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Abstract 

In today's world, the emergence of transformational technologies has caused 

education to have a special place. As a result, the teaching-learning process 

and the education process, in general, are the main factors in developing 

countries and lead to their success in national and international competitions. 

On the other hand, developed countries believe that one of the most critical 

factors for their success is paying particular attention to the development and 

empowerment of human capital, especially instructional supervisors at 

schools. Thus, they have made it a priority in their strategic and development 

plans. However, the review of previous research shows that it is necessary to 

first identify their competencies and use this model in needs assessment, 

training design, development, and empowerment to design human resource 

empowerment mechanisms. All human resource management processes 

should be used optimally. In this regard, it can be acknowledged that decent 

human resources will lead to the creation of a decent school, and a decent 

school will lead to the creation of proper education and training, and proper 

education will lead to the creation of a decent society. Studies show that 

identifying the competencies of human capital and designing a development 

and empowerment system based on it has an essential role in improving the 
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quality and increasing the effectiveness of educational systems, especially 

schools. Furthermore, when the system undergoes fundamental changes and 

transformations, other programs such as; Educational supervision and 

guidance more than any other factor can effectively improve the quality of the 

teaching-learning process and adaptability .So, this study aimed to identify and 

validate the model of instructional supervisor competencies. The research 

approach was applied to the objective and the data collected using the mixed-

method approach. The research method in the qualitative part is descriptive 

phenomenology. In the second part, the qualitative section uses a quantitative 

approach and descriptive-analytical research method, using non-probability 

sampling method and snowball, 19 instructional supervisors and teachers with 

more than five years of experience were selected as critical participants. 248 

people were selected as the research sample using the cluster sampling method 

in the quantitative section. The data collection tool in the qualitative section 

was a semi-structured interview and in the quantitative section was a 

researcher-made questionnaire based on the results of the qualitative section. 

To analyze the findings obtained from the qualitative part, the 7-step analysis 

method was used and, for the analysis of quantitative data using AMOS 

software, the confirmatory factor analysis method was used. 
Furthermore, to verify the qualitative findings, the methods of long-term 

engagement, member review, and external audit were used to ensure the 

agreement method's reliability between the two coders. In the quantitative part, 

to evaluate the validity of face and structural validity and the reliability of the 

questionnaire, Cronbach's alpha coefficient was examined. The research 

results in the qualitative section led to the identification of 35 primary and 

seven organizing themes. Finally (based on the competency model) in 5 

general categories of broad themes, including; knowledge (specialized and 

organizational knowledge), skills (skills related to the teaching-learning 

process and psychological support), characteristics (psychological 

characteristics), ability (perceptual-cognitive ability), and attitudes (attitudes 

related to optimism and self-development). The results of the quantitative 

analysis also showed that the model has a suitable and desirable fit. In 

summary, as noted earlier in the Research Background section, although at the 

national level the identification of competencies of some critical stakeholders 

in the education system such as teachers, senior and middle school principals, 

and school principals has been neglected, critical competencies of instructional 

supervisors are rarely investigated. Most of the existing documents in this field 
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(mainly published by the Ministry of Education and Farhangian University) do 

not provide a comprehensive model, model, and framework for the 

competencies of supervisors and focus more on their duties, functions, plans, 

general and specific conditions of employment. Using the results of 

quantitative and qualitative analysis of the present study and the need to pay 

attention to the new method of monitoring and leadership, it is possible to 

design and implement research to identify the factors affecting the success and 

effectiveness of instructional supervisors. According to the results of the 

present study and field observations by the research team, the following 

practical suggestions can be provided. Since the design and validation of the 

professional competency model, instructional supervisors are the main 

findings of the present study. Therefore, the designed model can be used in 

processes such as; Recruit, employing, developing, empowering, and 

motivating instructional supervisors. On the other hand, the study's findings 

can be used as a suitable scientific basis for selecting qualified educational 

supervisors and giving them a certificate of competency. To design good 

training programs (in-service) for supervisors, it is necessary to identify their 

learning needs. In this regard, the findings show that one of the original and 

reliable sources for needs assessment is the professional competency model, 

so in this regard, the designed model can be a practical guide. Considering that 

the research skills are the most critical skill of educational supervisors, 

designing and conducting them using scientific methodology such as; Action 

and study research are necessary. However, the present study results show that 

creative thinking is considered one of the supervisors' most critical 

professional competencies. Therefore, it is suggested that senior education 

management can convert this ability into an organizational and individual 

value by encouraging sroivaheb such as presenting suggestions and criticisms 

without fear, exchanging ideas, and creating two-way communication channels 

in the organization. Education policymakers must transform the existing 

organizational structure from a barrier to an enabling one by designing 

appropriate mechanisms. This change gives necessary authority to supervisors 

for performing their professional duties. 

Keywords: Professional competencies, Instructional supervisors, Mixed method 

research, Education system. 
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آموزش  در نظام تربیتیای راهبران های حرفهطراحی الگوی شایستگی

 ابتدایی

 4، فاطمه تیزهوش جاللی3مهدی خزاعی فرسید ، ۲، علی سیفی*۱فاطمه نارنجی ثانی

 

 چکیده

. روش است شدهانجامای راهبران آموزشی های حرفهپژوهش حاضر باهدف شناسایی و اعتبارسنجی الگوی شایستگی

اسی پدیدار شن-بخش کیفیتحقیق  روش) یاکتشاف-حاظ هدف کاربردی و از منظر گردآوری اطالعات آمیخته پژوهش به ل

نفر از راهبران آموزشی  19گیری غیر احتمالی بخش کیفی با استفاده از روش نمونه در تحلیلی( بود.-توصیفی یدرکمو 

انتخاب  نفر 248ای گیری خوشهفاده از روش نمونهکنندگان انتخاب و در بخش کمی با استعنوان مشارکتو معلمان به

شدند. ابزار گردآوری اطالعات در بخش کیفی، مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمی پرسشنامه محقق ساخته بوده 

 های کمی با استفاده ازی و برای تحلیل دادهرای کالیزمرحله 7کیفی، از روش تحلیل  هایمنظور تحلیل یافتهاست. به

های های کیفی از روشمنظور بررسی اعتبار یافتهاستفاده گردید. به از روش تحلیل عاملی تأییدی AMOSافزار نرم

منظور منظور اطمینان از پایایی از روش توافق بین دو کدگذار استفاده شد. بهمدت و ممیزی بیرونی و بهدرگیری طوالنی

ت. موردبررسی قرار گرف کرونباخو پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای  بررسی روایی پرسشنامه از روایی صوری و سازه

مضمون سازمان دهنده )مبتنی بر مدل شایستگی(  7ای و مضمون پایه 35منجر به شناسایی  پژوهش یهاافتهیتحلیل 

ز نشان تحلیل کمی نیبندی شد. نتایج طبقه مهارت، ویژگی و نگرشتوانایی،مضامین فراگیر شامل؛ دانش،  دسته 5که در 

 مدل از برازش مناسبی برخوردار است. ،داد

 ابتدایی. ای، راهبران آموزشی و تربیتی، روش تحقیق آمیخته، نظام آموزشهای حرفهشایستگی های کلیدی:واژه

                                                      
 .ان، دانشکدۀ روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایرمدیریت و برنامه ریزی آموزشیاستادیار گروه . 1

 Email: fnarenji@ut.ac.ir                                  :مسئول نویسنده *

دانشکدۀ روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران،  گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، ،دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی .2

 .ایران

 .، ایرانشیراز، شیرازدانشکدۀ روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه  گروه علوم تربیتی، ،مدیریت آموزشی دانشجوی دکتری. 3

، دانشکدۀ روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، مدیریت و برنامه ریزی آموزشیارشناس ارشد مدیریت آموزشی، گروه ک .4
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 مقدمه و بیان مسئله

ورش از وپرآفرین سبب شده است نظام آموزشهای تحولدر دنیای امروز رشد علم و ظهور فناوری

تنها عامل اصلی توسعه کشورها یادگیری نه-ای برخوردار گردد. درواقع، فرایند یاددهیجایگاه ویژه

المللی نیز های ملی و بیندر عرصه رقابت هاآنست کشو  موفقیت، بلکه سبب شودمحسوب می

ل عوام ترینمهماز این باورند که یکی  بر یافتهتوسعه یکشورها (.(Espino-Díaz et al,2020گردد می

های انسانی )اعم از؛ معلمان، مدیران، نظام توسعه و توانمندسازی سرمایهتوجه ویژه به هاآنموفقیت 

ای خود قرار های راهبردی و توسعه، لذا آن را در اولویت برنامه( استناظران و راهبران آموزشی و ...

منظور دهد که بههای پیشین نشان میبررسی پژوهشهمین راستا،  در (.OECD,2018اند )داده

ایی های موردنیاز آنان شناسطراحی سازوکارهای توانمندسازی نیروی انسانی الزم است ابتدا شایستگی

(Ruying et al,2020; Apriana et al, 2019; Imron et al, 2020 ) در  تنهانهو از الگوی مذکور

(، توسعه و Ebdam et al,2021آموزشی ) یهادوره ، اجرایریزیبرنامه، طراحی نیازسنجی،

توان اذعان داشت استفاده بهینه گردد. می توانمندسازی بلکه در کلیه فرایندهای مدیریت منابع انسانی

یجاد ا تیدرنهاوپرورش شایسته و ایجاد مدرسه شایسته، آموزش سبب نیروی انسانی شایسته،که 

های ای از قابلیتمجموعه ازنظر مفهومی شایستگی (.Ozar&Perec,2020شد )جامعه شایسته خواهد 

شرط الزم برای مواجهه با  ( کهGiang,2021است )های دانش، نگرش و مهارت یکپارچه در حیطه

دیگر؛ عبارت(. بهSultana,2009آید )حساب میبه در سازمانمحیط در حال تغییر و عملکرد مؤثر 

های مهم یا انجام دادن مناسب وظایف جهت اداره موقعیت های اصلی فردعنوان قابلیتها بهشایستگی

دهد که اگرچه شناسایی ها نشان میبررسی(. Murkatik et al, 2020شده است )ای تعریفحرفه

های امدر بهبود کیفیت نظها و طراحی نظام توسعه و توانمندسازی مبتنی بر آن، نقش مهمی شایستگی

ردد، گزمانی که نظام مذکور دستخوش تغییرات و تحوالت بنیادی می ویژه مدارس دارد، اماآموزشی به

تواند در های دیگری نظیر؛ نظارت و راهنمایی آموزشی بیش از هر عامل دیگری میوجود برنامه

 ها و سازوکارهای راهنماییدرواقع، وجود برنامه یادگیری مؤثر واقع گردد.-بخشی فرایند یاددهیکیفیت

ترین و کند که منابع انسانی و مادی به اثربخشاین اطمینان را ایجاد میآموزشی در مدارس 

نفعان کلیدی ازجمله معلمان، مدیران، کارآمدترین وجه در جهت بهبود و توسعه یادگیری کلیه ذی

نظارت و راهنمایی آموزشی  شود.کارکنان اداری، دانش آموزان و همچنین راهبران آموزشی صرف می

سبب  و یادگیری انجام-هایی که باهدف بهبود فرایند یاددهیمجموعه فعالیت؛ عبارت است از
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امروزه نظارت و راهنمایی آموزشی (. Huang et al, 2020گردد )می فرایند آموزشبه بخشی کیفیت

ها، رشد عنوان علم و هنری است که سبب افزایش خالقیت، تعهد درونی، انگیزش، ارتقاء شایستگیبه

های تدریس، ایجاد اطمینان و افزایش امنیت، جو عاطفی مثبت، افزایش  ح الگوها و شیوهای، اصالحرفه

نفس در معلمان، برقراری روابط انسانی مؤثر، تصریح قوانین و مقررات در مدرسه و حرکت به عزت

 ,Rusdiana et al, 2020; Ashagrie, 2019; Alkhatnai, 2021; Mufuaگردد )می، سمت خود نظارتی

2019; Marsidin, 2020; Rusidiana et al, 2020.) نظران تعلیم و تربیت معتقدند که در صاحب

 حضورداشته عنوان راهنما و پشتیبان در مدارسراستای تحقق پیامدهای مذکور الزم است افرادی به

س الراهبری ک ،های تدریس، رویکردهای یادگیرینظیر؛ روش هاییدر زمینهباشند تا به معلمانی که 

راه حل عنوان یکهستند، یاری رسانند. هرچند امروزه، نظام توانمندسازی به درس دارای چالش

