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                  Extended Abstract 
 

1. Introduction 
 

 n today's competitive world, only 

organizations that make the best use of 

their resources scientifically can 

survive. One of the most important 

organizational resources is manpower, 

or more precisely human capital. Since 

employees need to know the 

organization's expectations about 

themselves  and  their   performance  in  

 

order to eliminate past shortcomings and improve 

productivity and effectiveness, as well as discover their 

capabilities, therefore, human resource performance is 

an important process and one of the most sensitive 

issues of any organization (Jafari, Shafiabadi, 

Farahbakhsh, Abbaspour & Younesi, 2020). 

Leadership by teachers is fundamental and has a 

positive effect on the learning outcomes of children and 

adolescents, and conversely poor leadership can hinder 

student learning and its impact on the quality of schools. 

Therefore,  in  educational  systems,  management  has 
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A B S T R A C T 

 
Objective   The purpose of this study is to design and validate an educational supervisory training package 

for school principals. 
 

Methods   The method of the present research is qualitative and the method of content analysis has been 

used. In this regard, using a purposeful approach and applying the theoretical saturation criterion, an 

attempt was made to use the semi-structured in-depth interview technique, the experiences of 14 experts 

(faculty members of educational management, educational science experts, school principals and 

deputies) as criteria. The focus of the qualitative section of the semi-structured interviews is exploratory. 

To analyze the data, in the qualitative part, the systematic coding method was used using MAXQDA 

software. After implementing the interviews and in-depth analysis of the data, the categories and semantic 

concepts were categorized and classified into categories using re-selective conceptual coding. Four main 

concepts were identified, including "educational quality", "teaching and learning", "research-oriented" 

and "social support". 
 

Results  In the discussion of the validity of the research, in order to ensure the accuracy of the findings in the 

opinion of professors and academic experts who have been credible in this field, the method of thematic intra-

group agreement was used as 70% reliability was calculated. 
 

Conclusion In the current study, the reliability of the retest and the method of agreement within the 

subject have been used to calculate the reliability of the interviews. 
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a much more important and fundamental role and position, 

and the necessary condition in evaluating the performance 

of such organizations is the evaluation of its managers. 

Supervision is one of the functions of management and 

leadership and is defined as a way to ensure the 

performance of employees' activities effectively and to 

develop the competencies and capabilities of the 

organization's human resources. Since every organization 

exists to achieve goals and the behavior of individuals in it 

is subject to standards and regulations, it is necessary to 

exercise control and supervision; Especially in educational 

organizations where several goals are pursued and the 

complexity of education and teaching is more than any 

other organization (Yazdani, Farzaneh & Qadri, 2018). 

In educational supervision, the supervisor acts as a guide 

(Sajjadi et al., 2016) and in fact supervisors are educational 

mentors who are responsible for supervising all 

administrative tasks in primary and secondary schools, 

including budgeting, teaching programs, resources, and 

perform disciplinary action and evaluation of teachers and 

school staff (Al-Muniri, 2018). The school supervisor can 

play roles such as coordinator, counselor, group leader, and 

evaluation in three areas of educational development, 

curriculum development, and teacher development, 

depending on his or her mastery of counseling knowledge 

and skills, curriculum theories, and educational 

technology. Philosophy of education, management, and 

theories of learning and personality depend on building 

trust, discovering teachers' belief systems, encouraging 

thinking and research in teaching, gathering systematic 

information, interpreting data, holding conferences, and 

creating a team atmosphere, including skills. Are essential 

for classroom-centered supervision (Clark, 2021). 

 

2. Materials and Methods 
 

In this applied research, qualitative methods have been 

used in terms of data collection. A sequential 

exploratory design in which appropriate qualitative 

methods such as exploratory interviewing has been 

used to extract components as well as research metrics. 

This research is in four stages: 1) Studies of theoretical 

and research literature of supervision and guidance 

education, 2) Identification of educational components 

of supervision and guidance using semi-structured 

interviews, 3) Construction of tools and preliminary 

implementation, and 4) Validation of the educational 

model of supervision and the guidance of principals in 

the Central Province Education Organization was 

examined. 

Qualitative method: 

In the first stage, a preliminary study of theoretical 

foundations was examined by research in the areas of 

improving supervision and guidance of managers. At 

this stage, domestic and foreign research literature was 

examined and a conceptual model extracted from the 

literature was developed. Due to the lack of 

comprehensive and indigenous models in the field of 

supervision and guidance of managers in the education 

organization, the need to study it from the perspective 

of experts can be fruitful in identifying and developing 

a model of supervision and guidance in the education 

organization. In qualitative research method, semi-

structured exploratory interview is a common tool. In 

the present study, in order to identify components of the 

educational package of supervision and guidance of 

school principals in the Central Province Education 

Organization, first the theoretical and research 

literature was examined and then to develop a 

comprehensive and indigenous model of semi-

structured interviews with experts (Experts) were used. 

 

3. Results 
 

Reviewing the results: In reviewing and verifying the 

accuracy of the information obtained, in order to prevent 

the researcher's misunderstanding, the obtained 

information was re-shown to the media and approved by 

them. 

Long-term involvement: The researcher was involved in 

the research topic for a long time (about 9 months) and 

informally interviewed a large number of faculty 

members, principals and deputies during the school year. 

Also, part of this time is dedicated to attending school and 

interacting with principals and in the school environment. 

Since semi-structured interviews were used in the 

qualitative stage of this research, therefore, in order to 

analyze the data obtained from semi-structured 

interviews, content analysis method was used. In the 

analysis of qualitative data, the following steps were 

followed: 1) data review, 2) creation of initial codes,) 3) 

classification of data, 4) development of semantic 

concepts, 5) development of protocol and training 

package, and finally, according to the identified 

categories of the model. The concept of the research was 

outlined in the output of MAXQDA software which is 

used for qualitative data.
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Figure 1: The final model of the research taken from the qualitative section (output of MAXQDA 

software) 

 

4. Discussion and Conclusion 
 

The present study was conducted with the aim of 

designing and validating an educational package for 

supervision for school principals. For this purpose, the 

researchers, by conducting 14 in-depth semi-

structured interviews, obtained the factors for the 

training package of supervision and guidance of 

managers. Findings from the interview indicate that 

the respondents mentioned a lot of cases about the 

supervision and guidance package of managers, which 

after analyzing the four main factors, including 

"educational quality", "teaching and learning", 

"research-oriented" and "social support", were 

classified. The results are in line with the results of 

other studies on the package of supervision and 

guidance of managers such as Abu Bakr (2018), 

Kotrid et al. (2015), Golsen et al. (2015), Jahanian and 

Ebrahimi (2013), Kizuri et al. (2017), and Fini and 

Shafipour Motlagh (2015). 

