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، استاد تعلیم و تربیـت در دانشـگاه ترينیتـی بـود. او مـدرك      توماس جی. سر جيوانی

کارشناسی ارشد خود را از کالج معلمان در دانشگاه کلمبیـا و مـدرك دکتـرای خـود در     

ی مديريت آموزشی را از دانشگاه روچستر دريافت نمود. وی به عنوان يک معلـم و   زمینه

تدريس و مديريت و سرپرستی ی  ی خود در زمینه ی فعال، تجارب گسترده يک نويسنده

هـای او عبارتنـد از رهبـری     ی تحرير در آورده است. از جملـه کتـاب   آموزشی را به رشته

اخالقی، ايجـاد اجتمـاع در مـدارس، رهبـری بـرای مدرسـه، دنیـای زنـدگی رهبـری، و          

 ی فعالیت بازتابی.   مديريت: چشم اندازی بر پايه

باشـد. او مـدرك    در کـالج بوسـتون مـی   استاد مديريت آموزشـی   . استاراترابرت جی

ی فلسفه را از کالج بوستون، مدرك کارشناسـی ارشـد تعلـیم و     کارشناسی خود در رشته

ی مـديريت آموزشـی از    تربیت را از دانشگاه هاروارد و مدرك دکترای خـود را در زمینـه  

بوسـتون  های مديريت آموزشی در کالج  دانشگاه ايلینويز دريافت نمود. وی رياست برنامه

هـای او عبارتنـد از رهبـری     و دانشگاه فوردهام را به عهده داشته اسـت. از جملـه کتـاب   

نمـايش رهبـری، و متمرکـز شـدن بـر مـديريت       ، ی اخالقـی  اخالقی، ايجاد يک مدرسـه 

 آموزشی. 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 كتابي  بر ترجمهاي  مقدمه

حداقل سه دهه دغدغه به دلیل نقصان جدی امر سرپرستی آموزشی  مولودکتاب حاضر، 

اين در مدارس و مراکز علمی، آموزشی، و همچنین نزديک به دو دهه آشنايی اينجانب با 

آن در طول دوران تحصیل خود در مقطع کارشناسی ارشد در کشـور  ی  کتاب و نويسنده

اين کتاب بسیار نادر بود لـذا دسترسـی بـه آن     اصلی  از آنجا که نسخه. باشد می استرالیا

تا اينکه توانستم در يک سفر مطالعاتی به کشور کانادا، آخرين چاپ کتاب را  ممکن نبود

کتـاب ارزشـمند   ی  ترجمـه شـروع  اگر نیک گفته باشـم،  بهرحال . با مشقات فراوان بیابم

زشـمندم در راسـتای   جديد در بنده و همکار خـوب و ار ای  سرجیوانی باعث ايجاد انگیزه

در مقاطع  آموزان، دانشجويان، معلمان، مديران، و اساتید بزرگوارخدمتی بزرگتر به دانش

ذکـر ايـن   . مختلف تحصیلی به منظور تعمیق و تسهیل فرايند آموزش و يادگیری گرديد

نکته ضروری است که تمامی نکـات ايـن کتـاب از دل کـالس درس و فضـای آموزشـی       

توانند نه تنها به عنـوان   می مخاطبان اين کتابی  ه همین خاطر کلیهبرخاسته است، و ب

يک مرجع قوی در فرايند آموزشی از آن استفاده نمايند، بلکه با درگیر شـدن در فراينـد   

فرايند آموزش و نظارت بر آموزش را در محیط آموزشی خود به ی  تجربی نويسنده، کلیه

ــد ــه. چــالش گیرن ــا ای  نکت ــدی و بســیار ب ــه کلی ــاوی و ارائ ــاب حاضــر، واک ی  رزش کت

و بازسـازی،  ای جديد همانند نظارت بالینی، آموزش منتورينگ، رشد حرفههای  کلیدواژه

باشـد   ... مـی سرپرستی اخالقی، و ای،  فضا و فرهنگ سازمانی مدارس، رضايتمندی حرفه

ن ابـزاری  به عنوا ،کتاب فوق در فضاهای آموزشیهای  تواند در صورت اعمال يافته می که

مناسب در دست مربیان و اساتید، منجر به رخدادی جديد در بسـتر آمـوزش و پـرورش    

 .  گردد

توجه به مطالب فـوق، کامـل بـودن     ضمناين کتاب ی  پايانی آنکه در ترجمهی  نکته

مـا ايـن   ی  لذا توصـیه . ترجمه مورد نظر بوده است و هیچ بخشی از آن حذف نشده است
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توصیفی نويسنده دقیـق باشـید،   های  و يادداشتها  پی نويس، است که در خواندن محتوا

