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 هدف اصلی از تدوین مطالب

آشدد اصدددخواصندلا دد  ااص دداصمطالدد صتدد ن اصل دداصهدد اصلیددز صل ص
مجمدعدداصلاصل صولاددمصنصم خرددوصو صمددد وصااددا یصنص له مددا  صصصص

پان پد  دوصصلاتاا صم ص نوصداص اصلسدتااو صل صمطالد صصص.صآمد ش صلسو
م  خلا،صم انایاصآمد ش صنسخ خن صهااصو س ص تدلا د صصآمد ش ص

تدداصودد نواصولاددمصنص یدد مصر اص لصو  ددا  صااددا یصنص له مددا  صصصص
ج   اصاسبوص اصلهمیوصنصضدخن یصصدخو صناگخشصلمد ش صدس ص

آمددد شصناحددد صلجددخلاصآاصو صصصااددا یصنص له مددا  صآمد شدد صصص
نپددخن شصنهمی ددیاص ه مدوهددا،ص لهبخوهددا،صنصدا  خوهددااصآاصو ص

نصاتا جصرخآ   ص خصص،م زماام ل سصپی لصد   صنص اصلهتمااص خآمد شص
 . ذل ا تأثیخصآمد شصنپخن شصولامصآمد لاص
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 نظارت و راهنمای آموزشی معلمان با رویکرد بالینی 



 اهمیت نظارت و راهنمایی آموزشی در سند تحول بنیادین

سا نصدا هااصل تقااصتدلام  اصلستقخل ص»صص:11-6 لهکا ص  یاو ا،صس  صتحدلص
م زمااص خلاصمشا دوصمدثخصآاااصو ص خااماص  زاصو س صو صسطحصم  سا،ص اصص

ص«لاجام ن ژ صسا دا نصدا ها  صداص اصتقد وصهد وصوخراصلاصآاااصم ص
ص

ل جاوصسا صنصدا هااصقاادا صنصسانتا صص"ص:ص19-1  یاو ا،ص لهکا صتحدلصس  ص
صصص"م اس ص خلاصس جمصنصل  شیا  صعمزکخوصت زیمصنصتخ یوص سم صعمدم 

ص
ل جاوصااااصل   ا  صیالویوصم زمااصشاملص":صص4-11س  صتحدلص  یاو ا،ص لهکا ص

شا ستگ صهااصلنالق ،صلاقال  ،صوخراصلاصنصتخصص صنصل  شیا  صمت اس ص اصمباا صنص
ص»صله لاصس  صتحدلص لهبخوا

ص
 می اصپژنهشگخاصنصلرزل مصتدس اصص":صص11-7س  صتحدلص  یاو ا،ص لهکا 

تدلام  اصهااصوخراصلاص اصشکلصرخواصنص خنه صمیااصم زمااصنصتباولصتجا بصنص
عزم صنصرخیوصهااص ا آمد اصمستمخصنصمز صنصل جاوصوستان وهاصو صسطحصمحز ص

ص"ص...نتحقیقات صنصمطال ات ص
 



:نظریه هوارد گاردنر و ضرورت نظارت  

 اص مااصماصص1900ل خصلاساا ص اصطخ صم جز صآسا  صل صسالص
پختابصشدوص،ص سیا اصل صرخآ   صهااصدالسصو سصلمدخن اصص

 لصو كصندله صدخوص...(صشاملصسخ خلا ص،صتمخ اص،تکزیفصن)ص
و صوال صداصناص اصسخت صمد صتدلاد صص داصوایدااصصندا  صل صصصصصص.ص

ص!م  ساصل تباطص خقخل صد  
 



 ...نظارت و ضرورت آن

ایا ص اصااا یصنص له ما  صآمد ش صو صهماص می اصهاصمخصدیاصو صر الیوصهدااصمخ ددطصصص•
ص.. اصت   سصنص او یخاصلجت ابصااپذ خصلسو

ایا ص اصن ژ ص ماا صداصآمد شصنصپخن شصوسدتخدشصتغییدخلیصنصتحددریص  یداواصصصصصل اص•
م ص خووص یمصل صهخص مااصو گخصلوساسصم صشدو،ص  خلصااا ی،ص له ما  صنصل  شدیا  صص

ص.صهمدل  صو لجخلاصمدثخصنصمدرقص خااماصهااصآمد ش صاقش صلساس صولشتاصنصول و
ااا یصنص له ما  صآمد ش صل ص مااصپی ل  صااااصهااصآمد ش ص اصسدب صج  د ،صجدز صصصص•

اادا یصنص له مدا  صآمد شد صجدز صر  اد صصصصصص.صنظا فصمهمصم  خلاصم ل سص دو صلسدوص
و صااااصهااصآمد ش صلغز صدشدد هاصهد اصل صصص.صاقمصهااصسا ماا صمحسدبصصم صشدو

قخل صولواصاقمصااا یصنص له مدا  صآمد شد ص داصطدد ص سدم ،صودلصنصرصدلصمسدا لصنصصصصصصصصص
ص.مشکالیصآمد ش صم زمااصنو صاتیجاصولامصآمد لاصلسو

 

نظارت و راهنمایی آموزشی اجتناب ناپذیر است همچون نظارت بر  
تولیدات صنعتی و  غذایی حال آنکه خروجی مدارس یک شهروند  

