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  فصل اول

  مقدمه

  
هم اكنون آموزش و پرورش همگاني در همه مراحـل آن و آمـوزش هـاي تخصصـي و كـاربردي      

كاركنان و كارمندان بخش هاي عمومي و خصوصي به عنوان يكـي از بزرگتـرين صـنعت هـاي      براي
هر كشوري در جهان ساالنه بخش بزرگي از درآمدهاي ملي خـود را بـراي   . جهان شناخته شده است 

گسترش و بهبود كارهاي آموزشي و پرورشي به كار مي بنـدد و همـواره بـراي افـزايش ايـن سـرمايه       
از سال هاي پيش از جنگ جهاني دوم دانشمندان شكوفايي اقتصادي و عمران . ي كند گذاري تالش م

ملي به اين باور گرويده اند كه سرمايه گذاري در امـر امـوزش و پـرورش مـي توانـد ماننـد سـرمايه        
گذاري در ديگر عوامل رشد وتوسعه  سـود آور كارسـاز باشـد ، زيـرا فـراهم آوردن نيـروي انسـاني        

صص و پرورش مردم با فرهنگ و آگاه سبب مي شود تا اندازه بهره وري و بهره گيـري  كاردان و متخ
به همين دليـل اسـت كـه همـه كشـورهاي      . از هر گونه سرمايه گذاري مادي را فزوني فراوان بخشد 

جهان بر آنند كه آموزش و پرورش همگاني و اجباري را پرورش داده و مـردم را از نعمـت مجموعـه    
ي عمومي و همگاني  كه براي بهتر زيستن آنان ضـروري اسـت بـه گونـه اي گسـترده      اي از دانش ها

در برخي از كشورهاي صنعتي و پيشرفته نه تنها آموزش دبيرستاني به مرز همگـاني  . برخوردار سازند
و اجباري رسيده است كه گروه بيشماري از نوجوانان در سنين آموزش دانشـگاهي بـر پايـه نيازهـاي     

  .نايي هاي فردي هر سال به موسسات آموزش عالي راه مي يابند جامعه و توا
در كشور ماهم اكنون شماري نزديك به بيست ميليون دانش آموز در آموزشگاه هاي گوناگون بـه   

فـراهم  . تحصيل سرگرمند و اين شمار با آهنگي  پر شتاب براي سال هاي آينده فزوني خواهد گرفت 
شايسته و سزاوار براي ايـن گـروه از كودكـان و نوجوانـان كشـور      آوردن امكانات آموزش و پرورش 

كـارگرداني و اداره آموزشـگاه هـا و دفـاتر و اداره هـاي      . كاري بس دشوار و در خور سـتايش اسـت  
آموزش و پرورش در سراسر كشور هنري بسيار پيچيده و در همان حال حسـاس و پراهميـت اسـت    

و رئيسان اين مو سسه ها و به دست صدها هـزار آموزگـار و    ،زيرا اين آموزشگاه ها، زير نظر مديران
دبير است كه ميليون ها انسان و ميلياردها سرمايه و درآمد ملي براي پرورش و آمـاده سـازي زنـان و    

نيازبه نظارت و راهنمايي آموزشـي در همـه   .مردان كاردان و كارآمد آينده كشور به كارگرفته مي شود 
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ايـن نيـاز، بـه ويـژه زمـاني كـه       .ليتهاي تدريس ويادگيري اجتناب ناپذير استزمينه هاي مربوط به فعا
آموزش وپرورش دستخوش تغييرات وتحوالت بنيادي مي گردد بيش از هر زمان ديگر احسـاس مـي   
شود، زيرا نظارت، راهنمايي و ارزشيابي همواره در اجراي موثر وموفق برنامـه هـاي آموزشـي نقشـي     

  . اساسي داشته و دارد
شنا كردن خواننـدگان بـا مجموعـه اي از دانـش و معرفـت در      آهدف اصلي از تدوين اين جزوه   

انتظـار مــي رود كـه بـا اســتفاده از مطالـب ايـن جــزوه      . مـورد نظـارت و راهنمـايي آموزشــي اسـت    
مديران،معاوين و سرگروه هاي آموزشي ودرسي بتواننـد تـا حـدودي دانـش و بيـنش الزم را دربـاره       

مايي اموزشي كسب كنند ومديران مدارس و راهنمايان اموزشي نگرش جديدي نسـبت  نظارت و راهن
به اهميـت و ضـرورت نظـارت و راهنمـايي آموزشـي در آمـوزش وپـرورش وهمچنـين رهنمودهـا،          
راهبردها، و كاربردهاي آن در مدارس پيدا كنند و بدين وسيله بر فراينـد و نتـايج آمـوزش وپـرورش     

  .نددانش آموزان تأثير بگذار
  

  نظارت و ضرورت آن
  
نظارت در لغت به معناي زيركي و فراست است و راهنمايي به معناي نشان دادن راه بـه كسـي و    

  1.رهبري و هدايت آمده است
نياز به نظارت و راهنمايي آموزشي در همه زمينه ها مخصوصا در فعاليت هاي مربوط به تـدريس  

ويژه زماني كه آموزش و پـرورش دسـتخوش تغييـرات و     اين نياز به. و يادگيري اجتناب ناپذير است
تحوالت بنيادي مي گردد بيش از هر زمان ديگر احساس مي شود، زيرا نظارت، راهنمايي و ارزشـيابي  

  . همواره دراجراي موثر و موفق برنامه هاي آموزشي نقشي اساسي داشته و دارد
زشي به سبك جديد، جزء وظـايف مهـم   نظارت و راهنمايي آموزشي از زمان پيدايي نظام هاي آمو

نظارت و راهنمايي آموزشي جزء الينفك نقش هاي سازماني محسوب مي . مديران مدارس بوده است
در نظام هاي آموزشي اغلب كشورها هدف از قرار دادن نقش نظارت و راهنمـايي آموزشـي بـه    . شود

  .دانش آموزان استطور رسمي، حل و فصل مسائل و مشكالت آموزشي معلمان ودر نتيجه 
طرح انديشه ها،نظريه ها و روشهاي جديد از طرف صاحبنظران و متخصصان تعلـيم و تربيـت بـا    
هدف ارتقاي كيفيت عملكرد معلمان، كاهش افت آموزشي، جلوگيري از اتالف وقت و از دست دادن 
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ا بـر  فرصت ها، و ارتقا و حفظ نتـايج مطلـوب آموزشـي، ضـرورت نظـارت و راهنمـايي آموزشـي ر       
اگـر چـه امـروز مسـئوالن و     . مسئوالن و مديران آموزش و پرورش بيش از پيش آشكار ساخته اسـت 

كارشناسان اموزش وپرورش نسبت به كارگيري نظارت و راهنمايي اموزشـي نگـرش مثبتـي دارند،بـه     
علت محدوديت هاي فراوان در ابعاد اقتصادي، ساختاري، و نيروي انساني متخصص، تـاكنون برنامـه   

  .ريزي مشخص يا اقدام عملي مؤثري در اين مورد صورت نگرفته است
بااين حال، در پي توسعه روزافزون نظام آموزشي در كشور مـا، تغييـرات بنيـادي در برنامـه هـاي      
مدارس و سعي در حفظ و تداوم كيفيت آموزشي و كنترل عملكرد مدارس اهميت و ضـرورت نقـش   

  1.گر به طور جدي و هشدار دهنده اي مطرح شده استنظارت و راهنمايي آموزشي يك بار دي
 
  

  مقاومت معلمان به نظارت
  
بيشتر معلمان از اين كه بر آنان نظارت كنند چندان دل خوشي ندارند و اين در حـالي اسـت كـه      

معلمان همواره بـه صـورت   . نظارت بر آنان بخشي از آموزش و كار حرفه اي آنان محسوب مي شود 
  .ت عكس العمل نشان مي دهند و آن را مفيد تلقي نمي كنند تدافعي به نظار

بعضي از معلمان از نظارت بهره هاي فراواني مي گيرنـد و بعضـي   . اين تعميم فاقد استثنا نيست   
با اين وجـود  . از ناظران مستعد و شايسته ،در كار معلمان از مقبوليت و اثربخشي خاصي برخوردارند 

نفر معلم متوجه  2500كيمبل وايلز در يك بررسي درباره . مذكور مي شونداكثرمعلمان مشمول تعميم 
ناظر خود را به عنوان منبعي از نظـرات جديـد   ) درصد  5/1(شد كه فقط رقم بسيار اندكي از معلمان 

  . تصور مي كنند 
او براساس ايـن بررسـي هـا    . موريس گوگان چندين بررسي درباره نظارت بر معلم انجام مي دهد 

براساس روانشناختي نظارت تقريبا به طرز غير قابل اجتنابي به عنوان يـك خطـر و   ": يجه مي گيرد نت
تهديدي جدي براي معلم جلوه مي كند و شايد وضعيت حرفه اي او را به خطر انداخته و بـه اعتمـاد   

   ".او لطمه مي زند
را قـوت مـي بخشـد    وجود چنين برخورد مشخص و خصومت آميز معلم با امر نظارت اين فكر   

برخـوردي خـوش بينانـه تـر بيـان مـي دارد كـه معلمـان         . كه مدارس به كلي از آن صرف نظر كننـد  
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خصومتي با خود نظارت ندارند ليكن ناسازگاري آنان با سبك نظارتي آنان با سبك  نظارتي است كـه  
ست هاي آنـان بهتـر   مالحظه مي كنند شايد معلمان با آن سبك نظارتي كه بتوانند به مالحظات و خوا

  .نظارت باليني معلم محور اصوال برچنين پيش فرضي استوار است . پاسخ دهد بيشتر سازگار باشند
  
قبل از توصيف نظارت معلم محور الزم است چند نمونه از عمليات نظارتي راكه معلمـان بـه آن     

ناظر كه معموال مدير  در نظارت متداول ضمن خدمت ،. ها واكنش منفي نشان مي دهند بررسي كنيم 
  . مدرسه است فرايند نظارتي را به منظور ارزشيابي عملكرد معلم انجام مي دهد 

دستور ارزشيابي ممكن است توسط قانون، هيات آموزشي در محل و يا وزارت آموزش و پرورش 
مـي آيـد   مسئله اول هنگامي به وجود : اين حالت در آغاز دو مساله را به وجود مي آورد. صادر شود 

  .كه نظارت با ارزشيابي همسان تصور شود
معلمان معموال وقتي كه احساس كنند كـه مـورد ارزشـيابي واقـع مـي شـوند و بـه خصـوص در          

هنگامي كه ارزشيابي هاي منفي امنيت شغلي آنان را به مخاطره مي اندازد مضطرب مي شوند در ايـن  
مسـاله دوم ايـن   . ش منفي نشـان دهنـد   صورت جاي تعجب نيست كه معلمان نسبت به نظارت واكن

  .است كه نظارت به لحاظ نياز ناظر به وجود آيد نه نيازي كه توسط معلم احساس شود 
به علت اين كه نظارت در معناي سنتي خود ناخوشايند به نظر مي رسد بنابراين به نظر مي رسد   

ايـن تعامـل در حـداقل خـود صـورت      بهتر است از تعامل متقابل مابين معلم و ناظر احتراز شود و يا 
  .گيرد
متاسفانه اين عمل مشكل را پيچيده تر مي كند ناظر ممكن اسـت بـدون اطـالع قبلـي در كـالس        

معلم حضور يابد تا شاهد جرياناتي باشد كه اتفاق مي افتد معلم اطالعي ندارد كه ناظر چه چيـزي را  
اكيزگي كالس است ؟ يا به عالقه ظـاهري دانـش   آيا ناظر عالقه مند به پ. مشاهده و ارزشيابي مي كند

يا به هدف ها  و شيوه تدريس و يا شـايد بـه ميـزان كنتـرل كـالس      . آموزان به كارشناسان توجه دارد
  .عالقه مند است 

از طرف ديگر ممكن است ناظر برنامه خاصي جهت اينكه چه چيزي را مشاهده يـا ارزيـابي كنـد     
د كه اطالعات حاصل از مشاهده كالس ممكن است غير منظم بسـيار  نتيجه اين مي شو. نداشته باشد 

  . ذهني و نامفهوم جلوه كند 
به طور نمونـه نـاظر تقـويمي را    . ممكن است ادامه مشاهدات كالسي منجر به بهبود شرايط نشود 

ممكن اسـت معلـم فرصـتي جهـت     . تكميل مي كند و گزارشي از ارزشيابي عملكرد معلم مي نويسد 
با ناظر در رابطه با دانسته هاي مشاهده شده و معيارهـاي ارزيـابي بـه كاررفتـه در گـزارش را      مذاكره 
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نداشته باشد ولو اينكه ممكن باشد اين گزارش در تصميم گيـري هـاي مهـم دربـاره ارتقـاي معلـم و       
  1.تامين شغلي او مورد استفاده قرارمي گيرد

مورد نظارت مربوط به برداشت ها و شـيوه   به طور كلي از آنجا كه بيشتر مشكالت مطرح شده در
هاي نادرست اجراي آن است، لذا مي توان با شناخت بهتر از اهداف نظارت باليني و در پيش گـرفتن  

  .مجموعه اي از فعاليت هاي نظام مند و برخي مالحظات از آسيب هاي آن كاست
  
  

  اهداف نظارت باليني
  
ي وكيفيت تداوم آن در تحقق هـدف هـاي آموزشـي    وجود برنامه هاي نظارت و راهنمايي آموزش 

با اجراي طرح نظارت باليني آموزشي بـه منظـور اصـالح وضـع آموزشـي      . نقش تعيين كننده اي دارد
تحت عنوان رهبران آموزشي با معلمان و به كمك آنان كار و فعاليت مي كننـد و از طريـق همكـاري    

اگر چه برنامـه  . فع مسائل و مشكالت آنان دارندحرفه اي سعي در ارتقاي كيفيت عملكرد معلمان و ر
هاي نظارت و راهنمايي آموزشي و عناوين راهنمايان آموزشي در نظام هاي آموزشي مختلف متفاوت 

  .است، وظايف آنان كم و بيش مشابه است
  
راهنمايان آموزشي در نظامهاي آموزشي كشورهاي مختلف جهان در موقعيت هـاي گونـاگون و     

لف با عناويني از قبيل معلم راهنما، معلم سرپرست، معلم مشـاور، اسـتاد، معـاون آموزشـي     ادوار مخت
منطقه، ناظر يا سرپرست آموزشي، بازرس، بازرس آموزشي، رئيس آموزش وپرورش منطقه، هماهنگ 
كننده برنامه هاي آموزشي، مدير گـروه آموزشـي، مشـاور تخصصـي، برنامـه ريـز امـور آموزشـي، و         

اما وظيفه اصلي آنان با هر عنواني كه ناميده شوند و در هر پسـتي و  . زشي ناميده شده اندراهنماي آمو
  مقامي كه خدمت كنند 

برقراري ارتباط و كار و همكاري حرفه اي با معلمان و كمك به آنان است تا رشد و پرورش بهتـر  
اي نظـارت و راهنمـايي   معلمان به معناي رشد و پرورش بهتر دانش آموزان و نيز موفقيت  برنامـه هـ  

                                                
  .23و  21اچسون و گال، نظارت و راهنمايي تعليماتي، ص. 1
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آموزشي است كه رضايت و حمايت عمومي از مدارس را در پي دارد هدفي كـه نظـارت و راهنمـايي    
  1.آموزشي در نظام هاي آموزشي درصدد نيل به آن است

  
  :به طور كلي مي توان اهداف نظارت باليني را در موارد زير خالصه كرد

   احياي نقش نظارتي مديران و معاونين آموزشي -1
  كمك به معلم جهت دريافت بازخورد از تدريس خود از طرف شخص ديگر -2
 كمك به معلم جهت بهبود فرآيند آموزشي وپيشرفت تحصيلي دانش آموزان -3
  كمك به معلم در ايجاد نگرش مثبت رشد مداوم حرفه اي خود -4
  يادگيري-تشخيص وحل مسائل در فرآيند ياددهي -6
  2ارتقاي مهارت هاي تدريس -7
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .6و  5، نظارت و راهنمايي آموزشي، ص نيكنامي. 1
  .با اندكي تغيير -29و  28اچسون و گال، نظارت و راهنمايي تعليماتي، ص. 2
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  صل دومف

  هاي نظام جامع نظارت و ارزشيابي معلم مؤلفه
  

كند تـا درك روشـني از خصوصـيات يـك نظـام باكيفيـت نظـارت و         به شما كمك مي مبحثاين 

هـا در   جهت ايجاد چنين درك و شناختي به دست آوردن برخـي ايـده  . ارزشيابي معلم به دست آوريد

اولـين  . باشـد  ارزشيابي معلم حـائز اهميـت مـي    مورد تاريخچه نظارت آموزشي و ارتباط نزديك آن با

تالش ما ابداً اين نيست كه تاريخچـه كـاملي از   . مروري بر همين تاريخچه دارد مبحثقسمت از اين 

كنيم كه اختالف نظرها و ابهامات رايـج   نظارت و ارزشيابي معلم را در اينجا ارائه دهيم، ولي تالش مي

  .ا ارزشيابي را از نظر تاريخي مورد توجه قرار دهيمدر خصوص نظارت آموزشي و رابطه آن ب

سازي نظـارت آموزشـي و ارزشـيابي بـه      بحثي را در خصوص مفهوم مطلب،دومين قسمت از اين 

قسـمت پايـاني بـر معيارهـاي     . سـازد  عنوان كاركردهاي مستقل، مكمل و ضروري مدارس، مطرح مي

هر نوع نظام نظارت و ارزشيابي معلم از ابي كيفيت ها جهت ارزشي توان از آن اي تأكيد دارد كه مي ويژه

هـاي   اين معيارها از آثار و كتاب. باشيد، بهره جست اكنون در آن مشغول به كار مي جمله نظامي كه هم

ها به صورت تجربـي نيـز در چنـدين منطقـه      اند، اما آن محققان و دانشمندان اين حوزه استخراج شده

  .اند آموزشي مورد آزمايش واقع شده

  سؤاالت راهنما جهت تفكر قبل از مطالعه و تأكيد بر نكات مهم
چـه  » 1مشـاهدات معلـم  «، »2ارزشيابي معلـم «، »1نظارت و راهنمايي معلم«به نظر شما عبارات  •

 تفاوتي با هم دارند؟

                                                
1. Teacher Supervision 

2. Teacher Evaluation 
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 ترين اهداف ارزشيابي معلم كدامند؟ با توجه به تجارب قبلي شما، مهم •

چيست؟ آيـا تمـامي معلمـان نيـاز بـه نظـارت و راهنمـايي        هدف از نظارت و راهنمايي معلم  •

 دارند؟ چرا بله و چرا خير؟

اگر از شما خواسته شود يك نظام نظارت و ارزشيابي معلم را شناسايي كنيـد، بـه دنبـال چـه      •

  هايي خواهيد رفت؟ ويژگي

  

  

  هاي تاريخي ريشه: نظارت و ارزشيابي معلم
فاقد توصيف و شرح دقيق رابطه بين نظارت و  شيابي معلمهاي فعلي نظارت و ارز بسياري از نظام

در نتيجه هم معلمين و هم مديران به طور يكسان در رابطه با اهداف هر كدام از اين . ارزشيابي هستند

  ).1983، 2مك گريل(كاركردها دچار ترديد و ابهام جدي هستند 

هاي مشكل به تاريخچـه   ريشه .تالش براي درك رابطه بين نظارت و ارزشيابي چيز جديدي نيست

هاي آموزشي نقش نـاظر را بـه    ها و جنبش در طي زمان، فلسفه. گردد نظارت آموزشي در مدرسه برمي

كننـده، از   گرفتـه تـا دسـتيار و كمـك     3انـد، از بـازرس   هاي كامالً متناقضي تفسير و تبيـين كـرده   شيوه

بـا درك ايـن   . انـد  فـرد نـاظر تعيـين كـرده     هاي كامالً متفاوتي را بـراي  ارزشياب تا مشاور، يعني نقش

اي كـه پيرامـون رابطـه بـين      توان در موقعيتي قرار گرفت تا بتوان بـا مسـائل پيچيـده    تاريخچه بهتر مي

هاي تـاريخي نظـارت آموزشـي در     ريشه. نظارت و ارزشيابي معلم وجود دارد، دست و پنجه نرم كرد

بازرسـان اغلـب افـراد روحـاني،     . گـردد  هم برمـي هاي مدارس اوايل قرن هجـد  نقش بازرسي به كميته

. نخبگان اجتماعي، مديران مدارس و يا ديگر شهروندان شاخص يا اشراف و يا طبقه دانشـمند بودنـد  

                                                                                                                                          
1. Teacher Observation 

2. MacGreal 

3. Inspector 
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كند، نظارت و راهنمايي به عنوان كـاركردي كـه بايـد     مطرح مي) 1998( 1در واقع همان طور كه گالنز

هاي جهاني وجود  شد، تا بعد از جنگ تخصص انجام مياي، مجرب و م ديده حرفه توسط افراد آموزش

  .يعني آن زمان بود كه براي اولين بار بحث متخصص اين كار مطرح شد. خارجي نداشت

اي نظارت و راهنمايي طالب كنترل بسيار سخت، و بازرسـي دقيـق از امكانـات     هاي غيرحرفه شيوه

ان به رشد و شـكوفايي خـودش ادامـه داد و    همچن 2مدارانه الگوي بازرس). 1998گالنز، (مدرسه بود 

ديده هم جا افتـاده بـود تـا     اي، مجرب و آموزش حتي بعد از آن كه نقش بازرسان مدارس بسيار حرفه

نـاظران بيشـتر درگيـر وظـايفي از قبيـل بازرسـي       ). 2000، 3پـاژاك (هم ادامه پيدا كـرد   19اوايل قرن 

زشي، ارزشـيابي عملكـرد معلـم و ارزشـيابي پيشـرفت      هاي آمو ريزي درسي، بهبود كارايي شيوه برنامه

معلمان اكثراً خانم بودند و كامالً محـروم از حـق رأي و   ). 1987، 4بولين(آموزان بودند  تحصيلي دانش

شـد   افتـاده نگـاه مـي    ها به ديده كامالً ناتوان و فاقد مهارت و حتي عقـب  حق اظهارنظر كه اغلب به آن

  ).33ص ، 1992، 5بولين و پاناريتيس(

كند كه تنها راه اصالح مدارس اين است كه براي  هاي خودش ذكر مي در يادداشت) 1894( 6باليت

هر مدرسه يك ناظر توانمند به عنوان بازرس منصوب شـد و بـه او اجـازه داده شـود تـا آن دسـته از       

د دفـن شـوند   هايي كه در واقع مـرده هسـتن   معلمان نااليقي كه امكان اصالح دارند، اصالح شوند و آن

دهـد كـه    گالنز همچنان توضـيح مـي  ). ذكر شده است 1998عين همان متني است كه توسط گالنز، (

طلبـان آموزشـي آن دوران    چگونه اخراج اين معلمان با مسأله كيفيت مدارس در ذهن بعضي از اصالح

  :ارتباط پيدا كرده بود

                                                
1. Glanz 

2. Inspectorial Model 

3. Pajak 

4. Bolin 

5. Panaritis 

6. Balliet 
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وران ناقض هدف بنيادين و ضروري مأموريت بركناري معلمان نااليق توسط بازرسان در طي اين د

در واقع نـاظران آن زمـان   . نظارت و راهنمايي براي دسترسي به كيفيت آموزش در مدارس بوده است

مدرسه و كيفيت آموزش بركناري معلمين نـاتوان  بر اين اعتقاد بودند كه بهترين راه دستيابي به كيفيت 

شد، بيشتر حاالت بازرسانه داشـت،   ه كار گرفته ميهايي هم كه توسط اين ناظران ب شيوه. و نااليق بود

الذكر يعني افـزايش سـطح كيفيـت آموزشـي و      ها نتوانست به آن هدف فوق با اين وصف اين فعاليت

  ).49ص (مدرسه دست پيدا كند 

را به راه انداخت كـه تـأثير بسـيار عميقـي بـر       2جنبش كارايي 1در اوايل قرن بيستم فردريك تيلور

تيلـور و همكـارانش   ). 1998و گالنـز،   1987بـولين،  (ظـايف مـديران مـدارس داشـت     نحوه انجام و

هـا ايـن بـود كـه كـاري كننـد        هـدف آن . مطالعات زمان و حركت را در بخش صـنعت انجـام دادنـد   

تر صـورت بگيـرد و در واقـع انـرژي      هاي فيزيكي و جسماني كارگران بسيار كارآمدتر و دقيق حركت

گيـري كـارايي، آن    ايـن جهـت  . وري افزايش پيدا كنـد  اين ترتيب سطح بهرهكارگران ذخيره شود و به 

هـاي   و ديگران به آموزش و پرورش انتقال داده شد، يكي از عامـل  3طوري كه توسط فرانكلين بوبيت

  .اي بود كه موجب شد فرآيندهاي نظارتي در اوايل قرن بيستم وارد مدرسه شوند عمده

ايـن  . هاي آموزشي همراه و همگام شـد  ساالري نظام ش ميزان ديوانفلسفه كارايي اجتماعي با افزاي

تركيب و همچنين ظهور طبقه جديدي از مديران سطح متوسط مدارس كه وظيفه نظارت را خودشـان  

گيـري ميـزان    شـد كـه جهـت انـدازه     4بنـدي  هـاي رتبـه   دادند منجر به توسعه شتابان مقيـاس  انجام مي

توانند روي معلمـاني   مفروضات بنيادين اين بود كه دانشمندان مي .معلم طراحي شده بودند 5اثربخشي

هـاي   آن وقـت شـرحي از شـيوه   . كنند، مطالعه كنند تر و بهتر عمل مي كه ظاهراً از همه كارآمدتر، دقيق

                                                
1. Frederick Taylor 

2. Efficiency Movement 

3. Franklin Bobbit 

4. Rating Scales 

5. Effectiveness 
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بـه اصـطالح روي رفتارهـاي خـاص ايـن معلمـان اسـم        . رفتاري اين معلمان خاص را تـدوين كننـد  

بندي ميزان كارايي و  هايي براي رتبه توانست بعداً به مقياس نوبه خودش ميها به  اين توصيف. بگذارند

ها و توصـيفات   توانستند با استفاده رتبه ناظران ماهر آن موقع مي. هاي ديگر تبديل شود اثربخشي معلم

ز دو تـن ا  1ادوارد اليوت و كليفتون بويس. ها كارآمدتر شوند بندي كاري كنند كه معلم هاي رتبه مقياس

دهي را تدوين كردنـد   هاي رتبه بندي بندي كارايي معلمان بودند و طبقه پيشگامان طراحي ابزارهاي رتبه

هـاي اخالقـي و كـارايي اجتمـاعي را در بـر       هاي فيزيكي و جسماني گرفتـه تـا ويژگـي    كه از ويژگي

  ).1998گالنز، (گرفت  مي

اي رشد و گسترش پيـدا كـرد،    وه فزايندهبندي معلمان به نح هاي رتبه در ربع اول قرن بيستم مقياس

حتي با اين وجود به ندرت راجع به معنا و مفهوم و در واقـع توصـيف تـدريس مـؤثرتر و كارآمـدتر      

هـاي   هاي نسـبتاً سرسـختانه از جانـب كسـاني كـه مقيـاس       با وجود مخالفت. اتفاق نظر وجود داشت

اي  ها به صورت بسـيار گسـترده   گونه مقياس دانستند، اين بندي را غيردموكراتيك و ضدعقالني مي رتبه

  .نقش ناظر عمالً در اينجا ارزشيابي معلم بود. شدند براي ارزشيابي معلمان در نظر گرفته مي

بنـدي بـه    هـاي رتبـه   خواهانه، انتقادها بـه مقيـاس   هاي ترقي با پيشرفت و توسعه هرچه بيشتر گروه

مآبانه نظارت و راهنمايي معلم تحـت   لگوهاي بازرسدر نهايت كارايي اجتماعي و ا. مراتب باال گرفت

هـاي بهتـر    ناظران كه تا آن زمان از طريق طراحي شيوه. حمالت و انتقادات بسيار شديدي قرار گرفتند

منـدتر جلـوه داده بودنـد، ناگهـان      تر و قانون بندي معلمان جايگاه خود را مستحكم ارزشيابي براي رتبه

ها به عنـوان يـك وظيفـه     از اين هنگام بود كه آن. پذير ديدند ار صدمهخودشان را در يك موقعيت بسي

  ).1998گالنز، (بسيار مهم، براي رشد هرچه بيشتر به معلمان كمك كنند 

هاي قبلي نظارت و راهنمايي شدند، ريشه در اصـول   هاي جديدي كه جايگزين شيوه مفاهيم و ايده

ي مطالعـه و بررسـي،    خواهي با فلسفه دوران ترقي. ددموكراتيكي همچون استقالل رأي و آزادي داشتن

                                                
1. Edward Elliot and Clifton Boyce 
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دهنـده،   هاي علمي به يك فرآيند نظارتي به عنوان يـك روش يـاري   فرآيندهاي دموكراتيك و پژوهش

با اسـتناد بـه آثـار ديـويي و ديگـر      ) 1926( 1بار و بورتن. محور و مبتني بر همكاري، منجر شد اصالح

ت و راهنمايي آموزشي منتشر كردند و معلمـان و مـديران از   خواهان، كتابي را در خصوص نظار ترقي

  ).3، ص 2000پاژاك، (هاي درس و مدارس به تفكر تشويق كردند  طريق آزمايش در كالس

كـرد، بـر    تر تلقـي نمـي   اهميت نظارت و راهنمايي مترقي در حالي كه ارزشيابي معلم را در واقع كم

در يـك  . كـرد  پاسخ، تحقيق و آزمـايش تأكيـد مـي    همكاري، مشاركت، فرآيندهاي گروهي، پرسش و

اختالف بسيار شديد با وضعيتي كه تحت الگوي كارآمدي اجتماعي با آن مواجـه شـده بـوديم، حـاال     

بـار، بـورتن و   . شـد  حل به جاي بخشي از مشكل نگريسته مـي  ديگر به معلمان به عنوان بخشي از راه

و راهنمايي آموزشي اعالم كردند كه قصـد دارنـد    در اثر خويش تحت عنوان نظارت) 1938( 2بروكنر

عامداً مفهـوم قـديمي و سـنتي نظـارت و راهنمـايي بـه عنـوان بـازرس را كنـار بگذارنـد و رهبـري            

را جايگزين سازند كه بر منطق و آزمايش علمي براي ادراك هرچـه بيشـتر و بهتـر و يـافتن     3پاسخگو

ايـن نظريـه ارزش هـر فـرد را بـه رسـميت        نظـارت دموكراتيـك بـر طبـق    . مسير درست تأكيـد دارد 

داد  پذيري در سازمان تأكيد داشت، به مشاركت آزاد همگان اهميت و بهـا مـي   شناخت و بر انعطاف مي

  ).3، ص 2000پاژاك، (و به دنبال منافع مثبت براي همگان بود 

مـه جـا   شد و در ه با اين حال اصول نظارت دموكراتيك به صورت يكسان در همه جا اعمال نمي

بنـدي و   هاي كنترلـي و بوروكراتيـك رتبـه    فرآيندهاي نظارت دموكراتيك با شيوه. شد به كار برده نمي

خواهـان   چالش دموكراتيك ترقـي . آميزي پيدا كرده بود زيستي مسالمت حذف معلمين ناكارآمد يك هم

ر آغاز يك درگيـري  گذار كارآمدي معلمان نمايانگ نسبت به نقش ناظر به عنوان يك فرد مستبد و رتبه

                                                
1. Barr and Burton 

2. Brueckner 
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ي ناظر به عنوان ارزشياب معلم و همچنين به عنـوان يـك همكـار و     جدي و مستمر بين نقش دوگانه

  .دهنده بود ياري

تا اواسـط دهـه   . بين كاركردهاي ارزشيابي و نظارت بودمابقي قرن بيستم شاهد اين كشمكش دائم 

هـاي   ل به صورت اشـتراكي، نظـارت  حل مسائ. مورد تأكيد بود) همكاري(كاركرد كمك كردن  1950

هـا بـه    شدند كه ناظران با استفاده از آن ريزي درسي به عنوان ابزارهاي اصلي تلقي مي گروهي و برنامه

ي توسعه و پيشرفت معلمان آگاهي پيدا  ناظران نسبت به وظيفه. كردند اي معلمان كمك مي رشد حرفه

، ص 2000پـاژاك،  (مي از كار خـود، توجـه داشـتند    كرده بودند و روابط انساني را به عنوان بخش مه

هجوم به سـمت بهبـود و ارتقـاي     1957با اين وجود به دنبال پرتاب اولين قمر مصنوعي در سال ). 3

آموزان به ويژه در حوزه رياضيات و علوم منجر به افزايش تأكيد هرچه بيشتر بـر نقـش    يادگيري دانش

كارهاي گروهي اشـتراكي  . هم براي ايجاد تغيير در مدارس شدنظارت و راهنمايي به عنوان يك ابزار م

در برخـي مـوارد اشـتياق بـه     . و همكاري نسبت به نوآوري در زندگي واقعي اهميت كمتري پيدا كرد

ايجاد نوآوري در زندگي واقعي به اين منجر شد كه برخي از مناطق آموزشي، نظام ارزشـيابي معلـم را   

هايي كه نمره ارزشيابي پاييني داشتند و  داد و آن تحت كنترل قرار مي طوري طراحي كند كه نحوه اجرا

در برخـي مـوارد ديگـر، روابـط     . كردند، مورد مجازات قرار گرفتند نسبت به اين تغييرات مقاومت مي

در . اي براي توسعه و ارتقاي نوآوري تلقي شد همكاري با معلمين به عنوان وسيلهاشتراكي و مبتني بر 

  .شد برداري مي هاي نو به عمل بهره ين گونه ارتباطات مبتني بر همكاري براي تبديل ايدهواقع از ا

حوزه نظارت و راهنمايي با يك شكاف بسيار جدي كه بـين ادبيـات و دانـش     1960دهه از اواخر 

ي ادبيـات   تمركز عمـده . نظري از يك سو و دنياي واقعيت از سوي ديگر پديدار شده بود، مواجه شد

بـود كـه توسـط     1هاي سنتي نظارت كلينيكـي  در خصوص نظارت و راهنمايي بر معلم بر شيوهنظري 

هـا نقـش نـاظران را بـه عنـوان       الگوهـاي آن . تدوين شـده بـود  ) 1969( 1و گلدهامر) 1973( 2كوگان

                                                
1. Clinical Supervision 
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. اش ايجاد و نهادينه كردن ارتباط و اعتماد متقابل با معلمـان بـود   گرفت كه وظيفه همكاري در نظر مي

اي، ناظر خدمات خود را با هدف بهبود هرچه بيشـتر عملكـرد معلـم و     چارچوب يك چنين رابطه در

كوگان و گلدهامر هر دو ديدگاه منفـي نسـبت بـه    . آموز طراحي كرده بود ارتقاي سطح يادگيري دانش

 نقش ارزشيابانه ناظر داشتند و بر اين باور بودند كه اصـوالً نقـش ارزشـيابي هـيچ سـنخيتي بـا نقـش       

نظارت ندارد، و در واقع برخالف آن، كاركرد نظارت كمك بـه معلـم و يـا رويكـرد كمـك بـه معلـم        

اندركاران حوزه آموزش كه نقش نظـارت و راهنمـايي    در دنياي عمل و واقعيت، بيشتر دست. باشد مي

عوامل . شدند را بر عهده داشتند با هر دوي اين كاركرد هم ارزشيابي معلم و هم بهبود معلم مواجه مي

هاي نظارتي، كمبود زمـان الزم بـراي اجـراي     جمله ميزان اندك دانش و مهارت مختلف و متعددي من

هاي نظارتي موجب شده بـود   صحيح عملكرد نظارتي و مسايل مرتبط با مقررات محدودكننده فعاليت

در حـوزه كمـك   ناظران . كه بيشتر ناظران تالش و توجه خود را در عمل بر ارزشيابي معلم قرار دهند

در نتيجه نظارت كلينيكـي هـيچ وقـت در مـدارس از     . دادند و بهبود معلم كار چندان مهمي انجام نمي

  .شهرت و خوشنامي الزم برخوردار نشد

شناس تربيتـي، الگـويي را بـراي نظـارت و راهنمـايي       يك روان 2مادلين هانتر 1970در اواخر دهه 

اندركاران آن حوزه بسيار منطقـي و درسـت در واقعيـت     تمعلم طراحي كرد كه از نظر بسياري از دس

گرچه الگوي هانتر هم با گذشت زمان به عنوان نظـارت بـاليني مشـهور    ). 1984هانتر، (كرد  جلوه مي

الگوي هانتر بسـيار آمرانـه و   . هاي كوگان و گلدهامر نداشت شد، اما شباهت چنداني به نظرات و ايده

ها و  با وجود توصيه. ز هر لحاظ با اصول ارزشيابي معلم سازگاري داشتمحورتر بود و اتفاقاً ا نظارت

هاي بسياري كه توسط هانتر صورت گرفته بود، ايـن الگـوي نظـارت بـاليني بـه تـدريج بـه         راهنمايي

اسـتفاده از آن همچـون آتشـي در    . بندي معلم در مناطق مختلف آموزشي مبـدل شـد   ليست رتبه چك

جب شد كه دانشمندان حوزه نظارت و راهنمايي از خودشان بپرسند كه خرمن گسترش پيدا كرد و مو

                                                                                                                                          
1. Goldhammer 
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گير شـدن ايـن سيسـتم ديگـر      يعني آيا بعد از همه. آيا پس از مادلين هانتر حيات نيز وجود دارد يا نه

اي از الگوي نظارت  بخش عمده). 1986، 1گارمن و هزي(چيزي از آموزش باقي خواهد ماند يا خير؟ 

اي هم كه روي اين الگـو گذاشـته    كننده عنوان گمراه. يندي از ارزشيابي معلم بوده استباليني هانتر فرآ

بودنــد بــه آشــفتگي و شــكاف موجــود بــين نظــارت معلــم و ارزشــيابي معلــم در ذهــن بســياري از  

  .اندركاران حوزه آموزش منجر شد و وضع را از پيش بدتر كرد دست

هـاي جـايگزين و جانشـين بـراي نظـارت و      شـاهد توسـعه الگو   1990و  1980هـاي   اواخر دهـه 

. عملكردهاي نظارتي در دنيا بـود راهنمايي معلم بود كه قصدشان تصحيح اثرات منفي هانتر بر عرصه 

و نظـارت و راهنمـايي   ) 1998، 3گليك من و گوردن و رز گوردن( 2نظارت و راهنمايي براي بالندگي

هـاي   وي كوگان و گلدهامر در تأكيـد بـر تـالش   از لحاظ فلسفي مشابه الگ) 1990، 5گارمن( 4فكورانه

بر جداسازي كاركردهاي ارزشيابي و نظـارت از  اشتراكي و گروهي براي بهبود فرآيند تدريس بودند و 

رويكردهاي بالندگي و فكورانه در حال . همديگر تأكيد و نگاه مستقل نسبت به اين دو كاركرد داشتند

ه آموزش پيش از خدمت معلمان را در كنتـرل خودشـان   حاضر سراسر عرصه فعاليت نظارتي در حوز

اي براي نظارت معلمـان در حـين خـدمت     اين دو رويكرد همچنين با استقبال و شهرت فزاينده. دارند

. مواجه هستند، اما هنوز آن طور كه بايد و شايد در اين حوزه كاربردشان گسترش پيـدا نكـرده اسـت   

شـود كـه بسـياري از     ك كاركرد مهم نـاظران مـانع از ايـن مـي    سنت ديرينه ارزشيابي معلم به عنوان ي

چنين مناطق . هاي آموزشي الگوهاي نظارتي جديد و اشتراكي را پذيرا باشند و از آن استفاده كنند نظام

آورنـد، امـا همچنـان در     آموزشي اغلب صحبت از پذيرش اين سيستم و الگوهاي جديد در ميان مـي 
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نه خودشان را به عنوان شـيوه و روش اصـلي و حـاكم در تعامـل بـين      مدارا عمل آن ارزشيابي بازرس

  .دادند معلمان و ناظران انجام مي

خالصه اين كه تداوم اين وضعيت عدم حل و فصل اختالفات و شكاف موجود بين نظارت معلـم  

اي در اجراي نظارت آموزشي از دهـه   هاي بسيار عمده و ارزشيابي معلم، موجب پديدار شدن دشواري

