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وميپژوهش حاضر به بررسي وضعيت نظام راهنمايي معلمان مدارس ابتدايي:چكيده  بـه مـدل منظـور ارائـه بـه پردازد

اس-روش توصيفي و بررسـي 176براي اين منظور ابتدا.ت پيمايشي انجام شده  مؤلفـه از طريـق مـرور ادبيـات تحقيـق

و تئوري مدل به ها بر93ها استخراج شد كه پس از نظر سنجي و مدل پيشنهادي مشتمل پـنج بخـش مؤلفه كاهش يافت

راي جامعه. تدوين شد  از 7051 آماري اين پژوهش  از انـد كـه تـشكيل داده معلمان مدارس ابتدايي استان كرمانـشاه نفر

از روايـي محتـواي پرسـش. اي انتخاب گرديدنـد اي چند مرحله گيري خوشه نفر به روش نمونه 384 تعداد بين آنها نامـه

م  و تركيب و اصـالحات الزم لفهؤطريق اظهار نظر صاحب نظران در مورد محتوا و در آن ها صورت گرفت انجـام شـد

و در حـد مطلـوبيوده از روش آلفـاي كر نامـه نيـز بـا اسـتفا پايايي پرسش  بـراي. دسـت آمـد بـه)901/0(نبـاخ محاسـبه

و تحليـل داده. نفر از متخصصان انتخـاب گرديدنـد30اعتبارسنجي مدل نيز تعداد  هـاي آمـار هـا از روش بـراي تجزيـه

و واريانس جداول فراواني(توصيفي  عا(و آمار استنباطي)، ميانگين، انحراف معيار tو ملي بـا روش واريمـاكس تحليل

 مـديريت مؤلفهدر نظام راهنمايي معلمان-1: هاي اين پژوهش از اين قرار است اهم يافته. استفاده گرديد)تك گروهي

و مقررات مدرسه عملكرد موفق مو هـا داشـته اسـت مؤلفـه تري نسبت بـه سـاير كالس لفـه ارزشـيابي از يـادگيريؤدر

و در زمينه آموزان تقريباً عملكردي دانش و تعهـد هاي بهبود مستمر كيفيـت آمـوزش در حد متوسط داشته است ، رشـد

و درسي، ايجاد انگيزه در دانش اي در معلم حرفه ، تعيين اهداف آموزشي . اسـت موفق نبـوده، ارزشيابي از معلم آموزان

مو در تحليلي عاملي انجام شده دسته م لفهؤبندي مؤها از هفـت  مـدل نهـايي نظـام-2. لفـه تغييـر يافـتؤلفـه بـه سـيزده

ا و و نظـام ارزشـيابي ادراكـي مـدل هداف، مباني نظـري، راهنمايي معلمان مشتمل بر پنج بخش فلسفه ، مراحـل اجرايـي

و ارائه شد مي هاي حاصل از اعتبارسنجي پرسش يافته-3.تدوين بـا ارائه شـده دهد كه مدل نامه توسط متخصصان نشان

ت78/91 درجه تناسب  و اين امرميييد متخصصانأ درصد مورد . بيانگر اعتبار باالي مدل از نظر متخصـصان اسـت باشد

و تحقيقات تهـران، عـضو هيـأت علمـي دانـشگاه آزاد اسـالمي∗ دانش آموخته دكتراي مديريت آموزشي واحد علوم

و   frnkmosavi@yahoo.comعضو باشگاه پژوهشگران جوان واحد كرمانشاه واحد كرمانشاه
 hpssr@yahoo.comواحد رودهن اسالمي دانشيار دانشگاه آزاد∗∗
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و با استفاده از مدل با سيزده كاركرد نظارتي» مدير راهنما« مدل-4 بهبـود مـستمر شـامل بر اساس نظر سنجي از معلمان

و روش تطبيق برنامه،477/16م با بار عاملي ارائه بازخورد آموزش به معل،446/15كيفيت آموزش با بار عاملي  هـا بـا ها

و آمـوزش بـا بـار عـاملي آمـوزان، تعهد نسبت به معلمان، دانش138/15 شرايط فرهنگي با بار عاملي  ، والـدين، مدرسـه

و تعهد حرفه،256/14 هـاي، ايجـاد زمينـه817/29 كيفي آمـوزشي مشاركت معلم در ارتقا،102/28 اي در معلم رشد

و شناخت نيازهـاي آنـان ايجاد انگيزه در دانش،388/9 العاتيمط مـديريت،495/46 اطالعـات اداري،418/60 آموزان

و مقررات مدرسه  و درسـي،877/66 آموزان، ارزشيابي از يادگيري دانش015/16 كالس درس  تعيين اهداف آموزشي

. ارائه گرديد412/72 ارزشيابي از معلم با بار عاملي،238/69 با بار عاملي

 استان كرمانشاه،، مدل نظارت، دوره ابتدايي، مدير راهنما معلم راهنما:هاي كليدي واژه

 مقدمـه
و پرورش يكي از خرده نظامنظام كه آموزش را اصلي تربيت افراد جامعه وظيفههاي جامعه است

مبه عهده دارد و و كاركردهاي سيستم وظايف. موريت خطيري داردأو در اين راستا رسالت

و كاركردهاي ساير سيستم و پرورش نسبت به وظايف و آموزش هاي اقتصادي، توليدي، اجتماعي

و حساسيت خدماتي از ظرافت و نتايج از اين. هاي بيشتري برخوردار است ها رو پيوسته بايد فرايند

و علمي قرار گيرد و كنترل صحيح  با نگرش سيستمي در واقع مطابق. اين سيستم مورد نظارت

و پرورش از طريق توجه به كيفيت درون و برون داد آموزش و فرايندهاي كيفيت نتايج دادها

و پرورش حاصل مي و پرورشي در درون نظام در چرخه فعاليت. شود آموزش هاي آموزشي

و پرورش معلمان نقش منحصر به فردي خواهند داشت كه براي دستيابي به اهداف  آموزش

و و مهارت درسي بايد از شايستگيكالسي و مهارت. هاي ضروري برخوردار باشند ها هايي دانش

و تدريس را امري حرفهاي كه آنان را در گروه حرفه از طرف ديگر. اي تلقي كند هاي جامعه

و اجزا و فرهنگي بر عناصر و تحوالت محيطي در ابعاد اجتماعي، اقتصادي، سياسي  نظاميتغييرات

پ و در عناوين دروس، محتواي آموزش، شيوه. رورش اثرگذار استآموزش هاي ارزشيابي همه

و مستمر قرار دارند و كيفيت انتظارات دانش. معرض تغييرات پيوسته و خانواده كميت هاي آموزان

و دگرگوني است و تحوالت همه جانبه. آنان نيز در حال تغيير اي در بسياري اوقات چنين تغييرات

در ليتفرايند فعا ميهاي معلمان را و آموزش با چالش مواجه كه تدريس و پر واضح است سازد

و مهارت و مشكالت آموزشي ناكافي دانش هاي معلمان در بسياري از اوقات براي حل مسائل

به صاحب. است و پرورش معتقدند كه بايد افرادي در نظران آموزش عنوان راهنمايَ آموزشي
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ممدرسه حضور داشته باشن و مديريت هاي تدريس ار در زمينهد علمان مشكلد تا به ، آموزش

و ياري نمايند هاي آموزش ضمن هر چند امروز، هدايت معلمان با شركت در دوره.كالس كمك

و بهره به مند شدن از آموزش خدمت  مد نظر است؛ ولي بازيعنوان راه حل ديگر هاي كوتاه مدت،

و راهنمايي آموزشي بي نياز نخواهند بودگاه از خدمات نظار هم مدارس هيچ مي.ت توان بنابراين

تكردادعا  و تدريس بهرهثيرگذارأ يكي از مهمترين عوامل از در اثر بخشي آموزش مندي معلمان

و راهنمايي آموزشي است  .)1385سليماني،(نظام نظارت

كـه همـان صـورت بـه. رودميكار تعاريف نظارت براي تعيين چشم انداز مسئوليت اين نقش به

اين نقش در طول زمان بر حسب رويدادهاي محيطي تغيير كرده، تعريف آن نيـز در حـال تكـوين 

مي. بوده است  و اخير مربوط به نظارت و(توان حداقل چند مفهوم عمده يافت در متون اصلي وايلز

.)1385، ترجمه بهرنگي؛2004،باندي

آن«كننـدن تعريـف مـييمتمركـز در مـديريت اداري راچنـ نظارت3و كري2، نتز1اي نظـارت

حـصول انتظـارات آموزشـي متناسـب بـا سيـستم مرحله از مديريت اداري مدرسه است كه عمـدتاً 

و پرورش را مورد توجه قرار دهد  و امكانـات در اين» آموزش صورت الزم است كاركنان مدرسـه

شوند تا بتوانند حصول به اهداف عمده آموزشـي براي حفظ يا تغيير در عملكرد مدارس هماهنگ 

و باندي(را محقق سازند  .)1372، ترجمه بهرنگي؛1986،ويلز

معلمـان در صـف مقـدم«. دارد شـرح بيـان مـي ايـن گليك من نيز تعريف نظـارت اداري را بـه

د. آموزش درس موفق قرار دارند  و بـراي توانمنـدكردن معلمـان ر نظـارت در پـشت صـحنه اسـت

و مهارت فراهم مي .»كند موفقيت در كار خود پشتيباني، دانش

و بزنت نظارت اداري به مي از نظر هاريس :شود صورت زير تعريف

و امكانات به منظور حفظ يـا تغييـر نظارت آن چيزي است كه كاركنان مدرسه همراه با بزرگساالن

به عملكرد مدرسه انجام مي  مـ يم در تحقق هدف طور مستق دهند تا بتوانند ثرؤهاي عمده درسـي آن

و باندي(باشند .)1385، ترجمه بهرنگي؛2004،وايلز

نظـارت در بردارنـده«. كنـد نظارت متمركز بـر برنامـه تحـصيلي را چنـين تعريـف مـي4كوگان

