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Abstract 

The need for educational supervision in all areas related 

to teaching and learning activities is inevitable, 

especially when the need for education is undergoing 

fundamental changes. With respect to that fundamental 

evolution document of education can be considered the 

ministry of education roadmap. Therefore, the main 

issue of this study and critique of fundamental 

evolution document of education is the supervision 

dimension. In order to achieve the aim of this study 

refers to the documents and sites relevant data and 

information has been collected. Firstly, definitions and 

concepts and components of supervision were extracted 

of the resources. The findings of this study indicate that 

the fundamental evolution document of the education 

system, among other aspects though brief references 

have been to the supervision dimension.  In some 

components, such as purpose, methods, the teacher as 

an important element, content and curriculum officials 

and supervisors in theoretical foundations and 

statements are indirect references document. But 

features such as supervision process, necessary features 

supervisors, school climate and learning environment, 

the principles and foundations of supervision, and the 

role and duties of the supervisors, in the context of 

document evolution to be ignored. 
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 مقدمه

ون در ی گوناگهاعرصهشتاب به سمت پیشرفت، تغییر و تحول در ا دوران نوین در جهان آنچنان ب

ی از قرار داده است. یک ریتأثتحت  قیبه طور عمرا  هاآنو مناسبات بین  هاانسانحرکت است که زندگی 

ی جهان در همگامی با پیشرفت و توسعه جهانی تغییر نگرش به آموزش کشور هادولتترین اقدامات بنیادی

در سطوح متفاوت و تربیت نسلی جدید و نواندیش برای جامعه است. امروزه تربیت نیروی انسانی توانمند و 

ای از ی حاکم بر هر جامعههاارزش، بافت خاص فرهنگی و اجتماعی و هنجارها و هایژگیوموثر با 

. نظام آموزش کشور ما نیز برای هماهنگی با این شودیمهای مهم توسعه و پیشرفت محسوب زیرساخت

. (Hasani, 2006)نیازمند نوآوری، تغییر و تحول است  هاآنهای برآمده از ها و مواجهه با چالشدگرگونی

به نیازهای از سوی دیگر نهاد آموزش و پرورش به عنوان یک نهاد مدرن در عصر مدرنیسم و در پاسخ 

جامعه صنعتی متولد و با کمترین تغییراتی به جوامع دیگر، از جمله کشور ایران، منتقل شد. لذا، از همان 

ی بومی ناسازگار و پیامدها و برون دادهای آن، در پاسخگویی به نیازهای جامعه با هافرهنگابتدای ورود با 

وری آن به انجام تغییر و تحوالت خرد و کالن نیاز رهرو بوده است و افزایش اثربخشی و بهبههایی روچالش

داشته است. پس از پیروزی انقالب اسالمی، ضرورت تحول همه جانبه و عمیق در نهاد آموزش و پرورش 

؛ زیرا انقالب اسالمی، یک انقالب فرهنگی است و تغییر فرهنگ و تحول در شودیمبیش از پیش احساس 

و رفتارها را باید از سنین کودکی و جوانی آغاز کرد. به همین دلیل از آغازین روزهای پیروزی  باورها

 Supreme)انقالب، انجام تحوالت بنیادین در دستور کار مسئوالن ارشد نظام آموزش و پرورش قرار گرفت 

Council of Education, 2006, P. 3.) 
ند. مخاطبان نشیر بازده است که در طوالنی مدت به بار میفرایند تعلیم و تربیت، امری زمان بر و دی 

ار ، فردا در رفتار و افکرندیگیمنهاد آموزش و پرورش، کودکان و نوجوانانی هستند که آنچه را امروز فرا 

سازند. در نتیجه فعل و انفعاالت آموزشی و تربیتی امروز بر چگونگی شکل گیری فرداهای خویش متجلی می

. به همین دالیل، امروزه نهادهای آموزشی در اکثر کشورهای جهان با مسئله گذاردیم ریتأثک دور و نزدی

 ,Navid Adham) کنندیمی راهبردی تحول آفرین دست و پنجه نرم هابرنامهتدوین و اجرای 

2012,P.297)   ،به ویژه ی اجتماعی، هاسازمانی همه هاروشو  هاهدف، هابرنامهتغییر و تحول در ساختار

نکته قابل توجه آن (. Torres, 1998آموزش و پرورش، در فرآیند توسعه ضرورتی اجتناب نا پذیر است )

است که دست یازیدن به برنامه تحولی اثربخش در دنیای متغیر کنونی، به امری پیچیده تبدیل شده است؛ 

ی هارنامهبی، تدوین و اجرای گونه ای است که فرصت طراحزیرا سرعت و گستردگی تغییرات و تحوالت به

از این رو، همه مسئوالن و دست  (.,Sange (2006های جدی مواجه نموده است دراز مدت را با چالش
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ی هادفهریزی کنند که بتواند آنان را هر چه بیشتر به نظام آموزش و پرورش برآنند تا سندی پی اندرکاران

 نظام اساسی نقانو عنوان به نوعی پرورش به و آموزش بنیادین تحول نظام تعلیم و تربیت نزدیک کند. سند

 .شودیمتلقی  ایران و نقشه راه آموزش و پرورش کشور تربیت و تعلیم

در چند سال اخیر، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش از ابعاد متنوعی از جمله مبانی نظری، میزان 

جایگاه خانواده و آموزش خانواده، تعامل اولیاء و  اهمیت به یادگیری سازمانی، الزامات مدیریتی تحول،

مربیان در توسعه فرهنگ حجاب، فلسفه و جایگاه تربیت بدنی، مشاوره در مدارس، تربیت دینی، رویکرد 

علوم اجتماعی مورد نقد و ارزیابی قرار گرفته است. اما از منظر نظارت و راهنمایی تعلیماتی با مفهوم و هدف 

تحول  ی سندهاهدفبهبود فرآیند تدریس و یادگیری است و اهمیت بسزائی در تحقق خاص خود که همان 

داشته باشد، پژوهشی انجام نگرفته است. بنابراین، در این پژوهش، به بررسی نقاط قوت و ضعف  تواندیم

 تحول از بعد نظارت و راهنمایی تعلیماتی پرداخته شده است.د سن

 

 چهارچوب نظری 

 .شودیمی اساسی مورد استناد در این پژوهش اشاره هامؤلفهدر این بخش به تعریف مفاهیم و 

ی اشهیرمراد از تحول بنیادین در آموزش و پرورش فراهم آوردن زمینه تحول عمیق  :1تحول بنیادین

 ی وحیانی و معارف اسالمی و متناسب با فرهنگهاآموزهی بر مبتنمند و کل نگر، آینده نگر، همه جانبه، نظام

تغییر بنیادی به منظور توصیف تغییر سازمانی که در آن تغییر درونی  .(Navid, 2001) باشدیمایرانی  -اسالمی

، به زندیمپیوند  هاستمیس، کارها، و راهبردها، ندهایفرا، آرزوها و رفتارهای افراد را به تغییر بیرونی هاارزش

ا همشتق شده است. این واژه به معنای حرکت به سمت بنیان  Fundues. واژه بنیادی از واژه التینرودیمکار 

انجام  دهد، بلکه تواناییهاست. در تغییر بنیادی یادگیری وجود دارد. سازمان کار جدیدی انجام نمیو ریشه

یر درونی و . تاکید بر تغیکندیم. در واقع توانایی تغییر مداوم را ایجاد ردیگیمی جدید را یاد اوهیشکارها به 

ا، ساختارها . تغییر راهبردهکنندیمهای بزرگ صنعتی با زمان دست و پنجه نرم بیرونی از آنجاست که سازمان

  (2006داد  ییر، را تغکندیمکافی نیست، بلکه باید تفکری که این راهبردها و ساختارها ایجاد  هاستمیسو 

Sange,.) 

