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 مقدمه -1

جزو وظایف مهم مدیران  های آموزشی به سبک جدید،از بدو پیدایی نظام نظارت و راهنمایی آموزشی        

از اتالف  جلوگیری با هدف ارتقای کیفیت عملکرد معلمان،کاهش افت آموزشی، راهنمایان آموزشی مدارس و

مانند -هاییبرهه در و پرورش آموزش ساختار صوصاّ زمانی کهخ است. بوده وقت و حفظ نتایج مطلوب آموزشی

راهنمایی، بیش ، نیاز به نظارت و رات و تحوالت بنیادین گرددیخوش تغیدست -شرایط کنونی شیوع بیماری کرونا

 جدید، های آموزشیراهنمایی و ارزشیابی در اجرای مؤثر و موفق برنامه زیرا نظارت،شود؛ از پیش احساس می

 .نقش اساسی داشته و دارد

-ارتقا و بهبود عملکرد دانش ،اصالح فرایند تدریس و یادگیری و در نهایتدر نظارت، هدف ترین اما مهم        

با درنظر داشتن شرایط مختلف  و های استانداردبا ابزار و سنجه ضرورت دارد که اساسبراین است.  آموزان

مانند خود نظارت  هایروش انواع توان ازمیبرای نیل به این هدف،  به صورت مطلوب انجام گیرد. آموزشی

 استفاده کرد. نظارت بالینی نظارت همتا، ارزیابی معلمان،

 با مطالعات تخصصی در این حوزه، ای معلمان،های حرفهکشوری توسعه شایستگیبدین منظور، دبیرخانة      

های مدیران مدارس و گروهدر اختیار شما  نامة آنبه همراه شیوهو طراحی را  و راهنمایی آموزشی فرم نظارت

 مورد استفاده قرار گیرد. در انواع نظارت اصولی و علمی به شکلدهد تا قرار میآموزشی کشور 

 

                                                          

  مدرسهمدیر                                                     دبیر                                                                  

 

 

 سرگروه آموزشی                                                                                                            

 (مجازی کالس درس)
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      :ب اولویت ذیلترتیبه  آموزشی، گروهوسر مدرسهدبیر، مدیر با همکاری ،فرم نظارت حاضر

معلمان، مدیران  مورد استفادهتواند می ،نظارت بالینی -پهمتا    نظارت -ب  ارزیابی راهبری یا خودخود -الف   

قرار گیرد. بدیهی است به کارگیری این فرم نیازمند  های حضوری یا مجازیدر کالسای آموزشی، هگروهسر و

 رت و راهنمایی آموزشی و، اصول و مبانی نظاانای معلمحرفههای توسعةلفهمؤ از ناظر آشنایی و درک عمیق

 است.محتوایی عمیق در حوزه تخصصی نش دا

 :)مجازی( روش های نظارت بر کالس درس -2

های متداول نظارت، تکنیک مشاهده کالس درس است که در آن دانش، نگرش و مهارت یکی از روش      

از گیرد. این تکنیک مشاهده می تواند کند و تدریس  او در فضای واقعی و عینی انجام میمعلم نمود پیدا می

سوی خود معلم با مالحظه و بررسی فیلم تدریس خود، یا ازسوی همتایان یا از سوی مدیر مدرسه وسرگروه 

 آموزشی با حضور در کالس تدریس معلم انجام گیرد.

 :خودراهبری یا خود ارزیابی معلم 2-1

ارتقای تری در که نتایج پایداری ستاتکا بر خواست و عالقه او بامعلم ای حرفهدانش توسعة  راهبریخود        

های فرم نظارت را مؤلفه ،معلم ،پیش از تصمیم برای استفاده فرم نظارت شودتوصیه می عملکرد او خواهد داشت.

