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چکيده
پژوهش حاضر به هدف تحلیل روایت نگارانه ی ادراک و تجربه زیسته راهبران آموزشی از اجرای الگوهای
نظارت آموزشی معلم-محور در مدار س ابتدایی و تدوین و اعتباریابی یک الگوی بومی انجام گرفت .روش
پژوهش آمیخته اکتشافی بود .مرحله کیفی به روش روایت پژوهی و با رویکردی هدفمند (روش نمونه
گیری موارد مطلوب) ،مشارکت کنندگان از میان راهبران آموزشی استان آذربایجان غربی تا رسیدن به
نقطه اشباع نظری انتخاب شدند و با آن ها مصاحبه های کیفی نیمه ساختارمند انجام شد .محاسبه اعتبار
و روایی دادهها با استفاده از دو روش بازبینی مشارکتکنندگان و مرور خبرگان غیـر شرکتکننده در
پژوهش انجام گرفت .با تحلیل مضمون 6 ،مضمون سازمان دهنده و  22مضمون پایه درباره الگوی نظارت
معلم محور کشف گردید .برای اعتباریابی الگو ،بخش کمی به روش تحقیق توصیفی پیمایشی انجام شد .با
استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران  120نفر از راهبران آموزشی استان آذربایجان غربی انتخاب شدند.
ابزار مورداستفاده در بخش کمی ،مقیاس محقق ساخته بر اساس شبکه مضامین بخش کیفی بود .در
بخش کمی برای تعیین اعتبار الگو تحلیل عاملی تأییدی انجام شد .نتایج بخش کمی با استفاده از تحلیل
عاملی مرتبه اول و دوم نشان داد که الگوی بومی نظارت معلم محور دارای روایی سازه است.
کليدواژهها :ادراک و تجربه زیسته راهبران آموزشی ،الگوی نظارت آموزشی معلم-محور ،روایت پژوهی،
مدارس ابتدایی

 . 1این پژوهش برگرفته از رساله دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه کردستان است.
 . 2دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی ،دانشکده علوم انسانی و اجتماعی ،دانشگاه کردستان
 . 3دانشیار گروه برنامه ریزی درسی ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه عالمه طباطبایی تهران
 . 4دانشیار گروه مدیریت آموزشی ،دانشکده علوم انسانی و اجتماعی ،دانشگاه کردستان
* نویسنده مسئولMohsenizan68@gmail.com :
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مقدمه
امروزه در تمام کشورهای جهان آموزش و پرورش دارای ارزش قابل مالحظه ای است و همه
متخص صان نقش آن را در رشد و توسعه اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی حائز اهمیت می
دانند ،نگاهی گذرا به عوامل مؤثر در رشد و پیشرفت کشورهای توسعه یافته آشکار می سازد که
این قبیل کشورها از آموزش و پرورش توانمند و کارآمد و اثربخشی برخوردار باشند .آنان آموزش
و بهسازی نیروی انسانی و بهبود و اصالح نظام آموزشی را از طریق نظارت و راهنمایی به عنوان
یکی از مولفه های تعیین کننده اثر بخشی در اولویت برنامه های توسعه خویش قرارداده اند
( .)Abbaszadegan, 2009نظارت آموزشی از جمله سازوکارهایی است که گرایش قابل توجه آن
به اصالح فرای ندهای مختلف یاددهی ـ یادگیری ،تسهیل گری ،تواناسازی ،حذف فرایندهای زاید
و بهبود فرایندهاست و از این طریق کمک زیادی به بهبـود کیفیـت آموزشـی می کند .نظارت
آموزشی مطلوب ممکن است بدون تحمیل هزینه و نیـروی انسـانی اضـافی بـه نظام های
آموزشی ،موجب افزایش کارآیی معلمان و فراگیران ،بهبود کیفیـت ،اصـالح و جایگزین شدن
الگوهای نوین تدریس به جای الگوهای سنتی شود (.)Vakilian, 2015
ناظران و رهبران آموزشی با مجهز شدن به آخرین یافته های علمی ،فنی و تخصصی باید بتوانند
تیم های خود را به عنوان راهبر معلمان هدایت و رهبری کنند .ناظران آموزشی به عنوان راهبر
معلمان ،سفیران علمی ،تسهیل گر و منبع علمی باید از آخرین دستاوردها ،استراتژی های علمی
اطالع داشته و آن ها را در تعامالت خود به معلمان انتقال دهد .در کل وجود مسایلی نظیر افت
تحصیلی ،عدم کارایی فارغ التحصیالن ،ناتوانی برخی از مدیران و معلمان در حل مسائل و
مشکالت پیچیده آموزشی و تقاضا برای بهبود کیفی عملکردها از یک سو ،گسترش روزافزون
علوم و فنون و فراپیچیده شدن آموزش و شرایط اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی جامعه ،مطرح
شدن اندیشه های نو و گوناگون در تعلیم و تربیت و تغییر شیوه های نظارت و رهبری از سوی
دیگر ،اهمیت و ضرورت الگوهای نظارتی اثربخش و کارآمد را که بتواند امور و فعالیت های
معلمان مدرسه را در جهت نیل به اهداف کلی و عینی تعلیم و تربیت هدایت کنند بیش از پیش
نمایان می سازد (.)Khadivi, 2009
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در راهکارهای ذکر شده زیر در سند تحول بنیادین به طور مستقیم یا ضمنی به اهمیت و لزوم
نظارت و راهنمایی آموزشی اشاره

شده است:

راهکار « :11-4ایجاد نظام ارزیابی صالحیت معلمان شامل شایستگی های اخالقی ،انقالبی ،حرفه
ای ،و تخصصی و ارزشیابی متناسب با مبانی و اهداف سند تحول راهبردی»
راهکار « :11-6استقرار سازوکارهای ارتقای توانمندی معلمان برای مشارکت موثر آنان در برنامه
ریزی درسی در سطح مدرسه ،به ویژه سازوکار کارهایی که به تقویت هویت حرفه ای آنان می
انجامد»
راهکار  « :11-7توسعه زمینه پژوهشگری و افزایش توانمندی های حرفه ای به شکل فردی و
گروهی میان معلمان و تبادل تجا رب و دستاوردها در سطح محلی و ملی و ایجاد فرصت های
بازآموزی مستمر علمی و تحقیقاتی و مطالعاتی و ( »...

Document on the fundamental

.)transformation of education, 2011
تانر و تانر ) ،(Tanner & Tanner, 1990نظارت و راهنمایی آموزشی را در بر گیرندة شش مفهوم
امور اداری ،برنامة درسی ،تدریس ،روابط انسانی ،مدیریت و رهبری می داند که هدف همة مفاهیم
کمک به بهبود وضع یادگیری است .گوردون ( ،)Gordon, 1990نظارت و راهنمای آموزشی را فر
ایند کمک مستقیم به مدرسان ،توسعة برنامه درسی ،رشد کارکنان ،بالندگی گروهی و پژوهش
های عملیاتی می داند (.)Khorshidi, 2016
صاحبنظران آموزشوپرورش معتقدند که باید افرادی بهعنوان راهنمای آموزشی در مدرسه
حضور داشته باشند تا به معلمان مشکلدار در زمینههای تدریس ،آموزش و مدیریت کالس
کمک و یاری کنند .هرچند امروز ،هدایت معلمان با شرکت در دورههای آموزش ضمن خدمت و
بهرهمند شدن از آموزشهای کوتاهمدت ،بهعنوان راهحل دیگری مدنظر است؛ ولی بازهم مدارس
هیچگاه از خدمات نظارت و راهنمایی آموزشی بینیاز نخواهند بود .بنابراین میتوان ادعا کرد
یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار در اثربخشی آموزش و تدریس بهرهمندی معلمان از نظام
نظارت و راهنمایی آموزشی است (.)Solaimani, 2017
نظارت و راهنمایی دارای مدلهای متعددی چون :اداری ( ،)Glatthorn, 1992مدلهای نظارت
مستقیم و غیرمستقیم( )Gebhard, 1990بالینی ()Goldhammer, 1969؛ غیررسمی -حمایتی
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( ،)Glickman, Gordon & ross- Gordon, 2004فمینیستی (

