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 چکیده
 

هدف پژوهش حاضر، بررسی و مقایسه عملکرد ناظران و 
رح راهبران آموزشی و تربیتی و طرح راهنمایان آموزشی در ط

معلمان راهنما در استان خراسان جنوبی بود. بدین منظور، 
های چندپایه در استان خراسان معلمان شاغل در کالس

که تجربه الزم و کار با معلمان راهنما و راهبران -جنوبی 
به عنوان جامعه پژوهش انتخاب  -آموزشی و تربیتی را داشتند

نفر بود. از این تعداد، با استفاده از  681د آنها شدند؛ که تعدا
طور تصادفی ساده به عنوان نمونه نفر به 621فرمول کوکران 

انتخاب شدند. ابزار پژوهش، مقیاس خدمات نظارت و 
( بر مبنای مدل 6881زاده و نوروزی )راهنمایی آموزشی ترک

آلفای  ( بود. پایایی ابزار با استفاده از2002اولیوا و پاولز )
و روایی آن با استفاده از روش تحلیل گویه بین  11/0کرونباخ 

محاسبه و تأیید شد. به منظور تجزیه و تحلیل  12/0تا  18/0
مستقل، تحلیل  tای، نمونهتک tهای اطالعات از آزمون

واریانس و آزمون شفه استفاده شد. نتایج، حاکی از آن بود که 
تر از حد روستایی را پایینمعلمان عملکرد معلمان راهنمای 

متوسط و عملکرد راهبران آموزشی را باالتر از حد متوسط 
اند. مقایسه عملکرد راهبران آموزشی و تربیتی با ارزیابی کرده

تر معلمان راهنما حاکی از آن است که راهبران آموزشی موفق
 اند.از معلم راهنمایان عمل کرده

 
 

یی آموزشی، راهبران نظارت و راهنما های کلیدی:واژه

های چندپایهآموزشی و تربیتی، معلمان راهنما، کالس
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Abstract  
 

The current study aims to assess educational 
supervisors’ performance in educational 
administrators’ plan and compare it with rural 
guidance teachers’ plan in South Khorasan 
province. For this purpose, 186 teachers working 
in multi-level classes in the South Khorasan 
province, who have work experience as a 
guidance teacher and an educational 
administrator, were considered as the research 
population, from among whom 125 teachers were 
randomly selected as the research sample using 
Cochran formula. The instrument used in this 
study was Tork Zadeh and Norouzi’s (2010) 
Educational Guidance And Supervision Service 
Scale which was prepared based on Oliva and 
Pawalas’ (2004) model. The reliability of the 
instrument was calculated as 0.96 using 
Cronbach's alpha, and its validity was calculated 
and confirmed between 0.58-0.92 using item 
analysis. One-sample T-test, independent-sample 
T-test, Analysis of variance (ANOVA) and the 
Scheffe test were used to analyze the data. The 
results showed that teachers assessed performance 
of rural guidance teachers below the average in 
general. In addition, teachers generally evaluated 
the performance of educational administrators 
above the average. Finally, it was found that 
educational administrators generally have been 
more successful than guidance teachers. 
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 مقدمه

و  جامعه هایمسئولیت زمره در کلیت در حوزه این به مربوط عملیات است. عمومی حق یک آموزش

و آموزش بدون ایجامعه هیچد. گیرمی ارقر دولتی و عمومی هایسیاست قلمرو در خاص طوربه

 عاملی عنوان به پرورشوبنابراین، آموزش .بپروراند سر در را برابری و عدالت سودای تواندنمی پرورش

 که است این معنی به تحصیل حق (.6881گیرد )آقازاده و فضلی، می قرار توجه مورد عدالت برای

 برای مانعی نباید خانوادگی پیشینه و نژادی و قومی مسائل جنسیت، مانند اجتماعی و شخصی شرایط

اقلیمی،  شرایط بنابراین (2068، 6باشد )لیو، میلر، دیکمن و ماندی عادالنه آموزش به دستیابی

 خدمات ارائه مانع تواندنمی کودکان کار نیروی به اقتصادی و نیاز ای، جمعیت، مشکالتمنطقه

 از التعلیمالزم کودکان همه یبرخوردار (. ضرورت6881فضلی،  و )آقازاده باشد مناسب آموزشی

 کاهش نتیجه در و عشایری و روستایی مناطق در جمعیت جغرافیایی، کاهش عمومی، عوامل آموزش

 مسائل و فضا انسانی، کمبود نیروی کمبود عشایری و روستایی مناطق در التعلیمواجب  آموزاندانش

؛ معینی، مرادیان و 2001، 8یووانااست ) شده 2چندپایه هایکالس آمدن وجودهب به منجر مالی

 آموزش، بلکه از برخورداری معنی به نه آموزشی عدالت(. 6881و آقازاده و فضلی،  2061خوروشی، 

 آموزش از برخورداری صرف و کمی توسعه بنابراین .است آموزش از عادالنه برخورداری معنی به

 قرار توجه مورد باید نیز آموزش کیفیت به توجه و باشد آموزشی عدالت برقراری معنای به تواندنمی

ها در های چندپایه معموالً در مناطق دورافتاده و محروم قرار دارند که در آنجا معلمکالس .گیرد

 شوندآموزشی نیز چندان حمایت نمیکنند و از طرف نظام شرایطی سخت، زندگی و کار می

وقت،  کمبود همچون مختلفی مشکالت با چندپایه هاین رو، کالس(. از ای2008، 2)آکسوی

 و تدریس امر در پایه چند مدارس معلمان اطالعات تجربه، کمبود گستردگی وظایف معلمان، نقصان

 و آموزشی فضای بودن آموزان، نامناسبای، ترکیب سنی و جنسیتی نامناسب دانشحرفه داریکالس

 هستند رو به رو آموزشی تجهیزات کمبود و خانواده و مدرسه بین هماهنگی درس، عدم کالس کمبود

 ؛2006، 1گذارد )آیکمن و پریدمور تأثیر درس کالس در آموزش کیفیت بر تواندمی هااین همه که

 اندرکاران(. دست2062؛ مرتضویان، نیلی، اصفهانی، حسنی، 6881؛ مکوسانا و کاپیسا، 2001یوانا، 

پرورش در این وآموزش کیفیت بهبود و تضمین برای را مختلفی ش راهکارهایپروروو آموزش جامعه

 1آموزشی راهنمایی و نظارت هایبرنامه مناسب راهکارها، اجرای این از یکی .اندگرفته به کار هاکالس

 بهبود و تضمین پرورش دروآموزش گوناگون عناصر پیوند ضمن آموزشی راهنمایی و نظارت است.

