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چكيده
محور در مدارس-معلم ينظارت آموزش يالگوها ياز اجرا يراهبران آموزشتجربه  يواكاوپژوهش حاضر باهدف 

مشاركت كنندگان. ژوهش به شيوه كيفي و با رويكرد مبتني بر نظريه داده بنياد انجام شداين پ. يي انجام گرفتابتدا
گيري هدفمند تا رسيدن به نقطه اشباع بالقوه شامل راهبران آموزشي استان آذربايجان غربي بود كه با روش نمونه

و رعتباامحاسبه . آوري گرديد عجم مندها با استفاده از يك پروتكل مصاحبه نيمه ساخت داده. نظري انتخاب شدند
انجام هشوپژدر  كننده شركت رـغي نخبرگا ورمرو  كنندگان مشاركت بينيزبااز دو روش  ها با استفاده داده ييروا

هاي يافته .شدند سيربرنظري  كدگذاريي  شيوه با و استقرايي شكل به پياده سازي از پس ها داده. گرفت
مبتني نظارت) 2 محيط نظارتي رابطه مدار و اعتماد محور )1 مقولهاهبران در چهار آمده از واكاوي تجربه ر دست به
هاي تجربه راهبران خودتاملي و همچنين چالش بر مبتني نظارت) 4كارانديشي  بر مبتني نظارت) 3تدريس  بهبود بر

محيط شناسي جامعه )3ان معلم تدريس دانش و مهارت ضعف) 2راهبران  و معلمان متفاوت ديد افق) 1در پنج مقوله 
واكاوي تجربه. بندي شد درسي دسته ريزي برنامه مهارت و دانش فقدان) 5چندجانبه  ارزيابي و قضاوت) 4نظارت 

راهبران آموزشي راهبران آموزشي از اجراي الگوي نظارت و راهنمايي كالس درس محور نشان داد كه در اين الگو،
توان از تجارب مي براين اساس. ات مختلفي نيز بر آنها داشته باشندتأثيررند و قادرند پذي مي تأثيراز ارتباط با معلمان 

.آنان جهت حل مسائل و مشكالت معلمان و خود راهبران آموزشي بهره گرفت

، مدارس ابتداييمحور-معلم ينظارت آموزش ويالگي، تجربه راهبران آموزش :هاي كليدي واژه
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Abstract 
The purpose of this study was to investigate educational leaders' experience in
implementing teacher-centered educational monitoring models in elementary 
schools. This research was carried out in a qualitative way and based on the 
foundational data theory approach. Potential research participants consisted of 
educational leaders of West Azarbaijan Province who were selected by targeted 
sampling method to reach saturation point. The data were collected using the 
semi-structured interviews protocol. Calculation of reliability and validity of the 
data was done using two methods of reviewing the participants and reviewing 
non-participating experts in the research. Data were analyzed inductively, by 
theoretical coding method. Findings from of examining the experience of the 
leaders were classified in four themes: 1) Relational and Trust-oriented regulatory 
environment, 2) Supervision-based on teaching improvement, 3) Supervision-
based on deliberation, 4) self reflection and also the Challenges of Leadership 
Experience in nine themes: 1) The different horizons of teachers and leaders, 2) 
Weakness of Teaching Teaching Knowledge, 3) Sociology of environmental 
Supervision, 4) Multilateral judgment and evaluation, 5) Lack of knowledge and 
skill in curriculum planning. In the classroom-based supervision model, will be 
centered- classroom and teacher.Examining the experiences of educational 
leaders showed that these people are affected by communication with theachers 
and are able to influence them differently. Accordingly, their experiences can be 
used to solve the problems of teachers.

Keyword: Experience Educational Leaders, teacher-centered supervision model, 
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مقدمه
وضع در اما است، ها آن تخصصي و يا حرفه نقش راهبران آموزشي نقش نيتر مهم نكهيباوجودا
درآمده سازماني -اداري نقش صورت به متأسفانه ها غالب آن نقش و فعاليت بيشترين كنوني،
راهبران غالب نقش آن، در كه است آموزشي راهنمايي امر در شيوة سنتي ميراث مسئله اين .است

گرايانه مداخله نقش آموزشي راهبران نقش كه يا گونه بهاست،  فتيشو ت بازرسي نقش آموزشي،
موجب بدبينانه ديد و منفي نگرش اين جهيدرنت. شود يم تلقي معلمان كار در ايجاد مزاحمت و
تا ضروري است ،رو نيازا. نباشند برخوردار الزم اثربخشي و راييكا از آموزشي راهبران كه شود يم

رفع عوامل و ايجاد علل پي در تربيت و تعليم اندركاران دست و شود يشناس بيآس مسئله اين
.]2[شود بازسازي آموزشي راهبران نقش اصلي جايگاه تا برآيند آن نواقص
آموزشى سنتي مديران وظايف از آموزشى راهنمايى و نظارت نكهيباا متأسفانه، ما، مدارس در
بيشتر در. كنند ينم نكرده و تالشى وظيفه اين اجراى براى گوناگون علل به آنان ،شود يم تلقى

عادى كارى وظيفه اين آموزشى است، راهنمايان عهده بر آموزشى راهنمايى و نظارت كه مدارسى
،جهيدرنت. ندارد چندانى تأثير آموزشى معلمان وضع اصالح روند در كه شود يم تلقى ادارى و

در آموزشى راهبران و است مانده يقباالينحل  همچنان معلمان آموزشى مشكالت و مسائل
و معلمان مشكالت و مسائل به پاسخگويى توانايى ي كنونىها روش با و فعلى يها چهارچوب

.ندارند را آنان نيازهاى رفع
از و ي ندارندا عالقه آموزشى راهنمايى و نظارت نقش ايفاى به مدارس مديران ،طرف كياز
ايجاد مداخله يا نوعى را مديرانشان لهيوس به نمايىراه و نظارت معلمان، اكثر ديگر، طرف

به نيازى كه كنند يمتصور  يا ،اند مناكيب كار اين از اصوالً و كنند يم تلقى خود كار در مزاحمت
ذهن در يكديگر نقش مثبتى از تصور معلمان و مديران گاه چيه جهيدرنت ندارند؛ خود كار اصالح
نزديكى همكارى و معلمان ارتباط آموزشى مشكالت و مسائل عرف باهدف بتوانند تا اند نداشته
و تغيير كه شود يم تلقى در مدارس عادى فرايندى يادگيري، و آموزش عناصر. باشند داشته باهم

راهنمايى و نظارت نقش اهميت به عدم توجه. ندارد ضرورت آن در نوآورى ايجاد و آن اصالح
سنتى الگوهاى كه است شده موجب جيتدر بهمدارس  در ون يها روش و ها شهياند طرح و آموزشى

اينكه سرانجام و باشد ما مدارس در مسلط و سياق جارى و سبك همچنان آموزشى مؤثر غير و
قرار تجربه و آزمايش مورد نوآورى و نوگرايى، آموزشى، نوانديشى، تر مطلوب نتايج كسب براى
.]23[نگيرد
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راهنماي آموزشي در مدرسه عنوان بهد كه بايد افرادي معتقدن وپرورش آموزش نظران صاحب
ي تدريس، آموزش و مديريت كالس كمكها نهيزمدر  دار مشكلحضور داشته باشند تا به معلمان 

ي آموزش ضمن خدمت وها دورهامروز، هدايت معلمان با شركت در  هرچند. و ياري نمايند
مدارس بازهمديگري مدنظر است؛ ولي  حل راه عنوان به، مدت كوتاهي ها آموزششدن از  مند بهره
ادعا كرد يكي توان يمبنابراين . نخواهند بود ازين يباز خدمات نظارت و راهنمايي آموزشي  گاه چيه

ي معلمان از نظام نظارت ومند بهرهدر اثربخشي آموزش و تدريس  گذارتأثيرعوامل  نيتر مهماز 
.]28[يي آموزشي استراهنما

فعاليت را كه عمدتاً براي اصالح هرگونه، )1395به نقل از نيكنامي، (1پسماركس و استو
.]23[كنند يمدر حوزه نظارت و راهنمايي آموزشي تلقي  رديگ يمآموزش در كالس درس صورت 

يها دورهدر نظارت آموزشي ايجاد اطمينان و جو عاطفي، برقراري روابط انساني، گذراندن 
يا حرفهاز بازخوردهاي معلم راهنما، تسهيل رشد  وپرورش آموزش ي مسئوالنريگ بهرهآموزشي، 