Haynes, Corey, & Moulton,

 ،)2003شناختی ( ،)Bernard. 1979توسعهای درهمتنیده ( )Stoltenberg, 1981است .با در نظر
گرفتن این که راهنمایی در امر آموزش بسیار حساس و حیاتی است ،شیوه راهنمایی و نقش
راهنمایان آموزشی نیز بسیار کارساز و اثربخش است ،اینکه نظارت و راهنمایی باید باتوجه به چه
اصول نظارتی و باتوجه به چه روش هایی انجام گیرد که اثربخش واقع گردد .معلمانی که
نیازمندکمک هستند تمایل دارند ابتدا از همکاران خود و بعد از آن از راهنمایان آموزشی و
مدیران کمک بگیرند .با این حال ،همه معلمان در هر شرایط و مقطعی به کمک مستقیم
راهنمای آموزشی ،کسی که مسوولیت نظارت و راهنمایی را برعهده دارد ،نیاز دارند .کمک
مستقیم به معلمان با هدف اصالح فرایند آموزش از طریق روش های گوناگونی انجام می گیرد
که روش مشاهده کار معلم(نظارت و راهنمایی آموزشی بالینی) روشی نسبتاً استاندارد و مورد
پذیرش است .در این روش ،راهنمای آموزشی ضمن مطالعه رفتار معلم در کالس درس ،با روشی
نظام مند و منظم در جوی همراه با همکاری و احترام متقابل ،به طراحی مجموعه ای از فعالیت
هایی که برای اصالح فرایند آموزش و یادگیری الزم است می پردازد ( .)Behrangi, 2017تمامی
مدلهای فرایند مشاهده دارای یک چرخه سه مرحلهای کنفرانس پیش از مشاهده ،کنفرانس
مشاهده و کنفرانس تبادل نظر پس از مشاهده است .در این الگو ،رفتارهای نظارت و راهنمایی
آموزشی در مطالعه و مشاهده کالس معلمان عبارتاند از .1 :روش کنترل دستوری :اگر راهبر
آموزشی تحلیل خود از مشاهده کالسی را به معلم ارائه کند ،هدفهایی را برایش وضع نماید ،و
به او بگوید که باید فعالیتها و اقداماتی را انجام دهد از روش یا رفتارهای کنترل دستوری
استفاده کرده است .اتخاذ چنین روشی ناشی از این اعتقاد است که راهبر آموزشی در زمینه
مشکل معلم دانش و تخصص بیشتری دارد و بهتر از معلم میداند که چه فعالیتها و اقداماتی را
برای اصالح فرایند تدریس باید اتخاذ گردد؛ بنابراین اوست که تصمیمات نهایی را برای معلم
میگیرد ) 2 .روش اطالعاتی دستوری :در این روش ،راهبر آموزشی یک منبع اطالعاتی است و
راهحلها یا شقوق مختلف علمی را به معلمان پیشنهاد میکند تا بتوانند از میان راهحلها یکی
را انتخاب نمایند .راهبر در فرایند مشاهداتش از عملکرد کالسی ،هدف یا اهدافی را برای معلم
تعیین میکند و سپس او را در جهت فعالیتهایی که تصور میکند بهاحتمال زیاد در نیل به این
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اهداف تأثیر دارد برانگیخته ،فعال و هدایت میکند )3 .روش مبتنی بر همکاری مشترک یا
تشریکمساعی :راهبر آموزشی در این روش ،مسئلهای راه بهطور مشترک و با همکاری متقابل با
معلم حل میکند و معلم را تشویق میکند تا ادراکات و نظرهایش را در مورد آن مساله یا مشکل
بیان کند و درعینحال صادقانه و بهطور صریح و روشن عقاید خودش را نیز بیان میکند،
بهطوریکه به مبادله صادقانه و آشکار نظرها بینجامد )4 .روش غیردستوری :در این روش ،فرض
بر این است که خود معلم به بهترین وجه میداند که چه تغییرات آموزشیای باید در کارش
انجام گیرد و بهطور مستقل توانایی فکر کردن و عمل کردن در مورد آنها را دارد .در این نوع
نظارت و راهنمایی معلم بهطور مستقل تصمیمگیری میکند و نقش راهبر آموزشی صرفاً کمک
کردن به معلم در فرایند تفکر درباره فعالیتها و عملیاتی است که درصدد انجام دادن آنهاست
(.)Niknami, 2016
در نظارت آموزشی ایجاد اطمینان و جو عاطفی ،برقراری روابط انسانی ،گذراندن دورههای
آموزشی ،بهرهگیری مسووالن آموزشوپرورش از بازخوردهای معلم راهنما ،تسهیل رشد حرفهای
معلمان ،فراهم آوردن امکانات و تجهیزات آموزشی ،تصریح مقررات مدرسه و الگوها و شیوههای
تدریس ،حرکت به سمت خود نظارتی بسیار ضروری بوده و زمینهساز بهبود کیفیت آموزشی
است (.)Mosavie & Pashasharifi, 2008
در زمینه لزوم تدوین الگوی بومی نظارت آموزشی در کشور بسیار نوشته و گفته شده است.
دستیابی و ارائه چنین الگویی نیاز به پژوهش های بنیادینی دارد که در آموزش و پرورش کشور
انجام یابد و عملکـرد ناظران ،راهبران آموزشی و معلمان را مورد بررسـی و مطالعه قرار دهد .در
نبود اتفاق نظر در مورد پیش فرض جهـان شـمول بـودن سبک های نظارتی ،بـه کـارگیری
تئوری هـای نظارت در کشورهایی به غیر از کشور زادگاهشان نیاز به مطالعاتی در جهـت آزمون
و تأییـد آنها در این کشورها دارد .این گونـه مطالعـات و پژوهـش هاسـت کـه پایـه شـکل
گیری مدلی بومی از نظارت را در هر کشور تشکیل می دهد.
مدلهای موجود نظارت و راهنمایی مدلهایی خارجی هستند که با وضعیت بومی
آموزشوپرورش کشور ما یا حتی با موقعیتهای عملی و مسالههای بومی سازگاری ندارند،
بنابراین ،الزم است جهت استفاده و کاربست صحیح اجرای آنها موردمطالعه قرار گیرند و برای
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اینکه با محیط آموزش وپرورش در ایران همخوانی پیدا کنند باید تجارب زیسته راهبران از این
الگوها بهطور دقیق مطالعه و ارزیابی شود .لذا مطالعات کتابخانهای پژوهشگر نشان میدهد که
تاکنون مدل معلم محور مورد ارزیابی قرار نگرفته و رویکردهای چهارگانه آن در موقعیتهای
ارزیابی واقعی مطالعه نشده اند .لذا با توجه به اهمیت موضوع نقش نظارت و راهنمایی در سند
تحول بنیادین آموزشوپرورش ضروری است که مطالعهای در خصوص مدلهای نظارت آموزشی
معلم محور صورت گیرد .پژوهش حاضر درصدد است تجارب زیسته راهبران آموزشی از اجرای
الگوی نظارت معلم محور را مورد تحلیل قرار داده و به این سؤال پاسخ دهد که راهبرانی که به
نظارت و راهنمایی معلمان با رویکرد نظارت معلم محور پرداخته اند چه تجربهای از روش نظارت
معلم محور دارند .لذا مدلی مفهومی بر اساس تجربههای گردآوریشده برای اجرای دقیقتر
الگوی نظارت معلم محور ارائه و اعتباریابی میشود.

