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  ۀنظری و نقد یبررس
  »معلمان اي حرفه رشددر راستاي  آموزشی نظارت«

  *بیژن عبدالهی

  دهکیچ
را ضـمن خـدمت    يریادگی يها تیفعالاي است که  مفهوم گسترده نظارت آموزشی

 و نظارت آموزشینظریۀ ف کلی اثر و مبانی فکري یاین مقاله به توص. گیرد بر می در
نظریه و دنیاي  شکاف بین نظریه، به این در تحلیل. نقد و ارزیابی آن پرداخته است

چیـزي  بایـد  کاربرد نظریه به این معنی نیسـت کـه   . اشاره شده استواقعی مدرسه 
 گیري تصمیمبلکه باید در خدمت فرایند  ؛مدیران انجام شود ۀروزانفراتر از تجارب 

 تأیید نظري هاي چهارچوب در یمدیریت هاي فعالیتکه  شود مینظریه موجب . باشد
 پـس . شـوند  انجـام  مؤثرتر و تر کامل آگاهی با آموزشی هاي موقعیت در عمل شدة

افزون . تا زمانی که با عمل آموزشی مرتبط باشد مؤثر و مفید خواهد بودفقط نظریه 
باعث اما  ،اند پارادایم جدیديمحور، گرچه  مشارکت يا حرفهرشد  يها گروه، این بر

مـدل  . دنشو میاز نظر ابعاد متنوع  و مختلف، يها تیموقعمعلمان در  يا حرفهرشد 
ـ  ها تیموقعهمۀ وجود ندارد که بتواند در  ها مدلبهتر از سایر  يا حرفهرشد  کـار  ه ب
در آخـر بـه   . باید به نیازهاي مدارس و معلمان و باورهاي فرهنگی توجه شود. رود

  .شده است ارائههایی نهاد پیشپرداخته و  يریگ جهینت
اي، معلمـان، جیمـز نـوالن و     رشد حرفـه نظارت آموزشی، نظریۀ  نقد، :ها دواژهیلک
  .هوور. يا ندایل

  
  مقدمه. 1
 یذهنـ  يهـا  مـدل و ) belief system(بـاور   يهـا  بر اسـاس نظـام   ،یآموزش سندگانینو
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)mental models( بـه   شـان انتقال یاهـداف اساسـی آمـوزش و پـرورش و چگـونگ      بارةدر
یـا باورهـا    هـا  مـدل از ایـن   ین است برخکمم. کند یمعمل  يریادگییاددهی و  يندهایفرا

 اشـند نبگر مشخص ید ید و برخنآگاهانه فکر و رفتار را تحت تأثیر قرار ده د وناشروشن ب
 يمنشورهابنیادین یا  يها ارزش گونه نیا. گذارند ر یو رفتار فرد تأث شهیاندر ب یو بدون آگاه

ـ ن را یواقعـ  يرخـدادها  ازنویسندگان  رینوع تفسیر و تعب )mental prisms( یذهن  نیـی تع زی
ـ ریگ یمـ تصـمیمی   انیـا مـدیر   ان، معلمـ گـان  هنگامی که نویسـند  .کند یم ، ایـن تصـمیم   دن

مفهـوم از تجربـه و    پـیش دیـدگاه یـا    ایـن . اسـت موقعیت  ةدربار آناندیدگاه  ةکنند منعکس
ـ نظرمرجـع یـا    يها قاباز  ها نگرش گونه نیا. فرد منتج شده است يها نگرش بـه   ییهـا  هی
  .گذارند یمتصمیم اثر  ندیابر فر شک بیکه  اند آمده دست

شـامل  و  دهنـد  یمـ شکل  مختلف طیشرارا در  سندهیو رفتار نو شهیباورها انداین 
انتظـارات   درسـی،  يزیر برنامه و پرورش، اهداف آموزشاز جمله  شوند می ییها هینظر

 رگذاریتأثعوامل  بارةدر ییها هینظرتربیتی و  يها روش، آموزان دانشفردي و گروهی از 
را  رفتـار کـه   گیرنـد  می بر را در و عقایدي ها ارزشچنین  هم .آموزان دانشیادگیري  در

نظـارت   بـارة و در ندنیستاز این موضوع مبرا  مذکورنظریۀ سندگان ینو. کنند یمهدایت 
قرار داده  ریرا تحت تأث اعمالشان و کرکه تف دارنداز باورها را  یقیعم ۀمجموع  آموزشی

 یمتنوع يندهایفرا و رفتارها و اند کرده یمعرف که یمیمفاه از نیادیبن يها دگاهید. است
کتـاب بـر    که اند یمفهوم چهارچوبباورها . کنند یم تیاند حما کرده دیتأک ها آن بر که

  .نهاده شده است انیها بن اساس آن
  

  معرفی کلی اثر و مؤلفان. 2
 Teacher Supervision and( عمل و هینظر: معلم عملکرد یابی ارزش و یآموزش نظارتکتاب 

Evaluation: Theory into Practice ( هوور نوالن و را)James Nolan and Linda A. Hoover (
انتشـارات جـان   این اثـر را  . اند تألیف کردهزبان انگلیسی  به 2004بار در سال  نخستینبراي 

 384در  يکاغـذ  جلـد  بـا اثـر   نیا. جلد منتشر کرده است کی در کایامر وركیوینویلی در 
چـاپ   دیـ تجد 2011و  2008 يها و در سال منتشرISBN: 9780470084052  شمارةصفحه با 
  .شده است

فصـول، فهرسـت   مقدمـۀ  کلی و  ۀگفتار، بیان صریح هدف، مقدم پیششامل این اثر 
، فصول يریگ جهینتن و آزمون، یر و نمودار، تمریتصو ،مطالب اجمالی و تفصیلی، جدول
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در موارد  يت صوریو از جامع استمنابع اعالم، فهرست موضوعی و فهرست فهرست 
  .فوق برخوردار است

نظارت آموزشی انجمـن   ۀکمیتمشاور در  و معلم، استاد دانشگاه، محقق، در مقامن امؤلف
ـ ر برنامهنظارت و   Pennsylvania Association for Supervision and( ایلوانیپنسـ درسـی   يزی

Curriculum Development (آمـوزش و   بنـام هر دو از استادان . دارند  یطوالنخدمت  ۀسابق
معلـم در   یـابی  ارزشنظارت آموزشـی و   يها نظامطراحی و اجراي  ۀنیزم درکه  اند پرورش

  .دارند یسنگ گرانو  فراوانتجربیات  آموزش و پرورش
 مـدرك  سیو آموزش و تـدر  یدرس يزیر برنامه گرایش ت،یو ترب میتعل رشتۀ در نوالن

 یآموزش نظارت تۀیکم ریو مد ایلوانیدانشگاه پنس تیو ترب میاستاد تعل نیچن هم. دارد يدکتر
نظـارت   نـۀ یدر زم يمتعـدد  مقـاالت  نیچنـ  هـم . است یدرس يزیر انجمن نظارت و برنامه

 کـرده  منتشـر  معتبـر  اتیکـالس درس در نشـر   تیریمعلمان و مد يا رشد حرفه ،یآموزش
کـالس   تیریمـد  يهـا  با عنوانکتاب، دو کتاب دیگر در این حوزه  نیبر ا افزون يو. است
 نـۀ یتجربه در زم کی: یآموزش راتییو تغ معلمان و يا حرفه يریگ میتصم يالگو کی: درس

  . کرده است فیتأل ییمدارس راهنما يبازساز
ــوور ــن ه ــش زی ــ دان ــ ۀآموخت ــو ترب میتعل ــ  تی ــگاه ش ــتاد دانش ــورگ  پنسیو اس ب

