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علل ناموفق بودن برنامه نظارت و راهنمايی آموزشی در  بررسی

 مدارس ابتدايی استان کردستان
 

 دکتر نعمت اله عزيزی

 چکیده
علل ناموفق بودن برنامهه ناهارو و راهنمهايی تعليمهاتی در مهدار       اين مطالعه با هدف بررسی 

ز نهو  ييرززمايشهی و   انجهام ررفهتر روش مطالعهه ا    ابتدايی مناطق شهري و روستايی استان كردستان
توصيفی و جامعه زماري مورد مطالعه كليه معلمان شايل به تدريس در مدار  ابتدايی مناطق شهري و 

نفر از كارشناسهان زمهوزش ابتهدايی سهازمان و اداراو      65نفر و  1161روستايی استان كردستان بالغ بر 
ههاي اسهتان بهه صهورو چنهد       هرستانباشدر نمونه انتخابی از بين تمامی ش می تابعه زموزش و پرورش

انهدر بها رعايهت بیررهی و كهوچای منهاطق        و تصادفی( انتخاب شهده خوشه ،  اي تصادفی )طبقه مرحله
نفهر   266 زموزشی و نسبت جنسيت و پايه تحصيلی معلمان مدار  ابتدايی در تعيين حجم نمونه نهايتاً

اطالعاو از معلمان پرسشنامه محقهق سهاخته    زوري از زنان به عنوان نمونه انتخاب ررديدندر ابیار جمع

دههد كهه    شدر نتايج اين مطالعهه نشهان مهی    سؤال را شامل می 15نگرش سنج بود كه پنج بخش كلی و 
ناارو و راهنمايی زموزشی در مدار  ابتدايی استان كردستان به داليل ساختاري و نگرشی فراوانی در 

 دستيابی به اهداف مورد نار موفق نبوده استر
 

 بهبود تدريس، مدار  ابتدايی، ناارو و راهنمايی تعليماتیکلید واژگان: 
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 مقدمه
محهور در   – اتخاذ روياردههاي كيفيهت  

مسهتمر   بهبهود هاي اخير سبب ررديده تا  سال

و بهه تبهع زن   زمهوزان   كيفيت يادريري دانهش 

هاي زموزشهی   بهبود كيفيت تدريس و فعاليت

ش ف عمهده زمهوزش و پهرور   داهبه يای از ا

زموزان در يادريري  موفقيت دانشمبدل شودر 

منوط به در نار ررفتن نيازهاي زنان، تهيهه و  

هههاي تحصههيلی و زموزشههی   تههدوين برنامههه

مناسب در جهت پاسخگويی به اين نيازهها و  

مهوزش  زبهراي  امااناو الزم سرانجام تدارك 

ضمن خدمت و بهبود رشد كيفيهت زموزشهی   

ت كههه بههديهی اسههمربيههان اسههتر معلمههان و 

امااناو زموزش عالی كشور زنچنهان نيسهت   

كه بتواند جهت بهبود و رشد كيفيت زموزشی 

كاركنان و معلمان وزارو زموزش و پهرورش  

هههاي جديههد  و باههارريري تفاههراو و شههيوه

هههاي زموزشههی  كههال نههان زموزشههی بههراي ز

نمايدر با توجه به اين  داير مناسبضروري و 

ايههان شههرايآ زمههاده سههازي نههااران و راهنم 

براي كمك به مديران و معلمهان در  زموزشی 

رشد همه جانبه و بهبهود كيفيهت زموزشهی و    

تهرين راه بهوده و    زموزان كوتاه يادريري دانش

، 6276واجد اولويت است )وايلهی و بانهدي،   

طور  اي همان در واقع و از نار حرفه (ر7ص 

( بيههان داشههته اسههت  6111) 6كههه هندرسههن

ی در حال تبهديل  راهنمايی زموزش ناارو و"

شدن به يك ابیار بسهيار كارزمهد و ابهربخش    

تواند به معلمان در كسهب نتهايج    است كه می

 ر"مطلوب زموزشی كمك نمايد

 

 بررسي پیشینه تحقیق
ها  اي در سازمان مبحث مهم توسعه حرفه

به دو مطلب اشاره دارد: اول شناسايی مسايل 

هاي موجهود در دانهش، نگهرش و     و نارسايی

سازمانی كاركنان كهه فعاليهت مهديريت    رفتار 

منابع انسانی در اين رابطه جنبهه اصهالحی و   

ريهرد و دوم ارتقهاس سهط      خهود مهی  ه رفرم ب

استانداردهاي مهارتی و رشد مسهتمر دانهش،   

اي نيروي انسانی كهه   هاي حرفه توان و قابليت

مستلیم تهالش مهديران منهابع انسهانی بهراي      

 ازمانیسههازمان و عملاههرد سهه بهبههود مههداوم

كه سرلوحه نگاه تازه و جهامع   اي است، مقوله

 رباشد سيستم مديريت كيفيت فرارير می

بههه همههين خههاطر ناههارو و راهنمههايی  

مجموعه اقداماو زموزشی به عنوان بخشی از 

در زمهوزش و پهرورش   مديريت منابع انسانی 

كهه بها تيكيهد بهر بازسهازي،       رهردد  مهی تلقی 

                                                 
1-  Henderson 



 ررر ي دربررسي علل ناموفق بودن برنامه نظارت و راهنمايي آموزش

 

47 

 ر راسهتاي نوسازي و بهسازي منابع انسهانی د 

ههها و  ههها، نگههرش  اصههالو و بهبههود دانههش 

دارد  رام بر مهی اي معلمانی  هاي حرفه توانائی

كه از نار سهط  و انهدازة دانهش شهناختی و     

تخصصی، انگيیه و عالقه به فعاليت تهدريس  

هاي زموزشی بسيار  و زموزش و سابقه فعاليت

بنابراين در نگهاه پيشهرو بهه مقولهه      رمتفاوتند

يی زموزشهی زن را فراينهدي   ناارو و راهنما

داند كه در راستاي اعتالي كيفيت  كلينيای می

ر كنهد  تدريس، زموزش و يادريري تهالش مهی  

،  برداشت از ناارو و راهنمايی زموزشهی اين 

اي حياتی و مهم مبهدل   اين فرايند را به وسيله

سازد تهدارك شهرايآ الزم بهراي رشهد و      می

ن اي معلمهان اولويهت اساسهی ز    توسعه حرفه

چهه   كوشهد تها بها شهناخت ههر      است و مهی 

تههر از رروههههاي مختلهها معلمههان و   عميههق

اي، عاطفی و انگيیش زنان،  خصوصياو حرفه

هها و راهاارههاي مناسهبی را بهراي      استراتژي

اي  ههاي حرفهه   حل مشاالو و بهبود مهارو

عليريم جايگهاه  ر اما با وجود اين و زنان بيابد

ارتقهاس  مهم ناارو و راهنمهايی زموزشهی در   

ابربخشههی معلمههان كههه بههه منیلهه  سههيالی از 

كنهد و   بازخوردها و اقداماو جبرانی عمل می

با وجود میاياي متعددي كهه اجهراي صهحي     

چنين ماانيیمی براي ناام زموزشی به ارمغان 

هههاي اداري و  ههها، روش زورد، سياسههت مههی

اجرايی اين فرايند و ميیان اهتمام مسهووالن و  

براي تسههيل شهرايآ    مديران زموزشی كشور

زن بسهيار مهييو     مهؤبرتر  مناسب در اجراي

در  یكننده است و زنرا از اولويت قابهل قبهول  

برنامههه اصههالو و بهبههود ناههام زموزشههی     

)رالبهورن و فهاكس،    سهت ا  برخوردار نارده

 (ر 6228

از زنجا كهه فراينهد ناهارو و راهنمهايی     

با اصالو و بهبود زموزش و پرورش زموزشی 

هاي  ارتقاي كيفيت فعاليت لذا ،داردو كار  سر

هدف اصلی و سنگ بناي اين فرايند زموزشی 

 ؛6125؛ كراجيوسهای،  6277 )نيانامی، است

ه ش به ضرورت ، اعتبار واهميت(، 6167وايلی، 

 صورو روزافیونی در حهال رسهترش اسهت   

براين همیمههان بهها  ابنهه ر(8007، 6دي رههراو)

 و جامعهه او و انتاهار او دامنه توقعه افیايش 

بههراي هههاي زموزشههی  از محههيآههها  خههانواده

افههیايش سههط  كيفههی خههدماو زموزشههی، از 

متناسب با رود كه  انتاار میمديران و معلمان 

چنان راهنمايی رردنهد كهه در   شرايآ موجود 

انتخههاب روش مناسههب تههدريس، اسههتفاده از 

وسهايل و بهبههود روابههآ انسههانی در مدرسههه،  

اي در  هاي قابل مالحاهه  تغييراو و درررونی

 زمههوزان در رفتههار و روابههآ خههود بهها دانههش 
 

                                                 
1-  De Gruwe 
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 رهاي زموزشی به وجود زورند محيآ

