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 چکيده
می فنون کالس داری آنان بربا تأکید معلمانهدف ازنگارش این مقاله بررسی مدیریت کالس درس 

باشد. نقش خطیرمعلمان درآموزش وپرورش وجامعه حائزاهمیت بوده وهمگان براهمیت این نقش 

اذعان دارند.نقش معلم امروزی درآموزش وپرورش با نقش یک معلم درسالهای گذشته متفاوت بوده 

وتفاوت چشمگیری دارد.این تفاوتهابخاطر اهدافی است که درطی مرورزمان مسیرتکاملی خودراطی 

ن آه وجنبه پیش رونده دارد.امروزه هدف معلم تنها ازبرکردن تعدادی متن وواژه  وبازگوکردن کرد

بلکه تمام جنبه های شخصیت دانش آموزمورد نظر است در هر نظام آموزشی از میان همه  نیست.

عناصرآن معلمان نقش مهم تری راایفا می کنند چرا که آنان مهمترین عامل اثر بخشی نظام 

می توانند با بکارگیری شیوه ها و الگوهای مناسب تدریس  پرورش هستند . معلمان آموزش و

،برخوردهای مناسب و برقراری روابط صحیح انسانی با فرا گیران زمینه رشد فکری،اجتماعی 

،عاطفی اخالقی وخالقیت آنها را فراهم نمایند .ازسوی دیگر در کالس درس ،موقعیت ها و مسائلی 

ش می آید که اگر معلمان تبحر و مدیریت الزم را نداشته باشند با اتخاذ تصمیمات برای معلمان پی

ابزار جمع آوری که  مقاله این .غلط مواجه شده و مشکالت ونتایج نامطلوبی را بوجود می آورند

تحلیلی  مدیریت کالس درس می پردازد  -به روش توصیفی  اطالعات آن روش کتابخانه ای است

مهارتها وظرافتهای معلمان و سپس ودش ارائه مدیریت کالس میهاابتدا مف است سعی شدهو

 د.گردمی هایی ارائهپیشنهاد شود و در پایان و تحلیل تجزیه درکالس داری واداره کالس 
 

 فراگیران.-معلمان ،تدریس، فنون ومهارتهای کالس داری ،مدیریت کالس :يديکل واژگان

 

 

 دمهمق

شود. برقراری نظم و کنترل ترین دغدغه معلمان مبتدی، از اداره کالس یا به تعبیری مدیریت اداره کالس درس ناشی میمهم     

های این گونه معلمان است. بنابراین آگاهی از مفهوم مدیریت کالس و راهبردهای آن، راهی برای نگرانی کالس و تدریس موفق، مجموعه

« مدیریت کالس درس ایجاد شرایط الزم برای تحقق یادگیری است»تعریف مدیریت کالس درس گفته شده است:  هاست.دررفع این نگرانی

 های مدیریت کالس درس، سنگ بنای کل موفقیت در تدریس است.توان استنتاج کرد، مهارتبر این اساس می
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توان نتیجه گرفت یادگیری است.( براین اساس مینظر اسکریونر مدیریت کالس درس به مفهوم )ایجاد شرایط الزم برای تحقق به

 های مدیریت کالس درس سنگ بنای کل موفقیت در تدریس است.که مهارت

درسی: سازماندهی مراحل کار و منابع،  مدیریت کالس درس عبارت از رهبری کردن امور کالس درس از طریق: تنظیم برنامه

 (.۲3۳2بینی مسائل بالقوه است. )صفوی، آموزان و پیشت بر پیشرفت دانشسازماندهی محیط به منظور باال بردن کار نظار

استفاده از روشها  را برمبنای طرح درس را سازماندهی کند مناسب کالس وبرنامه ریزی باطرح معلم باید رای اداره یک کالسب

ظرافت  معلمی که نماید . های فراگیران ارزشیابی واز آموخته داشته باشد نظارت مستمر برکالس درس تهیه وهمواره والگوهای فعال تدریس

نماید وبا  را حل وفصل دانش آموزانش مشکالت بهتر می تواند می گذارد احترام فراگیرانش وبه شخصیت تدریس را خوب می داند های

وفنون وظرافتهای کالس داری .درادامه مدیریت کالس ومهارتهای اساسی مدیریت کالس کند  را تسهیل کالس یادگیری ویاددهی مؤثر اداره

 موردبحث وبررسی قرارمی گیرد.

 کالس تیریمد فیتعر
و منابع ،  کار مراحل ی،سازمانده یبرنامه درس می: تنظ قیکالس درس عبارت ازرهبری کردن امور کالس درس از طر تیریمد

  (.۲33۲صفوی، )مسائل بالقوه  است ینیب شیدانش آموزان و پ شرفتیبه منظور باال بردن کار نظارت بر پ طیمح یسازمانده

آن  یانسانبر بعد هیاز آنها در رهبری کالس درس ، با تک توانیکالس وجود دارد که م تیریو مد یاز سازمانده گریید فیتعر    

 تیهدا ازمهارت های کالس داری در رییو بهره گ یعبارت است ، از هنر به کار بردن دانش تخصص یکالس تیریمد: کرد فیتعر نیچن

 .(۲3۳۳رئوفی، ) و جامعه ازیدانش آموزان به سوی اهداف مورد ن

 کالس تیریهاي مد مهارت
 :استوار است یو اساس وستهیکالس بر دو مهارت به هم پ تیریمد

 .انجام داد دیبا یی چه کس لهیرا چگونه، چه وقت، و به وس یچه اقدام ،یعنی رییگ می: تصمرییگ میتصم .۲

 ...و اهیس تختهاز س،استفادهیبر نکته های تدر دی. مانند تأکردیپذ یکه در کالس درس تحقق م یعمل ،یعنیاقدام: اقدام  .2

مؤثر  یاقدام به آن لیمناسب و تبد میکالس درس، به منزله ی اتخاذ تصم تیریو ضروری برای مد یرو، مهارت های اساس نیا از

