
53
 ë 77 شمارة
 ë سال بیستم
ë 1400 بهار

چكيده:

كليدواژهها:

راضیهشیخاالسالمی**** مهدیمحمدی*** مهدیکریمی** جعفرترکزاده*	

آموزش سواد خواندن و نوشــتن در دورة ابتدایی اهمیت خاصی داشته و معلمان نقش مهمی در 
عملکرد سواد دانش آموزان دارند. بنابراین وجود معلمانی که شایستگی های رهبری را برای یادگیری 
و پیشــرفت دانش آموزان در حوزة سوادآموزی داشته باشند، ضروری به نظر می رسد. این پژوهش با 
هدف طراحی چارچوب رهبری ســوادآموزی معلم صورت پذیرفت. به این منظور، با استفاده از روش 
پژوهش فراترکیب سندلوسکی و باروسو )2007(، تعداد 65 مقالة منتخب بعد از مراحل ارزیابی کیفیت 
که با معیارهای موردپذیرش منطبق بود، بررسی شد. درنتیجة فراترکیب، مجموع 79 کد، 12 مفهوم و 
3 مقوله یافت شد. مفاهیم شامل مهارت های ارتباطی با دانش آموزان، والدین و همکاران؛ مهارت های 
انگیزشی برای ایجاد عالقه و انگیزش در دانش آموزان در امر سوادآموزی؛ مهارت های استفاده از ابزار 
و منابع آموزشی؛ مهارت های استفاده از تکنیک های آموزشی؛ مهارت برنامه ریزی و طراحی آموزشی؛ 
مهارت های نظارت و ارزیابی؛ دانش دربارة نیازها و شرایط یادگیرنده؛ دانش دربارة موضوعات و محتوای 
سوادآموزی؛ دانش دربارة فناوری و ابزارهای آموزش و یادگیری؛ توجه به رشد مهارت های شخصی و 
حرفه ای در درازمدت؛ عالقه، ایجاد انگیزه و اهداف شفاف در آموزش بود که یک معلم به عنوان رهبر 
ســوادآموزی باید داشته باشد. همچنین، مفاهیم موردنظر در سه مقوله اصلی با عنوان دانش، نگرش 
و مهارت گنجانده شد. سپس، چارچوب رهبری سوادآموزی معلم به شکل مفهومی ارائه شد. می توان 
نتیجه گرفت که معلمان، در نقش رهبری ســوادآموزی، الزم اســت که نگرش خود را توسعه دهند. 
مهارت های موردنیاز در این زمینه را کسب کنند و از دانش الزم برای آموزش سواد در جهت پیشرفت 

حرفه ای خود و ارتقا سواد دانش آموزان استفاده کنند.

 طراحی چارچوب رهبری 
 سوادآموزی معلم: 

یک مطالعه فراترکیب
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مقدمه
پژوهش ها نشــان داده اســت که مهم ترين عامل در موفقیت دانش آموزان، معلم است؛ ارتباط میان 
يادگیری دانش آموزان و کیفیت تدريس معلمان يک رابطة مشخص است و يک معلم ضعیف می تواند تأثیر 
معناداری بر يادگیرندگان داشته باشد )دارلین هاموند1، 2000؛ هاتی2، 2003؛ چتی، فريدمن و راکف3، 
2013(. مهارت های زبانی، خواندن و نوشتن ازجمله اهداف مهم دورة ابتدايی است که تأکید بر روش های 
يادگیری صحیح و ارزيابی توانمندی های فراگیران برای اصالح مشکالت آنان در اين حوزه حائز اهمیت 
است )قبادی، فانی و فالحی، 1393(. توانايی دانش آموزان برای استفاده از خواندن، نوشتن و زبان علمی 
به عنوان ابزاری برای دسترســی به محتوای يادگیری اهمیت حیاتی دارد، زيرا رشد روزافزون تحقیقات 
تجربی، شــواهدی را ارائه می دهد که مهارت های ســوادآموزی به عنوان يک مهارت نگهداری و ضروری 
برای دانش آموزان ابتدايی در ارتباط با نه تنها تمام يادگیری های رسمی خود در مدرسه، بلکه دسترسی 
آن ها به دوره های بعد آموزش وپرورش و گزينه های شغلی در بزرگ سالی موردنیاز است. بنابراين، معلمان 
ابتدايی به طور مداوم بايد مهارت های سوادآموزی در کالس های خود را ارتقا دهند )جور4، 2016(. برای 
همة يادگیرندگان برای بهبود سواد )خواندن، نوشتن، گوش دادن، صحبت کردن، تفکر و مشاهده، ارتباط 
با چندين سامانه نمادين( و يادگیری محتوا بايد بسیاری از رهبران سوادآموزی وجود داشته باشد )تیلور 
و گانتر5، 2009(. آموزش ســوادآموزی اثربخش، به معلمانی نیاز دارد که تصمیمات آموزشی پیچیده و 
سريع را برای پاسخ به نیازهای متنوع دانش آموزان خود ايجاد کنند )موران و جانسون6، 2011(. از نقش 
و وظايف معلمان تلقی های گوناگونی وجود دارد ازجملة اين تلقی ها، معلم به عنوان رهبر اســت )هويدا، 
داورپناه و رضايیان، 1396(. با توجه به تالش مدارس برای پاســخگويی در برابر معیارها، نقش معلم در 
کالس به طور مداوم تکامل يافته اســت و الزم اســت که تمام متخصصان آموزشی در کالس و مدارس 
خود رهبران سوادآموز باشند )شارپ و همکاران7، 2018(. معلمان نقش مهمی در عملکرد سوادآموزی 
دانش آموزان دارند. از اولین روز کالس، آموزش معلم بر موفقیت سوادآموزی دانش آموزان تأثیر می گذارد. 
بنابراين کیفیت و محتوای برنامه های آمادگی معلم پیش از خدمت، در موفقیت دانش آموزان مشــخص 
می شود )انجمن بین المللی خواندن8، 2010(. امروزه مسئلة رهبران و معلمان اين است که چگونه همة 
دانش آموزان را آماده کنند تا عضو مفیدی برای جامعه باشــند و مهارت های اولیة خواندن و نوشــتن را 
برای رقابت در يک جامعة جهانی کســب کنند. بنابراين، ضروری اســت که جامعة آموزشی، محققان و 
متخصصان يک محیط آموزشــی مناســب را برای حمايت دانش آموزان درزمینة سوادآموزی شناسايی 
کنند )وود9، 2014(. بحث رهبری سوادآموزی10 و معلم رهبری11 نزديک به دو دهه است که موردتوجه 
پژوهشگران است )دنی و اســملی12، 1990؛ آلینتون13، 1995؛ آلن14، 2006؛ بین15، 2004؛ مورفی16، 
2005؛ فیشــر و فری17، 2007؛ هريج18، 2013؛ جــور، 2016؛ هانگ، مونگیلو و مور19، 2017؛ لییر20، 
2017(. بهبود و پیشرفت سواد خواندن دانش آموزان از وظايف اصلی نظام آموزشی کشورهاست، و ارتقا 
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اين مهارت بايد يکی از نتايج و پیامدهای قطعی تعلیم وتربیت رســمی باشد، به گونه ای که ديگر نیازمند 
برنامه های تکمیلی برای بهبود مهارت خواندن دانش آموزان نباشــیم؛ بنابراين بررسی و تحلیل چیستی، 
چرايی و عوامل مؤثر در ضعف دانش آموزان بر عهدة متولیان تعلیم وتربیت اســت )صالحی، نیازآذری و 

معتمدی تالوکی، 1388(.
نتايج مطالعات بین المللی پیشرفت سواد خواندن در سال 2016 نشان می دهد که کشور جمهوری 
اسالمی ايران، میانگینی پايین تر از مقیاس پرلز21 داشته و در بین 50 کشور، رتبة 45 را به دست آورده 
اســت )مولیس، امارتین، فوی و هوپر22، 2017(. ازآنجاکه وضعیت سواد خواندن در کشور ايران مطلوب 
نیست، بررسی اهمیت سوادآموزی و نقش معلم به عنوان رهبر سوادآموز در مدارس ايران ضرورت دارد. 
اهمیت اين پژوهش در تدوين چارچوب رهبری سوادآموزی معلم است که به فهم معلمان از نقش خود 
به عنوان رهبران سوادآموز، اهداف آن در جهت بهبود و پیشرفت سواد دانش آموزان کمک می کند. الزم 
اســت که معلمان روش های آموزشی را به کار بگیرند و نتیجة اجرای آن برای مديران و سیاست گذاران 
آموزش وپرورش، بتواند تغییرات مثبتی در عملکرد ســواد دانش آموزان ايجاد کند. بنابراين، اين پژوهش 
قصد دارد ابعاد و شايســتگی های رهبری ســوادآموزی معلم را بر اساس اســناد و منابع موجود که در 
پژوهش های مختلف شناسايی شده است اما به طور جامع و يکپارچه نیست با استفاده از روش فراترکیب 
مقايسه، تفسیر، ترجمه و ترکیب نمايد و در قالب چارچوبی مشخص ارائه کند. اين پژوهش در پی پاسخ 
به اين سؤال است که شايستگی های رهبری معلم سوادآموز چیست؟ هدف از اين پژوهش کیفی، طراحی 

چارچوبی برای رهبری سوادآموزی معلم است.