زم مستل اسالمی انقالب متعالی یهاآرمان و هاارزش تحقق :سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

 نیترمهم زا تربیت و تعلیم عرصه. اقتصادی است اجتماعی و علمی، فرهنگی، ابعاد تمام در همه جانبه تالش

 یهاعرصه رد کشور شایسته انسانی سرمایه ارتقایبرای  جدی ابزار و کشور جانبه همه تعالی زیرساختهای

                                                           
1   . fundamental evolution 
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 حضور اسالمی، عظیم تمدن مانند احیای ایران اسالمی انقالب متعالی یهاآرمان تحقق .مختلف است

 روگ در جهان معنویت در و عدالت برقراری برای آمادگی کسب وها ملت در میان پیشرو و فعال سازنده،

عدل  جامعه یبه،ط حیات بخش تحقق که تربیتی و تعلیم. اخالقی است و آزادهو  متقی عالم، یهاانسان تربیت

 مادگیآ بشری جامعه که است متعالی سرمایه انسانی چنین پرتو در باشد. ایرانی -اسالمی تمدن و جهانی

 شکوفایی به ربش و استعدادهای ظرفیت حکومتی چنین سایه در و یافته را کامل انسان حکومت جهانی تحقق

 و عمناب مسیر، طی آن نحوه در که است راهی نقشه ترسیم نیازمند هدف این تحقق .رسید خواهد کمال و

 تهیه باشد. در مشخص شده دقیق و شفاف صورت به آن الزامات و سطح ملی در کار تقسیم الزم، امکانات

 یهاارزش از بهره گیری و باالدستی اسناد از  الهام با تا شد پرورش، کوشش و آموزش بنیادین تحول ملی سند

 و ی تعلیمهاهدف و چشم انداز ایران، اسالمی جمهوری نظام ی راهبردیهاهدف به توجه و آن بنیادین

 ی بلندهاآرمان بر مبنای پرورش و آموزش نظام بنیادین تحول .شود تبیین شمسی هجری 1404 افق در تربیت

 اهجایگ با یافته توسعه ایرانی نمایانگر 1404 روشن افق در که باشد چشم اندازی به معطوف باید اسالمی نظام

 با اههمر اسالم جهان بخش الهام اسالمی انقالبی، هویتی با منطقه سطح در فناوری و اول اقتصادی، علمی

 قابل و فراوان یهاتالش دهه گذشته سه در اگرچه .است یالمللنیب روابط عرصه در و مؤثر سازنده تعاملی

 کشور شیآموز نظام اصالح و بهبود تربیت برای و تعلیم نظام دست اندرکاران و مسئوالن طرف تقدیری از

 هنوز با پرورش و آموزش است، اما گذاشته جای بر نیز مفیدی و مثبت نتایج که خوشبختانه آمد عمل به

 و محیطی پاسخگوی تحوالت و ایران اسالمی جمهوری طراز در آن برونداد روبروست و جدی یهاچالش

حول ت ضرورت بر مبنی اسالمی انقالب فرزانه رهبر تأکیدهای حکیمانه رو، این از. نیست جامعه نیازهای

 –اسالمی گویال تدوین و ایرانی – تربیت اسالمی و تعلیم فلسفه بر تکیه با پرورش و آموزش در بنیادی

 هایچالش از رفت برون راه محض، چراغ تقلیدی و کهنه وارداتی، الگوهای از پرهیز و برای تحول ایرانی

 .است کشور آموزشی نظام

 بانقال معظم رهبری هوشمندانه به ندای پاسخ در و امر این اهمیت و ضرورت درك با خوشبختانه

 ساله بیست افق چشم انداز در پرورش و آموزش بنیادین سند تحول تدوین )مد ظله العالی(، طرح اسالمی

 کار شورای دستور در پرورش و آموزش عالی شورای در تصویب تدوین و از پس ایران اسالمی جمهوری

مشارکت  اب پژوهشی –کارشناسی یهاحلقه شکل گیری پس از سرانجام و گرفت قرار فرهنگی انقالب عالی

 یهادستگاهسایر  و پرورش و آموزش کارشناسان مجرب و مدیران و دانشگاهی و حوزوی صاحب نظران

 ولتح درباره رهبری مقام معظم نظرات و خمینی )ره( امام حضرت یهادگاهید به پایبندیضمن  ،ربطیذ
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 ند مذکورس کشور، ساله بیست چشم انداز سند جمله از ی،فرا دست با اسناد همسو و آموزشی نظام بنیادین

-Fundamental Evolution Document, Education, 2011, PP. 7) رسید شورا این تصویب به و تدوین

9 .) 
یکی  .باشددر حقیقت برنامه راهبردی آموزش و پرورش میسند تحول بنیادین آموزش و پرورش  

با  های کیفی، رابطه عناصر نظام در درون وهای نرم افزاری است که با تاکید بر جنبهترین طرحاز گسترده

جتماعی ا های توسعه اعم از اقتصادی،محیط پیرامون و مباحث ساختاری تدوین شده است. قلمرو سند عرصه

الك کند. این سند پایه، مین تکلیف میها تعیگیرد و برای آنو فرهنگی را در آموزش و پرورش در بر می

اساسی برای هدایت، راهبری، نظارت و ارزشیابی نظام تعلیم و تربیت رسمی  یهایریگ میو راهنمای تصم

 (.Ranaei, 2014 ) تاری استخعمومی به منظور تحقق تحوالت محتوایی و سا

 

 ی سند تحول بنیادین آموزش و پرورشهافصلویژگی 

 شرح زیر اشاره نمود: به توانیمی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش هایژگیو نیترمهماز 

 ینتدو و هایتفعال و دامنه حدود مفاهیم، تعریف در و محکم مستدل نظری مبانی از برخورداری (1

 عمومی؛ رسمی تربیت و تعلیم نظام ارزشی یهاگزاره

 کشور؛ رسمی و تربیت تعلیم نظام کالن یهاهدف ساختن روشن (2

 ها؛یتفعال طیف وسیع بیانگر و مشخص یتمأمور بیانیه (3

 ؛1404 افق در کشور ساله بیست انداز چشم با و منطبق روشن اندازی چشم ارائه (4

 کلی؛ یهاهدف به یابیدستی هاروش به مثابه بند 15 در کالن راهبردهای تعیین (5

 پرورش و آموزش تمرکز نقطه روشن طور به که هفتم فصل در راهکارها و عملیاتی یهاهدف تبیین (6

 نموده است؛ مشخص اجرا در را

 هشتم؛ در فصل پرورش و آموزش بنیادین تحول اجرایی نظام و نهادی تبیین چهارچوب (7

 ذیریبه طور ضمنی به احتمال تغییرپ که هشتم فصل از سوم بخش در ترمیم سازوکار بینی پیش (8

 اشاره دارد. ساله 5 دوره یک در را سند

گذاری،  انداز، سیاست چشم افق در پرورش و آموزش ملی سند یهابرنامه وها هدف تحقق برای

 یاستس اول ناظر به بخش :پذیردمی صورت سطح دو در بنیادین تحول فرایند بر نظارت و ریزی برنامه

 تربیت و متعلی نظام بنیادین تحول فرایند راهبردی نظارت و ارزیابی نیز و کالن گیری تصمیم و گذاری
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 و یزیر برنامه بر دوم است. بخش فرهنگی انقالب عالی شورای عهده بر امر این که باشدیم عمومی رسمی