يها وهيشمعلمان، فراهم آوردن امكانات و تجهيزات آموزشي، تصريح مقررات مدرسه و الگوها و 
بهبود كيفيت آموزشي ساز نهيزمتدريس، حركت به سمت خود نظارتي بسيار ضروري بوده و 

.]22[است
ي نظارتها مدل )1992، 2ورنالثگ(اداري: ي متعددي چونها لمدنظارت و راهنمايي داراي 

گليكمن،(حمايتي  -؛ غيررسمي)4،1969گلدهامر(باليني ) 3،1990گبهارد(ميرمستقيغمستقيم و 
،7برنارد(شناختي ،)6،2003هاينس، كري و مالتن(ي ستينيفم، )5،2004گوردن و روزگوردن

.]10،8،14،12،16،3،29[است) 1981، 8استلتنبرگ( دهيتن درهمي ا توسعه، )1979
الگوي نظارت معلم محور مبتني بر الگوي باليني، مطالعه رفتار معلم در كالس درس با روشي

يي استها تيفعالمجموعه  رندهيدربرگبا مشاركت و احترام متقابل است و  توأمو در جوي  مند نظام
تمامي. ]19[در حين خدمت است ي معلم قبل و ياا حرفهكه منجر به اصالح آموزش و رشد 

1. Marks & Stopes
2. Glatthorn
3. Gebhard
4. Goldhammer
5. Glickman, Gordon & ross- Gordon
6. Haynes, Corey, & Moulton
7. Bernard
8. Stoltenberg
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ي كنفرانس پيش از مشاهده، كنفرانسا مرحلهي فرايند مشاهده داراي يك چرخه سه ها مدل
در اين الگو، رفتارهاي نظارت و راهنمايي. پس از مشاهده است نظر تبادلمشاهده و كنفرانس 

راهبراگر : دستوريروش كنترل . 1: از اند عبارتآموزشي در مطالعه و مشاهده كالس معلمان 
يي را برايش وضع نمايد، و بهها هدفي تحليل خود از مشاهده كالسي را به معلم ارائه كند، آموزش

و اقداماتي را انجام دهد از روش يا رفتارهاي كنترل دستوري استفاده ها تيفعالاو بگويد كه بايد 
آموزشي در زمينه مشكل معلماتخاذ چنين روشي ناشي از اين اعتقاد است كه راهبر . كرده است

و اقداماتي را براي اصالح ها تيفعالكه چه  داند يمدانش و تخصص بيشتري دارد و بهتر از معلم 
روش) 2. رديگ يمفرايند تدريس بايد اتخاذ گردد؛ بنابراين اوست كه تصميمات نهايي را براي معلم 

يا شقوق ها حل راهالعاتي است و در اين روش، راهبر آموزشي يك منبع اط: اطالعاتي دستوري
.يكي را انتخاب نمايند ها حل راهتا بتوانند از ميان  كند يممختلف علمي را به  معلمان پيشنهاد 

و كند يمراهبر در فرايند مشاهداتش از عملكرد كالسي، هدف يا اهدافي را براي معلم تعيين 
دارد تأثيرزياد در نيل به اين اهداف  مالاحت به كند يميي كه تصور ها تيفعالسپس او را در جهت 

راهبر: يمساع كيتشرروش مبتني بر همكاري مشترك يا ) 3. كند يمبرانگيخته، فعال و هدايت 
و كند يممشترك و با همكاري متقابل با معلم حل  طور بهي راه ا مسئلهآموزشي در اين روش، 

يا مشكل بيان كند و مسئلهورد آن تا ادراكات و نظرهايش را در م كند يممعلم را تشويق 
به مبادله كه يطور به، كند يمصريح و روشن عقايد خودش را نيز بيان  طور بهصادقانه و  حال نيدرع

در اين روش، فرض بر اين است كه خود: يردستوريغروش ) 4. و آشكار نظرها بينجامد صادقانه
مستقل طور بهبايد در كارش انجام گيرد و  يا يآموزشكه چه تغييرات  داند يممعلم به بهترين وجه 

طور بهدر اين نوع نظارت و راهنمايي معلم . ها را دارد توانايي فكر كردن و عمل كردن در مورد آن
كمك كردن به معلم در فرايند تفكر صرفاًو نقش راهبر آموزشي  كند يمي ريگ ميتصممستقل 

.]23[هاست آنم دادن و عملياتي است كه درصدد انجا ها تيفعالدرباره 
، در پژوهشي تحت عنوان اجرا و ارزيابي مدل)2014( 1بولونوز، گورسوي، كيسنر و گوكتاالي

نظارت باليني بر آموزش معلم در تركيه نشان دادند كه گروه آزمايش كه تحت نظارت و راهنمايي
داده بودند عملكرد بهتري باليني بودند در مقايسه با گروه كنترل كه با روش سنتي كار خود را ادامه

.]5[داشتند و گروه آزمايش نمرات تدريس باالتري داشتند

1. Bulunuz, Gursoy, Kesner & Goktalay
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وپرورش آموزشيي خارجي هستند كه با وضعيت بومي ها مدلي موجود نظارت و راهنمايي ها مدل
ي بومي سازگاري ندارند، بنابراين، الزم استها مسئلهي عملي و ها تيموقعكشور ما يا حتي با 

با محيط كه نياقرار گيرند و  براي  موردمطالعهها  و كاربست صحيح اجراي آن جهت استفاده
دقيق طور به الگوهادر ايران همخواني پيدا كنند بايد تجارب راهبران از اين  وپرورش آموزش

كه تاكنون مدل معلم دهد يمي پژوهشگر نشان ا كتابخانهلذا مطالعات . مطالعه و ارزيابي شود
ي ارزيابي واقعي مطالعهها تيموقعابي قرار نگرفته و رويكردهاي چهارگانه آن در محور مورد ارزي

لذا با توجه به اهميت موضوع نقش نظارت و راهنمايي در سند تحول بنيادين. اند نشده
آموزشي معلم محور نظارت يها مدلي در راستاي ا مطالعهكه  اندينما يمضروري  وپرورش آموزش

ضر درصدد است تجارب راهبران آموزشي از اجراي الگوي نظارت معلمپژوهش حا. صورت گيرد
پاسخ دهد كه راهبراني كه با رويكرد نظارت معلم سؤالمحور را مورد تحليل قرار داده و به اين 

و مشكالتي ها چالشو چه .  ي از روش نظارت معلم محور دارندا تجربهچه  اند كاركردهمحور 
؟ لذاشود يمگزارش  معلم محور يينظارت و راهنما يالگوها راياج ازتوسط راهبران آموزشي 
الگوي نظارت معلم محور تر قيدقبراي اجراي  شده يگردآوري ها تجربهمدلي مفهومي بر اساس 

.شود يمو اعتباريابي  ارائه

پژوهش روش
ه راهبرانتجرب 1گراندد تئوري شاز رو دهتفاـسا با كه دبو كيفي يها پژوهش عنواز  حاضر هشوپژ

اجرا شيوه سه به معموالً بنياد داده نظريه روش .گرديد ئهارامفهومي  مدلو  سيربر آموزشي
سيستماتيك از روش تحقيق در اين. سازاگرا شيوه و نوخاسته شيوه سيستماتيك، شيوه: شود مي
.است شده استفاده داده ها تحليل و تجزيه براي شود مي داده نسبت2كوربين و استراوس به كه

كدگذاري و4محوري كدگذاري،3كدگذاري باز اصلي مرحله سه داراي سيستماتيك خود روش
در پژوهش، راهبران آموزشي استان آذربايجان غربي هستند كه كنندگان مشاركت .است5انتخابي

در متن ها آندليل انتخاب اين افراد، قرار داشتن . مشغول بكارند 1396–97در سال تحصيلي 

1. Grounded Theory
2. Strauss & Corbin
3. Open Coding
4. Axial Coding
5. Selective Coding
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كنندگان مشاركت. عميق و باز استفاده شدهاي  مصاحبهبراي گردآوري اطالعات از . ]13[شوند يم
.در تحقيق راهبران آموزشي بودند

برخورداري از تجربه و )در پژوهش مبتني بر چهار مالك الف كنندگان شركت انتخاب
يها منطقهانتخاب از شهرها و ) مصاحبه، ج در فرايند شركت به مندي عالقه) تخصص الزم، ب

هايويژگي. براساس دارا بودن سابقه خدمت در حوزه نظارت و راهنمايي بودانتخاب ) مختلف، د
.است شده ارائه 1در پژوهش در جدول شماره  كنندگان مشاركتجمعيت شناختي 