های راهبری آموزشی موردتوجه قرارگرفته است، اما متخصصان بر این باورند که جایگزین برای برنامه

 & McGheeند بود )نیاز نخواهبی نظارت و راهبریهای مرتبط با گاه از برنامههای آموزشی هیچنظام

Stark, 2021 ه ب را تدریج الگوهاى سنتى و غیر مؤثر آموزشىبه مذکور هایبرنامه(. لذا، عدم توجه به

نواندیشى و نوآورى سبب غفلت از و  کندمیتبدیل سبک و سیاق جارى و مسلط در مدارس ما 

بخشی به فرایند نظارت یتمنظور تسهیل، بهبود و کیفبه بنابراین؛ (Izan et al, 2019) گردندمی

های اخیر طی سال شوند.نامیده می ای نیاز است که امروزه راهبران آموزشیآموزشی به افراد شایسته

ای برخوردار شده است و در کشور ما نیز همانند سایر کشورها، برنامه نظارت آموزشی از اهمیت ویژه

وظایف ناظر و راهنمای آموزشی صورت های جدی و منظمی جهت تعریف طی چهار دهه گذشته تالش

صورت به این نقش مهمهنوز  1390دهد که تا اوایل سال اما بررسی اسناد نشان می؛ پذیرفته است

دیگر نیز  ایای به منطقههای ایشان مشخص نبود بلکه از منطقهتنها مسئولیتنشده و نهدقیق تعریف

وجه اما با ت ،(دار بودندمتفاوت این وظیفه مهم را عهدهکه افراد مختلف با عناوین نحویبهبود)متفاوت 

آفرینان ( سرانجام نقش1390وپرورش)مصوب مهرماه سند تحول بنیادین آموزش 4و راهکار  31به بند 

عنوان بازیگران اصلی بر اساس آن راهبران آموزشی به گردیدنداصلی این برنامه مهم مشخص 

وپرورش نیز مدارس تعیین شدند. سپس متعاقب آن وزارت آموزشهای نظارت با توجه به نوع برنامه

در راستای تحقق اهدافی  طر ح مذکور در کشور به اجرا درآورد. را« طر ح راهبر آموزشی»1395از سال 

ای معلمان، جلوگیری از افت حرفه هایمهارتنظیر؛ ارتقای کیفی امور آموزشی و تربیتی، افزایش 

ای و حمایتی توسط راهبران، طراحی و اجرا گردید. بر اساس ات مشاورهتحصیلی از طریق ارائه خدم

وپرورش است که ضمن عنوان نیروی رسمی و پیمانی آموزشتربیتی به اسناد فرادستی؛ راهبر
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وظیفه مهم  ،های مناسبها و روشاز شیوه با استفادهتواند روزآمد می هایشایستگیبرخورداری از 

یندهای آموزشی و پرورشی را به عهده بگیرد و در جهت دستیابی به تعالی راهبری و نظارت بر فرآ

آفرینی نماید نقش نظام آموزشی مدیریت آموزشگاهی، رشد و بالندگی کارکنان و تحقق اهداف

(Abedinya et al, 2020ازآنجایی .) که شیوه و کیفیت عملکرد راهبران آموزشی بر عملکرد معلمان

 بخش و الگویی برایتوان امید داشت که وجود یک راهبر آموزشی شایسته، الهاماثرگذار است، لذا می

طراحی اذعان نمود که  توانمی این اساس بر .(Kartini et al, 2020) های معلم باشدارتقاء شایستگی

های اثربخش در تحقق تواند یکی از راهبردای راهبران آموزشی میهای حرفهالگوی شایستگی

دهد که اگرچه از ادبیات موضوعی نشان می بررسی (.Saihu, 2020) ی معلمان باشدهاشایستگی

ها، وظایف، روش اهداف، به مواردی نظیر؛ داخلیسو، در برخی از اسناد باالدستی و تحقیقات یک

موردنیاز  هایشایستگیشده است و از سوی دیگر در خصوص های راهبران اشارهها و ویژگینقش

 & Johari & Amat, 2021; Swankاست )المللی صورت پذیرفته قاتی در سطح بینایشان، تحقی

Houseknecht, 2019; Daryono, 2020; Susanto, 2020; Winburn et al, 2020 ) الگوی طراحی اما

ا، است. لذ قرارگرفته موردتوجهندرت ، بهدر سطح ملی( ویژهبه)ای راهبران های حرفهشایستگی جامع

های ادایمبر اساس پار تعلیم و تربیتشود این است که اگر قرار باشد نظام سؤالی که مطر ح می ترینمهم

ای های حرفهشناسایی شایستگی در زمینهآموزشی نوین در عصر دیجیتال راهبری شود، آیا 

، شده حمطربا توجه به نکات  ریزی نموده است؟برنامه ،ویژه راهبران تربیتیهای انسانی خود بهسرمایه

مبتنی و برآمده از زمینه و و  ای راهبران آموزشیهای حرفهضروری است طراحی الگوی شایستگی

 یستگیشاهای برنامهگر زیرا ا؛ اجتماعی ایران موردتوجه ویژه پژوهشگران قرار گیرد-بافت فرهنگی

-Antónبود ) ا و ایستا خواهدجدک، منفای ، برنامهنباشدفرهنگی بافت از زمینه و برخاسته ر محو

Solanas et al, 2021لذا هدف اصلی تحقیق حاضر انی به تحقق آن داشت. چندتوان امید ( و نمی

دهد که ها نشان میبررسی .استای راهبران آموزشی های حرفهشایستگیطراحی و اعتبار یابی الگوی 

طه بین آنچه افراد در فقدان راب ها از حوزه آموزش عالی آغاز و عامل اصلی ظهور آنجنبش شایستگی

تعاریف متنوعی . (Malone & Supri, 2012) بود آموختند با نیازهای بازار کارهای رسمی میآموزش

 از ایمجموعه را ، شایستگی1المللی بهبود عملکردجامعه بین طور مثال؛از شایستگی وجود دارد به

 های مربوط به شغلرت اثربخش فعالیتصوسازد بههایی که کارکنان را قادر میدانش، مهارت و نگرش

                                                      
1. International Society of Performance Improvement 
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 یگفتهبه (. Mousavi et al, 2020) کندمی، تعریف را طبق استانداردهای مورد انتظار انجام دهند

(Kin et al (2020 هایی هستند که سبب و مهارت های کلیدی شامل؛ دانش، بینش، نگرششایستگی

آمیز از شغلی به شغل دیگر، نوآوری و فقیتتحرک و پویایی افراد در روابط اجتماعی، انتقال مو

های اخیر به دلیل افزایش در سال گردد.نواندیشی در حل مسائل مربوط به سازمان و محیط کار می

سو و اهمیت شناسایی ها از یکدر برابر جامعه و سایر سازمان نظام آموزش اهمیت پاسخگویی

وع توجه به این موضاز سوی دیگر،  (اهبران آموزشیویژه ربه)های موردنیاز ذینفعان کلیدی شایستگی

متنوعی برای نظارت و  هایمدلدهد که بررسی پیشینه پژوهش نشان می .را افزایش داده است

ای توان به مواردی نظیر؛ مدل توسعهشده است که ازجمله میراهنمایی آموزشی ارائه

(Stoltenberg,1987&Delworth( نظارت کارکردی ،)Kadushin, 1992 نظارت مبتنی بر مسائل ،)

 Scaife(، نظارت عمومی )Holloway,1995(، نظارت سیستمی )Gilbert, 1991&Clarkson کلیدی )

& Scaife, 1996( نظارت مبتنی بر رویکرد فمینیستی ،)Hawes,1998 نظارت مستقیم و غیرمستقیم ،)

(Girard,1999( نظارت بالینی ،)Goldhammer,1969،) حمایتی )ثر و مؤ نظارتGlickman et 

al,2005،)شناختی یرفتاردرمانظارت مبتنی بر ن (armestrong & Freeston, 2006 نظارت فرایندی ،)

(Hawkins & Shohet, 2012 ،)( نظارت هنرمندانهBafadal et al, 2020 نظارت ،)همکارانه (Wiyono 

et al,2021( نظارت اقتضایی ،)Kozachuk & Conley,2021 نظارت مبتنی بر رویکرد  رنهایتد( و

ها از اداری گردد سیر تغییر مدلگونه که مالحظه میهمان اشاره کرد.(، Sheppard. 2021مربیگری )

ین در این میان کشور ما نیز از او  و رسمی به سمت انسانی، مشارکتی، اقتضایی و مربیگری بوده است

ان تعلیماتی ی ناظرچه طر ح راهبران آموزشی با پیشینهفرایند تغییر مستثنا نبوده است. به عبارتی، اگر

 هایبرنامهیادآور مواردی همچون بازرس و ... است؛ اما رویکرد جدید حاکم بر طر ح راهبر آموزشی با 

دهنده آموزگاران در مدیریت و راهبری کننده و یاریطر ح تسهیلزیرا این  ؛گذشته متفاوت است

د. نرود با اجرای آن مشکالت کالس درس شناسایی و رفع گردتظار میباشد و انهای چندپایه میکالس

به مطالعه رفتار  هم کارانهبر الگوی نظارت با تکیه طر ح راهبر آموزشی Mangiameli (2021) دیدگاه از

 و برای تحقق این مهم پردازدمند و توأم با احترام متقابل میمعلم در کالس درس با روشی نظام

نشان  ی پژوهشبررسی پیشینه .ای هستندویژه هایمهارتند دانش، نگرش، توانایی و راهبران نیازم

هایی المللی پژوهشهای موردنیاز راهبران آموزشی در سطح بیندر خصوص شایستگیدهد که می

 Johari & Amat .اشاره خواهد شد هاآن ترینمهمکه در ادامه به برخی از صورت پذیرفته است 

دارد،  اهآنتنها ارتباط مستقیمی باشخصیت شایستگی راهبران آموزشی نهکه  دارندمیر اظها (2021)
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 همچنین ،نیز اثرگذار است هاآنای ، اخالق و هویت حرفهمعلمان یریادگی-بلکه بر فرایند یاددهی

 Daryono)نتایج تحقیق  .راهبر بایستی دانش دقیقی در خصوص فرایند نظارت و راهنمایی داشته باشد

et al (2020  های فردی، شایستگی از؛ اندعبارتراهبران آموزشی  هایشایستگیاهم که  دهدمینشان

بیان  Susanto et al (2020) این بر عالوه .تخصصی و مرتبط با حرفه هایمهارتمبتنی بر دانش، 

 حقیقسعه و تمدیریتی، ارزشیابی آموزشی، تو، شخصی، نظارتی شامل؛های ناظران شایستگی دارندمی

شایستگی راهبران  152منجر به شناسایی  Swank & Houseknecht (2019پژوهش )نتایج  .باشندمی

 Reguant et al .شده است های فردیای و ویژگیی؛ دانش، مهارت، رفتارهای حرفهچهار حوزهدر 

ه ارائ ،ریزی، ارزیابیبرنامه نظیر؛ هاییمهارت ناظر آموزشی بایستی دارایکه  دارندمیاظهار  (2018)

 که داردمی اذعان Ibrahim (2018)  یطرف از .دنباش، منظور بهبود کیفیتبازخورد و راهنمایی به

های مناسب برای انجام فعالیت یریزی جهت نظارت مؤثر بر عملکرد معلم، استفاده از رویکردهابرنامه

های گیشایست ترینمهمجمله از منظور بهبودخود نظارتی و توانایی نظارت علمی بر عملکرد معلمان به

بین فردی و  هایمهارتدانش،  براین باورند که Makin et al (2018همچنین ) .باشندمییک راهبر 

ناظران آموزشی معتقدند  Donkoh & Baffoe (2018) .راهبران آموزشی هایصالحیتاز اهم فنی 

زم را داشته باشند بلکه دانش و توانایی موردنیاز برای های الدر مورد کل سازمان آگاهیبایستی تنها نه

 و فنی نظیر؛ استفاده از ابزارها هایمهارتارزیابی میزان پیشرفت معلمان و  ،ریزی، مشاهدهبرنامه

که  دهدمینشان  Arsyada (2017). نتایج تحقیقات ها مناسب برای انجام کار را نیز دارا باشندروش

پذیری، : مسئولیتشامل شخصیت (1اند از؛ های ناظران عبارتشایستگیی مرتبط با فت مؤلفهه

نظارت و مدیریت به معنای داشتن فهم پایه از مفاهیم تدریس  ( مهارت2خالقیت، نوآوری، صداقت، 

