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 گفتارپيش 

دم و ار دولت، مـرماهيت تدريس كيفي و اثربخش و مدارس كارآمد به باور، نگرش و رفتارهاي معلمان وابسته است. امروزه انتظ
، البـا ةانگيـز با وجود معلماني باصالحيت، تمام اصالحات در نظام آموزشي، بهبود كيفيت آموزشي است. اين انتظارات، مستلزم

سـر لكـه در سرامعلمـي ب تنها در زمان ورود بـه حرفـةباشد و اين امر نهترين عنصر نظام آموزشي ميعنوان مهمآگاه و ماهر به
اي هبايـد رشـد حرفـ ،هسـتيم وپرورشآمـوزشي بهبود كيفيـت در وجوجستچنانچه در . گونه باشدمعلمي بايستي اين ةحرف
يـا تحـول  د كه هر گونـه پيشـنهادي بـراي اصـالح، تغييـر سـاختارنگويمي نظرانصاحب لمان را سرلوحة كارها قرار دهيم.مع

كه بايـد  ييبنابراين، از آنجا .كندميتأكيد  ،مورد نياز ايجاد تغييرِ ترين وسيلةعنوان اساسيبه ان،اي معلممدارس، بر رشد حرفه
ال ترين عامل در بامعلمان مهم وجو كرد ويادگيري جست -فرايند ياددهيبود كيفيت آموزشي را در آموزان و بهيادگيري دانش

 اي) معلمان از اهميت و(رشد و بالندگي مستمر حرفه آموزان هستند، پرداختن به نظارت آموزشيبردن كيفيت يادگيري دانش
 اولويت زيادي برخوردار است.

ها به از انتقال دانش و مهارت گيري يادگيرير رويكردي اساسي رخ داده است. بر اين اساس جهتاي معلمان يك تغييدر رشد حرفه
دسـت آورنـد، تغييـر يافتـه هاي ناب يادگيري به كمك همكاران بهمعلمان به روشي كه معلمان خود، دانش را از طريق ايجاد فرصت

ثقـل  ةاي معلمان صورت گرفتـه، آنـان را نقطـجهت يادگيري حرفه هايي كه دراساس اين تغيير، تالش). بر 1995، 1(ليبرمن است
و  2محوريادگيري خودشان قرار داده است. به جاي آموزش سنتي ضمن خدمت با حداقل تأثير بر فرايند يادگيري، يادگيري مدرسـه

 ةكننداي معلمان، تسـهيلشد حرفهگونه تغييرات در يادگيري و رحين خدمت در رابطه با كار روزانه معلمان مورد تأكيد است. اين
 باشد كه براي آنان سهمي فعال در مشاركت يادگيري خود و همكاران فراهم كرده است.مشاركت گستردة معلمان مي

طور سـپس بـه افتد كه معلمان وظـايف روزانـه خـود را انجـام دهنـد وگردد و هنگامي اتفاق مييادگيري با انجام دادن ميسر مي
 هـاي فـردي وآموزان در اعمال خويش بينديشند. يادگيري وقتي قدرتمند خواهد بود كـه بـا نيازيادگيري دانش هدفمند براساس

 هاي زندگي واقعي شغلي آنان پيوند داده شود.مراحل رشد معلمان و چالش
غيير در عنوان عامالن ترا به خود ايهاي حرفهي است كه معلمان به تنهايي و با همكاري ساير معلمان، مسئوليتفرايندنظارت آموزشي 

ريزي و ، برنامـهبراي تفكر الزمدهند و از اين طريق دانش، مهارت و نگرش ياددهي و يادگيري بررسي، نوسازي و گسترش مي فرايند
 دهند.طور انتقادي كسب و ارتقاء ميدر تمام مراحل زندگي تدريس بهرا آموزان و همكاران اي خوب با دانشعمل حرفه

عنوان هاي نظارتي، شـكلي از يـادگيري حـين خـدمت و مشـاركت فعـال معلمـان بـهعنوان يكي از گزينهرت باليني بهنظا
يادگيرندگان در حين انجام كار، يك فعاليت متنوع يادگيري براي معلمان است نه يك الگوي از قبل مشـخص شـده بـراي 

دار و سـؤاالت نش برخاسته از عمل معلمان از طريق كاوش نظاميا دا 3همه. در واقع، اين گزينة نظارتي، الگوي دانش عملي
عنوان اسـاس هاي اثربخشي كالس درس خود به وجود آمده است. اين رويكرد، دانش عملـي معلـم را بـهبرخاسته از نگراني