From the point of view of organizational theorists, 

training guides are people who can not bring about 

fundamental changes and reforms in the education of 

the Minister. Operations oversee the standard of work, 

maintain and improve standards and quality of 

teaching and learning, and ultimately improve the 

teaching-learning process. 
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 مقاله پژوهشی
 

 آموزشی نظارت و راهنمایی)سوپرویژن(آموزشی برای مدیران مدارس اعتباریابی بسته طراحی و
 

       3داود تقوایی،    *2ذبیح پیرانی،      1زهرا امینی
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 مقدمه:

توانند ماندگار باشند که هایی میدر جهان رقابتی امروز، تنها سازمان

ترین نحو علمی از منابع خود استفاده بهینه نمایند. یکی از مناسببه 

های انسانی تر سرمایهمنابع مهم سازمانی، نیروی انسانی یا به تعبیر دقیق

های گذشته و است. نظر به اینکه کارکنان جهت رفع و جبران کاستی

های خود،  به وری و اثربخشی، همچنین کشف تواناییارتقای بهره

از انتظارات سازمان در مورد خود و میزان عملکردشان نیاز  اطالع

ترین رو عملکرد نیروی انسانی فرآیندی مهم و از حساسدارند، از این

)جعفری، شفیع آبادی، فرحبخش، عباسپور و مسائل هر سازمان است 

ی است شود بنیادکه توسط مدرسان انجام می رهبری .(1399یونسی، 

و تأثیر مثبتی بر نتایج یادگیری کودکان و نوجوانان دارد و بالعکس 

آموزان و تأثیر آن بر تواند مانع یادگیری دانشرهبری ضعیف می

های آموزشی مدیریت در نظام ،شود؛ بنابراینکیفیت مدارس می

تر دارد و شرط الزم در تر و اساسیجایگاهی بسیار مهم و نقش

 از هایی، ارزشیابی مدیران آن است.چنین سازمانارزیابی عملکرد 

خصوص افرادی که در هرو مستلزم این است که آموزشگران و باین

آموزان هستند شایستگی کافی برای احراز این ارتباط مستقیم با دانش

کنند افرادی را در مسئولیت خطیر را داشته باشند. امروزه تالش می

های ای رهبری، توانایی و شایستگیهای مدیریت بگمارند که برپست
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طراحی و اعتباریابی، بستتتته نظارت و 

 .راهنمایی آموزشی مدیران

 

 چکیده

 

 .هدف پژوهش حاضر طراحی و اعتباریابی بسته آموزشی نظارت و راهنمایی)سوپر ویژن( آموزشی برای مدیران مدارس است  هدف
 

روش پژوهش حاضر از نوع کیفی است و از شیوه تحلیل مضمون استفاده شده است. در این راستا با استفاده از رویکرد هدفمند و  هاروش

ت علمی أنفرخبره )اعضای هی 14تالش شد تا با استفاده از فن مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته، تجربیات کارگیری معیار اشباع نظری به

رسان انتخاب عنوان اطالعصورت مالک محور و بههای مدیریت آموزشی، کارشناسان علوم تربیتی، مدیران مدارس و معاونین( که بهرشته

ها، در بخش های نیمه ساختاریافته اکتشافی است. برای تحلیل دادهوهش بخش کیفی مصاحبهابزار پژ شدند، مورد بررسی عمیق قرار گیرد.

ها و تحلیل عمیق سازی مصاحبهاستفاده گردید.پس از پیاده MAXQDAکیفی از روش کُدگذاری سیستماتیک با استفاده از نرم افزار 

مفهوم اصلی شامل  4بندی شدند. بندی و طبقهو مفاهیم معنایی در طبقات دسته هاانتخابی مقوله -ها با استفاده از  کدگذاری مفهومی بازداده

 .شناسایی شدند «حمایت اجتماعی»و « پژوهش محوری»، «تدریس و یادگیری»، «کیفیت آموزشی»
 

دانشگاهی که در این حوزه معتبر ها از نظر اساتید و متخصصان در بحث روایی پژوهش، به منظور اطمینان خاطر از دقیق بودن یافته  هایافته

 . درصد محاسبه شد 70اند استفاده شد، همچنین از روش توافق درون گروهی موضوعی استفاده گردید که درصد پایایی بوده

ر د شده است.های استفادهدر تحقیق کنونی از پایایی باز آزمون و روش توافق درون موضوعی برای محاسبه پایایی مصاحبه گیرینتیجه

های مربوط به اعتباریابی نیز حکایت از آن داشت که اعتباریابی بسته آموزشی نظارت و راهنمایی مدیران مدارس ابتدایی شهرستان نهایت یافته

 .اراک مناسب است
 

3. شماره 11. دوره 1401پائیز     

 

 فصلنامه پژوهشی

 شناسی مدرسه و آموزشگاهروان
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 ؛(1397)صادقی نیا، صالحی و مقدم زاده،   الزم را داشته باشند