و هـاي تحـصيلي، آمـاده نويسي، بازنگري به برنامه برنامه مثلهايي فعاليت سـازي مطالـب آموزشـي

 
1- Eye     2- Netzer 
3- Krey     4- Cogan  
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م احدو و ابزارها ها، استفاده و توجه وسيع به ارزشيابي كلي ؤثر از جريانات ، تهيه گزارش به والدين

.»ها است برنامه

ميتعريف زير را از نظار3و كينگ استوپز2، استوپز1ماركز :دارندت متمركز بر تدريس بيان

و تجربه« و برن نظارت عملكرد مياي است كه به قصد بهبود تدريس ويلز(»گيرد امه آموزشي انجام

كوموسكي نيـز نظـارت مبتنـي بـر تـدريس را ايـن چيـنن.)1372، ترجمه بهرنگي؛1986،و باندي 

و بانـدي(»با هدف نهايي بهبود آموزش درس است نظارت فرايند رهبري«: كند تعريف مي  ،وايلـز

.)1385، ترجمه بهرنگي؛ 2004

ت چهارمين تعريف نظارت به رواب كيمبـل وايلـز نظـارت را بـه شـرح زيـر. كيـد داردأط انـساني

:كند تعريف مي

مي. ناظران سرعت بخش امور هستند و انتقال پيام كمك كننـد تـا مـردم كمك مـي. كنند به ايجاد

و يـابـ، براي پيوند همديگر را گوش فرا دهند حرف  ين كـساني كـه داراي مـسائل مـشابهي باشـند

بر كساني كه مي  . شـوند مـي شـخص ثالـث اي كمك به حل مـشكل ديگـران مرجـع باشـند، توانند

و مالحظه درجـاتي هـستند كـههمحرك كاركنان براي مشاهد و عقايد، و ميران اشتراك منابع  حد

و ياري مي ازتيآنان اجراي موفق. گيرند افراد براي انجام كارهاي جديد تشويق شده هاي حاصـل

كننـد گـوش به حـرف افـرادي كـه مـسائل خـود را بيـان مـي.سازند جلسات ارزشيابي را آسان مي 

و سياست مي كنند هايش دارند درك دهند، تا آنجا كه بتوانند، احساساتي را كه معلمان درباره نظام

و آنهـا را بررسـي نماينـدو به مديران ادراي توصيه مي  كنند تا به درد دل كارمندان گوش فرا داده

.)همان منبع(

، الفونـسو ريف، نظارت را متمركز بـر مـديريت معرفـي مـي پنجمين تع 6و نـوي5، فـرتس4كنـد

:كنند نظارت را چينن تعريف مي

درن« مي اي وجود دارد زيرا سازمان هر سازمان پيچيده ظارت و گاهي ها خواهند خود را حفظ كنند

و مستقيم است. خود را بهبود ببخشند  و سازمان ارتباطي روشن نتـايج سـازمان بايـد. ارتباط نظارت

و اثربخشي آن مـورد اسـتفاده قـرار گيـرد  ايـن توصـيفات از نظـارت در درون. در تحليل كارآيي

مي سيستم مدرسـه يـك. كننـد مفيـد اسـت هاي توليد در سازمان براي كساني كه نظارت آموزشي

».سيستم توليد است

1- Marks    2- Stoops 
3- King stoops    4- Alfonso 
5- Firth     6- Nevi  
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 به شـرح زيـر2و پرپل1ه موشر ششمين تعريف نظارت متمركز بر مفهوم رهبري بر اساس ديدگا

و رهبـري حرفـهي چگونه ياد دادن به ياددهنـدگان وظايف نظارت را يادده: است در، تـدوين اي

.كنند مجدد آموزش عمومي معرفي مي

و راهنمايي تعليماتي را به شرح زير توصيف مـي3پرداختچي به نقل از بن هريس :نمايـد نظارت

بز« ميارگسآنچه كاركنان مدرسه با و اشياء انجام و يـا الن دهند تا عمليات مدرسـه را حفـظ كننـد

ب  بـهتغيير دهند، به طريقي كه و يـادگيري منظـور بـه كـار گرفتـه شـدههطور مستقيم بر فرايند  ارتقـا

ت دانش و راهنمايي تعليمـاتي عمـدتاً. ثير بگذاردأآموزان و بـا نظارت  در ارتبـاط بـا آمـوزش اسـت

و راهنمايي تعليماتي كار كـرد عمـده عمليـات مدرسـه. اط چنداني ندارد آموزان ارتب دانش نظارت

و  و راهنمايي در جهـت حفـظ و يا يك سري از فنون، نظارت ، نه يك وظيفه يا شغل خاص است

و يادگيري در مدرسه است ).14: 1387پرداختچي،(»بهبود فرايندهاي تدريس

ن) 1384( خديوي- و پـرورش ظـارت حمـايتي در نظـام به ارائه مـدل ادراكـي بـر  كـشور آمـوزش

م و هـاي ارزشـيابي، به نام هاي به ترتيب اهميت لفهؤم: هاي زير راشناسايي نموده است لفهؤپرداخته

و تعهد حرفهاي پايان سال، مشاهده، توسعه حرفه  . اي نامگذاري شـدند، تعيين اهداف، طرح درس،

ت مور088/0درجه تناسب مدل با توافق باالي شدأد . ييد قرار گرفته

در«در پژوهشي با عنوان) 1384( منتظر الظهور- بررسي نيازهاي نظـارتي معلمـان جديداالسـتخدام

و ارائه  دري ارتقـا منظـور بـه نظـري مـدل ميزان پاسخگويي معلمان راهنما به اين نيازها  كيفيـت آن

وامـل هفتگانـه بـه ترتيـب بـارع. لفه نيازهاي نظارتي معلمـان را مـشخص سـاختؤم»دوره ابتدايي

و اولويت به شرح زير طبقه عاملي، شد اهميت :بندي

و مديريت كالس، برقراري روابط انساني، تسهيل رشـد برانگيختن شاگردان، تسهيل امور آموزشي

و اي معلمان حرفه و الگوهـا و تجهيزات آموزشي، تصريح مقررات مدرسه ، فراهم آوردن امكانات

و آزمــون ســ. هــاي تــدريس شــيوه هــاي اصــلي پــژوهش نــشان داد كــه معلمــانالؤنتــايج بررســي

و كمك دارندجديداالستخدام در عوامل هف س.تگانه نياز به حمايت و آزمون هايالؤنتايج بررسي

ــشان داد كــه معلمــان راهنمــا، پاســخگوي نيازهــاي نظــارتي   حمــايتي معلمــان-فرعــي پــژوهش ن

. جديداالستخدام نبودند

1- Mosher    2- Purper 
3- Ben Harris  
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و راهنمايي آموزشـي در اثربخـشي بررسي روش«به نام در پژوهشي) 1385(اورنگي- هاي نظارت

و درسي دوره ابتدايي برنامه : به نتايج زير دست يافت»هاي آموزشي

ن .و درسي در سطح مطلوبي قرار دارندهاي آموزشي ظر آشنايي با ابعاد برنامه راهنمايان تعليماتي از

خ نظرخواهي و راهنمايي آموزشي موجود در مـدارس صوص روش هاي انجام شده در هاي نظارت

اي معلمان در زمينه برنامه درسي از ديدگاه معلمان بيانگر آن اسـت كـه ابتدايي از نظر توسعه حرفه 

مي راهنمايان تعليماتي به معلمان در زمينه  از. نماينـد هاي زير كمك شناسـايي: ايـن مـوارد عبارتنـد

فــي منـابع كمــك آموزشــي بـه آنــان، حــل مـشكالت مربــوط بــه شــان، معر نقـاط ضــعف تـدريس 

س تدريس ، آمـوزان هـاي مختلـف ارزشـيابي از دانـش هاي امتحاني، اسـتفاده از شـيوهالؤشان، تهيه

م هاي فردي دانش معلمان با تفاوت آشناكردن زا، ارائـه آموزان مشكل اجهه با دانشوآموزان، نحوه

و تحليل نتايج امتحانات،هاي پژوهشي اطالعات مبتني بر يافته  و اهـداف كتـب تجزيه ، تبيين محتوا

.درسي

بررسي عملكرد آموزشي معلمان راهنما در مدارس ابتدايي«در پژوهشي با عنوان) 1385(اورنگي-

و آموزش دوباره آنان   با هدف شناخت عملكـرد راهنمايـان تعليمـاتي»و لزوم بازنگري در وظايف

و پس از تدريسدر(هاي آموزشي در زمينه در(، مـديريتي)مراحل قبل از تدريس، ضمن تدريس

و وظايف اداري و توانايي)مقوله روابط انساني، ارزشيابي از كار معلمان  عملي آنان از هاي، تربيتي

از، به اين نتيجه دسـت يافـت كـه راهنمايـان تعليمـاتي در فعاليـت نظر معلمان هـاي آموزشـي قبـل

و بع  و از نظـر آنـان راهنمايـان كننـد نمـي كمكـي بـه معلمـاند از تدريس تدريس، ضمن تدريس

و تعليمــاتي در زمينــه و ... هــاي مختلــف آموزشــي، تربيتــي از عملكــرد مطلــوبي برخــوردار نبــوده

ت فعاليت از همچنين در مقوله روابـط انـساني در پـايين. نيستييد معلمانأهاي آنها مورد تـرين حـد

.عملكرد قرار دارند

از«در پژوهشي با عنوان) 1378(ي صفدر- ارزيابي عملكرد معلمان راهنما در بهبود روابط انساني

و مديران مدارس ابتدايي شهرستان كرمانشاه  به اين نتيجه رسيد كه معلمان راهنما»نظر آموزگاران

و آموزگاراني و نيز مديران كه در ايجاد روابط انساني در مدارس حوزه نظارت خود موفق هستند