درسه ايجاد شـده داند، در اينجا عمل و رفتار معلم در پاسخ به مسائل روزانة كالس درس و مبهبود تدريس و فعاليت او مي
بـراي بهبـود و تقويـت  آيـد.دست مياست و همچنين، دانش معلم از طريق تجربه، توجه و تفكر آزاد يا كاوش در تجربه به

ها براي فكر كردن به فرصـت نيـاز دارنـد و بايـد بتواننـد عمل، معلمان بايد بتوانند در مورد اعمال خويش كاوش كنند، آن
بيات خود را روشن سازند. اين مفهوم، همكاري و مشاركت در ميان معلمان را تشـخيص داده دانش فني تركيب شده با تجر

و مستلزم اين است كه در ديدگاه دانش براي عمل تغييراتـي ايجـاد گـردد. مفهـوم دانـش تجربـي از يـادگيري معلـم، بـر 
دهـد. ش رسمي و غيررسمي را نشـان ميطور آشكار تفاوت بين دانكند و بهگرايي محيط ياددهي و يادگيري تأييد ميگروه

 باشد.در اين ديدگاه معلم يك فرد ماهر، ميانجي و يك هنرپيشه براساس دانش پاية رسمي مي

                                                      
1. Lieberman 

2. School-Based Learning 

3. knowledge-in-practice 
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ر دبـول نقـش رهبـري معلمان را بـه قفراهم و را بايد جوّ حمايتي، اعتمادآميز و احترام متقابل  ايحرفهمدير مدرسه براي رشد 
مـان هاي كالسـي معلاي بـا نيازهـا و تجربـههاي توسعة حرفهاي تشويق كند. ميان فرصتابي رشد حرفهريزي، انتقال و ارزيبرنامه

 يري جمعـي واي مشاركتي (تعـادل بـين يـادگهاي رشد حرفههاي يادگيري خودراهبري همراه با برنامهارتباط برقرار كند، فرصت
ارك ببيند، لمان را تدهاي يادگيري فعال و ساختارگرا براي معع و تجربههاي يادگيري متنويادگيري انفرادي) را ايجاد كند، فعاليت

اشـته ايـت توجـه دهاي بهبود مدرسه هماهنگي برقرار كند و در نهها براي بهبود يادگيري و تدريس در كالس با برنامهميان تالش
 العمر است.امعنوان راه درست زندگي و يادگيري ماداي مستمر و بلندمدت، بهباشد كه رشد حرفه

 مـديران اي است كه راهنمـاي عمـلطور تدوين رهنامهصورت علمي و همينمعرفي نظارت باليني بهاين كتاب  اصلي تأليف هدف
اب عنوان فرصت نبه است كه براي اجراي نظارت باليني در مدارس رشتهپايه و همهم هاي آموزشيو گروه، رهبران ، ناظرانمدارس

 اسـت. بـازار . عالوه بر اين، هدف ديگر اين كتاب، پر كردن خالء چنين كتـابي درشودمحسوب مييادگيري در حين عمل معلمان 
ز مشـاهده، ، نشست قبـل اآمادگيايجاد  شاملاي نظارت باليني تدوين شده است. اين چرخه اين كتاب براساس چرخة چندمرحله

 اي معلـم)،ريزي بـراي رشـد و بالنـدگي حرفـهمشـاهده (برنامـهاز  بعد نشست ها (تشخيص)،و تفسير دادهيل تحل ،تدريسمشاهدة 
 باشند. ي از كتاب ميهايكه هر كدام، فصل شودمي و پيگيري رشد و بالندگي معلم فرايند جامعبي شياارز

هـاي آموزشـي، نـاظران آموزشـي، گروه شوند، خواهند مدير مدرسهاين كتاب مديران مدارس و كساني كه مياصلي مخاطبان 
كـه در  ديهمچنـين افـرااي معلمان، دانشـجومعلمان و گذاران رشد حرفهريزان و سياستبرنامه كارشناسان آموزشي، معلمان،
 باشد.آموزشي در مدارس هستند، مي هاي مديريتدانشگاهي درگير برنامه ةجامع

