mafuwane, 2011)  

سواد 

 ارتباطی

;(Bonyadi et al, 2019) (Godarzi & soltani, 2018 )  ،( Najafi et al, 2013)   ،

;(Farahbakhsh, et al, 2017) (Asheghi, Ghahramani & Ghourchian, 2017)   ،

(Ekrami & Hoshyar, 2017) ،(Shiri& Rezaeikhah, 2016) ;(Abdollaahi, 

2015) (Carbaugh & Marzano, 2018) (Allen, 2009) (Middlebrook, Olsen & 

Kowalski, 2010) ،;(Rehman et al, 2019)  (Yaslioglu & SelenayErden, 2018) 

)Men, 2014) ؛( ;(Yanfei & Yangliu, 2018)  ;(Balyer, 2012) (Stewart-Banks, 

Kuofie, Hakim, & Branch, 2015)   ، (Liu & Chan, 2018)   ، (Bektas,2016)   ،

(Stringer, 2013) ،(Lake, Ricco & Whipps, 2016) (Brumley, 2010); (Geleta 

& Amsale, 2016). 

سواد 

 رهبری

(Javanak et al, 2017)  ،(Abbaspour, Emamimeybodi & Rahimian, 2019) ، 

(Bonyadi et al, 2019) (Godarzi & soltani, 2018   ،( (Tahmasebi & 

hamidizadeh, 2018)   ، (Mard, Zaynabadi, Abdollahi & Arasteh, 2018)  ،

;(Farahbakhsh et al, 2017) (Asheghi et al, 2017) ،;(Abdollaahi, 2015) (Jaco, 

2015) ،(Verbeke, 2014  ( (lyng, 2013)،(Heck & Hallinger, 2009)   ،

(Sergiovanni, 2014)   ، (Abdullah & Kassim, 2011)   ؛ (DeMatthews, 2014) 

  (Mulford, 2013)،  (Brumley, 2010) (Rehman et al, 2019) (Mestry, 2017)؛ 

 سواد

 اخالقی

(Abbaspour et al, 2019)، (Bonyadi et al, 2019) (Shabani, Khorshidi, 

(Abbasi & Fathi Vajargah, 2018)،;(Farahbakhsh et al, 2017)   ، (Shams 

Morkani, Khorasani& Abbasi Kesani, 2014) ،(Asheghi, et al, 2017) ،(Shiri 

& Rezaeikhah, 2016) ،(Farzaneh et al, 2015  ( (Arefnezahd, 2017)   ،  

;(Akinbode & Al Shuhumi, 2018) ;(Bush, 2013) ، (Rehman et al, 2019) 

;(Lake et al, 2016) (Brumley, 2010) (Najafi et al, 2016)  

سواد 

 شخصیتی

(Abbaspour et al, 2019)  ، ;(Farzaneh et al, 2015) Bonyadi et al, 2019)   ،

(Ekrami & Hoshyar, 2017)  ، (Yaslioglu & SelenayErden, 2018)   ، (Kars & 

Inandi, 2018)  ،(Stewart-Banks et al, 2015)  ، (Bektas, 2016)  ، (McCray& 

Beachum, 2014)  ،(Lake et al, 2016). 
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 سواد

 اعتقادی

;(Farzaneh et al, 2015) ;(Farahbakhsh et al, 2017) (Noradsedigh, 

Navehebrahim, Arasteh & Zeinabadi,2017)   ، (Shiri & Rezaeikhah, 2016)  ، 

(Asgari, Nikoukar, Safari & Gholami, 2015)  ،  (Irani, Alvani, Jandaghi & 

Zarei, 2015)   ، (Huyghe & Knockaert, 2015)  (Webb, Darling & Alvey, 

2014)   ، ;(Geleta & Amsale, 2016)  (Mulford, 2013) 

 سواد

 ایحرفه

(Najafi et al, 2013) ;(Bonyadi et al, 2019) ) Godarzi & soltani, 2018)   ،

(Shabani et al, 2018) ،(Tahmasebi & hamidizadeh, 2018)  ، (Panahi, 

Pourkarimi & Ramezan, 2018)   ، ;(Farahbakhsh et al, 2017) (Asheghi et al, 

2017) ،(Noradsedigh et al, 2017) ،;(Farzaneh et al, 2015) ،;(Ekrami & 

Hoshyar, 2017) (Zeinabadi & Namaki, 2016) (Shiri & Rezaeikhah, 2016) 

 ،(Najafi, Khaleqkhah& Talebi, 2016)  ، (Irani et al, 2015) ،(Carbaugh & 

Marzano, 2018) ، ;(Verbeke, 2014) (Sergiovanni, 2014) (Bush & 

Middlewood, 2013); (Bush, 2013)  ؛(Mahlangu, 2014) ) ؛ Mestry, 2017) ؛

;(Tucker Codding, 2002)  ;(Rehman et al, 2019) (Waheed & Bin Megat 

Daud, 2018) ،;(Yemini Addi-Raccah & Katarivas,  2015)   ;(Xia, 2012) 

(Donkor & Zhou, 2019)   ، ;(Zheng, 2012) ;(Liu & Chan, 2018)  (Bektas, 

2016) ،(Plaatjies, 2019) (Osborne-Lampkin, Folsom& Herrington, 2015) ، 

(Brumley, 2010)   ،(Mbangwa & Mafuwane, 2011) 

 سواد

 اقتصادی

(Abbaspour et al, 2019)  ، (Godarzi & soltani, 2018  ( ;(Ekrami & Hoshyar, 

2017)   (Carbaugh & Marzano, 2018)،;(Farzaneh et al, 2015) ;(Verbeke, 

2014) (Sergiovanni, 2014) ،(Allen, 2009) (Xia, 2012) (Donkor& Zhou, 

2019)  ، ;(Zheng, 2012) 

 سواد

 دیجیتال

Bonyadi et al, 2019) (Godarzi & soltani, 2018) ) ، Najafi et al, 2013); 