های نظارت و راهنمایی جهت عملکرد آنان بایستی شاخص ،بنابراین

که ابزار سنجش مستمر کیفیت نظام آموزشی و مدیریت آن خواهد 

ها و توانند در شناسایی و درک بهتر خألها و نارساییبود و می

های آینده برای جذب مدیران کارآمد دهی برنامهکمبودها و در شکل

؛ 2020، 1)میایو، رومانی و دورانشناسایی شوند  ،مؤثر واقع شوند

از سوی دیگر مدارس، بهترین وسیله برای ایجاد تغییر  .(2017، 2آیباتو

تناسب شود که افراد، بهها و رفتارها به شمار رفته و باعث میارزش

ادی و استعداد و رغبتی که دارند برای انجام خدمات اجتماعی و اقتص

توان گفت نتیجه آسایش فردی مهیا شوند. لذا می کسب مشاغل و در

ترین، مؤثرترین و از میان انواع مدیریت، مدیریت مدارس بااهمیت

ترین نوع مدیریت است که موضوع آن انسان است. انسانی که ظریف

شده و نیازمند تعلیم و تربیت و رشد ابعاد جسمانی،  در مدارس وارد

، 3)هاریس، جونز و کریکاعی، عقالنی و اخالقی است عاطفی، اجتم

. مدیران مدارس از طریق تأثیر برانگیزش و توانایی معلمان از (2020

یک محیط و جوکاری مناسب نقش اساسی را در  سو و نیز ایجادیک

 ،نمایند؛ بنابراینبهبود عملکرد، کارایی و عدالت آموزشی ایفا می

هبود مدارس بدون بهسازی مدیریت صحیح، درست و توانمند ب

پذیر نیست. بهبود شرایط کار، افزایش رضایت و ایمنی خاطر امکان

دهی به امکانات و منابع ها در شکلکارکنان و هماهنگ ساختن تالش

نتیجه تقویت روحیه کارکنان و  موجود جهت تحقق اهداف و در

نوآوری استعدادهای بالقوه آمادگی برای شکوفایی، خالقیت و 

جمله وظایف مدیران مدارس است که این مسأله  آموزان ازدانش

)فطرت، خراسانی، کند تر میخود اهمیت کار این مدیران را نمایان

 .(1394ابوالقاسمی و قهرمانی، 

نظارت یکی از عملکردهای مدیریت و رهبری است و به عنوان راهی 

های کارکنان به صورت مؤثر و ی اطمینان یافتن از انجام فعالیتبرا

های نیروی انسانی سازمان تعریف ها و تواناییتوسعه شایستگی

گردد. از آنجایی که هر سازمان جهت تحقق اهدافی موجودیت می

یابد و رفتار افراد در آن تابع موازین و مقرراتی است، اعمال کنترل می

های آموزشی که اهداف ؛ به ویژه در سازمانو نظارت ضروری است

شود و پیچیدگی در آموزش و تدریس در متعددی در آن دنبال می

)یزدانی، فرزانه و خورد آن بیش از هر سازمان دیگری به چشم می

. نظارت در محیط آموزشی به دو دسته نظارت (1397قدری، 

ها بهبود هایی است که هدف از آن)مربوط به فعالیت 4آموزشی

ترین نتیجه برای فراگیر های یادگیری است که بیشتدریس و فعالیت

)سوق دادن و ترغیب کارکنان  5نظارت اداری به دنبال داشته باشد( و

در مرکز آموزشی نسبت به عملکرد مؤثر در زمینه وظایف و 

)سجادی و همکاران،  شودهای محوله است(، تقسیم میمسئولیت

.نقش نظارتی یکی از کارکردهای عملیاتی مدرسه و از جوانب (1395

ها در خصوص نظارت آموزشی پرچالش مدرسه است و این چالش

دار است. رفع این چالش مستلزم یک روند در مدارس همچنان ادامه

دائمی برای کمک به معلمان در خصوص بهبود عملکرد آموزشی 

شود. و پرورش تعیین می ها است که توسط وزارت آموزشآن

نظارت آموزشی در مدارس مهم است تا اطمینان حاصل شود 

گونه، شوند. ایناستانداردهای تعیین شده تا چه میزان رعایت می

گیرد و در صورت  عملکرد شغلی معلمان نیز باید تحت نظارت قرار

اطمینان از عملکرد  لزوم اقدامات اصالحی مؤثری صورت گیرد و

توان معلمان با دقت کافی انجام شود. از طریق نظارت آموزشی می

-)آلها راارزیابی کردراحتی آنعملکرد معلمان را مشاهده کرد و به

 .(2018، 6مونیری

)سجادی و  کنددر نظارت آموزشی، ناظر در نقش راهنما عمل می

ای هستند که واقع ناظران، سرپرستان آموزشی و در (1395همکاران، 

مسئولیت نظارت بر همه وظایف اداری در مدارس ابتدایی تا دبیرستان 

های تدریس، منابع و اقدامات برنامه بندی،را به عهده دارند که بودجه

-)آل دهندانضباطی و ارزیابی معلمان و کارکنان مدارس را انجام می

تواند در سه حیطه توسعه (؛ ناظر در مدرسه می2018مونیری، 

هایی مانند آموزشی، تدوین برنامه درسی و توسعه معلمان نقش

کننده، مشاور، رهبر گروه و ارزشیابی را ایفا کند که به میزان هماهنگ

  های برنامه درسی،های مشاوره، نظریهتسلط وی بر دانش و مهارت

های فلسفه آموزش و پرورش، مدیریت و نظریهفناوری آموزشی، 

یادگیری و شخصیت بستگی دارد، اعتمادسازی، کشف نظام باورهای 

معلمان، تشویق به تفکر و پژوهش در تدریس، گردآوری اطالعات 

برگزاری کنفرانس و ایجاد جو کارگروهی  ها،دار، تفسیر دادهنظام

 محورهستند -های اساسی برای نظارت کالس درسازجمله مهارت

 . (2021، 7)کالرک

1. Mayayo, Romaní & Duran 

2. Ibatova 

3. Harris, Jones & Crick 

4. InstructionalSupervision 
5. Supervision Administrative 

6. Al-Munnir 

7. Clarke 
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نظارت و راهنمایی آموزشی معلمین یک کارکرد سازمانی در 

ای معلمان است که انجام این امر به نوبه خصوص رشد و توسعه حرفه

شود. اگر ناظر خود به بهبود عملکرد آموزشی)یا همان کارآمدی( می

کافی نظارتی باشد و نیازهای آموزشی معلم را برآورده  فاقد دانش

گیرد. در نتیجه، معلم ممکن فایده شکل مینکند یک رابطه کاری بی

 است تالش کافی برای آموزش به عمل نیاورد و به دنبال آن تمایل،

آموزان تحت تأثیر قرارگیرد و نهایتًا توانایی و سطح یادگیری دانش

 (1395)سجادی و همکاران، ربخش گردد کل تجربه تدریس غیر اث

 . می رود

( در پژوهشی با هدف مروری برنظارت 1396سجادی و همکاران )

روحیه آموزشی اثربخش نشان دادند که نظارت مؤثر منجر به تقویت

و ابتکار عمل، ایجاد  نوآوری ، گسترشدر سازمان اعتماد و وفاداری 

افراد  مشارکت خاطر در کارکنان، افزایش و رضایت مثبت انگیزه

 موفقیت، کسب افراد از لذت مند ساختنها، بهرهگیریدر تصمیم

مؤثر از  گیریبهره و پاداش و تالش بین منطقی یایجاد رابطه

شود. شناخت راهنمای آموزشی از مدرس ضرورتی می اطالعات

ها، نگرش ها،. ناظر باید دانش و مهارتای استسازمانی و حرفه

نیازهای انگیزشی، انتظارات مدارس و انتظارات مرکز آموزشی و 

 .اثربخشی مدارس را مورد بررسی قرار دهد

( در پژوهشی با شناسایی عوامل 1397زاده )نیا، صالحی و مقدمصادقی

مؤثر در ارزیابی عملکرد مدیران مدارس ابتدایی با راهبرد 

ها و تحلیل سازی مصاحبهپدیدارشناسی نتایج نشان داد که پس از پیاده

عامل اصلی که شامل  8مالک و  27نشانگر،  120ها، عمیق داده

، «تظارات نقشان»، «های شخصیتیویژگی»، «هااخالق و ارزش»

، «امور حسابداری و مالی»، «دانش و شناخت»، «توانایی و مهارت»

بندی گردید. ، شناسایی و طبقه«امور تربیتی»و « امور اجرایی و اداری»

