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سال هفتم ،شماره ( 3پیاپی ،)37 :مرداد  ،1541جلد دو
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چکـيده
عنوان تحقيق ،بررسي تأثير نظارت و راهنمایي بر بهبود کيفيت یادگيری بود که آن شامل دانش آموزان مقطع متوسطه
اول ناحيه  0کرج ،با تعداد  973نفر (شامل دانش آموزان دختر) که به روش نمونهگيری تصادفي انتخاب شدند .روش
تحقيق پژوهش حاضر از حيث هدف کاربردی -توصيفي و از حيث روش علي–مقایسه ای قلمداد ميشود که با تکيه بر
اعداد و ارقام است که یافتههای کمي بهصورت تحليلي و یافتههای کيفي بهصورت توصيفي در این پژوهش مورد بررسي
قرار ميگيرد .جامعه آماری مورد مطالعه دانش آموزان متوسطه اول دختر ناحيه  0کرج ميباشد که برابر است با 94444
نفر که با محاسبهی فرمول کوکران حجم نمونه معادل  973991نفر محاسبه خواهد شد .در این تحقيق بهمنظور گردآوری
اطالعات از روش کتابخانهای استفاده شد .در مرحله دوم بهمنظور گردآوری دادههای عددی و آماری از روش ميداني
استفاده شد .بدینصورت که با استفاده از ابزار پرسشنامه اقدام به گردآوری اطالعات از جامعه آماری موردمطالعه شده و
پس از نمره دهي به پاسخهای دریافتي دادهها مورد تحليل قرار گرفت .بدین طریق روایي پرسشنامه به تائيد  14تن از
اساتيد و صاحبنظران در این حوزه رسيد و پایایي آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ در مجموع با  4/350به تائيد رسيد و
برای تجزیهوتحليل دادهها ،از آزمون مستقل استفاده شده است .نتایج بررسي بر روی دو گروه نشان داد که کليه
مؤلفههای موجود در فرضيهها اعم از نظارت و رهبری ،کيفيت یادگيری ،جو مدرسه ،معلم ،دانش و مهارت ،نگرش معلم با
بهبود کيفيت یادگيری تأثير معنادار و مثبت وجود دارد.

واژگـان کلـیدی :نظارت ،رهبری ،جو مدرسه ،معلم ،دانشها و مهارتها ،نگرش معلم ،نيازهای انگيزشي ،کيفيت یادگيری

 -1کارشناس ارشد مدیریت آموزشی
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 -1مقدمه

سال هفتم ،شماره ( 3پیاپی ،)37 :مرداد  ،1541جلد دو

امروزه در مقایسه با گذشته ،ایفای نقش مدیریت ،به لحاظ وسعت ارتباطات ،قلمرو و پيچيدگي اهداف و وظایف سازمان و نيز
گسترش پيچيدگي افکار و انتظارات کارکنان و مهارتهای استفاده از تجهيزات ،بسيار دشوار شده است .لذا توجه به مدیریت
آموزشي و تقویت مهارتهای مدیران سبب بهبود شرایط کار ،افزایشرضایت خاطر کارکنان از مدیر ،هماهنگ ساختن تالشها در
شکلدهي بهامکانات ومنابع موجود جهت تحقق اهداف سازمان و در نتيجه تقویت روحيهی کارکنان وآمادگي برای شکوفایي
خالقيت ،نوآوری وتحرك کاری کارکنان ميشود .نياز به نظارت و راهنمایي آموزشي در همه زمينه های مربوط به فعاليتهای
تدریس و یادگيری اجتناب ناپذیر است .این نياز ،به ویژه زماني که آموزش و پرورش دستخوش تغييرات و تحوالت بنيادی مي
گردد بيش از هر زمان دیگر احساس مي شود؛ زیرا نظارت ،راهنمایي و ارزشيابي همواره در اجرای موثر و موفق برنامه های آموزش
نقش اساسي داشته و دارد .یکي از وظایف مدیران آموزشي نظارت و کنترل جریان و رویدادهای سازماناست ،که توانایي مدیر در
این زمينه ميتواند سازمان را در رساندن بهاهدافش موفقسازد ،چرا که کنترل و نظارت مشخص ميکند که اقدامات و فعاليتهای
سازمان تاچه اندازه در جهت هدفها و مطابق با موازین پيشبيني شده است .از آنجایي کهسازمانها در معرض تغييرات مداوم قرار
دارند و فعاليت آنها روز بهروز پيچيدهترميشود و تفویض اختيار برای تسهيل کار اجتنابناپذیر است ،اهميت نظارت وکنترل در
سازمانها آشکارتر ميشود و الزم است متناسب با این تغييرات فنون وروشهای جدید نظارتي جایگزین روشهای سنتي و متداول
نظارت شود .مدیران آموزشي از جهات مختلف باید بر کار سازمان و نيروهای آموزشي موجوددر آن نظارت داشته باشند:
بررسي ميزان دستیابي به اهداف علمي ،اخالقي ،تربيتي ،اجتماعي ،فرهنگي ،اقتصادی از اهم وظایف مدیران آموزشي است.
همچنين بررسي انگيزش دانشآموزان و معلمان و حدود رضایت شغلي آنان ،نظارت بر رعایت نظم و قوانين و مقررات ،روشهای
تدریس ،کيفيت یادگيری و  ،...از جملهوظایف مدیران آموزشي است که در حيطهی کنترل و نظارت جای ميگيرد .در اینپژوهش
سعي شده است که فراگرد کنترل و نظارت ،نظارت معلممحور (باليني) چرخهینظارت و نقش نظارت ورهبری مدیران بر بهبود
کيفيت یادگيری مورد بررسي قرار گيرد .از آنجایي که مهمترین و موثرترین سازمان در جهان امروز و آینده سازمان است و
«انسان» آموزش و پرورش است و موضوع اساسي و محور اصلي این سازمان مهمترین و دشوارترین مسألة انسان تعليم و تربيت او
است .بنابراین این پژوهش باتوجه به وضعيت و عوامل محيط کار درصدد تعيين ميزان تأثير نظارت و راهنمایي تعليماتي بر پيشرفت
تحصيلي دانش آموزان است ،نياز به نظارت و راهنمایي آموزشي در همه زمينه های مربوط به فعاليت های تدریس و یادگيری
اجتناب ناپذیر است( .اله دادی )1932،وقتي صحبت از کيفيت مي شود و یا در مورد آن سئوال مي شود ،اصطاحاتي از قبيل خوب
بودن یا تجملي بودن به عنوان معادل به کار برده مي شود؛ اما باید توجه داشت که این گونه تعاریف ذهني است و هيچگونه مبنایي
برای اندازه گيری کيفيت بدست نمي دهد .یکي از تعاریف کيفيت عبارت است از مطابقت با شرایط مطلوب و مورد انتظار مشتری
است( ،پرفسور برن) در مورد کيفيت مي گوید «ایده مفهوم کيفيت مبتني بر قضاوت ها است .که در مورد ارزشمندی و تناسب
ویژگي و صفات نمادی خاص صورت مي پذیرد .ما برای یك شي از نظر کيفيت صفتي ذکر مي کنيم که آن را از شي یا اشيای
دگر مجزا صفتها متمایز و عالي تر باشد .پس کيفيتي که بيشتر مورد توجه است ،منظور صفت است که در اصطالح به آن مفهوم
نرماتيو مي گوئيم» .در کيفيت بخشي به امور مدرسه در ابعاد آموزشي و پرورشي باید به بازسازی الگوی روابط درون مدرسه ای و
آموزشهای الزم برای توانمندسازی دانش آموزان توجه جدی نمود تا با کمك الگوی مناسب کيفيت بخشي ،دانش آموزان (توانمند،
مستقل ،خود رهبر ،پژوهشگر و متدین) تربيت کرد .باید به این نکته توجه نمود که نگرش سيستمى به همه ى عناصر آموزش ،ما
را به کيفيت جامع مي رساند .در این رویکرد ،کيفيت یك عنصر آموزشى منظور مي شود به عبارت دیگر در آموزش با کيفيت جامع،
کيفيت طراحى نظام ،کيفيت دروندادها ،کيفيت فرایندها ،کيفيت بروندادهاى واسطه اى محصول و پيامد ،بهصورت به هم تنيده
مورد نظر قرار مي گيرد( .بازرگان )1934،نظارت و راهنمایي بوسيله هفت بعد که روی هم رفته الگوهای نظارت وراهنمایي تعریف
مي شود عبارتند از نظارت ،کيفيت یادگيری ،جو مدرسه ،معلم ،دانش و مهارت معلم ،نگرش معلم ،نيازهای انگيزشي .این اجزای
مهم هر دو دسته نيازهای ابزاری نظارت و راهنمایي موجود درمدرسه را معرفي ميکند.

