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مروری بر نظارت آموزشی اثربخش
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چكیده
مقدمه: نظام آموزشی در تربیت نیروی انسانی متخصص و مورد نیاز جامعه که بتواند حرکت جامعه را به سوی توسعه 
همگانی تسریع بخشد، از اهمیت باالیی برخوردار است. یکی از مهمترین ارکان برای نیل به این مقصود، نظارت آموزشی 

است. این مطالعه با هدف آشنایی با نظارت آموزشی اثر بخش، انجام شده است.
روش کار: مقاله حاضر از نوع مروری است. برای دستیابی به اطالعات مورد نیاز، کلید واژه های نظارت آموزشی، 
 ،SID راهنمایان آموزشی، مدرس و فراگیر، با استفاده از داده پایگاههای معتر علمی فارسی و انگلیسی زبان از جمله
Google Scholar ،Magiran و Web of Sciences و نیز مطالعات کتابخانه ای در بازه زمانی 2017- 2000 مورد جستجو 

قرار گرفتند. سپس داده های مـورد نظـر بر اساس هدف پژوهش، طبقه بندی و مورد بررسی قرار گرفتند.
یافته ها: نظارت مؤثر منجر به تقویت  روحیه ی  اعتماد و وفاداری  در سازمان ، گسترش  نوآوری  و ابتکار عمل، ایجاد 
انگیزه ی  مثبت  و رضایت  خاطر در کارکنان، افزایش  مشارکت  افراد در تصمیم گیری ها، بهره مند ساختن  افراد از لذت  کسب  
موفقیت،  ایجاد رابطه ی  منطقی  بین  تالش  و پاداش و  بهره گیری  مؤثر از اطالعات  می شود. در نظارت آموزشی، ناظر نقش 
راهنما دارد. بنابراین شناخت راهنمای آموزشی از مدرس ضرورتی سازمانی و حرفه ای است. ناظر باید دانش و مهارت ها، 
 نگرش ها، نیازهای انگیزشی، انتظارات مدرس و انتظارات مرکز آموزشی و اثربخشی مدرس را مورد بررسی قرار دهد.

نتیجه گیری: با توجه به این که نظارت آموزشی در صورتی که صحیح انجام شود، منجر به کیفیت عملکرد مدرس و در 
نهایت بهبود کیفیت وضعیت آموزشی فراگیران خواهد داشت، بنابراین تاکید موسسات آموزشی بر این نوع از نظارت و 

آموزش الگوهای موثر و متناسب نظارت آموزشی به ناظرین توصیه می گردد.
کلمات کلیدی: نظارت آموزشی، راهنمایان آموزشی، مدرس، فراگیر
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مقدمه
هیچ یک از امور فردی و اجتماعی آدمی به ویژه، آنجا که 
فعالیتی اجتماعی با هدفی خاص و برنامه ای معین به گونه 
درون سازمانی دنبال می شود، بدون اعمال مدیریتی صحیح به 

سامان نمی رسد. یکی از اقدامات موثر، نظارت و کنترل، برای 
کسب اطمینان از قرارگرفتن اقدامات و فعالیت های جاری 
سازمان، در جهت اهداف پیش بینی شده و منطبق با اقدامات 
برنامه ریزی شده، می باشد )1(. نظام آموزشی در تربیت نیروی 
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انسانی متخصص و مورد نیاز جامعه که بتواند حرکت جامعه 
را به سوی توسعه همگانی تسریع بخشد، از اهمیت باالیی 
برخوردار است )2(. در همین راستا بررسی نارسایی ها، نقاط 
ضعف و قوت، تشخیص فرصت ها و تهدیدها و تالش برای 
اهم وظایف  از  برتر  بهبود وضع مطلوب و کسب جایگاه 
سازمان های آموزشی می باشد )3(. نظام آموزشی مجموعه ای از 
برنامه ها، روش ها و موادی است که به طور هماهنگ، دستیابی 
یادگیرندگان را به اهداف آموزشی خاص تسهیل می کند )4(. 
کیفیت آموزش فرایندی چندبعدی است که باید ازجنبه های 
متعددی بررسی شود )5(. یکی از مهمترین ارکان مدیریت 
کیفیت، توانایی ارزیابی از عملکرد موجود و مقایسه مستمر آن 
با وضع مطلوب است )6(. بیکر، کیفیت را مجموع برایندهای 
یک دوره آموزشی تعریف می کند. به گمان وی، زمانی می توان 
یک دوره را با کیفیت قلمداد کرد که خروجی هایش، رسیدن 
به سطح خاصی از توانایی در حداکثر زمان ممکن، ارضاء 
نیازهای مهارتی و برآورده کردن نیازهای توسعه مسیر شغلی را 
حاصل کرده باشد )7(. از آن جایی  که  هر سازمان  جهت  تحقق  
اهدافی  موجودیت  می یابد و رفتار افراد درآن  تابع  موازین  و 
مقرراتی  است ، اعمال  کنترل  و نظارت  ضروری  است . به ویژه  
درسازمان های  آموزشی  که  اهداف  متعددی  در آن  دنبال  می شود 
و پیچیدگی  در آموزش  و تدریس  در آن  بیش  از هر سازمان  
دیگری  به  چشم  می خورد )8(. نظارت و راهنمایی آموزشی 
دربرگیرنده کلیه عناصر آموزش و یادگیری در مقوله ی نظارت 
سازمانی است که در اجرای مؤثر و موفق برنامه های آموزشی 
نقشی اساسی دارد )9(. بررسی مختصر تاریخچه نظارت و 
راهنمایی آموزشی نشان می دهد که در اواخر قرن نوزدهم و 
اوایل قرن بیستم تا سال 1920، نظارت با رویکردهای مستبدانه، 
در دهه 1920، نظارت و راهنمایی علمی توسط مدیران، در 
دهه 1930، برقراری روابط آزاد منشانه و راهنمایی بروکراتیک، 
در دهه 1940، تشریک مساعی و تصمیم گیری گروهی توسط 
مدیران، در1950 تا1970، توسعه برنامه درسی، 1960 و 1970، 