 .است

و چالش ها  کالس بر تن کنند و خود را در برابر مشکالت سیروز تدر نیکه معلمان از نخست ستین یکالس درس زره تیریمد

 .سازد یکارآمدتر م سیرا در امر تدر معلم شود و یاست که هر روز با تجربه و تأمل و دقت معلم در کالس کامل م یسازند، بلکه مهارت منیا

 و انضباط کالس تیریو ضرورت مد تياهم
توان به  یم طیشرا نیباشد ، از جمله ا یالزم م یطیبه اهداف آموزش و پرورش ، وجود شرا لیون سیشک به منظور تدر بدون

نظم وانضباط و مشارکت در  یعنی) رییادگیگام  نیکه در آن اول یکالس رایز نظم حاکم بر کالس به عنوان فاکتوری مهم اشاره نمود،

 زهیانگ جادینخواهد داشت. روش های کالس داری ونظم کالس در ا یمطلوب جینتا نیقینگردد، به  اعمال(و جلب توجه فعال شاگردان تیفعال

 .باشد یموثر م اریآموزان بس دانش رییادگیبرای 

بنابراین اعمال روش های درست (.Allen & Seaman,2006)رندیقرار گ ریروش ها تحت تاث لهیتوانند به وس یاهداف م     

متفاوت  یدرس محتوای معلم و نوع کتاب و ییکالس ، امکانات آموزشگاه ، توانا طیبا توجه به شرا تیریو سبک های مناسب مد سیتدر

 .باشدیم

 . میینما یطبقه بندی م ریکالس را در سه قسمت به شرح ز تیریموثر بر مد عوامل

 . سی: استفاده از فنون تدرج     معلم ؛ سی: روش های تدرب     معلم ؛ تیهای شخص یژگی: والف

نقش های متعددی در کالس درس باشد. اجرای  فاییا قادر به دیدانش آموزان با تیمؤثر و هدا سیمعلم برای تدر ن،یبر ا عالوه

رشد و تکامل آنها  ،یتیشخص اتیخصوص به کند و سپس با توجه دایاز شاگردان خود پ یکند تا شناخت کاف یم کمک نقش ها به معلم نیا

 .گردد یدرس اشاره م کالس تیریمعلم درمد کیبه نقش های مختلف  درادامه .آموزشهای الزم را ارائه دهد

 ویژگيهاي یک معلم خوب 
به  بستگی "دادزیرا این امر کامال نمی توان پاسخ قاطعی وموفق چه کسی است که معلم خوب این پرسش در مورد     

گردد تا براین اساس معلم  معیارهایی تعیین معلم قضاوت شود ، باید یا بدی درمورد خوبی ملت دارد وقبل از اینکهیک  وارزشهای فرهنگ

مختلف  در موقعیتهای وموفق یک معلم خوب مشخصات هرچند تام داشته باشد شود این معیار ها باید با هدفهای آموزشی بستگی ارزشیابی

 زیر را دارا باشند :   خصوصیات ب باید بطور کلیخو معلمان با این حال متفاوت است ،
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،  با دانش آموزان مستمر وادامه به یادگیری ، مهربانی وهمدردی وروانی ، مطالعه عاطفی به تدریس ، ثبات عالقه مندی

، قدرت بیان ،  روانشناسیبا اصول  آشنایی ها ، در ارزشیابی ، صبر و بردباری ، رعایت انصاب بادیگر همکاران روحیه همکاری داشتن

 یک معلم خوب وموفق است . خصوصیات ومشخصات دیگر از جمله ظاهری ارزشیابی از کارخود ، آراستگی

نشان داده است دانش آموزان معلمان متعادل  که مطالعات دانش آموزان دارد به طوری فکری وروانی مهمی در سالمت نقش معلم

مهارتهای الزم جهت  نماید ویژگی های فوق تالش دارا بودن ردارند لذا معلم خوب کسی است که ضمنبرخو بیشتری وآرامش از تعادل روانی

 وبکار بندد . آورده را بدست تدریس وکالسداری

 وفنون کالسداري اداره کالس مسووليت

معلومات در برابر دانش آموزان از  به عنوان دریایی اتکایی برای دانش آموز بود وهمیشه مرکز ونقطه که معلم برخالف گذشته   

وراهنمایی  وبا کمک یادگیری را به عهده می گیرند دانش آموزان خود مسوولیت آموزش وپرورش کالس ظاهر می شد ، امروزه در سیستم

 دانش آموز مداری تغییر یافته است . معلم مداری به سیستم قدیمی سیستم درواقع را فراگیری می نمایند دانستنیها معلم

برنامه فعاالنه سهیم  در طرح واجرای اول اهمیت است وآنها دانش آموز مداری نیازهای دانش آموزان در درجه درسیستم رچهگ

باید برای کالس خود به خوبی برنامه  کلیه امور بادانش آموز باشد . معلم به آن معنی نیست که مسوولیت روشی چنین هستند اما اجرای

دانش  ، به خوبی مسائل دقت ونظارت داشته باشد کالس خودرا به خوبی اداره کند ، روی تمام تمامی هدفها. به وبرای رسیدن ریزی نماید

وبه  اگر معلم در اداره کالس خوب عمل کند بعمل آورد . در واقع آموزان را هدایت کند و هر ازچند گاه از آموخته های آنها ارزیابی

را  دادن مطالب و امتحان دیگر آنها برای نمره گرفتن بگذارد آنها احترام توجه نموده وبه شخصیت جنبه های روانی ، اجتماعی فراگیران تمام

آنها را دارند . حال این سئوال را مطرح می  توانایی حل مواجهه بامشکالت وبه هنگام خود را می دانند بلکه آنها کاربرد معلومات نمی آموزند

به چند نمونه اشاره  درزیر خود مدیریت کند ؟ ویا چگونه در کالس ه مهارتهایی را باید داشته باشدکالس خود چ برای اداره نماییم که معلم