( مهارت 3های کار، آگاهی از استانداردهای مدرسه،های نظارتی، توسعه روشو یادگیری، توسعه برنامه

های ها و روشل؛ نظارت بر وجود طر ح درس مطلوب، نظارت بر انتخاب فعالیتنظارت علمی شام

ارزیابی  ،فرایند سنجش پیشرفت تحصیلی ارزیابی آموزشی نظیر؛ نظارت بر ( مهارت4مطلوب تدریس 

( مهارت 6فرهنگ و جو مدرسه مهارت شناخت و توسعه  (5، معلمان و کارکنان مدرسه،رانعملکرد مدی

همکاری در  اجتماعی نظیر؛ مشارکت فعال با ذینفعان کلیدی و هایمهارت( و 7تحقیق و توسعه،

 توانمیرا های راهبران صالحیت ترینمهم داردمیبیان  Alustath (2016) در همین راستا ها.انجمن

 Callahan et al) .ای نام بردرهبری، فنی و توسعه حرفه، ارتباطی هایمهارتخصوصیات شخصیتی، 

های که شامل؛ صالحیت اندکردهطراحی  های راهبرانیک مدل دوبعدی برای صالحیتز نی 2017)
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 هایمهارتکه دانش و  حاکی از آن است Zacharieh (2013پژوهش )نتایج  .باشدعمومی و کاربردی می

موردنیاز راهبران آموزشی شامل؛ مهارت رهبری و نظارت آموزشی، تسلط بر دانش تخصصی  نظارت 

های الزم برای ناظران را صالحیت دارندمیاظهار  Imron (2011) باشند.روابط عمومی می آموزشی و

سازی معلمان، در قالب هفت مؤلفه شامل؛ تدوین برنامه درسی، تهیه مواد آموزشی، آماده توانمی

 طر حم ،جامعه و ارزیابی بایادگیری، توسعه مواد آموزشی، توسعه رابطه مدرسه -راهبری فرایند یاددهی

اند از: توانایی آموزش، های کلیدی یک راهبر عبارتشایستگیکه  داردمیبیان  Evans (2009) .کرد

در  .گریجای دستور دادن، ایجاد چالش بدون تهدید، راهنمایی شغلی و توانایی مربیکمک کردن به

پداگوژیک،  هایمهارت شامل؛موردنیاز راهبران  هایمهارتمعتقدند  Enaigbe (2009)همین راستا 

 هاییافتهتایج ن. باشندمی، وتحلیلارزیابی، انضباطی، انگیزشی، گزارشگری، مدیریتی، ارتباطی و تجزیه

(Oliva & Pawlas (2007  1راهبران شامل؛  هایمهارتکه  دهدمینشان )2 یفردبین  هایمهارت )

؛ یزی، نظارت تدریس و تحقیق و ارزیابیرهایی برای دستیابی به هدف، ارزیابی، برنامهفنی که شامل راه

خودآموزی؛  هایمهارت( 7( توانایی مدیریت تغییرات؛ 6( مدیریتی؛ 5روابط انسانی؛  (4( اطالعاتی؛ 3

المللی تحقیقاتی صورت پذیرفته تر اشاره شد اگرچه در سطح بینگونه که پیشهمان .دنباشمی (8

 وای راهبران آموزشی های حرفهسایی شایستگیاست، اما تاکنون پژوهش منسجمی در خصوص شنا

لذا در راستای اهمیت و ضرورت انجام پژوهش  نشده است.در سطح ملی انجام طراحی الگوی مناسب

توان اذعان نمود که برنامه راهنمایی و نظارت اثربخش، الزمه موفقیت هر مدرسه است و حاضر می

ه تنها بنه هاآنبران آموزشی شایسته و کارآمد است؛ زیرا منظور اجرای مؤثر این برنامه نیاز به راهبه

رسانند، یادگیری یاری می-های جدید و مؤثر در حوزه فرایند یاددهیمعلمان جهت خلق و توسعه روش

تر بخشآموزان لذتتخصصی از معلمان، فرایند یادگیری را برای دانش -های روانی حمایت بابلکه 

توجه به اهمیت موضوع و وجود شکاف و خأل پژوهشی )در  با بنابراین؛ (Niknami, 2019نمایند )می

 طراحی و اعتبار یابی درصددگیری از رویکرد آمیخته )اکتشافی( سطح ملی(، تحقیق حاضر با بهره

، مذکور. در راستای تحقق هدف باشدمیای راهبران آموزشی های حرفهالگوی مناسب شایستگی

 د؛گردسؤاالت ذیل مطر ح می

 ای راهبران آمورشی و تربیتی کدام است؟های حرفهالگوی مناسب شایستگی -1

 شده تا چه میزان از اعتبار الزم برخوردار است؟الگوی شناسایی -2
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 شناسیروش

ها آمیخته اکتشافی هدف کاربردی و از منظر گردآوری داده ازنظرتحقیق  روش در پژوهش حاضر،

 هد شد.باشد که در ادامه توضیح داده خوامی

است.  بودهتوصیفی -پدیدارشناسی در این بخش از نوع تحقیق روش :بخش کیفی (الف

سال تجربه کاری  5که دارای بیش از  راهبران آموزشی و معلمانیبودند از؛  اندعبارت کنندگانمشارکت

ه روش ب ادافر ،ترین درکمنظور دستیابی به عمیقبه .دنداشترا  (در استان خراسان جنوبی)با راهبران 

 بر اساس مبانی آنسؤاالت یافته که انتخاب شدند. ابزار پژوهش مصاحبه نیمه ساخت گلوله برفی

که دارای تجارب عملی در )رشته علوم تربیتی  اساتیدنفر از  5 و سپس توسط نظری تدوین

ادامه و  تا رسیدن به اشباع نظری هایافتهگرداوری  قرار گرفت. تائیدمورد  (وپرورش بودندآموزش

 مصاحبه صورت پذیرفت. 19درمجموع 

 کنندگان بخش کیفیمشخصات مشارکت -۱جدول 

 دلیل انتخاب رشته تحصیلی پست سازمانی شماره

 مسئول مستقیم امور راهبران آموزشی کارشناسی ارشد علوم تربیتی های چندپایهرئیس اداره کالس 1

 عنوان معلم راهنماسابقه کار به کارشناسی ارشد روانشناسی معاون آموزشی اداره 2

 راهبران آموزشی در حوزهمسئولیت اجرایی  کارشناسی ارشد آموزش ابتدایی معاون آموزشی اداره کل 3

 مسئولیت اجرایی در حوزه راهبران آموزشی کارشناسی ارشد روانشناسی کارشناس آموزش ابتدایی اداره 4

 و مسئول راهبران راهبر آموزشی انشناسیکارشناسی ارشد رو مسئول راهبران آموزشی 5

 سابقه کار با راهبران آموزشی و ناظر آموزشی ریزی درسیکارشناسی ارشد برنامه آموزشی کارشناس تکنولوژی 6

 راهبر آموزشی و مسئول راهبران کارشناسی علوم تربیتی راهبر و مسئول راهبران 7

 عنوان راهبر آموزشیسابقه کار به ناسیکارشناسی ارشد روانش کارشناس آموزش ابتدایی 8

 عنوان معلمکار با راهبران آموزشی به ریزی درسیدکتری برنامه معاون مدرسه 9

 عنوان راهبر آموزشیسابقه کار به کارشناسی علوم تربیتی مدیر مدرسه چندپایه 10

 ن معلمعنواکار با راهبران آموزشی به ریزی درسیدکتری برنامه معلم چندپایه 11

 مسئول انتخاب راهبران آموزشی و تربیتی دکتری مدیریت آموزشی مدیر مدرسه 12

 عنوان راهبر آموزشیسابقه کار به ریزی درسیدکتری برنامه کارشناس طر ح و برنامه 13

 عنوان راهبر آموزشیسابقه کار به کارشناسی ارشد آموزش ابتدایی راهبر آموزشی 14

 عنوان راهبر آموزشیسابقه کار به شد آموزش ابتداییکارشناسی ار معلم 15

 عنوان راهبر آموزشیسابقه کار به کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی راهبر آموزشی و تربیتی 16

 مسئول گزینش راهبران آموزشی کارشناسی ارشد علوم تربیتی کارشناس آموزش ابتدایی 17

 عنوان راهبر آموزشیسابقه کار به کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی معلم 18

 با راهبران آموزشی سابقه همکاری کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی معلم 19
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)فایل  مدتهای بخش کیفی از راهکارهای متنوعی مانند؛ درگیری طوالنیمنظور بررسی اعتبار یافتهبه

سازی ده شود. پس از پیادهمنظور افراد پی برتا به دادهگوشها چندین و چند بار صوتی مصاحبه

ه افراد وسیلها متن آن چندین بار مطالعه تا مضامین در فکر پژوهشگر نقش بندد(؛ تائید بهمصاحبه

شوندگان نفر از مصاحبه 6ها به شده از مصاحبهها و مفاهیم استخراجکننده )متن مصاحبهمشارکت

ه نظرشان درست است را اعمال کنند(؛ برگشت و خواسته شد هرگونه اصال ح، تعدیل و تغییری که ب

نظران و متخصصان پرسش و جستجوگری از همکاران )سؤاالت مصاحبه به تائید چند نفر از صاحب

گردد مالحظه می 3و  2گونه که در جداول شماره شده است. هماندر این زمینه رسید( استفاده

 شدهاستفادهذار دوم و باز کدگذاری منظور اطمینان از پایایی از دو روش؛ کدگذاری توسط کدگبه

( خواندن دقیق همه 1مرحله  .ی شاملرای کالیزمرحله 7ها از راهبرد منظور تحلیل یافتهاست. به

( مفهوم بخشی به 3 دهیپدعبارت کلیدی و مرتبط با  ( استخراج2 کنندگانمشارکتی مهم هایافته

خاص؛  یهادستهیدی و مفاهیم مشترک در عبارت کل یساز( مرتب4؛ شدهاستخراجمهم  یهاجمله

 ( معتبر7و خالصه؛  به یک توصیف واقعی هافیتوص لی( تبد6کامل؛  یهافیتوصنظرات به  لی( تبد5

 ,(Habibi-Kaleybar, Farid &Gobadi,2020سازی نهایی، استفاده گردید. )

 ضریب توافق در کدگذاری توسط کدگذار دوم -۲جدول 

 درصد توافق عدم توافق موردتوافق تعداد کدهای پژوهشگر دوم دهای پژوهشگر اولتعداد ک شماره مصاحبه

 %83 3 15 18 16 3مصاحبه 

 %90 1 10 11 11 10مصاحبه 

 %82 3 14 15 17 13مصاحبه 

 %85 7 39 44 44 مجموع

 ضریب توافق درباز کدگذاری توسط پژوهشگر -3جدول 

 درصد توافق عدم توافق موردتوافق تعداد کدهای پژوهشگر دوم تعداد کدهای پژوهشگر اول شماره مصاحبه

 %100 0 17 17 17 7مصاحبه 

 %84 2 11 13 12 15مصاحبه 

 %90 1 10 10 11 18مصاحبه 

 %91 3 38 40 40 مجموع

ای راهبران آموزشی و های حرفهمنظور بررسی میزان اعتبار الگوی شایستگیبه: کمی ( بخشب

جامعه آماری شامل؛ کلیه راهبران آموزشی و  .تحلیلی استفاده شد-توصیفییق تربیتی از روش تحق
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اده از با استف داشتند.در استان خراسان جنوبی  دارای سابقه کار با راهبران آموزشی فعالی که معلمان

 248ها، مناطق آموزشی( و بر اساس جدول مورگان تعداد ای )مبنای خوشهگیری خوشهروش نمونه

ای گزینه 5طیف )ها از پرسشنامه محقق ساخته منظور گردآوری دادهبه انتخاب شدند. هانآنفر از 

استفاده شد. بررسی روایی ابزار از طریق روایی صوری و سازه و پایایی آن با استفاده از ضریب  (لیکرت

یری کارگ)با بهها منظور تحلیل دادهقرار گرفت. درنهایت به تائید( موردسنجش و %92) کرون باخآلفای 

 است. شدهاستفاده( از روش تحلیل عامل تأییدی مرتبه دوم، Amosافزار نرم

 :ی پژوهشهایافته

 های بخش کیفیالف( یافته

شده است. ی استفادهرمرحله کالیز 7 ، از راهبردهامصاحبههای حاصل از منظور تحلیل یافتهبه

های افراد را چندین بار مطالعه و سپس حبتتمامی صصورت که تیم پژوهش در مرحله اول، بدین

دار و مرتبط با را به نوشتار تبدیل نمودند، سپس در مرحله دوم جمالت و عبارات معنی هاآنعیناً 

از هر مصاحبه استخراج و در مرحله سوم تالش شد تا از هر عبارت یک مفهوم که  موردبحثپدیده 

ای از تحلیل نمونه 5گردد. در جدول شماره  استخراج کننده بودبیانگر معنی و اساس تفکر مشارکت

 مشاهده است.سه مرحله اول قابل

 یریک نمونه از شناسایی عبارات کلیدی با استفاده از روش کالیز -۵جدول 

 متن مصاحبه عبارات کلیدی

 دانش آموزش ابتدایی 

 های چندپایهدانش کالس 

 آشنا به نظارت آموزشی 

 مهارت ارتباطی مناسب 

 ارت تدریسمه 

 مهارت فناوری اطالعات و ارتباطات 

ازهمه با توجه به اینکه در مقطع ابتدایی و های خاصی برخوردار باشند. اولراهبران آموزشی و تربیتی باید از دانش

ند با های چندپایه برخوردار باشهای چندپایه مشغول فعالیت هستند باید از دانش آموزش ابتدایی و کالسکالس

 هایهارتمبر این باید  عالوه .را بشناسندنظارت و راهنمایی آموزشی  فرایندوپرورش آشنا و همچنین آموزشقوانین 

ماهیت  .بتوانند با معلمان ارتباط مناسب برقرار کنند. مهارت تدریس داشته باشند طور مثالبهداشته باشند. خاصی 

یز نفناوری اطالعات و ارتباطات  هایمهارتاز  باشندته ای است که باید مهارت ارزشیابی هم داشگونهکار آنان به

 برخوردار باشند.