در نتيجه ما با آثار محققان و دانشمنداني مواجه هستيم كه از يـك سـو   . به اين طرف شده است 1920

پرداختنــد و از طرفــي ديگــر  آثــار علمــي موجــود بــه تشــويق اصــالحات اشــتراكي و گروهــي مــي 

  .اندركاران و مجريان حوزه آموزش همچنان ناتوان از پذيرش اين نقش اشتراكي بودند دست

يكي از معدود دانشمندان حوزه نظارت آموزشي است كه كار و تالش خـود  ) 1998(جفري گالنز 

را بر تاريخچه نظارت متمركز كرده است، در خصوص ارزيابي ما از ايـن اختالفـات حـل نشـده ايـن      

هـاي تـاريخي در    كـاركرد ارزشـيابانه مربـوط بـه نظـارت و راهنمـايي داراي ريشـه       : نويسـد  طور مي

بقا و دوام يك سازمان كارا و مؤثر آموزشي و همچنـين  . مآبانه است ك و بازرسهاي بوروكراتي نظارت

هـاي معلمـان بـه     ها و شايسـتگي  يك برنامه آموزشي مستحكم و منسجم مستلزم اين است كه توانايي

ي كاركرد نظـارتي ناشـي از نيازهـاي     به عبارت ديگر جنبه ارزشيابانه. نوعي مورد ارزشيابي قرار بگيرد

انـدركاران   گيري و ارزشيابي سطح كارايي و كارآمدي معلمـان و دسـت   براي سنجش و اندازه سازماني

اش را بـه اوايـل    تـوان تاريخچـه   اصل و ريشه كمـك و بهبـود كـاركرد نظـارت را مـي     . آموزش است

بـه عبـارت   . هاي استعماري آمريكا و بعدها در اوايل قرن بيسـتم ديـد   دموكراتيك در دورههاي  جنبش

آمـوزان ناشـي از    ك كردن به معلمان جهت بهبود فرآيند آموزش و پيشرفت تحصـيلي دانـش  ديگر كم

ناظران يا افرادي كه درگير كار نظارت بودنـد  . هاي دموكراتيك مربوط به نظارت و راهنمايي بود نظري

زا بـود و منظـور مـا از ايـن حـرف       زا و اختالف خود تنش با يك نقش بنيادين مواجه شدند كه خودبه

عضل حل و فصل نشده بين ضرورت ارزشيابي كه يك عملكرد بوروكراتيك و اشـتياق بـه كمـك و    م

ياري رساندن واقعي به معلمان در فرآيند آموزشي، يـك هـدف حرفـه و نـه يـك عمـل دموكراتيـك        

  ).64ص (شود  محسوب مي
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ور حاال كه با هم اين معضل و اختالف بسيار ديرينـه را در خصـوص نقـش نـاظر در مدرسـه مـر      

كنـيم و كـار را بـا توصـيف كاركردهـاي       كرديم، توجه خود را به حل و فصل اين معضل معطوف مي

  .كنيم مستقل و در عين حال مكمل نظارت معلم و صد البته ارزشيابي معلم آغاز مي

  

  كاركردهايي مستقل، ضروري و مكمل: نظارت و ارزشيابي معلم
هايي سازگار بـراي يـك فـرد واحـد      رزشيابي او نقشاين بحث كه آيا نظارت و راهنمايي معلم و ا

اندركاران و همچنين دانشمندان حوزه آمـوزش را دچـار اخـتالف     هستند، چندين دهه است كه دست

طرفداران الگوهاي نظارت و راهنمـايي معلـم در خصـوص ايـن     . هاي طوالني كرده است نظر و جدل

اي بـين ايـن    هيچ اختالف ريشه) 1984(د هانتر برخي مانن. مسأله با همديگر اختالف نظر جدي دارند

بـر  ) 1998(و گليكمن، گوردون، رز گـوردون  ) 1973(برخي ديگر مانند كوگان . دو نقش قائل نيستند

ديگـر مسـتقل و جـدا     ها هم از لحاظ فرآيند و هم از لحاظ زمان بايستي از هم اين باورند كه اين نقش

غير از اين دانشـمندان، افـرادي   . دهد فه مختلف را انجام ميباشند و حتي اگر فرد واحدي اين دو وظي

كنند كه بهتر است اين دو نقش از هم جـدا باشـند، امـا     پيشنهاد مي) 1987( 1مانند بالمبرگ و جوناس

  ).2000پاژاك، (شود اين دو را يك نفر هم انجام بدهد  اگر الزم شد مي

. پـردازان آشـفته و سـردرگم اسـت     نظريـه  دنياي عمل در اين خصوص همانند دنياي دانشمندان و

گـذاري و   برخي از مناطق آموزشي نظارت و راهنمايي معلم و ارزشيابي معلم را چه از لحاظ سياسـت 

بسياري از مناطق آموزشي بين نظـارت  . كنند چه از لحاظ اجرايي يك كاركرد مشابه و يكسان تلقي مي

شوند اما در عمل همان چيـزي را   تفاوت قائل مي و راهنمايي و ارزشيابي معلم در حوزه سياستگذاري

يعني از فرآيندهاي مشابه براي هر . ناميد 3آن را ارزشيابي عرفي) 1983( 2دهند كه مك گريل انجام مي

                                                
1. Blumberg and Jonas 

2. McGreal 

3. Common Evaluation 
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در نتيجه معلمان اين دو فرآيند را به عنوان فرآيند ارزشيابي . كنند دوي اين كاركرد مختلف استفاده مي

ناطق آموزشي در تالشند به زبان رشد و توسعه معلمان، ميزان تهديدي كـه از  خيلي از م. كنند تلقي مي

تر كنند، اما هم ايـن اسـتراتژي حسـن     شود را تا حدودي تخفيف بدهند و ماليم ارزشيابي احساس مي

هـاي زائـد    ها و بحـث  شود و همچنين درگيري تعبيرانه اغلب موجب سردرگمي بسيار شديد عموم مي

در نهايـت برخـي از منـاطق    ). 1994حـزي،  (كنـد   ه نظارت و ارزشيابي ايجـاد مـي  بيشتر بين دو حوز

آموزشي كه تعدادشان در قرن بيستم افزايش پيدا كرده بود و تا قرن بيست و يكم هم ادامه پيدا كـرده،  

توانستند اين دو عملكرد را هم از لحاظ سياستگذاري و هم از لحاظ اجـرا از همـديگر كـامالً جـدا و     

  .كنندمستقل 

دنياي نظارت و راهنمايي همچنين از عدم موفقيت در تعاريف مـورد پـذيرش بـراي مفـاهيم مهـم      

از آنجايي كه تعاريف رايج و پذيرفته شده براي عرصه نظارت و عرصـه ارزشـيابي   . صدمه ديده است

وجود خارجي ندارد، كامالً ضروري است كه در اين كتاب به صورت شفاف و واضح نشان دهيم كـه  

  .كنيم چيست بريم و توصيف مي معنا و مفهوم هر كدام از واژگاني كه به كار مي

از ديد ما ارزشيابي معلم يك كاركرد سازماني است كه براي قضاوت جامع در خصـوص عملكـرد   

گيري در مورد اهداف و مقاصد پرسنلي از قبيـل   هاي وي براي تصميم ها و شايستگي معلم و توانمندي

توانـد ناشـي از    بهبودها در عملكرد معلم مـي اصالحات و . استخدام طراحي شده استادامه فعاليت و 

اما اين فرآيند به طور كلـي  . اين فرآيند باشند و ممكن است پيامدهاي مطلوب را به دنبال داشته باشند

اش انجام يك قضـاوت جـامع در خصـوص كيفيـت عملكـرد معلـم در انجـام وظـايف          هدف اصلي

ارزشـيابي معلـم يـك كـاركرد     . باشـد  هايي كه به او محول شده است، مـي  ؤوليتآموزشي و ديگر مس

به طور كلـي  . شود كه داراي مجوز هستند مند و قانوني است كه فقط توسط اشخاصي انجام مي ضابطه

گيـرد   اين مقام رسمي تصميم مـي . مديران مدارس رسماً مسؤوليت ارزشيابي معلمين را به عهده دارند

ت را به افراد ديگري در مدرسه كـه داراي صـالحيت الزم هسـتند از قبيـل معاونـان و      كه اين مسؤولي

  .ناظران داخلي مدرسه واگذار نمايد
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اي  از ديدگاه ما نظارت و راهنمايي معلم يك كاركرد سازماني در خصوص رشـد و توسـعه حرفـه   

. شود آموز منجر مي انشباشد كه به نوبه خود به بهبود عملكرد آموزشي و پيشرفت تحصيلي د معلم مي

هـا و   هـا، شايسـتگي   نظارت و راهنمايي معلم هيچ ارتباطي با انجام قضـاوت در خصـوص توانمنـدي   

هاي مختلف در مدرسـه   توان به كمك افراد مختلفي كه در نقش اين كاركرد را مي. عملكرد معلم ندارد

  .انجام داد... از قبيل معلمان، مديران و ناظران و 

هـاي مختلفـي را بـراي رشـد و      اي است كه فعاليت مايي معلم يك اصطالح گستردهنظارت و راهن

هاي خاصي  كالس درس براي بررسي و بهبود جنبه 1گري مربي. گيرد اي معلمان در بر مي توسعه حرفه

از عملكرد تدريس، در يك فرآيند نظارتي طراحي شده است كه توسط دو تن از همكاران آن معلم يـا  

ايـن نـوع از نظـارت را اصـطالحاً     . گيـرد  و يا شخصي به عنـوان نـاظر صـورت مـي     توسط يك معلم

رشـد  : هـايي ماننـد   عالوه بر اين شـامل فعاليـت  . ناميم مي 3يا مشاوره توسط همكاران 2گري همتا مربي

 6اي مبتني بر همكـاري  هاي رشد حرفه و گروه 5پژوهي عمل ، تحقيق اقدام4اي خود راهبري معلم حرفه

هاي فوق، كاركردهاي سازماني هستند كه با هدف رشد و توسـعه هرچـه بيشـتر     مام فعاليتت. شود مي

  .گيرند معلم صورت مي

براي نظارت و راهنمايي معلم و هم براي ارزشيابي معلـم   7توجه داشته باشيد كه ما از واژه كاركرد

اسـت كـه گرچـه     بـدين دليـل  . دهـيم  تـرجيح مـي   8واژه كـاركرد را بـه واژه نقـش   . كنـيم  استفاده مـي 

شود، امـا در اصـل نظـارت بـه      هاي ارزشيابي معلم به چند نقش خاص سازماني محدود مي مسؤوليت

همان طـوري كـه در باورهايمـان بـه صـراحت ذكـر       . شود يك نقش خاص شناخته شده محدود نمي
                                                

1. Coaching 

2. Peer Coaching 

3. Colleague Consultation 

4. Self-Directed Teacher Development 

5. Action research 

6. Collegial Development Groups 

7. Function 

8. Role 
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اي در چارچوب نظـام آموزشـي توانـايي و مسـؤوليت ايفـاي كـاركرد نظـارت و         كرديم هر فرد حرفه

  .اهنمايي آموزشي را داردر

يكي از اصول اين باور بنيادين اين است كه هم نظـارت بـر معلـم و هـم ارزشـيابي معلـم هـر دو        

كاركردهاي ضروري هستند كه از همديگر مستقل و جدا هستند، اما نقش مكمل يكديگر را بـه عهـده   

رت يـك فعاليـت واحـد    بسياري از مناطق آموزشي در تالشند كـه ايـن دو كـاركرد را بـه صـو     . دارند

چـون ايـن دو كـاركرد از    . شـود  دربياورند، اما به نظر ما اين رويكرد صددرصد به شكست منجـر مـي  

كم در هفت بعـد   نظارت آموزشي و ارزشيابي معلم دست. لحاظ اصولي و بنيادين كامالً با هم متفاوتند

  .ديگر متفاوت هستند  از هم

  

  يابي معلمهاي نظارت آموزشي و ارزش ابعاد تفاوت

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هدف اصلي .1

 منطق وجودي .2

 گستره و محدوده .3

 ماهيت دروني رابطه بين معلم و مدير .4

 هاي گردآوري اطالعات روش .5

 تخصص .6

  هاي معلمان در مورد اين دو فرآيند ديدگاه .7

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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گرچه نظارت آموزشي و ارزشيابي معلم بايستي به صورت جداگانه و مستقل صورت بگيرنـد، امـا   

ايـن  . شـوند  هاي آموزشي محسـوب مـي   ها كاركردهاي مكمل اساسي در مدرسه به عنوانن سازمان آن

دي است بر ايـن  كاركردها مكمل يكديگر هم هستند، به اين صورت كه ارزشيابي معلم تضمين و تأكي

بخشـي وجـود دارد و نظـارت آمـوزش      كه تمامي عملكردهاي معلم در سطح قابـل قبـول و رضـايت   

آورد تا معلمان بتوانند به مراتب فراتر از سطوح قابل قبول حـداقل فعلـي    هايي را به وجود مي فرصت

اي بنيـادين و  هـ  حاال توجه شما را به توضـيح تفـاوت  . عملكرد خودشان رشد و پيشرفت داشته باشند

  .كنيم اصلي ارزشيابي و نظارت و راهنمايي معطوف مي

در خصــوص كيفيــت كلــي عملكــرد معلــم و  هــدف اصــلي ارزشــيابي قضــاوت :هــدف اصــلي

ارزشـيابي همچنـين تصـويري از كيفيـت عملكـرد      . باشد هاي او در انجام وظايف محوله مي شايستگي

توانـد بـه    بنـدي پايـاني اسـت كـه مـي      رآيند رتبـه خروجي اين ف. دهد اي را به دست مي كاركنان حرفه

بخش، يـا   العاده، رضايت مثالً با استفاده از عبارت فوق(يا به صورت كيفي ) 78/80مثل (صورت كمي 

اش اين اسـت كـه ارزشـياب يـك      بندي كمي يا كيفي الزمه طراحي نظام رتبه. باشد) بخش غيررضايت

تاندارد مشخص بـراي عملكـرد مـوردنظر را داشـته     الگوي خاص يا حداقل يك الگوي مشخص يا اس

بـدون چنـين اسـتاندارد    . باشد تا با مقايسه، عملكرد معلم مربوطه را مورد سنجش و ارزيابي قرار دهد

بنـدي كمـي يـا كيفـي منطقـي       هاي ارزشيابي، انجـام و توجيـه نظـام رتبـه     روش براي عملكرد و داده

ارزشيابي معلم تعيين ايـن مسـأله اسـت كـه آيـا همـه       خالصه اين كه هدف اصلي . پذير نيست امكان

معلمان از يك حداقل استاندارد شايستگي عملكرد از نظر ارزشياب مربوطه كه تخصـص الزم را هـم   

در موارد بسيار كمي، ممكـن اسـت، معلمـان بـا عبـور از فرآينـد ارزشـيابي        . دارد، برخوردارند يا خير

اين اوصاف هدف اصـلي در ذهـن ارزشـياب اطمينـان پيـدا       با. عملكردشان اندكي بهبود هم پيدا كند

  .كردن از كيفيت عملكرد معلم است

كند كه تمـامي معلمـان در نظـام آموزشـي در يـك سـطح        ارزشيابي يك اطمينان خاطري ايجاد مي

هاي بسيار عظيمي ممكـن اسـت در منـاطق     گرچه تفاوت. كنند حداقل شايستگي و صالحيت عمل مي
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يفيت عملكرد وجود داشته باشد و در واقع در مورد تعريف حـداقل كيفيـت و يـا    آموزشي از لحاظ ك

اما واقعيت امر اين است كه نظـام ارزشـيابي در   . استاندارد عملكرد هم اختالف نظر وجود داشته باشد

گيرد، در برخـي منـاطق    را براي سطح حداقل شايستگي در نظر مي) حدي(هر منطقه آموزشي ميزاني 

معلماني كه رضـايت ارزشـياب   . باشد  شفاف و روشن و در برخي مناطق بسيار مبهم مياين حد كامالً

. كنند دهي كم تهديد مي كنند و يا عملكردشان نوسان دارد و مناسب نيست را به يك رتبه را جلب نمي

ـ  كنند و  با اين حال تا زماني كه معلمان آن حداقل استاندارد كيفي كار خودشان را رعايت مي دكي يـا ان

ها هيچ قدرتي ندارند كه معلـم را   كنند، در چنين وضعيتي ارزشياب از آن سطح استاندارد بهتر عمل مي

كننـد،   هايي را براي بهبود توصيه مـي  ها اغلب حوزه ارزشياب. وادار به بهتر شدن و رشد و توسعه كنند

ه رضـايت ارزشـياب را   اما معلمي كه در حال حاضر در استخدام است و طبق آن استانداردهاي مربوط

مديران، اعضاي هيأت مديره . ها و پيشنهادات را بپذيرد يا رد كند جلب كرده، آزاد است كه اين توصيه

گذاران و كالً آن دسته از افرادي كه حاضراً تمامي منابع خود را براي بهبود و رشـد   مدارس و سياست

ين مسأله هستند كه حـوزه ارزشـيابي معلـم    معلم در حوزه ارزشيابي معلم خرج كنند، ناتوان از درك ا

هـايي كـه واقعـاً     آن. قدرت محدودي براي فشـار آوردن بـه معلمـان بـراي بهتـر شـدن و رشـد دارد       

كنند همچنان قادرند نياز به نظارت و راهنمايي معلم را به عنـوان   هاي ارزشيابي را درك مي محدوديت

  .از آن استفاده كنند اي براي تشويق رشد و نه تهديد درك كنند و وسيله

تعيـين يـك   . هدف از نظارت رشد و توسعه فردي معلم فراتر از سطح عملكـرد فعلـي وي اسـت   

هـاي اصـلي حـوزه     ي اولويـت  اي بودن و يا كارآمدي معلم در زمره سطح استاندارد جهاني براي حرفه

دارد معلـم در  وظيفه اصلي ناظر اين است كه از همان جـايي كـه احتمـال    . شود نظارت محسوب نمي

اين كار شامل درك درست . آنجا قرار داشته باشد، كار را شروع كند و به سوي فراتر از آن خيز بردارد

ي حاكم بر كالس درس و كمك به معلم براي آگاهي پيدا كردن نسـبت بـه رفتارهـاي     از دنياي پچيده

  .آموزان است آموزشي و پيامدهاي آن براي دانش
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آن كه بر يك الگوي اقتباسي از خارج براي تعيين عملكرد معلـم تكيـه داده   فرآيند نظارتي به جاي 

اي از باورهاي معلم و همچنين مجموعـه باورهـاي نظـام آموزشـي يـا       باشد، بيشتر بر اساس مجموعه

معلم در اينجـا انگيـزه و اشـتياق الزم    . شود مدرسه در خصوص نحوه آموزش و نحوه يادگيري بنا مي

هايي را پيدا كند كه بتواند به اهـداف شخصـي خـودش     هتر كند و رشد دهد و راهدارد كه خودش را ب

بزرگساالن يا افراد بالغ در مقايسه با اكثر كودكان بيشتر احتمـال  . آموزان دست يابد در خصوص دانش

يابي بـه اهـداف    رفتارشان را تغيير دهند و مخصوصًا وقتي فكر كنند كه راه بهتري براي دستدارد كه 

وجود دارد و كمتر احتمال دارد براي بهبود خود تالش كنند صرفاً به اين خاطر كه فرد ديگري به  مهم

مالكيت معلم بر فرآيند رشـد يـك   ). 1978، 1ناولز(گويد الزم است كه اين كار را انجام دهند  ها مي آن

  .شود بخش و بسيار مهم محسوب مي متغير انگيزه

يابي معلم وجود دارد، ناشي از حق قانوني آمـوزش و پـرورش   براي كاركرد ارزشمنطقي كه  :منطق

هــا از صــدمات ناشــي از رفتارهــاي معلمــان   در راســتاي حمايــت از كودكــان و مصــون داشــتن آن 

اين حق از طريق فرآيند بازرسـي اعمـال   . اي، غيراخالقي، غيرشايسته و ناتوان و نااليق است غيرحرفه

منـاطق آموزشـي كـه فرآينـد     . ي تفويض اختيار شـده اسـت  شود كه توسط دولت به مناطق آموزش مي

كننـد، در اصـل تعهـدات اخالقـي را      ارزشيابي معلم را انجام ندهند يا در جدي گرفتن آن كوتاهي مي

ارزشيابي معلـم  . اند  هاي دريافتي زير پا گذاشته براي مصونيت كودكان از صدمات ناشي از نوع آموزش

ريزي شود تـا اطمينـان    اي بايد برنامه به شكل بسيار دقيق و محتاطانه يك فرآيند قانوني و بوروكراتيك

حاصل كرد كه هم حق دولت حفظ شده و هم حقوق كودكان و همچنين بايستي اطمينان حاصل شود 

اي معلمـين همچنـين    حقـوق حرفـه  . كه حقوق معلم هم در طي اين فرآينـد زيـر پـا گذاشـته نشـود     

مـواردي كـه كـار بـه     كند و شواهد و مدارك را در  لمان تعيين ميچارچوبي را براي حقوق قانوني مع

بايستي توجـه   مناطق آموزشي مي. دهند رسد را تغيير مي شكايت و دادرسي مربوط به عملكرد معلم مي

                                                
1. Knowles 
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خاصي را به اين مسائل حقوقي و قانوني معطوف كنند و همچنين به اثرات ناشي از توافقـات جمعـي   

  .ابي معلم توجه كننددر طراحي فرآيندهاي ارزشي

از سويي ديگر منطق و توجيهي كه براي نظارت و راهنمايي آموزشي وجود دارد ناشـي از ماهيـت   

هاي درس آكنده از مسايل همزماني و چندبعدي است كـه   محيط كالس. پيچيده محيط آموزشي است

، 1دويـل (ذ كننـد  اش آن است كه معلمان در طول روز صدها تصميم بسيار جدي و مهم را اتخـا  الزمه

نفر يـا تعـداد بيشـتري از     25وظيفه پيشرفت و توسعه رشد شناختي، عاطفي و رواني حركتي ). 1986

كننـده بـه    اي با اين همه مشتري يـا مراجعـه   هيچ آدم حرفه. آموزان به طور همزمان پيچيده است دانش

  .طور همزمان وجود ندارد

مـريض را بـه طـور همزمـان      25مجبور باشـد   به طور مثال فرض را بر آن بگيريد كه يك پزشك

دهنـد و   برخي از پزشكان كه ظاهراً هم به چندين مريض يك زماني را براي مراجعـه مـي  . ويزيت كند

كننـد و همزمـان    كننـد، در نهايـت هـر كـدام را بـه نوبـت ويزيـت مـي         همه را در يك زمان جمع مي

گر دكتر زمان محدودي داشت مثالً نـيم سـاعت   تصور كنيد كه ا. توانند همه را با هم ويزيت كنند نمي

توان انتظـار   آن موقع مي. كرد مريض را معاينه كند، حوزه پزشكي و درماني چه وضعيتي پيدا مي 25تا 

برداري باليني از همه بكند و يك ميانگين بگيرد تا به صـورت كلـي    شد نمونه داشت كه دكتر ناچار مي

  .ها را حداكثر عالئم باليني افراد را در نظر بگيرد نه همه آنيك روش درماني عمومي توصيه كند كه 

كرد بـه   آمد كه اگر يك وكيل دعوي سعي مي توانيد تصور كنيد كه چه وضعي پيش مي همچنين مي

مـا خودمـان   . طور همزمان در چندين دادگاه و حوزه دادرسي همزمان به چندين پرونده رسيدگي كند

اگـر  . كنند كنند ولي يكي يكي در دادگاه شركت مي طور همزمان كار ميدانيم كه وكال اغلب به  هم مي

كار روزانه يك وكيل دعوي شامل رسيدگي به چندين پرونده مختلف به طور همزمـان بـود آن زمـان    

آمد كه وكيل مربوطه ممكن بود مجبور شود در يك جا از يك شـاهد بـازجويي    چنين وضعي پيش مي

                                                
1. Doyle 
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ه دادگاه بغلي برساند و شاهدي را مـورد سـؤال و جـواب مجـدد قـرار      كند و سپس با عجله خود را ب

  .بدهد كه خودش هنگام اظهارات مستقيم فرد حاضر نباشد

آوريم كه به خوبي بتوانيم اهميت مسائلي كه يك معلم در طـي زنـدگي    ها را براي اين مي اين مثال

دهد خيلي شـبيه بـه    ه معلم انجام ميكاري ك. شود، بهتر درك كنيم اش با آن مواجه مي اي روزانه حرفه

مريض را ويزيت كند و يا وكيلي كه به طور همزمان بايد به چندين  25پزشكي است كه همزمان بايد 

اگر به اين اظهارات شك داريد، وضعيتي را تصور كنيد كه معلمـي يـك كـالس    . پرونده رسيدگي كند

همچنـين  . توجه و عالقه و اشـتياق مختلـف دارد  ها و استعدادهاي مختلف،  نفره با نيازها، توانايي 25

آيا به نظر شما آن پزشكي كه به طـور فرضـي   . ها دارد زمان آموزشي محدودي براي تأمين نيازهاي آن

توان چنين معلمـي را در نظـر    حاال مي. رسد يا چنين معلمي از آن اسم برديم كارش سخت به نظر مي

رود و پـنج گـروه را مـورد بررسـي و پـايش       و راه مـي  كنـد  بگيريم كه در يك اتاقي مدام حركت مـي 

معلـم پاسـخ گـروه الـف     . كننـد  عملكرد قرار داده كه دارند روي يك فعاليت يادگيري گروهي كار مي

هـا را راجـع بـه     رود و بحـث آن  شنود و سپس به كنار گـروه ب مـي   را مي 2و  1هاي  نسبت به سؤال

اين . داشتند 2و  1ها چه نظري در مورد سؤال  ع داشته آنشنود و بدون اين كه اطال مي 4و  3سؤاالت 

شبيه به كار آن وكيلي است كـه بايـد يـك شـاهدي را در     دهد كه كار معلم خيلي  مثال به ما نشان مي

  .دادگاه مورد پرسش مجدد قرار بدهد، بدون اين كه اعترافات مستقيم آن شاهد را شنيده باشد

حـال  . العـاده اسـت   و شخصي است كه واقعاً سنگين و خـارق تدريس يك وظيفه و يا كار پيچيده 

آمـوز را   اند تا بيش از دو جين دانش ها در تالش تصور كنيد كه دنياي يك كالس درس جايي كه معلم

  .شود تري محسوب مي تحت تعليم و تربيت قرار دهند چه دنياي واقعاً پيچيده

ي  از حضـور يـك همكـار مـاهر اسـتفاده     تواننـد   معلمان با توجه به پيچيدگي محيطي كـاري، مـي  

گـذرد و   ها كمك كند تا بفهمند در كالس درس چه مي تواند به آن همكاري كه مي. اي ببرند العاده فوق

تواند به عنوان يك جفت چشم و گـوش   همين همكار مي. آموزان دارد چه تأثيري روي تك تك دانش
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ها با معلم بـه صـحبت    سپس در مورد آن ديگر عمل كرده و رويدادهاي داخل كالس درس را ضبط و

  .و گفتگو بنشيند

نظارت و راهنمايي نه تنها به عنوان يك امر حقوقي يا فرآيند دموكراتيك مطرح اسـت، بلكـه يـك    

هاي دروني همچون اشـتياق بـه بهبـود     مدار است كه معلمان از طريق انگيزش اي و گروه فعاليت حرفه

آمـوزان مـورد تشـويق قـرار      حداكثر رساندن ميزان فراگيري دانش اي و اشتياق به هاي حرفه توانمندي

  .گيرند مي

اش از لحاظ گستره كار و محدوده كامالً وسيع و جـامع   ارزشيابي به خاطر ماهيت وجودي :گستره

ارزشيابي بايد بتواند نه تنها عملكرد آموزشي كالس درس معلم را بررسي كرده، بلكه همچنـين  . است

ايـن  . ي معلم را در مدرسه به عنوان يك سـازمان آموزشـي مـورد بررسـي قـرار دهـد      آفرين ميزان نقش

اي، ارتبـاط بـا والـدين     تواند شامل پذيرش تعهدات قراردادي، تعامل با همكاران حرفه آفريني مي نقش

آفريني در كل چرخه زندگي يك  اي و همچنين سهم آموزان، به عهده گرفتن رشد و توسعه حرفه دانش

شـوند   در عمل بسياري از معلمان كه از طريق فرآيند ارزشيابي از كار بركنار مي. شامل شود مدرسه را

شوند بلكه به خاطر مسـائل و   به خاطر عملكرد ضعيف كالسي نيست كه به چنين سرنوشتي دچار مي

رفتارهاي مرتبط با ناتواني در مواجهه با حداقل تعهـدات قـراردادي و همچنـين بـه خـاطر رفتارهـاي       

  .امناسب خارج از كالس درس استن

ارزشـيابي  . حتي از لحاظ تدريس كالس درس نيز وظيفه ارزشيابي كـامالً وسـيع و گسـترده اسـت    

. اش آن است كه معلم در حين آموزش كل دروس مربوط به خود مورد مشاهده قرار گيـرد  مؤثر الزمه

... لـوم، علـوم اجتمـاعي و    براي معلمين ابتدايي اين بدان مفهـوم اسـت كـه دروس هنـر، رياضـي، ع     

كمتر معلم ابتدايي است كـه بتوانـد بـا توانـايي يكسـان و برابـر       . بايست مورد ارزشيابي قرار بگيرد مي

خـواهيم اظهـار كنـيم كـه فرآينـد       زماني كه مي. هاي محتوايي مختلف را تدريس كند تمامي اين حوزه

ر شده تمامي موضوعات تدريس شـده  ارزشيابي به ارزشيابي جامع آموزش كالسي يك فرد معلم منج

  .توسط هر معلمي بايد مورد مشاهده و ارزشيابي قرار گيرد



 
 27 

 

بايست مورد  آموزاني كه تحت نظر آن معلم هستند مي در دوره راهنمايي نيز گستره دروس و دانش

 كننـد؛ مـثالً   بسياري از معلمان دوره راهنمايي بيش از يك موضوع را تدريس مـي . مشاهده قرار گيرند

تقريبـاً تمـامي معلمـين دوره راهنمـايي گسـتره متنـوعي از       . جبر و هندسه يا علوم تجربـي و شـيمي  

كمتر معلم دوره . آموزان با نقاط قوت و ضعف و نيازهاي متفاوت را تحت سرپرستي خود دارند دانش

د راهنمايي است كه در تدريس تمامي اين موضوعات مختلف به يك ميزان خوب و متعادل عمـل كنـ  

نظامي كـه طراحـي شـده تـا تصـوير      . آموزان ارتباط يكسان و برابر باشد تمامي دانشو يا ارتباطش با 

بايسـت تمـامي ايـن مضـامين و      جامعي از عملكرد آموزش كالسي يك معلم را بـه دسـت دهـد مـي    

  .هاي گوناگون را مورد مشاهده قرار دهد محيط

يك مدت زمان خاص وابسـته اسـت نـه فقـط     ي معلم در طول  ارزشيابي مؤثر همچنين به مشاهده

بيشتر مردم قادرند تا براي مدت محدود خود را به مراتب بهتر از آنچه كه هسـتند،  . تنها يك يا دو بار

پردازد و ايـن كـار را    با اين حال هر چه قدر كه يك ناظر بيشتر به نظاره كار يك معلم مي. نشان دهند

تـر از رفتارهـاي رايـج معلـم را بـه دسـت        تر و شفاف روشن به دفعات تكرار كند، تصويري به مراتب

فقط در صورتي كه ارزياب مربوطه زمان كافي را صرف تدوين يك ديدگاه جامع از عملكـرد  . آورد مي

معلم چه در داخل و چه در خارج كـالس درس نكنـد، ايجـاد و يـا دفـاع از يـك قضـاوت كلـي در         

هـاي دولتـي ارزشـيابي معلـم      د تقاضاي بيشتر نظـام خصوص ميزان كارايي معلم بدان صورت كه مور

  .شود وجود دارد، امري غيرممكن تلقي مي

از . تواند ديدگاهي محدودتر از ارزشـيابي داشـته باشـد    از سوي ديگر، نظارت و راهنمايي معلم مي

باشـد، فرآينـد    آنجايي كه بهبود عملكرد و نه قضاوت كلي مبتني بر توانمندي هدف ايـن كـاركرد مـي   

ظارت و راهنمايي قادر است بر تنها يك كالس يا يك گروه آموزشي در طـول مـدت زمـان خاصـي     ن

در واقع مطالعات موردي در نظارت باليني حاكي از آن است كه تمركز خاصي بـر يـك   . متمركز شود

تواند بر بهبود عملكرد معلم تأثير مثبتـي   شود كه مي موقعيت، يكي از ابعاد حياتي نظارت محسوب مي
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بهترين راه براي بيشتر مردم جهت بهبود عملكـرد توجـه   ) 1993( 1نوالن، هاوكس و فرانسيس. بگذارد

تالش براي تمركـز بـر بهبـود كـار، بـدون اشـاره       . دانند بر يك يا دو عامل در يك زمان و نه بيشتر مي

خواهـد  خاصي در مورد آن و بدون ذكر اين كه چه چيزي بهتر خواهد شد به ندرت بـه تغييـر منجـر    

بدين ترتيب اگر نظارت و راهنمايي بر اين است كه كمك كردن به رشد معلمان مؤثر واقع شـود  . شد

  .بايست ديدگاه محدود و نه وسيع داشته باشد مي

اي را در رابطـه بـا    اين اسـت كـه يـك قضـاوت و اظهـارنظر حرفـه      نقش ارزشياب  :ماهيت رابطه

تـرين   همان طور كه قـبالً ذكـر شـد، يكـي از عمـده     . اردعملكرد و شايستگي كلي معلم تهيه و ابراز د

بدين دليـل تنهـا افـراد صـاحب     . آموزان است هاي ارزشياب حمايت از منافع دولت و دانش مسؤوليت

گرچـه ارزشـياب   . توانند نقش يك ارزشياب معلم را بر عهـده گيرنـد   صالحيت خاصي هستند كه مي

ا دوسـت داشـته باشـد، بـا ايـن حـال ارزشـياب        ممكن است معلم مربوطه را شـناخته و حتـي وي ر  

اي از  اي از فاصله گرفتن و دور مانـدن را تحمـل كنـد تـا بتوانـد ارزشـيابي منصـفانه        بايست درجه مي

. بايسـت كـامالً دور از هـم و متمـايز بـاقي بمانـد       همچنين نقش دو گروه مي. عملكرد معلم ارائه دهد

اين دو نقش هرگز قـادر  . شونده شونده هميشه ارزشيابي ماند و ارزشياب ارزشياب هميشه ارزشياب مي

 2ترين روش براي يك ارزشياب هماني خواهد بود كـه گـارمن   مناسب. به ادغام و يا يكي شدن نيستند

توانـد اميـد آن را    ناميد و باالترين سطح همكاري را كه شـخص مـي   3طرف كننده بي ، مشاهده)1982(

هـاي   ش كاري بدان معني است كه هر دو گروه قوانين و نقـش پذير. است 4داشته باشد، پذيرش كاري

ميزان همكـاري  . ها زندگي كنند اند كه بر اساس آن شناسند و قبول كرده مربوط به خود را به خوبي مي

تواند و قادر نيسـت طـرف معلـم را     ارزشياب نمي. الذكر است محدود به نوع درك شما از مسائل فوق

                                                
1. Nolan, Hawkes and Francis 

2. Garman 

3. Neutral Observer 

4. Working Acceptance 
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رخي موارد ممكن است طرف معلم را گرفتن بـدان معنـا باشـد كـه طـرف      بگيرد به خاطر اين كه در ب

  .كودكان را نگرفته است

ارزشياب تمـام قـدرت   . ايجاد جوي از اعتماد و اطمينان در اين رابطه نيز بسيار بسيار دشوار است

انتخـابي   عالوه بر اين معلم از هيچ حق. پذير است الزم را در اختيار دارد و معلم نيز از هر نظر صدمه

ايـن يـك فعاليـت مقـرر شـده از جانـب       . برخوردار نيست كه آيا در اين فرآيند شركت بنمايد يا خير

اند، معلم به سختي احتمال دارد كـه   اشاره كرده) 1987(همان طور كه بالمبر و جوناس . سازمان است

هـا و   ري اميـدها، تـرس  تـ  در اين نوع رابطه به ارزشياب اين امكان و اجازه را بدهد كه به درون عميق

برخـي مـديران بسـيار    . باورهاي شخصي وي در خصوص فرآيندهاي ياددهي و يـادگيري وارد شـود  

همكاري و آموزشي مناسبي را با معلمان برقرار كنند حتـي در زمـاني كـه درگيـر     ي  ماهر قادرند رابطه

خوبي را نه به خاطر نظام موجود العاده ماهر ارتباطات كاري  اما اين افراد فوق. فرآيند ارزشيابي هستند

كنند بلكه با وجود استقرار اين نظام قادرند تا رابطه كاري بسـيار خـوبي بـا معلمـان برقـرار       برقرار مي

  .كنند

در بحث نظارت و راهنمايي فاصله يك مانع است و پيروي سفت و سخت از قوانين سازماني نيـز  

در فرآينـد نظـارت   . جهت تسـهيل ايـن فرآينـد برآيـد     كند تا اين كه در بيشتر ايجاد اشكال و مانع مي

گاهي اوقات معلـم رهبـري   . كنند كه به عنوان همكار با يكديگر كار كنند همكاران و شركا موافقت مي

تماشـا  . كنـد  گيرد و گاهي اوقات ناظر است كه جلوتر از ديگران حركت مي اين فرآيند را بر عهده مي

شود كه رهبري چنـين فرآينـدهايي،    ن خاص اين درك ايجاد ميكردن فرآيند نظارت در طي مدت زما

  .باشند ها با هم در آميخته و آزادانه با يكديگر قابل تعويض مي اشتراكي است و نقش

بايست صورت بگيرد، اين امكان وجود دارد كـه بتـوانيم بـه     هنگامي كه اين فرآيند آن گونه كه مي

يعني . كرد توصيف مي 1را به عنوان عمل متقابل ارگانيكآن ) 1982(چيزي دست پيدا كنيم كه گارمن 

                                                
1. Organic Reciprocity 
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ــامي         ــين تم ــان در ب ــرام و اطمين ــص، احت ــدايت، تخص ــري و ه ــداف، رهب ــه در آن اه ــزي ك چي

در مقايسـه بـا وضـعيت    . ها تفـاهم دارنـد   كنندگان به صورت يكسان تقسيم شده و بر سر آن مشاركت

يقتاً به نفع و به سمت معلم گرايش دارد آن هـم  رود، موقعيت ناظر حق خنثي كه از ارزشياب انتظار مي

. اند، دست يابند به اهداف و مقاصدي كه مشتركاً تعريف كردهدر كمك كردن به او براي اين كه بتواند 

پـذيرتر و   در مقايسه با ارزشيابي جايي كه ارزشياب از همه نيرومندتر است و معلم نيز از همـه صـدمه  

به مشاركت شده، اين نظارت است كه يك رابطه داوطلبانـه كـه هـم     در واقع به صورت اجباري وادار

واقعيت اين است كه به معلـم اجـازه داده   . پذير بودن مشترك هستند و هم در تقسيم قدرت در صدمه

. هـا متمركـز سـازند    هاي خاصي از تدريس را انتخاب كرده و فرآيند نظارت را بر آن شود كه حوزه مي

هايي كه معلم درخواسـت نمـوده، مسـؤول     آوري انواع داده را در قبال جمع همچنين اين رويكرد ناظر

پذيري مشترك سه مورد از عناصر  اين گونه سهيم شدن در مسؤوليت، اعتماد متقابل و صدمه. سازد مي

  ).1993نوالن، (هاي مهم ارتباطات آموزشي هستند  و ويژگي

ك كـاركرد اسـتاندارد شـده و بـر مبنـاي      فرآيند ارزشـيابي معلـم يـ    :ها هآوري داد هاي جمع روش

اين بحث بدان معناست كه اين فرآيند بر اساس معيارهاي از پـيش  . گيرد معيارهاي خاصي صورت مي

هاي معلـم مـورد    پذيرد كه براي قضاوت در خصوص عملكرد و ميزان شايستگي تعيين شده انجام مي

هاي ارزشيابي نيـز   اب قضاوت جامع است، دادهبه دليل اين كه وظيفه فرد ارزشي. گيرد استفاده قرار مي

يـك  نـاتواني در حفـظ   . بايستي داراي يك ديدگاه جامع بوده و تمامي امر آموزش را در بر بگيرنـد  مي

