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دانش  شیطنت  و  کالس  مدیریت 
مرتب   - انآموز  کالسی  چگونه 

 داشته باشیم؟ 
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 م؟ی مرتب داشته باش یچگونه کالس – دانش آموزان  طنتی کالس درس و ش تیر یمد
فكر مي كنيد كه دانش آموزانتان  خيلي شر و شيطان هستند و به حرفتان گوش نمي دهند و نظم    اگر

  ن یو آخر   نیخصوص  اول   نیا در اكالستان را بهم ريخته اند يا به اصطالح خودمان گودزيال هستند،  شم
 .دیست ین یمعلم شاک

  نیحل ا  یرا برا  ینگران نباشيد در اين مقاله قصد دارم به اين موضوع بپردازم و راهكارهاي مناسب  ولي 
شرح دهم. شما هم بايد قول دهيد    تان یقرار داده و همچنين مديريت كالس را برا  ارتانیموضوع در اخت

 داد  خواهدصورت هيچ اتفاق خاصي در كالستان رخ ن نیا ریدر غ  اين موارد را بكار ببنديد
 

 کالس   دمان ی چ 
 .بستگي دارد یاریدانش آموزان خيلي شيطون هستند و هميشه با هم درگيرند به  عوامل بس اينكه
تواند چيدمان كالستان باشد، تعجب    ی بايد همه ي جوانب را در نظر بگيريد. يكي از اين موارد  م   شما

 .چيدمان كالس شما تاثير بسزايي در يادگيري و مديريت كالس دارد نكنيد!!! 
گفت  حواسمان كه  بايد   می باشد  ما  هاست  پليس  كار  كردن  كنترل  كالس.  كنترل  نه  كالس  مديريت 

 .مديريت كنيم
است  دانش آموزان كالس شما روي نيمكت و يا صندلي هاي دانش آموزي پشت سر هم به    ممكن

صورت رديفي بنشينند كه خود اين امر باعث ميشود بعضي از دانش آموزان خصوصا پر جنب و جوش  
 .دیبا آنها برقرار کن  یتر ها( از ديدتان مخفي بمانند و شما نتوانيد تماس چشمي موثر  طون یتر ها) ش

شما متوجه    نکهیو بدون ا  انهیکه مخف  دیده  یگروه از دانش آموزان م   نیفرصت را به ا  نیا  جهینت  در
 .کنند جاد یهرج و مرج ا دیشو

 

 ها   ی صندل   دمان ی چ 
من صندلي هاي كالسم را به چه شكلي بچينم كه هم دانش آموزان بهتر ياد بگيرند  و هم حواسم    حاال

 به تك تكشان باشد؟
  .من اين است  كه چيدمان صندليها  به شكل يک نيم دايره يا نعل اسب باشد پيشنهاد

فضاي صميمي هم شما به دانش آموزان دسترسي و احاطه ي كامل داريد و هم اينكه    دمانیچ  نیا  با
 . دیبراي يادگيري فراهم آورده ا یتر و مفيدتر

 

 ی چشم   تماس 
 .زيادي به مديريت كالس كمك كند ارینرود كه تماس چشمي مي تواند تا حد بس يادتان
دانش آموزان بدانند كه شما هميشه حواستان به آنها هست )مرتبا تماس چشمي  داريد( جرات    وقتي 

 .ردنخواهند ک دا یاذيت كردن را پ
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 کردن  ن ی تمر 
مورد ديگر اين است كه ثانيه به ثانيه كالس دانش آموزانتان بايد درگير درس، انجام تمرين و يادگيري    يک

 .باشند
 .دیزمان خالي و فاصله اي نبايد در  كالستان بوجود بيا هيچ

چه؟ يعني اينكه لحظه به لحظه ي كالستان دانش آموزان بايد درگير انجام دادن دستوالعمل    یعنی  نیا
خود    ی درس بعد از شما ، و يا كمك به بغل دست  دیها به طور مثال حل مسائل، تکرار کردن کلمات جد

 .و … باشند   ی و گروه  یمشارکت یها تیدر صورت فعال
مرتبط با كالس بپردازند،   ر یموارد غ   یبه  گفت و گو درباره    به دانش آموزان مجال دهيم كه با هم   اگر

 .اتفاق خوبي نخواهد افتاد
زماني كه شما مشغول به صحبت كردن و خصوصا نوشتن روي تخته هستيد، دانش آموزان بايد   حتي

خ  ترغيب شوند كه همراه شما مطالب را دنبال  كرده و هر لحظه آماده باشند  که مورد پرسش و پاس
 .رندیمطالب درس قرار گ

 .كليدي ترين مطلب اين مقاله است  می که به آن پرداخت یموضوع
 

 به آن ها   ی بند ی کالس و پا   ت ی ر ی در مد   ن ی قوان   ن یی تع 
پنج قانون ساده،    ایدارند. بهتر است چهار    یدر برخورد مناسب با دانش آموز خاط  یی بسزا  ریتاث   نیقوان

  .دیکن  نییواضح و مشخص را تع
  .دیبمان بندیروز کالس بر آن ها پا نیمرور شده و تا آخر  شهیهم دیبا ن یباشد که قوان انحواست

