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 مقدمه

                 غالبا  با عالقهه  ) بینیم مدیران و راهنمایان آموزشی زمان زیادی را می نا امید کننده است زمانی که

شهود.   مهی  بهبود کیفیت تدریس معلمان کنند که کمتر موجب می صرف فعالیتهایی( ... و پشتکار

. 1تحقیقات اخیر نشان داده است که کیفیت آموزش تنها عامهل مههم در پیشهرفت شهاارد اسهت     

ن عقیده رایج بود که عوامهل خهارا از مدرسهه    ای                                        تدریس خوب واقعا  اهمیت دارد. سالهای سال

قهوای  ، زمینۀ خهانوادای ، هوش ذاتی، طبقۀ اجتماعی –تعیین کنندۀ اصلی موفقیت شاارد بودند 

 .. . فشار همساالن و، محرکۀ جامعه

تواند بر تمام مشکالتی کهه شهااردان بها آن     می                                     ام ا اکنون محقق شده است که تدریس خوب

یابنهد محکهوم بهه     مهی  و دانش آمهوزانی کهه در فقهر پهرورش    ، شوند غلبه نماید می وارد مدرسه

اسهت کهه تفهاوت فاحشهی بهین عملکهرد        شکست نیستند. تحقیقات اخیر به وضوح نشان داده

و شهااردانی کهه در همهین مهدت     انهد   داشهته  شااردانی که فقط سه سال متوالی معلمانی مهثرر 

امها  ، کنهد  مهی  دیده شده است.تدریس خوب به تمام شااردان کمهک اند  معلمانی غیر مثرر داشته

 برند و بعضی دیگر کمتر.  می ن کمک بیشتر سودای بعضی از شااردان از

ن اصهل موافهق   ایه                               که تقریبا  تمام والهدین بها  اند  ن نتیجه رسیدهای همۀ تحقیقات انجام شده به

هستند که: مهمترین تالش یک مهدیر و راهنمهای آموزشهی آوردن تهدریس خهوب در کالسهها       

است. وقتی که معلمان کالسها افرادی غیر مثرر و در سطح متوسط باشند شهااردان از موفقیهت   

 را داشته باشد.ها  ایرند. تدریس خوب آن است که قابلیت کم کردن فاصله می بیشتر فاصله

شاارد از تهدریس مهثرر چیسهتا پاسهد سهاده و صهریح:       مندی  بهره اما بهترین روش برای

                                                              . کارساز است ام ا چون مستعفی و استخدام کردن معلمان عمل ساده و «حذف معلمان غیر مثرر»

را برای حمایت و بهبود کار معلمهان شهاغل اعهم از معلهم     ن کتاب راهکارهایی ای متداولی نیست

                                                           
1-Fergusson & Ladd, 1996; Sanders & Rivers, 1996; Haycock, 1998; Rivkin, Hanuschek & Kain, 
2005; Whitehurst, 2002; Hattie, 2002; Rice, 2003,… 





ن راهکارها که قابل تفکیک از هم نیسهتند پهس از   ای نماید می                                      بسیار مثرر یا معلم تقریبا  مثرر ارائه

 اذرد: می مباحث تاریخچه و تعاریف نظارت و راهنمایی به شرح زیر از نظر خواننده

 هر جلسه کالس   کمک به معلمان در کار طراحی آموزشی برای 

 کمک به معلمان در کار تدریس در کالس درس 

 (یا کالسداری) کمک به معلمان در کار مدیریت کالس 

 (به وسیله خود و دیگران) کمک به معلمان در کار ارزشیابی معلمان 

 مشاهده تدریس معلم در کالس درس به وسیله ناظران 

 ضمن خدمت.های  کمک به معلمان از طریق برنامه 

و ، به وسیله اساتید و دانشجویان کتاب درسین ارر به عنوان یک ای ه و تجزیه و تحلیلمطالع

تواند موجب تغییهرات   می مدیران و معلمان، بررسی و کاربرد راهکارهای آن به وسیله راهنمایان

ن ایه  زیرا که محتوای، اساسی در روشهای اجرای نظارت و راهنمایی و تدریس در مدارس اردد

اهی از مسائل و مشکالت عمومی آموزش و پرورش در دنیای امروز تألیف و تدوین کتاب با آا

ن آااهی فقط از طریق خواندن واذراندن واحهدهای دانشهگاهی بهه    ای بخصوص که، شده است

دست نیامده بلکه تجربه سالهای متمادی همدمی و تعامهل بها فراایهران در کالسههای مقهاطع از      

 ت.کودکستان تا دانشگاه بوده اس

در نهایت باید از سرکار خانم مرضیه پودینه بخاطر تایپ مطالب و از آقای سیروس حیهدری  

انهد   ن بزراواران از خود نشهان داده ای آرایی کتاب و حوصله و دقت نظری کهصدر بخاطر صفحه

 تشکر و قدردانی نمایم.

 «مثلف»
 


