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Abstract 

The purpose of present research was Study of the quality of educational leadership services 

from the viewpoint of managers and teachers of multigrade schools was performed in Talesh 

township .The research method was descriptive - survey. The statistical population consisted 

of 214 (45 women and 169 men) managers and teachers of the multigrade schools in Talesh 

township.and the statistic samples included 134 people (28 women and 106 men) which were 

chosen the method of Simple random sampling. 28 item researcher made questionnaire was 

used for data gathering. Questions reliability was computed 89% by Cronbach’s alpha 

computation method. The results were analyzed through descriptive statistics methods such as 

frequency tables, average percentage Single-sample t-tests. The results showed that quality of 

educational leadership services from the viewpoint of managers and teachers of multigrade 

schools in the categories of human relations (30.5), the growth of professional qualifications 

of teachers (28.2), supervision and guidance (26.6) is more than average, and in the category 

of curriculum planning (19.3) less than moderate (21). 
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 چکیده

شهرستان  چندپایهس ان مدارمطالعه کیفیت خدمات راهبران آموزشی و تربیتی از دیدگاه مدیرآموزگاران و معلمپژوهش حاضر، با هدف 
هرستان مدیرآموزگاران و معلمان مدارس چندپایه شش را کلیه بود. جامعه آماري پژوه پیمایشی -توصیفیانجام شد، روش تحقیق  تالش
نفر مرد( است که به  106ر زن و نف 28نفر ) 134و نمونه آماري شامل  تشکیل دادند نفر مرد( 169نفر زن و  45) نفر 214به تعداد  تالش

ه استفاده شد. پایایی سوال ها به گوی 28ها از پرسشنامه محقق ساخته با انتخاب شدند. براي گردآوري داده تصادفی سادهشیوه نمونه گیري 
درصد میانگین و ون جداول فراوانی، هاي آمار توصیفی چ محاسبه گردید نتایج با استفاده از روش %89کرونباخ برابر با  روش محاسبه آلفاي

شی و تربیتی از دیدگاه کیفیت خدمات راهبران آموزنشان داد که  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایجتک نمونه اي   tآزمون
(، 2/28اي حرفه اي معلمان )ه(، رشد صالحیت 5/30) برقراري روابـط انـسانیمقوله هاي در  مدیرآموزگاران و معلمان مدارس چندپایه

 ( است.21حد متوسط ) ( پایین تر از3/19باشد و در مقوله برنامه ریزي آموزشی و درسی )( باالتر از حد متوسط می6/26راهنمایی ) نظارت و
 

 

 کیفیت خدمات، راهبران آموزشی و تربیتی، معلمان، مدارس چندپایه واژگان کلیدی:

 است.تمامی حقوق نشر براي فصلنامه رویکردي نو در علوم تربیتی محفوظ 

 

 

 مقدمه و بیان مسئله
در قرن حاضر شاهد تغییرات زیادي در عرصه اجتماعی، سیاسی 
و تکنولوژیکی هستیم، نهاد آموزش و پرورش نیز به عنوان یکی 

هاي اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی از ترین زیر نظاماز پیچیده
ها و این امر مستثنی نیست. و براي هماهنگی با این دگرگونی

نیازمند تغییر و تحول است  هاي برآمده از آنهامواجهه با چالش

ایجاد تغییر نیازمند ارزیابی دقیق وضع موجود و فاصله تا  .[1]
هاي نظام سطح مطلوب می باشد.گسترش وسیع فعالیت

ها، کارکنان و هاي آموزشی، برنامهآموزشی، ارزیابی سازمان
تواند نقش موثري در ارزیابی خدمات ارائه شده از طرف آنها می

امروزه کیفیت در . [2]کیفیت آموزشی داشته باشدفراهم آوردن 
توان گفت بهبود کیفیت از رأس اغلب امور قرار گرفته و می
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 رو می باشدمهمترین وظایفی است که هر موسسه با آن رو به
ویژه در  عنوان یک مسئله مهم به کیفیت در آموزش به. [3]

. [6، 5، 4]کشورهاي در حال توسعه مورد بحث قرار گرفته است
در این راستا مطالعه کیفیت عملکرد راهبران آموزشی و تربیتی 
در حوزه ي نظارت و راهنمایی آموزشی، می تواند به عنوان 

هاي تضمین کیفیت و اثربخشی آموزش و بخشی از برنامه
 شود.اي معلمان محسوب پرورش در جهت بهسازي و رشد حرفه