.است  



...نظارت و ضرورت آن   

طرح اندیشه ها، نظریه ها و روشهای جدید از طرف صاحبنظران و 
متخصصان تعلیم و تربیت با هدف ارتقای کیفیت عملکرد معلمان، کاهش 

افت آموزشی، جلوگیری از اتالف وقت و از دست دادن فرصت ها، و ارتقا و 
حفظ نتایج مطلوب آموزشی، ضرورت نظارت و راهنمایی آموزشی را بر 
اگر . مسئوالن و مدیران آموزش و پرورش بیش از پیش آشکار ساخته است

چه امروز مسئوالن و کارشناسان اموزش وپرورش نسبت به کارگیری نظارت 
و راهنمایی اموزشی نگرش مثبتی دارند، به علت محدودیت های فراوان در 

ابعاد اقتصادی، ساختاری، و نیروی انسانی متخصص، تاکنون برنامه ریزی 
.مشخص یا اقدام عملی مؤثری در این مورد صورت نگرفته است  

با این حال، در پی توسعه روزافزون نظام آموزشی در کشور ما، تغییرات 
بنیادی در برنامه های مدارس و سعی در حفظ و تداوم کیفیت آموزشی و 

کنترل عملکرد مدارس اهمیت و ضرورت نقش نظارت و راهنمایی آموزشی 
 .یک بار دیگر به طور جدی و هشدار دهنده ای مطرح شده است

 .2نصص1ایک ام ،صااا یصنص له ما  صآمد ش ،صصص
 

 



...نظارت و ضرورت آن   

صو یخاادار ص دواص خااماصهااصتخ یوصم زمصنصولاشک  صهااصتخ یوص•
صاا سا  صو صون  صهااصضماصن مو•
و ص واظصنصت لناصهماه گ صم ل سصنصم زمااص اصللگدهااصتدس ا•

 جام ا
صلاساا لهمیوص اص ن ص ساا صایخناص•
پییی   صهااصت   سصنصااصآ اه ص خن صل صو یخلاصل ص نشصهااص•

 ت   سصاد اصصص
صتقد وصلاگیز صر الیوصو ص یاصم زماا•
صتغییخصنص ش صوخراصلاصم زمااضخن یص•
صااصدا آم اص سیا اصل ص نشصهااصت   س•
صتشکیلصجام اص او یخا  صوخراصلا•

 



...نظارت و ضرورت آن   

ص
ص:تدلام  صسا اصم زمااصضخن یصول وص اصور لص  خ•
صمخ هااصج   صولام•
صددودااصااآ لا•
صسخعوصنصهیجااص ا اصهااصللکتخنایک صنصلادلعصریزمها•
صاسزهااصپخشتاب•
صایا صهاصنص ل هااصتا  •
 تسزطصر ان  هااصاخاصنصپییی  صنصرخه گصسا•



...نظارت و ضرورت آن   

تدس اصاصمستمخصتدلام  اصهااصوخراصلاصدا د ااصم ل سصص اصور لص
صلسو  خل صلهمیوصن ژ صلاص خند ول ص

ص
لزناصدس صولامصنصمها تهااصج   صتدسطصم زمااص خلاصوخدوص اص•

 .سموص هبدو
اقمصم  خلاصنصم زمااصم ل سصل صوالوصیخاصمصخاصتغییخص•

د     ص خااماصو سصمز ص اصسداصتدلی ص خااماصهااصمکملص خلاص
مطال ایصتامیاصایا هااصرخواص،لجتماع ص،صمحز صل صطخ قصلاجااص

 آسی صش اس صو صم  سا الی  ص،ص



 چرایی مقاومت معلمان به نظارت
 

 یشتخصم زمااصل صل اصداص خصآاااصااا یصد   صچ  لاصولصندش صا ل ا صنصل داصو صودال صلسدوصصصص
م زمااصهمددل  صص.صداصااا یص خصآاااص خش صل صآمد شصنصدا صوخراصلاصآاااصمحسدبصم صشدوص

ص. اصید یصت لر  ص اصااا یصعکسصلل ملصاشااصم صوه  صنصآاص لصمای صتزق صام صد   ص
 

لنص خلسداسصل داصصص.صمد  سص د ااصو چ   اص خ س صو  ا  صااا یص خصم زدمصلاجدااصمد صوهد صصصصص
 خلساسص نلاش انت صااا یصتقخ باص اصطخ صغیخصقا لصلجت ا  ص داصص":ص خ س صهاصاتیجاصم ص یخوص

ع دلاص  صنطخصنصته   اصج اص خلاصم زمصجزد صم صد  صنصشا  صنض یوصوخرداصلاصلنص لص داصصص
صص".نطخصلا لنتاصنص اصلعتماوصلنصلطماصم ص ا 

ص
نجدوصچ یاص خند وصمشخصصنصنصدموصآمیزصم زمص اصلمخصااا یصل اصرکخص لصقدیصم ص خش ص

ص.صصداصم ل سص اصدز صل صآاصیخاصااخصد   ص
ص

 خند واصندشص ی اااصتخص یااصم صول وصداصم زمااصنصدمت ص اصندوصااا یصا ل ا صلیکاص
شا  صم زمااص اصآاصسب صااا ت ص.صد   ااسا  ا اصآاااص اصسب صصااا ت صلسوصداصمالوااصم ص