 .(PP. 1-63) Fundamental Evolution Document, Education ,2011تمرکز دارد  اجرایی نظام

 

 نظارت و راهنمایی تعلیماتی 

است که از  "supervision"نظارت و راهنمایی تعلیماتی در فرهنگ تعلیم و تربیت معادل کلمه 

به معنای مواظب بودن، بر کسی  "videre"به معنای باالی سر و در باال قرار گرفتن و «uppe»ی التین هاواژه

ملزوم یکدیگرند و نظارت کردن، مراقبت کردن، دیدن و مشاهده کردن است. اگرچه این دو جزء الزم و 

ه . نظارت بباشندیمهر کدام بدون دیگری معنا و مفهومی ندارد، اما هر یک دارای معانی و کاربرد خاصی 

مشاهده و ارزیابی دقیق و مداوم یک عملکرد و نیز مشاهده، ثبت، کشف عملیات و اقدامات همراه با دیدگاه 

. واژه راهنمایی دهدیمز آنچه در محیط آموزشگاه رخ منتقدانه اشاره دارد. در واقع، نظارت یعنی آگاهی ا

تواند هایی که در اختیار دارد یا مینیز به مفهوم کمک به فرد برای درك بهتر و استفاده آگاهانه از فرصت

ی، ی، خانوادگی، بهداشتاحرفهداشته باشد، اشاره دارد. راهنمایی دارای کاربردهای مختلفی مانند راهنمایی 

. بدین ترتیب، در واژه نظارت، آگاهی و در واژه راهنمایی تعلیماتی، معنای اقدام نهفته باشدیمتعلیماتی 

 .Khorshidi, 2003)است )

( هر فعالیتی که با هدف اصالح آموزش در کالس درس صورت گیرد، 1971) 1مارکس و استوپس

( نظارت و راهنمایی آموزشی 1955) 2برتون و برواکنر .کنندیمتی تلقی را در حوزه نظارت و راهنمایی تعلیما

که هدف آن مطالعه و اصالح همه عواملی است که بر رشد و پرورش  دانندیمخدمتی فنی ـ تخصصی  را

 گیرد که مبتنی بر همکاری گروهیگذارد و معتقدند این کار وقتی به طور موثر انجام میکودك اثر می

( نظارت و راهنمایی آموزشی را فرایند اصالح برنامه 1967) 3همچنین، وایلز (.Niknami, 2010باشد )

ی تدریس و آموزش ضمن خدمت، مواد کمک آموزشی در تدریس، ارزشیابی هاروشدرسی، اصالح 

. دکنیمی مدرسه، و اصالح شرایط یادگیری تعریف هابرنامهموثر، افزایش مشارکت جامعه در رشد و توسعه 

ی مسئوالن مدرسه را معطوف به هدایت معلمان و کارکنان آموزشی هاتالش( کلیه 1973) 4گود عالوه براین،

ی هاروشی آموزشی مناسب و کاربست هاهدفاست و سرانجام منجر به اصالح وضع آموزش، انتخاب 

 (.(Khorshidi, 2003 کنندیمرا نظارت و راهنمایی تعلیماتی قلمداد  شودیمفعال تدریس و ارزشیابی موثر 

                                                           
1   . Marx and Stoops 

2   . Brueckner 

3   . Wiles 
4   . Good 
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 به نکات زیر اشاره نمود: توانیمی نظارت و راهنمایی تعلیماتی هاهدف نیترمهمبه طورکلی، از 

کمک به افراد )معلم، کارکنان، دانش آموزان و ...( به منظور خودشناسی و احیاء استعدادهای  (1

 خویش؛

 های آموزشی و تدریس؛یطمحسازگار نمودن افراد با  (2

 تغییرات مطلوب در رفتار یادگیرنده؛ ایجاد (3

 هایی که باعث پیشروی افراد شود؛یتموقعو  هافرصتارائه اطالعات متناسب با  (4

 جلوگیری از به هدر رفتن منابع مادی و معنوی؛ (5

 تقویت خود راهبری در بین معلمان، کارکنان و دانش آموزان؛ (6

 ؛تقویت توان تصمیم گیری معلمان، کارکنان و دانش آموزان (7

شود انتظار یمتعیین قلمرو مدیریت کیفیت جامع )مدیریت فرایند بهبود مستمر که در آن تالش  (8

 نفعان به طور شایسته برآورده شود(؛یذ

 تعیین نقش و وظایف هر یک از معلمان، کارکنان و دانش آموزان در مدرسه؛ (9

 یافتگی در آموزشگاه و اصالح آن؛نتوسعهتعیین مدارهای  (10

 (. (Khorshidi,  2003ه عملکرد مدرسه جهت ارتقاء کیفیت یاددهی یادگیریتدوین شناسنام (11

که عبارتند از: اصــل  کندیمعالوه براین، نیکنامی به شــش اصــل مهم نظارت و راهنمایی اشــاره 

گروه،  و فرد بودن ای، ارزشـمندحرفه پیشـرفت و گروهی، رشـد یهاییایپواختیار،  و سـازمانی، مسـئولیت

 ایدب و اســت ســازمانی رفتاری آموزشــی راهنمایی و تغییر. به موجب اصــل ســازمانی، نظارتبودن و  علمی

 و شآموز تشــکیالت در آموزشــی راهنمایی و نظارت امروزه،. شــود تلقی  مدرســه در مدیریتی مســئولیتی

ــورها اغلب پرورش ــئولیت و دارد وجود کش ــه مدیر عهده بر آن مس ــی راهنمای یا مدرس ــت آموزش به  .اس

 انراهنمای یعنی اســت؛ ســتادی وظیفه یک آموزشــی راهنمایی و اختیار، نظارت و مســئولیت موجب اصــل

 آیین وها دســتورالعمل به توســل با و ســازمانی مراتب ســلســله طریق از رســمی ارتباطات ایجاد با توانندینم

 یهاییتوانا وها مهارتتخصــص،   به باید  کنند. بلکه فصــل و حل را آموزشــی مشــکالت و مســائلها نامه

شند متکی خود یاحرفه شتیاق و تمایل آنان رهنمودهای پذیرش در نیز معلمان تا با شتری ا شتهد بی شند ا  .با

ــل ــاس اص ــی راهنمای و گروهی، نظارت یهاییایپو همچنین، بر اس ــارکت یافهیوظ آموزش  یا جویانه مش

ست گروهی یاحرفه همکاری با همراه شی، راهنمای یاحرفه همکاری بدون. ا سه مدیر معلم، آموز  و مدر

شی راهنمایی و نظارت یهابرنامه موفقیت وظیفه، این در کنندگان شرکت دیگر  نظر به دور از انتظار آموز
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 راهنمایی و نظارت یهابرنامه یهاهدف از ای نیز یکیحرفه پیشــرفت و رشــد . به موجب اصــلرســدیم

 .است معلمان یاحرفه پیشرفت و رشد برای مناسب یهافرصت ایجاد آموزشی

 هدف ینا تحقق برای اساسی و اولیه یهاگام از معلمان کاری استقالل و نفس به اتکا روحیه ترویج

ست سب .ا شدیم معلمان به یاتازه یهاییتوانا و ابتکار قدرت جدید یهاتجربه و دانش ک  برای نهات نه ،بخ

 در زهانگی و روحیه ایجاد و معلمان شــخصــیت تغییر در بلکه اســت، مهم و ضــروری معلمان کارایی ارتقای

 معیار ارزشمندی است. شغلی و علمی ارتقای و ترفیع برای آنان

 اعمال و هامسئولیت و تکالیف واگذاری هنگام ستیبایموگروه،  فرد بودن ارزشمند بر مبنای اصل