دریک مطالعه کیفی باهدف  (2019) 1لیتوود، هاریس و هوپکین

عنوان رهبران موفق ههای توسعه مدیران مدارس ابتدایی بشاخص

آموزشی، به این نتیجه رسید که موضوعات کلیدی ازجمله: توسعه و 

تواند اثر بهبود رهبری آموزشی که در این مطالعه مشخص شد می

آموزان مدارس ابتدایی مثبتی بر پیشرفت و توسعه یادگیری دانش

، های به دست آمدهگیری بر پایه دادهداشته باشند و تأکید بر تصمیم

شود وضوح تعیین شده و موجب جو مثبت مدرسه میاهمیت وظیفۀ به

هاریس، جونز گردد. و این تحقیق موجب تغییرات مثبت اجتماعی می

نظارت یکی از وظایف اصلی مدیریت محسوب  (2020) 2و کریک

ریت ای که بدون توجه به این جزء، سایر اجزای مدیگونهبه ؛شودمی

نیز ناقص بوده و تضمینی برای انجام درست آن وجود ندارد. سازمانی 

گردد و اثربخشی تر میروز ضعیفکه نظارت روی آن نباشد روزبه

ای رود با توجه به مرور پیشینه پژوهش و نبود مطالعهال میؤآن زیر س

عمیق برای واکاوی و بازشناسی نشانگرهای مناسب برای 

و راهنمایی مدیران مدارس ابتدایی، این بهبودآموزشی نظارت 

پژوهش در نظر دارد تا با استفاده از رویکردی ژرفانگر، نشانگرهای 

های نظارت و راهنمایی مدیران مدارس مناسب برای ارزیابی مؤلفه

برای بهبود عملکرد  ،بنابراین .ابتدایی را شناسایی و بازنمایی نماید

ناظری است که دانش کافی  آموزشی یا همان کارآمدی نیاز به یک

نظارتی داشته باشد. نظام آموزشی آموزش و پرورش نیازمند یک 

مدیر توانمند است که دانش کافی در نظارت داشته باشد و از طرفی 

هایی آن سازمانی که روی آن نظارت وجود داشته باشد، نارسایی

برطرف می شود؛ کارآمدی و عملکرد بهتر می شود. بازدهی و 

برداری عالی، خدمات با کیفیت و سوددهی یعنی بهره ؛خوب کارآیی

مناسب. ولی از آنجایی که دانش ناظر در امر نظارت و راهنمایی بسیار 

مهم است، آنچه که در این بسته پرداختن به آن مهم است؛ در 

خصوص اهمیت و ضرورت نظارت آموزشی، پژوهش ها زیادی 

در این زمینه تألیف و ترجمه های زیادی نیز انجام شده و حتی کتاب

ولی در کشور ما هنوز پژوهشی منسجم و ساختاریافته  ،شده است

شناخت و تحلیل اثربخش نیازهای   ،انجام نشده است؛ بنابراین

آموزشی، پیش نیاز یک سیستم آموزشی موفق است؛ و نیازهای 

آموزشی یکی از دروندادهای اصلی سیستم آموزشی است که مبنای 

گیرد. ریزی، اجرا و ارزشیابی فعالیت های سیستم قرار میحاساسی طر

ضرورت ایجاب می نماید که در زمینه نظارت و راهنمایی  ،بنابراین

آموزشی نیازسنجی صورت بپذیرد تا با شناخت نیازها و اولویت بندی 

ها، شناخت نقاط قوت و ضعف و ارائه راهکارهایی مفید، تحقق آن

های را تسریع و تسهیل بنماید. سازماناهداف آموزشی و پرورشی 

آموزشی به دلیل حساسیت تربیتی، ماهیت انسانی، داشتن اهداف 

ای بودن کار معلمی، پیچیدگی تدریس، متعالی، تنوع، حرفه

گیری و تکنولوژی آموزشی محدود، و دشواری سنجش، اندازه

رت ارزشیابی و پیشرفت تحصیلی، بیش از هر سازمان دیگر نیازمند نظا

ترین نقش . بنابراین، مهم(2015و همکاران،  3)هانو راهنمایی هستند 

ناظران آموزشی به عنوان راهبران آموزشی، نظارت و راهنمایی 

 . آموزشی معلمان است
 

1. Leithwood, Harris & Hopkins  
2. Harris, Jones & Crick 

3. Han 
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های توان وجه تمایز مدیریت و رهبری در سازمانویژگی را میاین 

آموزشی از سایر مدیریت های سازمانی دانست. الزمه تحقق اثربخشی 

آموزش و پرورش، وجود یک سیستم نظارت و راهنمایی آموزشی 

هی و یادگیری است. این نیاز های مربوط به فرآیند یادددر همه زمینه

ویژه زمانی که آموزش و پرورش دستخوش تغییرات و تحوالت هب

زیرا نظارت و راهنمایی  ؛شودگردد بیشتر احساس میبنیادی می

آموزشی در هدایت و بهسازی فرآیندهای یاددهی و یادگیری و ایجاد 

)یزدانی و آموزان نقش اساسی دارد تغییرات مطلوب در دانش

. علی رغم پیامدهای مثبتی که توجه به نظارت و (1397همکاران، 

راهنمایی معلمان به دنبال دارد، این مسأله در آموزش و پرورش کشور 

تر صرفا به بحث آموزش ضمن کمتر مورد توجه قرار گرفته و بیش

ایی معلمان به خدمت پرداخته شده است. در حقیقت نظارت و راهنم

منزله یک پیوستاری است که پیش از خدمت شروع و با آموزش، 

یابد. این در نظارت و حمایت مسئولین در حین خدمت تداوم می

ریزان و دست اندرکاران حالی است که در کشور کانون توجه برنامه

های پیش از خدمت معلم، معطوف تر به آموزشتعلیم و تربیت بیش

ارت و راهنمایی در حین خدمت، کمتر مورد توجه است و موضوع نظ

ای معلمان در کشور یک زیرا رویکرد تربیت حرفه ؛واقع شده است

ای، های تربیت حرفهرویکرد متمرکز سنتی است و مسئول تمام برنامه

آموزش و پرورش است. لذا یک مدل تمامیت خواهانه که در 

جود دارد در های پیش از خدمت معلم والگوهای اجرایی دوره

تدوین و  ،های اجرایی ضمن خدمت نیز مشهود است. بنابراینسیاست

اعتباریابی یک بسته اموزشی نظارت و راهنمایی مدیران برای ارتقا 

 رسد. سیستم آموزشی ضروری به نظر می

 

 روش پژوهش

 روش اجرا:

ها  این پژوهش از نوع هدف کاربردی است، از نظر گردآوری داده

های کیفی  استفاده شده است. در این پژوهش از طرح از  روش

های کیفی مقتضی از جمله؛ اکتشافی متوالی که در آن از روش

های ها و همچنین سنجهمصاحبه اکتشافی جهت استخراج مؤلفه

مطالعات  -1پژوهش استفاده شده است. این پژوهش در چهار مرحله: 

شناسایی  -2یی، ادبیات نظری و پژوهشی آموزش نظارت و راهنما

 های آموزشی نظارت و راهنمایی با استفاده از مصاحبه نیمهمؤلفه

اعتباریابی  -4ساخت ابزار و اجرای مقدماتی و  -3ساختاریافته، 

الگوی آموزشی نظارت و راهنمایی مدیران در سازمان آموزش و 

ها پرورش استان مرکزی که در ادامه به صورت تفصیلی هر یک از آن

 گیرد. ررسی قرار میمورد ب

 روش کیفی:

های در مرحله اول مطالعه مقدماتی مبانی نظری با تحقیق در حوزه

بهبود نظارت و راهنمایی مدیران مورد بررسی قرار گرفت. در این 

مرحله ادبیات پژوهشی داخلی و خارجی نیز مورد بررسی قرار گرفت 

ل عدم وجود و الگوی مفهومی مستخرج از ادبیات تدوین شد. به دلی

الگوهای جامع و بومی در حیطه آموزشی نظارت و راهنمایی مدیران 

در سازمان آموزش و پرورش، ضرورت بررسی آن از دیدگاه 

تواند در شناسایی و تدوین الگوی نظارت و خبرگان و متخصصان می

راهنمایی در سازمان آموزش و پرورش مثمر ثمر باشد. در روش 

ساختاریافته اکتشافی از ابزارهای رایج  تحقیق کیفی مصاحبه نیمه

هایی بسته آموزشی است. در پژوهش حاضر، جهت شناسایی مؤلفه

نظارت و راهنمایی مدیران مدارس در سازمان آموزش و پرورش 

استان مرکزی ابتدا ادبیات نظری و پژوهشی مورد بررسی قرار گرفت 

ای نیمه هو سپس برای تدوین یک الگوی جامع و بومی از مصاحبه

ساختاریافته با خبرگان )کارشناسان متخصص( استفاده شد. دالیل 

استفاده از آن: امکان تبادل نظرات و تفکر، هدایت موضوع مصاحبه 

منظور دستیابی به اهداف پژوهش و امکان مشاهده احساسات و به

رسیدن به باورها و اعتقادات مصاحبه شوندگان دربارۀ موضوع 

. جامعه آماری در این مرحله، کلیه (1393)ساروخانی، پژوهش است 

های مدیریت آموزشی، کارشناسان علوم اعضای هیئت علمی رشته

تربیتی، مدیران مدارس و معاونین که با مفهوم نظارت و راهنمایی آشنا 

. از ، هستندو در این حیطه مقاله و کتاب تألیفی و ترجمه دارند هستند

نظران حوزه مدیریت در زمینه نظارت جایی که خبرگان و صاحبآن

-رو از روش نمونهو راهنمایی به راحتی قابل شناسایی نیستند، از این

نظران در این گیری از صاحبگیری هدفمند استفاده شد. نمونه

پژوهش تا زمانی ادامه پیدا کرد که فرآیند اکتشاف و تجزیه و تحلیل 

مالترود، ) ؛(2016، 2)رولندز، وودل و مک گیناد برس 1به نقطه اشباع

. معیارهای خبرگان برای ورود به مصاحبه (2016، 3سیرسما و گاسورا

  :عبارتند از
 

اشباع نظری به این صورت بود که محقق به ظهور اکتشاف اولیه سعی کرد که اطالعات  .1

هایی جدید وضوح و معنای بیشتری پیدا بیشتری را در ادامه گردآوری کند تا شناسایی مقوله