(Farzaneh et al, 2015) (Noradsedigh et al, 2017) ،(Shiri & Rezaeikhah, 

2016) ،(Najafi et al, 2016) ، ;(Ebrahimpour et al, 2017) ;(Verbeke, 2014  (  ; 

(Stewart-Banks et al, 2015) ،;(McGoldrick et al, 2015) (Prior , Mazanov, 

Meacheam, Heaslip & Hanson, 2016) 

 سواد

 سالمت

Bonyadi et al, 2019); (Tahmasebi & hamidizadeh, 2018)   ، ;(Ekrami & 

Hoshyar, 2017)   (Abrams, Kurtz-Rossi, Riffenburgh & Savage, 2014)  ،

(Brega, Barnard, Mabachi, Weiss, DeWalt, Brach, Cifuentes, Albright, 

West, 2015)   ، (Videto & Dake, 2019) 

 سواد

 اجتماعی

(Bonyadi et al, 2019) )  Najafi et al, 2013)   (Tahmasebi & hamidizadeh, 

2018)  ، (Ekrami & Hoshyar, 2017)  (Zareei Matin, Rahmati, Moosavi& 

Vedadi,2014)  ، ( Ebrahimzadeh, Nazem, 2018)   ، (lyng, 2013) ،(Akinbode & 

Al Shuhumi, 2018)  (Allen, 2009)   (Gunter, 2001)   ، ;(Bush, 2013)  

Mahlangu, 2014) ؛   (Mestry, 2017)  Rehman et);  (Tucker Codding, 2002); ؛

al, 2019) (Yaslioglu & SelenayErden, 2018) ;(Liu & Chan, 2018)  (Huyghe 

& Knockaert, 2015) (Bektas, 2016) ، (Mulford, 2013) 

 سواد

 المللیبین

(Godarzi & soltani, 2018  ،( (Tahmasebi & hamidizadeh, 2018)   ، ;(Farzaneh 

et al, 2015)   (Noradsedigh et al, 2017) ،(Tichnor-Wagner, 2019)   ، (Hakan 

Karatas, 2019)   ، ;(Akinbode & Al Shuhumi, 2018)   (Webb et al, 2014) 

سواد 

 اداری

(Bonyadi et al, 2019); (Godarzi & soltani, 2018 (Panahi et al, 2018) ،

(Asheghi et al, 2017)  ، ;(Farzaneh et al, 2015);(Ekrami & ; Hoshyar, 2017) 

(Irani et al, 2015) ،(Sergiovanni, 2014) (leadership in South African 

secondary schools, 2015)  ، (Botha, 2013) ،(Brumley,2010)   
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 سواد

 تفکر

(Abbaspour et al, 2019) ،(Bonyadi et al, 2019) (Godarzi & soltani, 2018)   ،

;(Farzaneh et al, 2015); (Najafi et al, 2016) ، ;(DeMatthews, 2014) 

;(Rehman et al, 2019 ) ( Balyer, 2012) (Miner, 2015) ؛   (Winkler, 2010) ،

(Lake et al, 2016) 

 سواد

ارزشی    

 نگرشی و

(Farzaneh et al, 2015) (Hakan Karatas, 2019)   ، (Bonyadi et al, 2019) 

(Shabani et al, 2018) ،(Asheghi et al, 2017) ،(lyng, 2013) ، (Waheed & Bin 

Megat Daud, 2018) ، ;(Yemini et al, 2015) ;(Rehman et al, 2019) ;(Fiaz , 

Qin, Ikram & Saqib, 2017) (Zareen, Razzaq & Mujtaba, 2015)   ، ;(Huyghe 

& Knockaert, 2015)  (Lake et al, 2016) ;(Plaatjies, 2019)   ، (Webb et al, 

2014) ،(Geleta & Amsale, 2016)  

 سواد

 فرهنگی

Bonyadi et al, 2019)); (Godarzi & soltani, 2018) ،Men, 2014)) ; 
;(Akinbode & Al Shuhumi, 2018)   ;(Grant et al, 2010) ;(Naidoo& 

Petersen, 2015)  ;(Yemini et al, 2015) ;(Rehman et al, 2019) ;(Liu & 

Chan, 2018)  (leadership in South African secondary schools, 2015)  ، 

;(Chin, 2009) ;(Chuang, 2013) (Webb et al, 2014) ،(Geleta & Amsale, 

2016) 

سواد 

 آکادمیک

(Abbaspour et al, 2019) ،(Najafi et al, 2013) (Tahmasebi & hamidizadeh, 

2018)   (Men, 2014) (Asheghi, et al, 2017) ،(Noradsedigh et al, 2017) ،

(Carbaugh& Marzano, 2018) ،;(Verbeke, 2014) (Stewart-Banks et al, 

2015) ، ;(Zheng,  2012) ;(Liu & Chan, 2018)  (Plaatjies, 2019) 

 سواد

 حقوقی
(Bonyadi et al, 2019) ) Najafi et al, 2013)   (Carbaugh& Marzano, 2018)، 

 سواد

 پژوهشی

(Bonyadi et al, 2019); (Shabani et al, 2018) ،;(Farzaneh et al, 2015) (Panahi 

et al, 2018) ،(Asheghi et al, 2017) ،(Noradsedigh et al, 2017)  ،  (leadership 

in South African secondary schools, 2015) )  ، Cohen, 2011) 

 سواد

 هنری
(Godarzi & soltani, 2018) ،;(Farahbakhsh et al, 2017) (Webb et al, 2014) 

 س ازاست، پهای کیفی راترکیب، فراتحلیل دادهازآنجاییکه ف ها:مرحلۀ پنجم ترکیب یافته

 فی درهای کینتایج پژوهش های ترکیبی وبخش کیفی پژوهش نتایج حاصل در ،درمنابعجستجو 

مقاالت انتخاب شده نتایج آن  مطالعۀ ازپس  . برای این منظور ابتداشدند این بخش استفاده

، اصلی مؤلفۀمجری، سال، نوع پژوهش،  نعناوی هایی باراج ودرقالب جدولی که دارای ستوناستخ

