
 

 «یدرسیهایبرنامهپژوهش»یعلمیپژوهشیمجله

 یدرسیایرانانجمنمطالعاتبرنامه

1931یاول،بهاروتابستانیدوم،شمارهدوره
 121-31هایصفحه

 

شهر شیراز در مقایسه با  های آموزشیکرد نظارتی سرگروه خودارزیابی عمل

 ها بر اساس الگوی نظارت و راهنمایی آموزشی ارزیابی معلمان از آن

 اولیوا و پاولز 
 

 *** حسین ایمانی               **نصراله نوروزی           زاده دکتر جعفر ترک

 

 چكیده
کررد   هرای آموزشری از عمرل   هدف پژوهش حاضر مقایسه خودارزیابی سررگروه 

نظارتی خود با ارزیابی صورت گرفته توسط معلمران تترن نظرارت و راهنمرایی     

ها بر اساس الگوی مفهومی اولیوا و پاولز بود. بردین منظرور از میران     آموزشی آن

ی شهر شیراز در سرا    های آموزشی شاغل در نواحی چهارگانه معلّمان و سرگروه

ای بره   سرگروه آموزشی، نمونره  961معلم و  3679 به تعداد 9830 – 09تتصیلی 

گیری تصرادفی   سرگروه آموزشی( با روش نمونه 929معلم و  873نفر ) 833حجم 

آوری اطالعات، مقیاس خدمات نظارت و  ای نسبتی انتخاب گردید. برای جمع طبقه

( استفاده گردید کره پایرایی ابرزار    9830زاده و نوروزی ) راهنمایی آموزشی ترک

، متاسربه و تیییرد شرد. جهرن تجزیره و تتلیرل       78/9-09/9و روایی آن  39/9

ای، تری مسرتقل و تتلیرل واریران       های آماری تی تک نمونره  اطالعات از روش

هرای آموزشری    سرگروه( 9های مكرر استفاده گردید. نتایج نشان داد:  گیری اندازه

 رتی خود در ابعراد کرد نظا چنین عمل کرد نظارتی کلی خود و هم شهر شیراز، عمل

کمک به معلمان در طراحی آموزش، ارائه آموزش، اداره کالس درس، ارزشریابی از  

را باالتر از متوسرط و در حرد   های انفرادی  کمکو  آموزش، انجام کارهای گروهی

در طراحری و اجررای    کمک بره معلمران   کرد نظارتی خود در ابعاد مطلوب، و عمل

هرای   کمک از طریق برنامره و  رسی، ارزیابی از خودبرنامه درسی، ارزیابی برنامه د
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کررد نظرارتی    ( معلمان، عمرل 2ارزیابی نمودند. ضمن خدمن را در سطح متوسط 

ی  گانره  کرد نظارتی آنران در تمرام ابعراد ده    های آموزشی و نیز عمل کلی سرگروه

تر از متوسط و در حرد نرامطلوب    های نظارت و راهنمایی آموزشی را پایین فعالین

کرد  کرد نظارتی خود را هم در عمل های آموزشی عمل سرگروه( 8ارزیابی نمودند. 

گانه، به شكلی معنادار باالتر از ارزیابی صورت گرفتره   کلی و هم در تمامی ابعاد ده

هرای   کررد سررگروه   ( بین ارزیابی معلمان از عمل8توسط معلمان، برآورد نمودند. 

سرازی برنامره،    سازی آموزشی و به معلمان، به سازی ی به گانه آموزشی در ابعاد سه

 درسی تفاوت معناداری وجود داشن.

 

سازی برنامه  سازی معلمان، به کرد نظارتی، به : نظارت و راهنمایی آموزشی، عملکلیدی های واژه 

.سازی آموزشی به ،درسی

 

 مقدمه

تررین نهادهرای امتمراعی در هرر مامعره از تریرت تربیرت         آموزش و پرورش به عنوان یکی از مهم

نمایرد. در ایرن برین     سازان آن مامعه نقش به سزایی در بقا و پیشرفت آن ایفا  مری  فرزندان و آینده

بره شرمار    آن اساسری  رکرن  ،های آموزش و پرورش معلمان به عنوان نیروی انسانی و مجریان برنامه

بنرابراین، در تر ش بررای به رود      .دارد ای در موفقیت این نهراد  کرد آنان نقش عمده روند و عمل می

های سازمانی که کار آنران را در مردارس ت رت ترأ یر      کیفیت آموزش باید بیشتر بر معلمان و من ه

کررد   دهد، تمرکز نمود. این تمرکز م تنی بر این فرض است که درک عوامل مرث ر برر عمرل    قرار می

(. یکری از  1221، 1دهد )وو و شورت معلمان، دانش ما در مورد چگونگی به ود مدارس را افزایش می

است که در کشور ما،  9های تأ یرگذار بر کیفیت کار معلمان، حوزه نظارت و راهنمایی آموزشی حوزه

د. متأسرفانه  باشن های آموزشی بازیگران نقش اول آن می ها سرگروه های آموزشی و در رأس آن گروه

شود. ایرن در حرا ی اسرت     امروزه در مدارس ما کمتر به امر نظارت و راهنمایی آموزشی بها داده می

ی ت قت ا ربخشی آموزش و پرورش، ومود یک سیستم نظرارت و راهنمرایی آموزشری در     الزمه که

انی که آمروزش  های مربوط به فرآیندهای یاددهی و یادگیری است. این نیاز به ویژه زم ی زمینه همه

شرود، زیررا نظرارت و     گردد، بیشتر احساس مری  و پرورش دستخوش تغییرات و ت والت بنیادی می

سازی فرآیندهای یاددهی و یادگیری و ایجاد تغییرات مطلرو  در   راهنمایی آموزشی در هدایت و به

قر،، راهری   (.  نظارت و راهنمایی آموزشری، در وا 1839آموزان نقش اساسی دارد )خورشیدی،  دانش

ی مدرسره، یعنری ارتقرای     ای معلّمران مهرت دسرتیابی بره هردی او یره       سازی حرفه برای رشد و به

 

1- Wu & Short     2- Instructional Supervision 
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  آموزان است. یادگیری دانش

نظارت و راهنمایی آموزشی فرآیندی دایمی است که با هدی به رود آمروزش از تریرت ارا ره     

ای اسرت کره در    ند پیچیدهگیرد. به ود آموزش و تدریس، فرآی خدمات مورد نیاز معلمان صورت می

سرازی قررار دارنرد. پرذیرش      آن بسیاری از عناصر در تعامل بوده، معلمان در مرکرز ایرن فرآینرد بره    

ها و یا فرآیندهای مورد استفاده ناظران و راهنمایران آموزشری در مردارس،     ها، مدل ها، روش تکنیک

گیرنرد   که ت ت نظارت قرار می  ای گر هر گونه موفقیت نظارتی است. نگرش معلمان به شیوه تسهیل

دادهرای فرآینرد نظرارتی بسریار مهرم اسرت. نظرارت،س         ی تفکر آنان در آن مورد، در بررون  و ن وه

فرآیندی تعاملی است که بستگی به من ، نظارت، نراظر و معلرم دارد. بنرابراین، دانسرتن نظررات و      

 (. 1221، 1موفت، مهم است )فرثهای نظارتی برای امرای نظارت  ها در مورد فعا یت انتظارات آن

نظران این حوزه با تومه به دیدگاه خود  ی تعریف نظارت و راهنمایی آموزشی صاحب در زمینه

ی بین معلرم و راهنمرای آموزشری، تعراریف      نس ت به اهدای نظارت و راهنمایی و نیز ماهیت رابطه

( نظارت و راهنمایی آموزشی را فرآیند درگیرر  92:  9222) 9اند. سا یوان و گلنز متعددی ارا ه نموده

آمروزان تعریرف    نمودن معلمان در م احث آموزشی به منظور به ود آموزش و افزایش موفقیت دانش

( نظارت و راهنمایی آموزشی را به عنوان آنچه کره برا هردی ارتقرای رشرد،      9221) 8زپیدااند.  کرده

یب و نقص و تعهد بره ایجراد توانرایی و ظرفیرت در معلّمران      گشایی بدون ع سازی، تعامل، مشکل به

ای با معلّمران   تر نظارت و راهنمایی آموزشی کار حرفه کند. به ع ارت ساده شود، تعریف می انجام می

باشرد )    مهت تعیین هرچه بهتر کار کردن در ک س درس و آنچه که نیراز بره اصر ا دارد، مری    

( معتقدند که نظارت و راهنمایی آموزشی فرآیند پیچیده ای اسرت  3: 9222) 2هارتز بیچ و رین (.92

که شامل کار با معلمان و سایر مربیان به شکل مشرارکتی و همکارانره بره منظرور افرزایش کیفیرت       

ای معلمران خواهرد انجامیرد.     یاددهی و یادگیری در مدارس صورت گرفته، بره ارتقرای رشرد حرفره    

هرا، و   را بره عنروان کرانونی بررای به رود دانرش، مهرارت        ( نظرارت 9229) 5سررمیوانی و اسرتارات  

گیرنرد. از   هرای شخمری و حرل مسرأ ه مرث ر در نظرر مری        گیرری  های معلم مهرت تمرمیم   توانایی

( هدی اصلی فرآیند نظارت و راهنمایی آموزشی در مدارس دو تی 9221)  1نظرگلیکمن و همکاران

هرا برا هردی افرزایش یرادگیری       کررد آن  عمرل های مستقیم به معلمان به منظور به رود   ارا ه کمک

کررد معلمران در کر س     باشد. آنان معتقدند که نظارت آموزشی به دن ال به ود عمرل  آموز می دانش

نظرارت و راهنمرایی آموزشری را بره عنروان       (9212) 1درس است. هیسمان اوغلو و هیسمان اوغلرو 

شرود،    ر بر وضعیت آموزش و پرورش میفرآیندی پویا که منجر به مطا عه و اص ا تمامی عوامل مث

 

1- Firth      2- Firth     3- Zepeda 

4- Beach & Reinhartz   5- Sergiovanni & Starratt   6- Glickman et al. 