نظارت کلینیکی و مدیریت سیستمی توسط راهنمایان حرفه ای 
و در دهه 1980، نظارت و راهنمایی به عنوان مدیریت آموزشی 
توسط معاون و مدیر و همه کارکنان ذی نفوذ یکدیگر انجام 
می گرفته است )10(. درفرهنگ لغت و بستر، نظارت به عنوان 
"عمل، فرایند یا شغل نظارت کردن" می باشد. به طور خاص، 

یک مشاهده اساسی و هدایت فعالیت ها یا مسیر فعالیت و 
منظور از هدایت، تنظیم فعالیت ها یا مسیر برای سازماندهی 
کردن و نظارت کردن جهت تعیین مسیر عملکردهای رهبری 
و آموزش می باشد )11(. در فرهنگ فارسی عمید نِظارت 
به معنی زیرکی و فراست، و نَظارت به معنای عمل ناظر و 
مقام او و مراقبت در اجرای امری و راهنمایی به معنی عمل 
راهنما و راه نشان دادن به کسی، رهبری و هدایت آمده است 
)12(. در متون علمی نظارت آموزشی، به عنوان فرایند کمک، 
هدایت، مشاوره و تحریک رشد در مدرسان، به منظور بهبود 
کیفیت آموزش تعریف گردیده است )13(. به عبارتی نظارت 
آموزشی موثر چسبی است که نیازهای فردی مدرسان و اهداف 
مرکز آموزشی را در کنار هم قرار می دهد )14( و به توسعه 
وضعیت تدریس و آموزش بهتر، کمک می کند )15(. آنچه که 
در نظارت اهمیت دارد مسأله ی  تضاد بالقوه  میان  نیاز به  آزادی  
عمل  فردی  و کنترل  سازمانی  است که  مدیران  باید متناسب  با 
وضعیت  کار واحد خود و شناختی  که  از زیردستان  دارند، آن را 
حل  نمایند و تعادلی  بین  اعمال  کنترل  و آزادی  عمل  به وجود 
آورند. به عبارت دیگر باید مدیران  را در زمینه های  نظارتی  و 
هدایت  مدرسان  آموزش  داد )8(. بنابراین، مطالعه حاضر با 
هدف آشنایی با نظارت آموزشی اثربخش، انجام شده است.