 -2مبانی نظری
 -1-2نظارت
نظارت آموزش ،یك مدیریت آموزش است که دیدگاهها را با رفتار مرتبط مي سازد .حفظ و بهبود برنامه آموزشي را تامين و
دستيابي به اهداف را ارزشيابي مي کند( .رابری کری و پيتر بروك )2441،اصطالح نظارت ( )supervisionاز دو کلمه التين
( )superبه معنای باالی ،باالی سر ،در باال و ( )videreبه معني موظف بودن ،نگاه کردن ،مراقبت کردن ،بر کسي نظارت کردن
و مشاهده کردن ترکيب یافته ،بعدها به تدریج در زبان انگليسي کلمه  videreبه  visionتبدیل شد و  supervisionتلویحا به
شاهداني اطالق گردید که تواما با بينش ،دانش و آگاهي باشند»(عباسپور .عباس )1915
فرایندی آموزشي است که در آن کسي که دارای علم و مهارت بيشتری است مسؤليت آموزش فرد دیگری را که مهارت
کمتری دارد بر عهده مي گيرد( .کار دوشين)2411،
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-2-2کيفيت يادگيری
هدف از کيفيت طرحهای بهبود مدیریت شامل افزایش مهارتهای سرپرستي ،بهبود قوه ادراك ،تحول در طرز بينش و تفکر و
بهبود توانایيهایي نظير تصميمگيری ،اعمال روشهای ارزشيابي ،کشف نواقص ،ریشهیابي مشکالت و به طور کلي افزایش بهرهوری
است( .حاجيپور )1971 ،چنانچه عناصر نظام آموزشى را در آموزش هاى عقيدتى سياسى در نظر بگيریم( .درون داد ـ فرایند ـ
محصول ـ برونداد ـ و پيامد) بر اساس هر یك از آنها مي توان کيفيت آموزشى را تعریف نمود .بر این اساس ،کيفيت درون دادهاى
نظام را مي توان نمایانگر کيفيت نظام و یا کيفيت فرایند نظام را گویاى کيفيت آن نظام دانست .در اینجا کيفيت بر حسب هر یك
از این عوامل مورد نظر قرار مي گيرد( .بازرگان)1934 ،

 -3-2جو مدرسه
جو یعني فضای فيزیکي مدرسه که شامل ساختمان وکالسها وحياط مدرسه مي شود .یکي از وظایف اساسي مدیر مدرسه و
راهنمای آموزشي به وجود آوردن جو مناسبي است که به اصالح فرایند آموزش منجر گردد( .بازرگان )1934،جو سازمانى چنين
است« :ادراکاتىکه فرد از نوع سازمانى که در آن کار مىکند دارد و احساس او به سازمان برحسبابعادى مانند استقالل ،ساختار
سازمانى ،پاداش ،مالحظه کاریها ،صميميت و حمایت و صراحت(».ليتوین)2440،

یکي از عناصری که برنامه نظارت و راهنمایي آموزشي با آن به طور مستقيم سرو کار دارد معلم است .معلم مهمترین فرد در
فرایند تدریس در کالس درس است؛ از این رو ،راهنمایان باید از ویژگيهای شخصي و حرفه ای معلماني که قرار است با آنان کار
کنند شناخت دقيقي داشته باشند( .بهرنگي )1913،معلم کسي است که درفکررشد و پرورش سالم شخصيت شاگردان خود وبر آورده
سا ختن نيازهای روحي ورواني آنان با شد .ویا معلم کسي است که قبل ازهرچيز خودراشاگردمي پندارد که تشنه یادگيری است
وهرلحظه زندگي اش رادرآموزش سپری ميکند بيش ازاینکه خود را یك معلم تصورکند یك شاگرد یا آموزنده ما دام العمرمي
پندارد( .رحيم زاده)1911،