كنندگان شناختي مشاركت هاي جمعيت ويژگي: 1جدول 
سابقه خدمت  رديف

نظارت
مدرك
سابقه خدمت رديف  شهر و استانتحصيلي

نظارت
مدرك 
شهر و استان  تحصيلي

كارشناسي  8  1
ارشد

پيرانشهر، آذربايجان
اشنويه، آذربايجانكارشناسي  7  15 غربي

غربي
كارشناسي  4  2

ارشد
پيرانشهر، آذربايجان

اشنويه، آذربايجانكارشناسي  5  16 غربي
غربي

دانشجوي  5  3
دكتري

پيرانشهر، آذربايجان
كارشناسي  4  17غربي

ارشد
آذربايجاناشنويه، 
غربي

دانشجوي  6  4
دكتري

پيرانشهر، آذربايجان
كارشناسي  3  18غربي

ارشد
سردشت، آذربايجان

غربي
كارشناسي  9  5

ارشد
پيرانشهر، آذربايجان

كارشناسي  6  19غربي
ارشد

سردشت، آذربايجان
غربي

كارشناسي  5  6
ارشد

پيرانشهر، آذربايجان
آذربايجانسردشت، كارشناسي  7  20 غربي

غربي
كارشناسي  3  7

ارشد
پيرانشهر، آذربايجان

كارشناسي  7  21غربي
ارشد

سردشت، آذربايجان
غربي

نقده، آذربايجان  كارشناسي  4  8
سردشت، آذربايجانكارشناسي  8  22 غربي

غربي
نقده، آذربايجان  كارشناسي  6  9

سردشت، آذربايجانكارشناسي  9  23 غربي
غربي

كارشناسي  8  10
ارشد

نقده، آذربايجان
مهاباد، آذربايجانكارشناسي  5  24 غربي

غربي
كارشناسي  7  11

ارشد
نقده، آذربايجان

كارشناسي  4  25غربي
ارشد

مهاباد، آذربايجان
غربي

نقده، آذربايجان  كارشناسي  5  12
كارشناسي  6  26 غربي

ارشد
مهاباد، آذربايجان

غربي
كارشناسي  4  13

ارشد
نقده، آذربايجان

مهاباد، آذربايجانكارشناسي  5  27 غربي
غربي

اشنويه، آذربايجان  كارشناسي  3  14
مهاباد، آذربايجانكارشناسي  6  28 غربي

غربي
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مدت. ي صورت گرفته با راهبران در دفتر كارشان انجام گرفتها يهماهنگپس از  ها مصاحبه
دقيقه بود كه طي آن پس از معرفي خود و عليت مصاحبه، تعريفي كلي از 90تا  60بين  ها مصاحبه

.الگوهاي نظارتي معلم محور داده شد
كدگذاري در سه مرحله كدگذاري باز،. از روش كدگذاري استفاده شد ها دادهدر تحليل 

ي مناسب بهدر اين پژوهش ابتدا طي كدگذاري باز، كدها. محوري و انتخابي صورت گرفت
در مرحله بعد از طريق. اختصاص يافت و مفاهيم شناسايي شدند ها دادهي مختلف ها بخش

.شناسايي شدند ها مؤلفهها بررسي شد و  و پيوند ميان آن ها مقولهكدگذاري محوري، ابعاد متفاوت 
).2و 3دول شماره ج(در طبقات مشابه قرار گرفتند و به ابعاد كلي ربط داده شدند  ها مؤلفهدر پايان، 

ها دادهو كدگذاري  ليوتحل هيتجز
ي كيفي از طريق سه مرحله كدگذاريها دادهي داده بنياد، تحليل اطالعات و ساز مفهومدر رويكرد 

.شود يمباز، محوري و انتخابي انجام 
و ها يژگيو كشفو  يبند و طبقه مفاهيم يگذار نام تحليلي يندافر ، كدگذاري باززبا اريكدگذ

ي مدام است كه پژوهشگر مفاهيم را از زواياي مختلفي ازا سهيمقاها از طريق انجام دادن  آن دبعاا
تا ديدگاه متفاوتي در خصوص اهميت و جايگاه كند يمي بررسي و تحليل ا وارونهدرون و بيرون يا 
.]30[مفاهيم كسب كند

يكديگر مشابهت دارند، از طريق ، كه اين مفاهيم در چه مواردي باسؤالسپس با بررسي اين 
ي مفاهيم، بررسي و مفاهيم مشابه در يك مقوله قرارها تفاوتو  ها شباهتي، ا سهيمقافرايند 
مقوله از تحليل 5مقوله از تحليل سوال اول و  4ي صورت گرفته ها مصاحبهپس از مطالعه . گرفتند

.دهد يمرا نشان  آمده دست بهي ها طبقهمفاهيم و  2و  3جدول .آمدند به دستسوال دوم 
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اول پژوهش سؤالاز  آمده دست به، كدهاي باز، محوري و انتخابي قول نقل: 2جدول 
كد انتخابي كد محوري فراواني )نشانگرها(كد باز 

نظارتي محيط
و مدار رابطه
محور اعتماد

ارتباط اثربخش 
نظارت نيح

25  
ارتباط در مؤلفهتعداد تكرار 

ها مصاحبهكل 

با همكاران قبل و حين و بعد از نظارت؛ يا حرفهصميمانه و تعامل و ارتباطي 
استفاده از انواع مجراهاي ارتباطي؛ي معلمان؛ ها صحبتگوش دادن فعال به 

يركالميغعالئم كالمي و (ي نمادهاي ارتباطي مناسب در حين ارتباط ريكارگ به
ند، سودمند، پيوسته و ساده؛ استفادههدفم صورت بهاز بازخورد  موقع بهاستفاده  ؛ ..)و

ايجاد حس؛ كنترل احساسات و هيجانات؛ يساز سادهي؛ ررسميغاز شبكه ارتباطات 
اعتماد و روابط حسنه

بر مبتني نظارت
تدريس بهبود

يريگينظارت و پ
 نديمستمر فرا

يريادگيآموزش و 

21  
يبهساز مؤلفهتعداد تكرار 

ها مصاحبهآموزش در كل 

جزء و مشكالت اداري، آموزشي و پرورشي معلمان؛ نظارت بر اجراي جزءبهپيگيري 
هاي پيشنهادي به معلمان؛ بازديد مستمر از كالس گام راهبردها و فعاليت به گام

ارتباط  هاي روش مشاهده؛ معلمان سيتدر هاي تجربه؛ اصالح روش معلمان كم
،يصيتشخ يابيرزشااجراي؛  نحوه ؛ كمك به معلم درآموزان بادانشمعلمان 

ينيو ع يعلم يارهايمع نييكمك به تع؛ معلم از دانش آموزان يانيو پا ينيتكو
مشاهدات صورت گرفته از  يو بررس ليتحلدانش آموزان؛ از عملكرد  يابيارزش

صورت  هاي بررسيو  ليمناسب با توجه به تحل يبازخوردها ارائه؛ كالس معلمان
ياقدامات مناسب جهت بهبود امور آموزش پيشنهاد راهكار و ارائه؛ گرفته از كالس

هاي كالس درس معلمان؛ ؛ حل مسائل و چالشو رفع نقاط ضعف معلمان
باتجربه؛ به معلمان از كالس معلمان موفق و  ديبازد يبرا يبسترساز
گذاري نقاط قوت معلمان؛ شناسايي و ارائه خدمات به دانش آموزان داراي  اشتراك

نيازهاي ويژه
بر مبتني نظارت

كارانديشي
بودن يمشاركت
يراهبر

14  
مؤلفهتعداد تكرار 

در  يبودن راهبر يمشاركت
ها مصاحبهكل 

ي دورهبخش تيفيكي ها طرحهمكاري با معلمان در برگزاري و اجراي 
؛تبادل اطالعات با معلمان؛ ...)درس پژوهي، الگوهاي برتر تدريس و (ابتدايي

؛ گوشها تيفعالند كارها؛ واگذاري اختيار در نحوه انجام تقسيم مسئوليت در فراي
و جلسات مشورتي با معلمان؛ ها نشستبه نقطه نظرات معلمان؛ برگزاري  فرادادن

؛ همفكري و..)فرهنگي، ملي، مذهبي و(ها مناسبتمشاركت فعال در اجراي 
همكاري گروهي با معلمان