ااا یصص.صداص تدلا  ص اصمالواایصنصندلسوصهااصآاااص هتخصپاسخصوه ص یشتخصسا  ا ص اش  
 . الی  صم زمصمحد صلیدرص خچ یاصپیمصرخض صلستدل صلسوص

 

 



چند نمونه از عملیات نظارتی که معلمان به آن ها 
   واکنش منفی نشان می دهند

 
 

و صااا یصمت لنل،صااظخصداصم مدرصم  خصم  ساصلسوصرخآ   صص•
 .ااا ت ص لص اصم اد صل  شیا  صعمزکخوصم زمصلاجااصم صوه ص

 
ااا یص اصلحاظصایا صااظخص اصنجدوصآ  صااصایا اصداصتدسطصم زمصص•

لوساسصشدو؛ص    صقص ص زل شصآاص لص اصمقامایصرخلصوست صص
ص.ولشتاص اش 

ااظخص  ناصلطالعصقبز صو صدالسصم زمصوضد ص ا  صتاصشاه ص•
جخ ااات ص اش صداصلتااقصم صلرت صنم زمصلطالع صا ل وصداصااظخصچاص

 .چیزاص لصمشاه  صنصل  شیا  صندله صدخو
 



 روش های رشد حرفه ای معلم
 
 

 

 خصمب ااصض فصص(:صصin job training)آمد شصضماصن موص. 1 
ص.ید یصم ص یخو(صدالس)نصنا  صل صم  ساصم زمص

ص
صص خصمب ااص ش صم زم(:صصon job training)آمد شصویاصن موص.ص2 

 اص  صمخوزاص ارتخصص    ص ارتخص خواصم زمصل صمدق یوصد دا صندو
ص.نصو صمحیطص  صدالسصنلق  صید یصم ص یخو

 



 تعریف نظارت و راهنمایی آموزشی با رویکرد بالینی

مختزفصااا یص الی  ص لصل صو   ا صهااصمختزفصت خ فصدخو صلا صصصلرخلو
ص.و  خول ا  صمااهیمصمشتخد صهست  ت ا  فصداص یشتخص

ص
مطال اص رتا صو صدالسصو سص اص نشصااااصم  صنصو صجداص:ص1ت خ فص

همخل ص اصهمکا اصنصلوتخلاصمتقا لصلسو،صنصمجمدعاصلاصل صر الیوصها  صص
.صلسولسوصداص خلاصلیالحصرخآ   صت   سصنص او یخاصطخلو صش  ص

ص(ص.1377ایک ام ،)
ص

ااا یص الی  ص  صهمکا اصوخراصلاصلسوصداص یاصصص:2ت خ فص
 له ما ااصآمد ش صنصم زمااصید یصم صپذ خوصنصوایلصآاصپیشخروصص

دخواصم زماا صلسوصداصول لاصت ه صوخراصلاصهست  صنصقاو ا صعمزکخوص
ند مص لصو صلث ااصندوصه ل وص خاصتحزیلصامدو صنصتحزیلصو گخلاص لص

 (ص1973دد ااص،)ص.ل صدا صند مصایزصپذ خلص اش  
 



 
 نظارت بالینی و تفاوت آن با ارزشیابی

 خوصلسوصصص-و صااا یص الی  صاتیجاصت املص یاصم زمصنصااظخ خو•
و صل  شیا  ص ل طاصلماص.صل اصادعصااا یصسدوصم ص خا هخونصل صنص

لسوصنصم جخص اصقضانیصو صمد وصعمزکخوصم زمصص انوص – خوص
ص.ندله صش 

ل  شیا  ص اصلستااو صل صرخاصهااصل  شیا  صلستاا ل وصنصااا یصص•
 الی  ص اصم یا هااصشخص صم حصخص اصهخصم زمصید یصم صص

ص.ص یخو
و صل  شیا  ص یاصااظخصنصم زمصلااصالصلسوصنل صو صااا یصص•

صلتصال
ص

ارزشیابی با هدف قضاوت و تصمیم گیری در باره معلم   
است ولی در نظارت بالینی  با هدف رشد حرفه ای او  

.صورت می گیرد  



 
 نظارت بالینی وتفاوت آن با ارزشیابی



 اهداف نظارت و راهنمایی آموزشی با رویکرد بالینی

 لویااصاقمصااا ت صم  خلاصنصم انایاصآمد ش صص•

دم ص اصم زمصجهوصو  اروص ا ند وصل صت   سصندوصل صص•
 طخاصشخصصو گخ

دم ص اصم زمصجهوص هبدوصرخآ   صآمد ش صنپیشخروصص•
 تحصیز صولامصآمد لا

دم ص اصم زمصو صل جاوصاگخشصمثبوص ش صم لناصوخراصص•
 لاصندو

  او یخاص-تشخیصصنولصمسا لصو صرخآ   ص اووه •

 ل تقااصمها یصهااصت   س•



 مفهوم رهبری آموزشی درنظارت بالینی 

 

 هبدوصدا ص اصجهوصم وصنص هبخاصآمد ش صعبا یصل ص ا اص
آمد ش صلسوصنصهدخصعمزد صدداص تدلاد صم زدمص لص د ص دااصصصصصصصص

 .صص بخوپیشتخص
آمد شد صص هبدخاصصم زمداا،صصتدجاص اصتاانیصهااصردخواصص اص

مدق  صمدثخصنلقعصم ص خووصداصمدج صشدوصهخصم زمد صو صص
ص. ل ص هبدوصدا صندوصددشمص اصنخ صوه 