مبانی نظری و پیشینة پژوهش
در دو دهة گذشته، ديدگاه های جديد در مورد رهبری در آموزش وپرورش ظهور کرده است. ادبیات 
پژوهش، تعداد روزافزونی از نقش رهبری را که به طور رسمی و غیررسمی توسط معلمان ايجاد می شود و 
نشان می دهد که چگونه آنان به بهبود آموزش و اصالحات مدرسه کمک می کنند )شانتون، مک کینی، 
میر و فردريش23، 2009(. ازنظر وپنر، گومز، کانینگام، رينويل و کلی24 )2015(، رهبر سوادآموزی، يک 
متخصص خواندن اســت که با معلمان و مديران برای رشد و هدايت برنامه های کوتاه مدت و بلندمدت، 
شناســايی و انتخاب ابزار خواندن، ارزيابی برنامة سوادآموزی، ارزيابی نقاط قوت و نیازهای دانش آموزان 
در خواندن، هماهنگی خواندن و نوشتن در سطوح مختلف، به کارگیری تغییرات سامانمند در مدارس و 
همکاری با کارکنان مدرســه، مانند مربیان، روان شناسان و گفتار درمانگران را بر عهده دارد. در تعريف 
ديگری، رهبری ســوادآموزی، رهبری اســت که به طور راهبردی بر اين امر تأکید دارد که آموزش سواد 
و شــیوه های يادگیری در درون مدرســه رخ می دهد )جور، 2016(. در اين تعاريف رهبری سوادآموزی 
کسی است که تمام فعالیت های مدرسه و کالس را بر آموزش و يادگیری مهارت های خواندن و نوشتن 
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برنامه ريزی می کند. پژوهشــگران ابعاد متفاوتی از رهبری ســوادآموزی بیان کرده اند. مورفی )2004( 
ويژگی های رهبری و شیوه های مورداستفادة مدرسان سوادآموزی را که باعث افزايش سطح باالی سواد 
برای همة دانش آموزان می شود، شناسايی کرد. او يک چارچوب رهبری سوادآموزی را شکل داد که شامل 

ده عملکرد يا ابعاد رهبری سوادآموزی است: 
1. ايجاد سواد به عنوان يک اولويت؛

2. گسترش جايگاه مناسبی از باورها در مورد خواندن دانش آموزان صرف نظر از انگیزة آنان؛
3. تضمین کیفیت آموزش؛

4. به حداکثر رساندن استفاده از زمان؛
5. ايجاد يک برنامة باکیفیت؛

6. ارزيابی عملکرد و اطمینان از پاسخگويی؛
7. ايجاد نظام خواندن هماهنگ و هم تراز؛

8. پرورش توسعة کارکنان و ترويج جوامع زبان آموزان؛
9. پیوند زدن بین خانه و مدرسه؛ 

10. توسعة حرفه ای ظرفیت فکری و انسانی.

از نظر بوت و روزول، هشت ويژگی مديران به عنوان رهبری سوادآموزی عبارت اند از:
1. داشتن درک صحیح از مفاهیم و اصول سوادآموزی؛

2. ترويج مدل آموزش سوادآموزی؛
3. تضمین برنامة سوادآموزی؛

4. تقويت فرهنگ سوادآموزی در مدرسه؛
5. ارتباط ارزشیابی سواد با آموزش؛

6. ترکیب داده های رسمی و غیررسمی برای ارزيابی برنامة سوادآموزی؛
7. تسهیل پیشرفت حرفه ای متمرکز بر سواد برای کارکنان؛

8. مشارکت نقش رهبری سوادآموزی با معلمان )بوت و روزول25، 2007(. 

رهبران سوادآموز همچنین بايد بدانند که چطور يک فرهنگ سوادآموزی را در مدارس ايجاد کنند. 
هنگامی که معلمان تازه کار به کالس های درس وارد می شــوند، آن ها بايد متخصصانی باشند که بتوانند 
)الف( جنبه های نهادی مدارس را مديريت کنند؛ )ب( فرهنگی از ســوادآموزی را در کالس ها و مدارس 
خود ايجاد کنند، و )ج( مدافعان خوبی از بهترين شیوه های سوادآموزی باشند. فرهنگ کالس سوادآموزی 
منعکس کنندة اعتقادات و نگرش های مثبت نســبت به سواد و تالش برای رشد عادات سواد مادام العمر 
در میان تمام يادگیرندگان است )شارپ، پايپر و ريموند26، 2018(. آمادگی سواد معلمان تأثیر معناداری 
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در پرورش آنان برای رهبری ســوادآموزی دارد )انجمن بین المللی سوادآموزی، 2010(. تورنر، اپلگیت و 
اپلگیت27 )2011(، 5 ويژگی را برای آمادگی معلمان در نقش رهبر سوادآموز بیان می کند:

1. ايجاد چشم اندازی از تدريس؛
2. خالقیت و استفاده از برنامه در تدريس؛

3. استفاده از اطالعات برای ارزيابی؛
4. ارتباط با والدين؛ 

5. معلم به عنوان مدل خواندن برای دانش آموزان. 
همچنین، پژوهش های چری، کوين، سینتیا، هاگارد و بتی فورد28 )2006(، کوين، هاگارد و فورد29 
)2006(، رأس، آدامز، باندی، دانا، دودمان و ســوئین30 )2011( و راجرز و اسکال31 )2013( بر آموزش 
معلمان برای آماده کردن آن ها برای نقش رهبری انجام شده است. پژوهش های مختلفی درزمینة رهبری 
سوادآموزی انجام شده است. ادوارد32 )2010( در پژوهش خود، با عنوان ابعاد رهبری سوادآموزی: تحلیل 
مهارت های رهبری ســوادآموزی مديران و پیشرفت خواندن دانش آموزان، ده بعد از رهبری سوادآموزی 
را با پیشرفت خواندن دانش آموزان در بین دو منطقه در ويريجنیای امريکا بررسی کرد. نتايج نشان داد 
که ابعاد 1. ايجاد ســواد به عنوان يک اولويت؛ 2. توســعة ديدگاه مناسبی از باورها؛ 3. تضمین کیفیت 
آموزش؛ 4. حداکثر رساندن زمان خواندن؛ 5. ايجاد يک برنامة کیفیت؛ 6. ارزيابی عملکرد و اطمینان از 
پاسخگويی؛7. ايجاد سامانة يکپارچه و هماهنگ خواندن؛ 8. پرورش توسعة کارکنان؛ و 9. ترويج جوامع 
زبان آموزان؛ ارتباط معناداری با پیشــرفت خواندن دانش آموزان داشتند و بعد »ايجاد ارتباط بین خانه و 
مدرسه« رابطة معناداری را نشان نداد. در پژوهش ديگری، جانسون، دمپستر، مکنزی، کلیوه، فلوکیگر، 
الوت و وبســتر33 )2014( پروژه ای برای دولت اســترالیا، با عنوان مديران به عنوان رهبران سوادآموزی، 
انجام دادند که در آن، يک برنامة تحقیقاتی مشــترک بین دانشــگاه گريفیث، مديران مدرســه، برای 
بررسی تأثیر پروژة ظرفیت رهبری بر پیشرفت خواندن کودکان اجرا شد. يافته های اين برنامة تحقیقاتی، 
پیشرفت توانايی کودکان را در يادگیری خواندن تأيید کرد. همچنین، همکاری مديران با رهبران محلی، 
نشانه های مهم و امیدوارکننده در بهبود خواندن را در مدارس نشان داد. جور )2016( در پژوهش خود، 
با عنوان تأثیر رهبری ســوادآموزی در آموزش و يادگیری دانش آموزان مدارس ابتدايی، نشــان داد که 
مديران در مدرســه های ايالت ايلینوی امريکا دو ســبک رهبری سوادآموزی را به کار می گیرند. آنان در 
اولويت بندی زمان  آموزش برای سواد، ارائة مواد آموزشی، بودجه برای توسعة کارکنان و استفاده از منابع 
انسانی دو شیوة متفاوت را استفاده کردند. همچنین، يافته های اين مطالعه نشان داد که توجه به سطح 
باالی اعتماد و احترام، باعث افزايش ظرفیت ســازمانی، برای به کارگیری رهبری سوادآموزی در مدرسه 
اســت. لییر )2017( در پژوهش خود، با عنوان ادراک مديران به عنوان رهبران ســوادآموزی در مدارس 
ابتدايی در ايالت کلرادو، به اين نتیجه رســید که بین ادراک مديران در به کارگیری رهبری سوادآموزی 
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در مدارس مشابهت وجود دارد. آنان در پذيرش برنامه های سوادآموزی و وفاداری به برنامة درسی؛ ايجاد 
فرهنگی با انتظارات باال؛ مدل های رهبری توزيعی برای بهبود سوادآموزی و توسعة حرفه ای برای حمايت 
از آموزش زبان، هم عقیده بودند. اما بین ادراک مديران در ارتباطات مدرســه با خانواده ها تفاوت وجود 
داشــت. کیندال، کرو و الســاس34 )2018( در پژوهش خود، با عنوان تأثیر مدير در پیشرفت حرفه ای 
معلمان مبتدی در آموزش سوادآموزی، به اين نتیجه رسیدند که دانش معلمان تازه کار تأثیر معناداری 
بر آموزش سواد در دورة دبستان دارد و طراحی توسعة حرفه ای معلمان بر آموزش سواد به دانش آموزان 

تأثیرگذار است.
مرور پژوهش های انجام شــده نشان داد که در حوزة رهبری سوادآموزی معلم، پژوهش چشمگیری 
انجام نشــده است و بیشــتر پژوهش ها نقش مديران را به عنوان رهبران ســوادآموز معرفی می کنند و 
همچنین در پژوهش ها تنها به برخی از شايســتگی های رهبری ســوادآموزی اشاره شده بود. از طرفی، 
چارچوب مشخصی برای رهبری سوادآموزی معلم انجام نشده است. لذا، اين پژوهش به دنبال اين مسئله 