 تجمیع نظرات آماده شوند. در برای مرحلۀ بندی شدندتاهای جزئی طبقهمؤلفههای فرعی ومؤلفه

 رهبری چارچوب استخراج شده براساس نظرات پژوهشگران درخصوص سواد زیر نظرات تجمیعی و

 .شودآموزشی درمدارس مالحظه می
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 ری آموزشیتجمیع سوادهای رهب .3جدول 

د 
وا

س
ی 

عات
ال

اط
 

، های الزم برای ارزشیابی نقادانهمهارت کسب ،های مطرح شدهافکار و ایده ،توان بررسی و نقد علمی آثار

 .قضاوت، فهم، یافتن، ارزیابی و به کارگیری اطالعات تحلیلی، یهامهارت

ی
اط

تب
 ار

اد
سو

 

اده از استف  ،گذاریتأثیرنفوذ و  ،مؤثرناسب و ایجاد روابط م ،توانایی برقراری ارتباط شفاهی و نوشتاری

 ،خرد جمعی و مشارکت جویی ،اهل مشورت ،و نهادها آموزاندانش ،اولیا، معلمان ۀجانبمشارکت همه

 و دوستانه روابط انسانی، روابط هایمهارتکارگروهی، ارتباط با خانواده،  ،سازیکار گروهی و تیم ۀروحی

رجوع،  ارباب با مناسب همکاران، برخورد نظرات و ها، توجه به خواستهوزانآمدانش همکاران و با صمیمی

حوزه و همکار، مهارت گوش دادن، توان و غیرکالمی، تعامل با مدیران هم زبان بدن، ارتباط کالمی

 ارتباط با افراد جامعه.

ی
بر

ره
د 

وا
س

 
ی

زش
مو

آ
 

 تصمیم گیری انسانی، منابع عملکردی، مشارکتی، راهبردی، مدیریت ،مدیریت و رهبری آموزشی

متقاعدسازی و نفوذ بر  گری،گر، مربیهدایت توانمندسازی، تیم سازی، ادارکی، مهارت ، راهبردی

 اب آینده از مطلوب تصویری و اندازچشم بخشی، حل تضادها و تعارضات، ترسیمالهام انگیزه و ،دیگران

 و هامأموریت ، تعیینآموزاندانشم و تربیت با تمرکز بر تعلی کارکنان و معلمان مشارکت و همکاری

 لمان،مع ضعف و قوت نقاط شناسایی ،معلمان تدریس کیفیت پیگیری و بررسی ،مشخص و روشن اهداف

 ابیارزی و مدرسه در آموزش کیفیت بر کنترل و نظارت ،هاضعف بین بردن از و هاقوت تقویت و کارکنان

 هب کمک و حمایت ،مدرسه در یادگیری و آموزش کیفیت ارتقای به آموزشی، توجهو برنامۀ  درسی برنامۀ

محور به رویکرد برنامه ،آموزاندانش برای آموزشی محیط بهترین کردن فراهم ،امرآموزش در معلمان

پایش، مدیریت مدیران  ارزشیابی/ اجرا/ برنامه ریزی/ طراحی/ آموزش، مدیریت آموزش/ نیازسنجی/

 .مدرسه، تعیین منابع استراتژیک ین کارکنان، ایجاد برنامۀ ویژۀهبری در بفرادست، توزیع ر
ی

الق
اخ

د 
وا

س
 

، امیدوار شجاعت، درستکار، باصداقت و وفادار، رو،گشاده صدر، سعۀ پرهیزکار، دار،امانت و رازدار

ای، خوش اخالق، ، اخالق حرفهمحیط مساعد برای رشد فضائل اخالقی کنندۀایجاد  ،بلندهمت

 از پرهیز داری،امانت مداری،جویی، ارزشی، اجتناب از تعصبات جنسیتی،کمالکار ، وجدانمحورعدالت

 غروراندیشی، ممثبت راستگویی، انگیزه، داشتن المال،حفظ بیت تدبیر، حسن تقوا، تعهد، خواری،رانت

سازمانی، تعهد و ها و قوانین به سازمان، پایبندی به مرامنامه نبودن، انصاف، صبور بودن، مهربان، تعهد

 .پذیری درقبال امور محولهمسؤولیت

ی
یت

ص
خ

 ش
اد

سو
 

 بودن، نمونه و الگو دیگران، اعتماد خویشتن، جلب مدیریت دیگران، به کمک و همدلی خودآگاهی،

ر اندیش، قاطعیت دژرف پذیری،ریسک شناسی،شخصیت، وظیفه قبلی، ثبات مشاغل در موفق عملکرد

 ،پذیری نسبت به خدامسؤولیت ،کار گروهی ۀروحی، گزاریخدمت ۀروحیی، گرایگیری، شایستهتصمیم

توانایی ، های بعدیو نسلنسبت به آینده  مسؤولیتاحساس  ،دعوت به خیر ،جامعه و طبیعت ،خود

اره و و توان اد (کنترلی )خود بر خود ، تسلطجوییقناعت و صرفه ،زیستیساده ۀروحی ،یادگیری مستقل

 وریجسمی، سخن -توانایی فیزیکی ،انگیختگیمثبت و خود ۀدارا بودن خودپندار، صیمدیریت امور شخ

 خویش، استعداد شغلی و ایحرفه یهامهارت بهبود برای مستمر تالش مندی،قانون تفهیم، قدرت و

 و عاطفی جسمی، سالمت پذیری، پوشش و آراستگی ظاهری،مدیریت، انعطاف کار به مدیریت، عالقه

 .آفرینارزش روابط فامیلی، ضوابط و ناب ازاجت روانی،
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ی
اد

تق
اع

د 
وا

س
 

 اعتقادی، باورهای دینی و اعتقادات مذهبی، دینی، بینش واصول هاارزش به اقدام به خودارزیابی، پایبند

آرامش  گرایی،آخرت اخالص، خدامحور، ،مؤمن شاکر و ایثارگر، گرا،عزت صالح، انقالبی، تقوا، توکل،