7- Hismanoglu & Hismanoglu 
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( نظارت و راهنمایی آموزشی را ارا ره راهنمرایی و   9: 9229) 1کلمنستر و همکاران کنند.  تعریف می

ای و آموزشری کره در زمینره تجرار  معلّمران ر        سازی شخمی، حرفره  ی مسایل به بازخورد درباره

ای برای ارا ه کمرک بره    ( نظارت، وسیله11: 9222) 9نمایند. از نظر او یوا و پاو ز دهد، تعریف می می

های تخممری بررای به رود آمروزش و در      ای، کمک معلّمان در یک م یط علمی، مشارکتی و حرفه

ها نظارت آموزشی خدمت به معلّمان به شکل گروهری   آموزان است. از نظر آن نتیجه پیشرفت دانش

 .  باشد ها مهت به ود آموزش می و انفرادی و کمک به آن

ها حول کمک به معلمران، تسرهیل و    ی آن همه ی قابل ذکر در تعاریف فوق این است که نکته

توان گفت که نظارت و راهنمرایی آموزشری فرآینردی پویرا و      میچرخند. بنابراین،  به ود آموزش می

های معلّمان و شرایط و اقتضا ات م یطی است که یادگیری و رشد  نگر قابلیت م تنی بر شناخت کل

ای آنران بره منظرور     هایی را برای تعامل و مشارکت حرفره  مستمر معلّمان را ترغیب نموده، و فرصت

 نماید.    ی درسی و ارتقای کیفیت یادگیری فراگیران فراهم می ی برنامه توسعه

های مفهومی متعددی در ایرن زمینره    ی نظارت و راهنمایی آموزشی، مدل نظران حوزه صاحب

(  اشاره نمرود کره   9222توان به مدل مفهومی او یوا و پاو ز ) ها می ممله این مدل اند. از ارا ه نموده

هرا   ( مشخص شده است. مدل، سه حیطه یا قلمرو بزرگ را که نراظران آموزشری در آن  1در نمودار )

( و چهرار نقرش   5سرازی معلمران   و بره  2سازی برنامه درسری  ، به8سازی آموزشی کنند )به فعا یت می

( را 2و ارزشریا   3، ره ر گروه1، مشاور1کننده ها )هماهنگ ی ناظران درون این حیطه اساسی و عمده

هرای   ها بر روی یرک بسرتر زیرر بنرایی شرامل دانرش و مهرارت        ها و نقش دهد. این حیطه نشان می

کند که نظرارت و راهنمرایی،    گیرند. مدل یاد شده این دیدگاه را ا قاء می راهنمایان آموزشی قرار می

ی  م ور است. یک ناظر به شکلی پویا، از تریت ایفرای یرک یرا همره     یندی پویا و هم خدمتهم فرآ

دهنرد   نشان می  های دوسویه نماید. پیکان های درون یک یا هر سه حیطه، به معلّمان کمک می نقش

انره  گ های سه (. در ادامه حیطه91: 9222ها با هم مرت ط و در تعاملند. )او یوا و پاو ز،  که این حیطه

  و ابعاد مربوط به هر حیطه به تور مومز توضیح داده شده است.

 

1- Kilminster et al.   2- Oliva & Pawlas  3- Instructional Development 

4- Curriculum Development      5- Teachers Development  

6- Coordinator    7- Consultant   8- Group Leader 

9- Evaluator 
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 (29: 2998: مد  مفهومی نظارت و راهنمایی آموزشی )اولیوا و پاولز، 9نمودار 

  

 سازی معلمان رهبری در به

اگر نظارت و راهنمایی به شکل خدمتی در مهت کمک به معلّمان برای مث رتر شدن، تراحی شرده  

هرای   سازی کارکنان یکری از حیطره   آموزان منتف، گردند، در آن صورت به توری که دانشباشد، به 

(. از نظر انجمن نظارت و برنامه ریرزی  51: 9222مهم نظارت و راهنمایی خواهد بود )او یوا و پاو ز، 

هرایی کره مسرتقیمار برر معلمران در کمرک بره         سازی معلمان به عنروان فعا یرت   (، به9229درسی )

آمروزان   وزان مهت دستیابی به اهدای یادگیری و نیز حمایرت از نیازهرای یرادگیری دانرش    آم دانش

ریزی، امرا و ارزیرابی   گردد. راهنمایان آموزشی زمان زیادی را صری برنامه متمرکز است، تعریف می

از ترر   نمایند؛ در واق، هیچ یک از وظایف راهنمایان آموزشی گسترده سازی کارکنان می های به برنامه

سرازی   ی بره  ( دربراره 1: 1211) 1(. بیشرا  812: 9222سازی کارکنان نمی باشد )او یوا و پراو ز،   به

ای متمرکز اسرت، ترا ایرن کره      سازی کارکنان بیشتر بر رشد حرفه کارکنان اظهار داشته است که به

هرا و   قابلیرت هرا،   م تنی بر صدور گواهی و یا نگهداری و ابقا باشد ... تأکیرد بیشرتر برر روی نگررش    

هرا وابسرته بره     بررد. ایرن   ای را باال می هایی است که یادگیری، ا ربخشی برنامه و کفایت حرفه دانش

شود کره مسرثو یت    مندی است که مومب به ود شرایط، اهدای، مناب، و فرآیندهایی می ت ش نظام

ان را شرامل به رود   سازی مث ر معلمر  های به (، ویژگی9223) 9پا وال و هوی ناحیه آموزشی است. دی

های تربیتی معلمان، ت یین شناخت و ادراک معانی و روابط، فرراهم   دانش م توایی و افزایش مهارت

نمودن زمان و مناب، کافی، مداوم و پیوسته بودن، بخش غیرقابل تفکیک نظارت و مشرارکت، در برر   

کال متنرو  داشرتن،   های ارزشیابی مهت تعیین ا ربخشی آن، مدرسه م ور برودن، اشر   داشتن رویه

دانند. ابعاد مرت ط برا   ای می سازی حرفه برد به ارتقاء برابری، استفاده از ات عات یادگیری برای پیش

 

1- Bishop        2- DiPaola & Hoy 
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 این حیطه ع ارتند از:

 

 های آموزش ضمن خدمن   الف: کمک به معلّمان از طریق برنامه

هرای   فرصرت شرده مهرت    ( آموزش ضمن خدمت را هر نو  برنامه تراحری 13 -91: 1232)1هریس

کررد   ها و سایر مثسسات آموزشی، به منظرور به رود عمرل    یادگیری برای کارکنان مدارس، دانشکده

کنرد. سررمیوانی و اسرتارات     اند، توصریف مری   آنان در موقعیتی که پیش از این در آن منمو  شده

ی اند که آموزش ضمن خدمت به تور ضمنی دال ت بر ومرود کم ودهرای   ( بیان داشته923: 9229)

ای از  ( آموزش ضمن خدمت را برنامه881: 9222ها را رف، کند. او یوا و پاو ز ) دارد که معلّم باید آن

ای کارکنران   ی فردی و گروهی که به منظور افزایش رشد شخمی و حرفره  یافته های سازمان فعا یت

خدمت را شرامل  ( آموزش ضمن 9222) 9کنند. وایلز و باندی شود، تعریف می ریزی و امرا می برنامه

هرا ممکرن    کنند. این برنامه شود تعریف می هایی که برای به ود ت  ر معلمان شاغل تدوین می برنامه

است ت ت نظر منطقه آموزشی استخدام کننده یا بر حسب اختیار کامل معلم انجرام گیررد. هردی    

ر چره بیشرتر   ای دا می معلّمان است که منجر به موفقیت ه خدمت، رشد حرفه نهایی آموزش ضمن

ریزی برای آموزش ضمن خدمت برا تشرخیص نیازهرا شررو  و بعرد از       گردد. برنامه آموزان می دانش

(. راهنمایان آموزشی در زمینه 812: 9222شود )او یوا و پاو ز،  بندی، بر اساس او ویت امرا می ت قه

های آموزشی،  اههای آموزش ضمن خدمت مهت رف، نیازهای تخممی معلّمان، برگزاری کارگ برنامه

دعوت از مدرسان و مشاوران خارج از مدرسه و تدارک بازدیدهای علمی را در دستور کار خرود قررار   

 دهند.

 

 ب: کمک به معلّمان به طور انفرادی

راهنمایان آموزشی باید با معلّمان هم به صورت گروهی و هم انفرادی کرار کننرد. انجرام راهنمرایی     

بره  ی، در مدارس کوچک و با تعداد معلّمان انردک، ممکرن اسرت، و اال    آموزشی م تنی بر کار انفراد

شکل انفرادی برای تمام معلّمان، بعید است که نظرارت و راهنمرایی مناسرب صرورت گیررد. زمران       

هرای انفررادی    م دود مدرسه نیز مان، از آن است که راهنمایان آموزشی وقت زیادی صرری کمرک  

هرای مرا ی و نیراز بره تعرداد       (. افزون بر این موارد، باید م دودیت51: 9222)او یوا و پاو ز، نمایند 

( برر  9222بیشتری راهنمای آموزشی برای کمک به شکل انفرادی را در نظر گرفت. وایلز و بانردی ) 

ی آموزش به منظرور کمرک بره معلمران در امررای آنچره کره         این باورند که کمک با ینی در ادامه

واق،، نظارت و راهنمایی برا ینی ارا ره کمرک بره معّلمران بره شرکل         اند، ضروری است. در یادگرفته

سرازی آمروزش    انفرادی است که دارای ماهیتی تکوینی بوده، برای کمک به معلّمان بره منظرور بره   
 

1- Harris        2- Wiles & Bondi 
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ای تک به تک و رو در رو برین معلّرم و راهنمرای آموزشری      گردد. این ا گو مستلزم رابطه تراحی می

دهد، تأکید دارد )او یوا و پاو ز،  ی بر وقایعی که در ک س درس ر  میاست. راهنمایی آموزشی با ین

ای  های انفرادی به معلّم، راهنمای آموزشی باید برا برقرراری رابطره    ی کمک (. در زمینه829: 9222

بررداری از   برداری، فریلم  ی ک سی، یادداشت چون مشاهده هایی هم دوستانه با وی و استفاده از روش

گیرری از او( اقردام    ، برای رف، مشک ت آموزشی معلّم )با هدی به ود آموزش و نره مرچ  تدریس و ...

 (.1832نماید )ترک زاده و نوروزی، 

 

 ج: کمک به معلّمان در انجام کارهای گروهی

با تومه به موان، مومرود در آمروزش و پررورش کشرور از ق یرل تعرداد زیراد معّلمران و تعرداد کرم           

رسد راهنمایان آموزشی باید وقت بیشتری  د زمان و بودمه و ...، به نظر میراهنمایان آموزشی، کم و

ترر   را صری کمک گروهی به معلّمان نمایند، چرا که هم از   اظ ما ی و هم زمانی مقرون بره صررفه  

بوده و مدیران نیز احتماالر استق ال بیشتری نمایند. معلّمان باید برای انجرام کارهرای مدرسره، یراد     

دیگر کار کنند. یکی از اهدای نظارت و راهنمایی آموزشی، ارتقای مهرارت معلّمران    ه با یکبگیرند ک

در انجام کارها به شکل گروهی و ممعی است. راهنمایان آموزشی باید به معلّمان کمک نمایند تا از 

ان چنین، به آنر  های ارت اتی شفاهی، مکتو  و غیر ک می خود بیشتر آگاه شوند. هم اهمیت مهارت

(. 281: 9222کمک نموده ترا در فرآینرد گروهری مهرارت خرود را افرزایش دهنرد )او یروا و پراو ز،          

هرایی را بررای    های تعامل گروهی معلّمان را ارتقای بخشریده، فرصرت   راهنمای آموزشی باید مهارت

د. پژوهی مشترک، تردریس مشرارکتی و ... فرراهم نمایر     های اقدام ها در قا ب فرصت بروز این مهارت

هرا   های رفر، آن  گروهی و روش راهنمای آموزشی باید به گروه معلّمان در شناخت موان، موفقیت کار

های آنان به چشرم آمرده و    و نیز ارزشیابی از کارشان کمک نموده و به گروه اتمینان دهد که ت ش

 (.1832باشد )ترک زاده و نوروزی،  مورد تومه می

 

 ز خود د: کمک به معلّمان در ارزشیابی ا

ی درسی  ی آغاز ارزشیابی، کمک به معلم در ارزیابی و شناخت خود به عنوان عنمری از برنامه نقطه

(. راهنمایان آموزشی، تغییرات در آموزش را از تریت کمک بره معلّمران   9222است )وایلز و باندی، 

معلّمران را  دهنرد. اگرر چره ممکرن اسرت کره راهنمایران،         در ارزیابی خودشان ت ت تأ یر قرار مری 

باشد )او یوا  ارزشیابی کنند، و ی نقش اساسی و او یه آنان، کمک به معلّمان در ارزشیابی از خود می