 -5-2دانش ومهارت معلم
دانش در مورد روابط انساني و مهارت در کاربرد آنها :رابطه خوب معلم با دانش آموزان در کيفيت تدریس او و رضایت آنان
تأثير بسياری دارد .معلمان باید روانشناس باشند تا با توجه به تفاوتهای فردی دانش آموزان به گونه ای با آنان رفتار کنند که موجب
برانگيختن شان برای یادگيری شوند( .وایلز )2445،دانش در مورد موضوع درسي :آموزش و پرورش از سازمانهایي است که
نيروهای فني و مدیریتي آن باید از ميان افراد تحصيل کرده و آموزش دیده انتخاب شوند .معلمان باید در زمينه درس یا دروسي که
تدریس مي کنند تخصص داشته باشند( .بهرنگي)1913،
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 -4-2معلم

 -6-2نگرش معلم
امروزه در تمام کشورهای جهان ،آموزش و پرورش دارای ارزش قابل مالحظه ای است و کليه متخصصان نقش آنرا در رشد و
توسعه اقتصادی ،فرهنگي ،اجتماعي و سياسي حائز اهميت مي دانند .بدین جهت صاحبنظران تعليم و تربيت معتقدند که برای
دستيابي اهداف آموزشي ،مدیران و معلمان باید از شایستگيها و آمادگيهای الزم برخوردار باشند .امروزه در مقایسه با گذشته ،ایفای
نقش مدیریت ،به لحاظ وسعت ارتباطات ،قلمرو و پيچيدگي اهداف و وظایف سازمان و نيز گسترش پيچيدگي افکار و انتظارات
کارکنان و مهارتهای استفاده از تجهيزات ،بسيار دشوار شده است( .نيکنامي)1932،

 -7-2نيازهای انگيزشی
به اعتقاد روانشناسان ابتدا باید نيازهای اوليه معلم ،مثل هرموجود اجتماعي دیگر ،برطرف گردد .البته با اینکه این نيازها ،جزء
پایين ترین نيازهای بشری است ،زیربنای نيازهای بعدی محسوب مي شود( .مزلو)1314،
لذاتوجه به مدیریت آموزشي و تقویت مهارتهای مدیران سبب بهبود شرایط کار ،افزایش رضایت خاطر کارکنان از مدیر،
هماهنگ ساختن تالشها در شکل دهي به امکانات ومنابع موجود جهت تحقق اهداف سازمان و در نتيجه تقویت روحيه ی کارکنان
وآمادگي برای شکوفایي خالقيت ،نوآوری وتحرك کاری کارکنان ميشود( .پرواز)2443،
یکي از وظایف مدیران آموزشي نظارت و کنترل جریان و رویدادهای سازمان است که توانایي مدیر در این زمينه ميتواند
سازمان را در رساندن به اهدافش موفق سازد ،چرا که کنترل و نظارت مشخص ميکند که اقدامات و فعاليتهای سازمان تاچه اندازه
در جهت هدفها و مطابق با موازین پيش بيني شده است .از آنجایي که سازمانها در معرض تغييرات مداوم قرار دارند و فعاليت آنها
روز به روز پيچيده ترميشود و تفویض اختيار برای تسهيل کار اجتناب ناپذیر است ،اهميت نظارت وکنترل در سازمانها آشکارتر
ميشود و الزم است متناسب با این تغييرات فنون وروشهای جدید نظارتي جایگزین روشهای سنتي و متداول نظارت شود( .همان
57