)Shippensburg University(، ـ ر برنامهو انجمن نظارت و عض در درسـی و اندیشـمند    يزی
کـه از   ،دو نویسـنده  هـر . تألیف کرده استبسیاري که مقاالت  است نظارت آموزشی زمینۀ

نگـرش   بـه  انـد،  معلمـان  یـابی  ارزشنظارت آموزشی و  حوزة در پردازان هینظرمشهورترین 
ـ معلمـان و   يا رشـد حرفـه   در یابی ارزشنظارت و  يها نظام ریتأث دربارة دیجد و  يریادگی

 در مقـام آن دو  کـار  جـۀ ینتکتـاب   نیا. دارند يوافر عالقۀ آموزان دانش یلیتحص رفت شیپ
  .استگر تعلیم و تربیت و مشاور آموزشی  پژوهش

کتاب مجهـز کـردن مـدیران    این ند، هدف از تألیف ا هکه نویسندگان بیان کرد طور همان
نظارت آموزشـی و   يها مهارتآموزشی به دانش و  اندرکاران دستمدارس، معلمان و سایر 

معلمـان و افـزایش و    يا حرفـه رشـد   ينیرومند براي ارتقـا  يابزار منزلۀمعلم به  یابی ارزش
که اهـداف ایـن    سندینو یمدر جایی دیگر  ،نیبر اافزون  .استآموزان  دانشبهبود یادگیري 

 يها یدگیچیپبا  زیآم تیموفقشدن  رو هردن ناظران براي روبکآماده . 1 :عبارت است از تابک
ازهـا و اسـتعدادهاي متفـاوت و    یاز معلمان با ن یعیتنوع وس یابی ارزش. 2 ؛نظارت آموزشی

ـ نظربـراي انتقـال    کـار  تـازه و  باتجربـه مند کـردن نـاظران    توان  ؛نظـارت آموزشـی   يهـا  هی
  .در عمل و دنیاي واقعی مدرسه یابی ارزش. 4و  ؛نظارت يها تیفعالمعلم به  یابی ارزش  .3
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  :است شرح نیبد فصل دوازدهبخش و  ششکتاب مشتمل بر  نیا
اصـول و   رنـدة یو دربرگ اسـت  شـده  بحـث  یاساسـ  يادهایبن دربارةاول  بخش در
در فصـل دوم  ). اول فصـل ( استشده  نیها تدو کتاب بر اساس آن کهاست  ییباورها

و ابهامات  یخیتار يها شهیشامل ر(معلم  یابی ارزشدربارة عناصر نظام جامع نظارت و 
ـ  و مفاهیم نظارت آموزشی و ارزش معلم یابی ارزشنظارت و  نیدر ارتباط ب جیرا  یابی

  .شده استبحث ) معلم
ـ   محور و راه درس  السکنظارت آموزشی «بخش دوم با عنوان در  ، »يگـر  یبردهـاي مرب
بحـث شـده اسـت    محـور   درسالس کنظارت  يدیلکم یاساسی و مفاه يها مهارتدربارة 

  .دهد میرا شرح  همتا يگر یچهارم مربو فصل ) فصل سوم(
خـودراهبري   از جملـه یـادگیري   ،نظارت آموزشـی  متمایز يبردها راهدربارة بخش سوم 

کـاري   مبتنی بر هم يا حرفهرشد  يها گروهو  )فصل ششم(پژوهی  اقدام، )فصل پنجم(معلم 
  .کند یمبحث ) فصل هفتم(

محـور   داده یابی ارزشنظام  يبه طراحی و اجرا »معلم یابی ارزش«بخش چهارم با عنوان 
ـ ه پاکـ  کنـد  یم ین فصل هشت اصل را معرفیا. پردازد یم) فصل هشتم(معلم  ه و اساسـی  ی

 يارهـا یمع ین برخـ یچنـ  هم .روند ان به شمار میمعلم یابی ند کیفی ارزشیفرا یطراح يبرا
  .کرده است بیانعملکرد معلم را  یابی ارزشت و پنج استاندارد یفکیارزیابی  يبرا یاساس

از جملـه در   .پرداخته است یابی نظارت آموزشی و ارزش ةبخش پنجم به موردهاي ویژ
هیچ کتاب نظارت (پرداخته است معلمان پیش از خدمت  یابی نظارت و ارزشبه فصل نهم 

معلمان  یابی نظارت آموزشی و ارزشبه ، در فصل دهم )آموزشی به این مهم نپرداخته است
  .پرداخته است يا هیحاشمعلمان  یابی نظارت و ارزشبه فصل یازدهم در و  کار تازه

ـ  نظام بومی نظارت آموزشـی و ارزش نیز بخش ششم  را ) فصـل دوازدهـم  ( معلـم  یابی
  .است  کردهطراحی 

  
  مبانی فکري و فلسفی نظریه .3

 فکري، علمی و باورهـاي اساسـی   از خاستگاهکه  ،)کتاب آغازدر ( یمفهوم چهارچوب ۀارائ
ر و کـ و تف اسـت  متـأثر ان معلم یابی ارزشنظارت آموزشی و بارة و مبانی فلسفی مؤلفان در

ایـن مفروضـات   . را تحت تأثیر قرار داده است مبناي تدوین این نوشتار شده است شانعمل
 در کتـاب  کـه  انمعلم یابی ارزشو  یف نظارت آموزشاهدا نیتر یاساساز  اند عبارتبنیادي 
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 همـۀ افـزایش تجـارب آموزشـی و یـادگیري     . 1 :از جملـه  انـد  نیز شدهجدید  يساز مفهوم
؛ معلمان رفتـار کـردن   ۀهمبا احترام، منصفانه و متناسب با اصول اخالقی با . 2 ؛آموزان دانش

کـاري بـراي حـل     و مبتنی بر هم ایجاد کردن جو سازمانی آکنده از اعتماد، احترام متقابل .3
  .معلمان يا حرفهبالندگی  .4 و ؛در مدرسهمسائل 

 يها مهارتبه طور کلی این کتاب براي یادگیري دانش مفهومی عمیق و سهیم شدن در 
بـه  این نوع رویکرد کاربردي معلمـان را در  . کند یمایجاد  ییها فرصت نظارتی براي معلمان

بنابراین محتواي ؛ کند میمند  تجارب کالس درس تواندربارة آوردن دیدگاهی جدید  دست
) چگونـه ( يا هیـ روو هم در معرفت ) يزیچه چ( ینییتبر معرفت دهم کتاب خوانندگان را 

 بـر اسـاس  بـه نظـر نویسـندگان    . کنـد  یمـ کمـک   یابی مربوط به نظارت آموزشی و ارزش
تـا   آورد یمـ را بـراي معلمـان بـه وجـود      ییها فرصتجدید، نظارت آموزشی  يساز مفهوم

نظارت و راهنمـایی  . رفت داشته باشند رشد و پیش شانبتوانند فراتر از سطح فعلی عملکرد
از از جمله مشاوره  ؛گیرد می بر در مختلفی را يها تیفعالاي است که  گستردهمعلم اصطالح 

 يا حرفهرشد  يها گروهپژوهی، نظارت بالینی و  اقدامکاران، یادگیري خودراهبري،  هم طریق
 ۀتوسـع که با هدف رشد و  ندا فوق کارکردهاي سازمانی يها تیفعال همۀ. کاري مبتنی بر هم

در مسیرهایی به  کنند یمنظارتی به معلمان کمک  يها نهیگز. شوند انجام می انمعلم يا حرفه
و بـا مراحـل    باشـد  داشـته  رشد و تکامل بپردازند که شخصـاً بـراي آنـان معنـی و مفهـوم     