روشکار
از طریق  به آن  بوده و اطالعات مربوط  مقاله مروری  این 
جستجوی مقاالت فارسی و انگلیسی زبان، بر اساس اهداف 
 ، Magiran،SID اصلی مطالعه در داده پایگاههای معتبر علمی
نیز مطالعات  Web of Sciences و  Google Scholar  و 
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کتابخانه ای در بازه زمانی 2017- 2000 با کلید واژه های نظارت 
آموزشی، راهنمایان آموزشی، مدرس و فراگیر، برای پاسخ به 

سواالت ذیل مورد جستجو قرار گرفتند.
نظارت آموزشی چیست؟  .1

روش های نظارت آموزشی چگونه است؟  .2
نظارت آموزشی اثر بخش چه ویژگی هایی دارد؟  .3

یافتهها
در راستای پاسخ به سوال اول پژوهش یعنی آشنایی با مفهوم 
نظارت آموزشی باید خاطر نشان شود که معموال اصطالحات  
نظارت  و کنترل  با هم  مورد استفاده  قرار می گیرند. عده ای  از 
صاحب نظران  نیز معتقد به  جدایی  مفهوم  آن  هستند. گاهی  
اوقات  از کلمه ی  نظارت،  معنی  نظارت  و کنترل  و از مفهوم  
به  هر حال ،  می شود.  ادراك   نظارت  و  کنترل  معنی   کنترل  
اگرچه  هر یک  از اصطالحات  نظارت  و کنترل  دارای  معانی  
متفاوتی  هستند، اما در عین  حال  کامال به  هم  مربوط و وابسته  
می باشند )16(.کنترل ، غالبا معنای  ضمنی  نامطلوبی  دارد که  
به نظر می رسد آزادی  فرد راتحدید می کند و بیشتر مدرسان  از 
اینکه  بر آنان  نظارت  شود چندان  دل  خوشی  ندارند و همواره  
به  صورت  تدافعی  به  نظارت  عکس العمل  نشان  می دهند )8(. 
به طور کلی، نظارت یک امر مشاهده ای و پژوهشی است که 
در نهایت به کسب اطالعات از وضع موجود و مقایسه آن ها 
با شکل مطلوب منجر می شود. چنان چه انحراف یا مشکلی 
مشاهده شود، با اعمال کنترل، مرکز آموزشی به وضع درست 
مورد نظر بر می گردد. چه بسا به علت عدم مشاهده انحراف، 
نیاز به کنترل و تصحیح عملیات نباشد. بنابراین، نظارت مقدم 
بر کنترل و به عبارتی مهم تر از آن می باشد، به همین دلیل با 
نظارت های درست و مستمر، شاید به اعمال کنترل نیازمند 
نباشیم )16(. حیطه نظارت که با سلسله مراتب اداری و سازمانی، 
تمرکز و عدم تمرکز سازمان ارتباط دارد، به تعداد افرادی 
اطالق می شود که سرپرست بتواند بر حسن جریان امور آنان 

نظارت نماید. تجربه، معلومات و تخصص مدیر و کارکنان 
از عوامل مؤثر در تعیین حیطه ی نظارت می باشند. هرچند که 
درکتب کالسیک مدیریت حیطه ی نظارت را 5 یا 6 نفر اعالم 
می کنند، ولی در مدیریت کالس درس، مدیر کالس گاه با 

بیش از پنجاه نفر سروکار دارد )17 و 18(.
نظارت در محیط آموزشی به دو دسته تقسیم می شود. 1- 
به  (InstructionalSupervision) : مربوط  آموزشی  نظارت 
فعالیت هایی است که هدف از آنها بهبود تدریس و فعالیت های 
یادگیری است که بیشترین را نتیجه را برای فراگیر به دنبال داشته 
 :(Administrative Supervision) باشد و 2- نظارت اداری
به  سوق دادن و ترغیب کارکنان در مرکز آموزشی نسبت 
عملکرد موثر در زمینه ظایف و مسئولیت های محوله می باشد 
)19(. در نظارت نوع اول، ناظر در نقش راهنما عمل می کند 
)12(. از برخی متغیرهایی که روی نظارت تأثیر می گذارند 
می توان به عملکردهای مدرس، تالش های یادگیری فراگیران، 
برنامه ریزی درسی، امکانات و تجهیزات اشاره نمود )15(. 
اهداف  نظارتی،  روش های  سایر  همانند  آموزشی  نظارت 

خاصی را تعقیب می کند که شامل موارد زیر می باشد:
اطمینان از اینکه مدرسان کار خود را به طور موثر انجام   .1

دهند.
اطمینان از اینکه مدرسان جدید برای انجام وظایف خود   .2

به طور موثر، آموزش های الزم را دریافت کرده اند.
ارائه اطالعات حرفه ای برای مدرسان  .3

هدایت مدرسان به منابع مواد آموزشی  .4
ارائه کمک های فنی به مدرسان در زمان مورد نیاز  .5

تضمین حفظ نظم و انضباط  .6
حفظ روحیه باال در میان مدرسان  .7

پیشنهاد راه هایی برای بهبود عملکرد مدرس )19(  .8
در راستای پاسخ به سوال دوم پژوهش یعنی روش های اجرای 
نظارت آموزش، باید اشاره گردد که نظارت آموزشی به دو 