های خدمت تدریس در کالسهای آموزش ضمنکالس دارد. برگزاری سزاییبه نقش آموزش

                                                           
1. Liu, Miller, Dickmann & Monday 
2. Multi-level Classes 

3. Juvane 

4. Aksoy 
5. Aikman & Pridmore 

6. Educational Supervision 
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 تعلیماتی راهنمای و ناظر از استفاده و چندپایه هایکالس برگزاری هاینامهآیین از چندپایه، استفاده

 ییراهنما و نظارتاست.  چندپایه هایکالس در آموزشی راهنمایی و نظارت هایبرنامه از هایینمونه

)نیکنامی،  دارد و مؤسسات کاربرد هاسازمان همه در که معنی بدین است؛ کلی و عام مفهومی

 مشروع اختیار با دیگری کار بر کردن سرکشی را راهنمایی و ( نظارت2002) 6رید و (. کاسپی6812

 گیچگون .کنندمی تعریف بخشرضایت  عملکرد از اطمینان منظور به عملکرد هدایت و نظارت برای

و آموزش متفاوت است. های گوناگونمختلف و سازمان هاینظارت میان در کار این الزامات و انجام

 نظارت هایبرنامه به نیاز خود فعالیت ادامه برای جامعه هایسازمان ترینمهم از یکی عنوانبه پرورش

 راهنمایی و نظارت هایمهبرنا شدن متفاوت سبب پرورشوآموزش خاص هایویژگی دارد. راهنمایی و

 و (. اولیوا6812است )نیکنامی،  شده دیگر هایسازمان در راهنمایی و نظارت انواع سایر از آموزشی

 به یا گروهی و انفرادی صورت به معلمان به خدمت را آموزشی راهنمایی و ( نظارت2002)2پاوالس

 بهبود برای معلمان به ویژه هایکمک ارائه ای برایرا وسیله آموزشی راهنمایی و نظارت ترساده زبان

                   ر گلیکمن، گوردون و یدانند. از نظمی وزانیآمدانش اوردهاییدست بهبود ایتاینه و وزشیآم

-( هدف اصلی نظارت و راهنمایی آموزشی، ارائه کمک مستقیم به معلمان به2006)8گردون-رس

ها نظارت و آموزان است. به اعتقاد آنش یادگیری دانشها جهت افزایمنظور بهبود عملکرد آن

های با وجود ارائه تعریفدنبال بهبود عملکرد معلمان در کالس درس است. راهنمایی آموزشی به

ها بر بهبود عملکرد شود؛ همه تعریفمختلف از نظارت و راهنمایی آموزشی چنانچه مشاهده می

 آموزان تأکید دارند.نشمعلمان به منظور بهبود یادگیری دا

دولتی،  و محلی پرورش و آموزش مختلف سطوح در آموزشی ناظران و راهنمایان حضور وجود با 

 ناظران هایاست. مسئولیتنشده  تعریف درستی به آموزشی، هنوز راهنمای نقش که است آورتعجب

 حتی این بر ارد. عالوهد دیگر تفاوت محل به محلی از و نیست مشخص کامال آموزشی راهنمایان و

 ما کشور در (.2002است )اولیوا، پاوالس،  متفاوت هاآن وظایف همانند نیز آموزشی راهنمایان عناوین

 اما دارند. عهده بر را آموزشی راهنمایی و نظارت وظیفه مختلف وظایف و عناوین با مختلف افراد

 هایمدارس، مدیران، گروه نوع به توجه با آموزشی راهنمایی و نظارت هایبرنامه اصلی بازیگران

 و رسمی نیروهای تربیتی و یآموزش راهبران هستند. تربیتی و آموزشی راهبران و تربیتی و آموزشی

 مهارتی و دانشی هایصالحیت و هاشایستگی از برخورداری ضمن که هستند پرورش و آموزش پیمانی

 و و هاشیوه از گیریبهره با را پرورشی و موزشیآ فرایندهای بر نظارت و و راهبری روزآمد، هدایت

 تعالی به دستیابی جهت در کارکنان سایر و مدارس، مدیران فعالیت بر تمرکز با مناسب هایروش

 پرورشی و آموزشی اهداف تسهیل جهت در کارکنان ایحرفه بالندگی و رشد و آموزشگاهی مدیریت

 (.6812بران آموزشی و تربیتی، کارگیری راهنامه بهشیوهدارند ) برعهده

                                                           
1. Caspi  & Reid 
2. Oliva   & Pawlas 

3. Glickman, Gordon & Ross-Gordon 
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های گوناگونی از جمله مدیریت، حل مشکالت موردی، حمایت و تواند بر جنبهنظارت می

آموزش کارکنان تأکید داشته باشد. در جنبه مدیریتی شامل نظارت بر کارکنان مثل حضور و غیاب، 

منظور تعیین بهترین اقدام  وضعیت کارنامه و ... است. جنبه حمایتی، اشاره به کمک به افراد به

ممکن برای مشتریان است. نظارت حمایتی به تأمین منابع برای اطمینان از انجام کار به بهترین 

تواند منجر به آموزش کارکنان شود اما های نظارت میوجه اشاره دارد. اگرچه هر کدام از این جنبه

ای کارکنان ارتباط دارد )کاسپی حرفه پرورشوآموزشطور مستقیم با نهایتاً برخی از تدابیر ناظران به

تواند منجر به تعریف وظایف و اختیارات متفاوتی ها می(. تأکید بر هریک از این جنبه2002و رید، 

طورکلی به آموزشی راهنمایی و نظارت و وظایف تعریف زمینه در اختالف وجود برای ناظران گردد. با

 پیشرفت و آموزش بهبود سوی به رفتار کنترل از آموزشی نمایانراه و ناظران وظایف زمان طول در

 صادق موضوع این هم ایران پرورشِوآموزش (. در66181پالیکو  است )دارش و یافته تغییر معلمان

 هایبرنامه مجریان وظایف و عناوین در تغییر با زمان گذشت با شودمی مشاهده که ایگونه به است

 .شودمی تأکید اداری امور جایبه  آموزش بهبود و آموزشی امور زشی، برآمو راهنمایی و نظارت

تدریس، آموزش،  مانند مختلف؛ آموزشی، وظایف ناظران که دهدمی نشان، ناظران وظایف مطالعه

ها، حلراه یافتن در رسانی، توضیح، راهنمایی، کمکتجربه، اطالع و دانش یادگیری، اشتراک تسهیل

، 2هارکنسدارند )کادوشین و  برعهده را مشکالت حل برای کمک و ای، مشاورهحرفه رشد بهبود

 حمایتی. به و آموزشی، اداری داند:می اصلی عمل سه شامل را نظارت (6112) کادوشین (.2062

 ایفا معین هایحوزه در را مختلفی هاینقش آموزشی ( راهنمایان2002) پاوالس و اولیوا اعتقاد

 بزرگ حوزه سه مدل کنند. اینمی پیشنهاد را مفهومی مدل نظارتی رفتار تشریح برای هاکنند. آنمی

 چهار آموزشی؛ یعنی بهسازی آموزشی، بهسازی برنامه درسی و بهسازی کارکنان و ناظران فعالیت

  دهد.می نشان را ارزیاب و کننده، مشاور، رهبرگروه هماهنگ یعنی ؛هاآن اصلی نقش

                                                           
1. Daresh  & Playko 

2. Kadushin   & Harkness 
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 (2000می نظارت و راهنمایی بر اساس مدل اولیوا و پاوالس )مدل مفهو (1شکل )

 

های نظارت و راهنمایی آموزشی در ایران و سایر کشورها های بسیاری در زمینه برنامهپژوهش

 دیدگاه از آموزشی راهنمایان نقش بررسی به خود وهشپژ ( در6881) بهارستانصورت گرفته است. 

