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مقدمه
ناظر در مدرسه می تواند در سه حیطه توسعه آموزشی ،تدوین برنامه درسی و توسعه معلمان نقشهایی مانند هماهنگکننده،
مشاور ،رهبر گروه و ارزشیاب را ایفا کند که به میزان تسلط وی بر دانش و مهارتهای مشاوره ،نظریههای برنامه درسی،
فناوری آموزشی ،فلسفه آموزش و پرورش ،مدیریت و نظریههای یادگیری و شخصیت بستگی دارد (اولیوا و پاوالس.)2002 ،2
اعتمادسازی ،کشف نظام باورهای معلمان ،تشویق به تفکر و پژوهش در تدریس ،گردآوری اطالعات نظامدار ،تفسیر دادهها،
برگزاری کنفرانس و ایجاد جو کارگروهی ازجمله مهارتهای اساسی برای نظارت کالس درس–محور هستند (نوالن و هوور،3
2002؛ ترجمه عبدالهی .(8322 ،اگر ناظر فاقد دانش کافی نظارتی باشد و نیازهای آموزشی معلم را برآورده نکند یک رابطه
کاری بیفایده شکل میگیرد .در نتیجه ،معلم ممکن است تالش کافی برای آموزش به عمل نیاورد و به دنبال آن تمایل،
توانایی و سطح یادگیری دانش آموزان تحت تأثیر قرارگیرد و نهایتاً کل تجربه تدریس غیر اثربخش گردد (بیچ و رینهارتز،2
 .)2000به نظر مارشال )2002( 5درک شرایط ایدئال موقعیتهای یاددهی -یادگیری و مقایسه آن با واقعیات روزمره کالس
درس شیوه مفیدی برای تحلیل ناکامیها در نظارت قراردادی بین ناظر و معلم است.
الگوهای نظارت کالس درس
6