 هـاي  گزینـه . سازگار باشـد  شان و شرایط کلی زندگی ،یادگیري يها سبکرفت شغلی،  پیش
و  هـا  نـرم  نـد نظـارت آموزشـی قادر   هـاي  نظـام  چهـارچوب نظارتی با طراحی مناسب در 

بـراي   هرگزکه  شودد و این امر مسجل نتعیین کنن امعلمبراي رشد مداوم را استانداردهایی 
  .نیستپذیرفتنی رفت نکردن  و پیش درجا زدن انمعلم

نظارت آموزشی عرصۀ در  شده رفتهیپذجایی که تعاریف رایج و  از آن اند کردهمؤلفان بیان 
، کامالً ضروري است که در این کتـاب بـه صـورت شـفاف و     اند مبهم انمعلم یابی ارزشو 

کـارکرد سـازمانی    انمعلمـ  یابی ارزش. را بیان کنیماز کارکردها  یک واضح معنا و مفهوم هر
بـراي   شـان یها یسـتگ یشاو  هـا  يمند توان، انعملکرد معلم بارةاست براي قضاوت جامع در

. شغلی يفعالیت، استخدام و ارتقاادامۀ از قبیل  ،اهداف و مقاصد پرسنلی بارةدر يریگ میتصم
پـس هـدف اصـلی    . باشـد ناشی از این فرایند ممکن است  اناصالح و بهبود عملکرد معلم

در انجام وظایف آموزشی و دیگـر   انکیفیت عملکرد معلم بارةقضاوت جامع در یابی ارزش
 يا حرفـه رشـد و بالنـدگی    بارةکارکرد سازمانی در اننظارت معلم. نان استآ يها تیمسئول
 انآمـوز  دانـش رفـت تحصـیلی    خود به بهبود عملکرد آموزشی و پیش ۀکه به نوب استآنان 
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عملکرد  يها یستگیشا و ها يمند توان بارةنظارت هیچ ارتباطی با قضاوت در. شود یم منجر
  .اند دیگر متفاوت یکلحاظ اصولی و بنیادین از  این دو کارکرد از. ندارد انمعلم

از این تشخیص ناشی شده است  يا حرفهبالندگی  به منزلۀ این عالقه به نظارت آموزشی
شـود و  آغـاز   انو اساسی در مدارس و نظام آموزشی باید از معلم دار یمعنکه هر نوع بهبود 

سـازي   بـین بـه   چنـین  هم. وجود دارد انبین بهبود مدرسه و عملکرد معلم يدار یمعنارتباط 
اساس، رشد  نیبر ا .وجود داردارتباطی ضروري و منطقی  انو نظارت معلم انعملکرد معلم

در ) teacher professional development or learning( معلمان يا حرفهیا یادگیري  يا حرفه
 ،)Rollins, 2003; Little, 2002( مدرسـه بردي براي بهبود کیفیت و افزایش اثربخشی  راه حکم

و بهبـود  ) Louis, Kruse and Raywid, 1996( انمعلمـ  يا حرفـه  يهـا  یسـتگ یشابهبـود  
بنابراین رشد و بالندگی ؛ است یافتهبسیاري اهمیت ) Little, 2002(آموزشی  يها تیفعال

، استدقیقاً همان نظام نظارت آموزشی ) sttaf development( یآموزشکارکنان  يا حرفه
  .جداگانه ینه فعالیت

مجـزا   يکارکردها را ارکنانک يا حرفهدر اغلب منابع و متون نظارت آموزشی و بالندگی 
ن یـ متخصصـان ا . شـود  میبخشی از وظایف ناظر برشمرده  يا حرفهیا رشد  دانند میاز هم 
 »داننـد  یمـ  ینظـارت چندگانـۀ  کـی از وظـایف   یکارکنـان آموزشـی را    يا حرفهرشد «حوزه 

)Gordon and Nisely, 1998(نظـارت و   یارتمهـ  حـوزة  شـش از  یکـ ی يا مثالً رشد حرفه ؛
کـارکرد   پـنج  از یکیوا و یاول ییراهنمانظارت و حیطۀ  سه از یکیلز و باندي، یوا ییراهنما

-Glickman, Gordon and Ross(گلیـک مـن وگـوردن و رز گـوردن      ییراهنمـا نظـارت و  

Gordon, 2007 (و نظارت آموزشی تأکید  يا حرفهپارچگی رشد  نویسندگان به یکاما ؛ است
یادگیري و بهبود عملکرد تدریس  يارتقا يکه برارا  یبه طوري که هر کارکرد سازمان؛ دارند

در فصـل اول   و داننـد  یمـ ماً با نظارت و راهنمایی مرتبط یمعلمان طراحی شده باشد، مستق
ت مداوم از آنان، یمعلمان و حما يریادگی يبراي ارتقاکه  کنند می يپافشارباور  نیبر اکتاب 
. پارچه و هماهنـگ شـود   کی يا حرفهرشد  يها برنامهنظارت با  يت باالیفیبا ک ینظامباید 
مدارس  يمعلمان و بازساز) self-renewal( ییایاح، خوداستکرده که بارث اعالم  طور همان

 يداشتن اثر يبرا یفینظارت ک يها ستمیس). Barth, 2002: 28( همراه باشندگر ید کید با یبا
  .ت شوندیحما یلیتکم يا حرفهرشد  يها تالشاز طریق د یآموزان با دانش يریادگیمثبت بر 

 گونـه  نیاند بـد  گفته) 1995(و شاورز  سیطور که جو درست همان یکیتفک نیچن جۀینت
 يازهـا ین به یابی دستبه معلمان در  کمک از نباشداست قادر  کننظام نظارت مم که است

که بر  ،يا نظام رشد حرفه. کند مستمر تیحمانظارت  يها تیشده در طول فعال شناخته
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 يازهاین تواند ینم دارد، دیتأک درس کالسآموزش ضمن خدمت خارج از  يها فرصت
 درس را فـراهم کنـد   کـالس ضمن خـدمت بـه    يها آموزش جیانتقال نتا يبرا یتیحما

)Joyce and Showers, 1995 .( يهـا  فرصـت  يا از رشـد حرفـه   ینظارت آموزش کردنجدا 
از  ینظـام  سـندگان ینو. دهد یرا کاهش م) Job-embedded learning(خدمت  نیح يریادگی

 کـار خـدمت را بـه    نیح يریادگیانواع تجارب  فقط نه کهنظر دارند  در را ینظارت آموزش
 را) out-of-School training(آموزش ضمن خدمت خارج از مدرسه  يها تیفعال بلکه برد، یم
  .داند یکارکنان م يا رشد حرفه يبرا زیمتما ینظارت يها نهیگز يدیکل يها مؤلفه حکم در زین

ـ معلمان  يا حرفه رشد به ب،یترت نیبد شـده و در   توجـه از آمـوزش کارکنـان    تـر  شیب
 نیا. شده است یطراح ییها موزشمعلمان آ يریادگی يارتقا يضمن خدمت برا يها برنامه

ـ    سیبـه تـدر   دیـ جد يکـرد یرو فیتعـار  گونه نینوع نگاه و ا در  یو معلـم اسـت و انقالب
 يا حرفـه ست فقط رویکـردي از رشـد   ها سال. خدمت ایجاد کرده است ضمن يها آموزش

و شـامل اجـراي    شـود  یمـ براي معلمان وجود داشته کـه آمـوزش ضـمن خـدمت نامیـده      
معموالً اطالعـات جدیـدي    و شود یم مدت کوتاه يها دورهآموزشی یا برگزاري  يها کارگاه