ديدگاه جامع در طول زمان موجب ضبط تصـوير نـاقص و ناتمـامي از رفتـار معلـم شـده و بـه يـك         

ه بر اين، پيامد و خروجـي ارزشـيابي يـك قضـاوت     با اين حال عالو. انجامد ارزشيابي غيرمنصفانه مي

جامع است كه توسط يك متن كتبي كه تقريباً براي تمامي معلمان از شباهت يكساني برخوردار است، 

  .يابد انتقال مي

تر از موارد قبلي استاندارد حاكم بر مشاهدات و نظارت كالسي بـا هـدف    در نهايت و احتماالً مهم

با توجـه بـه   . ي براي تمامي معلمان از ماهيت و حالت خاصي برخوردار باشندبايست ارزشيابي معلم مي
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حقوق قانوني شغلي و اجتماعي معلم و همچنين توافقات قراردادي تمامي معلمـان در همـان طبقـات    

مسائلي مربوط بـه روايـي   . بايستي با استفاده از معيارهاي يكساني مورد ارزشيابي قرار گيرند شغلي مي

. شود ابليت اعتماد بودن اوالتر از نيازهاي خاص معلمان در حوزه ارزشيابي معلم تلقي ميو همچنين ق

اگر معيارهاي مربوطه براي برخي از معلمـين تغييـر يابنـد، آنگـاه اتهـام تخلـف و تقلـب و همچنـين         

  .گيرد رفتارهاي مشكوك صورت مي

حالت كامالً متفـاوتي وجـود    آوري اطالعات براي مقاصد نظارت و راهنمايي در مقام مقايسه جمع

نـوالن و  (محـور باشـند    ها بايستي كامالً متمايز شده، شخصي طراحي شده و معلم اين گونه داده. دارد

ها در فرآيند نظارت عموماً بسيار محدود است  ميزان توجه نسبت به گردآوري داده). 1992فرانسيس، 

. شـود  توجه مي) و يا به صورت تركيبي(آموز  انشهاي معلمان و يا د و بيشتر فقط يكي يا دوتا از جنبه

گيـرد، آن   اين ديدگاه محدود معموالً در چندين درس در طي مدت زمان خاص مورد نظارت قرار مـي 

آموز و همچنـين حفـظ چيـزي كـه      تالش براي مستندسازي بهبود معلم و بهبود عملكرد دانشهم در 

  .كند تشبيه مي 1به درس در حال شكوفايي) 1990(گارمن 

قضاوتي را به عمل بياورد و يا قضاوتي را به طرف مقابل منتقل كند، بلكه نقش ناظر اين نيست كه 

توانـد   ها مـي  هاي استنباطي است كه معلم با استفاده از آن آوري مشاهدات و داده نقش وي بيشتر جمع

آمـوزان را بـه    انـش ي عملكرد آموزشي خود و همچنين تأثير آن بـر د  قضاوت بهتري را راجع به نحوه

ناظر ممكن است به معلم كمك كند تا در تدوين اين قضاوت بهتـر عمـل كنـد امـا نـاظر      . دست آورد

در نتيجه يكي از پيامدهاي فرآيند نظارت و راهنمـايي  . دهد خود اين قضاوت را براي معلم انجام نمي

  .بهتري است 3گيرنده و تصميم 2اين خواهد بود كه معلم بيشتر خودراهبر

                                                
1. Unfolding Lesson 

2. Self-Directed 

3. Decision-maker 
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گيري و خـودراهبري معلـم قاصـر و نـاتوان باشـد،       به عقيده ما اگر فرآيند نظارت از بهبود تصميم

هاي نظـارت   ما اين ادعا را بر اساس واقعيت. آنگاه كل اين فرآيند كاربرد چندان زيادي نخواهد داشت

كـالس در   5ط اگر بخواهيم مثال بزنيم يك معلم دوره متوسطه به طـور متوسـ  . دهيم بر معلم ارائه مي

ترين شـرايط و   در خوشبينانه. كند كالس در سال تدريس مي 900روز و در مجموع  180روز به مدت 

بـار طـي    9دهد آن هم بـراي   حتي در كارآمدترين نظام نظارت معلم مشاهده كاري كه معلم انجام مي

. تبــار مــورد نظــارت آموزشــي قــرار گرفتــه اســ 9ايــن معلــم . گيــرد ســال آموزشــي صــورت مــي

 99اين بدان معناست كـه  . هاي معلم را خواهند ديد كنندگان به همين خاطر يك درصد كالس مشاهده

آموزان خود تنهاست و تنها يك درصد مدت زمان فعاليتش مـورد نظـارت    درصد موارد، معلم با دانش

د آموزشي را اگر فرد ناظر تمام امور مربوط به مشكالت را خود حل كند، تمام فرآين. قرار گرفته است

گيـري را خـود انجـام دهـد و معلـم را       خود هدايت و به عهده بگيرد و همچنين تمام فرآيند تصـميم 

 99گـاه معلـم نخواهـد توانسـت در      هاي ويژه را در خود ايجـاد كنـد، آن   توانمند نسازد تا اين مهارت

الً واضح اسـت كـه   كام. شود، عملكرد بهتري از خود ارائه دهد درصد مواردي كه در كالس حاضر مي

گيري معلم و يا حل مسائل توسط معلم عالئم بـارز يـك نظـارت بسـيار خـوب       بهبود شرايط تصميم

  .شود محسوب مي

تنها كساني كه داراي مجوز رسمي يا گواهينامـه قـانوني هسـتند، اجـازه دارنـد       :اي تخصص حرفه

دان معنا است كـه دارنـده آن، داراي   اي داشتن ب گواهي حرفه. مبادرت به فرآيند ارزشيابي معلم بنمايند

در سراسر اين فرآيند فرد ارزشـياب نقـش   . هاي خاص الزم براي ايفاي آن نقش است دانش و مهارت

  .كند كارشناس اين حوزه را حفظ مي

هـاي معلـم بـا     اي از عملكـرد و توانمنـدي   ارزشياب اين مسؤوليت را دارد كه ارزشـيابي منصـفانه  

. و شواهد و مدارك گردآوري شده در اجراي فرآينـد ارزشـيابي بـه عمـل آورد     استفاده از استانداردها

، با اين حال اگر ديدگاه معلم با ديـدگاه  ي يك موضوع خاص بخواهد را دربارهممكن است نظر معلم 

. بايست مدنظر قـرار گيـرد   ارزشياب اختالف داشته باشد در اين صورت ديدگاه ارزشياب است كه مي
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هاي معلم تنها و تنها در وجود  راي انجام قضاوت در رابطه با عملكرد و توانمنديدر نتيجه تخصص ب

  .شود ها يافت مي ارزشياب

هايي به معلمين ارائه  دهد كه اغلب فرم طرفه اين واقعيت را نشان مي شواهد زيادي از تخصص يك

د و هـيچ فرصـتي   گيـر  شود و مورد قضاوت قرار مي ها عملكرد معلم توصيف مي شود كه توسط آن مي

بايد مشاهده شود با يكـديگر بـه بحـث و     آيد تا معلم و ارزشياب در خصوص چيزهايي كه پيش نمي

بايسـت داراي   گيرد كه مـي  به اين ترتيب مسؤوليت سنگيني بر دوش ارزشياب قرار مي. گفتگو بنشينند

ارزشـيابي منصـفانه،   دانش الزم در زمينه تعليم و تربيت و همچنين محتـواي درسـي باشـد تـا بتوانـد      

در صورتي كه ارزشياب فاقد تخصص . ها و عملكرد معلم به عمل آورد آگاهانه و جامعي از توانمندي

  .در زمينه محتواي درس باشد بايد از كارشناسان ديگري در حوزه موضوع درس استفاده كند

به محتواي  ما بر اين باوريم كه قضاوت دقيق يك تدريس ضعيف حتي بدون داشتن اشراف نسبت

به طور مثال مديريت كالس درس ممكن است بـه حـدي ضـعيف باشـد كـه      . پذير است درس امكان

با همـه  . آموزان در خالل كالس به حال خود رها شده باشند و درس را مطلقاً دنبال نكنند بيشتر دانش

لم خـوبي  اين اوصاف ما باور داريم كه انجام يك قضاوت قابل دفاع در خصوص اين كه چه كسي مع

شود يا خير، بدون داشتن ميزان درك نسبي نسـبت بـه محتـواي درس امـري غيـرممكن       محسوب مي

تواند كالس درس زبان خارجـه باشـد كـه ارزشـياب، زبـان در حـال        يك مثال بسيار واضح مي. است

د اگر كالس عمدتاً به زبان هدف برگزار شـو . كند و يا آن را بلد نيست تدريس در كالس را درك نمي

تخصـص در  . ارزشياب در واقع هيچ معياري نخواهد داشت تا ارزشيابي خود را بر مبناي آن بنـا كنـد  

. شـود  ي بسيار ضروري و مهم عملكردهاي خوب آموزشي محسوب مي خصوص محتواي درس جنبه

توان در برخوردهاي منفي مسـتقيم يـا غيرمسـتقيم معلمـين      اهميت تخصص در محتوا را به خوبي مي

شـان   هنمايي نسبت به ارزشياباني كه فاقد تخصص در خصوص محتواي درسي مـورد بررسـي  دوره را

  .هستند، مشاهده كرد
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نـاظر در زمينـه   . در مقام مقايسه نظارت و راهنمايي معلم بيشتر بـر تخصـص اشـتراكي تكيـه دارد    

هم تا حـدي  ، تعليم و تربيت و شايد )ها، پژوهش و برگزاري كنفرانس آوري داده جمع(فرآيند نظارت 

معلم در امر تعليم و تربيـت، محتـواي درسـي متخصـص اسـت و      . محتواي آموزشي متخصص است

كند، به عالوه شناخت بسيار دقيق و جامعي نسبت  حتي، شايد در فرآيند نظارت آموزشي مشاركت مي

هـاي   اگـر هـر يـك از ايـن حـوزه     . آموزان و همچنين محيط و بافـت كـالس درس نيـز دارد    به دانش

برداري درست به عمل نيايد، درك و شناخت درست  ها بهره صصي در جاي خود نباشند و يا از آنتخ

از آنجايي كه هـر كـدام از شـركاي ايـن فرآينـد      . شود نهايت دشوار مي يادگيري بي -از محيط ياددهي

كنـد، امـور مربـوط بـه      شناسند و اهميت آن تخصـص را درك مـي   تخصص ديگري را به رسميت مي

هنگامي كه در خصوص رويدادهاي اتفـاق افتـاده   . شود و قدرت به صورت اشتراكي تقسيم ميرهبري 

ها اختالف نظر پيش بيايد، اين اختالف نظرها از طريق گفتگو و همچنين آزمون  در كالس و مفهوم آن

 هيچ كدام از شركا آنگـاه . شود ها و همچنين تفسير مشاهدات حل و فصل مي ها، گردآوري داده فرضيه

زيرا هيچ يك از آنان مسؤوليتي . كنند آيند و يا به دنبال آن جستجو نمي به دنبال نقش كارشناس برنمي

  .گيرد، ندارند هاي پاياني كه در رابطه با كيفيت تدريس صورت مي در قبال قضاوت

ديدگاهي كه معلمان نسبت به فرآيند ارزشيابي دارند، اين است  :ديدگاه معلم در خصوص فرآيند

ها بايستي بهترين عملكرد الزم را از خود نشان دهند، حتي اگر ايـن   ارزشيابي وضعيتي است كه آن كه

رويكرد رايج و مرسوم چنين فرآيندهايي اين است كه هـر باليـي كـه    . كار به نفع ارزشياب تمام شود

. د بگيـري دوست داري سر من بياور، يعني اين كه حداكثر تالش خودت را بكن تا بتواني از مـن ايـرا  

كنـد و معلـم نقـش نويسـنده مـتن، هنرپيشـه،        ارزشياب در اينجا نقش منتقد اين نمـايش را ايفـا مـي   

توانـد از عملكـرد    به علت عواقب و پيامدهاي منفي كـه مـي  . كند كننده و مدير صحنه را بازي مي تهيه

يي كمتر ريسك ها فرآيند مشاهده ناشي شود، معلمان معموالً در چنين وضعيتضعيف در جريان يك 

بيشـتر محتمـل   . كنند كه امكان شكست خوردن را داشته باشد ها به ندرت نقشي را ايفا مي كنند، آن مي

است به سراغ كارهاي تمرين كرده قبلي كه اتفاقاً جواب خوبي و استقبال خوبي هم داشـته، برونـد و   
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اتفاقاً چنين مواردي در عرصـه  . اند هايي را ارائه بدهند كه در طول سال بارها و بارها تكرار كرده درس

يكي از نويسندگان كه خود معلم سابق در آلمان بوده، توسط مـديري مـورد   . افتد معلمي زياد اتفاق مي

آمـوز در سـر كـالس     ارزشيابي قرار گرفت كه دوست داشت تعامل بسيار زيادي را بين معلم و دانـش 

روز  178اي غير مشاهده يا غير نظارت كـه  مسير و الگوي عادي تدريس در روزه. درس مشاهده كند

آمـوزان در خصـوص    شـد، كـه در آن دانـش    گرمـي كالمـي انجـام مـي     دقيقه تمرين و دست 5بود، با 

هاي مدرسه و ديگر چيزها مورد پرسش  هايشان، وضع آب و هوا و فعاليت رويدادهاي روزمره خانواده

و اعالم نشده توسط مـدير مدرسـه، ايـن بخـش     در يك يا دو روز مشاهده غيرمنتظره . گرفتند قرار مي

درصد كل زمان كالس ادامـه   50دقيقه كم و بيش حدود  25تا  20هاي كالمي براي حدود  گرمي دست

  .آموزان را مشاهده كند توانست تعامل بسيار زيادي از دانش پيدا كرد زيرا مدير مي

كنـد، امـا ايـن     و به آن افتخـار نمـي  گرچه نويسنده از كاري كه آن روزها انجام داده رضايت ندارد 

در واقع . دهد كه بهترين عملكرد در خصوص ارزشيابي معلم به چه معنا است مثال به خوبي نشان مي

آن معلم و همان نويسنده خودمان بر اساس عالقه و توجه ارزشياب خود چيزي را ارائه داده بـود كـه   

داننـد   اند و مي ين يك چنين رويكردي را آموختهبيشتر معلم. ارزشياب تمايل داشت آن را مشاهده كند

  . كه آن را چگونه بايد پياده كنند

بايست فرصـتي باشـد بـراي ريسـك كـردن و بـراي تجربـه و         از سويي ديگر، نظارت آموزشي مي

هـاي   تواند معلمان را قادر سـازد تـا رفتارهـا و تكنيـك     اغلب كاركرد نظارت و راهنمايي مي. آزمايش

چـون در چنـين   . كننـده امتحـان و آزمـايش كننـد     يطي كامالً امن و مطمئن و حمايـت جديد را در مح

شود و معلـم   هاي معلم برطرف مي محيطي است كه ترس از يك قضاوت منفي در خصوص توانمندي

در واقـع  . عيـب و نقـص نيسـتند    هايي را مشاهده كند كه كامل بي تواند به ناظر اجازه دهد تا درس مي

امدانه از ناظر بخواهد كه درسي را مشاهده كند كه معلم با آن دچار مشكل اسـت  معلم ممكن است ع

  .و اميدوار است ناظر خود بتواند در جهت بهبود و رفع اشكاالت آن به معلم كمك كند
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و غيرارزشـيابانه در كمـك بـه     2گري حمايتي در آثار خود اهميت مربي) 1995( 1جويس و شاورز

كنند  اين دو نويسنده مطرح مي. ديد تدريس به كالس درس نشان دادندهاي ج معلمين در اجراي مدل

درصـد معلمـين    20الـي   15گري به عنوان يك روش آموزش حين خدمت تنهـا   كه بدون روش مربي

گـري و نظـارت    با مربـي . قادرند تا نحوه استفاده از فنون پيچيده تدريس را در كالس درس اجرا كنند

از . شوند كه اين اجرا را با موفقيت انجـام دهنـد   درصد، معلمان قادر مي 90مناسب و صحيح تا ميزان 

هـاي بسـيار    پـذيري از ويژگـي   آنجايي كه نظارت هدفش رشد است، آزمايش، تجربه كردن و ريسـك 

  .شود بسيار مهم محسوب مي

كاركردهـاي بسـيار ضـروري تلقـي     هم ارزشيابي و هم نظارت معلم  :ضروري اما اصوالً متفاوت

مطرح كردند ارزشيابي حق يك معلـم را جهـت   ) 1993( 3همان گونه سرجيواني و استارات. ندشو مي

سـازد و نظـارت و    مندي مداوم از عضويت در يك جامعه آموزشي خاص مستحكم و مستقر مـي  بهره

پذيري شخصي خود را اعمال كـرده و بـه    كند تا حس مسؤوليت راهنمايي نيز به همان معلم كمك مي

ي تـدريس بـه طـور اعـم توسـعه       مداوم در حوزه آن جامعه به طور اخص و در حرفـه  اي رشد حرفه

هر دوي اين كاركردها مهم هستند، اما از لحاظ مقاصد و اهداف اصلي، منطق، گستره فرآينـد،  . بخشد

ها و فرآيندهاي نظارتي به كار گرفته شده، نقش تخصـص در   كنندگان، شيوه ماهيت رابطه ميان شركت

در زيـر  . هـاي اساسـي دارنـد    د و ديدگاه معلم در خصوص اين فرآينـد بـا يكـديگر تفـاوت    اين فرآين

  .مشاهده مي كنيدها را  اي از اين تفاوت خالصه

  

  

  

                                                
1. Joyce and Showers 

2. Supportive Coaching 

3. Sergiovanni and Starratt 



 
 37 

 

  هاي اساسي بين نظارت آموزشي و ارزشيابي معلم تفاوت

  نظارت آموزشي  ارزشيابي  ابعاد

  هدف

  منطق

  گستره

  روابط

  ها داده

  تخصص

  ديدگاه معلم

  شايستگي حداقل

  آموزان حمايت از دانش

  جامع

  مراتبي سلسله

  استاندارد شده

  ارزشياب به عنوان كارشناس

  عدم ريسك

  اي رشد حرفه

  پيچيدگي تدريس

  محدود

  مبتني بر همكاري

  شخصي

  اشتراكي

  پذيري ريسك

  

اهميـت نيسـتند و نشـانگر ايـن واقعيـت       اند و كـم  كنيم اساسي ها صحبت مي هايي كه از آن تفاوت

اگرچه ما نيز كامالً بر اين باوريم كـه ايـن دو فرآينـد    . تند كه اين كاركردها بايد از هم منفك شوندهس

توانـد هـر دوي ايـن     كنيم كـه يـك فـرد واحـد مـي      بايست از همديگر مجزا گردند، ولي تأكيد مي مي

كـه اسـتفاده    كاركردها را به طور كامالً صحيح و مناسبي به اجرا بگذارد، به شرط آن كـه فرآينـدهايي  

اگر فرآيندها براي نظـارت و ارزشـيابي تفـاوت قابـل تـوجهي از      . كند با يكديگر فرق داشته باشند مي

گاه معلمين فردي را مشـاهده خواهنـد كـرد كـه هـر دو نقـش را بـا عنـوان          يكديگر نداشته باشند، آن

از فرآينـد نظـارت   ضعف و شكست نظام آموزشي در جداسازي ارزشيابي معلم . كند ارزشياب ايفا مي

بر معلم بدان معناست كه بيشتر مدارس ابداً قادر نيستند كه به نحو مناسبي از پس ايـن كـار برآينـد و    

  .اين دو فرآيند را به شكل صحيح اعمال كنند
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انـد، امـا آن دو در كنـار هـم      همچنين گرچه نظارت و ارزشـيابي كاركردهـايي متفـاوت و مسـتقل    

بسيار نيرومند و مكمل نظام ارزشيابي و نظارت معلم يـك منطقـه آموزشـي    توانند به عنوان عناصر  مي

  .برداري قرار داد مورد بهره

عنصر ارزشـيابي ايـن نظـام در عمـل تضـميني اسـت بـراي تمـام ذينفعـان كـه عملكـرد تمـامي             

عنصر . ها قرار دارد ها و شايستگي كم در يك سطح حداقلي از توانمندي هاي اين عرصه دست اي حرفه

گيري در خصوص اين كه آيا معلمين جديد  كند براي تصميم رزشيابي همچنين مكانيزمي را فراهم ميا

ها را تقويت نمود و يا در نهايـت معلمينـي كـه قـادر نيسـتند در       بايست حفظ كرد و عملكرد آن را مي

  .بخشي به تدريس بپردازند، از كار بركنار و مرخص نمود سطح رضايت

تم به معلمان كمك كند تا در مسـيرهايي بـه رشـد و تكامـل بپردازنـد كـه       عنصر نظارتي اين سيس

هـاي يـادگيري و    شخصاً براي آنان داراي مفهوم و معني و سازگار با مراحل پيشـرفت شـغلي، سـبك   

يك عنصر نظارتي با طراحي مناسب در چارچوب يك نظام ارزشـيابي  . شرايط كلي زندگي آنان است

ها و استانداردهايي براي رشـد مـداوم معلمـين تعيـين كنـد و ايـن امـر         و نظارت معلم قادر است نرم

  .مسجل گردد كه درجا زدن و پيشرفت نكردن ابداً قابل قبول و قابل پذيرش نيست

بياييد اين سؤال را از خود بپرسيم كه يك نظـام ارزشـيابي و نظـارت معلـم بـا طراحـي خـوب و        

پـردازد كـه بـراي ارزشـيابي      ف معيارهـايي مـي  هايي دارد؟ بخش بعدي بـه توصـي   مناسب چه ويژگي

  .اند باكيفيت در اين حوزه طراحي شده

  

  معيارهاي نظام نظارت و ارزشيابي با كيفيت باال
از قبيـل دانيلسـون و   (اند از آثار دانشمندان و محققان ايـن حـوزه    معيارهايي كه در اينجا ذكر شده

و همچنـين در دنيـاي واقعـي و عمـل در     اسـتخراج شـدند   ) 2000، 1و پيترسـون  2000، 1مگ گريـل 

                                                
1. Danielson and MacGreal 
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فرآيندهاي اعطاي گواهينامه به طور آزمايشي در حوزه نظارت و ارزشـيابي معلـم مـورد آزمـون قـرار      

ها همان قواعد و ضـوابط انجمـن نظـارت و     ضوابط و مقررات حاكم بر فرآيند آزمايش. اند گرفته شده

  .بوده است 2ريزي درسي ايالت پنسيلوانيا برنامه

  

از فرآيندهاي الزم براي رشد و توسـعه  ) ارزشيابي(ها  آيندهاي قضاوت در مورد شايستگيفر •

  .به وضوح متفاوت هستند) نظارت آموزشي(اي  حرفه

در بخش قبلي توانستيم توجيهاتي را در خصوص علت جداسازي نظام ارزشيابي و نظام نظارت از 

تـوانيم ايـن دو    كنـيم كـه چگونـه مـي     مـي  حال توجه خود را معطوف اين پرسشيكديگر ارائه دهيم، 

تـوان بـه دو شـيوه اصـولي از طريـق       ايـن جداسـازي را مـي   . كاركرد را در عمل از يكديگر مجزا كرد

  .ها انجام داد شخص و از طريق زمان و رويه

ترين راه جداسازي اين دو كاركرد استفاده از دو فرد متفـاوت بـراي اجـراي     ترين و مشخص واضح

فرآينـد  . آورنـد  ر اين روش، مديران هستند كه فرآيند ارزشيابي معلـم را بـه اجـرا درمـي    د. ها است آن

نظارت توسط معلمين يا ديگر متخصصين از قبيل ناظران بخش محتواي درسي يـا تركيبـي از ايـن دو    

آينـد  آنچه كه در حوزه فر. مانند اين دو فرآيند كامالً مجزا و مستقل از يكديگر باقي مي. پذيرد انجام مي

ها و تمامي اطالعات گردآوري شده  ها و يادداشت ماند و تمامي داده افتد، محرمانه مي نظارتي اتفاق مي

كننـد   در بسياري از مناطق آموزشي كه از اين رويكرد استفاده مي. شود كنندگان حفظ مي توسط شركت

به عبارتي معلمان . ه استاي شد گري همتا توسط معلمان باسابقه و حرفه كاركرد نظارت مبدل به مربي

آموزنـد و منتقـل    همكار باسابقه آنچه موردنياز است به معلماني كه از آنان تجربه كمتـري دارنـد، مـي   

گيرد كه از طريق برنامه بهسازي كاركنان بـه آنـان    اين نوع نظارت توسط معلميني صورت مي. كنند مي

براي آن كه معلمان مـؤثري باشـند را بـه     هاي الزم مهارتفرصت كافي داده شده است، تا معلومات و 
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شود كه وجه تمايز بسيار شـفاف و   اين شيوه جداسازي ارزشيابي از نظارت موجب مي. دست بياورند

  .مشخصي بين اين دو كاركرد به وجود آيد

. باشـد  اما با وجود شفاف بودن جداسازي اين روش داراي برخي اشـكاالت و معضـالت نيـز مـي    

اش افزايش قابـل توجـه منـابعي اسـت كـه جهـت ارزشـيابي و نظـارت معلـم           هچنين رويكردي الزم

بايد افراد متخصص در زمينه نظارت را به كار گرفت و استخدام كـرد تـا فرآينـد    . تخصيص داده شود

هاي آموزشـي و توسـعه    ها را روانه برنامه نظارت و راهنمايي معلم را به اجرا دربياورند و يا بايد معلم

عالوه بـر ايـن بسـياري    . گري همتا را بجا بياورند و به آنان وقت كافي داد تا وظيفه مربي اي كرد حرفه

ها سخت است درگير  براي آن. مديران مايلند خود درگير فرآيند كمك به رشد و توسعه معلمان باشند

هاي كلي در خصوص كيفيت عملكرد يـك معلـم ارائـه     دهد كه قضاوت نقشي باشند كه تنها اجازه مي

توانند  مناطق آموزشي كه فاقد منابع الزم هستند و يا عالقه چنداني به چنين ساختاري ندارند مي. دهند

  .گزينه دوم را مدنظر قرار دهند

هاي به كار گرفته  در مدل دوم نظام نظارت و ارزشيابي معلم اين كاركردها را از طريق زمان و رويه

توان بـراي بـه اجـرا     كنان مدرسه يا حتي مدير مدرسه مياز يكي از كار. سازد شده از يكديگر جدا مي

هـاي متفـاوت بـا     با اين حال، اين كاركردها در زمـان . درآوردن هر دوي اين كاركردها استفاده جست

شود، معلمـان   هنگامي كه اين نوع الگو به كار گرفته مي. آيد هاي متفاوت به اجرا درمي استفاده از رويه

نمايـانگر   جدولي كه در ادامه مي آيد،. گيرند رتي و ارزشيابي متفاوتي قرار ميمعموالً در مسيرهاي نظا

يك چنين الگوي متفاوتي از نظام نظارت و ارزشيابي است كه در آن برخي مديران درگير هر دو نـوع  

  .شوند اين كاركردها مي

ـ    يا معلمين كه جديداً وارد يـك منطقـه آموزشـي مـي     1سابقه معلمين كم ه صـورت  شـوند، اغلـب ب

به محض اين كـه دوره آزمايشـي سـپري شـد و     . شوند ساله به كار گرفته مي 3آزمايشي در يك دوره 

                                                
1. Non-Tenured Teacher 



 
 41 

 

معلمين توانستند عضو هيأت علمي ثابت يك مدرسه شوند، هر سـه سـال يـك بـار از ايـن معلمـين       

سـال   در چرخه ارزشيابي كـه يـك  . گيرند آيد و هر دو سال يك بار مورد نظارت قرار مي ارزشيابي مي

هـاي نظـارتي در    كننـد، امـا فعاليـت    است، معلمين در يك فرآيند ارزشيابي استاندارد شده شركت مـي 

اي خـود راهبـري،    معلمين ممكن اسـت درگيـر رشـد حرفـه    . ها معموالً متفاوت است جريان اين سال

والً از معمـ . محـور شـوند   اي مشاركت هاي رشد حرفه پژوهي، گروه گري همتا، اقدام گذاري، مربي هدف

ي نظـارتي   شود تـا گزينـه   كنند هر بهار يا ابتداي سال خواسته مي معلميني كه در اين مسير حركت مي

  .اكنون انتخاب كنند خود را براي سال آينده از هم

ي  در صورتي كه مدير مدرسه درگير كـاركرد نظـارت و راهنمـايي معلـم در جريـان سـال چرخـه       

هـايي خواهنـد داشـت كـه در      ه شده تفاوت قابل توجهي از رويـه هاي استفاد نظارتي شود، آنگاه رويه

بـه طـور مثـال مشـاهدات انجـام شـده بـه منظـور         . گيـرد   جريان سال ارزشيابي مورد استفاده قرار مي

ارزشيابي بر مبناي معيارهاي ارزشيابي معلم، هم بـه صـورت از قبـل اعـالم شـده و هـم بـه صـورت         

امـا در  . گيـرد  در رابطه با اثربخشي عملكرد معلم صـورت مـي  هاي ناظر  غيرمنتظره، در جهت قضاوت

هـاي   گيرند، بر اساس توافقاتي است كه در كنفرانس مقابل، مشاهداتي كه به منظور نظارت صورت مي

قبل از مشاهده صورت گرفته، كه معلم در طي آن نقطه تمركـزي را بـراي مشـاهدات خـويش تعيـين      

هاي  ها قضاوت كنند كه معلم با استفاده از آن يي را گردآوري ميها خود اين مشاهدات داده. كرده است

تـوان فرآينـد تـدريس را بهبـود بخشـيد،       مشتركي را به همراه ناظر در خصوص اين كـه چگونـه مـي   

  .كنند گردآوري مي
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  نظام متفاوت نظارت و ارزشيابي آموزشي

  كمك فشرده  ارزشيابي و نظارت باليني  دوره آزمايشي  

كار و معلماني كـه   معلمان تازه  ندگانكن شركت

  اند جديداً وارد منطقه شده

اي كه عملكـرد   معلمان باسابقه

  بخش و يا باالتر دارند رضايت

ــابقه ــان باسـ ــه  معلمـ اي كـ

ــايت  ــرد رض ــي  عملك بخش

  ندارند

ي آزمايشـي   هر سـال تـا دوره    فرآيند ارزشيابي

  )معموالً سه سال(تمام شود 

ارزشيابي رسمي هر سه سـال  

  ك باري

هـــر ســـال تـــا عملكـــرد 

ــا  رضــايت بخــش شــود و ي

  معلم بركنار شود

قضاوت صحيح براي تضـمين    هدف ارزشيابي

  استخدام و ادامه فعاليت

ارتقاي سطح كيفيت عملكـرد  

هـاي رشــد   و شناسـايي زمينـه  

  اي حرفه

ــطح   ــه ســ ــت بــ برگشــ

  بخش عملكرد رضايت

ــال   فرآيند نظارتي ــر س ــالس  . ه ــاهده ك مش

از ساير درس، اما ممكن است 

هاي نظارتي نيز اسـتفاده   روش

اي  تمركز بر رشد حرفـه . شود

  اما مرتبط با ارزشيابي

دو ســال غيــر ارزشــيابي از    

ــاله  دوره ــه ســ روش . ي ســ

نظارتي بـا همكـاري معلـم از    

ــين روش ــي ب ــاي مرب ــري  ه گ

همتـــا، رشـــد خـــودراهبري، 

هــاي  تحقيــق در عمــل، گــروه

محـور   اي مشاركت رشد حرفه

  .گردد انتخاب مي

مدير راهنما است، . هر سال

اما از تـيم حمـايتي فشـرده    

بـا فرآينـد   . گيـرد  كمك مي

ــاط نزديكــي  ارزشــيابي ارتب

  .دارد

حــداكثر رشــد در حمايــت از   هدف نظارت

  ارزشيابي

اصالح مشكالت تشـخيص    ارتقاي رشد در راستاي تعالي

  داده شده

ر ارزشـيابي مـورد مشـاهده قـرار     الذكر معلـم رسـماً بـه منظـو     نظارتي فوقهاي  در خالل چرخه سال

اما مديران ممكن است با اين حال گاه به گاه سري بـه كـالس درس بزننـد تـا هميشـه از      . گيرند نمي

شود كه معلـم مربوطـه كـه     فرض بر اين گرفته مي. دهد آگاه باشند اتفاقاتي كه در كالس درس رخ مي
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فيـت مشـغول تـدريس و ارائـه فعاليـت      قبالً دوره آزمايشي خود را پشت سر گذاشته در سطحي از كي

اي كـه توسـط نظـام     بندي ارزشـيابي سـاالنه   رتبه. باشد بخش و يا حتي بهتر از آن مي است كه رضايت

اي با توجه بـه سـه حـوزه شـواهد و      توان براي يك چنين معلمين حرفه شود را مي آموزشي منتشر مي

و راهنمـايي آموزشـي و مشـاهدات    عملكرد گذشته معلـم، مشـاركت معلـم در امـر نظـارت      : مدارك

در صورتي كه شواهد و مدارك به دست آمده چيـزي  . بخش اعالم نمود غيررسمي خود مدير، رضايت

جانبه منتقـل كـرد    توان بالفاصله به وضعيت حمايتي همه خالف اين مطلب را نشان دهند، معلم را مي

  .شود مي كه در آنجا يك ارزشيابي جامع و كامل از عملكرد وي به انجام

ي  جانبـه  مؤلفه نهايي چنين سيستم متفاوتي از نظارت و ارزشيابي معلم همانا مسـير حمايـت همـه   

. باشـد  تر از سطح موردنظر و يا حتي بدتر از آن مـي  ها اندكي پايين براي معلميني است كه عملكرد آن

هـاي ضـعيفي كـه در     بيهمانا مدير اين اختيار و قدرت را دارد كه معلمين خاصي را در نتيجه ارزشـيا 

در . جانبـه قـرار دهـد    هـاي همـه   ساله رخ داده در مسير حمايت 3طي سال ارزشيابي و يا همان دوره 

صورتي كه معلم بر اين باور باشد كه يك چنين قضاوتي غيرمنصفانه و نامناسب است، معموالً بـه وي  

در صـورتي  . تجديـدنظر كنـد  شود كه از مسؤول باالتر خويش در مدرسه تقاضاي  اين فرصت داده مي

كه ثابت شود نظر مدير درست و مناسب است و رأي به نفع مدير داده شود، آنگـاه فرآينـد پشـتيباني    

  .شود هاي تكميلي آغاز مي جانبه و آموزش همه

معموالً جهت كمك كردن به معلم براي بهبود و رشد، گروهي از مديران و معلمان مدرسه گرد هم 

بـه سـطح عملكـرد عـالي و     ن فرآيند اخراج معلم نيست، در عوض بازگشـت وي  هدف از اي. آيند مي

. باشـد  بخش و حتي بهتر از آن و بازگرداندن معلم به چرخه نظام ارزشيابي و نظارت معلم مـي  رضايت

اگر بهبود و پيشرفتي مشاهده نشود آن زمان است كه تيم مديريتي تصميم خواهد گرفت كه آيـا نمـره   

. جانبه خـود را ادامـه بدهنـد    ه آن معلم بدهند و يا فرآيند همياري و پشتيباني همهبخش ب عدم رضايت

توجه داشته باشيد كه حتي در الگوي مجزا و تفكيك شده كه ارائه داديم تنها تفاوت آشكار و شـفاف  

اي در اختيار داريم كه عملكـرد بسـيار    دهد كه ما معلمين حرفه بين نظارت و ارزشيابي هنگامي رخ مي
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كاركردهـاي نظـارت و ارزشـيابي     2كـار  و يا معلمان تازه 1اي در خصوص معلمين حاشيه. خوبي دارند

ما بر اين اعتقاديم كه پيوند موجود، ارتباط مناسب و صـحيحي اسـت   . خيلي به يكديگر مرتبط هستند

ارزشـيابي   .اند ظرفيت خود را براي عملكرد مناسب نشـان دهنـد   تا زماني كه معلمين نام برده نتوانسته

به محض ايـن كـه آنـان نشـان دادنـد كـه از ظرفيـت الزم        . گيرد امر بسيار مهمي است كه صورت مي

  .اي هر از چند وقت كفايت خواهد كرد هاي رسمي دوره برخوردارند، آنگاه نظارت

در هر دو الگويي كه براي جداسازي نظارت از ارزشيابي صورت گرفته تعهد بسيار نيرومندي هـم  

از معلمـان  . خـورد  ارزشيابي معلم و هم نسبت به نظارت و راهنمـايي معلـم بـه چشـم مـي      نسبت به

بـه محـض   . فرسا را پشت سر بگذارنـد  شود كه يك دوره ارزشيابي بسيار سنگين و طاقت خواسته مي

توانـد بـا در نظـر گـرفتن يـك تعهـد        اين كه اين دوره آزمايشي سپري شد، آنگاه منطقه آموزشي مـي 

تمامي منابع الزم جهت اجراي مستقل و مؤثر ارزشـيابي يـك معلـم و همچنـين نظـارت      مدت  طوالني

  .آموزشي را فراهم كند

  

نظام نظارت آموزشي و نظـام ارزشـيابي از اولويـت بسـيار بـااليي بـراي منطقـه آموزشـي          •

  .برخوردارند

مديريت و هـدايت يـك نظـام نظـارت و ارزشـيابي معلـم بـا كيفيـت بـاال كـار بسـيار سـخت و             

بايست در خدمت طراحي، اجـرا، تثبيـت و ارزشـيابي آن     منابع مالي و انساني مي. فرسايي است طاقت

معلمين، اعضاي : افراد ديگري از قبيل. مديران به تنهايي قادر به انجام اين كار نيستند. نظام قرار گيرند

فرسـا   اين كـار طاقـت  بايست درگير  آموزان و اعضاي جامعه نيز مي هيأت مديره مدرسه، والدين دانش

  .شوند

                                                
1. Marginal Teacher 

2. Novice Teacher 
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اي  كنند، زيرا پيامـدهاي فرآينـد توسـعه    اعضاي هيأت مديره مدرسه نقش بسيار ضروري را ايفا مي

هاي جديدي در آن منطقه باشند و همچنين اعالم نيازي براي منابعي  تواند به مفهوم اجراي سياست مي

حضور والـدين و  . يص داده شود، باشدبايست به امر نظارت و راهنمايي و ارزشيابي معلم تخص كه مي

تواند به قانونمند سـاختن ايـن فرآينـد از ديـد      همچنين ديگر اعضاي ايفاكننده نقش در اين فرآيند مي

  .جامعه و مردم به طور كلي كمك شاياني نمايد

يابي به پيامدهاي موردنظر در خصوص بهبود فرآيند ياددهي و يادگيري ايجاد احسـاس   براي دست

هنگامي كه معلمين به نظـامي كـه   . معلم نسبت به نظام نظارت و ارزشيابي كامالً حياتي است مالكيت

دار كردن اهدافي كه نظام  هاي ديگري را براي خدشه در حال اجرا است اعتقاد ندارند، ممكن است راه

قانون انجام  هاي الزم را براي هماهنگي با ها تمامي نقش آن. هاست، بيابند در تالش براي رسيدن به آن

ها بـه دنبـال مشـاركت در     آن. كنند در مسير حداقل مقاومت پيش بروند دهند، و همچنين سعي مي مي

ها نيازمند است و خود ايـن امـر نيـز بـه      روند كه حداقل تالش و فعاليت آن هايي از اين نظام مي جنبه

ي معلمـان ممكـن اسـت    گرچـه برخـ  . شود ترين حد ممكن از توسعه و بهبود فرآيند موجب مي پايين

اي به پيشرفت و بهبود ندارد، اما ديگراني هستند كه اصـوالً   هايي بكنند چون خود عالقه چنين انتخاب

دهنـد و   آيد و از خود مقاومت به خـرج مـي   ها رفتار شود خوششان نمي از اين كه مانند كودكان با آن

اي نظامي نقشي را بازي كنند كه هدف  وسعهشود تا در تكامل و ت ها اعتماد نمي آيد كه به آن بدشان مي

  .هاست اش توسعه و رشد خود آن اصلي

بر اساس تجربه كاري كه در خصوص مناطق آموزشـي كـه درگيـر فرآينـد تكميـل و يـا طراحـي        

هاي ارزشيابي و نظارت بودند ما شديداً تحت تأثير دو جنبه مشاركت معلمـان در ايـن فرآينـدها     نظام

