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 نظارت بالینی پیست؟

اگرقرار است تغییري در نظام آموزشی و تغییري در مدارس رخ دهدباید مهمترین عنصر نظام آموزشی یعنی معلم را به 

عنوان هدف اصلی قرار داد. معلم را زمانی که ازش یاد می کنیم یعنی دانش او یعنی حرفه ي معلمی یعنی سطح علمی 

رد هدف قرار داد. مدیران مدارس مهمترین وظیفه شان بستر سازي معلم را در رابطه با فرآیند یاددهی یادگیري باید مو

براي فرآیند یاددهی یادگیري می باشد و این بستر سازي فقط و فقط از طرق معلمان اتفاق می افتد. مدیران خیلی کم 

علمان در وقت را براي دانش آموزان و براي یادگیري محتواي درسی دانش آموزان قرار می دهند. مدیران از طریق م

 می گوییمفرآیند یاددهی یادگیري تاثیر گذار هست که ما به این کارکرد مدیر رهبري آموزشی یا رهبري نظارتی 

منظور از نظارت آموزشی رشد حرفه اي معلم می باشد. به معنی این هست که معلم را از آن سطحی که قرار دارد به 

ملکرد معلمان است.که این نیز به نوبه خود باعث یاددهی و یادگیري سطح باالتر ببریم بنابراین هدف باال بردن سطح ع

می شود پس هدف از نظارت آموزشی رشد حرفه اي معلم است و منطقش درك درستی از دنیاي پیچیده حاکم بر کالس 

 ان میدرس است و کمک به معلم براي آگاهی پیدا کردن نسبت به رفتارهاي آموزشی و پیامد هاي آن براي دانش آموز

 باشد.

 در این کتاب نظارت آموزشی را تحت عنوان بالندگی حرفه اي معلم معرفی شده است. 

 :منظور از بالندگی حرفه اي معلم

ینی تجربه هاي معلم ،یادگیري و فعالیت هاي آگاهانه چه بصورت جمعی و چه بصورت انفرادي  تمام تجارب طبیعی

تقیم ،براي تک تک معلمان ، گروه ها و مدرسه که به ارتقا کیفیت آموزشی ،برنامه ریزي شده، فواید مستقیم و غیر مس

در کالس درس تحت عنوان بالندگی حرفه اي ازش یاد می شود. با این تعریف تقریبا بین وضع موجود نظام هاي ضمن 

 خدمت وآنچه که در منابع علمی جدید وجود دارند تفاوت اساسی قائل شده ایم

 جدید رویکرد یا پارادایم 

 آموزش معلمان چیست؟

 رویکرد جدید رویکرد قدیم

 ایجاد فرصت براي یادگیري معلمان انتقال دانش به معلمان

 مسئول یادگیري خودشان هستند مسئول یادگیري معلم دیگران هستند

 آموزش هاي حین خدمت آموزش هاي ضمن خدمت
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 یادگیري مادام العمر و دائمی یادگیري مقطعی

 یادگیري مشارکتی فرديیادگیري 

 انواع رشد حرفه اي (گزینه هاي نظارتی)چیست؟

 در دسته بندي اول آموزش ها را به دودسته تقسیم می کنیم 

 *آموزش هاي ضمن خدمت 

 آموزش هاي حین خدمت آموزش هایی است که در مدرسه اتفاق می افتدوزش هاي حین خدمت آم* 

 تقسیم می شوند به دودستهش هاي حین خدمت در دسته بندي دوم آموز

ازجمله  نظارت بالینی ، مربیگري همتا ،نمایش تدریس ، تدریس مشترك ، کمک به  مشاهده مستقیم تدریس معلم.1

 معلمان با استفاده از ابزار و وسایل آموزشی می باشد

هی) ، گروه هاي رشد .رشد حرفه اي غیر مستقیم از جمله یاد گیري خود راهبري معلم ،تحقیق مشارکتی (اقدام پژو2

 حرفه اي مشارکت محور(شورا ها)می باشد.