مثبت استفاده   انیاز ب  دیکن  یسع  نیدارد. همچن  یبه سن دانش آموزان بستگ   نیقوان  یسادگ   زانیم
  ."زدن ممنوع ادی"فر   دییبگو نکهی" نه ادیاجازه گرفتن دست خود را باال ببر  یمثال "برا دیکن
 

 اول   ی کردن خود در جلسه    ثابت 
  .ردیگ یبرخورد شکل م  ن یقضاوت در مورد افراد در اول معموال

معلم مهربان   نی: ادی گذار  یدر ذهن شاگردانتان به جا م یریکالستان تصو یجلسه  نیدر اول زین شما
  . ... است، با سواد است و ر یاست، آسان گ ریاست، سخت گ 

کالس در دستان    دیتا بدانند هرموقع اراده کن  دیجلسه اقتدار خود را نشان ده  نیدر اول   دیکن  یسع  پس
 .شماست

انعطاف را   یو کم کم چاشن  دیدر کالس حاضر شو  یشتریاست در جلسات اول با قدرت و اقتدار ب  بهتر
  .دیبه کالس اضاف کن
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 ن ی و تحس   ق ی تشو 
 كه حتما بايد به آن توجه كنيد تشويق و تحسين كردن دانش آموزان است  موردي

 ديل كارنگي در كتاب آيين دوستيابي عنوان مي كند كه همه ي انسان ها ميل به 
احساس مهم بودن و تحسين شدن دارند و ما به عنوان مربي هاي آموزشي مي بايست خودباوري را   

ها را با خود همراه    آن   م یبتوان  م یکن یکه کسب م  یت یمک محبوبتا با ک  می در دانش آموزان  تقويت کن 
 .تا مشکالت کمتر شود میساز 

باش   مانیا  گ   دیداشته  قرار  تشويق  مورد  مطلوبي  نحو  به  و  مناسب  زمان  در  آموزان  دانش    رندیاگر 
 .هميشه مطيع ما خواهند بود

اليت مثبتي  كه دانش آموزان را به خاطر هر قدم مثبتي كه بر مي دارند و هر فع  می فراموش کن  دینبا 
 .دهند تشويق و تحسين كنيم ی كه انجام م

از تنبيه كردن نتيجه مي دهد و خيلي اوقات ما با تنبيه كردن    شتریبرابر ب  ٨٠كنيد تحسين كردن تا    باور
 .نتيجه ي عكس مي گيريم در صورتي كه در مورد تشويق كردن اين موضوع مطرح نيست

 

 م؟ ی دانش آموزانمان را تشويق كن   چطور 
  شوند یکه در ادامه ذکر م   یسخت.اما موارد   یاين سوال خيلي كلي است و جواب دادن به آن کم  خوب

 . به شما کمک کنند نهیزم نیدر ا یادیتا حد ز   توانندیم
 كف زدن براي دانش آموزي كه كار مثبتي انجام داده است  -١

 هديه دادن  -٢
 نصب عكس دانش آموزان حرف گوش كن در راهرو  -٣
 ف یاز برچسب در كتاب يا دفترشان بعد از انجام درست تكال استفاده -٣
 امتياز دادن  -٤

به عنوان مثال دانش    دیدانش آموزانتان را کشف کن   قیشخصي كردن تشويق ) شما بايد عاليق و سال -5
  یاو را به حاج  یبابا دوست دارد خوب طبعا مي توانيد يک روز به صرف بستن  یحاج  یآموز شما بستن

 .( دیبابا  دعوت کن 
 چ یو پر سر و صدا، ه  طانیدانش آموز ش  کیکه    دیآ   یم  شی. کمتر پدیکن  دیبر نقاط قوت آن ها تاک -6

  .دیو برجسته کن داینکات را پ نینداشته باشد. ا یمثبت یجنبه 
 

 د ی شاگردان را نسبت به کالس مثبت کن   نگرش 
 .به کالس ندارند  یاست که نگرش مثبت  نیدانش آموزان درکالس ا  یها و شلوغ  ی نظم  یاز ب  یاریبس  علل

 .افراد اغلب با فشار و اجبار خانواده وارد کالس شده اند نیا
  .دیده رییافراد را نسبت به کالس تغ نیا دیکالس درس خود، د تیر یکنترل و مد یبرا
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آموزان بخواه  دیتوان  یم از دانش  رفتارها  یواقع  یمثال ها  د یدر کالس  بزنند.    یاز  نادرست در کالس 
راهنما را  ها  آن  رفتارها  دیکن  یی سپس  شوند  متوجه  کار   یتا  شلوغ  و  حل  ینادرست  رفع    یبرا  یراه 

  .ستیمشکالت ن
 

 ممنوع   ی داور   ش ی پ  
سع  یبرخ ها  آموزان  ی م   ی معلم  دانش  مورد  در  تحق   کنند  معلم  قیخود  از  و  آنان    یقبل  یها کرده 