پرسشهای تحقيق
 .1راهبران آموزشی از اجرای الگوهای نظارت و راهنمایی آموزشی معلم محور چه
تجربههایی دارند؟
 .2چه چالشها و مشکالتی توسط راهبران آموزشی از اجرای الگوهای نظارت و راهنمایی
معلم محور گزارش میشود؟
 .3بر اساس تجارب زیسته نظارتی راهبران آموزشی چه نوع مدل تجربی را میتوان
پیشنهاد و اعتباریابی کرد؟

روششناسي
با توجه این که هدف پژوهش حاضر مطالعه عمیق تجربههای زیسته راهبران آموزشی از اجرای
الگوهای نظارت آموزشی معلم محور و ارائه و اعتباریابی الگوی بومی نظارت آموزشی معلم محور
است ،طرح آن از طرح های ترکیبی است و روش آن ،با توجه به این که از قبل الگویی وجود
نداشته و پژوهشگر درصدد کشف این الگو بوده است ،از مدلهای ترکیبی اکتشافی
متوالی(کیفی– کمی) است و چون در پی ساخت ابزاری برای سنجش اجرای الگوی نظارت
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آموزشی معلم محور بر اساس دادههای بخش کیفی است ،از نوع اکتشافی متوالی -ابزارسازی

1

( )Creswell, Plano & Clark, 2007است.
ازاینرو ابتدا روششناسی و تحلیل بخش کیفی و سپس روششناسی و تحلیل بخش کمی تحقیق
به تفکیک ارائه میشود و در بخش نتیجهگیری ،نتایج بهدستآمده در هر دو بخش با هم ادغام و
ارائه خواهد شد.

شکل شماره  :1فرآیند تحقیق ترکیبی اکتشافی متوالی از نوع ابزارسازی (اقتباس از کرسول و
پالنوکالرک)2007 .

الف) روششناسي بخش کيفي
روش پژوهش در بخش کیفی روایت پژوهی (پژوهش روایی) 2است .در روایت پژوهی ،پژوهشگر
از افراد مورد پژوهش خویش درخواست می کند تا تجربه خویش را از موضوع مورد نظر در قالب
های مختلف بیان کنند و در نهایت تالش می کند تا اجزای این تجربه ها را معنایابی کند
( .)Webster & Mertova, 2007روایت پژوهی را روشی برای بررسی و فهم تجارب معلمان در
مکان ها و زمان های مختلف دانسته اند که مستلزم همکاری موثر و مثبت بین محقق و
مشارکت کننده است و معطوف پژوهش در حوزه های اجتماعی و فردی است .در روایت پژوهی،
افراد را باید مبتنی بر بافت و موقعیت ،مشاهده کنیم ( .)Yu, 2005تجربه ها می توانند به شکل
1. Sequential exploratory mixed method- Instrument development
2. Narrative research
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داستان های روایی غنی برگردانده شوند و به ابزار قدرتمندی برای محققان تبدیل شوند
( .)Rushton, 2004با بهرهگیری از رویکرد هدفمند و روش روش نمونهگیری موارد مطلوب و
تکنیک اشباع نظری ،آگاهیدهندگان کلیدی (شامل  20نفر از راهبران آموزشی) که در فهم
مساله پژوهش و پدیده محوری مطالعه موثر بودند ،برای شناسایی ابعاد الگوی نظارت معلم محور
انتخابشدهاند و با آنها مصاحبه بهعملآمده است .مصاحبهها پس از هماهنگیهای صورت
گرفته با معلمان در دفتر کارشان انجام گرفت .مدت مصاحبهها بین  60تا  90دقیقه بود که طی
آن پس از معرفی خود و هدف از مصاحبه ،تعریفی کلی از الگوهای نظارتی معلم محور داده شد.
ابزار مورداستفاده برای شناسایی مولفه های الگوی نظارت معلم محور و ارائه و تدوین الگوی
بومی ،مصاحبه روایی بوده است .مصاحبه روایی با سواالت «مولد روایت» آغاز می شود و برای
ترغیب مصاحبه شونده به نقل روایت اصلی به کار می رود .پس از این مرحله نوبت کندوکاو و
پرس وجوی بیشتر در روایت است تا آن بخش هایی که به طور کامل شرح داده نشده اند تکمیل
شوند .مرحله نهائی مصاحبه مرحله ی «سنجش گری» است که در آن می توان از مصاحبه
شونده سؤال هایی پرسید که هدف از آن ها تفسیر نظری آنچه رخداده و سنجش داستان است
( .)Uwe, 2009برای دستیابی به صحت و پایایی دادههای حاصل از مصاحبهها ،از روش ارزیابی
لینکولن و گوبا (که معادل روایی و پایایی در تحقیقات کمی است) استفاده شد (

& Lincoln

 .)Guba, 1985بدین ترتیب چهار مالک اعتبار 1،تاییدپذیری 2،قابلیت اعتماد 3و انتقالپذیری

4

موردبررسی قرار گرفت .به منظور اعتبار مصاحبه ،از تکنیک بررسی با اعضا5استفاده شد .براین
اساس در حین مصاحبه سعی شد تا اطمینان حاصل شود که آیا شرکتکنندگان که آیا شرکت
کندگان با ادراک پژوهشگر از تمام حرفهایی که زدهاند موافق هستند یا خیر؟ و اگر نظر تکمیلی
دارند ،آن را اعالم کنند؛ این کار درواقع اعتباربخشی به فرایند مصاحبه بود .هم چنین با صرف
زمان کافی برای انجام مصاحبهها ،میزان موثق بودن دادههای پژوهش به حد قابل قبولی افزایش
Credibility

1.

2. Confirmability
3. Dependability
4. Transferability
5.Member Checking
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داده شد .برای برآورد تاییدپذیری ،فرایند اجرای مصاحبه از سوی چند متخصص تائید شد؛
به منظور اطمینان از یکسانی کدگذاری توسط پژوهشگر از دو کدگذار دیگر برای چند نمونه
مصاحبه استفاده شد .برای ایجاد اطمینانپذیری ،به مستندسازی دادههای حاصل از انجام
مصاحبه ،پرداخته شد .این کار با نوشتن یادداشت دامنه و یادآور در طول مصاحبه ،ثبت و ضبط
تمامی جزئیات مصاحبهها و یادداشتبرداری در تمام مراحل مصاحبه انجام شد .برای حصول
اطمینان از انتقالپذیری یافتههای پژوهشی نیز سعی شد تا اطالعات کافی با ذکر جزئیات در
مورد اقدامات صورت گرفته در روند اجرای مصاحبه به خوانندگان پژوهش ارائه شود تا زمینه
برای قضاوت درباره کاربردپذیری یافتهها در محیطهای دیگر پژوهشی ارائه شود .تجزیهوتحلیل
دادههای بهدستآمده از مصاحبههای انجامشده ،با روش تحلیل مضمون1بر مبنای روش براون و
کالرک انجام گرفته است.
به عقیده براون و کالرک ) ،)Braun & Clarke, 2006روش تحلیل مضمون ،به منظور شناخت،
تحلیل و گزارش الگوهای موجود در داده های کیفی به کار می رود ،این روش فرایندی برای
تحلیل داده های متنی است و داده های پراکنده و متنوع را به داده های غنی و تفصیلی تبدیل
می کند ،هم چنین روش تحلیل مضمون ،روشی است که هم برای بیان واقعیت و هم برای
تبیین آن به کار می رود (ص  .)79مضمون یا تم ،مبین اطالعات مهمی درباره داده ها و سواالت
تحقیق است و به طور کلی ،مضمون ،ویژگی تکراری و متمایزی در متن است که به نظر
پژوهشگر ،نشان دهنده درک و تجربه خاصی در رابطه با سواالت تحقیق است (