 ثبتم خودپنداری ایجاد آن پیامد زیرا شود؛ توجه آنان فردی یهاتفاوت به معلم هر برای نظارت یهاروش

ـــان و خود از معلمان در ـــت کارش ـــدن فعال برانگیختن، موجب که اس  جهت در آنان رفتار هدایت و ش

 .شودیم مدرسه یهاهدف

صل شاره دارد که علمی ا  فتاریر علوم یهاافتهی امروزه بودن نظارت و راهنمایی تعلیماتی به نکته ا

 مدیریت و ســازماندهی ارتباطات، یادگیری، مختلف تعلیم و تربیت مانند تدریس، هایزمینه در ســازمانی و

 لمیع یهاشهیاند از معلمان با کار و آموزشی راهنمایی و نظارت یهابرنامه در ستیبایمکاربرد دارد. لذا، 

 رورشآموزش و پ آتی نیازهای پاســخگوی بتوان تا شــود اســتفاده جدید فناوری و هادهیپد ها،یافته جدید،

 بود. جوانان

صل  تا ر دارندتغیی به نیاز زمان گذر فرایند در افراد و هاسازمان تمام تغییر، عالوه براین، به موجب ا

سخگوی بتوانند صادی اجتماعی، تحوالت پا شن فرهنگی و اقت  راهنمایان) سازمانی درون از تواندیم کهد با

 برابر در مقاومت ممکن. گیرد صورت( آموزش و پرورش وزارت) ملی و سازمان برون و( مدیر و آموزشی

 (.(Niknami, 2010هستند  آموزشی راهنمای و مدرسه مدیر آن رفع مسئول که بدهد رخ تغییر

به  توانیمآنها  نیترمهمکه از  ردیگیمی مختلفی صــورت هاوهیشــنظارت و راهنمایی تعلیماتی به 

نظارت مبتنی بر مشـــورت، نظارت به مثابه هشـــدار، نظارت همتا، نظارت به مثابه نمایش تدریس، نظارت به 

شگرمثابه تدریس، نظارت  ستقیم، نظارت  کن شی(، نظارت و راهنمایی م شی(، نظارت پویا )پیش واکن )واکن

ـــئله، نظارت  ـــینرژیک، نظارت به مثابه حل مس ـــتقیم، نظارت س ظارت بیرونی، ن -درونیو راهنمایی غیرمس

 . Khorshidi, 2003)  (سنتی، نظارت سیستمی و نظارت بالینی )معلم محور( اشاره نمود
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 پیشینه پژوهش
اهمیت، نقش و کارکرد خانواده از دیدگاه اسالم و بررسی »نجفی و احمدی در پژوهشی با عنوان 

ایسته و گونه که شن نتیجه دست یافتند که آبه این « جایگاه آن در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

ی، تربیتی در ی اخالقهاارزشیک نهاد بنیادین و مرکز تربیت نسل و انتقال  بایسته است به خانواده به مثابه

های نظری سند و اصل سند تحول بنیادین توجهی کافی نشده و راهکارهای اجرایی برای ایفای نقش بخش

 .(Najafi and Ahmadi, 2012تربیتی فرزندانشان ارائه نشده است ) و مشارکت در امور تحصیلی و

بی در ترکی الگوی ارزیابی سازواری نظریه ارائه»همتی فر و آهنچیان در مطالعه دیگری با عنوان  

فلسفه تعلیم و تربیت: بررسی موردی سازواری در فلسفه تربیت جمهوری اسالمی ایران در سند ملی تحول 

به این نتایج دست یافتند که در معدود الگوهای ارائه شده )به ویژه در حوزه تعلیم « و پرورش بنیادین آموزش

نادیده  مبدأی هاهیرنظها، اغلب مبانی فلسفی و باالتر از آن مبانی فرا فلسفی و تربیت( برای ترکیب نظریه

گرفته شده است. همچنین در این الگوها، به موضع ترکیب کنندگان در قبال رویکرد های روش شناختی 

اشاره نشده است. عالوه براین، براساس الگوی پیشنهادی سازواری، در بخش « پراگماتیک»و « پاردایمیک»

 Hematifar andدارد ) هایی از ناسازواری وجودسند، درجه« فلسفه تربیت جمهوری اسالمی ایران»

Ahanchian, 2013). 

« پرورش و موزشآ بنیادین تحول سند در دینی تربیت نقد و بررسی»نتایج مطالعه عیسی پور با عنوان 

 نماآر سساا بر سند تهیهاست.  ضعف و قوت نقاط دارای دینی تربیت منظر حاکی از آن است که سند از

 تربیت در جتماعیا ملاعو تاثیر ، ینید تربیت دبعاا و ها ساحت همه به توجه ،جامعه بر حاکم ژییدئولوا و ها

لی حصو افهدا از دهستفاا ل،تحو سند و آنقر در ینید مفاهیم قنطباا معددینی از نقاط قوت سند است و 

 ضعو تحلیل-دیعملکر یهاشاخص سیربر در یتودمحد ،سند در اتقو کلمه دنبو، عملیاتی افهدا یجابه

 خالقیا و ینید تربیت زشموآ و ییزر برنامه تمشکال، سند انهشگروپژ تربیتی نتایج تعمیم مشکل د،موجو

 در تناقض، یابییند دیکررو یجا به هید یند دیکر، روینید شیابیتربیتارز ضعفل، تحو سند در

 به ینید زشموآ معد، تربیتی رموا مینهز در متعهد و متخصص نسانیا وینیر تامین معد ،تربیتی یهارمحو

 سن در زانموآ نشدا ایبر ینید ییزر برنامه معد ،ینید رفتار مینهز در سهرمد نکنارکا سایرو  ها ادهخانو

 ,Eisapoor) باشدیمارس از نقاط ضعف آن مد بیشتر در جماعت زنما اریبرگز مشکلن، بستاد از قبل

2012).  
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 نتیجه ینا به «پرورش و آموزش در بنیادین تحول مدیریتی الزامات» عنوان با پژوهشی نوید اهم نیز در

با بررسی الزامات مدیریتی تحول بنیادین به دوازده مورد از عوامل مهم و اثر گذار در مراحل  که رسید

ند تحول ادامه تحقق س هاآناشاره کرد که التزام به  توانیممختلف آغاز، تثبیت و بازنگری مدیریت تحول 

دارد. فهم دقیق و عمیق مفاهیم تحول آفرینی به ویژه مبانی نظری و بنیادین آموزش و پرورش را به همراه 

مفاهیم فلسفی تحول بنیادین به همراه تالش برای گسترش و نهادینه سازی فرهنگ تحول خواهی و تحول 

آفرینی در درون نام آموزش و پرورش و همسو نمودن عوامل محیطی و نیز برنامه ریزی و طراحی مدل 

 ,Navid Adham) باشدیمایجاد ساز و کار های نظارتی هوشمند از جمله این الزامات اجرایی کارآمد و 

2012). 