 غالب نقش سازمانی-اداری نقش که رسید نتیجه این به یزد هرش ابتدایی مدارس معلمان و مدیران

 نیست. غالب نقش ایحرفه-آموزشی نقش و اجتماعی-انسانی نقش که حالی است. در هاآن

 آموزشی راهنمایی و نظارت هایبرنامه بودن ناموفق علت بررسی به خود پژوهش ( در6882)عزیزی

 مدارس در آموزشی راهنمایی و نظارت که بود آن از نتایج، حاکی .پرداخت کردستان استان در

 موفق نظر مورد اهداف به دستیابی در فراوانی نگرشی و ساختاری دالیل به کردستان استان ابتدایی

 دیدگاه از راهنمایان معلم عملکرد ارزیابی ( در پژوهشی به6888محمدی ) و پوراست. جوادی نبوده

 نتایج پرداختند. باندی جوزف و وایلز جان مدل براساس تهران شهر ابتدایی مدارس معلمان و مدیریت

 و بهسازی بعد شش در را آموزشی راهبران مدیران، عملکرد و معلمان که بود آن از پژوهش، حاکی

کردند.  ارزیابی ضعیف درسی هایبرنامه و اداری انسانی، ارزشیابی، امور ای، روابطحرفه آموزش، رشد

 آموزشی هایسرگروه نظارتی عملکرد ارزیابی پژوهشی به در (6816) یمانینوروزی  و ا زاده،ترک

 پاولز و اولیوا آموزشی راهنمایی و نظارت الگوی براساس هاآن از معلمان ارزیابی مقایسه در شیراز شهر

 به کمک ابعاد در را خود نظارتی عملکرد آموزشی هایسرگروه که بود آن از پرداختند. نتایج، حاکی

 کارهای آموزش، انجام از درس، ارزشیابی کالس آموزش، اداره آموزش، ارائه طراحی در انمعلم

 کمک ابعاد در خود نظارتی عملکرد و مطلوب حد در و متوسط از باالتر را انفرادی هایکمک و گروهی

 ریقط از کمک و خود از درسی، ارزیابی برنامه درسی، ارزیابی برنامه اجرای و طراحی در معلمان به

 هایسرگروه کلی نظارتی عملکرد معلمان نمودند. ارزیابی متوسط سطح در را خدمت ضمن هایبرنامه

 از ترنپایی را آموزشی راهنمایی و نظارت گانهده ابعاد تمام در آنان نظارتی عملکرد نیز و آموزشی
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به صورت  را ودخ نظارتی عملکرد آموزشی هایسرگروه نمودند. ارزیابی نامطلوب حد در و متوسط

 توسط گرفته صورت ارزیابی از باالتر معنادار شکلی گانه، بهده ابعاد تمامی و گانهسه کلی، ابعاد

 راهنمایی و نظارت موفقیت میزان ارزیابی به پژوهشی ( در6818) یروانیا نمودند. معلمان، برآورد

 معلمان دیدگاه از مشهد انشهرست پرورشی و آموزشی هایمجتمع طرح اجرای از بعد و قبل آموزشی

 راهنمایی و نظارت هایبرنامه موفقیت میزان که بود آن از حاکی پژوهش نتایج پرداخت. مدیران و

 از .استشده بهتر گانه سه ابعاد و کل در پرورشی و آموزشی هایمجتمع طرح اجرای از بعد آموزشی

 و اندکرده ارزیابی باالتر را آموزشی اییراهنم و نظارت هایبرنامه موفقیت میزان مدیران، دیگر سوی

 وجود معناداری تفاوت آنها تحصیلی مدرک و خدمت سابقه برحسب معلمان دیدگاه بین همچنین

 .دارد

آل کار از رویکردهای واقعی و ایده( در پژوهشی به بررسی ادراکات معلمان تازه2008)6کاستیرابا 

ای معلمان در مدارس متوسطه ط آن با پیشرفت حرفهدر مورد نظارت و راهنمایی آموزشی و ارتبا

کار، خواستار استفاده مداوم از دهد که معلمان تازهها نشان میکانادا و اوکراین پرداخت. یافته

ریزی شان هستند. انتخاب رویکردهای نظارتی، برنامهرویکردهای نظارتی مطابق با نیازهای فردی

ها است. معلمان د برای آنگیری، اقدامات نظارتی مفییممناسب، مشارکت فعال در فرایند تصم

کار به نظارت و راهنمایی آموزشی که اعتماد و مشارکت را افزایش دهد و پشیتبانی و کمک تازه

آموزان کمک کردن آموزش کیفی برای دانشمنظور فراهمها بهای آنفراهم کند و به توسعه حرفه

های آموزگاران زبان ( در بررسی دیدگاه2060)2و و هیسانغلوکند ابراز تمایل کردند. هیسنانغل

ای به این نتیجه رسیدند که ناظر آموزشی نقاط قوت معلمان را انگلیسی در ارتباط با توسعه حرفه

ها هایی برای غلبه بر آنراهکند تا نقاط ضعف خود را بازتاب و ها را تشویق میبرجسته و آن

ها ها نتیجه گرفتند که بین باورهای معلمان و تجربیات واقعی آن، آنوجو کنند. از سوی دیگرجست

ها در مورد اجرای مؤثر نظارت آموزشی تفاوت در مورد نظارت آموزشی و از سوی دیگر انتظارات آن

( به تحلیل وضعیت نظارت آموزشی در سیستم 2061)8اوزدمیر و ییرجیقابل توجهی وجود دارد. 