 ور یا نظارت بالینی چیست؟محنظارت کالس درس 

فرآیند نظارت و راهنمایی معلم ، که درآن یک معلم و یک ناظر نقش دارند ، نظارت بالینی یا یا نظارت کالس درس 

. نظارت بالینی یه فرآیند آگاهانه دخالت کردن در شتابدنامیده می شود. که بطور مستقیم به هدایت و کمک معلم می 

 کار معلم است اما این دخالت دخالت مزاحمتی نیست به معنی کمک کردن بسترسازي کردن می باشد

هدف نظارت آموزشی بالینی اصالح فرآیند یاددهی و یادگیري از طریق همکاري حرفه اي ناظر آموزشی و معلم می 

 الح یادگیري دانش اموزان استباشد. و بعد از آن اص

 ویژگی نظارت آموزشی بالینی چیست؟

ما به دنبال حل مشکل خاصی از معلم .فرآیندي هدف مدار است 2.دخالت آگاهانه و برنامه ریزي شده است 1

ت مممکن کم کند و به س.تنشی سودمند است که بین معلم و ناظر اتفاق می افتد اما ناظر باید تنش را تا جاي 3هستیم

. کم کردن فاصله بین ناظر ومعلم (همکاري حرفه اي). تا جایی که ناظر می تواند باید نگاه رسمی و اداري 4 یاددهی ببرد

 بکاهد و فاصله بین خود و معلم را کم کند.

 چرخه نظارت بالینی:
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به حواشی که اطراف  این چرخه شامل چند فرآیند است که به آن خواهیم پرداخت قبل از آنکه به خود چرخه بپردازیم

و نکته دوم که خیلی مهم است و هسته مرکزي این هسته را  آن است و آن را احاطه کرده است بسترسازي می باشد

نشان می دهد و به نوعی هسته نظارت بالینی است ناظر باید با این چرخه به معلمان کمک کند که در فرآیند یاددهی و 

ند.بستر چرخه که همان ایجاد آمادگی است به چه معنی می باشد: ما هرکاري که یادگیري شان تفکر کنند و پژوهش کن

می خواهیم انجام دهیم باید شخص یاد گیرنده را آماده کنیم باید بستر هایی براي یادگیري آن شخص ایجاد کنیم پس 

 نیاز است که مقدماتی قبل از یادگیري ایجاد کنیم که همان آماده سازي بستر  می باشد

در یک دسته بندي کلی شامل جو روانی اجتماعی  شامل چه مواردي می باشد؟  می شودن آماده سازي یا بستر سازي ای

 . شود و آمادگی ساختاري

بحث اعتماد سازي ، برقراري ارتباط مثبت ،اطالع یافتن ناظر از نظام باور معلم ،ایجاد آمادگی  جو روانی اجتماعی  در بعد

 و آموزش به خود معلم و کسانی که با معلم ارتباط دارند(مسئولین مدرسه) را داریمدر فرهنگ و جو مدرسه 

 در بعد ساختاري ماباید زمینه بستر فیزیکی و قوانین و بستر حامیان را براي این کار فراهم کنیم.

 مراحل چرخه نظارت بالینی:

موزشی است تا فرآیند مشاهده از کالس معلم نشست قبل از مشاهده: صحبتی رو در رو بین معلم و ناظر آ اولین مرحله

قاعده این است که قبل از اینکه مستقیما وارد کالس درس شویم بتوانیم در یک جلسه  را هدف مدار و نظام مند کند.

نشست قبل از مشاهده فراهم کردن  هدفاهداف خومون را و هدف از نظارت و اطمینان بخشی به معلم را ایجاد کنیم. 

 در زمینه هاي مورد نظر است براي رفتن در کالس درس. ري و توافقمقدمات ضرو

کاهش اضطراب -2باید به معلم اطمینان دهیم که اطالعات محرمانه می ماند -1بایسته هاي نشست قبل از مشاهده : 

-4.نداشته باشداین نشست می تواند به ناظر کمک کند تا پیش فرضی در مورد رفتار ها یا افکار معلم در سر  -3معلم 

توافق در نقش ناظر  -5طرفین باید در مورد مدت زمان حضور ناظر در کالس و محل استقرار او را با یگدیگر توافق کنند.