 .دینادرست وارد کالس شو یداور شی پ کیشود با  یکار باعث م  نیا ند.پرس یم هایی سوال
خوب باشد. اما صبر    ی لیتوانند خ  ی م  گران یکه گوش دادن به نظرات د  دینکته را بخاطر داشته باش  نیا

خاص کالس،    ط یشرا  لی دانش آموز بدل  ی. ممکن است بدفتاردینیتا خودتان رفتار آن دانش آموز را بب  دیکن
 .فرد در گذشته بوده است یخانوادگ  طیشرا ایبرخورد معلم  ینحوه 

  ی اگر بدرست  گریرا بدتر کند. از طرف د  ط یتواند شرا  ی شما م  ی  دهیرفتار نسنج  را یز   د،یراجمع کن   حواستان 
  .دیس خود داشته باشکال  تی ر یدر مد  ییبسزا ریتاث  دیتوان یم  د،یر یبگ  میتصم

 

 کردن   ه ی تنب 
در آخر مي رسيم به تنبيه كردن، راستش بنده شخصا خيلي موافق تنبيه كردن نيستم اگر يادتان باشد    و

 .درصد  ٨٠بوده ولي تشويق کردن  رگذاریدرصد تاث  ٢٠گفتم كه تنبيه كردن فقط  
 ف تنبيه كردن نگاهي كنيم؛ من به هيچ وجه تنبيه فيزيكي نيست، بگذاريد ابتدا به تعري منظور

 :فرهنگ لغت معين در
 کردن  داریو ب دنیاگاهان 

 . گردانيدن، چوب زدن و كتك زدن  اری. آگاه و هوش یزیو واقف کردن برچ دن یگردان داریب .
 .ما به هيچ وجه كتك زدن نيست بلكه انجام كاري جهت آگاه كردن مي باشد منظور

عنوان مثال مي توانيد چشم غره برويد يا اينكه دانش آموز مورد نظر را براي مدت كوتاهي ناديده    به
( و دليلش را هم به او گوش زد كنيد در اين مرحله  دیکن  یی اعتنا  یو ب  یمحل  یبگيريد )به اصطالح ب

 .ز او سوالي بپرسيد يا اينكه به او نگاهي كنيدنبايد ا
د  مي به  رو  از كالس  اي  را گوشه  آموز شر و شيطون  به سا  واری توانيد دانش  آموزان    ریو پشت  دانش 

به   یی اعتنا یبگذاريد  و فعاليت مورد عالقه ي دانش آموزان كالس مثل بازي يا تماشاي فيلم را ضمن ب
 . دیاو انجام ده

 

  .د ی وزانتان باش دانش آم   ی الگو 
 .کنند یرویدارند از معلمشان پ لیباشد دانش آموزان تما ادتان ی. دیالگو باش  کی شهیهم تیدر نها و

  .خواهد یباشد که از دانش آموزانش م  یزیزنده از چ  یالگو کیتواند  یم معلم
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نظم و انظباطتان در    ن یو همچن تان یحرکات و گفتار و صدا  ،یظاهر  ی  افهیو ق  پ یحواستان به ت   پس
  .انجام کارها باشد

  ی رویخواهند از شما پ  یدانش آموزانتان عاشق شما شده و م  د،یباش  ریمعلم سخت گ  کیاگر    یحت
  .کنند

  .کالس باشد ت یر یدر مد  تی موفق دیکل  نیتواند بزرگتر  یم  نیا و
 
 

  طان یبرچسب شر و ش   نکهی. قبل از ادیدانش آموزان خود را درک کن   دیکن   یسع  شهی: همنکهیآخر ا  کالم
  .دیکن  دایرفتار بدشان را پ لیدال د،ینفر بزن کیبه 
 
 

 متداول   سواالت 
باشد  یبه گونه ا دیکالس با دمانیکالس موثر است؟ بله چ تیر یها در مد یصندل دمانیچ ایآ  -１

  .دیکامل داشته باش یدانش آموزان احاطه  یکه به همه 
 
در برخورد مناسب با دانش آموز    ییبسزا  ری تاث  نیداشته باشد؟ قوان  یخاص  نیقوان  دیکالس با  ایآ  -２

  .دیکن ن ییپنج قانون ساده، واضح و مشخص را تع ایدارند. بهتر است چهار  یخاط
  .شندداشته با ی که بار مثبت دیکن نیی تع ی خود را بصورت نیقوان

 
 ست؟یدانش آموزان در کالس چ  قیتشو یروش ها -３
 كف زدن براي دانش آموزي كه كار مثبتي انجام داده است •
 هديه دادن  •
 نصب عكس دانش آموزان حرف گوش كن در راهرو  •
 ف یاستفاده از برچسب در كتاب يا دفترشان بعد از انجام درست تكال •
 امتياز دادن  •
  شخصي كردن تشويق •
  .دیکن  دیبر نقاط قوت آن ها تاک  •
 
 م؟ی کن هیدانش آموزان را تنب   میتوان یچگونه م -４
گرفتن دانش آموز    دهیناد  ای  یاز تماس چشم  دیتوان  ینمودن است. م   داریآگاه کردن و ب  یبه معن  هیتنب

  .دیاستفاده کن ی مدت یبرا یخاط
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