(. راهنمای آموزشری بایرد بره معّلمران در زمینره شرناخت و اسرتفاده از        212-215: 9222و پاو ز، 

ساند. زمانی که معلرم بره   سازی با تومه به نتایج خودارزیابی، یاری ر های خودارزیابی و خود به روش

کند. درگیری وی در این فرآینرد،   پردازد، به شکل فعال در ارزشیابی خود شرکت می خودارزیابی می
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توانرد بره    سازد تا به شکل واقعی، نقاط قوت و ضعف خرود را بشناسرد. بنرابراین، مری     وی را قادر می

ه ع وه، خودارزیرابی معلمران بررای    تر در ملسات ارزشیابی با ناظر خود حضور یابد. ب شکلی سازنده

ریزی کاری وی نیز  سازی و رشد مهارتی وی و برنامه افزایش تعهد به تدوین و دستیابی به اهدای، به

 (.   9221رود )گلیکمن و همکاران،  کار می به

 

 سازی آموزشی رهبری در به

نیازهرای آموزشری    گروی  اگر مدارس بخواهند موفت شوند، نظارت و راهنمایی آموزشری بایرد پاسر    

سرازی آموزشری    (. بره 51: 9221معلمان به عنوان افرادی در حال تغییر باشد )گلیکمن و همکاران، 

سرازی اسرت کره مسرتقیمار متومره       هرای بره   سازی معلمان و شامل آن دسته از فعا یت بخشی از به

ش اسرتوار اسرت   سازی آموزشی بر تراحی، امررا و ارزشریابی از آمروز    باشد. به سازی آموزشی می به

 (. ابعاد مرت ط با این حیطه ع ارتند از:51: 9222)او یوا و پاو ز، 

 

 الف:کمک به معلّمان در طراحی آموزش 

ی  هرای مدیرد آمروزش و ن روه     ی راهنمای آموزشی، کمک به معلّمان مهت آشنایی با شیوه وظیفه

ی پیشرنهادی معلّمران را   هرا  کره انروا  تررا    ها باید ضرمن ایرن   های تدریس است. آن به ود مهارت

ی تراحی، بررسی مداومی را شرو  کننرد و در حرین مشرخص نمرودن      کنند، در زمینه م حظه می

های بهتر انجام این کار مهم را توصریه نماینرد.    ها کار کنند و راه نقاط ضعف تراحی، با افراد و گروه

هرای زیرر، در    آموزش نکات و قابلیتتواند با  ( معتقدند که راهنمای آموزشی می9222او یوا و پاو ز )

 ی یک تراحی آموزشی خو  به معلّمان کمک نماید: زمینه

گیرری یرک    مهرارت در پری   -9مند برای تراحی آموزشری،   کردی نظام گیری روی مهارت در پی -1

مهرارت در کاربسرت    -2ی آموزشری،   مهرارت در نوشرتن اهردای کلری و ویرژه      -8ا گوی آموزشی، 

مهررارت در  -1مهررارت در شرررا و ت لیررل وظررایف یررادگیری و  -5آموزشرری، بنرردی اهرردای  ت قرره

 (.33-32های آموزشی )صص  دهی ترا سازمان

 

 ب: کمک به معلّمان در ارائه آموزش  

ما که کیفیت یادگیری شاگردان، مستقیمار به کیفیت آموزش ارا ره شرده از معلمران بسرتگی      از آن

ی ناظران، کمک به معلمان در مهت ارا ه آموزشی به ود یافته  های عمده دارد، بنابراین یکی از نقش

ای  ههرای متعردد و پیچیرد    (. ارا ه درس شرامل مهرارت  9222به دانش آموزان است )وایلز و باندی، 

هرای مکترو  خرود را در عمرل امررا       تواند به معلّم کمک نموده تا ترا است. راهنمای آموزشی می

نماید. او باید بررسی کند که آیا معلّم از مناب، و راه ردهرای مناسرب اسرتفاده کررده اسرت یرا نره.        
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امره و  های عمومی آموزشی که شامل راه ردهای ا ربخش بررای شررو ، اد   ی مهارت چنین درباره هم

شود، به معلّم کمک نماید. راهنما باید معلّرم را تشرویت کنرد ترا مشرارکت       بندی یک درس می مم،

کار گیرد.  های متنوعی را در تراحی و ارا ه عملی به ها و فعا یت آموزان را افزایش داده، م رک  دانش

معلّرم یراری رسراند     ی بهینه از وقت برای اهدای آموزشی بره  ی استفاده چنین وی باید در زمینه هم

 (.153-152: 9222)او یوا و پاو ز، 

 

 ج: کمک به معلّمان در اداره کالس درس

 بررای  افرراد  نمرودن  آمراده  بررای  مایگاهی تربیتی و آموزشی، های فعا یت مقدم خط درس ک س

 آموزان دانش به مستقیم که خدماتی است م لی درس است. ک س تغییر در حال در مهان زندگی

 همه ی سا م سازمان و ی توسعه زمینه و یافته رشد امتماعی و فردی از مهت آنان تا شود می ارایه

تررین   ی کر س درس یکری از مشرکل    ادارهرو،  (. از ایرن 1228، 1گرردد )راگ  فراهم مامعه ی مان ه

ای اسرت کره تعرداد زیرادی از معلّمران، در حرد        های آموزش و تدریس است. این همان من ه من ه

ی موفرت کر س،    تور قط، در ایرن زمینره نیازمنرد کمرک هسرتند. اداره      مشکل دارند و بهوسیعی 

ی تنگاتنگی با عناصر تراحی آموزش، ارا ه ا رربخش و ارزشریابی دقیرت دارد )او یروا و پراو ز،       رابطه

ی شناخت مناب، و عوامرل برروز مشرک ت رفتراری      (. راهنمایان آموزشی باید در زمینه122: 9222

ها به معلّمان نیازمنرد   گیری، کاهش و اص ا آن های پیش وزان در ک س و مدرسه و نیز راهآم دانش

 کمک نمایند.

 

 د: کمک به معلّمان در ارزشیابی از آموزش

ناپذیر یک نظام آموزشی است. هدی اصرلی ارزشریابی ایرن اسرت کره بردانیم        ارزشیابی مزو مدایی

ی  اند یا خیر؟ راهنمایان آموزشری بایرد در زمینره    رسیدهشده   آموزان به اهدای از پیش تعیین دانش

هرای ارزشریابی، سرنجش، آزمرون گررفتن و       ارزشیابی از آموزش به معلّمان کمک نموده تا مهرارت 

چنرین بایرد در    (. راهنمایان آموزشی هرم 95: 9222دهی خود را به ود ب خشند )او یوا و پاو ز،  نمره

هرای گرزارش    هرای مختلرف ارزشریابی و روش    اشرکال و روش  ی شناخت و استفاده از انروا ،  زمینه

(. ارزشیابی از آموزش باید بر 1832زاده و نوروزی،  پیشرفت ت میلی به معلّمان کمک نمایند )ترک

اساس مقدار فهم آن چیزی که بر حسب برنامه قرار است در تجرار  یرادگیری دانرش آمروزان بره      

ریزی دو روی یرک سرکه    (. در واق،، ارزشیابی و برنامه9222ومود آید، صورت گیرد )وایلز و باندی، 

کنرد کره بره     گوید که شما در کجای برنامه هستید و برنامه ریزی مشخص می هستند. ارزشیابی می

 (.  9221خواهید بروید )گلیکمن و همکاران،  کجا می
 

1 - Wragg 
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 سازی برنامه درسی رهبری در به

چه که برای آموختن به دانرش آمروزان درسرت     آن ی ی درسی یک تأمل و تدبر اخ قی درباره برنامه

ا عاده زیرادی برر    ی درسی(، تأ یر فوق باشد. در واق،، آنچه که بایستی آموخته شود )برنامه است، می

(. زمانی که راهنمایان 812: 9221روی چگونگی آموخته شدن )آموزش( دارد )کلیکمن و همکاران، 

هرا، بره    ریرزی و نره روش   هرای برنامره   گیرری  ی تممیم آموزشی به صورت فردی یا گروهی در زمینه

کننرد )او یروا،    ی درسری فعا یرت مری    سرازی برنامره   ی به کنند، در واق، در حیطه معلّمان کمک می

ی درسی را یکی از کارکردهای مهرم در رفترار    سازی برنامه ( به128: 1238) 1(.  الول و وایلز9221

سرازی   انرد. بره   اهنمایی آموزشی را معادل آن قلمداد کردهنظارتی آموزشی دانسته و حتی نظارت و ر

آموزشری بره     ای است که توسط معلّمران و ت رت ره رری راهنمرای     ی درسی فرآیند پیوسته برنامه

(. فرآینرد  921: 9222گیررد )او یروا و پراو ز،     ی برنامه درسی انجام مری  ریزی و توسعه منظور برنامه

هرای برازدهی م تنری برر      هرای کلری و هردی    عریف مجدد هردی ی درسی به دن ال ت سازی برنامه به

چرون   ریزی هرم  ها با استفاده از ابزارهای ترا آموزان برای تعریف بیشتر برنامه ات عات درباره دانش

ای مناسرب برا    افرزار رایانره   راهنمای دروس، فهرست مطا ب، انتخا  کتا  درسی و دستیابی به نرم

سرازی   (، بره 9221(. از نظرر گلریکمن و همکراران )   9222انردی،  باشرد )وایلرز و ب   مطا ب درسی می

ی درسی ابزاری برای پرورش تفکر ممعی پیرامون آموزش است. بدیهی است که اگر مردارس   برنامه

ی درسری شررکت دهنرد     سازی برنامره  خواهند موفت عمل کنند، بایستی معلمان را در فرآیند به می

 یطه ع ارتند از:(. ابعاد مرت ط با این ح812-832)صص: 

 ی درسی الف: کمک به معلّمان در طراحی و اجرای برنامه

شود، تمور  ی درسی به عنوان تمام تجاربی که یادگیرنده ت ت نظارت مدرسه با آن درگیر می برنامه

(. همانند ره ران آموزشی، راهنمایان آموزشی نیز معلّمان را در 921: 9222گردد )او یوا و پاو ز،  می

(. ع وه بر ایرن،  9221کنند )او یوا،  ی قلمرو، توا ی، توازن و ارت اط مطا ب درسی هدایت می مطا عه

هرای   ی آشنایی و بیان فلسفه و مقاصد، اهدای کلری و ویرژه و روش   راهنمای آموزشی باید در زمینه

ی  برنامره  (،9222های درسی، معلّمان را یاری نمایرد. از نظرر وایلرز و بانردی )     تغییر و اص ا برنامه

ی درسری   ی من مر به فرد ناظر، پیوند تراحی برنامه درسی زیر ساخت اقدام نظارتی است و وظیفه

هرا، فهرسرت دروس،    با امرای آن است. راهنمای آموزشی برا کمرک سراختارهای گونراگون )هردی     

ارد ی کنتررل کیفری، و   های حاصل از سنجش نیازها(، به عنوان نوعی صافی نهرایی یرا نماینرده    داده

شود. در این سطح، راهنمای آموزشی، م یط یادگیری، مطا ب یرادگیری، تراحری    ک س درس می

درس، راه ردهای تدریس و ارزشیابی دروس را مد نظر دارد. ع وه بر آن، آنان معتقدند که آمروزش  
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ی درسری اسرت. ایرن مطلرب در      ی برنامره  ی ارا ره  ی درسی بوده و معلم وسیله درس، امرای برنامه

آموزان ر  دهد،  ترین حد خود بدان معناست که معلم همواره از آنچه که قرار است برای دانش پایین