و معلم راهنمايشان از امتياز بيشتري در برقراري روابط انساني برخوردار است نسبت به نظارت

و آموزگاران مهارت روابط انساني در موفقيت معلمان. راهنمايي نگرش مثبتي دارند به نظر مديران

و راهنمايي برخوردار است راهنما از اهميت بيشتري نسبت به ساير مهارت .هاي نظارت
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و راهنمايي تعلمياتي در دوره ابتدايي استان«به موضوع) 1377(الياسي- بررسي وضعيت نظارت

و نگرش مسئوال آنكرمانشاه و پرورش استان نسبت به به. پرداخته است»ن آموزش كه نتايج آن

:اين شرح است

و مسئوال- و مديران ر از نظر معلمان و پرورش كه تر بر اهنمايان تعليماتي بيشن آموزش

ت جنبه .كيد دارندأهاي اداري نظارت

و- و پرورش معتقدند كه ناظران و مسئوالن آموزش و مديران  هر دو گروه معلمان

.راهنمايان تعليماتي از مهارت كافي براي ايفاي نقش خويش برخوردار نيستند

و راهنمايي تعليماتي نگرش مثبتي دارن- و پرورش نسبت به نظارت د اما مسئوالن آموزش

از مسئوالن در عمل نتوانسته و و راهنمايي مطلوب هموار سازند اند راه را براي اعمال نظارت

و راهنمايان تعليماتي نيز در عمل  و ناظران و بازخوردهاي آنها استفاده نمايند نظرات

ب نتوانسته و نقش خويش را .طور كامل ايفا نمايندهاند انتظارات مسئوالن را برآورده

ازمع- و راهنمايان و مديران آموزشي به راهنمايان تعليماتي اعتماد كافي ندارند لمان

.مقبوليت كافي نزد آنان برخوردار نيستند

و مديران، راهنمايان تعليماتي نتوانسته- اند روابط انساني مطلوبي را با آنان به نظر معلمان

و پرورش و مديران دارند نظري برخال،برقرار نمايند اما مسئوالن آموزش .ف معلمان

و راهنمايان تعليماتي نتوانسته- و مديران را ارتقا ببخشند اند توانايي حرفه ناظران .اي معلمان

كه- و پرورش معتقدند بازخوردهاي راهنمايان تعليماتي بهرهو از نظرات مسئوالن آموزش

و بازخوردهاي داده گيرند اما خود راهنمايان تعليماتي اعتقاد دارند كه مسئوال مي ن از نظرات

.ندنك شده از طريق آنان استفاده نمي

هاي موجود تقسيم شده هاي تحت تصدي راهنمايان تعليماتي براساس دستورالعمل حوزه-

و گستردگي حوزه و توان راهنمايان تعليماتي نيست است اما حجم .ها متناسب با وقت

ب- و دورهه اتفاق راهنمايان تعليماتي اغلب قريب هاي خاصي را در مورد نحوه انجام نظارت

.اند راهنمايي نگذرانده

و انجام بازرسي- و اداري راهنمايان تعليماتي بيشتر به گزارش غيبت همكاران هاي رسمي

.پردازند مي
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 كه ابعاد نظري در حيطه نظارت آموزشي همواره كرددر پژوهش خود اشاره) 2005(1گيتا هيبل-

و رفتارهاي واقعي در اين حوزه مطابقت ندارد با باورها، الگويي را براي بهبـود وضـعيتاو. عقايد

اين الگو برگرفته از هشت ويژگي عمده بوده. موجود از يك متخصص نظارت آموزشي ارائه نمود

ب كه از داده  شدههاي داراي دانـش)1نـاظر آموزشـي. دست آمده از روش مطالعه موردي استفاده

و روش تدريس است؛ الزم در  از يـك)3له اسـت؛أداراي مهـارت در حـل مـس)2حيطه آموزش

و جمعي بهره مـي  و سـازگار اسـت؛ انعطـاف)5سـازمان يافتـه اسـت؛)4گيـرد؛ الگوي جامع  پـذير

در مهارت)6 و دانش-معلم)7 شخصي دارد؛-نوهاي برتر مربي، راهنما( محور است-آموز محور

و)و حامي و چالش برانگيز است)8؛ . بر اين موضوع واقف است كه نظارت آموزشي امري مهم

-ثير الگويي جـايگزين در نظـارت بـر دانـشجوأت«پژوهشي را با عنوان) 2006(2 اليزابت ويلسون-

.در دانشگاه الباما آمريكا انجام داده است» معلمان

و ديـدگا و معلمـان-هـاي دانـشجوهاين پژوهش بـه بررسـي نظـرات  دانـشگاه كاركنـان، معلمـان،

و يك مدل سنتي گروهي شـركت-پرداخته كه در يك الگوي جايگزين در نظارت دانشجو  معلم

و تجـارب شخـصيگوهمين منظور منابع اطالعاتي گونابه. كردند ني از جمله نظرسنجي، مـصاحبه

 جايگزين داشـتند، هايي نسبت به الگوي كنندگان نگراني اگرچه شركت.د استفاده قرار گرفت مور

.تر ارزيابي كردند را نسبت به مدل سنتي گروهي مثبت با اين حال آن

را) 2000(3 مهر يونيسا- به« در تورنتوي كانادا به نام پژوهشي الگـويي: منظـور رشـد معلـم نظارت

سيـستم كنـوني نظـارت در پاكـستانو معتقد اسـت كـها. انجام داده است»جايگزين براي پاكستان 

الگويي جايگزين در اين راستا ارائه گرديد كـه. اي معلمان نيست طور مشخص متوجه رشد حرفه به

و فشار نظارتي را توأمان مورد توجه قرار مي  در دهد؛ رشد حرفه حمايت اي با عملكـرد در مدرسـه

و معلمان نـاظر در شـبكه  و وظايف نظارت بين ناظران خارجي، مديران مدرسه، از ارتباط است؛ اي

مي. مدارس تقسيم شده است  و قابـل دسـترس اين الگو تـر را بـراي تواند منـابعي مكمـل، مناسـبتر

. با اين حال تالش براي اجراي آن تا حدي با مقاومت همراه است. نظارت ايجاد كند

را) 2007(4يامينا بوچاما-  معلمان كانادايي كدام الگوي«به انجام رساند، به نام در كانادا پژوهشي

و توصيف الگوهاي ترجيحـي معلمـان بـراي.»دهند؟ نظارتي را ترجيح مي تحقيق حاضر به بررسي

ارزيـابي توسـط نـاظران: نظارت از هفت مركـز بـزرگ شـهري در كانـادا گـردآوري شـده اسـت 

 
1- Geeta Heble    2- Elizabeth K.Wilson 
3- Mehrunisa    4- Yamina Bouchmma  
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و مديران مدارس، همكاران، دانشامدارس، مشاور و يـا ارزيـابي-آموزان، خودن  ارزيابي معلمان،

مينتاي. نكردن دهد كه معلمان هفت ناحيه مورد مطالعه ونكور، ساسكاتون، ونيپگ، تورنتو،ج نشان

و هاليفاكس الگوهاي گوناگوني را بـراي ارزيـابي تـرجيح مـي  معلمـان. دهنـد مونترئال، مونكتون،

و مونترئال نظارت توسط ناظران مدرسه را ترجيح مي از. دهند ناحيه مونكتون معلمان مونترئال بيشتر

كـه معلمـان ونيپـگ نظـارت مـشاوران واحي ديگر به عدم وجود نظارت متمايـل بودنـد، درحـالين

و خود  مي-مدرسه و بررسي.دهند ارزيابي را بيشتر ترجيح هاي بيشتر نشان داد كه معلمـان ونيپـگ

. دهند تورنتو نظارت مديران مدرسه را ترجيح مي

و راهنمايي آموزش و راهنمـايي بـري نشان مـي تحقيقات مربوط به نظارت دهـد كـه در نظـارت

و جــو عــاطفي، برقــراري روابــط انــساني، گذرانــدن دوره هــاي آموزشــي، معلمــان ايجــاد اطمينــان

و پرورش از بازخوردهاي معلم راهنما، گيري مسئوال هرهب اي معلمـان، تسهيل رشد حرفـهن آموزش

و تجهيــزات آموزشــي، تــصريح مقــررات  و شــيوهفــراهم آوردن امكانــات و الگوهــا هــاي مدرســه

و زمينـه سـاز بهبـود كيفيـت آموزشـي  تدريس، حركت به سمت خود نظارتي بسيار ضروري بوده

.است

هدف از انجام اين پـژوهش بررسـي وضـعيت نظـام راهنمـايي معلمـان مـدارس ابتـدايي اسـتان

مي كرمانشاه به  كه.باشد منظور ارائه مدل مناسب االت زيـر پاسـخؤ بـه سـ اين پژوهش بر آن است

: دهد

و راهنمايي تعليماتي معلمان مدارس ابتدايي چگونه است؟-1  وضعيت موجود نظام نظارت

مي-2 و راهنمايي ارائه داد؟ چه مدلي را  توان جهت بهبود كيفي نظام نظارت

و اعتبار مدل پيشنهادي ازديدگاه متخصصان چگونه است؟-3  ميزان تناسب

ميي را بر اساس نظرسنجمدلچه-4 و با استفاده از مدل  توان ارائه داد؟ي از معلمان

 روش
و كاوش در فرايند راهنمايي معلمان، پژوهش توصيفي از پژوهش حاضر با هدف توصيف، تبيين

اي، عالوه پژوهشگر در پژوهش حاضر از شيوه تحقيق كتابخانهبه. شود نوع پيمايشي محسوب مي

و گردآوري اطالعات الزم ها، در خصوص موضوع تحقيق از طريق مطالعه كتاباسناد پژوهي

با نامه مقاالت، پايان و همچنين و مدارك مربوط به نظارت و بررسي اسناد و منابع الكترونيكي ها