از نار علمی مفهوم ناارو و راهنمهايی  

طی ياصد سال رذشته فراز و نشيب زيهادي  

در متون كالسيك تربيتهی،  را طی كرده استر 

ناارو و راهنمايی به معناي كنترل، ههدايت،  

رسهی  و ارزشيابی امهور جهاري بهه مناهور بر    

اطهال   سهی  كعملاردها و ناار زموزشی بهه  

كهه مسهووليت ناهارو بهر كميهت و      شود  می

 كيفيت انجام كهار ديگهران را بهر عههده دارد    

ر اما بر خالف تعابير سهنتی  (6271 ،بند )عالقه

از ناارو، اين مقوله در معنهاي نهوين خهود    

هاي كلينيای و بهالينی ررفتهه كهه     بيشتر جنبه

اي  توسهعه حرفهه   سازي رشهد و  هدفش زمينه

مشهاركت جويانهه    معلمان به صهورتی كهامالً  

ناارو با در ناهر رهرفتن   استر از اين لحاظ 

جوانب اساسهی روابهآ انسهانی در سهازمان،     

تلويحاً بر زن است تا حرمت و نشهان و مقهام   

انسان در سازمان را نيی مدنار و توجهه قهرار   

بر اين اسا  از ناهر   ر(6275 ،)عباسپور دهد

شتر افراد بهر ايهن بهاور هسهتند كهه      فلسفی بي

هاي انسانی  چنين فرايندي بايد توجه به مؤلفه

زمهوزان و ههم بها     را هم در برخورد با دانهش 

معلمان در كانون اقداماو خود قرار دههدر از  

نار تاريخی نيی ارر چهه ناهارو و راهنمهاي    

زموزشی ريشه در اروپاي يربی دارد و اولهين  

انسه بهه اواخهر   خدماو بازرسی دولتی در فر

( 8007دي رهراو،  رهردد )  قرن هجدهم بر می

بفرد ناام زموزشهی و   اما خصوصياو منحصر

سيستم مدار  زمرياها در توسهعه زن نقهش    

، 6)رالنههی بسههيار چشههمگيري داشههته اسههت 

ر عليههههريم ايناههههه تدههههادهايی در (6111

هههاي تههاريخی ناههارو و راهنمههاي    ريشههه

ههها و  زموزشههی در بروكراسههی و برداشههت  

ررايانه جديدتر از ايهن فراينهد    هاي حرفه هايد

وجود دارد، اما بطور كلی و به شالی پيوستار 

مهدل در تاريخچهه تاامهل     7مانند و تااملی 

كنهد كهه عبارتنهد از:     ناارو خودنمهايی مهی  

بازرسی، كارايی، دماراتيك، علمی، رهبهري،  

( 6117بهههالينی و مفهههاهيم متغيهههرر رالنهههی )

ي زموزشی را در راهبردهاي ناارو و راهنما

ر راهبههرد 6كنههد:  بنههدي مههی سههه رههروه دسههته

تفسهيري و   - ر راهبرد عملی8 ،كاربردي -علمی

 ززاديبخشر  -ر راهبرد انتقادي2

ناههارو و راهنمههايی زموزشههی هماننههد  

اي متيبر از مبانی ناهري   هاي حرفه ساير زمينه

مختلا استر ناارو و راهنمهايی زموزشهی   

متههيبر از  بههه عنههوان يههك قلمههرو علمههی هههم

هاي مربوط به ارزشيابی بهوده اسهت و    تووري

هم مبانی تووريك مربوط به مطالعهاو بهالينی   

                                                 
1-  Glanz 
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، 6وايههت و دانيههلبههر زن ابههر رذاشههته اسههت )

اسها    ر از طرف ديگر، ههر چنهد بهر   (6116

مبانی ناري مختلا براي ناارو و راهنمهاي  

زموزشی، راهبردهاي اجرايی مختلفی پيشنهاد 

ههايی تجهويی ررديهده     شده و دسهتور العمهل  

اما در اين فراينهد   (6115، 8داريش و پالياو)

بطور سنتی سعی شده است تا كيفيت تدريس 

 (ر6117، 2رالنی و نويلیبهبود يابد )

و ناههارو چنههد بههه طههور ناههري   هههر

راهنمههايی زموزشههی از طريههق حمايههت از    

معلمان، كنترل كاركرد مدرسه و تسهيل تعامل 

ه ابیاري قهوي بهراي   تواند ب می مدار  با هم

و  (8007)دي رراو، بهبود كيفيت مبدل رردد 

بعدی از معلمان از ناهارو  بر اين اسا  نيی 

 هههاي فراوانههی  بهههرهو راهنمههايی زموزشههی  

ريرنههد و بعدههی از نههااران مسههتعد و    مههی

در كار با معلمهان از مقبوليهت و ابهر    ، شايسته

امهها در عمههل  ،بخشههی خاصههی برخوردارنههد

ز ايناه بر زنهان ناهارو كننهد    بيشتر معلمان ا

همواره به صهورو   راضی نيستندرزنانچندان 

دهند  می تدافعی به ناارو عاس العمل نشان

كهه   كننهدر در حهالی   و زن را مفيد تلقهی نمهی  

                                                 
1-  White & Daniel 

2-  Daresh & Playko 

3-  Glanz & Neville 

بخشهی از زمهوزش و كهار    معلمان ناارو بر 

بطهور كلهی    شهودر  می زنان محسوباي  حرفه

نقهش و  ، ناارو و راهنمايی زموزشهی باره در

گهههاه زن، نقهههاط ضهههعا و قهههوو زن و جاي

راهبردهاي اصالو و بهبهود چنهين فراينهدي،    

در كشور ما كهار پژوهشهی بسهيار     مخصوصاً

چشمگيري صورو نگرفته استر شايد بتهوان  

از اين واقعيت به اين رونه اسهتنباط كهرد كهه    

براي مسؤلين زموزشی كشهور  اي  چنين مقوله

 هاي پژوهشی هم از اعتبار و حتی در اولويت

اهميت بااليی برخوردار نيستر بهه ههر حهال    

هاي انجهام ررفتهه در    شواهد و نتايج پژوهش

انهداز بسهيار    داخل و خهار  از كشهور چشهم   

مثبتی را براي ناهارو و راهنمهايی زموزشهی    

كنند و راهنمايهان زموزشهی را در    ترسيم نمی

خود موفق ارزيابی اي  هاي حرفه انجام رسالت

ايج تحقيقهاو انجهام   نمايندر تيملی بهر نته   نمی

توانههد در بههازنگري و اصههالو     مههی شههده  

سهازمانی بهراي   ههاي   ها و خآ مشهی  سياست

بهبههود نقههش و جايگههاه ناههارو و راهنمههايی 

زموزشی در مدار  ابتدايی كشور مؤبر واقهع  

 شودر  

 بههاره( در6226) عبههدلی نتههايج تحقيههق

بههين وضههعيت موجههود و وضههعيت  تفههاوو 

ناارو و راهنمايی زموزشی مؤيد زن مطلوب 

ناارو و موجود هاي  بين روش است كه اوالً

javascript:mytxt(%22عبدلي،|عباس%22);sss(%22th%22,%22titles%22)
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بهها  جههاري در مههدار  راهنمههايی زموزشههی

داري وجود  زن تفاوو معنی وضعيت مطلوب

ههههاي مسهههتقيم و  كهههاربرد روش داردر بانيهههاً

 در مهايی زموزشهی  ناهارو و راهن ييرمستقيم 

دخترانهههه در مقايسهههه بههها ههههاي  دبيرسهههتان

بههاالتري  عملاههردهههاي پسههرانه از  دبيرسههتان

ههاي   ميهانگين روش  برخوردار اسهتر و بالثهاً  

در ناهارو و راهنمهايی زموزشهی    ييرمستقيم 

از  بيشهتر دخترانه و پسهرانه  هاي  دبيرستان در

هههاي مسههتقيم ناههارو و راهنمههايی     روش

 ( در6277) جهو  سهبحانی باشهدر   مهی  زموزشی

بير عملاهرد ناهارو و راهنمهايی    يبررسی ت"

زموزشهی مهديران بهر پيشهرفت تحصههيلی در     

هههاي روزانههه   زمههوزان در دبيرسههتان  دانههش

كهه بهين   ريهرد   مهی  نتيجهه  "شهرستان شهيراز 

ارو و راهنمههايی زموزشههی  عملاههرد و ناهه 

زمهوزان   مديران و پيشهرفت تحصهيلی دانهش   

نتايج  ،داري وجود نداردر همچنين رابطه معنی

هههاي  رررسههيون چنههدمتغيره، از ميههان نقههش 

تنهها   یرانه ناارو و راهنمهايی زموزشه   شش

ريري و ناارو قدرو پيش بين  نقش تصميم

 نشههانزمههوزان را  دانههشپيشههرفت تحصههيلی 

اهرد ناهارو و راهنمهايی    بهين عمل در هه د می

مديران زن و مرد از نار خود مديران تفهاوو  

مديران زن هم در عملاهرد كلهی   وجود داردر 

و هم در اجهراي   یناارو و راهنمايی زموزش

هههاي مشههاوره، رهبههري، ارزيههابی و     نقههش

نسهبت بهه مهردان وضهعيت      ،هماهنگ كننهده 

انهدر رئهوف نههادري    بهتهري را رهیارش كهرده   

ررسی ميیان انطبا  عملارد ب"( نيی در 6226)

معلمان راهنماي دورة ابتدايی استان كردستان 

زنههان از ديههدراه مانی بهها شههرو واههايا سههاز

راهنمههها مهههديران و مسهههووالن زمهههوزش و  

عدم موفقيت راهنمايهان زموزشهی   ، "پرورش

شايل به كهار در زمهوزش و پهرورش اسهتان     

كردستان را در انجام واهايا حرفهه خهود و    

را با شهرو واهايا سهازمانی     عدم انطبا  زن

ريهردر   مهی  ناارو و راهنمايی زموزشی نتيجه

بررسههی عملاههرد "( نيههی در 6276احمههدي )