جدی، عشق، انگیزه، و دريافتی جديد از فرايند آمـوزش و  های  چون از اين رهگذر آرمان

بی گمان هرچند با اطمینـان از  . يادگیری و بويژه از روح متعلم در شما ايجاد خواهد شد

توانـد بـه دور از نقـد جـدی     واقعـی و صـحیک کتـاب سـخن گفـتم، امـا نمـی       ی  ترجمه

 . تخصصی در راستای اصالح دانش، نگرش، و بینش ما باشدی  صاحبنظران اين رشته

 

 با خاکساری ويژه به محضر تمامی معلمان و مديران دلسوخته
 

 دكتر عبدالمحمد طاهري   



 

 

 

 

 پيش گفتار 

                                                   معموال  اين است که پايـانی مشـخب بـرای آن وجـود     منظور از کامل نمودن يک کتاب 

خـود جـای داده و بـه    ی  تواند آن کتـاب را در قسـمتی از کتابخانـه    می فرد. داشته باشد

موضـع يـا   ، بعـدی کتـاب  هـای   اگر نويسـنده بخواهـد در چـاپ   . ديگر بپردازدهای  پروژه

ر را به راحتـی انجـام   اين کا، تواند با اضافه کردن يک پاورقی ، میديدگاهی را تغییر دهد

 . اما اين کتاب قرار نیست که به پايان برسد. دهد

مبنـای نظـری آن   ، اول صـورت گرفـت  ی  علیرغم تغییرات زيادی که در چهار نسخه

 چنـین ، و نیـز در ايـن نسـخه   ، هفـتم ، ششـم ، پـنجم هـای   اما در نسخه. تغییری نداشت

که تعريف مديريت اند  ییر يافتهانتظارات و مفروضات در مورد مدارس چنان تغ. باشد نمی

جديـد در مـورد   هـای   اين باز تعريف شامل ديدگاه. مدرسه در حال تغییر و تجديد است

ای،  مهـارت حرفـه  ، پاسـخگويی ، اسـتانداردها ، زمـانی های  چارچوب، ساختارهای مدرسه

بـا توجـه بـه چنـین     . باشـد  مـی  و منـابع اقتـدار  ، رهبری، رشد معلم، تدريس و يادگیری

هـای   مـا نـه تنهـا بـه شـیوه     . سرپرستی نیز خود نیاز به باز تعريف دارد، تغییری در بافت

 .  سرپرستی نیز نیاز داريمی  جديد برای انجام امور قديمی بلکه به تغییر در نظريه

  

 ماهيت در حال تغيير سرپرستی  

سـه  سرپرستی مدر، به چاپ رسیدند 19۷۰ی  اول و دوم کتاب که در دهههای  در نسخه

افـراد بـه اسـم سرپرسـت     . و تغییر ناپـذير توصـیف کـرديم   ای  را به صورت بسیار کلیشه

امـا آنچـه تحـت    ، شدند می شدند و دروس دانشگاهی نیز در اين زمینه ارائه می استخدام

میـزان زيـادی از وقـت    . به نظر اهمیـت چنـدانی نداشـت   ، گرفت می نام سرپرستی انجام

به .                                ارزشیابی معلم معموال  سطحی بودندهای  سیستم. شد می صرف امور اداری، سرپرست

 . سرپرستی با آسودگی خاطر همراه بودی  نقش و وظیفه، طور کلی

نشان داد که در توجه و پرداختن بـه  ، به چاپ رسید 198۴سوم که در سال ی  نسخه

در . بـود گیـری   شـکل  يک رنسانس ماليم و خفیف در حـال ، آنهای  سرپرستی و فعالیت
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تأکید بیشتر خود بر سرپرستی ، درسیی  برنامهی  انجمن سرپرستی و توسعه، لیسطک م

در ارتباط بـا  . در اين زمینه در حال رشد و بهبود بودها  کیفیت پژوهش. را آغاز کرده بود

راهبردهای بالینی و راهبردهای هنری شروع به ظهور و رقـابتی  ، سرپرستی کالس درس

و هـا   اگر هم که در فعالیـت . به ارزشیابی معلم نمودند موفقیت آمیز با رويکردهای سنتی

آثـار  . علمی چنین بودهای  و نشستها  حداقل در پژوهش، نبودگونه  اين واقعیهای  شیوه

 محبوبیـت بیشـتری  ، منتشر شده که بر مشکالت و مسـائل سرپرسـتی تمرکـز داشـتند    

سوی انجمن سرپرسـتی  يافتند به طوری که جزو پر طرفدارترين آثاری گشتند که از  می

ای،  ملـی و منطقـه  های  کنفرانسهای  در برنامه. شدند می درسی ارائهی  برنامهی  و توسعه