است که چارچوب رهبری سوادآموزی معلم چیست؟

روش پژوهش
در اين پژوهش که جنبه کیفی دارد، محققان به دنبال کشــف چارچوب رهبری سوادآموزی معلم 
بر اســاس منابع و اســناد موجود در اين زمینه بودند که از روش فراترکیب استفاده شد. فراترکیب يک 
رويکرد منســجم به تجزيه وتحلیل داده ها در طول مطالعات کیفی اســت که محققان را قادر می سازد 
يک ســؤال تحقیق خاص را مطرح کرده، سپس جست وجو، انتخاب، ارزيابی، جمع بندی و شواهد کیفی 
را برای پرداختن به ســؤال پژوهش ترکیب کنند. اين فرايند با اســتفاده از روش های کیفی دقیق برای 
تلفیق مطالعات کیفی موجود و ايجاد معانی بیشتر از طريق يک فرايند تفسیری انجام می شود )آروين، 
برادرســون و سامرز35، 2010(. به طورکلی، فراترکیب نوعی مطالعه کیفی است که اطالعات و يافته های 
مستخرج از مطالعات کیفی ديگر با موضوع مرتبط و مشابه را بررسی می کند. درنتیجه، نمونة موردنظر 
برای فراترکیب، از مطالعات کیفی منتخب و بر اســاس ارتباط آن ها با ســؤال پژوهش ساخته می شود 
)رعنايی و دانشور، 1390(. به دلیل پیچیدگی ها و ظرافت های ويژة روش فراترکیب، توصیه می شود که 
گروهی از محققان با تجارب و مهارت های مختلف در فراترکیب حضور داشته باشند، به گونه ای که ارتباط، 
مشــاوره و بحث پیرامون روند کار به طور مســتمر بین آن ها در جريان باشد )محمدی، صابری، سلیمی 
و نوری، 1397(. در پژوهش حاضر، برای کشــف چارچوب رهبری سوادآموزی معلم، از روش فراترکیب 
)سندلوسکی و باروسو36، 2007( استفاده شده است که اعضای تیم فراترکیب در اين پژوهش را سه نفر 
متخصص آموزشی، يک نفر متخصص فراترکیب، يک نفر روان شناس تربیتی به همراهی کارشناس ارشد 

مديريت اطالعات برای افزايش دقت در جست وجوی منابع تشکیل دادند.
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مراحل پژوهش
برای تحقق روش فراترکیب، از روش شــش مرحله ای سندلوسکی و باروسو )2007( اســـتفاده 
شـــده اســـت. در اين روش برای رسیدن بـــه چارچوب رهبری سوادآموزی معلم، بايد شش گام را 
 که شــامل 1. تنظیم ســؤال پژوهش؛ 2. جســت وجوی منابع؛ 3. ارزيابی کیفیت؛ 4. تجزيه وتحلیل؛
5. ترکیب يافته های کیفی؛ 6. اعتباريابی داده ها است، طی کرد که در ادامة مراحل و روش انجام کار 

توضیح داده می شود.

 1.  تنظیم سؤال پژوهش
بعد از اينکه هدف اولیة مطالعه فراترکیب مشــخص شد، الزم است شاخص های موضوع سؤال 
پژوهش که شامل )چه چیزی، چه کسی، چه زمانی و چگونه است( مشخص شود اين معیارهای ورود 
به پژوهش را مشخص می کند و اينکه چه مقاالتی بايد از مطالعه کنار گذاشته شود )سندلوسکی و 
باروســو 2007(. چه چیزی: مشخص کردن اينکه چه چیزی موردمطالعه است، در اين مقاله سؤال 
تحقیق عبارت است از چارچوب رهبری سوادآموزی معلم چیست؟ درواقع يک معلم در نقش رهبری 
ســوادآموز چه شايستگی هايی بايد داشته باشــد. چه کسی: منظور جامعة موردمطالعه است که در 
ايـن پژوهـش پايگاه های داده و مجـالت داخلـی و خـارج از کشـور مدنظر است. چــه زمانــی: اين 
شاخص چارچوب زمانــی مقــاالت موردبررسی را نشان می دهد. در ايــن پژوهــش بــازة زمانـی 
از سـال 1991 تاکنـــون مدنظر اسـت. چگونه: منظـور، بررســـی روش های گـردآوری داده های 

پژوهش اسـت که سند پژوهی مقاله ها بر اساس تحلیل مضامین مد نظر هستند.

 2.  جست وجوی منابع
فرايند جســت وجو و بازيابی منابع شامل پارامترهای متعددی مثل: موضوع موردنظر، اعضای 
نمونه، زمان و روش اســت. عالوه بر پارامترها، انواع روش های جســت وجو )دستی، الکترونیک( و 
عبارت های مورد جســت وجو بايد مشخص شــوند )محمدی و همکاران، 1397(. در اين مرحله، 
پژوهشــگر کلمات کلیدی خود را برای جســت وجو در پايگاه های اطالعاتــی انتخاب و پس ازآن 
جست وجوی نظام مند خود را بر مقاالت منتشرشده در پايگاه های مختلف متمرکز کرد. در پژوهـش 
حاضر، پنـــج پايـگاه داده بـه زبـــان انگلیسـی شامل اسـکوپوس37، ســـاينس38، اشـپرينگر39، 
وايلی40، گوگل اسکالر41، و دو پايـــگاه داده بـه زبـان فارسـی شـامل پايـگاه نشـريات کشور42 و 
پايــــگاه اطالعات علمــی جهــاد دانشــگاهی43 انتخــاب شــدند. در ايــن پايگاه ها، مقــاالت 
مرتبــط بــا حـوزة پژوهـش از سـال 1991 تا سال 2019 بررسـی شد. در ابتدا، واژگان کلیدی 
رهبری سوادآموزی، مربی سوادآموزی44، متخصص سوادآموزی45، معلم سوادآموزی46، جست  وجو 
شــد و ســپس جســت وجوی فرعی ادامه پیدا کرد و واژه های معلم رهبری، رهبری آموزشی47 و 
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شايســتگی های حرفه ای معلمان48 نیز نیز جست وجو شــدند. پس از چندين مرحله غربال گری، 
تعداد 180 مقاله که از نظر محتوا، ارتباط بیشــتری با معیارهای پژوهش داشتند، انتخاب گرديد. 

جدول 1 فرايند جست وجوی نظام مند منابع را نشان می دهد.

 جدول 1. فرایندجستوجوینظاممندمنابع

 پایگاه های اطالعاتی 
و استنادی جست وجو

اسکوپوس، ساينس، اشپرينگر، وايلی، گوگل اسکالر، پايگاه نشريات کشور و پايگاه اطاعات 
علمی جهاد دانشگاهی

کلیدواژه های جست وجو
رهبری سوادآموزی، مربی سوادآموزی، متخصص سوادآموزی، معلم سوادآموزی و کیفی، 

معلم رهبری، رهبری آموزشی و شايستگی های حرفه ای معلمان

عنوان، چکیده و کلمات کلیدیزمینه های جست وجو

1991 تا 2019 بازة زمانی جست وجو

 3.  ارزیابی کیفیت
به طورکلی، در مورد به کارگیری معیارهای کیفیت برای تحقیقات کیفی و نحوة استفاده از آن ها 
اجماعی وجود ندارد. باوجوداين، تعداد زيادی از پژوهشــگران مطالعــات ارزيابی را برای فراترکیب 
استفاده می کنند )الچال، روا لوی، اوری و مورو49، 2017(. بعد از جست وجو و انتخاب منابع موردنظر، 
فرايند پژوهش با ارزيابی هر گزارش به صورت مجزا و سپس با ارزيابی مقايسه ای بین گزارش ها ادامه 
می يابــد. ارزيابی تک به تک گزارش ها، با خواندن چندين بارة هر گزارش تا آشــنايی کامل با محتوا، 
نقاط قوت و ضعف روش شناســی و شناسايی يافته های هدف انجام می شود )سندلوسکی و باروسو 
2007، بــه نقل از صابــری، 1397(. در پژوهش حاضر، ارزيابی مقاالت توســط اعضای فراترکیب 
مشــخص گرديد. تعداد مقاالت يافت شــده 180 مقاله بود که در اين مرحله، هر مقاله توســط دو 
نفر بررسی و مقاله هايی که شامل اين ويژگی های بودند از فراترکیب حذف شدند: 1. مقاالتی کـــه 
با ســؤاالت پژوهش مرتبط نبودند. در اين مرحله 40 مقاله به دلیل عدم ارتباط با ســؤال پژوهش 
کنار گذاشته شدند. 2. مقاالتی که با روش پژوهش کمی انجام شده بودند. در اين مرحله 37 مقاله 
کنار گذاشــته شــدند. 3. مقاالتی که نتايج آن ها به ويژگی های مهارت، نگرش و دانش معلمان در 
نقش رهبری ســوادآموزی نپرداختند، که در اين مرحلــه 20 مقاله حذف گرديد و تعداد 93 مقالة 
باقی ماندند. سپس، مقاله های باقیمانــــده بايد بــه لحــاظ کیفیــت محتــوا بررسی شوند، بــه 
همیـــن دلیـــل از برنامة مهارت های ارزيابی نقادانه )کسپ50( استفاده گرديد. اين برنامه، مکانیزم 
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اســتانداری را برای ارزيابی کیفیت مطالعات کیفی مشــمول فراترکیب فراهم می کند. اين ابزار ده 
سؤالی کمک می کند تا مفهوم پژوهش کیفی درک، و دقت، روايی و اهمیت مطالعات کیفی پژوهش 
مشخص شود. اين سؤاالت شـامل بررسـی اهـداف پژوهـش، منطـق روش، طـرح پژوهــش، روش 
نمونه گیری، جمع آوری داده ها، انعکاس پذيری که دربرگیرندة رابطة بین پژوهشگر و شرکت کنندگان 
است، مالحظات اخالقی، دقــــت تجزيه وتحلیل داده ها، بیــان واضــح و روشــن يافته ها و ارزش 
پژوهــش اســت )جاللی، 1394(. هنگام اسـتفاده از ايـن ابـزار، مقـاالت مطالعـه می شود و بـرای 
هـر مقالـه بـه لحـــاظ داشتن ويژگی های بـاال امتیـازی بیـن يک تا پنـج اختصـاص می يابد. بـر 
اســـاس مقیـاس 50 امتیـــازی، پژوهشگر، سیسـتم امتیازبنـــدی )خیلی خوب، خوب، متوسط، 
ضعیف، خیلی ضعیف( مطرح کرده و مقـاالت را بـر اسـاس درجـة کیفـی آن ها دسته بندی می کند 
)فرزانه کندری، شامی زنجانی، مانیان و حسن زاده، 1397(. در ايـــن پژوهــش، تعــداد 28 مقالـه 
به دلیل کسب امتیــاز متوسط، ضعیــف و خیلــی ضعیــف حــذف شــدند و 65 مقاله در فرايند 
ارزيابـــی پذيرفتـه شـدند کـه از ايـن تعـــداد، 36 مقالـه امتیـاز خـوب و 29 مقالـه امتیاز خیلی 

خوب را کسـب کردند.