راهنمهها معلمههان دوره ابتههدايی بههر مبنههاي     

دستورالعمل شرو واايا از ديهد معلمهان و   

بهه نتهايج    "مديران نواحی و منهاطق اصهفهان  

 كندر   می مشابهی اشاره

شهرايآ و  ( در بررسی 6276محمدزاده )

هههاي معلمههان راهنمههاي موفههق بههه    ويژرههی

تخصصی، داشهتن مهدرك   هاي  رذراندن دوره

دانشههگاهی در حههوزه علههوم تربيتههی، تسههلآ 

هاي مختلا تهدريس   علمی و عملی بر روش

زشنايی با كهاربرد وسهائل كمهك    ، و ارزشيابی

زموزشهههی، برخهههورداري از تجربهههه موفهههق 

 اشراف بر موازين قهوانين و اداري و ، تدريس

زموزشی و توانهايی برقهراري ارتبهاط انسهانی     

javascript:mytxt(%22سبحانيجو،|حياتعلي%22);sss(%22th%22,%22titles%22)
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صميمانه و مبتنی بر رعايهت احتهرام   ، دوستانه

كند كهه   می هايی اشاره متقابل به عنوان ويژری

تواند موفقيت  می وجودشان در راهنما معلمان

نتههايج  ،زنههان را مدههاعا سههازدر همچنههين  

 نشهان  (6271) خهاص  نهژاد  شهعبانی پژوهش 

ه سهابقه مهديريتی   مهديرانی كه   اوالً ،دههد  می

بيشتري دارند، واهايا ناهارو و راهنمهايی    

مهديران   بانياً ركنند زموزشی را بيشتر اعمال می

هاي ضمن خدمت  مدار  ابتدايی كه زموزش

مديريتی بيشتري را طی كرده باشند واايا و 

و  كننهد  راهنمايی زموزشی را بيشتر اعمال مهی 

وم مديران مدار  ابتدايی كه در رشته عل بالثاً

انهد   تربيتی و زموزش ابتدايی تحصهيل نمهوده  

نسبت به مديران ديگري كه رشهته تحصهيلی   

الهذكر بهوده اسهت     هاي فهو   زنها يير از رشته

واايا و راهنمايی زموزشهی را بيشهتر باهار    

بهر همهين اسها  فهالو سهلوكاليی       اندر بسته

ههاي موفقيهت    بررسی شهاخ  "( در 6271)

رد اههداف  معلمان راهنمها در رابطهه بها پيشهب    

 "زموزشی در مدار  ابتدايی استان مازنهدران 

ريرد كه موفقيت معلمان راهنمها بها    می نتيجه

بهسازي تدريس و رشهد و پيشهرفت شهغلی    

معلمان و توانايی راهنمايان در برقراري رابطه 

مناسب و اساسهی بها معلمهان و همچنهين بها      

 ميیان تجربه تدريس زنان ارتباط داردر 

يههك بررسههی دربههارة در  (6167) وايلههی

نفر از معلمهان متوجهه شهد كهه فقهآ       8500

( نهااران  5/6بسيار اندكی از معلمهان )  درصد

خود را بهه عنهوان منبعهی از ناهراو جديهد      

 (6166ههاي كورهان )   كنندر بررسهی  می تصور

، شهناختی  رواناز بعهد   دههد كهه   می شانننيی 

ي ناپهذير  براي معلم به طهرز اجتنهاب  ناارو 

كنهد   می جدي جلوه يتهديدخطر و منیله به 

او را بهه  اي  وضهعيت حرفهه  كه ممان اسهت  

ینههدر بخطههر انداختههه و بههه اعتقههاد او لطمههه 

( 6171) هاي بالمبهر   بررسینتايج  ،همچنين

كهه  حاكی از زن است ناارو بر معلم باره در

معلمان به ناارو به عنوان بخشی از سيسهتم  

نگرند كه نقش مهمهی در زنهدری    می موجود

زنان نداردر ناارو در واقع بهه يهك    اي حرفه

مانهد كهه    مهی  شيوه و رسم سهازمانی متهداول  

بهه نقهل   ) مناسبت خود را از دست داده باشد

 6شريدان ر(86 -82: 6276 ،اچسون و رالاز 

( در تحقيقی در ارتبهاط  6118و هماارانش )

با عوامهل مهؤبر بهر نهامؤبر بهودن ناهارو و       

راري راهنمههايی بههه نههاتوانی نههااران در برقهه 

ارتباط انسانی مناسب با مخهاطبين بهه عنهوان    

در نتهايج  نكن می يای از پارامترهاي مهم اشاره

                                                 
1-  Sheridan 
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 ( در تركيههه نشههان8000) 6تحقيقههاو كههالينی

دهد كه به دليل ماهيت قدهاوتی و ذهنهی    می

ناارو و راهنماي زموزشی از طرفی و كمبود 

نااران ورزيهده از طهرف ديگهر ايهن امهر بها       

ه استر نهامبرده همچنهين   هايی مواج نارسايی

ياههی ديگههر از داليههل ناكارزمههدي ناههارو و 

تيكيهد بهر بعهد    راهنمايی زموزشهی در تركيهه   

از طرف ديگر جها نيفتهادن    داندر اداري زن می

هاي مناسب ناارتی كه جنبه اصهالحی   روش

ريرانهه در ناهام    مه  هاي  داشته و اعمال شيوه

زموزشی كه بر جنبه ارزشيابی داشتن، ناارو 

نمايد سبب شده اسهت تها در نحهوه     می كيدتي

انجام واايا ناارتی اختالالتی پهيش بيايهدر   

جهههت معتقههد اسههت  (6268ال )اچر ا ر بههو

بههين ارزشههيابی و كسههب نتيجههه الزم اسههت  

در بدترين حالت زيرا ر تمايی قائل شد ناارو

، ناارو با واهايا افهراد   اديام اين دو فرايند

يهر دسهتان   مافو  در مواابت و مراقبهت از ز 

كه نهوعی تهر  و    شود می خود ياسان تلقی

احسا  ناامنی شغلی را براي معلمهان ايجهاد   

كنهد   مهی  بيهان وي به همين دليل ر خواهد كرد

 :كه

نهه  ، تمايی ميان ارزيابی و ناهارو بايهد  "

الن و برنامههه ريههیان تنههها بههه وسههيله مسههوو 

                                                 
1-  Collins 

درك شده باشد، بلاه  هاي اجرايی كامالً طرو

هها نيهی بايهد     لمان( اين طروهمه مجريان )مع

به زن واقا باشندر تر  نبايد باعث شود كهه  

اي  ها را به رونه مجريان برنامه واقعياو و داده

 خههود را كوتههاهیديگههر جلههوه دهنههد تهها   

 (ر66)ص،  "بپوشانند

، از يهك طهرف  اين در حالی اسهت كهه   

مديران مدار  بهه ايفهاي نقهش ناهارو در     

رند و از طرف ندااي  راهنمايی زموزشی عالقه

ناهارو و راهنمهايی بهه    ، اكثر معلمهان ، ديگر

را نههوعی مداخلههه يهها ايجههاد  مههديرانوسههيله 

كنند و اصهوالً   می میاحمت در كار خود تلقی

كننهد كهه    مهی  يها تصهور  ، از اين كار بيمناكند

در نتيجهه  ، نيازي به اصالو كار خهود ندارنهد  

رهاه مهديران و معلمهان تصهور مثبتهی از       هي 

اند تا بتوانند بها   ر در ذهن نداشتهنقش ياديگ

هههدف رفههع مسههائل و مشههاالو زموزشههی  

معلمان ارتبهاط و هماهاري نیدياهی بها ههم      

 داشته باشندر 

انهد   ( ااهار داشهته 6118) 8ميشل و توكر

كهه عملاههرد مدرسههه بشههدو بههه شايسههتگی  

ناههارو ابههربخش وابسههته اسههتر  ، مههديريت

ريهیي   ( بر اهميت برنامه6116) 2بلر ،همچنين

                                                 
2-  Mitchell, & Tucker 

3-  Blair 
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صههحي  در اسههتفاده از كاركردهههاي مختلهها 

ناارو و راهنمايی زموزشی بهه عنهوان يهك    

ههاي   فرايند مهم و ابررذار در اجهراي برنامهه  

نههاولی و كنههدر  مههی زموزشههی مههدار  تيكيههد

اند كهه فهراهم    نيی بيان كرده( 6111سودزينا )