الگو های مختلفی از نظارت آموزشی در پیشینه تحقیقاتی ذکرشده است .فرایندهای نظارت کالس درس ریشه در آثارگلدهامر
( )8262و کوگان )8273( 7دارد .اگرچه الگوهای اصلی نظارت آنها طی  20سال گذشته به شیوههای مختلف تکاملیافته اما
فلسفه اصلی و چرخه بالینی آن برای تمامی ناظرانی که امروز از کالسهای درس دیدن میکنند همچنان بهصورت مسألهای
ضروری باقیمانده است .آنها بهمنظور افزایش میزان یادگیری دانش آموزان بهجای اتخاذ رویکردی سلسله مراتبی ،شیوهای
همکارانه را برای نظارت برگزیدند .مقاله حاضر پنج الگوی نظارتی مشاهدهای را معرفی مینماید که همزمان بر توسعه ناظر و
معلم تأکید دارد:
 .8نظارت بالینی :8این اصطالح را گلدهامر ( )8262از حرفه پزشکی به عاریت گرفت که برای دههها برای فرایندی بکار
میرفت که دانش تخصصی و مهارتهای کارورزان را توصیف میکرد .در این الگوی از نظارت آموزشی ناظر با معلم در یک
رابطه نزدیک و همکارانه درگیر است .نظارت آموزشی بالینی با بازخورد اطالعاتی معلم از یک همکار خبره خودکه عملکرد او را
مشاهده کرده و همانند یک آیینه عمل می کند سروکار دارد و هدف آن تواناسازی معلم برای آزمون انتقادی و تغییر احتمالی
عملکرد حرفهای خویش است .گلدهامر ،اندرسون 2و کراجسکی )8223( 80پنج مرحله را در نظارت بالینی شناسایی کردهاند:
 )8برنامهریزی کنفرانس )2 ،مشاهده کالس درس /جمعآوری دادهها )3 ،تحلیل /راهبرد )2کنفرانس پس مشاهده و  )5تحلیل
پس کنفرانس .رویه های وجود دارد که در خالل این پنج مرحله اصلی میتواند دنبال شود تا ناظر را یاری بخشد .برنامهریزی
 .8دانشیار مدیریت آموزشی دانشگاه کردستان
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کنفرانس برای آگاهی ناظر از اهداف درس طراحیشده است .معلم طرح درس دقیقی برای ناظر آماده میکند تا ناظر آن را نقد
و پیشنهادهایی فراهم کند .در خالل مرحله مشاهده کالس/جمعآوری دادهها ،ناظر فرایند تدریس درس مشخصشده در طرح
درس معلم را مشاهده میکند .ناظر باید از یک ابزار برای جمعآوری دادههای مربوط به مشاهده تدریس معلم بهره گیرد .این
رویه اطالعات نوشتاری را برای معلم در کنفرانس پس از مشاهده را فراهم میکند .مرحله تحلیل /راهبرد هسته نظارت بالینی
است .ناظر موارد مشاهدهشده را مفهومسازی کرده و آن را به دادههای قابلفهم برای معلم تبدیل میکند .در این صورت معلم
از چگونگی درک ناظر از تدریس خود یک ارزیابی در دست دارد .کنفرانس پس از مشاهده کالس اجازه میدهد تا ناظر درباره
درس مشاهده شده به گفت و گو با معلم بپردازد .عالوه بر این ،ناظر و معلم برای تعیین اهدافی که در جلسه مشاهده بعدی
برآورده شود با هم کار کنند .تجزیه و تحلیل پس از کنفرانس برای بهبود کنفرانس نظارتی بعدی بازخوردهایی را برای ناظر
فراهم میکند.
 .2نظارت مفهومی :0این رویکرد بر درک ناظر از نفوذ و نقش خود بر فرآیند آموزش تأکید دارد و با ایده پشتیبانی میشود
که افراد با مجموعه مشترکی از اخالق در ساختار معینی برای انجام اهدافی خاص همکاری میکنند .اجزای ساختار مدرسه