و نيز اجراي پرسش، مديراناستفاده از مصاحبه با معلمان و راهنمايان تعليماتي اي كه توسط نامه،
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و بررسي متون،.گرديدآوري شود، جمع معلمان تكميل مي  ترجمه متون مرتبط با موضوع، نقد

و استنتاج از ديگر فعاليت تفسير اطالعات، هاي انجام شده در راستاي انجام اين پژوهش تبيين

.است

و روش نمونهحجم، آماريي جامعه  گيري نمونه
 كـه اسـت كرمانـشاهه معلمان مدارس ابتدايي استانهم مورد مطالعه در اين پژوهش شاملي جامعه

و تعـداد آنهـا) 1387-1388(در سال تحصيلي در مدارس دوره ابتدايي مشغول به تدريس هستند

مي7051 .باشد نفر

نمونه مورد مطالعه در اين پژوهش معلمان مدارس ابتدايي استان كرمانشاه است كه به روش

و اي چندمرحله گيري خوشه نمونه پرورش استان كرمانشاه در سال اي از بين مناطق آموزش

براي انتخاب گروه. نفر است384انتخاب شدند تعداد معلمان گروه نمونه 1387-88تحصيلي 

و به قيد قرعه مناطق زير انتخاب  نمونه معلمان ابتدا فهرست اسامي مناطق آموزشي استان تهيه شد

دو– كرمانشاه-1( منطقه6تعداد. گرديد  كرند-4 قصر شيرين-3د غرب اسالم آبا-2 ناحيه

و6پس از انتخاب مناطق از هر منطقه) پاوه-6 كنگاور-5 به6 مدرسه دخترانه  مدرسه پسرانه

و همه معلمان اين مدارس به .عنوان گروه نمونه انتخاب شدند روش تصادفي انتخاب شد

 پژوهشابزار
از منظور جمع در اين پژوهش به ساخته استفاده شده نامه محقق دو پرسش آوري اطالعات مورد نياز

و فرعي پرسش مؤلفه. است و خـارجي نامه هاي اصلي و پيـشينه داخلـي هـا از طريـق مـرور ادبيـات

و همچنين مصاحبه با صاحب . اند نظران رشته مديريت آموزشي استخراج گرديده مرتبط با موضوع

اب نامه پرسش: نامه اول پرسش ال در قالـبؤس93و شامل تدايي تكميل شد اي كه توسط معلمان

و تعهد حرفه مؤلفههفت  اي در معلم، ايجاد انگيـره اصلي شامل بهبود مستمر كيفيت آموزش، رشد

و مقررات مدرسه، ارزشيابي از يادگيري در دانش  و شناخت نيازهاي آنان، مديريت كالس آموزان

و درسي، ارزشيا دانش اي ليكـرت بي از معلم كه با طيف پنج درجه آموزان، تعيين اهداف آموزشي

و خيلي، زياد، تا حدودي خيلي زياد( نامـه در مـورد يـك گـروه اعتبـار پرسـش. باشدمي)كم، كم

و30نمونه  كرآ نفري از معلمان اجرا شد .دست آمدهب905/0نباخولفاي
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به نامه پرسش:نامه دوم پرسش به اي كه سط متخصصان مـديريت ادراكي تو مدلمنظور اعتباربخشي

و  آموزشي كه سابقه تدريس درس نظارت را در مقاطع مختلف دانشگاهي داشتند، تكميل گرديد

:هاي زير تشكيل يافته است از قسمت

هاي بسيار اي ليكرت با مقياس نامه مورد استفاده در پژوهش حاضر مقياس پنج گزينه مقياس پرسش

ميمناسب، مناسب، تا حدودي مناسب، نامناس و كامالً نامناسب .باشدب

ها يافته
هـاي مؤلفـه مقايسه نمرات تـراز شـده همـه: هاي اين پژوهش در پاسخ به پرسش پژوهشي اول يافته

و راهنمايي با ميانگين نظري  و مقـررات نشان داد كه وضعيت67/14 نظام نظارت مديريت كـالس

ا مؤلفـه تري نسبت به سـاير عملكرد موفق مدرسه وضـعيت ارزشـيابي از يـادگيري. سـت هـا داشـته

، بهبود مستمر كيفيت آموزش هاي مؤلفهآموزان تقريباً عملكردي در حد متوسط اما وضعيت دانش

و تعهد حرفه و درسـي، آمـوزان ايجاد انگيزه در دانش، اي در معلم رشد ، تعيـين اهـداف آموزشـي

. نامطلوب استارزشيابي از معلم

 نامه هاي پرسش مؤلفههر يك از هاي آماري شاخص:1جدول

و راهنمايي مؤلفه هاي نظام نظارت

 معلمان

تعداد

هاالؤس

تعداد

ها آزمودني
 ميانگين

انحراف

 معيار

خطاي معيار

 ميانگين

3284/1300611/318363/0 30268 بهبود مستمر كيفيت آموزش

و تعهد حرفه 4724/1357289/319638/0 25331 اي در معلم رشد

2212/1455241/318934/0 15352 آموزان ايجاد انگيزه در دانش

و مقررات مدرسه 0043/1523944/316933/0 9366 مديريت كالس

5941/1444675/317895/0 5371 آموزان ارزشيابي از يادگيري دانش

و درسي 5401/1374409/424531/0 4374 تعيين اهداف آموزشي

7757/1381220/319608/0 5378 ارزشيابي از معلم
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از:2جدول 67/14ها با ميانگين نظري مؤلفهمقايسه هر يك

67/14ميانگين نظري
و راهنمايي معلمان مؤلفه  هاي نظام نظارت

t df Sig.(2-tailed) 

-306/7 بهبود مستمر كيفيت آموزش 267 000/0

و تعهد حرفه -098/6 اي در معلم رشد 330 000/0

-370/2 آموزان ايجاد انگيزه در دانش 351 018/0

و مقررات مدرسه 974/1 مديريت كالس 365 049/0

-0424 آموزان ارزشيابي از يادگيري دانش 370 672/0

و درسي -606/4 تعيين اهداف آموزشي 373 000/0

-561/4 ارزشيابي از معلم 377 000/0

پ يافته  بهبود كيفي براي ادراكي الزم مدل: ژوهش در پاسخ به پرسش پژوهشي دومهاي اين

و راهنمايي در و اهداف، مباني نظري،5نظام نظارت كاركردهاي( ادراكيمدل طبقه شامل فلسفه

و نظام ارزشيابي از مدل، تدوين گرديد،)نظارت .مراحل اجرايي

و اهداف-الف : مدل فلسفه

اهداف مطرح شده. نظام راهنمايي معلمان ارائه شده است مدل از ارائه هدف مدلدر اين بخش از

و نهادينـه  و نوانديـشي در نظـام راهنمـايي معلمـان، معرفـي كـردن در اين بخش شـامل بازانديـشي

و تسريع گذر از نظـارت سـنتي بـه نظـارت نـوين، مؤلفه و پرورش، تسهيل هاي نظارت در آموزش

و اجر توجه به جنبه  و دسترسـي بـه يـك مـدل نظـارت منـسجم هاي عملي ايي نظـارت بـر معلمـان

. باشد كاربردي در فرايند راهنمايي معلمان مي

: مباني نظري-ب

و راهنمايي نظام راهنمايي معلمان در تئوريدر موردپيرو مطالعات انجام شده هاي نظارت

و ها، ديدگاه ادايم، پاراهاي مفهومي، رويكرده ها، نظريات، مدل مدل، پژوهشگر تعليماتي ها

در مجموع حاصل مطالعات.و مورد مطالعه قرار داده استكرده هاي مختلف را شناسايي تئوري

به. استشدهو رويكرد تهيه مدلانجام شده در قالب سيزده مدل،  البته پژوهشگر در اين بخش

 در مدارس ابتدايي رويكردهايي اشاره كرده است كه همخواني بيشتري با نظام راهنمايي معلمان

ت بسياري از مدلزيرا. اند داشته برأهاي ارائه شده كيد بر نظارت در مراكز آموزش عالي، نظارت

و تربيت معلم داشته دانشجو معلمان در دانشكده . اند هاي علوم تربيتي



121 ...مناسب براي بهبود وضعيت موجود نظام راهنمايي معلمان ارائه مدل

مباني نظري مورد استفاده در اين پژوهش شامل مدل نظـارت سـينرژيك، مـدل كـار عملـي در

اي، مـدل اي، مـدل نظـارت درون مدرسـه ظارت، مدل نظارت بيروني، مـدل نظـارت بـين مدرسـهن

نظارت تصعيدي، مدل خود نظارتي، مدل نظارت كلينيكـي، مـدل نظـارت حمـايتي، مـدل نظـارت 

.، مدل نظارت همكارانه است، مدل نظارت همتاهفت چشمي، مدل نظارت معلمان آينده نگر

:كاركردهاي نظارت-ج

و مطالعات انجام شده مؤلفه در اين بخش مطابق با بررسي و زير مؤلفه ها هاي نظام هاي اصلي

ميهاي اصلي اوليه را هفت مؤلفه مؤلفه. راهنمايي معلمان استخراج شدند از تشكيل :داد كه عبارتند

و تعهد حرفه.2 بهبود مستمر كيفيت آموزشي؛.1 د.3اي در معلم؛ رشد ر ايجاد انگيزه

و شناخت نيازهاي آنان؛ دانش و مقررات مدرسه؛.4آموزان از.5 مديرت كالس درس  ارزشيابي

و درسي؛.6آموزان؛ يادگيري دانش مجموع زير. ارزشيابي از معلم.7 تعيين اهداف آموزشي

 زير مؤلفه بود كه بين هفت مؤلفه اصلي به شرح زير93 ادراكي مدلدهنده هاي تشكيل مؤلفه

: گرديده بودتوزيع

 زير15(، مؤلفه اصلي سوم) زير مؤلفه25(، مؤلفه اصلي دوم) زير مؤلفه30(مؤلفه اصلي اول

4(، مؤلفه اصلي ششم) زير مؤلفه5(، مؤلفه اصلي پنجم) زير مؤلفه9(، مؤلفه اصلي چهارم)مؤلفه