تري از ناارو ابهربخش   كردن سطوو رسترده

د در بهبهود  توانه  می و تسهيل اقداماو نااران

جايگاه ناارو و راهنمايی زموزشی در ميهان  

( در 8008) 6معلمان مؤبر باشدر كهيس و لهي   

ههاي   تحقيق خود در ارتباط با كاربرد تانيهك 

ريهري   كنند كه بههره  می مشاوره رروهی اشاره

از ناارو و راهنمايی رروهی سبب افهیايش  

يههادريري و مدلسههازي اسههتفاده مههؤبر از زن   

ودر نتايج تحقيقهاو نلسهون و   ش می ها تانيك

( حههاكی از اهميههت يههافتن   8000) 8ساسههی

ههههاي تخصصهههی و  اسهههتفاده از راهنمهههايی

موضوعی است كه مستلیم توجه عميق نهاطر  

به نقش و تيبير تحوالو شهناختی در هنگهام   

(ر 575باشهد )ص   می انجام مشاهداو كالسی

بنابراين نااران و راهنمايان زموزشی )مديران 

فهاي نقهش ناهارتی خهود( بايهد      در هنگام اي

نسههبت بههه كسههب دانههش و درك عميههق در  

در كههال  در   خصههوص زنچههه كههه واقعههاً

                                                 
1-  Kees, & Leech 

2-  Nelson, & Sassi 

هاي زموزشی نياز ،رذرد و همچنين می خاصی

 معلمان اقدام نمايندر

رروهی ديگهر از صهاحبناران در تيييهد    

( بر ايهن بهاور   8000ديدراه نلسون و ساسی )

هستند كهه ناهارو و راهنمهايی زموزشهی را     

ايسهتی بمنیلههه ياهی از كاركردهههاي جامعههه   ب

دانسهت كهه در    2محور -يادريرندران مدرسه

زن معلمههان و مههدير مدرسههه بهها هههم كيفيههت 

يادريري و تدريس را در موضوعاو مختلها  

، 1)ليتلی و مالههيلن نمايند  می بررسی ،درسی

 ر(6112، 5؛ روئن6116
 

 تحقیقو سؤاالت اهداف 

 لعلبررسی در اين پژوهش هدف كلی 

نهاموفق بهودن    ساختاري و نگرشی مهؤبر بهر  

در زموزشههی برنامههه ناههارو و راهنمههايی   

اسهت كهه از   مدار  ابتدايی استان كردسهتان  

طريق تحليل و بررسهی نيازههاي زموزشهی و    

معلمان مهدار  ابتهدايی، جايگهاه و    اي  حرفه

وضههعيت ناههارو و راهنمههايی در مههدار    

انتخاب هاي جاري در  استان، اشااالو روش

زموزشهی و عوامهل درون   اهنمايان و نااران ر

                                                 
3-  School-based Community of 

Learners 

4-  Little and McLaughlin 

5-  Rowan 
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فرايند ناارو  اسسازمانی مؤبر بر بهبود و ارتق

 و راهنمههايی زموزشههی مههورد ززمههون قههرار  

به همين مناور و در راستاي تدوين  ريردر می

ماههانيیم مناسههبی بههراي تبيههين شههرايآ و     

هاي موجود در ناهارو و راهنمهايی    نارسايی

ارزمهد بهراي   زموزشی و ارائه طر  اصالحی ك

اين فرايند، محقق پاسخگويی به سؤاالو زير 

 را مورد توجه قرار داد:

معلمههان اي  نيازهههاي زموزشههی و حرفههه

كههه مسههتلیم همفاههري و   مههدار  ابتههدايی

، زموزشی اسهت راهنمايان و اران مشاوره با نا

 ؟ كدامند

ناههارو و راهنمههايی زموزشههی از چههه  

هههاي  جايگههاه و اعتبههاري در سياسههتگذاري  

 وزشی برخوردار است؟زم

سهوابق و تجهارب   تا چه انهدازه فقهدان   

نهههااران و راهنمايهههان  زموزشهههی مثبهههت در

اههداف و  ، فلسفه زموزشی و نازشنايی زنان با

و راهنمهههايی  ناههارو  مناسههب هههاي   روش

زموزشی در عدم توفيق اجراي اين برنامهه در  

 ؟مؤبر بوده است مدار 

تا چه اندازه عهدم هماهاري و حمايهت    

از  اداراو زمهههوزش و پهههرورشن و سهههازما

توجيههه پرسههنل و عههدم  راهنمايههان زموزشههی

جايگاه و اهميهت   نسبت بهاداري و زموزشی 

اسههت در شزموزشههی ناههارو و راهنمههايی 

 تيبير دارد؟ اي  چنين برنامه

 چگونههه و بهها اتخههاذ چههه راهبردهههايی  

موفقيت راهنمايان زموزشی هاي  توان زمينه می

 راهم كرد؟ را در انجام واايفشان ف

 

 تحقیقهای  هفرضی
بين ديدراه معلمهان مهرد و معلمهان زن    

نسبت بهه متغيرههاي اصهلی تحقيهق تفهاوو      

 وجود داردر

بههين ديههدراه معلمههان داراي مههدارك    

تحصيلی متفاوو نسبت به متغيرههاي اصهلی   

 تحقيق تفاوو وجود داردر

ههاي   بين ديدراه معلمان شهايل در پايهه  

يرههاي اصهلی   تحصيلی متفاوو نسبت به متغ

 تحقيق تفاوو وجود داردر

بين ديدراه معلمهان شهايل در مهدار     

شهري و روستايی نسبت به متغيرهاي اصهلی  

 تحقيق تفاوو وجود داردر
 

  روش تحقیق
از نهو    "ههدف "اين پژوهش از حيهث  

نحوه رردزوري "است و از حيث  "كاربردي"

است و چهون   "ززمايشی يير"از نو   "ها داده

هاي يك جامعه زمهاري را   ويژریتوزيع  ةنحو
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توصهيفی  "دهد، از نهو    می مورد بررسی قرار

"پيمايشی
 باشدر می 6

 

 و نمونه تحقیق جامعه آماری
جامعههه زمههاري پههژوهش حاضههر كليههه  

شههايل بههه تههدريس    معلمههان )زن و مههرد( 

)رسههمی، پيمههانی، قههراردادي، پههاره وقههت و  

در  مهدار  مقطهع ابتهدايی    سرباز معلهم( در 

بوده كهه  استان كردستان هاي  تانتمامی شهرس

بر اسا  زمهار سهازمان زمهوزش و پهرورش     

در نباشه  مهی  نفهر  1161 استان كردستان بالغ بر

ايهن  ناهر جنسهيت، از    ازبنا به زمهار مهذكور   

 2221و  مرددرصد(  28/66)نفر  6020تعداد 

ریارش شهده اسهتر    زندرصد(  67/22)نفر 

ريهري بها    در خصوص انتخهاب شهيوه نمونهه   

جامعهه  پراكنده  بسيارتوزيع جغرافيايی  توجه

بها   ،دسترسی به همه زنهازماري و عدم اماان 

مبنا قرار دادن واحدهاي زموزشهی )مهدار (   

ريهري   روش نمونهه به عنوان خوشه نهايی، از 

تصادفی و با اسهتفاده از شهيوه   اي  چند مرحله

نفهر   266برزورد نمونه كوكران، حجم نمونهه  

رانهه زموزشهی اسهتان    برزورد و از مناطق نهه  

 انتخاب ررديدندر 

                                                 
1-  Survey Research 

 اطالعات ها و داده گیری ابزارهای اندازه
از  زوري اطالعاو مهورد نيهاز   براي جمع

پرسشنامه محقق سهاخته   رروه معلمان از يك

شد كه از پنج بخش تشهايل و داراي  استفاده 

يك سؤال باز بهودر ايهن سهؤاالو    و رويه  15

يلهی  خههاي   در قالب طيا ليارو بها ریينهه  

زياد، زياد، متوسآ، كم، و خيلهی كهم تناهيم    

انهدر در راسهتاي افهیايش ضهريب دقهت       شده

سههؤاالو پرسشههنامه، محقههق از مسههاعدو و 

همفاههري صههاحبناران رههروه علههوم تربيتههی 

دانشههگاه كردسههتان جهههت بررسههی و تيييههد  

روايههی صههوري و محتههوايی سههؤاالو سههود  

جسهههت و در خصهههوص سهههنجش پايهههايی 

مونهه اوليهه پرسشهنامه    سؤاالو پرسشهنامه، ن 

نفهره از معلمهان    65تصادفاً در ميان رروههی  

حاصل بها اسهتفاده از   هاي  ابتدايی اجرا و داده

ررديد كهه  محاسبه روش پايايی زلفاي كرنباخ 

برزورد شدر  77/0نتيجه اجراي ززمون مذكور 

ها نيهی بها توجهه بهه      در خصوص تحليل داده

ي هها  روشمفروضاو اوليه تحقيق، عالوه بر 

ههاي   ، از ززمون تی براي نمونهه زمار توصيفی

   ررديدراستفاده  مستقل
 

 تحقیقهای  يافته
 های گروه نمونه الف: توصیف ويژگي

 ، نههاق هههاي  بعههد از حههذف پرسشههنامه
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مهورد تجیيهه و تحليهل    پرسشنامه  256 نهايتاً

 880قرار ررفتر بنابراين از ميان افراد نمونهه  

از ايهن تعهداد    نفر زن بودنهدر  626نفر مرد و 

نفهر مهرد و    12نفر در مدار  شههري )  671

 51نفهر مهرد و    661نفر ) 672نفر زن( و  26

مدار  روستايی مشهغول بهه    نفر زن( نيی در

از ناهر مهدرك    ،انهدر همچنهين   تدريس بهوده 

 11تحصيلی دارندران مدرك ديپلم با بيش از 

 درصد در مقابل افراد بها مهدرك فهو  ديهپلم    

 60علمان ليسانس )حهدود  م درصد( و 5/10)