رو، کمک به معلم و شررکت   کند آگاه است. از این و نیز این که چگونه تدریس به آن هدی کمک می

  ی درسی، یکی از وظایف مهم راهنمایان آموزشی است.   دادن او در تراحی و امرای برنامه

 

 ب: کمک به معلّمان در ارزیابی برنامه درسی

ی درسی است. از تریت ارزیابی معلّمان پری   سازی برنامه های اساسی فرآیند به ارزیابی یکی از بخش

اند یا خیر؟ راهنمای آموزشی نقش مهمی به عنروان فررد    شده رسیده برند که آیا به اهدای تعیین می

گیر کمرک بره معلّمران در     کند. وی باید پی ی درسی ایفا می برنامهی ارزیابی  من ، و ره ر در مرحله

گیری و نگرش پژوهشی باشد. او باید  ی یک قا ب ذهنی ارزیابانه و یک مهت ی ایجاد و توسعه زمینه

سازی ارزشیابی و  کرد، مهت ساده ی درسی بر حسب عمل ی تعیین اهدای ویژه به معلّمان در زمینه

ی درسری برا    مهارت در انجام نیازسنجی به منظور کشف نیازهای برآورده نشدهی  نیز ایجاد و توسعه

رسانی نماید. به ع وه، راهنمرا   آوری ات عات از تمام مناب، و نه فقط یک بخش منتخب، کمک مم،

آمروزان و نیرز    های خودآموزی برا تومره بره نیازهرای درسری دانرش       ی یادگیری روش باید در زمینه

ی  چنین انجرام ارزشریابی از برنامره    ی درسی و هم ت قیت و ارزشیابی در برنامه های آشنایی با روش

(. در همین رابطره،  892: 9222درسی در سطوا مختلف نیز به معلّمان کمک نماید )او یوا و پاو ز، 

ای باشرد کره    سرازی بایرد ایجراد برنامره     های بره  ( بر این باورند که هدی برنامه9222وایلز و باندی )

هرا را برا    ها و دانش تخممی خرود توانرا سراخته، آن    را در به میان گذاشتن مسایل، راه حل معلمان

ی درسی مرت ط نمروده، راهری ایجراد نمایرد ترا معلمران ا ررات         ت قیقات پیرامون تدریس و برنامه

 آموزان ارزیابی و م حظه نمایند. ی درسی و تدریس خود را بر دانش برنامه

ی درسری آن باشرد،    هرای برازدهی برنامره    مدرسه باید م تنی بر هردی های  از آنجا که فعا یت

ی درسی پیوند داشرته باشرد. یرک راه     بنابراین ارزیابی باید به تور مستقیم با هدی و مقمود برنامه

ی  ی بازخوردی در چرخه ی اص حی یا حلقه نگریستن به ارزیابی، در نظر گرفتن آن به عنوان وسیله

کررد   خوانی مومود بین نتایج مورد نظرر و عمرل   ارزیابی به روشن ساختن ناهمی درسی است.  برنامه

ی درسی از این منظر، راهنمایی برای تعدیل در برنامره و ایجراد    کند. ارزیابی برنامه واقعی کمک می

تر بین انتظارات و نتایج است. راه دیگر نگریستن بره ارزیرابی، کراربرد آن بره عنروان       ای کامل مقابله

ی درسری اسرت. از ایرن     های برازدهی برنامره   های کلی و هدی ای مهت اعت اربخشی به هدی وسیله

ی درسری برردازنرد. راهنمرای     های خا  برنامره  شوند تا به تومیه من ه منظر، شواهد گردآوری می

هرای درسری    تواند نظامی برای سنجش و ارزیابی برنامه آموزشی با ترکیب این دو نگاه به ارزیابی می

 (.9222ه و اص ا آن در صورت نیاز ایجاد نماید )وایلز و باندی، مدرس
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های متعددی صورت گرفته است. ترک زاده و  ی نظارت و راهنمایی آموزشی، پژوهش در حوزه

وضعیت مومرود  ( در پژوهشی با استفاده از مدل مفهومی او یوا و پاو ز، دریافتند که 1832نوروزی )

ترر از سرطح    ایی آموزشری در مردارس شهرسرتان دشتسرتان، پرایین     ی خدمات نظارت و راهنم ارا ه

حداقل قابل ق ول بوده و در وضعیت مطلرو ، معلمران ایرن شهرسرتان خواهران دریافرت خردمات        

نیازهرای  چنرین   باشند. نتایج پرژوهش یراد شرده هرم     نظارتی در سط ی باالتر از کفایت مطلو  می

ی  اهنمایی آموزشی را  به ترتیب شرامل ارزیرابی برنامره   ی خدمات نظارت و ر گانه معلّمان به ابعاد ده

های انفرادی، تراحری آمروزش، انجرام     های آموزش ضمن خدمت، ارا ه آموزش، کمک درسی، برنامه

ی  های درسی، ارزیابی از خرود، ارزشریابی از آمروزش و اداره    کارهای گروهی، تراحی و امرای برنامه

 آموزشری  راهنمایی و که نظارت داد ( نشان1831) زیعزی پژوهشک س درس اع م نموده است. 

 اهردای  بره  فراوانی، در دسرتیابی  نگرشی و ساختاری دالیل به کردستان استان ابتدایی مدارس در

هرای   کرد گروه ( نیز در پژوهش خود دریافت که عمل1835م مدیان )است.  ن وده موفت نظر مورد

 ر و مطلو  از وسایل آموزشی، کمک بره معلّمران   ی مث آموزشی در کمک به معلّمان مهت استفاده

دادن وی  برای اص ا روش تدریس، کمک به رشد و پیشرفت معلّم به عنوان فردی مستقل و شرکت

گانه، باالتر از میانگین و مث رت   های سهههای آموزشی به منظور اص ا برنامه درسی در دوردر گروه

نظررات معّلمران و مردیران پیرامرون عوامرل مرث ر برر        ی  مقایسره ( در 1839معفری هرنردی )  بود.

ی خدمت آنان، نشان داد کره برین نظررات آنران      ا ربخشی وظایف نظارتی مدیران با تومه به سابقه

چنرین برین نظررات مردیران و معلّمران در خمرو         درخمو  عوامل اداری تفاوت ومود دارد. هم

ی که بین نظرات معلّمان و مدیران برا تومره   عوامل آموزشی و ارزشیابی تفاوت ومود داشت، در حا 

  داری ومود نداشت. به مدرک ت میلی آنان تفاوت معنی

 و آموزش در کار به آموزشی شاغل راهنمایان موفقیت عدم (،1831ی پژوهش نادری ) نتیجه

 وظرایف  شررا  برا  را آن انط راق  و عردم  خرود  ای حرفه وظایف انجام در را استان کردستان پرورش

  آموزشری   نیازهرای   در بررسری  نیز( 1831)  احمدی. نشان داد آموزشی راهنمایی و سازمانی نظارت

  مردیران   کره   رسید  نتیجه  این  به  نظارتی  های نقش  ی در زمینه  شهر اصفهان  ابتدایی  مدارس مدیران

و    آمروزش   امررای  ، و تردریس   آمروزش   تراحری ،  مملره  از  نظرارتی   هرای  از نقش  در هر یک  مدارس

  آمروزش   ها نیراز بره   زمینه  این  در تمام از حد متوسط  هستند و بیش  دچار مشکل  آموزش  ارزشیابی

( دریافرت کره برین آنچره مردیران در حرال حاضرر انجرام         1815 در پژوهشی دیگر، ع اسی ). دارند

داری ومود  ی، تفاوت معنیی نظارت و راهنمایی آموزش دهند و میزان انتظارات معلّمان در زمینه می

 ی موارد بیشتر از میزان امرای آن توسط مدیران بوده است.  داشته، انتظارات معلّمان در همه

( در پژوهشی دریافتند که مدیران مدارس، دانش و درک م ردودی از  9212) 1سیدهو و فوک
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ها قادر به تشخیص تفاوت بین ارزشیابی از معلّم و  اکثر آنتکوینی دارند و  نظارت و راهنمایی با ینی

هرای   راهنمایی معلّم نیستند. ع وه بر این، بین ادراک معلّمان و مدیران مدارس، در تعدادی از من ه

نتایج مطا عه هیسمان اوغلو و هیسرمان اوغلرو    .ومود داشتنظارت و راهنمایی تکوینی عدم تطابت 

کرد معلّمان را مشخص و برمسرته نمروده،    نمای آموزشی نقاط قوت عمل( نشان داد که راه9212)

کنرد.   هرا پیردا مری    هایی را مهت رف، آن و راه حل ی نقاط ضعف خود تشویت آنان را به تأمل درباره

در ارت اط با نظارت و راهنمایی آموزشی  معلّمان زبان انگلیسیچنین، بین باورها و تجار  واقعی  هم

راهنمایران،   ا ربخش نظرارت و راهنمرایی آموزشری توسرط    ها از ت قت  آن نتظاراتاو از تری دیگر 

( نیز نشان داد که برین معلمران و   9221) 1نتایج پژوهش ع دا کریم داری ومود داشت. تفاوت معنی

های نظارتی صورت گرفتره توسرط نراظران در مردارس،      ناظران در ارت اط با ادراکات آنان از فعا یت

تری  ومود دارد. به تور کلی، در این پژوهش ناظران نس ت به معلمان نظرات مث ت تفاوت معناداری

(، تفراوت معنراداری برین    1223) 9های نظارتی داشتند. بنابر گزارش مطا عره کر رک   درباره فعا یت

آل  هرا از نظرارت ایرده    ادراک ناظران و معلمان از وض، فعلی نظارت ومود داشرت، امرا در ادراک آن  

 اداری ومود نداشت.تفاوت معن

هرای   ی فعا یرت   (، در پژوهشی به بررسی دیدگاه معلمان و ناظران درباره1221) 8مقیدی ال

ی ومود تفاوت معناداری بین نظرات معلمان و ناظران نس ت بره   دهنده نظارتی پرداخت. نتایج نشان

س ت به معلمران دیردگاه   ی ره ری بود. در این رابطه، ناظران ن های نظارتی، به مز در زمینه فعا یت

( نیز نشران داد کره ادراک   1222) 2ها داشتند. نتایج مطا عه پترسون ی این فعا یت تری درباره مث ت

های نظارتی متفاوت برود. اکثرر معلمران ابرراز      معلمان از ادراکات ناظران و مدیران، پیرامون فعا یت

انرد، در حرا ی کره بسریاری از      نکررده  نمودند که خدمات پشتی انی نظارتی مورد نیازشان را دریافت

(، ادراکرات  1232) 5انرد. ع ردا ج ار   مدیران و ناظران بیان نمودند که خدمات مورد نیاز را ارا ه کرده

های نظارتی مومرود و مطلرو  را مرورد بررسری قررار داد. تجزیره و        ی فعا یت معلمان عراقی درباره

داری بین وضعیت مطلرو  و نظرارت    های معنی ت لیل وی نشان داد که معلمان به تور کلی تفاوت

هرای ارا ره شرده در میران      اند. در این مطا عه، هیچ تفراوت معنراداری در پاسر     مومود درک نموده

معلمان با سوابت خدمتی مختلف و یا در بین معلمان مرد و زن ومود نداشت. با ایرن حرال، تفراوت    

( نشران داد کره   1231) 1پژوهشی دیگرر، هیلرو  در  معناداری بر اساس مدرک ت میلی مشاهده شد.