نظران دیگر اطالعات کند. این کار تا زمانی ادامه پیدا کرد که محقق احساس کند که صاحب

های کیفی به روش تحلیل هم صورت گرفت و در دهند. در ادامه تحلیل دادهجدیدی ارایه نمی

 های الگو صورت گرفتمرحله تدوین الگوی مفهومی و روابط بین مؤلفه پایان این
2. Rowlands, Waddell & McKenna  
3. Malterud, Siersma & Guassora 
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مدیریتی برخوردار بودن )حداقل مدیرانی که از تجربه و سوابق  -1 

اند(، سال دارای پست مدیریتی در سه سطح پایه، میانی و عالی بوده 10

مدیرانی که از دانش و تخصص عملی باال برخوردار بودند  -2

مدیرانی که سابقه  -3)تحصیالت، تألیفات و سابقه مدیریتی(، 

الیق پژوهش در حیطه بهبود عملکرد را داشته و این حیطه جزء ع

حداقل رتبه علمی استادیار )برای  -4رفت، ها به شمار میپژوهشی آن

ها علمی ها و کنگرهسخنرانی در کنفرانس -5اعضای هیئت علمی( 

 رفت. ها به شمار میجز عالیق پژوهشی آن

به علت عدم احصاء تمام افراد خبره در بانک اطالعات خاص 

ممکن بود خبرگانی باشند که توان تنها به این لیست اکتفا کرد و نمی

ها را داشته باشند و بتوانند در این زمینه سابقه اجرایی یا طراحی برنامه

رو از بهایی را در اختیار پژوهشگر قرار دهند. از ایناطالعات گران

ها خبرگان حاضر در لیست درخواست شد تا خبرگانی که از دید آن

وهشگر کمک کنند معرفی های کیفی به پژتوانستند در بخش دادهمی

 نفرخبره برای مصاحبه کافی تشخیص داده شد. 14شوند. بر این اساس

ای از طرح پژوهش، نتایج بررسی خالصه ،قبل از شروع مصاحبه

پیشینه پژوهش به همراه اهداف و سؤاالت پژوهش جهت مطالعه و 

آمادگی اولیه در اختیار مصاحبه شوندگان قرار داده شد و در ابتدای 

طور مختصر توضیح لسه مصاحبه نیز در مورد کارهای انجام شده بهج

شد. سپس نسبت به طرح سؤاالت مصاحبه و انجام فرآیند داده 

مصاحبه اقدام شد. سؤاالت ارائه شده به مصاحبه شوندگان به ترتیب 

 زیر است: 

 تعریف شما از نظارت و راهنمایی آموزشی چیست؟ -1

توانند بر نظارت و راهنمایی چگونه می به نظر شما چه عواملی و -2

 آموزشی تأثیر داشته باشند؟

تناسب و اهمیت هر یک از مفاهیم بستۀ آموزشی نظارت و  -3

 راهنمایی مدیران به چه میزان است؟

 وضعیت موجود نظارت و راهنمایی مدیران چگونه است؟ -4

 بسته نظارت و راهنمایی مدیران آموزش و پرورش استان مرکزی -5

 هایی باشند؟باید دارای چه مؤلفه

عوامل بازدارنده  و تسهیل کننده نظارت و راهنمایی آموزشی  -6

 است؟

راهکارهای پیشنهادی شما در خصوص ارتقا نظارت و راهنمایی  -7

 آموزشی چیست؟

دقت خوانده و عبارات مهم آن مشخص های پیاده شده بهمتن مصاحبه

صورت کُد یادداشت شد. در ادامه، بهگردید و معنای هر عبارت مهم 

صورت جداگانه یادداشت گردید و کُدهای حاصل از تحلیل اولیه به

ای صورت طبقهکُدهایی که به لحاظ مفهومی به هم مشابه بودند، به

درآمد و برای هر طبقه نامی در نظر گرفته شد، سپس با ادغام طبقات 

تری ایجاد شد و در های کلیمختلف بر اساس مفاهیم مشترک، دسته

نهایت نتایج در قالب توصیف کاملی از پدیده مورد مطالعه با هم 

دهی شد. سپس ترکیب گشت و در قالب مفهوم معنایی  سازمان

شده مورد تأیید افراد متخصص قرار گرفت تا بیانگر عوامل استخراج

برای تأمین  کنندگان باشد.شده توسط مشارکتعمق معنای بیان

، استفاده شد. گوبا و (2005) 1گوبا و لینکلنیری از روش اعتمادپذ

، تأیید 3اعتمادپذیری ،2لینکلن، چهار مالک باورپذیری

رابرای بررسی قابلیت اعتمادمعرفی نمودند.  5وقابلیت انتقال 4پذیری

کننده بودن پژوهش در ارتباط باورپذیری با قابل باور بودن یا قانع

ها و فرآیندهای ضروری برای اعتماد به ، باورپذیری را استداللاست

. در این پژوهش برای (1391)ابوالمعالی، دارد نتیجه تحقیق بیان می

وبازبینی نتایج توسط  6باورپذیری از چهار روش ممیزی بیرونی

ستفاده ا 9ودرگیری طوالنی مدت 8سازیوچندسویه 7هارساناطالع

  شد.

: در چند سویه سازی، محقق، عالوه بر واکاوی سازیچندسویه

های به دست ادراک مدیران با کارشناسان نیز مصاحبه انجام داد و داده

های گروه دیگر بود. در واقع آمده از هر گروه منطبق با صحبت

 صحت اطالعات از چند جنبه مورد بررسی قرار گرفت.

در روش ممیزی بیرونی کسی که به روش کار ما  ممیزی بیرونی:

دهد، مانند استاد نظارت دارد، روش کار را مورد بازبینی قرار می

ها استفاده شده راهنما و مشاور که در پژوهش حاضر از نظرات آن

 است.

های بخش کیفی نیز تالش محقق بر در ثبت داده روش کنترل مداوم:

آن بود که فرآیند تحقیق با جزئیات ثبت شود. از روش کنترل مداوم 

 .ها محقق گردداستفاده شده است. تا روایی درونی یافته
 

 

1. Guba & Lincoln 
2. credibility 

3. dependability 
4. confirmability 

5. transferability 

6. external audit 
7. membercheak 

8. triangulation 

9. prolonged engagement 
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در بازبینی و بررسی صحت اطالعات به دست آمده، بازبینی نتایج: 

برای جلوگیری از بدفهمی محقق، اطالعات به دست آمده دوباره به 

 ها نشان داده شد و مورد تائید آنان قرار گرفت. رساناطالع

ماه(  9محقق زمانی طوالنی مدت )حدود  درگیری طوالنی مدت:

طور غیررسمی به درگیر موضوع پژوهش بود و در ایام سال تحصیلی

علمی، مدیران و معاونین مصاحبه با تعداد زیادی از اعضای هیئت

نمود. همچنین بخشی از این زمان به حضور در مدرسه و تعامل با 

 مدیران و در فضای مدرسه اختصاص یافته است.