) زير مؤلفه5(و مؤلفه اصلي هفتم)زير مؤلفه

به به و بررسـي روايـي سـازه، تعـداد مدل يك منظور دستيابي  ادراكي مناسب در تحليل عـاملي

در. نهادي به سيزده مؤلفه تغيير يافت هاي اصلي از هفت مؤلفه پيش مؤلفه  جديـد زيـر مـدل بنـابراين

هاي اضافه شده در اين بخش شامل ارائـه بـازخورد مؤلفه. ها روي سيزده مؤلفه توزيع گرديد مؤلفه

و روش طبيــق برنامــهت-آمــوزش بــه معلــم   تعهــد نــسبت بــه معلمــان،-هــا بــا شــرايط فرهنگــي هــا

و آمـوزش، والدين آموزان دانش  ايجـاد- كيفـي آمـوزشي مـشاركت معلـم در ارتقـا-، مدرسـه

 ادراكي حاصل از تحليل عاملي با چـرخش مدل. باشدمي- اطالعات اداري-هاي مطالعاتي زمينه

و زير مؤلفههاي اصل واريماكس در بخش مؤلفه :ها به شكل زير تغيير يافته استي

 بهبود مستمر كيفيت آموزش: مؤلفه اصلي اول

و تجهيز وسا-شركت در شوراي معلمان:ها زير مؤلفه و روش تـدريس بـرايي طراحي ل ضـروري

و مشكالت كالس-معلم برداري بهينه بهره-هاي تدريس كردن بازنگري شيوه فراهم- حل مسائل

و منابع مورد استفاده از تكن هاي ايجاد راه-هاي تدريس به معلم اي از روش ارائه مجموعه-ولوژي
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و توجه معلم به موضوع درس وه مشاهد منظوربه ايجاد فرصت براي معلمان-عالقه  نحوه تدريس

و موفق  بازديد از كالس معلمان نمونه

 ارائه بازخورد آموزش به معلم: مؤلفه اصلي دوم

م از-فراهم ساختن بستر مناسب براي دريافت كمك از ديگر همكاران:ها ؤلفهزير  دادن بـازخورد

 بازديـد از كـالس درس- بازديد منظم از مدارس طبق شرح وظايف-مشاهدات كالسي به معلم

از-هاي تدريس كمك به معلم در اصالح روش-و نحوه تدريس  هماهنگي قبلي با معلمان پـيش

سحضور در كال

و نظرات درباره اصالح-برگزاري جلسه مشورتي بعد از بازديد از كالس معلم  ارائه پيشنهادات

در-هاي حاصل از مشاهده تدريس معلم ثبت داده-رفتار معلم در كالس  استفاده از چك ليست

 فرايند مشاهده كالس درس

و روش تطبيق برنامه: مؤلفه اصلي سوم  ها با شرايط فرهنگي ها

و ابتكاري تشويق معلمان به روش:ها زير مؤلفه و رابطه بين فرهنگ-هاي تدريس نوآورانه  ايجاد

و روش و محلي  تعيين- تدوين برنامه زماني براي بهبود مستمر در مدرسه-هاي تدريس معلم بومي

 معرفي-هاي رشد خالقيت در برنامه-هاي ممكن براي حل مشكالت آموزشيو بررسي راه حل

و كيد به معلم در استفاده از مثالأت–ندرمعلماني كه نياز به دانش افزايي دا و قابل فهم هاي ساده

 عيني براي درك مطلب 

، دانش: مؤلفه اصلي چهارم و آموزش تعهد نسبت به معلمان  آموزان، والدين، مدرسه

 تعهد- تعهد نسبت به مدرسه-ن تعهد نسبت به معلما-آموزان تعهد نسبت به دانش:ها زير مؤلفه

 تعهد نسبت به كيفيت آموزش-آموزان نسبت به والدين دانش

و تعهد حرفه: مؤلفه اصلي پنجم  اي در معلم رشد

و ارتقا فراهم ساختن فرصت:ها زير مؤلفه و توانا مهارتيهاي يادگيري  ايجاد-ها براي معلمييها

هاي تعهد ايجاد فرصت-هاي رضايت شغلي ايجاد زمينه-اي در معلمانو افزايش انگيزه حرفه

 ايجاد فرصت براي معلم- فراهم ساختن جو مطلوب براي يادگيري معلم تازه كار-اي حرفه

هاي پژوهشي در آموزش كمك به معلم براي انجام فعاليت-جهت ديدن فيلم تدريس معلم موفق

را معرفي سايت-و پرورش و فرايند ياددهي هاي اينترنتي جديد در به-ستاي تدريس  يادگيري

اي هاي رشد حرفه ايجاد همدلي با معلم جهت شركت در فرصت-معلم
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 كيفي آموزشيمشاركت معلم در ارتقا: مؤلفه اصلي ششم

و تحـصيلي كمك به معلم تازه كار در جهت بهبود حرفـه:ها زير مؤلفه دن فرصـت كـر فـراهم-اي

و تبادل نظـر در  در واقـع-مـورد تجـارب تـدريس بـا ديگـر معلمـان تـازه كـار براي بحث گرايـي

و سازنده از معلم-انتظارات آموزشي از يك معلم تازه كار  و- قبول انتقادات منطقي  ايجاد عالقـه

و دانـش در معلـم  ايجـاد-اي بـا معلـم ايجـاد رابطـه صـميمانه حرفـه-اشتياق در افزايش معلومات

و نقطه نظرات خود منظوربهفرصت براي معلم  فراهم ساختن فرصت جهـت شـركت-بيان مطالب

هـاي كمـك بـه آگـاهي از آخـرين يافتـه-هاي آموزش ضمن خدمت مـورد نيـاز معلمان در دوره

ب  و -هاي معلمان به مديران سـطوح بـاال انعكاس ديدگاه-كارگيري آنها در عملهتحقيقات تجربي

 اقـدام الزم بـراي تـشويق-ي استفاده از خدمات آموزشـي توجه به اصل داوطلبانه بودن معلمان برا

و مبتكر  دار راهنمايي معلمان مشكل-معلمان موفق

 هاي مطالعاتي ايجاد زمينه: مؤلفه اصلي هفتم

مجله:ها زير مؤلفه  آشنايي با دستاوردهاي آموزشي-هاي آموزشي براي معلم فراهم نمودن

به تشويق معلمان به مطالعه نشريات-جديد اي منظور افزايش دانش حرفهو كتب

و شناخت نيازهاي آنان ايجاد انگيزه در دانش: مؤلفه اصلي هشتم  آموزان

 انطباق-آموزان هاي برانگيختن دانش برقراري ارتباط با والدين در مورد راه:ها زير مؤلفه

و تشويق در جهت انجام-آموز هاي تدريس معلم با نيازهاي دانش روش با مطلوب كمك تر كار

 فراهم ساختن بستر الزم-آموزان جو مطلوب براي يادگيري دانشكردن فراهم- آموزان دانش

و شناخت مشكالت آموزشي آنها براي برقراري ارتباط با دانش  استفاده از راهبردهاي-آموزان

و جديد براي يادگيري گروهي دانش مو-آموزان متنوع و و درك شرايط قعيت خاص شناخت

و فرهنگي مدرسه منطقه هاي استفاده از بهترين شيوهبراي كمك به معلم-اي، جغرافيايي، اقتصادي

در- همكاري با معلم در زمينه شناخت كودكان استثنايي-آموزان تشويق دانش  كمك به معلمان

در مشاركت دانشمنظوربه ارائه راهكارهايي-آموزان هاي فردي دانش تشخيص تفاوت آموزان

و پرورش-فرايند تدريس  انجام- آموزان دهنده براي دانش تشويق معلم به خلق فضاي حمايتي

آموزان تبادل نظر با معلم براي شناسايي دانش-آموزان اي با اولياي دانش هاي مشاوره فعاليت

و يا ايجاد تسهيالت الزم براي  و پرورش و معرفي آنها به اداره آموزش پيشرفت آموزش استثنايي

و تعيين هاي فردي دانش متقاعد ساختن معلم در توجه به تفاوت-آنان  آموزان در هنگام تدريس

.تكليف
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 اطالعات اداري: مؤلفه اصلي نهم

و روشن كردن:ها زير مؤلفه و رويهتوضيح و مقررات كردن منعكس-هاي كالس به معلم قوانين

و پرو و كالس به آموزش و تسلط به امور اداري، بخشنامه-رشمشكالت مدرسه و آگاهي ها

ها دستورالعمل

و مقررات مدرسه: اصلي دهممؤلفه  مديريت كالس درس

و-مهارت در فنون كالسداري:ها مؤلفهزير  شناسايي كمبودهاي آموزشي، اداري، بهداشتي

و اقدام الزم در جهت رفع آنها و پرو-خدماتي مدرسه هاي تحصيليهند بررسي دفاتر كالسي

ها در طول سال تحصيلي متناسب با تقويم نظارت بر پيشرفت مواد درسي كالس-آموزان دانش

و راهكارهايي-اجرايي   ارائه راهكارهايي-در مورد نحوه مديريت كالسي ارائه اطالعات

 آموزان برخورد معلم با رفتارهاي نامتناسب دانشمنظور به

 آموزان يابي از يادگيري دانشارزش: مؤلفه اصلي يازدهم

و كنترل بر امتحانات:ها مؤلفهزير  تشويق معلـم- طبق برنامه زمانبندي امتحانات انجام شده نظارت

و پاياني  كمك-آموزان كمك به معلم جهت ارزشيابي از كار دانش-در انجام ارزشيابي تكويني

در-ي آموزشيها به معلمان در تدوين ابزار ارزشيابي متناسب با هدف  ارائه راهكارهايي به معلـم