 غرور، از دوری پرهیزازخودخواهی، خودسازی، مواسات تعهد، توکل، ورع، ،(عج)عصر امام به اعتقاد قلبی،

 .اسراف از پرهیز المال،بیت در مصرف عدالت مقام، بر مدیر اثرگذاری

ی
ه ا

رف
 ح

اد
سو

 

شناخت کلی از وضعیت  ،داریو کالس مهارت تدریس مهارت نظارت سنجش و ارزیابی عملکرد کارکنان،

ی، شناسمخاطب مستمر، مطلب، نویسندگی، ارزیابی ارائۀ توانایی ،و معلمان و اولیای مدرسه نآموزادانش

یابی، قدرت بیان و سخنوری، توانایی درک گری، شناخت مسائل، قابلیت راه حلمهارت تسهیل

پرسنل(،  و آموزدانش )معلم، رشددهندگی مهارت معلمی، ۀتجرب ها،خاص، مدیریت جلسه آموزاندانش

 هایموفقیت و هاتوانایی ، معرفیآموزاندانش مشارکت ۀتوسع پرورشی، و برنامهفوق هایفعالیت مدیریت

استقالل فکری،  گی،خبر شناسی،شایسته، موقعیت مشاور تحصیلی، جذب همکاران برتر ومدرسه، 

ف نیازها و ها و کشارزیابی نیاز :ای مانندو مهارت مشاوره شخیص مسائل آموزشیناپذیری، تخستگی

، همکاران و افرادی که به ، اولیاآموزاندانشای ، نظارت بر ساختمان، توسعۀ حرفهبازخورد ۀمشاهده و ارائ

 .نوعی با رهبری در تعامل هستند

ی
اد

ص
قت

د ا
وا

س
 

فیزیکی، آشنایی با قانون  مالی، تجهیزاتی و منابع مالی، کارآفرین، مدیریت مدیریت و مقررات و قوانین

توانایی دریافت  ریزی،مهارت بودجهبندی، ابرسی، دانش مدیریت مالی و بودجهآشنایی با حس مالیات،

 .های مالیجذب سرمایه و کمک های خارجی مانند:مشارکت

ال
یت

ج
دی

د 
وا

س
 

های تفاده و مدیریت سامانهآشنایی و مهارت در اس، های فناوری ارتباطی و اطالعاتیرت در حوزهمها

ی ضروری زندگی در هامهارتدارا بودن  ،یاهنامفاهیم پایه و اساسی فناوری و سواد رای آشنایی با ،مرتبط

 ارزیابی و های دسترسیشیوه با آشنایی ها،رسانه انواع شناخت و ، درکمبتنی بر فناوری ۀیک جامع

جتماعی؛ ا تحلیل و تجزیه توانایی اصلی، غیر و اصلی اطالعاتی تفکیک منابع توانایی و شناخت ها،رسانه

-یفرهنگ ،عمومی ،فرهنگی، شناخت شبکه هایرسانه انواع با کامل رسانه، آشنایی اقتصادی و سیاسی

زش )آمو های نوین ارتباطی در تدریسانی وب، آشنایی با کاربرد فناوریجه اجتماعی، آشنایی با شبکۀ

 های شغلی، سبک و سنگینلیتافزارهای مرتبط با فعال آمار، مسلط به نرمافزار تحلیالکترونیک(، نرم

 .کردن و استخراج اطالعات ناب

ت
الم

 س
اد

سو
 

قش باور به ن ،گرایش به ورزش و تربیت بدنیۀ ایجاد و تقویت روحی ،های مناسب و پایهآشنایی با ورزش

 تقویت، سالمت جسمی تأمینپرورش قوای بدنی و  ...،افسردگی و ،اعتیاد ،ورزش در پیشگیری از جرم

آگاهی از اصول و  ،ترویج الگوپذیری از منش ورزشکاران و پهلوانان نامی ایران، و روانی قوای جسمی

ای،  شناخت کسب و ترویج عادات صحیح تغذیه (، فردی و جمعی ) ضوابط و مقررات بهداشتی

 .سالمت مدیریت ،آموزاندانش)جسمی(  های فیزیولوژیکویژگی
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ی
اع

تم
اج

د 
وا

س
 

دوست و طنو ،ستیزظلم ،جوگرا و حقیقتواقع ،یت حقوق دیگرانرعا ،دوری از تبعیض و تعصب

وع آشنایی با تن ،اجتماعی ۀمسائل و مشکالت موجود در عرص ۀآشنایی و اندیشیدن دربار ،طلباستقالل

اطی ی ارتبهامهارتو زندگی،  ، احترام به افراد، قابلیت ایجاد توازن بین کارزندگی ۀزیستی محل و منطق

برتر،  مدارس کارۀ شیو با ، آشناییی اجتماعی، مردمی بودن و تعامالت اجتماعیهاتمهارعمومی، 

فرهنگی مدرسه و  شناسایی محیط جغرافیایی، اعتقادی، سیاسی، ارزشی و محیطی، جذابیت ارتقای

و همکاران در قالب  آموزاندانشو  یاهای نوین برای مدیریت مدرسه، سهیم کردن اولاستفاده از شیوه

 .حمایتی بکۀیک ش

د 
وا

س
 

ن
بی

ی
لل

لم
ا

 

شناسی، مهارت گفتاری، مهارت شنیداری، مهارت خواندن، مهارت نوشتن، ی زبانهامهارتدوم،  زبان

های تعالی سازمانی، ارتباط با سازمان المللیبینانگلیسی، آگاهی از استانداردهای )ایزوها(  زبان به تسلط

ری جهانی و درسی و آموزشی مشتمل بر یادگی گذر از برنامۀبرای  آموزاندانش، حمایت از المللیبین

ای مبتنی بر ای شغلی در راستای دهکدۀ جهانی و خودتوسعهی حرفههامهارت آماده سازی برای توسعۀ