دقت مطالعه و پس از مقایسه و حذف عبارات تکراری، به سپس در مرحله چهارم عبارات کلیدی

ای در قالب مضامین بندی شد. در مرحله پنجم مضامین پایهمضمون دسته 35ای در قالب مضامین پایه

مضمون شامل: دانش تخصصی، دانش سازمانی، مهارت مرتبط با فرایند  7غام و سازمان دهنده اد

های ادراکی و ذهنی، شناختی، تواناییهای روانمرتبط با حمایت هایمهارتیادگیری، -یاددهی
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بینی نسبت به توسعه خود و دیگران، شناسایی شد. در مرحله ششم شناختی و خوشهای روانویژگی

مضمون فراگیر شامل؛ دانش،  5ده برحسب ارتباط و بر اساس مدل شایستگی در مضامین سازمان دهن

مهارت، توانایی، ویژگی و نگرش قرار گرفتند. سپس در مرحله هفتم برای اعتباربخشی، مضامین 

بر اساس نظرات تعدیل و اصالحات الزم  شوندگان ارجاع داده شد و سپسشده به مصاحبهشناسایی

شده ای، سازمان دهنده و فراگیر نشان دادهعبارات کلیدی، مضامین پایه 6ل صورت پذیرفت. در جدو

 است.

 ایهای حرفهشایستگیای، سازمان دهنده و فراگیر مرتبط با عبارات کلیدی، مضامین پایه -6جدول 

 فراوانی کنندگانکد مشارکت
مضامین 

 فراگیر

مضامین سازمان 

 دهنده
 عبارات کلیدی ایمضامین پایه

 ،6م  ،5م  ،3م  ،2م  ،1م 

 9م  ،7م 

 17م  ،14م  ،12م  ،10م 

11 

شایستگی
ش

ف به دان
های معطو

 

ش تخصصی
دان

 

 دانش تخصصی آموزش ابتدایی
لط بر تس ،های درسیدانش آموزش ابتدایی، تسلط بر محتوای کتاب

 آموزش ابتدایی، رشته علوم تربیتی گرایش آموزش ابتدایی

 ،6 م ،5 م ،4 م ،2 م ،1م 

 ،8 م ،7 م

 ،14 م ،13 م ،12 م ،10م 

 17 م

12 
های دانش تخصصی کالس

 چندپایه

های های چندپایه، تسلط بر درستخصص در آموزش در کالس

ابتدایی، آشنایی با آموزش چندپایه، آشنایی با چگونگی طر ح درس 

های های چندپایه، آشنایی با چگونگی مدیریت کالسنویسی کالس

 چندپایه

 ،5 م ،4 م ،3 م ،2 م ،1م 

 7 م ،6 م

 12 م ،11 م ،10 م ،9م 

 19 م ،17 م ،16 م ،14م 

 دانش فرایند یاددهی و یادگیری 15

های آموزشی، دانش های ارزشیابی، دانش روشآشنایی با روش

های های تدریس نوین و خالق، روشهای تدریس، روشروش

شناسی، ریزی درسی، روانسنجش، دانش ارزشیابی، اصول برنامه

 های ارزشیابی، دانش طراحی آموزشی،شیوه

 9 م ،6 م ،5 م ،4 م ،2م 

 18 م ،15 م ،13 م ،11م 
 دانش نظارت و راهنمایی آموزشی 9

دانستن هدف نظارت و راهنمایی، آشنایی با چگونگی نظارت و 

راهنمایی آموزشی، آَشنایی با مراحل نظارت و راهنمایی، آشنایی با 

 زشی، درک درست نظارتوظایف ناظر آمو

 ،9 م ،8 م ،6 م ،3م 

 19 م ،18 م ،12م 
ش سازمانی 7

دان
 دانش مدیریت و رهبری 

ریزی، دانش مدیریت آموزش، دانش دهی، دانش برنامهدانش سازمان

مدیریتی، تسلط بر مباحث مدیریتی، آشنایی با مدیریت در 

 وپرورشآموزش

 م ،16 م ،9 م ،7 م ،3م 

 19 م ،17
6 

گاهی تسلط بر ابعاد نظام آ

 وپرورش و اسناد فرادستیآموزش

لط به وپرورش، تسوپرورش، آشنایی با قوانین آموزشآشنایی با آموزش

ه های اداری، تسلط بهای اداری و سازمانی، آشنایی با اتوماسیونفرایند

 وظایف راهبر آموزشی

 4 13 م ،9 م ،3 م ،2م 

شایستگی
ف به 

های معطو

ت
مهار

 

مهار
ط با فرایند 

ت مرتب

یاددهی
-

یادگیری
 مهارت تدریس 

توانایی تدریس کردن، اجرا تدریس، تدریس برای معلمان، مهارت 

 های تدریسکارگیری روشبه

 ،13 م ،9 م ،7 م ،6 م ،3م 

 19 م ،18 م ،16م 
 ریزی درسیمهارت برنامه 8

ریزی درسی، آشنایی با طر ح درس نویسی، کمک در طراحی برنامه

وزشی، تنظیم طر ح درس، کمک در تنظیم برنامه درسی، تنظیم آم

 برنامه آموزش معلمان
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 ،9 م ،7 م ،4 م ،2 م ،1م 

 17 م ،16 م ،15 م ،13م 
 مهارت ارزشیابی آموزشی 9

ارزیابی آموزشی، توانایی ارزیابی افراد، تهیه گزارش عملکرد افراد، ارزیابی 

 ، قضاوت درس، توانایی قضاوتعملکرد افراد، ارزشیابی عملکرد معلمان

 ،7 م ،6 م ،5 م ،3 م ،1م 

 ،8 م

 ،15 م ،13 م ،12 م ،10م 

 17م 

 مهارت فناوری اطالعات و ارتباطات 11

گانه رایانه، توانایی کار با کامپیوتر، توانایی کار با اتوماسیون مهارت هفت

اری، افزافزاری و نرماداری، مهارت فناوری در آموزشی، توانایی سخت

 های آموزشیتوانایی کار با کامپیوتر؛ کار با فنّاوری

 ،11 م ،8 م ،7 م ،4 م ،3م 

 14 م

 16 م ،

 مهارت مدیریت صحیح منابع 7

تأمین امکانات برای معلمان، توزیع عادالنه تجهیزات بین مدارس، 

فراهم کردن لوازم موردنیاز معلمان، تهیه کمبودهای مدارس، تدارک 

 از مدارسلوازم موردنی

 ،10 م ،7 م ،6 م ،5 م ،2م 

 19م ، 17 م ،15 م ،13م 
 مهارت پژوهشی 9

آشنایی با پژوهش، توانایی نوشتن مقاله، کمک به معلم در انجام 

 پژوهش، پژوهشگری، درس پژوهی، اقدام پژوهی

 ،9 م ،7م ، 6 م ،4 م ،2م 

 ،12 م

، 18 م ،16م ، 15 م ،13م 

 19م 

11 
ت

مهار
های
 

ط 
مرتب

ت
با حمای

های روان
شناختی

 
 برقراری ارتباط مناسب

 هایمهارتبرقراری ارتباط مؤثر، یادگیری مشارکتی و هم یارانه، 

 کالمی و غیرکالمی

 ،13 م ،11 م ،8 م ،4م 

 19 م ،18 م ،16م 
 زنیمذاکره و چانه 7

زنی، مذاکره با شورای روستاها، گرفتن امتیاز از مهارت مذاکره، چانه

 و شوراها، ارتباط با مسئولین روستاهااداره 

 ،10 م ،8 م ،5 م ،2 م ،1م 

 16 م ،15 م ،13م 
 توسعه و توانمندسازی افراد 8

های یادگیری، آموزش جلب منابع یادگیری، به وجود آوردن فرصت

های آموزش، فراهم کردن فرصت بهبود معلمان، فراهم کردن دوره

 ، کمک به بهبود معلمان،برای معلمان، بهبود عملکرد معلمان

 م ،13 م ،7 م ،5 م ،1م 

18 
 مهارت کار گروهی 5

صورت تیمی، کار در کار در گروه، تمایل به کار گروهی، کار به

 های کوچک و بزرگ، مشارکت پذیر بودنگروه

 م ،12 م ،8 م ،5 م ،1م 

15 
 مهارت اعتمادآفرینی 5

ایجاد ارتباط توأم با جلب اعتماد، به وجود آوردن فضای اعتماد، 

 اطمینان،

 ایجاد انگیزه کاری، ایجاد انگیزه یادگیری، ایجاد شوق کار مهارت انگیزه بخشی 4 18 م ،15 م ،9 م ،4م 

 م ،14 م ،10 م ،7 م ،5م 

18 
 مهارت خود رهبری 5

دهی، مدیریت زمان، گذاری، خودسازمانخودکنترلی، خود هدف

 آگاهیپذیرش نقاط ضعف و قوت، خود

 ،10 م ،8 م ،6 م ،3 م ،1م 

 17 م ،11م 
 تأثیر بر افراد، مقبولیت، الگو بودن، نفوذ در افراد نفوذ و تأثیرگذاری در دیگران 7

 4 13 م ،10 م ،7 م ،3م 

شایستگی
ف به 

های معطو

توانایی
 

توانایی
های ادراکی و ذهنی

 

 تفکر سیستمی
 امل مؤثر نه صرفاً معلم،دیدگاه سیستمی به سارمان، توجه به همه عو

 توجه به همه عناصر مؤثر در تدریس

 تفکر انتقادی 3 19 م ،15 م ،2م 
ها، تأمل در ها و ایدهدید انتقادی، تفکر انتقادی، ارزیابی استدالل

 هاحلهای خود، تحلیل درست و نادرستی راهاعتقادات و فرضیه

 نسجام فکری، منطقی بودنتفکر منطقی، ا تفکر منطقی 3 14م ، 7 م ،2م 
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 ،10 م ،8 م ،5 م ،4 م ،2م 

 18 م ،17 م ،14م 
 تفکر خالق 8

تفکر واگرا، خالقیت، تفکر خالق، خالق بودن، پیدا کردن الگوهای 

 های جدیدپنهان، درک جهان پیرامون به روش

 ،11 م ،7 م ،6 م ،3م 

 13م 
 توانایی استدالل 5

ل، بیان نظرات با دالیل واضح، بیان دالیل منطقی، قدرت استدال

 استدالل استقرایی و قیاسی، برقراری پیوند بین چند قضیه

 ،13 م ،8 م ،3 م ،2م 

 15 م ،14م 
 توانایی حل مسئله 6

ی و حل یابشناسایی و حل مسائل معلمان، توانایی حل مسئله، ریشه

 مسائل معلمان، کمک به مشکالت معلمان

 12 م ،9 م ،7 م ،5 م ،3م 

 19 م ،15م 
7 

شایستگی
ف به ویژگی

های معطو
 

ویژگی
های روان

شناختی
 

 پذیریانعطاف
دنده نبودن، سازگاری در منعطف بودن، نرمش، توجه به شرایط، یک

 برابر تهدیدها، دوام آوردن در مشکالت و تسلیم نشدن

 اشتن قدرت مشروعاقتدار، صراحت و قاطعیت، مقتدر بودن، د اقتدار 4 18 م ،14 م ،10 م ،5م 