بر مبتني نظارت
خودتاملي

از كار يابيزشار
معلمان

22  
يابيارزش  مؤلفهتعداد تكرار 

از عملكرد در كل
ها مصاحبه

كمك به معلمان در ارزشيابي از آموزش؛ كمك به معلمان در ارزشيابي از خود
ي درسي؛ ارزشيابي ازها برنامه؛ كمك به معلمان در ارزيابي از )خودارزيابي(

لمان در كالس داري؛ توجه به يادگيري دانش آموزان؛ ارزشيابي از عملكرد مع
معرفي معلمان فعال و متعهد برايپيشنهادات شغلي و كنش پژوهي معلمان؛ 

دريافت تشويقي
يكدها، )2جدول شماره (ي روايي ها داده ليوتحل هيتجزاول و  سؤال يي بهگو پاسخدر راستاي 

)3ي ريادگيآموزش و  نديمستمر فرا يريگيو پ نظارت) 2 نظارت نيارتباط اثربخش ح) 1محوري 
مدار رابطه نظارتي محيط) 1ي انتخابي كدهاو  ارزشيابي از كار معلمان) 4ي بودن راهبر يمشاركت
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مبتني نظارت) 4 كارانديشي بر مبتني نظارت) 3 تدريس بهبود بر مبتني نظارت) 2 محور اعتماد و
.استخراج گرديد خودتاملي بر

فرايندكدگذاري محوريخروجي نهايي : 1نمودار

  
  

محوريهاي  مؤلفهشود مصاديق مربوط به هر يك از  مي نشان داده 1همچنانكه در نمودار 
شرايط علي، بسترها، راهبردها، شرايط مداخله گر،(مربوط هاي  نظارت كالس درس محور در جعبه

.ارائه شده است) راهبردها و پيامدها
يينظارت و راهنما يالگوها اجراي ازو مشكالتي توسط راهبران آموزشي  ها چالشچه ) 2

؟شود يمگزارش  معلم محور

 شرايط علي
هدايت و راهنمايي؛ كيفيت بخشي به فرايند 
ياددهي يادگيري؛ تسهيل شرايط آموزش و

يادگيري؛ اثربخشي فعاليت ها

زمينه
سطح دانش و مهارت؛ تجربه، تخصص و
تعهد؛ جو و فضاي حاكم بر محيط، ساختار

آموزشي

پيامد
كيفيت بخشي به فرايند ياددهي يادگيري؛

ارتقاي دانش، مهارت و نگرش معلم در برنامه
ريزي درسي، تدريس و ارزشيابي

گرشرايط مداخله
فضاي رواني حاكم بر افراد و محيط، جو فرهنگي،  قوانين و

 مقررات

نظارت كالس 
درس محور

راهبردها
آموزش فرايند مستمر پيگيري و نظارت

نظارت؛ حين اثربخش ويادگيري؛ ارتباط
ي؛ ارزشيابي از كار معلمانبودن راهبر يمشاركت
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آمده از سؤال دست به يو انتخاب يباز، محور يها مؤلفه ،ييروا يها داده:  3جدول 
 دوم پژوهش

انتخابيمحوريفراوانيي بازكدگذار
ر يا فضاي رواني مطلوب از طرفايجاد بست

عدم انگيزه الزم معلمان براي انجام وظايف؛ همكار
محوله؛ مشكل تغيير نگرش و ديدگاه همكاران؛ ديد

گيري و بازرسي به كار ناظران؛ زدودن ديدگاه قبلي مچ
،داري امانتصداقت و  ،يرازدار هيروحدر مورد نظارت؛ 

مياري، رفع؛ هدف خود را همكاري، هبه عهد يو وفا
مشكالت همكاران و بهبود كيفيت آموزش دانسته؛

خاطر نفر سوم در مشكل عدم تمركز دانش آموزان به
ايجاد؛ مقاومت ذهني معلمان نسبت به ناظران؛ كالس

خاطر نفر سوم؛ مقاومت در استرس در دانش آموزان به
عدم احساس نياز به وجود؛ برابر انتقاد و ارائه پيشنهاد

شده در غيرعملي تلقي كردن مطالب كسب راهبران؛
داوري كار؛ پيش دانشگاه فرهنگيان از سوي معلمان تازه

و قضاوت نادرست معلمان نسبت به كار راهبران؛
خاطر جو دوستانه؛ عدم رودربايستي راهبر با معلمان به

تعهد معلمان نسبت به كيفيت آموزش و يادگيري دانش
ترك بين معلمان وهاي مش آموزان؛ عدم وجود ارزش

راهبران

25 
تعداد تكرار

يروان يفضامؤلفه  
حاكم بر افراد و

در كل طيمح
ها مصاحبه

فضاي
رواني حاكم بر

افراد و محيط

ديد افق
و معلمان  متفاوت
راهبران

مشكل تعيين خط پايه در ابتداي سال و مقايسه با
پيشرفت نسبي كالس در طول سال؛ عدم توجه معلمان

هاي فردي دانش آموزان در عمل؛ ابراز نكردن فاوتبه ت
احساس؛ مشكالت تدريس خود؛ تجربه ناكافي معلمان

كاذب در مورد اينكه مشكلي در تدريس خود احساس
كنند نمي

21 
عملكردتعداد تكرار 

در كل آموزشي
ها مصاحبه

عملكرد آموزشي
قبل از تدريس،(

حين تدريس و بعد
)از تدريس

دانش و ضعف
تدريس هارتم

معلمان

اعتمادي در ارتباط بين راهبر و معلم؛ عدم تشويقبي 
بيني نفس و حس بد و ترغيب معلمان؛ فقدان اعتمادبه

معلمان نسبت به خود؛ انتقادپذير نبودن معلمان

20 
مؤلفهتعداد تكرار 
در كل روابط انساني

ها مصاحبه

محيط شناسي جامعه  روابط انساني
نظارت
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عدم مداومت نظارت و؛ص بودن ارزيابانغيرمتخص
تبعيض در معرفي معلم نمونه؛ ارزشيابي؛ ارزيابي

سودمند؛ ناعادالنه و بدون شناخت كافي از معلمان
عدم دريافت؛ اي نبودن نتايج ارزشيابي براي رشد حرفه

بازخورد كافي و مداوم از نتايج ارزيابي ؛ عدم توجه به
اي قضاوت نسبت بهشرايط كاري متفاوت معلمين بر

ها؛ عدم شناخت كامل راهبران از معلمان عملكرد آن
حوزه راهبري؛ محدود بودن زمان در دسترس براي

سوگيري در ارزيابي عملكردارزشيابي جامع و صحيح؛ 
هاي ارزيابي با عدم تناسب معيارها و مالك؛ معلمان

عدم تناسب بين فرهنگ سازمان، نحوه عملكرد معلمان
هاي ارزيابي براي مالك؛ هاي ارزشيابي آن يمش و خط

اند شكل همه مدارس و مناطق يك

22 
مؤلفهتعداد تكرار 
يابيقضاوت و ارزش

نادرست در كل
ها مصاحبه

قضاوت و
ارزشيابي نادرست

ارزيابي و قضاوت
چندجانبه

عدم انگيزه و توانايي معلمان براي تهيه طرح درس
در تدريس موادبندي  مطلوب؛ عدم رعايت بودجه

برنامه؛ عدم هاي فوق درسي؛ انجام غير اثربخش فعاليت
انطباق برنامه درسي اجراشده با برنامه درسي مورد

انتظار؛ ناهمخواني طرح درس معلمان با اجراي آن

22 
تعداد تكرار مؤلفه

يزير بعد برنامه
معلمان در يدرس

ها كل مصاحبه

يزير برنامهبعد 
درسي معلمان

و دانش فقدان
يزير برنامه مهارت
درسي

راهبران شده تجربهو مشكالت  ها چالش ليوتحل هيتجزدوم و  سؤاليي به گو پاسخدر راستاي 
يآموزش عملكرد) 2 طيحاكم بر افراد و مح يروان يفضا) 1ي محوري ها مؤلفه )3جدول شماره (
)5 نادرست يابيو ارزش قضاوت) 4ي انسان روابط) 3 )سيو بعد از تدر سيتدر نيح س،يقبل از تدر(

)2 راهبران و معلمان متفاوت ديد افق) 1ي انتخابي ها مؤلفهو  معلمان يدرس يزير برنامه بعد
)5 چندجانبه ارزيابي و قضاوت) 4 نظارت محيط يشناس جامعه) 3 معلمان تدريس دانش ضعف
.درسي استخراج گرديد يزير برنامه مهارت و دانش فقدان
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به دست آمده راهبران در اجراي الگوي نظارتهاي  الگوي نظري چالش: 2نمودار
كالس درس محور