(محیط و کارکنان) بر عملکرد معلم تأثیر دارند .روش مفهومی نیز بر گامهای فرایند نظارت بالینی و همکاری ناظر و معلم
استوار است .بهعالوه ،ناظر عوامل دیگری که آموزش را تحت تأثیر قرار دهد در نظر میگیرد .ادمیررو نیکوالس)8222(2
معتقدندکه عوامل سازمانی (حجم کار ،جو کالس ،پشتیبانی همکاران و تعارض نقش) و عوامل شخصی (سن ،دروس و تجربه)
می تواند بر کیفیت عملکرد تأثیر بگذارند .ناظر باید چگونگی تأثیر این عوامل بر اثربخشی تدریس و نحوه کنترل آنها را درک
کند .ناظر و معلم با توجه به عوامل بیان شده معیارهای خاصی را تعیین میکنند و بهبود عملکرد در هر دیدار بررسی میشود.
از این روش بهمنظور توسعه اعتماد استفاده میشود.
 .3نظارت توسعهای :9گلیکمن ،گوردن و روزگوردن )2008( 2این نوع نظارت را بهعنوان "سازگاری رویکرد نظارت با سطح
توسعه ،تخصص و تعهد معلم" تعریف میکنند (ص  .)827ناظر میتواند سه نوع کمک ارائه دهد )8 :دستوری  )2همکارانه و
 ) 3غیردستوری :معلمانی که دارای سطح پایینی از تفکر مفهومی ،تخصص و تعهد به آموزش خود باشند با شیوه مستقیم
همساز خواهند شد .معلمان در مراحل اولیه توسعه اغلب با مشکل تصمیمگیری و تعریف مشکالت روبرو هستند و چند شیوه
پاسخ به مشکالت را فرامی گیرند .در شیوه دستوری ،ناظر مسئول نوشتن اهداف معلم است .معلمان دارای سطح متوسط تفکر
انتزاعی ،تخصص و تعهد به بهترین وجه با شیوه همکارانه سازگارخواهند شد .با استفاده از این نوع کمک ،اهداف و چگونگی
دستیابی به آن و زمان موفقیت تعیین میشود .معلمانی که انتزاعی فکر میکنند و مهارت و تعهد باالیی به آموزش نشان
میدهند به بهترین وجه با روش غیردستوری سازش می یابند .کمک غیردستوری به معلم اجازه میدهد تا بر اهداف و زمان
دستیابی به آن کنترل داشته باشد .اما ناظر با رفتارهایی همچون گوش دادن و تشویق در فرایند نظارت نقشی انفعالی دارد.
 .2نظارت زمینهای :0در این روش سبک نظارتی با سطح پیشرفت و آمادگی معلم برای انجام یک کار ویژه آموزشی هماهنگ
میشود و نیازمند توانایی ناظر برای ارائه سبکهای مختلف نظارتی جهت تطابق با سطح رشد آموزشی معلم است .سطح
آمادگی تابعی از اعتماد به نفس و شایستگی معلم است .صالحیت میزان دانش ،مهارت و توانایی معلم برای انجام یک کار
خاص است در حالی که اعتماد به نفس به درجهای از اعتماد ،تمایل ،انگیزه و عالقه برای اشتغال در کار است (رالف)8222 ،6
است .اگر این رویکرد بهعنوان یک نمودار با دو محور تصور شود چهار ربع 7برای ناظر در تعیین سطح آمادگی و اعتماد به نفس
معلم فراهم میشود :ربع اول :با عنوان اعتماد به نفس باال و شایستگی کم نامگذاری میشود .معلم برای آموزش پر انرژی است،
اما به طور کامل بر مواد آموزشی تسلط ندارد .ناظر پشتیبانی کم و وظایف متعدد برای معلم تعیین میکند .حمایت به مقدار
تشویق /انگیزه ارائه شده به معلم گفته می شود .وظیفه نیز به عنوان میزان راهنمایی ارائه شده در حیطه موضوع درسی تعریف
1.Conceptual
2. Edmeirer & Nicklaus
3. Developmental
4. Gilickman, Gordon & Ross-Gordon
5. Contextual
6. Ralph
7 Quadrant