برگـزاری کنفـرانس اسـاتید    . شـد  مـی  به طور فراوان به موضـوعات سرپرسـتی پرداختـه   

نشان داد که تعـداد افـرادی کـه در مـورد مشـکالت       19۷6سرپرستی آموزشی در سال 

به طوری کـه بـه شـناخت از خـود و بـه      ، کنند رو به افزايش است یم سرپرستی مطالعه

رويکردهای نظام مندتر بـه پـژوهش و رشـد و    ی  ارتباطی بهتر و توسعههای  ايجاد شبکه

 .  توسعه عالقه مند هستند

سرپرستی نیز داشت به يک ، 1988چهارم کتاب در سال ی  با به چاپ رسیدن نسخه

آنچه پیش از اين يک رنسانس . شد می آمريکا تبديلبخش اساسی از مديريت مدرسه در 

 اهمیـت سرپرسـتی در   . اکنـون بـه يـک انقـالب تبـديل شـده بـود       ، خفیف و ماليم بود

، بـرای مثـال  . سیاست گذاران دولتی و نیز مسئوالن محلی رو به افزايش بـود های  برنامه

. را شـروع نمودنـد  ها  الزامی ساختن نظارت بر معلمان و ارزشیابی آنها،  بسیاری از ايالت

سرپرسـتی و ارزشـیابی بـرای مـديران و     هـای   از آمـوزش اجبـاری تکنیـک   ، اين الزامات

دولتی جامع و استاندارد برای سرپرستی و ارزشیابی را های  سیستمی  تا ارائه، سرپرستان

صورت گرفته در مـورد  های  بر مبنای پژوهشها  بسیاری از اين سیستم. گرفتند می در بر

نشان دادند کـه  ها  اين پژوهش. اثر بخشی تدريس و اثر بخشی مدرسه بودندهای  جنبش

مديران و ديگر سرپرستانی هستند که شـکلی قـوی از رهبـری    ، مدارس مؤثری  مشخصه

تـوان يـک بهتـرين     مـی  همچنین نشان دادند کـه ها  پژوهش. کنند می آموزشی را اعمال

 . ارزشیابی نمود و، تدارك ديد، تدريس را شناسايی کردی  شیوه

هـای   انجمـن هـا،   رهبری آموزشی در هـزاران سـمینار و کارگـاه کـه از سـوی ايالـت      

بـه  ، شـدند  می برای مديران و سرپرستان برگزار، و غیره، نواحی آموزشی محلیای،  حرفه
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حتی از اين فراتر رفته و ملـزم کردنـد کـه تمـام     ها  برخی ايالت. موضوعی داغ تبديل شد

کـار و نیـز بـه عنـوان بخشـی از      ی  به عنوان يکی از شـروط ادامـه  ، تانمديران و سرپرس

آموزش رهبری آموزشی های  برنامهبايست  می ،سیستم دريافت گواهی به عنوان ارزشیاب

 .  را دنبال کنند

تب و تابی مشابه را از عالقـه و توجـه   ، نیزای  بخش دانشگاهی اجتماع آموزشی حرفه

در سـال  ، درسـی ی  برنامـه ی  انجمـن سرپرسـتی و توسـعه   . به امر سرپرستی تجربه کرد

تعداد مقاالت علمـی در  . را راه اندازی کرد 1درسی و سرپرستیی  برنامهی  نشريه، 198۵

و ارزشیابی  2درسیی  برنامههای  مورد سرپرستی و ارزشیابی در نشرياتی از قبیل پژوهش

زشیابی کارکنان در آموزش اری  نشريه. بسیار افزايش يافت 3آموزشی و تحلیل خط مشی

کـار  ، ۴آموزشـی آمريکـا  های  انجمن پژوهش. راه اندازی شد 1986و پرورش نیز در سال 

ی  ايـن نقطـه  . راه انـدازی کـرد   1983سرپرستی آموزشی در سال ی  گروهی را در زمینه

ايـن  ی  سرپرستی در طـول جلسـات سـالیانه   ی  آغاز جلساتی متمرکز و مستمر در زمینه

 . انجمن بود

تأکید سرپرسـتی نیـز از ارزشـیابی    ، 1993پنجم اين کتاب در سال ی  با چاپ نسخه

. در بین معلمـان تغییـر کـرده بـود    ای  معلمان به ارتقای رشد معلم و ايجاد اجتماع حرفه

را  رهبـران  ،عناوين عامالن رشد و رهبـران ، به جای عنوان رهبران آموزشی، عالوه بر اين

سرپرستی همچنان به عنـوان يـک نقـش    . دادند می ان نسبتبه مديران و ديگر سرپرست

 بـاقی ، کردنـد  مـی  بـر آن تأکیـد  بايسـت   مـی  مهم که مديران و ديگر سرپرستان رسـمی 