 4.  تجزیه وتحلیل داده ها
سندلوسکی و باروســو )2007( تکنیک دســته بندی يافته ها و کمی فراچکیده نويسی را برای 
تحلیل يافته هــای کیفی معرفی می کنند. در تکنیک دســته بندی، ايده ها يا موضوع های موردنظر 
فراترکیب، شناســايی و استخراج می شوند و در دسته های مشخصی قرار می گیرند. در کنار تکنیک 
دسته بندی، فراچیکده نويسی نیز به دلیل ايجاد مبنايی قوی تر و تعاملی تر برای تفسیرهای نوآورانه 
در فراترکیب، ابزاری بسیار مفید تلقی می شود )محمدی و همکاران، 1397(. فراخالصه سازی کیفی، 
نوعی جهت گیری کمِی يافته های کیفی است که آن ها، خالصة موضوعی يا پیمايش داده ها هستند 
که مضامین را در میان يافته های گزارش ها، فهرست بندی و دفعات هر يافته را مشخص و يافته هايی 
با تکرار زياد را پیدا می کند. تکنیک های فراخالصه ســازی کیفی شــامل )الف( استخراج يافته ها، 
جداسازی آن ها از ســاير عناصر گزارش تحقیق؛ )ب( ويرايش يافته ها برای دسترسی به آن ها برای 
هر خواننده؛ ج( دسته بندی يافته ها در حوزه های موضوعی مشترک؛ و )د( خالصه کردن يافته هاست 
)سندلوسکی و باروســو، 2007(. در پژوهش حاضر، ابتدا، اطالعات اولیه از مقاالت مشخص گرديد 
و بعد از شناســايی و اســتخراج داده های اولیه، تمام عوامل استخراج شــده، به عنوان کد)مضامین 
پايه( در نظر گرفته شــد. ســپس، هر يک از اين کدها، در يک مفهوم همانند دسته بندی گرديد و 
مفاهیم )مضامین ســازمان دهنده( پژوهش ايجاد شد. جداول 2 تا 11 کدهای استخراج شدة رهبری 

سوادآموزی معلم را نشان می دهد.
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4-1. مهارت های ارتباطی
جدول 2، اولین جدول دسته بندی، به مهارت های ارتباطی معلم به عنوان رهبر سوادآموز 
اشاره دارد. به اشتراک گذاری ايده ها با همکاران در امر آموزش و ارتباط با والدين پرتکرارترين 
مؤلفه ها هستند. از ديدگاه پژوهشــگران مختلف، اين دو مقوله در مهارت های ارتباطی معلم 

اهمیت زيادی دارند.

 جدول 2. مهارتهایارتباطیرهبریسوادآموزیمعلم

مهارت های ارتباطی رهبری 
نمونه منابعفراوانیسوادآموزی معلم

 ارتباط مستمر 
مراز، آلگوزين و واتسون51 )2008(، تورنر و همکاران )2011(، 10با والدین

تاونسند، بايتو، دمپستر، جانسون و استیونز52 )2017(

گفت وگو و تعامل اجتماعی 
کايا 53 )2014(، اورهولت و زامبوزيک54 )2013(5در فرایند خواندن

استفاده از زبان بدن در ارتباط
هیلدنبراند و آرندت55 )2016(، آرجنت56 )2016(2 با دانش آموزان

همکاری و به اشتراک گذاری ایده ها 
کومار57 )2013(، بین، کرن، گاتلی، اورتلیب، شتل، کالو و 8با همکاران

کاکس58 )2015(

 تعامل یک به یک 
فلین59 )2007(، مونتیرو و بونو60 )2008(5با دانش آموزان

 گوش دادن فعال
فیرمن و مکنزی61 )2015(، فلین62 )2007(5 معلم

4-2 . مهارت های انگیزشی
جدول3. مربوط به مهارت های انگیزشــی معلم در نقش رهبر سوادآموز است. محققان 
در اين دســته بندی به دنبال پاسخ به اين ســؤال بودند که کدام مؤلفه ها در مهارت های 
انگیزشــی موردتوجه پژوهشــگران بوده اســت. پرتکرارترين مؤلفه ها، تشويق برای ايجاد 
انگیزه؛ ايجاد محیطی دوســتانه؛ همــکاری و گروه بندی کردن دانش آموزان برای خواندن 

و نوشتن است.
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 جدول 3. مهارتهایانگیزشی

نمونه منابعفروانیمهارت های انگیزشی

سمالوجی و داران63 )2018(، بويل و فايو64 )2009(9شنوندگی و عالقه مندی

کايا )2014(، اويست و مالماسترم65 )2016(11حمایت سازنده

فرگوسن66 )2013(، نگانگ67 )2012(11تشویق برای ایجاد انگیزه

فیرمن و مکنزی )2015(، تیلور، پیرسون، پیترسون و رودريگز68 9ایجاد محیطی دوستانه
)2003(

 مشارکت دادن دانش آموزان
اويست و مالماسترم )2017(، بويل و فايو )2009(2 در تصمیم گیری ها

بويل وفايو )2009(، ويست و مالماستر )2016(2گوش دادن به ایده های دانش آموزان

 تبدیل کالس به فضایی 
مونتیرو و بونو )2008(، آنجل و تیگ69 )2012(3سرگرم کننده و دلپذیر

دادن انگیزه و عالقه مند کردن 
لويت و رداول70 )2013(، اسمیت و اشمیت71 )2012(7دانش آموزان برای یادگیری

 دادن موضوعات سرگرم کننده 
اسمیت و اشمیت )2012(، کساپاوغلو72 )2015(2و جالب برای دانش آموزان

طراحی خالقانه کالس با مواد آموزشی 
کرمین، ماترام، کالینز، پاول و سافورد73 )2009(، لوئیس-فوکوم 7)کالس به عنوان کتابخانه(

و توماس74 )2018(

سمالوجی و داران )2018(، فارلند، جونز، لوچینگر، کیسلر و 5صبوری و دلسوزی
اسمیت75 )2020(

توجه به تفاوت های فردی دانش آموزان 
لئو و منگ76 )2009(، اکان و همکاران )2016(5در یادگیری

همکاری و گروه بندی کردن دانش آموزان 
فارل و آويز77 )2014(، مونتیرو و بونو )2008(10برای خواندن و نوشتن

 استفاده از دانش قبلی دانش آموزان 
فارل و آويز )2014(، اورهولت و زامبوزيک )2013(8در آموزش

انتخاب امال و نوشتن و تدریس بر اساس 
وارتون مک دونالد و همکاران )1998(، کساپاوغلو )2015(5عالقه و نیاز دانش آموز
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4-3. مهارت های استفاده از ابزار و منابع آموزشی
جدول 4 مربوط به دســته بندی با هدف شناســايی مهارت های اســتفاده از ابزار و منابع 
آموزشی معلم در نقش رهبر سوادآموز است. پژوهشگران، استفادة معلم از منابع غنی و متنوع، 
همچنین استفاده مؤثر از فضای فیزيکی، مواد آموزشی و فناوری و محیط کالس را از پرتکرار 

ترين مؤلفه ها در امر سوادآموزی بیان کرده اند.

 جدول 4. مهارتهایاستفادهازابزارومنابعآموزشی

نمونه منابعفراوانیمهارت های استفاده از ابزار و منابع آموزشی

استفاده از منابع غنی و متنوع شامل کتاب ها و 
داستان ها

کرمین و همکاران )2009(، رودريگز، کلمنته، رامیرز و 9
مارتین-دومینگوئز78 )2018(، 

استفاده از ابزارهای متنوع ارزیابی در آموزش خواندن 
و نوشتن

اورهولت و زامبوزيک )2013(2

استفاده مؤثر از فضای فیزیکی، مواد آموزشی و فناوری 
و محیط کالس

لئو و منگ )2009(، عسکری متین و کیانی )1397(8

4-4. مهارت های استفاده از تکنیک های آموزشی
چهارمین دسته بندی با هدف بررسی مهارت های معلم در استفاده از تکنیک های آموزشی 
در رهبری سوادآموزی اســت. پرتکرارترين مؤلفه ها در اين عنوان، استفاده از محیط مناسب 
يادگیری، اســتفاده از استراتژی خواندن با صدای بلند و حداکثر زمان برای آموزش خواندن و 

نوشتن است که پژوهشگران به آن ها اشاره کرده اند.
 