کرد مطلرو    کرد نظارتی واقعی ناظران کمتر از عمل توافت کلی در میان معلمان ومود دارد که عمل

ها باید خیلی بیشتر از میزانی که به شرکل واقعری در حرال حاضرر      و مورد انتظار معلمان است و آن
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(، مدیران و نراظران نسر ت بره معلمران،     1213) 1کنند، کار کنند. در پژوهش مارکو یت فعا یت می

 خود را بیشتر برآورد نمودند.  کرد نظارتی عمل

بررسری  ی نظرارت و راهنمرایی آموزشری نشران از      های صورت گرفته در حوزه بررسی پژوهش

گران در سراسر مهران، در تری سرا یان متمرادی دارد. یکری از       های نظارتی توسط پژوهش فعا یت

هرای اساسری فرآینرد     ها، بررسی ادراک معلمان و ناظران، به عنوان بخش این بررسیهای مهم  من ه

، 8؛ ریردر 1222؛ پترسرون،  1222، 9؛ برانتون 1235، 1تروایجری  نظارت و راهنمایی آموزشی است )ال

1232.) 

های آموزشری در ادارات آمروزش و پررورش و     گونه که اشاره شد، در حال حاضر سرگروه همان

ی خدمات نظرارتی   زیگر نقش اصلی نظارت و راهنمایی آموزشی بوده، و ارا ه دهندهمدارس کشور با

کرد مجری کرار در انجرام وظرایف     ما که در هر کاری ارزیابی عمل باشند. از آن مورد نیاز معلمان می

های آموزشری، یعنری ارزیرابی مجموعره      کرد سرگروه مربوته امری مهم است، بنابراین، ارزیابی عمل

هایی که توسط آنان در مریان عمل نظارت و راهنمایی آموزشی در ارت اط با معلمران انجرام    فعا یت

گیرد، حا ز اهمیت است. به ع وه، نظارت و راهنمایی آموزشی فرآیندی تعاملی است که بستگی  می

مرا   به من ر، نظرارت، نراظر و معلرم دارد. بنرابراین، دانسرتن نظررات و انتظرارات نراظران )در ایرن          

های نظارتی برای امرای نظارت موفت، حیاتی است  های آموزشی( و معلمان در مورد فعا یت روهسرگ

( خودارزیابی بخرش مهمری از فرآینرد ارزشریابی     9221(. از نظر گلیکمن و همکاران )1221)فرث، 

کننرد. ایرن فرآینرد از ایرن      تکوینی افرادی است که در سطوا باالی رشد، تخمص و تعهد عمل می

کنرد کره خرود،     شود که فرد )در اینجا سررگروه آموزشری( فررض مری     دارزیابی خوانده میمهت خو

سرازی آموزشری منرتج     ریزی و امرای ارزیابی و نیز بره  ی برنامه گیری درباره مسثو یت کامل تممیم

(. در واقر،، خودارزیرابی، فرصرتی برزرگ بررای      9225، 2شده از آن را برر عهرده دارد )کلرر و دافری    

کررد نظرارتی خرود را مرورد      نماید تا به شکل واقعری و هدفمنرد عمرل    موزشی فراهم میراهنمایان آ

های نیازمند به ود را شناسایی نماید.  م حظه و مداقه قرار داده، نقاط ضعف و قوت خود و نیز حوزه

نفعان خدمات نظارت و راهنمایی آموزشی ارا ه شده  از سوی دیگر، معلمان به عنوان مشتریان و ذی

باشرند.   های آموزشی مری  کرد سرگروه های آموزشی من عی معت ر برای ارزیابی عمل سوی سرگروهاز 

کررد   هرای آموزشری از عمرل    در همین راستا، پژوهش حاضر سعی در بررسری خودارزیرابی سررگروه   

ی آن با ارزیابی صورت گرفته توسط معلمان ت ت نظرارت و راهنمرایی آنران     نظارتی خود و مقایسه

های مورد اخت ی و عدم توافت کمرک نمروده و    تواند به شناسایی حوزه . این مقایسه میداشته است

ها و امتنا  از هر گونه تضاد برا قوه یراری    ی ارا ه این فعا یت ی میزان و شیوه به نوبه خود در زمینه

 

1- Al-Tuwaijri      2- Banton     3- Rader 

4- Keller & Duffy 
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دو اگر چه آموزش و نظارت و راهنمایی به   اظ نظری موضوعاتی متمایز هستند؛  یکن هرر   رساند.

دیگرر هسرتند. بنرابراین، نیراز      ی یک کننده کننده و تقویت دیگر پیوند داشته و متقاب ر منعکس با یک

کرد خود را در کار با معلمان چگونره ارزیرابی    های آموزشی عمل م رم است که دانسته شود سرگروه

 کنند.   می

خرود را چگونره   های آموزشری   کرد سرگروه به ع وه، الزم است مشخص شود که معلمان عمل

های نظارت و راهنمرایی   کنند. چرا که آنان کسانی هستند که بیشترین تأ یر را از فعا یت ارزیابی می

 های نظارتی مشارکت داده شوند. گیری در مورد فعا یت رو، باید در تممیم پذیرند؛ از این آموزشی می

گامی ضرروری در هرر نرو  تر ش     های توافت و عدم توافت،  ی این دو دیدگاه و ترسیم حوزه مقایسه

چنین نتایج این پژوهش  ی درسی است. هم سازی برنامه سازی آموزشی و به سازی معلمان، به برای به

هرای تعرارض یرا ترنش برا قوه برین معلمران و         ی ات عرات مهرت شناسرایی حروزه     از تریت ارا ره 

ی  هرای آینرده   ترر در برنامره   تهایی که نیاز به بررسی بیشتر و دقی های آموزشی و  نیز حوزه سرگروه

اندرکاران آموزش و پرورش کمرک خواهرد    ریزان و دست نظارت و راهنمایی آموزشی دارند، به برنامه

 نمود.

ی خودارزیرابی   با در نظر گرفتن مروارد فروق، بره بررسری و مقایسره     بنابراین، پژوهش حاضر  

هرای نظرارت و راهنمرایی     فعا یرت کرد خود در ارت راط برا    های آموزشی شهر شیراز از عمل سرگروه

هرای   هرا در مردارس دوره   آموزشی آنان، با ارزیابی معلمان ت ت نظرارت و راهنمرایی ایرن سررگروه    

ی آموزشری ایرن شرهر، برا اسرتفاده از مردل        ت میلی ابتدایی، راهنمایی و متوسطه در چهار ناحیره 

های نظارت و راهنمایی  ترین مدل ( که یکی از ساده9222نظارت و راهنمایی آموزشی او یوا و پاو ز )

های مومود، سازگاری بیشرتری )نره کامرل( برا نظرام آموزشری        آموزشی بوده و نس ت به سایر مدل

 های زیر مطرا و مورد آزمون قرار گرفت: متمرکز کشور دارد، پرداخته است. در این راستا پرسش

 کنند؟ میکرد نظارتی خود را چگونه ارزیابی  های آموزشی عمل سرگروه -1

 کنند؟ های آموزشی خود را چگونه ارزیابی می کرد نظارتی سرگروه معلمان عمل -9

کرد نظارتی خود با ارزیابی صورت گرفتره   های آموزشی از عملآیا بین خودارزیابی سرگروه -8

 ها تفاوت معناداری ومود دارد؟ توسط معلمان ت ت نظارت و راهنمایی آن

های آموزشری در   کرد نظارتی سرگروه ی عمل دیدگاه معلمان دربارهآیا تفاوت معناداری در  -2

 سازی آموزشی ومود دارد؟ ی درسی و به سازی برنامه سازی معلمان، به ی به گانه ابعاد سه

 

 روش پژوهش

 روش

کررد نظرارتی    های آموزشری از عمرل  ی خودارزیابی سرگروه مقایسههدی پژوهش حاضر، از آنجا که 
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، بنرابراین  برود  هرا  رت گرفته توسط معلمان ت ت نظارت و راهنمایی آموزشری آن خود با ارزیابی صو

  .است« پیمایشی»و از مهت روش، توصیفی و از نو   « کاربردی»پژوهش از   اظ هدی، 

 

 گیری آماری، نمونه و روش نمونه ی جامعه

س و ادارات  هرای آموزشری شراغل در مردار     ی معلمان و سرگروه شامل کلیّهپژوهش ی آماری  مامعه

معلرم و   3111برود )  1832–22ی شهر شیراز، در سال ت میلی  آموزش و پرورش نواحی چهارگانه

سرگروه آموزشی(. با تومه به حجم هر یک از موام، آماری مربوتره و برا اسرتفاده از فرمرول      115

آموزشری    هسرگرو 192معلم و  813مورد نیاز برای انجام پژوهش به تعداد  های کوکران، حجم نمونه

هرا   ی مشخص شده بین زیرگرروه  ای نس تی، حجم نمونه گیری تمادفی ت قه برآورد و با روش نمونه

ی مقیراس توزیر، شرده در برین معلمران،       نسرخه  813گردید. از مجمو   به صورت متناسب تقسیم

هرای آموزشری نرواحی     ی تروزیعی برین سررگروه    نسرخه  192درصرد( و از برین    122تمامی نس  )

 (.  1مدول ) درصد( عودت یافت 5/11نسخه قابل استفاده ) 28نه، تعداد چهارگا

 

 های آماری   نامه عودت یافته از سوی نمونه : تعداد پرسش9جدو  

 پست سازمانی         

 دوره ت میلی

مم،  سرگروه آموزشی معلم

 مم، زن مرد مم، زن مرد کل

 121 18 12 8 182 123 91 ابتدایی

 183 99 3 12 111 11 25 راهنمایی

 111 53 91 81 113 11 29 متوسطه

 211 28 82 52 813 955 118 مم،

 

 ابزار سنجش 

ی خردمات نظرارت و راهنمرایی آموزشری      شرده  ابزار مورد استفاده در این پژوهش، مقیراس اصر ا  

و ( بود. این مقیاس بر اساس مردل نظرارت و راهنمرایی آموزشری او یروا      1832زاده و نوروزی ) ترک

( و شامل ده زیرمقیاس کمک به معلمان در تراحی آموزش، ارا ه آموزش، اداره ک س 9222پاو ز )

های آمروزش  درس، ارزشیابی از آموزش، تراحی و امرای برنامه درسی، ارزیابی برنامه درسی، برنامه

در های انفرادی، کمک به معلمان در انجام کارهای گروهی و کمک به معلمران   ضمن خدمت، کمک

سرازی   ی اصرلی نظرارت و راهنمرایی آموزشری یعنری بره       ارزیابی از خود، تهیه گردیده و سه حیطه

گویه در  22دهد. ابزار فوق دارای  ی درسی را پوشش می سازی برنامه سازی آموزشی و به معلمان، به

نظرر   باشد که از ای شامل خیلی کم، کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد می یک تیف  یکرتی پنج درمه
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ضرریب آ فرای کرون را  بررای کرل مقیراس        های آموزشی مورد سوال قرار گرفت.  معلمان و سرگروه

چنین، روایی مقیاس نیز از تریت  به دست آمد. هم 21/2تا  12/2ها بین  و برای خرده مقیاس 32/2

و مث رت   18/2- 22/2روش ت لیل گویه م اس ه گردید که در این فرآیند، روایی کل مقیاس برین  

 در نوسان بود. 52/2 -21/2ها نیز بین  معنادار به دست آمد. روایی خرده مقیاس

 

 ها روش تجزیه و تتلیل داده 

از روش آمراری   8ای، پرسرش   آماری آزمون تی تک نمونه  از روش 9و 1های  به پرسش  مهت پاس 

ای مکرر استفاده ه از روش آماری آزمون ت لیل واریانس اندازه گیری 2آزمون تی مستقل و پرسش 

 گردید.