كنند اغلـب بـه مراتـب حتـي      اي شركت مي هاي توسعه ل از همه معلمان كه در كميتهاو. ايم قرار گرفته

اي كه درگير اين كار هستند، نسـبت بـه افـزايش سـطح      بيش از مديران و اعضاي هيأت مديره مدرسه

دوم آن كه تعداد قابـل تـوجهي از   . دادند عملكرد معلمين از خود حساسيت و شور و اشتياق نشان مي

كنند كه اتفاقاً در نهايت، نسـبت بـه بازديـدهاي سـالي      هاي نظارتي براي رشد انتخاب ميمعلمان الگو
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. كرد داد، تالش و انرژي بيشتري را از معلم طلب مي يك بار كه مدير مدرسه جهت ارزشيابي انجام مي

د كـه  كردند چون واقعاً بـاور داشـتن   ها كار و زحمت بيشتري را انتخاب مي در واقع به عبارت ساده آن

آموزانشـان را   ها خواهد بود و سطح يادگيري براي دانـش  نتيجه اين زحمت مضاعف بهبود و ترقي آن

  .افزايش خواهد داد

طراحي و تكامل يك نظام نظارت و ارزشيابي يك شاخص بسيار ضـروري، بـراي ايـن اسـت كـه      

يـك  . آينـد  ب مـي هاي آن منطقـه آموزشـي بـه حسـا     نشان دهد كه اين كاركردها جز باالترين اولويت

شاخص بسيار نيرومند ديگر توجهي است كه توسط آن منطقه آموزشي نسبت به اجراي اين سيستم و 

اجـرا كـردن چنـين نظـامي خـود      . شـود  ارزشيابي مداوم و حفظ و نگهداري اين سيستم نشان داده مي

. باشـد  مـين مـي  انـدركاران، ذينفعـان، مـديران و همچنـين معل     اي تمامي دست اش بالندگي حرفه الزمه

هاي سيستم، به مشـاركت در ايـن    بايست به تمامي عوامل و مكانيزم بنابراين بالندگي نيروي انساني مي

بالندگي نيروي انسـاني الزم همچنـين   . سيستم، استانداردها و معيارهاي ارزشيابي معلم و غيره بپردازد

پژوهـي نيـز    گري همتـا و اقـدام   ربيبه احتمال زياد ممكن است براي عناصر خاصي از آن نظام مانند م

  .موردنياز باشند

بايسـت   اندركاران و ذينفعـان مـي   اي از دست پس از به اجرا گذاشتن نظام نظارت و ارزشيابي كميته

به طور منظم گرد هم آيند تا به پايش عملكرد اين نظام و وضـعيت اجـراي آن بپردازنـد و مشـكالت     

گويد كه مديران به شكل متفـاوتي ايـن نظـام را بـه اجـرا       ما ميتجربه به . احتمالي آن را برطرف كنند

اگر اجراي ايـن نظـام تحـت    . هرچند كه همگي ممكن است يك نوع آموزش ديده باشند. آورند درمي

ممكن است از اجراي اين نظام مشكالت جدي به وجـود آيـد كـه    نظارت و پايش مداوم قرار نگيرد، 

درك و آگـاهي از چنـين مشـكالتي در مراحـل اوليـه      . ه آن باشـد ناشي از اجراي نابرابر و غيرمنصفان

  .توانند جلوي بسياري از مشكالت بسيار جدي بعدي را نيز بگيرد اجرايي اين كار مي

اي، توجه به اثرات و پيامدهاي آن نيز امري حيـاتي   آميز نظام ارزشيابي دوره پس از اجراي موفقيت

توانـد كيفيـت را بـه طـور      نظيمـات جزئـي هميشـه مـي    ت. نقـص نيسـت   هيچ نظامي كامل و بي. است
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جهت ارزشيابي دقت عمل و ضـريب عمـل ايـن نظـام و بهبـود و تنظـيم و       . چشمگيري بهبود بخشد

كـم هـر سـه     اندركاران دست اي از ذينفعان و دست هرچه بهتر كردن آن، توصيه ما اين است كه كميته

هايي كـه در حـال اجـرا     ارزشيابي. شكيل شودكنندگان ت ك بار جهت گرفتن بازخورد از شركتسال ي

الـذكر ارائـه    هايي را براي بهبود مداوم نظام فـوق  كند، بلكه مدل باشد نه تنها به بهبود نظام كمك مي مي

  .بايستي در تالش براي رسيدن به آن باشند اندركاران سيستم مي دهد كه تمامي دست مي

، اجرا، تثبيت و نگهداري مداوم نظام ارزشـيابي  هر چقدر كه يك منطقه آموزشي كل فرآيند طراحي

تـر بگيـرد، خـود بـه شـدت حـاكي از تعهـد آن منطقـه آمـوزش نسـبت بـه ايـن              و نظارت را جـدي 

  .فرآيندهاست

  

  .كنند هايي را براي نظارت آموزشي متمايز فراهم مي مناطق آموزشي فرصت •

انايي معلم در پاسخگويي بـه  هاي تدريس كيفي توسط يك معلم همانا تو ترين شاخص يكي از مهم

بنـدي   همان طوري كه قـبالً نيـز در جمـع   . آموزان در محيط كالس درس است نيازهاي متفاوت دانش

هـا بـا يكـديگر     آمـوزان در بسـياري از جنبـه    باورهايمان به آن اشاره كرديم، معلمين نيز ماننـد دانـش  

هـايي   ابي معلم قادر به تشـخيص تفـاوت  هاي نظارت و ارزشي با تمام اين اوصاف بيشتر نظام. متفاوتند

انـد، نسـبت بـه     معموالً معلميني كه رسمي نشـده . كند، نيستند كه از سال سوم تدريس به بعد بروز مي

همچنـين از  . معلميني كه در وضعيت رسمي و ثابت قرار دارند، بايد با ديد متفـاوتي نگريسـته شـوند   

هـاي نظـارت و    اما بيشتر نظام. ها برخورد شود تي با آنلحاظ نظارت و ارزشيابي نيز بايد با ديده متفاو

  .دهند ارزشيابي تمامي معلمين را به صورت يكسان مورد توجه قرار مي

معني است كه داشـتن   داشتن يك الگوي واحد نظارتي براي تمام معلمين باسابقه به همان مقدار بي

نا ناتواني در پاسخگويي به نيازهـاي  عمق اين فاجعه هما. يك الگوي واحد تدريس براي تمام كودكان

اي  فردي معلم در قبال بسياري از الگوهاي نظارت و ارزشـيابي اسـت كـه جهـت يـك معلـم حاشـيه       

كند كه معلم هرچـه بيشـتر بـه حاشـيه      و رفتارهايي كمك ميچنين نظامي به مقررات . اند طراحي شده
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. ، دستوري و اغلب بسيار ضـعيف و ناتواننـد  ها ماهيتاً مديرمحور در نتيجه تمامي اين نظام. رانده شود

هـايي   ها و بخشـنامه  طراحي يك چنين سيستمي، درست به مانند آن است كه سيستمي از دستورالعمل

آموزان مدرسه باشد و آنگـاه آن را   ترين دانش انگيزه ترين و بي را طراحي كنيم كه متناسب نيازهاي تنبل

گير  محور و سخت هاي تنبيه و مجازات در عين حالي كه نظام. آموزان مدرسه تعميم دهيم به تمام دانش

اي ضروري باشد، اما بيشتر معلمان دقيقاً به چيزي غير از تمام  ممكن است براي برخي معلمين حاشيه

  .اين موارد نياز دارند

شـد  هاي مختلف را براي ر اي از گزينه هاي با كيفيت باال براي نظارت و ارزشيابي معلم گستره نظام

محـور،   اي مشاركت هاي رشد حرفه و بالندگي معلم از قبيل نظارت كالس درس، مربيگري همتا، گروه

  .شود ها هم محدود نمي ولي به اين. دهند پژوهي ارائه مي اي خودراهبر و اقدام توسعه حرفه

  

ر ها مـورد قضـاوت قـرا    كننده معيارهايي است كه عملكرد بر مبناي آن فرآيند ارزشيابي تعيين •

  .گيرد مي

اشاره شد، هر نظام ارزشيابي بر اساس چـارچوب و ادراك صـريح يـا     قبالًهمان طور كه در اوايل 

يكـي از  . شـود، بنـا شـده اسـت     بخش معلم تلقي مي كلي در مورد اين كه چه چيزي عملكرد رضايت

ود كيفيـت همانـا وجـ    معلـم باكيفيـت و بـي   هـاي ارزشـيابي    هاي تفاوت قائل شدن بين نظـام  شاخص

بخش يـك   كنند كه عملكرد رضايت اي از استانداردهاي شفاف و صريح است كه توصيف مي مجموعه

هنگـامي كـه تمـامي    . گوينـد  بخـش يـك معلـم مـي     معلم يعني چه و به چه چيزي عملكـرد رضـايت  

كنندگان در يك فرآيند ارزشيابي داراي درك جامع و عميقي از معيارهاي مربوط بـه تـدريس    مشاركت

آميز باشند، آنگاه عملكرد تدريس در سراسر آن منطقه به احتمال بسيار زياد با سـطح حـداقل    موفقيت

هنگامي كه مديران يـا معلمـان در   . هاي موردنياز برابر شده و يا از آن نيز فراتر خواهد رفت توانمندي

آنگـاه ايـن   باشند،  بخش آگاه نيستند و دچار ابهام مي خصوص استانداردهاي مرتبط با عملكرد رضايت
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خواهند و بر اساس ساليق شخصي خود اين امر  امكان براي آنان فراهم خواهد شد كه هر طور كه مي

العاده باال در كيفيـت   يك نتيجه ناشي از اين وضعيت پرابهام و مغشوش، نوسانات فوق. را تفسير كنند

  .عملكرد تدريس در بين مدارس آن منطقه خواهد بود

ت و شفافيت در مورد اسـتانداردها و معيارهـا بـراي عملكـرد تـدريس،      همين نتيجه فقدان صراح

سـال يـا حتـي بيشـتر      20بسياري از موارد هولناك است كه در آن معلمي كـه عملكـردش بـه مـدت     

يابد كه عملكردش را متوسط يا حتـي   بخش تشخيص داده شده ناگهان خود را در وضعيتي مي رضايت

دهد كه يك مدير يا ارزشياب جديـدي   وضعيتي هنگامي رخ مي چنين. كنند بخش اعالم مي غيررضايت

. ديدگاه متفاوتي از ارزشياب قبلي نسبت به پديـده تـدريس دارد  ارزشياب جديد . شود وارد صحنه مي

گيـرد و   اكنون نمره عدم قبولي مـي  در نتيجه همان عملكرد آموزشي كه قبالً نمره قابل قبولي گرفته هم

بخـش   مثالً در يك ماه نمره معلمي باال و در ماه ديگـر نمـره وي عـدم رضـايت     افتد كه گاهاً اتفاق مي

پرواضح است كه اين وضعيت هم براي معلـم و هـم بـراي مـدير جديـد غيرمنصـفانه       . شود اعالم مي

  .است

تواند از منـابع مختلفـي جهـت تـدوين اسـتاندارد و تعيـين معيارهـا بـراي          يك منطقه آموزشي مي

هـاي تأييـد    ها و فرمـول  فرمت. بخش آموزشي معلمان، كمك بگيرد رضايتمشخص ساختن عملكرد 

ها بسيار وسيع و فراگيرنـد   هرچند اكثر آن. توانند در اين راستا به كار آيند شده توسط دولت اغلب مي

هـاي پيچيـده و بسـيار     نظام. ها ساخته نيست و كمك چنداني مثالً در يك منطقه آموزشي خاص از آن

توصيه ما اين است كه هر . باشند يگري جهت ارزشيابي وضعيت تدريس در دسترس ميتوسعه يافته د

مـا در چنـدين منطقـه    . منطقه آموزشي معيارها و اسـتانداردهاي خـود را بـراي تـدريس تـدوين كنـد      

زده  ايـم و هميشـه شـگفت    هاي نظـارت و ارزشـيابي معلـم بـوده     آموزشي مختلف درگير طراحي نظام

آيند كه پاسخ سؤال تدريس خـوب يعنـي    بينيم معلمين و مديران در تالش برمي يشويم از اين كه م مي

  .كند نظراتشان به يكديگر شباهت پيدا مي چه را فراهم كنند تا چه حد نقطه
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نويسي آن اسـتانداردها و معيارهـا را    سازي و شفاف طراحي استانداردها و تدوين معيارها كار ساده

بايسـتي بـراي تمـامي     هـا مـي   نساني در حوزه ارزشيابي و سـاير حـوزه  آموزش منابع ا. كند تكميل نمي

انـدركار ايـن فرصـت را داشـته باشـد كـه        كنندگان فراهم شود به نحوي كـه هـر فـرد دسـت     شركت

سازي و رفع ابهام از برخي از جوانب آن سـؤال   استانداردها و معيارها را درك كند و در جهت شفاف

بايست در همه مراحل توسعه نيروي انساني چه قبل و چه بعد و چـه   يعالوه بر، ارزشيابان م. بپرسند

هـا را بـه    بياموزند چگونه معيارها را به همان صورت تفسير كنند و آندر حال انجام مشاركت كنند تا 

برخالف نظارت معلم كه توسـط يـك رويكـرد مسـتقل شخصـي و      . صورت منسجم به اجرا درآورند

. ارزشـيابان اسـت  اش انسجام و هماهنگي در ميان  رزشيابي معلم الزمهشود، ا سازي مي خصوصي بهينه

هاي آموزشي خاصي بايد فراهم شوند تا تمامي ارزشيابان بتوانند بـه درجـه بـااليي از روايـي و      برنامه

پس از اجراي آمـوزش اوليـه و اجرايـي شـدن نظـام      . ها دست يابند پايايي در ارزشيابي عملكرد معلم

. بايست گاه به گاه جهت تأييد دوباره و چندباره روايـي و پايـايي برگـزار شـود     مي ارزشيابي جلساتي

تحليـل رفـتن نـاظران    . چنين جلساتي كمك خواهد كرد كه از تحليـل رفـتن نـاظرين اجتنـاب شـود     

اي اســت كــه در آن پژوهشــگراني كــه اصــوالً جهــت دســتيابي بــه درجــات بســيار بــااليي از  پديــده

زنند، تحليل  ه بودند به تدريج هنگامي كه خود مستقالً دست به ارزشيابي مياعتمادپذيري آموزش ديد

  .كند روند و كيفيت كارشان به شدت افت مي مي

  

  .گذارد جو سازماني بر ارزشيابي و نظارت معلم تأثير مي •

ي  هـاي سـازماني مدرسـه و منطقـه     ها در بافـت  آن. دهند نظارت و ارزشيابي معلم در خأل رخ نمي

ديگر اخـتالف بسـيار زيـادي     بدون ترديد جو و محيط سازماني مدارس، با هم. افتد اتفاق مي آموزشي

  .دارند و گاهاً حتي در يك منطقه آموزشي واحد مدارس ماهيتاً با يكديگر بسيار متفاوتند

شويم اغلب تفاوت بسـياري بـا مـدارس دوره     جوي كه در مدارس ابتدايي كوچك با آن مواجه مي

ساالر  اي كه دارند، به ميزان خاصي ديوان مدارس بزرگتر به خاطر حجم و اندازه. باالتر داردمتوسطه و 
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تر و با وسواس بيشـتري بـراي ارزشـيابي و     هايي كه بسيار خيرخواهانه سيستم. و استانداردمدار هستند

هنـد بـرد و   اند، در يك جو نامناسب سازماني بدون ترديد راه به جايي نخوا نظارت معلم طراحي شده

جوي كه آكنده از عدم اطمينان، خصومت و بدگماني باشد قطعاً محـيط  . دچار اضمحالل خواهند شد

  .هايي نيست مناسبي براي اجراي چنين نظام

چنانچـه يـك   . همان طور كه قبالً اشاره شد ارزشيابي نيازمند پذيرش كاري از جانب معلـم اسـت  

ياب برقـرار نشـود، يـك جـو و محـيط منفـي بـر فرآينـد         رابطه مبتني بر همكاري ميان معلم و ارزشـ 

از طرف ديگر نظارت معلم با تأكيـدي كـه بـر اطمينـان، مشـاركت و      . شود ارزشيابي كامالً مستولي مي

دهي معلم دارد به شدت وابسته به محيط آن مدرسه خاص و منطقه آموزشي به طور  همكاري و جهت

  .باشد عام مي

آميـز داللـت بـر ايـن مسـأله دارد كـه منـاطق         ت و راهنمايي موفقيتاهميت جو مدرسه براي نظار

هاي پيچيده ارزشـيابي و نظـارت معلـم آمـاده      بايستي خود را براي تدوين و طراحي نظام آموزشي مي

هنگامي كه شرايط محيطي كامالً باز و شفاف و آكنده از حس اعتماد متقابل باشد، آنگـاه منطقـه   . كنند

هنگامي كـه  . ريزي كند پيش برود و يك گروه ذينفع را جهت تدوين اين نظام پايهتواند به  آموزشي مي

ترين راه اين است كه كار را بـا شـيب ماليـم آغـاز      جو منطقه يا مدرسه بدبينانه و منفي است، عاقالنه

. تـر اسـت   هـا مثبـت   هاي آموزشي خاصي را بيابـد كـه شـرايط آن    منطقه ممكن است حتي گروه. كرد

در طول زمان تعـداد  . توان به صورت آزمايش و داوطلبانه، برگزار نمود نظارتي را آنگاه مي فرآيندهاي

هـاي آزمايشـي را نيـز از طريـق      توان به تدريج افزايش داد و موفقيت برنامه داوطلبين و مدارس را مي

  .هاي توسعه نيروي انساني به نهادهاي باالدستي منتقل كرد فعاليت

و ارزشيابي معلم با كيفيت باال در يـك محـيط منفـي و نامناسـب بـدون      طراحي يك نظام نظارت 

. ترديد نيازمند بينش، صبر و حوصله، پايداري و پايمردي در كادر رهبـري آن منطقـه آموزشـي اسـت    

هنگامي كه رهبري يك منطقه آموزشي به طور مكرر تغيير كند يـا ذينفعـان آن منطقـه آموزشـي تـوان      

دهند، آنگاه طراحي نظام و اجرايي كردن آن اغلب با سرعتي بيش از حـد  صبر و حوصله را از دست ب
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نتيجه معمول چنين وضعيتي ظهور نظامي است كه نـه تنهـا هـيچ شانسـي     . شود الزم به پيش رانده مي

براي موفق شدن در بهبود رشد معلمان ندارد، بلكه از امكان مناسـبي بـراي تشـديد جـو خصـومت و      

بايست بر اين نكته تكيه كنيم كه خود فرآيند طراحي، اجـرا و   همچنين مي. تنگري برخوردار اس منفي

  .تواند شرايط و جو عمومي يك منطقه را بهبود بخشد ارزيابي يك نظام نظارت و ارزشيابي معلم مي

  

  .آموزان است هدف نظام نظارت و ارزشيابي افزايش يادگيري دانش •

اي برخوردارند اما هيچ يك از اين دو هـدف و   ويژه هرچند كه نظارت و ارزشيابي معلم از اهميت

هر دوي اين فرآيندها با هـدف تقويـت و گسـترش سـطح كيفيـت يـادگيري       . مقصد نهايي ما نيستند

ي باورهايمان در طي اين مـتن تصـريح كـرديم،     همان طور كه در مجموعه. اند آموز طراحي شده دانش

هدف و منظور اصلي هر نظام نظارت و ارزشـيابي معلـم    بايد آموزان مي بهبود و تقويت يادگيري دانش

  .باشد

شود، مخصوصاً به هنگامي كه مشـغول برگـزاري    يكي از سؤاالتي كه اغلب مكرراً از ما پرسيده مي

هـايي را كـه در    هاي آموزشي براي اعضاي هيأت مديره مدرسه هستيم، اين است كـه آيـا ايـده    كارگاه

آمـوز تـأثير مثبـت خواهـد      م داريم بر وضعيت نمرات امتحـاني دانـش  رابطه با نظارت و ارزشيابي معل

اي دال بر ايـن كـه    گوييم كه هيچ مدرك و نشانه دهيم و مي گذاشت يا خير؟ هميشه صادقانه پاسخ مي

. آموزان نيز بهبود خواهند يافت در دست نـداريم  هايي، نمرات آزمون دانش با اجرايي كردن چنين نظام

آمـوزان كشـيده شـده     هـاي دانـش   ك نظام نظارت و ارزشيابي تا بهبود نمرات آزموناي كه از ي زنجيره

هـاي معلـم، انگيـزه     گـر زيـادي از قبيـل تـالش     متغيرهـاي مداخلـه  . باشد، بيش از حد طوالني اسـت 

نسبت دادن نتـايج  . ريزي درسي و غيره در اين رابطه مؤثر هستند آموزان و انطباق آزمون و برنامه دانش

  .فرسا و بسيار دشواري است ها به يك نظام نظارت و ارزشيابي جديد كار طاقت ه آزموناصالح شد

با تمام اين اوصاف در طول كارهايي كه در مدارس انجام داديـم مـوارد بسـيار زيـادي را مشـاهده      

توانست بـه صـورت مسـتند ضـبط      آموز و عملكردش مي كرديم كه در آن بهبود فرآيند يادگيري دانش



 
 53 

 

يكي از نويسـندگان همـين كتـاب    . فرآيند نظارت آموزشي نسبت داده شود، مشاهده گرديدشده و به 

درگير طرح مربيگري همتا بود كه بخشي از يك نظام نظارت مستقل مربوط به يك منطقه آموزشـي را  

آن پروژه قادر بودند اسناد بسيار شفاف و روشـني را در خصـوص   ي  دو استاد برجسته. داد تشكيل مي

آموزان به عنـوان نتيجـه مسـتقيم فرآينـد مربيگـري       آموزان يا مهارت نگارش دانش نگارش دانشبهبود 

نويسنده ديگري درگير پروژه مربيگري همتا بود آن هم در يك منطقـه ديگـر جـايي    . همتا ارائه بدهند

آموزان هنگامي رخ داد كه يك معلم محاسبات و رياضي و يك معلـم   كه افزايش سطح يادگيري دانش

آمـوزان   ي پيشرفته درون سازماني را بـراي دانـش   فيزيك دست به دست هم دادند تا يك رشته و دوره

در مصاحبه با معلمان در خصوص نظارت بر معلم، موارد بسيار خوب و مسـتندي  . خود طراحي كنند

ل بـود،  هاي نظارتي مستق آنان كه ناشي از فرصتآموزان و يادگيري  در مورد تغيير در نوع رفتار دانش

هـا   اي نبـود، آن  هيچ كدام از موارد قبلي حاكي از نمرات تستي استاندارد شده. ايم را ضبط و ثبت كرده

  .آموزان نداشتند ارتباط چنداني با مسأله آموزش و يادگيري دانش

بـار نيـز    آمـوز داراي يـك جنبـه بسـيار تأسـف      با اين حال تمامي موارد بهبود سطح يادگيري دانش

مـا بـر   . انـد  يك مستندسازي يا ضبط نشدند و تنها در ذهن و خاطر خود معلم باقي ماندههيچ . هستند

دهـي و ثبـت تغييـرات     اين باوريم كه تدوين، ايجاد و استقرار فرآيندهاي وسيع و فراگير براي گزارش

كنـد از   آموزان كه در نتيجه اجـراي نظـارت و ارزشـيابي متنـوع بـروز مـي       در وضعيت يادگيري دانش

تـوان از طريـق فرآينـدهاي     هـاي پيشـرفته را مـي    وضعيت يـادگيري . يت خاصي برخوردار هستنداهم

  . رود، مشخص ساخت ها كه جهت ارزشيابي دقت عمل سيستم به كار مي گردآوري داده

آموزان چنـدين دليـل    هايي به منظور ثبت و مستندسازي پيشرفت يادگيري دانش براي طراحي رويه

هايي در واقع شاهد و ناظر كارايي كلي نظام در رسيدن بـه هـدف    چنين تالش .بسيار مهم وجود دارد

هـايي را در اختيـار معلمـين و     هاي مستندسازي همچنـين فرصـت   اين گونه تالش. باشد اش مي اصلي

هـا را بـه    آموزان مطلع شوند، آن هايشان بر روي تك تك دانش گذارد تا هم از تأثير فعاليت مديران مي

ها و چنـين   در نهايت اين كه چنين تالش. ند و همچنين موفقيت خود را جشن بگيرندرسميت بشناس
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رويكردهايي اطالعات مستدل و مسـتند الزم را بـراي والـدين، مسـؤوالن اجتمـاعي و هيـأت مـديره        

سازند تا از تأثير مثبت و قطعي منابع انساني و مالي كه بـه امـر نظـارت و ارزشـيابي      مدرسه فراهم مي

  .صيص داده شده است، اطمينان حاصل كنندمعلم تخ

سفانه شاهد دو مثال عيني بوديم كه چند نفر از اعضاي جديد هيأت مديره يك مدرسـه و يـك    متأ

اند يك نظام بسيار باكيفيت نظارت و ارزشيابي معلم را به كل از هم بپاشند و آن را  ناظر جديد توانسته

مديران آن حوزه نتوانسـتند اطالعـات مسـتند و مسـتدل     فقط به اين خاطر كه . با شكست مواجه كنند

آموزان را به دست بياورنـد و يـا از    الزم در رابطه با تأثيرات مثبت اجرايي كردن آن نظام بر روي دانش

هـاي موردنيـاز را گـردآوري     بر اين باوريم كه اگر اين دو منطقه آموزشـي داده . آن آگاهي داشته باشند

هـاي واقعـاً كارآمـد، نظـارت و      آوردنـد ايـن نظـام    برداري الزم را به عمل مي رهها به كردند و از آن مي

فقط ناآگاهي مسؤوالن امر از تأثير مثبـت ايـن   . توانستند به بقاي خويش ادامه دهند ارزشيابي حتماً مي

  . تراشي كنند ها مانع ها باعث شده كه براي آن سيستم
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  ت و ارزشيابي معلمهاي باكيفيت نظار معيارهاي نظام

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

گيـرد   هاي معلم صورت مي ها و شايستگي فرآيندهايي كه براي قضاوت در خصوص صالحيت .1

راهنمـايي  نظـارت و  (با فرآيندهايي كه بـراي رشـد و توسـعه كاركنـان آموزشـي      ) ارزشيابي(

پس فرآيندهاي ارزشيابي متفـاوت  . شوند، به وضوح متفاوت هستند به كار گرفته مي) آموزشي

 .از فرآيندهاي نظارت هستند

هاي هـر منطقـه آموزشـي محسـوب      هم نظارت آموزشي و هم ارزشيابي جز باالترين اولويت .2

 .شوند مي

 .آورند فاوت فراهم ميهاي الزم را براي اجراي نظارت آموزشي مت مناطق آموزشي فرصت .3

هـا مـورد قضـاوت قـرار      هايي را كه عملكرد بر اسـاس آن  فرآيند ارزشيابي معيارها و شاخص .4

 .كند گيرد را تعيين مي مي

 .گذارد شرايط و محيط سازماني تأثير جدي بر نظارت و ارزشيابي مؤثر مي .5

  1ستآموزان ا كل نظام نظارت و ارزشيابي هدفش بهبود و تقويت يادگيري دانش .6

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  
  
  
  

                                                
  44-101، ص )دكتر عبدالهي: مترجم(نوالن و هوور، نظارت آموزشي و ارزشيابي عملكرد معلم، . 1
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  سومفصل 

  محور هاي اساسي نظارت كالس درس مفاهيم و مهارت

 2و رابـرت گلـدهامر  ) 1973( 1فرآيندهاي نظارت كالس درس اصوالً ريشه در آثار موريس كوگان

سـال پـيش بـه     40ها طـي   اگرچه الگوهاي اصلي نظارت باليني آن. ه هاروارد دارددر دانشگا) 1969(

ها براي تمامي ناظراني كـه امـروزه از    ي اصلي و چرخه باليني آن طرق مختلف تكامل يافته، اما فلسفه

  .اي ضروري باقي مانده است كنند، همچنان به صورت مسأله هاي درس ديدن مي كالس

آمـوزان بـه جـاي آن كـه رويكـردي       نظور افـزايش ميـزان يـادگيري دانـش    كوگان و گلدهامر به م

تفكـر و  . يا مشاركتي را براي نظارت برگزيدنـد  4اتخاذ كنند، رويكرد مبتني بر همكاري 3مراتبي سلسله

اي قرار دارد كه شامل آمادگي، كنفرانس قبـل از   بررسي مستمر تدريس در مركز اين چرخه چندمرحله

  .شود تدريس، تحليل اطالعات، گفتگو پس از مشاهده و ارزيابي كلي فرآيند ميي  مشاهده، مشاهده

بـا  . در سراسر اين چرخه ناظران بهتر است كه با معلمان رابطـه مناسـب و حمـايتي داشـته باشـند     

هاي انفرادي و شناخت محـيط منحصـر بـه     هاي معلمان، استفاده از سبك شناخت و تقويت توانمندي

وظيفه ناظر اين است كه از هر جا كه معلـم  . توانند اين روابط را بهبود بخشند ميفرد تدريس، ناظران 

 5گيـري مبتنـي بـر اطالعـات     مشغول به كار است فعاليت خود را آغاز كند و همچنين از طريق تصميم

اي  ي اصلي آن است كه اغلب معلمين داراي صالحيت حرفـه  مفروضه. پيشرفت معلم را تسهيل نمايند

آمـوز خواهـد داشـت     كنند كه تأثير مثبتي بر يادگيري دانش هاي آموزشي را انتخاب مي زينههستند و گ

آوري، تفسير و كشف معاني  معلمان قدردان زحمات ناظر هستند، چرا كه او در جمع). 2000پاژاك، (

                                                
1. Morrice Cogan 

2. Robert Goldhammer 

3. Hierarchical Approach 

4. Collegial Approach 

5. Data-Driven Decision-Making 
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خـود   ها قادرنـد در رابطـه بـا روش تـدريس     ها آن كند و با انجام اين فعاليت ها كمك مي ها به آن داده

تأثيرگذار باشد،  1يادگيري -براي آن كه ناظر بتواند بر فرآيند ياددهي. اي اتخاذ كنند تصميمات آگاهانه

بـا  . ها را به كار ببندد آگاهي داشته باشد و آن 2محور بايد از هفت مهارت برجسته نظارت كالس درس

اصـلي نظـارت كـالس    هفـت مهـارت   . تواند موجب پيشرفت معلم گـردد  انجام چنين كاري ناظر مي

  :محور عبارتند از درس

 اعتمادسازي و برقراري ارتباط مثبت •

 ها كشف نظام باورهاي معلم و استفاده از آن •

 تشويق به تفكر و پژوهش مستمر در فرآيند تدريس •

 دار آوري اطالعات نظام جمع •

 ها تفسير و استفاده از داده •

 برگزاري كنفرانس •

  .مكاري و رشد مستمر ارزشمند باشدايجاد جوي كه در آن كار گروهي، ه •

  

  سؤاالت راهنما جهت تفكر قبل از مطالعه و تأكيد بر نكات مهم
فهرسـتي از  . انـد  اي شما مفيد واقع شده هاي ناظراني فكر كنيد كه در پيشرفت حرفه به ويژگي •

 .هاي مشترك اين افراد را فراهم آوريد ها و مهارت ويژگي

گر تدريستان سخن گفتيد كـي بـود؟ چنـد لحظـه بـه ايـن        ي روشن آخرين باري كه از فلسفه •

دهنـد،   مسأله بينديشيد و سپس فهرستي از موارد اصلي كه شالوده نظام اعتقـادي شـما را تشـكيل مـي    

 .فراهم آوريد

                                                
1. Teaching-Learning Process 

2. Classroom-Based Supervision 
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هـاي تـدريس شـما     طي مشاهدات كالس درس، نـاظران چـه اطالعـاتي در رابطـه بـا شـيوه       •

كنيـد   آوريد؟ فكـر مـي   ها به ياد مي بندي نظارت آن ه با جمعاند؟ چه نكاتي را در رابط آوري كرده جمع

 اند؟ اند؟ و كدام يك كمتر سودمند بوده كدام يك از موارد در بهبود شيوه تدريس شما مفيد بوده

داري  اي كه شما در آن همچون سـهام  مدرسه. آل را بيان كنيد هاي جو يك مدرسه ايده ويژگي •

  .كنيد يت حقيقي است، احساس ارزشمندي ميكه در فرآيند نظارتي داراي مالك

  

  اعتمادسازي و برقراري ارتباط مثبت
) 1996( 1ترين حكايات در خصوص مشاهده كالس درس، داستان آرث بالمبـرگ  يكي از محبوب

از . كـرد  تـدريس مـي   2هاي ارتباطي در زندگي سازماني اي را در رابطه با شبكه او زماني دوره. باشد مي

هـا، مـدارس را مـورد بررسـي      ها به جاي سازمان جويان او معلم بودند، آن ري از دانشآنجايي كه بسيا

  :قرار دادند

 - 3ساختارهاي ارتباطي -هاي هشداردهنده  در همان جا بود كه من مطالبي را در خصوص سيستم

ير و يـا  گرفتند تا به يكديگر اطـالع دهنـد كـه مـد     ها بهره مي هايي كه معلمان از آن سيستم. ياد گرفتم

اولين : باشند هاي زير مي ها شامل فعاليت اين سيستم. ناظران ديگر درون مدرسه در حال بازديد هستند

داد تا بـراي معلـم    آموزان مي شد يك مداد رنگي به يكي از دانش معلمي كه از حضور ناظر خبردار مي

شـد   تاقي به اتاق ديگر فرستاده مياين مداد از ا. اين يك نشانه از قبل تعيين شده بود. كالس بغلي ببرد

زده كـرد، شـيوه    چيزي كه مرا شگفت. گشت و خيلي زود تمام مدرسه از آنچه در جريان بود مطلع مي

ها براي هشدار معلمين در رابطه با حضور بازديدكننـده   ها نبود، بلكه روشي بود كه آن مورد استفاده آن

رسـيد كـه    به نظر مـي . كردم ا شايد من اين طور فكر مياين شيوه چقدر عجيب بود؛ ي. بردند به كار مي

                                                
1. Art Blumberg 

2. Organizational Life 

3. Communications Structures 
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ديدند كه به يكديگر هشدار دهند چون آن شخص نيز در ايـن فرآينـد    تعداد زيادي از معلمين الزم مي

  .كننده بود كمك

همان گونه كه در بخش يك گفتيم، زماني كه مدارس نتوانند نظـارت و راهنمـايي را از ارزشـيابي    

يكـي از مشـكالت ناشـي از ايـن     . شـوند  از اين كاركردها به خوبي انجام نمـي  تفكيك كنند، هيچ يك

  .دهند مسأله آن است كه معلمان با بدگماني و هراس به اين نوع نظارت واكنش نشان مي

زماني كه به اهميت اعتماد در اجراي نظارت مؤثر كالس درس پـي بـرده شـد، بالمبـرگ قسـمت      

عتماد و ارتباط مثبت و يا روابط ميـان فـردي در فعاليـت نظـارتي     عمده تحقيقات خود را براي ايجاد ا

توانند از ورود ناظران به كالس خود امتنـاع   همان گونه كه او گفته است، معلمان نمي. متمركز ساخت

از اين رو هر تغييري كـه در  . آگاه شوندها  توانند نگذارند كه ناظرين از نظام اعتقادي آن ورزند، اما مي

از ). 1987بالمبـرگ و جونـاس،   (س و يا شيوه آموزشي رخ دهد، تحت كنتـرل قـرار دارد   محيط كال

هاي آموزشي معلم بدون تغيير در مفروضـات و نگـرش    آنجايي كه تغيير بلندمدت در رفتارها يا شيوه

يابي به نظـام اعتقـادي معلمـين و فرآينـد      پذير نيست، يكي از سؤاالت ناظران چگونگي راه آنان، امكان

از ايـن رو اولـين مرحلـه الگـوي نظـارتي كـالس درس آن اسـت كـه از طريـق          . باشـد  فكر آنان ميت

هاي آموزشي نظارتي ما  در كارگاه. اعتمادسازي و برقراري ارتباط مثبت يك حالت آمادگي ايجاد شود

بـه او   آل را بيان كننـد، نـاظري كـه بتواننـد     هاي يك ناظر ايده خواهيم كه ويژگي پيوسته از معلمين مي

آل را  ها ناظر ايـده  آن. معلمين در رابطه با روابط ميان فردي همواره نتايج مشابهي گرفتند. اطمينان كنند

  :آل كسي است كه ناظر ايده. اند به شرح زير توصيف كرده

 .روحيه رازداري داشته باشد و به معلمان احساس آرامش دهد •

 .جديد معلم حمايت كند هاي فكر باشد و از ايده داوري نكند و روشن پيش •

هاي نظـارتي آگـاه بـوده و احتـرام      بخش باشد و از محتوي، دانش تعليم و تربيت و مهارت اطمينان •

 .اي حفظ كند معلم را به عنوان يك فرد حرفه

 .هاي مفيد ارتباطي مثل گوش دادن فعال، حساسيت و تدبير را به كار بندد مهارت •
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هـاي   ه تدريس و تفكر و تأمل در رفتارهاي فـردي نمونـه  با الگوسازي يك نگرش مثبت، اشتياق ب •

 .خوبي ارائه دهد

  .طبعي داشته باشد حس شوخ •

معلم دو عامـل اساسـي را در ايجـاد اعتمـاد      -تحقيقات بالمبرگ در خصوص روابط نظارتي مدير

. احساس بودن بـا يكـديگر اسـت    -اولين عامل رويكرد مشاركتي حل مسأله. دهد مورد تأكيد قرار مي

را داشته باشند، هدفي مشـترك را بـا   » ها ما در مقابل آن«يعني معلم و ناظر به جاي آن كه يك ذهنيت 

هـا بـه    آن. آموزان خواهد داشـت  هم دنبال كنند كه نتايج فعاليت مشترك تأثير مثبتي بر يادگيري دانش

كنند و مسـؤوليت را تقسـيم   ها را با هم تبادل  اين مسأله پي بردند كه به منظور نيل به اهداف بايد ايده

هـاي   نيازي نيست كه عقايد يكديگر را بپذيرند بلكه بايد به حقوق يكديگر به جهت داشتن ايده. كنند

دومين عامل كه با مورد اول رابطه تنگاتنگي دارد، توانايي نـاظر جهـت ابـراز    . مختلف احترام بگذارند

. باشـند  رآيند نظـارت و راهنمـايي را دارا مـي   دار در ف اين باور است كه معلمان مهارت مشاركت معني

امـا بايـد   . ها در مقايسه با معلمين از اطالعات بيشتري برخوردار باشند ناظران بايد در بسياري از حوزه

هـاي   اي بر اين مسـأله واقـف باشـند كـه معلمـين هـم داراي دانـش و مهـارت         به عنوان مربيان حرفه

آموزان پوياي كالس و  و نيازهاي يك گروه خاص از دانشها  هيچ كس از توانمندي. تخصصي هستند

نـاظران  . ها در كالس درس آگاهي ندارد، مگر آن كه روزانه با اين كالس كار كـرده باشـد   يا عاليق آن

  .ها در اين فرآيند مالكيت مشتركي را از خود نشان دهند بايد با تأييد معلمان باصالحيت و تعهد به آن

ارتباطات شـفاف بـا درك مشـترك از    . نيز در ايجاد آمادگي بسيار مهم استبرقراري ارتباط مثبت 

شود كه شامل فرآيندهاي مختلفي جهت نيل به اين اهداف مورد استفاده قـرار   فرآيند مشاهده آغاز مي

  .شود كنند، مي هايي كه تمامي ذينفعان اهداف ايفا مي گيرد و نقش مي

ريزي شـده   هاي برنامه شود، از طريق يك سلسله فعاليت اين نوع درك مشترك به آساني ايجاد نمي

براي مثال در آغاز چرخه نظارت شخص ناظر بايد زمـاني را صـرف   . توان به اين مهم دست يافت مي

شود كه از معلم و  هايي مي مراحل فرآيند و نقش توضيح اين فرآيند براي معلم كند كه شامل اهداف و
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توانند با هر يك از معلمان به صورت فردي و يا در  ناظران مي. رود ها مي شخص ناظر انتظار ايفاي آن

  .قالب گروهي مالقات كنند

مـديريت اداره مركـزي بايـد مفهـوم و اهـداف      . شـود  آل ارتباط از سطح ناحيه آغاز مي به طور ايده

