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كارشناس ارشد جغرافيا ،راهبر آموزشي و تربيتي استان
قزوين ،شهرستان آوج

آيندهى پيش رو
و راهبر آموزشى
طرح راهنمایــان تعلیماتی يــا به عبارت
امروزيتر ،راهبران آموزشي با وجود مزایایی
که داشــته ،هنوز آن طور که باید و شاید
موجــب بهبود کیفیت تعلیــم و تربیت و
اصالح فراینــد یاددهی-یادگیری نشــده
است .همچنین در رشد حرفهای معلمان،
آنطور که شایسته است ،مؤثر واقع نشده.
توجه به اینکــه مهمترین نقش ناظران
با ّ
تعلیماتی كمك به رشد آموزشی-حرفهای و
تخصصی معلمان است ،اما بیشترین فعالیت
آنها در حضور و غیاب کارکنان مدرســه
صورت ميگيرد .به عبارتي نقش بازرســی
آنان بر نقش هدایتی و راهنمای آموزشــی
غالب است .در سند تحول بنیادین بهطور
صریــح به روشها و برنامههــای نظارت و
راهنمایی آموزشــی پرداخته نشده است؛
ولی با استخراج چهار مؤلفه که ارتباط
با نظــارت و راهبری دارند و تحلیل
آنهــا اهمیت و جایــگاه نظارت و
راهبری آموزشــی از نظر
تحقــق و اجرای عدالت
آموزشــی برای همهی
مــردم در مناطــق
شــهری ،روســتایی،
عشایری مشـــخص
ميشــود .همچنین در
اين ســند رشــد حرفهای
معلمــان و كيفيتبخشــي
بــه محتوای آموزشــی مورد
توجه واقع شده است .با توجه
به اهمیــت موضوع نظــارت و
راهنمایی در آموزشوپرورش و
در اســناد باالدستی ،این مقوله
همیشــه مورد بحث و کنكاش

بوده اســت .در دهههای آینــده ،احتماالً
ناظران آموزشی باید افرادی چند استعدادی
باشــند .آنها بايد بتوانند بــا معلمان در
جهت ســازگار ســاختن آنها با شرایطي
كه به سرعت در حال تغییر و تحول است
فعالیت كنند .آنها بايد بتوانند نو معلمان را
هدایت کنند ،روشهاي آموزشی جديد را
بيابند .بر اساس آگاهی از رشد همهجانبهي
مدرسه ،با تشریکمساعی بهمنظور پرورش
و رشــد مســتمر حرفهای معلمان تالش
كنند .بنابراین راهبران آموزشي باید توانایی
طراحی و ارائــهی آموزشهای اثربخش را
داشته باشند.
ســازمانهای موفق در قرن آینده بهعنوان
سازمانهای یادگیری شناخته خواهند شد
که توانایی ســازگاری با شرایط شدیداً در
حال تغییر و تحول را خواهند داشــت.
بنابراین از راهبران آموزشی يا ناظران
تعلیماتی انتظار میرود که به ارزیابی

صحیح آموزشهای کالســی و برنامههای
آموزشــی بپردازند و تغییرات و تعدیالت
الزم را بهگونهای در برنامههای آموزشــي
اعمال نمایند که بتوانند پاسخگوی شرایط
در حال تغییر جامعه باشــند .راهبران بايد
به شــیوههای متفاوت فکرکنند ،خواستار
ســازندگی بيشتر باشــند و از اين رو بايد
توانايي رهبری داشته باشند .آنها بايد به
دنبــال بصیرت ،تعهد ،اخــاق و روحیهی
شجاعت باشند .هدف بيشتر مدارس انتقال
دانش و اطالعات است و نه خلق یا تولید آن.
مدارســی که در تدریس اثربخش هستند،
ممکن است در یادگیری و ياددهي اثربخش
نباشند ،درحالیکه در آینده بهجای تدریس
برتر تأکید بر یادگیری بهتر اســت .نقش
راهبران آموزشی در سازمانهای یادگیرنده
بهعنوان افــرادی تعريف ميشــود که به
ســایرین کمک مینمایند تا افكارشان را
مجدداً ســازماندهی کننــد و عمقیتر به
مســائل بنگرند .علتهاي اساســی را در
موقعیتهاي پيش آمده کشف کنند .ایجاد
و خلق فضاهای یادگیری مستلزم آن است
که مدارس به شیوهای تجدید ساختار کنند
که یادگیریها بــرای همهی دانشآموزان
رشد و توسعه یابد و بر قابلیتهای معلمان
بهگونهای تأکید شــود که همهی امکانات
جدید را مد نظر قرار دهد.
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