 
ص6طدس ،صم  خ وصنص هبخاصآمد ش ،صصص

 



 ناظر یا رهبر آموزشی در نظارت بالینی کیست؟

 هبخلاصآمد ش ،صصآمد ش صنص له ما  صو ص خااماصهااصااا یص
،صم انایاصآمد ش صنصسخ خن صهااصمخ یااصهمتاص،م  خلاص

ص.هست  و س ص
ص

نصااصوما و،صتقد و،صمساع ی،صهمکا اصدخواصآاااصاقمص
ص.ولواصنمچص یخاوستد ص

ماهداصق  مصداصم زمصرخواصمطیعص،صسا  ا صنصپیخنصااخصم  خصص
ل اصصص.صلسوصو صااا یصآمد ش ص اصدز صد ا ص ذلشتاصش  صلسو

 .ونصو صتسهیلصرخآ   صآمد ش صهمکا اصم صد   



مربیان همتا چه کسانی هستندوارزش مربی گری همتا 
 درآموزش

و صل اصشید صهمیا اصآمد ش صم زمصو صدالسصندوشص لص اص ناصهمکا شص ا ص ذلشتاصنصو ص
.ص  صشخل ط صهمخل ص اصلوتخلاص اصتقد وصهمکا صندوصم صپخول و  

.لمخن صو صم ل س صداصول لاصجدصعاطا صنصوما ت صمثبت صهست  صل اص  صشید صم اس صلسو  
لمخن  صدالسصو سصجز خ صلاصون صلرتاو صمحسدبصش  صداصهیجصدسصواضخصایسوصنل وصآاص

.ل اصشید صآمد ش صم زمص لصل صت ها  ص ها  صم صوه ص.شدوص  
 اجصم ص خا صنصل اصشید ص.  ناصش صنیز صل صم زمااصل صل  کاصمد وصقضانیصقخل ص یخا 

.آمد ش ص اصم زمص خلاصوضد ص   اصتقد وصم صد    
ل اصشید صآمد ش ص اعثصلعتماوص یاصهمکا لاصش  صتاص تدلا  صاکایصنصاقاطصض یفصندوص لص اص

.صت املصنصلشتخلكص گذل و  
 اصل اصشید صلمد ش ،لاتقاوصپذ خاصنصو صنلقعصتحملصو   ا صو گخلاص لص اصولامصلمد لاصآمد شص

 م صوهیمص
اکتاصقا لصتدجاصل  سوصداصدا هااص خنه صسخوصنصنقوص یخصهست  صنل صاتیجاصلاص اصل  شصنصص

.غیخصقا لصپیمص ی  صلسوص  



 مروری بر تعریف و اهداف نظارت بالینی

ه رم  ص،صااام ل صنصمستمخصل صدالسصهااصصااا یص الی  صمشاه  صص•
ص. یخاصلسووه صنص اوص هبدوصدیایوصرخآ   ص اوصو سص اصم اد ص

ص
ص: الی  ااا یصله لاص

ماهداصوخراصلاص)ص اصو لدثخص ساا اص ش صوخراصلاصم زمااص•
ص(ش ا

صدس ص هتخ اصاتیجاصل ص خااماصهااصآمد ش ص-
صلاحخلاصه اصمد وصااخصل صهوصواظصعمزیایص اص خااماصجتطبیقصص-

 



 مهارت های الزم برای نظارت کالس درس محور

  صااظخصتدلام  صقبلصل صااا یص خدالسصو سص ا  صو صلجخلاصمها یصهااص
:  خصتدلام  ص اش   

 
صلعتماوصسا اصنص خقخل اصل تباطصمثبوص(ص1
صدشفصااااص ان هااصم زمصنصلستااو صل صآاها(ص2
صتشد قص اصتاکخصنصپژنهمصمستمخصو صرخل   صت   س(ص3
صجمعصآن اصلطالعایصااام ل (ص4
صتاسیخصنصلستااو صل صولو صها(ص5
ل جاوصجداصداصو صآاصددا  خنه ص،صهمکدا اصصنص شد صمسدتمخصل  شدم  صصصصصص(ص6

ص اش 
 



 ...مهارت های الزم برای نظارت کالس درس محور 

صلعتماوصسا اصنص خقخل اصل تباطصمثبوصص.  1
ااا یصنص له ما  ص الی  صمستززاصو جاص ار  صل صلعتماوصمتقا لص یاصااظخصنصم زدمصلسدوصدداصو صصصص
و كص،صوما وصنصت ه ص اص ش صنصپیشخروصم زمااص ا تابصم ص ا  صتداص ماایکداصمد ل سصاتدلا د صصصصص
ااا یصنص له ما  ص لصل صل  شیا  صتاکی صد   صهیچص  صل صل اصدا دخوهاص اصند  صلاجدااصامد صصص

 ک صل صمشکالیصااش صل صل اصمسئزاصآاصلسوصداصم زمااص اص   ماا صنصهخلسص اصل اصاددعصص.صشدو
ااا یصنلد مصاشااصم صوه  ص اصهمیاصولیلصااظخلاص خلاصل ص یاص خواصل داص د  ماا صهداص ا د صصصصص
تدجاصندوص لص یشتخص اصل جاوصلعتماوصنصل تباطصمثبوصنص نل طصمیااصرخواصم اسد صم طدداصد  د صصصص
چخلصداصم زمااصام صتدلا  صل صن نوصااظخلاص اصدالسصو سصندوصجزد یخاصد   صلمداصمد صتدلا د صصصص