اگـر   .مديران بايد اين فلسـفه را در گفتـار و عمـل بـه كـار بندنـد      . نظارت و ارزشيابي را روشن سازد

 -معلمان دريابند و اعتقاد پيدا كنند كه مشاهده براي نظارت با مشاهده براي ارزشيابي متفـاوت اسـت   

آموزان را بهبود بخشند،  اي و يادگيري دانش ها ابزارهايي از كار گروهي هستند تا رشد حرفه اين كه آن

  .شوند ي بالمبرگ كه در قبل گفته شد، متوسل نمي ديگر به ابزار هشداردهنده

داوري نكردن او و گوش  به كار معلم، پيشدر سطح فردي برقراري ارتباط مثبت شامل توجه ناظر 

دهـد و نـاظران و معلمـان     برقراري ارتباط مثبت به مرور زمان و به تدريج رخ مـي . شود دادن فعال مي

اعتمـاد و احتـرام   بـدون  . ناظران بايد رويكردي مشاركتي داشته باشند. شناسند همديگر را به خوبي مي

جهت حل . طلبند دوجانبه، معلمين در هنگام ايجاد مشكل در كالس درس به ندرت از مدير كمك مي

آمـوزان بيشـتر    كنند و حتي مشـكل را بـراي خـود و هـم بـراي دانـش       مشكل با مديران همكاري نمي

  .كنند مي

  ها كشف نظام باورهاي معلم و استفاده از آن
گيـري از نظـام اعتقـادي معلـم، كشـف نظـام        اد آمادگي بـراي بهـره  روش سودمند ديگري در ايج

از آنجايي كه فلسفه معلم در رابطه با فرآينـد يـاددهي و يـادگيري بـر رفتارهـاي      . باورهاي آنان است

. اري خواهـد داشـت  كالس او تأثير زيادي دارد، فرآيند نظارتي در صورت واضح بودن باورها، اثر بسي

، زماني كه معلمان در رابطه با داليل اصلي تغيير رفتارشان، تفكر و تأمل كنند، اشاره شدهمان گونه كه 

  .احتمال تغيير رفتارشان بيشتر خواهد بود

نظام باورهاي معلم . كند شود كه رفتار معلم را هدايت مي ها و عقايدي مي نظام باورها شامل ارزش

ريزي درسي، انتظارات فردي و گروهي  هايي در رابطه با اهداف آموزش و پرورش، برنامه شامل نظريه
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آمـوزان   دانش هايي در خصوص عواملي كه بر يادگيري هاي برتر تربيتي و نظريه آموزان، روش از دانش

گيـرد   ي كالسـي نشـأت مـي    اين نظام از سابقه فـردي، تحصـيالت رسـمي و تجربـه    . تأثيرگذار است

  ).1998سرجيواني و استارات، (

يابد، قادر خواهد بود آنچه را كـه در كـالس درس روي    زماني كه ناظر از باورهاي معلم آگاهي مي

  .توانند با هم كار كنند ظر بهتر ميبنابراين معلم و نا. دهد از ديد معلم نگاه كند مي

هـايي بـراي گشـودن بـه نظـام اعتقـادي معلـم و         در قسمت گذشته در خصوص اعتمادسـازي راه 

توانند با گفتگـو در رابطـه بـا شـيوه تـدريس، معلمـان را        ناظران مي. فرآيندهاي فكري او شرح داديم

ن بـاور ممكـن اسـت منشـأ احتمـالي      ايـ . ترغيب كنند تا در رابطه با نظام اعتقادي خود سخن بگويند

  .گفتگو و تفكر باشد

عالوه بر نظام اعتقادات، معلم داراي يك باور عملي است كه به معناي رفتارهاي مشهود تدريس و 

با صحبت در مورد باورها و مقايسه آن بـا باورهـاي   . باشد ها مي آموزان بر اساس داده تعامالت با دانش

اگر معلم به يـك  . توانند به ميزان هماهنگي اين دو نظام باوري پي ببرند يمورد استفاده، ناظر و معلم م

باور اعتقاد داشته باشد و از طريق فرآيند نظارت به آن پي برده شود، كه نظـام بـاوري معلـم بـا نظـام      

سـپس مسـير بـراي    . باوري ناظر تفاوت چشمگيري دارد، ايـن فعاليـت بسـيار سـودمند خواهـد بـود      

  .شود شناخت ناهماهنگي معلم بين عقايد فردي و عملكرد او هموار مي: يناهماهنگي شناخت

براي مثال معلمي كه در سطح متوسطه در حال تدريس زبان انگليسي است، ممكن است معتقد بـه  

آموزان فعاالنه در تفكر و مباحثه در مورد محتوا نقش  آموزمحور باشد كه در آن دانش يك كالس دانش

ين اطالعات ممكن است مشخص سازد كه ميزان صحبت معلمـان بـيش از سـهم    در هر حال ا. دارند

آمـوزان ممكـن اسـت تفكـر      هـاي دانـش   سؤاالت ثبت شده معلم و پاسخ. آموزان در بحث است دانش

آل و واقعيـت   اي كلـي بـين هـدف ايـده     در اين صورت معلم با مقايسه. مطلوب را در بر نداشته باشد

ه منظور رفع اين اختالف معلم به طور آگاهانه اهدافي را ماننـد پرسـش   خوشبختانه ب. شوند مواجه مي

آمـوزان بـا يكـديگر     سؤاالت مختلف و جلوگيري از توضيحات غيرضروري كه مانع از تعامالت دانش
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از سويي ديگر شناخت معلم مبني بر آن كه نظام باوري مورد حمايت با نظام . شود، مشخص سازد مي

  .ابق دارد، ممكن است شيوه قدرتمندي از تصريح و تقويت روش كارآمد باشدباوري مورد استفاده تط

. سازي نظام باورها ممكن است مزاياي ديگري را براي معلم و ناظر بـه همـراه داشـته باشـد     شفاف

بدون بررسي مفروضات اصلي باورها، معلمان اميد چنداني به تغييـر در نگـرش يـا عملكـرد تـدريس      

ر ممكن است معلم را ترغيب كند كه باورهـاي شخصـي را بـا باورهـاي مدرسـه      به عالوه ناظ. ندارند

هاي موجود ميان اين دو به عنوان نقطه شروع براي تفكـر و تأمـل عمـل     بررسي تفاوت. مقايسه نمايد

هاي آموزشـي و عملكـرد    گردد تا شايستگي كند و موجب ايجاد هدفي واحد و تعهدي مشترك مي مي

براي مثال اگر معلم از يك باور قديمي يادگيري استفاده كند، اما نقش فعـال  . شداي را بهبود ببخ حرفه

  .آورد آموزان را در بررسي محتوا ارزشمند بشمارد، اين باور فرصت بررسي اختالف را فراهم مي دانش

نظام باورهاي معلم ممكن است از طريق شركت در جلسات گروهي كوچك كه داراي يـك رهبـر   

كنند،  ي نظارت تك به تك كار مي هاي دوتايي كه معلم و ناظر در ابتداي چرخه در گروهباشند و يا  مي

  ). 1998سرجيواني و استارات، (مشخص گردد 

  تشويق به تفكر و پژوهش مستمر در فرآيند تدريس
پس از آمادگي از طريق اعتمادسازي، تسهيل ارتباطات، درك فرآينـد نظـارت و مشـخص سـاختن     

هاي تفكـر و پـژوهش كـه قسـمت      لم، ناظر و معلم آمادگي آن را دارند كه بر مهارتنظام باورهاي مع

در باور نظارتي، گفتيم كـه تـدريس در حقيقـت    . دهند، تمركز كنند اصلي چرخه نظارت را تشكيل مي

تنها تعداد خيلي كمي از ناظران به اهميت تفكـر  . فعاليتي پيچيده، چندجانبه و فرآيند حل مسأله است

اي يـك   يس و پژوهش و يا سؤال كردن در مورد عمل به عنوان عناصر دايمي مسؤوليت حرفـه در تدر

پيشـنهاد  . تـا حـدودي دشـوار اسـت     1در هر حال درك مشترك مفهوم كارگزار فكـور . معلم، مخالفند

                                                
1. Reflective Practitioner 
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گـرا و هدفمنـد نـيم     در رابطه با تفكر معلم به عنوان فعاليتي عمل) 1933( 1ي ديويي شود به انديشه مي

  .هاي مشكالت كالس درس را بررسي كنيد حل ها و راه اهي داشته باشيد و سپس پاسخنگ

سازد تا  تحقيق در مورد عمل خود براي تدريس خردمندانه امري حياتي است، زيرا ما را مجبور مي

همـان طـور كـه    . سـؤال ببـريم   آموز زير باورها و رفتارهاي تدريس خود را با توجه به يادگيري دانش

كند، در حقيقت عمل خود را نيـز   بندي و اصالح مي االت ضروري كالس درس را چارچوبمعلم سؤ

شـود كـه فـرد     دارد كه سؤاالت واضح و درست موجـب مـي   بيان مي) 1988( 2اسكون. كند بررسي مي

  ).23(هايي براي اين وضع باشد  حل داند و در جستجوي راه بفهمد كه نمي

يت روزانه از طريـق تجربـه حاصـلي نداشـته باشـد، تفكـر و       در هر حال اگر آگاهي بيشتر از فعال

يـا   3تركيبي از فعاليت و تجربه، امر تجربـي . بررسي در رابطه با تدريس ارزش چنداني نخواهد داشت

  ).1970، 4فريره(شود  كنش ناميده مي

د تواند يك معلـم را از تفكـر در مـور    چهار سؤال ساده خودآزمايي كه به شرح زير آمده است، مي

  ):1989، 5اسميت(كمك نمايد ) امر تجربي(عمل 

  ، چه كار كنم؟)6توصيف. (1

آوري شـده طـي مشـاهده     ها، اطالعـات جمـع   تواند از طريق مطالبي همچون يادداشت توصيف مي

  .آموزان و غيره به دست آيد كالس، نوارهاي ويديويي مربوط به تدريس، بررسي كارهاي دانش

  ه معني است؟، اين به چ)7بخشي آگاهي. (2

                                                
1. Dewey 

2. Schon 

3. Praxis 

4. Feire 

5. Smyth 

6. Describe 

7. Inform 
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ها و رفتارهاي واقعي تدريس خـود   ي باورهاي شخص با فعاليت تواند شامل مقايسه يافتن معني مي

آمـوزان   ها و تجزيه و تحليـل كـاربرد ايـن الگوهـا بـراي يـادگيري دانـش        و يا شناسايي الگوهاي داده

  .شود مي

  ، چگونه با موقعيتي مشابه برخورد كنم؟)1مواجه شدن. (3

  توانم به روش متفاوتي عمل كنم؟  ، چطور مي)2يبازساز. (4

كليفـت، ويـل، هالنـد، جانسـون و     (هاي مختلفي از تفكر معلم وجود دارد  بندي عالوه بر اين، طبقه

  ):1995، 3مك كارتي

  تحليل فني اعمال خود •

 مانند آيا مـن (شود  عمل در پرتو بهترين تمرين و تحقيق در زمينه تدريس مؤثر تجزيه و تحليل مي

  )يك شروع خوب و هماهنگ براي معرفي درسم و يك خاتمه مؤثر براي مرور كردن نتيجه دارم؟

  اي به عنوان يك مربي تحليل شخصي از رشد حرفه •

ماننـد  (كنـد   آموزان، همكاران، مـديران و والـدين تمركـز مـي     تحليل رشد بر روابط متقابل با دانش

توانم آن چيزي را كه بـاور دارم بـه عنـوان     م؟ آيا ميتوانم به عنوان يك معلم رهبر مؤثر باش چطور مي

  ).كنم؟ شان كمك مي الگو قرار دهم؟ آيا واقعاً به همكارانم در بهبود تدريس

هـا   هاي آموزشي تجزيـه و تحليـل ارزش   هاي ضمني و آشكار در فعاليت تحليل انتقادي ارزش •

وتـين وجـود دارد و ايـن كـه     هـاي معـين و ر   كنند كه چرا نرم اين بينش و بصيرت را ايجاد مي

هـاي   ماننـد واقعـاً چـه احساسـي در مـورد سياسـت      (گذارنـد؟   ها تأثير مي ها بر بچه چگونه آن

بندي متجانس براي خواندن، زبان و رياضي در مدارس راهنمايي دارم؟ آيا اين شيوه براي  گروه

                                                
1. Conform 

2. Reconstruct 

3. Clift, Veal, Holland, Johnson & McCarthy 
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ن باشند؟ مزايا هاي همگ آموزان بهتر نيست كه در تمام موضوعات درسي به صورت گروه دانش

 ).هاي ناتوان چيست؟ هاي متجانس براي يادگيري بچه و معايب گروه

  تحليل گروهي •

هاي يك معلم به عنوان يك شخص و بـه عنـوان عضـوي از گـروه      العمل عكسدر تحليل گروهي 

در هاي نامتجانس و قابل انعطاف كه همه رنج سني  مانند آيا واقعاً به گروه(گيرد  مورد بررسي قرار مي

اي مبتني بـر همكـاري را بـراي     مند هستيم؟ شايد بتوانيم يك گروه رشد حرفه ها وجود دارد، عالقه آن

هـا همچنـين در مـورد     عالوه بر ايـن، معلـم  ). تحقيق در پروژه آزمايشي در مدرسه ابتدايي شكل دهيم

بـراي  . كننـد  كـر مـي  ها در ارتباط اسـت، تف  هاي روزانه آن هايي كه به طور مستقيم با مسؤوليت فعاليت

آمـوزانم را   توانم عالقه دانـش  من چطور مي: كشف چنين رفتارهايي سؤاالتي وجود دارد كه عبارتند از

ها در آن بخش هماهنگ كنم؟ مخصوصاً وقتي كه خودم بـه عنـوان يـك معلـم در      با برنامه درسي آن

موضـوع خـاص و    انگيزه هستم؟ يا چقدر از وقـت مـن بايـد بـراي يـك      بعضي موضوعات درسي بي

آموزانم مفاهيم ضروري را خيلـي   رو شدن با آن موضوع به طور عميق صرف كنم تا اين كه دانش روبه

  خوب درك كنند؟

هايي  نمونه. برانگيز بايد بخشي از همه جلسات قبل يا بعد از مشاهده باشند اين گونه سؤاالت تأمل

ه تفكـر و پـژوهش واداشـتن يـك معلـم      از سؤاالتي كه ممكن است يك ناظر در خالل جلسه براي ب

اين سؤاالت همچنين ممكن است باعـث بـه وجـود    . ، در صفحه بعد ذكر شده اندباتجربه استفاده كند

هاي كوچك در مورد سطح كالس، گروه درسي يا ساختار جلسات در سطح  آمدن يك گفتگوي گروه

  .مدرسه شود

تركيـب نيرومنـد تحقيـق     .ذاتاً با معلم استتوجه داشته باشيد كه مديريت و كنترل تفكر و تحقيق 

هايي كه بر اسـاس   هدفمند يا توليد دانش در مورد تدريس خود از طريق مطرح كردن سؤال و فعاليت

اي تبـديل شـود، بـه پيشـرفت      شود معلم به يك خود راهبر حرفـه  تحقيقات و آزمايشاتي كه باعث مي

  .كند خودش كمك مي
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گان در اين انديشه هستيم كه فرآيند تفكـر بايـد هميشـه در حرفـه     به هر حال ما به عنوان نويسند

هـاي مختلـف فعاليـت     جنبـه : ترين سؤاالت تمركز كند از جمله ترين و مهم معلمي باشد و روي اصلي

آمـوزانم را بهتـر بـرآورده     توانم نيازهاي دانش آموزانم چه تأثيري دارد؟ چطور مي تدريس من بر دانش

آمـوزان   گويد سودمندترين تفكر معلم در تأثير بالقوه آن بر دانش مي) 1990(ث كنم؟ همان طور كه بار

  :وابسته است

ها، اعتمـاد بـه نفـس و يـا      آموزان از حيث توسعه مهارت تأثيرگذارترين چيز در مدرسه براي دانش

اي  كنم مسـأله مهـم رشـد حرفـه     احساس مي. اي معلمان است رفتارهاي كالسي رشد شخصي و حرفه

سازي براي مشاهده كـردن و تحليـل پيامـدهاي رفتارهـاي مختلـف تـدريس و مـواد         ها، ظرفيت معلم

  ).49ص (گيرد  آموزانم و يادگيري مداوم از اصالحات تدريس را در بر مي آموزشي بر دانش

مستمر معلـم را   1خالصه اين كه نقش ناظر خدمت كردن به عنوان يك راهنماست كه خودبهبودي

همان طور كه گارمن . كند جدد مفروضات اساسي و رفتارهاي مشهود، تسهيل ميدهي م از طريق شكل

شود و ايـن   او منجر مي 2تفكر و تحقيق مداوم معلم در مورد تدريس به خودفهمي: نويسد مي) 1986(

  موضوع واقعاً قلب نظارت باليني است 

  

  سؤاالت تفكربرانگيز براي راهنمايي تحقيق در عمل يك معلم باتجربه

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هاي خودم استفاده كنم؟ تمايل دارم در كدام قسمت از تدريسم از دانسته .1

آمـوزاني كـه    توانم يك مثال دقيق از اين كه چطور من تدريس را براي سازگاري دانـش  آيا مي .2

 هاي يادگيري متفاوتي دارند، مجزا كنم؟ روشهاي فردي و  تفاوت

                                                
1. Self-Improvement 

2. Self-Understanding 
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هاي سريعي براي حل مشكالت مديريت كالس بـه كـار ببنـدم و     حل توانم راه تا چه اندازه مي .3

 آموزانم را كشف كنم؟ داليل مهم رفتارهاي دانش

 گيرند؟ آموزان من خود را به عنوان قسمتي از جامعه يادگيرنده در نظر مي آيا دانش .4

 اي خود در يك پايه، درس يا مدرسه غلبه كنم؟ كاري كنم تا بر انزواي حرفه توانم چطور مي .5

 آموزان الگو قرار دهم؟ العمر را براي دانش توانم اهميت يادگيري مادام هايي مي در چه روش .6

را در معرفـي يـك روش   » گذرنـد  هـا نيـز مـي    ايـن «توانم اين باور بدبيني، كه  تا چه اندازه مي .7

 ق يك برنامه آموزشي، رد كنم؟آموزشي جديد از طري

هنگام باشـد تـا    ها به توانم فرصتي ايجاد كنم تا هميشه تحقيقات من با بهترين روش چطور مي .8

 آموزان گردد؟ موجب بهبود يادگيري دانش

آمـوزانم   چطور اطالعات يا وقايع عيني را كنار هم به عنوان مقدمات جديد در يادگيري دانـش  .9

  آوري كنم؟ جمع

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  دار آوري اطالعات نظام جمع
آوري اطالعـات و   هايي كه ناظران به طور منظم بـا جمـع   در اين قسمت و دو قسمت بعدي روش

در طـول مشـاهده   . شـود  كننـد، ارايـه مـي    تفسير آنان، تفكر و تحقيق مستمر در تدريس را تشويق مي

اگرچـه ممكـن اسـت    . كنـد  آوري مـي  جمعتدريس، ناظر يا مربي اطالعات توصيفي و بدون داوري را 

ها باشد، ميزان سرعت و پيچيدگي  افتد متعلق به خود معلم حس كلي آنچه كه در طول درس اتفاق مي

ارهاي تدريس خودشـان و  ها به طور مكرر از بعضي از رفت كند كه معلم تعامالت كالس درس بيان مي

تحليل اطالعات عيني با همكاري يك ناظر يـا مربـي   . آموزان ناآگاه هستند هاي دانش رفتارها و واكنش

  .كند تا به رفتارهاي خودشان بيشتر فكر كنند به معلمان كمك مي
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كننـد، مسـؤوليت نـاظر ايـن      از آنجايي كه معلمين بيشتر اوقات در كالس درس به تنهايي كار مـي 

ها براي معلم ايـن اسـت كـه     يكي از بزرگترين آسيب. ها كمك كند تا خود راهبر شوند ست كه به آنا

هاي شخصي در مورد آنچه  تجربه تمايل به نشستن در عقب كالس داشته باشد و قضاوت يك ناظر بي

ـ  قضاوت. افتد را ثبت كند در درس كالس اتفاق مي د، بايـد  هاي پاياني كه نياز كمي به تفكر معلم دارن

تواننـد بـه طـور خودكـار      هاي ثبت شـده مـي   عالوه بر اين، قضاوت. به خودراهبري معلم منجر شوند

بنابراين همه اعتمادي كه در مرحله آمادگي چرخـه  . موجب شود كه معلم حالت دفاعي به خود بگيرد

  .شود نظارت ايجاد شده بود، نابود مي

هـا عبـاراتي هسـتند كـه      قضـاوت . وجه داشته باشيدت 3و مشاهده 2، استنباط1به تفاوت بين قضاوت

. كننـد  شـود را بيـان مـي    كننده در مورد كيفيت يـا اثربخشـي آنچـه مشـاهده مـي      عقيده و نظر مشاهده

ها عباراتي هستند در مورد اين كه شخص ديگري بر اساس رفتارهاي قابـل مشـاهده، بـه چـه      استنباط

مثال، من فهميدم كه او خسته بود و دائم بـه  (زند  ميكند يا چه احساسي دارد را حدس  چيزي فكر مي

مشاهدات عباراتي هستند كه وقايعي كه اتفاق افتاده است و قابـل ديـدن و   ). كرد بيرون پنجره نگاه مي

آموزان در خالل درس سـه بـار دسـتش را بلنـد      مثال يكي از دانش(كنند  شنيدن هستند را توصيف مي

  ).كرد

هـا خـود را ايـن گونـه      شود كه معلم تواند به طور خودكار باعث مي ميدر مثال اول قضاوت ناظر 

ها از  شود كه معلم اين موجب مي. توجيه كنند كه ناظر با غرض و سوگيري اين قضاوت را كرده است

چنانچه اطالعات دقيق بر اساس مشاهدات به . هاي خودشان محروم شوند فرصت شكل دادن قضاوت

  . كردن مشكل نخواهند داشت ها در تفكر دست آيد، معلم

                                                
1. Judgment 

2. Inference 

3. Obsevation 
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  ها آوري داده ابزارهاي جمع
هـاي   هـا و قضـاوت   توان به روشني بين مشاهدات بر اساس اطالعات، اسـتنباط  با كمك ابزارها مي

آوري اطالعـات   هاي خاص جمـع  بر اين اساس، ناظران آماده هستند كه روش. شخصي فرق قايل شد

آوري  ، سـه نـوع از فنـون جمـع    )1997(ون وگـال  اچسـ . را در طول مشاهدات معلمـان كشـف كننـد   

مانند ثبـت   3و ابزارهاي نمودار ديداري 2گزيني ، كالم1فنون مشاهده جامع: كند اطالعات را توصيف مي

. هر فني نقاط قوت و ضعف خاص خود را دارد. (SCORE)4مشاهدات محل استقرار در كالس درس

طالعات محور و جعبه ابزار براي عمل كـردن نـاظر   ها با هم يك نقطه شروع قوي را براي نظارت ا آن

  .كنند يا مربي را فراهم مي

آوري اطالعات يك تصوير كلي يا جـامع از كـل درس ثبـت     اين روش جمع :فنون مشاهده جامع

هنگامي كه معلـم و نـاظر هـيچ    . كند هاي آموزشي فراهم مي انداز كلي از همه پديده كند، يك چشم مي

كجاست، اين تكنيك اغلـب مواقـع يـك نقطـه     شروع و تمركز در فرآيند مشاهده  دانند نقطه كدام نمي

آوري شده، معلم بهتر قـادر بـه تشـخيص     بعد از بررسي اطالعات جمع. كند شروع خوبي را فراهم مي

  .آموزان خواهد بود هاي اجراي درس يا تأثيرش بر يادگيري دانش سؤاالت خاص و يا نگراني

هـا نـاظر را در كنتـرل     گردد، به هر حال آن ها برمي آن 5امع، به جامعيتنقطه قوت فنون مشاهده ج

، ناظر حق انتخاب كه چه چيزهايي را ثبت 6آوري چنين دادهاي بازپاسخ در جمع. كنند كردن كمك مي

  .كند يا ثبت نكند، دارد

حليـل  و ت 2نگـاري  ، واقعـه 1ثبـت كـردن  : ها در روش مشاهده جامع آوري داده ترين فنون جمع رايج

تواند بـا توجـه بـه سـطح تجربـه       گرچه تحليل يك نوار ويديويي از تدريس مي. (باشند مي 3ويديويي
                                                

1. Wide-lens (Global) techniques 

2. Selective verbatim 

3. Visual diagramming instruments 

4. Seating Chart Observational Recording (SCORE) 

5. Comprehensiveness 

6. Open-ended data 
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تواند بـه راهنمـاي معلمـان قبـل از      آموزنده باشد، ما دريافتيم كه تحليل نوارهاي ويديويي به ويژه مي

  .خدمت كمك نمايد

 1980در دهـه  ) 1983(نتر هـا » 4هفت عنصر ضروري در تـدريس «ثبت كردن در ارتباط با نهضت 

هـا را كـه در    و زمان آن) لغت به لغت تا جايي كه ممكن باشد(اين فن، تعامالت كالمي . مشهور است

  .شوند آموزان ثبت مي هاي معلم و دانش حرف. كند افتد، ثبت مي محيط يك درس مخصوص اتفاق مي

نـاظران باتجربـه و   . تمـرين كنـد   نويسي را ها مستلزم اين است كه ناظر، نظامي از خالصه ثبت داده

هاي پيچيـده و چندبعـدي درس را يادداشـت و ضـبط      توانند جنبه ديده در زمينه ثبت كردن مي آموزش

ها در ثبت كـردن كـامالً    كننده بعضي از مشاهدهحائز اهميت است كه توجه داشته باشيد، اگرچه . كنند

كنند كه اين فرآيند بـراي ديگـران سـخت و     مي سازي را خود ابداع ها نظام خالصه ماهر هستند، اما آن

  .وپاگير است دست

شـناس يـك مطالعـه     همان طوري كه يـك مـردم  . نوعي ثبت كردن است نگاري يا ثبت وقايع واقعه

نگاري نيز شامل توصـيفات مختصـر و بـدون ارزشـيابي از      هاي واقعه دهد، يادداشت كيفي را انجام مي

باشـد، فـن    نگـاري از نظـر تمركـز، دقيـق مـي      اگرچه فـن واقعـه   .شود دهد، مي آنچه در كالس رخ مي

هاي كـالس درس،   انداز رفتارهاي معلم راهبردهاي آموزشي يا فعاليت توانند چشم مشاهدات جامع مي

افتـد، و يـا شـايد كارهـاي يـك       آموز در كل كالس اتفاق مي و تمام فعل و انفعاالت بين معلم و دانش

  .وز را تعديل يا كوتاه كندآم گروه كوچك و حتي يك دانش

نگاري، كنترل آنچه كـه   در فن ثبت كردن يا فن واقعهمهم است كه توجه مضاعفي داشته باشيم كه 

كنـد، امـا    به عبارت ديگر اگرچه ناظر اطالعات توصيفي واقعي را ثبت مـي . شود با ناظر است ثبت مي

اندازه كافي بـراي ثبـت كـردن مهـم      قضاوت اولين چيزي است كه در مورد اعمال و رفتارهايي كه به

                                                                                                                                          
1. Script Taping 

2. Anecdotal Notes 

3. Videotape Analyses 

4. Essential Elements of Iistruction 
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چگونگي قضاوت انجـام شـده از طـرف    . گيرد شوند، صورت مي هايي كه ناديده گرفته مي هستند و آن

  .آوري اطالعات مؤثر است معلم و هدف كنترل معلم بر نوع جمع

دهد، اما اين فـن يـك    فن مشاهده جامع يك تصوير كلي از كالس درس ارايه مي :گزيني فن كالم

گزيني به عنـوان يـك ابـزار     فن كالم. مركز كوتاه و دقيق يا نگاه سريع به ارتباطات كالس درس داردت

كند كه تـدريس و تـأثير تـدريس را بـر يـادگيري       كننده اطالعات براي معلم موقعيتي را فراهم مي ثبت

آمـوزان، بهبـود    آمـوزان يـا در بـين دانـش     آموزان از طريق تحليل دقيق الگوهاي ارتباطي با دانش دانش

  ).1997اچسون وگال، (بخشد 

شود، كه وابسته به موضوع يا  ي هر آنچه كه در خالل مشاهده بيان مي اين فن به ثبت كلمه به كلمه

در ايـن ميـان اطالعـات    . پردازد اند، مي سؤال خاصي است كه ناظر و معلم آن را مورد توجه قرار داده

سؤاالت معلم، بازخورد معلم بعـد از  : كنند، عبارتند از كز ميها تمر خاصي كه ناظر و معلم بر روي آن

هـاي مختلـف در يـك درس، و     هاي معلم، گفتگوهاي معلم بين فعاليـت  آموزان، راهنمايي پاسخ دانش

يـا عـدم   (آمـوزان   اگر مشاهده فقط بـراي شـواهد يـادگيري دانـش    . مديريت كالس يا موارد انضباطي

هاي آنان به سؤاالت  آموزان، جواب توانند از طريق سؤاالت دانش ا ميه اند، داده طراحي شده) يادگيري

بسته به سطح مهارت و سطح آرامش نـاظر،  . آوري شوند آموزان با يكديگر، جمع معلم، يا تعامل دانش

  .هاي خود، به ضبط صدا بپردازد تواند براي تكميل يادداشت ناظر مي

ها از اين هراس دارند، كه چنانچه ناظر و معلـم   ا آنزير. بعضي از ناظران با اين فن مخالف هستند

ي تبـادل كالمـي تمركـز     وسيله مورد استفاده خود را از قبل تعيين كنند، ممكن است معلم روي جنبـه 

كننده اين  اگرچه اين ترس ممكن است با دليل باشد اما يك امتياز جبران. كند و ناظر ثبت يا ضبط كند

از تفكرات معلم و احتماالً يـك مـدت طـوالني بعـد از مشـاهده بـاقي       ي كالمي جلوتر  است كه جنبه

  .ماند مي

تواند تغيير كند مگر آن كه به مرحله آگاهي برسد،  چون ما به عنوان نويسنده معتقديم كه رفتار نمي

  .گيريم تواند اولين گام قدرتمند در خلق تغيير باشد در نظر مي ما اين فن را كه مي
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تواند اطالعات جزئي تك تـك   اين ابزار مي :(SCORE)تقرار در كالس ثبت مشاهدات محل اس

بـرخالف  . را فراهم كنديا كل كالس ) آموزان مثل انواع تعامالت كالمي يا برخورد دانش(آموزان  دانش

تري از اطالعـات را   گزيني، اين ابزار يك نمونه بصري و ملموس نگاري يا كالم فنون ثبت كردن، واقعه

به خاطر اين كه معلم و ناظر در ابداع يـك  . اي چندكاره است العاده اين فن به طور فوق. دكن فراهم مي

آوري اطالعاتي بـراي پاسـخگويي بـه نگرانـي و يـا سـؤالي كـه معلـم دارد،          سيستم رمزي براي جمع

 نمودار ثبت مشاهدات محل استقرار در كالس به سادگي و با هر ترتيب و. تواند قابل انعطاف باشد مي

توانند در يك برگـه   عالوه بر اين، مقدار زيادي از اطالعات مي. آرايشي از اتاق درس قابل تطبيق است

  .كاغذ خالصه شوند

و قابل مالحظه در اين فن اين است كه از دشواري و كاربرد سخت اين سيستم رمزي دو چيز مهم 

ن ناظر تحليل رفتارهاي ثبـت شـده   كند و همچني كنند، جلوگيري مي براي ناظراني كه از آن استفاده مي

  .آورد در ارتباط با درس در موقعيت خاص را به خاطر مي

هاي ذكر شـده تنهـا تعـداد محـدودي از ابزارهـاي در       نمونه :آوري اطالعات ساير ابزارهاي جمع

بندي بلوم تـا   هاي متفاوتي از روش خيلي ساده همچون طبقه روش. دسترس ناظران را برشمرده است

شـود،   تر كه براي تحقيقات آموزشي مانند سيستم تحليل تعامالتي فالندرز استفاده مي اي پيچيدهابزاره

  ).1997اچسون وگال، (وجود دارد 

آوري اطالعات مشـخص شـد كـه تـوان نـاظر و معلـم در تنظـيم         در كار با مدارس در زمان جمع

ـ    سؤاالت و مطالب قبل از شروع جلسه درس مهم آوري اطالعـات   راي جمـع تر از ابزاري اسـت كـه ب

در مـوارد ديگـر تطبيـق    . در مواقعي تغيير تكنيك در رفع نيازهاي معلم مؤثرتر اسـت . كنند استفاده مي

  .شود آوري اطالعات با كمي تغيير بارها آزمايش مي هاي جمع بهترين روش
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ان به عنـوان  آموز اي ناظران و معلمان به تحليل مطالب آموزشي معلم و دانش به ميزان قابل مالحظه

. انـد  آوري شـده از خـالل مشـاهده، روي آورده    هـاي جمـع   يك منبع قوي اطالعات براي تكميـل داده 

  .ها هستند مطالب آموزشي يك منبع معتبر و جامع داده

ها و مواد و مطالب  ها، ارزيابي اي از طرح درس توانند مجموعه معلم و ناظر با همكاري يكديگر مي

آمـوزان   هـاي عملكـرد محـور دانـش     آموزان و پـروژه  يف تصحيح شده دانشدرسي معلم ساخته، تكال

  .نظارت داشته باشند

  ها تفسير و استفاده از داده
فرآينـد  . هاي بعدي بايد تخلـيص و تفسـير شـوند    اطالعات اوليه به دست آمده توسط ناظر در گام

ا الگوهاي برجسته تكـرار  دهي مجدد درس مشاهده شده، بررسي رفتارها ي ساخت: ها شامل تفسير داده

دار  بررسي رفتارهـاي مشـكل  . شود آموزان مي شده، بررسي عملكرد معلم و تأثير آن در يادگيري دانش

هـاي مثبـت تـدريس نيـز در      در تدريس تنها وظيفه آموزگار و ناظر نيست، بلكه تشويق انجام فعاليت

فسير شـامل تقويـت، اصـالح يـا حـذف      به عبارت ديگر فرآيند تحليل و ت. ها قرار دارد دستور كار آن

  ).1969گلدهامر، (شود  اي معلم ديده مي شود كه در عملكرد حرفه رفتارهاي تكراري تدريس مي

هـا را تفسـير كنـد و     ترين تصميماتي كه ناظر بايد بگيرد اين است كـه چـه كسـي داده    يكي از مهم

ميم بـه سـطح رشـد و بلـوغ معلـم      در واقع اين تصـ . مسايل را در جلسه بعد از مشاهده مطرح نمايد

ها و برگزاري جلسـات چهـار    براي تفسير داده) 1998(گليك من و گوردن و رز گوردن . بستگي دارد

تر، انتخـاب هـر رويكـرد بـه      به طور تخصصي. رويكرد نظارتي را بر اساس يك پيوستار مطرح كردند

گيـزش درونـي و ظرفيـت بـراي     هاي تدريس، ان دانش پايه، مهارتسطح رشد و بلوغ معلم بر اساس 

  1.خودكاوي، و تفكر در مورد عمل وابسته است

                                                
  112-134، ص )دكتر عبدالهي: مترجم(نوالن و هوور، نظارت آموزشي و ارزشيابي عملكرد معلم، . 1
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  فصل چهارم

  مراحل اجراي نظارت باليني
ساختار نظارت و راهنمايي آموزشي باليني را در پنج  )1995( گليكمان، گوردون و راس گوردون  

 :مرحله متوالي به ترتيب ذيل ساده كرده اند

تحليل و تفسير مشاهدات كالسي ) 3 مشاهده كالس درس،) 2 ،تشكيل جلسه مقدماتي با معلم) 1
  تشكيل جلسه پس از مشاهده با معلم،) 4 شيوه رفتار يا برخورد با معلم،) يا انتخاب( و تعيين

 .تجزيه و تحليل مراحل چهارگانه پيشين) 5

وزشي به در اينجا براي روشن تر شدن اين مراحل در مشاهده كالسي معلم به وسيله راهنماي آم  
 .توضيح مختصر هر كدام از اين مراحل مي پردازيم

 تشكيل جلسه مقدماتي: مرحله اول

در اين مرحله معلم و راهنماي آموزشي در جلسه اي درباره مـوارد ذيـل تصـميماتي اتخـاذ مـي        
روش و نحوه مشـاهده،  ) نقطه كانوني يا مركز ثقل مشاهده، ج) دليل و هدف مشاهده، ب) الف: كنند

تعيين زمان تشكيل جلسه پس از مشاهده، موارد مذكور قبل از مشاهده كالسـي  ) زمان مشاهده، هـ) د
انجام مي گيرد؛ بدين طريق هم براي راهنماي آموزشي و هم براي معلم كامالً روشن خواهد شـد كـه   

 .هر كدام در مرحله مشاهده بايد چه فعاليت هايي را انجام دهند

 سمشاهده كالس در: مرحله دوم

او ممكن اسـت از  . اين مرحله، مرحله ي مشاهده كالس درس به وسيله راهنماي آموزشي است  
  . روش هاي مشاهده اي گوناگون و متنوعي استفاده كند

ثبت و طبقه بندي فراواني هاي رفتارهاي مشاهده شده از معلم، ثبت نشانه هاي عملكردي معلم،   
معلم، استفاده از عبارات باز و پراكنده براي ثبت رويـدادهاي  ترسيم نمودار براي نشان دادن رفتارهاي 

كالسي، استفاده از پرسش نامه هاي تهيه شده، شرح مفصل مشـاهدات كالسـي، و ضـبط رويـدادهاي     
  .كالسي در نوار ويدئويي، از روش هاي مشاهده كالس درس معلم است

 .اده كندراهنماي آموزشي مي تواند از مجموعه اي از اين روش ها استف  

 شيوه رفتاري برخورد با معلم) يا انتخاب( تحليل و تفسير مشاهدات كالسي و تعيين: مرحله سوم

تحليل و تفسير مشاهدات ثبت شده كالسي و تعيين شيوه رفتاري برخورد با معلم در ايـن مرحلـه   
اطالعـات  راهنماي آموزشي مشاهداتش را مورد بررسي و بازنگري قـرار مـي دهـد و    . انجام مي گيرد
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شمارش تعداد فراوانـي هـاي رفتارهـاي مشـاهده شـده،      . جمع آوري شده را تجزيه و تحليل مي كند
تعيين الگوهاي مكرر رفتاري، تفكيك رويدادهاي مهم، يافتن رفتارها يا عملكردهايي كه بايد مشـاهده  

اهميـت   مي شدند، ولي وجود نداشتند و بررسي رفتارهـايي كـه از لحـاظ كالسـي و آموزشـي حـائز      
نبودند، ولي به دفعات مشاهده شدند، از مواردي است كه احتماالً راهنماي آموزشي درصـدد دسـتيابي   

راهنماي آموزشي، صرف نظر از ابزار، پرسشنامه، و فرم بايد بتوانـد اطالعـات متنـوع و    . به آن هاست
نتـايج مشـاهداتش    وسيعي را كه ثبت كرده است تفسير و نتايج آن را استخراج كند و سپس بر اساس

او مـي توانـد بـا توجـه بـه نتـايج       . در اين مورد كه چه روشي را در پيش گيرد تصميم گيـري نمايـد  
  .مشاهداتش و ويژگيهاي رفتاري معلم براي برخورد با او از روش هاي مختلفي استفاده كند

  تشكيل جلسه با معلم پس از مشاهده: مرحله چهارم
معلم، ثبت مشاهدات، تحليل و تفسير مشاهدات كالس و تعيين  پس از تشكيل جلسه مقدماتي با  

  .روش رفتار يا برخورد معلم، راهنماي آموزشي بايد در جلسه ديگري به گفتگو با معلم بپردازد
ابتـدا  . جلسه مذكور به منظور تدوين برنامه اي براي اصالح فراينـد آمـوزش تشـكيل مـي شـود       

يان مشاهداتش قرار دهد تا باز خوردي از عملكـرد خـود داشـته    راهنماي اموزشي بايد معلم را در جر
  . باشد
طراحي و توسعه برنامه اي براي اصالحات آتي ممكن است بر عهده راهنماي آموزشي باشـد يـا     

  .با مشاركت معلم انجام گيرد و يا به معلم واگذار شود 
. ه تعريف شده پايان مـي پـذيرد  اين جلسه با ارائه طرحي براي اصالح آتي يعني موقعيت يا مسال  