در بـین  ، مسـئولیت ايـن کـارکرد و وظیفـه    . اما سرپرستی يک کارکرد نیز بـود . ماند می

کتـاب بـه آن    موضوعی که در چندين قسمت از ايـن ، گشت می توزيعها  بسیاری از نقش

بخش بیشتری از مسئولیت ارائه رهبـری  ، جديدبندی  در اين ترکیب. پرداخته شده است

 . معلمان استی  آموزشی به عهده

معلوم گشت که سرپرستی در يک  1998ششم کتاب در سال ی  در پی انتشار نسخه

از يـک جنـبش قـوی    ی  مـا در میانـه  . بحرانی و حساس از تکامل خود قـرار دارد ی  برهه

                                                           
1. Journal of Curriculum and Supervision 

2. Curriculum Inquiry  

3. Educational Evaluation and Policy Analysis 

4. American Educational Research Association 
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جديـد از تفکـر در مـورد پاسـخگويی را حمايـت و      ای  استانداردها قرار داشتیم کـه دوره 

آموزنـد کـه در    مـی  و آنچـه آمـوزان   دانـش  نه تنها در جهت، کرد که هدف آن می تقويت

داد کـه تـا زمـانی کـه      می نشانها  پژوهش. نیز بودها  تدريس آنی  جهت معلمان و نحوه

. دامات بهبـود مـدارس نیـز چنـدان موفـق نخواهنـد بـود       ديگـر اقـ  ، تدريس بهبود نیابد

کیفیـت  ، کردند تا تغییرات را ايجاد کننـد  می طور که اصالح طلبان به شدت تالش همان

استانداردهای باالتری را برای آمـاده  ها،  ايالت. معلم نیز به شعاری در بین آنها تبديل شد

و شورای ملی ای  استانداردهای تدريس حرفههیئت ملی . کردند می سازی معلمان تعیین

هر دو به نیروهای تأثیر گذاری برای تغییـر تبـديل شـدند کـه     ، اعتباريابی آموزش معلم

تأسـیس   199۷کـه در سـال    1شورای آموزش معلم. کردند می را تقويت تدريسی  حرفه

اده از نواحی آموزشـی در مـورد اسـتف   . گشت نیز خدماتی را در جهت اصالحات ارائه کرد

رشـد  . گشـتند تـر   هرچـه مصـمم  ، ارزشیابی معلم به عنوان يک اهرم برای بهبود مدرسه

به طوری که از يک مجموعه از ، اصلی بودی  در حال تبديل شدن به يک مرحلهای  حرفه

رويدادهای مجزا و گسسته در خارج از کالس درس به يک تعهـد بـدون مـرز بـه بهبـود      

شورای ، طی آخرين دهه. ديد ساختار و بازسازی شدتج، مستمر درون بافت کالس درس

دنـیس  . ملی رشد کارکنان به يک بازيگر اصلی در توسعه و بهبود سرپرستی تبديل شـد 

بـه  ،                    خصوصا  يادگیری معلم، عقیده دارد که ظرفیت سازی، مدير اجرايی شورا، اسپارکس

 . تبديل شودسرپرستی کمک خواهد کرد تا به يک اهرم قدرتمندتر برای تغییر 

ديگر مبرهن بود که سرپرستی همچنان به عنوان يک ، هفتم کتابی  با انتشار نسخه

، با ايـن حـال  . داد می خود ادامهی  به توسعه، مدارسی  کلیدی در ادارهی  نقش و وظیفه

و اينکـه  ، ادراك معلمـان از تـأثیر گـذاری آن   ، شکل و ماهیت اين ظهور و توجـه جديـد  

. هنوز يـک مسـأله بـود   ، س و يادگیری در دراز مدت چه خواهند بودتأثیرات آن بر تدري

را بـه  هـا   آنهای  از معلمان حمايت کرده و نقش، "سرپرستی جديد"، آيا اين برای مثال

يـا آيـا   ؟ دهد می اصلی در فعالیت تدريس و يادگیری ارتقاءای  عنوان تصمیم گیران حرفه

؟ معلمان و تدريس منجر خواهـد شـد   اين سرپرستی جديد به افزايش مديريت و کنترل

آن گاه پیامدهای سرپرستی برای تخصـب و مهـارت   ، در صورتی که مورد دوم روی دهد

بـه منظـور تبـادل    هـا   آيـا تـالش  ؟ معلم و برای تدريس و يادگیری چه هسـتند ای  حرفه

                                                           
1. Teacher Education Council 



   23گفتار  پيش

 

و ؛ ارتقـای معلـم رهبـری   ؛ سنتی سرپرستی با معلمـان های  و مسئولیت، وظايفها،  نقش

