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 مقدمه : 

 است.در کالس های آموزشی نظارت بالینی به باورهای ذیل رسیده  ورحضبا و  با ناظر معلم  طی گفتگوهایی

  ه رشد حرفه ای معلم یادگیری است وکمک ب –راهی برای اطمینان یافتن از انجام درست فعالیتهای یاد دهی  نظارت بالینی

 ود الزم است، می باشد.باز طریق آگاهی دادن او نسبت به آنچه که برای به

  موزان خواهد که نتیجه این فعالیت مشترک تاثیر مثبتی بر یادگیری دانش آندهدف مشترکی را دنبال می کنناظر ومعلم

 گذاشت.

 جهت دریافت بازخورد از تدریس خود از طرف شخص دیگر کمکی است به معلم نمایی آموزشی هنظارت ورا 

 یادگیری -تشخیص وحل مسائل در فرآیند یاددهی    

  های مختلف احترام  هبلکه باید به حقوق یکدیگر به جهت داشتن اید ندعقاید یکدیگر را بپذیرناظر ومعلم  نیازی نیست

 بگذارند.

  نظارت بالینی ماهیتی کنترل کننده ندارد وهدف آن نه قضاوت درباره شایستگی معلمان و نه کنترل کار آنان است، بلکه

 همکاری با آنان برای اصالح آموزش است وتنشی ست سودمند ودوسویه.

 .....و 

 

 

 

 نا م ونا م خانوادگی ناظر: شراره پورحسن 

وراهنمایی نظارت  دبیرخانه سمت: دبیر 

 آموزشی با رویکرد بالینی

 سرگروه و دبیر علوم تجربی
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 کنفرانس قبل از مشاهده :

 ه بود.با دبیر مربوطه گذاشته شد در یک تماس تلفنی قرار مالقات

) برنامه ریزی  درسی ،  معلممرور ذهنی ، قرارداد وآشنایی با باورهای  آمادگی،گذر از مراحل چهره به چهره با معلم وی دیدار در 

، تاثیر تجربیعلوم  درسعملی به خصوص در آموزشو اینکه هر دو اعتقاد دارند  فردی ، روشهای تربیتی و....(  انتظارات گروهی و

 د.مثبتی بر پیشرفت دانش آموزان دار

مربوطه مورخ درآموزشگاه   "انرژی می تواند ذخیره شود "کالس درس  علوم تجربی پایه هفتم  مبحث  که ازقرار براین شد  

 نظارت بالینی به عمل آید. ساعت دوم 13/10/94

 :( 1)مشاهده  وجمع آوری اطالعات ورود به کالس

به دانش آموزان  ذهنیجهت آمادگی وپاسخگویی به سئواالت ، واحوال پرسی تشکر از با دبیر مربوطه  وارد کالس شدم. پس 

استفاده از تجارب یکدیگر وهمچنین  ،پس معلمان جهت یادگیری روش های تدریس  زین عنوان شدکه  ،در کالسحضورم  جهت

 لذا حضور همکاردر کالس بایستی برایشان عادی تلقی شود. خواهند یافت.در کالس های یکدیگر حضور خود  مهارت افزایی 

وروش تدریس دبیر را مورد مشاهده قرار دهم  دانش آموزان به راحتی بتوانم بطوریکه کالس انتهای پس از آن جایگاهی را در 

 نشسته بودند. هنفره چهره به چهر 5-4در گروه های  نیزدانش آموزان برگزیدم. 

  .فرآیند تدریس را آغاز نمودپرسی، حضورو غیاب و...(  ) سالم واحوالسپس معلم پس از گذر از مراحل مقدماتی 

 ظر مشاهده شد.ا موارد ذیل توسط ن

  گردید. هقبل از حضور در کالس مشاهد .داشتن طرح درس 

  فراگیران ساکت و می شنیدند.معنی شد  و تالوتطرح همگام با قرآن) قرائت چند آیه از قرآن ( توسط یکی از دانش آموزان 

  که شفاهی روش اندازه گیری آن  در درک مفاهیم جرم و وزن و.دانش آموزان نمودرا اجرا  ورودی -تشخیصی معلم ارزشیابی

 معلم با توضیحاتی گذر نمود. تسلط کافی نداشتند.پرسش شد 

 مینو همرا ه با آهنگ شاد وهیجا ن خاص  در یک بازی  دو کلیپی  جهت ایجاد انگیزه  پخش شد .) کلیپ  متضمن اثر انرژی

 .مشاهده می کردند و لبخند  توجه  ،با تعجب دانش آموزانبود( 

  از دانش با توجه به محتویات کتاب   معلم .شدمفاهیم درس جدید  به دانش آموزانتوجه   روش ایجاد انگیزه معلم باعث