 جدول 5. مهارتهایاستفادهازتکنیکهایآموزشیدرآموزشسوادآموزی

نمونه منابعفراوانیمهارت های استفاده از تکنیک های آموزشی

مورفی )2005(، کمپبل و ونر79 )2017(6استفاده از محیط مناسب یادگیری

آرچر80 )2004(، فارل و آويز )2014(5استفاده از حداکثر زمان برای آموزش خواندن و نوشتن

تورنر )2001(، کريمیان، آراســته، بهرنگی و زين آبادی 3نوآوری در تدریس
)1397(

اورهولــت و زامبوزيــک )2013(، وارتون-مک دونالد، 2ایجاد ارتباط خواندن با دیگر موضوعات درسی
پرسلی و همپستون81 )1998(
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نمونه منابعفراوانیمهارت های استفاده از تکنیک های آموزشی

فارل و آويز )2014(، کريمیان و همکاران )1397(3دادن تکالیف مرتبط با موضوع درسی

رودريگــز و همــکاران )2018(، الفدلــی، القــدس و 3پرسش و پاسخ دربارة کتاب های کتابخانه
العدوانی82 )2018(

کرمین و همکاران )2009(، لويت و رداول )2013(5استفاده از استراتژی خواندن با صدای بلند

دانکن و کلوين83 )2018(، کايا )2014(3یادگیری خواندن در ارتباط با زندگی واقعی

استراتژی پرسش محوری، استفاده از سؤاالت با درجات 
کم متوسط و باال برای افزایش درک خواندن

کوســنیک، منا، دارامشــی و بک84 )2018(، گیلسون، 4
لیتل، روگ و بروس ديويس85 )2014(

فالين )2007(، هوی، براون و چان86 )2017(2استفاده از نقش آفرینی، گفت وگو و داستان در خواندن

ريدو، نامبیار و ابراهیم87 )2016(1استفاده از تکنیک داربست در آموزش

کايا )2014(، ريدو و همکاران )2016(5اسنفاده از تکنیک بحث و گفت وگو

4-5. مهارت برنامه ریزی و طراحی آموزشی
جدول 6 پنجمین دسته بندی مربوط به پاسخگويی به اين سؤال است که معلم در نقش 
رهبر ســوادآموزی بايد چه مهارت هايی در برنامه ريزی و طراحی آموزشی در حوزة خواندن و 
نوشتن داشته باشــد. يافته ها نشان می دهد که سازمان دهی برنامة درسی و  طراحی درس و 

الگوبرداری از همکاران بیشتر از ساير مؤلفه ها مدنظر پژوهشگران بوده است.

 جدول 6. مهارتبرنامهریزیوطراحیآموزشی

 مهارت برنامه ریزی و طراحی آموزشی 
نمونه منابعفراوانیدر خواندن و نوشتن

لینچ و فرگوسن88 )2010(، سمالوجی و داران )2018(4طراحی درس و الگوبرداری از همکاران

لئو و منگ  )2009(، آکین، يلدريم و گودوين89 )2016(6سازمان دهی برنامة درسی

مورفی )2005(، وارتون مک دونالد و همکاران 3مطابقت دادن برنامة درسی با اهداف و استانداردها
)1998(

 جدول 5. )ادامه(
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4-6. مهارت های نظارت و ارزیابی
ششمین دسته بندی مربوط به مهارت های نظارت و ارزيابی معلم در نقش رهبری سوادآموز 
است. همان گونه که از جدول 7 مشخص است، ارزيابی يادگیری از طريق همساالن، ارزيابی از 

پیشرفت دانش آموزان و بازخورد به موقع، پرتکرارترين مؤلفه ها در اين زمینه است.

 جدول 7. مهارتنظارتوارزیابی

نمونه منابعمنابعمهارت نظارت و ارزیابی

هوی و همکاران )2017(9ارزیابی یادگیری از طریق همساالن

ایجاد یک سیستم برای ارزیابی عملکرد دانش آموزان، 

ثبت پیشرفت و پاسخ به پیشرفت ناکافی
هوی و همکاران )2017(، عسکری متین و کیانی )1397(5

5مشاهده و پیگیری پیشرفت دانش آموز
وارتون مــک دونالــد و همــکاران )1998(، کريمیان و 

همکاران )1397(

7ارزیابی پیشرفت دانش آموزان و بازخورد به موقع
هوی و همــکاران )2017(، وارتون مک دونالد و همکاران 

 ،)1998(

استفاده از انواع بازخورد فردی، تشویقی، بازخورد 

کنترلی، در حین کار
3

اريکسون، بويستروپ و تورنبرگ90 )2018(، ايالنلو وزند91 
)2011(

4-7. دانش دربارة یادگیرنده
هفتمین دســته بندی به دانش معلم دربارة يادگیرنده اشاره می کند. دانش درک نیازهای 

دانش آموزان پرتکرارترين مؤلفه را به خود اختصاص داده است.

 جدول 8. دانشدربارةیادگیرنده

نمونه منابعفروانیدانش دربارة یادگیرنده

کساپاوغلو )2015(، عسکری متین و کیانی )1397(8دانش درک نیازهای دانش آموزان

دانش انتخاب موضوعات برای عالقه مند کردن 

دانش آموزان به خواندن
فارل و آويز )2014(، مونتیرو و بونو )2008(4

دانش دربارة نیازهای یادگیرندگان مثل کتاب ها 

برنامه ها
پومراننز و کاندی92 )2017(، توزند )2017(3
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نمونه منابعفروانیدانش دربارة یادگیرنده

 دانش الزم برای انتخاب کتاب های باکیفیت 

برای دانش آموزان
کايا )2014(1

جیل و آنماری93 )2015(، توزند )2017(3دانش بهترین روش ها در آموزش خواندن

3دانش تکنیک های اثربخش آموزشی
اينگل، تامپســون و ابــال94 )2018(، کريمیان و همکاران 

)1397(

4-8. دانش محتوایی
موضوعات تدريس با يکديگر متفاوت هســتند و هريــک ماهیت، نظم، روش و چارچوب 
منحصــر به خود را دارند و معلمان بايد دربارة آن ها دانش و آگاهی الزم را فراگیرند )احمدی 
و همــکاران، 1395(. دانش محتوايی در حوزة ســوادآموزی به درک معلمان از اينکه چگونه 
کودکان می توانند به بهترين وجه نوشتن و خواندن را ياد بگیرند، اشاره می کند. در جدول 9، 
هشتمین دســته بندی مربوط به دانش محتوايی معلم به عنوان رهبر سوادآموز است. معلمان 

بايد نسبت به موضوع مورد تدريس آگاهی و دانش الزم را داشته باشند.

 جدول 9. دانشمحتوایی

نمونه منابعفراوانیدانش محتوایی

کرمین و همکاران )2009(، کايا )2014(3دانش دربارة ادبیات کودکان

مونتیرو و بونو )2008(، رودريگز و همکاران )2018(3دانش دستور زبان و نگارش

داول، بیکمور و هووينگ95 )2012(، مراز و همکاران )2008(4دانش ارزشیابی سواد

دانش دربارة سبک های آموزش و یادگیری 
دانش آموز

4
مــرد، زين آبادی، عبدالهــی و آراســته )1396(، کريمیان و 

همکاران )1397(

4-9. دانش فناوری
 نهمین دســته بندی مربوط به دانش فناوری معلم در نقش رهبر ســوادآموز اســت. در 
جدول 10، در اين دسته بندی، دانش مربوط به استفاده از ابزار و تکنولوژی مد نظر پژوهشگران 

بوده است.

 جدول 8. )ادامه(
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 جدول 10. دانشفناوری

نمونه منابعفراوانیدانش فناوری

دانش استفاده از فناوری ازجمله ابزارهای دیداری و شنیداری )عکس ها، تصاویر، 
فیلم و صداها(، اینترنت، نرم افزارها و وسایل الکترونیکی در آموزش سواد

رودريگز و همکاران )2018(، 5
عسکری متین و کیانی )1397(

4-10. توجه به ارزش ها و نگرش های رهبری سوادآموزی معلم
جدول 11 دسته بندی مربوط به ارزش ها و نگرش های معلم در نقش رهبر سوادآموزی است. 
نگرش هــا و ارزش-های  معلمان می تواند تأثیر مثبتی بر عملکرد دانش آموزان بگذارد. در اين 
دسته بندی، داشتن انتظارات و اهداف شفاف در ارتباط با دانش آموزان و معلم به عنوان مدلی از 

يادگیری و خواندن برای دانش آموزان پرتکرارترين مؤلفه را به خود اختصاص داده است.

 جدول 11. توجهبهارزشهاونگرشهایرهبریسوادآموزیمعلم

نمونه منابعفراوانی

لويس و توماس )2018(، ايبو و اسوه96 )2017(6شرکت در کارگاه، کنفرانس های آموزشی حرفه ای

کمپبل و ونر )2017(، فیرمن و مکنزی )2012(6توجه به توسعة حرفه ای درازمدت

چابان و مولونی97 )2016(، کیامپا و گاالگر98 )2016(5احساس خود کارآمدی

يايلی99 )2009(، کريمیان و همکاران )1397(2نگاه معلم به خود به عنوان پژوهشگر

10داشتن ارتباطات مثبت با دانش آموزان
پیانتا و حمره100 )2009(، وارتون مک دونالد و 

همکاران )1998(، آنجل و تیگ )2012(

جور )2016(، کريمیان و همکاران )1397(3متعهد به ایجاد عالقه به خواندن در کالس

کساپاوغلو )2015(، کريمیان و همکاران )1397(8عشق و عالقه به آموزش

اويست و مالماسترم )2017(، کايا )2014(10اهداف شفاف و باال برای عملکرد دانش آموزان

اورهولت و زامبوزيک )2013(، تورنر )2011(11مدلی از یادگیری و خواندن برای دانش آموزان

آصاف101 )2008(، عسکری متین و کیانی )1397(2معلم به عنوان مسئول ارتقا و یادگیری دانش آموزان
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 5.  ترکیب یافته ها
مرحلة ترکیب يافته ها، با يافتن اســتعاره ها و مفاهیم اصلی هر گزارش و مقايســة آن با ســاير 
استعاره ها با مفاهیم همان گزارش يا ديگر گزارش ها انجام می شود. زبان مورداستفاده در ترکیب بايد 
دربرگیرندة اســتعاره های جديدی باشد که در عین اختصار، بسیار زيرکانه تر، گسترده تر، واضح تر و 
معتبرتر از استعاره های مورداستفاده در مطالعات اولیه باشد )نابلیت و هیر، 1988، به نقل از محمدی 
و همکاران، 1397(. در خالصه کردن يافته ها، تعداد عبارت های استخراج شــده، کم و ويرايش شده، 
ســپس در قالبی کوتاه و مختصر خالصه می شــود. برای اينکه همة يافته ها با موضوع مشابه يکجا 
باشند، بهتر است برای آن ها پوشــه هايی ساخته شود. پژوهشگر می تواند عبارت هايی بسازد که در 
عین دقیق بودن، جامع و دربرگیرندة يافته ها هم باشــد )جاللــی، 1394(. در اين مرحله، يافته ها 
استخراج و مفاهیم مرتبط با شايستگی های رهبری سوادآموزی معلم دسته بندی شد. سپس، ضمن 
مطابقت با ســاير مفاهیم پوشــه هايی جديد از مفاهیم به وجود آمد و در سه مقولة مهارت، دانش و 
نگرش قرار گرفت. شکل 1 مدل مفهومی تقلیل يافتة چارچوب شايستگی رهبری سوادآموزی معلم و 

شکل 2 چارچوب کلی شايستگی های رهبری سوادآموزی معلم را نشان می دهد.