های نیم از آنجا که در مرحله کیفی این پژوهش از مصاحبه 

های حاصل از منظور تحلیل دادهلذا به ساختاریافته استفاده شده است،

مصاحبه نیمه ساختاریافته از روش تحلیل مضمون استفاده شد. در 

( 2ها، ( مرور داده1های کیفی مراحل زیر دنبال گردید: تحلیل داده

( 5( تدوین مفاهیم معنایی  4ها، بندی داده( طبفه3ایجاد کدهای اولیه، 

های ر نهایت با توجه به مقولهتدوین پروتکل و بسته آموزشی و د

شناسایی شده الگوی مفهومی پژوهش ترسیم شد خروجی نرم افزار 

MaxQDA گیردهای کیفی مورد استفاده قرار میکه جهت داده. 
 

 
 

 

 MAXQDAخروجی نرم افزار  .1نمودار 

 

 
 

 فراوانی کد ها )پرتره( .2نمودار 
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 : لیست کلیه مفاهیم استخراج شده از تکنیک مصاحبه نیمه ساختار یافته1جدول
 

 کد مصاحبه شونده منبع کد گذاری باز )شاخص( کدگذاری محوری )مؤلفه( کدگذاری انتخابی )بعد(

 نظارت و راهنمایی

 مفاهیم نظارت آموزشی

 I10, I6, I5, I1, I7 مصاحبه نظارت و راهنمایی متمرکز بر مدیریت اداری

 I13, I14, I15 مصاحبه نظارت و راهنمایی متمرکز بر برنامه تحصیلی

 I12, I5, I14, I2, I11 مصاحبه نظارت و راهنمایی متمرکز بر تدریس

 I3, I4, I11, I5 مصاحبه نظارت و راهنمایی متمرکز بر روابط انسانی

 I12, I8, I3 مصاحبه نظارت و راهنمایی متمرکز بر مدیریت

 I3, I4, I11, I5 مصاحبه نظارت و راهنمایی متمرکز بر رهبری

 I12, I5, I14, I2, I11 مصاحبه اهمیت و ضرورت نظارت و راهنمایی

 I12, I5, I14, I2, I11 مصاحبه مشکالت عدم اجرای اهداف نظارت و راهنمایی آموزشیمسایل و 

 I3, I4, I11, I5 مصاحبه نقش نظارت و راهنمایی در بهبود کیفیت آموزشی

های نظارت و اصول و روش

 راهنمایی

 I12, I5, I14, I2, I11 مصاحبه کنترل دستوری

 I11, I5,  مصاحبه تشریک مساعی

 I7, I11, I18 مصاحبه مربی گری

 کیفیت آموزشی

 عوامل درون سازمانی

 I5, I11, I4, I13 مصاحبه عالقه و انگیزه مدیران

 I1, I2, I11, I7, I15 مصاحبه تعهد و مسئولیت مدیران

 I8, I7, I11, I18 مصاحبه های نوین تدریس مدیرانشیوه

 I7, I3, I9, I12, I17 مصاحبه جو مشارکت و همکاری در مدرسه

 I1, I9, I13 مصاحبه حقوق و دستمزد

 I2, I6, I10, I14 مصاحبه توسعه و بهبود امکانات

 I11, I9, I10, I14, I5 مصاحبه شناسایی امکانات مناسب

 I6, I1, I13 مصاحبه توسعه منابع مالی

 I2, I6, I10, I14 مصاحبه ارزشیابی نوین آموزشی

 سازمانی عوامل برون

 I1, I2, I11, I7, I15 مصاحبه تخصیص بودجه کافی

 I12, I5, I14, I2, I11 مصاحبه هاتعامل مدرسه با سایر ارگان

 I12, I5, I14, I2, I11 مصاحبه تامین معیشت مالی مدیران

 I3, I4, I11, I5 مصاحبه شناخت و تامین نیازها و ...

 I12, I5, I14, I2, I11 مصاحبه تجربه و دانش مدیریت

 I11, I5,  مصاحبه افزایش انعطاف پذیری نیروها

 یاددهی و یادگیری

 I7, I11, I18 مصاحبه راهنمایی مدیران

 I5, I11, I4, I20 مصاحبه افزایش سطح مطالعه

 I1, I2, I11, I7, I15 مصاحبه مشخص کردن اهداف یادگیری

 I8, I7, I11, I18 مصاحبه های فعال در تدریساستفاده از روش

 I7, I3, I9, I12, I17 مصاحبه هدفمند کردن فرایند تدریس برای تغییر رفتار

 I1, I9, I13 مصاحبه ادراک بهتر مطالب درسی

 I2, I6, I10, I14 مصاحبه شناخت موانع یادگیری

 I11, I9, I10, I14, I5 مصاحبه های فردیتوجه به تفاوت

 I10, I6, I5, I1, I7 مصاحبه احساسات و عالئق توجه به نیازها،

 I13, I14, I15 مصاحبه های تجربه فردی فراگیرانفراهم کردن زمینه

 I12, I5, I14, I2, I11 مصاحبه های یادگیریمشارکت فراگیران در فعالیت

 I3, I4, I11, I5 مصاحبه فراهم کرن زمینه کاربست مطالب آموخته شده

 I12, I8, I3 مصاحبه مستمر برای تحقق اهدافارزشیابی 
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 پژوهش محوری

 I3, I4, I11, I5 مصاحبه مدیر پژوهش محور

 I12, I5, I20, I11 مصاحبه تسهیل پژوهشگری و رهبری توزیعی

 I12, I20, I2, I11 مصاحبه گری مدیر در فرایند آموزشنقش تسهیل

 I3, I4, I20, I5 مصاحبه ارائه تکالیف مسئله محور کم حجم و عمیق

تاکید بر انجام دادن تکالیف پژوهشی به صورت 

 گروهی

 I12, I5, I11 مصاحبه

 I11, I5,  مصاحبه تسهیل شرایط برای ارتباط با مراکز علمی معتبر

 I7, I11, I18 مصاحبه تشویق برای جستجو و کاوشگری در منابع مختلف

 I5, I11, I4, I13 مصاحبه های پژوهش محور از سوی مدیرانپذیرش فعالیت

 I1, I20, I7, I15 مصاحبه های اجتماعیتوسعه مهارت

 I8, I7, I11, I20 مصاحبه توجه به نیازهای آینده

 I7, I3, I19, I12, I17 مصاحبه دسترسی آسان به منابع

 I20, I9, I13 مصاحبه های تعلیم و تربیت جهانتعامل سازنده با نظام

 I2, I6, I20, I14 مصاحبه های جدید پژوهشیایده

 I11, I9, I10, I14, I5 مصاحبه اقدام پژوهی

 حمایت اجتماعی

 I10, I6, I5, I1, I7 مصاحبه های ذهنی حمایت اجتماعیتوجه به جنبه

 I13, I14, I15 مصاحبه توجه به جنبه های عینی حمایت اجتماعی

 I12, I5, I14, I2, I11 مصاحبه روابط موثر مدرسه با جامعه

 I3, I4, I11, I5 مصاحبه های مردمیمشارکت

 I12, I8, I3 مصاحبه های حمایتی و ارتباطیافزایش شبکه

 I13, I14, I15 مصاحبه های فکری جامعهجلب حمایت

 I12,  I2, I11 مصاحبه تعامل مدرسه با سایر نهادها

 I3, I11, I5 مصاحبه تعامل با خانواده ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (MAXQDAالگوی نهایی پژوهش برگرفته از بخش کیفی )خروجی نرم افزار . 3نمودار
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 گیریبحث و نتیجه