  انتقال داد.از طبقه اول کتا بخانه به طبقه دوم   ی راکتاب بگذارند.وخود نیزآموزان خواست کیف های خود را روی میز 

  پس از گذر از مرحله پرداخت. به تفهیم  مبحث انرژی پتانسیل گرانشی  کاوشگریروش  وبا  در این قسمت معلم به خوبی

 زان مشارکت داشتند.ر دانش آموثاک گری رسید تا این قسمت پرسشگری و فرضیه سازی نوبت به مرحله آزمایش
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  فرا خواند. گروه با یک سری وسایل آزمایش  با راهنمایی معلم عوامل  68معلم یکی از گروه ها را جهت انجام آزمایش ص

وسایر دانش آموزان   کردندروی تخته یادداشت  را محاسبات بررسی  نموده وزمایش و آموثر بر انرژی پتانسیل گرانشی را 

 نمودند.و سرانجام به تحلیل  نوشتند.می محاسبات را درکتاب  و  نگاه

  اد  متوسطه رو به باال تعد پس از مشورت بیان کنند.69فکر کنید ص  خواست دریافت خود را ازسپس معلم از گروه ها

 دادند.می  دستان خود را باال بردند. وبا انتخاب معلم پاسخ 

  پتانسیل شیمیایی و کسشانی  با آوردن مثال هایی انرژی  له ممعلم در ادامه  به انواع دیگری از انرژی پتانسیل از ج آنگاه

   نمایند.خواست متن مرتبط با این مبحث را مطالعه نمایند ودر صورت ابهام  پرسش  واز دانش آموزن اشاره نمود.

  داد. خاتمه 69پایان ص معلم  در نهایت با توضیحات تکمیلی تدریس را تا 

 چند سئوال پرداخت . تعداد دانش آموزانی که دستان خودرا جهت پاسخ گویی به  حبه ارزشیابی پایانی با طرمعلم   آنگاه

) سئواالت درزمینه عوامل موثر بر مقدار انرژی پتانسیل گرانشی وچگونگی سئواالت باال می بردند متوسطه رو به پایین بود.

 (عملی و روش محاسبه آن بود.اندازه گیری 

   برگزار گردید. 1پس از مشاهدهکنفرانس دقیقه پایان یافت و کالس به دست معلم یار سپرده و 60تدریس در زمان مقرر 

 )تجزیه وتحلیل اطالعات جمع آوری شده توسط ناظر ومعلم(: 1 کنفرانس پس از مشاهده

 مقدمه:

نیست بلکه تشویق انجام فعالیت های مثبت تدریس در دستور  اوکه بررسی رفتارهای مشکل دار در تدریس تنها وظیفه  ناظر می داند

کار قرار دارد به عبارت دیگر فرآیند تحلیل وتفسیر شامل تقویت، اصالح، یا حذف رفتارهای تکرای تدریس می شود که در عملکرد 

 (1969)گلدهامر  .حرفه ای معلم دیده می شود

 ست سودمند و دوسویهابرد  است وتنشی  -در نظارت بالینی رابطه معلم و ناظر رابطه برد. 

  نقش ناظر این است که معلمان را به دانش اندوزی در مورد فعالیت های خود از طریق روش های پربازده تشویق وراهنمایی

 .کند

 نقاط قوت:

  بر موضوع تدریس علمی وتخصصی  تسلط 

 تا حدی اجرای فرآیند تدریس براساس آن و داشتن طرح درس 

  وشگری کافعال از جمله استفاده از الگوی تدریس 

  تا حدودی آوری آموزشی نوینگیری از فنبهره 

  ارزشیابی 
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 وتن صدای مناسب روحیه شاداب و شور تدریس  

 ایجاد انگیزه موثر و مرتبط با موضوع درسی 

 کمک از دانش آموزان در جهت ارائه تدریس 

 تشویق دانش آموزان 

  .وتشکر وافر قرار گرفت موارد ذکر شده توسط ناظر مورد تقدیر 

   :گفتگوی معلم و ناظر در خصوص نکات ضعف

 دانش آموزان در اجرای طرح همگام با قرآن حداکثری ونشاط دینی   عدم مشارکت -1

به روشی که در مشاهده  ذشته چگونه اجرا می شده و ایشان از معلم پرسش شد که طرح همگام با قرآن در جلسات گ 

 اجرا شد اشاره نمودند. 1تدریس 

و قرار براین شد  دهدتغییر جهت تنوع وایجاد نشاط که  هرزگاهی روش اجرای طرح همگام با قرآن شدلذا به معلم پیشنهاد 

 به ایشان ارائه دهد. 2کند در مشاهده  استفاده میروشی را خود جهت اجرای طرح همگام با قرآن  یک نمونه ناظر

اگرچه این انتظارات در طرح درس پیش  )به دانش آموزان .  درسطح معمول و باالتر از سطح معمولمعلم  عدم تشریح انتظارا ت  -2

 (بینی شده بود.