را به خود اختصهاص   درصد( بيشترين درصد

 داده بودندر

طور معلمان عدو رروه نمونهه از   همين

در  نار پايه تدريس با كمهی اخهتالف تقريبهاً   

كهه از   انهد، طهوري   وضعيتی برابر توزيع شده

نفر در پايهه   52نفر در پايه اول،  60نفر  256

ر در پايهه  نفه  65نفر در پايهه سهوم،    56دوم، 

نفر نيی در  27نفر در پايه پنجم و  71چهارم، 

اندر  هاي چند پايه مشغول تدريس بوده كال 

ر هم پايه تدريس خود را مشهخ   فن 6البته 

 اندر نارده

 

 اصلي تحقیقهای  ب. يافته

 اصلی تحقيق بهر هاي  در اين بخش يافته

 زيهر   اسا  سؤاالو تحقيق در چههار بخهش  
 

 ده استرتنايم و تحليل رردي

 

 . نیازهای آموزشي معلمان8

در اولههين بخههش سههؤاالو پرسشههنامه   

هاي نيازهاي زموزشی معلمهان طهرو    اولويت

شده است و ايناه چه اندازه در خصوص زن 

تواننهد   می نيازها، نااران و راهنمايان زموزشی

به معلمان همفاري و مساعدو برسهانندر بهر   

اسا  برزوردههاي اوليهه محقهق از نيازههاي     

ههايی كهه در زن    زموزشی معلمان يعنی حوزه

ضههعا، نارسههايی و اشههاال وجههود دارنههد و 

باززموزي و نوزموزي هستند، ، نيازمند زموزش

ههاي مختلها تهدريس،     مواردي چهون روش 

عوامههل و شههرايآ مههؤبر بههر يههادريري دانههش 

زمههوزان،  زمههوزان، مشههاالو يههادريري دانههش

هههاي  داري، روش اصههول مههديريت كههال   

هههاي  شههيوه، پيشههرفت تحصههيلیارزشههيابی 

زموزان و مسائل  برقراري ارتباط مؤبر با دانش

زمهوزان   اندباطی و نحهوه برخهورد بها دانهش    

خاطی طرو ررديدر چنانچه در جدول شماره 

 كهه تقريبهاً   رهردد بها وجهودي    مهی  مشاهده 6

اند كه معلمان  اكثريت پاسخگويان اعالم داشته

و  مدار  ابتدايی در ارتبهاط بها مقهوالو فه    

 نيازمنهههد زمهههوزش، مشهههاوره و همفاهههري 

باشند، اما زموزش و باززموزي در ارتباط با  می
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معلمان در خصوص نيازههاي زموزشهی   هاي مستقل در ارتباط با نار tنتاي  حاصل از ززمون  ر6جدول 

 نانز

 .N Mean Std جنسیت نیازهای آموزشي

Deviation 

 ها و فنون تدريس روش

 186/0 80/1 880 مرد

 110/0 28/1 626 زن

 128/0 85/1 256 جمع

 شرايآ مؤبر بر يادريري

 027/6 01/1 880 مرد

 226/0 62/1 626 زن

 171/0 60/1 256 جمع

 زموزان مشاالو يادريري دانش

 262/6 21/2 880 مرد

 626/6 05/1 626 زن

 817/6 15/2 256 جمع

 داري مديريت كال 

 861/6 75/2 880 مرد

 026/6 12/2 626 زن

 662/6 28/2 256 جمع

 ارزشيابی پيشرفت تحصيلی

 687/6 78/2 880 مرد

 612/6 28/2 626 زن

 651/6 76/2 256 جمع

 اي برقراري ارتباط مؤبره روش

 660/6 68/1 880 مرد

 865/6 17/2 626 زن

 678/6 06/1 256 جمع

 زموزان هاي برخورد با مسائل اندباطی دانش روش

 210/6 21/2 880 ردم

 216/6 22/2 626 زن

 221/6 25/2 256 جمع
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 مستقل )نيازهاي زموزشی(هاي  نمونه tززمون  ر8جدول 

 

بر بهر  ها و فنهون تهدريس، شهرايآ مهؤ     روش

هاي برقهراري ارتبهاط مهؤبر     يادريري و روش

زموزان از اهميت بيشهتري برخهوردار    با دانش

 هستندر

كهه در جهدول    طهوري  به عالوه همهان 

نشان داده شده است به جی در مورد  8شماره 

نتهايج  ، معلمان با مهدارك تحصهيلی متفهاوو   

هههاي مسههتقل، تفههاوو   ززمههون تههی نمونههه 

يگههر متغيرهههاي داري را در رابطههه بهها د معنههی

فرضياو  ،دهدر بنابراين مورد ززمون نشان نمی

پژوهشههی در خصههوص نقههش متغيرهههاي    

جنسيت، پايه تدريس و محل اسقرار مدرسهه  

زموزشههی معلمههان اببههاو در تعيههين نيازهههاي 

 نگرديدر

. ضرورت و جايگاه نظارت و راهنماايي  8

 آموزشي

تبيين و تحليل ضرورو و جايگاه فرايند 

ايی زموزشی با هدف بررسهی  ناارو و راهنم

 به ررفت كه بنا مجموعه عللی در دستور كار

ههاي پيشهين،    تعدادي از مطالعاو و پهژوهش 

نبود منیلت مناسهب اداري و زموزشهی بهراي    

نااران و راهنمايان زموزشی و روشهن نبهودن   

هاي زموزشهی و عهدم    جايگاه زنان در سازمان

ررا ايهن افهراد وررر  اي  اهتمام به نيارهاي حرفهه 

زمينههه سههاز عههدم توفيههق فراينههد نطههارو و  

انهدر بهه    راهنمايی زموزشی در مدار  دانسته

همين علت تحليل ديدراه معلمهان در پاسهخ   

ههاي   بهراي بهبهود فعاليهت   به سؤاالتی چون: 

 متغیر مورد آزمون

آزمون برابری 
 واريانس لوان

 ها برابری میانگین tآزمون 

F Sig. t df 
Sig. 

 )طرفه -8(
تفاوت 
 میانگین

 جنسيت:
 مرد و زن

622/2 072/0 760/0- 251 112/0 16556/0- 

 :مدرك تحصيلی
 ديپلم و ليسانس

556/6 861/0 776/2- 862 000/0 56666/2- 

  پايه تدريس:
 كال  اول و پنجم

726/0 218/0 855/0 622 711/0 88022/0 

محل اسقرار مدرسه: 
 شهر و روستا

050/2 028/0 050/6- 251 811/0 68111/0- 
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زموزشههی چههه انههدازه ناههارو و راهنمههايی   

ميیان موفقيهت   نيد؟دا می را ضروري زموزشی

 يهههابیچگونهههه ارز را زموزشهههیراهنمايهههان 

سازمان زموزش و پهرورش تها چهه     كنيد؟ می

 اندازه براي اجراي صحي  ناارو و راهنمايی

ميههیان  ريههیي كههرده اسههت؟ برنامههه زموزشههی

چهه   زموزشهی همااري معلمان با راهنمايهان  

چهه انهدازه    اندازه رضايت بخش بوده است؟

را از ناهههر  زموزشهههیمعلمهههان راهنمايهههان 

چه انهدازه راهنمايهان    شخصيتی قبول دارند؟

از تجربههه موفههق تههدريس و سههابقه  زموزشهی 

چه انهدازه  ؟ و مثبت معلمی برخوردار هستند

و اي  از ناهههر حرفهههه زموزشهههیراهنمايهههان 

تخصصی براي انجام واايا خود صالحيت 

؟ مورد توجه قرار ررفتر نتايج ديهدراه  دارند

دهد كه اكثريت زنان بر ايهن   می معلمان نشان

ناهارو و راهنمهايی   كه  وجودي باورند كه با

هاي زموزشی چه  براي بهبود فعاليتزموزشی 

سازمان است اما به دليل ايناه  اندازه ضروري

زمههوزش و پههرورش بههراي اجههراي صههحي   

خاصی انجهام   ريیي ناارو و راهنمايی برنامه

، راهنمايههان زموزشههی در انجههام اسههت نههداده

خهود، توفيهق چنهدانی    اي  هاي حرفه مسؤليت

اندر به عالوه نتايج ايهن مطالعهه    نارده حاصل

 حاكی از زن است كه:

 كمتر از نيمی از معلمان در حد زيهاد   ر 6
 

و خيلی زيهاد راهنمايهان زموزشهی را از ناهر     

دانندر اين امر بها   می شخصيتی مقبول و موجه

عدم تمايل زنان براي همااري با نااران قابل 

 رانطبا  است

ه يان بههدرصههد از پاسههخگو 88فقههآ  ر 8

طور زياد و خيلی زياد بر اين باور هستند كهه  

راهنمايان زموزشی از تجربه و سابقه زموزشی 

 رزميی برخوردار هستند مثبت و موفقيت

درصد از پاسخگويان  85فقآ حدود  ر 2

طور زياد و خيلی زياد بر اين قائل هسهتند  ه ب

كه راهنمايان زموزشهی بهراي انجهام واهايا     

و فنی دارندر اين امر  اي خود صالحيت حرفه

 رانطبا  دارد با نتايج تحقيقاو پيشين كامالً

در خصهههوص رضهههايت از ميهههیان   ر 1

همااري معلمان با راهنمايان زموزشهی، فقهآ   

درصد از پاسخگويان زنرا در سط  زياد و  25

 اندر در واقع اين امهر  خيلی زياد ارزيابی نموده

بر ايهن واقعيهت باشهد كهه     اي  تواند صحه می

بين راهنمايان و معلمان  فی مااي  ابآ حرفهرو

در  به داليل متعددي حسهنه نيسهت و طبيعتهاً   

چنههين شههرايطی نبايههد انتاههار موفقيههت هههم  

   داشتر

زمههده  2چنانچههه در در جههدول شههماره 

 هاي مستقل نشان است نتايج ززمون تی نمونه

 دهد كه ميهان ناهراو معلمهان مهرد و زن     می

مهدرك   دارايداراي مدرك ديهپلم و معلمهان   
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 مستقل )جايگاه ناارو و راهنمايی در زموزش و پرورش(هاي  نمونهتی ززمون  ر2جدول 

 متغیر مورد آزمون

آزمون برابری 
 واريانس لوان

 ها برابری میانگین tآزمون 

F Sig. t df 
Sig. 