تعامل اولیا و مربیان در ترویج فرهنگ با توجه به سند »ی با عنوان امطالعهبرزگر و ایزدی در نتایج 

به نقش آفرینی تربیتی خود در مرحله پیش از ورود فرزندان به نظام تربیت رسمی عمومی « تحول بنیادین

ارکت ی الزم در امر تربیت فرزندان خود مشهایستگیشااشاره نمودند. با این توضیح که اولیا باید با کسب 

ی حاکم در مدرسه، هاروشو اصول و  هابرنامه، هاهدفل داشته باشند و دانش و مهارت الزم نسبت به فعا

 ,Bazrgar and Eizadiتوانایی تعامل اثربخش و تعالی جویانه، با نظام تربیت رسمی و عمومی را کسب نماید )

حول بنیادین نظام آموزش و . حیدری و حسین نژاد نیز در بررسی جایگاه عدالت آموزشی در سند ت(2012

. این یی استهاچالشتحقق عدالت آموزشی دارای  رسدیمپرورش ایران به این نتیجه رسیدند که به نظر 

از یک سو به ماهیت رویکرد آرمان گرایی و از سوی دیگر، به نگاه محدود ایدئولوژیک به عدالت  هاچالش

 یازمند رویکرد معنوی و تکثر گرا به انسان و جامعه است.تحقق عدالت آموزشی ن رسدیم. به نظر گرددیمبر 

 Heydari andباز یافت ) توانیمی چنین رویکردی را در درون سنت فکری و عرفانی اسالمی هاهیمادرون 

Hossein Nejad, 2014) پرورش  و آموزش. همچنین، پیروانی نیا و پیروانی نیا در تحلیل سند تحول بنیادین

ی تصمیم گیری هامؤلفهاز نظر میزان اهمیت به یادگیری سازمانی به این نتیجه رسیدند که بیشترین توجه به 

ی گفت و گو و تجربه اندوزی و آزمایش به ترتیب توجه کمتری هامؤلفهو تعامل با محیط بیرونی شده و به 

 .(Peyrovani Nia and Peyrovani Nia, 2013) شده است

ه گودرزی نیز نشان داد که در سند چشم انداز آموزش و پرورش توجه ویژه و خاصی به تربیت مطالع

بدنی شده و از آن به عنوان ابزاری مهم برای تعلیم و تربیت یاد شده است. در پی اجرای برنامه راهبردی نظام 

خت طرح سیاح و طناورز، ساهای بسیار ارزنده و نوآورانه در این حیطه مانند تعلیم و تربیت کشور، برنامه

فضاهای ورزشی، افزایش معلمان ورزش و ... اجرا شد که در جای خود به نقد و کنکاش عالمانه نیاز دارد. 
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ی اجرا شده سیری شتابان به سمت مادی گرایی و سقوط در ورطه سکوالریستی هابرنامهچنانکه برخی از 

یم و تربیت کشور بسیار خطرناك و آسیب زا است بخش نظام تعل نیترمهمدارند. ادامه این روند در 

(Goodarzi, 2013 فوالدی و دادار نیز در پژوهشی .) به این نتایج دست یافتند که جایگاه مشاوره به شکل

نج پ هاآنمستقیم و غیر مستقیم در سند دیده شده است. در دوازده راهکار  به مشاهده اشاره شده و از میان 

ی تحصیلی، طراحی و استقرار نظام جامع هاهیپابه ارائه خدمات مشاوره در همه راهکار به طور مشخص 

آن است که  حاکی از هاافتههدایت تحصیلی و استقرار نظام راهنمایی و مشاوره تربیتی پرداخته است. این ی

در سند تحول، جایگاه نظام راهنمایی و مشاوره کشور در سطح آموزش و پرورش به خوبی دیده شده است 

(Fouladi and Dadar, 2013.)  

محمدیان نیز در نقد سند تحول بنیادین نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی جمهوری اسالمی ایران 

یادین فاقد تحول بوده و همان نظام آموزشی و پرورشی عمومی قبلی که سند تحول بن سازدیمخاطرنشان 

کشور با تغییر الفاظ است که به آن رنگ و لعاب اسالمی بسیار بیشتری از قبل داده شده یا تغییراتی جزئی و 

ی و سنوات قبلی در نظام آموزش هادههزدن است یا تغییراتی تکراری است که در ا بی فایده و رکود و درج

ران تکرار و تجربه نامطلوب شده است. به طور کلی، برخی از ایرادات سند تحول بنیادین از دیدگاه نویسنده ای

کتاب عبارتند از: عدم وجود تحول بنیادین، عدم نقل قول صحیح از عالمه طباطبایی درباره مفهوم حیات 

رسمی  م اعالم دلیل نیاز به تربیتتربیت، عد گانهششی هاساحتطیبه، عدم ارائه مبنای نظری اسالمی برای 

و عمومی به مدت دوازده سال، عدم تعیین ساختار تحصیلی تربیت رسمی و عمومی بر مبنای اسالم، عدم 

جهت گیری دوازده سال تحصیل برای شکوفایی استعدادها، وجود اشتباه عبارتی بزرگ در سند تحول 

اکثر  ها با نیازهای بازار کار دربیتی، عدم تناسب آموزشبنیادین، در اولویت نبودن ازدواج و کار در نظام تر

ی یادگیری گسترده و حجیم برای همه دانش آموزان، تباه کردن هاحوزهی تحصیلی، مد نظر بودن هارشته

عمر دانش آموزان به کسب مدرك تحصیلی و حفظ علوم و بعد فراموش کردن، تبدیل شدن هدر دادن عمر 

ی هایژگیوهیچ کاره، ناممکن بودن تحقق  همه کاره عموماًموم ایرانیان، تربیت به یک فرهنگ در زندگی ع

 . (Mohammadian, 2014مطلوب در تمامی دانش آموزان )
 

 روش 

حتوا روش تحلیل م در این پژوهش به منظور بررسی سند تحول بنیادین از بعد نظارت و راهنمایی از

( تحلیل محتوا نوعی روش پژوهش است که برای 1996بهره گرفته شد. به زعم آری و همکاران )

د شامل توانیمرود. مواد مورد تحلیل یمهای مواد مکتوب یا دیداری به کار یژگیوآشکارسازی یا تعیین 
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ر نوع  اسناد و مدارك دیگر باشد یزیونی و هتلوی هابرنامهها، یسخنران، هاروزنامهی درسی، هاکتاب

(Maruofy and Yusefzadeh, 2009 .) تحلیل محتوا طی سه مرحله قبل از تحلیل )آماده سازی و

 (Sarmad, Bazargan and Hejazi, 2008).  شودیمسازماندهی(، بررسی مواد )پیام( و پردازش نتایج انجام 

 ی موردنظر بر اساس ادبیات نظارت و راهنمایی شناساییهامؤلفهبر این اساس، به منظور تحلیل محتوای سند، 

( به طور خالصه نشان داده 1بر اساس چهارچوب نظری ارائه شده، در جدول ) هاولفهمین این ترمهمشدند. 

 شده است.

 
 ی نظارت و راهنمایی تعلیماتیهامؤلفهها و زیر : مؤلفه1جدول 

 هامؤلفهزیر  هامؤلفه

نظارت و  ی هاهدف

 راهنمایی

 کمک به افراد )معلم، کارکنان، دانش آموزان و ...( 

 سیو تدر یآموزش یهاطیسازگار نمودن افراد با مح

 رندهیادگیمطلوب در رفتار  راتییتغ جادیا

 افراد شود یشرویکه باعث پ ییهاتیها و موقعارائه اطالعات متناسب با فرصت

 یو معنو یاز به هدر رفتن منابع ماد یریجلوگ

 معلمان، کارکنان و دانش آموزان نیدر ب یخود راهبر تیتقو

 معلمان، کارکنان و دانش آموزان یریگ میتوان تصم تیتقو

انتظار  شودیبهبود مستمر که در آن تالش م ندیفرا تیریجامع )مد تیفیک تیریقلمرو مد نییتع