.

2

محور  :6اجرای برنامه درسی  /الگوهای نظارت آموزشی

میشود .ربع دوم :با اعتماد به نفس کم و شایستگی کم مشخص میشود .معلم در مورد آموزش پرانرژی نیست ونیز در یک
موضوع خاص مهارت ندارد .ناظر هم پشتیبانی زیاد و هم وظیفه زیاد را فراهم میکند .ربع سوم :معلم اعتماد به نفس کم و
شایستگی باالیی دارد .در این ربع ،معلم در توانایی تدریس خود اعتماد به نفس ندارد اما در مورد موضوع تدریس آگاه است.
ناظر حمایت باال و وظیفه کم به معلم ارائه می کند .ربع چهارم :اعتماد به نفس باال و مهارت باال .معلم به آموزش عالقهمند و در
حوزه موضوع درسی مسلط است و ناظر صرفاً به معلم بازخوردهایی ارایه میدهد.
 .5نظارت تمایزی :0این روش فوقالعاده معلم محور است و به ناظر فرصت میدهد که برای معلم بیش از یک مربی ایفای
نقش کند وبر تالش های مورد نیاز تمرکز نماید .چهار گزینه متفاوت برای نظارت تمایزی معرفی شده است .معلم یکی از
گزینهها را بر میگزیند و با ناظر در آن حیطه تمرکز میکنند:
الف -توسعه فشرده ،فرایندی است که نیاز به مشاهدات فراوان ناظر دارد و به جای روشهای تدریس بر بروندادهای یادگیری
تمرکز میکند .توسعه فشرده باید با عده کمی از معلمان که مشکالتی را در روند تدریسشان تجربه کردهاند به کار رود .توسعه
فشرده هشت مؤلفه دارد که دربرگیرنده پنج چرخه و مشاهدات متعدد است.
ب -توسعه حرفه ای همکارانه ،یک فرایند توافق و احترام متقابل است که در آن گروهی از معلمان جهت تسهیل رشد حرفهای
خود همکاری می کنند .مدرسان تدریس همدیگر را مشاهده کرده و به یکدیگر بازخورد میدهند .این نوع از نظارت زمان
کمتری را از ناظر میگیرد به این دلیل که معلمان فرایند نظارت را انجام میدهند و ناظر تنها بهعنوان یک منبع عمل میکند.
اجرای توسعه حرفهای مشارکتی برای مدرسان باسابقه که به دنبال همکاری و تجربه مربیگری هستند سودمندتر است.
ج) نظارت خود رهبری به مدرس فرصت میدهد که بهطور مستقل بر رشد حرفهای کار کند و ناظر نیز نقش نظارتی را با
آرامش بیشتری انجام دهد .در این حالت ،معلم برنامههای فردی خود را برای رشد حرفهای تهیه و اجرا مینماید و ازنظر
بهعنوان یک منبع بهره میگیرد .این روش برای معلمانی مفید است که ترجیح میدهند تنها کار کنند ،اما هنوز در جستجوی
کمک ناظر بهعنوان یک مربی هستند .معلم با بهره گیری از نوار ویدئویی ،پرسشنامه یا کارپوشه به ارزیابی روش آموزش خود
میپردازد .ناظر نیازی به ارزیابی کالس ندارد ،اما از طریق جلسات فردی میتواند بازخوردهای الزم را برای بهبود آموزش در
صورت نیاز معلم ارائه کند.
د) نظارت اداری نیز به عنوان فرایندی که در آن ناظر کالس درس معلم را با نظارتهای سرزده و کوتاه کنترل میکند تعریف
می شود .از این گزینه برای نظارت بر فعالیت در کالس درس استفاده میشود و موجب میگردد ناظر از هرگونه مشکالت
احتمالی معلم آگاه شود (گالتهورن.)8227،2
قورچیان و خدیوی ( ) 8325الگوی نظارت حمایتی را برای نظام آموزشی ایران پیشنهاد کرده اند که دارای شش مؤلفه:
ارزشیابی پایانی ،مشاهده ،توسعه حرفهای ،تعیین اهداف ،طرح درس و تعهد حرفهای است .این پژوهشگران بر این باورند که
مدل پیشنهادی آنان در مقایسه با سایر مدلها از انسجام و اثربخشی بیشتری برخوردار است.
بحث و نتیجهگیری
الگوهای نظارتی مشاهدهای مورد بحث را میتوان تحت عنوان مدل تصعیدی نظارت آموزشی (قورچیان و خدیوی )8325،در
سه سطح توسعه (ساختاریافته ،تاحدی ساختاریافته و بدون ساختار) تقسیمبندی نمود (فریتز و میلر .)2003 ،3ناظر میتواند
با استفاده از نمودار شماره یک تصمیم بگیرد که کدام رویکرد برای یک وضعیت خاص آموزش مناسب خواهد بود .این سطوح
توسعه با استفاده از چارچوب نظری رهبری موقعیتی (هرسی ،بالنچارد و جانسون )2008 ،2تنظیم شدهاند .رهبری موقعیتی
سبکهای رهبری مختلفی را بر اساس میزان آمادگی پیروان و وضعیتهای مختلف ارائه میکند .منظور از آمادگی عبارت است
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"میزان توانایی و تمایل فرد برای انجام یک وظیفه مشخص"(ص  .)875به همین منوال ،ناظر نیز به استفاده از انواع مدلهای
نظارتی با توجه به شرایط خاص تدریس و سطح آمادگی معلم تشویق میشود.