 )طرفه -8(
تفاوت 
 میانگین

 جنسيت:
 مرد و زن

621/0 760/0 112/8- 251 062/0 17666/0- 

 :مدرك تحصيلی
 ديپلم و ليسانس

082/0 271/0 718/2 862 000/0 17651/2 

 پايه تدريس:
 كال  اول و پنجم

066/0 100/0 756/6 622 026/0 55167/6 

 محل اسقرار مدرسه:
 شهر و روستا 

155/6 662/0 702/1- 251 000/0 62512/8- 

 

 و همچنين معلمانی در شهر تهدريس ليسانس 

ه با معلمهانی كهه در روسهتا    كنند در مقايس می

حدور دارند در جايگاه ناهارو و راهنمهايی   

 داري وجههود داردر نتيجتههاً  اخههتالف معنههی 

فرضهياو مربوطهه پژوهشههی در ايهن ارتبههاط    

 ررددر  می تيييد

 

. عوامل مؤثر بر عدم موفقیات ناااران و   8
 راهنمايان آموزشي در مدارس

تحقيهق در خصهوص تحليهل    ههاي   يافته

كه از ديهدراه پاسهخگويان در   مجموعه عللی 

عدم توفيق نااران و راهنمايهان زموزشهی در   

و عدم تحقهق اههداف   اي  انجام واايا حرفه

برنامههه ناههارو و راهنمههايی زموزشههی در    

مدار  ابتدايی حهاكی از نقهش و ابررهذاري    

ههاي   عوامل مهمی چون مشاالو و نارسايی

سازمانی و سهاختاري در سهازمان زمهوزش و    

راو زموزش و پرورش، ضهعا  پرورش و ادا

و ناكارزمدي مهارتی راهنمايهان زموزشهی در   

و ارتبهاطی و عهدم   اي  علمی، حرفههاي  زمينه

همااري معلمان با راهنمايان زموزشی در اين 

 (ر از جملههه1 ارتبههاط اسههت )جههدول شههماره

 مهمترين عللی كه از نار اكثريت پاسخگويان

ر در عدم توفيق فرايند ناهارو و راهنمهايی د  

توان به موارد زير  می مدار  مؤبر بوده است،

 اشاره كرد:

نازشههنايی راهنمايههان  از ناههر علمههی،  

؛ مههايینزموزشههی بهها فلسههفه و اهههداف راه  

هاي نوين  نازشنايی راهنمايان زموزشی با شيوه

و فقدان دانش، مههارو و تخصه    تدريس
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لمان در خصوص عوامهل مهؤبر در   ر نتاي  حاصل از ززمون تی مستقل در ارتباط با نارهاي مع1جدول 

 عدم توفيق راهنمايان زموزشی

Std. Deviation Mean N عوامل مؤثر بر عدم توفیق جنسیت 

 مرد 880 6628/2 22566/8
 ضعا علمی

 زن 626 5725/2 25708/8

 مرد 880 2128/2 16587/0
 اي ناكارزمدي حرفه

 زن 626 1111/2 05200/6

 مرد 880 6626/7 12208/8
 ارتباطی ضعا

 زن 626 6511/7 62200/8

 مرد 880 1072/80 21285/5
 مشاالو سازمانی

 زن 626 6621/80 62227/6

 

بههربخش اهههاي  الزم در ارتبههاط بهها ماههانيیم 

 رزموزشیناارو و راهنمايان 

نهههاتوانی اي،  از ناهههر مههههارو حرفهههه

ل و مشاالو ئراهنمايان زموزشی در حل مسا

نبهودن راهنمايهان   برخوردار ؛ زموزشی معلمان

 ؛تهدريس  زميهی  ياو موفقيهت زموزشی از تجرب

پرداختن به امور فرعی و رها كردن مسهؤليت  

جههويی و  و بهانههه مههايی زموزشههیناصههلی راه

هاي بهی مهورد و بهی جها از كهار       ريري خرده

 رمعلمان

نهاتوانی در  هاي ارتبهاطی،   از نار مهارو

نهاتوانی در  ؛ برقراري ارتباط عاطفی با معلمان

برخهورد  و  اعتماد و هماهاري معلمهان   جلب

هاي سنتی  زمرانه با معلمان و استفاده از روش

 یرراهنمايی زموزش

از ناههر سههازمانی، فقههدان حمايههت الزم 

بهه   ناهارو امر در سازمان زموزش و پرورش 

عههدم پيگيههري دار؛  عنههوان يههك امههر اولويههت

هاي معلمهان از سهوي راهنمايهان     درخواست

 الن زمهوزش و حمايهت مسهؤ   ؛ عهدم زموزشی

بهراي حهل مشهاالو    از راهنمايهان  پهرورش  

 تههوجهی مسههؤالن زمههوزش و  بههی؛ معلمههان

در  پرورش به ناهراو و پيشهنهاداو معلمهان   

ارتباط با فرايند ناارو؛ نبهود توجيهه و الهیام    

اداري و سازمانی قابل قبهول بهراي هماهاري    

معلمان با راهنمايان زموزشهی؛ و وارهذاري و   
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راهنمههايی و فراينههد انجههام همیمههان فعاليههت 

در  ارزشههيابی توسههآ راهنمايههان زموزشههی   

  مدار ر

( در ارتبهاط  5نتايج ززمون تهی )جهدول   

بهها عوامههل مههؤبر بههر عههدم توفيههق نههااران و  

دههد فرضهياو    مهی  راهنمايان زموزشی نشهان 

تحقيق در خصوص وجود تفاوو در ديهدراه  

دموررافيك متفاوو جهی در  هاي  افراد با زمينه

ا تحصهيالو متفهاوو، تيييهد    مورد معلمان به 

وجههود همگرايههی و اجمهها   نگرديههدر نتيجتههاً

متفهاوو  ههاي   بااليی ميان افراد عليريم زمينه

 ررددر می استنباط

 

. عوامل مؤثر بر موفقیت عملکرد ناااران  7

 و راهنمايان آموزشي

در ايههن بخههش ناههراو پاسههخگويان در 

ارتباط با راههها و عوامهل مهؤبر بهر موفقيهت      

 اران و راهنمايان زموزشهی تحليهل  عملارد نا

 رهرددر از ناهر اكثريهت قريهب بهه اتفها        می

 معلمان بازنگري و اصالو خآ مشی سهازمان 

زمههوزش و پههرورش اسههتان در خصههوص    

ماههانيیم ناههارو و راهنمههايی زموزشههی و    

حمايت همهه جانبهه علمهی، فنهی و اداري از     

 راهنمايان زموزشهی در انجهام واهايا خهود    

مناسهبی را بهراي نيهل بهه     تواند بسهترهاي   می

اهداف محوري اين فرايند مهم در مهدار  و 
 

 مستقل )عوامل مؤبر بر عدم موفقيت ناارو(هاي  ززمون تی نمونه ر 5جدول 

 

 متغیر مورد آزمون

آزمون برابری 
 واريانس لوان

 ها برابری میانگین tآزمون 

F Sig. t df 
Sig. 

 )طرفه -8(
تفاوت 
 میانگین

 جنسيت:
 مرد و زن

122/0 501/0 816/0- 251 762/0 16212/0- 

ديپلم  :مدرك تحصيلی
 و ليسانس

067/7 002/0 288/1- 862 000/0 75705/60- 

 پايه تدريس:
 كال  اول و پنجم

811/0 525/0 058/0- 622 152/0 68022/0- 

محل اسقرار مدرسه: 
 شهر و روستا

812/0 525/0 722/6 251 075/0 77710/8 
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د تدريس و يادريري فهراهم سهازد   بهبو نهايتاً

(ر زنهان بهر ايهن باورنهد كهه      6)جدول شماره 

تههوان بههه ابربخشههی ناههارو و    مههی زمههانی

راهنمايی زموزشی در فرايند تدريس و بهبهود  

 كيفيت زن اميدوار بود كه:  

در نحههوه و شههرايآ انتخههاب و رههیينش 

درصد  76) شود بازنگري"راهنمايان زموزشی

 راد(به طور زياد و خيلی زي

مدرسهه بها    اسمعلمهان و اوليه  راهنمايان، 

فلسفه، اهداف و ضرورو ناارو و راهنمايی 

  ردرصد( 62رردند )زموزشی زشنا 

هههاي زموزشههی الزم  دورهبههر بررههیاري 

معلمهان و  ، براي زشنايی راهنمايهان زموزشهی  

هههاي ابههربخش راهنمههايی  روش بهها مههديران

 ردرصد( 72اهتمام رردد ) موزشیز

و وجود شرايآ مناسب در صورو لیوم
 

معلمان در خصوص عوامل مهؤبر بهر   هاي مستقل در ارتباط با نار تینتاي  حاصل از ززمون  ر6جدول 

 موفقيت راهنمايی زموزشی
Std. 