 .رهبری جهانی، استقبال از تنوع و ارتباطات جهانی، احترام به تنوع، حقوق بشر

ی
دار

د ا
وا

س
 

 جلسات، تسلط به ، شناخت سیستم اداری، حضور درهاها و توانمندیفیتتوانایی استفاده از حداکثر ظر

های های سازمانی، آشنایی با سازمانبر شرح وظایف، آشنایی با فرایند ها، آگاهی کاملنامهقوانین و آیین

آموزشی، شناخت شرح شغل کارکنان، مهارت در مکاتبات اداری، آشنایی با ساختار؛ اهداف؛ سازوکارها و 

 .سلسله مراتب ، رعایتباالدستی اسناد شناخت ایندهای سازمان،فر

کر
تف

د 
وا

س
 

یی توانا ،های فردیتالش برای شکوفاسازی خالقیت تفکر، و نوآوری ابتکار و ۀبودن روحی انتقادپذیر، دارا

نه برخورد فعاال محیط و )توانایی تطبیق با هوش عملی یا ، تفکراستراتژیک، تفکرواگرا نشان دادن تفکر

ونگاه کنجکاو و کاوشگر به  )توانایی تولید اندیشه وافکار نو آمدها(، تفکر تحلیلیپیش باحوادث و

 تحلیل تفکر نو، ی، آوردن محصول جدید و آوردن ایدۀهای موجود(، توانایی تفکر سیستمپدیده

 .انتقادی سیستمی، واگرا، راهبردی،
 و 

ی
ش

رز
د ا

وا
س

ی
رش

نگ
 

های ، خلق و هدایت ارزشچارچوب صحیح مصرفها، ها و ارزیابیوترعایت انصاف و عدالت درقضا

ا، نگرش هاستفاده از رهبری مشارکتی بر پایۀ ارزشهای سازمانی، ترک، توانایی تصریح و تثبیت ارزشمش

اهمیت آن، عالقه منابع انسانی و اعتقاد به  رورش؛ نگرش مثبت به آموزش و توسعۀمثبت به آموزش و پ

 .نگری نگرش و سیستمیآن، جامع تولیدی و فرهنگ حاکم بر صنعتی وهای به محیط

ی
نگ

ره
د ف

وا
س

 

در  جوییبهینه از منابع و صرفه ۀفرهنگ استفاد ،سازی و تالش برای کسب مهارت برای کار مولدفرهنگ

برای  مناسب، تالش فرهنگ یک حفظ و مدرسه، ایجاد فرهنگ فرهنگی، شناسایی ، دانشمصرف آن

کارکنان، توجه به  و معلمان برای حمایت کننده کاری محیط یک مدرسه، ایجاد فرهنگ سطح ارتقای

 .فرهنگ یادگیری

ک
می

اد
آک

د 
وا

س
 

زش، آمو در رهبری و مدیریت فنی آموزشی، دانش ریزیرهبری، برنامه هایها، سبکنظریه دانش

لیم بهداشت و تغذیه، تع شناسی رشد و تربیتی، حقوق کودکان، ایمنی،تحصیالت دانشگاهی مرتبط روان

خت نایی با اصول مدیریت، شناشناسی کودکان استثنایی، آشفرزندپروری، آشنایی با علم روان و تربیت،

ه ویژه ریزی بس، دانش روز آموزشی، دانش برنامهنوین تدری فنون به شناسی مدیریت، آشناروان

درسی  رچوب آموزشی، اجرای برنامۀراحی چاهای سازمانی، طریهریزی آموزشی، آشنایی با نظبرنامه

تری ، کسب مدرک دکهای یادگیریآشنا با نظریه یادگیری و تکلیف، داشتن تخصص تدریس، مشارکتی،

 .علمی ۀو یا آخرین درج
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د 
وا

س

ی
وق

حق
 

آشنایی با قوانین و مقررات اجتماعی کشور و ، دیگر کارکنان و آشنایی با شرح وظایف و اختیارات خود

  .ای و استانی و ملیگاهی از قوانین آموزشگاهی، ناحیه، آهانامهآیین، قوانین و آموزش و پرورش

ش
وه

پژ
د 

وا
س

 

جستجو و  ،بررسی ۀدارا بودن روحی ،اتخاذ تصمیمات آگاهانه و منطقی و مبتنی بر تفکر و پژوهش

 یآزمایشگری، مستندساز و منطقی ، تردیدمسألهو رویکردهای مختلف حل  هامهارت ،گریپرسش

 شناس،مسألهها، توانایی برقراری ارتباط بین نظریه و عمل، پایبندی به اصول اخالق پژوهش، پژوهش

 .قطیعت، آشنایی با گزارش نویسی، روش تحقیق عدم تحمل قدرت

د 
وا

س

ی
نر

ه
 

 .هنری هایمهارت هنری، هنری، دانش هایتوانایی

نگر لرویکردک تایج بخش کیفی، ازمنظوراعتباریابی نبه هایافتهیابی اعتبار: مرحلۀ ششم

روایی  استفاده شد. دراین رویکرد، تأییدپذیری واظهارنظر درمورد "روش پیوستگی درهمبه"

شود  مناسب ایجاد طرح ای که سبب شودپیوستههمهای بهپژوهش عبارت است از کاربردمکانیزم

(Cowal, 2002)تباهات پژوهشی صورت موقع اشتشخیص به شناسایی و ۀوسیل. این امر به

 آنان را و گذارندتأثیرنتایج تحقیق  و هابرداده پذیرد، پیش ازآنکه اشتباهات بتوانندمی

براین  است. 1گیریبسندگی درنمونه حاضر مطالعۀ استراتژی تأییدپذیری در ،دارکنندخدشه

موضوع  ۀرادربابیشترین اطالعات ر که بهترین و بود مقاالتی تماماساس، بخش کیفی نمونه شامل 

از تمامی  مقاله، ۀارتباط با نویسندگان اولی حاضر، به جز درمطالعۀ. دادمحقق قرار پژوهش دراختیار

وصیفی(، : ت)نوع اعتباریابی دار مرجعسازی اعتبار ترکیب، شامل: مشورت با کتابفرایندهای بهینه

شورت با متولیان رهبران های فراترکیب )نوع اعتباریابی: نظری(، ممشورت با متخصص پژوهش

نوع ) بازنگر)نوع اعتباریابی: پراگماتیک(، جستجوی مستقل منابع حداقل توسط دو  آموزشی

-)نوع اعتباریابی: توصیفی بازنگردو گزارش حداقل توسط اعتباریابی: توصیفی(، ارزیابی مستقل هر

 تفسیری(، بهره برده شده است.