در ایـن رویکـرد   . دهـد  یمـ خاصی از کار و حرفه در اختیار معلمـان قـرار    يها جنبه بارةدر
  .مرتبط نیست شغلشانکه با آموزند  می را ییها دانش، معلمان یآموزش

 تهنگریسـ  بلندمـدت  ينـدها یفرا منزلۀمعلمان به  يا حرفهرشد به اما در چند سال اخیر 
بـراي ارتقـا و    منـد   نظام شکل به و اند ها و تجارب فرصت شامل که شده است؛ فرایندهایی

این رویکرد جدید، در واقع تصویر و دیدگاه جدیـدي   .اند شده يزیر برنامه يا حرفه ۀتوسع
و تحولی در آموزش و پرورش و حتی  به یادگیري معلمان، مدل جدیدي از آموزش معلمان

ــارادا ــدي ) paradigm( میپ ــهرشــد  درجدی  ,Cochran-smith and Lytle( اســت يا حرف

2001;Waling and Louis, 2000 ( .منزلـۀ به نظـارت آموزشـی بـه     ،رویکرد جدید بر اساس 
از  یکـ ی منزلـۀ معلمـان بـه    يا و رشـد حرفـه  ) instructional leadership( یآموزشـ رهبري 

 از مدرسـه  یاثربخشـ  و آموزان دانش يریادگیبهبود  درمدرسه  تیریمد یاساس يکارکردها
  .است شده توجه اریبس معلمان يساز به قیطر

و  سیمعلمـان و بهبـود تـدر    يا حرفـه  يریادگیـ  يارتقانوشتار به منظور  نیدر ا مؤلفان
 يسـاز  مفهـوم : از انـد  اند که عبارت کرده دیتأکموارد  یبرخ بر آموزان دانش يریادگی تیتقو
 يا حرفـه  ةیادگیرنـد  ۀجامعـ ، محـور  مشـارکت  يا رشـد حرفـه   يهـا  از جمله گـروه  د،یجد

)professional learning communities( ،يا حرفـه محوري رشد  مدرسهز یمتما يها ياستراتژ ،
  .و یادگیري حین خدمت) school-based learning(محور  مدرسه يریادگی
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معنی   بدین ؛پارادایمی رخ داده است يرییکارکنان تغ يا حرفهر، در رشد یاخ يها دههدر 
ثقل یـادگیري خـود    ۀنقط، معلمان را انجام شده يا رشد حرفه راستايکه در  ییها که تالش

بـر  ، )traditional in-service training(خدمت ضمن  یجاي آموزش سنته ب و قرار داده است
متمرکـز   معلمـان  روزمـرة  کـار  دربـارة  افتهیساختار مستمر يریادگی و محور مدرسه يریادگی

ها به معلمان به  دانش و مهارت انتقالاز  یعنیاست؛  افتهی رییآموزش تغ يریگ جهت. اند شده
 آورند یم دست به يریادگیناب  يها فرصت جادیا قیکه معلمان دانش خود را از طر یروش

بـه   ایـ ) Lieberman, 1995(کـاران   به کمک هم ها فرصت نیاست ا یگفتن. است افتهی رییتغ
و ) vigorous collegial communities( رومنــدین یمشــارکت يهــا گــروه) 2002( تــلیل گفتــۀ
آمـوزش   يجـا  بـه  کارکنان آموزش متخصصان. شوند یم جادیا يکار همبر  یمبتن يها گروه

حین  يریادگیکه  ،شده تجربهمتنوع یادگیري  يها شکلدرس بر  معلمان در خارج از کالس
بـا  در آموزش خارج از کـالس  که گفتنی است . دارند ید فراوانی، تأکشود یمخدمت نامیده 

شده برخورد  يزیر برنامهاز قبل  يها مهارتمنفعل دانش و  کنندگان افتیدر در نقش معلمان
ـ نگـاه کـردن بـه ب    يجاه مدیران مدارس ب يا حرفهرشد  يزیر برنامه يبرا. شود یم رون از ی

 قیتشـو ط آموزشـی  یحین خـدمت در محـ   يریادگیمدارس باید معلمان را به مشارکت در 
ف یکـه معلمـان وظـا    افتـد  یمـ اتفـاق   یو هنگام شود میبا انجام دادن میسر  يریادگی. کنند

ـ  بـر اسـاس  مند  هدف طور  بهرا انجام دهند و سپس  شان روزانه در  آمـوزان  دانـش  يریادگی
 ).Wood and Mc Quarrie, 1999; Sparkes and Hiresh, 1997( کننـد اعمال خـویش تأمـل   

و  يفـرد  يازهـا یمند خواهـد بـود کـه بـا ن     قدرت یوقت يریادگیکه است  نیا یفرض اصل
کـه   یهنگـام . وند داده شـود یواقعی پ یزندگ يها چالشرفت شغلی معلمان و  مراحل پیش

 يریادگی، شندیندیبعملکرد خود  بارةدر آموزان دانشمستمر از روي عملکرد  طور  بهمعلمان 
، تـر  سـاده به زبان ). Hawley, 2000: 2( کند یمحین خدمت در داخل کالس و مدرسه نفوذ 

ماً یکه مستق ،فعال در حین انجام کار، در رفتار و عمل پایدار و تفکر ةرندیادگی در نقشمعلم 
ـ . کنـد  یمدر ارتباط است، شرکت  آموزان دانشبا خدمت به  حـین خـدمت رشـد     يریادگی

  درهـم ق یـ و دق ،، مناسـب دار یمعنـ است که با نظارت و راهنمایی آموزشی مداوم،  يا حرفه
  ).Sparkes and Hirosh, 1997( است دهیتن

گفتنی . نظارت آموزشی است ۀنظریناشی از تغییر در  يا حرفهاین تغییر پارادایمی رشد 
 ،شد یمران مدارس یا ناظران انجام یمداز طریق ه ککارکردي بود در گذشته  تغییراست این 

که معلمان بخش مهمی از این نقـش را   استکاري  مشارکتی و مبتنی بر هم یاکنون روش اما
تغییـرات پـارادایمی رشـد     گونه نیاپارچگی  یک). Nolan and Francis, 1992( عهده دارند بر
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معلمان  ياست که برا ییها ياستراتژ ةکنند لیتسه ینظارت آموزش ۀنظریمعلمان و  يا حرفه
  .در مشارکت نظارت آموزشی فراهم کرده است توجه درخور فعال و  یسهم

مختلف  يها است که معلمان با گروه تیوضع نیاز ا یناش دیجد میکتاب بر مفاه دیتأک
 دربـارة  کـاران  هـم  بـا  وگـو  درس مجزا با حـداقل زمـان گفـت    يها در کالس يآموز دانش

 يریادگی يمدارس و هم برا يهم برا تیوضع  نیا. کنند یکار م ییتنها  به سیتدر يها تیفعال
) Hadar and Brody, 2010( معلمـان  یسـنت  يشکسـتن انـزوا   يبرا. خود معلمان وجود دارد

توانـایی تغییـر فرهنـگ     هـا  گروهاین ؛ شده است نهاد پیش يا حرفهیادگیرندة  يها گروه
  .مدارس را دارند

که معلمان در آن درگیـر هسـتند، توصـیف شـده      ،تدریس به عنوان دومین فعالیت شخصی
در حقیقت از نظر بعضی از منتقدان آموزش عمومی، مدارس از قلمروهـایی مسـتقل   . است

ه ادار) معلمـان (کـه توسـط پادشـاهان فئـودال خودمختـار       انـد  شدهتشکیل ) کالس درس(
  ).DuFour and Eaker, 1998: 115(و فقط داراي یک پارکینگ مشترك هستند  شوند یم