هـا بـراي اهـالي هـاي آموزشـي، كنفرانسهاي آموزشـي، دورهدر كارگاه گارندهنتجارب براساس پيش روي شماست كه كتابي 
 تدوين شده است. ي درس كارشناسي و كارشناسي ارشدهاكالسهاي آموزشي، ، گروهوپرورشآموزش
ز بسـياري ا پـذير نبـود. در حقيقـتامكانهـاي زيـادي گروه اين كتـاب بـدون روشـنگري، نظـر كارشناسـي و حمايـت تأليف
زم اسـت از الدر اين ميان سهيم بودند.  آموزشي همچنين شور و اشتياق براي نظارتو اندركاران آموزشي در فهم و درك دست

وسـطه، اول مت ةكل دور مديرجناب دكتر عظيم محبي، ، وپرورشآموزشوزارت  معاونت متوسطهجناب مهندس علي زرافشان، 
 يژه نمايم.تشكر والسادات فاطمي ها مرضيه مسگرزاده و اشرفساعي و خدوم اداره كل دورة اول متوسطه و خانم كارشناسان

هنمودهـاي روادار كنـد و بـه تفكـر در مـورد مـديريت و رهبـري آموزشـي  را و معلمـان مديران ،در پايان اميدوارم اين كتاب
 .شته باشيمآميزي داتا سفر موفقيتنمايد ه ئرا ارا يبخشالهام

 اي عنوان يك فرايند چرخهنظارت باليني به 

گـذار ثيرأت 1يـادگيري -يـاددهي فراينـدبتواند بـر  آموزشي ناظربراي آنكه اي است. چندمرحله ظارت باليني متشكل از چرخةن
با انجـام چنـين كـاري  .بنددكار را به گاهي داشته باشد و آنيا نظارت باليني آ 2درس محور سالك نظارت از چرخةبايد  ،باشد

 .گرددفراتر از سطح فعلي عملكرد وي معلم  ايحرفه موجب پيشرفت تواندميناظر آموزشي 
كـديگر يرنـد و بـا يمعلم و ناظر آموزشي در كليه مراحل چرخة نظارت آموزشي باليني بايد در نهايت، نفـع يادگيرنـده را در نظـر بگ

 ).1379شهابي، ، ترجمه احمدي و 1999همكاري كنند (اليوا، 
) 1969( گلـدهامر ،اند. براي مثـالمستقيم يا نظارت باليني پيشنهاد كرده ةنظران مراحل مختلفي را براي روش مشاهدصاحب

) پنج مرحله به شرح زيـر را بيـان 2010( ) هشت مرحله را پيشنهاد و گليكمن و همكاران1973( كوگان ،پنج مرحله را تبيين
مرحلة سوم: تحليل و تفسير  ،4دوم: مشاهده آموزش در كالس درس ة، مرحل3ي پيش از مشاهدهوگوگفت اول: ةمرحل اند:نموده

 . 2پنجم: نقد مراحل قبلي ةو مرحل 1ي پس از مشاهده با معلموگوگفتچهارم:  ة، مرحل5وگوگفتو تعيين رويكرد مشاهده 

                                                      
1. Teaching-Learning Process 
2. Classroom-Based Supervision 
3. Preconference With Teacher  
4. Observation of classroom instruction 
5. Analyzing And Interpreting Observation And Determining Conference Approach   
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نشست قبل  ،3آمادگي ايجادشامل اين چرخه برند. نام مي ايچندمرحله ) به جاي مراحل نظارتي از چرخة1201( رونوالن و هو
ريزي بـراي رشـد و بالنـدگي برنامـه( 6مشـاهدهاز  بعـد نشست ،)تشخيص(ها و تفسير دادهتحليل  ،5تدريسمشاهدة ، 4از مشاهده

  .شودمي و پيگيري رشد و بالندگي معلم 7فرايند جامعبي شياو ارزاي معلم)، حرفه
اي نظارت آموزشي چندمرحله ةچرخ 1-2ناظر شناخته شده است. شكل  -معلم ةمستمر و تكرارشوند ةچرخنظارت آموزشي با 

داشـته  بصري خالصه كرده است امـا نـاظران بايـد توجـه صورتبه، شودميهاي بعدي توضيح داده را كه در اين فصل و فصل
تـاب كهاي فنـي بـا يـك رويكـرد اي از شايستگيعهاشاره كرده است، نظارت آموزشي خوب مجمو طور كه گارمنباشند همان

سـتعاره و انظارت آموزشي يك  است. چرخةهاي خطي گام قدم نيست، بلكه فراتر از مجموعهبههاي قدمآشپزي متشكل از رويه
نابراين تأكيد ب). 52: 1990( هاي آموزشي استاشكال پوياي پيشنهادي از مشاركت و همكاري در گروه، ...و  الگوهمچنين يك 