. نتایج حاکی از آن بود که نظارت بر افزایش کیفیت آموزش، پایداری رشد آموزشی ترکیه پرداختند

کارکنان، تعیین و کاهش کمبودها، اطمینان از پیشرفت و همکاری در مدرسه ضروری است. عالوه 

ای، توانایی برقراری ارتباطات و زمان کافی های حرفهبر این، عوامل مؤثر بر نظارت باید از صالحیت

رخوردار باشند و اصل برابری را دنبال کنند. انتقال مسئولیت نظارت به مدرسان برای نظارت ب

طور کلی سودمند است. ولی از دیدگاه مدارس با کاهش فشار روانی و برقراری ارتباطات مؤثر به

 ای مدرسان غلط است. دیگر، این تغییر به علت عدم مهارت حرفه

                                                           
1. Kutsyuruba 
2. Hismanoglu 

3. Ozdemir &Yirci 
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های نظارت و و خارج، حاکی از اهمیت برنامهطور کلی، بررسی ادبیات پژوهش در داخل به

های اجرا شده راهنمایی آموزشی در رشد و پیشرفت معلمان و بهبود کیفیت آموزش دارد. اما برنامه

نظارت و راهنمایی آموزشی از کیفیت الزم برخوردار نیست. در این پژوهش، تالش شده است تا 

ای بین این هبران آموزشی و تربیتی، مقایسهضمن بررسی نظارت و راهنمایی آموزشی در طرح را

طرح و طرح منسوخ شده معلمان راهنمای روستایی انجام گیرد تا از بهبود خدمات نظارت و 

 راهنمایی در طرح راهبران آموزشی و تربیتی و تحقق اهداف آن اطالع حاصل شود. 

گردد می باز 6810 سال به رانپرورش ایوآموزش در تعلیماتی راهنمای و ناظر از استفاده سابقه 

 حوزۀ امور سه در هاآن وظایف شرح و تعریف آموزشی راهنمای عنوان با راهنما معلمان وظایف که

 بر تأکید وجود با .شد مشخص ایحرفه و آموزشی امور و اجتماعی و انسانی سازمانی، امور و اداری

 راهنمایان بود. اداری و سازمانی بیشتر راهنمایان معلم رویکرد مختلف دالیل آموزشی، به رویکرد

 با 6881 سال در اینکه تا دادند ادامه خود فعالیت به مختلفی عناوین تحت 6881 سال تا آموزشی

 به آموزشی راهنمایی و نظارت وظیفه و حذف راهنمایان آموزشی، معلم هایمجتمع طرح اجرای

 با آموزشی راهنمایان مجددا 6812سال  در .گردید واگذار آموزشی هایمجتمع معاونان و مدیران

 به کمک و آموزشی رویکرد بر تأکید و هاآن کاری برنامه در تغییر با تربیتی و آموزشی راهبران عنوان

 ضرورت گذردمی تربیتی و آموزشی راهبران طرح اجرای از سال چهار که شدند. اکنون احیا معلمان

 نظر به ضروری شده یاد اهداف حصول و آموزشی اهنماییر و نظارت هایبرنامه موفقیت میزان بررسی

 و نظارت هایبرنامه وضعیت بررسی ضمن تا است شده تالش مقاله این رو، در این از .رسدمی

 مقایسه روستاییی راهنما معلم با آن تربیتی، وضعیت و آموزشی راهبران طرح در آموزشی راهنمایی

 حاصل اطمینان آموزشی به اداری و سازمانی از رویکرد نظارتی تغییر در طرح این موفقیت میزان از تا

 (6881نوروزی ) و زادهترک آموزشی راهنمایی و نظارت خدمات پرسشنامه از منظور شود. بدین

 و اولیوا آموزشی ایییراهنم و ارتینظ مفهومی الگوی اسیاس بر مقیاس این است.شده استفاده

مبنا،  این بر گیرد.می نظر در را بعد ده و راهنمایی و نظارت اصلی حیطه سه و ( بوده2002پاوالس)

 است: زیر سؤاالت به پاسخگویی صدد در پژوهش این

 چگونه روستایی راهنمای معلم طرح در آموزشی راهنمایی و نظارت هایبرنامه وضعیت( 6

 است؟بوده

 است؟ه چگون تربیتی و آموزشی راهبر طرح در آموزشی راهنمایی و نظارت هایبرنامه وضعیت( 2

 معلمان دموگرافیک هایویژگی اساس بر آموزشی راهنمایی و نظارت هایبرنامه موفقیت( 8

 است؟ چگونه

 راهبر و روستایی راهنما معلم هایطرح در آموزشی راهنمایی و نظارت هایبرنامه موفقیت بین( 2

 دارد؟ وجود تفاوتی چه تربیتی و آموزشی
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  یشناسروش

 پژوهش، روش اهداف و موضوع ماهیت به توجه با و کاربردی نوع از هدف نظر ر، ازحاض پژوهش

 است. پیمایشی نوع از توصیفی پژوهش

 (6881نوروزی) و زادهترک آموزشی راهنمایی و نظارت خدمت پژوهش، مقیاس مورداستفاده ابزار

 و است (2002پاوالس ) و اولیوا آموزشی راهنمایی و نظارت مفهومی الگوی اساس بر مقیاس این .بود

 کارکنان بهسازی و درسی برنامه آموزشی، بهسازی بهسازی یعنی راهنمایی و نظارت اصلی حیطه سه

 ارائه در معلمان به آموزشی، کمک طراحی در معلمان به کمک مقیاس زی ده در و دهدپوشش می را

 به شیابی آموزشی، کمکارز در معلمان به درس، کمک کالس مدیریت در معلمان به تدریس، کمک

 معلمان به درسی، کمک برنامه ارزیابی در معلمان به درسی، کمک برنامه اجرای و طراحی در معلمان

 انجام در معلمان به معلمان، کمک به انفرادی هایخدمت، کمکضمن آموزش هایبرنامه وسیله به

 20استفاده؛ شامل  مورد یاسمق ت.اس شده تهیه ارزیابی خود در معلمان به کمک و گروهی کارهای

زیاد قرار گرفته خیلی و کم، کم، متوسط، زیادخیلی ای شاملدرجه پنج لیکرتی طیف یک در که گویه

 پایایی محاسبه و تأیید شد. 12/0تا  18/0از طریق روش تحلیل گویه بین  پرسشنامه روایی .است

 .شد محاسبه 11/0کرونباخ  آلفای روش با نیز پرسشنامه

 پاوالس و اولیوا دیدگاه از آموزشی راهنمایی و نظارت ابعاد و هاحیطه (1) جدول

 کارکنان یبهساز درسی برنامه یبهساز آموزشی یبهساز

 اجرا و طراحی در کمک آموزشی طراحی در کمک

 درسی برنامه

 ضمن آموزش وسیلهبه کمک

 تدریس ارائه در کمک خدمت

  درس کالس مدیریت در کمک

 برنامه زیابیار در کمک

 درسی

 معلمان به انفرادی کمک

 گروهی کارهای انجام در کمک

 خود از ارزیابی در کمک
 آموزشی ارزشیابی در کمک

در سال تحصیلی جنوبی  خراسان استان ابتدایی معلمان کلیه شامل، پژوهش آماری جامعه

 تجربه معلم عنوان به ار تربیتی و آموزشی راهبر و راهنما معلم طرح دو هر کهاست  6818-6811

 سوابق بررسی و جنوبی خراسان استان هایشهرستان وپرورشآموزش ادارات به مراجعه با بودند. کرده

 مشخص تحقیق دسترس در جامعه عنوان به بودند دارا را شده ذکر شرایط که معلم 681معلمان، 

 نمونه کردن مشخص برای .دگردی مشخص نفر 621نمونه،  حجم کوکران فرمول از استفاده با .شدند

 پرسشنامه 608 شده، تعداد توزیع پرسشنامه 621 شد. از استفاده تصادفی گیرینمونه روش از

 برگشت داده شد.