ارائـه  ساز و کاري  یخصوص تینوع مالک نیا از بین بردن يبرا يا رشد حرفه يها گروه
 هـا  آنرا در  يا حرفـه برقرار کرده و احسـاس اجتمـاع   ارتباطاتی معلمان  میان ها آن؛ دنکن یم

را بـراي   ییهـا  فرصـت  يا حرفـه رشـد   يهـا  گـروه . )Birchak et al., 1998( کننـد  یمایجاد 
ـ  هم يارهایمعایجاد  ۀتوسع، يا حرفهتعامل  در زمینۀمعلمان  تک تک  ۀکاري، تحقیق و تجرب

بـراي معلمـان    ها گروه این. آورند یم به وجودچنین استقرار فرهنگ مشارکتی  اشتراکی و هم
ـ فعالتا به بررسـی عمیـق    اند ییها کنفرانسبه منزلۀ  و کنکـاش در عمـق    آموزشـی  يهـا  تی

  ).Gimbert and Nolan, 1999: 24(پردازند ب يا حرفهفردي و  يها تیهوو  ها ارزش
کاري  با هم ها کالسکه بهبود یادگیري و یاددهی در  دانند یممدیران مدارس موفق نیک 

 تبـادل بـا   يا حرفـه  ةیادگیرنـد  ۀجامعـ . معلمان میسر اسـت  يها گروهاز افراد و  يا مجموعه
کالس درس را  يها تیفعال، دیگر یک يها دهیاو مشارکت در  يا حرفهگوهاي و افکار، گفت

کـاران   بـا هـم   کـه براي معلمان اسـت   ییها فرصتگو به معنی خلق و گفت. بخشد یمارتقا 
 گـو، و گفـت ) 2009(ورث سـاوت   گفتـۀ به . یند یاددهی و یادگیري صحبت کنندافر بارةدر

اوقـات یـادگیري عمیـق     یو گـاه اي است  یادگیري حرفهبلکه  ؛صحبت کردن ساده نیست
 انمربیاند  اي حرفه ةیادگیرند ۀجامعمدارسی که ). 2009کاران،  دیویس و هم(است اي  حرفه

اي بخشی  که یادگیري حرفه نهند یمارج  امر نیبر ا ها آن. ندنبی یادگیرنده می در مقامخود را 
بـا   انـد  مدارسی که جوامع یادگیرنده. کارگاه یادگیري است شانمحل کار و هاست آناز کار 

موضع   هاي مشترك کارها و مسئولیت در زمینۀدر یادگیري  ؛ زیرارس تفاوت دارنداسایر مد
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ـ امعلمـان  بـه بـاور    کـه  راچـ ؛ )Mclaughlin and Talbert, 2001: 63( دارنـد  مشارکتی  هـا  نی
هـاي   فرصـت  امعلمان ب. تأثیر دارندآموزان  بهبود یادگیري دانش درو  دان هایی باارزش روش

ها، سمینارها و واحـدهاي مطالعـاتی خـارج از     از جمله کنفرانس ،ها یادگیري در سایر مکان
  .کنند اي برخورد می یادگیري حرفه منزلۀمدرسه و کالس به 

  کیتشـر اي را بـر  یفرصـت  ،شـوند ر یدرگ نظارتی يها پروژهانجام  معلمان دروقتی 
 يا حرفـه  يوگوهـا  گفـت سـطح  در این زمـان اسـت کـه    ، یابند میکاران  با هم یمساع

)professional conversation( نیـز تغییـر    فرهنگ مدرسهآن  به تبع و ابدی یمر ییدر مدرسه تغ
ري حین خدمت یادگی بر بسیاريمدار مشارکتی در مدرسه اثر  پژوهشجاد فرهنگ یا .کند یم

منـد از رشـد    ن خدمت شکلی قـدرت یري در حیادگیان شد، یکه ب گونه همان. معلمان دارد
منـد   قوي معلمان را با احساس وابستگی به مدرسه تـوان  يا حرفه يها گروه. است يا حرفه

احساس معلمان از حمایـت متقابـل و احسـاس     قادر است، مشارکت نیبر ا افزون. کنند یم
 يهـا  گـروه تشکیل  ).Louis, 1992(دهد قبال آموزش مؤثر را افزایش ولیت شخصی در ئمس

 مند نظامبراي تحلیل و بهبود ) Wardrip, 2009( يعمد يها تالشموفق مستلزم  يا حرفه
زمینـۀ  منـد   مسـتمر قـدرت   يا حرفـه این الگوي رشـد  . استکالس درس  يها تیفعال

 هـا  گروهکه  دهند یمدر واقع تحقیقات نشان . کاري را ایجاد خواهد کرد مشارکت و هم
 Hadar( کنند یمحمایت  يدار یمعناز بهبود آموزشی به طور  يا حرفهیا جوامع یادگیري 

and Brody, 2010.( وزیهرگر فعالیت )ت یـ ن اندیشه حمایفرهنگ مدرسه از ا دربارة) 1994
ـ به  تر کمکه فرهنگ فردمدار و غیرمشارکتی مدرسه  کند یم و  انجامـد  یمـ  انري معلمـ یادگی

  .ري را به اوج برسانندیادگی دهد  یممشارکتی به معلمان اجازه  يها فرهنگ
  

  نقد و ارزیابی اثر .4
که  ،را انمعلم یابی ارزشو  ینظارت آموزش ندیماهرانه فرا سندگانیگانه نو فصول دوازده در

در  دیجد يها يساز مفهوم. اند کرده طرح ،است کیموجود و آثار کالس اتیادب بیترک يحاو
 نظر به اما؛ کند یم زیمتما ینظارت آموزش کتب ریرا از سا آن و شود یم مشاهدهسراسر کتاب 

 دارد؛ وجـود  شـکاف  گذرد می مدارس در اکنون چه آن و واقعی دنیاي و نظریه میان رسد می
 رهبران آموزان، دانش یلیتحص رفت شیپ و يریادگی بهبود در مدارس رانیمد تیمسئول گرچه

از آنان انتظار  و) 2006 کاران، هم و سیوید(کند  یم زیمتما ها سازمان ریسا رهبران از را مدارس
 رانیمهـم مـد   تیمسئول. ماهر باشند یآموزش رهبران هم و متخصص رانیمد هم که رود یم

با  ؛)٢٠٠٢ ,Young and King( شود یم دهینام یآموزش يرهبر کهاست  ینظارت نقش مدارس
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 و معلمان شـده اسـت   رانیمد يدر مدارس برا ياریبس يتضادها منبع یآموزش يرهبر حال، نیا
)Glickman et al., ٢٠٠٣; Serjiani, ٢٠٠٠ quoet Kooper et al., ٢٠٠٥; koogan, 

از نظـر تـاریخی    یابی ارزشبا  اش نظارت آموزشی و رابطه بارةدردر مدارس زیرا ؛ )١٩٩٨
معلم فاقد  یابی ارزشفعلی نظارت و  يها نظامبسیاري از . وجود دارداختالف نظرها و ابهاماتی 

و هم مدیران به معلمان در نتیجه هم  .اند یابی ارزشبین نظارت و رابطۀ دقیق توصیف و شرح 
 ,Macgreal( اند دچار تردید و ابهام جدي کارکردهااز این  یک اهداف هر بارةسان در طور یک

بسیار جدي بین ادبیـات و دانـش    ینظارت و راهنمایی با شکاف ةحوز ،نیبر ا افزون ).1983
ادبیـات نظـري    ةعمـد تمرکـز  . دنیاي واقعی از سوي دیگر مواجه استو  سو  کینظري از 