فیت وجود ندارد یک تعریف کلی و جهان شمول درباره مفهوم کی
دشواري در تعریف کردن کیفیت و هرکدام نظرات متفاوتی دارند 

آموزش به جهت وجود ذینفعان متعدد نظیر؛ مدیران، دانشجویان، 
باشد هاي نظارتی و بخش اجتماعی میوالدین، دولت، سازمان

و به «  quality » التینکیفیت معادل کلمه با این وجود،  .[4]
دادن  توان انجاممی حیالو به لحاظ اصط معناي چگونگی است

 کارها به روش درست و مستمر در سازمان تعریف کرد. انجام
دادن کار درست و به طور پیوسته، در صورت تأمین نیازها و 

 [7]کنندگان ممکن است هاي متقاضیان و مصرفخواسته
صورت  کیفیت آموزش عبارت است از انجام تغییرات مدنظر به

[ 9]( 2017) 1چنگ .[8]آمیز در فراگیران قیتمطلوب و موف
کیفیت آموزش را تناسب بین عملکرد با اهداف مورد نظر تعریف 

توجه به ارتقاي کیفیت خدمات آموزشی و ت. بنابراین کرده اس
رسد اي ضروري به نظر میپژوهشی به طور مستمر، مسئله

[10]. 
صاحبنظران معتقدند کیفیت و اثربخشی در آموزش و پرورش، 

ي نیازمند وجود یک نظام نظارت و راهنمایی آموزشی در همه
 .[11]یادگیري است  -هاي مرتبط با فرآیندهاي یاددهی زمینه

بنابرین نیاز به نظارت و راهنمایی در فعالیت هاي آموزشی 
و پرورش  به ویژه زمانی که آموزش اجتناب ناپذیراست.

دستخوش تغییرات و تحوالت بنیادي می گردد بیش از هر زمان 
تا اطمینان حاصـل شـود که منابع دیگر احساس می شود؛ 

انسانی و مادي به اثربخش ترین و کارآمد ترین وجه در جهت 
. زیرا شودبهبود و توسعه یـادگیري دانش آموزان صرف می

اجراي موثر و موفق نظارت، راهنمایی و ارزشیابی همواره در 
در . [12]برنامه هاي آموزشی نقش اساسی داشته و دارد

هاي آموزشی اکثر کشورها هدف از قرار دادن نقش نظام
راهنمایی و نظارت به طور رسمی، حل و فصل مسائل و 
مشکالت آموزشی معلمان، اصالح فرآیند تدریس و یادگیري و 

نش آموزان ارتقاي کیفیت عملکرد معلمان و در نتیجه دا
همگان بر این باورند که تربیت معلم با صالحیت و . [13]است
 . [14]مند نقطه آغاز هر تحول در آموزش و پرورش استحرفه

 و نظارتت تربی و تعلیم متخصصان و محققان اعتقاد به

 سازمان کامال و جامع شده طراحی برنامه یک آموزشی راهنمایی

می  آموزش ضعد وابعا و ها جنبه کلیه ارتقاء و اصالح براي یافته
بیان می کند که نظارت و  [16] (2012) 2جفري گالنز. [15]باشد

راهنمایی آموزشی یک فرآیند جمعی، مستمر، بدون پیش داوري 
و رو به رشد می باشد که باعث تقویت بحث و گفت وگوي 
آموزشی می شود. شیوه هاي تدریس و آموزش را منعکس می 

نظارت سبب تغییرات در رفتار معلم می شود کند. این شیوه از 
( 2017) 3لسلچراوگردد. که باعث پیشرفت تحصیلی فراگیران می

 الیلد بهرا  يگیردنتایج یاو  زشموآ ثربخشیا سیربر[ 17]
 ،سیدر يیزربرنامه ،پیوسته کیفیت دبهبو جملهاز  مختلف

 ند.دامی مهم سهرمد و زانموآنشدا پیشرفت
فرآیند آموزش جزء جدانشدنی تدریس نظارت و راهنمایی در 

توان معلمان را به شکل قابل توجهی بوده که به وسیله آن می
براي تنظیم دقیق درس، استفاده از وسایل آموزشی مناسب، اداره 
دلپذیر کالس و به طور کلی توفیق در پیشرفت حرفه اي دانش 