سال هفتم ،شماره ( 3پیاپی ،)37 :مرداد  ،1541جلد دو
54

منبع) از آنجایي که هر سازمان جهت تحقق اهدافي موجودیت ميیابد و رفتار افراد درآن تابع موازین و مقرراتي است اعمال کنترل
و نظارت ضروری است .بهویژه درسازمانهای آموزشي که اهداف متعددی در آن دنبال ميشود و پيچيدگي در آموزشو تدریس در
آن بيش از هر سازمان دیگری بهچشم ميخورد .البته کنترل ،غالبا معنای ضمني نامطلوبي دارد که بهنظر ميرسد آزادی فرد
راتحدید ميکند و بيشتر معلمان از اینکه بر آنان نظارت کنند چندان دل خوشي ندارندو همواره بهصورت تدافعي بهنظارت
عکسالعمل نشان ميدهند .ولي تضاد بالقوه ميان نياز بهآزادی عمل فردی و کنترل سازماني ،مسألهای استکه مدیران باید
متناسب با وضعيت کار واحد خود و شناختي که از زیردستان دارند ،آنرا حل نمایند و تعادلي بين اعمال کنترل و آزادی عمل
بهوجود آورند ،بهعبارتدیگر باید مدیران را در زمينههای نظارتي و هدایت معلمان آموزش داد .تحقيقات نشان ميدهد که مدیران
در این زمينه بهآموزش و کسب دانش نيازدارند .اوليوا ( )2445اشاره ميکند که حرفهی مدیر بهعنوان رهبر آموزشيبهصورت یك
حرفهی دو بعدی در آمده است ،بهاین معنا که مدیران مدارس امروزباید راهنمایي آموزشي را در اولویت کار خود قرار دهند و در
ارزشیابي عملکردمعلمان برای تصميمگيریهای اداری از کار خود مهارت نشان دهند .آنان برای انجاماین کار بهگونهی مؤثر
بهآموزش در زمينهی فنون نظارتي نياز دارند .هيز و دیگران( ،)2441جانسون و اسنایدر ( ،)242لين و یومينگ ( )2414در تحقيقات
ومقاالت خود اشاره کردهاند که نياز مدیران مدارس بهفنون نظارت و راهنمایي کامال مشهود است و معتقدند که این امر باعث
افزایش اثربخشي مدیران ميشود .در ایران نيز تحقيقاتي در زمينهی نظارت و راهنمایي تعليماتي انجام گرفته است .از جمله:
پژوهش عباسي ( )1934که در مدارس راهنمایي انجام شده ،نشان ميدهد کهعدم اعمال نظارت و راهنمایي بهعنوان یك کمبود و
مشکل در نظام آموزشي بایدمورد توجه مسؤوالن قرار گيرد .فالح سلوگالیي لزوم توجه بهبهبودکيفيت مهارتهای تدریس را برای
ناظران و راهنمایان تعليماتي بهشدت موردتأکيدقرار داده است و پيری (همان منبع) نيز اشاره کرده که عدم توانایي نظارت و
راهنمایيدر سيستم آموزشي کشور ،سبب بروز مشکالت آموزشي شده و آموزش در زمينهینظارت و راهنمایي ضرورتي
اجتنابناپذیر است .در چهارچوب مفهوم جدید نظارت و راهنمایي درآموزش و پرورش تعریف مورد قبول اکثر صاحبنظران چنين
است .نظارت و راهنمایي آموزشي کليه کوششهای مسئوالن برگزیده مدرسه در راستای فراهم آوردن زمينه رهبری برای معلمان و
سایر کارکنان درجهت اصالح وبهبود امر تدریس است که متضمن تشویق ،رشد و پيشرفت حرفه ای ،انتخاب و تجدید نظر
هدفهای آموزشي ،مواد و ابزار آموزشي ،روشهای تدریس و ارزشيابي از تدریس است.
بنابراین نظارت و راهنمایي تعليماتي در امر آموزش تدریس چيزی نيست که در یك مرحله از زمان انجام بشود و سپس به آن
توجهي نشود ،بلکه فرایندی است که دائماً به آن نياز است و در هر زمان با الهام از تجارب گذشته ،نياز به آن بيشتر احساس مي
شود ،در شرایط فعلي که برای آموزش ،الگو های تدریس زیادی توصيه مي شود و پيچيدگي در آموزش و تدریس بيشتر از هر زمان
است ،راهنمای تعلمياتي در ساده سازی و کمك به معلمان در بهبود آموزش نقش موثری ایفا مي کند » (سلطاني .ایرج.)1971 ،
ناصر حسني در پژوهشي با عنوان بررسي مقایسه ای رفتار نظارت وراهنمایي مدیران مدارس راهنمایي شهر اصفهان در سال 1911
نتایج تحقيق خود را چنين بيان ميکند .روش تحقيق پيمایشي ،توصيفي بوده و اطالعات بر اساس پرسشنامه با  55سوال بسته
انجام شده است .روش نمونه گيری طبقه ای نسبي ميباشد .نتایج تحقيق نشان ميدهد که :نتایج تحقيق نشان داد که- :تفاوت
مشاهده شده بين رفتار نظارت و راهنمایي مدیران راهنمایي (دولتي غير انتفاعي) درخصوص سؤالهای ویژه تحقيق از لحاظ آماری
معنادار است .بين رفتار نظارت و راهنمایي مدیران مدارس راهنمایي (دولتي غير انتفاعي) پسرانه در هماهنگ سازی برنامه های
درسي و نظارت بر زمان تخصيص یافته به برنامه های کالسي تفاوت معنا دار مشاهده شد ولي در سایر ابعاد یکسان بود- .تفاوت
مشاهده شده بين رفتار نظارت و راهنمایي مدیران مدارس راهنمایي (دولتي غير انتفاعي) دخترانه در خصوص سؤالهای ویژه تحقيق
معنادار نبود .بين رفتار نظارت و راهنمایي مدیران مدارس راهنمایي (دخترانه پسرانه) دولتي درخصوص سؤالهای ویژه تحقيق تفاوت
معنادار مشاهده نشد .تفاوت بين رفتار نظارت و راهنمایي مدیران مدارس راهمایي (دخترانه – پسرانه) غير انتفاعي در نظارت و
ارزشيابي آموزشي ،هماهنگ سازی برنامه های درسي ،نظارت بر زمان تخصيص یافته به برنامه های کالسي ،حضور فعال و مستمر
در برنامه های مدرسه معنادار بوده ولي در سایر ابعاد یکسان است.
بين رفتار نظارت و راهنمایي مدیران مدارس راهنمایي (دخترانه – پسرانه) دولتي در طبقات مختلف سابقه مدیریت ،درخصوص
هماهنگ سازی برنامه های درسي تفاوت معنادار مشاهده شد ولي در سایر ابعاد یکسان بود- .تفاوت بين رفتار نظارت و راهنمایي
مدیران مدارس راهنمایي (دخترانه – پسرانه) غير انتفاعي در طبقات مختلف سابقه مدیریت درخصوص سؤالهای ویژه تحقيق
معنادار بود- .تفاوت مشاهد شده بين رفتار نظارت و راهنمایي مدیران مدارس راهنمایي (دولتي – غير انتفاعي) در طبقات سابقه
مدیریت ( )1-15سال از لحاظ آماری معنادار بوده ولي در طبقات سابقه مدیریت ( 15سال به باال) معنادار نبود .پژوهشي با عنوان
بررسي عوامل موثر بر افزایش اثربخشي نظارت و راهنمایي معلمان راهنما از دیدگاه مدیران و معلمان مدارس ابتدایي شهرستان
کاشان در سال  1971توسط علي محمد بشارتي انجام شده که درآن از روش تحقيق حاضر پيمایشي – توصيفي بوده و اطالعات
الزم براساس پرسشنامه ای حاوی  02سوال بسته پاسخ در زمينه های فوق الذکر جمع آوری گردید در تهيه پرسشنامه برای
افزایش روایي از نظریه های موجود در نظارت و راهنمایي ،شرح وظایف معلمان راهنما و راهنمایي استادان گرامي استفاده شده
است .ضریب پایاني آزمون از روش آلفای کرونباخ %12و از روش دو نيمه کردن اسپرمن -براون  %31ميباشد .جامعه آماری کليه
معلمان و مدیران رسمي مدارس ابتدایي شهرستان کاشان در سال تحصيلي  1972-77ميباشد که گروه نمونه  254نفر از 02
مدرسه ابتدایي دخترانه و پسرانه شهری و روستایي با استفاده از روش نمونه گيری تصادفي طبقه ای انتخاب گردیده است ،نتایج