 شایستگی های 
 رهبری سوادآموزی 

معلم

مهارت           

     
    

ش  
گر

ن

دانش           

مهارت برنامه ریزی
 و طراحی 
آموزشی

مهارت های استفاده
آموزشی از تکنیک های  مهارت های استفاده

 از ابزار و منابع

 آموزشی

ت های
مهار

 انگیزشی
د 

رش
به 

جه 
 تو

صی
شخ

ی 
ها

ت 
هار

م
ای

فه 
حر

 و 
زه

گی
د ان

جا
، ای

القه
ع

ف 
شفا

ف 
هدا

 و ا

ش
وز

 آم
در مهارت های 

ارتباطی

دانش دربارة 

فناوری و ابزار

 آموزش نگرش

دانش دربارة   
موضوعات و محتوای   

سوادآموزی

ة نیازها
دربار 

دانش 
یادگیرنده و شرایط 

ای
ت ه

هار
م

ظارت 
 ن

 
زیابی

و ار
 

مهارت 
 
کارگیری

به 

 روان شناسی

 شکل 1. مدلمفهومیشایستگیهایرهبریسوادآموزیمعلم
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مهارت 
انگیزشی

مهارت 
ارتباطی

مهارت تکنیک 
آموزشی

مهارت استفاده 
از ابزار و منابع 

آموزشی

مهارت

نگرش

دانش

اســتفاده از منابع غنی و متنوع شامل کتاب ها و داستان ها، استفاده از ابزارهای متنوع ارزیابی در 
آموزش خواندن و نوشــتن، استفاده مؤثر از فضای فیزیکی، مواد آموزشی و تکنولوژیکی و محیط 

کالس

طراحی درس و الگوبرداری از همکاران، سازمان دهی برنامة درسی، مطابقت دادن برنامة 
درسی با اهداف و استانداردها

دانش درباره ادبیات کودکان، دانش دســتور زبان و نگارش، دانش درباره ســبک های آموزش و 
یادگیری دانش آموز

همکاری و پاسخگویی به دانش آموزان، شنوندگی و عالقه مندی، حمایت سازنده، تشویق برای 
ایجاد انگیزه، ایجاد محیطی دوستانه، مشارکت دادن دانش آموزان در تصمیم گیری ها، گوش دادن 
به ایده های دانش آموز، تبدیل کالس به فضایی سرگرم کننده و دلپذیر، دادن انگیزه و عالقه مند 
کردن دانش آموزان برای یادگیری، دادن موضوعات سرگرم کننده و جالب برای دانش آموزان، 
طراحی خالقانة کالس با مواد آموزشــی )کالس به عنوان کتابخانه( صبوری و دلســوزی

ارتباط مســتمر با والدین، گفت وگو و تعامل اجتماعی در فرایند خواندن، اســتفاده از زبان بدن 
در ارتباط با دانش آموزان، همکاری و به اشــتراک گذاری ایده ها بــا همکاران، تعامل یک به یک با 

دانش آموزان، گوش دادن فعال معلم

توجه به تفاوت های فردی دانش آموزان در یادگیری، همکاری و گروه بندی کردن دانش آموزان 
برای خواندن و نوشــتن، اســتفاده از دانش قبلی دانش آموزان در آموزش، مدیریت رفتار 
دانش آموزان، انتخاب امال و نوشتن و تدریس بر اساس عالقه و نیاز دانش آموز، استفاده از انتخاب 
آزاد در خواندن متن برای دانش آموزان، راه رفتن در کالس در س برای نظارت بر کار دانش آموزان

دانش استفاده از تکنولوژی ازجمله ابزارهای دیداری و شنیداری )عکس ها، تصاویر، فیلم و صداها(، 
اینترنت، نرم افزارها و وسایل الکترونیکی در آموزش سواد

ارزیابی یادگیری از طریق همســاالن، ایجاد یک سیستم برای ارزیابی عملکرد دانش آموزان، ثبت 
پیشرفت و پاسخ به پیشرفت ناکافی، مشاهده و پیگیری پیشرفت دانش آموز، استفاده از آزمون های 
اســتاندارد برای ارزیابی، ارزیابی پیشــرفت دانش آموزان و بازخورد به موقع، نظارت بر یادگیری 

دانش آموزان، استفاده از انواع بازخورد فردی، تشویقی، بازخورد کنترلی، در حین کار

شرکت در کارگاه، کنفرانس های آموزشــی حرفه ای، توجه به توسعه حرفه ای درازمدت، احساس 
خودکارامدی، نگاه معلم به خود به عنوان پژوهشــگر، داشتن ارتباطات مثبت با دانش آموزان، نگاه 
بــه خواندن عنوان مهم ترین فعالیت، متعهد به ایجاد عالقه به خواندن در کالس، عشــق و عالقه 
به آموزش، اهداف شــفاف و باال برای عملکرد دانش آموزان، مدلــی از یادگیری و خواندن برای 

دانش آموزان، معلم به عنوان مسئول ارتقا و یادگیری دانش آموزان

استفاده از محیط مناسب یادگیری، استفاده از حداکثر زمان برای آموزش خواندن و نوشتن، 
نوآوری در تدریس، ایجاد ارتباط خواندن با دیگر موضوعات درسی، دادن تکالیف مرتبط با 
موضوع درسی، پرسش و پاسخ درباره کتاب های کتابخانه، استفاده از استراتژی خواندن با صدای 
بلند، یادگیری خواندن در ارتباط با زندگی واقعی، استراتژی پرسش محوری، استفاده از سؤاالت 
با درجات کم، متوسط و باال برای افزایش درک خواندن، استفاده از نقش آفرینی، گفت وگو و 
داستان در خواندن، استفاده از تکنیک داربست در آموزش، استفاده از تکنیک بحث و گفت وگو

دانــش اولویت و درک نیازهای دانش آمــوزان، دانش انتخاب موضوعات بــرای عالقه مند کردن 
دانش آموزان به خواندن، دانش درباره نیازهای یادگیرندگان مثل کتاب ها برنامه ها، دانش الزم برای 
انتخاب کتاب های باکیفیت برای دانش آموزان، دانــش بهترین روش ها در آموزش خواندن، دانش 

تکنیک های اثربخش آموزشی

مهارت 
برنامه ریزی

روان شناسی 
یادگیری

 مهارت نظارت 
و ارزشیابی

دانش دربارة 
یادگیرنده

 دانش
 محتوایی

 دانش
 فناوری

شایستگی های 
رهبری 

سوادآموزی 
معلم

 شکل 2. چارچوبشایستگیهایرهبریسوادآموزیمعلم
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 6.  اعتباریابی102 داده ها
در فراترکیب از موقعی که پژوهشگران مطالعة خود را به تصوير می کشند و در طول اجرای آن، 
همیشــه بايد به فکر راه هايی باشند تا اعتبار پژوهش را بهینه کنند. سندلوسکی و باروسو )2007( 

چهار نوع اعتباريابی را برای فراترکیب معرفی می کنند:
1. اعتباریابی توصیفی103: روايی توصیفی به صحت واقعی داده ها اشاره دارد. در مطالعات ترکیبی 
از تحقیقات کیفی، اين به معنای شناســايی کلیة گزارش های تحقیقاتی مربوطه و شناسايی 

دقیق و توصیف اطالعات از هر گزارش موجود در مطالعه است،
2. اعتباریابی تفســیری104: نوع روايی اســت که در توضیحات مربوط به بررسی اعضا يا اعتبار 

مخاطب به آن اشاره شده است،
3. اعتباریابی نظری105: اعتبار نظری به اعتبار تفسیرهای محققان اشاره دارد. داده های اولیه در 

مطالعات تحقیق کیفی شامل يافته های گزارش های مطالعات در پژوهش ها است،
4. اعتباریابی عملی106: به معنای کاربردی بودن ابزار و قابلیت انتقال دانش اشاره دارد. 

مطالعات فراترکیب به کاربــردی بودن، به موقع بودن و قابل ترجمه بودن برای ادغام تحقیق يا 
ترکیب شــواهد اشاره می کند. سندلوسکی و باروســو )2007( برای اعتباريابی مطالعات فراترکیب، 

روندهايی را که در جدول 16 آمده است، پیشنهاد می دهند.

 جدول 13. روشهایبهینهکردناعتبارمطالعاتفراترکیبکیفی)سندلوسکیوباروسو،2007(

عملینظریتفسیریتوصیفیرویه ها

مشورت با کتابدار مرجع

مشاوره با متخصصان در حوزة فراترکیب

مشاوره با متخصصان آموزشی

ارزیابی هر گزارش توسط حداقل دو پژوهشگر

جلسات هفتگی تیم پژوهشــی برای بحث دربارة جست وجوی نتایج و تدوین و 
اصالح استراتژی های جست وجو

جلسات هفتگی تیم پژوهشی برای بحث در مورد ارزیابی نتایج و تدوین و اصالح 
مطالعه استراتژی های ارزیابی

جلسات هفتگی تیم پژوهش برای توافق بر حیطه ها و بحث و مذاکره دربارة آن ها

مستند کردن تمام مراحل تغییرات در فرایندها و نتایج
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در اين پژوهش، برای بهینه ســازی و ارتقای اعتبار، از تمامی مراحل مذکور سندلوســکی و باروسو 
)2007( اســتفاده گرديد. بدين ترتیب، پژوهش حاضر بــا توجه به انجام اين مراحل از چهار نوع اعتبار 

توصیفی، تفسیری، نظری و عملی برخوردار است.