 می نماییم :

 اولیه  ارتباط برقراری  *

نام ونام  خود ونوشتن ضمن معرفی ورود باید است معلم درحین روز تحصیلی بسیار مهم وبا ارزش اولین شروع معلم در آغازین

آنها  درس را برای خود را برای فراگیران ذکر کند واهداف روزها و ساعات تشکیل کالس ، نام درس ، تابلوکالسخود روی  خانوادگی

همچنین معلم باید  بیشتر خواهد شد   ومطالعه فراگیران برای یادگیری درس بیشتر مشخص شود شوق وانگیزه اهداف کند زیرا هرچه روشن

روش  خود را معرفی نمایند ودر ادامه از دانش آموزان می خواهد که تک تک جلسه معلم راینتوضیح دهد . د درس را نیز وفواید ارزش

 دانش آموزان بیان کند . از درس را برای تدریس خودو شیوه ی ارزشیابی

برخوردها  از اولین افراد ) فراگیران ( متاثر قضاوت بیشتر »به کالس هم مهم است بولمر می گوید  در هر جلسه ورود معلم نحوه

 (.۲333)عباسی وهمکاران،است

 خستگی و  کسلی  خواهد داشت اما اگر با حالت برفراگیران واردکالس شود اثر مثبت روانی وصمیمانه باانگیزه ، بانشاط اگر معلم

 .منفی خواهد بود  این اثر "وارد شود قطعا

 طرح درس داشتن*

 درس مناسب با نوشتن طرح مگر واین میسر نیست برنامه داشته باشدکه برای تمام ساعات کالس خود  کسی است  معلم موفق

قابل ذکر است که  این نکته می توانیم کالس را اداره کنیم وبه راحتی به طرح درس نداریم بگویند مانیازی با سابقه از معلمان شاید خیلی

را بگیرد یا به  این مشکالت جلو وقوع معلم می تواند ورتیاما در ص است دانش آموزان غیر قابل پیش بینی ورفتارهای بسیاری از اتفاقات

یؤمنک  التدبیر قبل العمل » امام علی )ع( فرمودند داشته باشد یا طرح درس حل کند که برنامه کاری دانش آموزان سرعت آنها را به کمک

 .(۲33۳پورعلیرضا توتکله،ایمن می سازد ) تورا از پشیمانی قبل از عمل ، وآینده نگری یعنی تدبیر «من الندم 

هدف  ودر راستای  های مختلف حیطه را براساس کلی رامشخص می کند وهدفهای رفتاری هدفهای در طرح درس معلم

 دانش آموزان متبلور شود .   در رفتار این هدفها که پس از تدریس مشخص می سازد به نحوی کلی

خود را با استفاده از  وتدریس شیوه های تلفیقی بهره می گیرد یا تدریس خود از الگوهای فعال در شیوه ی  معلم موفق

 می دهد . آموزشی ارائه ورسانه های وسایل

 استفاده از روشها والگوهای فعال*

 را  مختلفی  این کار راههای برای انجام آموزش وپرورش آموزش داد . علمای گوناگون می توان روشهای های درس را به موضوع

درس وتبحر وکارایی  کالس ، مطلب و مقتضیات به هدف آموزش ، شرایط هر یک از روشها اند وبه کار برده اند . کاربردپیشنهاد کرده 

http://www.rassjournal.ir/


 48-32، ص 5931 تابستان، 6، شماره رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 

روشها ومزایا  معلم با تمام ولی آشنایی روش معرفی کرد وموثرترین بهترین شاید نتوان یک روش را به عنوان بستگی دارد بنابراین معلم

 وری به نظر می رسدومحدودیتهای هریک از آنها ضر

موجب  چراکه این امر متوالی در جلسات تدریس خود استفاده نمی کند معلم خوب ازیک الگوی خاص به صورت

معلم سعی کند بنا به موقعیت  می یابد . بهتر است الگوی تدریس کاهش فراگیران ومعلم می شود ودر نهایت آثار و نتایج وخستگی مالمت

تدریس  واجرای الگوهای نوین که با آموزش باید توجه داشت کند البته استفاده ) ترکیبی ( شیوه یا الگوی تلفیقی از فرایند تدریس وشرایط

از شیوه ها والگوهای تدریس در  زیرا هریک کنار گذاشته شود به طور کامل شیوه های سنتی مانند سخنرانی وتوضیحی نباید

 وتایید باشد . دفاع قابل می تواند ودرحد استفاده ی متعادل خودش موقعیت

 های تدریس  ظرافت*

را گاهی تغییر می دهد . خیلی تند و خیلی  وتن صدایش می کند .آهنگ درس را آغاز رسا ودلنشینی باصدای معلم خوب

 و با چهره کند ولهجه ی غلیظ نداشته باشد معلم متبسم خود صحبت فهم دانش آموزان نمی کند سعی می کند درخور صحبت آهسته

یکسان  راهم بطور وتوجه اش محبت نگاه می کند یکسان به همه ی فراگیران را توزیع می کند یعنی بطور نگاهش . همیشه گشاده است ای

 بخش انتخاب می کند . ، روشن وآرامش رنگ لباسش را مناسب وهمیشه دارد وآراسته تمیز ، او ظاهری می کند تقسیم

می کند سعی می کند بایک مدل خاص نایستد .  فراگیران حرکت تغییر می دهد ودر بین جای خود را در کالس هراز گاهی معلم

از تابلو  "از وسایل آموزشی خصوصا موفق همیشه استفاده می کند . معلم غیر کالمی از رفتارهای   تذکر دادن به فراگیران مواقع برای برخی

 پشت به دانش آموزان نمی ایستد . تابلو نگام نوشتن رویومنظم می نویسد ودره راهم خوش خط مطالب استفاده می کند .