 سوم سؤال ای، براینمونهتک  tآزمون و دوم از اول سؤال به مربوط اطالعات تحلیل و تجزیه جهت

 قسمت در و مستقل  tآزمون از صیلیتح مدرک و جنسیت اساس بر مقایسه قسمت در و چهارم
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 همچنین. شد استفاده شفه تعقیبی آزمون و واریانس تحلیل آزمون از خدمت سابقه براساس مقایسه

 .گردید انجام spssافزار نرم از استفاده با هاتحلیل

 

 هایافته

 است؟ بوده چگونه روستایی راهنما معلم طرح در آموزشی راهنمایی و نظارت هایبرنامه ( وضعیت6

 است. روستایی راهنما معلم طرح در راهنمایی و نظارت هایبرنامه وضعیت دهندهنشان (2) جدول

  گیرند.می نظر در نظری میانگین و وسط حد عنوان به را 8 عدد معموال ایدرجه 1 لیکرت طیف در

 اییروست راهنما معلم طرح در آموزش راهنمایی و نظارت هایبرنامه وضعیت (2) جدول

 راهنما معلمان کلی راهنمایی و نظارتی معلمان، عملکرد نظر گردد؛ ازمی مالحظه که همانطور

 نیز گانهسه هایحیطه در .است متوسط حد از ترپایین معناداری طوربه 22/2 میانگین با روستایی

 حد در 81/2 میانگین با آموزشی بهسازی حیطه در را روستایی راهنما معلمان عملکرد معلمان

 میانگین متغیر 
 انحراف

 استاندارد

 تفاوت

 هامیانگین
 tمقدار

 سطح

 معناداری

 006/0 8/221- 0/221- 21/0 22/2 راهنمایی و نظارتی عملکرد کل

 
 هاحیطه

 082/0 -28/6 -681/0 21/0 81/2 آموزش بهسازی

 000/0 -886/2 -816/0 88/0 18/2 درسی برنامه بهسازی

 006/0 -11/8 -218/0 21/0 28/2 کارکنان بهسازی

 

 

 

 

 

 ابعاد

 060/0 -121/2 -208/0 80/0 21/2 آموزشی طراحی در کمک

 028/0 -002/2 -618/0 82/0 88/2 تدریس ارائه در کمک

 111/0 028/0 002/0 60/6 00/8 درس کالس مدیریت در کمک

 012/0 -11/6 622/0 12/0 82/2 آموزشی ارزشیابی در کمک

 برنامه اجرا و حیطرا در کمک

 درسی
12/2 88/0 828/0- 118/2- 000/0 

 000/0 -162/8 -821/0 10/0 11/2 درسی برنامه ارزیابی در کمک

 ضمن آموزش وسیله به کمک

 خدمت
12/2 12/0 222/0- 201/2- 000/0 

 000/0 802/1 186/0 22/0 86/2 معلمان به انفرادی کمک

 066/0 181/0 221/0 88/0 22/2 گروهی کارهای انجام در کمک

 022/0 -226/2 -616/0 81/0 80/2 ارزیابی خود در کمک

                                                                                  602=  آزادی درجه        8=  نظری میانگین              608تعداد =

 01/0p≤  
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 بهسازی حیطه و 18/2 میانگین با درسی برنامه بهسازی هایحیطه در و دندکر ارزیابی متوسط

 نیز راهنمایی و نظارت گانههد ابعاد در .اندکرده ارزیابی متوسط از ترپایین 28/2 میانگین با کارکنان

 کالس مدیریت در تدریس، کمک ارائه در کمک در ابعاد را روستایی راهنما معلمان عملکرد معلمان

 طراحی در کمک ابعاد در و اندکرده ارزیابی متوسط حد در آموزشی ارزشیابی در کمک و درس

 وسیله به درسی، کمک برنامه ارزیابی در درسی، کمک برنامه اجرا و طراحی در آموزشی، کمک

 خود در کمک و گروهی کارهای انجام در معلمان، کمک به انفرادی خدمت، کمک ضمن آموزش

 .اندکرده ارزیابی متوسط حد از ترپایین ارزیابی

 چگونه است؟ تربیتی و آموزشی راهبر طرح در آموزشی راهنمایی و نظارت هایبرنامه ( وضعیت2
 .است تربیتی و آموزشی راهبر طرح در راهنمایی و نظارت هایبرنامه وضعیت دهنده نشان (8جدول )

 راهبرآموزشی حطر در آموزش راهنمایی و نظارت هایبرنامه وضعیت (3جدول )

 میانگین متغیر 
 انحراف

 استاندارد

 تفاوت

 هامیانگین
  tمقدار

 سطح

 معناداری

 006/0 182/8 211/0 21/0 21/8 راهنمایی و نظارت عملکرد کل

 

هحیطه
 ا

 000/0 221/1 881/0 21/0 88/8 آموزش بهسازی

 010/0 262/6 621/0 81/0 62/8 درسی برنامه بهسازی

 006/0 812/8 218/0 28/0 21/8 کارکنان بهسازی

 
 
 
 
 

 ابعاد

 000/0 118/2 812/0 21/0 81/8 آموزشی طراحی در کمک

 000/0 112/1 288/0 22/0 28/8 تدریس ارائه در کمک

 000/0 288/1 262/0 21/0 26/8 درس کالس مدیریت در کمک

 000/0 168/8 812/0 16/0 81/8 آموزشی ارزشیابی در کمک

 برنامه اجرا و حیطرا در کمک

 درسی
61/8 81/0 611/0 181/6 011/0 

 621/0 812/6 621/0 12/0 62/8 درسی برنامه ارزیابی در کمک

 ضمن آموزش وسیلهبه کمک

 خدمت
02/8 18/0 026/0 226/0 821/0 

 621/0 -811/6 -662/0 88/0 88/2 معلمان به انفرادی کمک

 000/0 108/1 801/0 82/0 80/8 گروهی کارهای انجام در کمک

 000/0 102/8 822/0 81/0 82/8 ارزیابی خود در کمک

                                               602=  آزادی درجه            8=  نظری میانگین         608تعداد =

                                                                     01/0p≤  

 با تربیتی و آموزشی راهبران کلی راهنمایی و نظارتی عملکرد، معلمان نظر از که گرددمی مالحظه