بحث و نتیجه گیری
هدف از انجام اين پژوهش شناسايی شايستگی های رهبری سوادآموزی معلم بود. با توجه 
به اينکه در پژوهش های ذکرشده تنها به تعدادی از اين شايستگی ها اشاره شده بود و از طرفی 
چارچوب مشخصی برای رهبری سوادآموزی معلم وجود نداشت. تالش شد با استفاده از روش 
فراترکیب و تلفیق يافته ها چارچوب جديدی برای رهبری سوادآموزی معلم ارائه شود. شناسايی 
اين چارچوب با اســتخراج کدهای مختلف از میان 65 مقالة پژوهش کیفی صورت گرفت که 
درمجموع 79 کد، 12 مفهوم و 3 مقوله اســتخراج شــد و از نتیجة حاصل، چارچوبی کیفی 
به دســت آمد )جدول 15( مفاهیم شــامل مهارت های ارتباطی دربارة دانش آموزان، والدين و 
همکاران، مهارت های انگیزشی برای ايجاد عالقه و انگیزش در دانش آموزان در امر سوادآموزی، 
مهارت های استفاده از ابزار و منابع آموزشی در ارتباط با آموزش خواندن و نوشتن، مهارت های 
اســتفاده از تکنیک های آموزشی، مهارت برنامه ريزی و طراحی آموزشی، مهارت های نظارت و 
ارزيابی، دانش دربارة نیازها و شرايط يادگیرنده، دانش دربارة موضوعات و محتوای سوادآموزی، 
دانش دربارة روش ها و ســبک های آموزش و يادگیری، توجه به رشــد مهارت های شخصی و 
حرفه ای در درازمدت، عالقه، ايجاد انگیزه و اهداف شفاف در آموزش بود که يک معلم به عنوان 
رهبر سوادآموزی بايد در  آن ها تخصص داشته باشد. درنهايت سه مقوله اصلی با عنوان دانش، 

نگرش و مهارت شناسايی گرديد.
ازآنجاکه دولت ها، مدارس، معلمان، مربیان، محققان و سیاست گذاران همچنان با چالش 
يافتن بهترين روش ها برای بهبود سوادآموزی و يادگیری درگیر هستند )کوسنیک و همکاران، 
2018(، پژوهش های مختلف آموزشی عامل مهم پیشرفت دانش آموزان در خواندن و نوشتن 
را تأثیر مثبت رهبری سوادآموزی می دانند )ناپ کاپلند، هونیگ، پلسکی و پورتین107، 2010؛ 
جانســون و همکاران، 2014؛ پینلو108، 2015؛ جور، 2016(. ضرورت ســطح باالی پیشرفت 
سوادآموزی در بین دانش آموزان غیرقابل انکار است، زيرا تحقیقات آموزشی همواره اهمیت توجه 
به يادگیری دانش آموزان را که در طی تجربه های آموزشی مهارت های سوادآموزی قوی دارند، 
اثبات کرده اســت )جور، 2016(. در اين پژوهش 10 مؤلفه فرعی از رهبری سوادآموزی معلم 
شناسايی گرديد. اولین مؤلفه، مهارت های ارتباطی معلم است مهارت های ارتباطی خوب معلم، 
نیاز اساســی موفقیت دانش آموزان است. معلم با مهارت های ارتباطی ضعیف نمی تواند باعث 
بهبود يادگیری دانش آموزان و ارتقاء علمی آنان شــود )خان، خان، ضیا -االســالم و خان109، 
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2017(. يافته های پژوهش های علیزاده و جويباری )1395(، تلخابی، عباسی، لشکری و تلخابی 
)1389(، خان و همکاران )2017( به نقش مهارت های ارتباطی معلمان در پیشرفت تحصیلی 
دانش آموزان تأکید می کند. در اين پژوهش مهارت های ارتباطی معلم در نقش رهبر سوادآموز 
شامل ارتباط مستمر با والدين، گفت وگو و تعامل اجتماعی در فرايند خواندن، استفاده از زبان 
بدن در ارتباط با دانش آموزان، همکاری و به اشــتراک گذاری ايده ها با همکاران بود همکاران، 
تعامل يک به يک با دانش آموزان، گوش دادن به ايده های آنان بود. که يک معلم به عنوان رهبر 
سوادآموز بايد داشته باشد. رهبران سواد بايد از چالش ها، درگیری ها و محدوديت های مرتبط با 
آموزش آگاه باشند. بايد همچنین در ايجاد و حفظ يک شبکه حمايت کننده از روابط حرفه ای 
بین همکاران با مهارت های شــناختی و عاطفی مرتبط با تدريس آگاه باشند )تانگ، چنگ و 

وونگ110، 2016، برومر و سارجر تی111، 2017(.
دومین مؤلفه مهارت های انگیزشــی معلم در نقش رهبر سواد است. ازنظر اوبوت، اسین و 
آکپــان112 )2014( هر روش تدريس تا حد زيادی به میزان انگیزش يادگیرنده بســتگی دارد. 
انگیزه يادگیرنده باعث افزايش مشــارکت در فرايند يادگیری می شود. اين پژوهش با برخی از 
يافته های يانگ و هو113 )2015(، عسکری متین و کیانی )1397( دربارة ايجاد محیطی دوستانه 
برای افزايش انگیزه مطابقت دارد. طبق يافته های پژوهش، معلم در نقش رهبری سوادآموزی 
بايد بتواند محیطی برای انگیــزش دانش آموزان به وجود بیاورد که فرايند يادگیری خواندن و 
نوشتن را برای آنان تسهیل کند. مواردی شامل همکاری و پاسخگويی به دانش آموزان شنوندگی 
و عالقه مندی، حمايت ســازنده تشــويق برای ايجاد انگیزه ايجاد محیطی دوستانه مشارکت 
دادن دانش آمــوزان در تصمیم گیری ها گوش دادن به ايده های دانش آموزان، تبديل کالس به 
فضايی سرگرم کننده و دلپذير دادن انگیزه و عالقه مند کردن دانش آموزان برای يادگیری دادن 
موضوعات ســرگرم کننده و جالب برای دانش آموزان طراحی خالقانه کالس با مواد آموزشــی 
)کالس به عنوان کتابخانه( صبوری و دلســوزی اثربخشــی تفاوت های فردی دانش آموزان در 
يادگیری، همکاری و گروه بندی کردن دانش آموزان برای خواندن و نوشــتن، استفاده از دانش 
قبلی دانش آموزان در آموزش، مديريت رفتار دانش آموزان، انتخاب امال و نوشــتن و تدريس بر 
اساس عالقه و نیاز دانش آموز، بود. سومین مؤلفه مربوط به مهارت های استفاده از ابزار و منابع 
آموزشــی اســت. پژوهش های کرمین و همکاران )2009(، لويت و رداول )2013(، رودريگز و 
همکاران )2018( به نقش و اهمیت معلم در استفاده از ابزار و منابع آموزشی در تدريس اشاره 
کرده اند. ازنظر تیلور و کالینز114 )2003( کالس های درس در تمام زمینه های محتوا که از سواد 
برای بهبود دانش آموزان استفاده می کنند، عالوه بر کتاب درسی، بايد دارای ابزارهای يادگیری 
باشند. ابزارهای يادگیری منابعی هســتند که معلمان از آن ها برای کمک به دانش آموزان در 
يادگیری های اساسی در برنامة درسی استفاده می کنند )تیلور و کالینز، 2003(. چهارمین مؤلفه، 
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مهارت های استفاده از تکنیک های آموزشی در آموزش سوادآموزی است. در اين مؤلفه استفاده 
مناســب از محیط يادگیری بیشــترين فراوانی را به خود اختصاص داد. ازنظر تیلور و کالینز 
)2003( در بسیاری از مدارس، برای رهبری سوادآموزی يافتن فضای تدريس کافی يک چالش 
واقعی است. پژوهش های مورفی )2005(، کمپبل و ونر )2017( نیز به نقش رهبری آموزشی در 
ايجاد محیط مناسب يادگیری اشاره کرده اند. همچنین اين پژوهش با برخی از يافته های ريدو و 
همکاران )2016(، کايا )2014( دربارة استفاده از تکنیک های آموزشی مطابقت دارد. پنجمین 
مؤلفه مربوط به مهارت برنامه ريزی و طراحی آموزشــی معلم در نقش رهبر ســواد است که 
شامل طراحی درس و الگوبرداری از همکاران، سازمان دهی برنامة درسی، مطابقت دادن برنامة 
درسی با اهداف و استانداردها ازجمله مواردی بود که در اين پژوهش يافت شد. ازنظر پاتانکار و 
جاداو115 )2013( برنامة درسی نقش مهمی درزمینة آموزش معلمان دارد. برنامة درسی تعامل 
برنامه ريزی شــده دانش آموزان با محتوای آموزشی، مطالب، منابع و فرآيندهای ارزيابی میزان 
دستیابی به هدف آموزشی است. معلمان بايد دارای برخی خصوصیات مانند برنامه ريز، طراح، 
مدير، ارزياب، محقق، تصمیم گیرنده و مدير باشند. معلمان نقش مربوطه را در هر مرحله از روند 