 نظر قرار دهد. تدریس خود را ضبط و های خاصی را از فرم نظارت مدلفهؤلفه یا مؤم و دنمای مطالعهطور دقیق به

سیدن به این کار تا ر نقاط قابل بهبود را یادداشت نماید.نقاط قوت را تقویت و و  ارزیابیخود را  پس از مشاهده،

 . یابدنتیجه مطلوب ادامه می

 : نظارت همتا 2-2

کارگروه درسی مورد نظر را تشکیل داده و پس از  در این نوع نظارت دبیران یک رشته درسی در هر مدرسه،       

نظر با توافق گروهی، کالس  های خاصی از فرم نظارت و موضوع خاصی از درس موردلفهو تعیین مؤ مطالعه

کنند. پس از مشاهده تدریس هر همکار در کالس مجازی مورد نظر، می درس و تدریس یکدیگر را مشاهده
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ن ارسال تدریس به دبیر میزبا نقاط قابل بهبوددبیران به صورت فردی بازخوردی محرمانه از نقاط قوت و نیز 

تواند های کلی مینمایند. بدیهی است در صورت توافق تمامی اعضای کارگروه و رضایت معلم میزبان، بررسیمی

-پذیرد. بازدیدهای متقابل بعدی صورت میریزی برای بازدیدبه صورت جمعی نیز انجام بپذیرد. در ادامه برنامه

ادامه  احتمالی لهسأهای همتا و رفع ممورد مکفی بودن نظارتتوانند تا رسیدن به توافق جمعی در های متقابل می

 یابد.

 : (مجازیبر تدریس ) نظارت بالینی 3-2

، مدیران از نظارت آموزشی در این نوع ناظران گیرد.نظارت در این شیوه از سوی ناظران آموزشی انجام می      

 .های آموزشی هستندمدارس و سرگروه

 :)مجازی(های درسکالسبرای ناظران، جهت نظارت بر  شرایط الزم

  فرم نظارت نامه ودقیق شیوه ةمطالع -3-1      

 کالس درس  ارزیابیو نظارت و  معلمان ایحرفه مطالعات درحوزة توسعة -3-2      

 های آموزشی با موضوع نظارت و راهنمایی آموزشیدوره ها وکارگاهشرکت در -3-3      

 دارسم انمدیر -الف

شورای مدرسه برای  در جلسههای آن را ها و زیرمؤلفهو راهنمایی آموزشی و مؤلفه نظارت فرم ،رسهمد رمدی       

و هماهنگی هر یک از سپس با اطالع  .دهدقرار میرا در اختیار تمامی دبیران مدرسه  نظارت فرم دبیران، تبیین و

در حال  .دهدانجام میمجازی را  حضوری یا نظارت برتدریسکند و در کالس درس حضور پیدا می ،دبیران

عضو هستند و حضور های معلمان ه در تمام کالسک مدارس برای مدیران« شاد»حاضراین امکان، در بستر 

ها و با توجه به مؤلفه حاصل مشاهده خود را همدرسمدیر  تدریس، پس ازاست.  تردارند، مهیا و قابل دسترس

تواند محدود به یک چرخه فرایند مشاهده می. گذاردبا معلم در میان می صورت فردیشده، به  های گزینشگویه

 مدیر مدرسه درطی فرایند نظارت، ه احتمالی باشد.بر اساس توافق طرفین تا رفع مسأل های متوالییا چرخه

 .نمایدرا فراهم  مناطق یا استان زشیای آموههبا گرو اندبیر ارتباطة تواند زمینمی صورت نیازدر
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 های آموزشی سرگروه  -ب

و مدیران مدارس، برای حضور  و مناطق ریزی مسئوالن استاندر صورت برنامه های آموزشیسرگروه       

نظارت مراحل کامل می توانند  )یا سایر بسترها(« شاد»های مجازی بسترشی در کالسهای آموزسرگروه

 سرگروه هماهنگی و توافقهند. انجام د)پیش از مشاهده، مشاهده و پس از مشاهده( رامطابق با فرم نظارت بالینی

 پس از آموزشیسرگروه بسیار مورد تأکید است. ( مجازی)با معلم، پیش از حضور در کالس درس  آموزشی

به صورت فردی ضرورت دارد؛ ، تشخیص دهدا نکات قابل بهبودی در شیوة تدریس یأله مس تدریس، اگرمشاهدة 

 انجام دهد: لهبر اساس نوع مسأذیل را راهنمایی آموزشی  و کندخود معلم مطرح و محرمانه با 

 (تربیتی و فناورانه ،تخصصی هایدانش )معلم اییاز حرفهن مسأله یا های آموزشی بر اساسبرگزاری کارگاه -الف

 ...( نمونه سوال و ،جزوه ،فیلم تدریس)و تخصصی آموزشی معرفی منابع  -ب

  لهأمس تا رفع مجدد هایدیدبازبازدید یا ریزی برای رنامهب -پ
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 قابل نقاط مشاهده صورت در 