هدفي كه در برنامه تعيين شده است فعاليت ها و اقداماتي كه براي نيـل بـه هـدف تعيـين شـده بايـد       
صورت گيرد ، منابع مورد نياز براي انجام دادن فعاليت ها، زمان اجراي برنامه وسـرانجام روش هـاي   

ست كه هم راهنماي اموزشي و هـم معلـم   جمع آوري اطالعات و مشاهده و ثبت داده ها از مواردي ا
  .بايد درك كامالً روشني از آن ها داشته باشند

  
  تجزيه و تحليل مراحل چهارگانه پيشين: مرحله پنجم 

رضـايت بخـش بـودن چهـارچوب هـا و      . اين مرحله ، مرحله انتقاد از چهار مرحله پيشين است  
و درباره نياز به تجديد نظر در اين توالي، پـيش از   روش هاي انتخابي از ابتدا تا انتها ارزيابي مي گردد

اجراي مجدد، گفتگو و تبادل نظر مي شود، سپس نكات مهم و سودمند برنامه و فعاليت هـا، كارهـاي   
بـازخورد برنامـه نشـان    . فاقد ارزش و تغييراتي كه بايد صورت گيرد مورد نقد و بررسي قرارمي گيرد 

بـا توجـه بـه    . هم معلم در اصالح فرايند آموزش موفق بـوده انـد  مي دهد كه هم راهنماي آموزشي و 
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بازخورد برنامه معلم و راهنماي آموزشي مي توانند تصميم بگيرند كه چه فعاليت هايي را ادامه دهنـد،  
در چه قسمت هايي از برنامه تجديد نظر كرده، تغييراتي به وجود آورند و سرانجام در صـورت توافـق   

  .وثر بودن برنامه و ارزش هاي آن اين توالي را تكرار كنند يا خيردر مورد سودمند و م
چنانچه مدير مدرسه يا راهنماي آموزشي متقاعد شوند كه معلمي براي حل مشكالت آموزشـي و    

كالسي به كمك نياز دارد و آنان به تنهايي قادر نيستند به او كمك كنند سوال اساسي اين است كه چـه  
بر طبق شواهد تجربي و تحقيقاتي، هر راهنمايي مـي توانـد   . كار را انجام دهدشخص ديگري بايد اين 

حداكثر تا ده نفر از معلمان را تحت تظارت و راهنمايي قرار دهد، چنان كه تعداد معلمان بيشـتر باشـد   
از آن جـا كـه معلمـان همكـاران خـود را منـابع       . بايد افراد بيشتري نيز اين وظيفه را بر عهده بگيرنـد  

طالعاتي و كمكي سهل الوصول تر و غير رسمي تر از مديران و راهنمايان آموزشـي تلقـي مـي كننـد،     ا
  . كمك گرفتن از آنان به صورت روشي مورد پذيرش و رايج در مدارس توسعه يافته است

در حقيقت، مي توان گفت كه اين روش، روشي قديمي و سودمند است كه در سال هاي اخير در   
اگـر معلمـان مـدارس در مهـار ت هـاي      . جديدي توسعه و تكامل پيدا كرده اسـت   چهار چوب هاي

مشاهده اي كارايي پيدا كنند و از اهداف و فرايندهاي نظارت و راهنمايي آموزشي باليني مطلع باشـند،  
عالوه بر اين، آنان بـا توسـعه الگوهـاي    . مي توانند در نقش راهنماي آموزشي در مدارس خدمت كنند

ي ارتباطي، بهتر و راحت تر مي تواننـد كـار همكارانشـان را مشـاهده كننـد، مشاهداتشـان را       غير رسم
تجزيه و تحليل نمايند پيشنهادهاي مفيد و موثري به همكارانشان ارائه دهند، مشكالت آموزشي آنان را 

روش اغلب صاحب نظران استفاده از ايـن  . حل كنند و به اصطالح عملكرد آموزشي آنان كمك نمايند
گليكمـان، گـوردون و راس گـوردون    . (را به عنوان روش نظارتي موثري مورد تاييد و تاكيد قرار دادند

1995 (  
چنانچه  كمك مستقيم معلمان به همكارانشان بـراي اصـالح عملكـرد آموزشـي روشـي مـوثر و         

ام دهنـد،  سودمند تشخيص داده شود و مدير مدرسه يا راهنمـاي آموزشـي نتوانـد ايـن وظيفـه را انجـ      
  .معلمان بايد در اين كار به يكديگر كمك كنند

  آموزشي در مشاهده كالسي معلمان ناظر و راهنمايرفتارهاي 
  
  روش اطالعاتي دستوري -2روش كنترل دستوري                                               -1
  ر دستوريروش غي -4روش مبتني بر همكاري مشترك يا تشريك مساعي         -3 
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  :روش كنترل دستوري
  

اگر راهنماي آموزشي تحليل خود از مشاهده كالسي را به معلم ارائه كند، هدف هايي را بـرايش    
وضع نمايد، و به او بگويد كه بايد فعاليت ها و اقداماتي را انجام دهـد از روش يـا رفتارهـاي كنتـرل     

زشي تا حد بسياري از اختياراتش استفاده مـي  دستوري استفاده كرده است، در اين روش راهنماي آمو
  .كند و معلم را متقاعد مي سازد كه براي بهبود مشكلش بايد فعاليت هايي را انجام دهد

معموالً اگر او از چنين روشي استفاده كند فرض بر اين است كه در زمينـه مشـكل معلـم دانـش و     
شي از ايـن اعتقـاد اسـت كـه راهنمـاي      تخصص بيشتري دارد؛ به عبارت ديگر، اتخاذ چنين روشي نا

آموزشي بهتر از معلم مي داند كه چه فعاليت ها و اقداماتي براي اصالح فراينـد تـدريس بايـد اتخـاذ     
در روش كنترل دسـتوري راهنمـاي   . گردد؛ بنابراين اوست كه تصميمات نهايي را براي معلم مي گيرد

 :يت كندآموزشي مي تواند مراحل ذيل را در كار با معلم رعا

در اين مرحله راهنماي آموزشي بر اسـاس مشـاهداتش از عملكـرد    : تشخيص و بيان مشكل) الف
كالسي معلم، نيازها و مشكالت كار او بيان مي كند؛ به عبارت ديگر، او بر اساس اطالعات و شـواهد  

 .جمع آوري شده به معلم مي گويد كه مشكل يا نياز او چيست

در اين مرحله راهنمـاي آموزشـي از معلـم مـي     : كمك خودش مشخص كردن مشكل معلم با) ب
خواهد تا اطالعاتي در مورد مشكل خود در اختيار او قرار دهد و سعي مي كند اطالعات جمـع آوري  

 .شده حاوي نظر خود معلم در مورد مشكلش باشد

جـامعي از  براي اينكه راهنماي آموزشي بتواند در حداقل زمان اطالعات : شنيدن نظرهاي معلم) ج
معلم به دست آورد بايد به دقت به صحبت هاي او گوش دهد و پيـام او را در مـورد مشـكلش درك    

 .تشخيص مشكل معلم و توافق دو جانبه در مورد آن براي رسيدن به يك راه حل ضروري است. كند

مـاي  راهن. حل مسأله، در حقيقت، تعيين بهترين راه حل براي رفع مشكل معلم است:حل مسأله) د
آموزشي بايد بتواند مشكل معلم را به طور انتزاعي تجزيه و تحليل كند و راه حـل هـاي گونـاگون را    

بهترين راه حل بايد مطابق با نياز معلـم باشـد   . بررسي و بهترين راه حل علمي ممكن را انتخاب نمايد
 .و راهنماي آموزشي به مؤثر بودن آن اطمينان داشته باشد

نماي آموزشي انتظارات خود را از معلم بيان مي كند و به او مي گويد كه چـه  راه:هدايت معلم) هـ
درحقيقت، راهنماي آموزشي از معلم . نحوه گفتن مطالب به معلم مهم است. كارهايي بايد انجام بگيرد
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درخواست يا خواهش نمي كند، بلكه از او مي خواهد كه فعاليت هاي معيني را كـه او تشـخيص داده   
اين رفتار دستوري لزوماً نبايد رفتاري ناخوشـايند يـا تـوهين آميـز باشـد، بلكـه بايـد        . كنداست اجرا 

بصراحت و با صميميت به معلم گفته شود كه چه اتنظاري از او مي رود يا چـه كـاري را بايـد انجـام     
 .دهد و بدين ترتيب خواست راهنماي آموزشي از معلم به طور صريح و اصولي بيان مي شود

راهنماي آموزشي در اتخاذ روش يا رفتار كنترل دستوري با معلمان ممكـن  :ي واكنش معلمبررس) و
او بايد شرايطي ايجاد كند كه انتظاراتش از معلم در عمـل بـه شكسـت    . است با مشكالتي مواجه شود

ح راهنماي آموزشي پس از تعيين كارهايي كه بايد معلم انجام دهد بايد به او كمك كند تا طر. نينجامد
  .هايش با موفقيت اجرا شود

او بايد از واكنش هاي معلم نسبت به طرحي كه قرار است اجرا شود آگاه باشد و لوازم مورد نيـاز  
 .او را براي اجراي طرح در اختيارش بگذارد

راهنمـاي آموزشـي پـس از بررسـي     : جزء به جزء كردن فعاليت هايي كه معلم بايد انجام دهـد ) ز
به اوامر و انتظـاراتش سـعي مـي كنـد بـا ارائـه كمـك هـاي الزم، منـابع، و           واكنش هاي معلم نسبت

  .معيارهاي عملكرد موفق و صرف وقت طرح مورد نظر را به اجرا در آورد
او بايد هرگونه اصالح و جرح و تعديلي را كه ضروري مي داند انجام دهد و ايـن تغييـرات را بـه    

 .اطالع معلم برساند

راهنماي آموزشي كل طرح را بررسـي مـي كنـد و اوقـاتي را     : فت طرحبررسي و پيگيري پيشر) ح
او بايد مطمئن شود كه معلم دقيقاً طرح مورد نظر را .براي تعيين ميزان پيشرفت برنامه در نظر مي گيرد

. درك كرده است و در اين مورد مي تواند با طرح سؤاالتي بـه ميـزان درك معلـم از برنامـه پـي ببـرد      
و معلم بايد از طرح مورد نظر كه به وسيله معلم اجرا مي شود درك واحدي داشـته  راهنماي آموزشي 

 -136 ،ص1995 گليكمان،گوردون و راس گوردون،( .باشند و از اين درك مشترك يقين حاصل كنند
138.(  
  
  
 

  :موارد استفاده از روش كنترل دستوري
  
رايط كـاري، ممكـن اسـت كـاربرد     از آنجا كه اين روش در برخورد با همه معلمان و در همه شـ   

نداشته باشد و نتايج ثمر بخش و مفيدي به بار نياورد، راهنمايان آموزشي بايد بدانند كه باچه گروهـي  
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 به اعتقاد گليكمان،گوردون و راس گوردون. از معلمان و تحت چه شرايطي از اين روش استفاده كنند
 موضـوعات و مفـاهيمي از قبيـل قـدرت    به علت رابطه روش كنتـرل دسـتوري بـا    ) 143 ،ص1995(
، احترام، تصور روابط صفي و ستادي، راهنمايان آموزشي احتماالً مي توانند از اين روش )دستوردهي(

 :در موارد ذيل استفاده كنند

 وقتي كه معلمان در سطوح رشدي بسيار پاييني عمل مي كنند؛. 1

 -ه داراي اختيـارات سـازماني اسـت   كـ  -وقتي معلمان در مورد موضوعي كه راهنماي آموزشـي . 2
 براي آن اهميتي حياتي قائل است، آگاهي و دانش كافي ندارند يا تعامل ندارند روي آن كار كنند؛

وقتي كه معلمان در اجراي تصميمات اتخاذ شده هيچ گونه دخالتي ندارند و يا در قبال اجـراي  . 3
زشي در اجراي تصميمات دخيل است و در آن ها مسئول و پاسخگو نيستند؛ درحالي كه راهنماي آمو

 قبال آن ها مسئوليت تام دارد؛

وقتي كه راهنماي آموزشي نسبت به حل مسأله يا موضوع مطرح شـده تعهـد دارد، ولـي معلـم     . 4
 تعهدي ندارد، يا وقتي كه معلمان ترجيح مي دهند راهنماي آموزشي تصميمات را اتخاذ كند؛

 .اهنماي آموزشي براي مالقات با معلمان وقت ندارددرمواقع اضطراري، وقتي كه ر. 5

به طور كلي، از روش كنترل دستوري ميتوان براي انتقال انتظارات راهنماي آموزشي به معلمان بـه  
  . شكلي صريح و روشن استفاده كرد

الزم است تذكر دهيم افرادي كه در پست هاي صفي خدمت مـي كننـد مـي تواننـد بـا اسـتفاده از       
ان و با توجه به سلسله مراتب سازمان اوامر يا انتظارات خـود را بصـراحت بيـان كننـد و از     اختياراتش

معلمان بخواهند كه آن ها را اجرا كنند؛ براي مثال، مديران مدارس كه در نقش راهنمـاي آموزشـي بـا    
خـود بـراي اجابـت دسـتورهاي خـود      ) صـفي ( معلمان كار مي كنند مي توانند از منابع قدرت قانوني

راهنمايان آموزشي اي كه در پست هاي ستادي انجام وظيفه مـي كننـد فقـط مـي تواننـد      .استفاده كنند
معلمان را متقاعد سازند كه از اوامر آنان پيروي كنند، يا اينكه مي توانند اميدوار باشند كه معلمـان بنـا   

بـين آنـان، دسـتورها و    به اختيار تخصصي، احترام، اعتبار و يا با توجه به همكاري حرفـه اي متقابـل   
در مجموع، روش كنترل دستوري وقتي مؤثر و سودمند است كـه معلمـان   . انتظاراتشان را اجابت كنند

در مورد مشكل آموزشي وحل آن، تخصص، تعهد، و يا دست كـم بـه حـل آن عالقـه داشـته باشـند،       
ت، راهنمـاي  ياراهنماي آموزشي براي تشخيص و حل مشكل وقت كافي نداشته باشـد؛ درايـن صـور   

  .آموزشي صادقانه رهنمودها و راهكارهاي خود را در اختيار معلم قرار مي دهد
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  :روش اطالعاتي دستوري. 2
  

اگر در فرايند نظارت و راهنمايي آموزش باليني، راهنماي آموزشي يك منبع اطالعـاتي باشـد و راه   
انند از ميـان راه حـل هـا يكـي را     حل ها يا شقوق مختلف عملي را به معلمان پيشنهاد كند و آنان بتو

راهنماي آموزشـي در  . انتخاب كنند، راهنماي آموزشي از روش اطالعاتي دستوري استفاده كرده است
فرايند مشاهداتش از عملكرد كالسي، هدف يا اهدافي را براي معلم تعيين مـي كنـد و سـپس او را در    

ل به اين اهداف تأثير دارد برانگيخته، فعـال  جهت فعاليت هايي كه تصور مي كند به احتمال زياد در ني
در اين روش، راهنماي آموزشي ضمن دادن اطالعـات بـه معلـم همـواره درصـدد      . و هدايت مي كند

بر اساس پيشنهادهاي راهنماي آموزشي معلـم فعاليـت هـاي گونـاگوني را     .گرفتن باز خورد از اوست
 .ا را راهنماي آموزشي تعيين مي كندانجام مي دهد كه نوع، نحوه و زمان انجام دادن آن ه

گليكمان، گوردون و راس ( مراحل و توالي روش اطالعاتي دستوري با معلمان به شرح ذيل است 
 ):150 ،ص1995 گوردون،

هرچه معلم در انجام دادن فعاليت هاي مورد نظر مهـارت و تسـلط بيشـتري پيداكنـد؛ راهنمـاي        
ر تصميم گيري ها بـر عهـدها و بگـذارد و بـدين طريـق در      آموزشي مي تواند مسئوليت بيشتري را د

  .جهت همكاري متقابل حرفه اي و مسئوليت مشترك گام بردارند
 

  :موارد استفاده از روش اطالعاتي دستوري
روش اطالعـاتي دسـتوري براسـاس تخصـص، اعتمـاد،      ) 130 -119 ، ص1967( به اعتقاد گرينـر 

راين در موقعيت ها و شرايط ذيل مي توان از اين روش استفاده اعتبار و انتخاب محدود قرار دارد؛ بناب
 ):153 ،ص1990 گليكمان،( كرد

 زماني كه معلم در سطوح رشدي نسبتاً پاييني عمل مي كند؛. 1

زماني كه معلم دانش الزم را در مورد موضوعي ندارد، ولـي راهنمـاي آموزشـي بـه وضـوح آن      . 2
 دانش و معرفت را دارد؛

معلم احساس سر در گمي يا بي تجربگي مي كند يا در مورد آنچـه بايـد انجـام دهـد     زماني كه . 3
دچار ترديد است و نظر خاصي ندارد، ولي راهنماي آموزشي از كارها يا فعاليت هـاي موفقيـت آميـز    

 آگاه است؛

زماني كه راهنماي آموزشي عالقه مند و مشتاق است كه مسئوليت آنچـه را معلـم مـي خواهـد     . 4
 دهد يا به آزمايش بگذارد بر عهده گيرد؛ انجام
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زماني كه معلم معتقد است راهنماي آموزشـي فـردي داراي اعتبـار اسـت و دانـايي، درايـت و        . 5
 تجربه الزم را دارد و مي داند از چه چيزي با او صحبت مي كند؛

زماني كه وقت ضيق اسـت، فشـارها و مشـكالت مشـخص هسـتند، و اتخـاذ اقـدامات سـريع         . 6
 .روري استض

به طور كلي از روش نظارت و راهنمايي اطالعاتي دستوري براي هـدايت، اصـالح يـا بهبـود كـار      
معلمان استفاده مي شود تا بدين وسيله معلمان در مورد راه حل هاي گوناگوني كه راهنماي آموزشـي  

يـا مجموعـه اي از   در اختيارشان گذاشته است تأمل كنند و آن ها را بررسي كرده، از ميانشان راه حل 
  .راه حل هايي را كه به نظرشان عملي، واقع بينانه و مفيد است انتخاب كنند

در اين روش راهنماي آموزشي هم منبع اطالعاتي عمده و مهمي براي معلم اسـت و هـم پيشـنهاد    
فرايند  كننده راه حل ها يا شقوق مختلف عمل كه بايد انتخاب نهايي از ميان آن ها انجام بگيرد؛ اما در

اجراي اين روش، يعني انتخاب، تجديدنظر، تغيير و اصالح راه حل ها، راهنماي آموزشي از نظرهـاي  
اسـتفاده از روش  . معلم و اطالعات او در اين زمينه جويا مي شود و آن ها را مورد توجه قرارمي دهد

تجربـه، تخصـص و   اطالعاتي دستوري زماني كه معلم نسبت به راهنماي آموزشي، اطالعات، دانـش،  
  .توانمندي هاي كمتري دارد بسيار سودمند و مؤثر است و مؤكداً توصيه مي شود

  
 

  :روش مبتني بر همكاري مشترك يا تشريك مساعي. 3
  

چنان كه راهنماي آموزشي در فرايند نظارت و راهنمايي باليني، عالقه منـد باشـد مسـأله اي را بـه     
م حل كند و معلم را تشويق كند تا اداراكـات و نظرهـايش را   طور مشترك و با همكاري متقابل با معل

در مورد آن مسأله يا مشكل بيان كند و در عين حال صادقانه و به طور صريح و روشن عقايد خودش 
را نيز بيان كند، به طوري كه به مبادله صادقانه و آشكار نظرها بينجامد، از نظارت وراهنمايي آموزشـي  

اساس و پايه اين نوع نظارت، تشريك مساعي . ك و متقابل استفاده كرده استمبتني بر همكاري مشتر
آن دو بر اساس درك متقابل از موضوع يا مسـأله معينـي در مـورد    .بين راهنماي آموزشي و معلم است

  .راه حلي واحد توافق مي كنند
حل مشكل بـا  در فرايند نظارت و راهنمايي، ممكن است راهنماي آموزشي و معلم در انتخاب راه 

اين امـر عـادي اسـت و مخالفـت هـر كـدام از طـرفين بـا نظرهـا، ادراكـات يـا            . هم به توافق نرسند
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آنچه مهم اسـت ايـن    . پيشنهادهاي ديگري نبايد كارشكني، خصومت يا پديده اي شخصي تلقي شود
آموزشـي و  در واقع، عدم توافق راهنمـاي  .است كه راهنما و معلم به راه حل مشتركي دست پيدا كنند

در واقـع، عـدم توافـق راهنمـاي آموزشـي و معلـم جريـاني        .معلم به راه حل مشتركي دست پيدا كنند
مخرب يا مأيوس كننده نيست، بلكه جرياني مثبت و سازنده است كه در آن تفكـر مجـدد، بـازنگري،    

حتـي در مـواردي كـه حصـول     .قضاوت، مشورت و مذاكره و تصميم گيري مجدد ضروري مي نمايد
وافق كامل راهنماي آموزشي و معلم دشوار به نظر مي رسـد دخالـت شـخص ثـالثي كـه بـه عنـوان        ت

 .ميانجي نظرهاي آن دو را به هم نزديك كند و بين آنان تفاهم به وجود آورد توصيه مي شود

جلسه گفتگو بين راهنماي آموزشي و معلم با بيان درك هر يك از طرفين از مشـكل شـروع مـي      
در فراينـد و مراحـل   .ايت با توافق متقابل درباره طرح يا برنامه نهايي خاتمـه مـي پـذيرد   شود و در نه

مذاكره راهنماي آموزشي و معلم مسأله مورد نظر را از ابعـاد مختلـف بررسـي مـي كننـد و راهنمـاي       
به اعتقاد صاحب نظران مراحل روش نظارت و راهنمايي مبتني بـر  . آموزشي آغازگر اين مذاكره است

 ):159-162 ،ص1990 گليكمان،(اري متقابل به شرح ذيل استهمك

راهنماي آموزشي از معلـم مـي خواهـد مشـكل فـوري يـا       : مشخص كردن مشكل از ديد معلم. 1
 .موضوع مورد عالقه خود را بيان كند و معلم درباره بزرگترين مشكل خود به وضوح توضيح مي دهد

اهنماي آموزشي بايد كوشش كند تـا حـد ممكـن و    ر: سعي در درك ديدگاه ها و ادراكات معلم. 2
زمـاني كـه معلـم    . پيش از هر اقدامي اطالعات زيادي در مـورد مسـئله مـورد نظـر جمـع آوري كنـد      

ادراكاتش را در مورد مسأله بيان مي كند، راهنماي آموزشي بايد سعي كند از رفتارهاي غيـر دسـتوري   
چشمي وبيان عباراتي مانند لطفاً ادامـه دهيـد، خـواهش    حتي رفتار غيركالمي مثل ارتباط . استفاده كند

مي كنم بيشتر توضيح دهيد، مطلب شما را مي فهمم، و سؤاالتي كه غور و مداقـه بيشـتري را ايجـاب    
  .مي كند پيشنهاد مي شود

راهنماي آموزشي باشنيدن توصـيف كامـل معلـم از مشـكل بايـد      : تصديق ادراك معلم از مسأله. 3
أله را ازديد معلم درست درك كرده است؛ بنابراين، با خالصه كـردن سـخنان او از   مطمئن شود كه مس

  .معلم مي خواهدكه درستي دركش را تأييد كند
درحقيقت، راهنماي آموزشي بايد مسأله را از ديد معلم درك كنـد و مطمـئن شـود كـه ايـن درك      

  .صحيح است
ه اينكـه جلسـه گفتگـو بـه صـورت غيـر       با توجه ب: ارائه نظر راهنماي آموزشي در مورد مشكل .4

شود، راهنماي آموزشي و معلم هركدام بخشي از فرايند تصميم گيري محسوب مـي   دستوري اداره مي
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شوند و راهنماي آموزشي نظر خود را در مورد مشكل موجود بيان مي كنـد و اطالعـاتي را كـه معلـم     
  .ممكن است از آن آگاه نباشد در اختيار او مي گذارد

ن حال، براي اجتناب از نفوذ راهنماي آموزشي روي معلم، توصـيه مـي شـود كـه راهنمـاي      در عي
آموزشي ادراكات و نظرهاي خود را درباره موضوع پس ازشنيدن نظر معلم مطرح كند؛ بـدين ترتيـب،   

  .راهنما و معلم هر كدام مسأله را از ديد خود تبيين و تشريح مي كنند
همان طور كـه راهنمـاي   : مورد ادراك راهنماي آموزشي از مسألهتصريح و تأييد درك معلم در . 5

آموزشي بايد بيان معلم از مسأله را تشريح و تفسير كند و سپس تأييد معلم را جويا شـود، اكنـون نيـز    
بايد از معلم بخواهدكه كاري مشابه آن انجام دهد؛ يعنـي از معلـم بخواهـد ادراك او را ازمسـأله بيـان      

هنماي آموزشي مطمئن شود معلم نظر او را درك مي كند فراينـد حـل مسـأله را مـي     زماني كه را. كند
 .توان آغازكرد

دراين مرحله راهنما و معلم پيشنهادهايشان را در مورد راه حل ها با هـم رد و بـدل   : حل مسأله .6
از او مي راهنماي آموزشي با توجه به تجربه كاري و همكاري هاي متقابل با معلم درگذشته . مي كنند

  .خواهد پيشنهادهايش را در مورد بهبود وضعيت و حل مسأله ارائه كند
هم راهنماي آموزشي و هم معلم بايد درمورد آنچه ممكن است براي اصالح مشكل سودمند باشد 
تأمل كنند و سپس به نظرهاي يكديگر گوش كنند؛ اما چنان كـه معلمـي درگذشـته از روش تشـريك     

بل استفاده نكرده باشد و از بيـان نظـري متفـاوت بـا نظـر راهنمـاي آموزشـي        مساعي يا همكاري متقا
بيمناك و نگران باشد، راهنماي آموزشي بايد از او بخواهد تا هر كدام به طور جداگانه نظر خود را در 
مورد مسأله مورد نظر بنويسند و سپس آنها را با يكديگر مبادله كنند؛ بدين ترتيب، راهنماي آموزشـي  

 .ه اي از نظرهاي شخصي را فراهم ديده است كه براي بحث و تبادل نظر طرفين آماده و مهياستدامن

براي جلوگيري از تبديل جلسه گفتگو بـه  :تشويق به پذيرش تعارض در نظرها و عقايد يكديگر .7
جلسه رقابت، راهنماي آموزشي بايد معلم را مطمئن سازد كـه عـدم توافـق در نظرهـاي آنـان دربـاره       

  .دامات و راه حل هاي احتمالي امري طبيعي و قابل قبول استاق
راهنمـاي  . نداشتن توافق متقابل در مورد مسأله مورد نظر به پيدايي بهترين راه حل منجرمـي گـردد  

  .آموزشي ومعلم بايد در نهايت در مورد راه حلي كه بايد به اجرا درآيد، توافق كنند
بين دو فرد حرفـه اي بـراي پيـدا كـردن بهتـرين راه حـلِ       راهنماي آموزشي بايد بداند كه تعارض 

 .ممكن از ميان شقوق مختلف بسيار سودمند و سازنده است

راهنماي آموزشي و معلم پس از بحث و تبـادل نظـر در مـورد مسـأله     :يافتن راه حل قابل قبول. 8
تركشان را بررسي مورد نظر و تحليل و بررسي راه حل هاي گوناگون بايد عملي بودن پيشنهادهاي مش

kilikmadrase.ir
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اگر در پيشنهادهاي هركدام وجوه اشتراك وجود داشته باشد جلسه گفتگو بـدون هـيچ مشـكلي    . كنند
ادامه مي يابد؛ اما در صورت مغاير بودن نظرها و پيشنهادهاي آنـان، شناسـايي مـوارد مـورد اخـتالف      

  .ضروري است
شد بايد بررسي شود كه ايـن عـدم   درصورتي كه اختالف نظر بين راهنماي آموزشي و معلم زياد با

  :توافق از چه ناشي مي شود
آيا ناشي از تفاوت ادراك از مسأله است يا پيشنهادهاي طرفين در مورد راه حل هـا؟ و آيـا ناشـي                       

  يگر است يا عدم پذيرش راه حل بهتر از طرف هركدام از آنان؟از عدم مصالحه طرفين با يكد
در هر يك از اين موارد راهنماي آموزشي و معلم بايد به راه حل مورد پذيرش طرفين دست يابنـد  

  .و يا فتن راه حل جديد ضروري به نظر مي رسد
مخالف را به نحوي معموالً افراد حرفه اي آن قدر در كار خود مهارت دارند كه مي توانند نظرهاي 

كه در شرايط استثنايي چنين وجه مشتركي در نظر طـرفين   يصورتبه نظر مشترك نزديك كنند؛ اما در 
به وجود نيايد ميتوان از فرد ثالثي كه مورد پذيرش راهنما و معلم است به عنوان آخرين وسـيله بـراي   

  .مصالحه و سازش استفاده كرد
طرح و برنامه اي را كه مورد پذيرش او نيست، بپذيرد؛ زيـرا  شايان ذكر است كه معلم ملزم نيست 

  .در اين روش نظارت و راهنمايي، راهنماي آموزشي نمي تواند عقايدش را به اجبار بقبوالند
  .او بايد راه حل هاي ديگري را براي مسأله بيابد كه مورد پذيرش طرفين باشد

د پس از تبادل نظر در مورد زمـان اجـراي برنامـه،    آنان باي:توافق در مورد جزئيات برنامه بپردازد. 9
محل اجراي آن، افردادي كه دراجراي برنامه به آنان كمك مي كننـد، منـابع مـورد نيـاز بـراي اجـراي       
برنامه، دانش آموزاني كه تحت تأثير برنامه قرار مي گيرند، و سـر انجـام در مـورد روش هـاي مـورد      

نگي ارزشيابي آن ها بـا يكـديگر توافـق كننـد و هـر كـدام       استفاده براي جمع آوري اطالعات و چگو
  . تصوير كامالً روشن و دقيقي از برنامه نهايي در نظر داشته باشند

براي اطمينان از درك صحيح راهنماي آموزشي و معلم از برنامه، هر كدام مي تواند جرئيات كامـل  
 .باقي نمانده باشد بازگو كندبرنامه را به نحوي كه نكته مبهم يا غير قابل پذيرشي در آن 

در مجموع، نظارت و راهنمايي مبتني بر تشريك مساعي يا همكاري مشترك بر اين فرض اسـتوار  
است كه راهنماي آموزشي و معلم در تصميمات آموزشي سهم مساوي دارند و نتيجه تصـميم گيـري   

نظـارت و راهنمـايي   ايـن روش  .هاي مشترك برنامه عملياتي اي است كه مورد پذيرش طرفين اسـت 
آموزشي وقتي كامالً سودمند و اثر بخش است كه هـر دو از دانـش، تخصـص، مهـارت، مشـاركت و      

نگرش و رفتارهاي راهنماي آموزشـي  .عالقه مندي مشابهي نسبت به مسأله مورد نظر برخوردار باشند
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هنمـايي آموزشـي   بايد كامالً نشان دهنـده اعتقـاد او بـه برابـري بـا معلـم در ايـن روش نظـارت و را        
معلمان بايد مطمئن شوند كه راهنمايان آموزشي آگاهانه و زيركانه در صدد نيستند كـه آن هـا را   .باشد

كـار يـا عمـل كـردن بـا يكـديگر در       « تحت تأثير عقايد خود قرار دهند؛ زيرا تشريك مساعي به معني
اي آموزشـي بايـد   و راهنمـ ).321 ،ص1982 فرهنگ آمريكايي هري تيج،( »جهت هدفي مشترك است

صميمانه جد و جهد نمايد تا با معلم براي نيل به هدفي كه تعيين كرده اند همكـاري مشـترك داشـته    
باشد واين همكاري مشترك يا تشريك مساعي نبايد تحت تأثير روش نظارتي راهنماي آموزشي قـرار  

تـي بـا يكـديگر داشـته     راهنماي آموزشي و معلم بايد در اين تشريك مساعي روابط حرفه اي مثب.گيرد
آنچـه حـائز   .باشند تا اين روابط نيل به هدف مورد نظر و اصالح روش آموزشي را در پي داشته باشـد 

اهميت است اين است كه راهنماي آموزشي بداند كدام روش نظارتي را بـراي چـه معلمـي بـا كـدام      
  . ب منجر شودسطح از دانش، تخصص و مهارت به طور اثر بخش اجرا كند كه به نتايج مطلو

 
  :)همكاري حرفه اي متقابل( موارد استفاده از روش نظارت و راهنمايي مبتني بر تشريك مساعي

  
به اعتقاد صاحب نظران موقعيت ها و شرايطي كه در آن راهنمايان آموزشي مي توانند با اطمينان از 

 ): 166 ، ص1990 گليكمان،( روش مذكور استفاده كنند بدين شرح است

 ني كه معلم در سطح رشدي متوسطي عمل مي كند؛زما. 1

زماني كه معلم و راهنماي آموزشي به طور تقريبـاً يكسـاني در موضـوع يـا مسـأله مـورد نظـر        . 2
 يعني راهنماي آموزشي بخشي از مشكل را مي شناسد و معلم بخش ديگر آن را؛. تخصص دارند

ميم دخالت دارند و بايد در قبال نتـايج  زماني كه معلم و راهنماي آموزشي هر دو در اجراي تص. 3
 پاسخگو باشند؛

اگر معلم خواستار دخالت در حل . زماني كه معلم و راهنما هر در قبال حل مسأله متعهد هستند. 4
مسأله و تصميم گيري ها باشد، ولي راهنماي آموزشي او را در اين فعاليت ها دخالت ندهد، اين كـار  

اد معلم مي گردد؛ بنابراين، براي اجتناب از چنين احساسـي بايـد از   باعث تضعيف روحيه و عدم اعتم
  .اين روش نظارتي به نحو مؤثري استفاده شود
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  :روش غير دستوري. 4

  
در فرايند نظارت و راهنمايي آموزشي باليني، گاه راهنمايان آموزشي با معلماني مواجه مي شـوند    

توانايي ها و مهارت هاي الزم را دارا هستند؛ بنابراين  كه براي هدايت و اداره كار خود به طور مستقل
چگونگي برخورد و رفتار حرفه اي آنان با اين معلمان فرق مي كند و به ناچار بايد از شيوه يـا رفتـار   

  .نظارتي متفاوتي استفاده كنند
چنانچه راهنماي آموزشي تشخيص دهد معلمي توانايي تفكر در مورد كارش را بـه بهتـرين وجـه    
دارد و خواستار آزادي عمل در مورد وظايفش است وظيفه او صرفاً كمك به معلـم در انجـام دادن آن   

 .وظايف است و در چنين صورتي راهنماي آموزشي از روش غير دستوري استفاده كرده است

نظارت وراهنمايي غير دستوري بر اين فرض استوار است كه خود معلم به بهترين وجه مـي دانـد   
ييرات آموزشي اي بايد در كارش انجام گيرد و به طور مستقل توانـايي فكـر كـردن و عمـل     كه چه تغ

در حقيقت، در اين نوع نظارت و راهنمايي معلم به طور مستقل تصـميم  . كردن در مورد آن ها را دارد
و گيري مي كند و نقش راهنماي آموزشي صرفاً كمك كردن به معلم در فرايند تفكر درباره فعاليت ها 

در روش نظارت و راهنمايي غير دستوري راهنمـاي  . عملياتي است كه درصدد انجام دادن آن ها ست
آموزشي سعي مي كند فكر معلم را بر مشاهده، تحليل و تفسير، شناسايي مشكل، و حل مسأله متمركز 

، مگـر  راهنماي آموزشي به هيچ وجه عقايد شخصي خود را هنگام گفتگو با معلم ابراز نمـي كنـد  .كند
در حقيقت، جمالت و عباراتي كه او هنگام مذاكره با معلم به كـار مـي بـرد    . اينكه معلم از او بخواهد

راهنماي آموزشـي بايـد عقايـد و نظرهـاي     . صرفاً براي دادن باز خورد به معلم يا توسعه تفكر اوست
ماتي كه معلم در نهايت اتخاذ خود را به معلم تحميل كند يا تلويحاً آن ها را به او القا كند؛ زيرا تصمي

 .مي كند، تصميمات او نيستند و بايد مستقل از نفوذ و اراده فكري راهنماي آموزشي اتخاذ شوند

 گليكمان،( مراحل و توالي جلسه گفتگو با روش غير دستوري را مي توان بدين شرح خالصه كرد
 ):177-173 ،ص1990

راهنماي آموزشي بايـد رو بـه روي معلـم    :ي معلمگوش كردن و توجه كردن به اظهارات مقدمات. 1
او نبايد مسأله را از ديد خود بررسي كنـد  . بنشند، به او نگاه كند و آنچه مي گويد به دقت گوش دهد

شايد براي او مشكل باشد كه در .و بايد از فكر كردن به اينكه چه چيزي بايد انجام شود اجتناب نمايد
ند و چيزي نگويد، ولي بايد توجه كرد كـه وظيفـه او درك بيانـات    خالل اظهار نظر معلم ساكت بنشي

 .معلم است، نه بيان نظرهاي خودش
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راهنماي آموزشـي بايـد آنچـه را از    :انتقال درك راهنماي آموزشي از مسأله مقدماتي مطرح شده. 2
. نمايـد  اظهارات معلم و موقيعت بيان شده درك كرده ابراز كند و معلم بايد صـحت درك او را تأييـد  

راهنماي آموزشي بايد مسأله مورد نظر و احساسات و ادراكات معلـم در مـورد آن را درك كنـد و بـه     
 .طور صحيحي به او منتقل نمايد

راهنمـاي آموزشـي از   :تحقيق براي شناخت بيشتر مشكل يا كسب اطالعات بيشـتر در مـورد آن  . 3
طالعات جديدي را كـه ممكـن اسـت بـه     معلم مي خواهد كه به طريق ديگري به مشكل نگاه كند و ا

تحقيق بيشتر با هدف شناخت بيشتر مسأله صرفاً براي كمـك بـه   . حل مسأله كمك كند در نظر بگيرد
طرح پرسش هايي كه به كسب اطالعات بيشتر مي انجامد . معلم صورت مي گيرد، نه براي حل مسأله

ا در بردارد نبايـد مطـرح شـود؛ زيـرا     توصيه مي شود؛ ولي سؤاالتي كه به طور ضمني راه حل هايي ر
طرح چنين سؤاالتي تالشي براي تأثيرگذاري نظرهاي راهنماي آموزشـي در معلـم تلقـي مـي شـود و      

 .ممكن است در تصميم نهايي معلم تأثير بگذارد

راهنماي آموزشـي بايـد   :)شناخت مشكالت واقعي معلم( تشويق معلم به بازگو كردن مشكالت. 4
شرح مشكالت واقعي خويش مي پردازد عالقه منـدي خـود را بـه شـنيدن صـحبت      وقتي كه معلم به 

او بايـد ازعبـارات و   . هاي او نشان دهد و تا پايان جلسه گفتگو همچنان به كمك هـايش ادامـه دهـد   
تشـويق هـاي او باعـث مـي     . جمالتي استفاده كند كه مؤيد تشويق معلم به ادامه صحبت هايش باشد

 .دن ادامه دهد، ولي تعريف و تمجيد از او بر تصميم نهايي اش تأثير مي گذاردشود تا معلم به فكر كر

راهنماي آموزشي بايد در خالل بحـث و گفتگـو بـه طـور     : تفسير پيوست ها از درك پيام معلم. 5
زماني كه معلم اطالعات بيشتري را در مورد مشـكل  . پيوسته درك خود از مطالب معلم را ارزيابي كند

ان مي كند، منابع مختلف مشكل را توصيف مي نمايد، اقـدامات احتمـالي را بررسـي مـي     مورد نظر بي
كند و در نهايت تصميماتي اتخاذ مي نمايد، راهنماي آموزشي بايد صـرفاً بـه شـرح و بسـط مطالـب      

هرگاه او نسبت به آنچه معلم مي گويد ترديد داشته باشد بايد خودش به توضيح مطالب معلم . بپردازد
زماني كه در اظهارات معلـم وقفـه ايجـاد    . زد و از او بخواهد تا صحت درك او را تأييد يا رد كندبپردا

مي شود يا او از لحاظ ذهني و رواني آمادگي بيان ادامه مطالب را ندارد، راهنمـاي آموزشـي بايـد بـه     
را كمكش بشتابد و با خالصه كردن مطالب عنوان شده يـا بسـط و شـرح آن بـه صـورت ديگـري او       