  آموزان با پیشرفت درچندین تحقیق، مشخص شده است که انتظارت معلم و توانایی انتقال موثر این انتظارات به دانش

 دارد. مثبت  تحصیلی آنان ارتبا ط

این روش باعث  انتقال دهد.دانش آموزان  بهرا از مبحث شود معلم اهداف رفتاری وانتظارات عملکردی  میلذا پیشنهاد 

  جلسه خود را ارزیابی نمایند.واهد شد که دانش آموزان در فرآیند تدریس و پایان خ

 و گذر بدون تاکید معلم از این مرحله مفاهیم جرم و وزنعدم تسلط دانش آموزان به  -3

  معلمان باید به جای شیوه ای خاص ومعین،شیوه های گوناگون تدریس رامورد تاکید و توجه فراوان قرار دهند.) نظارت

 مبتنی برخالقیت(

توافق داشتند که دانش آموزان دو مفهوم جرم و وزن را با هم اشتباه  کنونی ناظر و معلم بر اساس تجربیات قبلی و تدریس

 راه حل؟ .در اندازه گیری وتمیز این دو دچار اشکال هستند و می کنند

دید است لذا بهتراست  در پیش زمینه یادگیری مفاهیم  درس ج جرم و وزن  بر این بوده چون تمیز دادن دو مورداظر نظر ن

 ی شود.بیشتر ( تاکید  به ارزشیابی عملکردی ) اندازه گیری جرم و وزن  رودیو -ارزشیابی  تشخیصی
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یم واز آنان بخواهیم با هریک به تنهایی جرم و وزن را اندازه گیری کنند) کافیست به هر گروه یک نیروسنج یا یک ترازو بده

کاری گیری این روش عالوه بر اینکه  د( با بهنکن را محاسبهو وزن   بتواند جرمهم  با نیروسنج   وزن وجرم و د نبا ترازو بتوان

 شود.می  نیز پرورش خالقیت آنان ه ایم بلکه منجربهآنها را محدود به استفاده از وسایل آزمایشگاهی نکرد

   عدم مشارکت  همه دانش آموزان در انجام آزمایشات -4

 عملی علوم بر پیشرفت  ومی دانیم که آموزش تمرین مستقل است یکی از عواملی که در یادگیری دانش آموز موثر است

 تحصیلی دانش آموزان تاثیر دارد.

 .بنویسند نیز را تمامی دانش آموزان مشارکت  داشته باشند ودر نهایت گزارش آزمایش استدر انجام آزمایشات بهتر 

شان در انجام آزمایش از یا . ) الزم به ذکر استمعلم: جهت انجام آزمایش تنها یک سری وسیله در آزمایشگاه موجود است

  میله ،پایه،نخ وگوی و....استفاده نمودند(

طبق دستور کتاب از گروه ها ناظر: برای اینکه همه دانش آموزان بتوانند در انجام آزمایش مشارکت داشته باشند میتوان 

 خواست که آونگ بسازند.

تهیه کنند وعامل اثر ارتفاع  یک اندازه ر و دو عدد تیلهیکبار مصرف و مقداری نمک یا شکماست گروه ها گفت ظرف  ویا به 

 ومحاسبه نمایند. ببینند "عمالبر انرژی پتانسیل گرانشی ثابت نگهداشتن  جرم  با را

بطوریکه از ارتفاع مختلف دوتیله را هم زمان درون ظرف محتوی نمک یا شکر بیندازند و مشاهده نمایند که تیله ای که از 

 بیشتری بوده است.ذخیره شده ارتفاع بیشتر رها شده بیشتر در نمک یا شکر فرو می رود. یعنی دارای انرژی 

(  از یک ارتفاع مساوی و هم زمان رها کنند مشاهده جرم بیشترتیله و یک گوی با  گلوله با جرم های متفاوت) سپس دو

 یعنی دارای انرژی ذخیره شده بیشتری بوده است.بیشتر در نمک یا شکر فرو می رود خواهند نمود که گلوله با وزن بزرگتر 

 آن بیشتر است. شدهذخیره وارتفاع جسم  از سطح زمین بیشتر باشد مقدار انرژی پتانسیل جسم زیادتر پس هرچقدر وزن 

دست می توانند آن را ثابت کنند وبه فرمول محاسبه انرژی پتانسیل گرانشی  در آخردانش آموزان با محاسبات ریاضی و 

 یابند.