جدول زمان  می کند وطبق خود دارد . کتاب را بودجه بندی یک جلد از کتاب درسی که تدریس می کند راهمراه همیشه معلم

مناسب  تابهایهم ک گاهی ودر تدریس از کتابهای دیگر بهره می برد درس اکتفا نمی کند به کتاب   بندی پیش می رود اوفقط

 معرفی می کند . وبه دانش آموزان می آورد را به کالس بادرس ومرتبط

یادگیری دانش آموزان را  وبا مثال های عینی می سازد روشن تدریس واژه های جدید و لغات را برای فراگیران در هنگام

کردن وا  را به فکر جواب راخودش نمی گوید دانش آموزان اما بالفاصله کردن را به دانش آموزان می دهد سئوال اوامکان می بخشد سرعت

او تهدید آمیز  دعوت می کند معلم از عده ای خاص سئوال نمی کند پرسشهای را به مشارکت در بحث فراگیران پاسخ گفتن می دارد وبرای

 توجه می کند . حیطه های شناختیبه همه  سئواالت او در پرسیدن یاخیر است زیاد نمی پرسد پاسخ آن آری که نیست پرسش هایی هم

یا « نمی دانم  » : وصادقانه بگوید پاسخ آن را نداند او می تواند به راحتی از معلم بپرسد و معلم پرسشی دانش آموزی اگر

را به  دانش آموز روی آن فکر کنند ومطالعه نمایند .و یا اینکه جلسه بعد برای بگوید انتخاب وبه دانش آموزان را بعنوان سئوال هفته سئوال

کرده آنرا در کالس مطرح تا سایر  که جواب را فراموش دهد واز کتابهای منبع استفاده کند .و درصورتی کتابخانه دفتریا مدرسه ارجاع

 بیان کند . جواب کامل راخودش به آن پاسخ دهند آنگاه فراگیران

تدریس  تا درهنگام خود یاددهد ، به فراگیران توصیه نمایند ویادگیری را به فراگیران شیوه های مطالعه مطلوب می بایست معلم

استاده می کند  از شیوه های قصه گویی وداستان گویی دانش آموزان وجلوگیری از خستگی برای تنوع برداری نمایند معلم یادداشت

 نماید. تزریق مثبت خود انرژی نمی کند به فراگیرا  همیشه سعی موفق معلم "می پردازد ونهایتا هم به طرح معما ومسابقه وگاهی

 فراگیر احترام به شخصیت*

احترام به کودکان ونوجوانان وحسن  آنهاست . وتوجه به شخصیت دانش آموزان حب ذات ، تکریم غریزه ارضای یکی از طرق

و    کنید خود احترام فرزندانبه  فرمودند : پیامبر اکرم )ص( در آنان است مطلوب عوامل ایجاد شخصیت از اساسیترین با آنها معاشرت

 .(۲33۳پورعلیرضا توتکله،نمایید ) معاشرت باآنها پسندیده وروشهای باآداب

با  هر از چند گاه خود را به زبان می آورد قلبی خود را دوست دارد وارادت دانش آموزان   خوب معلم

به اسم صدا می  آنهارا در کنار آنها می نشیند آنها می زند شانه را روی دست می دهد ، دستش می کند باآنها برقرار  فیزیکی تماس فراگیران

   وپرسیدن تدریس در هنگام معلم می کند  ودو نفر صحبت  خصوصی با فراگیران بصورت مواقع   بعضی می زند هم لبخند و گاهی زند

 خواهید شد . شما موفق ، شما می توانید می گوید تشکر می کند به آنها امید می دهد مرتب از دانش آموزان درس

فراگیران  اینکه نمی آورد برای زبان به رکیک و ناپسند ، جمالت نمی کند توهین دانش آموزان به شخصیت هیچ گاه معلم آگاه

 نمود . خود تجاوز   صحیح از حدود ولی نباید گذاشت احترام واعمال آنها به افکار باید به میزان صحیح نشوند دچار عقده های روانی

 فراگیران    مشکالت در مورد برخورد مناسب *

درسی ومشکالت انضباطی ، مشکالت درسی  از دونوع است : مشکالت اغلب دانش آموزان رفتاری وناراحتیهای مشکالت

بردن  وبه کار وروانشناس به پزشک   با مراجعه که در هر صورت باید باشد یا روانی دانش آموز جسمانی عدم توانایی است در اثر ممکن
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مشکالت براثر عدم توانایی  این نمود. چنانچه آنها اقدام ومعلول در رفع استعداد مانده ، کم مناسب افراد عقب   آموزشی وپرورشی روشهای

وتوجه در  آنها رابه شرکت مناسب  با روشهای درسی باشد باید پایه وکالس و یاضعف در نتیجه عدم انگیزش وعالقه به درس نیست ،بلکه

 نمود . وادار کالس

به  وآنگاه را شناسایی رفتار نامطلوب علت او باید برآید بلکه تنبیه در صدد انهدام رفتار ناخواسته دانش آموز بوسیله نباید معلم

ن را در دانش آموزا معلم باید   توزی کند . کینه وباآنها دهد ربط به خود دانش آموزان را سوء رفتار نباید هیچگاه درمان آن بپردازد معلم

این ارتباط بین  هرچه زیرا ودانش آموز بین معلم سالم در سایه ارتباط مگر واین امکان پذیزنیست یاری کند مشکالتشان پیداکردن راه حل

 از تکنیک ها برای اداره کالس است . به استفاده باشد ،نیاز کمتری وشاگردقوی تر معلم

معلم باید  بخندند به گفته فراگیر دیگری فراگیران بی تفاوت نمی ماند . هرگاه آموزاندر مورد رفتار ها وحرکات دانش  معلم توانا

مناسب  وشوخی آن طنز درصورتی که  وشوخی داشته باشند اگر فراگیران طنز داشته باشد . مناسب و تربیتی نابجای آنان برخورد باخنده

باید به  این صورت با فراگیران پیداکند درغیر ی بیشتری ستانهودو قلبی طریق ارتباط همراهی می کند تا از این باشد باآنها