& King

.)Horrocks, 2010
فرایند تحلیل مضمون در پژوهش حاضر به شرح ذیل صورت گرفته است:
 .1آشنا شدن با متن :این مرحله مستلزم مطالعه و مرور مکرر داده ها به روشی فعال است.
 .2ایجاد کدهای اولیه و کدگذاری :کدهای اولیه برای داده ها ایجاد می شود و از کدها برای
تقسیم داده های متنی به قسمت های فهمیدنی و استفاده پذیر مانند؛ بند ،عبارت و کلمه
استفاده می شود.
1.Thematic analysis
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 . 3جست و جو و شناخت مضامین :کدهای مختلف در قالب مضامین مرتب می شوند و همه داده
های کد گذاشته با هریک از مضامین ،در قالب شکل ،نمودار ،جدول و نظایر آن گردآوری می
شود.
 . 4ترسیم شبکه مضامین :هر گروه از مضامین به مضمون فراگیر متمایزی منجر می شود که
مضامین پایه و سازماندهنده مجزایی ،آن را پشتیبانی می کند.
 .5تحلیل شبکه معنایی :بعد از رسیدن به شبکه معنایی رضایت بخش ،مضامین پیشنهاد شده
جهت تحلیل داده ها ،تعریف و تعدیل ،و داده ها براساس آن تحلیل می شود.

يافتههای بخش کيفي
با استفاده از روش تحلیل مضمون ابتدا مصاحبههای ضبطشده بهصورت مکتوب درآمده سپس با
یادداشتهای برداشتهشده طی جلسات مصاحبهها تکمیلشده است .پس از آن با مطالعه دقیق
متون ،ابتدا برای هریک از مصاحبههای تهیهشده ،همه ایدههای مستقل در قالب مضامین پایه
(حمایت ،مشارکت ،ارتباط متقابل ،پاسخگو بودن راهبران ،در دسترس بودن ،بهبودمحوری در
کار ،توسعه ادراک ،توسعه مهارت ،توسعه نگرش و ).....شناساییشده و به هر کدام یک کد
اختصاص دادهشده است .این کار برای هرکدام از مصاحبهها ،انجامشده و در صورت وجود
بخشهایی با مضامین مشابه در متن مصاحبههای قبلی ،از همان کدهای قبلی ،بهعنوان نشانگر
آنها استفادهشده است .سپس بر اساس مضامین پایه شناساییشده در کل پژوهش ،دستهبندی
کلیتری انجامشده که منجر به شناسایی مضامین سازمان دهنده (نظارت رابطه مدار و اعتماد
محور ،بهبودگرا و پاسخگویی در راهبری ،توسعه حرفهای معلم از طریق راهبر ،اشتراک افق دید
راهبر و معلم ،واکنش به نتایج راهبری) شده است .در پایان مضامین فراگیر نظارت معلم محور با
طبقهبندی مضامین سازمان دهنده ایجاد گردیده است (جدول شماره .)1
جدول شماره  :1مضامین فراگیر مربوط به نظارت معلم محور
مضمون
فراگیر

محور

نظارت

آموزشی معلم

الگوهای

آموزشی از

10

راهبران

دانش و مهارت
ضروری معلمان

دانش آموزش عمومی

اصول و رویههای مدیریت کالس ،طراحی و
سازماندهی کالس ،نظارت و کنترل بر
کالس

تجربه زیسته

مضامین سازمان
دهنده

مضامین پایه

نشانگرها

فراوانی
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ژرفنگری
مشارکتی راهبر-
معلم

نظارت مبتنی بر
کاراندیشی

مساله شناسی و
گزینه سنجی
راهبر -معلم
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دانش محتوایی

تسلط بر موضوع تدریس ،توانایی
یکپارچهسازی و منسجم کردن محتوای
دانش در مورد موضوعی خاص

12

دانش برنامه درسی

آگاهی از برنامهریزی و طراحی آموزشی
دروس

14

دانش محیطهای
آموزشی

داشتن دانش کافی درزمینه اتاق کالس،
نحوه مدیریت و تأمین مالی مدارس ،فرهنگ
و جو حاکم بر جامعه حاضر

11

دانش اهداف نهایی
آموزش

آگاهی بر اهداف نهایی آموزشوپرورش

15

موشکافی در بررسی
وضعیت موجود

دقت و تأمل بر نظرات و صحبتهای معلمان

9

شناسایی و
صورتبندی راهکار
برای مسائل و نیازهای
یاددهی -یادگیری

شناسایی ابعاد مسائل و مشکالت آموزشی و
یادگیری دانش آموزان ،بحث و تبادلنظر با
معلم در خصوص راهکارها ،صورتبندی و
شناسایی راهکار ،برنامه زمانی برای اجرای
راهکارها

14

ارزیابی اثربخشی و
اعتباریابی راهحلها

تعیین اثربخشی راهکارها با کمک ارزیابی
مجدد وضعیت آموزشی ،مقایسه وضعیت
قبلی با وضعیت موجود

8

مشارکتی بودن
راهبری

همکاری با معلمان در برگزاری و اجرای
طرحهای کیفیتبخشی دوره ابتدایی ،تبادل
اطالعات با معلمان ،تقسیم مسوولیت در
فرایند کارها ،واگذاری اختیار در نحوه انجام
فعالیتها

14

تصمیمگیری باکیفیت

کیفیتبخشی به فرایند تصمیمگیری و
انتخاب راهحلها ،تجزیهوتحلیل راهحلها،
انتخاب راهکارهای اثربخش و مفید

12

همسوسازی اهداف
فردی و سازمانی

نهادینه شدن اهداف آموزشوپرورش در جان
و دل معلمان ،تحقق اهداف خود را در تحقق
اهداف سازمان دیدن

11

مساله شناسی

شناسایی مساله و ابعاد آن ،علل یابی مساله،
ویژگیهای آن ،زمینه مساله و گستردگی
مساله ،پیامدهای حل نشدن آن

10
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گزینه سنجی

جمعآوری اطالعات ،مطالعه پیشینه نظری و
تجربی مسئله ،فرضیهسازی ،آزمایشگری

9

اعتباربخشی

ارزیابی کیفیت فرآیندهای آموزشی بر اساس
استانداردهای مطلوب ،تعیین راهکارها و
راهحلهای مؤثر

8

هدفمند بودن نظارت

طبق برنامه زمانی بازدید داشتن ،مشخص
بودن محورهای بازدید ،پیگیری نمودن موارد
بازدیدهای گذشته

12

تحلیل و بررسی نقاط
قوت ،ضعف و
قابلپیگیری

گشودن دید در مورد دنیای تواناییها و
مهارتهای خویش ،فرصت محک زدن خود
در موقعیتهای واقعی و شبیهسازیشده،
اطالع از نقاط ضعف و کاستیهای خویش و
مهارتهای تدریس