  لهمسأ وجود یا بهبود

 لهراهنمایی  آموزشی برا ساس نوع مسأ 

 برگزاری کارگاه های آموزشی براساس نیاز 

های تخصصی، تربیتی و )دانشایحرفه

 فناورانه(

 معرفی منابع کمک آموزشی 

 های تدریس، جزوه، نمونه سوال و...()فیلم

 بازدید های بعدیریزی برای برنامه 

 لهتا رفع مسأ

 آموزشی  ینظارت و راهنمایآغاز فرایند 

 بر اساس فرم نظارت در کالس مجازی

 

 :ناظران ـ3

 (آموزشی)سرگروه  ناظر     (مدرسه مدیر) ناظر

 نظارت فرم مطالعه ـ

 ارزیابی شیوه آموختن ـ

 موضوع با آموزشی های دوره در شرکت ـ

 آموزشی راهنمایی و نظارت

 (مدرسه مدیر)  ناظر

 دبیر مجازی تدریس بر نظارت

 با دبیر ارتباط زمینه ایجاد ،نیاز صورت در

 آموزشی های گروه

  ناظر

 (آموزشی گروه)سر

 گفتگوی پیش از مشاهده 

 مشاهده تدریس 

 گفتگوی پس از مشاهده 

 همتا ـ2

با حضور در  همتا تدریس مشاهده

 کالس تدریس همدیگر

 کاستینقاط قوت و  یادداشتبررسی و 

 به نآ محرمانه ارائه و احتمالی های

 میزبان دبیر

متقابل های بازدید برای ریزی برنامه

 بعدی

 دبیران توسط نظارت فرم گروهی مطالعه

 مدرسه یکرشته در  یک

ریزی برای نظارت همتا از کالس برنامه

 همدیگر

 دبیر توسط نظارت فرم فردی مطالعه

 

 برطرف تا مجدد تدریس فیلم مشاهده

 احتمالی مسأله کامل شدن

وتقویت   احتمالی های کاستی رفع

 نقاط قوت

 دبیر ارزیابی خود ـ1

 درس کالس در  خود تدریس فیلم مشاهده
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 خدا نام به

 

 دوره متوسطه وزشینظارت و راهنمایی آمفرم 

 زشی(های آمووگروه مدارس مدیران)ویژة خود ارزیابی دبیران، نظارت همتا،  

  99-1400سال تحصیلی

 حضوری           مجازی مشاهده کالس درس

 .نگاشت پیوستی ارسال شده است که مطالعة آن پیش از استفاده از این فرم، ضروری است*این فرم به همراه یک راهنما و اطالع

 استان:............................منطقه/ناحیه: ......................دبیرستان: ..................... ...............................ناظر:.......نام دبیر: ....

 مرحله روش: مجازی / حضوری تاریخ

 مشاهده تدریس از پیش -1  

 مشاهده تدریس -2  

 تدریس پس از مشاهده -3  

 :  تدریس مشاهدة از پیش-1

 فضای در ارتباط -ب    تلفنی گفتگوی: الف: حضوری/مجازی کالس به ورود از پیش دبیر، با هماهنگی**اقدام به 

 مجازی 

های ها با توجه به ویژگیو توافق برای انتخاب گویه های مشاهدة کالس درسمؤلفه***طرح موضوع گفتگو: بررسی 

 آموزان و روش مشاهده ناظر . محتوایی هردرس، شرایط مدرسه، کالس درس،دانش

 موضوعیدانش  ��

 تربیتی-دانش موضوعی ��

 تربیتی-دانش عمومی ��

 دانش فناورانه تربیتی محتوا ��
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 مشاهده تدریس : -2

 ایرس                 بستر شاد      :   درس حضوری/ مجازی دیدار از کالس -الف

  شیوه برگزاری کالس مجازی :-ب

 بر خط نوشتاری       رخط صوتیب                یصوت-شتارینوبر خط        نوشتاری -تصویری –برخط صوتی 

 حضوری/مجازی کالس درسة های مشاهدمؤلفه

 مشخص شوند. هریک،ی شده جهت بررسی، در مربع کنارهای انتخابگویه ****ابتدا

قابل  مطلوب گویه زیر مولفه مولفه

 ارتقا

مشاهده 

 نشده
 دانش

 روابط پیش نیاز

    رعایت پیش نیاز ها در تدریس  ��

    تسلط بر موضوع تدریس  �� محتوا دانش

 دانش

های راهبرد

 تدریس

 به کارگیری راهبردهای تدریس فعال به فراخور موضوع درس ��

 تدریس معکوس و غیره(اری، و گروهی، بازی )مانند کارِ 

 