 برآورده شود( ستهیبه طور شا نفعانیذ

 از معلمان، کارکنان و دانش آموزان در مدرسه کیهر  فینقش و وظا نییتع

 در آموزشگاه و اصالح آن یافتگینتوسعه یمدارها نییتع

 یریادگی یاددهی تیفیشناسنامه عملکرد مدرسه جهت ارتقاء ک نیتدو

رویکردهای نظارت و 

 راهنمایی

 بازرس مثابه به راهنمایی و نظارت -

 نظارت و راهنمایی علمی -

 راهنمایی به مثابه همیاری و مشاورهنظارت و  -

 نظارت و راهنمایی کلینیکی -

 نظارت و راهنمایی به مثابه مدیریت -

 نظارت و راهنمایی به مثابه مدیریت آموزشی -

 نظارت و راهنمایی به مثابه رهبری آموزشی -

اصول نظارت و 

 راهنمایی

 اصل سازمانی -

 اصل مسئولیت و اختیار -
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 هامؤلفهزیر  هامؤلفه

 های گروهییاییپواصل  -

 یاحرفهاصل رشد و پیشرفت  -

 اصل ارزشمند بودن فرد و گروه -

 اصل علمی بودن -

 اصل تغییر -

ی نظارت و هاروش

 راهنمایی

 نظارت مبتنی بر مشورت -

 نظارت به مثابه حمایت از برنامه تحصیلی -

 نظارت به مثابه هشدار -

 نظارت همتا -

 نظارت به مثابه نمایش تدریس -

 نظارت به مثابه تدریس مشترك -

 )واکنشی( کنشگرنظارت  -

 نظارت پویا )پیش واکنشی( -

 نظارت و راهنمایی مستقیم -

 نظارت و راهنمایی غیر مستقیم -

 نظارت سینرژیک -

 نظارت به مثابه حل مسئله -

 بیرونی -نظارت درونی -

 نظارت سنتی -

 نظارت سیستمی -

 نظارت بالینی )معلم محور( -

ی ناظران و هانقش

 راهنمایان

 کننده هماهنگ -

 مشاور -

 گروه رهبر -

 ارزشیاب -

وظایف  (1

ناظران و 

 راهنمایان

 اداری -

 برنامه درسی -

 برنامه آموزشی -

مسئوالن نظارت و 

 راهنمایی

 تعلیماتی راهنمایان -

 مدیران -
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 هامؤلفهزیر  هامؤلفه

 معلمان -

 آموزان دانش -

 محلی ناظران -

عوامل اصلی نظارت و 

 راهنمایی

 

 

 

 

 

 معلم -

 آموزان دانش -

 مدرسه جو -

 آموزشی محتوای -

 محیطی عوامل -

 مدرسه بر حاکم فرهنگ -

 آموزشی کمک وسایل -

 

 هاافتهی

ی مستخرج از چهارچوب نظری نظارت هامؤلفهدر این بخش نتایج حاصل از تحلیل سند بر اساس 

 .شودیمو راهنمایی ارائه 
 

 ( هدف نظارت و راهنمایی تعلیماتی1

یم ای امین و بصیر در بهبود فرایند تعلنقش معلم )مربی( به عنوان هدایت کننده و اسوه :گزاره سند

ها زشی نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی )بند هفتم بیانیه ارهاتیمأمورعنصر در تحقق  نیمؤثرترو تربیت و 

 از فصل اول(.

اشاره  دباشیمی نظارت و راهنمایی که معلم هامؤلفهدر این مورد به یکی از  :ارتباط گزاره با مؤلفه

شده  تاکید ،باشدیمهدف نظارت  نیتریاصلشده و بر نقش معلم در بهبود فرایند تعلیم و تربیت که خود 

 است.

 

 نظارت و راهنمایی تعلیماتی ( رویکرد2

 برنامه ذاری،گسیاست ابعاد در عمومی رسمی تربیت و تعلیم نظام حاکمیتی شأن تقویت گزاره سند:

 اجرا بعد رد یرضروریغ گری تصدی کاهش و پذیری مشارکت ضمن ارزیابی و نظارت و پشتیبانی ریزی،

 ها از فصل اول(.عدالت )بند بیست و هشتم بیانیه ارزش اصل رعایت با
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ارد د مدیریتی و نظارت کالن نظام تعلیم و تربیت اشاره رویکرد به مورد این ارتباط گزاره با مؤلفه:

 ندارد. یادگیری -یاددهتعلیماتی به معنای بهبود فرآیند ی راهنمایی و نظارت یکردهایروو ارتباطی با 

 

 نظارت و راهنمایی تعلیماتی مبانی و ( اصول3

در سند تحول به اصول و مبانی نظارت و راهنمایی تعلیماتی )سازمانی، مسئولیت و اختیار،  گزاره سند:

تغییر(، اشاره نشده اما در مواردی به اصل های گروهی، ارزشمند بودن فرد و گروه، علمی بودن و یاییپو

 ای و اصل تغییر اشاره است.رشد و پیشرفت حرفه

رهای های مختلف و از منظای در بخشدر سند به اصل رشد و پیشرفت حرفه ارتباط گزاره با مؤلفه:

راهبرد »پنج ، در فصل «1404مدرسه در افق چشم انداز »فصل سه  درمتفاوت اشاره شده است. به طور نمونه، 

تعمیق تربیت و آداب اسالمی، تقویت زیر هدف عملیاتی  3/2راهکار »، در فصل شش «13کالن شماره 

افزایش مشارکت نظام تعلیم و زیر هدف عملیاتی  6/8، راهکار های انقالب اسالمیاعتقاد و التزام به ارزش

های دینی، لی کشور در عرصهآموزان در رشد و تعاتربیت رسمی عمومی و مدرسه و معلمان و دانش

 ،سطح محلی و ملی به عنوان نهاد مولد سرمایه انسانی، فرهنگی، اجتماعی و معنوی فرهنگی، اجتماعی در

ای منابع انسانی با تأکید بر نقش ارتقاء منزلت اجتماعی و جایگاه حرفهزیرهدف عملیاتی  2/10 راهکار

باز مهندسی زیر هدف عملیاتی  7/11و  6/11، 4/11، 2/11، 1/11، راهکارهایالگویی و جایگاه معلم

اق سطح انطب درسی تربیت معلم با تأکید بر کارورزی و ها و باز تنظیم اصول حاکم بر برنامهسیاست

ای معلمان در سطح ملی و جهانی با مقتضیات الگوی برنامه درسی در نظام تعلیم و تربیت های حرفهشایستگی

های جذب، تربیت و نگهداشت معلمان در آموزش و برای ارتقای شیوه های مناسبو طراحی سیاست

ای معلمان در سطح ملی و جهانی با مقتضیات الگوی برنامه درسی در نظام تعلیم های حرفهپرورش شایستگی

های جذب، تربیت و نگهداشت معلمان در آموزش های مناسب برای ارتقای شیوهو تربیت و طراحی سیاست

تغییر و نوآوری در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی با رویکرد زیر هدف عملیاتی  2/18اهکار ، رو پرورش

 . بخش، پویا و بالنده تعالی

ارتقاء و بهبود مستمر کیفیت زیر هدف عملیاتی  3/22توان به راهکار کلی در مورد اصل تغییر نیز می

 اره نمود.اش ام تعلیم و تربیت رسمی عمومینظام کارشناسی، مدیریت راهبردی آموزشی و تربیتی در نظ
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 نظارت و راهنمایی تعلیماتیی هاروش( 4

 و تعلیم عرصه در آموز دانش و معلم با رابطه در محوری معلم بر تأکید 7/8راهکار  :گزاره سند

  نماید. مخدوش را محوریت این که عملی و نظری برنامۀ و سیاست هر اجرای از جلوگیریو  تربیت
این گزاره از سند به طور ضمنی به نظارت بالینی )معلم محور( اشاره دارد. در  ارتباط گزاره با مؤلفه:

 .شودیماین نوع از نظارت معلم محوری جایگزین ناظر محوری 

 

 نظارت و راهنمایی تعلیماتیهای ( نقش5

 ای در این مورد مشاهده نشد.گزاره گزاره سند:
 
 راهنمایی تعلیماتیوظایف نظارت و ( 6

 ای در این مورد مشاهده نشد.گزاره گزاره سند:
 

 ( مسئوالن و ناظران راهنمایی تعلیماتی7

-تسیاس انداز، چشم افق در پرورش و آموزش ملی سند یهابرنامه وها هدف تحقق برای گزاره سند:

انجام  زیگذاری و برنامه ریت سیاسکالن  سطح دو در بنیادین تحول فرایند بر نظارت و ریزیبرنامه گذاری،

 پایه بر مومیع رسمی تربیت و تعلیم نظام بنیادین تحول فرایند راهبردی نظارت و ارزیابی . همچنین،شودیم

  .باشدیم فرهنگی انقالب عالی شورای عهده بر سند این
ا به اشاره شده امدر این گزاره به مفهوم نظارت مدیریتی و در سطح کالن  ارتباط گزاره با مؤلفه:

هرچند،  ای نشده است.نظارت و تعلیماتی به معنای خاص آن یعنی بهبود فرآیند تدریس و یادگیری اشاره

اگر ناظر و راهنمای تعلیماتی را محدود به پست سازمانی نکنیم،کلیه افراد درگیر در امر تعلیم و تربیت که 

 ند.گیرور غیر مستقیم در این مؤلفه قرار میطدر بهبود فرآیند تدریس و یادگیری نقش دارند، به
 

 نظارت و راهنمایی تعلیماتی ( عوامل اصلی8

طراحی، تدوین و اجرای  زیر هدف عملیاتی )خصوصیات( پرورش یافتگان، 1/1راهکار  گزاره سند:

( 1 تاکید بر های درسی موجود بابرنامه درس ملی براساس اسناد تحول راهبردی و باز تولید برنامه

 هایها و ویژگیها و روزهای آموزشی با توانمندیساعت، رسیی دهاسازی حجم و محتوی کتابمتناسب

ای پایه هتربیتی در تولید محتوی و تقویت شایستگی -حاکمیت رویکرد فرهنگی (2؛ آموزاندانش



 39..  .در تعلیماتی راهنمایی و نظارت جایگاه                                                               1394، پاییز و زمستان 2، شماره 5سال 

ری از تجهیزات و گیبهره( 4؛ بخشهای فعال، خالق و تعالیتر از روشبیشمندی بهره( 3؛ آموزاندانش

های فردی به ویژه هویت توجه بیشتر به تفاوت( 5؛ و هاهای نوین آموزشی و تربیتی در راستای هدففناوری

 .های شهری و روستاییآموزان و تفاوتجنسیتی دانش

در این گزاره از میان همه عوامل اصلی نظارت و راهنمایی تعلیماتی )معلم،  ارتباط مؤلفه با گزاره:

 کمک مدرسه، وسایل بر حاکم محیطی، فرهنگ آموزشی، عوامل مدرسه، محتوای آموزان، جو شدان

 آموزشی( به سه عامل اصلی محتوا، دانش آموز و وسایل کمک آموزشی توجه شده است.

 ( نشان داده شده است. 2به طورکلی، نتایج حاصل از تحلیل محتوای اسناد به طور خالصه در جدول )
 

 های سندهای نظارت و راهنمایی تعلیماتی با گزارهمؤلفه : تطبیق2جدول 

ارتباط گزاره با  گزاره سند هامؤلفه

 مؤلفه 

 شرح

 هدف

 

نقش معلم )مربی( به عنوان هدایت کننده 

ـــوه ـــیر در بهبود فرایند و اس ای امین و بص

تحقق  عنصر در نیمؤثرترتعلیم و تربیت و 

ــمی، هاتیمأمور ی نظام تعلیم و تربیت رس

 عمومی.

 

 

 دارد

 

ــه یکی از  ی هــامؤلفــهدر این مورد ب

ـــدیمنظارت و راهنمایی که معلم   باش

ـــده و بر نقش معلم در بهبود  ـــاره ش اش

خود  بیــت کــه  تر یم و  ل ع ت ینــد  فرا

ـــل ، باشـــدیمهدف نظارت  نیتریاص

 شده است. تاکید

 رویکرد

 تربیت و تعلیم نظام حاکمیتی شــأن تقویت

 گذاری،ســیاســت ابعاد در عمومی رســمی

ــتیبانی ریزی، برنامه  زیابیار و نظارت و پش

شارکت ضمن صدی کاهش و پذیری م  ت

ـــروری گری  رعایت با اجرا بعد در غیرض

 عدالت. اصل

 

 

 

____ 

مدیریتی و نظارت  رویکرد به مورد این

ــاره ارد و د کالن نظام تعلیم و تربیت اش

ــا   و نظــارت یکردهــایروارتبــاطی ب

 ندارد. تعلیماتی راهنمایی

 ____ ___ ____  اصول

تأکید 8-7راهکار  روش  در محوری معلم بر با 

 یمتعل عرصه در آموز دانش و معلم با رابطه

 تسیاس هر اجرای از و جلوگیری تربیت و

 ار محوریت این که عملی و نظری برنامه و

 نماید. مخدوش

 دارد

سند به نظارت بالینی )معلم ز این گزاره ا

دارد. در  محور( به طور ضــمنی اشــاره

حوری  م لم  ع م نظــارت  نوع از  ین  ا

 جایگزین ناظر محوری شده است.

 ____ ____ ____ هانقش
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 ____ ____ ____ وظایف

 و مسئوالن

 ناظران

 یسـند مل یهاها و برنامهتحقق هدف یبرا

ـــم انــداز،  آموزش و پرورش در افق چش

ستیس ر و نظارت ب یزیر برنامه ،گذاری ا

ـــطح کالن  نیادیتحول بن ندیفرا در دو س

ـــ مه ر یگذارت اســـیس انجام  یزیو برنا

ـــودیم ــارز ن،ی. همچنش و نظــارت  یابی

و  میعلنظام ت نیادیتحول بن ندیفرا یراهبرد

ــم تیترب ــند نیا هیبر پا یعموم یرس بر  س

ـــورا  یانقالب فرهنگ یعــال یعهــده ش

 .باشدیم

 دارد

ـــطح  به مفهوم نظارت مدیریتی و در س

به  ما  ظارت و کالن اشــــاره شــــده ا ن

تعلیماتی به معنای خاص آن یعنی بهبود 

یادگیری اشـــاره تدریس و  ند   ایفرآی

هرچند، اگر ناظر و راهنمای  نشده است.