[ 19]( 2015) 4ویلنت دگاهیاساس دبر .[18]آموزان هدایت کرد
 ریاست و تأث يادیبن می گیردمدرسان انجام  توسطکه  يرهبر
و بالعکس  داردکودکان و نوجوانان  يریادگی جیبر نتا یمثبت

آن بر  ریو تأثفراگیران  يریادگیمانع  تواندیم فیضع يرهبر
معتقد است که یک [ 20]( 2006) 5المبرت .باشدمدارس  تیفیک

مثبت در موفقیت  رهبر موفق می تواند عامل ایجاد تغییرات
دانش آموزان، معلمان و مدرسه اي باشد که او آن را رهبري می 

 کند
امروزه راهبري در نظارت تحولی به دنبال ایجاد یک مدل 
همکارانه بین خود و معلم است به معلم کمک کند تا از هم و با 
هم یاد بگیرند و با یکدیگر به دنبال اصالح و بهبود تدریس و 

ه منجر به رشد دانش آموزان می شود فعالیت هایی ک
نظارت و راهنمایی همواره در اجراي موثر و موفق  .[21]هستند

 (2007) 6برنامه هاي آموزشی نقش اساسی داشته است. بوش
بر این امر تأکید می کند که رهبري موفق براي موفقیت  [22]

هاي آموزش و پرورش ضروري است. این نقش مدارس وسیستم
در گذشته توسط راهنمایان تعلیماتی و سپس توسط مدیران 
مجتمع هاي آموزشی و تربیتی انجام می گرفت که مطالعات 

 زیادي هم در این زمینه انجام گرفته است.
در مدیریت و تسهیل در امر نظارت و راهنمایی  به منظور بهبود

بر فعالیت هاي آموزشی و پرورشی افرادي توانمند به عنوان 
راهبر آموزشی )راهنماي فعالیت هاي آموزشی و تربیتی مدارس 

( تخصیص می یابد. راهبر آموزشی فردي از نیروهاي  7چندپایه
ز رسمی وپیمانی آموزش و پرورش است که ضمن برخورداري ا

شایستگی ها و صالحیت هاي دانشی و مهارتی روز آمد، هدایت، 
راهبري و نظارت بر فرآیندهاي آموزشی و پرورشی را از طریق 

هاي مناسب با تمرکز بر فعالیت بهره گیري از شیوه ها و روش
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هاي مدارس و مدیران، معلمان و سایر کارکنان در جهت 
و بالندگی حرفه  دستیابی به تعالی مدیریت آموزشگاهی و رشد

اي کارکنان در راستاي تحقق اهداف آموزش و پرورش بر عهده 
دارد که اهداف ارتقاي کیفی امور آموزشی و تربیتی، مهارت هاي 
حرفه اي معلمان، ارائه مشاوره اي و راهبري آموزشی را دنبال 

 .[14]می کنند 
ي ریز با تاکید یونسکو بر شاخص هاي کیفی آموزش و برنامه 

ار کساس آن کیفیت بخشی به آموزش کالس هاي چندپایه، برا
ی حال معلمان را سخت نموده و معلمان این گونه کالس ها در

ا ان بکه در یک زمان معین با بیش از یک پایه و دانش آموز
دمات هاي متفاوت کار می کنند باید خسنین، عالیق و توانمندي

 انشداي که  آموزشی و پرورشی با کیفیت و متناسب با جامعه
شان کنند ارائه دهند بدین ترتیب کارآموزان در آن زندگی می

تخصصی و نیاز به صالحیت هاي حرفه اي و مهارت هاي 
یتی ترب وشغلی دارند که بهره گیري از خدمات راهبران آموزشی 

 .[14]را ضروري ساخته است 
ى ریز برنامه( وظایف راهنماي آموزشی را 1396نیکنامی )

اد ، ایجتمرین )نمایش( معلمى، اىپیشــرفت حرفه، آموزشى
حقق انگیزه، رهبري آموزشی، نظارت و هماهنگی، توسعه و ت

هاى هشژوپ اجراىبرنامه هاي آموزشی، برنامه ریزي آموزشی و 
 .[12]می داند عملیاتى وکاربردى

ه و دپاین چناگر این خدمات متناسب با نیاز ها و انتظارات معلما
یی کوفاشن باشد. تاثیر قابل توجهی در بروز و مدیر آموزگارا

 واشت هد داستعدادها و توانایی هاي معلمان و دانش آموزان خوا
الح در یک گفتگوي همکارانه در مورد نقاط قوت صحبت و اص