 عملکرد معلمان نیز گانهسه هایحیطه در است. متوسط حد از باالتر معناداری طوربه 21/8میانگین 

 با ارکنانک بهسازی و 28/8 میانگین با آموزشی بهسازی حیطه در را تربیتی و آموزشی راهبران
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 حد در 62/8 میانگین با درسی برنامه حیطه بهسازی در و کردند ارزیابی متوسط باالتر 21/8میانگین 

 و آموزشی راهبران عملکرد معلمان نیز راهنمایی و نظارت گانهده ابعاد در .اندکرده ارزیابی متوسط

 آموزشی ارزشیابی در کمک و درس کالس مدیریت در تدریس، کمک ارائه در کمک ابعاد در را تربیتی

 برنامه یاجرا و طراحی در آموزشی، کمک طراحی در کمک ابعاد در و اندکرده ارزیابی متوسط حد در

 به انفرادی خدمت، کمک ضمن آموزش وسیله به درسی، کمک برنامه ارزیابی در درسی، کمک

 .اند هکرد ارزیابی طمتوس حد در خودارزیابی در کمک و گروهی کارهای انجام در معلمان، کمک
 

 راهبر و روستایی راهنما معلم هایطرح در آموزشی راهنمایی و نظارت هایبرنامه موفقیت ( بین8

 دارد؟ وجود ت معناداریتفاو تربیتی و آموزشی

 راهنما معلم طرح در راهنمایی و نظارت هایبرنامه وضعیت مقایسه دهنده نشان (2جدول )

 تربیتی است. و آموزشی راهبر و روستایی
 تربیتی و آموزشی راهبر و راهنما معلم هایطرح در آموزشی راهنمایی و نظارت هایبرنامه مقایسه (0ول )جد

 میانگین طرح نوع متغیر 
 انحراف

 استاندارد

 تفاوت

 هامیانگین
   tمقدار

 سطح

 معناداری

 کل

 

 عملکرد

 و نظارتی

 راهنمایی

 راهنمای معلم

 روستایی
22/2 21/0 

126/0 128/2 000/0 
 آموزشی راهبر

 تربیتی و
21/8 21/0 

 

 

 هاحیطه

 

 

 بهسازی

 آموزشی

 راهنمای معلم

 روستایی
81/2 21/0 

121/0 81/2 000/0 
 آموزشی راهبر

 تربیتی و
88/8 21/0 

 برنامه بهسازی

 درسی

 راهنمای معلم

 روستایی
18/2 88/0 

102/0 221/2 000/0 
 آموزشی راهبر

 تیتربی و
62/8 81/0 

 بهسازی

 کارکنان

 راهنمای معلم

 روستایی
28/2 21/0 

182/0 161/2 000/0 
 آموزشی راهبر

 تربیتی و
21/8 28/0 
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 … و راهنما معلم هایطرح در آموزشی راهنمایی و نظارت هایبرنامه مقایسه (0جدول )ادامه 

 میانگین طرح نوع متغیر 
 انحراف

 استاندارد

 تفاوت

 هاانگینمی
   tمقدار

 سطح

 معناداری

 

 

 

 ابعاد

 در کمک

 طراحی

 آموزشی

 راهنمای معلم

 روستایی
21/2 80/0 

111/0 011/1 000/0 
 آموزشی راهبر

 تربیتی و
81/8 21/0 

 ارائه در کمک

 تدریس

 راهنمای معلم

 روستایی
88/2 82/0 

112/0 88/1 000/0 
 آموزشی راهبر

 تربیتی و
28/8 22/0 

 در کمک

 مدیریت

 درس کالس

 راهنمای معلم

 روستایی
00/8 60/6 

202/0 081/8 008/0 
 آموزشی راهبر

 تربیتی و
26/8 21/0 

 در کمک

 ارزشیابی

 آموزشی

 راهنمای معلم

 روستایی
82/2 12/0 

186/0 622/2 000/0 
 آموزشی راهبر

 تربیتی و
81/8 16/0 

 در کمک

 اجرا و طراحی

 درسی برنامه

 راهنمای معلم

 روستایی
12/2 88/0 

188/0 110/2 000/0 
 آموزشی راهبر

 تربیتی و
61/8 81/0 

 در کمک

 برنامه ارزیابی

 درسی

 راهنمای معلم

 روستایی
11/2 10/0 

221/0 118/8 000/0 
 آموزشی راهبر

 تربیتی و
62/8 12/0 

 به کمک

 آموزش وسیله

 خدمت ضمن

 راهنمای معلم

 روستایی
21/2 12/0 

221/0 821/8 006/0 
 آموزشی راهبر

 تربیتی و
02/8 18/0 

 

 



 21                                      .… راهنمایان آموزشی در طرح راهبران آموزشی و بررسی عملکرد ناظران و 

 …و   راهنما معلم هایطرح در آموزشی راهنمایی و نظارت هایبرنامه مقایسه (0جدول )ادامه 

 میانگین طرح نوع متغیر 
 انحراف

 استاندارد

 تفاوت

 هامیانگین
   tمقدار

 سطح

 معناداری

 ابعاد

 انفرادی کمک

 لمانمع به

 راهنمای معلم

 روستایی
86/2 22/0 

118/0 112/2 000/0 
 آموزشی راهبر

 تربیتی و
88/2 88/0 

 انجام در کمک

 کارهای

 گروهی

 راهنمای معلم

 روستایی
22/8 88/0 

180/0 812/2 000/0 
 آموزشی راهبر

 تربیتی و
80/8 82/0 

 خود در کمک

 ارزیابی

 راهنمای معلم

 روستایی
80/2 81/0 

181/0 818/2 000/0 
 آموزشی راهبر

 تربیتی و
82/8 81/0 

                                                                                                                                                                                 202  =آزادی درجه

 01/0p≤  

 

 و راهنمایی و نظارت کلی عملکرد ( بین2جدول ) مندرجات طبق گردد؛می مالحظه که طورهمان

 و روستایی راهنمایان معلم آموزشی راهنمایی و نظارت گانهده ابعاد و گانهسه هایحیطه همچنین

 راهبران اهنماییر و نظارتی معلمان عملکرد و دارد وجود معناداری تربیتی، تفاوت و آموزشی راهبران

 بوده است. روستایی راهنما معلمان از باالتر گانهده ابعاد و گانهسه هایحیطه در و کلی صورت به

-ویژگی اساس بر تربیتی و آموزشی راهبر طرح در آموزشی راهنمایی و نظارت هایبرنامه ( موفقیت2

 ؟استچگونه  معلمان دموگرافیک های

 و آموزشی طرح راهبر در راهنمایی و نظارت هایبرنامه وضعیت مقایسه دهندهنشان، (1) جدول

 است.  معلمان جنسیت برحسب تربیتی
 )معلمان( جنسیت حسب بر آموزشی راهبر طرح در آموزش راهنمایی و نظارت هایبرنامه وضعیت (5جدول )