و تلفیق مفاهیم درس به موقعیت های به مصادیقی از شایستگی ها )تفکر ،ایمان ،علم،عمل ،اخالق و...(عدم توجه کافی  -5

 رهنگی .اجتماعی ، طبیعی و ف

آموزش نیازمند بافت و زمینه است تا برای آن چه به مخاطب می  .آموزش نمی تواند درخأل اتفاق افتد"اظهار می دارد که:  هالبروک

 آموزد دلیل وجایی در زندگی روزمره وی پیدا کند. 
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و تاب سواری صحبت کرد واز در این قسمت میتوان از انرژی پتانسیل گرانشی و تاثیر آن در ورزش اسکیت و پرش با نیزه 

انرژی پتانسیل کشسانی و آرش کمانگیر و در خصوص انرژی پتانسیل شیمیایی ذخیره شده در بدن واستفاده از آن در جهت 

 .شکر گزاری و خدمت به خلق و..... عنوان نمود

آموزشی کیفی تر و لحاظ نمودن  با طراحی"انرژی می تواند ذخیره شود "با توافق دبیر مربوطه قرار براین شد مبحث  در آخر

 تدریس شود. "موارد توافق شد ه در کالس دیگری مجددا

 :2شاهده م

طرح همگام با قرآن را که از ناظر دریافت کرده   DVDمعلم   وپس از صحبت آغازین با فراگیران، با معلم وارد کالس شدم 

بود برای دانش آموزان به نمایش گذاشت فراگیران همراه با آن سوره الرحمن را همخوانی کردند آنان مجذوب تصاویر ومعانی 

 زیبای آن شدند.

 اندازه گیریان کامال به اختصاص داده شد ودانش آموزجسم  گیری جرم و وزن بیشتر به اندازه  ورودی -ارزشیابی تشخیصی 

 )تاکید برارزشیابی عملکردی(نیروسنج مهارت یافتند. یا ترازو وجسم  با  و وزن جرم

از ایجاد انگیزه و گذر از مراحل اولیه  بعد پسس .اهداف رفتاری و عملکردی را در تابلو لیست کردانتظارات و معلم پس از آن 

پیشنهاد شده بود به انجام  1پس از مشاهده  سهمه گروه ها با در اختیار داشتن وسایل آزمایشی که در کنفران ،تدریس

  .آزمایشات پرداختند

 انجام آزمایش مشارکت صد درصدی داشتند. دانش آموزان در 

 می پرداخت.به ارزشیابی تکوینی  معلم حین آزمایشات  

 گزارش آزمایش را می نوشتند. وزانهمچنین دانش آم 

نکته قابل توجه این بود که دانش آموزان پس از گذر از هرمرحله با مراجعه به انتظارات آموزشی  لیست شده خود را ارزیابی 

 کرده و در صورت نیاز از معلم پرسش می کردند.

در ارزشیابی پایانی  تعداد دانش آموزانی که جهت پاسخگویی به سئواالت دستان خود را باال می بردند متوسط رو به باال بود 

  به سئواالت نشان از فهم وتسلط کامل بر مفاهیم بود. چگونگی پاسخ و 
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و عنوان کرد با اینکه احساس رضایت داشته  خود فرآیند تدریسمعلم از تغییر رفتار در ، از مشاهده دومین تدریس  بعد

اعتقاد به آن دارد که دانش آموزان در انجام آزمایشات  بایستی مشارکت حداکثری داشته باشند اما کمبود وسیله ویا..... مانع 

عمل کرد وهمچنین ایشان  هم می توانکه برای رسیدن به هدف به گونه ای دیگر  استدر این فعالیت دریافته  اما می شود

و نمود مطرح نمود هرگز به این فکر نکرده بودند که نباید دانش آموزان را محدود به استفاده از وسیله آزمایشگاهی خاص 

 برایش این قسمت از نظارت رضایت بخش بود که دانش آموزان با نیروسنج جرم وبا ترازو بتوانند وزن را هم اندازه بگیرند. 

 نقاط قوت ایشان ازجمله  بکارگیری روش تدریس فعال، و تجدید نظر در روند تدریس و ....تقدیر وتشکر نمود. ناظر نیز از

 برد است.  -نظارت بالینی رابطه برد بخاطر می سپاریم رابطه معلم و ناظر دردر نهایت 

 

 پایان