 ,clinical supervision ()Goldhammer( بـالینی  نظـارت  يها يالگوها رنظارت و راهنمایی ب

1969; Cogan, 1973(،     یبالنـدگ نظـارت و راهنمـایی بـراي )developmental supervision( 
)Glickman et. al, 2007(  فکورانــه  و نظــارت و راهنمــایی)reflective supervision (
)Garman, 1990 (دیتأکاشتراکی و گروهی براي بهبود فرایند تدریس  يها تالشکه بر  است 

کـه   نآبـه جـاي    ،آمـوزان  دانـش ش میزان یـادگیري  ایبه منظور افز گلدهامرکوگان و  .دارند
 کـاري یـا   کرد مبتنی بر همروی ،اتخاذ کنند )hierarchical approach( یمراتب رویکردي سلسله

 مـذکور،  در رویکرد نویسـندگان  .دندیبرگزرا براي نظارت  )collegial approach( یمشارکت
ایجاد و نهادینه کردن ارتبـاط   اش فهیوظکه گرفته شده کاري در نظر  هم منزلۀنقش ناظران به 

، ناظر خـدمات خـود   يا رابطهچنین  چهارچوبدر . استه آن ینو اعتماد متقابل بمعلمان با 
طراحـی   آمـوز  دانـش سطح یادگیري  يتر عملکرد معلم و ارتقا را با هدف بهبود هرچه بیش

اصـالحات   يهـا  برنامـه آموزشی دلیـل شکسـت بسـیاري از     نظران صاحب به باور .کند یم
ـ ر برنامه يا مدرسه برونعوامل از طریق آموزشی و مدارس این بوده است که  شـده   يزی

از  يریگ جهتدستوري و با شیوة اغلب به  ها برنامهو این نوع  )Murphy, 1992(بودند 
 اتتغییـر  )Kowalski, 1999(کوالسـکی   از نظر ).1990 ،ساراسون(اند  بودهباال به پایین 

مدرسه باید احساس کنند کـه   نفعان يذمنظور   بدین؛ شوند آغاز میمدارس از  دار یمعن
 يها برنامهفراتر از اجراي  مشارکتشانو  یندها برنامهبخش مهم و مؤثري از تصمیمات و 

  .استاز پیش تعیین شده 
سـنت  . انـد  نیافتـه در عمل و دنیاي واقعی گسترش  ،شاید آن طور که باید و ،این الگوها

کـه بسـیاري از    شـود  یمـ کارکرد مهم نـاظران مـانع از ایـن     منزلۀمعلم به  یابی ارزش ۀدیرین
اغلب . و از آن استفاده کنند بپذیرندآموزشی الگوهاي نظارتی جدید و اشتراکی را  يها نظام

چنان در عمـل آن   ، اما همآورند یمصحبت از پذیرش این سیستم و الگوهاي جدید به میان 
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شیوه و روش اصلی و حاکم در تعامل بین معلمان و منزلۀ را به  شان همداران بازرس یابی ارزش
بـه   سو  کیکه از  خوریم برمیآثار محققان و دانشمندانی  هدر نتیجه ب. دهند یمناظران انجام 

و مجریان  اندرکاران دستدیگر سوي و از  پرداختند یمتشویق اصالحات اشتراکی و گروهی 
  ).1390عبدالهی، (بودند چنان ناتوان از پذیرش این نقش اشتراکی  آموزش همحوزة 

را بر  شنظارت آموزشی است که کار و تالش ةحوزاز معدود دانشمندان ) 1998(گالنز 
نشـده   حـل ارزیـابی ایـن اختالفـات     بـارة در وي. سیر تاریخی نظارت متمرکز کرده اسـت 

تـاریخی در   يها شهیریابانه مربوط به نظارت و راهنمایی داراي  کارکرد ارزش که سدینو یم
کارا و مؤثر آموزشی و  هاي قا و دوام سازمانب. است بانهآم رسبازبوروکراتیک و  يها نظارت

و  هـا  ییتوانـا آموزشـی مسـتحکم و منسـجم مسـتلزم ایـن اسـت کـه         هاي نامهچنین بر هم
ـ  ارزش ۀجنب ،به عبارت دیگر .شود یابی ارزشمعلمان به نوعی  يها یستگیشا کـارکرد   ۀیابان

سـطح کـارایی و    یـابی  ارزشو  يریـ گ انـدازه نظارتی از نیازهاي سازمانی بـراي سـنجش و   
کمـک و   ۀریشـ اصل و  ۀخچیتار. شود می ناشی آموزش اندرکاران دستکارآمدي معلمان و 

مریکـا  ااسـتعماري   يهـا  دورهدموکراتیـک در   يهـا  جنـبش بهبود کارکرد نظارت به اوایـل  
کمک کردن به معلمان  ،به عبارت دیگر .دشمشاهده و بعدها در اوایل قرن بیستم گردد  برمی

ـ نظرناشـی از   آمـوزان  دانـش رفت تحصیلی  بهبود فرایند آموزش و پیش در راستاي  يهـا  هی
کار نظارت بودنـد   ریدرگ کهناظران یا افرادي . بوددموکراتیک مربوط به نظارت و راهنمایی 

مقاله معضل  نیا هدف. بود زا زا و اختالف خود تنش مواجه شدند که خودبه نیادیبن یبا نقش
ـ به کمـک و   اقیو اشت کیکراتبورو يعملکرد که است یابی ارزشضرورت  ةحل نشد  ياری

به شمار دموکراتیک  یو نه عمل يا حرفههدف  ،یآموزش ندیبه معلمان در فرا یرساندن واقع
  ).Glanz, 1998: 64( رود می

. هماهنگ بـود با نظام آموزشی بوروکراتیک  ،بازرسی در حکم ،آموزشیفعالیت نظارت 
 دررا  یآموزشـ  یینظارت و راهنما معلمان،ریزان و شاید حتی  برنامهبسیاري از کارشناسان، 

 در ینظـارت آموزشـ  (دوره  نیا یبررس. اند کننده درك کرده و نه کمک یبازرس فۀیوظ حکم
 رانیمهـم مـد   فۀیوظ حکم در ،یآموزش ییکه نظارت و راهنما دهد ینشان م) یبازرس حکم

  .غالب است یآموزش يها تیفعال ریبر سا ،ناظران گونۀ یبازرس يها تیفعال ومدارس 
 دربـارة انـد   که بـه عمـل مشـغول    ندرکارانا دست و کنند می پردازي نظریه که دانشمندان

بر این اسـاس   .دارند دیدگاه متفاوتی کاري مبتنی بر هم اي حرفهرشد  منزلۀنظارتی به  ۀنظری
کـاربرد نظریـه بـه ایـن معنـی      . وجود داردجدایی یا شکاف بین نظریه و عمل  گفتنی است

و مفـاهیم   ها نظریهبلکه  ؛مدیران باید انجام شود ۀروزان هاي تجربهنیست که چیزي فراتر از 
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 فراینـد  خـدمت  در نظریـه . کننـد  ایجـاد  چهـارچوبی  مـدیریتی  هـاي  تصـمیم بـراي   قادرند
 شـود  مـی  موجـب  نظریـه . آورد مـی  وجـود  بـه  را گیري تصمیم منطق و است گیري تصمیم
 در عمـل  تأییدشـدة  نظـري  هـاي  چهـارچوب  از کامـل  آگـاهی  با مدیریتی هاي فعالیت

 بـا  که زمانی تا فقط نظریه پس. شوند  انجام مؤثرتري صورت به آموزشی هاي موقعیت
 فهمنظریه براي میان تفاوت  هویل. هد بودخوا مفید و مؤثر باشد مرتبط آموزشی عمل

