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چگونه کالسی    – مدیریت کالس درس و شیطنت دانش آموزان  
 مرتب داشته باشیم؟ 

اگر فكر مي كنيد كه دانش آموزانتان  خيلي شر و شيطان هستند و به حرفتان گوش نمي دهند و  
اولین و  نظم كالستان را بهم ريخته اند يا به اصطالح خودمان گودزيال هستند،  شما در این خصوص  

 آخرین معلم شاکی نیستید. 

ولي نگران نباشيد در اين مقاله قصد دارم به اين موضوع بپردازم و راهكارهاي مناسبی را برای حل این  
موضوع در اختیارتان قرار داده و همچنين مديريت كالس را برایتان شرح دهم. شما هم بايد قول  

 ت هيچ اتفاق خاصي در كالستان رخ نخواهد داد دهيد اين موارد را بكار ببنديد در غیر این صور 

 

 چیدمان کالس 

 اينكه دانش آموزان خيلي شيطون هستند و هميشه با هم درگيرند به  عوامل بسیاری بستگي دارد. 

شما بايد همه ي جوانب را در نظر بگيريد. يكي از اين موارد  می تواند چيدمان كالستان باشد، تعجب  
 ا تاثير بسزايي در يادگيري و مديريت كالس دارد. نكنيد!!! چيدمان كالس شم

حواسمان باشد كه گفتیم مديريت كالس نه كنترل كالس. كنترل كردن كار پليس هاست ما بايد 
 مديريت كنيم. 

ممكن است  دانش آموزان كالس شما روي نيمكت و يا صندلي هاي دانش آموزي پشت سر هم به  
اعث ميشود بعضي از دانش آموزان خصوصا پر جنب و جوش  صورت رديفي بنشينند كه خود اين امر ب

 تر ها) شیطون تر ها( از ديدتان مخفي بمانند و شما نتوانيد تماس چشمي موثری با آنها برقرار کنید.

در نتیجه این فرصت را به این گروه از دانش آموزان می دهید که مخفیانه و بدون اینکه شما متوجه  
 د. شوید هرج و مرج ایجاد کنن 
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 چیدمان صندلی ها 

حاال من صندلي هاي كالسم را به چه شكلي بچينم كه هم دانش آموزان بهتر ياد بگيرند  و هم  
 حواسم به تك تكشان باشد؟ 

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

با این چیدمان هم شما به دانش آموزان دسترسي و احاطه ي كامل داريد و هم اينكه فضاي 
 صميمي تر و مفيدتری براي يادگيري فراهم آورده اید . 

 

 تماس چشمی 

 د بسیار زيادي به مديريت كالس كمك كند.يادتان نرود كه تماس چشمي مي تواند تا ح

وقتي دانش آموزان بدانند كه شما هميشه حواستان به آنها هست )مرتبا تماس چشمي  داريد(  
 جرات اذيت كردن را پیدا نخواهند کرد. 

 

 تمرین کردن 

  يک مورد ديگر اين است كه ثانيه به ثانيه كالس دانش آموزانتان بايد درگير درس، انجام تمرين و
 يادگيري باشند.

 هيچ زمان خالي و فاصله اي نبايد در  كالستان بوجود بياید. 

این یعنی چه؟ يعني اينكه لحظه به لحظه ي كالستان دانش آموزان بايد درگير انجام دادن  
دستوالعمل ها به طور مثال حل مسائل، تکرار کردن کلمات جدید درس بعد از شما ، و يا كمك به  

 ورت فعالیت های مشارکتی و گروهی  و … باشند. بغل دستی خود در ص

اگر به دانش آموزان مجال دهيم كه با هم به  گفت و گو درباره ی  موارد غیر مرتبط با كالس بپردازند، 
 اتفاق خوبي نخواهد افتاد.
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حتي زماني كه شما مشغول به صحبت كردن و خصوصا نوشتن روي تخته هستيد، دانش آموزان  
شوند كه همراه شما مطالب را دنبال  كرده و هر لحظه آماده باشند  که مورد پرسش و  بايد ترغيب 

 پاسخ مطالب درس قرار گیرند. 