 آموزان چگونگي بررسي تكاليف دانش

و درسي: مؤلفه اصلي دوازدهم  تعيين اهداف آموزشي

و تدوين طـرح درس:ها مؤلفه زير و راهنمايي به معلمان در تهيه و راهنمـايي بـه-كمك  كمـك

و راهنمايي به معلم-معلمان در اجراي طرح درس در كمك و اصـالح طـرح درس ان - ارزيابي

 سازي معلم با وظايف الزامي تدريسآشنا

 ارزشيابي از معلم: اصلي سيزدهممؤلفه

و تعيين-ارزشيابي عملكرد معلمان پس از پايان فرايند نظارتي:ها مؤلفه زير  بررسي عملكرد معلم

و پاسخ سطح يادگيري دانش مانجام شدههاي آموز از طريق پرسش ريزي برنامه-حتواي دروس از

به- انتقال انتظارات نظام آموزشي به معلمان-براي بهسازي معلمان  منظور استفاده از نتايج ارزشيابي

و ساير تصميمات اداري ارتقا،  ترفيع، رسمي شدن

و بار عاملي زير مؤلفهنتايج تحليل عاملي هر :ها به شرح زير است مؤلفه اصلي

تحل-1 نتايج تحليل):بهبود مستمر كيفيت آموزشي( يل عاملي مؤلفه اول پژوهش نتايج حاصل از

كه با استخراج عامل)Pc( اصلي مؤلفهعاملي بر اساس  ها بر حسب نمودار اسكري نشان داد
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هاي نظام راهنمايي معلمان در اين بعد يعني بهبود مستمر كيفيت حداكثر چهار عامل از ماده

و روش، تطبيق برنامه به معلم، ارائه بازخورد آموزشآموزش ها با شرايط فرهنگي، تعهد نسبت ها

. آموزان والدين مدرسه وآموزش قابل استخراج است به معلمان دانش

بهبود مستمر كيفيت(هاي جدول بيشترين ضريب بار عاملي در مؤلفه اول براساس يافته

به) آموزش تد«مربوط و روش و تجهيز وسائل ضروري  با بار عاملي»ريس براي معلمطراحي

به721/0 ازهايجاد فرصت براي معلمان جهت مشاهد«و كمترين مربوط و بازديد  نحوه تدريس

و موفق بيشترين) ارائه بازخورد آموزش به معلم(و در مؤلفه دوم486/0با بار عاملي»كالس معلمان نمونه

و كمترين765/0 با بار عاملي»س طبق شرح وظايفبازديد منظم از مدار«ضريب بار عاملي مربوط به 

در505/0 با بار عاملي»هماهنگي قبلي با معلمان پيش از حضور در كالس«مربوط به  سوم مؤلفهو

و روش تطبيق برنامه( به) ها با شرايط فرهنگي ها و رابطه بين«بيشترين بار عاملي مربوط ايجاد

و روش و محلي به659/0با بار عاملي» معلمهاي تدريس فرهنگ بومي تدوين«و كمترين مربوط

در508/0 با بار عاملي»زماني براي بهبود مستمر در مدرسهبرنامه  به(هارمچ مؤلفهو تعهد نسبت

و آموزش معلمان، دانش به) آموزان، والدين، مدرسه به«بيشترين بار عاملي مربوط تعهد نسبت

به786/0 با بار عاملي»آموزان دانش  با بار»تعهد نسبت به كيفيت آموزش«و كمترين مربوط

. بوده است613/0عاملي

و تعهد حرفه( نتايج حاصل از تحليل عاملي مؤلفه دوم پژوهش-2 نتايج تحليل ): اي در معلم رشد

و كه حداكثر سه عامل از ماده عوامل بر اساس آزمون اسكري نشان داد  هاي نظام نظارت

و تعهد حرفهراهنمايي معلمان ياي در معلم، مشاركت معلم در ارتقا در اين بعد يعني سه بعد رشد

و ايجاد زمينه . هاي مطالعاتي قابل استخراج است كيفي آموزش

به براساس يافته ايجاد فرصت براي«هاي جدول بيشترين ضريب بار عاملي در مؤلفه اول مربوط

و نقطه نظرات خود به768/0 با بار عاملي»معلم جهت بيان مطالب فراهم«و كمترين مربوط

 با بار عاملي»هاي آموزش ضمن خدمت مورد نياز ساختن فرصت جهت شركت معلمان در دوره

 با بار عاملي»هاي رضايت شغلي ايجاد زمينه«و در مؤلفه دوم بيشترين ضريب بار عاملي مربوطبه557/0

به807/0 با»اي هاي رشد حرفهي با معلم جهت شركت در فرصتايجاد همدل«و كمترين مربوط

. بوده است547/0
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و شناخت ايجاد انگيزه در دانش( نتايج حاصل از تحليل عاملي مؤلفه سوم پژوهش-3 آموزان

ها بر حسب نمودار با استخراج عامل)Pc( اصلي مؤلفهنتايج تحليل عوامل بر اساس):نيازهاي آنان

مياسكري نشان داد  .توان استخراج نمود كه تنها يك عامل

به براساس يافته از«هاي جدول بيشترين ضريب بار عاملي مربوط كمك به معلم جهت استفاده

به842/0 با بار عاملي»آموزان هاي تشويق دانش بهترين شيوه با«و كمترين مربوط برقراري ارتباط

. است391/0 با بار عاملي»وزانآم هاي برانگيختن دانش والدين در مورد راه

و مقررات( نتايج حاصل از تحليل عاملي مؤلفه چهارم پژوهش-4 مديريت كالس درس

ها بر حسب نمودار با استخراج عامل)Pc( اصلي مؤلفهنتايج تحليل عوامل بر اساس ): مدرسه

و راه اسكري نشان داد كه حداكثر دو عامل از ماده نمايي در اين بعد يعني دو بعد هاي نظام نظارت

و اطالعات اداري قابل استخراج است و مقررات مدرسه . مديريت كالس درس

به براساس يافته و«هاي جدول بيشترين ضريب بار عاملي در مؤلفه اول مربوط ارائه اطالعات

بهو كمترين مرب842/0 با بار عاملي»راهكارهايي در مورد نحوه مديريت كالسي بررسي«وط

و پروندهاي تحصيلي دانش و در مؤلفه دوم بيشترين ضريب686/0 با بار عاملي»آموزان دفاتر كالسي

و پرورش«بار عاملي مربوط به و كالس به آموزش  با بار عاملي»منعكس كردن مشكالت مدرسه

به895/0 و تسلط به امور اداري، بخشنامه«و كمترين مربوط و دست آگاهي  با بار»ها ورالعملها

. بوده است421/0عاملي

نتايج ): آموزان ارزشيابي از يادگيري دانش( نتايج حاصل از تحليل عاملي مؤلفه پنجم پژوهش-5

ها بر حسب نمودار اسكري نشان داد با استخراج عامل)Pc( اصلي مؤلفهتحليل عوامل بر اساس 

. كه تنها يك عامل قابل استخراج است

بهب ب«راساس يافته هاي جدول بيشترين ضريب بار عاملي مربوط ه معلم جهت ارزشيابي كمك

به897/0 با بار عاملي»آموزان از كار دانش ب«و كمترين مربوط و كنترل بر امتحانات عملهنظارت

. باشدمي672/0 با بار عاملي»آمده طبق برنامه زمانبندي امتحانات

تحل-6 و درسي( يل عاملي مؤلفه ششم پژوهش نتايج حاصل از نتايج ): تعيين اهداف آموزشي

ها بر حسب نمودار اسكري نشان داد با استخراج عامل)Pc( اصلي مؤلفهتحليل عوامل بر اساس 

. كه تنها يك عامل قابل استخراج است

و راهنما«بار عاملي در مربوط به هاي جدول بيشترين ضريب براساس يافته يي به معلمان كمك

و اصالح طرح درس به913/0 با بار عاملي»در ارزيابي به«و كمترين مربوط و راهنمايي كمك
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و تدوين طرح درس  نتايج حاصل از تحليل-7. بوده است619/0 با بار عاملي»معلمان در تهيه

با)Pc(صليامؤلفهنتايج تحليل عوامل بر اساس ): ازشيابي از معلم( عاملي مؤلفه هفتم پژوهش

. ها بر حسب نمودار اسكري نشان داد كه تنها يك عامل قابل استخراج است استخراج عامل

به براساس يافته »ريزي براي بهسازي معلمان برنامه«هاي جدول بيشترين ضريب بار عاملي مربوط

به870/0با بار عاملي و»يند نظارتيارزشيابي عملكرد معلمان پس از پايان فرا«و كمترين مربوط

به« و ساير تصميات اداري استفاده از نتايج ارزشيابي  با بار مشتركاً» منظور ارتقا، ترفيع، رسمي شدن

. بوده است837/0عاملي

: مراحل اجرايي چهارچوب-د

هاي تشكيل كميته تخصصي، تشكيل گروه: استاين بخش شامل شش زير مؤلفه به شرح زير

 ادراكي، اجراي مقدماتي، اصالح بر اساس باز مدلهاي اجرايي ين برنامهكاري زير نظر كميته، تدو

و اجراي آن و نهايي كردن برنامه . خورد

: نظام ارزشيابي از مدل-هـ

ميمؤلفهاين بخش شامل سه زير بر: باشد به شرح زير و مهندسي مجدد مدل ارزشيابي مداوم

و يافته و ارسال هاي جديد علمي، دريافت اساس تحوالت و انجام اقدامات اصالحي،  بازخورد

و پرورش پرسش و ادارات آموزش  نامه ارزيابي از مدل به نواحي
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و و نظام ارزشـيابي، هاي نظارتاهداف، مباني نظري، كاركرد با توجه به فلسفه ، مراحل اجرايي

و نظـام راهنمـايي معلمـان در اسـتان كرمانـشا منظوربه مناسب مدل ه بـا نظـر متخصـصان آموزشـي