( 2013) 8نقاط ضعف برنامه ریزي خواهد شد. اي یول والنگ
رد ملکرابطه معنی داري بین انگیزش شغلی معلمان با ع[ 23]

 نظارت و راهنمایی مدیران وجود دارد.
(  نه 1397) ديباآ ینز ،لهیاعبد ،بهرنگی ،پشنگیدهنوعلیجان 

د وجو يگیردیاو  زشموآ يهبرر ثربخشیا ايکلی بر (بعد) مقوله
رس، د سکال مدیریت زش،موآ ئهارا بعددارد که عبارتند از: 

 و یابیارز رت،نظا، درس سکالجو ، گیدماو آ يیزربرنامه
 يیژگیها، وايپیشرفتحرفهو  تتباطاار ري،همکا ،يپیگیر

 .ديرف يهاوتتفاو  زانموآنشدا تعاملو  کترمشا، معلم ديفر
 سالکدر  معلم ثربخشیا ايبر يرمعیا را هش وپژ ینا نتایج

 با نامعلم که می داند يگیردیاو  زشموآ هبرر انعنو بهدرس 
 به اومدم رطو نند بهامیتوآن  يمؤلفههاو  دبعاا ینا بر تمرکز

ین همچن ؛نددازبپر دخو يهارتمهاو  نشهادا توسعهو  سنجش
 نایاهنمرا و انناظر ان،مدیر توجه ردمو بایستی دبعااین ا
 .[24]دگیر ارقر انیزربرنامهو  نمسئوالو  شیزموآ

ظارت و ن( بیانگر آن است که 1393نتایج یافته هاي ایروانی )
 بودهار نراهنمایی آموزشی در ایران از عملکرد مطلوبی برخورد

 ناسبماست و نیازمند ایجاد اصالحات و فراهم آوردن شرایط 
هدف  با( 1388. جوادي پور، محمدي )[25]براي بهبود آن است

علمان گاه مدیران و ماز دید ارزیابی عملکرد معلمان راهنما
اد دشان ن براساس مدل وایلز و باندي درمدارس تهران انجام شد
ن دیرامگاه که عملکرد معلمان راهنما )راهنمایان آموزشی( ازدید

ابط حرفه اي، رو و معلمان در شش بعد بهسازي و آموزش، رشد
ف می درسی ضعی انسانی، ارزشیابی، امور اداري و برنامه هاي

ي ( کارکردهاي مجتمع ها1395اده طهماسبی ). ز[15]باشد
آموزشی در کیفیت بخشی به توانمندي مدارس، مشارکت 

 ن درموزامعلمان در فعالیت هاي آموزشی، مشارکت اولیا دانش آ
رس مدا ت برامور مدرسه، استفاده بهینه از امکانات مدرسه، نظار

 .[26]اي معلمان باالتر از میانگین بودو صالحیت حرفه
ه انجام شده ک 2003در سال  اي تحقیقیامریکا پروژهدر 

است ههایی از رهبري در عمل و دانش عملی مربیان بودنمونه
« ؟ردرهبري آموزشی چه وظایفی دا»این پروژه نشان داد که 

 یق وهاي رهبران مدارس با تمرکز توجه بر یادگیري عمتالش
ر محل دیادگیري ایجاد مرکز است: عادالنه، شامل چهار وظیفه 

ن روش یانبآموز،  مداوم با مرکز یادگیري دانش ، ارتباطکار خود
 ،نندکارزشهاي اصلی که از یادگیري عمیق و عادالنه حمایت 

 . [27]کنند توجه به تالشهایی که از یادگیري حمایت می
ظارت بر نکه  نشان می دهد[ 28]( 2011) 9الواداري نتایج مطالعه

ري هاي آموزش و یادگینظارت بر فعالیتطرح درس معلمان، 
ه اي برنامو ارزیابی از برنامه ریزي و اجر معلمان در کالس درس

ق موف ها، ازجمله مهارت هاي مورد نیاز مدیران جهت مدیریت
 نامهمدارس می باشد. برنامه ریزي، هماهنگی و ارزیابی بر

اد بعا د ازدرسی؛ ارتقاء و مشارکت در نظارت و رشد معلم؛ دو بع
 01وچماپنجگانه اقدامات رهبري در مدارس اثربخش در تحقیق ب