) الـف :گـو شـاملدر قالب يك الگو ببينند، اين ال اي راحرفهتري از ماهيت فعاليت كه ناظران آموزشي مفاهيم گسترده شودمي
 وهش در مـوردتالش براي تشكيل و تقويت روابط مبتني بر همكاري در ميان معلمان، ب) تشويق معلمان به تفكر مستمر و پژ

 . شودمي، آموزاندانشمحور براي بهبود يادگيري گيري دادهدر تصميم ها، ج) مشاركتفعاليت
هاي گروهي كوچك يا انفرادي را كه براي روشن سازي از طريق اعتمادسازي، برقراري ارتباط مثبت، و نشستآماده ،اين چرخه

دهنـد؛ قبل از مشـاهده را تشـكيل ميسازي، ناظران نشست . بعد از آمادهكندمياند، ايجاد شدن باورهاي معلمان طراحي شده
؛ نشست بعد از مشاهده را كـه كنندميرا تفسير  هادادهپردازند؛ مي ي توصيفي و غيرقضاوتي به مشاهدههادادهآوري براي جمع

پايان بـه كنند و در گيري مينتيجه هادادهو در مورد  دهندميشوند، تشكيل هاي همديگر سهيم ميدر آن معلم و ناظر در ايده
 ).2011، نقل از نوالن و هوور، 1998 ،8(گلداسبري پردازندنظارت مي ةاثربخشي چرخ ةارزشيابي منصفان

 . قرار دارد ايچندمرحله ةدر مركز اين چرخ تدريسدر مورد  ستمرم پژوهشو  تفكر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                     
1. Postconference With Teacher 
2. Critique Of Pervious Four Steps    

3. Establishing Readiness 
4. Preobservation conference 
5. The teaching observation 
6. Postobservation conference 
7. Overall evaluation of the process 
8. Goldsberry 

 

تفكر و پژوهش 
مداوم معلم در مورد 

 وفرايند ياددهي 
 يادگيري

نشست قبل
از مشاهده
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 چرخة نظارت باليني 1-2شكل

 ي ارتباطيهامهارت .1-3 جدول

 سازيتفكر و شفاف عاليم غيركالمي گوش كردن

 »... زيرا ؛شما عصباني هستيد« لبخند و تأئيد با حركت سر »آهان«

.. آغوش باز »بسيار خوب«  »... زيرا؛  ... كنيدحس مي« زبان بدن، مثالً

 »كنم.دارم به شما گوش مي«
  -فاصلة مناسب از گوينده

 نه خيلي دور نه خيلي نزديك
 »آييد.به نظر خيلي پريشان مي«

 »... پس، ممكن است بخواهيد« تماس چشمي »عنوان مثالبه«

 پرتيري از حواسعامحيط  »و«
 دانم مشكل از نظر شما مي«

 »... است كه ينا

 و خم شدن به جلوصورت گوينده نگاه به »اوم«
 مطمئن نيستم «

 كنم منظورتان اما فكر مي
 »... اين است كه

 »فهميدم«
 عنوان از ميز به ،مثال رايفضايي بدون مانع، ب

 يك سد استفاده نشود.
 »... گوييدكنم داريد ميفكر مي«

   »اطالعات مهمي به من داديد«

   »واقعاً؟«

   »بعد؟«

   »بنابراين؟«

   »پس؟«

   »بيشتر توضيح بده«

   »ادامه بده.«

   »متوجه هستم.«

   »درسته.«

 57: 2005گالنز و ساليوان منبع: 

هاي معلم را دريافت كنند، بـدون باز را مد نظر قرار دهند و سپس بادقت پاسخناظران بايد فعاالنه گوش بدهند و سؤاالت پاسخ
از:  انـدعبارتچهار بخش گـوش دادن فعـال كـه توصـيه شـده اسـت هاي خود را دخالت دهند. ها و استنباطفرضاينكه پيش

 . 4سازيو خالصه 3، بررسي احساسات2، كاوش1دهيساخت
گيـرد. همچنـين ها، نيازها و فرايندهاي ذهنـي معلـم مـورد اسـتفاده قـرار ميدهي براي آشكار كردن نگرانيبخش ساخت