توافق ناظر آموزشی و معلم درباره -7تعیین کنند که ناظر چه موضوعی را بازدید خواهد کرد -6و معلم در طول بازدید 

 نشست بعد از مشاهده

 ي نشست قبل از مشاهدهفعالیت ها

 *درك مشترك ناظر و معلم از فرآیند مشاهده

 *دلیل و هدف مشاهده را مشخص کنیم

 *تمرکز مشاهده (موضوع مورد مشاهده
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 *روش و نوع مشاهده( ابزار هاي مشاهده)

 ناظر و معلم*روشن سازي انتظارات 

 وارد شدن به کالس درس است اگر این چرخه را با نخستین مرحله اش خوب طی کنیم مرحله بعد زمان

 مشاهده کالس درس: چه چیزهایی در کالس درس باید مشاهده شود؟ دومین مرحله

من به عنوان ناظر باید وارد کالس درس بشوم و آن چیزي که در کالس درس اتفاق می افتد باید نظاره گر باشم من می 

ا در جلسه قبل از مشاهده مشخص م پیچیده اي است توانم تمام جنبه هاي کالس درس را مشاهده کنم اما کار سخت و

و معلم مشکالت خود را بیان کرده است پس دنبال رفتارهاي معلم در زمینه خاص کردیم که دنبال چه چیزي هستیم 

هستیم توصیه اکید می شود که ما اگر بخواهیم همه جنبه هاي تدریس را مشاهده کنیم از ابزار هاي صوتی و تصویري 

کنیم. یکی از بزرگترین آسیب هایی که براي معلم در این مرحله نظارتی قرار دارد یک ناظر بی تجربه اي است استفاده 

که تمایل داشته باشد در یک گوشه کالس درس بنشیند و در آخر قضاوت شخصی خودش را انجام دهد. *در نظارت 

 تیم و حتی می توانیم چیزي را نیز ثبت نکنیم بحثی به عنوان قضاوت جایی ندارد ما اینجا نظاره گر غیر مزاحم هس

تفاوت هاي قضاوت ،استنباط و مشاهده:* مشاهده توصیف آن چیزي که هست بدون هیچ دخل و تصرفی *برداشت 

 قضاوت ارزش گذاري کردن ادارك شماست شما از موضوعی *

ر است مشاهده کننده واقعه باشیم و قرار ما به عنوان ناظر بحثی به عنوان استنباط و برداشت هاي شخصی نداریم ما قرا

 آن موقعیت مورد نظر را تحلیل کنیم و بررسی کنیم دخل و تصرفیاست بدون هیچ 

 ؟چه چیزي باید مشاهده شود

 دو نوع رویکرد وجودارد

 )رویکرد جامع که شامل چهارچوب جامع تدریس و پرسش نامه هاي باز پاسخ و ویژه ي موقعیت1 

)رویکرد ویژه که شامل بررسی دانش آموزان (پاسخ ها،دانسته ها و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان) و موفقیت دانش 2

 منطقه اي و استانیآموزان در آزمون هاي 

ناظر آموزشی حق مداخله در کالس درس را ندارد براي مثال معلم اگر اشتباه کرد حق ندارد در طول زمان تدریس 

 ناظر باید ساکت وآرام بنشیند و داده هاي مورد نظرش را جمع آوري کند گوشزد کند

 چگونه باید داده ها را  جمع آوري کنیم؟
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ودارهاي نم-تعامل دانش آموزان با یکدیگر و تعامل معلم با دانش آموزان   -اتفاقات کالس   یادداشت برداري توصیفی از-

 مجموعه کارهاي دانش آموزان-ضبط ویدیویی یا صوتی    -مشارکت فعال دانش آموزان در یادگیري   

د به عنوان ناظر می توانییادمان باشد که موقعیت هر کالس خاص و ویژه است بنابراین ابزارهایی که پیشنهاد می شوند 