 -3روش پژوهش
با توجه به هدف اصلي پژوهش ،تحقيق حاضر به شيوه علي-مقایسهای و همبستگي اجرا شد .جامعه ی آماری این پژوهش
دانش آموزان دختر متوسطه اول ناحيه  0کرج ( 94444نفر) در سال تحصيلي  35-1930ميباشد .حجم نمونه بر اساس جدول
مورگان  973991نفر تعيين و با روش نمونه گيری تصادفي ساده وبا استفاده از فرمول کوکران انتخاب شده است .ابزار پژوهش در
این تحقيق پرسشنامه در مقياس پنج گزینه ای ليکرت ميباشد .این پرسشنامه در  25گویه که  9گویه نظارت و رهبری 0 ،گویه
کيفيت یادگيری 0 ،گویه معلم 9 ،گویه جو مدرسه 0 ،گویه دانش و مهارت معلم 0 ،گویه نگرش معلم و  0گویه نيازهای انگيزشي
راميسنجد که در  5مقياس  5درجه ای (خيلي کم ،کم ،متوسط ،زیاد ،خيلي زیاد) که هرگزینه به ترتيب  1تا  5امتياز دارد .پس از
نمره دهي هر گویه ،به منظور تجزیه و تحليل داده های آماری از نرم افزار  Expressionism Choiceاستفاده شد .پرسشنامه
مورد تایيد  14تن از اساتيد صاحب نظر و مشاوران قرار گرفت و پایایي آن با روش باز آزمایي با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ در
نرم افزار  Spssمحاسبه گردید که در جدول زیر نمایش داده ميشود.

متغيرها
آلفای
کرونباخ

جدول شماره  -1تجزیه تحلیل داده ها برمبنای ضریب آلفای کرونباخ
مهارت
کيفيت
اجرای طرح نظارت
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معلم
یادگيری
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سال هفتم ،شماره ( 3پیاپی ،)37 :مرداد  ،1541جلد دو

تحقيق نشان مي دهد که بين دیدگاه مدیران ومعلمان تفاوتي دیده نمي شود .زیپدا ( )2419در کار پژوهشي خود با عنوان «تکنيك
های رهبری» نشان مي دهد که صحبت کردن محض با کساني که تحت سرپرستي و به عنوان فراگير شماهستند گاهي مشکل
به نظر مي رسد ،اینجاست که کاربرد روشهایي از جمله توصيفي از رفتار و عمل مورد انتظار قبل از وقوع ،کارا مي باشد .نلسون
وبارتون ( )2414در پژوهشي با عنوان رابطه ی بين ویژگي های شخصيتي و سبکهای یادگيری دانش آموزان برای جمع آوری داده
ها از روش تحقيق توصيفي -همبستگي استفاده کرد .برای جمع آوری اطالعات از دو آزمون استفاده کرد :آزمون پنج عامل بزرگ
شخصيت نئو و سياهه یادگيری گروه های مستقل کلب .برای تجزیه و تحليل داده ها ،از رگرسيون لوجستيك ،آزمون خي دو و
آزمون استفاده شده است .نتایج نشان دادکه ویژگي شخصيتي برون گرایي با سبك یادگيری همگرا همبستگي منفي دارد .زیپدا
( )2419در کار پژوهشي خود با عنوان «تکنيك های رهبری» نشان مي دهد که صحبت کردن محض با کساني که تحت
سرپرستي و به عنوان فراگير شماهستند گاهي مشکل به نظر مي رسد ،اینجاست که کاربرد روش هایي از جمله توصيفي از رفتار و
عمل مورد انتظار قبل از وقوع ،کارا مي باشد .هارتز و بيچ ( )2412طي پژوهش های خود دربارة نقش تصميم گيری راهنمایان)
آموزشي بيان مي دارند ،با روش پژوهش علي–مقایسه ای بيان کرد که فرایند نظارت مستلزم فعاليت با معلمان ،والدین ،دانش
آموزان و سایر مسؤوالن به منظور تعيين بهترین چيز برای همة افراد درگير است .توانایي ایجاد تفاوت در کيفيت آموزشي در کالس
به توانایي ناظران در ایجاد تصميمات مبتني براطالعات بستگي دارد باتوجه به طرح مباني حاضروپيشينه موضوع مورد پژوهش
اجرای طرح نظارت وراهنمایي آموزشي در بهبود کيفيت یادگيری دانش آموزان متوسطه اول ناحيه  0کرج تأثير معناداری دارد؛ و
براساس هدف کلي یاد شده در این پژوهش فرضيه های زیر مورد بررسي قرار گرفت.
 طرح نظارت وراهنمایي در بعد جو مدرسه در بهبود کيفيت یادگيری دانش آموزان متوسطه اول ناحيه  0کرج تأثيرمعناداری دارد.
 طرح نظارت وراهنمایي در بعد معلم در بهبود کيفيت یادگيری دانش آموزان متوسطه اول ناحيه  0کرج تأثير معناداریدارد.
 طرح نظارت وراهنمایي در بعد دانش و مهارت معلم در بهبود کيفيت یادگيری دانش آموزان متوسطه اول ناحيه  0کرجتأثير معناداری دارد.
 طرح نظارت وراهنمایي در بعد نگرش معلم در بهبود کيفيت یادگيری دانش آموزان متوسطه اول ناحيه  0کرج تأثيرمعناداری دارد.
 طرح نظارت وراهنمایي در بعد نيازهای انگيزشي معلم در بهبود کيفيت یادگيری دانش آموزان متوسطه اول ناحيه 0کرج تأثير معناداری دارد.

برای تجزیه تحليل داده ها از روش آماری توصيفي مانند فراواني درصد ميانگين ،انحراف معيار وجداول ونيز آمار استنباطي با
استفاده از آزمون  Tبرای دونمونه مستقل استفاده شده است.
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-3يافتههای پژوهش
 -1-3فرضيه فرعی اول
بين جو مدرسه و تأثير آن بر بهبود کيفيت یادگيری رابطهی مثبتي وجود دارد .جو مدرسه در بهبود کيفيت یادگيری تأثير دارد.
جدول شماره -2تأثیر جو مدرسه بر کیفیت یادگیری
درجه آزادی
آماره t
متغير
4/444
973
12/217
جو مدرسه و تأثير آن بر کيفيت یادگيری

مقدار p

اختالف ميانگين
27/394

از آنجا که مقدار  sigآزمون برای فرضيه اول کمتر از سطح خطای  4945ميباشد ،فرض صفر آزمون برای فرضيه اول رد شده
و لذا عامل مربوطه به عنوان یك عامل اثرگذار انتخاب مي گردد؛ و نيز چون آماره آزمون یعني آماره  tبزرگتر از مقدار بحراني
 t0.05یعني  1/32باشد در اینصورت فرضيه فوق مورد تایيد ميباشد؛ بنابراین جو مدرسه در بهبود کيفيت یادگيری تأثير دارد.