ص.اگذل ا صداصااظخلاصصل صااااصلعتقاواصآاصهاصمطزعصشدا 
ل صآاجا  صداصل جاوصتغییدخص ز د صمد یصو ص رتا هداص داصشدید صهدااصآمد شد ص د ناصتغییدخصو صصصصصصصصصصصص

ماخنضایصنصاگخشصآاااصلمکااصپذ خصایسوص کد صل صمهمتدخ اصدا هدااصاداظخلاصچگدداگ ص ل صصصصصص
 اصهمیاصولیلصااظخلاص ا  صل صطخ دقصص.ص ا  ص اصااااصلعتقاواصم زمیاصنصرخل   صتاکخصآاهاصم ص اش 

 .لعتماوصسا اصنص خقخل اصل تباطصمثبوص اصااااص ان هااصم زمصوسوص ا   



...مهارت های الزم برای نظارت کالس درس محور   

صدشفصااااص ان هااصم زمصنصلستااو صل صآاها.  2
ااااص ان هاصشاملصل  شدهاصنصعقا د اصمد صشددوصدداص رتدا صم زدمص لصصصصصصصص
ه ل وصم صد  ص،صااااص ان هااصم زمصشاملصااخ اصها  صو ص ل طداص داصصص
له لاصآمد شصنصپخن ش،ص خااماص  زاصو س ،صلاتادا لیصردخواصنصصص
 خنه صل صولادمصآمدد لا،ص نشدهااص ختدخصتخ یتد صنصااخ داصهدا  صصصصصصصص

ص.و  ا  صعدلملصمدثخص خ او یخاصصولامصآمد لاصلسو
ل اصاادااصل صسدا قاصردخوا،صتحصدیالیص سدم صنصتجخ داصدالسد صلنصصصصصصصصص

 .اشایص خرتاصلسو
 



...مهارت های الزم برای نظارت کالس درس محور   

صتشد قص اصتاکخصنصپژنهمصمستمخصو صرخل   صت   س.  3
و صل اصمخوزاصااظخصنم زمصل اصآماو  ص لصول اد صدداصص دخصمها تهدااصصصصص
تاکخصنصپژنهمصداصقسموصلیز صچخناصااا یص لصتشکیلصم صوه ص

تحقیقصو  ا  صعملصندو،ص دخلاصتد   سصنخوم  لاداصصصص.صتمخدزصد   
لمخاصویات صلسوص  خلصم زمص لصقاو صمیک  صتداص ان هداصنص رتا هدااصصصص
ت   سصندوص لص اصتدجاص داص داو یخاصولادمصآمدد لاص  دخصسددللصصصصصصص

و ل اصمخوزاصم زمصدا صت   سصندوص لصمدد وص خ سد صقدخل صصصصص. بخو
ص.م صوه صنصتاکخصندوص لصطبقاص   اصم صد  



...مهارت های الزم برای نظارت کالس درس محور  

صجمعصآن اصلطالعایصااام ل .صص4
و صل اصقسموصو ص ا  ص نشها  صداصااظخلاص اصطد صم امص اصجمعص

آن اصلطالعایصنصتاسیخصآاها،صتاکخصنصتحقیقصمستمخصو صت   سص لص
ص.تشد قصم صد  صیحبوصم صشدوص

و صطدلصمشاه  صت   سصااظخص اصمخ  صلطالعایصتدییا صنص  ناص
تحزیلصل اصلطالعایصعی  ص اصهمکا اص.صولن اص لصجمعصآن اصم صد  ص

  صااظخصص اصم زمااصدم صم صد  صتاص اص رتا هااصندوشااص یشتخصص
 .رکخصد   



...مهارت های الزم برای نظارت کالس درس محور  

صتاسیخصنصلستااو صل صولو صها.  5
رخل  د صص.صلطالعایصلنلیاص  سوصآم  صتدسطصااظخ،صو ص ااصهااص   اص ا  صتزخیصصنصتاسدیخصشددا صص

سانوصوهد صمجد وصو سصمشداه  صشد  ،ص خ سد ص رتا هداص داصللگدهدااصصصصصصصصص:صتاسیخصولو صهاصشاملص
ص خجستاصتکخل صش  ،ص خ س صعمزکخوصم زمصصنصتاثیخصآاصو ص او یخاصولامصآمد لاصم صشدوصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص

 خ س ص رتا هااصمشکلصول صو صت   س،ت هاصنظیااصآمد  ا صنصااظخصایسو،صص زکداصتشدد قصلاجدااصصصص
 داصعبدا یصو گدخصرخل  د صتحزیدلصنصصصصصص.صر الیتهااصمثبوصت   سصایزصو صوستد صدا صآاهداصقدخل صول وصص

تاسیخصشاملصتقد و،صلیالحص اصوذاص رتا هااصتکخل اصت   سصلسوصدداصو صعمزکدخوصوخرداصلاصصصص
ص.م زمصو   صم صشدو

.ص ک صل صمهمتخ اصتصمیمات صداصااظخص ا  ص گیخوصل اصلسوصداصچداصدسد صولو صهداص لصتاسدیخصد د صصصصص
 زی صما،ص د واصنص  ص د واص خلاصتاسیخولو صهاصنص خ زل اصجزسای،صچها ص ن کخوصااا ت ص لص