الگوهای سرپرستی توسط همکاران که بر گفتگـوی بازتـابی و پـژوهش مشـترك      ارتقای

ــد  ــد دارن ــترده  ، تأکی ــازی گس ــه توانمندس ــه  ی  ب ــه نتیج ــان ک ــاع ، آنی  معلم  اجتم

و ، وظـايف هـا،   جهـت تبـادل نقـش   هـا   يـا آيـا تـالش   ؟ شوند می منجر، باشد ای می حرفه

 سلسله مراتـب جديـد منجـر   يک ی  به توسعه، سنتی سرپرستی با معلمانهای  مسئولیت

افزايش در اهمیتی که گهگاه برای ؟ شوند که تنها برای برخی از معلمان مفید هستند می

بـه  ، اما اينکه ايـن تأکیـد جديـد   . جالب و جذاب است، شود می سرپرستی در نظر گرفته

ما به نوع سرپرستی کـه  ی  به عقیده، تعهداتی توسعه يابد که انجام خواهند گرفت يا خیر

بیشـتر بـه ايـن بسـتگی     ، اين مسأله. بستگی دارد، انجام خواهد گرفت، در چند سال بعد

آيـا ايـن   . طی چند سال بعـد چگونـه ادامـه و جريـان يابـد     ، دارد که جنبش استانداردها

جديـد از تـدريس و سرپرسـتی    ی  يک نیروی دگرگون ساز برای خلق يک حرفه، جنبش

له و مزاحمت مديريتی ديگر با تأثیرات متضاد خود به يک مداخ، يا آيا اين جنبش؟ است

 ؟  تبديل خواهد شد

ايـن  . بازيگری جديـد در جنـبش اسـتانداردها پیـدا شـده اسـت      ، گذشتهی  طی دهه

سرپرسـتی دور  ی                                اخیرا  افراد صاحب نظر در زمینه. سرپرستی استی  خود حیطه، بازيگر

، آيا برای توسعه و انجام سرپرستی: تا به سؤاالتی از اين قبیل بپردازنداند  هم جمع گشته

همان طور ؟ اين استانداردها چیستند، اگر چنین است؟ نیاز به وجود استانداردهايی است

بايد دقت داشته باشـیم کـه در صـورتی کـه     ، کنیم می که اين کتاب را با يکديگر بررسی

ت هرچـه بیشـتر سرپرسـتی و ماهیـ    ی  آن گـاه توسـعه  ، تحقق استانداردها ضروری باشد

 .  به طور چشمگیری تحت تأثیر قرار خواهند گرفت، فعالیت آن

بـه طـرح   ، "اسـتفاده از اسـتانداردها در سرپرسـتی   "اين کتـاب بـا عنـوان     1۰فصل 

تـوان بـه مطالعـات اسـتیو گـوردون و       مـی  در اينجـا . پـردازد  مـی  مستقیم ايـن سـؤاالت  

شـته و اسـتانداردهايی را   اين مسأله را در کتابی به بحث گذاها  آن. همکارانش اشاره کرد

 .  کنند می برای اجتماع سرپرستی مطرح

آن را جزئیـات   لذا ما قادر نیستیم تا، هنوز به پايان نرسیده استها  از آنجا که کار آن

توانیم با مراجعـه بـه وب سـايت اسـتیو      می با اين حال. هشتم کتاب بیاوريمی  در نسخه
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 کــه وی در دانشــگاه ايــالتی    1گــوردون و نیــز وب ســايت مرکــز بهبــود مدرســه     

هـا   اين. صورت گرفته آگاهی کسب کنیمهای  از پیشرفت، کند می آن را مديريت، تگزاس

روشـن اسـت   . پرداخته شده اسـت ها  هشتم کتاب به آنی  سؤاالتی هستند که در نسخه

دهند را تحـت   می هر آنچه که سرپرستان امروزی انجام، که اصرار و تأکید بر پاسخگويی

 .  دهد می ر قرارتأثی

 

 پاسخگویی  ي  پاسخ گفتن سرپرستی به مسأله

از تر  بسیار وسیعای  يک جنبه از مجموعه، دستورالعمل پاسخگويی برای بازسازی مدرسه

کند که در حال ايجاد يـک بحـران دغدغـه در مـورد نقـاط ضـعف        می عوامل را منعکس

مروری کلـی  ، آيد می ادامهآنچه در . باشند می مديريت مدرسه در وضعیت حال حاضر آن

به بسیاری از اين عوامـل بـه   ، مختلف کتابهای  در فصل. باشد می بر برخی از اين عوامل