شکل مستقیم و غیرمستقیم قابل اجرا می باشد.
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 Directive Supervision Modelالف ـ مدل نظارت مستقیم
نقش ناظر در این مدل هدایت و آگاهی بخشی به معلم است. 
این مدل، رفتارهای آموزشی و تسلط معلم را ارزشیابی می کند. 
در این نوع نظارت، شیوة تشویق و تنبیه ابزار کار ناظران است. 
تصمیم گیری با ناظر است و تفویض اختیار در کار نیست و 
متکی بر اختیار و قدرت است )20(. این مدل صرفا در شرایط 

ذیل قابل کاربرد می باشد:
پایینی عمل  بسیار  معلمان در سطوح رشدی  وقتی که    )1

می کنند.
وقتی معلمان در مورد موضوعی که راهنمای آموزشی - که    )2
دارای اختیارات سازمانی است- برای آن اهمیتی حیاتی 
قائل است، آگاهی و دانش کافی ندارند یا تمایل ندارند 

روی آن کار کنند.
وقتی که معلمان در اجرای تصمیمات اتخاذ شده هیچگونه   )3
دخالتی ندارند و یا در قبال اجرای آنها مسئول و پاسخگو 
نیستند؛ در حالی که راهنمای آموزشی در اجرای تصمیمات 

دخیل است و در قبال آنها مسئولیت تام دارد.
وقتی که راهنمای آموزشی نسبت به حل مسأله یا موضوع   )4
مطرح شده تعهد دارد، ولی معلم تعهدی ندارد. یا وقتی 
که معلمان ترجیح می دهند راهنمای آموزشی تصمیمات 

را اتخاذ کند.
برای  آموزشی  راهنمای  که  وقتی  اضطراری،  مواقع  در   )5

مالقات با معلمان وقت ندارد )12(.

 Non-Directive Supervision بـ  مدل نظارت غیرمستقیم
Model

ناظر در این مدل به تفاسیر معلم و ادراکات او با دقت گوش 
می دهد و سپس بیان می کند که چگونه تفاسیر و معانی را درك 
کرده است. از گونه های این مدل می توان نظارت دانش آموزان 
و اولیا را نام برد )20(. بنابراین، چنانچه راهنمای آموزشی 
تشخیص دهد معلمی توانایی تفکر در مورد کارش را به بهترین 

وجه دارد و خواستار آزادی عمل در مورد وظایفش است، 
وظیفه او صرفًا کمک به معلم در انجام دادن آن وظایف است 
و در چنین صورتی راهنمای آموزشی از روش غیردستوری 
استفاده کرده است. مراحل و توالی جلسه گفتگو با روش 
غیردستوری را می توان بدین شرح خالصه کرد: گوش کردن 
راهنمای  درك  انتقال  معلم،  مقدماتی  اظهارات  به  توجه  و 
آموزشی از مسأله مقدماتی مطرح شده، تحقیق برای شناخت 
بیشتر مشکل یا کسب اطالعات بیشتر در مورد آن، تشویق 
واقعی  )شناخت مشکالت  کردن مشکالت  بازگو  به  معلم 
معلم(، تفسیر پیوسته از درك پیام معلم، حل مسأله، بررسی 
نتایج اقدامات گوناگون به وسیله معلم، تعهد معلم نسبت به 
اجرای تصمیم، تعیین زمان و معیار برای عمل یا اقدام مورد 
نظر به وسیله معلم و در نهایت بازگویی برنامه معلم به وسیله 

راهنمای آموزشی )12(.

Elective Supervision Model پ ـ مدل نظارت انتخابی
فریمن این نام را برای اولین بار مطرح کرد. نقش این مدل 
ارائة ابعاد متفاوت است که معلم در کالس درس آن را انتخاب 
و انجام می  دهد. در این مدل معلم در ارتباط با تصمیم گیری 
مسئولیت دارد. هدف این مدل ارائة راه حل هایی است که فضایی 
را برای معلم ایجاد کند که بتواند با استفاده از انتخاب های 
خود تدریس کند. از این مدل برای راهنمایی معلمان تازه کار 
استفاده می شود. راههای متفاوتی را پیش روی آنان قرار می دهد 
تا بتوانند با آنچه که در کالس اتفاق می افتد برخورد کنند و 
مسائل را تشخیص داده و رفتارهای گزینشی را برای حل آنان 

انتخاب و آزمایش کنند )20(.