 می باشد. [29] (2014)
 رتصو نه علمیاپشتو ونبد غلبا ثربخشیا یابیارز ما رکشودر 

س در کتاب الگوهاي تدریبهرنگی  که رطو نهماو  دمیگیر
 به شتربی نمعلمارایج  شیابیارز يهامفر ،اظهار می کند 2015
 اتیرتأث بهعمق ختنداپراز  در نتیجهو  کنندتوجه می  ظاهر

 شیثربخا دوبهب ايین برابنابر. مانده اند غافل يگیردیاو  زشموآ
 زشموآ يهبرر ثربخشیا هماهیت پیچیددرك  بهدرس،  سکال
و  رثاآ يگیرازهندو ا جدید يتژاستراتوسعه و  يگیردیاو 

 11گیسبرو و جونکر نبیا به . [30]ستا ريفو زنیاآن  يپیامدها

 انمیتون د،کر يگیرازهندا اننتو کهرا  آن چیزي[ 31] (2006)
 .بخشید دبهبو
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در شهرستان تالش پراکندگی روستا ها و جمعیت کم دانش 
هاي چند پایه زیادي شده است. آموزي منجر به تشکیل کالس

این مدارس در مناطق بسیار دور از مرکز شهرستان و گاه صعب 
العبور قرار دارد این شرایط سبب شده که مدیران و مسولین 

جهت مرتفع آموزش و پرورش نتوانند نظارت و راهنمایی موثر 
سازي مسائل مربوط به فرآیند آموزشی و تربیتی داشته باشند و 
این امر به راهبران آموزشی و تربیتی محول گشته است. راهبران 
آموزشی و تربیتی موظفند خدماتی در زمینه هاي برقراري روابط 

اي معلمان، نظارت و راهبري، برنامه هاي حرفهانسانی، صالحیت
شی ارائه دهند. با توجه به مطالب ارائه شده ریزي درسی و آموز

 محقق سعی دارد به سواالت اساسی زیر پاسخ دهد.
کیفیت خدمات راهبران آموزشی و تربیتی از دیدگاه 
مدیرآموزگاران و معلمان مدارس چندپایه شهرستان تالش به چه 

 میزانی است؟
 

 روش تحقیق

جامعه  پیمایشی است. -این مطالعه از نوع پژوهش توصیفی 
آماري آن را کلیه مدیر آموزگاران و معلمان مدارس چندپایه 
مقطع ابتدایی آموزش و پرورش شهرستان تالش در سال 

نفر بود  214تشکیل داده اند. تعداد آن ها  1398 -99تحصیلی 
نفر مرد بود. با توجه به روش نمونه گیري  169نفر زن و  45که 

نفر از  28تخاب شدند. که نفر به عنوان  نمونه ان 134تصادفی 
نفر را نیز مرد تشکیل می دهند. ابزار اندازه  106آنان را زن و 

گیري مورد استفاده براي جمع آوري اطالعات، پرسشنامه محقق 
براساس روایی محتوایی ساخته است. ابتدا با مطالعه منابع علمی 
تهیه پرسش نامه مناسب و شرح وظایف راهبران آموزشی و 

صوب وزارت آموزش و پرورش، و هم چنین استفاده از تربیتی م
نظرات مسئولین آموزش و پرورش، راهبران آموزشی و تربیتی، 

اي از وظایف و راهبران آموزشی و مدیران و معلمان مجموعه
تربیتی تهیه گردید. سپس با استفاده از دیدگاه هاي صاحبنظران 

لف در ارتباط تعلیم و تربیت مندرج در کتب و مقاالت علمی مخت
با نظارت و راهنماي آموزشی، مجموعه وظایف استخراج شده ي 
راهبران آموزشی و تربیتی با توجه به هدف و ماهیت شان در 
قالب چهار مولفه که اکثر صاحبنظران براي متصدیان نظارت و 
راهنمایی آموزشی مد نظر داشتند، دسته بندي شد روایی صوري 

طراحی و تدوین با روش  و محتوایی پرسش نامه پس از
همخوانی بین نظرات داوران و اساتید با استفاده از روش آماري 

محاسبه شد. پایایی پرسشنامه با استفاده از  91/0کندال برابر 
( محاسبه گردید. الزم به α=0./88ضریب پایایی آلفاي کرونباخ )

توضیح است که پرسش نامه برمبناي مقیاس پنج درجه اي 
، 2، کم = 3، متوسط = 4، زیاد = 5خیلی زیاد = طیف لیکرت )