 .ترغيب كند تا به صحبت هايش ادامه دهد

پـس  . راهنماي آموزشي بايد به معلم كمك كند تا درباره اقدامات احتمالي فكر كنـد : حل مسأله. 6
از اينكه معلم مشكل را شناسايي و صحت ادراك راهنمـاي آموزشـي از مسـأله را تأييـد كـرد وظيفـه       
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حت آن هـا را بررسـي نمايـد و در جسـتجوي راه     راهنماي آموزشي بايد در مورد آن ها فكركند و ص
 .حل هاي ديگري باشد

راهنماي آموزشي بايد تالش كند تا معلم راه حل :بررسي نتايج اقدامات گوناگون به وسيله معلم. 7
در اين مرحله معلم بايد راه حل ها را يكي يكي مطرح كنـد و  .هاي امكان پذير و عملي را بررسي كند

. د مشكالت هر كدام از تصميمات و عملي بودن آن ها را مورد بررسي قرار دهدراهنماي آموزشي باي
معلم بايد پس از تحليل محاسن و معايب راه حل هاي گوناگون، درنهايت با بررسي نتايج احتمالي آن 

 .ها بهترين و مؤثرترين راه حل را انتخاب كند

ه راه حـل هـاي عملـي و احتمـال     پس از بررسي همه جانبـ :تعهد معلم نسبت به اجراي تصميم. 8
موفقيت هر كدام از آن ها به وسيله راهنماي آموزشي و معلم، راهنماي آموزشي بايد بـه معلـم كمـك    
كند تا از ميان آن ها راه حل هاي عملي و متناسب با شرايط را انتخاب كند؛ به عبارت ديگر، مجمـوع  

 .ر بينجامدفعاليت ها بايد با اصالح موقيعت يا حل مسأله مورد نظ

راهنمـاي آموزشـي در اجـراي    :تعيين زمان و معيار براي عمل يا اقدام مورد نظر به وسيله معلـم . 9
اجزاي گوناگون برنامه با هدف اصالح موقعيت، در تعيين زمان اجراي برنامه، منابع مورد نياز و ميزان 

ي از مـوارد مـذكور، يعنـي    وقتي راهنماي آموزش. پيشرفت برنامه و موفقيت آن به معلم كمك مي كند
فعاليت هايي كه معلم در صدد است انجام دهد، توالي، تقدم و تأخر آن ها، منابعي كـه بـراي اجـراي    
برنامه به آن ها نياز دارد، ميزان آگاهي معلم از پيشرفت برنامه يا تحقق آن، و زمان خاتمه برنامه، كامالً 

 .تآگاه شود، جلسه گفتگو تقريباً رو به اتمام اس

راهنماي آموزشي براي اطمينان بايد يك بـار  : بازگويي برنامه معلم به وسيله راهنماي آموزشي. 10
با رسيدن به .تمام برنامه را براي معلم تكرار كند و معلم بايد صحت گفتار و ادراك او را تصديق نمايد

 .درك مشترك يا تفاهم كامل جلسه گفتگو خاتمه مي يابد

يم و تربيت از روش نظارت و راهنمايي غير دستوري انتقادكرده، معتقدنـد  بعضي از متخصصان تعل
راهنمايان آموزشي اي كه روش مذكور را به كار مي برند در انجام وظايفشان براي كمـك بـه معلمـان    

بايـد اذغـان   .كوتاهي مي كنند و اين نوع نظارت و راهنمايي به اصالح عملكرد آموزشي نمـي انجامـد  
الل تا حد بسياري مصداق دارد؛ زيرا راهنمايان آموزشـي اي كـه مسـئوليت كمـي در     كرد كه اين استد

قبال اصالح عملكرد معلمان بر عهده مي گيرند يا اين مسئوليت را ناديده مي گيرنـد، در حقيقـت، بـه    
اما استدالل فقط در مورد راهنماياني صدق مي كنـد كـه    . فرايند اصالح آموزش هيچ كمكي نمي كنند

همان طور كه گفتيم، راهنمـاي آموزشـي   .يند نظارت و راهنمايي آموزشي نقش غير فعالي دارنددر فرا
فعاالنه از طريق همكاري مستقيم با معلم به او كمك مي كند تا براي اصالح فراينـد آمـوزش تصـميم    
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د به عالوه، وقتي معلم در سطح بااليي از دانش و تخصص قرار دارد راهنماي آموزشـي بايـ  .گيري كند
هدف او از به كارگيري اين روش كمك به رشد حرفـه اي  . از روش نظارتي غير دستوري استفاده كند

بيشتر معلم از طريق شناخت و حل مسأله و در نهايت تصـميم گيـري شخصـي او در مـورد اصـالح      
  .موقعيت يا عملكرد آموزشي است

  
  :موارد استفاده از روش نظارت و راهنمايي غيردستوري

  
ن آموزشي بايد بدانند كي و براي چه كسي از روش نظارت ي غيردستوري اسـتفاده كننـد   راهنمايا

به اعتقاد متخصصـان  . تا به كارگيري اين روش به نتايج مطلوب و اصالح عملكرد آموزشي منجر شود
 گليكمـان، . (تعليم و تربيت، راهنمايان آموزشي مي توانند در موارد ذيـل از ايـن روش اسـتفاده كننـد    

 ):181-180 ، ص1990

 وقتي كه معلم در سطوح بااليي از رشد حرفه اي عمل مي كند؛. 1

زماني كه دانش و تخصص معلم در مورد موضوع از دانش و تخصص راهنماي آموزشي بيشـتر  . 2
 است؛ 

زماني كه معلم در قبال اجراي تصميماتش مسئوليت تام دارد، در حالي كه مسـئوليت راهنمـاي   . 3
 ست؛آموزشي اندك ا

زماني كه معلم نسبت به حل مسأله تعهد دارد، ولي اين امـر بـراي راهنمـاي آموزشـي اهميتـي      . 4
 .ندارد

در حقيقت، معيارهايي كه براي روش غير دسـتوري بيـان كـرديم، يعنـي سـطح رشـد، تخصـص،        
يـا   مسئوليت، و تعهد بايد به طور بارزي در كار معلمان مشاهده شود نبود هـر كـدام از ايـن معيارهـا    
  .مجموعه اي از آن ها به معناي اتخاذ روشي متفاوت با اين روش به وسيله راهنماي آموزشي است

در مجموع، روش نظارت و راهنمايي غيردستوري در كمك به معلمـان بـراي رشـد فـردي بسـيار      
امال از اين راه راهنمايان آموزشي مي توانند به معلمان كمك كنن تا مشكل را ك. مؤثر و سودمند است 

در مواقعي كه معلمان در سطوح بااليي . بشناسند و براي حل آن طرح و برنامه خودشان را اجرا كنند 
از رشد حرفه اي عمل مي كنند و نسبت به راهنمايان آموزشي از تخصص، مهارت، تعهد و مسئوليت 

صـان عمـل   بـه اعتقـاد متخص  . بيشتري برخوردارند، استفاده از روش مذكور ضروري و سودمند است 
كردن به روش نظارت و راهنمايي غيردستوري بسيار مهم است، زيرا تحقيقات انجام شده نشـان مـي   

ــن روش دشــوارترين روش نظــارتي در اجراســت   ــه اي ــوردون، (دهــد ك ) . 307-293، ص 1990گ
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. راهنمايان آموزشي هنگام اتخاذ اين روش بايد از سطح كمال و رشد حرفه اي معلمـان آگـاه باشـند    
نان در انتخاب روش نظارت و راهنمايي بايد توجه داشته باشند كـه هـر روشـي مسـتلزم اسـتفاده از      آ

نوعي مهارت ارتباطي بين فردي است كه فقط در صورت استفاده از آن مـي تـوان انتظـار رسـيدن بـه      
 نتايج مطلوب را داشت، در غير اين صورت، نوع رفتاري كه راهنما برمـي گزينـد و نـوع روابـط بـين     

در . فردي متفاوت او، در معلم تعارض ايجاد مي كند و صداقت راهنما را مورد ترديد قرار مـي دهـد   
مرحله نشست و گفتگو، راهنمايان آموزشي باتوجه به مقتضيات و شرايط كالس و معلم مي تواننـد از  

 1. يكي از چهار روش يا رفتار نظارتي استفاده كنند 

  ، همكاري و رشد مستمر ارزشمند باشدايجاد جوي كه در آن كار گروهي
اي از هنجارهـا،   الگـوي پيچيـده  «كنـد   فرهنگ مدرسـه را ايـن گونـه توصـيف مـي     ) 2002(بارث 

هايي كه در تار و پود سازمان بافته شده  ها و اسطوره ها، سنت ها، آيين ها، باورها، رفتارها، ارزش نگرش

» 2بازآفريني فرهنگي«صدايمان را با كساني كه از باور ما در مورد نظارت و ارزشيابي، ). 7ص (» است

ي  كنند، يكي كرده تا جوي ايجاد شود كـه از معلـم بـه عنـوان رهبـر در جامعـه       مدارس طرفداري مي

شـود و   ها احتـرام گذاشـته مـي    ها بايد احاسس كنند كه به آن معلم. حمايت كند 3اي ي حرفه يادگيرنده

ديران و با يكديگر در ايجاد روحيه اعتمـاد، مهربـاني، بـاز بـودن،     توانمندي الزم را براي همكاري با م

  ).2، ص 1997هارگريوز، (خطرپذير و تعهد به بهبود مستمر را دارند 

سؤالي كه بايد در مورد آن تعمق كنيم ايـن اسـت كـه    . اند آموزان بوده ها هميشه راهبران دانش معلم

گذاري كنـيم و رهبـري را وراي ديوارهـاي كـالس      ها سرمايه هاي رهبري آن چگونه بايد روي ويژگي

  .ها بين ديوارهاي محدودتري قرار دارد، بسط بدهيم ي بزرگتر كه خود آن درس آنان به سمت جامعه

ايجاد جوي كه به كار گروهي، همكاري و رشد مسـتمر ارزش قايـل شـود، يـك فرآينـد تكـاملي       

عال ناظراني است كه آگاهانه و مصرانه نقش الگو اين امر نيازمند مشاركت ف. نه انقالبي است) تحولي(

تر بگـوييم اعمالشـان بايـد بـه درسـتي تشـخيص داده شـود و         كالمشان و حتي درست. را بازي كنند
                                                

  77-95كنامي، نظارت و راهنمايي آموزشي، ص ني. 1
2. Reculturing 

3. Professional Learning Community 
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ناظرها بايد اين بـاور را انتقـال دهنـد كـه تعـداد بسـيار       . صادقانه قدرداني از كار معلمان را نشان دهد

همكـاري و  . توانند در نظارت آموزشي سهيم شـوند  دارند و ميزيادي از معلمان چيزهايي براي گفتن 

هـا بـراي    آن. كمك اين رهبران آموزشي به مردم شناخته شده است و بايد مـورد تحسـين قـرار گيـرد    

هاي متنوع ديگر، نسبت به منابع مالي و انساني الزم متعهد  نظارت معلم از لحاظ زمان، فرصت و نقش

انـد تـا بـا     اي و تفكـر مـداوم شـركت كـرده     بايد خودشان در رشـد حرفـه   ها تر از آن، آن مهم. هستند

ايجاد اين چنين جوي در مدرسه . آموزان و معلمان را بهبود بخشند الگوسازي كار خود يادگيري دانش

  .سازي براي نظارت آموزي باشد ترين عنصر در آماده ممكن است مهم

آمـوزان   آموزشي هماهنگ و بر يادگيري دانشهاي معلمان با اهداف منطقه  در چنين محيطي هدف

كنند و با رغبت آنچـه را كـه    ها صريحاً در مورد تدريس خود با يكديگر صحبت مي معلم. تأكيد دارند

دانند بـا يكـديگر در ميـان     آموزان مي ها در باال بردن يادگيري دانش ها و فعاليت در مورد بهترين روش

هاي درسي بـا هـم    فري يا بيشتر روي موضوعات آموزشي و برنامههاي دو ن ها در گروه آن. گذارند مي

ها مطابق آمـوزش   آن. كنند هاي همديگر ديدن مي كنند و آنان مربي هستند وقتي از كالس همكاري مي

پردازند و صادقانه معني و مفهوم آن  آوري اطالعات مي آموزان به جمع خود و بر اساس يادگيري دانش

هـا   و در چنـين جـوي معلـم   . كنند گيري معلمان منعكس مي مرجعي براي تصميماطالعات را به عنوان 

هنجار انتظارات باال و ارزشـيابي مسـتمر بـا    . پذيرند خطرپذيري را به عنوان فرصتي براي يادگيري مي

  .كند شود و در سراسر مدرسه به عنوان سازمان گسترش پيدا مي فرد آغاز مي

تي از كار تيمي بود كه براي ارزيابي برنامه نظـارت آموزشـي و   به طور روشن آنچه بيان شده، قسم

هايي كـه از وي   يكي از معلم. ارزشيابي منطقه آموزشي به كار رفته است تا الگويي نمونه را انجام دهد

  .»در منطقه ما، حفظ وضع موجود يك گزينه نيست«: مصاحبه شده بود در اين باره اظهار كرد

شود كـه بـه نظـر مـا، معلمـان فكـوري        مدرسه با معلماني توصيف مي به طور خالصه بهترين جو

خـود را بـه   . معلمان فراتر از كالس درس خود رفته و حس مالكيت و تعهد به مدرسه دارنـد . هستند

بينند، يعني اعضاي يك پيكر زنده با اسـتعداد جمعـي كـه كـار      كنندگان كل مدرسه مي عنوان مشاركت
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كند در مقابل  هر شخصي احساس مي). 42، ص 1982گارمن، (صور نيست كردن به تنهايي غير قابل ت

  .تربيت بهتر پاسخگو است

  محور و مربيگري به عنوان يك فرآيند چرخشي نظارت كالس درس
نـاظر   -ي معلـم  ها است كه نظارت آموزشي و مربيگـري بـا چرخـه مسـتمر و تكرارشـونده      مدت

توضـيح   پيش از ايـن اي نظارت آموزشي را كه  حلهي چندمر چرخه صفحه بعدشكل . اند شناخته شده

اين چرخه آمادگي را از طريق اعتمادسـازي، برقـراري   . داده شد، به صورت بصري خالصه كرده است

براي روشن شدن باورهاي معلمان طراحـي  هاي گروهي كوچك يا انفرادي كه  ارتباط مثبت و نشست

دهنـد؛ بـراي    ران كنفرانس قبل از مشاهده را تشـكيل مـي  سازي، ناظ بعد از آماده. كند اند، ايجاد مي شده

كننـد؛   هـا را تفسـير مـي    پردازنـد؛ داده  هاي توصيفي و غير قابل داوري به مشـاهده مـي   آوري داده جمع

شـوند و در   هاي همديگر سـهيم مـي   كنفرانس بعد از مشاهده را كه در آن معلم و ناظر يا مربي در ايده

دهند؛ و در پايان به ارزشيابي صـادقانه اثربخشـي چرخـه     كنند، تشكيل مي گيري مي ها نتيجه مورد داده

  ).1998، 1گلداسبري(پردازند  نظارت مي

هاي فني يـا يـك رويكـرد     اي از شايستگي كند كه تدريس خوب مجموعه اشاره مي) 1982(گارمن 

هاي  از مجموعه هاي قدم به قدم نيست، همچنين نظارت آموزشي نيز فراتر كتاب آشپزي متشكل رويه

... ي نظارت آموزشي يك استعاره و همچنين يك الگو  چرخه. باشد هاي خطي و توصيف شده مي گام

  2.هاي تعليم و تربيت است ر پيوستگياشكال پوياي پيشنهادي از مشاركت و همكاري د

  

  

  

  
                                                

1. Goldsberry 

  149-153، ص )دكتر عبدالهي: مترجم(نوالن و هوور، نظارت و ارزشيابي عملكرد معلم .  2
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  ي نظارت آموزشي بر اساس نظر جيمز نوالن و ليندا هور چرخه

  
  

  

  

  

  

  

 سازي آماده

 كنفرانس قبل از مشاهده مشاهده
 ها آوري داده جمع

 ها آوري داده جمع ها آوري داده جمع

 كنفرانس بعد از مشاهده

 استراتژي و تحليل

 ها آوري داده جمع ها آوري داده جمع

تفكر و پژوهش مستمر در 
 فرآيند تدريس

 ارزشيابي چرخه
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  فصل پنجم

  بري معلمانرشد خودراه
در رويكرد خودراهبري، معلمان به صورت انفرادي، دوتايي و يا گروهي بر اساس برنامه به منظور 

، بـا تمركـز بـر عملكـرد     )يـا تركيبـي از هـر كـدام    (ارتقاي كيفي دانش، مهارت، يا عملكـرد تـدريس   

دگيري كـه معلـم   برنامه خودراهبري يك محدوده ويژه آموزشي يـا يـا  . نمايند آموزان فعاليت مي دانش

هـايي بـراي    برنامـه شـامل اهـداف، اسـتراتژي    . كند خواهد در محتواي آن كاوش نمايد، ترسيم مي مي

آمـوزان، برنامـه    هاي پيشنهادي پروژه برحسب يادگيري دانش هاي تعيين شده، ارزش دستيابي به هدف

آوري  از طريـق جمـع  آمـوزان   هاي موردنياز، مستندسـازي پيشـرفت دانـش    بندي، منابع و حمايت زمان

  .شود مي 1ها و برخي از اشكال متعدد خودارزيابي فكورانه داده

مـورد   2ما رشد خودراهبري معلمان را به عنوان بخشي يكپارچه و الينفك از آموزش حين خدمت

عالوه بر اين، نقش حياتي مدير مدرسه را در تسهيل رشد خودراهبري معلمان بـه  . دهيم بحث قرار مي

هايي از دنياي واقعي از منـاطق آموزشـي    سرانجام مثال. دهيم اي شرح مي رنامه رشد حرفهعنوان يك ب

  .كنيم اند را ارايه مي كه رشد خودراهبري معلمان را به عنوان بخشي از برنامه نظارتي به كار گرفته

  سؤاالت راهنما براي تفكر قبل از مطالعه و تأكيد روي نكات مهم
هايي براي بزرگساالن به طور عـام و بـه    شت نماييد كه چه انگيزهكمي فكر كنيد و سپس ياددا •

توانيـد انگيـزه    بر مبناي پاسخ خود، چگونه مـي . ويژه براي خود شما وجود دارد تا ياد بگيريد

 اي مستمر تقويت كنيد؟ يك معلم را به منظور مشاركت در رشد حرفه

                                                
1. Reflective self-assessment 

2. Job-embedded learning 
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هاي رشد خودراهبري به عنـوان   هاي مشاركت معلمان در طرح به نظر شما، مزايا و محدوديت •

 باشند؟ ي نظارتي چه مي بخشي از برنامه

ايد، به نظر شما چه نوع اطالعـاتي   اي خودراهبري خودتان را نوشته اگر شما برنامه رشد حرفه •

 به منظور كمك به شما براي دستيابي به اهدافتان مهم خواهد بود؟

ر حمايـت از شـما بـراي برنامـه رشـد      به عنوان يك معلم، انتظار داريـد كـه مـدير مدرسـه د     •

  خودراهبري چه كارهايي انجام دهد؟

  رشد خودراهبري چيست؟
باشند، بـه ويـژه    نفسه داراي انگيزش بيشتري براي يادگيري مي بر اساس اين باور كه بزرگساالن في

يـك   يادگيري خودراهبري را بـه عنـوان  ) 1975(هنگامي كه در فرآيند مذكور نقش داشته باشند، نولز 

فعاليت شخصي شناسايي، كشف و طراحي تجربيات بـراي رفـع نيازهـا و تقويـت يـادگيري تعريـف       

در مقابل رويكرد وجود يك رئيس يـا يـك همكـار بـراي مشـاهده كـالس درس، رويكـرد        . نمايد مي

هايي را براي معلمان براي عمل كردن به طور مستقل، به صـورت دو نفـره، يـا در     خودراهبري فرصت

منسـجم بـراي دسـتيابي بـه      2دار، تدوين يك برنامه عمـل  معني 1اهدافي كوچك براي تعيين ها گروه

ممكن است مشاهده تدريس به عنوان يك ابـزار  . نمايد اهداف و ارزيابي فكورانه فرآيند كار فراهم مي

ار اي انفرادي اتفاق بيفتد، اما رويكـرد خـودراهبري بسـي    در يك برنامه رشد حرفهآوري اطالعات  جمع

همين طور كه در برنامه مربيگري همتـا توصـيه كـرديم، طـرح     . باشد فراتر از نظارت كالس درس مي

خودراهبري بايد براي معلميني اجرا شود كه در استخدام باشند، حداقل سـه سـال در آن بخـش كـار     

مت آموزش ضـمن خـد  هاي  هاي خود باشند و در بعضي برنامه كرده باشند، به دنبال ارتقاي شايستگي

  .در تنظيم اهداف مشاركت داشته باشند

                                                
1. Goal Setting 

2. Action Plan 
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اي و  برخي از محققان مدعي باشند كه يادگيري خودراهبري نوعي رشـد حرفـه  گرچه ممكن است 

باشد، اما اعتقاد داريم كه هر كـاركرد سـازماني كـه بـراي      جدا از حوزه نظارت و راهنمايي معلمان مي

ي شده باشد، مستقيماً بـا نظـارت و راهنمـايي    ارتقاي يادگيري و بهبود عملكرد تدريس معلمان طراح

انـد كـه در    گـزارش داده ) 1998( 1گـوردون و نايسـلي  . شدني اسـت  اين واقعيتي پذيرفته. مرتبط است

اي كاركنان به عنـوان يـك وظيفـه نظـارتي      براي رشد حرفه«خالل دهه گذشته، متخصصان اين حوزه 

شش حـوزه مهـارتي نظـارت و    «اي يكي از  د حرفه، قابل توجه اين كه رش»اند ارزش زيادي قايل شده

پـنج كـاركرد   «و يكـي از   3اوليـوا » سه حيطه نظـارت و راهنمـايي  «، يكي از 2وايلز و باندي» راهنمايي

  ).803ص (باشد  گليك من، گوردون و رز گوردن مي» نظارت و راهنمايي

يـت بـاالي از نظـارت و    براي ارتقاي يادگيري معلمان و حمايت مداوم از آنان، يـك نظـام بـا كيف   

) 2001(همـان طـور كـه بـارث     . اي يكپارچه و هماهنگ شـود  هاي رشد حرفه ارزشيابي بايد با برنامه

). 28ص (» معلمان و بازسازي مدارس بايد با يكديگر حركـت كننـد   4خوداحيايي«اعالم نموده است، 

آموزان، بايـد توسـط    ي دانشهاي نظارت و ارزشيابي كيفي براي داشتن يك اثر مثبت بر يادگير سيستم

  .اي تكميلي حمايت شوند هاي رشد حرفه تالش

  يادگيري خودراهبري به عنوان آموزش حين خدمت
اي كاركنان يك تغيير رويكردي يـا   در دهه اخير كه در حال نوشتن اين كتاب بوديم، در رشد حرفه

ها به معلمان به  دانش و مهارت گيري آموزشي از انتقال بدين معني كه جهت. رخ داده است 5پارادايمي

هاي ناب يادگيري بـه كمـك همكـاران، تغييـر      روشي كه معلمان دانش خود را از طريق ايجاد فرصت

                                                
1. Gordon and Nicely 

2. Wiles and Bondi 

3. Olivia 

4. Self-renewal 

5. Paradigm 
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آموزش معلمان در خارج از كالس درس، كه با معلمان در واقع به جاي ). 1995، 1ليبرمن(يافته است 

ريزي شده توسط مشاوران برخـورد   برنامه هاي از قبل كنندگان منفعل دانش و مهارت به عنوان دريافت

هاي متنـوع يـادگيري تجربـه شـده كـه يـادگيري حـين         شود، متخصصين آموزش كاركنان بر شكل مي

  .شود، تأكيد فراواني دارند خدمت ناميده مي

دار،  اي است كه با نظـارت و راهنمـايي بـه طـور مـداوم، معنـي       يادگيري حين خدمت، رشد حرفه

 3اي اقتـدار حرفـه  و بـا ديـدگاه   ) 1997، 2اسـپاركز و هيـرش  (باشـد   م تنيـده مـي  مناسب و دقيق در ه

هماهنگ است كه باور دارند مديران بايد تجربه و تخصص معلمـان را  ) 1998(سرجيواني و استارات 

  :در نظر بگيرند

ص (شـود   اي، قدرت بيروني نيست بلكه از بافت تدريس و از درون معلـم ناشـي مـي    اقتدار حرفه

كند كه معلم از طريق انجام تكاليف و وظايف روزانـه،   اي فرض مي به عبارت ديگر، اقتدار حرفه). 44

  .كند تواند آموزش را بهبود بخشد را ايجاد مي دانشي كه مي

اي، مديران مدارس به جاي نگاه كـردن بـه    ريزي رشد حرفه براي ارائه نظريه كارشناسي و يا برنامه

ن را تشويق به مشـاركت در يـادگيري حـين خـدمت بـه منظـور تربيـت        بيرون از مدارس، بايد معلما

افتـد   گردد و هنگامي اتفـاق مـي   يادگيري با انجام دادن ميسر مي. متخصصين در محيط آموزشي نمايند

آموزان  كه معلمان وظايف روزانه خود را انجام دهند و سپس به طور هدفمند بر اساس يادگيري دانش

فـرض  ). 1999، 4؛ وود و مـك كـواري  1997اسپاركز و هيـرش،  (أمل كنند در اعمال خويش تفكر و ت

اصلي اين كه يادگيري وقتي قدرتمند خواهد بود كـه بـا نيازهـاي فـردي و مراحـل رشـد معلمـان و        

بـه طـور مسـتمر از روي عملكـرد     «هنگـامي كـه معلمـان    . زندگي واقعي پيوند داده شـود هاي  چالش

در داخل كالس و مدرسه نفـوذ  «، يادگيري حين خدمت »بينديشندآموزان در مورد عملكرد خود  دانش

                                                
1. Lieberman 

2. Sparks and Hirsh 

3. Professional Authority 

4. Wood & McQuarrie 
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تـر،   به زبان ساده). 2، ص 2000، 1سازمان ملي همكاري براي تعالي و پاسخگويي به تدريس(» كند مي

معلم به عنوان يادگيرنده فعال در حين انجام كار، در رفتار و عمل پايدار و تفكر كه مستقيماً با خدمت 

  .كند ر ارتباط است، شركت ميآموزان د به دانش

زيـرا افـراد   . باشـد  آل از آمـوزش حـين خـدمت مـي     يادگيري خودراهبري معلمان يك شكل ايـده 

معلمـان  . شـوند  اي از طريق احساس مالكيت و تعهد فردي به يـادگيري از درون برانگيختـه مـي    حرفه

چيـزي كـه    -ارشـان قدرت قضاوت مستقل، عمل كردن به صالحديد، ابتكار و خالقيت فـردي در ك «

، ص 1994هـارگريوز،  (،  را دارنـد  »اي توصيف كرده است آن را به عنوان قلب فعاليت حرفه 2اسكون

نمايـد   ايم، اين نكته را تأكيد مـي  اي انجام داده يكي از معلمان دوره متوسطه، مصاحبه 3با ساندرا). 178

ظـارتي متمـايز حركـت كـرد، طـرح      زماني كه منطقه آموزش و پرورش ما در راستاي يك برنامه ن«كه 

  .»خودراهبري حق انتخاب را به من داد و من را براي مشاركت فراتر از محدوده آسودگي تشويق كرد

هاي رشد خودراهبري فردي ترغيـب   بيشتر مناطق آموزش و پرورش معلمان را براي طراحي برنامه

اي، معلمان  راهنمايي و رشد حرفه به جاي الگوهاي سنتي يك اندازه مناسب همه نظارت و. نمايند مي

ها و  ها به جاي كاستي هاي متنوع كه از يادگيري حين خدمت بر مبناي شايستگي در يك سري فعاليت

اي  هـاي رشـد حرفـه    اكنون در برنامـه   هم 4براي نمونه، اوهيو. كنند كند، شركت مي نواقص حمايت مي

عـالوه بـر ايـن منـاطق     . تي مشاركت كرده استبه عنوان بخشي از نيازهاي جديد ايال (IPDPs)5فردي

اي اداره  كننـدگان جـوايز مـدل رشـد حرفـه      آموزشي مختلف در فلوريدا، كانزاس و تگـزاس دريافـت  

هـاي اصـلي در سيسـتم رشـد      دنده چرخ«هاي يادگيري فردي را به عنوان  آموزش ايالت متحده، برنامه

                                                
1. National Partnership For Excelence and Accountability in Teaching 

2. Schon 

3. Sandra 

4. Ohio 

5. Individual Professional Development Plans 
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الزامـي  » كنـد  هـداف منطقـه آموزشـي مـرتبط مـي     كاركنان كه يادگيري فردي را با يادگيري مدرسه و ا

  ).2، ص 2002، 1ريچاردسون(اند  دانسته

  تعيين هدف: گام نخست
كنند، بايد ابتدا اهداف يادگيري را براي افـزايش   معلماني كه برنامه رشد خودراهبري را انتخاب مي

باشـد، تعيـين كننـد    آمـوزان تـأثير داشـته     هاي خود به طريقي كه روي يادگيري دانش دانش يا مهارت

شـود تـا    كند كه هنگامي كه از معلمان خواسـته مـي   تصريح مي) 1990( 3اما، داك). 1997، 2گالثورن(

بـه ويـژه اگـر در    . شـوند  برانگيز تنظيم كنند، آنان با مشكالتي مواجه مي اهداف معين، بامعني و چالش

گام اجراي برنامه رشد خـودراهبري  بنابراين، به هن. گذشته براي انجام چنين كاري دعوت نشده باشند

به عنوان يك شكل از نظارت و راهنمايي، مديران خواهند فهميد كـه ايجـاد آمـادگي بـا برپـايي يـك       

  .كارگاه آموزشي در خصوص چگونگي تنظيم اهداف، مفيد خواهد بود

ثر بايـد  عالوه بر اين، اهـداف مـؤ  . گيري باشد اهداف بايد روشن، قابل وصول، واقعي و قابل اندازه

هـاي   به ويژه داده -ها كنند كه معلمان از داده توصيه مي) 2001( 5اسپك و نايپ. باشد 4ها مبتني بر داده

بـراي نمونـه، بعـد از بـازنگري     . آموزان، به منظور تعيين اهداف استفاده كنند مربوط به يادگيري دانش

آمـوزان در يـك دوره    هـاي دانـش  نتايج آزمون پيشرفت تحصيلي رياضيات يا بعد از بررسي نمونه كار

آمـوزان ارتبـاط    ي خود را كه مستقيماً با يـادگيري دانـش   سال تحصيلي، معلمان اهداف يادگيري حرفه

  .كنند دارند، انتخاب مي

                                                
1. Richardson 

2. Glathorn 

3. Duke 

4. Data-Ddriven 

5. Speck and Knipe 
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باشد كه تك تك معلمان  يكي ديگر از عوامل مهم در تعيين اهداف، اطمينان يافتن از اين مسأله مي

كنـيم كـه اهـداف يـادگيري      توصيه مي. دارند مدرسه گام برمي 1وريتدر مسيري همگام با بينش و مأم

ريـزي   اي تعيـين شـده  بـه وسـيله منطقـه، اهـداف برنامـه        خودراهبري با استانداردهاي فعاليت حرفه

بـه وجـود   . منطقه، يا اهداف پايه تحصيلي، اهداف گروه آموزشي و مدرسه مرتبط باشـند  2استراتژيك

زمـان حركـت كـردن در مسـير      ان را در يافتن نيازهاي يادگيري خود و همآوردن چنين ارتباطي، معلم

قابل تصور است، برنامه خودراهبري اهـداف يـادگيري فـردي را بـا     . سازد هاي منطقه توانا مي اولويت

  .آميزد درهم مي 3توسعه سازماني

) 1996( 4ياهميت پيوند اهداف يادگيري فردي معلمان با توسعه سازماني مدرسه، با توصيف كـاو 

پس از تعريف . قابل درك و فهم است 7و توانمندسازي 6، تنظيم مسير5يابي جهت: از سه نقش راهبري

جانبـه اهـداف، كـاوي     ها، يـا احسـاس همـه    مسير به عنوان حلقه ارتباط بينش سازماني و نظام ارزش

  :كند چنين توصيف مي تنظيم مسير و توانمندسازي را اين) 1996(

نگـه داشـته   هـا بـالقوه    داد، قوه ابتكار، هوش و خالقيت زيادي دارنـد كـه اكثـر آن   همه افراد استع

شويد، شـما   همراه ميهنگامي كه در زندگي در راستاي بينش و مأموريتي عمومي هماهنگ و . اند شده

هدف و مأموريـت فـردي بـا اهـداف سـازمان      . يك مأموريت مشترك با ساير افراد جامعه آغاز كرديد

آتشي در . شود بزرگي ايجاد مي 8افزايي زماني كه اين دو دسته اهداف هماهنگ شوند، هم. دان درآميخته

و اين همان چيزي است كـه مـا بـه    ... كند  شود كه استعدادهاي نهفته را آزاد مي درون افراد روشن مي

  ).153ص (كنيم  عنوان توانمندسازي معني مي
                                                

1. Vision and Mission 

2. Strategic Planning 

3. Organizational Development 

4. Covey 

5. Pathfinding 

6. Aligning 

7. Empowering 

8. Synergy 
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كنند  بندي مختلف را پيشنهاد مي ف سه نوع طبقهبراي تنظيم اهدا) 2000( 1دانيل سون و مك گريل

هـاي مأموريـت و    ها را در سازماندهي اهداف يادگيري خودراهبري معلمان در ارتباط با بيانيه كه ما آن

باشد كـه   مي» 2اهداف بهسازي«بندي  اولين طبقه از اين تقسيم. دانيم بينش يك منطقه آموزشي مفيد مي

» 3اهداف نوگرايي«دومين طبقه . شود هاي موجود تدريس طراحي مي اليتبه منظور پااليش يا تنظيم فع

اهـداف  «و سـرانجام،  . شـوند  هـاي جديـد مربـوط مـي     باشد كه به كسب و تشريح دانش و مهارت مي

اهـداف بازسـازي از   . كه به طراحي مجدد برنامه درسي و آموزش، يـا ارزيـابي اشـاره دارد   » 4بازسازي

هـا از   ها به روش جديدي براي انجـام فعاليـت   آيد و آن ي به دست ميهاي تشريك مساع طريق تالش

  .شود قبيل طراحي يك برنامه عمومي بدون توجه به پايه خاصي منجر مي

هـاي   محور بوده و بـا اولويـت   اي از يك هدف معلم كه داده براي هر كدام از طبقات اهداف، نمونه

  :كنيم يك منطقه آموزشي ارتباط دارد، ارائه مي

  اهداف بهسازي -صالح وضعيت فعلي تدريسا •

  .آموزان در فرآيند يادگيري مشاركت فعاالنه دانش .اولويت منطقه آموزشي

آوري شده به عنوان بخشي از تجربه مربيگري همتـا، فهميـدم    از طريق اطالعات جمع .هدف معلم

بـر ايـن   . ان منفعلي نيستندآموزان دوره راهنمايي بيش از آن چيزي كه ما انتظار داريم، فراگير كه دانش

ــدريس تركيــب فعاليــت    ــدام از واحــدهاي اصــلي، ت ــراي بررســي هــر ك هــاي آموزشــي  اســاس، ب

آموزان بيشتر در يادگيري  خواهم دانش مي. ريزي كردم محور، و ارزيابي عملكرد محور برنامه آموز دانش

  .سازنده و يادگيري تجربي مشاركت كنند

  داف جديداه -هاي جديد كسب دانش و مهارت •

                                                
1. Danielson & McGreal 

2. Improvement Goals 

3. Renewal Goals 

4. Restructuring Goals 
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ايجاد هماهنگي مناسب براي استفاده از فناوري در برنامه درسـي در كليـه    .اولويت منطقه آموزشي

  .هاي تحصيلي پايه

افزارهاي تحت وب آشنا كنم و سپس  خود را با نرمريزي كردم تا  در اين مرحله برنامه .هدف معلم

هـاي   بدين منظور تعداد كثيري از فرصت. از فناوري در تدريس زبان انگليسي دبيرستانم استفاده نمايم

هاي ديگران در سال قبل داشتند، مورد بازبيني  آموزان براي پاسخگويي به نوشته ايجاد شده را كه دانش

گرچه اميدوارم كه نسبت به سال گذشته، فعاليت بيشتري داشته باشند، ولي متوجه شدم كه . قرار دادم

ها را احسـاس   من هميشه اين قبيل محدوديت(دهد  و بار رخ مياي در هر دوره، حتماً د چنين خواسته

هـاي   العمـل  آموزان عكـس  بنابراين، هدف من استفاده از چارچوب بحث با اين نيت كه دانش). ام كرده

آموزان ايـن فرصـت را خواهنـد داشـت تـا       دانش. الين پاسخ دهند ديگران را پذيرفته و به صورت آن

هـا در اسـتفاده    ر فراتر از كالس درس ادامه دهند و به طور همزمان آنها و يادگيري خويش را د بحث

گراي من، اين شـانس را خواهنـد    آموزان درون عالوه بر اين، اكثر دانش. از فناوري بيشتر راحت باشند

  .هايشان را بيان كنند داشت تا افكار و ايده

  اهداف بازسازي -طراحي مجدد برنامه درسي، تدريس يا ارزيابي •

فراهم كردن ساختارهاي حمايتي در خواندن و رياضـيات بـر مبنـاي نيـاز      .لويت منطقه آموزشياو

  .اي يا استاني هاي منطقه آموزان بر اساس نتايج ارزيابي دانش

در حالي كه برنامه درسي كالس سوم با استانداردهاي رياضي تدوين شده است، مـن   .هدف معلم

آوري كنيم كه نشان دهند كه چطور بسـياري از   هايي را جمع ادهو همكارانم تمايل داريم در سال بعد د

ها در راستاي دستيابي به اسـتانداردهاي طراحـي    آموزان به الگوبرداري براي ارزيابي پيشرفت آن دانش

هاي مختلف يـادگيري را بـه    ها، يك برنامه فرصت آوري داده با جمع. شده به كمك بيشتري نياز دارند

  .ايم ريزي و اجرا كرده آموزاني كه به كمك و تمرين بيشتر نياز دارند، طرح نشمنظور حمايت از دا

هـاي  اي معلمـان، بـا بـرآورده شـدن نياز     توجه داشته باشيد كه در هـر مثـال، هـدف رشـد حرفـه     

رهنمودهايي در مورد چگـونگي تعيـين اهـداف ارايـه      نمون برگ صفحه بعد،. آموزان مرتبط بود دانش
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است معلمان، وقتي كه اهداف فردي خود را مطابق با برنامه عمـل خـودراهبري   داده است، كه ممكن 

  . به عنوان مدل از آن استفاده كنندنمايند،  تنظيم مي

  تنظيم اهداف معلم نمون برگ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 برنامه درسي، تدريس، يا ارزيابي تمايل بيشتري براي كاوش و بررسي دارم؟من در چه حوزه  .1

درك من از نقاط قوت و نيازهاي خودم در حوزه هدف موردنظر، به ويژه زماني كه اين هدف  .2

 آموزانم مرتبط باشد، چيست؟ دانش با يادگيري

  بياورم؟بايد به دست  2هايي براي حمايت از تفكر من در سؤال  چه شواهد يا داده .3

  ..................، بيانيه مقدماتي هدف من عبارت است از 3تا  1هاي  بر مبناي پرسش

 گيري است؟ آيا هدف واضح، قابل وصول و قابل اندازه .4

 آموزان داشته است؟ چگونه خواهم فهميد كه هدف تأثير مثبتي بر يادگيري دانش .5

اي،  ي آموزشي براي فعاليـت حرفـه   طقهاي من مرتبط با استاندارد من به چه طريقي، هدف حرفه .6

  شود؟ هاي منطقه، يا با اهداف مدرسه همبسته مي با اولويت

عبارت است از ) اگر مناسب باشد(، بيانيه تجديدنظر شده اهداف من 6الي  4هاي  بر مبناي پرسش

......................  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  تدوين و اجراي برنامه عمل: گام دوم
گردد  كه يادگيري خودراهبري زماني به بهترين وجه انجام مي«كند  پيشنهاد مي) 1986( 1بروك فيلد

هـاي معـين و    كه از طريق يك روش يادگيري قـراردادي كـه در آن اهـداف، منـابع مربوطـه، فعاليـت      

                                                
1. Brookfield 
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فقط اولين گام ايـن فرآينـد    ،تدوين هدف مرتبط .»ريزي شده باشد، اجرا شود يابي طرحهاي ارز روش

  .باشد مي

كنند، بايد يك طرح پيشنهادي يا برنامه عمل مكتـوب   معلماني كه روش خودراهبري را انتخاب مي

از جمله برنامه عمل منطقي را براي پيگيري هدف بيان شده . را به رئيس مدرسه براي تأييد ارائه دهند

بندي براي دسـتيابي   هاي دقيق و برنامه زمان به عالوه، آن گام. كند آموزان فراهم مي تأثير بالقوه بر دانش

حداقل برنامه عمل مذكور روش يادگيري معلم، منابع موردنياز . كند به هدف يا اهداف را مشخص مي

در . گيـرد  ند ايفا كنند، را در بر مـي و وظايفي كه ديگران از جمله همكاران و مدير مدرسه بايد در فرآي

ها را به منظور بازبيني و مستندسازي پيشـرفت خـود كـه شـواهدي را      ضمن معلمان برخي چارچوب

مستندسازي نتـايج ممكـن اسـت شـامل     . كنند اند را فراهم مي ها با اهدافشان رسيده براي اين كه آيا آن

اي، نوارهـاي ويـديويي    كارپوشـه حرفـه   هاي عملكرد محـور از جملـه   هاي آماري يا گزارش شاخص

آمـوزان   هـاي تكميلـي دانـش    هايي از فعاليت افزارها، يا نمونه هاي واحدهاي درسي، نرم تدريس، برنامه

سازي برنامه عمل در آغاز سـال تحصـيلي    آماده مي تواندبراي معلم صفحه بعد رانمون برگ . باشد مي

  . نمايداستفاده 

  

  هاي يادگيري خودراهبري معلمان رنامهنمون برگ يك برنامه عمل ب

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : ......................نام

  : ......................مدرسه

  : ......................تاريخ

 .....................................................................................: ..............اي فردي هدف رشد حرفه .1

 : .................................................................داليل مستند و منطقي براي انتخاب چنين هدفي .2

 .....................................................: ..................آموزان تأثير مورد انتظار روي يادگيري دانش .3
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  : ................................................................هاي منطقه ميزان ارتباط با پايه، مدرسه، يا اولويت .4

  .باشد برگرفته از برگه تعيين هدف مي 4تا  1موارد : توجه

ريـزي شـده دسـت يافـت      توان به هدف در زمان برنامهخالصه برنامه عمل شامل مراحلي كه ب .5

...................... ...................... ...................... ...................... ...................... 