Peer Supervision model ت ـ مدل نظارت همتا
در این مدل نظارت جنبه نیمه رسمی دارد. به جای ناظر آموزشی، 
معلمان مدرسه به عنوان همکار و در سطحی مساوی بر کار هم 
نظارت می کنند. نظارت همکار روشی بدون ارزشیابی است. 
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در این مدل معلمان با هم قرار می گذارند که رشد حرفه ای 
از  بازدید  برای  برنامه ای  آنان  بگیرند.  بر عهده  را  یکدیگر 
کالس تنظیم می کنند تا تدریس همکار خود را مشاهده کنند 
و بر اساس آنچه مشاهده کرده اند به هم بازخورد دهند یا به 
روشهای تدریس و طرز برخورد معلم با شاگردان پی ببرند و 
از آنچه در کالس دیگری می گذرد آگاهی بیشتری پیدا کنند. 
در این مدل مرزهای بین معلمان و کالسها برداشته می شود و 
معلمان از انزوای حرفه ای بیرون می آیند و هر معلم با توجه به 
نقاط مثبت و تواناییهای معلم دیگر، از او یاد می گیرد. بسیاری 
اوقات، تبادل تجربیات بین معلمان به تدریج به خارج از کالس 
هم سرایت می کند و باعث می شود که معلمان در مورد مسائل 
مشترك و اشتغاالت فکری خود با هم به تبادل نظر بپردازند و 
از نظر حرفه ای رشد کنند. در واقع نظارت همتا نوعی آموزش 
ضمن خدمت برای معلمان محسوب می شود و منابع الزم را 
در اختیار آنان قرار می دهد. این نظارت به دو صورت فردی 
و یا گروهی اعمال می شود. فردی در کالس درس صورت 
می گیرد و گروهی زمانی که معلمان مشکل واحدی دارند و 
می توانند در جلسات مشترك برنامه ریزی برای حل مشکل 

شرکت کنند )20(.

Creative Supervision Model ث ـ مدل نظارت خالق
ترکیبی از مدل های مختلف نظارت است و اساس این مدل 
عقالیی و مبتنی بر آزادی و خالقیت می باشد که سه هدف 
عمدة عقالنیت، نوآوری و آزادی را به وسیلة سه راهکار دنبال 
می کند: 1ـ تلفیق و ترکیب مدل ها یا ترکیب رفتارهای نظارتی 
براساس نیاز 2ـ تفویض مسئولیت نظارت از ناظر به منابع دیگر 
همچون معلمان 3ـ استفاده از بصیرت های زمینه های دیگر )20(

 Self-Directed Supervision ج: مدل نظارت خود گردان
Model

در این مدل، مهمترین نقش و مسئولیت رشد حرفه ای معلم 

به عهده خود او است. بدین صورت که او براساس ارزیابی 
نیازهای خود، برنامه ساالنه ای را تدوین می کند و زمینه های 
متفاوتی را که الزم می داند در آن تقویت گردد، مشخص 
می کند. در مرحله بعد، معلم اهداف و برنامه تنظیم شده را با 
ناظر آموزشی در میان می گذارد. البته باید اهداف تعیین شده 
واقعی و قابل دستیابی باشند. در پایان زمان مشخص که معموالً 
یک سال است معلم و ناظر با هم جلسه ای می گذارند تا دربارة 
پیشرفت ها و میزان دستیابی به اهداف و رشد حرفه ای معلم 
صحبت کنند. از معلم انتظار می رود که در این جلسه مدارکی 
ارائه دهد که نشان دهندة پیشرفت او و حرکت در جهت اهداف 
تعیین شده باشد. این روش بیشتر برای معلمانی مناسب است 
که خود راهبر هستند و انگیزة پیشرفت دارند در آن معلمان 
خود  به سمت و سوی نگرش های حرفه ای، خود انتخابی یا 
رفتار حرکت می کنند و به خود تعیین کنندگی نتایج می رسند. 
چارچوب ادراکی خود نظارتی دارای مؤلفه های خود مدیریتی، 
خودکنترلی، خودمشورتی، خودتنظیمی، خودمشاهده گری در 

عملکرد، خودقضاوتی و خودپاسخگویی است )20(.