توسعه برنامة درسی ايفا می کنند.
ششمین مؤلفه مربوط به مهارت های نظارت و ارزيابی معلم به عنوان رهبر سوادآموز است. 
اين مؤلفه شامل ارزيابی يادگیری از طريق همساالن، ايجاد يک سیستم برای ارزيابی عملکرد 
دانش آموزان، ثبت پیشرفت و پاسخ به پیشرفت ناکافی، مشاهده و پیگیری پیشرفت دانش آموز، 
استفاده از آزمون های استاندارد برای ارزيابی، ارزيابی پیشرفت دانش آموزان و بازخورد به موقع، 
نظارت بر يادگیری دانش آموزان، استفاده از انواع بازخورد فردی، تشويقی، بازخورد کنترلی بود. 
ازنظر هوی و همکاران )2017( ارزيابی نه فقط برای رتبه بندی، تأيید يا ارزشیابی دانش آموزان، 
بلکه برای بهبود يادگیری آنان نیز مورداستفاده قرار می گیرد و انتظار می رود معلمان بر نحوه 
يادگیری دانش آموزان و به کارگیری استراتژی هايی که باعث بهبود يادگیری آن ها می شود، توجه 
کنند و از آن ها خواسته می شود که دانش، مهارت و منابع الزم برای اجرای اين سیاست داشته 
باشند. همچنین برای ارزيابی از طريق همساالن، دانش آموزان برای انجام يک پروژه مطالعات 
عمومی به گروه هايی تقسیم می شوند. هر گروه مجبور است يک ارائه پاورپوينت را انجام دهد. 
هر گروه بايد کارهای ديگران را ارزيابی کرده و پیشــنهادهايی در مورد نحوه بهبود ارائه دهد. 
هر گروه بايد براساس بازخوردهايی که دريافت می کنند، کار خود را پاسخ دهند و اصالح کنند 
)هوی و همکاران، 2017(. هفتمین مؤلفه رهبری ســواد موزی معلم، دانش دربارة يادگیرنده 
است. اين دانشی است که معلمان، يا به تجربه و يا از طريق مطالعة روان شناختی، از دانش آموزان 
دورهای که در آن تدريس می کند به دست می آورند. درواقع اين نوع دانش عالوه بر اينکه بخش 
روان شناسی رشد دانش قبلی را پوشش می دهد، متناظر با شناخت از دانش آموزان يک کالس 
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در يک سال تحصیلی خاص است که معلم در آن کالس مشغول به تدريس است )احمدی و 
همکاران، 1395(. نهمین مؤلفه دانش فناوری معلم در نقش رهبری سوادآموزی است. اين دانش 
بر به کارگیری فناوری های گوناگون، از فناوری های ساده مانند مداد کاغذ و گچ و تخته سیاه گرفته 
تا فناوری های پیشرفته مانند رايانه، اينترنت، ويدئو، وايت بردهای هوشمند و انواع نرم افزارها در 
عرصة آموزش توسط معلمان اشاره دارد )ساکی، 1392 به نقل از احمدی و همکاران، 1395(. 
افزايش توانايی های معلم در عصر دانايی و بهره گیری مناسب از سواد اطالعاتی، فناوری اطالعات 
و ارتباطات و ســواد رسانه ای مبتنی بر اسناد باالدســتی مانند سند تحول و برنامة راهبردی 
دانشگاه فرهنگیان جايگاه توجه به اين بعد را بااهمیت معرفی می کند تا معلم آينده در اين زمینه 
توانايی های الزم را به دســت آورد )علی محمدی، جباری و نیازآذری، 1398(. دهمین مؤلفه 
مربوط نگرش ها و ارزش های معلم در نقش رهبر سوادآموز است. جرنیو116 )2005( در پژوهش 
خود پنج نگرش و عملکرد که اغلب موردبحث قرار می گیرند عبارت اند از: يک دلسوزی واقعی 
و مهربانی معلم، تمايل به اشتراک گذاری مسئولیت درگیر در يک کالس، حساسیت صمیمانه 
به تنوع دانش آموزان، انگیزه ای برای ارائه تجربه های يادگیری معنادار برای همة دانش آموزان، و 
اشتیاق برای تحريک خالقیت دانش آموزان می داند. نگرش ها و ارزش های مؤثر درنهايت توسط 

معلمان می تواند تأثیر مثبتی بر زندگی دانش آموزان بگذارد.
تبديل شــدن به رهبران سوادآموز، مستلزم اين است که معلمان با جديت در سفر پرشور 
روشــنفکری سوادآموزی شــرکت کنند. همه معلمان می توانند انتظار داشته باشند که از هر 
ســو با راهبردهای جديد، بینش جديد از پژوهش ها و سیاست های آموزشی و ارزيابی محلی و 
ملی بمباران شوند. رهبران سواد، آموزگار معلمانی هستند که ايده های جديدی را به آزمايش 
می گذارند و آن هــا را در برابر ارزش های خود به عنوان آموزگاران متعهد می ســنجند )تورنر، 
2011(. بنابراين، رهبری سوادآموزی معلم می تواند فرصت هايی را برای معلمان برای دستیابی 
به اهدافشان در جهت پیشرفت و موفقیت سواد دانش آموزان ياری دهد. اگرچه در پژوهش های 
پیشین، رهبری سوادآموزی بررسی شده بود اما پژوهش های صورت گرفته، اين موضوع را در 
مورد مديران مدارس، متخصصان و مربیان سوادآموزی انجام داده بودند و پژوهشی که به دنبال 
چارچوبی برای رهبری ســوادآموزی معلم با رويکرد فراترکیب کیفی باشد، مورد واکاوی قرار 
نگرفته بود و مدلی از آن ارائه نشــده بود. چارچوب به دست آمده می تواند مبنای پژوهش های 
آتی در آموزش، هدايت و به کارگیری اين مؤلفه ها برای معلمان به عنوان رهبران سوادآموز باشد. 
همچنین می تواند در جهت ساخت ابزار و راهنمای عملی برای متخصصان سوادآموزی و سايری 

افراد دخیل در امر آموزش خواندن و نوشتن مورداستفاده قرار گیرد.
دانش آموزان را در استفاده از اينترنت و شبکه های اجتماعی مجازی، مورد ارزيابی قرار دهند.
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احمــدی، غالمعلی.، امینی زرين، علیرضا و مهدی زاد تهرانی، آيدين. )1395(. بازنگری انواع دانش معلمی )ديدگاه لی شــولمن( از 
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11. Teacher Leadership
12. Denny & Smylie
13. Allington
14. Allen
15. Bean
16. Murphy
17. Fisher & Frey
18. Herridge
19. Hong, Mongillo & Moore
20. Lear
21. PIRLS (Progress in International 

Reading Literacy Study)
22. Mullis, Imartin, Foy & Hooper
23. Shanton, McKinney, Meyer & 

Friedrich
24. Wepner, Gómez, Cunningham, 

Rainville& Kelly
25. Booth & Roswell
26. Sharp, Piper & Raymond
27. Turner, Applegate & Applegate
28. Cheri, Quinn, Cynthia, Haggard 

& Betty Ford
29. Quin, Haggard & Ford
30. Ross, Adams, Bondy, Dana, 

Dodman & Swain
31. Rogers & Scales
32. Edwards
33. Johnson, Dempster, Mckenzie, 

Klieve, Fluckiger, Lovett & 
Webster

34. Kindall, Crowe & Elsass
35. Erwin, Brotherson & Summers
36. Sandelowski and Barroso
37. Scopus, Wiley Online, Taylor & 

Francis
38. Science Direct

39. Springer
40. Wiley
41. Google Scholar
42. Magiran
43. Sid
44. Literacy coach
45. Literacy specialist
46. Literacy Teacher
47. Educational Leadership
48. Teacher’s Professional 

Competences
49. Lachal, Revah-Levy, Orri & 

Moro
50. Casp )Critical Appraisals Skills 

Programme(
51. Mraz, Algozzine & Watson
52. Townsend, Bayetto, Dempster, 

Johnson & Stevens
53. Kaya
54. Overholt & Szabocsik
55. Hildenbrand & Arndt
56. Argent
57. Kumar
58. Bean, Kern, Goatley, Ortlieb, 

Shettel, Calo & Cox
59. Flynn
60. Monteiro & Bueno
61. Fairman & Mackenzie
62. Flynn
63. Cemaloğlu & Duran
64. Buehl & Fives
65. Oqvist & Malmström
66. Ferguson
67. Ngang
68. Taylor, Pearson, Peterson, & 

Rodriguez
69. Angelle & Teague
70. Levitt and Red Owl
71. Smith & Schmidt
72. Kasapoglu
73. Cremin, Mottram, Collins, 

Powell & Safford
74. Lewis-Fokum & Thomas
75. Farland, Jones, Luchsinger, 

Kissler & Smith
76. Liu & Meng
77. Farrell & Rives

78. Rodríguez, Clemente, Ramírez & 
Martin-Domínguez

79. Campbell & Wenner
80. Archer
81. Wharton-McDonald, Pressley & 

Hampston
82. Al-Fadley, Al-Holy & Al-Adwani
83. Duncan & Colvin
84. Kosnik, Menna, Dharamshi & 

Beck
85. Gilson, Little, Ruegg & Bruce-

Davis
86. Hui, Brown & Chan
87. Rido, Nambiar & Ibrahim
88. Lynch & Ferguson
89. Akin, Yildirim & Goodwin
90. Eriksson, Boistrup & Thornberg
91. Ilanlou & Zand
92. Pomerantz and Condie
93. Jill & Annemarie
94. Ingle, Thompson & Abla
95. Dowell, Bickmore & Hoewing
96. Ayebo & Assuah
97. Chaaban & Moloney
98. Ciampa & Gallagher
99. Yayli
100. Pianta & Hamre
101. Assaf
102. Validity
103. Descriptive
104. Interpretive
105. Theoretica
106. Pragmatic
107. Knapp, Copland, Honig, Plecki 

& Portin
108. Pinello
109. Khan, Khan, Zia-Ul-Islam & 

Khan
110. Tang, Cheng & Wong
111. Broemmel & Swaggerty
112. Obot, Essien & Akpan
113. Ying & Ho
114. Taylor & Collins
115. Patankar & Jadhav
116. Gourneau