  

  

  

  
  
  
  
  
  

پژوهشهاي  شود الگوي نهايي مستخرج از داده مي مشاهده 2همچنانكه در نمودار شماره 
دهبه نمايش درآم) به دست آمده راهبران در الگوي نظارت كالس درس معلم محورهاي  چالش(

دانش پنج مقوله نهايي به دست آمده تحت عنوان افق ديد متفاوت معلمان و راهبران، ضعف. است
و درسي و قضاوت يزير برنامه مهارت و دانش نظارت، فقدان محيط يشناس جامعه معلمان، تدريس

.ارزيابي چندجانبه همراه با نمونه هايي از مصاديق آن ها ارائه شده اند

چالش هاي الگوي
نظارت كالس 
درس محور

وتافق ديد متفا
معلمان و راهبران

عدم توجه معلم به 
هاي فردي دانش  تفاوت

آموزان در عمل

ابراز نكردن مشكالت 
تدريس خود

رودربايستي راهبر با معلم
خاطر جو دوستانه به

تجربه ناكافي معلمان

عدم دريافت بازخورد 
كافي و مداوم از نتايج 

ارزيابي

عدم مداومت نظارت و
ارزيابي

ر نبودن انتقادپذي
معلمان

ناهمخواني طرح درس
معلمان با اجراي آن

عدم انگيزه و توانايي معلم
براي تهيه طرح درس 

مطلوب

دانشضعف
معلمان تدريس

ارزيابي وقضاوت
چندجانبه

مهارتودانشفقدان
درسي يزير برنامه

يشناسجامعه
نظارتمحيط

اعتمادي در ارتباط بي 
بين راهبر و معلم 

گيري و بازرسي به ديد مچ
كار راهبران
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ها افتهي
در و مختلف زواياي وها  جنبه از الگوي نظارت معلم محور پژوهش، ازآمده  دست به نتايجس بر اسا
كه است قرارگرفته پژوهش دركنندگان  موردتوجه مشاركت متعدد يها مقولهخرده  وها  مقوله قالب
.شده است آورده آن شرح ذيل در

با مصاحبه ازآمده  تدس به نتايج اساس محور؛ بر اعتماد و مدار رابطه نظارتي محيط
و پژوهش، بخشي از فعاليت راهبران آموزشي در الگويي نظارت معلم محور ارتباط دهندگان يآگاه

با اعتماد متقابل توأماز اين نظر، يك راهبر آموزشي بايد در جوي . اعتماد متقابل با معلمان است
باال و هيباروحان تحت راهبري او برقرار نمايد تا معلم اش رمجموعهيزارتباطي سازنده با همكاران 

يتعامل و ارتباطاقدامات او در اين راستا شامل، . كنند فهيوظ انجامتعهد به مدرسه و اهداف آن 
يها دادن فعال به صحبت گوش، و بعد از نظارت نيبا همكاران قبل و ح يا و حرفه مانهيصم

ارتباط نيمناسب در ح يارتباط يمادهان يريكارگ بهي، ارتباط ياز انواع مجراها استفاده، معلمان
و وستهيصورت هدفمند، سودمند، پ موقع از بازخورد به به استفاده، ..)و يركالميو غ يعالئم كالم(

حس جادياو  جاناتياحساسات و ه كنترلي، ساز سادهي، ررسمياز شبكه ارتباطات غ استفاده، ساده
دربارة) 1شماره ( كنندگان مشاركت از يكي ونهنم براي ارتباط نيدرا. است اعتماد و روابط حسنه

به اگر نظارت حين در« : است معتقد معلمان بين در و باز يا حرفه سازنده تعامل ايجاد اعتماد و
سال چندمثالً  رود يسؤال م زير نظارت فرايند كل ميشيندين همكاران با مثبت ارتباط يريگ شكل
با تلفني مدرسه به رفتن از قبل داشتم را روستايي ي هيچندپا كالس يك از بازديد قصد كه پيش
را خود باشد و داشته را الزم ذهني آمادگي معلم كه نمودم برقرار را الزم هماهنگي مربوط معلم
خش عزيزمان همكار با قبلش نشدم كالس وارد بالفاصله مدرسه، به رسيدنمحض  به كنند آماده

معلم از ييها صحبت معلم خود حتي و كالس رسه،مد وضعيت از و كرديم برقرار گرمي بش و
پيشنهاد با سپس كردم ايجاد همكار با را صميمي و گرم ارتباط و اعتماد زمينه ترتيب بدين شنيديم
».شديم كالس وارد ايشان

و آموزش فرايند مستمر، پيگيري و تدريس؛ راهبر آموزشي با نظارت بهبود بر مبتني نظارت
از آموزش كننده تيحماي ها تيفعالكه با اقدامات و  بيترت نيا به بخشد يميادگيري را بهبود 

فعاليت. رساند يم انتظارمعلمان، فرايند ياددهي يادگيري را از وضع موجود به وضع مطلوب و مورد 
نظارت، معلمان يو پرورش يآموزش ،يمشكالت ادار يريگيپراهبران آموزشي در اين راستا شامل، 

مستمر از ديبازد، به معلمان يشنهاديپ يها تيگام راهبردها و فعال به جزء و گام جزءبه يبر اجرا



قادري، شيربگي  ايزان،. . .  واكاوي تجربه راهبران آموزشي 

173

ارتباط معلمان با يها روش مشاهده، معلمان سيتدر يها روش اصالح، تجربه كالس معلمان كم
يدر نحوه اجرا در تعيين اهداف آموزشي و عملكردي، كمك به معلم به معلم كمك، دانش آموزان

و يعلم يارهايمع نييبه تع كمك، معلم از دانش آموزان يانيو پا ينيتكو ،يصيتشخ يابيارزش
مشاهدات صورت گرفته از كالس يو بررس ليتحل، از عملكرد دانش آموزان يابيارزش ينيع

ارائه، صورت گرفته از كالس يها يو بررس ليمناسب با توجه به تحل يبازخوردها ارائه، معلمان
مسائل حل، و رفع نقاط ضعف معلمان يت مناسب جهت بهبود امور آموزشاقداما شنهاديراهكار و پ
ديبازد يبرا يبسترساز، از ورود به كالس شيپ يقبل يهماهنگ، كالس درس معلمان يها و چالش

يازهاين يو ارائه خدمات به دانش آموزان دارا ييشناسا، معلمان از كالس معلمان موفق و باتجربه
در آموزشي بهسازي دربارة) 3 شماره(كنندگان  مشاركت از يكي نمونه براي ارتباط نيدرا .است ژهيو

صحبت همكار مشاهده و بررسي تدريس اشتباه معلم، با از بعد« :است محور معتقد معلم نظارت
و توجيه از بعد گفتيم تربيت و تعليم جديد نظام درها  نشانه تدريس جديد روش مورد در و كرديم
».نمايند اصالح را سشانيتدر روشبعد  من كرديم پيشنهاد تدريس، دجدي يها روش معرفي

ي بر فرايندهاي انساني نظير ارتباطات، كار گروهي،شياند كارانديشي؛ كار بر مبتني نظارت
دارد و روشي براي همسوسازي اهداف سازماني و ديتأكي ريگ ميتصميي و بهبود كيفيت زدا تنش

با معلمان يهمكاري، ها مؤلفهعد رويكرد نظارت معلم حور شامل ششمين ب. رود يمافراد به شمار 
و سيبرتر تدر يالگوها ،يدرس پژوه(ييدوره ابتدا يبخش تيفيك يها طرح يو اجرا يدر برگزار

در نحوه انجام ارياخت يواگذار، كارها نديدر فرا تيمسئول ميتقس، اطالعات با معلمان تبادل،...)
،با معلمان يها و جلسات مشورت نشست يبرگزار، ه نقطه نظرات معلمانفرادادن ب گوش، ها تيفعال

با يگروه يو همكار يهمفكر، ..)و يمذهب ،يمل ،يفرهنگ(ها مناسبت يفعال در اجرا مشاركت
.است معلمان

خودتاملي؛ هدف اصلي از فرايند ارزشيابي، قضاوت جامع در خصوص كيفيت بر مبتني نظارت
يي كه به او محول شده و همچنينها تيمسئولوظايف آموزشي و ديگر عملكرد معلم در انجام 