 -2-3فرضيه فرعی دوم
سال هفتم ،شماره ( 3پیاپی ،)37 :مرداد  ،1541جلد دو

بين یاددهي معلم و تاثير آن بر بهبود کيفيت یادگيری رابطهی مثبتي وجود دارد.
جدول شماره 3تأثیر یاددهی معلم بر بهبود کیفیت یادگیری
درجه آزادی
آماره t
متغير
4/109
973
1/521
معلم در بهبود کيفيت یادگيری

مقدار p

اختالف ميانگين
4/104

از آنجا که مقدار  sigآزمون برای فرضيه دوم کمتر از سطح خطای  4945ميباشد ،فرض صفر آزمون برای فرضيه اول رد شده
و لذا عامل مربوطه به عنوان یك عامل اثرگذار انتخاب مي گردد؛ و نيز چون آماره آزمون یعني آماره  tبزرگتر از مقدار بحراني
 t0.05یعني  1/32باشد در اینصورت فرضيه فوق مورد تایيد ميباشد؛ بنابراین معلم در بهبود کيفيت یادگيری تأثير دارد.

 -3-3فرضيه فرعی سوم
بين دانش ومهارت معلم و تاثير آن بر بهبود کيفيت یادگيری رابطهی مثبتي وجود دارد.
جدول شماره  4تأثیر دانش ومهارت معلم بر بهبود کیفیت یادگیری
درجه آزادی
آماره t
متغير
4
973
79502
دانش معلم در بهبود کيفيت یادگيری

مقدار p

اختالف ميانگين
990394

از آنجا که مقدار  sigآزمون برای فرضيه سوم کمتر از سطح خطای  4945ميباشد ،فرض صفر آزمون برای فرضيه اول رد
شده و لذا عامل مربوطه به عنوان یك عامل اثرگذار انتخاب مي گردد؛ و نيز چون آماره آزمون یعني آماره  tبزرگتر از مقدار بحراني
 t0.05یعني  1/32باشد در اینصورت فرضيه فوق مورد تایيد ميباشد؛ بنابراین دانش معلم در بهبود کيفيت یادگيری تأثير دارد.

 -4-3فرضيه فرعی چهارم
بين نگرش معلم و تاثير آن بر بهبود کيفيت یادگيری رابطهی مثبتي وجود دارد.
جدول شماره  5تأثیر نگرش معلم بر بهبود کیفیت یادگیری
مقدار p
درجه آزادی
آماره t
متغير
4
973
79175
مهارت معلم در بهبود کيفيت یادگيری

اختالف ميانگين
995775

از آنجا که مقدار  sigآزمون برای فرضيه چهارم کمتر از سطح خطای  4945ميباشد ،فرض صفر آزمون برای فرضيه دوم رد
شده و لذا عامل مربوطه به عنوان یك عامل اثرگذار انتخاب مي گردد؛ و نيز چون آماره آزمون یعني آماره  tبزرگتر از مقدار بحراني
 t0.05یعني  1/32باشد در اینصورت فرضيه فوق مورد تایيد ميباشد؛ بنابراین مهارت معلم در بهبود کيفيت یادگيری تأثير دارد.

 -5-3فرضيه فرعی پنجم
بين نيازهای انگيزشي معلم و تاثير آن بر بهبود کيفيت یادگيری رابطهی مثبتي وجود دارد.
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جدول شماره 6تأثیر نیازهای انگیزشی معلم بربهبود کیفیت یادگیری
مقدار p
درجه آزادی
آماره t
متغير
4
973
19295
نگرش معلم در بهبود کيفيت یادگيری

اختالف ميانگين
995029

از آنجا که مقدار  sigآزمون برای فرضيه پنجم کمتر از سطح خطای  4945ميباشد ،فرض صفر آزمون برای فرضيه دوم رد
شده و لذا عامل مربوطه به عنوان یك عامل اثرگذار انتخاب مي گردد؛ و نيز چون آماره آزمون یعني آماره  tبزرگتر از مقدار بحراني
 t0.05یعني  1/32باشد در اینصورت فرضيه فوق موردتایيد ميباشد؛ بنابراین نگرش معلم در بهبود کيفيت یادگيری تأثير دارد.

 -4نتايج حاصل از تحقيق
 -1-4نتيجه فرضيه اصلی

 -2-4نتيجه فرضيه فرعی اول
فرضيه فرعي اول :بين جو مدرسه و تأثير آن بر بهبود کيفيت یادگيری رابطهی مثبتي وجود دارد .با توجه به فرضيهی فرعي
اول این رابطه از آزمون آماره ی  tاستفاده شده و با اطـــمينان ميتوان گفت رابطهی معنادار مثبتي بين دو متغيير جو مدرسه و و
بهبود کيفيت یادگيری دانش آموزان دختر متوسطه ی اول ناحيه  0کرج وجود دارد و با توجه ویژه به فضای فيزیکي مدرسه
وکالس درس بهبود کيفيت یادگيری دانش آموزان ارتقاء ميیابد و این فرضيه تایيد ميشود.
نتيجهی این فرضيه با پژوهش آقای جانسون با عنوان "نظارت وجو کالس درس " همسو و سازگار است .با توجه به تائيد این
فرضيه پيشنهادات زیر ارائه ميشود:
 -1توجه به ساختار فيزیکي مدرسه از نظر زیباسازی ،تعميرات ،استفاده از فضای سبز
 -2توجه به شاداب سازی کالس درس و رنگ آميزی
 -9تعمير اساسي نيمکتها برای جلوگيری از آسيب رساني به دانش آموز
 -0استفاده از جوی آرام ودور ازتشنج مخصوصا در ساعات تفریح دانش آموزان
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فرضيه اصلي :با توجه به فرضيهی اصلي این رابطه از آزمون آماره ی  tاستفاده شده و با اطـــمينان ميتوان گفت رابطهی
معنادار مثبتي بين دو متغيير نظارت وراهنمایي آموزشي و بهبود کيفيت یادگيری دانش آموزان دختر متوسطه ی اول ناحيه  0کرج
وجود دارد و با اجرای دقيق طرح نظارت وراهنمایي بهبود کيفيت یادگيری دانش آموزان ارتقاء ميیابد و این فرضيه تائيد ميشود.
نتيجه این فرضيه با تحقيق آقای رحيمي با عنوان "بررسي اثر نظارت وراهنمایي باليني برکيفيت یادگيری" مقایسه شد و نتایج
یکساني به دست آمد.
با توجه به تائيد فرضيهی اصلي پيشنهادات زیر ارائه ميشود:
 -1افزایش دقت نظر در اجرای بهتر طرح نظارت،
 -2توجه ویژه به برقراری ارتباط با کارکنان از طریق مدیران آموزشي
 -9توجه به اثر بخشي کيفيت آموزشي توسط مدیران آموزشي وراهنمایان تعليماتي