 اخالق حسنه  
اخالق بودن، اخالق خوب داشتن، منش مناسب داشتن، خوش

 آمیز، صبور بودنرو بودن، رفتار محبتخوش

 12 م ،7 م ،5 م ،4 م ،2م 

 19 م ،16 م ،14م 
 گشودگی 8

اجتماعی بودن، داشتن روابط بسیار، توانایی برقراری ارتباط با افراد 

 مختلف،

 م ،13 م ،8 م ،6 م ،3م 

15 
 وجدان کاری 5

پذیر بودن، تعهد نسبت به معلمان، تعهد نسبت به دانش مسئولیت

 آموزان، تعهد نسبت به کار، دارای تعهد

 یمتددغدغه  3 17 م ،6 م ،3م 
رسانی به دیگران، به دنبال دغدغه نسبت به آموزش، دغدغه خدمت

 ت آموزشیبودن نسبت به عدال متد خدمت بودن، دغدغه

 3 16م ، 11م ، 4م 

شایستگی
ش

ف به نگر
های معطو

 

ش
خو

ت به توسعه خود و دیگران
بینی نسب

 

 اینگرش خود توسعه

تأملی، خودشناسی و خودآگاهی، خود آغازگری.  خود خرداندیشی،

، خود یابیخودارزو خود راهبری یادگیری،  ینظم ده خود

 پاسخگویی تعهدی و خود پذیری، خودمسئولیت

 2 9م ، 5 م
معلمان و دانش  هایمهارتباور به 

 آموزان

 های فردیتدریس معلمان، باور به توجه به تفاوت هایمهارتباور به 

توسط معلمان، باور به عالقه معلمان به یادگیری بیشتر، باور به 

 های بالقوه دانش آموزانظرفیت

 4 18م ، 13م ، 6م ، 1م 
بینی نسبت به نظارت و خوش

 هنمایی آموزشیرا

 های نظارت، نگرش مثبت حمایت ازنگرش مثبت به اثربخشی برنامه

 معلمان در شناسایی و حل مشکالت

 

 های معطوف به دانش:شایستگی 

های گیهای راهبران تربیتی، شایستشایستگی ترینمهمدهد که یکی از ها نشان مینتایج تحلیل یافته

ر داگر راهبر آموزشی فاقد دانش کافی دهد که ها نشان میتهتحلیل یاف. معطوف به حوزه دانش است

های نظارت آموزشی باشد، قادر به شناسایی نیازهای معلم و راهبری او نخواهد بود و در برنامه زمینه

های معطوف به دانش، اهمیت شایستگی در زمینهاین صورت به فردی غیر کارآمد تبدیل خواهد شد. 

به نظر من راهبر آموزشی در درجه اول باید با آموزش »ب جمالتی نظیر؛در قال کنندگانمشارکت

ن صرف داشت»،«های چندپایه آشنا باشد.چگونگی تدریس در این مقطع و همچنین کالس ،ابتدایی
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ته باید رشمعلم فراتر از دانش یک آورد.رشته شایستگی الزم برای تعلیم آن را به وجود نمیدانش یک

ائل یکی از مس»«.بداند را ریزیهای ارزیابی و برنامهروش و باشد مسلطو یادگیری  های تدریسبر روش

مهمی که راهبران باید با آن آشنا باشند، اختالالت یادگیری است. مدارس شهری با توجه به نزدیکی 

ا آموزان ببه مراکز درمانی کمتر با این مشکل مواجه هستند اما در مدارس روستایی بسیاری از دانش

د راهبر آموزشی بای«.»شودنمی هاآنمشکل اختالالت یادگیری روبرو هستند و کسی متوجه مشکالت 

ند، کنطور کامل آشنا باشد. بسیاری از معلمانی که با راهبران کار میوپرورش بهخود با نظام آموزش

 معلمان،»،«دارندهای آن نوپرورش، قوانین و رویهآشنایی کاملی با آموزش وجدیداالستخدام هستند 

اطالعات و دانش الزم را در خصوص حرفه و  هاآنتوانند به بینند که میمنزله افرادی میراهبران را به

 اند.بر اهمیت این موضوع تأکید کرده ،«بدهند معلمی تخصص

 های معطوف به مهارتشایستگی 

موردنیاز این حرفه  هایتمهارهای راهبران آموزشی و تربیتی، دارا بودن یکی دیگر از شایستگی

کنندگان در قالب جمالتی راهبران مشارکت هایمهارتهای معطوف به شایستگی در زمینهاست. 

 .کند یاقدامدر برخی از مراحل نظارت و راهنمایی آموزشی ناظر باید نه چیزی بگوید و نه »نظیر؛ 

ه بوقات معلمان نیاز دارند کسی گاهی ا«. »بلکه تنها به سخنان معلم گوش کند و شنونده خوبی باشد

راهبران آموزشی رابط بین اداره «. »های آنان گوش کند تا احساس راحتی و امنیت کنندحرف

رو برای گرفتن برخی از تسهیالت و امکانات باید از فن مذاکره نیازا وپرورش و معلمان هستند،آموزش

اری تشکیل دهند زیرا بسی وانند با معلمان گروهراهبران آموزشی باید بت«. »زنی برخوردار باشندو چانه

الزمه درس پژوهی »«. های تدریس از طریق کارگروهی ممکن استاز اصالحات و تغییرات در روش

ی راهبران آموزش«. »صورت گروهی برای اصال ح فرآیند یادگیری فعالیت کننداین است که معلمان به

کار  هانآصورت گروهی و تیمی با د ارتباط برقرار کنند، بهتوانند بین معلمان زیر نظر خوو تربیتی می

 .«یادگیری استفاده کنند-کنند و از نظارت و راهنمایی همکار برای اصال ح و بهبود فرایند یاددهی

ریزی درسی اطالعات و مهارت کافی را داشته باشند تا بتوانند به معلمان برنامه در زمینهراهبران باید »

ناظران تربیتی الزم است از مهارت » «.، سناریوسازی و تولید محتوی کمک کننددر طراحی سرفصل

های راهبران آموزشی در عصر دیجیتال شایستگی ترینمهم» .«ارزشیابی آموزشی برخوردار باشند

 مناسب کارگیریبهو  دیجیتال، مهارت مدیریت منابع، مالی، مهارت جستجو هایمهارتشامل؛ 

با توجه به اینکه راهبران آموزشی رابط بین اداره » «.ل معلمان استحل مسائ اطالعات در
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وپرورش و مدارس هستند لذا برخی از اوقات مسئولیت توزیع تجهیزات و امکانات بین مدارس آموزش

راهبران و ناظران آموزشی «. »دارند، بنابراین باید از مهارت توزیع منابع برخوردار باشندرا نیز بر عهده

. «ها باشند تا بتوانند معلمان را در این زمینه هدایت کنندکنندگان خوبی از پژوهشد استفادهباید خو

د ستی بتوانبه نظر من توجه به مهارت رهبری از الزامات نظارت آموزشی است. یک راهبر آموزشی بای»

ای در معلمان به نحوی نفوذ کند که از طریق ایجاد اعتماد و انگیزه بخشی، معلمان را به خود توسعه

ای است که گونهطبیعت کار راهبران آموزشی به» «.های آموزشی تشویق نمایدو شرکت در دوره

 هایمهارت ترینمهماز گیرند و به ناظران به چشم بازرس لذا یکی جبهه می هاآنمعلمان در برابر 

حضور در روستاهای دورافتاده و کار در شرایط سخت بسیاری از اوقات انگیزه . »«ناظران آموزشی

از  یکی«. »برد و راهبران آموزشی باید بتوانند در معلمان ایجاد انگیزه نمایندمعلمان را از بین می

ستی بای هاآنرو سازی معلمان است. ازاینوظایف راهبران آموزشی و تربیتی توسعه و توانمند ترینمهم

 به کارها و سازوکارهای توسعه افراد و توانمندسازی معلمان را شناسایی و در جهت بهبود مهارت

راهبران آموزشی باید بر فنون نیازسنجی آموزشی مسلط باشند تا بتوانند نیازهای یادگیری » «.بگیرند

راهبران باید قادر باشند «. »ای طراحی نمایندهای توسعهمهمعلمان را شناسایی و در راستای آن برنا

الزم در معلمان را  هایمهارتهای توانمندسازی برای معلمان طراحی و اجرا نمایند تا بتوانند دوره

موردنیاز راهبران دارا بودن اقتدار و  هایمهارتیکی از «. »برای موفقیت در کارشان ایجاد نمایند

ا وپرورش هستند امبران تربیتی از اختیار قانونی برخوردار و نماینده اداره آموزشراه«. »قاطعیت است

 اند.، به این مهم پرداخته«عالوه بر آن الزم است از قدرت نفوذ و تأثیرگذاری نیز برخوردار باشند

 های معطوف به تواناییشایستگی 

های معطوف یی گردید، شایستگیشناسا هایافتهتحلیل  درنتیجههای مهمی که یکی دیگر از مؤلفه

فکر  سیستمی»نظیر؛ ها در قالب جمالتی های معطوف به تواناییبه توانایی است. اهمیت شایستگی

ناظر آموزشی وقتی مسئله یا مشکلی در کار «. »کردن یک ویژگی مهم برای ناظران آموزشی است

کند، بلکه باید همه عوامل نظام نماید نباید صرفاً ریشه آن را در معلم جستجو معلم مشاهده می

آموز یا دیگر شرایط حاکم بر مدرسه آموزشی را موردتوجه قرار دهد؛ زیرا ممکن است مشکل از دانش

ان باید راهبر«. »چیز را زیر سؤال ببردناظر باید از تفکر نقادانه و منطقی برخوردار باشد و همه«. »باشد

اند راهبر آموزشی باید بتو«. »حیح است به معلم انتقال دهندبتوانند با دالیل روشن و واضح آنچه را ص

، در مقابل او جبهه هاآنای به معلم منتقل کند تا معلم ضمن قبول گونهرا به اصالحی هاشنهادیپ

نشده و بینیهای پیش، توانایی پاسخ به موقعیتیراهبر آموزشهایی موردنیاز در بین توانایی» «.نگیرد
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العمل دارد، ممکن نتواند عواطف خود ار مهم است زیرا وقتی زمان کمی برای عکسمشکالت آنی بسی

 شده است.کنندگان مطر ح، توسط مشارکت«را به شکل مناسب انتقال و کنترل نماید

 شناختیهای فردی و روانهای معطوف به نگرش، ویژگیشایستگی 

راهبران آموزشی نیازمند دهد که نشان می ها در بخش کیفی پژوهشنتایج تحلیل یافته

 .شناختی هستندهای فردی و رواننگرش و همچنین ویژگی در زمینهای های ویژهشایستگی

و  رویجبینی را تتوانند روحیه خوشافراد مثبت اندیش می»کنندگان در قالب جمالتی نظیر؛ مشارکت

کند ای آموزشی فعالیت میعنوان ناظر و راهنمکسی که به» «.سبب شادی و نشاط در محیط کار شوند

های شخصیتی از دو جهت حائز اهمیت های شخصیتی خاصی برخوردار باشد. ویژگیباید از ویژگی

است؛ اول اینکه با توجه به نقش الگویی راهبران و تأثیرپذیری معلمان از آنان برخورداری از این 

خاص شخصیتی در موفقیت  یهایژگیوو از جنبه دیگر برخورداری از  رسدها ضروری به نظر میویژگی

ی مند باشد، کسیک ناظر آموزشی باید نسبت به کیفیت آموزش دغدغه«. »ایشان تأثیر زیادی دارد

راهبران » .«کندبخشی از هیچ تالشی دریغ نمیکه دغدغه بهبود آموزش را داشته باشد در کیفیت

یکی از »«. باشند نش مناسبی داشتهتا بتوانند در برابر تغییرات واک منعطف باشند آموزشی باید

تر قاطعیت در ارائه بازخورد صادقانه های مهم راهبران، قاطعیت در رفتار، گفتار و از همه مهمشایستگی

راهبران باید از » .«های مهم راهبران گشودگی و پذیرش استازجمله ویژگی»«. به معلمان است

 های مهمیکی از ویژگی«. »دقیق و درست انجام دهندوجدان کاری برخوردار باشند تا بتوانند کار را 

ن راهبرا» «.ساز برقراری ارتباط مناسب بین افراد استتواند زمینهاخالقی است که میراهبران خوش

به  «خود راهبر باشند و برنامه مشخصی برای مدیریت بر حرفه و خود نیز داشته باشند آموزشی باید

 اند.این مهم پرداخته

 های بخش کمیافتهی( ب

از روش تحلیل عاملی تأییدی های کمی منظور تجلیل دادهتر اشاره شد بهگونه که پیشهمان

که یک سازه بزرگ خود از چند شود گرفته می به کارشده است. این روش زمانی مرتبه دوم استفاده

 گیریمدل اندازه تحلیل عاملی تائیدی شامل مراحلی نظیر؛ رسم روش .شده باشدمتغیر پنهان تشکیل

گونه که در شکل شماره همان. استهای برازش مدل عاملی و بررسی شاخص یارهابمنظور ارزیابی به

عاملی استاندارد  یارهابگیری متغیرهای مکنون، نشانگرها و ضرایب/مدل اندازه گردد درمشاهده می 1
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نکه بارهای عاملی استاندارد برای دهد با توجه به ایها نشان میاست. تحلیل یافته شدهدادهنشان 

های مناسبی برای موردنظر سنجه هایگویهتوان گفت /. است، لذا می4باالتر از  هاگویهتمامی 

 متغیرهای پنهان هستند.