 . خواهیم پرداختتر  طور کامل

هـای   آزمـون هـای   بر اسـاس داده ، و محلی، ايالتی، مسئوالن دولتی. عوامل سياسی

در معیارهـای  ، آمريکـايی آمـوزان   دانـش  دهندمی نشانها  آنی  بین المللی که به عقیده

در پـی  ، هسـتند تـر   کشـورهای ديگـر عقـب   آمـوزان   دانـش  از، مختلف موفقیت تحصیلی

 .  باشند می بازسازی و تجديد سازمان مدرسه

 مــديران کســب و کــار و مســئوالن دولــت عقیــده دارنــد کــه. ل اقتص  اديعوام  

آمـادگی   21تکنولوژيکی بازار کـار قـرن   آمريکايی برای مطالبات و نیازهای آموزان  دانش

در آمـوزش بـا   گـذاری   سرمايه در بهره وری اقتصادی مستلزمها  استمرار پیشرفت. ندارند

 .  باشد می بازار کارهای  مهارتی              خصوصا  توسعه، کیفیت باال

درك و ديدگاه جديـدی را  ،            نسبتا  جديدی  اين حیطه. علوم شناختیهاي  پژوهش

 کـه نشـان  ، فـراهم سـاخته  هـا   عملکرد متخصصان در انواعی از حیطـه تفکر و ی  از نحوه

علـم شـناختی   . توانند متخصصـان تـازه کـار را آمـاده سـازند      می دهد مدارس چگونه می

همچنین درك از چگونگی پردازش اطالعات توسط ذهن را توسعه داده که خـود منجـر   

اسـتدالل و کشـف و تفسـیر    تحقیق و تفحـب و  های  به راهکارهايی برای تقويت مهارت

                                                           
1. Center for School Improvement 
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منجـر  ،                     خصوصـا  در کودکـان  ، چندگانههای  هوشی  در زمینهها  پژوهش. معنا شده است

هـای   يادگیری آزمايشی شده که رشد هرچه بیشتر ايـن هـوش  های  به شرايط و موقعیت

درسی غنی شـده  ی  برای يک برنامههايی  سر نخ و در نتیجه، کنند می مختلف را حمايت

 . هرچه بیشتر پاسخگو است، ند که به تنوع استعدادهای کودکان در کالسساز می فراهم

                   نسـبتا  جديـد از   ی  ايـن شـاخه  . نظریه و پژوهش در مورد یادگيري ساخت گ را 

را هرچـه  آمـوزان   دانش تولید دانش و فهمیدن به طور فعال از سویی  نحوه، روانشناسی

يـادگیری  های  به طراحی فعالیت که خود رويکردهای جديدی را، گرداند می بیشتر آشکار

همچنـین بـه درك اينکـه    ، روانشناسـی سـاخت گـرا   ی  پژوهش در زمینه. دهد می نشان

يادگیری و ارتبـاط دادن  های  پردازش فعالیتی  فرد چگونه بر نحوهی  متغیرهای پیشینه

 .  کند می کمک، گذارد می يادگیری مدرسه به تجارب پیشین تأثیر

. و سیاسـی اسـت  ، فرهنگـی ، يک ساخت اجتماعی، دانش. فلسفه و جامعه شناسی

 "دانـیم  مـی  آنچه واقعی است آن چیزی است که ما " به "دانیم واقعی است می آنچه ما"

دانـش را بـه صـورت    ، اين ديدگاه به جای انکار وجـود واقعیـت عینـی   . تغییر کرده است

در شـکل حـال   ، داند کـه بـا ايـن حـال     می پذيرای اصالح و تغییر، چیزی نسبی و موقت

، در ايـن ديـدگاه  . کنـد  می واقعیت را هم زمان هم آشکار ساخته و هم تحريف، حاضرش

 اجتمـاعی شـدن و قـدرت در نظـر گرفتـه     ی  دانش هم يک محصول و هـم يـک وسـیله   

 .  شود می

مطالعات صـورت گرفتـه سـبب    . علمیهاي  صورت گرفته در رشتههاي  پژوهش

هرچـه  ، علمـی هـای   جامع و قـوی از رشـته  های  چارچوبپژوهش و های  تا شیوهاند  شده

 و بنــابراين رويکردهــای جديــدی را بــه رشــد ، مشــخب گردنــدتــر  آشــکارتر و روشــن

 علمـی پیشـنهاد  هـای   به عنوان متخصصان تازه کـار در هـر يـک از رشـته    آموزان  دانش

 .  دهند می

ك و يـک در ، چنین پژوهش هـايی . درسیي  برنامهي  نظریه و پژوهش در زمينه

و کالسـی را در تـدريس مطالـب و    ، جنسـیتی ، ديدگاه جديد در مورد سوگیری فرهنگی

مختلفـی بـرای   هـای   اين امر منجر بـه تـالش  اند.  درسی رشد دادهی  دنبال کردن برنامه