Devia
tion 

Mean N راهنمايان آموزشي موفقیت در مؤثر عوامل جنسیت 

 رهیينش  و انتخهاب  شهرايآ  و نحهوه  در بازنگري مرد 880 88/1 172/0

 زن 626 15/2 811/6 تعليماتی اهنمايانر

 اهداف فلسفه، با مدرسه اساولي و معلمان كردن زشنا مرد 880 62/2 672/6

 زن 626 25/2 868/6 زموزشی راهنمايی و ناارو ضرورو و

 زشهنايی  بهراي  الزم زموزشهی  ههاي  دوره برریاري مرد 880 61/1 608/6

 هاي روش اب مديران و معلمان، تعليماتی راهنمايان

 زن 626 06/1 652/6 زموزشی راهنمايی ابربخش

 فعهال  ههاي  تهيم  بهه  راهنمهايی  مسؤليت وارذاري مرد 880 22/2 811/6

 زن 626 15/2 872/6 مدار  خود در معلمان

 انتخهاب  در زموزشی برجسته هاي ويژری به توجه مرد 880 86/1 020/6

 زن 626 02/1 811/6 تعليماتی راهنماي

 و زموزشهی  راهنمهايی  بهه  مربوط واايا تفايك مرد 880 26/2 017/6
 زن 626 76/2 866/6 مختلا افراد به وطايا اين سپردن و ارزشيابی

 مرد 880 11/2 652/6
 در پهرورش  و زمهوزش  اداراو اهتمام و همااري

 اجهراي  بهراي  الزم شهرايآ  تهيمين  و پيگيهري 

 هبودب براي تعليماتی راهنمايان سازنده پيشنهاداو

 معلمان زموزش و تدريس
 زن 626 26/2 268/6
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 مستقل )عوامل مؤبر بر موفقيت ناارو(هاي  ززمون تی نمونه ر7جدول 

 متغیر مورد آزمون

آزمون برابری 
 واريانس لوان

 برابری میانگین ها tآزمون 

F Sig. t df 
Sig. 

 )طرفه -8(
تفاوت 
 میانگین

 جنسيت:
 مرد و زن 

156/6 662/0 617/0 251 126/0 16277/0 

 مدرك تحصيلی 
 ديپلم و ليسانس

672/0 672/0 128/6- 862 610/0 52662/6- 

 پايه تدريس:
 كال  اول و پنجم

061/0 107/0 661/0 622 101/0 68022/0 

 محل اسقرار مدرسه:
 شهر و روستا 

128/66 006/0 681/6- 251 868 78211/0- 

 

ي فعهال  هها  به تيمزموزشی مسؤليت راهنمايی 

 21رهردد )  معلمان در خود مهدار  وارهذار  

 ردرصد(

برجسههته و تجربيههاو  ههها بههه ويژرههی 

در انتخههاب راهنمههاي   داوطلبههان زموزشههی

 ردرصد( 28رردد ) توجه زموزشی

راهنمهايی  ناهارو و  واايا مربوط بهه  

 لابه افراد مختزموزشی  زموزشی و ارزشيابی

 ردرصد( 65وارذار رردد )

رش در پيگيهري  اداراو زموزش و پروو 

 يشهنهاداو و تيمين شرايآ الزم براي اجراي پ

 76نماينهد ) اهتمام  سازنده راهنمايان زموزشی

 درصد(ر

ههاي اسهتنباطی از كهاربرد     نتايج تحليهل 

ززمههون تههی در مههورد رروههههاي مسههتقل و  

هههاي  مقايسههه نگههرش معلمههان بهها ويژرههی  

دموررافيك متفاوو در خصوص عوامل مؤبر 

ن زموزشی )جدول شماره بر موفقيت راهنمايا

داري را در  ( بيانگر زن است كه تفاوو معنی7

نگرش افراد درباره پارامترهاي مهورد ززمهون   

فرضيه پژوهش  ،رو ررددر از اين مشاهده نمی

 ررددر در اين ارتباط تيييد نمی
 

 گیری و نتیجهبحث 
ايهن مطالعهه بهه    هاي  تفسير نتايج و يافته

همچنهين  تناسب سؤاالو محوري پژوهش و 
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هها در چههار بخهش     زوري داده ابیارهاي جمع

 ررددر می زير تشري 

بهها  – الهها( نيازهههاي زموزشههی معلمههان

كه اسا  و بنياد زموزش و پهرورش   وجودي

رسههمی همههه جوامههع بههر مقطههع دبسههتان و   

شود، اما  می زموزش و پرورش ابتدايی استوار

اصلی اين دوره مهم تحصيلی از هاي  شاخ 

كهه   رخوردار نيستر طوريوضعيت مناسبی ب

هاي رهروه نمونهه    تفصيلی از ويژریهاي  داده

درصهد   50مؤيد زن است كه هنوز نیديك به 

از معلمان اين دوره در استان كردستان از نار 

در  ،رو مدرك تحصيلی ديپلمه هستندر از اين

معلمان اي  اولين بخش سنجش نيازهاي حرفه

بعنههوان مبنههايی در راسههتاي تبيههين ضههرورو 

دسترسی به راهنمايهان زموزشهی ورزيهده در    

رهردد از   مهی  اولويت قرار و چنانچه مشهاهده 

نار اكثريت قريهب بهه اتفها  رهروه نمونهه،      

ههاي   معلمان دوره ابتدايی در رابطهه بها روش  

نههوين تههدريس، عوامههل مههؤبر بههر يههادريري، 

زمهوزان، مهديريت    مشاالو يهادريري دانهش  

 هههاي ارزشههيابی پيشههرفت كالسههداري، روش

هاي برقراري ارتباط مهؤبر بها    تحصيلی، روش

هههاي برخههورد و حههل  زمههوزان و روش دانههش

زمههوزان نيازمنههد   مسههائل اندههباطی دانههش  

همفاري و مشهاوره علمهی بها كارشناسهان و     

باشندر به همهين دليهل اسهت     می افراد ورزيده

رسهد   مهی  كه بسيار ضروري و عقاليی به نار

شهی در  راهنمهايی زموز  تا در برنامه ناارو و

ناهههام زموزشهههی و راهبردههههاي اجرايهههی و 

موجود بهراي  هاي  ها و معيار همچنين ماانيیم

انتخههاب نههااران و راهنمايههان زموزشههی و    

مورد نيهاز  اي  هاي حرفه ها و صالحيت مهارو

مجهدد   بهازنگري براي ايفاي مؤبر اين وايفه، 

صههورو ريههرد و عوامههل و موانههع مههؤبر بههر  

مدار  مورد  ابربخشی عملارد راهنمايان در

 كنااش قرار ريردر

هاي متفاوو  همچنين با نگاهی به جواب

و راهی ضد و نقيض مسهؤلين و كارشناسهان   

شود كه عليريم تالش  می ذيربآ، نتيجه ررفته

متوليان امر در انتخاب افراد برریيده و واجهد  

صههالحيت بههراي تصههدي پسههت ناههارو و  

راهنمههايی زموزشههی از طرفههی و بهها وجههود   

معيار و شهرايآ انتخهاب مناسهب    تصري  در 

هاي سهازمانی   زنان از طرف ديگر، محدوديت

و انسانی و موانهع فنهی و مهالی سهبب شهده      

است كه در عمل مها شهاهد سهاز و كارهها و     

و راهنمايان هايی در انتخاب نااران و  ماانيیم

زموزشی باشهيم كهه خروجهی و نتيجهه قابهل      

 قبولی از زن استحصال نخواهد شدر 

و جايگهههاه ناهههارو و  ب( ضهههرورو

بهه صهورو تووريهك و     –راهنمايی زموزشهی 

ناري، ناارو و راهنمايی زموزشهی از مناهر   
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مسؤالن و معلمان از اعتبار و جايگهاه مهمهی   

در پيشبرد اهداف ناهام زموزشهی برخهوردار    

استر اما در واقعيت امر و در مقهام عمهل مها    

شاهد يهك پهارادوكس سهازمانی هسهتيمر بها      

اهههر بيشهههتر معلمهههان و كهههه از ن  وجهههودي

كارشناسان زموزش ابتدايی وجهود ناهارو و   

راهنمايی زموزشی در مدار  يهك ضهرورو   

رهردد   مهی  رردد اما در عمل مشاهده می تلقی

كه از ناهر پاسهخگويان، سهازمان زمهوزش و     

پههرورش جههههت اجههراي زن بهههه درسهههتی   

سهط  و كيفيهت   ، ريیي و اقدام ناهرده  برنامه

راهنمايههان  هماههاري معلمههان بهها نههااران و 

زموزشههی جهههت انجههام واايفشههان رضههايت 

بخهش نبهوده و زنهان را از ناهر شخصههيتی و     

قبههول نداشههته و در صههالحيت و  اي  حرفههه

انهدر عهدم    سوابق تجربی زنان تشايك نمهوده 

اعتقاد معلمان و مسهؤالن مربوطهه بهه توفيهق     

نااران و راهنمايان زموزشی در انجام واايا 

است كه به اعتبهار  محوله نيی از جمله عواملی 

و منیلت راهنمايان در عمل لطمه وارد ساخته 

استر در حالی كهه ارهر موانهع سهاختاري و     

نگرشی موجود در سر راه اين فرايند برداشته 

شههود و يهها اصههالو رههردد و زمينههه اجههراي  

ابربخش زن در مهدار  فهراهم شهود، در زن    

صورو خواهيم ديد كه اين مهم چهه انهدازه   

ود عملاههرد معلمههان در  در اصههالو و بهبهه 

ابربخشی يهادريري   اسدر ارتق تدريس و نهايتاً

زموزان نقهش بسهیايی خواههد داشهتر      دانش

نتههايج فههو  بهها نتههايج تحقيقههاو      ضههمناً

شل و ( و مي6116بلر )، (6125كراجيوسای )