 
 ای راهبران آموزشی به همراه بارهای عاملیهای حرفهگیری شایستگی. مدل اندازه۱شکل 

برای تمامی بارهای  t شدهمقادیر محاسبه شده است،داده نشان 6گونه که در جدول شماره همان

گیری توان اذعان داشت که سؤاالت پرسشنامه برای اندازهتر هستند بنابراین، میبزرگ 1٫96عاملی از 

 ای راهبران آموزشی، کاماًل همسو و دارای اعتبار است.های حرفهها معطوف به شایستگیمؤلفه

 استانداردشده و آماره تی مقدار بار عاملی -6جدول 

هامؤلفه  گویه ها 
مقدار بار عاملی 

 استانداردشده
 سطح معناداری t مقدار

آلفای 

 کرون باخ
 نتیجه

 دانش

 - - 0/779 دانش تخصصی در مورد آموزش ابتدایی

0/929 

 مطلوب

های چندپایهدانش تخصصی کالس  مطلوب *** 13/854 0/835 

یادگیری-دانش فرایند یاددهی  مطلوب *** 13/513 0/817 

 مطلوب *** 13/448 0/813 دانش نظارت و راهنمایی آموزشی

 مطلوب *** 13/454 0/841 دانش مدیریتی
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 مطلوب *** 14/108 0/858 آگاهی از سازمان و اسناد فرادستی

 مهارت

 - - 0/851 مهارت تدریس

0/971 

 مطلوب

ریزی درسیمهارت برنامه  مطلوب *** 17/083 0/841 

 مطلوب *** 16/706 0/830 مهارت ارزشیابی آموزشی

 مطلوب *** 17/200 0/844 مهارت فناوری اطالعات و ارتباطات

 مطلوب *** 18/974 0/891 مهارت مدیریت منابع

 مطلوب *** 18/112 0/869 مهارت پژوهشی

 مطلوب *** 17/102 0/811 مهارت برقراری ارتباط مناسب

 مطلوب *** 14/639 0/802 مهارت مذاکره و چانه سازی

 مطلوب *** 14/876 0/811 اعتمادآفرینی

 مطلوب *** 14/682 0/804 انگیزه بخشی

 مطلوب *** 14/452 0/795 توسعه افراد و توانمندسازی

 مطلوب *** 13/611 0/761 نفوذ و تأثیرگذاری در دیگران

 مطلوب *** 14/012 0/777 مهارت انجام کار گروهی

 مطلوب *** 13/716 0/765 مهارت خود رهبری

 توانایی

 - - 0/861 تفکر سیستمی

0/941 

 مطلوب

 مطلوب *** 16/540 0/821 تفکر انتقادی

 مطلوب *** 16/966 0/833 تفکر منطقی

 مطلوب *** 18/055 0/862 تفکر خالق

 مطلوب *** 19/020 0/886 توانایی استدالل

 مطلوب *** 17/904 0/858 توانایی حل مسئله

ی هایژگیو

فردی و 

یشناختروان  

پذیریانعطاف  0/841 - - 

0/937 

 مطلوب

 مطلوب *** 16/053 0/826 اقتدار

 مطلوب *** 17/944 0/883 گشودگی و پذیرش

 مطلوب *** 16/920 0/853 وجدان کاری

 مطلوب *** 16/975 0/855 اخالق حسنه

یمتددغدغه   مطلوب *** 15/420 0/806 

 نگرش

اینگرش خود توسعه  0/825 - - 

0/873 

 مطلوب

های معلمان و دانش آموزانباور به مهارت  مطلوب *** 14/176 0/829 

بینی نسبت به نظارت آموزشیخوش  مطلوب *** 14/488 0/849 
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 0.7ها بیشتر از تمامی مؤلفه کرون باخت، آلفای آمده اس 6گونه که در جدول شماره همچنین همان

از مدل نیست. پس از  ایگویهدهد که نیاز به حذف هیچ برآورد شده است و این نتیجه نشان می

 ها بایستی نسبت به برازش مدل مفهومی نیز اطمینان حاصل کرد.بررسی بارهای عاملی و اعتبار سازه

 تبه دومهای برازش مدل عاملی مرشاخص -7جدول 

شدههای بررسیشاخص  مقدار برآورد شده میزان استاندارد نماد التین 

3کمتر از  (x2/ df) کای اسکوئر/درجه آزادی (1981مکالور )کارمینز و    350/1  

08/0کمتر از  (RMSEA) ریشه میانگین مربعات خطای برآورد (1998هایر و همکاران )   038/0  

یاسهیمقابرازش   (CFI) 9/0 بیشتر از (1980بنتلر و بونت )   97/0  

9/0بیشتر از  (IFI) برازش فزاینده  97/0  

8/0بیشتر از  (GFI) نیکویی برازش (1996اتزادی و فروهمند )   86/0  

 

های برازش مدل منظور تائید مدل شاخصگردد؛ بهمشاهده می 7گونه که در جدول همان

و  350/1دهد که مقدار کای دو به درجه آزادی یها نشان مموردبررسی قرارگرفته است. تحلیل داده

و  08/0و کمتر از  038/0( برابر با RMSEAمقدار جذر برآورد واریانس خطای تقریب ) T 3کمتر از 

( و شاخص نیکویی برازش IFI(، شاخص برازندگی افزایشی )CFIشاخص برازندگی تطبیقی ) درنهایت

(GFIهمگی در حد مناسبی محاسبه )بنابراین مدل دارای برازش مناسب و مطلوب در ؛ شده است

 جامعه موردنظر است.

 گیریبحث و نتیجه

ی کرده و پاسخگویمنظور پرورش شهروندان تحصیلپذیری بهشدن و رقابتامروزه دو پدیده جهانی

به نیازهای جامعه سبب شده است که مدارس پویاتر از همیشه روند تحول مداوم و مستمر را در پیش 

های آموزشی منظور مواجه با تغییرات سازوکارهای مختلفی وجود دارد، اما در نظامند. اگرچه بهبگیر

-بخشی فرایند یاددهیتواند در کیفیتهای نظارت و راهنمایی بیش از هر عامل دیگری میبرنامه

ثر واقع ؤویژه زمانی که نظام تعلیم و تربیت دستخوش تغییرات و تحوالت بنیادی است( میادگیری )به

ازیگران ب ترینمهمعنوان یکی از گردد. به عبارتی به هنگام مواجه با تغییر، ناظران و راهبران آموزشی به

سو وظایف مهم و نقش برجسته راهبران تربیتی از یک لذا،کنند. آفرینی میاصلی در این فرایند نقش

ای ههای حرفشناسایی شایستگیشود که موضوع و انجام بهینه این وظایف از سوی دیگر، سبب می

های تحقیق حاضر باهدف طراحی الگوی شایستگی بنابراین  ازپیش ضروری به نظر برسد.بیش هاآن
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منظور تحقق هدف پژوهش در مرحله اول مصاحبه گردید. به تدوین و اجراای راهبران تربیتی حرفه

ای در این خصوص بودند انجام شد و های با افرادی که دارای تجارب زیستیافتهعمیق و نیمه ساخت

وی ای گردید الگهای حرفهمنجر به شناسایی و طراحی الگوی مفهومی شایستگی هاآنتحلیل نظرات 

ی های فردویژگی های معطوف به دانش، مهارت، توانایی، نگرش،بعد شامل؛ شایستگی 5مذکور دارای 

های نظارت و است که الزمه موفقیت در برنامهها گویای آن باشد. تحلیل یافتهشناختی میو روان

های پایه کافی در خصوص مواردی نظیر؛ درس راهنمایی اثربخش وجود راهبرانی است که دانش

های چندپایه و چگونگی مدیریت آن، چگونگی تهیه طر ح درس و سناریو ابتدایی، تدریس در کالس

های تدریس نوین ی فعال، جامع و تعاملی، روشهای ارزشیابهای چندپایه، انواع روشپردازی در کالس

 وسیله شرایط تحققریزی درسی و طراحی آموزشی را داشته باشند تا بتوانند بدینو خالق، برنامه

یادگیری اثربخش را برای دانش آموزان فراهم نمایند. از طرفی تسلط دانشی بر اهداف، فرایند و مراحل 

و آشنایی با وظایف حوزه تخصصی از سوی دیگر، از الزامات این سو نظارت و راهنمایی آموزشی از یک

تنها دانش الزم در خصوص ها ضروری است که راهبران آموزشی نهشود. عالوه بر اینحرفه محسوب می

وپرورش، قوانین و مقررات و فرایندهای اداری و سازمانی را دارا باشند، بلکه ابعاد اصلی نظام آموزش

ریزی، هماهنگی، رهبری و مدیریت آموزشی دهی، برنامهکردهایی نظیر؛ سازمانضروری است در کار

های های معطوف به مهارت ازجمله مؤلفهیستگیشا نیز از دانش کافی و الزم برخوردار باشند.

ن دارند که راهبراکنندگان در این خصوص اظهار میباشد. مشارکتشده در تحقیق حاضر میشناسایی

ریزی نظیر؛ برقراری ارتباط مؤثر، راهبری کالس درس، برنامه یهایی با کسب مهارتآموزشی و تربیت

های اطالعاتی و ارتباطاتی، مدیریت بر منابع، پژوهشگری، درسی، ارزشیابی آموزشی، تسلط بر فناوری

ی، شزنی، توسعه و توانمندسازی افراد، انجام کار گروهی، اعتمادسازی، انگیزه بخفنون مذاکره و چانه

 ایهای حرفهتوانند نقش مهمی در افزایش صالحیتو درنهایت نفوذ و تأثیرگذاری می خود راهبری

های بدان اشاره داشتند شایستگی کنندگانمشارکتمؤلفه دیگری که اکثر  معلمان داشته باشند.

های اییدهد که راهبران آموزشی به توانهای کیفی نشان میمعطوف به توانایی است. تحلیل یافته

ای نظیر؛ تفکر سیستمی، تفکر انتقادی، قدرت استدالل، حل مسئله، تفکر خالق، تفکر منطقی و ویژه

راهبران آموزشی بدون داشتن توانایی  که دارندمیکنندگان اظهار پذیری نیاز دارند. مشارکتانعطاف

یوند یی و قیاسی و برقراری پهایی نظیر؛ بیان نظرات با دالیل مستدل و واضح، استدالل استقرادر حوزه

دازه کافی انتوانند بهنمی ،عنوان یک سیستم اجتماعیبین قضایای مختلف، در نظر گرفتن مدرسه به
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فکر واگرا، هایی نظیر؛ تمؤثر واقع گردند. عالوه بر این برای مواجهه مناسب با تغییرات بایستی از توانایی

گر از یکی دی های متنوع و جدید نیز برخوردار باشند.شیوه پیدا کردن الگوهای پنهان، انجام وظایف با

دگان، کننمعطوف به نگرش است. بر اساس نظرات مشارکت هایشایستگی شناسایی شدههای مؤلفه

نی بینظیر؛ خوش ایویژههای منظور موفقیت در حرفه خود الزم است دارای نگرشراهبران تربیتی به

رسانی و درنهایت اهنمایی آموزشی، نگرش مثبت نسبت به خدمتهای نظارت و رنسبت به برنامه

شناختی های فردی و رواندر همین راستا الزم به ذکر است ویژگی توسعه خود و دیگران باشند.