:هاي پژوهش به شرح زير است يافته

 مباني نظري مدل:1 شكل

نتايج حاصل از سؤال سوم پژوهش گوياي: هاي پژوهش در پاسخ به سؤال پژوهشي سوم يافته

و راهنمايي معلمان از ديدگاه متخصصان اي باشد، به گونهميتناسب مدل پيشنهادي با نظام نظارت

از كه اين تناسب در كليه بخش مدل. درصد مورد توافق متخصصان بوده است90ها بيش

و راهنمايي را  پيشنهادي تا حد بسيار بااليي توانسته كليه ابعاد مورد نظر در اين رويكرد نظارت

و توافق بسيار باالي متخصصان را جلب نمايد  كاربرد مدل بديهي است. تحت پوشش قرار دهد

و پرورش يعني سياستگذاران ارائه شده مستلزم اشتراك مساعي كليه دست اندركاران امر آموزش
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و رهبران آموزشي و پرورش، معاونت آموزش عمومي، مسئوالن آموزش ابتدايي، مديران آموزش

و سرپرست گروه مدارس، اعضاي گروه دشو اين مهم ميسر نمي. هاي آموزشي است هاي آموزشي

و راهنمايي معلمان زمينه و رهبران آموزشي معتقد باشند كه نظام نظارت مگر آن كه همه مديران

و در نهايت يادگيري دانش و تدريس معلم مي بهبود كيفيت آموزش . نمايد آموزان را فراهم

به يافته : پژوهشي چهارمسؤالهاي پژوهش در پاسخ

و راهن ند كه مديران بيشترين نقـش كردمايي، معلمان بيان در بررسي وضعيت موجود نظام نظارت

و اعضا را در راهنمايي آنان نسبت به راهنماي تعليماتي، سرپرست گروه  هاي گروهيهاي آموزشي

و همچنين بر مباني مدل ارائه شده،.ندكن آموزشي ايفا مي »مدير راهنما«مدلبر اساس نظر معلمان

 با بار عاملي آنها به شرح زيـر»مدير راهنما«زده كاركرد نظارتيسي.دشبا كاركردهاي آن طراحي

: است

،)446/15(، بهبود مستمر كيفيت آموزشي با بار عاملي)477/16(ارائه بازخود آموزش با بار عاملي

و روش تطبيق برنامه ،، تعهـد نـسبت بـه معلمـان)138/15(هـا بـا شـرايط فرهنگـي بـا بـار عـاملي ها

و دانش و آموزش با بار عاملي الدينآموزان،  كيفـيي، مشاركت معلم در ارتقـا)256/14(، مدرسه

و تعهـد حرفـه)817/29(آموزش با بار عاملي ، ايجـاد)102/28(اي در معلـم بـا بـار عـاملي، رشـد

،)418/60(آمـوزان بـا بـار عـاملي ايجاد انگيزه در دانش،)388/9(هاي مطالعاتي با بار عاملي زمينه

و مقـررات مدرسـه بـا بـار عـاملي)495/46( اداري با بار عاملي اطالعات ، مديريت كـالس درس

و)87/66(آموزان با بار عـاملي، ارزشيابي از يادگيري دانش)015/16( ، تعيـين اهـداف آموزشـي

و راهنمـايي)412/72(و ارزشيابي از معلم با بار عاملي)238/69(درسي با بار عاملي نظـام نظـارت

ميمعلما . نمايندن را تبيين

به صاحب هاي سازماني از طريـق هايي جهت دستيابي به هدف صورت فعاليت نظران مديريت را

و رهبري تعريف كرده  و رهبري فعاليت موضوع. اند هدايت و متعـدد مدرسـه، هدايت هـاي متنـوع

اي تعليمـاتي ايفـاي دهد كه به سهولت قـادر هـستند در نقـش راهنمـ مديران را در موضعي قرار مي 

و معلمان را در نيل به اهداف سازمان در زمينه  عـالوه بـه. هاي مختلـف راهنمـايي كننـد نقش كرده

و از طريـق وظيفـه نظـارت بـه مديران به وسيله هدايت، فعاليت  هاي آموزشي معلمان را جهت داده

و مقـررات پيگيري اين موضوع كه آيا كليـه فعاليـت   مربوطـه صـورت هـاي معلمـان طبـق مـوازين

ميپذيرفته است يا خير . كنند، اقدام
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و كم تجربه بـود كـه امـروز هـم ادامـه يكي از وظايف مهم مديران، راهنمايي معلمان تازه كار

و در ايـن راسـتا سـهم مديران وظيفه دارند نسبت به تحقق هدف. دارد هاي آموزشي اهتمام ورزند

ور از اين. معلمان بسيار ارزشمند است  و صـالحيت و مديران تـا جـايي كـه برايـشان مقـدور اسـت

. دهد، بايد معلمان را راهنمايي نمايند شايستگي آنان اجازه مي

"مدير راهنما" كاركردهاي نظارتي مدل:2 شكل

ارائه بازخورد

آموزش به

16.477معلم

و تطبيق برنامه ها
روشها با شرايط

15.138فرهنگي 

تعهد نسبت به

، دانش معلمان
 14.256آموزان ... 

و تععهد رشد

حرفه اي در
28.102معلم 

مشاركت معلم

در ارتقاء كيفي

29.817آموزش 

ايجاد زمينه

هاي 

9.388مطالعاتي

ايجاد انگيزه در دانش

و شناخت آموزان

60.418نيازهاي آنان 

اطالعات

46.495اداري

مديريت كالس

و مقررات درس

16.015مدرسه

ارزشيابي از يادگيري

دانش آموزان 

66.877

تعين اهداف

و آموزشي

 69.238درسي 

ارزشيابي از

72.412معلم

بهبود مستمر

كيفيت آموزش

15.446 

مدير

راهنما

����� � ����� 
و نوانديشي در نظام راهنمايي معلمان-1  بازانديشي
م-2 و نهادينه كردن و پرورش لفهؤ معرفي  هاي نظارت در آموزش
و تسريع گذر از نظارت سنتي به نظارت نوين-3  تسهيل
ج-4 و اجرايي نظارت بر معلمان نبه توجه به  هاي عملي
و كاربردي در فرايند راهنمايي معلمان-5  دسترسي به يك چارچوب نظارت منسجم

���	
 �
�
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و نتيجه  گيري بحث
و هـايه تعيـين مهمتـرين مؤلفـه مرور منابع مربوط به موضوع پژوهش در درجه اول منجر بـ مطالعه

هاي گرد آوري شده استخراج شده از ادبيات پژوهش مجموع مؤلفه. نظام راهنمايي معلمان گرديد 

و شش مؤلفه بود كـه پـس از نظـر خـواهي از صـاحب  و هفتاد و در مجموع صد نظـران موضـوعي

و ذكر آن به صـورت بودن برخي از مؤلفه علت مشترك همچنين به  هـايو بـا واژه هـاي مختلـف ها

و ضمناّ به  ، بـه تعـداد ها با شرايط فرهنگي جامعه منظور ايجاد تطابق مؤلفه گوناگون در مباني نظري

و سه مؤلفه تغيير يافت (نود ورمنظوبه) ال اول پژوهشؤس.  پاسخ به بررسي وضـعيت نظـام نظـارت

و يافتـه اي پرسـش راهنمايي معلمان مدارس ابتدايي استان كرمانشاه، نتايج حاصل از اجـر هـاي نامـه

و راهنمـايي از نظـر معلمـان بـا  حاصل از پژوهش نشان داده است كه وضعيت موجود نظام نظارت

م  م لفهؤتوجه به و مقررات مدرسه لفهؤهاي استخراج شده در تـري عملكـرد موفـق مديريت كالس

م  م. ها داشته است لفهؤنسبت به ساير  عملكـردي آمـوزان تقريبـاً لفه ارزشيابي از يادگيري دانشؤدر

و در و، بهبود مستمر كيفيت آموزشهاي سطح ميانگين داشته است، در زمينه در حد بينابين رشـد

و درسـي، آموزان ايجاد انگيزه در دانش، اي در معلم تعهد حرفه  ارزشـيابي، تعيين اهداف آموزشي

ميهب. عملكرد موفقي نداشته است از معلم  گ طور كلي و راهنمايي توان نتيجه رفت كه نظام نظارت

نتايج اين پژوهش در مورد وضعيت نظام راهنمـايي معلمـان. موجود عملكردي ضعيف داشته است 

.همسو است) 1377(با پژوهش الياسي 

و راهنمايي،به) ال دوم پژوهشؤس( منظور ارائه مدل مناسب جهت بهبود كيفيت نظام نظارت

و زير مؤ هيهاي فرعي حاصل از مرور ادبيات مربوط به موضوع منتج به ارا لفهبررسي ابعاد اصلي

و.ه استدگرديمدل براي نظام راهنمايي معلمان مدل تهيه شده مشتمل بر پنج بخش شامل فلسفه

و نظام ارزشيابي)كاركردهاي نظارت(هدف، مباني نظري، چارچوب ادراكي ، مراحل اجرايي

از بوده كه هر كدام به .ط با محتواي اصلي تشكيل شده استهاي مرتب زير مؤلفهصورت مجزا

: بخش سوم چارچوب ادراكي پيشنهادي مشتمل بر هفت مؤلفه اصلي

م)1 هاي لفه با پژوهشؤبهبود مستمر كيفيت آموزشي؛ نتايج حاصل از پژوهش حاضر در اين

.مطابقت دارد) 2006(گيتا هيبلو)1384(، خديوي)1384(جام شده توسط منتظر الظهوران

و تعهد حرفه)2 م رشد ؛ نتايج حاصل از پژوهش حاضر در اين هاي لفه با پژوهشؤاي در معلم

) 1385(و اورنگي) 2006(و گيتا هيبل) 1384(، منتظر الظهور)1384(انجام شده توسط خديوي 

.مطابقت دارد
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ح ايجاد انگيزه در دانش)3 و شناخت نيازهاي آنان؛ نتايج اصل از پژوهش حاضر در اين آموزان