 اصطد صتخصص صتخ،صلاتخابصهدخص ن کدخوص داصسدطحص شد صنصصصصصص.ص خلساسص  صپیدستا صمطخحصدخوا 
 زدغصم زمص خلساسصولامصپا ا،صمها تهااصت   س،صلاگیزشصو ناد ،صظخریدوص دخلاصندودداناصنصصصصص

صتاکخصو صمد وصعمل،صنل ستاصلسو



...مهارت های الزم برای نظارت کالس درس محور  

 ل جاوصجداصداصو صآاصدا  خنه ص،صهمکا اصصنص ش صمستمخصل  شم  ص اش .صص6

ل داصص.صل جاوصجداصداص خلاصدا ص خنه ،صهمکا اصنص ش صمستمخصل  شصقا لصشدو،ص  صرخل   صتکامز صلسو
دالمشدااصنصوتد صصص.صلمخصایا م  صمشا دوصر الصااظخلا صلسوصداصآ اهاااصنصمصخلااصاقمصللگدص لص ا اصد  د ص

ااظخهاص ا  صل داص دان ص لصصص.صلعمالشااص ا  ص اص دااصلاص اش صداصیاوقاااصق  ولا صل صدا صم زمااص لصاشااصوه 
لاتقالصوه  صداصت  لوص سیا ص  اواصصل صم زمااصچیزها  ص خلاص اتاصول ا صنصم صتدلا  صو صااا یصآمد ش ص

ص.سهیمصشدا 

.صل جاوصچ یاصجداصو صم  ساصممکاصلسوصمهمتخ اصع صخصو صآماو صسا اص دخلاصاادا یصآمد شد ص اشد صصصص
و چ یاصمحیط صه اصهااصم زمااص اصله لاصآمد ش صهماه گص دو صصصصنص خص او یخاصولامصآمد لاصتادی ص

م زمااصیخ حاصو صمد وصت   سصنددوص داص کد  گخصیدحبوصددخو صنصو صمدد وص هتدخ اص نشصهداصنصصصصصصصصص.صول و
.صر الیوصهااص ارص خواص او یخاصولامصآمد لا،صصهخچاصم صولا  ،ص اص غبوص اص ک  گخصو صمیااصم ص ذل اد ص

آاهاصو ص خنههااصونااخاص اص یشتخ،ص ناصمدضدعایصآمد ش صنص خااماصهااصو سد ص داصهدمصهمکدا اصمد صصصصصص
ص.د   صنصل صدالسصهااص ک  گخصو  اصم صد   

 اصطد صنالیاص هتخ اصجدصم  ساص اصم زماا صتدییفصم صشدوصداص اصااخصما،صم زمااصرکد اصهست  ،صرخلتخص
ل صدالسصو سصندوص رتا،صوسصمالکیوصنصت ه ص اصم  ساصول ا صصصنصندوص لص اصع ددلاصمشدا دوصد  د  ااصصصص

ص.دلصم  ساصم ص ی   ،ص    صلعضااص  صپیکخص اصلست  لوصجم  

 



 مراحل یا چرخه نظارت بالینی
 

 قابل توجه مدیران معاونین آموزشی وسرگروه ای درسی

 
صل جاوصآماو  ص اصهماه گ صلنلیا. 1
صد اخلاسصقبلصل صمشاه  ص-2
صمشاه  صت   سص-3
صتحزیلصلطالعایص-4
ص اتگدصپسصل صمشاه  صصص-5
 ل   ا  صدز صرخل   ص-6



 ...مراحل یا چرخه نظارت بالینی 

ایجاد آمادگی یا هماهنگی اولیه. 1  

دس صلجا  صل صم زمص خلاصلجخلاصرخآ   صااا یص الی  -  

ص یااصمختصخصله لاصااا یص الی  -

ص(د اخلاسصقبلصل صمشاه  )ت ییاص مااصنصمکااصلنلیاصاشسوص-

 ت ییاصو سصمد وصااخصنصتادی ص خصطخلو صن-

  خااماص  زاص خلاصو سصمد وصااخص

 

 



...مراحل یا چرخه نظارت بالینی   

 کنفرانس قبل از مشاهده.2   

صولیلصنصه اصمشاه   یااص-

صدشفصااااص ان هااصم زم-

صداهمصلضطخلبصم زم-

 تادی ص خصمحخماااص دواصلطالعای-

 اقطاصداادا ص اصمخدزصثقلصمشاه  صلطالعص ساا صو  ا  -

  نشصنصاحد صمشاه  آ اه صل ص-

صمشاه  صنصم یص ماات ییاص-

صت ییاصمکااصاشستاصم زمصو صدالس-

  نشاصسا اصلاتاا لیصااظخصنصم زم -

 ت ییاص مااصتشکیلصجزساصپسصل صمشاه  



 ...مراحل یا چرخه نظارت بالینی 
                                                      

 