 -3-4نتيجه فرضيه فرعی دوم
فرضيه فرعي دوم :بين یاددهي معلم و تاثير آن بر بهبود کيفيت یادگيری رابطهی مثبتي وجود دارد .با توجه به فرضيهی فرعي
دوم این رابطه از آزمون آماره ی  tاستفاده شده و با اطـــمينان ميتوان گفت رابطهی معنادار مثبتي بين دو متغيير یاددهي معلم و
و بهبود کيفيت یادگيری دانش آموزان دختر متوسطه ی اول ناحيه  0کرج وجود دارد و با توجه ویژه به نحوه ی یاددهي معلم
وشيوه ی تدریس او ،بهبود کيفيت یادگيری دانش آموزان ارتقاء ميیابد و این فرضيه تایيد ميشود .نتيجه ی این فرضيه با پژوهش
آقای حيدری هراتمه با عنوان «نقش راهنمایان تعليماتي در کيفيت یادگيری» همسو وسازگار است .با توجه به تائيد این فرضيه
پيشنهاد زیر ارائه ميشود:
 -1نظارت وارزشيابي همسو ی معلمان از طریق مدیران آموزشي
 -2توجه ویزه به توانایيها و تفاوتهای فردی معلمان در شيوه ی ارزشيابي
 -9استفاده از تدریس تيمي توسط معلمان برای مشاهده ی انواع روشهای تدریس
 -0برگزاری جلسات تبادل نظر جهت ایجاد فرصت برای اینکه در مورد شيوه ی تدریس خود تفکر کنند.
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 -4-4نتيجه فرضيه فرعی سوم
فرضيه فرعي سوم :بين دانش ومهارت معلم و تاثير آن بر بهبود کيفيت یادگيری رابطهی مثبتي وجود دارد .با توجه به فرضيه
ی فرعي سوم این رابطه از آزمون آماره ی  tاستفاده شده و با اطـــمينان ميتوان گفت رابطهی معنادار مثبتي بين دو متغيير دانش
ومهارت معلم و و بهبود کيفيت یادگيری دانش آموزان دختر متوسطه ی اول ناحيه  0کرج وجود دارد و با توجه ویژه به ارتقا دانش
ومهارت معلم وشيوه ی تدریس او ،بهبود کيفيت یادگيری دانش آموزان هم ارتقاء ميیابد و این فرضيه تایيد مي-شود .نتيجه ی
این فرضيه با پژوهش آقای جليل بهارستان با عنوان «بررسي ميزان صالحيت علمي راهنمایان تعليماتي» همسو وسازگار است .با
توجه به تائيد این فرضيه پيشنهاد زیر ارائه ميشود:
 -1ارتقاء سطح علمي معلمان با توجه به پيشرفت تکنولوژی
 -2باال بردن سطح دانش معلمان در زمينه ی مهارت برقراری روابط انساني
 -9توجه به کسب آگاهي در زمينه روشها واستراتژیهای گوناگون تدریس

 -5-4نتيجه فرضيه فرعی چهارم
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فرضيه فرعي چهارم :بين نگرش معلم و تاثير آن بر بهبود کيفيت یادگيری رابطهی مثبتي وجود دارد .با توجه به فرضيهی
فرعي پنجم این رابطه از آزمون آماره ی  tاستفاده شده و با اطـــمينان ميتوان گفت رابطهی معنادار مثبتي بين دو متغيير نگرش
معلم و و بهبود کيفيت یادگيری دانش آموزان دختر متوسطه ی اول ناحيه  0کرج وجود دارد و با توجه ویژه به تغيير نگرش ودیدگاه
معلمان درامر آموزش ،بهبود کيفيت یادگيری دانش آموزان هم ارتقاء ميیابد و این فرضيه تایيد ميشود .نتيجه ی این فرضيه با
پژوهش آقای زیپدا با عنوان «تکنيکهای رهبری» همسو وسازگار است .با توجه به تائيد این فرضيه پيشنهاد زیر ارائه ميشود:
 -1توجه در تغيير نگرش معلمان در زمينه کالس درس ،کيفيت تدریس ،کتابهای درسي و...
 -2نگرش معلمان با الگوهای تعامل دانش آموز -معلم پيوستگي داشته باشد.