د و در ایجاد و بروز رفتارهای متنوع و در برخی نرفتاری دار نمود ،راهبران آموزشی همانند نگرش

پذیری، اقتدار، گشودگی و شناختی نظیر؛ انعطافهای فردی و روانیژگی. وندموارد متناقض، اثرگذار

های ویژگی ترینمهمو داشتن حسن خلق از مند پذیرش، وجدان کاری، دارا بودن روحیه دغدغه

نظیر،  هاییکه راهبران برای موفقیت به ویژگی دهدمینشان  هایافتهباشد. تحلیل راهبران آموزشی می

داشتن تعهد به معلمان، دانش آموزان و حرفه خود، داشتن اقتدار و قاطعیت در حرف  پذیری،مسئولیت

رسانی به دیگران و آموزش، خدمت در زمینهو عمل، داشتن دغدغه به معنای حساسیت و هوشیاری 

دهنده این است که بر اساس اهمیت )بارهای نتایج بخش کمی نشان نیاز دارند. ،برقرار عدالت آموزشی

های فردی، تسلط بر ، ویژگیازآن به ترتیب؛ تواناییو پس در رتبه نخست قرار دارد مهارت( عاملی

ا در بخش هاند. نتایج تحلیل دادهقرارگرفته در اولویت و درنهایت داشتن نگرش مثبتتخصصی  دانش

هارت راهبران به ترتیب؛ م هایمهارتدهنده های تشکیلدهد که از بین زیر مؤلفهکمی نشان می

ریزی مدیریت بر منابع، پژوهشگری، راهبری کالس درس، تسلط بر فناوری اطالعات و ارتباطات، برنامه

درسی، ارزشیابی آموزشی، برقراری ارتباط مؤثر، اعتمادآفرینی، انگیزه بخشی، مذاکره و چانه سازی، 

ارای د رگذاری در دیگرانتوسعه و توانمندسازی، انجام کار گروهی، خود رهبری و درنهایت نفوذ و تأثی

 Reguant et al(2018);نظیر یقاتیتحقراستا با باشند. نتایج این بخش از پژوهش هماهمیت می

Ibrahim(2018);Donkoh & Baffoe(2018);Evans(2009); Zacharieh(2013) Arsyada(2017) ؛

Alustath(2016) ؛Enaigbe(2009) ؛Oliva & Pawlas( 2007) گیری نشان مدل اندازهتحلیل  باشد.می

دهد پس از مهارت، توانایی در جایگاه دوم قرار دارد. بررسی بارهای عاملی گویای آن است که برای می

هایی نظیر؛ قدرت استدالل، تفکر خالق، تفکر سیستمی، یک راهبر آموزشی به ترتیب داشتن توانایی

صل از های حا. این نتایج نیز با یافتهتوانایی حل مسئله، تفکر منطقی و انتقادی دارای اهمیت است

 باشد.همسو می Winburn et al)(2019 وSusanto et al)2020 (تحقیقات 
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ودگی گش ،های فردیویژگی هایدهد که از بین زیر مؤلفهاز سوی دیگر، بررسی بارهای عاملی نشان می

حسنه، وجدان کاری،  ازآن به ترتیب؛ اخالقو پس است و پذیرش از اهمیت باالتری برخوردار

ا راستآمده در این بخش همدستمندی، در اولویت قرار دارند. نتایج بهپذیری، اقتدار و دغدغهانعطاف

؛ 2020l(Susanto et a(؛ Daryono et al)2020(؛ Johari & Amat)2021(های با نتایج پژوهش

)2019(Winburn et alدر هزاره سوم، راهبران آموزشی  تر اشاره شدگونه که پیشهمان د.نباش؛ می

های تخصصی مرتبط با حرفه خود و همچنین سازمانی که در آن کار باید از دانش الزم در حوزه

دهد که به ترتیب دانش تخصصی در کنند برخوردار باشند. بررسی بارهای عاملی نشان میمی

، نظارت و راهنمایی آموزشی یادگیری-های چندپایه، فرایند یاددهینظیر؛ مدیریت کالس هاییحوزه

 & Johari باشند. نتایج این بخش از پژوهش با تحقیقاتو درنهایت آموزش ابتدایی دارای اهمیت می

Amat(2021) و Daryono et al(2020)  نیز همسویی دارد. درنهایت، بررسی بارهای عاملی زیر

ارت و راهنمایی آموزشی، باور بینی نسبت به نظدهد که به ترتیب؛ خوشهای نگرش نشان میمؤلفه

توسعه خود و دیگران از اهمیت  در زمینهمعلمان و دانش آموزان و داشتن نگرش مثبت  هایمهارتبه 

 Kumighad؛ Enaigbe(2009)های نیز با پژوهش بخشبیشتری برخوردار هستند. نتایج حاصل از این 

et al(2020); Mangiameli(2021); های کمی  توان با توجه به تحلیل دادهمیدرنهایت  .باشدمی همسو

 ( طراحی نمود.2صورت شماتیک)شکل شماره ای راهبران آموزشی را بههای حرفهالگوی شایستگی

 

 
 ای راهبران آموزشی و تربیتیهای حرفهالگوی شایستگی-۲شکل 

مورد در  تر نیز در بخش پیشینه پژوهش بدان اشاره شدگونه که پیشطور خالصه همانبه

بابی  تواند فتحلذا تحقیق حاضر می ،شده استندرت تحقیقی انجامهای راهبران آموزشی بهشایستگی

ه و ضرورت توجه به شیو سویککه با استفاده از نتایج پژوهش حاضر از نحویبه. در این خصوص باشد
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ل مؤثر بر موفقیت و عوام شناسایی در زمینههای جدید نظارت و راهبری از سوی دیگر، بتوان پژوهش

در راستای نتایج حاصل اثربخشی راهبران آموزشی با توجه به شرایط کشورمان طراحی و اجرا نمود. 

توان ارائه های کاربردی ذیل را میاز پژوهش حاضر و مشاهدات میدانی توسط تیم پژوهش پیشنهاد

 نمود؛

 ته پژوهش ترین یافی راهبران آموزشی و تربیتی اصلیاهای حرفهکه طراحی و اعتبار یابی الگوی شایستگیازآنجایی

اد کارگماری، توسعه و توانمندسازی و ایجنظیر؛ جذب و به یتواند در فرایندهایشده میباشد، لذا الگوی طراحیحاضر می

 انگیزش در راهبران مورداستفاده قرار گیرد.

 ای هربیتی و صدور گواهی شایستگی به ایشان، یافتهمنظور طراحی و اجرای آزمون اصلح برای راهبران آموزشی و تبه

 عنوان یک مبنای علمی موردتوجه قرار گیرد.تواند بهپژوهش حاضر می

 افزایی اثربخش )بدو خدمت و ضمن خدمت( و تدوین محتوای آموزشی مناسب برای های دانشمنظور طراحی دورهبه

اتکا شناسایی شود. در همین راستا یکی از منابع اصیل و قابل هاآنراهبران آموزشی الزم است ابتدا نیازهای یادگیری 

 اشد.ب مناسبی راهنمای عمل تواندیم ای راهبران تربیتیهای حرفهشایستگی الگویبرای نیازسنجی، استفاده از 

   طراحی  ،ذال .باشدموردنیاز راهبران آموزشی می هایمهارت ترینمهمبا توجه به اینکه مهارت پَژوهشگری ازجمله

ائل، نظیر؛ شناسایی مس هاییدر زمینهمنظور تشویق، آموزش و همکاری فعال راهبران آموزشی با معلمان سازوکارهایی به

ها با استفاده از رویکردهای علمی و مرسوم تبدیل مسائل اصلی به موضوعات پژوهشی و طراحی و اجرای این پژوهش

 گردد.ی و درس پژوهی ضروری به نظر میوپرورش نظیر؛ اقدام پژوهدر نظام آموزش

  ای راهبران آموزشی در تحقیق حاضر های حرفهشایستگی ترینمهمعنوان یکی از توانایی تفکر خالق نیز به

ه با تشویق رفتارهایی نظیر، ارائ وپرورشگردد تیم مدیریت ارشد نظام آموزششده است. لذا پیشنهاد میشناسایی

نایی را این توا های ارتباطاتی آزاد و دوطرفه در سازمانها، ایجاد کانالبدون ترس، تبادل آزادانه ایده ها و انتقاداتپیشنهاد

 به یک ارزش سازمانی و فردی تبدیل نماید.

 های آموزشی جذابی تهیه و در اختیار آفرین بستههای تحولتوانند با استفاده از فناوریوپرورش میمتصدیان آموزش

را در خصوص اسناد فرادستی نظیر؛ سند  هاآنتوانند دانش موردنیاز وسیله میشی قرار دهند. بدینراهبران آموز

 ساله، نقشه جامع علمی کشور، سند تحول بنیادین و برنامه درسی ملی افزایش دهند.انداز بیستچشم

  ئوالن و مس موزشی توسطراهبری آ و نظارتکارکرد بینی نسبت به خوش/ایجاد نگرش مثبت و در راستای افزایش

ایجاد محیط  در زمینه آموزشی هایدورهسازوکارهای عملیاتی و طراحی  ،وپرورش الزم استمدیران ارشد نظام آموزش

راحی و اجرا طیادگیری در مدرسه -اهمیت آن در بهبود کیفیت فرایند یاددهی و یی بر اعتماد و رابطه مدارتننظارتی مب

 ن سازمان استفاده گرددموفق در درو و تجربهصاحباز افراد  هادورهو برای برگزاری این  نموده
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 مالحظات اخالقی

ای مرتبط با در جریان اجرای این پژوهش و تهیه مقاله کلیه قوانین کشوری و اصول اخالق حرفه

 پژوهش رعایت شده است.

 حامی مالی

 های پژوهش حاضر توسط نویسندگان مقاله تأمین شده است.کلیه هزینه

 تعارض منافع

بنابر اظهار نویسندگان، مقاله حاضر فاقد هرگونه تعارض منافع بوده است. این مقاله قبالً در هیچ 

ی پژوهای اعم از داخلی یا خارجی چاپ نشده است و صرفاً جهت بررسی و چاپ به فصلنامه درسنشریه

 ارسال شده است.

 

Reference 
Abedinya, A, Moeinikia, M, & Ghorbanzadeh, P. (2020). Study of the quality 

of educational leadership services from the viewpoint of teachers of multigrade 

schools. New Approach in Educational Sciences, 2(1): 78-86. [in Persian] 
Alkhatnai, M. (2021). Mentoring in Saudi higher education: considering the 

role of culture in academic development. International Journal for Academic 

Development, Ahead-of-print, 1-11. 

Alustath.D (2016). Contemporary Educational Supervision Competencies 

among Jordanian Supervisors in Mafraq Governorate. Alustath Journal for Human 

and Social Science, 2(217). 365-384. 
Antón-Solanas, I., Huércanos-Esparza, I., Hamam-Alcober, N., 

Vanceulebroeck, V., Dehaes, S., Kalkan, I., & Tambo-Lizalde, E. (2021). Nursing 

lecturers' perception and experience of teaching cultural competence: a European 

qualitative study. International Journal of Environmental Research and Public 

Health, 18(3), 1-20. 

Apriana, D., Kristiawan, M., & Wardiah, D. (2019). Headmaster’s 

competency in preparing vocational school students for entrepreneurship. 

International Journal of Scientific & Technology Research, 8(8), 1316-1330. 

Armstrong, P. V., & Freeston, M. H. (2006). dno gniznltutoec noC 

formulating cognitive therapy supervision. In Case formulation in cognitive 

behavior therapy (pp. 365-388). England: Routledge. 



 1400 277 پاییز، سومسال نهم، شمارة                                 فصلنامه تدریس پژوهی                                        

 

Arsyad, A. (2017). Analysis of supervisor competencies in implementing 

school-based management towards the quality improvement of secondary schools. 

Advances in Social Science, Education and Humanities Research, 118, 1022-

1028. 

Ashagrie, Y. A. (2019). Assessing the practice of principals instructional 

supervision in primary schools of wadla woreda, in the north (Doctoral 

dissertation). 
Bafadal, I. I., Bafadal, I., Sobri, A. Y., Nurabadi, A., & Gunawan, I. (2019, 

December). Standards of Competency of Head of School Beginners as Leaders in 

Learning Innovation. In 5th International Conference on Education and 

Technology (ICET 2019) (pp. 13-18). Atlantis Press. 
Bafadal, I., Supriyanto, A., & Arifin, I. (2020). Artistic Supervision Model 

Development for Improved Pedagogic Competence of Primary School Teachers. 