سوال و چهار مولفه تدوین شد که  28( در قالب 1خیلی کم =
(، صالحیت حرفه اي 7-1مولفه هاي روابط انسانی)سواالت 

(، برنامه ریزي درسی 22-16(، نظارت و راهبري )15-8معلمان )
و ( را شامل می شود. در این تحقیق تجزیه 28-23و آموزشی )

تحلیل یافته ها  با استفاده  از آمار توصیفی و همچنین آزمون 
اي به وسیله نرم تک نمونه   tچون آزمونهاي آمار استنباطی 

 انجام شد.  SPSS افزار
 

 هایافته
نفر نمونه  134از نظر خصوصیات جمعیت شناختی از مجموع 

 106دهندگان را زن، درصد از کل پاسخ 21نفر معادل  28 آماري

دهند. این نشان درصد را مردان تشکیل می 79نفر معادل 
باشند همچنین چهار برابر زنان می دهد که تعداد مردان تقریبامی

دهندگان بر حسب میزان تحصیالت مطابق پراکندگی پاسخ
 باشد:می 1جدول شماره 

 
 : فراوانی نمونه  بر حسب میزان تحصیالت1جدول

 درصد فراوانی مدرك تحصیلی

 2 3 دیپلم

 16 22 فوق دیپلم

 51 68 لیسانس

 30 39 فوق لیسانس

 1 2 دکتري

 100 134 جمع

 
نتایج توصیفی میانگین مولفه هاي روابط انسانی، رشد صالحیت 
حرفه اي معلمان، راهنمایی و نظارت، برنامه ریزي درسی و 

 آمده است. 1آموزشی در نمودار 

 
 مولفه هاي کیفیت خدمات راهبراننتایج توصیفی میانگین  -1نمودار 
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ان اهبرات ر: از دیدگاه مدیرآموزگاران و معلمان کیفیت خدمسوال
انی میز آموزشی و تربیتی مدارس چندپایه شهرستان تالش به چه

 است؟

ه شده از آزمون تک نمونه اي استفاد سوالن این دموآزبراي 
 بقمطانتایج محاسبات  که تجزیه و تحلیل یافته ها و است

 باشد.می 1جدول 
 

 
 تک نمونه اي کیفیت خدمات راهبران آموزشی و تربیتی: نتایج آزمون آماري 1جدول 

 يمعنادار  سطح  t  آزمون استاندارد انحراف نمونه میانگین مقوله

 000/0 483/18 242/3 475/30 برقراري روابط انسانی

 000/0 120/9 993/4 200/28 رشد صالحیت هاي حرفه اي

 000/0 323/11 128/3 60/26 نظارت و راهنمایی

 007/0 -867/2 749/3 30/19 برنامه ریزي درسی و آموزشی

 39زادي: درجه آ                               134تعداد:                                21 میانگین نظري:

 

 

ر هراي ببا توجه به این که سواالت مولفه ها برابر هستند و 
استفاده  3درجه اي و میانگین نظري  5سوال بر مبناي  7مقوله 

حاسبه م 21شده است بنابراین میانگین نظري مقوله ها برابر 
 شده است که حد متوسط را نشان می دهد.

ستاندارد با انحراف ا 475/30مقوله روابط انسانی با میانگین 
  t(39) =483/18به دست آمده است. با توجه به این که  242/3

ی باشد با م 05/0در سطح معنا داري کمتر از  39با درجه آزادي 
زمینه  خدمات راهبران آموزشی و تربیتی در 95سطح اطمینان %

ن علمامبرقراري روابط انسانی از دیدگاه مدیر آموزگاران و 
 چندپایه باالتر از حد میانگین است. مدارس

حراف با ان 200/28مقوله صالحیت هاي حرفه اي با میانگین 
  t(39= )120/9به دست آمد. با توجه به این که  993/4استاندارد 

ی باشد با م 05/0در سطح معنا داري کمتر از  39با درجه آزادي 
مینه ز خدمات راهبران آموزشی و تربیتی در 95سطح اطمینان %

 ورشد صالحیت هاي حرفه اي از دیدگاه مدیر آموزگاران 
 معلمان مدارس چندپایه باالتر از حد میانگین است.

ف استاندارد با انحرا 60/26مقوله نظارت و راهنمایی با میانگین 
با   t(39)=323/11به دست آمد. با توجه به این که  128/3

باشد با می 05/0در سطح معنا داري کمتر از  39درجه آزادي 
ر زمینه خدمات راهبران آموزشی و تربیتی د 95سطح اطمینان % 

 دارسممان نظارت و راهنمایی  از دیدگاه مدیر آموزگاران و معل
 چندپایه باالتر از حد میانگین است.