 گیریتیجهن

، اهشایستگیها، ای که به صالحیتالزم به ذکر است نگاه تازهده باتوجه به مطالب مطرح ش

است در این  شده ،رهبر آموزشیبه مدیران آموزشی، در مقام  توانمندی ها، باورها، ارزش ها و...

ها درقالب یک سواد قابل تفکیک مؤلفهچراکه بسیاری از مقاله مورد توجه قرار گرفته است؛ 

کشور  هایدار فعالیتسکانبیت نسلی که قرار است دو دهه دیگر نیستند. رهبر آموزشی برای تر

مندی، فناوری اطالعات و ارتباطات، بینشاز یک تفکر سیستمی حاصل از استفاده از باشند باید 

                                                           
1. Sufficient In Sampling 
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وردار برخ سواد اطالعاتی ۀعنوان عامل برجست بازیابی و ارزیابی اطالعات به ،یابیتوانایی دست

 Orhan, Kurt, Ozan, Som Vural & Turkan (2014); Yu & Durrington)مطالعات  .باشد

(2006); Akinbode & Al Shuhumi (2018); Levin & Schrum (2013); Stwart-Banks, 

Koufie & Hakim (2015)  آموزشی مهارت  رهبرمؤید این مطلب است. از سوی دیگر یک

 رتباطیسواد ابستر  را در مؤثرارتباط مدیریت مبتنی بر برنامه و حل تعارضات بین فردی و ایجاد 

 Men (2014); Yanfei,Yangliu & Yuهای داشته باشد. نتایج بررسی همکاران باید میان

(2018); Lake, et al, (2016)  دارد ست. دیگر نتیجۀ حاصله بیان میا هم راستا ها مؤلفهبا این

پذیری، مسؤولیتایجاد فرهنگ  بخشی،بخشی و الهامهبران آموزشی حس اعتماد و انگیزهکه ر

 های فردی و تحریک افکار را در بینتدوین بینشی روشن، توجه به تفاوتاعتماد متقابل و احترام، 

اسناد و  رهبر آموزشی است. رهبری آموزشیسواد  کنند و این خود بیانگرایجاد میمعلمان 

 Sanad Tahavol Boniadin Amozesh & Parvaresh (2011) Karas & Inandi هایپژوهش

(2018); Balyer (2012); Orhan et al,  (2014); Yu & Durrington (2006); Yaslioglu 

& Selenay Erden (2018); Naido (2019); Houck & Novak (2017); Grant, Gardner, 

Kajee, Moodley & Somaroo (2010 این مطلب است.  یدمؤ 

خالق، شخصیت و برخورداری از های امؤلفهاز سوادهایی با بایست یک رهبر آموزشی توانمند می

ها، شایستگی فرهنگی و فردی، مهارت مدیریت مبتنی بر برنامه و حل تعارضات بین فردی ارزش

 Lake, et al, (2016); Bush (2003)) هایپژوهشبرخوردار باشد.  اخالقی سواد زیرمجموعۀ در

د تنها پیروان نبای گر مزایای مشروط بین رهبران آموزشی وکنند. از سوی دیاین نکته را تأیید می

 سازی و ایجاد یکبلکه باید برایجاد روابط، شخصیت های بیرونی تعریف شود،براساس پاداش

 شخصیتی سوادمحیط حمایتی برای همکاران اداری و آموزشی متمرکز شودکه خود حاکی از 
ید این مؤ Yaslioglu & Selenay Erden (2018); Lake, et al, (2016))های است. بررسی

ها، اخالقیات و و د را بر بنیاد ارزشهای خوای موفق است که فعالیتنکته است. رهبری آموزشی

.حاکمیت 1ی درقالب سه محور: شایستگی اعتقادی را برای رهبران آموزش کند وباورها بنا می

 های ملیها و ظرفیتقوانین ارزش .3و کرامت ذاتی و اکتسابی انسان .2بینی توحیدی جهان

 Bonyadi,  Fani & Seyedو Bush (2003) که با نظر کشند.به تصویر می اعتقادی سواددرقالب 

Javadin (2019) های متفاوتی برای نقش ایحرفه سوادرهبران آموزشی در قالب  سو است.هم

گیری، ریزی، تصمیمت، برنامهی، سازماندهی، نظارکیزیساختار ف ،یوکنترل منابع انسان تیریمد

 د ونظارت بر رش ییتوانا مدیریت مالی، تعیین اهداف آموزشی، مسائل مربوط به نیروی انسانی،

تمرکز بر ، در مدرسه یریادگیو  یاددهی یندهایبهبود فرا، در آموزشگاه یدرس ۀبرنام ۀارائ

در  ،افراد یتمامۀ توسع و زانآمودانش معلمان با یو تعامل رفتار یریادگیو  سیتدر یهاتیالفع
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 ;Olsen & Kowalski (2010)های ند. این نتیجه با نتایج پژوهشگیررا به خود می هاهیپا یتمام

Lahtero, Ahtiainen & Lang (2019); Tucker & Codding (2002); Bush (2013); 

Mahlangu (2014); Mestry (2017); Rehman, Khan & Waheed (2019); Abdullah & 

Kassim (2011); DeMatthews (2014); Geraki (2014); Stewart-Banks, et al, (2015); 

Liu & Chan (2018); Bush & Middlewood (2013); Hallinger & Heck (2009); 

Southworth (2006); Blasé & Blasé (1999); Youngs & King (2002); Bush & Glover 

(2002); Keefe & Jenkins (2002); Spillane (2006); Segon & O’ Shannassy (2010); 