 و یا ابزار خاصی تولید کنیداز آنها کمک بگیرید 

تحلیل و تفسیر:تحلیل و تفسیر باید بکنیم و انتخاب نوع برخورد با معلم می باشد  ما باید اتفاقات کالس  سومین مرحله

لم را ر نوع برخورد با معدرس را مکتوب کنیم خالصه کنیم دسته بندي کنیمو تفسیر کنیم و در نهایت پس از تفسی

مشخص کنیم نوع برخورد با معلم وابسته است به میزان بلوغ حرفه اي و روانی معلم. و اینجا توسیه می کنیم که ناظر 

آموزشی نباید از معلمین بیرون مدرسه انتخاب شده باشد و ناظر آموزشی باید از بین معلمان مدرسه باشند که مراحل 

 را شودقبلی به نحوه احسنت اج

 انتخاب رویکرد چهارمین مرحله

 :است  بخش  10که شامل  شود استفادهباید   پیوستار رفتار نظارتیاز  نظارتی با معلم  براي انتخاب رویکرد

 تقویت –استاندارد سازي  –هدایت  –مذاکره  –حل مساله  –ارائه  –تفکر  –تشویق  –شفاف سازي –گوش دادن 

مسئولیتی معلم دارد و یک مسئولیت ناظر  در بخش اول پیوستار که گوش داد است مسئولیت هر طرف این پیوستار یک 

معلم به حداکثر می رسد و مسئولیت ناظر به حداقل و در منتهی الیه قسمت دیگر پیوستار یعنی تقویت مسئولیت معلم 

رویکردي که براي چگونگی  4رتی با به حداقل می رسد و مسئولیت ناظر به حداکثر ما ترکیبی بین پیوستار رفتار نظا

 برخورد با معلم را داریم باهم ترکیب می کنیم

را داریم که از یک رویکرد غیر دستوري شروع می شود و  رویکردهاي نظارتیدر کنار پیوستار رفتار نظارتی پیوستار 

که انتخاب هر  تم می شودبعد رویکرد همکاري و رویکرد اطالعات دستوري و در نهایت به رویکرد کنترل دستوري خ

 کدام از این موارد به نوع بلوغ بستگی دارد در هرکدام از این رویکرد ها در واقع میزان استقالل معلم مشخص می شود

یک رویکرد دمکراتیک می باشد و رویکردي است که پی برده اید معلم فردي است رویکرد بین فردي غیر دستوري:

ب براي طرح موضوع را دارد در بین معلمان ما معلمانی هستند که خودشان می توانند حرفه اي معلم بیشترین حق انتخا

 کمک حال دیگران باشند

 50درصد ناظر  50همکاري:که در واقع بخشی از کارها به عهده ناظر است و بخشی بر عهده معلم  رویکرد بین فردي

 درصد معلم.
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معلم نسبت به رویکرد قبلی حق انتخاب کمتري دارد بنابراین نقش ناظر پر  رویکرد بین فردي آگاهی دهنده دستوري:

 رنگ تر خواهد شد

 رویکرد کنترل دستورد: معلم هیچ حق انتخابی ندارد و تمام مراحل باید توسط ناظر طی شود 

 میزان حق معلم در رفتار هاي نظارتی

 حق انتخاب پیامد رویکرد

 معلم بیشترین حق انتخاب دارد طرح معلم غیر دستوري(خود راهبري)

 هم ناظر هم معلم حق انتخاب دارند طرح از سوي ناظر و معلم مبتنی بر همکاري

 معلم از حق کمی برخوردار است طرح پیشنهادي ناظر دستوري آگاهی دهنده

 معلم حق انتخاب ندارد طرح محول شده ناظر کنترل دستوري

می کنیم که معلم در سطح بلوغ باالیی باشد و معلم حرفه خودش را به نحوه زمانی از رویکرد غیر دستوري استفاده 

 احسن انجام دهد

به  و تا حدودي نیاز زمانی از رویکرد مبتی بر همکاري استفاده می کنیم که معلم از نظر سطوح بلوغ درحد متوسط است