 میانگین تعداد جنسیت متغیر
 انحراف

 استاندارد

 تفاوت

 هامیانگین
   tمقدار

سطح 

 داریمعنا

 28/0 68/8 18 مرد  نظارتی عملکرد
202/0 810/6 681/0 

 22/0 81/8 20 زن راهنمایی و
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 راهنمایی و نظارت کلی عملکرد بین جدول مندرجات طبق گرددمی مالحظه که طورهمان

 ندارد و مردان و زنان وجود معناداری تفاوت زنان و مردان بین در تربیتی و آموزشی راهبران آموزشی

 اند.عملکرد راهبران آموزشی و تربیتی را یکسان ارزیابی کرده

 و آموزشی راهبر طرح در راهنمایی و نظارت هایبرنامه وضعیت مقایسه دهنده نشان، (1) جدول

 است.  معلمان مدرک تحصیلی حسب بر تربیتی
 آموزشی راهبر طرح در آموزش راهنمایی و نظارت هایبرنامه وضعیت (6جدول )

 )معلمان( تحصیلی مدرک سبح بر 

 میانگین تعداد تحصیلی مدرک متغیر
 انحراف

 استاندارد

 تفاوت

 هامیانگین

  مقدار
t 

 سطح

 معناداری

 نظارتی عملکرد

 راهنمایی و

22/0 22/8 88 لیسانس زیر  
288/0 102/6 681/0 

 0/21 68/8 20 باالتر و لیسانس

 

 راهنمایی و نظارت کلی عملکرد بین دولج مندرجات طبق گرددمی مالحظه که طورهمان

 وجود معناداری مختلف، تفاوت تحصیالت سطح با معلمان بین در تربیتی و آموزشی راهبران آموزشی

تر از لیسانس و لیسانس و باالتر عملکرد راهبران آموزشی و تربیتی را معلمان با مدرک پایین .ندارد

 اند.یکسان ارزیابی کرده

 و آموزشی راهبر طرح در راهنمایی و نظارت هایبرنامه وضعیت مقایسه ندهدهنشان (2) جدول

  .است معلمان خدمت سابقه حسب بر تربیتی
 معلمان خدمت سابقه براساس راهنمایی و نظارت هایبرنامه وضعیت (7جدول )

 متغیر
سابقه 

 خدمت
نمیانگی تعداد  

انحراف 

داستاندار  

  مقدار

f 

درجه 

 آزادی

سطح 

 معناداری

 ملکرد نظارتی و راهنماییع

2-62 28 28/2 81/0 

111/8 

2 

 و

600 

000/0 22-80 61 21/8 10/0 

28-80 12 18/8 11/0 

 سابقه تربیتی بر اساس و آموزشی راهبران عملکرد از معلمان ارزیابی بین f=111/8  بنابر مقدار

آزمون تعقیبی شفه استفاده شد.  ها ازبرای مقایسه بین گروه. دارد وجود معناداری تفاوت خدمت

 ( نشان داده شده است.8نتایج آزمون شفه در جدول )
 آزمون تعقیبی شفه مقایسه عملکرد راهبران آموزشی و تربیتی براساس سابقه کار )معلمان( (0جدول )

 سال 80-28 سال 22-61 سال 62-2 خدمت سابقه

   - سال 2-62

  - 001/0 سال 61-22

 - 882/0 006/0 سال 28-80
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 ارزیابی سال و62تا  2سابقه  با معلمان ارزیابی بین که دهدمی نشان شفه تعقیبی آزمون نتایج

 ارزیابی بین دارد؛ اما وجود معناداری تفاوت سال 80تا  28 معلمان و سال 22تا  61 سابقه با معلمان

 وجود معناداری تفاوت سال 80تا  28سابقه  با معلمان ارزیابی سال با 22تا  61 سابقه با معلمان

 سابقه با معلمان با کار در تربیتی و آموزشی راهبران رسدمی نظر به تفاوت این به توجه با ندارد.

  اند.بوده ترموفق باالتر خدمت

 

 گیرینتیجه و بحث

طور کلی که معلمان، عملکرد معلم راهنمایان روستایی را به است آن از حاکی، پژوهش نتایج بررسی

با نتایج یافته اند؛ این تر از حد متوسط ارزیابی کردهگانه پایینگانه و ابعاد دههای سهدرحیطهو 

 نوروزی  و ایمانی زاده،ترک(، 6888پور و محمدی )(، جوادی6882(، عزیزی )6881بهارستان )

ی نقش ( همسو است. در حقیقت، معلمان راهنمایان روستای2060( و هیسانغلو و هیسانغلو )6816)

اند و هنگام حضور در کمی در بهسازی آموزشی، بهسازی برنامه درسی و بهسازی کارکنان داشته

اند و از نقش رهبری و راهنمایی خود های اداری پرداختهمدرسه، بیشتر به بازرسی و تکمیل فرم

ها منجر آن اند. عملکرد ضعیف معلمان راهنمایان روستایی و نارضایتی معلمان از عملکردغافل بوده

های آموزشی و راهبران هایی مانند مجتمعها و جایگزینی طرحها و وظایف آنبه بازنگری در طرح

 آموزشی و تربیتی شده است. 

 و آموزشی راهبران طور کلی، عملکردنتایج بررسی سؤال دوم پژوهش نشان داد که معلمان به

 معلمان نیز گانهده وظایف و گانهسه هایحیطه رد اند.کردهارزیابی متوسط حد از باالتر تربیتی را

 یعنی آن؛ به مربوط وظیفه چهار و آموزشی بهسازی حیطه در تربیتی و آموزشی راهبران عملکرد

 در کمک و درس کالس مدیریت در تدریس، کمک در طراحی آموزشی، کمک در ارائه کمک

 وظایف درسی و برنامه بهسازی حیطه در .اندکرده ارزیابی متوسط حد از باالتر آموزشی ارزشیابی

معلمان،  درسی برنامه ارزیابی در کمک و درسی برنامه اجرای و طراحی در کمک یعنی ؛آن به مربوط

 به بیشتر توجه ضرورت این اند کهکرده ارزیابی متوسط حد در را تربیتی و آموزشی راهبران عملکرد

 تجدید و طراحی، پژوهش، ارزیابی جهت در معلمان هدایت و راهنمایی و آن بهسازی و درسی برنامه

کارکنان  بهسازی حیطه سازد. درمی نمایان را تربیتی و آموزشی راهبران جانب از درسی برنامه در نظر

 زمینه اند و درکرده ارزیابی متوسط حد از باالتر را تربیتی و آموزشی راهبران عملکرد نیز معلمان

 و گروهی کارهای انجام در کمک حیطه دو در را راهبران عملکرد نمعلما آن نیز چهارگانه وظایف