13

راهکار و پیشنهادها

ارائه راهکار و پیشنهاد بر اساس شناسایی و
تجزیهوتحلیل ابعاد مساله ،توضیح نحوه
اجرای راهکار ،زمانبندی اجرای آن

15

تدوین برنامه کاری

تعیین برنامه کاری برای طول سال بر اساس
شناخت وضعیت همکار ،اجرا نمودن
برنامههای تعیینشده در طی هر بار بازدبد،
پیگیری اثربخشی برنامهها ،اصالح و
تجدیدنظر در برنامهها بر اساس پیشبرد کار

11

آشنایی با چالشهای
تدریس

آگاهی از روش کالس داری و نحوه مدیریت
زمان در کالس ،لزوم توجه به تفاوتهای
فردی دانش آموزان ،شناخت بیشتر در
خصوص نقشهای متعدد معلم در کالس،
آشنایی با نحوه برخورد با دانش آموزان
دارای اختالل یادگیری

راهبری تحولی

ارزشیابی از وضعیت
درسی دانش آموزان
پایش عملکرد
معلمان

ارزیابی عملکرد
معلمان در تدریس
ارزیابی نحوه اجرای
برنامه درسی

ارزشیابی مدادکاغذی و عملکردی از عملکرد
دانش آموزان ،تحلیل و بررسی پوشه کار
دانش آموزان
حضور راهبر در کالس معلم ،مشاهده
تدریس معلم ،بررسی ابزارهای مورداستفاده،
جمعآوری اطالعات
بررسی کتابهای درسی از حیث نحوه
تکمیل شدن و فعالیتهای انجامشده ،نحوه
بررسی و بازخورد معلم به عملکرد دانش
آموزان

10

15

13

12
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بر اساس تحلیلهای انجامشده ،شبکه مضامین نظارت معلم محور در شکل شماره  2نمایش
دادهشده است.

شکل شماره  :2مدل مفهومی پژوهش

پس از تدوین الگوی بومی نظارت معلم محور بهمنظور اعتباریابی چارچوب کیفی تدوینشده در
مرحله کمی ،چارچوب تدوینشده در قالب یک مقیاس طراحی شد .این مقیاس شامل  22گویه
پنج گزینهای از نوع لیکرت است و  6زیر مقیاس دارد که عبارتاند از :دانش و مهارت ضروری
معلمان ،ژرف نگری مشارکتی راهبر -معلم ،پایش عملکرد راهبران ،نظارت مبتنی بر کاراندیشی،
مساله شناسی و گزینه سنجی راهبر -معلم و راهبری تحولی .نمرهگذاری مقیاس در قالب =1
بسیار کم تا  =5بسیار زیاد است.
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ب) روششناسي بخش کمّي
در بخش کمی از روش پژوهش توصیفی پیمایشی استفاده شده است .هدف از انجام این مرحله،
اعتباریابی الگوی نظارت معلم محور بر اساس تجربههای راهبران آموزشی در مرحله کیفی بوده
است .جامعه پژوهش حاضر شامل همه راهبران آموزشی مناطق آموزشوپرورش استان آذربایجان
غربی بود که با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران 120 ،نفر راهبر انتخاب شدند .مقیاس
تدوینشده ،ابزار بهدستآمده از بخش تحلیل دادههای کیفی بود که در اختیار نمونه آماری تعیین
شده قرار گرفت .برای تأیید روایی ابزار اندازهگیری از سه نوع روایى ارزیابی تحت عنوان روایى
محتوى 1،روایى همگرا 2و روایى واگرا 3استفاده شد .روایى محتوى بهوسیله اطمینان از سازگاری
بین شاخصهای اندازهگ یری و ادبیات موجود ایجادشده و این روایى توسط نظرسنجى از استادان
حاصل گشت.
روایی همگرا به بررسی میزان همبستگی سؤاالت هر سازه با شاخصهای خود میپرستدازد که
برای این منظور از معیار ( AVEمیانگین واریانس استخراجشده) استفاده میشود .فورنل و الرکر
) ،)Fornell & Larcker, 1981مقدار مالک برای سطح پذیرش  AVEرا ،رقم  0/5می دانند.
همانطور که مشاهده میشود معیار  AVEبرای عناصر (دانش و مهارت ضروری معلمان ،ژرف
نگری مشارکتی راهبر -معلم ،پایش عملکرد راهبران ،نظارت مبتنی بر کاراندیشی ،مسئله
شناسی و گزینه سنجی راهبر -معلم و راهبری تحولی) باالی  0/5است که حکایت از روایی
همگرای خوب مدل است.
در قسمت روایی واگرا ،میزان رابطه یک سازه با شاخصهایش در مقایسه رابطه آن سازه با سایر
سازهها مشخص میشود؛ بهطوریکه روایی واگرای قابلقبول یک مدل حاکی از آن است که یک
سازه در مدل تعامل بیشتری با شاخصهای خود دارد تا با سازههای دیگر .فورنل و الرکر
) ،)Fornell & Larcker, 1981بیان میکنند :روایی واگرا وقتی در سطح قابلقبول است که
میزان  AVEبرای هر سازه بیشتر از واریانس اشتراکی بین آن سازه و سازههای دیگر(یعنی مربع
1. Content Validity
2. Convergent Validity
3. Divergent Validity
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مقدار ضرایب همبستگی بین سازهها) در مدل باشد .نتیجه آزمون تحلیل روایی واگرای عناصر
نظارت آموزشی معلم محور در جدول  3ارائهشده است که امکان مقایسه همبستگی سازههای
پژوهش را با سؤالهای خود و سازههای دیگر میدهد .همچنین در این پژوهش جهت تعیین
پایایى پرسشنامه از دو معیار (ضریب آلفاى کرونباخ و ضریب پایایى مرکب) بر طبق نظر فورنل و
الرکر استفاده شد .ضرایب آلفاى کرونباخ تمامى متغیرها در این پژوهش از حداقل مقدار ()0/7
بیشتر بود .پایایى مرکب برخالف آلفاى کرونباخ که بهطور ضمنى فرض میکند هر شاخص وزن
یکسانى دارد ،متکى بر بارهاى عاملى1حقیقى هر سازه است ،بنابراین معیار بهترى را براى پایایى
ارائه میدهد .پایایى مرکب باید مقدارى بیش از مقدار ( )0/7به دست آورد تا بیانگر ثبات درونى
سازه باشد ) .)Fornell & Larcker, 1981در جدول  3و  2نتایج پایایى و روایى ابزار سنجش
بهطور کامل آورده شده است.
جدول شماره  :2بارعاملی و واریانس تبیین شده شاخصهای عناصر الگوی بومی نظارت معلم محور
ردیف
6

محور

5

الگوی بومی نظارت آموزشی معلم

2
4

دانش و مهارت ضروری معلمان

0/63

0/70

0/84

0/89

0/85

ژرفنگری مشارکتی راهبر -معلم

0/62

0/69

0/83

0/89

0/84

نظارت مبتنی بر کاراندیشی

0/59

0/76

0/87

0/88

0/825

مساله شناسی و گزینه سنجی راهبر -معلم

0/53

0/58

0/77

0/84

0/61

راهبری تحولی

0/56

0/82

0/8

0/86

0/80

پایش عملکرد معلمان

0/64

0/53

0/73

0/90

0/86

الگو

1
3

شاخصها

AVE

R2

بار
عاملی

پایایی
ترکیبی

ضریب
کرونباخ

جدول شماره  :3روایی واگرای عناصر الگوی بومی نظارت معلم محور
متغیر

1

2

 .1دانش و مهارت ضروری

0/61

 .2راهبری تحولی

0/67

0/73

 .3مساله شناسی و گزینه سنجی

0/58

0/63

3

4

5

6

0/65
1. Loadings Factors
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0/6
0/61
0/64

 .4پایش عملکرد
 .5ژرفنگری مشارکتی
 .6نظارت مبتنی بر کاراندیشی

0/64 0/57
0/58 0/76
0/63
0/8

0/48
0/68
0/71

0/61
0/72 0/62

بر اساس مطالب عنوانشده و نتایج حاصله از خروجیهای نرمافزار  SMART-PLSنسخه ،3
جداول شماره  2و  3نشاندهنده آن است که ابزار اندازهگیری از روایى (محتوى ،همگرا و واگرا) و
پایایى (بار عاملى ،ضریب پایایى مرکب و ضریب آلفاى کرونباخ) مناسب برخوردار هستند.