Clinical Supervision Model د: مدل نظارت کلینیكی
 این اصطالح را گلدهامر از حرفه پزشکی به عاریت گرفت که 
برای دهه ها برای فرایندی به کار می رفت که دانش تخصصی 
و مهارت های کارورزان را توصیف می کرد )21(. این مدل، 
مطالعه رفتار معلم در کالس درس با روشی نظام مند و در 
جوی توأم با مشارکت و احترام متقابل است و در بر گیرندة 
مجموعه فعالیتهایی است که منجر به اصالح فرایند یاددهی 
و یادگیری می گردد. فرایندی که به منظور صمیمی شدن با 
معلمان برای اصالح آموزش و رشد حرفه ای معلم قبل و یا 
در حین خدمت می باشد )خدیوی(. گلیکمان، گوردون و 
راس گوردون ساختار نظارت و راهنمایی آموزشی بالینی را 
در پنج مرحله متوالی ساده کرده اند: 1( تشکیل جلسه مقدماتی 
با معلم 2( مشاهده کالس درس 3( تحلیل و تفسیر مشاهدات 
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کالسی و تعیین )یا انتخاب( شیوه رفتار یا برخورد با معلم 
4( تشکیل جلسه پس از مشاهده با معلم 5( تجزیه و تحلیل 

مراحل چهارگانه پیشین )12(.

 Developmental Model of توسعه ای  نظارت  مدل  ذ: 
Supervision

در این مدل ناظران از سه سبک مستقیم، همکارانه و غیرمستقیم 
از  وقتی  ناظران  می کنند.  استفاده  معلمان  با  برخورد  برای 
تفکر  دارای  استفاده می کنند که معلمان  سبک های مستقیم 
ادراکی پایین و تعهد کم در امر تدریس هستند. وقتی از سبک 
همکارانه استفاده می نمایند که معلمان دارای سطح متوسطی 
از تفکر ادراکی، تخصص و تعهد باشند. ناظران در مواجهه 
با معلمانی که دارای تفکر انتزاعی و تعهد باالیی در آموزش 

هستند از سبک غیرمستقیم نظارت استفاده می کنند )02(.

Contextual Model of Supervision :ر: مدل نظارت محتوایی
در این مدل سبکهای نظارت با سطوح معلمان تطبیق داده 
می شوند. سطح آمادگی تابعی از شایستگی و اعتماد به نفس 
معلم است. شایستگی حوزه ای از دانش، مهارت و توانمندی 
معلم برای انجام کار ویژه است و اعتماد درجه ای از خود باوری، 
اراده، انگیزش، عالقه و اشتیاق است که باعث مشارکت و 
مداخله در آموزش می شود. این مدل دارای چهار بعد است. هر 
بعد نشان دهندة درجه ای از آمادگی و اعتماد به نفس معلم است.
در بعد اول: معلمان دارای اعتماد به نفس باال و شایستگی 
پایین هستند. در این بعد ناظر حمایت را از معلم به عمل 

می آورد و وظیفة بیشتری را برای او تعیین می کند.
در بعد دوم: اعتماد به نفس و شایستگی معلم پایین است و 
انرژی و تخصص الزم در زمینة موضوع مربوط را ندارد. 
در اینجا نیز بیشترین حمایت و وظیفه به عهدة ناظر است.
در بعد سوم: اعتماد پایین و شایستگی باالست، یعنی معلم 
اطمینان را در توانمندی های آموزشی نداشته، و اما دانش 

الزم را در زمینة تدریس دارد در این صورت ناظر وظیفة 
کمتر و حمایت بیشتری از او به عمل می آورد.

در بعد چهارم: حمایت و شایستگی باالست و معلم عالقه و 
اشتیاق بیشتری به تدریس داشته و از تخصص و مهارت 
بسیار باالیی برخوردار است. برای مواجهه با این عده، 
فراهم  نیاز  را در صورت  بازخوردهای الزم  فقط  ناظر 

می سازد )20(.
در راستای پاسخ به سوال سوم پژوهش یعنی ویژگی های نظارت 
اطالعات  ارائه  به خصوصیاتی همچون،  اثربخش، می توان 
دقیق و صحیح، هدفمند بودن، مقرون به صرفه بودن، تمرکز 
بر نقاط استراتژیک، عینی بودن، انعطاف پذیری، خطایابی و 
اصالح کنندگی و تناسب داشتن با جایگاه سازمان را نام برد 
)22(. نظارت مؤثر می تواند آثاری را به دنبال داشته باشد که 
شامل تقویت  روحیه ی  اعتماد و وفاداری  در سازمان ، گسترش  
نوآوری  و ابتکار عمل، ایجاد انگیزه ی  مثبت  و رضایت  خاطر 
در کارکنان، افزایش  مشارکت  افراد در تصمیم گیری ها، بهره مند 
ساختن  افراد از لذت  کسب  موفقیت،  ایجاد رابطه ی  منطقی  بین  
تالش  و پاداش و  بهره گیری  مؤثر از اطالعات  می باشد )23 ). 
نیل به این اهداف، مستلزم مهارت ها و توانایی هایی در ناظر 
آموزشی، از جمله توانایی ادراکی و درك درست از نیازهای 
شغلی، محیطی و افراد در ارتباط، مهارت های بین فردی و 
توجه به تفاوت های بین فردی اشخاص، مهارت ارتباط موثر 