به گفتگو  مشکلدار روانشناسی با دانش آموزان مناسب وروشهای اصول با بکارگیری موفق   معلم "ونهایتا دهد جهت وشوخی طنز آن

 مشکالت آنها تالش می کند . می پردازند ودر جهت حل ومشاوره

  محیط کالس  سازماندهی*

درس کم  محیط کالس می کنند واصالح وتعدیل مشکالت جلوگیری فنون مدیریت کالس آنهایی هستند که از بروز   بهترین

بیان می  را چنین اصالح محیط کالس فنون مختلف «آموزش اثر بخش معلم  »در کتاب  گوردون را ایفا می کند . توماس این نقش وبیش

 و ساده سازی . دوباره محدود کردن ، تنظیم دادن ، سازی ، توسعه ، محروم غنی سازی کند :

زمانی  دانش آموز کاسته شود غنی سازی کالس خود را غنی سازد تا از یکنواختی وخستگی باید سعی کند ابتدا محیط معلم

زنگ ، نور  ساختمانی ،فیزیکی کالس مناسب از نظر  کند محیط کالس توجه به محتوی وهم هم به محیط فیزیکی که معلم می گیرد صورت

به  که معلم زمانی است محروم سازی.آموزشی و... می باشد  روشها وفنون مختلف مورد نیاز است ومحتوی کالس نیز شامل وامکانات ، وسایل

حواس پرتی کمتر وجوددارد  بروز درس را درجای تشکیل می دهد که احتمال یعنی کالس کم کردن امکانات محیط می پردازد

را برای کالس درس بوجود آورد گاهی با  جدیدی معلم امکانات وجود دارد در کالس درس بر آنچه عالوه دادن نیز یعنی اینکه هتوسع .

و...  ، جنگل مثل کتابخانه ، آزمایشگاه به یک محیط دیگر با بردن دانش آموزان پوستر ، کتاب یا وسیله آزمایشیگاهی وگاهی هم یک آوردن

 توسعه می دهد .را  محیط آموزشی

را انجام نداده یا تخلفی را مرتکب شده است معلم با  فعالیت مثبتی زمانی است که دانش آموز محدود کردن دانش آموزان

محیط را برای او محدود می  به نوعی و... ، به رایانه ، نقاشی مانند دسترسی او از وسایل یا کارهای خوشایند با برخی او کردن ارتباط ممنوع

محیط آن هم کار را  وساده کردن کردن در سازماندهی محیط کالس تجدید نظر مواقع می کند . بعضی کالس کمک به انضباط اینکار کند

 جالب تر می کند .

مسائلی است که به طور  وفصل کردن توانایی وموفقیت درحل وایجاد نظم ، داشتن عناصر مهم در سازماندهی یکی از

را سازماندهی وبرنامه ریزی کند  مواد آموزشی ، وقت ، فعالیت ها ودروس باید افراد ، معلم.(۲3۳1،  کویینمی افتند )  اتفاق همزمان

 صورت گیرد . ووقت گذاری ، دقت وباید با تمرین کار وقت زیادی می برد این البته

 در کالس درس  نظارت*

 .(۲3۳۳دوام وحیات یک واحد آموزشی است ) حسین پور  ثبات ، الزمه ی نظارت

در کالس  دانش آموزان فعالیتهای ونحوه ی بر رفتار در کالس درس است . نظارت دقیق معلم بخش مهمی از کاریک نظارت

 به اهداف یاری می دهد . را در راه رسیدن معلم و دانش آموزان درس

به سرتاسر کالس  معلم نگاه اجمالی معلم در کالس درس استفاده از روشهای غیر کالمی می باشد . یک یکی از شیوه های نظارت

کالس  افراد برای بقیه هیچ گونه مزاحمت واغتشاش متوقف نماید . این امر بدون را در مسیرش ودانش آموز خالفکار ، می تواند رفتار خالف

با رفتار خالف به کار که معلمان در برخورد  معمولی خیره شدن را به عنوان یکی از هفت فن (۲331. ولفگاوگلیک من )  صورت می گیرد

که چگونه رفتار می  خطاکار را برانداز می کند یعنی می خواهد بگوید من می دانم افراد "معلم عمال می برند ، پیشنهاد می کنند . با اینکار

خیره  به دانش آموز جوانب جمع آوری می کند .آنگاه با اخم کردن الزم را در مورد همه ی اقدامی انجام دهد اطالعات کنی . وقبل از آنکه

 ایجاد نظم در کالس می شود. باعث می نماید .این کار او ابراز  خود را از حرکات دیگر نارضایتی غیر کالمی می شود ویا با اشارات

 از آموخته های فراگیران  ارزشیابی*  
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یادگیری یا آموخته های دانش آموز جمع الزم در مورد  آن اطالعات ، بخشی ازفرایند آموزش وپرورش است که براساس ارزشیابی

معلمان عالقه مند ند ، تا بازده فعالیتهای آموزش وپرورش ودیگر  های آموزشی ، در پایان هریک از برنامه آوری وتجزیه وتحلیل می شود

رسیده اند . این  ی مورد نظربه هدفها شود چه اندازه دررفتار دانش آموزان را مورد بررسی وبازبینی قرار دهند تا معلوم حاصل تغییرات

 (۲3۳1پاشا شریفی ،  ) می نامند. قسمت از جریان آموزش وپرورش را ارزشیابی

 معلمی  نکات ظریف*

 می توان به موارد زیر توجه کرد : برمهارتها ونکاتی که جهت مدیریت کالس بیان شد عالوه

وقت  برای این کار معلم باید طرح ریزی شده می باشددقیق برنامه  معلم در اداره کالس اجرای موفقیت یکی از راههای

 زمان را کنترل نماید . ومرتب برنامه را پایان دهد شروع کند وبه موقع باشد به موقع شناس

باید مانند  حال معلم است درهمه ، تساوی وانصاف جستجو می کنند ، عدالت در یک کالس یکی از چیزهایی که دانش آموزان