يافتههای بخش کمي
در قسمت تحلیل دادهها از روش مدلسازی معادالت ساختاری1با رویکرد روش حداقل مربعات
جزئی 2و با استفاده از نرمافزار  Smart PLSنسخه  ،3برای بررسی همهجانبه مدل مفهومی
پژوهش بهره گرفتهشده است .با توجه به اینکه ،الگوی بومی نظارت معلم محور دارای  6عنصر
است که میتوانند بهعنوان نشانگر این سازه عمل کنند ،لذا تحلیل عاملی مرتبه دوم درخصوص
آزمون مدل اندازهگیری و نیز روایی ویژگیهای مدل نظارت آموزشی معلم محور بررسیشده
است.
برای ارزیابی میزان دقت مدل اندازهگیری میبایست در وهله نخست مقادیر بار عاملی و آماره

t

متغیرهای مشاهدهپذیر را با متغیرهای مکنون متناظر با آن بررسی نمود .درصورتیکه نشانگرهای
سازههای موردمطالعه دارای مقـدار  tکمتـر از  1/96باشـند از اهمیت الزم برای اندازهگیری
برخوردار نیستند و ازاین رو بایستی از فرآیند تحلیـل کنـار گذاشـته شوند؛ اگر مقدار

P-Value

برای هر نشانگر کمتر از  0/01محاسبه شود ،یعنی مقدار  tآن نشانگر باالتر از 1/96باشد ،در
فرآیند تحلیل وارد میشود .نتایج این تحلیل در جدول شماره  4ارائهشده است.
جدول شماره  :4مقادیر بار عاملی برای نشانگرهای هر سازه در قالب مدل اندازهگیری نظارت معلم محور
سازه
دانش و مهارت ضروری معلمان

گویه
Q6

بار عاملی

آماره T

سطح معناداری

نتیجه

0/73

24/664

0/01

تأیید نشانگر

Q7

0/80

30/238

0/01

تأیید نشانگر

Q8

0/81

32/247

0/01

تأیید نشانگر

)1. Structural Equation Modeling (SEM
2. Partial Least Squares
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ژرفنگری مشارکتی راهبر-
معلم

نظارت مبتنی بر کاراندیشی

مساله شناسی و گزینه سنجی
راهبر -معلم

راهبری تحولی

پایش عملکرد معلمان
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Q9

0/79

28/759

0/01

تأیید نشانگر

Q10

0/83

39/615

0/01

تأیید نشانگر

Q11

0/80

39/123

0/01

تأیید نشانگر

Q12

0/84

39/370

0/01

تأیید نشانگر

Q13

0/73

21/026

0/01

تأیید نشانگر

Q14

0/88

60/025

0/01

تأیید نشانگر

Q15

0/80

32/407

0/01

تأیید نشانگر

Q21

0/85

51/883

0/01

تأیید نشانگر

Q22

0/83

44/801

0/01

تأیید نشانگر

Q23

0/76

23/435

0/01

تأیید نشانگر

Q24

0/78

26/934

0/01

تأیید نشانگر

Q25

0/60

13/259

0/01

تأیید نشانگر

Q26

0/80

18/155

0/01

تأیید نشانگر

Q27

0/24

1/520

0/01

عدم تأیید نشانگر

Q28

0/34

2/030

0/01

عدم تأیید نشانگر

Q29

0/32

2/000

0/01

عدم تأیید نشانگر

Q30

0/80

21/106

0/01

تأیید نشانگر

Q36

0/79

32/410

0/01

تأیید نشانگر

Q37

0/82

41/570

0/01

تأیید نشانگر

Q38

0/76

24/314

0/01

تأیید نشانگر

Q39

0/75

25/161

0/01

تأیید نشانگر

Q40

0/60

14/776

0/01

تأیید نشانگر

Q46

0/70

17/173

0/01

تأیید نشانگر

Q47

0/82

33/337

0/01

تأیید نشانگر

Q48

0/83

34/147

0/01

تأیید نشانگر

Q49

0/84

38/785

0/01

تأیید نشانگر

Q50

0/81

32/806

0/01

تأیید نشانگر

با توجه به نتایج جدول شماره  4و نمودار خروجی نرمافزار  ،PLSمتغیرهای  q27, q28, q29به
دلیل بـار عـاملی بسیار پایین (کمتر از  )0/4از روند محاسبات و برای تدوین مدل نهایی پژوهش
حذف شدند .گویه های دیگر دارای بار عاملی مناسبی بر متغیر مکنون مربوط به خود هستند ،و
این بارهای عاملی با توجه به نمره تی در سطح متناظر با هر بار عاملی بیشتر از مقدار بحرانی آن
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( )2/58در سطح  0/01است .در نتیجه ،میتوان گفت این نشانگرها از دقّت الزم برای
اندازهگیری سازههای مربوط به خود برخوردار هستند ،لذا وارد تحلیل نهایی گردیدند.
شکل شماره  ،3الگوی کلی بومی نظارت آموزشی معلم محور را نشان میدهد .نتیجه آزمون
تحلیل عاملی تأییدی الگوی کلی نظارت آموزشی معلم محور در جدول شماره  2ارائهشده است.
همانطور که در این جدول نشان میدهد ،عنصر نظارت مبتنی بر کاراندیشی با بار عاملی 0/87
دارای بیشترین ضریب تأثیر و عنصر پایش عملکرد معلمان با بار عاملی  0/73دارای کمترین
ضریب تأثیر میباشد .همانطور که در این جدول نشان میدهد.

