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 همچنان کــه هر پیکر زنــده ای برای 
رشــد و پرورش خود به تغذیه نیاز دارد، 
پیکــرة روحمند تدریس نیــز به تغذیه 
مناسب خود نیازمند است. بدین منظور، 
متخصصان علوم تربیتی، شاخص هایی را 
برای کیفیت بخشی به شایستگی های آن 
معرفی کرده اند. این شــاخص ها در واقع 
از مؤلفه هــای نگرش، دانــش و مهارت 
اســتخراج شــده اند که با طراحی فرم 
نظارت و راهنمایی آموزشــی تیم علمی 
دبیرخانة کشوری توسعة شایستگی های 
حرفــه ای معلمان معرفــی و به منظور 
اســتفادة معلمان و مدیران مدرسه ها در 
کالس های تدریس مجازی یا حضوری، 
در آذرمــاه، 1399 به تمامی اســتان ها 
ارســال شــده اند. این فرم که در انتهای 
این مقاله آمده است، فرایند نظارت را با 
سه رویکرد مراقبتی به معلمان و مدیران 

مدرسه ها معرفی کرده است:

 رویکردخودمراقبتی1: نظارت و 
 »supervision« راهنمایی معادل کلمة
است که در اصل از ترکیب لغات التین 
»super« به معنای باالی سر و در باال 
و »vider« بــه معنای مواظب بودن، بر 
کســی نظارت کــردن، مراقبت کردن و 
دیدن و مشــاهده کردن درســت شده 
اســت. بــر این اســاس، اگــر معلم به 
صورت فــردی به مراقبــت از تدریس 
خود اقدام کند، و شــاخص های تغذیه 
را مطالعه کنــد و مراقبت از تدریس را 
به تنهایی انجــام دهد و فرایند تدریس 
)مجازی یا حضوری( خود را بر اســاس 
این سنجه های در دسترس محک بزند 
و ســپس در روش های پیشــین خود 
تغییراتــی ایجاد کند و اگــر این اقدام 
در نهایــت موجب دگرگونــی عادت ها 
و روش هــای قبلی در اجــرای تدریس 
حرفه ای  شایســتگی های  توسعة  شود، 
رخ می دهــد و در واقع معلم از رویکرد 
نوع اول نظارت، یعنــی رویکرد »خود 
اســتفاده  »خودراهبری«  یا  مراقبتی« 

کرده است.
در این روش ممکن است برای حصول 
نتایج بهتر، معلم بارها تدریس ضبط شدة 
خود را ضمن مطابقت دادن با شاخص های 

تعیین شده، بارها مشاهده کند.

 رویکردمراقبتیبامشــارکت
همتا یانظــارتهمتا2: اگر مطالعه و 
بررسی مؤلفه های شاخص های مراقبتی 
در بین گروهی از معلمان که مادة درسی 
واحــدی را تدریس می کنند، به صورت 
مشارکتی و به منظور مشاهدة تدریس 
یکدیگــر و هم افزایــی و بهره مندی از 
انواع روش های یاددهی، با هدف ارتقای 
کارآمدی تدریس انجام گیرد، از رویکرد 
دوم یعنی »مراقبت همتا« استفاده شده 
است که خود به دو زیرنوع )الف( و )ب( 

تقسیم می شود:
الــف( مشــاهدة معلــم از تدریس   

)مجازی یا حضوری( معلم؛
 ب( مشاهدة معلم از تدریس راهنمای 

آموزشی یا سرگروه درسی.
در تدوین و طراحی شیوه نامة نظارت 
و راهنمایی آموزشــی ســال تحصیلی 
1400ـ1399، این دو زیرنوع مراقبتی، 
بــا عنوان کلی »نظــارت همتا« تعیین 

شده است.

کلینیکی3  مراقبــت رویکرد  
یانظــارتبالینی: اگــر مراقبت از 
بهداشــت تدریس از یک منبع بیرونی 
)متخصصــان، راهنمایــان آموزشــی، 
یعنی ســرگروه های درســی و ارزیابان 
حرفه ای و مدیران مدرسه ها( در ضمن 
مشــاهدة تدریس معلــم و مصاحبه با 
او و بــا توجه به اصول و شــاخص های 
متناسب با شرایط کالس، دانش آموزان 
و محیط یادگیری بررسی و انجام شود، 
در این صورت رویکــرد مراقبتی از نوع 
»کلینیکی« یا »بالینی« خواهد بود که 
در حوزة توسعة حرفه ای معلمان، عنوان 

»نظارت بالینی« یافته است.
 واژة »بالینــی4« را اولیــن بار رابرت 
گلدهامر در سال 1960 از دایرة واژگان 
حــوزة پزشــکی وام گرفــت. در ابتدا، 
افزوده شدن این عبارت به واژة نظارت، 
نامتجانــس به نظر می رســید، اما پس 
از ســال ها آمیختگی در بســتری نو و 
پیوندی که بر اثر شبیه سازی ویژگی های 
مراقبت بالینی از سالمت پیکرة انسان و 
فرایند تدریس بــه وجود آمد، از غربت 
هم نشینی واژگان کاســت و به تدریج، 
این ترکیب از واژگان دو حوزة پزشکی 

و پداگوژی بر محور مشــابهت، جایگاه 
خود را در حوزة آموزش یافت.