تمایزی
زمینهای
توسعهای

بالینی
مفهومی

سطح ساختارنیافته

سطح تا حدی
ساختاریافته
خطر

پاداش

سطح ساختاریافته

نمودار  .8گزینههای نظارتی برای ناظر آموزشی
در نمودار فوق منظور از خطر "قرارگرفتن در معرض درماندگی" است (میش 8222 ،8ص  .)632خطرات احتمالی برای ناظر
که در نتیجه بکارگیری شیوههای نامتناسب نظارتی حاصل میشود میتواند شامل انتقاد همکاران ،از دست دادن هویت شغلی،
حساب پس دهی برای عملکرد تدریس ،عدم ارضای معلمان از مسؤلیت هایشان باشد .پاداش نیز به عنوان "دادن چیزی برای
جبران خدمت یا فضیلت" تعریفشده است (میش 8222 ،ص  .)622اگر ناظر الگوهای نظارتی معلم محور را بکارگیرد
پاداشهای احتمالی متعددی میتواند به دست آید که فرصتهای تأمل برای معلم جهت ارزیابی رشد و پیشرفت خود در طول
زمان ،انعطافپذیری برای ناظر ،فرصتهای همکاری بین ناظر و معلم و رضایت شغلی از آن جملهاند .نموداری که از سمت
چپ با سطح ساختاریافته شروع میشود که دو الگوی نظارت بالینی و مفهومی را در برمیگیرد .جاگیری این دو الگو در سطح
ساختاریافته به دلیل فرایند گام به گام اجرا و کاربردشان برای آشناسازی معلمان با عملکردهای اولیه نظارت است .این سطح
ماهیتی اداری و ساختمند دارد و آزادی کمی به معلم میدهد و برای فعالیت ناظر با معلمان تازهکار مناسب است.
به محض اینکه ناظر و معلم بخواهند به سمت سطوح کمتر ساختاریافتهتر حرکت نمایند باید از بلوغ ،اعتماد به نفس و توسعه
دانش فعالیتهای آموزشی برخوردار شوند .سطح نظارتی تا حدی ساختار یافته ،الگوهای توسعهای و مفهومی را معرفی میکند
که برای ناظر و معلم منعطف هستند .این الگوها امکان استفاده از تجارب قبلی و فرایند خوداکتشافی و بازخورد انعکاسی از
عملکرد معلم و ناظر را فراهم میکند .این سطح برای موقعیتی مناسب است که معلمان حداقل دارای سه سال تجربه تدریس
باشند .الگوهای این سطح دارای پاداش و رضایت بیشتری نسبت به سطح ساختاریافته برای ناظر و معلم هستند.
سطح ساختار نیافته قوی ترین سطح در نمودار است و برای ناظر و معلم بسیار پاداش دهنده است .از آنجا که این سطح
دربرگیرنده الگ وی تمایزی از نظارت است بر انتخاب نوع نظارت توسط معلم مبتنی است .ناظر باید مطمئن باشد که معلم را
بهصورت صحیح راهنمایی میکند .این سطح ،فرایند نظارت را به سمتی سوق میدهد که معلم محور باشد و ناظر نقشی
منعطف را ایفا نماید .مفروضات زیربنایی این سطح تجربه و دانش نظارتی خوب ناظر و برخورداری معلم از آمادگی و سطح
باالیی از تجربه رهبری و توسعه حرفهای در تدریس است.
استفاده از نمودار فوق در عمل بسیار ساده است .نخست ناظر و معلم باید در زمینه اولویتهای تجربه تدریس معلم به
توافق برسند .سپس درباره روشهای تدریس و نظریههای پداگوژی بحث نمایند .این عوامل در تعیین سبک تدریس و سطح
آمادگی معلم برای پذیرش چالش های احتمالی کمک خواهد کرد .ناظر نیز باید سطح آمادگی خود را برای کمک به معلم
ارزیابی نموده ،به پذیرش خطر در فرایند نظارت تمایل داشته و دستیابی به پاداشهای احتمالی را درک کند.
1. Mish
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 راهبردهای، برنامهریزی درسی، مسؤلیتهای ناظر آموزشی در حوزه روابط انسانی،بر اساس حیطه مورد توافق معلم و ناظر
 نظارت آموزشی فعالیتی خدمت. بودجه ریزی و ارزشیابی متنوع و چندگانه خواهد بود، توسعه و جهتگیری کارکنان،آموزشی
 ناظری که بهعنوان رهبر گروه در، برای مثال.مدار است که به شکلی پویا میتوان معلمان را در حیطههای مختلفی کمک کرد
تدوین برنامه درسی ریاضیات کار می کند ممکن است با یاری به معلمان در کشف فنون جدید ارائه مفاهیم هندسی در حیطه
توسعه آموزشی نیز فعالیت نماید و همچنین با اجرای سمیناری ویژه برای آشنایی با تکنیکهای جدید معلمی در توسعه
.حرفهای معلمان نیز درگیر شود
رویکردهای نظارتی غیر مشاهدهای دیگری نیز وجود دارند که بهعنوان راهبردهای متمایز مدیریت مدرسه محوری و
 از این نوع راهبردها.بهمنظور ارتقای رشد حرفهای معلمان و بهبود تدریس و تقویت یادگیری دانشآموزان برنامهریزی شدهاند
؛ ترجمه2002 ،2 (نوالن و هوور3 و گروهای رشد حرفهای مشارکت محور2 اقدام پژوهی،8میتوان به رشد خودراهبردی معلمان
.) اشاره کرد8322،عبدالهی
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