در ارتباط با ارزشيابي در.باشد يمقضاوت جامع در خصوص كيفيت عملكرد دانش آموزان است 
به كمك، از آموزش يابيكمك به معلمان در ارزشي راهبر شامل، ها تيفعالنظارت معلم محور 

ي،درس يها از برنامه يابيبه معلمان در ارز كمك، )يابيخودارز(از خود  يابيمعلمان در ارزش
به توجهي، از عملكرد معلمان در كالس دار يابيارزش، دانش آموزان يريادگياز  يابيارزش

يقيتشو افتيدر يمعلمان فعال و متعهد برا يمعرف، معلمان يو كنش پژوه يشغل شنهاداتيپ
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اثربخش بازخورد«: اعتقاد دارد) 3شماره ( كنندگان مشاركتيكي از  ارتباط نيدرابراي نمونه . است
در مثالً، شود يم آموزان دانش و معلمان يادگيري ياددهي فرايند اصالح به منجر ارزشيابي در

كه بازخوردهايي كه شديم متوجه ميكرد يم نگاه را آموزان دانش كار پوشه كه كالسي از بازديد
يك با  هستند، مبهم و كلياند  شده داده آموزان انشد عملكردي و يمداد كاغذ يها آزمون براي
داديم توضيح اينكه گفتيم سخن مربوطه معلم با اثربخش بازخورد يك يها يژگيو مورد در مثالي
و راهكارآموز  دانش ضعف نقاط رفع براي و كند اشارهآموز  دانش قوت نقاط به بايد بازخورد كه
»....و نمايدارائه  ييها حل راه

:از اجراي اين الگو شده انيبو مشكالت  ها شچال
راهبران؛ نگرش عامل مهمي است كه بايد در اصالح فرايند آموزش و معلمان متفاوت ديد افق

ي درسي، كالس درس وها كتابنگرش معلم نسبت به دانش آموزان، همكاران، . بدان توجه شود
م موجب بروز رفتارهاي گوناگون ازنگرش راهبران آموزشي ه. است مؤثربر عملكرد كالسي ... 

يها نگرشو بالعكس؛ رفتار راهبران آموزشي و معلمان موجب بروز  شود يمطرف خود و معلمان 
يروان يفضا ايبستر  جادياي ها مؤلفهخرده ي  هم در بردارنده مؤلفهاين . شود يم ها آنگوناگون در 

نگرش و رييتغ مشكل، محوله فينجام وظاا يالزم معلمان برا زهيانگ عدم، مطلوب از طرف همكار
،در مورد نظارت يقبل دگاهيد زدودن، به كار ناظران يو بازرس يريگ مچ ديد، همكاران دگاهيد

رفع ،ياريهم ،يخود را همكار هدف، به عهد يو وفا ،يدار صداقت و امانت ،يرازدار هيروح
ركز دانش آموزان به خاطر نفرعدم تم مشكل، آموزش دانسته تيفيمشكالت همكاران و بهبود ك

استرس در دانش آموزان به خاطر جاديا، معلمان نسبت به ناظران يذهن مقاومت، سوم در كالس
يتلق يرعمليغ، به وجود راهبران ازياحساس ن عدم، شنهاديدر برابر انتقاد و ارائه پ مقاومت، نفر سوم

و قضاوت يداور شيپ، كار ن تازهمعلما ياز سو انيشده در دانشگاه فرهنگ كردن مطالب كسب
تعهد عدم، راهبر با معلمان به خاطر جو دوستانه يستيرودربا، نادرست معلمان نسبت به كار راهبران

نيمشترك ب يها وجود ارزش عدم، دانش آموزان يريادگيآموزش و  تيفيمعلمان نسبت به ك
ذهنيت و«: دارد اعتقاد) 5 شماره( كنندگان مشاركت از يكي ارتباط دراين. است معلمان و راهبران

گذار است؛ در بازديد ازتأثيربينش معلمان در اجراي اثربخش نظارت و راهبري آموزشي بسيار 
اي هنگام ورود به كالس،  پس از سالم و احوالپرسي و بيان دليل حضور خود براي دانش مدرسه

گر شدم دانش آموزان زان را نظارهآموزان، به آخر كالس رفته و تدريس معلم و يادگيري دانش آمو
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مشغول يادگيري و گوش دادن به توضيحات معلم بودند ولي با ورود راهبر تمركز دانش آموزان
و ترس و اضطرابي براي ارزشيابي از آنان. كردند كاهش پيدا كرد و همش به آخر كالس نگاه مي

»...پيداكرده بودند و 
مدارس، آموزش در اساسي مسائل و مشكالت از معلمان؛ يكي تدريس دانش و مهارت ضعف

،ها مهارت از يا مجموعه اثربخش تدريس از منظور. است اثربخش تدريس يها شاخص نداشتن
و آموز دانش يادگيري و آموزشي اهداف به دستيابي موجب كه است معلم و عملكردهاي ها يژگيو
،)1999( 1ويشان خصوص، همين در. شود يم وپرورش آموزش عمده پيشبرد اهداف نهايت، در

مديريت آموزشي، راهبردهاي اجراي آموزش، براي يزير برنامهي ا حرفه دانش مهارتي، بعد شش
يها مهارت از ي راا حرفه مسئوليت و آموز دانش يادگيري ميزان ارزيابي انساني، نيروي و منابع
معلمان در بردارنده تدريس دانش و مهارت بعد ضعف. ]31[است برده نام مؤثر تدريس براي مهم

كالس در طول ينسب شرفتيبا پ سهيسال و مقا يدر ابتدا هيخط پا نييمشكل تعي، ها مؤلفهخرده 
سينكردن مشكالت تدر ابراز، دانش آموزان در عمل يفرد يها توجه معلمان به تفاوت عدم، سال
خود احساس سيردر تد يمشكل نكهيكاذب در مورد ا احساس، معلمان يناكاف تجربه، خود
تدريس دانش ضعف دربارة) 7شماره ( كنندگان مشاركت از يكي نمونه براي ارتباط نيدرا. كنند ينم

يمناسب كار تيو فعال دهيچيسطح پ كيو عمل در  هيهماهنگ ساختن نظر«: است معلمان معتقد
در اجراي لذا معلمان باشد نمي پذير امكانو بدون كمك  يصورت فرد به وقت هيچمشكل است و 

مطلوب برنامه درسي به كمك و حمايت راهبران نياز دارند، و اگر اين راهنمايي نباشد برنامه درسي
هاي چهارم، پنجم و پايه(اي  مثالً يه بار از كالس چندپايه. صورت اثربخش اجرا نخواهد شد به

رياضي به پايه كار بودند و مشغول تدريس درس بازديد كردم، معلم مربوطه جوان و تازه) ششم
هاي ديگر بيكار بوده و سروصدا ايجاد كرده بودند، بعد از بررسي سوابق آموزشي ششم بودند، پايه

التحصيل شده و دانش و مهارت كافي براي معلم متوجه شدم كه امسال از دانشگاه فرهنگيان فارغ
ندپايه آموزش كافيهاي چ هاي چندپايه ندارد چون در دانشگاه براي اداره كالس مديريت كالس
براي نمونه. دانند صورت نظري است و در عمل بايدهاي الزم را نمي هايش بيشتر به نديده و دانسته

تدريس..) محوري، گروهي و تركيبي و (هاي چندپايه هاي تدريس كالس يك ساعت را با روش

1.Weshan



ديريت بر آموزش سازمانهام

176

را در اختيارش هاي چندپايه كردم كه از تدريس من الگو بگيرند و همچنين كتاب مديريت كالس
»..قراردادم و 
مدارس، ژهيو بهي آموزشي ها طيمحنظارت؛ وجود روابط انساني در  محيط يشناس جامعه

ي آموزشي، با بهها سازماناشتياق و افزايش روحيه مطلوب و مثبت معلمان را به دنبال دارد اهداف 
رهبران و مديران آموزشي بايد. شوند يممحقق  تر آسانمحتوا و مفاهيم روابط انساني  كار گرفتن

اعتماد، اطمينان و احترام چراكهبه ارزش شخصيت هر فرد، ايمان و اطمينان عميق داشته باشند 
اين مقوله هم در بردارنده خرده. روند يممتقابل از عناصر اصلي برقراري روابط انساني به شمار 

تشويق و ترغيب معلمان؛ فقدان ي، بي اعتمادي در ارتباط بين راهبر و معلم؛ عدمها مؤلفه
ارتباط دراين. بيني معلمان نسبت به خود و انتقادپذير نبودن معلمان است نفس و حس بد اعتمادبه