 »در »نظارت بالینــی« یا به عبارتی 
»نظارت کالس درس محــور« به جای 
رویکرد سلسله مراتبی، به منظور افزایش 
میزان یادگیری دانش آموزان، رویکردی 
مبتنی بر همکاری یا مشــارکتی برای 
نظارت آموزشــی اتخاذ می شود. بر این 
اســاس، »ناظر« به مثابة یک همکار در 
نظر گرفته می شود که وظیفه اش ایجاد 
و نهادینه کــردن ارتباط مثبت و اعتماد 
با معلمان اســت. در چارچوب  متقابل 
چنین رابطــه ای، »ناظر« خدمات خود 
را با هدف بهبود هرچه بیشــتر عملکرد 
معلم و ارتقای سطح یادگیری دانش آموز 

ارائه می دهد )عبدالهی، 1395(.

شکل گیری جلسات مشاوره
 اگردر هر نظام آموزشی، ارتقا و بهبود 
فراینــد تدریس را مــالک یک نظارت 
بالینی مؤثر بدانیم، بر این اســاس، هر 
نوع نظارت بالینی که بــه این بهبود و 
ارتقا منتهی نشده باشد، در واقع یا ابزار 
و سنجه های نظارت درست را نداشته یا 
فرایند آن به شکل درستی انجام نشده 

است.
آموزش و نظارت دو مقولة جداناشدنی 
هستند. نظارت فرایندی خارج از حوزة 
آموزش نیســت تا بودن یــا نبودن آن 
بررسی شــود، بلکه سخن بر سر چگونه 
بودن آن اســت. تغییر در شــیوه های 
آموزش در دنیا، ضرورت تغییر در شیوة 
نظارت و راهنمایی آموزشی را نیز ایجاب 
می کند. اما این تغییر صرفًا به ســاختار 
ایــن فرایند معطوف نیســت. محتوای 
فرایند در صدر ضــرورت بازنگری قرار 
دارد. نظارت برای دســتیابی به اهداف 
اساســی در خدمــت آموزش اســت. 
نخستین هدف نظارت بالینی، اصالح و 
بهبود فرایند تدریس و هدف پسین آن، 
ارتقای وضعیــت تحصیلی دانش آموزان 

است.
 تاکنــون صاحب نظران اهداف زیادي 
را بــراي نظارت و راهنمایي آموزشــی 
بر شــمرده اند. از میــان آن ها مي توان 
به خودشناســي، درك عمیق خویشتن 
و ســازگاري واقع بینانه بــا محیط هاي 
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كیمبلوایلز  اشــاره کرد.  آموزشــي 
هدف اصلي از نظــارت را اصالح برنامة 
درســي، اصالح روش تدریس، آموزش 
ضمن خدمت، و تشــویق به استفاده از 
هوي  می دانست.  ابزار كمك آموزشــي 
و فورســایت معتقد بودنــد »نظارت 
مجموعــه فعالیت هایي اســت كه براي 
اصــالح فراینــد تدریــس و یادگیري 
طراحي شــده اســت، نه براي قضاوت 
درمورد شایســتگي معلمــان یا كنترل 
آنان.« یا »به نظر ماركز استوپز و كینگ 
اســتوپز، نظارت متمركز بــر تدریس، 
نظارت بر عملكردی اســت كه به قصد 
بهبــود تدریس و برنامة درســي انجام 
مي گیــرد. انجام ارزیابــی مؤثر تدریس 
و افزایش مشــاركت جامع در رشــد و 
توســعة برنامه هاي مدرسه و همچنین 
اصالح شــرایط محیــط یادگیري براي 
دانش آموزان، از جمله فایده های نظارت 
)نیکنامی  بالینی هســتند  مراقبــت  و 

.»)1393
 اما برخی از دالیلی که موجب شدند 
نظــارت بالینــی درطول ســال ها اجرا 
اثربخشــی خود را نداشته باشد، به قرار 

زیرند:
الف( اجرای نادرست فرایند نظارت؛

ب( اتخاذ رویکرد واحد در نوع نظارت؛
پ( نبودن تصوری درست و شفاف از 

فرایند نظارت در ذهن معلمان؛
ت( برقرارنشــدن ارتباط بین نظارت 
و راهنمایی آموزشــی مطلوب و بهبود 
فراینــد تدریس و پیشــرفت تحصیلی 