حاضر باهدف طراحی و اعتباریابی بسته آموزشی نظارت و پژوهش 

راهنمایی )سوپرویژن( آموزشی برای مدیران مدارس انجام شده 

مصاحبه عمیق نیمه  14باانجام است. برای این منظور پژوهشگر

و راهنمایی مدیران ساختاریافته، به عواملی برای بسته آموزشی نظارت 

های حاصل از انجام مصاحبه گویای آن است که یافتند. یافتهدست

دهندگان به موارد بسیار زیادی در مورد بستۀ نظارت و راهنمایی پاسخ

عامل اصلی که شامل  4اند که پس از تحلیل بهکردهمدیران اشاره

و « پژوهش محوری»، «تدریس و یادگیری»، «کیفیت آموزشی»

بندی شدند. نتایج به دست آمده در این ، طبقه«ت اجتماعیحمای»

راهنمایی  و  ها در خصوص بسته نظاراتپژوهش با نتایج سایر پژوهش

(، 2015) 2(، کوترید و همکاران2018) 1مثال ابوبکر عنوانبه ،مدیران

کیذوری و  (،2013) جهانیان و ابراهیمی(، 2015) و همکاران 4گلسن 

( همخوانی 1394) ( و قدیمی فینی و شفیع پور مطلق1396همکاران)

 دارد.

پردازان سازمانى،راهنمایان آموزشى افرادى هستند  ازدیدگاه نظریه"

 اصالحات اساسى و توانند درآموزش وپرورش تغییرات ونمى که

هنمایان ترین شرایط، راآنان، درعالى وجود آورند. به نظر زیربنایى به

هاى یمش و خط هااجراى صحیح برنامه آموزشى کسانى هستند که بر

ارتقاى  هاى عملیاتى استتتاندارد کار، حفظ وروش جدید آموزشى،

 بهبود و ستترانجام اصالح و و کیفیت تدریس و یادگیرى، معیارهتتا

توانند براى یادگیرى نظارت دارند. آنان همچنین مى یند تدریس وآفر

مدتى که به اصالح آموزشى در  تغییرات مقطعى و کوتاهایجاد 

اى  شود زمینه مناسب وآمادهمى موقعیت، زمان ومکان خاصى منجر

 و آغازگر فراهم کنند. به هر حال، راهنمایان آموزشى چه مبتکر

 مدرسه باشند و چه کنترل تغییرات وتحوالت در آموزش وپرورش و

عملیات اجرایى،  ى وهاى آموزشبرنامه و هایمش کننده خط

 هاى پیشها مطابق طرحمطمئن شوند برنامه شان این است کههدف

معلمان به  آموزان وومدارس، دانش شودمیینى شده با موفقیت اجرا ب

قرار باشتتد راهنمایان آموزشى در  یابند. اگر شتان دستت مى اهداف

درسى  یادگیرى وبرنامه ارتقاى کیفیت تدریس و تغییر، اصالح و

 دیوان نقش سنتى و از ،خواهان باشند، باید خواه نقش اساسى داشته

 هاى آیندهبرنامه اصالحات آموزشى و در ساالرانه خود خارج شده،

تعبیر  پیشگامى ایفا کنند. به پرورش نقشى تحولى، انتقالى و آموزش و

یند آراهنمایى باید فر یند نظارت وآفر( 1993سر جیووانى واستارات )

 محیط کالس و مورد یادگیرى و در« تفکر مجدد»منطقى  نى وعقال

-مدرسته تلقى شود، نه ارزشیابى عملکرد معلمان و کنترل دیوان

و ستتنتى. تفکرمجدد در مورد  هاى دیرینهستاالرانه آنان به روش

معلمان،  باید با کمک مدرسه کالس و محیط یادگیرى و تدریس و

یتترد. راهنمایان آموزشى باید این انجام گ متخصصان دیگر مدیران و

آموزان،  مستئولیت جدید را با تعهد اخالقى نستبت به دانش و وظیفه

 در یهدف راهنمایان آموزش دهند. آموزشى انجام معلمان ونظام

آموزشى  اجزاء نظام مورد تفکرانتقادى دربعد  سازىآینده باید غنى

عنوان افرادى  باید به هاى قدیمى، منسوخ. آناناجراى روش باشتتد، نه

یند آرشد انسان، فر و هاى رفتاریاى که کارشان بررسى پیچیدگحرفه

آموزان، طراحى برنامه  دانش تدریس و یادگیرى، انگیزش معلمان و

 درفراهم ساختن محیط رهبرى آموزشى استتت، و هدایت و درسى

متخصصان همکارى  رى براى جوانان با دیگرتمناسب و بهتر

باشند. آنان باید، بنا به ضرورت  اى داشتهمتقابل و گسترده هاىحرف

باشتتند؛  نظر آموز صاحب معلم ودانش هاى کاردرهمه جنبه زمانى،

 شتتان هدایت کنند. درمسیرآینده در بتوانند آنان را بهتر به طورى که

هاى آموزشى(، عنوان جوامتتع یادگیرى )به جاى سازمان متتدارس، به

آموز باید  قى راهنمایان آموزشى نسبت به معلم و دانشتعهدات اخال

باید به صورت هنجارها،  یگستتترش یابد. این تعهدات اخالقت

آموزان  دانش معلمان و مورد پذیرش واعتماد باورهایى که و هاارزش

راهنمایان آموزشى در آینده باید  است متجلى شود. مبناى رفتار

 تحقق مأموریت اصلى آموزش و تعهدات اخالقى نسبت به و معیارها

. "آموزان، باشتتد دانش جانبه یعنى رشتتد وپیشرفت همه ؛پرورش

 . (175، 1392)نیکنامی،

شد عوامل مؤثر بر نظارت و راهنمایی مدیران این پژوهش سعی در

مدارس، شناسایی و معرفی شود و در نهایت به چارچوبی کلی برای 

رسد با ی نظارت و راهنمایی مدیران دست یافتیم. به نظر میارزیاب

شده، بتوان نخستین و کارگیری و در نظر گرفتن عوامل شناساییبه

ترین قدم در انتخاب و واگذاری مسئولیت مهم رهبری مدارس بنیادی

درستی طی نمود و از صالحیت ایشان اطمینان حاصل کرد. با را به

 شود که:ه پیشنهاد میشدتوجه به پژوهش انجام

با توجه به نتایج این پژوهش عوامل درون سازمانی مانند عالقه و  -1

مدیران، تعهد و مسئولیت جو مشارکت و همکاری در مدرسه،  انگیزه

 منابع مالی، ارزشیابی نوین آموزشی در جهت  امکانات، توسعه توسعه
 

 

1. Aboubakr  
2. Cottrid 

3. Golsen 
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عنوان پروتکل تقویت کیفیت آموزشی برای مدیران میانی به

 های ضمن خدمت در نظر گرفته شود.ریزی در آموزشبرنامه

باتوجه به عوامل برون سازمانی و تأثیر آن بر کیفیت آموزشی  -2

برای آموزش و پرورش تخصیص یافته و تأمین معیشت بودجه کافی 

های مدیران باال دستی قرار مالی معلمان و مدیران در راس برنامه

 گیرد.

ای باتوجه به جایگاه پژوهش در پیشرفت علمی جامعه به اندازه -3

اهمیت داده شود که در دستور کار مدیران مدارس معلمان و 

ترش و تقویت پژوهش مسئوالن آموزش و پرورش با هدف گس

 محوری در بین آینده سازان مورد توجه قرار گیرد.