توجه  بطور مساوی توزیع می کند وبه ایشان بطور یکسان رابه همه ی فراگیران او نگاهش رفتار کند وبه عدالت دعادل باش یک قاضی

 می نماید . ومحبت

را برای  تا زمانی که مشکالتشان در واقع صرف وقت است به نحوی که دانش آموزان ، دانش آموزان به حرفهای گوش دادن

گوش دهد واجازه بدهد تادانش  کسی است که بتواند خوب نمایند لذا معلم موفق ه درس توجهکه ب بازگو نکنند امکان ندارد کسی

 کنند . صحبت آموزان

را  ومناسبی خود قوانین منطقی دانش آموزان لذا معلم باید با کمک باید قوانین کالس را به روشنی بداند هر دانش آموز

 توجه کنند . ومقررات به قوانین تا دانش آموزان دهد وعادت ودر دید دانش آموزان نصب نماید تدوین

بسنجد واز مقایسه کردن  حال مد نظر داشته باشد وآنها را باخودشان را در همه باید تفاوت های فردی دانش آموزان خوب معلم

معلم خود یاد  د رفتار وحاالتمانن ونمونه های عبرت آمیز مشاهده مدلها را از طریق چیزهای خیلی زیادی دانش آموزان آنها خودداری نماید

 داشته باشد که اویک الگواست . پس توجه اوست وحاالت مختلف دانش آموز از رفتار آموخته های که بسیاری از معلم باید بداند می گیرند

نوع فعالیت  ، با شرایط سنی های او متناسب به عملکردشان پاداش می دهد . تشویق فراگیران را باتوجه معلم همه ی

« خوب بگیری می شوی ویا می توانی نمره مانند اینکه تو موفق»دارند  که بار مثبت جمالتی او با بیان ورغبت های فراگیران است وعالیق

 دانش آموزان را تقویت می کند . وخود باوری نفس سطح عزت

با  معلم می کند ری را تسهیلویادگی را جذاب درس کالس از رایانه وبهره گیری آموزشی وکمک آموزشی وسایل استفاده از

 دانش آموزانش را چندبرابر می کند . عالقمندی وبا آموزش کار با رایانه را خوشایند می کند استفاده از ابزار مختلف تدریس

باهمکاری  می کند دانش آموزان معطوف گروهها را برکارهمه ی او دانش آموزان را گروه بندی می کند وتوجه ونظارتش

اولین انگیزه را برای کار وفعالیت های  تعلق را درخود بوجود آورند چرا که احساس  تعلق گروههای آموزشی می توانند احساسدر  یکدیگر

 فراهم می کند . دانش آموزان گروهی ومشارکت

در  منیتا کردن احساس آزادی وفراهم بلکه با دادن خاص مقید نمی کند را به پیروی از الگوی هیچ وقت شاگردان معلم خالق

برای دانستن  می کند تا یادگیری دانش آموزانش دانا تالش معلم "ونهایتا شاگردان فراهم می آورد را برای یکایک زمینه تفکر خالق کالس ،

 صورت گیرد . زیستن ویادگیری برای با هم زیستن ، یادگیری برای برای انجام دادن ، یادگیری

 تأثيروضعيت ظاهري معلم برفراگيران
های معلّم نیست بلکه تمام صفات، خلقیات، حاالت یابد تنها معلومات و مهارتدر فرایند تعلیم و تربیت به متعلم انتقال می آنچه

و نفسانی و رفتار ظاهری او نیز به شاگردان منتقل می شود. رابطه دانش آموز با معلّم یک رابطه باطنی و معنوی است دانش آموز و یا دانشج

داند که او را در بزرگ شدن و به استقالل و آزادی رسیدن، و به عضویت رسمی جامعه در آمدن، کمک ی محترم و ممتاز میمعلّم را شخصیت

 و مساعدت می نماید.

معلّم با روح و جان دانش آموز و یا دانشجو سروکار دارد و به همین جهت به عنوان یک الگوی محبوب و مطاع پذیرفته می شود. 

ه قبال در محیط خانواده علوم و اطالعات فراوانی را کسب کرده رفتارهایی را آموخته و به اموری عادت کرده و تا حدودی دانش آموز اگر چ

 باشد.شخصیت او شکل گرفته است ولی هنوز شکل ثابت به خود نگرفته و تا حد زیادی قابل انعطاف و تغییر می

ی شود و به طور رسمی در اجتماعی جدید یعنی مدرسه و یا دانشگاه پذیرفته می کودک و نوجوان در این سنین از محیط خانواده خارج م

اش را مورد بازنگری قرار های دینی و رفتار و عادت های گذشتهشود. دانش آموز در این اجتماع جدید فرصت می یابد تا افکار و اندوخته

 دهد و شخصیت خویش را بسازد و تکمیل و تثبیت نماید.
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و محبوب ترین فردی که می تواند در این مرحله حساس او را یاری کند معلّم است به همین جهت دانش آموزان و یا با نفوذترین 

را با  دانشجویان معلّم و استاد خود را به عنوان یک الگو و اسوه می پذیرند و از رفتار و گفتار و اخالق خوب یا بد او سرمشق می گیرند و خود

ازند. همچنین دانش آموزان همه اعمال و رفتار معلمان و مدیر و حتّی سرایدار مدرسه را زیر نظر دارند، و از آن وی همسان و همانند می س

ش ها درس می گیرند دانش آموزان از طرز برخورد و تعامل معلمان با مدیر، معلمان با یکدیگر، معلمان با خدمتکاران مدرسه و معلمان با دان

 گیرند.آموزان درس می

اخالق و رفتار معلم، از طرز اداره کالس، از رعایت عدل و انصاف در نمره دادن، از وقت شناسی و رعایت نظم، از دلسوزی و از  

 مهربانی، از خوشرویی و فروتنی، از دینداری و التزام به ضوابط شرعی، از اخالق خوش و ادب او، از خیر خواهی و نوع دوستی معلّم درس ها

 شوند و خود را با او همسان می سازند.ز اخالق و رفتار و کردار او متأثر میمی آموزند همچنین ا

یک معلّم خوب که با رفتار و گفتار   بنابراین، معلّم فقط یک آموزگار نیست بلکه مهم تر از آن، یک مربی و یک الگوی با نفوذ است.