. مطابقت دارد) 2006(و گيتا هيبل) 1384(هاي انجام شده توسط منتظرالظهور لفه با پژوهشؤم

ميمدير)4 و مقررات مدرسه؛ نتايج حاصل از پژوهش حاضر در اين باؤت كالس درس لفه

.مطابقت دارد) 1384(هاي انجام شده توسط منتظر الظهور پژوهش

ا)5 مز يادگيري دانشارزشيابي ؛ نتايج حاصل از پژوهش حاضر در اين لفه با پژوهشؤآموزان

.مطابقت دارد) 1385(انجام شده توسط اورنگي 

م)6 و درسي؛ نتايج اين پژوهش در اين ) 1384(لفه با پژوهش خديويؤتعيين اهداف آموزشي

. مطابقت دارد

، نتايج اين پژوهش با نتايج)7 .مشابه مي باشد) 1384(پژوهش خديوي ارزشيابي از معلم

و استفاده از مباني نظري به منظـور و راهنمايي معلمان مدل پيشنهادي در بخش مؤلفه هاي نظارت

،)1384(، خـديوي)1997(دافي. طراحي چارچوب با چارچوبهاي مطرح شده توسط فرانسيس ام 

د. مطابقت دارد) 1383(منتظر الظهور و اهـداف، اما مدل پيشنهادي ر ابعـاد مختلـف ماننـد فلـسفه

و مراحل اجرايي با چارچوبهاي مطرح شده متفاوت مي باشد . نظام ارزشيابي

سبه)ال سوم پژوهشؤس( ال سوم پژوهش يعني بررسي تناسب مدلؤمنظور پاسخگويي به

از نامه آوري پرسش پيشنهادي از ديدگاه متخصصان پس از جمع و با استفاده نرم افزار هاي پژوهش

spssهاي بسيار مناسب، مناسب، تا حدي نامه شامل گزينه هاي ارائه شده در پرسش براي گزينه

و بسيار نامناسب به ترتيب امتيازات و از طريق)1،2،3،4،5(مناسب، نامناسب در نظر گرفته شد

س انحراف استاندارد، آمار توصيفي فراواني، و ميانگين هر و در تمامي ال محاسبهؤواريانس  گرديد

م لفهؤم و زير و مدل نظارت لفهؤها ها به غير از دو مورد از مباني نظري شامل مدل نظارت بيروني

م از لفه در پاسخؤهفت چشمي، اعتبار هر و مناسب از نظر متخصصان بيش 90/0هاي بسيار مناسب

.دست آمدهب

سبه) ال چهارم پژوهشؤس(  مناسب مدلهيچهارم پژوهش يعني اراالؤمنظور پاسخگويي به

بديهي. با سيزده كاركرد نظارتي ارائه گرديد"مدير راهنما" مدلبراي نظام راهنمايي معلمان،

و پرورشه شده مستلزم اشتراك مساعي كليه دستي ارامدلاست كاربرد  اندركاران امر آموزش

،و رهبران آموزشي مدارس مسئولين آموزش ابتدايي، مديرانيعني معاونت آموزش عمومي،

و سرپرست گروه گروهياعضا مگر اين مهم ميسر نمي. هاي آموزشي است هاي آموزشي شود
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و راهنمايي معلمان زمينه بهبود آن و رهبران آموزشي معتقد باشند كه نظام نظارت كه كليه مديران

و در نهايت يادگيري دانش و تدريس معلم .نمايدميآموزان را فراهم كيفيت آموزش

مي براساس يافته :دشو هاي اين پژوهش پيشنهادهاي زير ارائه

 ادراكي حاصل از اين پژوهشمدلايجاد يك نظام صحيح راهنمايي تعليماتي بر اساس-1

و تربيت آنان براي اجراي صحيح اين نقش انتخاب راهنمايان از بين مجرب-2 ترين معلمان

 اساسي 

و بتوانند با شركت در كارگاهايجاد شرايطي كه راهنمايان تعليم-3 هاي آموزشي اتي بخواهند

و مهارت خود را در اين رشته به روز نمايند .ضمن خدمت دانش

ت-4 و پرورش با توجه به بأآموزش »مديران راهنما«عنوانهكيد اين پژوهش بر نقش مديران

.هاي الزم را در زمينه كاركردهاي نظارتي براي مديران برگزار نمايد آموزش

به-5 طور كامل نقش سازنده خود را انجام نظارت دقيق بر كار راهنمايان تعليماتي تا بتوانند

.دهند

ت-6 و اهداف مدل، مباني نظري،( هاي اصلي مؤلفهييدأبا توجه به  ادراكي، مراحل مدلفلسفه

و نظام ارزشيابي از مدل آن توسط متخصصان، تالش شود تا زمينه) اجراي مدل هاي اجراي

ب و فرهنگي فراهم شوددر .رنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي

و پرورش كرمانشاه آموزشمسئوال-7 بهبود مستمر هاي مؤلفههاي الزم را در زمينهن آموزش

و تعهد حرفه، كيفيت آموزش تعيين اهداف، آموزان ايجاد انگيزه در دانش، اي در معلم رشد

و درسي . مان راهنما ارائه دهند براي معلارزشيابي از معلم، آموزشي

و پرورش كرمانشاه تالش نمايند وظايف معلم راهنما را مشخصمسئوال-8 .تر نمايندن آموزش

و تصويب طرح-9 و روستا احياي مجدد نقش معلمان راهنما در شهريي برايها تهيه

به زمينه-10 دو منظور برنامه يابي نيازهاي آموزشي معلمان راهنما هايرهريزي مناسب براي اجراي

 موردنياز در اين زمينه

و پرورش شرايطي را فراهم-11 ند كه مديران مدارس، راهنمايي معلمان را بر عهدهكآموزش

.بگيرند

را-12 و پرورش طي احكام رسمي به مديران مدارس ابتدايي، مسئوليت راهنمايي معلمان آموزش

.ابالغ نمايد
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 منابع فارسي
ك• (و همكاران.آلبرت جي، و رهبري آموزشي حمايتينظا).1385. :ترجمه. رت

تبريز انتشارات. اسداهللا خديوي، غالمحسين حيدري تفرشي، رضا يوسفي سعيد آبادي

.مترجم

ع• و راهنمايي آموزشي در اثربخشي بررسي روش).1385(.اورنگي، هاي نظارت

و درسي دوره ابتدايي برنامه پژ. هاي آموزشي وهشي طرح پژوهشي جهت موسسه

و نوآوري برنامه .هاي آموزشي ريزي درسي

عاورنگي• درلبررسي عملكرد مع).1382(.، و لزوم بازنگري مان راهنما مدارس ابتدايي

و آموزش دوباره آنان ، پاييز سال دوم،5هاي آموزشي شماره فصلنامه نوآوري . وظايف

1382.

ع• ا).1384(.اورنگي، بتدايي از نظر نقش معلمان راهنما در رشد كيفي آموزشي دوره

پژ. معلمان همراه با راهكارهايي براي افزايش آن وهشي طرح پژوهشي جهت موسسه

و نوآوري برنامه .هاي آموزشي ريزي درسي

ب• (الياسي، و راهنمايي تعليماتي در دوره ابتدايي استان).1377. بررسي وضعيت نظارت

و نگرش مسئولين آموزشي نسبت به آن  مركز كارشناسي ارشدنامه پايان. كرمانشاه

.آموزش مديريت دولتي

م• و راهنمايي تعليماتي).1367(.ح. پرداختچي، انتشارات دانشكده . جزوه درس نظارت

و روانشناسي، جلد يك  .علوم تربيتي

ا• و رهبري آموزشي در مدارس امروز).1384(.پيتر، و همكاران: ترجمه.نظارت .تقوايي

.شانتشارات فرهنگ پژوهان دان

جوايلز• جو باندي.، و راهنماي آموزشي راهنماي عملي).1385(.، مديريت در نظارت

.انتشارات كمال تربيت. محمدرضا بهرنگي:ترجمه. 2004برنامه ريزي آموزشي سال 

ع• و راهنمايي تعليماتي).1382(.خورشيدي، .انتشارات يسطرون. نظارت

ا• ب).1384(.خديوي، و پرورش ارائه مدل ادراكي ر نظارت حمايتي در نظام آموزش

و تحقيقات.كشور  پايان نامه دكتري مديريت آموزشي دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم

.تهران



135 ...مناسب براي بهبود وضعيت موجود نظام راهنمايي معلمان ارائه مدل

ا• حو ملكي.خديوي، و ارائه مدل ادراكي مؤلفهتعيين.)1386(.، هاي نظارت حمايتي

و پرورش كشور و-فصلنامه علمي.مناسب براي آن در نظام آموزش پژوهشي دانش

.13پژوهش در علوم تربيتي دانشگاه آزاد واحد خوراسگان شماره 

م• (ه.صفدري، نظر ارزيابي عملكرد معلمان راهنما در بهبود روابط انساني از).1378.

و مديران مدارس ابتدايي و پرورش.آموزگاران  طرح پژوهشي شوراي تحقيقات آموزش

.كرمانشاه

ن• (سليماني، و راهنمايي آموزشين).1385.  سنجش وابسته به موسسه انتشارات. ظارت

 فرهنگي هنري سنجش

و مرديت• و اچسون (كيت و راهنمايي تعليماتي، كاربرد فنون كلينيكي).1380. نظارت

و آموزش و راهنمايي معلمان و پيش از خدمت در نظارت : ترجمه.هاي ضمن خدمت

.انتشارات كمال تربيت. محمدرضا بهرنگي

ف• (منتظرالظهور، بررسي نيازهاي نظارتي معلمان جديد االستخدام در ميزان).1384.

و ارائه  دري نظري جهت ارتقامدلپاسخگويي معلمان راهنما به اين نيازها  كيفيت آن

و پايان. دوره ابتدايي نامه دكتري مديريت آموزشي دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم

.تحقيقات تهران
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