ابعاد و  از توانندوپرورش میگذاران آموزشمدیران و سیاست -4

عنوان چارچوبی مفید برای آماده های تدوین شده در تحقیق بهمؤلفه

سازی مدیران جهت نظارت و راهنمایی استفاده نمایند لذا جهت 

 ی مدیران استفاده نمایند.نظارت و راهنمای

صورت شفاف ها بهها و دستورالعملنامهقوانین و مقررات، آیین -5

مدت در های کوتاهو روشن در اختیار مدیران قرار گیرد و آموزش

این زمینه انجام گیرد. همچنین تناسب بین نوع کار واگذار شده و 

سازی شغل و شرح وظایف افراد رعایت گردد. ایجاد غنی

سازی آن و جلوگیری از کارهای تکراری، غیر ارزشمند و ذابج

کننده از ایجاد حالت خمودگی و سرخوردگی جلوگیری خسته

 .یابدنموده و با تنوع محیط کار عملکرد نیز افزایش می

های متنوع دبیران در راه ناظران و راهنمایان آموزشی از تجربه -6

وهی استفاده نموده و تکامل، گسترش آموزش و نیل به پیشرفت گر

زمینه مشارکت دبیران را در تصمیم گیری در همه سطوح فرآیند 

آموزشی به منظور تدوین برنامه های درسی و اجرا و ارزشیابی 

مین و تسهیل نمایند. در این زمینه، مسئوالن نیز بایستی هر أها تبرنامه

آموزشی ها و عزم دبیران برای بهبود کیفیت چه بیشتر به توانایی

اعتماد نموده و نسبت به برانگیختن عالقه دبیران به مشارکت در امور 

 آموزشی اقدام نمایند.

در زمینه نقد و بررسی نقش ناظران و راهنمایان آموزشی و نیاز  -7

خدمات نظارت و راهنمایی آموزشی مدیران  اختیارات بیشتر 

تفویض گردد. همچنین برگزاری کالس های ضمن خدمت و 

تواند در این گاه های آموزشی متناسب با نیازهای دبیران نیز میکار

 زمینه چاره ساز باشد.

الزم است در نظام آموزش و پرورش بر اهمیت نظارت و  -8

ای به منظور بهبود آموزش و راهنمایی آموزشی به عنوان وسیله

 .کید بیشتری بشودأیادگیری توجه و ت

ز تفکر که نظارت را به معنای نظام آموزش و پرورش باید این طر -9

داند از بین ببرد و به جای آن بر همکاری بازرسی و اقتدارگرایی می

 کید کند.أمعلم و ناظر ت

هایی درباره نظارت و راهنمایی آموزشی ها و کارگاههمایش -10

برگزار شود تا ناظران و معلمان بر وظایف و مسئولیت های خود در 

 .نداین فرآیند بیشتر آگاه شو

 

 اخالقی مالحظات
 

 پژوهش اخالق اصول از پیروی
 

 شتترکت .استتت شتتده رعایت مقاله این در تماماً اخالقی اصتتول

شتند اجازه کنندگان  خارج پژوهش از بودند مایل که زمان هر دا

 پژوهش روند درجریان کنندگانشتتترکت همه همچنین .شتتتوند

 .شد داشته نگه محرمانه هاآن اطالعات. بودند
 

 مالی حامی
 

در  مالی تأمین هایسازمان از مالی کمک گونه هیچ تحقیق این

 .نکرده است دریافت غیرانتفاعی یا تجاری ، عمومی هایبخش
 

 نویسندگان مشارکت
 

های پژوهش خود نویسنده در طراحی، اجرا و نگارش همه بخش

 .حاضر بوده است
 

 منافع تعارض
 

 ندارد. منافع تعارض مقاله این نویسنده اظهار بنابر

 

 منابع

. تهران: پژوهش کیفی از نظریه تا عمل(. 1391ابو المعالی، خدیجه )

  انتشارات علم.

https://www.adinehbook.com/gp/product/9642243846 

کیومرث؛ عباسپور، جعفری، طیبه؛ شفیع آبادی، عبداهلل؛ فرحبخش، 

های (. طراحی شاخص1399عباس و یونسی، جلیل )

ارزیابی عملکرد مدیران سازمان بازرسی کل کشور با 

رویکرد مشاوره شغلی، فصلنامه مشاوره شغلی و 

 .32-9(، 43) 12سازمانی، 

] Doi: 10.52547/jcoc.12.2.9] 

 

 
 

 
 

زهرا امینی و همکاران. )1401(. طراحی و اعتباریابی بسته آموزشی نظارت و راهنمایی.... فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه. 11 )3(، 28-41.

3. شماره 11. دوره 1401پائیز     

 

 پژوهشیفصلنامه 

 شناسی مدرسه و آموزشگاهروان

https://www.adinehbook.com/gp/product/9642243846
https://dx.doi.org/10.52547/jcoc.12.2.9
https://dx.doi.org/10.52547/jcoc.12.2.9
http://jsp.uma.ac.ir/
http://jsp.uma.ac.ir/
http://jsp.uma.ac.ir/
http://jsp.uma.ac.ir/


41 

 

 

(. نقش نظارت 1396جهانیان، رمضان و حاجی منوچهری، هدایت. )

و راهنمایی آموزشی بر بهبود صالحیت حرفه ای معلمان 

دیدگاه مدیران شهرستان ساوجبالغ. نشریه پژوهش ها  از

 .4-29(، 11) 33و مطالعات علوم رفتاری، 
 http://noo.rs/D69lu 

های تحقیق در علوم اجتماعی، اصول روش(. 1393ساروخانی، باقر )
تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و  و مبانی )جلد اول(.

  18مطالعات فرهنگی، 
https://www.adinehbook.com/gp/product/9644263101 

(. 1396سجادی، سیده اعظم؛ فتحی مقدم، عبداله؛ آزرمی، سمیه )

صلنامه مطالعات مروری بر نظارت آموزشی اثربخش. دو ف

 .49-40(، 1)  9آموزشی نما آجا، 
 https://www.magiran.com/volume/122712 

(. شناسایی 1397صادقی نیا، زهره؛ صالحی، کیوان و مقدم زاده، علی )

عوامل مؤثر در ارزیابی عملکرد مدیران مدارس ابتدایی با 

 .99-78(، 2) 6، مدیریت مدرسهراهبرد پدیدارشناسی. 
 https://dorl.net/dor/20.1001.1.25384724.2018.6.2.5.2 

فطرت، محمدعلی؛ خراسانی، اباصلت؛ ابوالقاسمی، محمود و 

(. طراحی مدل مدیریت عملکرد 1394قهرمانی، محمد )

فصلنامه انجمن اعضای هیئت علمی دانشگاه کابل، 
 .141-174(، 4) 7، آموزش عالی ایران

 http://ihej.ir/article-1-730-fa.html 

(. نظارت بالینی: 1397یزدانی، زهره؛ فرزانه، محمد؛ قدری، اسماعیل )

اولین کنفرانس ملی  رویکردی به رشد حرفه ای معلمان.

توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی ایران، تهران، 

یدار ها و سمینارهای توسعه پامرکز بین المللی همایش

 علوم جهان اسالم.
 https://civilica.com/doc/783768/ 

نظارت و راهنمایی آموزشی، تهران، (. 1392، مصطفی)نیکنامی
 انتشارات سمت.
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