بت به اجتماع خود انجام می دهد و به عکس یک معلّم بد اش دانش آموزان را خوب پرورش می دهد، بزرگترین خدمت را نسپسندیده

ها را نسبت به اجتماع مرتکب کشد بزرگترین خیانتاخالق و بدرفتار و منحرف که با رفتار بدخود، دانش آموزان را به انحراف و تباهی می

ی اجتماع می باشد. معلم و استاد نمی تواند هامی شود، بنابراین شغل و حرفه معلمی و استادی از حساس ترین و مسئولیت دارترین شغل

تفاوت باشد، زیرا محدوده اخالقیاتش فراتر از خود اوست. او تنها مسئول خودش نمی باشد. بلکه نسبت به اخالق و رفتار خود آزاد و بی

ت سنگین و ارزشمند و میزان و مقدار استاد و معلّم باید به این مسئولیمعصوم را نیز به عهده گرفته است.مسئولیت تعدادی از انسان های 

نفوذش در دانش آموزان خوب بیندیشند و با اصالح و اخالق و رفتار خویش بهترین الگوها را در اختیار دانش آموزان و یا دانشجویان قرار 

 دهند.

ام، من عامل تصمیم سیدهکند: من به نتیجه خوف انگیزی ردکتر هایم گینانت، وقتی معلّم جوانی بوده به این مطالب اشاره می

گیرنده در کالس هستم و این برخورد شخصی من است که جوّ خاصی پدید می آورد. من به عنوان یک معلّم دارای قدرت شگرفی هستم و 

ک بحران و ها این پاسخ من است که اوج یافتن یا فرونشستن یمی توانم زندگی یک کودک را تیره و تار یا پر از سرور سازم. در تمام موقعیت

درصد کودکان در هفت سال 33های علمی نیز نشان می دهد که کند. بررسیانسان شدن و یا وحشی شدن یک کودک را معلّم تعیین می

از این رو اگر معلمان، دانش آموزان را به رفتارها، صفات و نگرش هایی خاص دعوت کنند   دوم زندگی دوست دارند همانند معلّم خود باشند.

 های شفاهی آنان نیز تأثیر نخواهد گذاشت.د در عمل به آن ها پایبند نباشند آموزشولی خو

 در این جا توجه معلمان و اساتید محترم را به چند نکته مهم جلب می کنیم:

لیت و ـ دانش آموزان و دانشجویان، معلمان و اساتیدی را الگوی خود قرار می دهند که مقبول و مورد اعتماد آنان باشند. مقبو۲

ای که بتواند به خوبی از عهده تدریس، درس خود برآید و به پرسش اعتماد حاصل دو ویژگی است، نخست توانایی علمی قابل قبول به گونه

ای قابل ای بدهد و دوم این که، رفتار و گفتارش با یکدیگر هماهنگ و منطبق باشد، به عبارت دیگر نمونههای نوآموزان پاسخ قانع کننده

 من را معرفی کند، بنابراین الزم است معلمان و اساتید، برای ایفای نقش الگوی خود این دو ویژگی را حداقل کسب کنند.مول از یک فردقبو

ـ محبوبیت اساتید، معلمان و مربیان، نقشی قاطع و سرنوشت ساز، در تأثیر گذاری آنان بر رفتارهای دانش آموزان یا دانشجویان 2

 دارد.

گو در صورتی برای دانش آموزان قابل استفاده است که روشن و قابل فهم باشد. بنابراین، در مواردی که رفتاری از ـ رفتار ال3

دهد که برای دانش آموزان و دانشجویان روشن نیست، و یا ممکن است فهم نادرستی از الگویی بیان می شود یا معلّم خود رفتاری انجام می

ان و اساتید محترم رفتار مذکور را برای دانش آموختگان توضیح دهند تا دانش آموزان و یا دانش جویان آن داشته باشد، الزم است معلم

 دچار شک و تردید، سردرگمی نشوند.

 گيري نتيجه

یادگیری  - استواراست وامر یاددهی دانش آموزان ومشارکت وتنوع روان شناسی تربیتی پویا وخالق برمبنای آموزش وپرورش

با استفاده از فنون معلمی آن محیط را به  ونشاط داشته باشند ومعلم احساس امنیت که دانش آموزان گردد مگر در محیطیمیسر نمی 

وموثر یگانه  کار آمد می خواهد وهم مهارت وتخصص معلمی ، اداره کالسی نظم وهماهنگی درس هم واقعی کالس اداره کند . محیط خوبی

 آموزش سودمند است  یکی از شرایط الزم نظم وهماهنگی ختم می شود وایجاد کارساز ومؤثرکه به آموزش ویادگیری  راهی است

افتد، شایسته است با توجه به این که آموزش و یادگیری بیشتر از طریق تعامل بین معلم و فراگیر در کالس درس اتفاق می

مدیریت اثربخش کالس عوامل مختلفی از جمله وضعیت تربیتی، عوامل موثر بر آن از طریق روش های علمی مورد بررسی قرار گیرد. در 

های آموزان کالس و نیز هدفهای دانشآموزان، تجارب قبلی معلم، مهارتعوامل گوناگون فرهنگی، پایگاه اجتماعی و اقتصادی دانش

مدیریت موثر کالس تاثیر زیادی دارد. صیامی های عمومی معلمان نیز در زمینه آموز دخالت دارند.ویژگییادگیری مورد توافق معلم و دانش
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اخالق، عاطفی، برخوردار از سالمت روانی و گوید: هر معلم اثربخش باید فردی بشاش، خوش( می3۹( به نقل از بروفی و پوتنام )۲3۳3)