و مهارت کنترل می باشند )19(.
ناظرین و عملکردهای نظارتی آنها باید دارای عملکردهای 
قابل توجهی از جمله استفاده از طرح سوال در جهت کمک و 
راهنمایی مدرسان برای بهبود استراتژی های آموزشی مدرس، 
بازدید غیر رسمی، ارائه پیشنهادات به عنوان راهنما به مدرس 
در انتخاب برنامه های جایگزین مدیریتی و آموزشی، ارائه 
بازخورد، آموزش منابع و نمایش تدریس، توسعه حرفه ای و 
آموزش های ضمن خدمت و ارتقاء همکاری داشته باشند که 
می تواند در جهت ارتقاء مهارت ها و استراتژی های آموزشی 
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کمک نماید )24(. از جمله اصول اساسی در نظارت موثر که 
باید در زمینه روابط بین فردی مورد توجه قرار گیرند اصل 
تواضع، مسئولیت پذیری، کرامت انسانی، محرمانگی و اصل 
تغییرپذیری می باشد )19(. در ارزیابی، افراد ارزیابی کننده 
ممکن است خواسته یا ناخواسته دچار اشتباهاتی شوند و 
نتایج حاصله را تحت تأثیر قرار دهند. آگاهی فرد ارزیاب از 
این نوع خطاها، می تواند در دوری جستن از آنها، کمک کننده 

باشد. برخی از این خطاها به شرح ذیل می باشد:
خطای تمایل به حد وسط: در این حالت، ارزیاب تمام   .1
کارکنان را در حد متوسط، ارزیابی می نماید تا از اعتراضات 

آنها مصون بماند.
خطای متفاوت با من: در این حالت، ارزیاب آن دسته از   .2
افرادی که رفتارهایی غیرمشابه با وی داشته باشند، ضعیف 
ارزیابی می کند؛ به عبارت دیگر، خود را معیار و مبنا قرار 

می دهد.
خطای هاله ای: در این حالت ارزیاب، عملکرد فرد را تنها   .3
براساس یک ویژگی مورد ارزیابی قرار می دهد تا اینکه 

کل عملکرد فرد را در یک دوره مدنظر قرار دهد.
خطای تأثیر اولیه: در این حالت، ارزیاب افراد را براساس   .4
تأثیر انجام شده دربرخورد اول و نه براساس تحلیل عملکرد 
وی در طول دوره ارزشیابی، مورد ارزیابی قرار می دهد. به 
بیان دیگر، اگر در برخورد اول، فرد ارزیابی شونده تأثیر 
مثبتی روی فرد ارزیابی کننده بگذارد، فرد ارزیابی کننده 

نمره باالتری به وی خواهد داد و برعکس.
خطای آسانگیری: در این حالت، ارزیاب به کلیه کارکنان   .5

نمرات خوب و عالی می دهد.
خطای مقایسه فرد به فرد: در این حالت، ارزیاب به جای   .6
اینکه تک تک افراد را با معیارهای مشخص شده مقایسه 

کند، آنها را با یکدیگر مقایسه می نماید.
خطای تازه نگری: در این حالت، ارزیاب عملکرد فرد را   .7
براساس آخرین رفتارهای مشاهده شده و نه براساس کل 

رفتارهای فرد در طول دوره ارزیابی، مورد ارزیابی قرار 
می دهد.

خطای مشابه با من: در این حال، ارزیاب، عملکرد افرادی   .8
که مشابهت هایی با وی دارند، در سطح خوب و عالی 

ارزیابی می کند.
حالت،  این  در  )گذشته نگری(:  اضافی  تأثیر  خطای   .9
ارزیاب، عملکرد فرد رابراساس کارکرد قبلی وی مورد 

ارزیابی قرار می دهد، نه کارکرد فعلی.
10. خطای مربوط به سخت گیری: در این حالت، ارزیاب، 
سخت گیری بیش ازحدی نشان داده و به اکثر کارکنان، 