 کمک دارد

لم سطح بلوغ نسبتا پایینی داردزمانی که معلم ممکن و زمانی از رویکرد آگاهی دهنده دستوري استفاده می کنیم که مع

 است که اطالعاتی ذر زمینه محتواي درسی داشته باشد ولی نمی تواند در کالس درس پیاده کند

و زمانی از رویکرد کنترل دستوري استفاده می کنیم که معلم از نظر بلوغ در سطح بسیار پایینی قرار دارد و اینجا ناظر 

 شود باید وارد عمل 

جلسه هماهنگی با معلم:در نشست بعد از مشاهده معلم و ناظر در مورد نمونه هایی که در داده ها یافته  پنجمین مرحله

اند و بر اساس میزان تاثیرشان بر یادگیري دانش آموزان با یکدیگر گفت گو می کنند.اگر ناظر در ذهن خودش رفتارهاي 

پس این نشست گفتگوي دوجانبه حرفه اي بر سر آنچه که در  دیب قرار بگیرد نظارتی را انتخاب کرد می تواند مورد تا

کالس درس اتفاق افتاد و آنچه که بعدا اتفاق خواهد افتاد. پس دو نفر باید بر سر این موضوع به توافق برسند  و نکته ي 

د. د قانع شود و مشکلش را بپذیردیگري که باید یادآوري شود قرار است که معلم یاد بگیرد. پس در این جلسه معلم بای

هدف از این نشست کمک به معلم است و بازخرد دادن به معلم درباره عملکرد او است و این جلسه تهدیدي براي معلم 

نباید باشد و ناظر نباید متکلم وحده باشد چراکه باید تعامل صورت بگیرد و ناظر شنونده خوبی نیز باشد. بنابراین 
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خاذ شود و برخورد با معلم شود در همین جا قرار دارد در پایان جلسه شما باید به عنوان ناظر بر تصمیمی که باید ات

 را انتخاب کنیم واگر رویکرد دستوري است فعالیت هاي معلم را باید مشخص کنیم.اساس سطح بلوغ معلم و رویکرد ها 

پیگري :در صورت دستوري بودن منابع مشخص و زمان نیز براي معلم مشخص شود و پیگیري شود  ششمین مرحله

 واینجا نقطه تنش زا می باشد.که به درایت و تدبیر ناظر بستگی دارد که تنش را به حداقل برساند و موفقیت حاصل شود

لی وجود داشته بررسی کنیم تا کار ادامه ارزیابی چرخه نظارت : پس باید به گذشته برگردیم واگر مشک هفتمین مرحله

 یابد براي یک چرخه جدید تا کار ادامه یابد.

 براي اینکه چرخه نظارت را مورد ارزیابی قرار دهیم و بیاندیشیم چند سوال باید از خود بپرسیم

 *چقدر با مهارت ، نشست ها را هدایت کرده ایم 

 ا شد؟*آیا طرح و برنامه خوبی براي نظارت آموزشی اجر

 آیا مراحل جمع آوري اطالعات منطقی است و با سواالت و یا نگرانی هایی که معلمان بیان کرده اند منطبق است؟*

 *آیا معلم مراحل نظارت آموزشی را با درکی بهتر از نقاط قوت کارش تمام می کند؟

 *آیا درك درستی از اینکه آیا این نقاط قوت قابل افزایش هستند یا خیر؟

 وان ناظر با شرکت در کالس معلم چه چیزي یاد گرفتم؟*به عن

 *در مورد رفتار نظارتی خود چه چیزي یاد گرفتم؟

 *چگونه می توانم این کار را در آینده بهتر انجام دهیم؟
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همه آنچه براى انجام دوره هاى ضمن خدمت الزم است را 
تنها از سایت و کانال ما دنبال کنید :

t.me/ltmsyarir

www.LTMSYAR.ir
( براى ورود به سایت و کانال تلگرام لینک هاى باال را بفشارید.)

https://t.me/Ltmsyarir
http://ltmsyar.ir