.... ...................... ...................... ...................... ........................................  

برقراري ارتباط با (ها انجام دهند  وظايفي كه ديگران بايد براي حمايت من در رسيدن به هدف .6

 ) ...................... ...................... ......................همكاران، حمايت نظارتي

.............. ...................... ............................................ ...................... ........ 

  گيري تحقق هدف، از جمله مستندات شيوه ارزيابي يا اندازه .7

...................... ...................... ......................  

......... ...................... ...................... ............................................ ...................... .............  

  )ها، ملزومات، هزينه و غيره نام كنفرانس شامل چگونگي ثبت(منابع و بيانيه موردنياز . 8

..................... ...................... ...................... ...................... ............................................ .  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از يك برنامه عمل شخصي كامل شده معلم را نشان  ينمونه معتبرنمون برگي كه در ادامه مي آيد 

از منطقـه   1باشـد، توسـط لـين اورانـد     ي منطقـه مـي  ا اين برنامه كه مطابق با برنامه رشد حرفه. دهد مي

به عنوان يك معلـم باتجربـه در يـادگيري خـودراهبري، لـين      . تهيه شده است 2آموزشي گتيس بورگ

اوراند هدف جديد و كار مستمر بر روي هدف بر اساس برنامه عمل از قبـل تـدوين شـده را ليسـت     

  .كرده است

  

                                                
1. Lyne Aurand 

2. Gettusburg 
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  ي خودراهبري معلماناي از برنامه عمل برنامه يادگير مونهن

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  لين اوراند: نام

  مدرسه ابتدايي لنيكلن: مدرسه

  منطقه آموزشي حوزه گستيبرگ

  2001اول اكتبر : تاريخ

  اي فردي اهداف رشد حرفه. 1

طراحي خواهم كـرد   5و  4هاي  ساله براي افراد با سنين مختلف در پايه من برنامه درسي دو. الف

  .كه در يك سال به طور متوالي به دو شكل الف و ب واحدهاي درسي ارايه شود

ريـزي   با تأكيد بر ساخت شركاي تجاري به منظور بودجـه  LEAPمن كار خويش را در پروژه . ب

  .ادامه خواهم داد LEAPيك ساله براي 

  :يل انتخاب اهدافدال. 2

خـواهم   به دليل ايـن كـه مـي   . باشد مي 5و  4هاي  اولين سال تدريس من در سنين مختلف در پايه

هـايم احسـاس نيـاز     برنامه درسي جديد در عمل تهيه كنم، آن جايي كه من بـه تمركـز كـردن تـالش    

 1999-2000يلي ، يك فعاليت فوق برنامه كه در مدرسه لينكن در سال تحصLEADبه عالوه . كنم مي

  .آموزان در معرض خطر، تشكيل داده است، كه براي ادامه به بودجه خارجي نياز دارد براي دانش

  :آموزان تأثير مورد انتظار در يادگيري دانش. 3

كه مطابق بـا   5و  4هاي  هاي سني مختلف پايه آموزان از طراحي يك برنامه درسي گروه دانش. الف

تنظيم و برقراري برنامه سنين مختلف باعـث تسـهيل   . اشد، سود خواهند بردب استانداردهاي استاني مي

  .گردد آموزان مي بندي و آموزش بر اساس نيازهاي دانش پذيري بيشتر در گروه انعطاف
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هـايي برابـر و يكسـان     هايي مناسـب در فرصـت   آموزان مدرسه ابتدايي لينكلن با برنامه با دانش. ب

ريـزي خـارج از محـيط     دن و رياضـيات را در محيطـي آرام و برنامـه   شود كه دروس خوان برخورد مي

  .شود مدرسه آموزش داده مي

  :هاي مدرسه يا منطقه ميزان ارتباط با اولويت. 4

آموزان به منظور دستيابي  ي درسي مكتوب براي ياري رساندن به دانش طراحي و حفظ برنامه. الف

  درسي رنامهب -1نشانگر . به استانداردهاي محلي و استاني

آمـوزان و كاركنـان مدرسـه تـا      ايجاد و حفظ محيط ياددهي و يادگيري سالم و امن براي دانش. ب

  *جو -4نشانگر . اين كه به استانداردهاي بومي و استاني برسند

. آمـوزان ويـژه   هـاي آموزشـي و دانـش    هايي در رابطه بـا برنامـه   توسعه و حفظ دانش و مهارت. ج

  .*يتيخدمات حما -5نشانگر 

  

  :مراحل برنامه عمل. 5

بـا  ( 2001-2002هاي سني مختلف در طول سال تحصـيلي   هاي آموزشي گروه برپايي كارگاه. الف

  )شود هماهنگي مدير مدرسه برنامه زماني تدوين مي

بخـش در پايـان هـر دوره در     4هاي سني گونـاگون در   تدوين و ارايه برنامه درسي براي گروه. ب

  .انويه، مارس، و ژوئنهاي نوامبر، ژ ماه

هـاي   ، تالش خود را در جهت جستجو و مالقـات بـا انجمـن   LEAPبه عنوان عضوي از گروه . ج

براي حمايت برنامه آموزشي فوق برنامـه، ايـن   به منظور تأمين مالي يك ساله ) اتاق بازرگاني(تجاري 

  .كنم ريزي مي مالقات را براي هر ماه يك بار برنامه

  :گراننقش و وظايف دي. 6

                                                
 .اند اي مستمر منطقه اخذ شده برنامه توسعه حرفه 48اين اهداف از قانون *
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هـاي سـني مختلـف همكـاري      براي طراحي واحـدهاي درسـي گـروه   ) همكار خود(با دونا كالك 

تدريس خواهد داشت و مـا بـا ديگـر     5و  4هاي  در يك برنامه درسي جديد پايه زيرا او نيز. نمايم مي

نامـه  در حـال حاضـر بر  هايي را توسعه داده و يا كساني كه  معلمان در منطقه آموزشي كه چنين برنامه

  .دهند، همكاري خواهيم داشت هاي سني مختلف را آموزش مي درسي گروه

  :هاي ارزيابي و مستندسازي شيوه. 7

  هاي سني مختلف ي درسي ساليانه براي گروه نويس كامل از برنامه تهيه پيش. الف

  هاي دريافتي ثبت بودجه. ب

  :منابع موردنياز. 8

  .آموزشي  هاي همشخص كردن زمان و تأمين بودجه كارگا. الف

  .تعيين زمان مالقات با صاحبان تجارت به عنوان يك ضرورت. ب

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

كنـد و عمـدتاً معلمـان     بعد از اين كه اين برنامه عمل تأييد گرديد، معلم شروع بـه اجـراي آن مـي   

كنند كه در اين گزارش، مراحل تكميل شده  گزارشي كوتاه از روند پيشرفت كار در ميانه سال ارائه مي

برنامه تا آن لحظه را به همراه نكات مهم و اهـداف قابـل پـذيرش بـه نسـبت طـرح اوليـه يـا زمـان          

يران و مجريـان  سرانجام در پايان سال، آنان پيامدهاي حاصله را بـا مـد  . شود ريزي شده ارائه مي برنامه

  .كند ارائه مي ذيلبرنامه به اشتراك گذاشته و يك گزارش نهايي شامل مدارك الحاقي مانند نمون برگ 

  

  نمون برگ گزارش نهايي طرح يادگيري خودراهبري معلمان

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :منا

  :مدرسه
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  :تاريخ

 : ............................................................................................اي هدف رشد حرفه .1

 : ....................................اي از مراحل تالش به سمت هدف تعيين شده خالصه .2

و روي شـما بـه عنـوان يـك متخصـص      ارزيابي پيامد نهايي، تـأثير پـروژه خـودراهبري روي     .3

 ): .............................آوري شده پيوست باشد لطفاً مدارك جمع(آموزان شما  يادگيري دانش

.............................................................................................................................. 

  :و پيشنهاداتي براي تدوين هدف آتيها  ايده .4

......................................................................................................................................................  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  گر يادگيري خودراهبري معلمان مدير مدرسه به عنوان تسهيل
باشد، ولـي مـدير مدرسـه رهبـري و زمينـه       گرچه مسؤوليت انجام مراحل برنامه بر عهده معلم مي

مندي به برنامه معلـم، ارائـه رهنمودهـا، كمـك در      حمايتي براي يادگيري خودراهبري را با ابراز عالقه

. كنـد  هاي فردي معلم، فراهم مـي  آوري منابع و جلب نظر همكاران، و به رسميت شناختن تالش عجم

منـد بـه    هاي مدير مدرسه با مطالعه در بين كاركنان به منظور فهميدن اين كه چه كسـاني عالقـه   تالش

نانچـه  انـد كـه، چ   بسياري از معلمان به ما گفتـه . شود دنبال كردن طرح خودراهبري هستند، شروع مي

  .كردند ها را تشويق نكرده بود آنان يك برنامه فردي را طراحي نمي مدير مدرسه آن

دهـد   ها اجازه مـي  اين زمان به آن. كنند معموالً، معلمان يادگيري خودراهبري را در بهار انتخاب مي

يلي، مـدير  در اوايل سال تحص. نويس برنامه عمل را هم تهيه كنند تا در تابستان هدف را تعيين و پيش

ايـن مالقـات   . كند مدرسه يك جلسه رو در رو با هر معلم كه يك برنامه عمل را تهيه كرده، برگزار مي

معموالً معيارها به وسيله كميته (كند كه آيا طرح پيشنهادي با معيارهاي تعيين شده تطابق دارد  تأييد مي

ـ : كنـيم كـه معيارهـا شـامل     د ميهاي اوليه، پيشنها ؟ مطابق با بحث)شود نظارت منطقه تعيين مي ) فال
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مـرتبط  ) آموزان، و ج داراي منافع آموزشي براي دانش) پذير بودن، ب واضح بودن، ويژه بودن و امكان

كنـد كـه    جلسه آغازين همچنين اين اطمينان را ايجـاد مـي  . هاي مدرسه و منطقه، باشد بودن با اولويت

هـاي   مدير همچنـين بايـد كمـك   . يج مورد انتظار دارندمدير و معلم درك مشتركي از برنامه معلم و نتا

هاي ارتباط بـا همكـاران را فـراهم     مورد احتياج معلم از جمله آموزش ضمن خدمت، منابع، و فرصت

  .كند

اولين دوره تأييد برنامه عمل نوشـته شـده   . ي عمل دارد مدير در برنامه خودراهبري معلم سه دوره

براي مثال، مـدير  . بحث در خصوص تجديدنظرهاي احتمالي است دومين دوره،. باشد توسط معلم مي

ممكن است به معلم در شفاف كردن اهداف كمك كند يا ممكن است پيشـنهاد اصـالح را بـه منظـور     

سـومين  . سپس معلم برنامـه را تصـحيح كـرده و مجـدداً اراه خواهـد داد     . بهبود برنامه عمل ارائه دهد

هنگـامي كـه بـا    . ادر تصـميم بـه رد كـردن برنامـه عمـل نمايـد      دوره، مدير ممكن است در موقعيت ن

  .معيارهاي تعيين شده تطابق نداشته باشد

) بسـته بـه شـرايط منطقـه    (كننده منـابع   بعد از تأييد طرح پيشنهادي، مدير به عنوان مشاور و تأمين

ي هـاي انگيزشـي انـدك بـه منظـور حمايـت مـال        براي مثال، بعضي مناطق كمك. خدمت خواهد كرد

هـاي آموزشـي معلمـان را     ساير مناطق منابع علمي تخصصي كارگـاه . كنند هاي معلم پيشنهاد مي تالش

هـاي خـودراهبري آنـان بـه منظـور       در ضمن انتشار ليست اسامي معلمان همراه با طرح. كنند تهيه مي

  .باشد همكاري به ديگر معلمان منطقه و نظرخواهي از افراد با عاليق مشترك، مفيد مي

  ون برگ ارزيابي مدير از برنامه عمل معلماننم

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :نام معلم

  :تاريخ ارائه

 آيا عمل در قالبي متناسب ارايه شده است؟ .1

 باشد؟ گيري مي آيا هدف مشخص و قابل اندازه .2
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 آموزان دارد؟ تأثيري بر يادگيري دانشآيا هدف مذكور،  .3

 ها يا استانداردهاي عملكرد در سطح مدرسه يا منطقه هماهنگ است؟ آيا هدف با اولويت .4

 اند؟ آيا مراحل برنامه به وضوح مشخص و طراحي شده .5

 باشد؟ گرايانه مي آيا طرح واقع .6

ي هـدف بـه برنامـه    هاي مناسب براي مستندسازي و ارزيابي مراحل به منظور دسـتياب  آيا شيوه .7

 عمل وجود دارد؟

  هاي نظارتي را براي معلم تأمين كرد؟ توان منابع يا حمايت هايي مي از چه راه .8

  ):توضيحات(پيشنهادات 

  :قابل پذيرش براي اجرا

  :قابل پذيرش بعد از تجديدنظر

  :غير قابل قبول براي اجرا

  امضاي معلم          امضاي مدير مدرسه

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

عالوه بر مشاوره، مدير معموالً با معلمان در هنگام ارائه گزارشات ميان سال، و يـا هـر زمـاني كـه     

در اين جلسات، مدير پيشرفت كـار معلـم را بررسـي    . موردنياز باشد، جلسات كوتاهي خواهد داشت

در . كننـد  ها با همديگر گفتگو مي حل كند و در خصوص موانع و راه تقويت مثبت را فراهم ميكند،  مي

تواننـد ادامـه برنامـه     ها مي آن. كنند جلسه پاياني، مدير و معلم در مورد نتايج و نگاه به آينده گفتگو مي

  .هاي يادگيري ديگر را مالحظه و بررسي كنند عمل يا فرصت

آمـوزان   هاي يادگيري خودراهبري بر يادگيري دانـش  رشاتي از تأثير برنامهاگرچه اغلب معلمان گزا

هايي دال بر تـأثير يـادگيري خـودراهبري معلـم بـر يـادگيري        دارند، اما مناطق آموزشي به ندرت داده

كنيم كه مديران به همراه يك تيم كـاري متشـكل از    ما قوياً توصيه مي. اند آوري كرده آموزان جمع دانش
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داري مبنـي بـر ايـن كـه      آمـوزان و جامعـه شـواهد نظـام     ن، اعضاي هيأت علمي، اولياي دانشهمكارا

گذاري افراد و منابع مالي در برنامـه يـادگيري خـودراهبري يـك عمـل ارزنـده و داراي ارزش        سرمايه

  .باشد، فراهم كنند مي

ات نهـايي تهيـه   اول، سـازماندهي گزارشـ  . آوري و منتشر گردد تواند به چند طريق جمع شواهد مي

آموزان را  شده توسط معلمان در يك بانك اطالعاتي كه اثر يادگيري خودراهبري روي معلمان و دانش

ها و اثـرات گـزارش    ها، توصيف مختصري از طرح تواند شامل انواع طرح ها مي اين داده. دهد شرح مي

  .آموزان باشد دگيري معلمان و دانششده روي يا

هـاي   عـاتي از ايـن نـوع بـه مـديران تصـويري روشـن از ايـن كـه آيـا فـرم           نگهداري يك بانك اطال 

  .كند كند، ارائه مي آموزان منعكس مي دهي منطقه، يادگيري معلم را برحسب يادگيري دانش گزارش

به عنوان مثال، برپايي (دوم، اين كه مديران مدارس منطقه آموزشي به طراحي يك مكانيسم رسمي 

هـاي يـك روزه و    هاي آموزش ضمن خدمت، برگزاري كنفـرانس  فرصتهاي آموزشي،  جلسات گروه

بپردازند تا نتايج و تجربيات يادگيري خودراهبري به اطـالع همـه رسـانده    ) سايت يا طراحي يك وب

كند كه  اي را ايجاد مي كند، بلكه زمينه هايي نه تنها معلمان برتر را تشويق مي برپايي چنين نشست. شود

هـايي بـه منظـور     عالوه بر اين، چنين برنامه. نند از يادگيري همكارانشان سود ببرندتوا همه معلمان مي

استحكام و تقويت ارتباطات بين فردي معلمان و تحقق اهداف منطقه براي طراحـي برنامـه درسـي و    

ضبط ويديويي جلسات يك راه آسان براي ثبت و مستندسـازي يـادگيري   . باشد اي مفيد مي رشد حرفه

هـاي   همچنين مطالـب مثبـت دربـاره برنامـه    . باشد كنندگان خارج از يك مدرسه مي استفاده معلم براي

هـاي مدرسـه    تواند از طريق خبرنامه آموزان مي يادگيري خودراهبري و اثر حاصل روي يادگيري دانش

  .هاي محلي منتشر شود يا منطقه يا روزنامه

دو سـال نظـارت و   : اي سه سـاله  ن در چرخه، برنامه نظارت و ارزشيابي را براي معلماپيش از اين

طرح يـادگيري خـودراهبري نقـش    . سپس به دنبال آن يك سال ارزشيابي رسمي معلم، بررسي كرديم

يادگيري خـودراهبري بخشـي از ارزشـيابي رسـمي     . كند مدير را به عنوان ناظر به روشني مشخص مي
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ي معلم تركيب شود، ممكـن اسـت كـه    چنانچه يادگيري خودراهبري با ارزشيابي رسم. معلمان نيست

هـاي درگيـر شـدن در انجـام يـك       ريسـك . الشعاع ارزشيابي قرار گيـرد  يادگيري معلم به شدت تحت

ها و ارتقـاي فراتـر از    ارزشيابي مثبت بسيار باال است و معلمان ممكن است براي پذيرفتن اين ريسك

ها احتماالً بيشتر تمايل خواهند داشـت   آن. هايشان، تمايل چنداني نداشته باشند سطح جاري شايستگي

عالوه بر اين، معلمان گـاهي اوقـات بـه ايـن     . الوصول را انتخاب كنند هاي امن، ساده و سهل كه هدف

بنـابراين  . باشـد  برند كه كامل كردن يك برنامه عمل در يك سال خيلي بلندپروازانـه مـي   مسأله پي مي

بـه جـاي تمركـز روي ايـن     . دوم ضـروري باشـد   ممكن است اصالح و توسعه برنامه عمـل در سـال  

گـويي و   كنـيم كـه نـاظر در مـورد پاسـخ      موضوع كه آيا هدف معلم تحقق پيدا كرده است، توصيه مي

  . پذيري معلم قضاوت كند كه آيا برنامه عمل به خوبي اجرا شده است مسؤوليت

  موضوعاتي براي بهبود يادگيري خودراهبري
رسـد   ناپذيرند، اما بـه نظـر مـي    اي خودراهبري پايان ادگيري حرفههاي ي موضوعات مربوط به طرح

هـايي از چهـار    در اين قسمت نمونه. باشد تمركز روي چند موضوع به عنوان يك نقطه شروع مفيد مي

  :كنيم نوع يادگيري حين خدمت را ارائه مي

 هاي مرتبط با برنامه درسي، تدريس، يا ارزيابي؛ پروژه •

 هاي فكورانه؛ يادداشت •

 هاي مالي قابل استفاده در كالس؛ و ها و حمايت كمك •

  .»آموزش كارآموزان«مشاركت در يك الگوي  •

  ريزي درسي، تدريس، يا ارزيابي هاي مرتبط با برنامه پروژه
ريـزي درسـي، تـدريس، يـا ارزيـابي       هاي مرتبط بـا برنامـه   اي كه روي پروژه هاي رشد حرفه برنامه

بـراي  . طراحي واحدهاي جديد يا بازسـازي واحـدهاي موجـود شـوند    تواند شامل  اند، مي تمركز شده

تواند برنامه درسي پايه مشترك يا سؤاالت ضروري ناشي از تدريس و ارزيابي  ها مي مثال بعضي پروژه
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هـاي   ساير برنامـه . توانند استانداردها را با محتواي آموزشي تطبيق دهند ها مي كنند، يا آن را بررسي مي

هـاي جديـد از طريـق تحقيـق عميـق و اجـراي        شـامل كسـب دانـش و مهـارت    عمل ممكـن اسـت   

هـر تغييـر و تحـول در برنامـه     . آوري باشـد  هاي يادگيري يا فـن  هاي جديد تدريس، فعاليت استراتژي

 -الكـس (آمـوزان ديـده شـود     درسي، تدريس، يا ارزيابي بايد بر اساس تطابق نيازهاي يادگيري دانش

  ).1998، 1تيلزهورسلي، هيوسون، الو و اس

  هاي فكورانه يادداشت
نويسـي آنچـه    هايي را براي خالصه خواهند تا دفترچه آموزان مي معلمان در سرتاسر كشور از دانش

تـر از   اهميـت  فعاليت نوشتن براي يادگيري كم. اند و يادداشت ميزان ادراك خود، تهيه كنند كه آموخته

رانه شامل ثبـت وقـايع مهـم، كـه اغلـب حـول يـك        يك نوشته متفك. باشد خواندن براي معلمان نمي

هاي علمي تجربيات شـامل   عالوه بر ثبت وقايع، آن شامل تحليل. شود زند، مي موضوع خاص دور مي

 2كيليـون . شـود  افتـد، مـي   اي كه در ارتباط با موضوع اتفـاق مـي   فرآيندهاي تفكر، سؤاالت، رشد حرفه

  :نمايد شنهاد ميرهنمودهاي ذيل را براي ثبت وقايع پي) 1999(

 .هاي تدريس خود را شرح دهيد فعاليت .1

هـا را، تجزيـه و    هاي تدريس، يـا پيامـدهاي آن فعاليـت    آموزان را به فعاليت هاي دانش واكنش .2

 .تحليل كنيد

هاي خود شكل دهيـد   نتايج را بر مبناي تحقيقات و بهترين فعاليت با تأييد يا عدم پذيرش ايده .3

 .ايد را شرح دهيد د كشف كردهو آنچه كه درباره تدريس خو

هاي تدريس شـما اثـر    منعكس كنيد كه تجربيات شما چطور بر روي تصميمات آتي و فعاليت .4

  خواهد گذاشت؟

  
                                                

1. Loucks-Horsley, Hewson, Love & Stiles 
2. Killion 
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  هاي مالي قابل استفاده در كالس درس كمك
هـا، بنيادهـاي خيريـه و     ها به معلمان و يا مناطق آموزشي از سوي شـركت  ها و حمايت انواع كمك

اي  تواند يك منبـع حمـايتي قابـل مالحظـه     اين نوع درآمدهاي كمكي مي. ي وجود دارداعتبارات استان

به عنوان مثـال، كميتـه آمـوزش رياضـي از انجمـن ملـي       . هاي يادگيري خودراهبري باشند براي طرح

سال در اختيار  35دالر در سال به مدت  10000معلمان رياضي و مركز فروش تويوتا، مشتركاً بيش از 

  . هاي نويني دارند هاي ابتكاري و ايده گذارد كه طرح ياضي ميمعلمان ر

  

  الگوي آموزش كارآموزان
يادگيري حين خدمت، يك معلم به صورت داوطلبانه بـراي كسـب   » آموزش كارآموزان«در الگوي 

هاي آموزشي كـه   هاي برنامه درسي، تدريس، ارزيابي و يا فناوري حوزهتجربه و كارآموزي در يكي از 

هـا و دانـش در حـوزه معـين      بعد از كسب اولين مهـارت . شود ين عالقه به آن دارد، داوطلب ميبيشتر

اي بـه   هاي آموزشي يا سمينارهاي مدرسـه  در كارگاه) اغلب به عنوان يك طرح يادگيري خودراهبري(

 كننـد كـه طـرح مـذكور را     كنند و در صورت نيـاز، پيشـنهاد مـي    ها را ارائه مي ساير همكاران خود آن

  ).1998هورستلي و همكاران،  -الكس(حمايت نمايند 

  

اي  هاي رشد حرفه گروهو  پژوهي اقدامالزم به ذكر است دو نوع ديگر از يادگيري هاي حين خـدمت  

مي باشند كه به دليل مفصل بودن مباحث مربوطه در اينجا از آوردن آن هـا صـرف    مبتني بر همكاري

  . نظر مي كنيم
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  دگيري خودراهبريآميز يا اجراي موفقيت
هاي يادگيري خـودراهبري بـه عنـوان ابـزاري قدرتمنـد       ما يك منطق قوي براي به كارگيري برنامه

هـاي   در اين جا نكاتي را بـه تـيم  . ايم هاي يادگيري فردي براي معلمان پيشنهاد كرده براي ايجاد تجربه

  :شويم كنند، را يادآور مي ميمديريتي و اجرايي كه اين شكل از نظارت متمايز را انتخاب و اداره 

هاي حاصل از مشاهدات كالس درس، مسـايل   براي معلمان به منظور چگونگي استفاده از داده .1

هاي استاندارد شده بـه منظـور    آموزان، و ارزيابي آموزان، بررسي كار دانش واقعي معلم يا دانش

آمـوزان مربـوط    ري دانـش انگيز كه به روشـني بـا يـادگي    دار، و چالش تعيين اهداف ويژه، معني

بـه  » اهداف بهسازي«: ممكن است اهداف به سه دسته. هاي آموزشي برگزار كنيد باشند، برنامه

بــه منظــور كســب دانــش و » اهــداف جديــد«هــاي تــدريس موجــود،  منظـور تصــحيح روش 

به منظور طراحي مجدد برنامـه درسـي، تـدريس و يـا     » اهداف بازسازي«هاي نوين، يا  مهارت

 .بندي شوند ، طبقهارزيابي

از طرح يادگيري خودراهبري به عنوان ابزاري بـراي تطبيـق اهـداف بهبـود فـردي بـا توسـعه         .2

اي، بيـنش و   هـاي رشـدحرفه   هماهنگي نظـارت و راهنمـايي بـا تـالش    . سازماني استفاده كنيد

ي شـركاي مدرسـه در جهـت حركـت بـه       كند و به اعتماد همه مأموريت مدرسه را تقويت مي

 .كند اف مشترك كمك ميسوي اهد

هـاي عمـل بـه     ساختاري جامع و محكم كه بتواند به عنوان يك نقشـه راه در طراحـي برنامـه    .3

هـايي بـراي تحقـق     ايـن سـاختار اسـتراتژي   . منظور دستيابي به اهداف تعيين شده فراهم كنيد

ارزيابي بندي، منابع موردنياز مستندسازي پيشرفت كار و برخي اشكال خود اهداف، برنامه زمان

 .نهايي را شامل شود

هـاي خـودراهبري بـر     كننده در پـروژه  نقش رهبري فعال در تشريك مساعي با معلمان شركت .4

هـاي   هاي مالي و عاطفي فراهم كنيـد، فرصـت   رهنمود ارايه دهيد، حمايت. عهده داشته باشيد

هاي معلمـان   تالش برقراري ارتباط با همكاران با منابع انساني خارج از مدرسه ايجاد كنيد و از
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بعد از تأييد برنامه عمل معلمان، بايد به خاطر داشته باشيم كـه گرچـه   . قدرداني به عمل آوريد

ها را نصيحت و تشويق كنند و حق  ها خودراهبر هستند، ولي بايد مديران به طور مستمر آن آن

 .اظهارنظر به آنان بدهند

آموزان در منطقه  هبري روي معلمان و دانششواهد و مداركي را كه تأثير طرح يادگيري خودرا .5

هاي يادگيري معلمان را با سـاير معلمـان،    نمونه. آوري كنيد را نشان دهد، به طور رسمي جمع

هـاي   هـا و پيشـرفت   از نـوآوري . هيأت مديره، والدين و اعضاي جامعه بـه اشـتراك بگذاريـد   

  1.ليل كنيداي يادگيري مستمر تج معلمان به عنوان قسمتي از فرهنگ حرفه
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  ششمصل ف

  كار نظارت و ارزشيابي معلمان تازه
سـازي   هاي آمـاده  كار، ساختار حمايتي را براي انتقال از برنامه هاي توجيهي براي معلمان تازه برنامه

ها براي افزايش بقا و تشويق بـه تفكـر    آن. كنند هاي پيشرفت شغلي بلندمدت فراهم مي معلم به برنامه

ها با هدف حمايت گروهي و رهنمودهاي يك معلم باتجربه برگـزار   آن. اند شدهاي طراحي  رشد حرفه

اي معلـم راهنمـا    هايي كه به منظـور رشـد حرفـه    ما تعهدي قوي به زمان و منابع براي برنامه. شوند مي

هاي الزم در رابطه نظارت  مهم است كه معلمان راهنما دانش و مهارت. اند، توصيه كرديم طراحي شده

  .را به دست آورند آموزشي

كـار بـر اسـاس     اي معلـم تـازه   ي تـوجيهي تشـكيل كارپوشـه حرفـه     يك بخش اساسـي از برنامـه  

كارپوشه به عنوان يك سند هدفمنـد و عينـي رشـد عملكـرد     . باشد اي مي استانداردهاي عملكرد حرفه

نه بـه عنـوان   در سال اول، اين مطالب و مواد آموزشي و عناوين توضيحات متفكرا. كند محور عمل مي

كـار   ي آغازين گفتگوهاي اساسي و همكاري بين معلمان تـازه   ها نقطه آن. كنند كاركرد نظارتي عمل مي

كـار و   هايي هسـتند كـه در ارزشـيابي معلمـان تـازه      ها داده سرانجام كارپوشه. و معلمان راهنما هستند

  .روند ها به كار مي گيري براي استخدام آن تصميم

بـه طـور   . كار در مقياس وسيع بايد توسط تيم مديريتي هدايت شـوند  معلمان تازه فرآيند ارزشيابي

كنند و عملكـرد   ي آزمايشي سه ساله مشاهده مي كار را طي دوره آلي، چندين مدير، رفتار معلم تازه ايده

ي  كـار، كارپوشـه اصـالح شـده     معلـم تـازه  . كننـد  آن را طبق استانداردهاي ارزشيابي منطقه، مستند مي

از آنجـا كـه   . كنـد  كند و آن را در سـال آخـر آزمايشـي تكميـل مـي      ارزشيابي را در سال دوم ادامه مي

هاي  استخدام قطعي، تصميم بسيار مهم پرسنلي است و به طور بالقوه منطقه را در قبال معلم براي سال
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به دست آورند و يا  ي استانداردهاي ارزشيابي منطقه را كارهايي كه همه كند، فقط تازه زيادي متعهد مي

  1.استحقاق آن را دارند، بايد استخدام شوند

  اي نظارت و ارزشيابي معلمان حاشيه

هدف نهـايي  . هاي يك مدير باشد برانگيزترين مسؤوليت تواند از چالش اي مي كار با معلمان حاشيه

نـد در يـك   ك اي كـار مـي   مديري كـه بـا معلـم حاشـيه    . اي بهبودي عملكرد اوست كار با معلم حاشيه

چون كه مدير بايد چنان كار كنـد تـا معايـب معلـم بـه سـمت       . وضعيت پيچيده و متناقضي قرار دارد

اصالح متمايل شده و تصحيح صورت گيرد، اما بايد همزمان نگاهي به مالحظات قانوني باشد چرا كه 

  .با عدم بهبودي وارد بازي شده و معلم بايد اخراج گردد

اي اسـت كـه    هـا ويـژه   آگاهي و شناخت از كمبودها و ضعفاي،  علم حاشيهمرحله اول در كار با م

مـدير  . گردنـد  منجر به ارزشيابي پاياني و قرار گرفتن در برنامه كمكي فشرده نظارت و ارزشـيابي مـي  

زماني مشخص شده، شفاف، راهنما و دقيق مدرسه بايد در الگو بودن يا اهداف بهسازي در چارچوب 

براي اصالح، يـك برنامـه كمـي فشـرده شـامل اهـداف،       اي از يك رويكرد تيمي  همعلمان حاشي. باشد

اي  اي جهت كمك به معلم حاشـيه  هاي رشد حرفه هاي دستيابي به آن اهداف و برخي برنامه استراتژي

تيم كمكي فشرده مديريت كار با معلم را به عهـده  . برند تا دانش و مهارت الزم را كسب كند، سود مي

آوري و تفسير، تغييـرات الزم در رفتـار معلـم را شناسـايي و جهـت       ها را جمع اي تيم دادهاعض. دارند

  .كنند ها را پيگيري مي اطمينان از وقوع تغييرات آن

اي نسبت به ارزشيابي سـاير معلمـان باتجربـه     مديران كنترل بيشتري روي ارزشيابي معلمان حاشيه

اي مرتبط با عملكـرد معلـم    هاي مشاهده آوري داده جمع مدير مدرسه و مدير اداره مركزي براي. دارند

هـاي ديگـر بـراي درج در     آوري انـواع داده  معلم توسط مـديران بـراي جمـع   . كنند با هم همكاري مي

بـر اسـاس مشـاهدات و سـند ارزشـيابي، تـيم مـديريتي        . شوند ميكارپوشه ارزشيابي پاياني راهنمايي 
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بخشـي رسـيده    صل شده است و آيا معلم به وضعيت رضـايت گيرد كه آيا بهبودي كافي حا تصميم مي

هـاي   رتبـه . بخـش دريافـت كـرده اسـت     است و اگر بهبودي حاصل نشود، معلم يك رتبه غيررضايت

  1.شوند بخش مستمر در نهايت منجر به اخراج معلم مي غيررضايت

  

  محور طراحي و اجراي نظام ارزشيابي داده
اني است كه مستلزم صرف وقت، انرژي و منـابع گسـترده از   ارزشيابي معلم يك كاركرد مهم سازم

قادر ساختن معلمان و مديران ) 1: اهداف اساسي ارزشيابي عبارتند از. سوي همه كاركنان منطقه است

براي مستندسازي كيفيت تدريس كه در حال حاضر وجود دارد و يـا بـراي تشـخيص نقـاط قـوت و      

اطمينان از اين كـه همـه معلمـان در يـك     ) 2. لم وجود داردهايي كه امكان رشد در آن براي مع حوزه

  .نظام ارزشيابي، باالتر از حداقل شايستگي قرار دارند

: ايـن اصـول عبارتنـد از   . شود نظام ارزشيابي با كيفيت باال بر اساس اصول بسيار محكمي ايجاد مي

ادهـا بـراي قضـاوت دربـاره     استفاده از دامنـه وسـيعي از منـابع د   ) 2ماهيت جامع ارزشيابي معلم، ) 1

هايي براي  فراهم ساختن برنامه) 4ديده،  هاي معتبر و كامالً آموزش نياز به ارزشياب) 3اثربخشي معلم، 

نفعان در طراحي و اجـراي   اهميت مشاركت ذي) 5در رابطه با فرآيند ارزشيابي، اي پرسنل  رشد حرفه

هـاي متفـاوت بـراي     اسـتفاده از رويـه   )7ضرورت حفـظ حقـوق فـردي معلمـان،     ) 6نظام ارزشيابي، 

اي يا ضعيف و  كار و معلمان باتجربه و معلمان حاشيه ارزشيابي از معلمان پيش از خدمت، معلمان تازه

  .نقش محوري كه كارشناسان بايد در فرآيند ارزشيابي داشته باشد) 8

هـا   تـوان از آن  ورت مـي ها را درك كنند در آن ص نفعان با اين اصول موافق باشند و آن وقتي كه ذي

. براي ايجاد استانداردهايي كه بتوانند عملكـرد معلمـان را ارزشـيابي و قضـاوت كننـد، اسـتفاده شـود       

استانداردهاي ارزشيابي بايد در منطقه تدوين شود و يـا از اسـتانداردهايي برگرفتـه شـود كـه توسـط       
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، دانيل )1998(ده توسط ايوانيكي استانداردهاي طراحي ش. كارشناسان ارزشيابي معلمان طراحي شوند

بـه نكـات اوليـه    ) 1999(اي تـدريس   و كميته ملي استانداردهاي حرفه) 2002(، ريباس )1996(سون 

اي از  عـالوه بـر ايـن نويسـندگان مجموعـه     . انـد  براي تعيين معيارهاي ارزشـيابي بـومي اشـاره كـرده    

اي مـورد اسـتفاده قـرار     هـاي منطقـه   كميتـه اند كه براي اطالع و آگاهي  استانداردهايي را طراحي كرده

اعتبـار بيشـتر   نفعان بر سيستم و  طراحي استانداردهاي بومي باعث افزايش بيشتر مالكيت ذي. گيرد مي

هـا   شوند كه فرآيند گردآوري داده استانداردها تبديل به موضوعاتي مي. شود استانداردهاي ارزشيابي مي

  .نندك براي ثبت عملكرد معلم را هدايت مي

هاي نهايي در ارتباط با كيفيت عملكرد معلم هستند، ولـي معلمـان    اگرچه مديران مسؤول قضاوت

ها داشته باشند كه به عنوان اساس قضـاوت در ارتبـاط بـا     اي در گردآوري داده توانند نقش گسترده مي

سـمي، كارپوشـه   هاي غيرر عالوه بر دادهاي حاصله از مشاهدات مدير و نظارت. شود ها استفاده مي آن

هـاي ويـديويي،    مواد آموزشي معلـم، فـيلم  : تواند شامل منابع اطالعاتي ارزشمندي باشد، مثل معلم مي

  .آموزان اي و يادگيري دانش آموزان، نظرات والدين، مستندات مربوط به رشد حرفه نظرات دانش

رزشيابي رسمي معلم در سال ا. شود ارزشيابي رسمي معلمان باتجربه هر سه سال يك بار انجام مي

اطالعـات  . و مدير با يكديگر همكاري نموده تا اطالعات مربوط به عملكرد معلـم را گـردآوري كننـد   

مـدير بـا   . دهـد  شود كه به سؤاالت ارزشيابي منطقه پاسـخ مـي   گردآوري شده سپس وارد كارپوشه مي

بـه هـر يـك از اسـتانداردها     هاي آن  استفاده از كارپوشه عملكرد معلم ارزيابي كرده و بر اساس پاسخ

» بخـش  غيررضـايت «و يـا  » نياز به بهبـود «، »بخش رضايت«بندي نهايي را براي معلم در سه سطح  رتبه

  1.دهد انجام مي
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