 قسمت نشست به قسمت ديگر هم استفاده شود: ند براي انتقال از يكتوامي

                                                      
1. Structuring 
2. Probing 
3. Feeling Checks 
4. Summarizing 
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ي درس و توانيـد كمـي در مـورد محتـواخواهم آن را مشاهده كنم، آغاز كنـيم. مياجازه دهيد با مرور درسي كه مي 
 صحبت كنيد؟  آموزاندانشاهداف يادگيري 

راحل متوانيد من را با م دهند، ميخواهيد تا بدانند و بتوانند انجامي آموزاندانشام چه چيزي از حاال كه متوجه شده 
 كنيد؟درس آشنا كنيد؟ چگونه درس دادن را آغاز مي

هـاي شـما در مـورد مراحـل درس دادن بـه دليـل پيچيـدگي موضـوعاتي كـه بـه در مورد درس و همچنين نگراني 
 اطالعـاتكنيـد، صـحبت كـرديم. بياييـد در مـورد اينكـه كـدام روش بـراي گـردآوري خود معرفي مي آموزاندانش
 ، تصميم بگيريم. ندمفيدتر

اظر بـه . در كـاوش نـكنـدميپـذيري اسـتفاده سازي يـا توجيهاز بخش كاوش براي گرفتن اطالعات بيشتر از معلم شفاف ناظر
 اطالعات بيشتري نياز دارد: 

ا بيد درس شما نه باتوانيد توضيح دهيد كه چگوايد، ميبيان داشته آموزاندانشحاال كه اهداف خود را براي يادگيري  
 د؟ د تدريس كنيايد و به دنبال آن چه چيزي را بايچه چيزهايي را قبالً آموزش داده درسي مطابقت كند؟ ريزيبرنامه

اد تـا بـه درسد فعاليتي انگيزشي براي شروع كردن درس الزم است. چقدر اين امر به شـما اجـازه خواهـد به نظر مي 
 د؟يبزنتلنگري  آموزاندانشدانش قبلي 

كنـد. چنـين عبـاراتي فرصـت ، تصـديق و تأييـد مي1ناظر در بررسـي احساسـات، عواطـف معلـم را از طريـق بـازگويي 
 ها و احساسات معلم نشان دهد. كند تا حمايت، احترام و همدردي خود را با نگرانياي را براي ناظر فراهم ميالعادهفوق

آمـوزي كنيـد وقتـي دانشرسـيد. فكـر مياميـد بـه نظـر ميبه دليل تجربيات گذشته در تدريس ايـن درس، نا 
هايي كـه هها بـراي نمونـتواند از آن ويژگيهاي ساده را از هم تميز دهد، چگونه ميهاي ماشينتواند ويژگينمي

 ايد، استفاده كند؟ در كالس صحبت نكرده
 ه است؟ ار شما نبودرسيد. آيا اين الگوها مورد انتظزده به نظر ميبه خاطر الگوهايي كه در اطالعات آمده است بسيار شگفت 

ت، درستي متوجه شده اسهاي معلم را بهسازي براي تأييد درك متقابل و بيان اين مطلب كه ناظر ايدهدر نهايت، بخش خالصه
 رود. به كار مي

سـخ خواهيـد كـه پاهـا تأكيـد داريـد. اول از مـن ميدادهآوري شما به دو موضـوع كليـدي بـراي جمـعام كه شنيده 
 بتوانيـد در وتحليل كنيـد و همچنـينها را تجزيـهبه سؤاالت شما را ثبت كنم تا شما بتوانيد ذهنيت آن آموزاندانش

هايي از تكـاليف درسـي خواهيـد نمونـهمي باشد تحقيق كنيد. دوم اينكـه از مـنميها مورد دليلي كه باعث ابهام آن
 شوند. هاي بيشتري پيدا كنيد در مورد اينكه چرا متوجه مفهوم درس نميرا مرور كنم تا نشانه آموزاندانش

هاي كـه نمونـه آموزان را ثبت كنم، ماداميبنابراين در ساعت دو بعدازظهر فردا آنجا خواهم بود تا سؤاالت دانش 
 كنيد. ها را از موضوعات بررسي ميدهيد درك آنواقعي را ارائه مي

 هان، كه به آد داشتندنبال خواهبهرا باري زيان نتايجكه هم براي شنونده و هم براي گوينده  وجود دارند هااز رفتار ايمجموعه
 وكنند ميرا قطع  گووگفت ،سازندنااميد ميمنظور خود  ريحصاز بيان  افراد را هاالعملگونه عكساين گويند.مي موانع ارتباطي