 و زبـانی در بـین  ، فرهنگـی ، جنسیتیهای  درسی شده که به تفاوتی  ساخت يک برنامه

 .  استتر  و دقیقتر  حساس، آموزان دانش
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آمـوزان   دانـش  والدين و ديگر حامیان. قانونی كثرت گرایی و شمولهاي  سياست

، کـه آمـوزش کودکـان اسـتثنايی    انـد   پرداختـه  جديـدی های  به تسريع و اعمال سیاست

، کـه خـود  هـايی   سیاسـت ، کننـد  مـی  فرهنگـی را هـدايت  های  و کودکان اقلیت، دوزبانه

 .  کشند می چالشسنتی مدرسه را به های  ساختارها و محیط

هـدف از عملکـرد و   هـا،   پـژوهش . آم وزان  دانش ارزشيابیي  پژوهش در زمينه

يـک درك جديـد از يـادگیری را    ، خودی  نوبه که بهاند  واقعی را نشان دادههای  ارزشیابی

، آزمـون شـدن آن  ی  شـود و نحـوه   مـی  طبق اين گفته کـه آنچـه آزمـون   . دهد می نشان

، جديـد هـای   لـذا ارزشـیابی  ، تـأثیر دارد ، آنی  شود و نحوه می                       مستقیما  بر آنچه تدريس

 تمرکز کالس درس را به طور اساسی بر تولیـد و اجـرای فعـال کـار دانـش آمـوز تغییـر       

 .  دهد می

بـر  ای  فعالیت حرفـه ی  در زمینهها  پژوهش. اي فعاليت حرفهي  پژوهش در زمينه

در کـالس  هـا   شهودی بـر پیشـرفت  که معلمان چگونه به طور اند  اين مسأله تمرکز کرده

را آمـوزان   دانـش  کالمـی و غیـر کالمـی   هـای   به طوری که نشـانه ، گويند می درس پاسخ

خـود را  های  تعصبات و کلیشه، طرح درس را وقتی کارايی ندارد تغییر داده، تفسیر کرده

سـت  باي می آنچه معلمان. و غیره، انجام آن وارد کردهی  کنند و نحوه می در آنچه تدريس

ی  از طريق مقايسه، مرتبط ساختن اين دانش با راهبردهای تدريس خودی  بدانند و نحوه

ايـن مطالعـات همچنـین نشـان     . معلمان تازه کار با معلمان مجرب آشـکار گشـته اسـت   

توانند به پژوهش عمـل نگـر بپردازنـد تـا درك و شـناخت       می که معلمان چگونهاند  داده

اين مطالعات همچنـین نشـان   . پاسخگويی به آنها را بهبود بخشندو آموزان  دانش خود از

، چگونـه در صـورت برخـورداری از اسـتقالل    ، کنند می که معلمانی که با هم کاراند  داده

کاربردهـای ايـن   . درسی و محیط يادگیری مدرسه را بازآفرينی کننـد ی  توانند برنامه می

عظیم از دانش و تجربه هستند کـه در  های  مطالعات اين است که معلمان دارای گنجینه

سـازد تـا بسـیاری از مشـکالت      می را قادرها  آن، صورت برخورداری از استقالل و حمايت

 .  بازسازی و تجديد سازمان را حل نمايندی  درون دستورالعمل و برنامه

ديـدگاهی جديـد در   هـا،   ايـن پـژوهش  . دوي  تغييرات درجهي  پژوهش در زمينه

تغییـری کـه    -کلـی  ، اساسـی ، تغییر سازمانی عمیـق ) تغییر درجه دومهای  مورد پويايی

 سـازمان   "تجديد فرهنگ"                       خصوصا  در مورد نیاز به (، بازسازی خواستار آن استی  برنامه
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همزمان بـا تـالش اجتمـاع    ها،  و ارزش، باورها، تغییر مفروضات) در حین تجديد سازمان

و رشـد  ، مالکیـت ، ز در مـورد نیـاز بـه مشـارکت    و نیـ ها(،  برای تغییر ساختارها و محیط

 . مستمر فراهم ساخته استای  حرفه

 

 اخالقی  هاي  پرسش

اخالقـی  های  شود که نسبت به ويژگی می معیارهايی تعريفی  اغلب به وسیله، سرپرستی

ويژگی اخالقی خـود را از  ، سرپرستی، مای  به عقیده. هستند بیرونی، يادگیری و تدريس

. آورد مـی  اخالقی درونـی تـدريس و يـادگیری بـه دسـت     های  نزديکش با ويژگیارتباط 