 مشاهده تدریس. 3

صلستااو صل ص نشصهااصمشاه  صلاصمت دعصو صید یصتدلرقصقبز ص اصم زم-

 ااظخصو صاقمصمشاه  ص خصغیخصمزلوم-

 ثبوصنصطبقاص   اصرخلنلا صهااص رتا هااصمشاه  صش  صل صم زم-

ص اصص ن  لوهااصدالس  اوولشوص خول اصتدییا صل ص-

صهاصنصرخاصهالستااو صل صپخسمصااماص-

 ثبوصت امالیص یاصولامصآمد لاصنصت امالیص یاصم زمصنصولامصآمد لا-

صپخهیزصل صقضانیصنصلست باطصنصتادی ص خصرقطصآایاصداصمشاه  صم صشدو-

صو صید یصتدلرقصقبز ص ن  لوهااصدالس  اصیدت صصن   د  صضبط-

 

 



 ...مراحل یا چرخه نظارت بالینی 

تجزیه و تحلیل اطالعات.4  

:اقدامات ناظر آموزشی  

 شما شصت  لوصرخلنلا صهااص رتا هااصمشاه  صش  

 ت ییاصللگدهااصمکخ ص رتا ا

 تاکی ص ن  لوهااصمهم

  ارتاص رتا هاص اصعمزکخوها  صداص ا  صمشاه  صم صش ا ،صنل صنجدوصا لشت  

 خ س ص رتا ها  صداصل صلحاظصدالس صنصآمد ش صوا زصلهمیوصابدوا ،صنل ص اص
ص.ور ایصمشاه  صش ا 

 لاتخابص نشصم اس ص نشصهااصااا ت 



 … مراحل یا چرخه نظارت بالینی

تجزیه و تحلیل اطالعات مشاهده شده .4  

 :اقدامات معلم

صل   ا  صل صت   سصندوص اصلستااو صل صرخاصهاص

  اصپخسش اماصهااصناصصصنتاکخصو صاحد صت   س



 … مراحل یا چرخه نظارت بالینی

کنفرانس پس از مشاهده.5  

عمزکخوصم زمص اصتدجاص اصلطالعایصوایلصل صص ال ل اص ا ند وص-

 مشاه لی

  اصتدجاص ا لاتخابص ن کخوصشید ص خند وصم اس ص اصم زم-

 سطحصعزم صلنصتدسطصااظخص

 طخلو صنصتدس اص خااماصلاص خلاصلیالوایصآت صتدسط-

  له مااصآمد ش ،صم زمص اص اصمشا دوصهخصون

 ت ییاصر الیوصهاصنصلق لمایصر اصو ص خااماصطخلو صش  -



   … مراحل نظارت بالینی

ارزیابی کل فرآیند.6  

 مخن صچخناصااا یص اصپخسی اصسدلریص  خصل صندو-

چق  ص اصمها ی،صد اخلاسصقبز ص لصه ل وصدخو صل مص؟صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص-  
صآ اصطخحصند  ص خلاصااا یصلجخلصش ص؟-
آ اصمخلولصجمعصآن اصلطالعایصماصم طق صلسوصنص اصسدلریص اصاگخلا صص-

صها  صداصم زمااص یااصدخو صلا صم طبقصلسوص؟
صآ اصم زمص اصو كص هتخاصل صاقاطصقدیصدا شصو صپا ااصچخناصم ص س ؟-

 اصع دلاصااظخ،ص اصشخدوصو صدالسصم زمصچاصچیزاص اوص خرتیم؟صو مد وص
ص رتا صااا ت صندوصچاصچیزاص اوص خرتیمص؟صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص

 چگدااصم صتدلایمصل اصدا ص لصو صآ    ص هتخصلاجااصوهیمص؟



 چرخه نظارت وراهنمایی آموزشی دریک نگاه



 مشاهده انواع رفتارهای ناظر در کنفرانس پس از

 روش اطالعاتی دستوری

 روش مبتنی بر همکاری مشترک یا تشریک مساعی           

روش کنترل دستوری                      

 روش غیر دستوری



... انواع رفتارهای ناظردرجلسه کنفرانس پس ازمشاهده  
کنترل دستوریروش   

 :شرایط استفاده
 نقت صم زمااصو صسطدحص ش اص سیا صپا ی  صعملصم صد   •

نقت صداص له مااصآمد ش صاسبوص اصولصمسألاصت ه صول و،صنل صم زمصت ه اصا ل و،ص اص•
 نقت صداصم زمااصتخجیحصم صوه  ص له مااصآمد ش صتصمیمایص لصلتخاذصد  

 :مراحل
 تشخیصصنص یااصمشکلصنصایا صم زمصتدسطص له مااصآمد ش ص خصلساسصمشاه لیصدالس •

 مشخصصدخواصمشکلصم زمص اصدم صندوش•

 ش ی اصااخهااصم زمصنصو كصپیااصلنصو  ا  صمشکزم•

 ولصمسألاص اصلاتخابصم اس صتخ اص ل صولصتدسطص له مااصآمد ش •

 ه ل وصم زمص اص یااصلاتاا لیص اصطد صلیدل ،صیخ حصنصیمیم •

  خ س صنلد مصم زمصپسصل ص یااصلاتاا لیصنصم  خ وصآا•

 جز ص اصجز صدخواصر الیوصها  صداصم زمص ا  صلاجااصوه •

ص خ س صنصپیگیخاصپیشخروصطخحصجهوصلطمی ااصل صو كصنلو اصل صطخح•

 



... انواع رفتارهای ناظردرجلسه کنفرانس پس ازمشاهده  
کنترل دستوریروش   

 :  شرایط استفاده 
 . ماا صداصم زمصو صسطدحص ش اصاسبتاًصپا ی  صعملصم صد  •
 ماا صداصنقوصضیقصلسو،صرشا هاصنصمشکالیصمشخصصهست  ،صنصلتخاذصلق لمایصسخ عصص•