هاي گوينـده را هديـدگا ،كـه شـنونده شـوندمياز اين گوينده را در حالت دفاعي قرار داده و مانع  ،بخشنداغلب آن را پايان مي
 به جـدول( ها اجتناب شودكل بايد از آندرو  شوندميهاي پرخطر معرفي كننده و پاسختباه عنوانبهبشنود. اين موانع ارتباطي 

  مراجعه كنيد). 3-2
 به نكات زير توجه كنيد: و برقراري ارتباط اثربخش براي برطرف كردن موانع ارتباطي

، كسـب منـافع و ...) بـا يكـديگر رقابـت و ناظر (براي جلب نظر مديرمعلمان . وقتي همكاري را پرورش دهيد نه رقابت را 
هـاي قيت خودشان در درجة اول اهميـت قـرار دارد. موقعيتفزيرا پيشبرد مو ؛دهندبه يكديگر گوش نميديگر كنند، مي

د، نـوجود دارنيز  مشتركيتوانيد اهداف متقابل را توسعه دهيد و اهداف وقتي مي دهند.اعتمادي را پرورش ميبي ،رقابتي

                                                      
1. Paraphrasing 
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آلـين، كننـد. يت مينسـبت بـه يكـديگر احسـاس مسـئول ،شود. همكاري به اين معني كه اعضـاروح همكاري ايجاد مي
  كردند:اظهار  1موران و پرز -تسكانن

ابع، باز، تبـادل منـ پرورش ارتباطاتبه  ،كه به همكاري ديگر اعضاء نياز دارند، اين آگاهي شوندميسازماني متوجه  افراد وقتي
 ).811 :2004( گرددمنجر مي ،وري استافزايش بهرهآن انداز مشترك و نفوذ متقابل كه نتيجة چشم ايجاد

 ميـان نـدتوانمي ي دارنـد،انگيزبربحـثنسـبتاً ها و مقاالتي كـه طبيعـت كتاب. تدارك ببينيديك اتاق مطالعة مشترك  
 نيـد.كهاي كالسي اسـتفاده . از اين آثار براي بحث و تبادل نظر در كنفرانسه شوندو كاركنان به اشتراك گذاشت معلمان

هاي راتژيهاي مختلف و تنظـيم اسـتتشويق ديدگاه وگوها،ها و گفتكنندة بحث، تسهيليا ناظر عنوان مديرنقش شما به
 . استحل مسئله 

آسـاني به گرفتيـد، يوقتي در ارتباط با هر موضـوع آموزشـي تصـميم. دياد بگيريد كه به اشتباهات خود اعتراف كني 
گـران بپذيريـد و بدانيـد كـه ممكـن اسـت دي ،شده باشيدمرتكب گيري در اين تصميمرا كه ممكن است  اشتباهاتي

 .تري براي حل مسائل مدرسه داشته باشندهاي مناسبحلراه
انداز خود را با را تشكيل داده و چشم ايهشما جلس اگرچه ممكن است. شنوندة دقيقي باشيدكه  مجبور كنيدخود را  

هـا هاي آناز صـحبت شـتاقانه گـوش كنيـد.كنندگان به اشتراك گذاشته باشيد اما به نظـرات ديگـران نيـز مشركت
ها را ند) و نظرات آسرتان را تكان دهي (مثالً يادداشت برداريد، براي نشان دادن توجه خود از زبان بدن استفاده كنيد

 تفسير كنيد.
با تسهيل ا رتشويق كنيد و اين كار  رهبر دموكراتيك . ديگران را به داشتنحمايت كنيد مشترك اداري هاياز فرصت 

هـاي تيم مثـل( هاي مختلف مدرسـهزمينهدر هاي دموكراتيك فرايندمعلمان و توسعة ساختار و  سازينمنداتو فرايند
 .انجام دهيد محور در اصالح برنامة درسي)رهبري مدرسه

تواننـد بـا نمي افـرادهستيد. بسـياري از  يحساسافراد . شما كنيد عملگير يك ضربه عنوانبه ،در بوروكراسي مدرسه 
ز ا شـفقت،ي بـدون ، نااميد و گاهي با رفتارافراد .رو شوندبهرو ،ناميممي وپرورشآموزشكه ما آن را  ،هيوالي فوالدي

 اتحساسـچنين ا تسكينتوانيد در جهت . شما ميشوندميدور  يبا تجربة ناخوشايند ،هيئت مديرة منطقه يامدرسه 
 . شودميبراي شما آسان  مراقبتبا بزرگي، احترام و توأم  معلمانرفتار كردن با  منفي عمل كنيد.