Elementary Education Online, 18(3), 1260-1286. 

Callahan, J. L., Neumann, C. S., Cox, R. J., & Ruggero, C. J. (2017). The 

Supervisor Trainee Quarterly Evaluation (STQE): Psychometric support for use 

as a measure of competency. Training and Education in Professional Psychology, 

11(3), 117. 

Clarkson, P., & Gilbert, M. (1991). Trainers and Supervisors. Training and 

supervision for ghiobrnaoc in action, 14, 143. 

Cochran, G. R. (2009). Ohio State University Extension Competency Study: 

Developing a Competency Model for a 21st Century Extension Organization 

(Doctoral dissertation, The Ohio State University). 

Comighud, S. M. T., Futalan, M. C. Z., & Cordevilla, R. P. (2020). 

Instructional Supervision and Performance Evaluation: A Correlation of Factors. 
UBT 

InternationalConference.193.https://knowledgecenter.ubtuni.net/conference/202

0/all_events/193. 

Daryono, R. W., Yolando, A. P., Jaedun, A., & Hidayat, N. (2020). 

Competency of vocational schools required by construction industry in 

consultants’ supervisor. In Journal of Physics: Conference Series (Vol. 1456, p. 

012057). 

Ebdam, R., Gholtash, A., & Nateghi, F. (2021). Validation of curriculum 

based on general competency for the second year of theoretical high 

school. Research in Teaching, 9(1), 42-23. 
Enaigbe, P. A. (2009). Strategies for improving supervisory skills for 

effective primary education in Nigeria. Edo Journal of  nzoegltoe, 2(2), 235-244. 



278   در نظام آموزش ابتدایی  ای راهبران آموزشیهای حرفهطراحی الگوی شایستگی 

 

Esia-Donkoh, K., & Baffoe, S. (2018). Instructional Supervisory Practices of 

Headteachers and Teacher Motivation in Public Basic Schools in Anomabo 

Education Circuit. Journal of education and E-Learning Research, 5(1), 43-50. 

Espino-Díaz, L., Fernandez-Caminero, G., Hernandez-Lloret, C. M., 

Gonzalez-Gonzalez, H., & Alvarez-Castillo, J. L. (2020). Analyzing the impact of 

COVID-19 on education professionals. toward a paradigm shift: ICT and 

neuroeducation as a binomial of action. Sustainability, 12(14), 5646. 

Evans, C. S. (2009). How to be an educational supervisor. Essential guide to 

educational supervision in postgraduate medical education, 1-11. 

Girard, T. C. (1999). Interns perceptions of internships: A look at work, 

supervision. and appraisals. Journal of Cooperative Education, 34(3), 42-48. 

Gistituati, N., & Marsidin, S. (2020, December). The Validation of the 

Instrument for Developing a Competency-Based Training Model for Academic 

Supervision. In 2nd International Conference Innovation in Education (ICoIE 

2020) (pp. 181-184). Atlantis Press. 

Glickman, C. D., Gordon, S. P., & Ross-Gordon, J. M. (2012). The basic 

guide to supervision and instructional leadership. Pearson Higher Ed. 

Goldhammer, R. (1969). Clinical supervision: Special methods for the 

supervision of teachers. Holt McDougal. 

Habibi-Kaleybar, R., Farid, A., & Gobadi, L. (2020). Analysis of students' 

lived experiences of test anxiety phenomenon: Phenomenological study. Research 

in Teaching, 8(2), 216-199. 

Hawes, S. E. (1998). Positioning a dialogic reflexivity in the practice of 

feminist supervision. Reconstructing the psychological subject: Bodies, practices 

and technologies, 14, 94-110. 

Hawkins, P., & Shohet, R. (2007). Towards a learning culture. Leading Work 

with Young People, USA: Sage Publications.142. 

Holloway, E. (1995). Clinical Supervision: A Systems Approach. London: 

SAGE publications. 

Shi, Y. (2020). Handbook on Facilitating Flexible Learning During 

Educational Disruption: The Chinese Experience in Maintaining Undisrupted 

Learning in COVID-19 Outbreak. Bulletin of the Technical Committee on 

Learning Technology (ISSN: 2306-0212), 20(2). 

Huynh, V. S., & Giang, T. V. (2021). The competency-based school 

counseling model in high schools: A Vietnamese case. Children and Youth 

Services Review, 120©, 105713. 



 1400 279 پاییز، سومسال نهم، شمارة                                 فصلنامه تدریس پژوهی                                        

 

Ibrahim, F. W. (2018). Managerial and Supervision Competence at Junior 

High School Level. European Research Studies Journal, 21(3), 327-336. 

Imron, A. (2011). Supervisi pembelajaran tingkat satuan pendidikan. Jakarta: 

Bumi Aksara. 

Imron, A., Wiyono, B. B., Hadi, S., Gunawan, I., Abbas, A., Saputra, B. R., 

& Perdana, D. B. (2020, November). Teacher Professional Development to 

Increase Teacher Commitment in the Era of the Asean Economic Community. In 

2nd Early Childhood and Primary Childhood Education (ECPE 2020) (pp. 339-

343). Atlantis Press. 

Inskipp, F., & Proctor, B. (1993). Making the most of supervision: 

professional development for counsellors, psychotherapists, supervisors and 

trainees: a workbook and 2 audiotapes. Cascade. 

Izan, M., Ghaderi, M., & Shirbagi, N. (2019). Examining Educational 

Leaders Experience of Implementing Teacher-Oriented Educational Monitoring 

Patterns in Elementary Schools. Managing Education in Organization, 8(1), 159-

84. [in Persian]. 

Kadushin, A. (1992). What's wrong, what's right with social work 

supervision. The Clinical Supervisor, 10(1), 3-19. 

Kartini, D., Kristiawan, M., & Fitria, H. (2020). The Influence of Principal’s 

Leadership, Academic Supervision, and Professional Competence toward 

Teachers’ Performance. International Journal of Progressive Sciences and 

Technologies, 20(1), 156-164. 

Kin, T. M., Kareem, O. A., Musa, K., Ghouri, A. M., & Khan, N. R. (2020). 

Leading sustainable schools in the Era of Education 4.0: Identifying school 

leadership competencies in Malaysian secondary schools. International Journal of 

Management in Education, 14(6), 580-610. 

Kozachuk, L. A., & Conley, A. H. (2021). Development-oriented situational 

supervision: a leadership approach to supervision in counselor education. Journal 

of Counselor Leadership and Advocacy, 8(1), 44-55. 

Ku Johari, K. S., & Amat, M. I. (2019). Malaysian School Counsellors' 

Challenges in Job Description, Job Satisfaction and Competency. Religación, 

4(19), 93-99. 

Latiana, L., Samsudi, S., Sugiyo, S., & Slameto, S. (2018). Developing 

Collaboration-Based Supervision Model to Enhance the Professionalism of Early 

Childhood Education Teachers. The Journal of Educational Development, 6(1), 

132-143. 



280   در نظام آموزش ابتدایی  ای راهبران آموزشیهای حرفهطراحی الگوی شایستگی 

 

Makin, M., Abdullah, Z., & Shafee, S. (2018). The art of supervision: Role 

of supervisory skills in developing teacher capacity. MOJEM: Malaysian Online 

Journal of Educational Management, 6(4), 37-55. 

Malone, K., & Supri, S. (2012). A critical time for medical education: the 

perils of competence-based reform of the curriculum. Advances in health sciences 

education, 17(2), 241-246. 

Mangiameli, J., Hamiduzzaman, M., Lim, D., Pickles, D., & Isaac, V. (2021). 

Rural disability workforce perspective on effective inter‐disciplinary training—A 

qualitative pilot study. Australian Journal of Rural Health, 29(2), 137-145. 

McGhee, M. W., & Stark, M. D. (2021). Empowering Teachers Through 

Instructional Supervision: Using Solution-Focused Strategies in a Leadership 

Preparation Program. Journal of Educational Supervision, 4(1), 43. 

Mousavi, S. M., Poorkarimi, J., Narenji, S. F., & Providing Model 

Professional Competencies of Industrial Educators in the Technical Schools. 

Managing education in organization, 8(2), 253-285: [in Persian]. 
Mufua, N. G. (2019). Instructional Supervision by Principals: An Appraisal 

from the Perspective of Teachers Job Performance in Some Selected Secondary 

Schools in Boyo Division. International Journal of Trend in Scientific Research 

and Development, 3(6), 2456– 6470. 

Murkatik, K., Harapan, E., & Wardiah, D. (2020). The influence of 

professional and pedagogic competence on teacher’s performance. Journal of 

Social Work and Science Education, 1(1), 58-69. 

Ndubuisi, A. G., Jacob, O. N., & Constance, O. E. U. (2021). Challenges of 

Instructional Supervision in Nigerian Educational system and the way Forward. 

Academicia Globe: Inderscience Research, 2(04), 56-67. 

Niknami, M. (2019). Supervision of instruction. Tehran: SAMT. [in Persian]. 
Taguma, M., Feron, E., & Lim, M. H. (2018). Future of education and skills 

2030: Conceptual learning framework. Organization of Economic Co-operation 

and Development. https://www. oecd. org/education/2030/Education-and-AI-

preparing-for-the-future-AI-Attitudes-and-Values. pdf. 

Ozer, M., & Perc, M. (2020). Dreams and realities of school tracking and 

vocational education. Palgrave Communications, 6(1), 1-7. 

Pawlas, G. E., & Oliva, P. F. (2007). Supervision for today's schools. New 

York: John Wiley & Sons. 

Reguant, M., Martínez-Olmo, F., & Contreras-Higuera, W. (2018). 

Supervisors’ perceptions of research competencies in the final-year project. 

Educational Research, 60(1), 113-129. 



 1400 281 پاییز، سومسال نهم، شمارة                                 فصلنامه تدریس پژوهی                                        

 

Rusdiana, A., Huda, N., Mu'in, A., & Kodir, A. (2020). The effectiveness of 

educational supervision in increasing the teacher’s professional competence in the 

COVID-19 pandemic period. International Journal of Innovation, Creativity and 

Change, 14(5), 918-942. 

Ruying, L., Xiaozhen, Z., & Jianwen, X. (2020). Based on the post 

competency as the core in the training mode of young teachers of human anatomy. 

Chinese Journal of Medical Education, 40(9), 666. 

Saihu, S. (2020). The Urgency Of Total Quality Management In Academic 

Supervision To Improve The Competency Of Teachers. Edukasi Islami: Jurnal 

Pendidikan Islam, 9(02), 297-323. 

Scaife, J. A., & Scaife, J. M. (1996). A general supervision framework: 

applications in teacher education. Learning to Teach: Aspects of Initial Teacher 

Education, 57-82, Sheffield: University of Sheffield, Division of Education. 
Sheppard, L. (2021). Supervisee-led coaching supervision. In Emerging 

Conversations in Coaching and Coaching Psychology. England: Routledge.141-

157. 

Stoltenberg, C. D., & Delworth, U. (1987). Supervising counselors and 

therapists: A developmental approach. USA: Jossey-Bass. 

Sultana, R. G. (2009). Competence and competence frameworks in career 

guidance: complex and contested concepts. International Journal for Educational 

and Vocational Guidance, 9(1), 15-30. 

Susanto, E., Hadiwinarto, H., & Yul, F. A. (2020). School Supervisor 

Performance Evaluation State Madrasah Aliyah In The City Of Bengkulu. At-

Ta'lim: Media Informasi Pendidikan Islam, 19(2), 272-286. 

Swank, J. M., & Houseknecht, A. (2019). Teaching competencies in 

counselor education: A Delphi study. Counselor Education and Supervision, 

58(3), 162-176. 

Winburn, A., Kerwin, A., King, A., & Johnson Tatum, M. (2019). Examining 

Empathy and Advocacy Competencies in Professional School Counselors. Journal 

of Counseling Research and Practice, 5(2), 20-35. 

Wiyono, B. B, Rasyad, A., & Maisyaroh. (2021). The Effect of Collaborative 

Supervision Approaches and Collegial Supervision Techniques on Teacher 

Intensity Using Performance-Based Learning. SAGE Open, 11(2), 1-9. 

Zachariah, W. O. (2013). Skills and attributes of instructional supervisors: 

Experience from Kenya. Educational research and reviews, 8(24), 2270-2280. 

 

 