  

 های پژوهش یافته

 کنند؟ کرد نظارتی خود را چگونه ارزیابی می های آموزشی عمل سرگروه -9

هرای آموزشری از عملکررد نظرارتی خرود را در مقایسره برا         ( میانگین ارزیابی سرگروه9مدول )

سه به عنوان میانگین  ای، معموالر عدد دهد. در یک تیف  یکرتی پنج درمهنشان می میانگین معیار

گرردد کره میرانگین ارزیرابی      شود. با این شرا، م حظه می می معیار و سطح متوسط در نظر گرفته 

هرای  ( است. بنابراین، سررگروه 8) ( به تور معناداری باالتر از میانگین معیار92/8کرد نظارتی ) عمل

 اند.     و  ارزیابی نمودهکرد نظارتی خود را باالتر از متوسط و در حد مطل آموزشی عمل

 

 های آموزشی با میانگین معیارکرد نظارتی سرگروه ی خودارزیابی عمل : مقایسه2جدو  

 میانگین متغیر
ان رای 

 استاندارد

میانگین 

 معیار

تفاوت 

 ها میانگین
 مقدار

t 

درمه 

 آزادی

سطح 

 معناداری

 2221/2 29 19/8 92/2 8 11/2 92/8 )کل( عملکرد نظارتی

 P ≤ 0/05
 

های آموزشی در هر یک از ابعاد  ه تر، میانگین خودارزیابی سرگرو به ع وه، مهت بررسی دقیت

( منعکس گردیده است. 8کرد نظارتی خود با میانگین معیار مقایسه و نتایج در مدول ) مختلف عمل

کرد  های آموزشی از عمل دهد که بین میانگین خودارزیابی سرگروه مندرمات این مدول نشان می

نظارتی خود در ابعاد  کمک به معلمان در تراحی آموزش؛ کمک به معلمان در ارا ه آموزش؛ کمک 

به معلمان در اداره ک س درس؛ کمک به معلمان در ارزشیابی آموزش، کمک به معلمان به تور 

عناداری انفرادی،؛ کمک به معلمان در کارهای گروهی، با میانگین معیار در هریک از ابعاد، تفاوت م

اند، در حا ی  کرد خود را باالتر از متوسط و در حد مطلو  ارزیابی نموده ها عمل ومود داشته و آن
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ی درسی، کمک به معلمان در ارزیابی  که در ابعاد کمک به معلمان در تراحی و امرای برنامه

در ارزیابی های ضمن خدمت و کمک به معلمان  ی درسی، کمک به معلمان در آموزش برنامه برنامه

های آموزشی و میانگین معیار ومود ندارد. در  از خود، تفاوت معناداری بین خودارزیابی سرگروه

 اند. کرد نظارتی خود را در ابعاد یاد شده، در سطح متوسط ارزیابی نموده واق، آنان عمل

  

با میانگین کرد نظارتی خود   های آموزشی از ابعاد عملی خودارزیابی سرگروه : مقایسه8جدو 

 معیار

 میانگین متغیر
ان رای 

 استاندارد

میانگین 

 معیار

تفاوت 

 ها میانگین
 مقدار

t 

درمه 

 آزادی

سطح 

 معناداری

 21/2 29 21/9 99/2 8 33/2 99/8 کمک در تراحی آموزش

 2221/2 29 29/1 59/2 8 38/2 59/8 کمک در ارا ه آموزش

 228/2 29 8 89/2 8 28/1 89/8 کمک در اداره ک س درس

 221/2 29 12/8 85/2 8 22/2 85/8 کمک در ارزشیابی از آموزش

کمک در تراحی و امرای برنامه 

 درسی
21/8 28/2 8 

21/2 
15/2 29 NS 

 NS 29 21/2 21/2 8 13/2 21/8 کمک در ارزیابی برنامه درسی
های ضمن  کمک از تریت برنامه

 خدمت
22/8 22/2 8 

22/2 
21/1 29 NS 

 2221/2 29 13/1 15/2 8 29/2 15/8 انفرادیهای  کمک

 229/2 29 98/8 89/2 8 21/2 89/8 کمک در کارهای گروهی

 NS 29 12/1 13/2 8 21/1 13/8 کمک در ارزیابی از خود

P ≤ 0/05
 

 

 اند؟ های آموزشی خود را چگونه ارزیابی کرده کرد نظارتی سرگروه معلمان عمل -2

کررد نظرارتی    گردد که میانگین ارزیابی معلمران از عمرل   م حظه می(، 2براساس مندرمات مدول )

ترر از میرانگین معیرار اسرت. در واقر،، معلمران       های آموزشی خود به تور معناداری پرایین  سرگروه

ترر از متوسرط و در حرد نرامطلو  ارزیرابی       خرود را پرایین   هرای آموزشری   کرد نظارتی سرگروه عمل

 اند.    نموده

 

 های آموزشی با میانگین معیاری ارزیابی معلمان از عملكرد نظارتی سرگروه مقایسه: 8جدو  

 میانگین متغیر
ان رای 

 استاندارد

میانگین 

 معیار

تفاوت 

 ها میانگین
 مقدار

t 

درمه 

 آزادی

سطح 

 معناداری

 2221/2 811 92/15 -11/2 8 33/2 92/9 )کل( عملکرد نظارتی

P ≤ 0/05
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های آموزشی  ه کرد نظارتی سرگرو تر موضو ، میانگین ارزیابی معلمان از عمل مهت بررسی دقیت

های نظارت و راهنمایی آموزشی آنان با میانگین معیار مقایسره و نترایج در    ی فعا یت گانه در ابعاد ده

ین گرردد کره برین میرانگ     ( درج گردیده است. بر اساس مندرمات این مدول م حظه می5مدول )

هرای آموزشری برا میرانگین معیرار، تفراوتی        کرد نظارتی سررگروه  ارزیابی معلمان از هر ده بعد عمل

کررد   دهد که معلمان عمل ومود دارد. بنابراین، م تویات مدول نشان می 2221/2معنادار در سطح 

  ترر از حرد متوسرط و در حرد نرامطلو      های آموزشی خود را در هر ده بعرد، پرایین   نظارتی سرگروه

 اند.   ارزیابی نموده
 

 های آموزشی با میانگین معیاری ارزیابی معلمان از ابعاد عملكرد نظارتی سرگروه : مقایسه1جدو  

 میانگین متغیر
ان رای 

 استاندارد

میانگین 

 معیار

تفاوت 

 ها میانگین
 مقدار

t 

درمه 

 آزادی

سطح 

 معناداری

 2221/2 811 39/12 -12/2 8 25/2 95/9 کمک در تراحی آموزش

 2221/2 811 18/12 -51/2 8 1 28/9 کمک در ارا ه آموزش

 2221/2 811 89/12 -11/2 8 22/1 99/9 کمک در اداره ک س درس

 2221/2 811 55/19 -11/2 8 21/1 88/9 کمک در ارزشیابی از آموزش

کمک در تراحی و امرای 

 ی درسی برنامه
98/9 29/1 8 

11/2- 
91/12 811 2221/2 

 2221/2 811 95/11 -12/2 8 28/2 92/9 ی درسی ارزیابی برنامه کمک در

های ضمن  کمک از تریت برنامه

 خدمت
11/9 28/2 8 

38/2- 
21/11 811 2221/2 

 2221/2 811 19/12 -58/2 8 1 21/9 های انفرادی کمک

 2221/2 811 15/19 -11/2 8 22/2 88/9 کمک در کارهای گروهی

 2221/2 811 88/12 -11/2 8 21/1 98/9 کمک در ارزیابی از خود

P ≤ 0/05
 

 

کرد نظارتی خود با ارزیابی صورت  های آموزشی از عملآیا بین خودارزیابی سرگروه -8

 ها تفاوت معناداری وجود دارد؟ گرفته توسط معلمان تتن نظارت و راهنمایی آن

کرد نظرارتی خرود و ابعراد آن را      عملهای آموزشی از ی خودارزیابی سرگروه ( نتایج مقایسه1مدول )

دهرد. برر اسراس     هرا، نشران مری    با ارزیابی صورت گرفته توسط معلمان ت ت نظارت و راهنمرایی آن 

های آموزشی با ارزیابی صورت گرفته گردد که بین خودارزیابی سرگروه مندرمات مدول مشخص می

هرای   های نظارتی سررگروه  ی فعا یت نهگا کرد کلی و هم در تمامی ابعاد ده توسط معلمان هم در عمل

گر این است که هرم   ومود دارد. نتایج به دست آمده بیان 2221/2آموزشی، تفاوتی معنادار در سطح 
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کرد نظارتی خود را باالتر از  های آموزشی عمل گانه، سرگروه کرد کلی و هم در تمامی ابعاد ده در عمل

 اند.  مودهارزیابی صورت گرفته توسط معلمان، برآورد ن
 

کرد نظارتی خود و ابعاد آن با  های آموزشی از عملی خودارزیابی سرگروه مقایسه: 7جدو  

 ارزیابی صورت گرفته توسط معلمان

 متغیر
پست 

 سازمانی 
 میانگین تعداد

ان رای 

 استاندارد
 مقدار

t 

درمه 

 آزادی

سطح 

 معناداری

 )کل( کرد نظارتی عمل
 31/2 12/9 813 معلم

25/12 252 2221/2 
 18/2 11/8 28 سرگروه

کمک به معلمان در تراحی 

 آموزشی

 25/2 95/9 813 معلم
38/3 252 2221/2 

 33/2 99/8 28 سرگروه

 کمک به معلمان در ارا ه آموزشی
 223/1 28/9 813 معلم

52/2 252 2221/2 
 38/2 59/8 28 سرگروه

کمک به معلمان در اداره ک س 

 درس

 22/1 99/9 813 معلم
11/2 252 2221/2 

 28/1 89/8 28 سرگروه

کمک به معلمان در ارزشیابی 

 آموزش

 222/1 88/9 813 معلم
11/3 252 2221/2 

 22/2 85/8 28 سرگروه

کمک به معلمان در تراحی و 

 ی درسی امرای برنامه

 29/1 98/9 813 معلم
12/1 252 2221/2 

 28/2 21/8 28 سرگروه

کمک به معلمان در ارزیابی 

 ی درسی برنامه

 28/2 92/9 813 معلم
91/3 252 2221/2 

 13/2 21/8 28 سرگروه

کمک به معلمان در آموزش 

 های ضمن خدمتبرنامه

 28/2 11/9 813 معلم
51/3 252 2221/2 

 13/2 22/8 28 سرگروه

 کمک به معلمان به تور انفرادی
 28/2 21/9 813 معلم

19/11 252 2221/2 
 22/2 15/8 28 سرگروه

کمک به معلمان در کارهای 

 گروهی

 21/1 88/9 813 معلم
52/3 252 2221/2 

 29/2 89/8 28 سرگروه

کمک به معلمان در ارزیابی از 

 خود

 1 98/9 813 معلم
21/1 252 2221/2 

 21/2 13/8 28 سرگروه

       P ≤ 0/05   

          