برخـوردار توانايي تأثيرگذاري و توانمندسـازي ديگـران اعماق وجودتان از  شما در .ها را در ديگران ايجاد كنيدبهترين 
خودمختـاري  اعطـايگيري، در تصـميم افـراد، سـهيم كـردن بـاال، داشتن انتظـارات تشويقشما از قدرت  باشيد.مي

يد. با اين شيوة رهبري، شما به توانمندسازي ديگران قـادر هست مستقيم آگاهغير صورتبهاز دور و  رهبريو  ايحرفه
 .)2000، 2(بالس و كربي خواهيد بود

 موانع ارتباطي .2-3ل دوج
 هامثال نوع مانع

 قضاوت -1 قضاوت -1

 »شما تنبليد؛ طرح درستان ضعيف است.«  انتقاد 
 ».تجربه هستيدشما بي«  لقب دادن و برچسب زدن 
 -هاي تشخيصيداشتن انگيزه 

 »خواهيد.يمدانم چه مي«، »نسبت به او خشمگين بوديد.«  تحليلي به جاي گوش كردن

 »العاده هستيد!شما فوق«  چاپلوسي 
 هاحلراه -2 هاحلراه -2

 »... ناگزيريد شما«، »... شما مجبوريد«  دستور دادن 
 »شما بهتريد يا ديگري« ،»اگر اين كار را نكنيد...«  تهديد كردن 

                                                      
1 .Uline, Tschannen- Moran & Perez 
2. Blasé and Kirby 
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 هامثال نوع مانع
 »... اين وظيفة شماست؛ شما بايد«  پند و موعظة اخالقي دادن 
 »كي؟« ،»چگونه؟« ،»چه قدر؟« ،»چرا؟«  موردسؤال يا كنجكاوي بي 

 برايتان بهتر است كه«، »... كاري كه بايد انجام دهم اين است كه«  نظر دادن 
...« 

 آيا متوجه شدي«، »... كني اين است كهدليل اينكه اشتباه مي«  سخنراني كردن 
 »...؟

 هاي ديگرانجلوگيري از نگراني -3 هاي ديگرانجلوگيري از نگراني -3

 »دانيد چه اتفاقي افتاده است؟مي« »ضمنًا..«  منحرف كردن 

 ».شانسيدشما خوش«، »... اوضاع خيلي بد نيست«  اطمينان دادن 
 ».حس بهتري خواهيد داشت«

 »... گردمبرمي«، »... توانم صحبت كنماالن نمي«، »... خيلي گرفتارم«  عقب كشيدن 
 »واقعاً برايتان متأسفم.«  سرزنش كردن 

 )58: 2005گالنز (و ساليوان منبع:

 معلمباور نظام 
معلـم در  ةفلسفكه  نجاييآاز باشد. ميتلويحي)  صورتبه(اغلب  معلم 1باورنظام شناخت  ،مادگيآروش سودمند ديگر در ايجاد 

 باورها، اثر مشخص شدندر صورت آموزشي  نظارتفرايند ، ثير زيادي داردأو يادگيري بر رفتارهاي كالس او تفرايند ياددهي  مورد
 .بسياري خواهد داشت

 انتخاب معلم در رفتارهاي نظارتي ميزان حق 

ز ابعـد  ةر جلسرا د مسائلترين تصميماتي كه ناظر بايد بگيرد اين است كه چه كسي طور كه قبالً گفته شد، يكي از مهمهمان
 گيريتصـميمهاي آموزشـي ها و مذاكرات، ناظر يا معلم براي بهبود فعاليتمشاهده مطرح نمايد در هر رويكرد در پايان نشست

 . دهدمينهايي را انجام 
. در كنـدمي هاي شخصي خود تسهيلتفكر معلم را براي طراحي برنامه فرايندفردي غيردستوري، ناظر آموزشي در رويكرد بين

تصـميم  مبـا هـكـاري ممكـن را بررسـي و  فراينـدهمكاري، ناظر و معلم با همـديگر، اطالعـات و  فردي مبتني بررويكرد بين
را  گيريمتصـمي فرايندهاي ممكن، حلدستوري، ناظر آموزشي با مطرح كردن راه ةدهندفردي آگاهييكرد بينگيرند. در رومي