می دهد )25(. نمرات پایین 
در این راستا نکته مهم و درخورتامل برای هدایت فرایند 
نظارت در مسیر صحیح، در نظر گرفتن مدرس است. مدرس 
مهمترین فرد در فرایند تدریس در کالس درس است. بنابراین 
او باید دانش و مهارتها،  نگرشها، نیازهای انگیزشی، انتظارات 
مدرس و انتظارات مرکز آموزشی و اثربخشی مدرس را مورد 
بررسی قرار دهد )12(. این شناخت به ناظران کمک می کند 
تا درك و بینش صحیحتری نسبت به مدرسان تحت نظارت 
خود پیدا کنند و از مدل متناسب نظارتی استفاده نمایند. توصیه 
به تجربه  ابتدا، راهنمای آموزشی و مدرس راجع  می شود 
تدریس قبلی مدرس، آشنایی با انواع روش های تدریس، و 
تئوری های آموزش با هم صحبت کنند. این عوامل به تعیین 
سبک تدریس مدرس و آمادگی وی برای کارهای چالش 
برانگیز، کمک خواهد کرد.به عنوان مثال مدرسی که از سابقه 
تدریس کمی برخوردار است )مثال 2 سال(، ولی درتئوری 
یادگیری مسلط است و تدریس خود را بر اساس بسیاری 
از الگوها انجام می دهد، برای رویکرد نظارتی ساختاریافته 
متوسط آمادگی دارد. در چنین موردی، با توجه به عدم تجربه 
مدرس در عین برخورداری از دانش مطلوب، ناظر برای مدتی، 
مدرس را مانیتور می کند و این روند، تا رسیدن مدرس به 
توانایی ونیز سطح آمادگی، ادامه می یابد. جوهره این مدل در 
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نتیجهگیری
کنترل و نظارت  یکی  از مهم ترین  وظایف و کارکردهای  اساسی  
اثربخشی  و  سازماندهی   دربرنامه ریزی ،  که   است   مدیریت  
سازمانی، نقش به  سزایی  دارد. کار هیچ  سازمانی  بدون کنترل ، 
موفقیت آمیز نخواهد بود. زیرا کار در سازمان  برای  رسیدن  به  

اهدافی  صورت  می گیرد و رفتار کارکنان  باید تابع  موازین  و 
مقررات  باشد تا سازمان در دستیابی به اهدافش بتواند به خوبی 
و درستی حرکت نماید. از آنجایی که یکی از رسالت های مهم 
سازمان های آموزشی، پرورش یک نسل موثر برای آینده جوامع 
می باشند، توجه به عنصر نظارت در این خصوص ضروری 
است. برای این که این امر به خوبی میسر گردد، مدیران  باید 
بتواننداز طریق  استفاده  از دانش ، روش ها، فنون  و تجربه ، مسأله  
تضاد بین  آزادی  فردی  و کنترل  سازمانی  را حل  کنند. در این 
بین، ناظران با نظارت مؤثر و کنترل های به موقع و مناسب و با 
اعمال تغییرات و اصالحات الزم در صورت انحراف از مسیر 
مشخص، می توانند سازمان آموزشی را در جهت قرارگیری در 
مسیر دستیابی به اهداف، هدایت کنند. نویسندگان این مقاله 
پیشنهاد می کنند که با توجه به وجود الگوهای نظارتی متنوع، 
اثر بخشی کاربرد هر یک از این الگوها در آموزش پزشکی 

مورد بررسی و پژوهش قرار گیرد. 
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An overview of the effective educational supervision
Sajadi S. A1, Fathimoghaddam A2, Azarmi S3

Abstract

Introduction: The role of the education system in the training of human resources to move community 

towards universal accelerate development is very important. The educational supervision is an important 

element for the achievement of this goal.

Objective: The purpose of this article is an overview of the effective educational supervision

Material and Method: This review article was conducted based on databases such as SID, Magiran, 

Google Scholar and Web of Sciences and Library Studies in the period time of 2000-2017. The keywords 

were the educational supervision, Instructional supervision, instructional guidance, trainers and trainees, 

teacher and learner. The data obtained from these articles were analyzed.

Result: Effective supervision will lead to the trust strengthening, loyalty to an organization, innovation 

and initiative, motivation, positive and satisfaction of employees, increase participation in decision-making, 

education supervisor. Supervisors should assess the knowledge, skills, attitudes, motivational needs, 

expectations and the expectations of the teachers’ training centers.

Conclusion: The educational supervision, if done well, will lead to the education quality. Therefore, this 

type of the educational supervision and training patterns is recommended.

Keywords: Educational Supervision, Educational Guidance, Teacher, Learners
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