بحرانی خونسردی خود را حفظ کند و های تر، معلمان موثر و کارا افرادی هستند که باید بتوانند در لحظهپذیر باشد. به طور دقیقانطباق

آن مساله برد و باخت مطرح  آموزان گوش بدهند و از برخوردهایی که درهای دانشجویانه به حرفبدون اتخاذ موضعی تدافعی یا سلطه

( ۲3۳3دزواتر، )های افراطی، موضع حل مساله را برگزینند.کینروی، سرزنش، آزار و اذیت و دیگر واکنشاست، بپرهیزند و به جای پس

کالس درس، به بهترین  توانند با بیان انتظارات خود در اولین روزهای آغاز سال تحصیلی یا در اولین جلسهکند که معلمان مییادآوری می

د تا آمیز بیان کنآموزان روبرو شوند. البته معلم باید انتظارات خود را در قالب جمالت مثبت و محبتشکلی با مشکالت عاطفی دانش

( تاکید ۲3۳۹(، )32آموزان دریابند که این انتظارات ماهیت تنبیهی ندارند بلکه بخشی از مقررات عادی یک کالس هستند. هوارد)دانش

کرده است که معلمان هرگز نباید به منظور تقویت نظم و انضباط در کالس به تهدید متوسل شوند. هم چنین او معتقد است که معلمان باید 

 (۲331آموزان اجتناب کنند .)صیامی، الس از جر و بحث کردن با دانشدر جلو ک

استفاده از روشها  را برمبنای طرح درس را سازماندهی کند مناسب کالس وبرنامه ریزی باطرح معلم باید برای اداره یک کالس

ظرافت  معلمی که نماید . فراگیران ارزشیابی واز آموخته های داشته باشد نظارت مستمر برکالس درس تهیه وهمواره والگوهای فعال تدریس

نماید وبا  را حل وفصل دانش آموزانش مشکالت بهتر می تواند می گذارد احترام فراگیرانش وبه شخصیت تدریس را خوب می داند های

 کند . را تسهیل کالس یادگیری ویاددهی مؤثر اداره

ها در طول تدریس باشد. معلم باید گوی تمامی چالشسازد تا پاسخای آماده معلم موفق کسی است که کالس درس را به گونه

 ای را پیش گیرد تا روحیهها قدیمی و کهنه باشند روش پویا و زندههای خود را بشناسد، روش تدریس خود را ارزیابی کند و اگر روشتوانایی

برخورد با مشکالت درس را بشناسد و راهبردی را اتخاذ کند که های آموزان شکوفا سازد. او باید روشخالقیت و نوآوری را در نهاد دانش

تبدیل نشود. هم چنین باید رفتاری داشته  فرایند یاددهی ـ یادگیری را مختل نسازد و مشکالت جزیی کالس او، به مشکالت کلی و وخیم

ی آرام و سرشار از محبت و غیرتهدید آمیز حل آموختگان کالس درس او، مسائل آموزشی و مشکالت رفتاری خود را در محیطباشد که دانش

 کنند.

 : پيشنهادات

  .آنان معلمان درگزینش، توانایی وتخصص  ، دانایی عالقمندیتوجه به  .۲

 برگزاری مستمرکالسهای آموزشی وتربیتی ویژه معلمان وتشویق به شرکت درکالسها .2

 ومهارتهای نوین کالسداری آشناسازی کامل معلمان به فنون وروشهای نوین تدریس .3

 استفاده ازطرح درس وسازماندهی فعالیتهای تدریس .۹

 نظارت کامل برفعالیتهای دانش آموزان واستفاده ازروشهای کالمی وغیرکالمی درمدیریت کالس درس .3

کالس به  وساالنهبرنامه ماهانه  ودر تنظیم را مبذول داشته دقت الزم محیطی باید به عوامل کالس درس در برنامه ریزی معلمان .1

مدرسه ) جلسات ، گردهمایی ها ، اردوها ، مسابقات و  عوامل درونی غیر مترقبه ( حوادث ) زمان ، عوامل بیرونی مدرسه

 تشکیل کالس (توجه داشته باشند . چیدمان صندلی کالس و محل نوع –شرایط ناگوار  –سرما  –) گرما  فیزیکی ووضعیت ...(

 اداره کالس با همکاری دانش آموزان تدوین قوانین مناسب جهت  .۳

تشویق وپاداش استفاده مطلوب  آموزشی و کمک آموزشی وسایل خود از شیوه های مناسب ، واداره کالس باید در تدریس معلمان  .3

 ایشان احترام بگذارند . رفتار نموده و به شخصیت بادانش آموزان وعدالت  با محبت وهمراه را ببرند

وعالقه وبا نام ویاد خداوند شروع می کنند وقبل از شروع درس  زمان ورود به کالس وبا اشتیاق کالس را در اولینفعالیتهای  معلمان .3

با مهارت الزم توجه همه دانش آموزان را به خود جلب می نمایند این کار می تواند با ساکت ماندن برای مدت کوتاه ویا یکی دو 

 .انجام شود روی میز یا خودکار بار ضربه زدن با دست

 اشراف کامل برمواددرسی وتوجه ویژه به وضعیت روانشناختی فراگیران وجلوگیری ازخستگی انان. .۲1

 ایجادانگیزه درفراگیران ازطریق تشویق آنان به یادگیری اثربخش . .۲۲

 

 

 تشکر و قدردانی
راینجا الزم می دانیم اززحمات اساتیدارزشمند جناب آقای دکترعلیرضا عصاره وجناب آقای دکترغالمعلی احمدی ازاساتیدبه نام حوزه د

برنامه ریزی درسی وعلوم تربیتی ایران قدردانی نموده وبرای این عزیزان موفقیت بیش ازپیش درجهت خدمت به  نظام مقدس تعلیم وتربیت 

 آرزومندیم
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