ي، نـاظر بـه . در رويكرد كنترل دستوركندميهاي پيشنهادي ناظر يكي را انتخاب حله، سپس معلم از ميان راكندميمتمركز 
طور كه جـدول . هماندهدميگويد چه بايد بكند. بدين ترتيب استفاده از هر رويكرد، حق انتخاب متفاوتي را به معلم معلم مي

وري معلـم فردي غيردستوري بيشترين حق انتخاب را معلـم دارد و در رويكـرد دسـترويكرد بيندر ، دهدمينشان  1-6ة شمار
دسـتوري  ةدهنـدفردي آگاهيصالً حق انتخاب ندارد. در رويكرد مبتني بر همكاري حق انتخاب دوجانبه است. در رويكرد بينا

 انتخاب معلم محدود است.

 . رويكردهاي نظارتي، پيامدها و ميزان حق انتخاب معلمان1-6جدول 

 حق انتخاب پيامد رويکرد
 .انتخاب را داردمعلم بيشترين حق  طرح معلم غيردستوري

 .هم ناظر و هم معلم حق انتخاب دارند طرح ازسوي ناظر و معلم همكاري مبتني بر
 .معلم از حق انتخاب كمي برخوردار است طرح پيشنهادي مدير/ ناظر دستوري ةدهندآگاهي

 .معلم حق انتخاب ندارد مدير/ ناظر ةطرح محول شد كنترل دستوري

 44: 2002منبع: گليكمن، 

                                                      
1. Belief system 
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 رويكردهاي نظارتي   
 رويكرد غيردستوري 

 طوربـهكـار خـود  ةشـوند كـه بـراي هـدايت و ادارنظارت آموزشي باليني، گاه ناظران آموزشي با معلماني مواجه مي فراينددر 
كنـد و آنـان بـا ايـن معلمـان فـرق مي ايحرفهچگونگي برخورد و رفتار  ،ي الزم را دارند؛ بنابراينهامهارتها و مستقل توانايي

 .)1393(نيكنامي،  ناچار بايد از شيوه يا رفتار نظارتي متفاوتي استفاده كنندبه

 از سه سؤال زير استفاده كند: تواندميترين رفتار و الگوي رفتاري ناظر براي تعيين برجسته
تعـداد  آمـوزي،دانش پاسخ اشتباهبعد از تمسخر آموزگار به  مثال،براي ( دهندميرا نشان  آموزاندانشتأثير قوي بر  هادادهآيا  .1

 اند)؟دهي كاهش يافتهداوطلب براي پاسخ آموزاندانش
در كالس پياده شده است؟ (مثالً نزديـك بـودن  دهدميرا نشان  آموزدانشآيا تئوري يادگيري كه احتمال تأثير رفتار معلم بر  .2

 سر كالس شده است)؟ آموزدانشقدم زدن وي در كالس باعث فعاليت كمتر يا كمتر  آموزدانشمعلم با  ةفاصل
محـور باشـد. در ايـن آموزدانشمعلم انگليسي معتقد اسـت كـالس  ،مثال برايآيا رفتار معلم متأثر از باورهاي او بوده است؟ ( .3

 ةآمـده از مشـاهد دسـتبهاطالعـات  كردند اما آيامي وگوگفتخوانند بحث و راجع به متن ادبياتي كه مي آموزاندانشكالس 
 بوده است)؟ آموزاندانش وگويگفتكالس، نكات گفته شده توسط معلم مؤثرتر از بحث و 

 آموزان معطوف كند. هاي منتج از يادگيري دانشناظر مسئوليت دارد تا توجه خود را به داده
يـك معلـم  كند. ناظر در نظارت كالسِزيادي خود را سردرگم هاي خواهد با انتخابروش گزينش مهم است؛ زيرا هيچ ناظري نمي

كند. در اين روش هوشمندانه ناظر متوجه اين مسئله هست كه نبايـد اي از ده هزار الگو يكي را انتخاب ميتجربه يا معلم حاشيهبي
 ه را با هم مقايسه كرده است.گانرويكردهاي سه 6-6 ةجدول شمارمعلم از نظر روحي، رواني و احساسي تحت فشار قرار دهد. 

 توصيه: 
 فروردين مراجعه كنيد و كتاب را به طور كامل مطالعه كنيد. 15براي يادگيري بهتر به فيلم هاي بارگذاري شده در 
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