)theory-for-understanding ( عملو نظریه براي )theory-for-practice ( اسـت  بیـان کـرده  را 
)hovel, ١٩٨٦ quoet bush, بـه صـورت بـالقوه     هـا  آندر حـالی کـه هـر دوي     ؛)٢٠٠٣

 ارتباط. است، اما نظریه براي عمل براي مدیران و رهبران آموزشی بسیار باارزش اند باارزش
 مسـائل  حـل  میـزان  و مـدیریتی  عمـل  بـه  آن بخشـی  آگـاهی  میزان اساس بر عمل با نظریه

 بـر  اغلـب  آموزشـی  مـدیریت  هـاي  نظریه. شود می قضاوت و ارزیابی مدارس در آموزشی
 از طریـق یـا   انـد  آموزشـی مبتنـی   مؤسسـات در ) observation of practice( عمـل  مشـاهدة 

مشـاهده بـه دو روش اسـتفاده     )English( انگلـیش از نظر . شوند میعمل حمایت  ةمشاهد
  :شود می

نظـري   هاي چهارچوب ممکن استمفاهیمی که بعدها توسعۀ ممکن است براي  .1
مشاهدة از  هایی دادهبر  هایی دیدگاهچنین  ؛)١ :٢٠٠٨ ,English( دشو میباشند استفاده 

از  هـایی  دیـدگاه که چنین  به دلیل این. شوند میمبنایی نامیده نظریۀ که  اند مبتنی دار نظام
زیاد احتمال  ه، باند آمده دست به ها دانشگاهتجربی در مدارس و  هاي پژوهشو  ها بررسی
، اند کردهکه گالسر و استراس بیان  طور همان. کنند مینظریه درك منزلۀ به ها را  آن مدیران

 سـت ها موقعیـت متناسب بـا   ۀیابی به نظری دست هاي روشمبنایی یکی از ۀ تولید نظری
)Glaser and Strauss, ١٩٧٦ quoet English, ؛)٢٠٠٨  

نظـري خاصـی بـراي     چهارچوبممکن است از  براي آزمایش مشاهداتشان محققان .2
 کننـد تحقیق بـراي اثبـات یـا تأییـد نظریـه اسـتفاده        از سپس ،گزینش مفاهیم استفاده کنند

)English, ٢٠٠٨.(  
محور، گرچه این رویکـرد تصـویر و دیـدگاه     مشارکت يا حرفهرشد  يها گروه در زمینۀ

رش و حتـی پـارادایم جدیـدي    و تحولی در آموزش و پرو یادگیري معلمان دربارةجدیدي 
مزایـاي   ممکـن اسـت  و  )Cochran-smith and Lytle, 2001(اسـت   يا حرفـه رشـد   دربارة

فرصـت   :از جملـه  بر داشته باشـد  در معلمان و کل فرهنگ مدرسه تک براي تک بسیاري را
کـاري سـایر    با هم مسائلدیگر، فرصت حل  یک يها تیفعال بارةصحبت با سایر معلمان در

 Spillane and Luis, 2002 quoet Nolan and(کـار  معلمـان، یـادگیري اشـتراکی و در حـین     
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Hoover, 2007: 93(، گرایی، توانایی تغییر فرهنـگ مـدارس،    حرفهجدید از  یدرك احساس
 يارهایمع، توسعه و ایجاد يا حرفهتعامل  ،)Birchak et al., 1998( يا حرفهاحساس اجتماع 

ـ فعال قیعم یبررس و ،یمشارکت فرهنگ استقرار ،یاشتراک تجربۀ وکاري، تحقیق  هم  يهـا  تی
 بـه  است الزم يکردیرو نیاجرا کردن چن يبرا). Gimbert and Nolan, 1999: 24( یآموزش
  .شود توجه تیجد با ریز مطالب

و حتی در یک موقعیـت هـم متفـاوت اسـت و      مختلف يها تیموقعدر  يا حرفه رشد
وجود  ها مدلاز سایر  بهتر يا حرفهشکل یا مدل رشد . از نظر ابعاد متنوع باشد استممکن 

مـدارس و معلمـان    يازهـا ین. کار روده ب ها حوزهیا  ها تیموقع همۀکه در ؛ به طوري ندارد
 يا حرفهمدل رشد  بارةدر يریگ میتصمباید ارزیابی شوند، باورهاي فرهنگی و رفتارها براي 

، ماننـد  )متغیـر مهـم زمینـه   (سازمان عوامل مختلفی در  ،در ادبیات. ته شوندباید در نظر گرف
معلمـان تـأثیر    يا حرفـه یـادگیري   ةشـیو  در ممکن استفرهنگ مدرسه  یا ساختار مدرسه

 يا حرفـه کاري به ایجاد زمینـه و بسـتر مناسـب نیـاز دارد، رشـد       ایجاد فرهنگ هم. بگذارد
و مسـتلزم تشـویق و    دهـد  یمـ خـاص روي   اي زمینهکه در است  يفرایند منزلۀگروهی به 

 يدار یمعنـ زمانی مؤثر است کـه تعامـل   این مسئله . است گرید کیبا ترغیب معلمان به کار 
  .بلکه بین معلمان، مدیران، والدین و سایر اعضاي جامعه برقرار شود ،در میان معلمان فقط نه

 يها فرصتاما برخی  ،فرایندي مشارکتی درك شده است در حکم يا حرفهاگرچه رشد 
 منزلـۀ بـه   يا حرفـه رشـد  . شـوند  یمـ آموزشی انفرادي هم وجود دارد که موجب یادگیري 

موفـق   يا حرفـه رفـت   پیش. نه انقالبی ،و تحولی باید درك شود ،یدائم ،بلندمدت يفرایند
بـر   افـزون  .)Glickman et al., 2007; Gordon, 2000; 2004(و پیوسـته اسـت    مدت یطوالن

کـه بـا اصـالحات مدرسـه      نـد ندا یماین رویکرد را فرایندي  نظران صاحببسیاري از  ،نیا
نـه فقـط آمـوزش     ،است يساز فرهنگیک فرایند  يا حرفهکه رشد  طور همان ؛مرتبط است

  .به معلمان ها مهارت
مدرسه  ۀجامع ۀهمکه  گذاشتاثر خواهد  آموزان دانشزمانی بر یادگیري  يا حرفهرشد 

ـ به که  شود یمیاددهی و یادگیري زمانی ایجاد  بارةدانش در. گیرد بر را در فرهنـگ و   ۀزمین
عوامـل فـردي و    يبـا جمـع رفتارهـاي مجـزا     يا حرفهرشد  ۀنتیج. مدرسه توجه شود جو

بـا   نفعـان  يذکه چگونـه عوامـل و    ، بلکه از طریق بررسی اینشود ینماندازگیري  نفعان يذ
  ).Díaz-Maggioli, 2004( شود یمسنجیده  اند تعاملدیگر در  یک

 )Wardrip, 2009( هعمـد  يها تالشموفق مستلزم  يا حرفه يها گروهدر نهایت تشکیل 
در واقـع تحقیقـات نشـان    . اسـت کـالس درس   يهـا  تیفعال مند نظامبراي تحلیل و بهبود 
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حمایت  يدار یمعناز بهبود آموزشی به طور  يا حرفهیا جوامع یادگیري  ها گروهکه  دهند یم
اما براي رشـد و دوام خـود    ند،گرچه مفید ها گروهاین  ).Hadar and Brody, 2010( کنند یم