به شخب فراگیر توجـه داشـته و بـرای يکپـارچگی     ، معنی که تدريس در ذات خود بدين

اجتماع ارزش قائـل  ی  و آينده، حال، شود و ارتباط آن با زندگی گذشته می آنچه تدريس

به معنای تخطی از ، شود می آنچه تدريس و يا تحريف معنای، عدم توجه به فراگیر. است

سرپرستی فعـالیتی اسـت کـه فـرد ديگـری را در حمايـت از       . اصلی تدريس استی  ايده

. سـازد  می مشغول، شود می فراگیر و توجه به او و ارزش نهادن برای معنای آنچه تدريس

 . خورد می اقتدار اخالقی سرپرست با اقتدار اخالقی معلم پیوند

و کاربردهای عملی فرايندهای سرپرستی سنتی نظیـر  ها  تأکید بر مهارت اگرچه ما به

، ارزشیابی معلم، افزايش تأمل در مورد تدريس و يادگیری، سرپرستی درون کالس درس

تجديد بافـت شـده و بـه طـور اساسـی      ها  اما اين فعالیت، دهیم می و رشد کارکنان ادامه

 ،بـه طـور ضـمنی   ها  اين فعالیت، ات يادگیریدر مدارس به عنوان اجتماع. يابند می تغییر

مسئولیت . دهند می و اخالقی در سر کار را نشانای،  حرفهتر،  عمیقهای  و دغدغهمسائل 

و افـراد  ، سرپرسـتان ، ديگر در قلمرو انحصـاری مـديران  ، اين وظايف در سرپرستی جديد

از  مشـترك ای  مجموعـه ، در عـو  . دارای سمت درون سلسـله مراتـب مدرسـه نیسـت    

در اينجا مطرح هستند که توسط تمام افراد درگیر در فرآينـد بهبـود   ها  مفاهیم و مهارت

نقش سرپرست همچنان مهم است اما بـه  . شوند می به اشتراك گذاشته، مديريت مدرسه

و پـل  ، عامـل رشـد  ، او به عنوان يک حامی، معلمهای  در ارتباط با تالش. شکلی متفاوت

 . رايند تدريس و يادگیری را بهبود بخشدکند تا ف می ارتباطی عمل

بازسازی های  جدا و خارج از پويايیی  سرپرستی را به صورت يک وظیفه،              نهايتا  اينکه

ی  گیرنـد بلکـه آن را يـک مؤلفـه     نمـی  در نظـر ، سازمانی که در مدارس در جريان اسـت 
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سرپرسـتی  ای ه افرادی که به فعالیت و مسئولیت. دانند هايی می ضروری در چنین پويايی

دارای يک موقعیت و جايگاه منحصر به فرد هستند تـا چشـم انـداز و ديـدگاه     ، مشغولند

و ، رشـد داده ، تواند و بايد باشد را تقويت کـرده  می اجتماع در مورد آنچه که يک اجتماع

 .  بیان کنند

تواند به يک رکـن اصـلی    ، میسرپرستی اگر به خوبی باز تعريف شود، مای  به عقیده 

، بهبـود کیفیـت معلـم   ، عمیق بهبود مدرسه تبديل شود که هدف از آنهاهای  ای تالشبر

و افزايش سـطوح  ، آموزان دانش برایتر  و صمیمیتر  فکورانههايی  تبديل مدارس به مکان

ايـن کتـاب کـه اولـین بـار در سـال       . باشد آموزان می دانش يادگیری واقعی و دقیق برای

سرپرسـتی را در  ی  ساله از باز تعريف مستمر حیطه 36سنت  يک، به چاپ رسید 19۷1

چنـد  . دهـد  مـی  در حال تغییر مدرسه ادامههای  و واقعیتها  و سیاستها،  پاسخ به بافت

سرپرسـتی  مسائل  اين موضوعات به. شوند می موضوع جديد در اينجا افزوده يا بسط داده

يس در سرپرسـتی و  اسـتفاده از اسـتاندرادهای تـدر   ، نويد بخشهای  شیوه، کالس درس

مفهومی از سرپرستی به عنـوان  . پردازند می و ايجاد يک فرهنگ بهبود مستمر، ارزشیابی

اين کاربردهای عملی را مـورد  ، يک عمل اخالقی که بخشی از سنت اين کتاب بوده است

هـای   اين يک کتاب چالش برانگیز اسـت کـه مطالبـات و دشـواری    . دهد می حمايت قرار

پايـه و اساسـی محکـم و قـوی     ، دهد و در عو  می ی خوانندگان قرارزيادی را پیش رو

کـه امـروزه فعالیـت سرپرسـتی در     ای  سازد تا به مشکالت پیچیـده  می فراهمها  برای آن

 . بپردازند، روبرو استها  مدارس با آن
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