مبناي نظارت بر معلمان بايد ايجاد رابطه حسنه« :دارد اعتقاد) 4 شماره( كنندگان مشاركت از يكي
سال 25آموزگارش  اي رفتم كه مدير درسهو گرم باشد مثالً يادم هست اولين بازديدم را به  م

هنگام ورود به مدرسه خودم را معرفي كردم. تر از ايشان سابقه سابقه خدمت داشت و من هم كم
آموزشي در مدرسه حضور خواهم پيدا كرد از اهداف كارم برايش سخناني عنوان راهبر كه امسال به

دانست روي گرمي به بنده تر از من مي را باسابقهتوجه به اينكه خود  ديدم كه آن معلم با...گفتم و 
»...نشان ندادند، نياز بود كه رابطه صميمي و دوستانه با ايشان برقرار كنم و 

براي تضمين كيفيت در سيستم ها روش نيمؤثرترچندجانبه؛ ارزشيابي از  ارزيابي و قضاوت
ي آنان تدريسها تيفعالاهم  ي آموزشي هستند و ازها ستميسآموزشي است و معلمان ركن مهم 

نقاط ميتوان يمبا استفاده از نتايج ارزشيابي . هدف ارزشيابي تدريس بهبود كيفيت آن است. است
ي عملكردها يينارساي مثبت و رفع ها جنبهقوت و ضعف عملكرد معلم را مشخص؛ و با تقويت 

اين مقوله خود. ي بكار بگيريمي مناسبها حل راهآموزشي معلمان، در ايجاد تحول در امور آموزشي 
ي،ابيمداومت نظارت و ارز عدم، ابانيبودن ارز رمتخصصيغيي، از قبيل ها مقولهبرگيرنده خرده 

نبودن سودمند، از معلمان يناعادالنه و بدون شناخت كاف يابيارزش، معلم نمونه يدر معرف ضيتبع
توجه عدمي، ابيارز جيو مداوم از نتا يافبازخورد ك افتيدر عدمي، ا رشد حرفه يبرا يابيارزش جينتا

شناخت كامل راهبران عدم، ها قضاوت نسبت به عملكرد آن يبرا نيمتفاوت معلم يكار طيبه شرا
يريسوگ، حيجامع و صح يابيارزش يبودن زمان در دسترس برا محدودي، از معلمان حوزه راهبر

عدم، با نحوه عملكرد معلمان يابيارز يها و مالك ارهايتناسب مع عدم، عملكرد معلمان يابيدر ارز
همه مدارس و يبرا يابيارز يها مالك، آن يابيارزش يها يمش فرهنگ سازمان و خط نيتناسب ب
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ارزيابي« :دارد اعتقاد) 3 شماره( كنندگان مشاركت از يكي ارتباط دراين. است اند شكل كيمناطق 
دقيقه به 5كند  زماني كه در مدرسه حضور پيدا مي اي باشد كه راهبر آموزشي در مدت گونه نبايد به

مثالً بوده در. صورت عمقي ارزيابي كند تواند تدريس را به هر كالس برود و در اين زمان كم نمي
زمان نيم ساعت يك روز از دو مدرسه بازديد داشته باشم به اين صورت كه در هر مدرسه در مدت

سپس از اون... و موارد الزم را با معلم در ميان گذاشتيم و تدريس معلم را مشاهده و ارزيابي كرده 
»...ام و اي ديگر سرزده مدرسه به مدرسه

زهيعدم انگي، ها مقولهدرسي؛ اين مقوله در بردارنده خرده  يزير برنامه مهارت و دانش فقدان
ي،د درسموا سيدر تدر يبند بودجه تيرعا عدم، طرح درس مطلوب هيته يمعلمان برا ييو توانا
مورد ياجراشده با برنامه درس يانطباق برنامه درس عدم، برنامه فوق يها تياثربخش فعال ريغ انجام
كنندگان مشاركت از يكي ارتباط دراين. است آن يطرح درس معلمان با اجرا يناهمخوان، انتظار

اشته باشد درطرح درس معمان بايد با اجراي آن همخواني و تطابق د« :دارد اعتقاد) 2 شماره(
اي كه وارد كالس شديم معلم مشغول تدريس رياضي بودند ازش خواستيم تدريس بازديد از مدرسه

خود را متوقف نكنند بعد از پايان تدريس طرح درس معلم را بررسي كرديم با آنچه در اجرا مشاهده
يسند نه اينكهنو كرديم همخواني نداشت متوجه شديم معلمان طرح درس را در حد رفع تكليف مي

ريزي تدريس اثربخش آن را طراحي نمايند در مورد اهميت طرح درس در مديريت براي برنامه
توضيح داديم معلم توجيه شد كه... زمان، تحقق كامل اهداف و كارايي و اثربخشيدن به معلم و 

اجرا نمايم ريزي كردم براي تدريس بعد به كالسش بروم و به طرح درس را مطابق با آنچه برنامه
»...و 

يريگ جهينتبحث و 
واكاوي تجربه راهبران آموزشي از اجراي رويكردهاي نظارت معلم محور در باهدفپژوهش حاضر 

با بررسي صورت گرفته در منابع فارسي با كليدواژه راهبر آموزشي و. مدارس ابتدايي انجام شد
پژوهش انجام شده در نوع خود درالگوي نظارت كالس درس محور منبعي يافت نشد و نخستين 

اين حوزه است؛ بنابراين پژوهش كيفي كه به طور مستقيم با نتايج اين پژوهش باشد يافت نشد؛
، كياني)1387(ديگر از جمله موسوي و پاشاشريفي هاي  اما نتايج بدست آمده با نتايج پژوهش
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همسو و) 1385(وخديوي  ، قورچيان)2007( 1و بوچاما) 1389(، فتح الهي، )1380(پيكاني 
.]22،18،9،7،4[همخواني دارد

مقوله و 4تربيتي از اجراي الگوي نظارت آموزشي معلم محور در  -تجربه راهبران آموزشي
مقوله كلي 5توسط راهبران آموزشي از اجراي اين الگو در  شده انيبو مشكالت  ها چالشهمچنين 

معلم يينظارت و راهنمامحور بود؛  اعتماد و مدار هرابط نظارتي ي شد؛ مقوله اول، محيطبند دسته
و تعهد به تيناظر و معلم است كه در درك، حما نياز اعتماد متقابل ب ييمحور مستلزم درجه باال

را از ييكه مدارس نتوانند نظارت و راهنما يتا زمان. ابدي يمعلمان بازتاب م شرفتيرشد و پ
با از يآموزش ييراهنما. شود يانجام نم يخوب اركردها بهك نياز ا كي چيكنند ه كيتفك يابيارزش

و كمك به معلم در نيطرف فيو اضطراب معلم از مشاهده، مشخص كردن وظا شيبردن تشو نيب
.]24[سازد يرا ممكن م فهيوظ نيمعلم محور ا ييدرك هدف و مفهوم نظارت و راهنما

وپرورش آموزش نكناركا كه ستا بديهيتدريس بود؛  بهبود بر مبتني مقوله ديگر، نظارت
افدـها تحقق جهت دخو نقش دنكر يفابهتر ا چه ره ايبر نمعلماو  انديرـمازجمله 
رداربرخو زمال يها يو آگاه نشدا ها، يستگياز شا بايدآن  يور بهره ياـتقوپرورش و ار آموزش
را زمال مينهز اـت ،ستا يسرتدو  زشموآ يها يينارسا كاستن ،شيزموآ زيبهسااز  فهد. باشند

همافر ستا يسردـت تـكيفي تنـفر البا متضمن كه يگيردياو  هيدديا يندافر نشد بهتر ايبر
معلمان، يو آموزش يمشكالت ادار يريگيپ: لياز قب ييها تيشامل فعال يآموزش يبهساز. زدسا
ن درمعلما ياري وكمك  س،يتدر يها تجربه، اصالح روش معلمان كم تيمكرر و هدا يدهايبازد
.]23[باشد يم... مناسب و  يارائه بازخوردها ،يابيو ارزش سيتدر

مشاركت، عالوه بر يها جنبه نيتر از مهمكارانديشي است،  بر مبتني ديگر، نظارت مؤلفه
ها را شكوفا نموده و آن يو سازندگ تيخالق يرويكاركنان به حداكثر تالش و كوشش، ن قيتشو