ص.ضخن اصلسو
 :مراحل

 ه اصتدسطص له مااصآمد ش ص خصلساسصمشاه لیمشکلص اصع دلاصش اسا  صنصت ییاص•

 تدضیحصندلستاصل صم زمص خلاص نشاصش اصه ا•

 و كصااخصم زمص اص دشصولواصر الص اصتدضیحصم زمصو  ا  صمشکل•

 ل ل اص ل صولصهااصمختزفص خلاصولصمشکلصتدسطص له مااصآمد ش •

 ه ل وصم زمص اصقضانیصو  ا  ص ل صولصهااصمطخحصش  •

 و ندلسوصل صم زمص خلاص خرتاصلطالعایصو صمد وص ل صولصها•

 جز صجز صدخواصلق لمات صداص ا  صتدسطصم زمصلاجااصشدو•

  خ س صاها  ص خااماصعمزیات •

 



... زمشاهدهاانواع رفتارهای ناظردرجلسه کنفرانس پس   
مبتنی بر همکاری مشترک یا تشریک مساعی روش  

 :شرایط استفاده
 ماا صداصم زمصنص له مااصآمد ش ص اصطد صتقخ باًص کساا صو صمسألاصمد وصااخصتخصصص•

 ول ا 

ص. ماا صداصم زمصنص له ماصهخصو صقبالصولصمسألاصمت ه صهست  •

 :مراحل
 مشخصصدخواصمشکلصل صو  صم زم•

 س  صو صو كصو   ا صهاصنصلو لدایصم زم•

 تص  قصلو لكصم زمصل صمسألاص اصنالیاصدخواصسخ ااصلن•

 ل ل اصااخص له مااصآمد ش صو صمد وصمشکل•

 تصخ حصنصتأ ی صو كصم زمصو صمد وصلو لكص له مااصآمد ش صل صمسألا•

 ل ل اصپیش هاولیص له مااصآمد ش صنصم زمص خلاصولصمسئزا•

 تشد قص اصپذ خشصت ا ضصو صااخهاصنصعقا  ص ک  گخ•

  ارتاص ل صولصقا لصقبدلصطخریا•

 

 



... انواع رفتارهای ناظر در جلسه کنفرانس پس از مشاهده  
غیر دستوری روش  

 

 :شرایط استفاده
 نقت صداصم زمصو صسطدحص ار  صل ص ش صوخراصلاصعملصم صد  •

ص ماا صداصولامصنصتخصصصم زمصو صمد وصمدضدعصل صولامصنصتخصصص له مااصآمد ش ص یشتخصلسو•

 :مراحل
  دشصدخواصنصتدجاصدخواص اصلظها لیصمق مات صم زم•

 لاتقالصو كص له مااصآمد ش صل صمسألاصمق مات صمطخحصش  •

تخغی صم زمص اصش انوص یشتخصمشکلص اصدس صلطالعایص یشتخصو صمد وصآاص اصطخحصسدلریصم اس ص  ناصل ل اص•
  ل صول

 (ش انوصمشکالیصنلق  صم زم)تشد قصم زمص اص ا  دصدخواصمشکالیص•
 تاسیخصنص سطصپیااصم زمصجهوصل   ا  صو كصمطال صم زم•

 تاکخصنص ارتاص ل صولصها  ص خلاصمسئزاصتدسطصم زم•

  خ س صاتا جصلق لمایص داا داصنصاها تاصلاتخابص هتخ اصنصمؤثختخ اص ل صولص اصنسیزاصم زم•

 ت ه صم زمصاسبوص اصلجخلاصتصمیم•

 ت ییاص مااصنصم یا ص خلاصعملص اصلق لاصمد وصااخص اصنسیزاصم زم•

ص ا  د  ص خااماصم زمص اصنسیزاص له مااصآمد ش ص خلاص سی اص اص  صو كصمشتخك•

 



تفکرو تحقیق معلم در مورد تدریس به خود فهمی او منجر می  
. شودکه قلب نظارت است  

(1990گارمن، )  



 باور ما در مورد نظارت وراهنمایی آموزشی

م ل سصطخر ل اص«ص ا آرخ   صرخه گ »ی ل مااص لص اصدساا صداصل ص
م صد   ،ص ک صدخو صتاصجدّاصل جاوصشدوصداصل صم زمص اصع دلاص هبخصص

م زمصهاص ا  صلوساسص.صو صجام اصاص او یخا  صاصوخراصلاصوما وصد  
د   صداص اصآاصهاصلوتخلاص ذلشتاصم صشدوصنصتدلام  اصر اص لص خلاص
همکا اص اصم  خلاصنص اص ک  گخصو صل جاوص نویاصلعتماو،صمهخ اا ،صص

ص. ا ص دوا،صنطخپذ خصنصت ه ص اص هبدوصمستمخص لصول ا 
مستمخصلسوصداص اصم اد ص,ااا یص الی  صااا ت صه رم  صنصااام ل 

 . هبدوصنصتدس اصرخآ   ص اووه صنص اوص یخاصطخلو ص خو   صلسو
 



 

 

 

 

 ل صوساصتدجاصشماصسپاسگزل  م
 دبیرخانه  یتیت بخشی به فرآیند نظارت وراهنمایی آموزشی 