دانش آموزان؛
ث( نبود اعتماد متقابــل بین ناظر و 

معلم؛
ح( نبــود مقبولیــت علمــی ناظــر 

)حسن زاده، 1396(.
 اگر نظارت بالینی را با شبیه ســازی 
فرایند مراقبــت از پیکــرة تدریس به 
کار ببریم، مســلم است باید اصول این 
مراقبت را نیز در تمامی ابعاد آن رعایت 
کنیم. در ایــن صورت، کمک گرفتن از 
نظارت بالینی به مثابة مراجعه به همان 
مشــاور یا روان شناســی اســت که در 
آغاز بدان پرداختیــم. زمانی که نتیجة 
نظــارت بالینی، بهبود عملکرد باشــد، 
مشاهدة ارتقای عملکرد معلمان، میزان 

اســتقبال از نظارت را، به خصوص برای 
معلمان، افزایش خواهد داد. مشــاهدة 
ارتقای عملکرد معلمان و بهبود وضعیت 
تحصیلــی دانش آموزان یک مدرســه، 
خــود، قــوه ای ترغیبی بــرای مدیران 

مدرسه در استقبال از نظارت است.
از آنجا کــه برای هــر تصمیم گیری 
است،  نیاز  برنامه ریزی درســت  مهمی 
نیازمند  نیــز  بالینی  مراقبــت  رویکرد 
برنامه ریــزی و رعایت پیــش نیازهایی 
اســت که راهنما یا ســرگروه آموزشی 
پیش از حضور در کالس درس )مجازی 
یا حضوری( ملزم به رعایت آن هاســت. 
مهم ترین شرط در انجام نظارت بالینی، 
ضرورت توسعة شایستگی های حرفه ای 
ناظران در حــوزة دانش های موضوعی، 
موضوعــی تربیتی، عمومــی تربیتی و 
فناورانه تربیتی محتواســت. این مهم با 
مطالعة مقاالت روز و گذراندن دوره های 
انجام پژوهش، قابل  مفید آموزشــی و 
دســتیابی خواهد بــود. در این صورت 
است که ناظران )مدیر مدرسه و سرگروه 
آموزشی( تخصص و شرایط الزم را برای 
انجام نظارت بالینی حاصل خواهند کرد 

و ارزیاب حرفه ای خواهند شد.
 »نظارت بالینی« از طریق مشــاهده5 

سه مرحله دارد:
1 پیش از مشاهدة تدریس

2 مشاهدة تدریس
3 پس از مشاهدة تدریس

 مرحلــة پیش از مشــاهده به منظور 
ایجاد آمادگی و ارتباط دوســویة مؤثر 
بیــن راهنما یا ســرگروه و معلم، برای 
بسترســازی فراگردی کارآمد، سودمند 
و اثربخش اســت. در این مرحله است 
که فلسفه، چیستی و چرایی مراقبت و 
نظارت آموزشــی بین معلم و راهنمای 
آموزشی به طور کامل تبیین می شود و 
در انتخاب گویه های مورد بررسی توافق 

انجام می گیرد.
 نتیجه اینکه سخن آغازین این مقاله 
و مقدمه ای در خصوص ضرورت رجوع 
به روان شناس، به منظور بهبود عملکرد 
برای  دســت مایه ای  می تواند  انسان ها، 
به  تدریس  فراینــد  شبیه ســازی  علل 
پیکــره ای دارای روح و جان باشــد که 
مراقبت و حفظ بهداشت آن با ضرورت 

رجوع به مشاوران و راهنمایان آموزشی 
متخصص، مقایســه و تبیین شود. آنچه 
باور بــه آن در بین معلمان ایجاد تغییر 
خواهد کرد این است که: کمک گرفتن 
از مشــاوران و متخصصان حوزة توسعة 
شایستگی های حرفه ای معلمان، نه تنها 
نشــان دهندة ضعف معلــم در تدریس 
نیست، بلکه نشان از دیدگاه خردمندانه 
برای گزینــش بهترین رویکرد اقتضایی 
نادیده گرفتن،  با  حقایق،  است.  تدریس 
از هستی ساقط نمی شوند. مخفی کردن 
یــا نادیده گرفتن مســئله ای در کالس 
درس کــه در روند مطلــوب فرایند آن 
ایجاد اختالل کرده اســت، نه تنها نشانة 
توانمندی و هنر معلمی نیســت، بلکه 
ضعــف و خطایی شــناختی و انحراف 
از منطــق اســت. برای هر مشــکلی و 
مسئله ای راه حل مناســبی وجود دارد 
که با بررســی، مطالعه، مشورت و طرح 
آن نزد متخصصــان، می توان به راحتی 
آن را برطرف کــرد. در این میان، آنچه 
در ایــن فرایند اهمیت بســیاری دارد، 
فهم و تشخیص مســئله است. درحوزة 
تعلیم وتربیــت، دو فراینــد آمــوزش و 
نظارت )مراقبــت از آموزش( دو مقولة 
مکملی هســتند که یکی بدون حضور 
دیگری اهداف مــورد نظر این حوزه را 
از ضرورت های  محقق نمی کند. یکــی 
دگرگونــی عادت ها و رســیدن به فهم 
عمیق، تغییر در نگرش معلمان نســبت 

به فرایند نظارت است.
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