شکل  :3خروجی  pl sبرای تحلیل عامل تأییدی الگوی بومی نظارت معلم محور در دوره ابتدایی
(مدل نهایی پژوهش)

بحث و نتيجهگيری
پژوهش حاضر باهدف تحلیل روایت نگارانه ی ادراک و تجربه زیسته راهبران آموزشی از اجرای
رویکردهای نظارت معلم محور در مدارس ابتدایی و تدوین و اعتباریابی الگوی بومی انجام شد .با
بررسی صورت گرفته در منابع فارسی با کلیدواژه راهبر آموزشی و الگوی نظارت کالس درس
محور منبعی یافت نشد و نخستین پژوهش انجامشده در نوع خود در این حوزه است؛ بنابراین
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پژوهش کیفی که بهطور مستقیم با نتایج این پژوهش باشد یافت نشد؛ ناگفته نماند برخی از
مطالعات صورت گرفته به نحوی با یافته های این مطالعه مرتبط هستند و به همین دلیل در
قسمت تبیین هر مولفه ،همسویی و همخوانی آن با تحقیقات مرتبط بیان می گردد .تجربه
معلمان از اجرای الگوی نظارت آموزشی معلم محور در  6مقوله کلی دستهبندی شد:
دانش و مهارت ضروری معلمان بود؛ یکی از مشکالت و مسائل اساسی در آموزش مدارس،
نداشتن شاخصهای تدریس اثربخش است .منظور از تدریس اثربخش مجموعهای از مهارتها،
ویژگی ها و عملکردهای معلم است که موجب دستیابی به اهداف آموزشی و یادگیری دانشآموز و
درنهایت ،پیشبرد اهداف عمده آموزشوپرورش میشود .در همین خصوص ،ویشان

(Weshan,

) ،1999شش بعد مهارتی ،دانش حرفهای برنامهریزی برای آموزش ،اجرای راهبردهای آموزشی،
مدیریت منابع و نیروی انسانی ،ارزیابی میزان یادگیری دانشآموز و مسوولیت حرفهای را از
مهارتهای مهم برای تدریس مؤثر نامبرده است .بعد دانش و مهارت ضروری معلمان در بردارنده
خرده مؤلفههای ،مهارت طراحی آموزشی ،تسلط بر اهداف و محتوای برنامههای درسی ،مدیریت
و اصول کالس داری ،تسلط بر روشهای نوین آموزشی ،اجرای صحیح الگوی ارزشیابی کیفی-
توصیفی و..؛ دراینارتباط برای نمونه یکی از مشارکتکنندگان (شماره  )7درباره دانش و مهارت
ضروری معلمان معتقد است« :هماهنگ ساختن نظریه و عمل در یک سطح پیچیده و فعالیت
مناسب کاری مشکل است و هیچوقت بهصورت فردی و بدون کمک امکانپذیر نیست لذا معلمان
در اجرای مطلوب برنامه درسی به کمک و ح مایت راهبران نیاز دارند ،و اگر این راهنمایی نباشد
برنامه درسی به صورت اثربخش اجرا نخواهد شد .مثالً یه بار از کالس چندپایهای (پایههای
چهارم ،پنجم و ششم) بازدید کردم ،معلم مربوط جوان و تازهکار بودند و مشغول تدریس درس
ریاضی به پایه ششم بودند ،پایههای دیگر بیکار بوده و سروصدا ایجاد کرده بودند ،بعد از بررسی
سوابق آموزشی معلم متوجه شدم که امسال از دانشگاه فرهنگیان فارغالتحصیل شده و دانش و
مهارت کافی برای مدیریت کالسهای چندپایه ندارد چون در دانشگاه برای اداره کالسهای
چندپایه آموزش کافی ندیده و دانستههایش بیشتر بهصورت نظری است و در عمل بایدهای الزم
را نمیدانند .برای نمونه یک ساعت را با روشهای تدریس کالسهای چندپایه(محوری ،گروهی و
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ترکیبی و  )..تدریس کردم که از تدریس من الگو بگیرند و هم چنین کتاب مدیریت کالسهای
چندپایه را در اختیارش قراردادم و »....
نتایج حاصل از پژوهش حاضر در این مولفه با پژوهش های انجام شده توسط موسوی و
پاشاشریفی ( ،)Mosavie & Pashasharifi, 2008گیتا هبیل ( )Geeta Habil, 2006و جهانیان و
منوچهری ( Jahanian & Manouchehri, 2017مطابقت دارد.
ژرفنگری مشارکتي راهبر و معلم؛ مطابق با اصل پویاییهای گروهی نظارت و راهنمایی
آموزشی وظیفهای مشارکتجویانه یا همراه با همکاری حرفهای گروهی تلقی میشود .بدون
همکاری حرفهای راهنمای آموزشی ،معلم ،مدیر مدرسه و دیگر شرکتکنندگان در این وظیفه،
موفقیت برنامههای نظارت و راهنمایی آموزشی بعید به نظر میرسد.
نظارت و راهنمایی در مدارس مبتنی بر همکاری حرفهای کارکنان آموزشی است و برای اصالح
فرایند تدریس و یادگیری طراحیشده است و ماهیتی کنترلکننده ندارد و هدف آن نه قضاوت
درباره ی شایستگی معلمان و نه کنترل کار آنان است ،بلکه همکاری با آنان برای اصالح آموزش
است .این مقوله هم دربردارندهی زیر مقولههای؛ بررسی و بازبینی مسائل و چالشهای آموزشی از
زوایای مختلف ،جمعآوری اطالعات و داده ها از منابع مختلف برای رفع مسائل و مشکالت ،بحث
و تبادلنظر راهبران و معلمان در خصوص راهحلهای اقدامی برای بهبود وضعیت آموزشی ،تعیین
اعتبار و اثربخشی راهحلهای انتخابی اجراشده ،انجام فعالیتهای عملی نظیر اقدام پژوهی ،درس
پژوهی و  ....برای حل مسائل و چالشهای شناساییشده و ..است .در این خصوص یکی از
مشارکتکنندگان (شماره  )15اعتقاد دارد« :مشارکت در کار باعث می شود که از دیدگاه ها و
تجارب یکدیگر استفاده کنیم و تجارب همدیگر رو در اختیار هم قرار بدیم و این کار راهحلهای
بیشتر و مؤثرتری رو پیش روی ما قرار میدهد ،زودتر مشکالت و چالشها را حل میکنیم و»....
نظارت مبتني بر کارانديشي؛ کاراندیشی بر فرایندهای انسانی نظیر ارتباطات ،کار گروهی،
تنشزدایی و بهبود کیفیت تصمیمگیری تأکید دارد و روشی برای همسوسازی اهداف سازمانی و
افراد به شمار میرود .ششمین بعد رویکرد نظارت معلم حور شامل مؤلفههای ،همکاری با معلمان
در برگزاری و اجرای طرحهای کیفیتبخشی دوره ابتدایی(درس پژوهی ،الگوهای برتر تدریس و
 ،)...ت بادل اطالعات با معلمان ،تقسیم مسئولیت در فرایند کارها ،واگذاری اختیار در نحوه انجام
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فعالیتها ،گوش فرادادن به دیدگاه های معلمان ،برگزاری نشستها و جلسات مشورتی با
معلمان ،مشارکت فعال در اجرای مناسبتها(فرهنگی ،ملی ،مذهبی و ،)..همفکری و همکاری
گروهی با معلمان است.
مساله شناسي و گزينه سنجي راهبر؛ شناسایی بهموقع مسائل و مشکالت از سوء اثر بودن
آنها کم میکند مسائل و مشکالت آموزشی که با آموزش و تربیتپذیری انسانها مربوط میشود
بسیار مهمتر است .نظارت با هدف بهبودپذیری و کیفیتبخشی به فرایند آموزش و یادگیری به
دنبال مساله یابی و جمعآوری اطالعات ،امتحان کردن گزینهها و راهحلهای مختلف برای رفع و
کاهش مسائل و چالش های آموزش و یادگیری دانش آموزان ،زمینه را برای توسعه بیشتر فراهم
مینماید .این مؤلفه دربردارندهی خرده مؤلفههای ،شناسایی مسائل و مشکالت یاددهی یادگیری،
کمک و راهنمایی معلمان جهت حل مسائل و چالشهای کالس درس ،پیشنهاد تدابیر و
فعالیتهای متناسب با نوع مشکالت شناساییشده ،نظارت بر اجرای جزءبهجزء و گامبهگام
راهبردها و فعالیتهای پیشنهادشده ،ارائه بازخورد مستمر به فعالیتهای انجامشده معلمان و..
است .در مورد این مقوله یکی از مشارکتکنندگان معتقد است« :فرایند اجرای حل مسئله که
شامل پنج گام یا مرحله )1 ،موقعیت ابهامآمیز  )2حصر و تعریف مسئله  )3روشن ساختن مسئله
 )4ایجاد فرضیههای موقت  )5آزمایش فرضیه است برای حل مسائل و مشکالت آموزشی معلمان
در کالسهای درسی هم صدق میکند و میتوان از این فرایند برای حل آنها بهره گرفت چراکه
با روش علمی و طبق یک فرایند

منظم با مسائل برخورد میشود».