 
 

 

 

 

 دانش 

 ریزی درسیبرنامه

    سازی تدریس تهیه و تکمیل محتوای آموزشی برای غنی ��

 دانش

 مربوط به  

 آموزاندانش

    آموزان دانش فهم عدم یا فهم راستای در تدریس پذیری انعطاف ��

    مطابق با زمان کالس مجازی /حضوریداشتن طرح درس منسجم  ��

تفهیم بهتر مطالب  به منظور آموزانهای مناسب سطح دانشاستفاده از مثال ��

 درسی

   

)استفاده از اینفوگرافی، نقشه مفهومی، نقشه  درس  مفاهیم پیچیده سازیساده ��

 ...ذهنی و

  

 

 

 رعایت بودجه بندی پیشنهادی ��

 (های سفید/قرمز/زرددر وضعیت حضوری/مجازی یبرنامه آموزش مطابق با) 

   

آموزان و شیوه های کنترل و مدیریت حضور توجه به حضور و غیاب دانش ��

 آنان تا پایان کالس )مجازی/حضوری(
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دانش 

-عمومی

 تربیتی

 

 دانش 

مدیریت کالس و 

 انگیزش

 

 مدیریت زمان تدریس و بهره مندی حداکثری از زمان برای ارائه مطالب  ��

 ( دقیقه 35)در کالس مجازی؛ 

   

  ترغیب دانش آموزان برای مشارکت در فرآیند آموزش در کالس مجازی ��
 

 

 

 

 

در  های پیش بینی نشده و یا مخربو رفتارکنترل و آمادگی برای اتفاقات  ��

 حین تدریس) در فضای مجازی(

   

    توجه به سنجش آغازین، تکوینی و تراکمی  ��

    همسو بودن اهداف یادگیری با ارزشیابی های تکوینی و تراکمی  ��

و تصحیح  تکالیف انجام ها،پیشنهاد ها،پرسش به مناسب بازخورد ارائه ��

 35آموزان) درکالس مجازی ترجیحاّ در انتها یا پس از پایان خطاهای دانش

  دقیقه تدریس(

   

 هنگام طرح سواالت  یادگیری های حیطه مختلف سطوح کارگیری هب 

 ...( تحلیل و تجزیه بستن، کار به فهمیدن، دانستن،) 

   

و ایجاد پیوند و رابطه با درس جدید  تدریس شروع از قبلی پیش درس مرور ��

 آموز )با توجه به زمان کالس مجازی/حضوری(در ذهن دانش

 

   

  درس جدید تدریس ابتدای در یادگیری انتظارات و اهداف بیان ��

   

   

 فعالیت ه،مسأل حل کاوشگری، مشارکتی،) تدریس نوین هایروش از استفاده ��

 ...(، همیار محورمحور

 

 
 

 
 

 

 

    جمع بندی و خالصه درس ��

    آموزش پایان در جدید درس تکالیف ارائه ��

 دانش

 گراتفاوت آموزش 

    توجه به تفاوت های فردی دانش آموزان  ��

استفاده از محتوای آموزشی و وسایل کمک آموزشی مناسب با سطح کالس )فیلم،  ��

 پاورپوینت و...( 

   

سازی استفاده از امکانات برنامه شاد )ربات نظرسنجی، ربات تکالیف، آزمون ��

 و...(

   

    به کارگیری مهارت های کالمی  مناسب در فایلهای صوتی و تصویری  ��

  دقیقه( 35رعایت سقف زمانی استاندارد برای تدریس کالس مجازی ) ��

 

 

 

 

 

    آموزان دانش هدایت و تدریس در معلم فناورانة تسلط و توانایی ��

    اندازه و فونت رنگ، لحاظ از دیداری و نوشتاری های فایل وضوح و جذابیت��
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 )شده های بررسیتوصیف و بسط گویه(  پس از مشاهده-3

  :یستدر ندیافربرجسته  نکاتتوصیف 

 

 

 ت قابل بهبود:اکتبیین ن

 

 های مشاهده نشده: ارائة پیشنهاد برای گویه
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