 ( همخوانی داردر6118توكر )

 ( عوامل مؤبر بر عدم توفيق نهااران و  

و بها تيسهی از    معمهوالً  – راهنمايان زموزشهی 

هاي سيستمی شاست هر برنامه  اصول تحليل

تواند فقآ ناشهی از يهك يها دو     و طرحی نمی

عامهل باشههدر در واقهع ماهيههت چنهد وجهههی    

ها و امهور باعهث پيچيهدری     بسياري از پديده

شود  میروابآ و كثرو عوامل ابررذار بر زنها 

كه راه به توفيق زنها منجر و زمانی هم اسباب 

 بهاره سهازدر در ايهن    مهی  ا فراهمشاستشان ر

عههدم توفيههق برنامههه ناههارو و راهنمههايی    

توانهد از   زموزشی در مدار  ابتدايی نيی نمهی 

 مشهاهده  ،رو اين قاعده مستثنی باشدر از ايهن 

رههردد در سههرانجام نههاموفق ناههارو و    مههی

راهنمايی زموزشهی در مهدار  ابتهدايی ههم     

عوامل ساختاري و هم عوامل نگرشی دخيهل  

ر لذا چنانچه مشاهده شهد پاسهخگويان   هستند

از نار عوامهل اداري، وارهذاري همیمهان دو    

وايفههه متفههاوو و از ناههر هههدف و روش   

، متعارض راهنمايی و ارزشيابی به راهنمايهان 

هاي اداري جهت ابهال    تبديل نااران به رابآ

ها و دسهتوراو سهازمانی و پهرداختن بهه      نامه
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ناهردن   فهراهم ، امور فرعی و پيش پها افتهاده  

الزم بهراي انجهام   ههاي   ها و پشتيبانی حمايت

واههايا محولههه و عههدم تمايههل معلمههان بههه 

هماههاري بهها راهنمايههان از جملههه عوامههل و  

مسههبباو نههاموفق بههودن عملاههرد نههااران و  

شمارندر اين بخهش   می راهنمايان زموزشی بر

هههاي احمههدي  از نتههايج بهها نتههايج پههژوهش 

ي (، نهههادر6220قرائهههی مقهههدم ) ، (6276)

( 6171( و بالمبههر  )8000(، كههالينی )6226)

ههاي زموزشهی و    انطبا  داردر از نار توانهايی 

تخصصی، اكثريت پاسخگويان از جمله علهل  

ناكامی و عدم موفقيهت نهااران و راهنمايهان    

زموزشی در انجام واايا خود بهه نازشهنايی   

راهنمايههان بهها اهههداف و فلسههفه راهنمههايی   

، تههدريسهههاي نههوين  زموزشههی و بهها روش

برخههوردار نبههودن زنههان از مهههارو و دانههش  

نداشتن تجربهه مثبهت و   ، تخصصی مورد نياز

موفق در امر تدريس و ناتوانی در حل مسائل 

اندر اين نتايج بها   معلمان اشاره نمودهاي  حرفه

محمدزاده ، (6226هاي عبدلی ) نتايج پژوهش

انطبها  داردر  ( 6167)( و كيمبل وايلی 6276)

هاي انسانی هم معلمهان اعهالم    واز نار مهار

انههد كههه نههاتوانی نههااران و راهنمايههان  داشههته

برخهورد  ، زموزشی در جلب اعتمهاد معلمهان  

ههاي بهی مهورد از     ريري زمرانه با زنان و خرده

كارشان و ناتوانی در برقراري ارتباط عهاطفی  

انهدر   با معلمان در عدم توفيق زنان مهؤبر بهوده  

( نيهی  6118) تحقيقاو شريدان و هماهارانش 

نارسههايی در كاركردهههاي انسههانی ناههارو و  

راهنمايی زموزشی را به عنوان بخش مهمی از 

عوامل تيبيررذار بر نامؤبر بودن كار راهنمايان 

از ناههر  شههماردر و نهايتههاً مههی زموزشههی بههر

هاي فردي اكثريت پاسخگويان به عدم  ويژری

هههاي علمههی   عالقههه و اسههتمرار در فعاليههت 

وجهی بهه ناهراو و پيشهنهاداو    ت بی، مربوطه

هاي زنان از  معلمان و عدم پيگيري درخواست

سههوي نههااران را در زمههره عوامههل مههؤبر در  

ناكارزمههدي اجههراي ايههن فراينههد در مههدار  

 نمايندر   می ابتدايی قلمداد

د( عوامههل مههؤبر بههر موفقيههت عملاههرد  

هدف از  اساساً -نااران و راهنمايان زموزشی

كهه در   رنامهه همچنهان  طراحی و اجراي هر ب

توانهد داراي دو   مهی  مباحث قبلی عنوان شهد، 

بعد باشهدر اول جنبهه اصهالحی داشهته و در     

ههها و  راسههتاي شناسههايی و اصههالو نارسههايی

ها و موانع موجود در سهر راه حركهت    ضعا

يك سيستم و فرايندهاي زن رام برداشهته كهه   

تههداوم زن نههه تنههها اعتبههار و جايگههاه بلاههه   

بردر  می بوليت زن را زير سؤالمشروعيت و مق

دوم جنبه ارتقايی داشته و در صهدد يهافتن و   

پيشنهاد طر  و راهبردهايی است كه از طريق 

بهره رهرفتن از زنهها در جريهان امهور اماهان      
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كسب درجاو قابل قبهول و قابهل دفهاعی از    

رشد، توسعه، موفقيت و كمال مطلوب بهراي  

اد و هها، افهر   هاي دررير )سازمان تمامی طرف

 رروهها( را به ارمغان خواهد زوردر

در ايههن ارتبههاط هماهنههگ بهها نتههايج     

(، 6225تحقيقاو سبحانی نژاد و زقاحسهينی ) 

شهعبانی نهژاد خهاص    ، (6277سبحانی جهو ) 

(، كههيس و 6271فهالو سههلوكاليی ) ، (6271)

نهاولی  ، (8000نلسون و ساسی )، (8008لي  )

ليتهههل و مالهههورلين  ، (6111و سهههودزينا )

ههاي   تحليل پاسخ، (6116و رووان ) (6112)

افراد نمونه مبين زن اسهت كهه ارهر مسهؤلين     

ذيربآ در سازمان زموزش و پرورش خواهان 

بهبود و ايجهاد تغييهراو مثبهت در وضهعيت     

فعاليهههت و برونهههداد نهههااران و راهنمايهههان 

زموزشی هسهتند توجهه بهه پارامترههاي زيهر      

 رسد: می ضروري به نار

ههاي   ههها و شهيو   مجدد ماانيیم بازنگري

زموزشههی و انتخههاب نههااران و راهنمايههان   

بازنگري در معيارهها و شهرايآ داوطلبهان بها     

هاي برجسهته زموزشهی    تيكيد بر توجه ويژری

 زنان هنگام انتخاب؛ 

نقهش و اهميهت   ، جايگهاه ، تبيين فلسهفه 

ناارو و راهنمايی زموزشی بهراي معلمهان و   

 مديران مدار ؛ 

مناسههب  زموزشههیهههاي  بررههیاري دوره

هاي مطلوب و  جهت معرفی و زموزش روش

نو ناارو و راهنمايی زموزشی به كليهه افهراد   

 ذيربآ در اين فرايند؛ 

بهويژه  منفك كردن ديگر واهايا اداري  

ههاي مربهوط بهه ارزشهيابی از حهوزه       فعاليت

واههايا نههااران و راهنمايههان زموزشههی و    

 وارذاري زنها به افراد ديگر؛

هههاي ناههارتی  اسههتفاده نمههودن از سههبك

مبتنی بهر روابهآ انسهانی و منهابع انسهانی؛ و      

فنهی  ، فراهم نمودن شرايآ و تسهيالو اداري

و مالی كافی و مناسب توسآ سازمان زموزش 

و پرورش براي اجهراي مهؤبرتر مقولهه مههم     

مههدار  در ناههارو و راهنمههايی زموزشههی  

در مدار  روستايی كهه از   ابتدايی مخصوصاً

هاي زموزشهی ههم از    نار بسياري از شاخ 

بعد نرم افیاري و هم از بعد سهخت افهیاري   

 ر 6در شرايآ بسيار نامساعدي هستند

                                                 

ههاي پژوهشهی    اين پهروهه ياهی از اولويهت    ر 6

كميته پژوهش و فناوري استان كردستان بوده كهه  

توسآ كميته مذكور تصويب و مورد حمايت قرار 

 ررفتر
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