های آموزشی در  کرد نظارتی سرگروه آیا تفاوت معناداری در ارزیابی معلمان از عمل -8

 سازی آموزشی وجود دارد؟ سازی برنامه درسی و به سازی معلمان، به گانه به های سه حیطه

ی  سازی آموزشی بیشترین میانگین و حیطه ی به گردد که حیطه ( مشخص می1با تومه به مدول )
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های آموزشی در  کرد سرگروه درسی، کمترین میانگین را در ارزیابی معلمان از عمل ی سازی برنامه به

سازی معلمان نیز وضعیتی بینابین  ی به اند. حیطه گانه نظارتی به خود اختما  داده های سه حیطه

داری  ، تفاوت معنا9ی آزادی  ( با درمه=92/1928Fشده ) م اس ه Fیافته است. بر اساس مقدار 

ی نظارت و راهنمایی  گانه های سه های آموزشی در حیطه کرد سرگروه یابی معلمان از عملبین ارز

 ومود دارد.  2221/2آموزشی در سطح 

 

سازی  های آموزشی در ابعاد بهکرد نظارتی سرگروه مقایسه ارزیابی معلمان از عمل: 6جدو  

 سازی برنامه درسی سازی آموزشی، به معلمان، به

 میانگین تعداد ی نظارت حیطه
ان رای 

 استاندارد
 F مقدار

درمه 

 آزادی

سطح 

 داریامعن

 12/8 95/2 813 آموزشیسازی  به
92/1928 

 

9 

 و

811 

 12/8 91/2 813 معلمانسازی  به 2221/2

 32/1 22/2 813 سازی برنامه درسی به

 P ≤ 0/05 

 

کررد   ارزیرابی معلمران از عمرل   ( نشران داد کره برین    3نتایج آزمون تعقی ی بونفرونی )مدول 

سرازی   هرای بره   سازی برنامه درسی برا ارزیرابی آنران در حیطره     ی به های آموزشی در حیطه سرگروه

ومود دارد، در حا ی که بین ارزیابی  2221/2سازی معلمان تفاوت معناداری در سطح  آموزشی و به

ناداری ومرود نردارد. ایرن بردان     سازی آموزشی تفاوت مع سازی معلمان و به های به معلمان از حیطه

سازی برنامه درسی ورود چنردانی نداشرته و بره آن     ی به های آموزشی به حیطه معناست که سرگروه

 اند. نررداخته

 
 . نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی3جدو  

 سازی برنامه درسی به معلمانسازی  به آموزشیسازی  به ی نظارت حیطه

   1 آموزشیسازی  به

  1 - معلمانسازی  به

 2221/2p< 2221/2p< 1 ی درسی سازی برنامه به

 

 گیری بتث و نتیجه

ای مام، از خدمات ارا ه شده و فرآیندهای مورد استفاده بررای   نظارت و راهنمایی آموزشی مجموعه
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ای آنان است، به توری که مومب حمرول بهترر اهردای     کمک به معلمان مهت تسهیل رشد حرفه

(. اگر چه ممکن است اهدای هر منطقه آموزشی 32: 1222، 1گردد )گ  ورن میآموزشی و پرورشی 

کرد معلرم و در نهایرت ارتقرای     متفاوت باشد؛  یکن، هدی مشترک همه ناظران آموزشی به ود عمل

(. این هردی  9221، زپیدا، 9221آموزان است )گلیکمن و همکاران،  سطح و کیفیت یادگیری دانش

هرای آموزشری(    های انجام شده توسط ناظران آموزشی )در ایران، سررگروه  از تریت مجموعه فعا یت

 گردد.   در مریان نظارت و راهنمایی آموزشی م قت می

های آموزشی توسط خود آنان و نیز معلمان ت ت نظرارت   کرد سرگروه در پژوهش حاضر عمل

هرای آموزشری    های پژوهش حکایت از آن دارد که سرگروه آنان مورد ارزیابی قرار گرفته است. یافته

انرد. در   کرد نظارتی خود را باالتر از متوسط یعنی در سطح مطلوبی ارزیابی نمروده  به تور کلی، عمل

واق،، آنان معتقدند که در مجمو ، وظایف نظارت و راهنمایی آموزشی خود در ق ال معلمران را کره   

باشد، در حد مطلرو  انجرام    ی درسی می سازی برنامه سازی آموزشی و به سازی معلمان، به شامل به

ای تعجرب  اند، م کرد نظارتی خود را مطلو  قلمداد نموده های آموزشی عمل که سرگروه ایناند.  داده

هرای نظرارتی در ق رال     ندارد، چرا که آنان با تومه به شرا وظایف و تشخیص خود به انجام فعا یت

های آنان در راستای نیازهای آموزشی معلمان و در مهت  پردازند، و ی این که آیا فعا یت معلمان می

یگرری اسرت. در   کرد آنان در فرآیند یاددهی و یادگیری است یا خیرر، موضرو  د   ارتقای سطح عمل

واق، شواهد مومود حاکی از آن است که در سیستم کنونی آموزش و پرورش کشرور، بره نظرارت و    

شود که عمردتار هرم ماهیرت کنتر ری دارد.      راهنمایی آموزشی بیشتر با رویکردی اداری نگریسته می

خوبی به انجام  های آموزشی عقیده دارند که وظایف نظارتی خود را به بنابراین، در حا ی که سرگروه

(، 1835هرای پژوهشری م مردیان )     اند، معلمان نظری خ ی آن را دارند. این یافته با یافتره  رسانده

( نیرز در  1235) تروایجری  الباشرد. بره عر وه،     سرو مری   ( هم1222( و پترسون )1232ع دا ج ار )

کررد   در عمرل  پژوهش خود به این نتیجه رسید که ناظران آموزشی در عربسرتان سرعودی، خرود را   

ای و وامد شرایط الزم دانسته، معتقدند که ناکارآمدی و کم برازدهی   های آن، حرفه نظارتی و مهارت

 هاست.  ها ن وده و خارج از کنترل آن نظارت و راهنمایی آموزشی مرت ط با آن

کررد نظرارت و    هرای آموزشری از ابعراد مختلرف عمرل      هنگامی که به بررسی ارزیابی سررگروه 

کررد نظرارتی خرود را در     هرا عمرل   گرردد کره آن    می ی آموزشی خود پرداخته شود، مشخص راهنمای

سازی آموزشی شامل کمک به معلمان در تراحی آمروزش، ارا ره آمروزش،     تمامی ابعاد مربوط به به

سازی معلمران شرامل انجرام کارهرای      اداره ک س درس، ارزشیابی از آموزش، و دو بعد مربوط به به

کره    اند، در حرا ی  های انفرادی، باالتر از متوسط و در حد مطلو  ارزیابی نموده  ه کمکگروهی و ارا

سازی برنامه درسی شامل کمک به معلمان در تراحی و امرای برنامره درسری؛    در ابعاد مربوط به به

 

1- Glatthorn 
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ک بره  سازی معلمان شامل ارزیابی از خود و کم ی درسی و دو بعد از ابعاد مرت ط با به ارزیابی برنامه

کرد نظارتی خود را در سطح متوسط ارزیابی  های آموزش ضمن خدمت، عمل معلمان از تریت برنامه

های آموزشی خود نیز برر ایرن باورنرد کره در دو بعرد       دهد که سرگروه اند. این یافته نشان می نموده

کردی در حرد   ی درسی عمل سازی برنامه سازی معلمان و تمامی ابعاد مرت ط با حیطه به مرت ط با به

ریزی درسی در  توان چنین گفت که با تومه به نظام متمرکز برنامه می اند. در این باره  متوسط داشته

ی درسری    ی برنامره  ریرزی و تهیره   های آموزشی عم ر نقش چندانی در فرآیند برنامره  کشور، سرگروه

درسری در سرطح خررد     ی  چنین در کشور ما نظام مشخمی برای ارزیرابی برنامره   مدارس ندارند. هم

توسط مجریان نیز ومود ندارد و تقری ار تمامی تممیمات در این باره در سرطح کر ن و بره صرورت     

ها امکان و توانایی ورود و احیانرار   های آموزشی در این حوزه گردد. بنابراین، سرگروه متمرکز اتخاذ می

اد شده، عم ر معلمان نیز در این زمینره،  کمک چندانی به معلمان را ندارند. ع وه بر اینکه به د یل ی

هرا   های آموزشی را مایرل بره عمرل در ایرن حروزه      دهند که سرگروه ع قه خاصی از خود نشان نمی

 نمایند.  

چه که از شواهد امر در قلمرو  ی کمک به معلمان مهت خودارزیابی نیز، متأسفانه آن در زمینه

دهنرد و از ورود   چنردانی بره ایرن امرر نشران نمری      آید این است که معلمران تمایرل    پژوهش بر می

کنند و این حروزه را قلمررو شخمری خرود      های آموزشی به این حوزه استق ال چندانی نمی سرگروه

های آموزشی هم به فعا یت در این بعرد نظرارتی    رسد سرگروه نمایند. بنابراین، به نظر می قلمداد می

هرای آموزشری    خردمت نیرز متأسرفانه تعرداد دوره     های ضرمن  کمتر ع قمند باشند. در بعد آموزش

های ضمن خدمت کراهش یافتره اسرت. برا تومره بره اظهرارات         تخممی مورد نیاز معلمان در دوره

ای و ک سی و گاهی ارا ه  های آموزش قلمرو پژوهش، آنان اغلب در قا ب بازدیدهای مدرسه سرگروه

های ارت اتی متنرو  و مدیردی از ق یرل     وهباشند و شی فیلم و بروشور در صدد کمک به معلمان می

رود که موارد یاد شده در کنار سرایر عوامرل،    ارت اتات آن ین در این رابطه ومود ندارد. احتمال می

ترر از ابعراد دیگرر     های آموزشی در سطح متوسط و پایین منجر به ارزیابی این ابعاد از سوی سرگروه

 گردیده است.

توسرط   هرای آموزشری   کرد نظارت و راهنمایی سررگروه  یابی عملهای پژوهش در با  ارز یافته

معلمان ت ت نظارت و راهنمایی آنان نشان داد که معلمران در مجمرو  و نیرز در هرر یرک از ابعراد       

تر از متوسط و در حد  های آموزشی مربوته را پایین گانه خدمات نظارتی، عملکرد نظارتی سرگروه ده

هرای   هرای آموزشری در حیطره    در واق،، آنان بر این باورنرد کره سررگروه   اند.  نامطلو  ارزیابی نموده

کررد پرایینی    سرازی آموزشری( عمرل    سازی برنامه درسی و به سازی معلمان، به ی نظارتی )به گانه سه

ی نظارت و راهنمایی آموزشی باید گفت که معلمران هردی اصرلی کرار نراظران       در زمینهاند.  داشته

ها نس ت بره آن، در   گیرد و واکنش آن ها انجام می رامون آنچه که برای آنهستند. دیدگاه معلمان پی
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(. 9229های نظارتی موفت بسیار مهرم اسرت )سررمیووانی و اسرتارات،      ریزی و امرای فعا یت برنامه

تواند به به ود روابرط برین آنران و     های آموزشی می ه بنابراین، رضایت آنان از خدمات نظارتی سرگرو

هرا را در   ردیده و آنان را به عنوان راهنما و نه بازرس پذیرفتره، همچنرین نیرز سررگروه    ها گ سرگروه

سرازی معلمران،    ریزی و ارا ه خدمات بیشتر و بهتر یاری نماید که نتیجه نهایی آن رشرد و بره   برنامه

یافتره پرژوهش در ایرن زمینره     درسی خواهد برود. برا ایرن حرال،      سازی برنامه  سازی آموزش و به به

که معلمان از خدمات نظارت و راهنمرایی آموزشری کره در حرال     تواند نمایانگر این موضو  باشد  می