با  30/19مقوله برنامه ریزي درسی و آموزشی با میانگین 
جه به این که به دست آمد. با تو 749/3انحراف استاندارد 

867/2- ( =39)t   در سطح معنا داري  39با درجه آزادي
خدمات  95می باشد با سطح اطمینان % 05/0کوچکتر از 

راهبران آموزشی و تربیتی در زمینه برنامه ریزي درسی و 

آموزشی از دیدگاه مدیر آموزگاران و معلمان مدارس چندپایه 
 پایین تر از متوسط است.

 

 ریگیبحث و نتیجه
و  نتایج حاصل از مطالعه کیفیت خدمات راهبران آموزشی 

 ستانشهر تربیتی از دیدگاه مدیر آموزگاران و معلمان چندپایه
 ولهمق در تالش نشان داد که خدمات راهبران آموزشی و تربیتی

دین معنی ب .استحـد متوسـط  باالتر ازبرقراري روابـط انـسانی 
ي ساز عتمادایـک رابطـه مناسـب بـا آنـان برقرار نمایند و  که 

اد جلب اعتم و تربیتی آموزشی برکنند رمز موفقیت یک راه
ي مکارگر هیکدی معلـم و قبـول کـردن او اسـت تـا بتواننـد بـا

با  تیجهین ناد و با انگیزه کافی به فعالیت خود ادامه دهند. کنن
رابطه  مبنی بر [23] (2013نگ )یافته هاي پژوهشی اي یول وال

و  معنی داري بین انگیزش شغلی معلمان با عملکرد نظارت
ردد گراهنمایی مدیران همسو است که سبب کارآمدي آنان می 

ی بر مبن [15] (1388اما با یافته هاي جوادي پور، محمدي )
 وییهمس عملکرد معلمان راهنما در بعد برقراري روابط انسانی

ـی جرایایط اتواند ناشی از بعـد زمـان و شـرآن میندارد و دلیل 
ید د ی وچون با گذشت زمان عملکـرد راهنمایـان آموزشـ باشد.

ان مدیر تغییر کرده و همچنین نگرش نظارتآن ها از بازرسی و 
 .ندی کنو معلمان هم تغییر کرده و بیشتر به آن ها اعتماد م

صالحیت شـد ر مقولهدر  خدمات راهبران آموزشی و تربیتی
همگان بر این باورند که  است. باالتر از حد متوسطحرفـه اي 

مند نقطه آغاز هر تحول در تربیت معلم با صالحیت و حرفه
از آنجایی که کیفیت یادگیري شاگرد آموزش و پرورش است 

از وظایف عمده  مستقیماً به کیفیت آموزش بـستگی دارد، یکـی
 صالحیت کمک به معلم براي رشد راهبران آموزشی و تربیتی

این نتیجه با بهبود دهند. را حرفه اي آنان است تا بتوانند آموزش 
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مبنی بر تاثیر اجراي  [19]( 1395یافته هاي زاده طهماسبی )
طرح مجتمع هاي آموزشی در ارتقاي صالحیت حرفه اي 

مبنی بر اینکه موفقیت معلمان  [32] (1374معلمان؛ سلوکالیی )
با رشد و پیشرفت حرفه اي معلمان ارتباط دارد همسو راهنما 

 است.
 نظارت و راهبري مقولهدر  خدمات راهبران آموزشی و تربیتی

. رهبران آموزشی موفق اجراي صحیح است باالتر از حد متوسط
برنامه درسی نظارت داشته و کیفیت تدریس معلمان را بررسی و 

معلمان و پیگیري می نمایند همچنین نقاط قوت و ضعف 
ها و از بین بردن کارکنان را شناسایی و به دنبال تقویت قوت

ضعف ها می باشند و کیفیت آموزش در مدرسه را نظارت و 
کنترل می نمایند تا فرآیند تدریس و یادگیري اصالح و منتج به 
ارتقاي کیفیت عملکرد معلمان و بهبود یادگیري فراگیران شود. 