 -6-4نتيجه فرضيه فرعی پنجم
فرضيه فرعي پنجم :بين نيازهای انگيزشي معلم و تاثير آن بر بهبود کيفيت یادگيری رابطهی مثبتي وجود دارد.
با توجه به فرضيهی فرعي پنجم این رابطه از آزمون آماره ی  tاستفاده شده و با اطـــمينان ميتوان گفت رابطهی معنادار
مثبتي بين دو متغيير نيازهای انگيزشي معلم و و بهبود کيفيت یادگيری دانش آموزان دختر متوسطه ی اول ناحيه  0کرج وجود دارد
و داشتن توجه ویژه به نيازهای انگيزشي معلمان درزمينه نيازهای اوليه وتامين نيازهای امنيتي آنها ميتواند ناخودآگاه مي تواند بر
کيفيت یادگيری دانش آموزان هم تاثير بگذاردبنابراین ،این فرضيه هم تایيد ميشود .نتيجه ی این فرضيه با پژوهش آقای ناصر
حسني با عنوان «بررسي رفتار نظارت و راهنمایي مدیران از دیدگاه معلمان» همسو وسازگار است .با توجه به تائيد این فرضيه
پيشنهاد زیر ارائه ميشود:
 -1توجه ویژه مدیران آموزشي به استعدادها وتوانمندیهای معلمان و برجسته جلوه دادن این توانایيها
 -2تامين نيازهای مالي معلمان و از بين بردن دغدغه های معيشتي آنان توسط دست اندر کاران آموزش
 -9مشاهده ی مکرر تدریس معلمان و تاکيد بر نقاط قوت تدریس آنها
 -0برطرف کردن موانع در زمينه ی باال بردن سطح علمي معلمان

منابع
.1
.2
.9
.0
.5
.2
.7
.1

45

آذر ،عادل ،مومني ،منصور .)1919( .آمار و کاربرد آن در مدیریت ،تهران :انتشارات سمت ،چاپ سوم
افکانه ،صغری؛ شکوره ،عباس (“)1913دیدگاه تخصصي بودن نظارت و راهنمایي آموزشي نشریه :رسالت ،19 .تهران
بشارتي ،محمد علي )1977( ،بررسي عوامل موثر بر اثربخشي نظارت معلمان راهنما از دیدگاه مدیران ومعلمان مدارس
ابتدایي شهرستان کاشان.
بهرنگي (برنجي) ،محمد رضا ( ،)1934مدیریت آموزشي و آموزشگاهي ،کاربرد نظریههای مدیریت دربرنامهریزی و
نظارت .تهران ،کمال تربيت
ترکمندی ،حميدرضا ،)1913( ،نقش ناظران وراهنمایان تعليماتي در کيفيت بخشي یادگيری دانش آموزان ،تهران
حسني ،ناصر ( ،)1911بررسي مقایسه ای رفتار نظارت و راهنمایي مدیران مدارس راهنمایي (غير انتفاعي – دولتي) شهر
اصفهان از دیدگاه دبيران این آموشگاهها ،رشته :علوم تربيتي-مدیریت آموزشي ،اصفهان.
خدیوی ،دکتر اسداله ،جوادی ،رسول ( ،)1913مقاله نقش نظارت و راهنمایي مستمر در عملکرد مدارس شهرستان هشترود
سبحاني نژاد ،مهدی؛ آقاحسيني ،تقي ( .)1915بررسي دیدگاه معلمان نسبت به شيوه های نظارت و راهنمایي مدیران
مدارس .دو ماهنامه علمي -پژوهشي دانشگاه شاهد و دانشور رفتار .شماره .11تهران

Boston: Ellyn and bacon
Zepeda, S.J. (2005). At Cross – Purposes: What do teachers need, want, and
Get from supervision.
Johnson, J. (2009). Education and Treatment of Children.vol 31 pp 39-53
Full an, M. (1999, April). Leadership For the 21 century breaking the bonds
of dependency. Educational.
Pullen, D.J. (1998).Secondary vocational supervisions Duties: A Futures
study utilizing the Delphi Technique). The college of Education: UGA. .
Glickman, C.D. Gordon. (1998), Supervision of instruction: A developmental
approach. Boston: Ellyn and Bacon.
 guidance training,ی Wiles, John, bands, Joseph (1998), management supervision an
translation Behrangi, doctor Mohammad Reza, Tehran: Perfection Training.
30. Kit. Acheson, Meredith Damien Gall, (2010) Monitoring and junior high education,
translated by Mohammad Reza Bhrngy- Publishing Perfection Training.
31. Olivia, Peter. 2002. oversight and leadership training in schools Translation: Mary piety,
M. jewel. Basil Safavi Hmamy- Asfhan.

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

سال هفتم ،شماره ( 3پیاپی ،)37 :مرداد  ،1541جلد دو

 .3سلطاني ،احمد ( ،)1971فرآیند عملي نظارت و راهنمایي تعليماتي بهمثابه قلمرو حرفهای ،فصلنامه مدیریت درآموزش
وپرورش ،دوره ششم ،شماره ( 29و)20
 .14عباسي ،علي ( ،)1917بررسي تأثيرات نظارت و راهنمایي تعليماتي بر پيشرفت تحصيلي دانشآموزان پایه دومراهنمایي
شهر داران در دروس علوم اجتماعي ،پایاننامه کارشناسي ارشد مدیریت آموزشي ،دانشگاه آزاد واحدخوراسگان
 .11عالقهبند ،علي ،)1973( .مدیریت عمومي ،تهران ،نشر روان
 .12معتمدی تالوکي ،محمدتقي ( ،)1912مقاله تحت عنوان چشم انداز تاریخي نظارت و راهنمایي آموزشي ،درسي ترجمه
محمدرضا بهرنگي ،)1912( ،تهران ،انتشارت کمال تربيت.
 .19ميرکمالي ،سيدمحمد ( )1919رهبری و مدیریت آموزشي ،تهران :نشر یسطرون
 .10نيکنامي ،مصطفي ( ،)1917نظارت و راهنمایي آموزشي ،تهران :انتشارات سمت
- .15نيکنامي ،مصطفي ،)1934( .مجموعه مقاالت اولين سمينار مدیریت آموزشي ،تهران :انتشارات مرکز آموزش و مدیریت
دولتي
 .12وایلز ،کيمبل ( )2445مدیریت و رهبری آموزشي .ترجمه محمد علي طوسي ،تهران :مرکز آموزش مدیریتدولتي
 .17وکيليان ،منوچهر ( ،)1911نظارت و راهنمایي تعليماتي ،تهران :دانشگاه پيام نور
 .11هداوند ،سعيد ( ،)1917اعتبار سنجي؛ ابزار کنترل کيفيت آموزش ،ماهنامه تدبير-سال نوزدهم-شماره  ،240پایگاه مقاالت
علمي مدیریت.
19. Beach, D.M. and Reinhartz, J. (2000). Supervisory Leadership: Focus on instruction.

43

سال هفتم ،شماره ( 3پیاپی ،)37 :مرداد  ،1541جلد دو

45