و يمختلف كار يها نهيمشاركت كاركنان در زم .كند يم تيتقو ها را در آن يريپذ تيحس مسئول
انيتفاهم م شيكاهش تعارض و افزا ت،يفيبهبود ك ،ييو كارا يبازده شيامور سازمان سبب افزا

تيو درنها شود يها م و تعهد آن زشيانگ شيافزا ،يمنف يها كاهش مقاومت ت،يريكاركنان و مد
.]27[شود يكاركنان منجر م شتريب يبه اثربخش

1. Bouchamma
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،)1382(نتايج حاصل با پژوهش اورنگي . خودتاملي بود، بر مبتني ديگر، نظارتهاي  مؤلفهاز 
ريناپذ ييجداارزشيابي بخش  .]25،18،4[همسويي دارد) 2007(و بوچاما  )1380( پيكاني كياني

ر انجامصورت مستم فرايند ياددهي يادگيري كه همراه با آموزش و در ارتباط تنگاتنگ با آن به
به كيفيت آموزش توان ينمي آموزشي است كه بدون آن زير برنامهاركان  نيتر مهمو از  شود يم

اخص و نظارت بر كارايي ساير طور بهنقش ارزشيابي نظارت بر تغييرات رفتاري فراگيران . پي برد
بر اساستا  سازد يمارزشيابي دانش آموزان اين امكان را فراهم . هستاعم  طور بهعناصر آموزش 

در ها يينارساي مثبت و رفع ها جنبهنتايج آن نقاط ضعف و قوت را مشخص نموده و با تقويت 
.]15[ي مناسبي برداشته شودها گامايجاد تحول و اصالح نظام آموزشي، 

حاصل با جينتاراهبران بود،  و معلمان متفاوت ديد راهبران مقوله افق شده انيبي ها چالشاز 
هر مربي يا. ]26،25،4[دارد ييهمسو) 2007(و بوچاما ) 1382(اورنگي ) 1385( يپژوهش اورنگ

ها ارزشي از ا مجموعه بر اساس، كند يماز اينكه چه نقشي را ايفا  نظر صرفآموزشي،  اندركار دست
ها به فرايندهاي ياددهي و و چگونگي تبديل آن وپرورش آموزشو باورها در مورد اهداف اساسي 

ي ابتداآموزشهمه رهبران  ديگو يمدر اين خصوص ) 2002( 1گليكمن.]24[كند يمعمل يادگيري، 
و باور كنند يمبايد خود را بشناسند و بدانند از چه رويكردهايي در ارتباط با ديگران بيشتر استفاده 

هر ناظر آموزشي مانند هر انسان ديگري، روش. اصلي خود را در كاركردن با معلمان بشناسند
.]11[دهد يمرا براي برقراري ارتباط با معلمان ترجيح  خاصي

پژوهش، با حاصل از اين بعد نتايج. معلمان بود تدريس دانش و مهارت مقوله ديگر، ضعف
تدريس  .]25،4،18[دارد همسويي )1380( پيكاني و كياني )2007( بوچاما و) 1382( اورنگي

عت بخشيدن به فرايند اطالعات و فعال كردنيي كه براي تسهيل يادگيري، سرها تيفعالمجموعه 
از اين ديدگاه صحنه تدريس، نمايشگاهي است كه در آن معلم، با. شود يمعوامل دروني طراحي 

ي موردنياز را براي آموزش و يادگيري دانشها فرصتدانش، هنر و تجارب خويش،  ختنيدرآم
ي متفاوت و متنوع تدريسها روشربرد ضرورت توجه به كا). 2006، 2ماير( آورد يمآموزان فراهم 

ي يادگيري دانش آموزان متفاوت است و نسبت بهها وهيشكه  شود يمهم از اين حقيقت ناشي 
كه(است  آموز دانشمركز فعاليت معلم،  كه نياي خاص دارند و هم ا هيروانجام وظايف گوناگون 

1.Glickman
2. mayer
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وش تدريس متنوع، طرقي كهاز طرف ديگر، ر. نه موضوع درس) بايد يادگيري او تسهيل شود
.]17[دهد يم، نشان رنديگ يمدانش آموزان محتواي يك رشته علمي را ياد 

و لطافت ها، يشادسرچشمة  نسانيا بطروانظارت است؛  محيط يشناس جامعهديگر،  مؤلفه
.كنند يم يمساع كيرا درك و باهم تشر ديگرـيك ادفرآن ا ةواسط به كه ستا نسانيا روريبا

.ستا شيزموآ هنماييو را رتنظا يندافردر  دياـبني يها مهارت ازجمله نسانيا بطروا ياه مهارت
،لوـمتح يـشزموآ يها برنامه ابدي يم توسعه قخال يها آموزشدر سايه توجه به روابط انساني، 

در امر لوـمعق تتصميما خذا ايبر زمال يهااردستاندو ا كشف دانستاو ا نكناركا يها يستگيشا
.]7[شود يم محقق شيزموآ هنماييرا نظارت و

ديگر بيان شده بود، نتايج حاصل از اين مقوله،هاي  مقوله قضاوت و ارزيابي چندجانبه از چالش
اجراي صحيح نظام ارزشيابي. ]25،1[همسويي دارد) 1382(و اورنگي ) 1387(با پژوهش عزيزي 

با كاركنان داشته باشند وتا سرپرستان ترغيب شوند روابط بهتري  شود يمعملكرد موجب 
ي الزم براي بهسازي منابع انساني تداركها برنامهتري براي آنان بگيرند،  تصميمات واقع بينانه

و اطالعات الزم پيرامون پرداخت حقوق، ارتقاء و ترفيع كاركنان) 1392دعايي، (ديده شود 
.]21،6[)1391ميركمالي، (گردآوري شود 

حاصل از اين درسي بود، نتايج يزير برنامه مهارت و دانش فقداناز چالش ها،  مؤلفهآخرين 
همسويي) 1380( پيكاني كياني و )1382( ، اورنگي)1387( عزيزي پژوهش با هم، مؤلفه
اقدام نظارتي است و رساختيزي درسي  برنامه، )2004( 1وايلز و باندي ازنظر. ]25،18،1[دارد
راهنماي آموزشي با. ي درسي با اجراي آن است برنامهي ناظر، پيوند طراح فرد منحصربهي  فهيوظ

عنوان به، )ي حاصل از سنجش نيازهاها داده، فهرست دروس، ها هدف(كمك ساختارهاي گوناگون 
در اين سطح، راهنماي. شود يمي كنترل كيفي، وارد كالس درس  ندهينمانوعي صافي نهايي يا 

احي درس، راهبردهاي تدريس و ارزشيابي دروس راآموزشي، محيط يادگيري، مطالب يادگيري، طر
ي لهيوسعالوه بر آن، آنان معتقدند كه آموزش درس، اجراي برنامه درسي بوده و معلم . مدنظر دارد

ازآنچهحد خود بدان معناست كه معلم همواره  نيتر نييپااين مطلب در . ي برنامه درسي است ارائه
آگاه كند يمچگونه تدريس به آن هدف كمك  كه نياو نيز قرار است براي دانش آموزان رخ دهد 

1. Wiles & Bondi
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ي و اجراي برنامه درسي، يكي از وظايفدر طراح، كمك به معلم و شركت دادن او رو نيازا. است
.]32[مهم راهنمايان آموزشي است

نهادات كاربرديشپي
هاي موزشآموزش و پرورش با توجه به چالش ها و مشكالت اشاره شده در اين پژوهش، آ. 1

.تربيتي برگزار نمايد -الزم را در زمينه كاركردهاي نظارتي براي مديران و راهبران آموزشي
رابطه نظارتي محيطهاي  مؤلفهالزم را در زمينه هاي  مسئوالن آموزش و پرورش آموزش. 2

كارانديشي، نظارت بر مبتني نظارت تدريس، بهبود بر مبتني نظارت محور، اعتماد و مدار
.تربيتي ارائه دهند -خودتاملي براي راهبران آموزشي بر تنيمب

هاي تربيتي بخواهند و بتوانند با شركت در كارگاه -ايجاد شرايطي كه راهبران آموزشي. 3
.آموزشي ضمن خدمت دانش و مهارت خود را در اين رشته به روز نمايند

حمايت مالي/ تعارض منافع
كردستان دانشگاه در اول نويسنده ري رشته مديريت آموزشيدكت رساله از برگرفته اين مقاله

مالي حمايت بدون و نيست تعارض در سازماني و ارگان هيچ منافع با حاضر پژوهش نتايج .باشد مي
.است شده انجام
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