تعلیماتی را محدود به پســت ســازمانی 

یه افراد درگیر در امر تعلیم و  نکنیم،کل

تدریس و  ند  که در بهبود فرآی یت  ترب

ــد،  ــه طوریــادگیری نقش دارن غیر  ب

 .گیرنداین مؤلفه قرار میمستقیم در 

 عوامل

 اصلی

  1/1راهکار 

 دارد

ــا  یکی از عوامــل مهم دیگری کــه ب

ـــروکار  نظارت و راهنمایی تعلیماتی س

ست. محتوا یکی از عوامل  دارد محتوا ا

مهم در فراینــد یــاددهی و یــادگیری 

اســت. براین اســاس ناظران و راهنمایان 

ــازی  ــالت دارند در غنی س تعلیماتی رس

 و محتوا مددیار معلمان باشند.مطالب 

 

 نتیجه

عنوان یک سازمان بزرگ، از یک منظر و در سه سطح قابل مطالعه است: در آموزش و پرورش به 

ها، هنجارها، باورها، اعتقادات، سطح کالن یا نهادی آموزش و پرورش ارتباط تنگاتنگی با جامعه )ارزش

 یکی از نیازهای اساسی نیتأمقوانین و مقررات، منابع مالی( دارد و چون فلسفه وجودی آموزش و پرورش، 

ها، یاستکند. بنابراین، کلیه سباشد، موجودیت خود را نیز از آن دریافت میجامعه یعنی تعلیم و تربیت می

شود. سند تحول بنیادین نیز مربوط و پرورش در این سطح تعیین می ها، قوانین و مقررات آموزشمشیخط

افتد. می تفاقاجاکه اصل تعلیم و تربیت به همین سطح است. سطح دیگر، سطح فنی یا همان مدرسه است. آن

ن سطح شود، در اینظارت و راهنمایی تعلیماتی نیز که با هدف بهبود فرآیند تدریس و یادگیری انجام می

 گیرد. سطح سوم، میانی یا  اداری است که بین دو سطح مذکور قرار دارد.یقرار م
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با توجه به اینکه سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در باالترین سطح )نهادی( و نظارت و راهنمایی 

 توان انتظار داشت که یک سند در سطح نهادی، بتواند تمامی امورگیرند، نمیتعلیماتی در سطح فنی قرار می

جاکه به عنوان یک سند باالدستی مهم و به عنوان نقشه راه آموزش برگیرد، اما از آنر مربوط به سطح فنی را د

، باید بتواند به عنوان معیار و راهنمایی برای سایر سطوح سازمانی مورد استفاده و شودیمو پرورش تلقی 

، قوانین و مقررات آموزش و پرورش از هایخط مشها، استناد قرار گیرد. چنانکه اشاره شد، کلیه سیاست

ود به یکی ر، انتظار میشودیمتدوین  پرورشجمله سند تحول بنیادین نیز در سطح کالن یا نهادی آموزش و 

 از فرآیندهای مهم آموزش و پرورش یعنی نظارت و راهنمایی تعلیماتی  بپردازد.

آیند تعلیم و تربیت دارد و هدف از نظارت از آنجا که نظارت و راهنمایی تعلیماتی نقش مهمی در فر

بهبود فرآیند تدریس و یادگیری در معنای وسیع است، اما در سند تحول به این موضوع مهم کمتر اشاره 

فتم . چنانکه در بند هشودیمشده است و معلم تنها عامل اساسی و مهم در تربیت و تحقق یادگیری قلمداد 

از  گونهنیا های ارزشی نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومیگزاره، با تعبیر ها  در فصل اول سندبیانیه ارزش

م و ای امین و بصیر در بهبود فرایند تعلینقش معلم )مربی( به عنوان هدایت کننده و اسوه»آن یاد شده است: 

 « ی نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی.هاتیمأمورعنصر در تحقق  نیمؤثرترتربیت و 

بنیادین آموزش و پرورش، همچنین به رویکردهای نظارت و راهنمایی تعلیماتی در سند تحول 

ارد که اساسًا د مدیریتی و نظارت کالن نظام تعلیم و تربیت اشاره پرداخته نشده است و در مواردی به رویکرد

دارد. عالوه ن یادگیری -یاددهتعلیماتی به معنای بهبود فرآیند ی راهنمایی و نظارت یکردهایروارتباطی با 

براین، شواهدی مبنی بر توجه به اصول و مبانی نظارت و راهنمایی تعلیماتی )در سطح فنی یا همان مدرسه( 

ای مربیان که البته در این باره سازوکارهای مشخصی های حرفهدر سند تحول مشاهده نشد جز شایستگی

ده است. در مواردی نیز توجه به اصل تغییر ای ارائه نشدرباره شرایط احراز یا تداوم این شایستگی حرفه

 محدود به سطح میانی یا اداری است.

ی هایگژیوهای نظارت و راهنمایی تعلیماتی از دیگر تاکید بر معلم محوری به عنوان یکی از روش

 ها و وظایف نظارت و راهنمایی تعلیماتی و. عالوه براین، در متن سند به نقشباشدیمبرجسته سند تحول 

مسئوالن و ناظران اشاره نشده است. هرچند، اگر ناظر و راهنمای تعلیماتی را محدود به پست سازمانی نکنیم، 

ور غیرمستقیم طکلیه افراد درگیر در امر تعلیم و تربیت که در بهبود فرآیند تدریس و یادگیری نقش دارند، به

ه معلم، ب توانیمنظارت و راهنمایی تعلیماتی  . همچنین از عوامل اصلیپردازندیمبه امر نظارت و راهنمایی 

ی که در برخ رسدیممحتوا، دانش آموز و وسایل کمک آموزشی اشاره نمود. به طور خالصه چنین به نظر 
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مانند هدف، روش، معلم به عنوان یک عنصر مهم، محتوا و دانش آموز در مبانی نظری و  هامؤلفهاز 

ی الزم هایژگیوا غیرمستقیم شده است، اما مواردی مانند فرایند نظارت، ی مستقیم یهااشارهی سند هاگزاره

و وظایف ناظران مورد  هانقشناظران، جو و فرهنگ مدرسه و محیط آموزشی، اصول و مبانی نظارت و 

. عالوه بر این، مالحظه شد که در سند تحول آموزش و پرورش اغلب از نظارت به معنی اندنگرفتهتوجه قرار 

 . شودیمابی تعبیر ارزی

ن مختلفی است که بدو نظرانصاحبی آموزش و پرورش مستلزم همکاری گسترده هاهدفنیل به 

 هاستتخصص. نظارت و راهنمایی تعلیماتی یکی از همین رسدیمبعید به نظر  هاهدفوجود آنان تحقق 

ژوهش، نظارت ی این پهاافتهاستناد یای داشته باشد. به رود در سند تحول بنیادین جایگاه ویژهکه انتظار می

ابعادی است که در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به بسیاری  نیترمهمو راهنمایی تعلیماتی یکی از 

ی مهم آن توجه نشده است. لذا، ضرورت توجه به بهبود فرایند تدریس و یادگیری به عنوان هاجنبهاز 

ی، سهیم کردن دیگر عوامل غیر از معلم در یادگیری دانش هدف نظارت و راهنمایی تعلیمات نیترمهم

و وظایف نظارت و راهنمایی  هانقشآموزان، تبیین رویکردهای نظارت و راهنمایی تعلیماتی، تصریح 

ی اصلی ناظران، جو و فرهنگ مدرسه و محیط آموزشی و اصول هایژگیوتعلیماتی، تعریف فرایند نظارت، 

پیشنهادهای کاربردی این پژوهش به  نیترمهمل بنیادین آموزش و پرورش از و مبانی نظارت در سند تحو

 . روندیمشمار 

شدن این مهم در  رنگکمبا توجه به اهمیت نظارت و راهنمایی تعلیماتی در آموزش و پرورش و 

یی چون تصریح جایگاه نظارت هاموضوعرود پژوهشگران بعدی روی یمعرصه آموزش و پرورش انتظار 

اهنمایی تعلیماتی برای دست اندرکاران آموزش و پرورش، نقش نظارت و راهنمایی مستمر در عملکرد و ر

مدارس و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان، تبیین حیطه و نوع عملکرد نظارت و راهنمایی تعلیماتی در نظام 

ورش تمرکز ی نظارت و راهنمایی تعلیماتی در آموزش و پرهاشاخصآموزش و پرورش نوین و تعیین 

 یند.نما
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