گردد، چندان راضری نیسرتند. ایرن     ها ارا ه می های آموزشی در مدارس به آن حاضر از سوی سرگروه

 1223؛ کر رک،  1231، 1 ؛ تیلور1221مقیدی،  گران )ال گیری با نتیجه گیری سایر پژوهش نتیجه

   باشد. سو می ... ( سازگار و هم و

توان چنین گفت که گام اول در نظرارت و راهنمرایی مرث ر، شناسرایی      در ت یین این یافته می

ی  هرای آموزشری، تهیره    های نیازمند کمک است که ت ت شواهد مومود و اذعان خود سرگروه حوزه

ین سال است که به ترول  فرمی مهت نظرخواهی از معلمان مهت تعیین نیازهای نظارتی آنان چند

انجامیده و هنوز در اختیار معلمان قرار نگرفته است و اقدامات و خدمات ارا ه شده به معلمان بردون  

ی نظارت و راهنمرایی آموزشری از    هاست که حوزه گیرد. به ع وه، سال نیازسنجی از آنان صورت می

هرای آموزشری( رنرج     ممله سررگروه  روابط غیردوستانه و متز زل بین معلمان و ناظران آموزشی )از

( نیرز بره آن اشراره    9222(، سرا یوان و گلنرز )  1222) 8(، پول1232) 9ای که بلوم رگ برد. نکته می

ها را نه به عنوان راهنمایان آموزشری، بلکره بره عنروان ارزیابران       اند. معلمان هنوز هم سرگروه نموده

ی آنان را نه در راستای کمک بره معلرم، بلکره در    ها رو، اکثر فعا یت پندارند. از این آموزشی خود می

دانند و بردیهی اسرت کره برا چنرین براور و        گیری از خود می مهت نمایان ساختن نقاط ضعف و مچ

ایرن  های آموزشی از سوی معلمان در سطح پایینی برآورد خواهرد شرد.    کرد سرگروه احساسی عمل

(، نرادری  1231(، هیلرو ) 1232 ردا ج ار ) (، ع1815(، ع اسری ) 1811های احمردی )  یافته با یافته

 باشد.   سو می ( هم1222( و پترسون )1831)

کرد نظارتی خود و ابعاد آن برا ارزیرابی    های آموزشی از عملنتایج مقایسه خودارزیابی سرگروه

-ها نشان داد که بین خودارزیابی سررگروه  صورت گرفته توسط معلمان ت ت نظارت و راهنمایی آن

کرد کلی و هرم در تمرامی    با ارزیابی صورت گرفته از آنان توسط معلمان، هم در عملهای آموزشی 

گانه نظارت و راهنمایی آموزشی تفاوتی معنادار ومود  های سه ی حیطه ی پوشش دهنده گانه ابعاد ده

کرد نظارتی خرود   های آموزشی عمل گانه، سرگروه کرد کلی و هم در تمامی ابعاد ده دارد. هم در عمل

هرای صرورت    با نگاهی بره پرژوهش  اند.  ا باالتر از ارزیابی صورت گرفته توسط معلمان، برآورد نمودهر

شران از   هرا، نراظران آموزشری اداراک    در اکثرر پرژوهش  گرردد کره    گرفته در این زمینه مشخص می

 

1- Taylor       2- Blumberg      3- Pool 
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 هرا را براالتر از   کردشان در انجرام ایرن فعا یرت    های نظارتی صورت گرفته توسط خود و عمل فعا یت

(، 9221های ع ردا کریم )  اند. بنابراین، یافته ادراک و نظر معلمان در این باره برآورد و گزارش نموده

(، در 1223های ک رک ) و بخشی از یافته( 1222)(، پترسون 1231(، مارکو یت )1221مقیدی ) ال

 باشند.   ی این پژوهش و مثید آن می راستای یافته

های آموزشی معتقدند  ه که سرگروترین حا ت، شاید این یافته بدان معنی باشد  بینانه در خوش

کننرد، انجرام    های نظارتی را بیشتر و بهتر از آنچه که معلمان در مورد آنان فکر می ها فعا یت که آن

بره معلمران،   های آموزشی نسر ت   ه دهند. یا شاید نمایانگر این نکته باشد که به تور کلی سرگرو می

هرای   توان مواردی از ق یل راه ررد  کنند! احتماالر می تر قلمداد می نظارت و راهنمایی آموزشی را مهم

های آموزشی در ارت اط با معلمان؛ م هم بودن اهدای نظرارت و راهنمرایی    ارت اتی غیرمث ر سرگروه

ها  ها، نقش ، اصول، روشهای آموزشی با م انی آموزشی و عدم آشنایی دقیت معلمان و حتی سرگروه

های نظارتی؛ برداشت  و وظایف نظارت آموزشی؛ فقدان مشارکت معلمان در تراحی و امرای فعا یت

های آموزشی از نظارت و راهنمایی آموزشی را نیز از ممله دالیرل تفراوت    متفاوت معلمان و سرگروه

 در نتایج ارزیابی دو گروه برشمرد. 

هرا را   کررد سررگروه   حاکی از آن بود که معلمران، براالترین عمرل   های پژوهش  در نهایت، یافته

تررین   کره پرایین   داننرد، در حرا ی   سازی معلمران مری   سازی آموزش و سرس به ی به مربوط به حیطه

کررد   که میانگین عمل اند، به ن وی ی درسی اع م نموده سازی برنامه ی به کرد آنان را در حیطه عمل

ترر از میرانگین دو    سازی برنامه درسی به شرکل معنراداری پرایین    ه بههای آموزشی در حیط ه سرگرو

سرازی برنامره    های آموزشی در حیطه بره  کرد سرگروه باشد. در واق، میانگین عمل ی دیگر می حیطه

سرازی آموزشری(    سازی معلمران و بره   ها در دو حیطه دیگر )به کرد آن درسی، از نمف میانگین عمل

ریزی درسی کشور عم ر قردرت مرانور    که اشاره شد، نظام متمرکز برنامه گونه کمتر بوده است. همان

ی درسی را به حداقل رسانده است، چرا که آنان نه تنهرا در   ی برنامه های آموزشی در حیطه سرگروه

هرای   های درسی نفوذ و اختیاری ندارند، بلکه به د یل کم رود دانرش و آگراهی    زمینه تراحی برنامه

سازی آن را نیز ندارند. با تومه بره تغییررات    ی به درسی، عم ر، توان ورود به حوزه ی  مرت ط با برنامه

ی ابتردایی )بره عنروان مثرال تغییرر شریوه        صورت گرفته در برنامه درسی مدارس به ویرژه در دوره 

رسد که معلمان نیاز به راهنمایی و کمرک بیشرتری در ایرن     ارزشیابی از کمی به کیفی(، به نظر می

ها توق، خدمات بیشرتری از سروی    ه داشته باشند. بنابراین در این حیطه نس ت به سایر حیطهحیط

کررد   ها معتقدنرد کره در ایرن زمینره عمرل      ها را دارند و این در حا ی است که خود سرگروه سرگروه

 اند.  مطلوبی نداشته

ای و پیشررفت  با تومه به مایگاه واالی تعلیم و تربیت و ضرورت ا ربخشی آن در تضرمین بقر  

چنین نیاز به ومود معلّمان توانمند برای ایفای نقرش احسرن در ایرن مایگراه واال، مرا       مامعه، و هم
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دارد مسئوالن آموزش و پرورش کشور از نیازهای نظارت و راهنمایی آموزشی معلّمران آگراه بروده و    

هرا و کارآمدسرازی معلّمران     های الزم را مهت رف، آن ریزی متناسب با این نیازها و میزان آن، برنامه

گردد، صورت دهند. ضروری اسرت کره برا تومره بره       آموزان می که منجر به افزایش یادگیری دانش

به تومه با  ها به تور مستمر صورت پذیرد. ی تعلیم و تربیت، این نیازسنجی تغییرات سری، در حوزه

تواننرد اهردای مرورد     نمی و سط ی های مقطعی مستمر است و نظارتآموزشی، امری  اینکه نظارت

در گستره مفهرومی  فرآیند نظارت و راهنمایی  ضرورت داردنظر آموزش و پرورش را برآورده سازند، 

در منرد(   دار و روش نگرر، هردی   منرد )کرل   و قلمرو علمی خود و به عنوان امری مستمر و ا  ته نظرام 

هرای آموزشری بره عنروان      هکرد سررگرو  بدیهی است، ارزیابی مستمر عمل مدارس توسعه داده شود.

های نظارت و راهنمایی آموزشی نیز همگام برا بررسری نیازهرای راهنمرایی      عام ن و مجریان برنامه

 آموزشی معلمان حا ز اهمیت و ضروری است. 

های آموزشی و نیز نظر  کرد نظارتی سرگروه با تومه به دیدگاه نامطلو  معلمان نس ت به عمل

 دود بودن امر نظارت و راهنمایی آنان به بازدیدهای رسمی کره منرتج   به مشکل کم ود ناظران و م

مندی کافی و وافی معلمران از خردمات نظرارت و راهنمرایی آموزشری گردیرده اسرت،         به عدم بهره

هرای آموزشری و    رسد تا سررگروه  های ارت اتی متنو  در این زمینه الزم به نظر می استفاده از شیوه

ها ضمن آگراهی از نیازهرای معلمران،     ان ارت اط بیشتری یافته و سرگروهها امک معلمان ت ت امر آن

هرای آموزشری،    اندازی سایت یرا وبر گ سررگروه    خدمات بیشتر و بهتری را به آنان ارا ه نمایند. راه

به ع وه، برا  گردد.  های آموزشی پیشنهاد می های علمی متشکل از معلمان و سرگروه تشکیل انجمن

های نظارتی آنران   های آموزشی، فرصت بیشتری برای فعا یت ای اداری سرگروهکم کردن حجم کاره

ی درسری در مهرت خردمت بره      سازی برنامره  سازی آموزشی و به سازی معلمان، به های به در حیطه

ای خرود از تریرت    سرازی و توسرعه حرفره    های آموزشی بره بره   معلمان فراهم گردد. تشویت سرگروه

هرای   ، ات عاتی و وارد نمودن آنان در حوزه پژوهشی مرت ط با فعا یرت دسترسی آسان آنان به مناب

 نماید. ای در موفقیت فرآیند نظارت و راهنمایی آموزشی ایفا می نظارتی نقش عمده

در نهایت، فراتر از نتایج این پژوهش و با تومه بره شرواهد مومرود در قلمررو پرژوهش و نیرز       

رسرد بسریاری از اخت فرات و     ها، به نظر مری  نظارت آن های آموزشی و معلمان ت ت نظرات سرگروه

ی نظرارت و راهنمرایی آموزشری نشرأت      های آموزشی در حروزه  عدم توافقات بین معلمان و سرگروه

گرفته از مواردی از ق یل عدم ارت اط مناسب بین سرگروه و معلم، روشرن ن رودن اهردای نظرارتی،     

ها و فنون نوین نظارت و  درکاران از مفهوم، کاربرد، روشان ها، معلمان و سایر دست آگاهی سرگروه کم

کرد اداری نس ت به مقو ه نظارت و راهنمایی آموزشی، عدم مشارکت  راهنمایی آموزشی، اتخاذ روی

هرای نظرارتی و ...، باشرد. بنرابراین الزم اسرت کره در        معلمان در فرآیند تراحی و امررای فعا یرت  

 م اندیشیده شود.  خمو  این موارد نیز تمهیدات الز
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