  .دهی دارند احتیاج به رهبري و سامان
  

  يریگ جهینت .5
بـر   افـزون  ،جدیـد نظـارت آموزشـی    ۀنظرینویسندگان  ،هوور. نوالن و لیندا اي. جیمز اف

عملکـرد را   یـابی  ارزشتصریح نظـام باورهـا، روزگـار درازي خـاك نظـارت آموزشـی و       
مشـاور بـا تجربیـات     و معلـم  در مقاممدت مدیدي است که هم در میدان عمل . اند خورده
ـ نظرو هم با تحقیقات علمی بـه  ) بیش از دو دهه در مدارس( شان میدانی  دربـارة  يپـرداز  هی

امـا بسـیاري از    ؛انـد  کرده ییفرسا قلم باره  در این بسیاريافراد . اند پرداختهنظارت آموزشی 
بلکـه دسـتی    اند؛ نظارت آموزشی مدارس نبوده ریگ نفسپرپیچ و خم و  ةجادهرگز در  ها آن

کار و رانـد  د کـه دسـت  ندیگري هم وجود دار بسیارافراد  چنین هم. اند داشته بر آتشاز دور 
رسیدن به مقصـد اسـت،    شان دغدغه فقطو  اند گرفتهاما در این سفر سر در پیش  ،اند مجري

 ایـن  دشت نگاهی افکنند یا زمانی را بـراي اندیشـیدن بـه    ةگسترکه سر برآورند و بر  آن بی
  .موضوع مهم در نظر گیرند

که با رجوع  با این ذهنیت ؛کنند زندگی میگروه اول، در جهانی بریده از واقعیت و عمل 
گروه دوم همـواره  . شدنی استجدیدي تشریح و تفسیر ةپدیدبه اتفاقات مجرد گذشته هر 

 ،ایـن دو گـروه   يهـا  افتـه ی. دارند ریو فراگمیل به تجربه و میل به یافتن اصول عملی جامع 
بینش و افق هر دو گروه، بنـا بـه   . شود ه مینامید يا مشاهده يها افتهیاستقراضی و  يها افتهی

و ایـن درسـت    یک از این دو گروه باید راه به دیگري برد هر. و محدود استدالیلی، تنگ 
شـکاف  (افـق  کـه ایـن دو    اند شیآنان واجد چنان توان. اند دادهمؤلفان انجام که همان است 

 )معلم یابی ارزشهاي نظارت آموزشی و  حوزه بسیار جدي دانش نظري و دنیاي واقعیت در
هـم بـه کـار     ،کنـد  یمـ انشی که هم به مدیران اجرایی کمک د ،اند ختهیآمرا با ظرافت درهم 

  .نگرد یمدشت را  ةآن فرد دانشگاهی که از بلندي گستر به مشاور و هم
مناسب و جامع است و هم  ياز نظر تئورکتاب هم  نیا اند گفتهکه نویسندگان  طور همان
 نیا از. کند یمل دانش به عمل تأکید یبراي تبد الزمط یو فراهم کردن شرا ها مهارت ۀبر توسع

و نظارت از  یابی  ارزش ينهاد پیش يها تیفعال ينظر يها انیها در بحث بن آن ياستراتژ ،يرو
هیچ فصلی به  .متفاوت است ینظارت آموزش يها از کتاب ياریدر بس شده استفاده يبردها راه

بـدون   هـا  مهـارت توسـعۀ  و هیچ فصلی فقـط بـه    ساختارهاي نظري صرف نپرداخته است
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  .به عمل نپرداخته است ها مهارتنظري و مفهومی از عوامل و شرایط براي تبدیل پشتوانۀ 
اسـتادان   را ها آنکه برخی از  ،به نظر نگارنده این کتاب از چند جنبه با سایر کتب تألیفی

  :از اند عبارتاین نکات متمایز . است، متفاوت اند کردهداخلی ترجمه 
مفهومی براي  یچهارچوبکه کتاب آغاز بنیادي و باورهاي اساسی در  يها ارزشبیان 

ناظران و طراحی  يها مهارتبر توجه به دانش و افزون ، مطالب کتاب فراهم کرده است
 ۀارائ، توجه به نظریه در عمل، یابی ارزشنظام نظارت و  يساز ادهیپساختار مناسب براي 

منزلۀ عملکرد و توجه به ارتباط این دو نظام به  یابی ارزشنظارت آموزشی و  يها تفاوت
رهبـري  نقـش   منزلـۀ پارادایم و تعریفی جدید از نظارت بـه   ۀارائکارکردهایی مستقل، 

 يا حرفهیادگیرندة جامعۀ  لیبر تشکمعلمان، تأکید  يا حرفهآموزشی براي هدایت بالندگی 
افراد منزلۀ یادگیري معلمان به  يها یژگیونظارتی با  يها نهیگزدر مدرسه، متناسب بودن 

 یابی ارزشمتمایز نظارت و  يها ياستراتژپارچگی  و در نهایت هماهنگی و یک سال بزرگ
  .رسد یو مکمل به نظر م يضرور معلمان یشغل رفت شیپ مراحل با

کـه حامـل    کنـد  یمـ مجهـز   ییها مهارتاین متن، کارگزاران آموزشی را به دانش و 
معلمان و بهبود یادگیري  يا حرفهرشد  يساز نهیشیبو نظارت آموزشی براي  یابی ارزش
 ،خـوب  یدهـ  سازمانداراي و  ،کامل ،، جامعشونده  درك این کتاب . باشند آموزان دانش

باید هر مـدیر مدرسـه،   که  تعادل و توازن شگرفی بین نظریه و عمل برقرار کرده است
بسـیار  واقعـی و   يها روش این اثر .کندمطالعه آن را مدیر آموزشی و کارگزار آموزشی 

 که اي ؛ به گونهکند یممعلمان توصیف  يها مهارتسطح دانش و  يرا براي ارتقا يمفید
 بارةدر ها پرسشبسیاري از  پاسخ. خود تغییرات اساسی بدهند يا حرفهبتوانند در رشد 

ـ   .در بین صفحات این کتاب یافت توان یمرا آموزش و پرورش   يهـا  مـدل اب ایـن کت
، کـار بـا معلمـان    یـابی  ارزشنظـارت و   ۀمـنظم و سـاختاریافت   يها برنامهمؤثري براي 

 يا حرفـه یادگیرنـدة  براي مدیریت جوامـع   ییها روشو  يا هیحاشو  باتجربه، وارد تازه
  .کند یمتوصیف 

گري و نظام نظـارتی متمـایز و    نظارت آموزشی کالس درس و مربی نخستاین کتاب 
سـپس اصـول،    ،دهـد  یمـ ارائـه   را براي رشد و تعالی معلم يا حرفهبالندگی  يها ياستراتژ

 یـابی  ارزشچنـین نظـارت آموزشـی و     هـم  ،مؤثر معلـم  یابی ارزش يها هیروو  استانداردها
 يسـاز  سـاده این نوشـتار بـراي   . کند میرا بررسی  يا هیحاشو  ،کار تازه، بدو خدمتمعلمان 

ـ  ؛اده کرده اسـت واقعی استف يها مثالمفاهیم از  کـه هـر معلـم و خواننـده آن را      طـوري ه ب
کـاري و   فراهم کردن محیط مشارکتی و مبتنی بر هم براي انمدیر همۀ. کند میدرك  یخوب به
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تحصـیلی   ةدورایـن کتـاب درسـی    . نـد نک يبردار بهرهباید از این کتاب کارکنان با حمایتی 
مدیریت آموزشی و مدیریت منابع انسانی و بالنـدگی   يها شیگراکارشناسی ارشد و دکتري 

  .منابع انسانی به میزان سه واحد درسی است
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