 آموزش وسیله به کمک هایحیطه در اند؛ اماکرده ارزیابی متوسط حد از باالتر خودارزیابی در کمک

این  که است شده ارزیابی متوسط حد در راهبران عملکرد، معلمان به انفرادی کمک و خدمتضمن

 هایدوره مانند مختلف هایظرفیت از استفاده به را تربیتی و آموزشی نراهبرا بیشتر توجه مساله

 هدایت برای بیشتر تالش همچنین و معلمان کار یارتقا و بهبود برای  ...و دانشگاهی آموزشی، اساتید
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توان گفت که جایگزینی طرح می، طور کلیطلبد. بهمی را گیریمچ جایبه هاآن به کمک و معلمان

های گذشته منجر به بهبود خدمات نظارت و راهنمایی آموزشی از موزشی و تربیتی با طرحراهبران آ

نظر معلمان شده است. اما هنوز هم در برخی ابعاد و وظایف معلمان عملکرد راهبران آموزشی و 

ف ها را از طراند که این ضرورت توجه بیشتر به این جنبهتر از متوسط ارزیابی کردهتربیتی را پایین

  طلبد.و پرورش و راهبران آموزشی و تربیتی را میمسئولین آموزش

 طوربه که است آن از روستایی، حاکی راهنما معلمان با تربیتی و آموزشی راهبران عملکرد مقایسه

 عملکرد از بهتر را تربیتی و آموزشی راهبران معلمان، عملکرد گانهده وظایف و گانهسه ابعاد در و کلی

 ؛تربیتی و آموزشی راهبران طرح اهداف تحقق معنی به که اندکرده ارزیابی روستایی اهنمار معلمان

توان است که دالیل مختلفی را برای آن می آموزشی به اداری رویکرد از ناظران رویکرد تغییر یعنی

 گزینش شیوه آموزشی، بهبود امور بر صرف تمرکز و آموزشی راهبران وظایف در تغییر برشمرد.

 وآموزش اداره به بازدید هایفرم مستقیم ارسال همچنین و راهنما معلمان به نسبت آموزشی اهبرانر

، توجه به همدرس مدیریت توسط آن تأیید به نیاز عدم و تربیتی و آموزشی راهبران طرح در پرورش

 عملکرد ودبهب دالیل از تواندمی سطح بلوغ و عملکرد معلمان در اعمال نظارت و راهنمایی آموزشی

 پژوهش گیرینتیجه با حاصل گیرینتیجه باشد. تربیتی و آموزشی راهبران طرح در آموزشی راهبران

 آموزشی راهنمایی و نظارت وظایف و هابرنامه در تغییر و زمان گذشت است. ( همسو6818ایروانی )

  است.شده آموزشی راهنمایی و نظارت هایفعالیت بهبود به منجر

 هایویژگی اساس بر تربیتی و آموزشی راهبران عمکلرد به نسبت معلمان اهدیدگ مقایسه

 و آموزشی راهبران عملکرد بر هاآن تحصیلی مدرک و معلمان جنسیت که دهدمی نشان دموگرافیک

 گیریهینتیج با ولی ( همسو6881ارستان )یبه پژوهش نتایج با این که ندارد أثیرییت تربیتی

 راهبران عملکرد بر معلمان سابقه، دیگر سوی است. از ( مغایر6818ی )ایروان ( و6881)عزیزی

 این که اندبوده ترموفق سابقه باال با معلمان با کار در راهبران و است بوده تأثیرگذار تربیتی و آموزشی

  است. همسو (6818( و ایروانی )6881بهارستان ) گیرینتیجه با

 گذشت با آموزشی راهنمایی و نظارت هایبرنامه بهبود زا حاکی پژوهش هایکلی، یافته طوربه

 نظارت خدمات وضعیت مقایسه که ایگونه به است آموزشی راهنمایان عناوین و وظایف تغییر و زمان

 آموزشی راهبران بهتر عملکرد از حاکی تربیتی و آموزشی راهبر و راهنما معلم طرح دو در راهنمایی و

 در راهنمایی و نظارت خدمات بهبود دهندهنشان نیز (6818ایروانی ) یقتحق نتایج دارد و تربیتی و

 بهبود ضرورت به توجه این، با وجود با .بود راهنما معلمان طرح به نسبت آموزشی هایمجتمع طرح

 و درسی برنامه بهسازی حیطه در خصوصا راهنمایی و نظارت هایبرنامه به بیشتر هرچه توجه آموزش

 به توجه این، با بر رسد. عالوهمی نظر به ضروری آن ارزیابی و درسی برنامه اجرای و طراحی در کمک

 مشکالت از بسیاری که شد مشاهده، پژوهش هاییافته از فراتر و پژوهش حین در موجود شواهد

 و آموزشی راهبران وظایف با معلمان آگاهی عدم از ناشی راهنمایی و نظارت هایبرنامه به مربوط
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 از گیریمچ منظور به که دانندمی بازرسانی را معلمان، ناظران اغلب که ایگونهبه ست؛ا تربیتی

های میدانی به منظور بهبود برنامه مشاهدات پژوهش و هاییافته مبنای بر کنند.می فعالیت معلمان

 .گرددمی ارائه زیر نظارت و راهنمایی آموزشی پیشنهادات

 و نظارت اهمیت با آشنایی منظور به معلمان و مدیران برای آموزشی هایدوره برگزاری* 

 تربیتی و آموزشی راهبران وظایف و آموزشی راهنمایی

 ها آن بازرسی و اداری نقش جای به تربیتی و آموزشی راهبران حمایتی نقش بر تأکید* 

 گامهن به تربیتی و آموزشی راهبران گزینش برای الزم هایشایستگی و هاصالحیت به توجه *

 هاآن جذب

 مخصوصا مختلف هایزمینه در آموزشی راهبران برای خدمتضمن آموزش هایدوره برگزاری *

 درسی برنامه زمینه در

  درسی برنامه در پژوهش زمینه در معلمان با همکاری و تشویق، آموزش *

 برنامه بهسازی با تربیتی و آموزشی راهبران آشنایی منظور به آموزشی هایدوره برگزاری *

 درسی

 و آموزشی راهبران هایصالحیت بهبود برای آموزشی هایدوره برگزاری و آموزشی نیازسنجی *

 تربیتی

 برای  ...و دانشگاهی خبره، کارشناسان، اساتید معلمان نظیر مختلف هایظرفیت از استفاده *

 معلمان نیازهای رفع

 به نسبت تربیتی و آموزشی راهبران لکردعم از، سابقه با معلمان بیشتر رضایت علت یابیریشه *

 تجربه کم معلمان

 و همکار معلمان از استفاده مانند آموزشی؛ راهنمایی و نظارت هایبرنامه انواع سایر از استفاده *

 تربیتی و آموزشی هایبرنامه بهبود منظوربه...
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