Chubb (2014); Tingle (2019); Naidoo & Petersen (2015)  در خصوص  راستا است.مه

رهبر آموزشی باید بیان داشت که، سازمان توسعه و همکاری اقتصادی در سال  سواد اقتصادی

  دربارۀ استفاده و مدیریت پول  مؤثرگیری صمیم: توانایی قضاوت آگاهانه و تسواد مالی را

با تکمیل آن سواد مالی را : ترکیبی از آگاهی، دانش، مهارت، گرایش  دانست که در سال می

ی یابی به وضعیت مساعد مالگیری صحیح مالی و سرانجام دستو رفتارهای مالی الزم برای تصمیم

هم سو است. اما سواد  Toghyani & Moradi Basiri (2016)های بررسی با کرد کهفردی بیان 

 سواد توانایی شناسایی، درک، تفسیر، ایجاد ارتباطتنها خواندن، نوشتن وحساب کردن نیست، بلکه 

ها و موضوعات، استفاده از فناوری در مطالب چاپی و نوشته شده در زمینهو محاسبه، استفاده از 

ان رهبر سواد دیجیتالکه ضرورت  استر دیجیتال یادگیری در عص -راستای فرایندهای یاددهی

 ,Unesco (2005:21)ییداین نکته مورد تأ .کندبیش از پیش دوچندان می آموزشی را

Department of Education (2015)  ؛Stwart-Banks et al, (2015); Orhan, et al (2014); 

Yu & Durrington (2006); Mcoldrick,Watts & Economou (2015); Prior et al, 

رهبران آموزشی را توانایی رهبران  سواد سالمتدیگر بیانگر آن است که  نتیجۀ .است (2016)

 رد این اطالعاتدرک خدمات سالمت به همراه شایستگی درکارب و یابی، تفسیرآموزشی در دست

و  د بخشندبهبو آموزاندانشی سالمت را در هامهارتادگیری مفاهیم ه یای کو خدمات، به شیوه

 خطرهای و حوادث از پیشگیری و بدنیتربیت مدرسه، محیط و بهداشت فردی سالمتی، به توجه

-Ahmadi, Mehr با نتایج . این موضوع کندمی تهدید را آموزاندانش که دانندمی احتمالی

Mohammadi & Montazeri (2017); Akrami & Hoshyar (2016) سو استهم. 

ه عبقا و استمرار هر جام متفاوت است. ی،و اهداف اجتماع هانهیسواد بسته به زم حال تعاریفبا این

کشور به  جانبۀهای اجتماعی است. توسعۀ همهها و ارزشها، بینشدرگرو انتقال اعتقادها، آگاهی

های گوناگون نیاز دارد. ائل اجتماعی و حضور آنان در عرصهحضور شهروندانی فعال و آگاه به مس

سواد ارت دیگر رهبران آموزشی برای تربیت چنین شهروندانی، نیاز دانشی خود را در به عب
ی، و ، از طریق همکاری با دانشکده ها و جامعه محلآموزاندانشوابسته به موفقیت های اجتماعی 
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 Liu & Chan (2018); Bushهایکنند. نتایج پژوهشکسب حمایت اجتماعی جستجو می

(2013); Mahlangu (2014); Mestry (2017); Tucker & Codding (2002)  و

Department of Education (2015)  دارند. جامعۀ جهانی کنونی، که تجربۀ تأکیدبر این نکته 

امواج تغییرات مانند انفجار فناوری اطالعات و ارتباطات، جهانی شدن، تنوع فرهنگی و جمعیتی، 

سواد رهبری آموزشی  گراست، باور داردمطالبه چالش پساصنعتی، مساوات طلبی و دموکراسی را

مهارت فردی، بازطراحی  مؤلفۀ تعیین اهداف، توسعۀچهار  در برگیرندۀ المللیبینسواد در ابعاد 

 Akinbode & Alسازمانی و درنظر گرفتن موقعیت جهانی است. که این نتیجه با نتایج 

Shuhumi (2018); Wagner (2019) رهبری آموزشی بر نقش اصلی  دیگر ست. ازسویا راستاهم

رهبران آموزشی نیاز دانشی خود را در  مدیر در راستای تعالی آموزش و پرورش متکی است و

که این فرایند ضرورت  .داند، امتحانی، اداری و مالی و... میو مقررات آموزشی هانامهآیینآگاهی از 

شرح وظایف رهبران  به رسیدن ی برایویادگیر آموزش امر پیشبرد و تسهیل هدفبا سواد اداری

عمومی )سازماندهی، نظارت و کنترل(، ب( وظایف خاص )برنامه  وظایف آموزشی که شامل : الف(

 هاینتایج پژوهش کنند.را دنبال میاست  آموزشی و تدریس، امورکارکنان، امور مالی و اداری(

Liu & Chan (2018); Botha (2013)  وNasirian & Habibollahi (2015)   مؤید این نکته

انسان در رشد عقل، منطق و تفکر  یتوانمندساز یبرا یاساس یمهارت در همین راستا. است

 یهاساحت تمام در عقالنیت مراتب و انواع تعمیق و ارتقا ها،با استفاده از پرورش ایده مندنظام

که این  ایجاد شود سواد تفکر ۀزمین دراراده، باید  تقویت و نشاط جسمانی، ، سالمتتیو ترب تعلیم

 & Levin & Schrum (2013); Balyer (2012); Tingle, Corralesنتیجه با نتایج مطالعات 

Peters (2019); Lake, et al, (2016) و Sanad Tahavol Boniadin Amozesh & 

Parvaresh (2011:24) راستا است.هم De Matthews (2014); Osborn-Lampkin, Folsom 

& Herrington (2015) یک فضای عاری از هر گونه  معتقدند که رهبری آموزشی با هدف ایجاد

ه ب آموزاندانشایجاد یک سیستم با اهداف روشن آموزشی و انتظارات باالی معلمان از  و مزاحمت

مه ها و مهمتر از هیجاد انگیزش و برخورداری از ارزشدهد و دیگران باوردارند اکار خود ادامه می