نتایج حاصل از پژوهش حاضر در این مولفه با پژوهش انجام شده توسط آرسیتامبی ،ماری
ماکدلینا و روزالینا ( )Arsaythamby, Mary Macdalena, & Rozalina, 2013مطابقت دارد.
راهبری تحولي؛ از منظر باس ) ،)Bass, 2006رهبری تحولی سبکی است که بر اساس آن رهبر
زیردستان را به «عملکرد فراتر از انتظارات »1ترغیب میکند .برخالف رهبر تبادلی که افراد را با
اتکا به نیازهای مادی و پاداشها به کار تشویق میکند ،رهبر تحولی برانگیزنده نیازهای عالی
زیردستان (پیشرفت ،استقالل و موفقیت و  )...است .به نظر باس این رهبران عالوه بر تحریک
1. Performance beyond expectations
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چنین نیازهایی ،با آگاه کردن زیردستان از مأموریت ارزشمند سازمان و ترغیب آنها به
چشمپوشی از نیازهای شخصی ،به نفع نیازهای جمعی و سازمانی ،تأثیر ارزشمند خود را بر
زیردستان و درنهایت سازمان آشکار میکنند .او قابلیتهای رهبران تحولی را در چهار بعد کلی
چنین توصیف میکند:
 .1تأثیر ایده آل  1:این قابلیت احترام زیردستان را به رهبران تحولی برمیانگیزد تا حدی که به او
افتخار میکنند و الگوی رفتاری خود قرار میدهند.
 .2انگیزش الهامبخش 2:رهبران تحولی با بهرهمندی از این قابلیت ،انتظارات زیادی از زیردستان
خود ایجاد کرده و از این طریق زیردستان را به اهداف و آرمان سازمان حساستر و متعهدتر و به
تالش برای رسیدن به آنها ترغیب میکنند.آنها با مهم جلوه دادن آرمان و اهداف و هم چنین
نشان دادن اشتیاق،ایجاد امیدواری و اطمینان زیاد در مورد تحقق آنها ،به کارکنان روحیهای
جمعی برای تالش مضاعف میدهند.
 .3تحریک هوشمندانه  3:این قابلیت فرایندی است که از طریق آن رهبران به لحاظ ذهنی بر
زیردستانشان تأثیر میگذارند .آنها با تعیین وظایف و فعالیتهایی برای زیردستان ،قوه خالقیت
و نوآوری آنها را تحریک میکنند و باعث میشوند زیردستان برای بهتر انجام دادن وظایف خود
از شیوههای جدید ،روزآمد و نو استفاده کنند و دائماً شیوههای گذشته را تغییر دهند.
رهبران تحولی برای ترغیب زیردستان به ریسکپذیری و سؤال کردن درباره پیشفرضهای مسلم
و قطعیِ مفروض ،صورتبندی مجدد مسائل ،بازنگری موقعیتهای قدیمی با روشها و
چشماندازهای جدید و آزمودن شیوههای جدید برای انجام دادن کارها و حل مسائل ،ابتدا اعتماد
آنها را به خود جلب میکنند ،به این صورت که خودشان نیز همانطور عمل میکنند و این باعث
میشود زیردستان مطمئن شوند که رهبران تحولی نیز همواره برای بهبود عملکرد خود در تالشند
و همین امر اعتمادشان را جلب میکند .بهعالوه رهبران تحولی ،با ایجاد و گسترش یک آرمان

1. Idealized influence
2. Inspirational motivation
3. Intellectual stimulation
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مشترک و جمعی و هدایت زیردستان بهسوی تحقق این آرمان نقش مهمی در برقراری روابط
حاکی از اعتماد بین خود و زیردستانشان ایفا میکنند (.)Bass & Riggio, 2006
این مؤلفه هم دربردارنده خرده مؤلفههای؛ مشخص بودن اهداف و محورهای بازدید ،تحلیل و
بررسی نقاط قوت ،ضعف و قابلپیگیری کالس درس ،تهیه برنامه کاری برای توانمندسازی
معلمان در طول سال تحصیلی ،ارائه راهکارها و پیشنهادها به معلمان ،برگزاری کارگاههای
آموزشی برای معلمان و  ..است .دراینارتباط یکی از مشارکتکنندگان (شماره  )4اعتقاد دارد:
« در جریان بازدید از کالس درس یکی از معلمان بعد از بررسی وضعیت آموزشی و مشاهده و
ثبت اطالعات مربوط به وضعیت معلم و دانش آموزان ،در رابطه با نقاط قوت و قابلپیگیری با
همکار بحث و تبادل نظر شد سپس با توجه به شناختی که از همکار به دست آمد ،با هماندیشی
یکدیگر در خصوص تهیه برنامه کاری برای توانمندسازی همکار در طول سال تحصیلی اقدام
کردیم و همکار از این اقدام بنده بسیار خوشحال شدند و»...
نتایج حاصل از پژوهش حاضر در این مولفه با پژوهش های انجام شده توسط موسوی و
پاشاشریفی ( ،)Mosavie & Pashasharifi, 2008هیسمان اوغلو و هیسمان اوغلو

( Hismanoglu

 )& Hismanoglu, 2010و جهانیان و منوچهری ( )Jahanian & Manouchehri, 2017مطابقت
دارد.
پايش عملکرد راهبران؛ هدف اصلی از فرایند ارزشیابی ،قضاوت جامع در خصوص کیفیت
عملکرد معلم در انجام وظایف آموزشی و دیگر مسوولیتهایی است که به او محول شده و هم
چنین قضاوت جامع در خصوص کیفیت عملکرد دانش آموزان است .در ارتباط با ارزشیابی در
نظارت معلم محور فعالیت های راهبر شامل ،کمک به معلمان در ارزشیابی از آموزش ،کمک به
معلمان در ارزشیابی از خود (خودارزیابی) ،کمک به معلمان در ارزیابی از برنامههای درسی،
ارزشیابی از یادگیری دانش آموزان ،ارزشیابی از عملکرد معلمان در کالس داری ،توجه به
پیشنهاد های شغلی و کنش پژوهی معلمان ،معرفی معلمان فعال و متعهد برای دریافت تشویقی
است .برای نمونه دراینارتباط یکی از مشارکتکنندگان (شماره  )3اعتقاد دارد« :بازخورد
اثربخش در ارزشیابی منجر به اصالح فرایند یاددهی یادگیری معلمان و دانش آموزان میشود
مثالً ،در بازدید از کالسی که پوشه کار دانش آموزان را نگاه میکردیم متوجه شدیم که
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بازخوردهایی که برای آزمونهای مداد کاغذی و عملکردی دانش آموزان دادهشدهاند کلی و مبهم
 با یک مثالی در مورد ویژگیهای یک بازخورد اثربخش با معلم مربوط سخن گفتیم،هستند
اینکه توضیح دادیم که بازخورد باید به نقاط قوت دانشآموز اشاره کند و برای رفع نقاط ضعف
.»دانشآموز راهکار و راهحلهایی ارائه کند
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