مبنی [ 16]( 2012) قیق جفري گالنزاین نتیجه با یافته هاي تح
بر این که نظارت و راهنمایی آموزشی باعث تقویت بحث و گفت 
وگوي آموزشی، شیوه هاي تدریس و آموزش و تغییرات در رفتار 

گردد؛ معلم می شود که سبب پیشرفت تحصیلی فراگیران می
مبنی بر یک رهبر موفق می تواند عامل [ 20]( 2006المبرت )
یرات مثبت در موفقیت دانش آموزان، معلمان و مدرسه ایجاد تغی

اي باشد که او آن را رهبري می کند؛ همچنین با نتایج مطالعه 
مبنی بر اینکه نظارت بر طرح درس [ 28]( 2011الواداري )

هاي آموزش و یادگیري معلمان در معلمان، نظارت بر فعالیت
امه ها، ازجمله کالس درس و ارزیابی از برنامه ریزي و اجراي برن

مهارت هاي مورد نیاز مدیران جهت مدیریت موفق مدارس می 
 باشد همسو است.

برنامه ریزي درسی  مقولهدر  خدمات راهبران آموزشی و تربیتی 
آموزگاران و مدیران . است پایین تر از حد متوسط و آموزشی

در تدوین برنامه راهبران انتظار دارند تا مدارس چندپایه  معلمان
همچنین براي انجام فعالیت هاي  و کنندها از آن ها نظرخواهی 

بیشتر مورد و مشارکت در طرح ها و جشنواره ها فوق برنامه 
و با حضور مستمر خود در جلسات شوراهاي  حمایت قرارگیرند

مدرسه، معلمان و انجمن اولیا و مربیان جهت مرتفع سازي 
ینه برنامه ریزي نمایند تا برنامه مسائل و مشکالت در این زم

ساالنه و عملیاتی مناسب جهت پیشبرد اهداف آموزشی و تربیتی 
برنامه ریزي، هماهنگی [ 29]( 2014دبستان تدوین گردد. بوچما)

و ارزیابی برنامه درسی؛ ارتقاء و مشارکت در نظارت و رشد معلم؛ 
-ربخش میقدامات رهبري در مدارس اثدو بعد از ابعاد پنج گانه ا

 باشد.
هاي بنابراین به طور کلی خدمات راهبران آموزشی در مقوله

اي معلمان ، ، رشد صالحیت هاي حرفهبرقراري روابـط انـسانی

باشد و در مقوله برنامه نظارت و راهبري باالتر از حد متوسط می
 ریزي آموزشی و درسی پایین تر از حد متوسط است. 

 ریاست و تأث يادیبن می گیردمدرسان انجام  توسطکه  يرهبر
و بالعکس  داردکودکان و نوجوانان  يریادگی جیبر نتا یمثبت

آن بر  ریو تأثفراگیران  يریادگیمانع  تواندیم فیضع يرهبر
راهبران توجه به نتایج به دست آمده به  با .باشدمدارس  تیفیک

 فعالیتی درپیشنهاد می گردد که قبل از هر  آموزشی و تربیتی 

 مقوله ها بخصوص در هر یک از نقش خود اهمیتارتباط با 
از طریق مطالعه شرح وظایف و  برنامه ریزي آموزشی و درسی

 و بـه اقدام نمایند اصول نظارت و راهنمایی شناخت اهداف و

را مقوله ها تناسب شرایط، زمینه الزم براي اجراي هر یک از 
 نمایند.فراهم 

راهبران  نیازهاي شغلی و آموزشی افزایی و رفعور دانش بـه منظ
ریزي آموزشی و درسی آموزشی و تربیتی در حوزه برنامه

هاي تخصصی تشکیل گردد، سپس توسط راهبران کارگاه
ریزي و در زمینه برنامههاي آموزشی ضمن خدمت کالس

چندپایه معلمان مدیرآموزگاران و براي  دریسالگوهاي جدید ت
ر این رابطه باید شرایط به گونه اي تامین گردد دگردد.  برگزار

آن ها از نظر زمانی و بعد مسافت بتوانند در کالس ها  که
امروزه اعمال هرگونه روش  .شرکت نمایند و بهره کافی ببرند

باري دارد نظارتی تفتیش گونه و غیر کار آمد، نتایج زیان
با استفاده  و تربیتی پیشنهاد می گردد رهبران آموزشی بنـابراین

خود، بستر مناسبی براي  از اقتدار شخصیتی، علمی و عملی
ا در مدارس فراهم آورند تو تحولی اجراي روش نظارت کلینیکی 

ر د تري خدمات نظارت و راهنمایی آموزشی بهتر و اثربخش
 .مدارس عرضه نمایند
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