. این نتیجه آموزشی رهبرآموزشی در آموزشگاه استهای ازجمله ماموریت و نگرشی سواد ارزشی

 Fiaz et al, (2017); Zareen, Razzaq & Mujtaba (2015); Lake, et هایپژوهش با نتایج

al, (2016); Plaatjes (2019); Bush (2003); Mc Goldrick, Watts & Economou 

(2015); Prior et al, (2016) تأثیرسوی دیگر فرهنگ رهبری آموزشی  از خوانی دارد.هم 

امواج تغییرات مانند جهانی  و جامعۀ کنونی که خواهان تجربۀ مستقیمی برفرهنگ سازمانی دارد

اعتقادات، والگوهای رفتاری( است، رهبران ها، ع فرهنگی و جمعیتی )شامل ارزششدن، تنو



526  سواد رهبری آموزشی مدیران مدارس در نظام آموزش وپرورش 
  

های باشند و این بدان معناست که محیطنظر فرهنگی شایسته کند تا از می موظفآموزشی را 

ایج است. نت سواد فرهنگیهای چند فرهنگی و ی مستلزم داشتن رهبران با صالحیتچند فرهنگ

 & Akinbode & Al Shuhumi (2018); Krapfi & Kruja (2015); Huygheمطالعات

Knockaert (2015); Chin (2009); Chuang (2013); Webb et al, (2014); Sergiovvani 

(2014); Mathew & Crow (2010); Norton & Kelly (2013); Moodly & Toni (2015); 

Geleta & Amsale (2016); Yemini et al, (2015); Orhan et al, (2014); Lake, et al, 

هایی  مؤلفه برگرفته از حاصل، رهبری آموزشی را دارند. دیگر نتیجۀ تأکیدبر این نکته  (2016)

علوم سیاسی، تجارت، آموزش، شناسی، ارتباطات، شناسی، فلسفه، روانشناسی، جامعهچون: انسان 

ارزشیابی کنند و دانش بندند و  کاره های درسی را ببرنامههای عمومی و اینکه چگونه سیاست

رراستای دسازی معلمان های آموزشی، سواد توانمندسواد برنامۀ درسی، سواد نظارت بربرنامه

شود. رهبرآموزشی محقق می سواد آکادمیک سایۀ دهند که این امر در شان ارتقاایتوسعۀ حرفه

 Middlebrook & Allen (2009); Stewart-Benks, et al, (2015); Xiaهای نتایج پژوهش

(2012); Zhou & Xia (2009); Zheng (2012); De Matthews (2014); Plaatjies (2019) 
 مسؤولیتکه -رهبران آموزشی، مدیران سازمان ها سواد حقوقی نتایج همراه بوده است. با این

آشنایی کامل به ظرفیت های قانونی وفرصت های مشروع و توسعه  –ست هاآنپاسخگویی بر عهده 

و قوانین است و ملزم هستندتصمیمات خود را منطبق بر آن  هانامهآیینمدار در دستورالعمل ها، 

نیز موید همین مطلب است. و باید گفت که   Ahmadi (2018)تخاذ نمایدکه پژوهشموارد، ا

با رویکرد پژوهش محوری وآگاهی رهبران آموزشی  دیجد یهابه دانسته یابیدست ییتوانا ،سواد

ات اطالع لیتبداز نتایج پژوهش ها ، تصمیم سازی مبتنی بر داده های حاصل از کالس های درس و

 Departmentو Cohen (2011)است.که این نتیجه با پژوهش های سواد پژوهشدر قالب  به دانش

of Education (2015)  .هنراز و همینطور در زمینه سوادرهبری آموزشی بایددر یک راستاست ،

 که در جهت اثرگذاری بر عواطف، سخن گفتای از آثار یا فرایندهای ساخت انسان مجموعهبا

ی رهبر سواد هنریکه شوندمنظور انتقال معنا یا مفهوم خلق میهاحساسات و هوش انسانی و یا ب

آموزشی را شکل می دهد، درک مقوله های سواد برای رهبران آموزشی، اهمیت انتخاب رهبران 

، نگرش ها ودانش ها در  مدارس و در نظام تعلیم و هامهارتآموزشی وآشنایی آنان را با اینگونه 

 Badvi (2015)  ندان می کند.که این نتیجه با نتیجه بررسیتربیت ایران  بیش از پیش دوچ

 یید می شود.تأ

به طور کلی با توجه به مجموعه سوادهای رهبری آموزشی مدیران مدارس می توان گفت 

ایجاد تحول در بستر تعلیم و تربیت یک کشور وابسته به تحول در نیروی انسانی است و در این 
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لیم و تربیت را مدارس تشکیل می دهند و در مدارس رهبران بین از آنجائیکه نوک پیکان تع

توان گفت که نقش علیم و تربیت را برعهده دارند میآموزشی  هدایت و رهبری فرایندهای ت

ب بنابراین این مطالعه چارچو. و تربیت یک کشور بر عهده دارنددهی نظام تعلیم سزایی در جهتهب

در نظر  مدارس مدیرانانتخاب  در یاحرفه یهاتیحصالهای رهبری آموزشی را درقالب سواد

ها در مؤلفهسازی این وری وزارت آموزش و پرورش با مشخصاندرکاران کشگرفته است، تا دست

 و متوسطه اول ابتدایی، دورۀ تحصیلی یهادورهرهبران آموزشی  های آموزشی ویژۀقالب دوره

ن ولیدر ضمن مسؤرهبران آموزشی را فراهم آورند. درسی  توانند بهبود شرایط برنامۀمی دومدورۀ 

وزارت آموزش و پرورش در خصوص انتخاب و انتصاب رهبران آموزشی باکفایت می توانند 

ی هاشرکت دادن رهبران آموزشی دردوره های موجود برای رهبر صالحیت دار را بیابند و یا بامؤلفه

 رهبری و مهارت مورد نیاز برای تصدی امور مورد نیاز، فراگیری الزم رابرای کسب دانش، بینش

 آموزشی مدارس را فراهم آورند.
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