 موضوعی که به آن پرداختیم  كليدي ترين مطلب اين مقاله است.

 

 تعیین قوانین در مدیریت کالس و پایبندی به آن ها 

ز خاطی دارند. بهتر است چهار یا پنج قانون ساده،  قوانین تاثیر بسزایی در برخورد مناسب با دانش آمو 
 واضح و مشخص را تعیین کنید. 

 حواستان باشد که قوانین باید همیشه مرور شده و تا آخرین روز کالس بر آن ها پایبند بمانید.  

میزان سادگی قوانین به سن دانش آموزان بستگی دارد. همچنین سعی کنید از بیان مثبت استفاده 
 کنید مثال "برای اجازه گرفتن دست خود را باال ببرید" نه اینکه بگویید "فریاد زدن ممنوع". 

 

 ثابت کردن خود در جلسه ی اول 

 .  معموال قضاوت در مورد افراد در اولین برخورد شکل می گیرد

شما نیز در اولین جلسه ی کالستان تصویری در ذهن شاگردانتان به جا می گذارید: این معلم مهربان  
 است، سخت گیر است، آسان گیر است، با سواد است و ... . 

پس سعی کنید در اولین جلسه اقتدار خود را نشان دهید تا بدانند هرموقع اراده کنید کالس در  
 دستان شماست.

جلسات اول با قدرت و اقتدار بیشتری در کالس حاضر شوید و کم کم چاشنی انعطاف را   بهتر است در
 به کالس اضاف کنید.  
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 تشویق و تحسین 

 موردي كه حتما بايد به آن توجه كنيد تشويق و تحسين كردن دانش آموزان است 

 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   
در دانش آموزان  تقويت کنیم تا با کمک محبوبیتی که کسب میکنیم بتوانیم آنها را با خود همراه 

 سازیم .

یمان داشته باشید اگر دانش آموزان در زمان مناسب و به نحو مطلوبي مورد تشويق قرار گیرند  ا 
 هميشه مطيع ما خواهند بود. 

نباید فراموش کنیم كه دانش آموزان را به خاطر هر قدم مثبتي كه بر مي دارند و هر فعاليت مثبتي   
 كه انجام می دهند تشويق و تحسين كنيم. 

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

 

 چطور دانش آموزانمان را تشويق كنیم؟ 

ر ادامه ذکر  خوب اين سوال خيلي كلي است و جواب دادن به آن کمی  سخت.اما مواردی که د
 میشوند میتوانند تا حد زیادی در این زمینه به شما کمک کنند . 

 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

 استفاده از برچسب در كتاب يا دفترشان بعد از انجام درست تكالیف  -٣

 ادن امتياز د -٤
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شخصي كردن تشويق ) شما بايد عاليق و سالیق  دانش آموزانتان را کشف کنید به عنوان مثال   -5
دانش آموز شما بستنی حاجی بابا دوست دارد خوب طبعا مي توانيد يک روز به صرف بستنی او را به  

 حاجی بابا  دعوت کنید .( 

بر نقاط قوت آن ها تاکید کنید. کمتر پیش می آید که یک دانش آموز شیطان و پر سر و صدا، هیچ   -6
 جنبه ی مثبتی نداشته باشد. این نکات را پیدا و برجسته کنید.  

 

 نگرش شاگردان را نسبت به کالس مثبت کنید 

مثبتی به کالس    علل بسیاری از بی نظمی ها و شلوغی دانش آموزان درکالس این است که نگرش
 ندارند. 

 این افراد اغلب با فشار و اجبار خانواده وارد کالس شده اند.

 برای کنترل و مدیریت کالس درس خود، دید این افراد را نسبت به کالس تغییر دهید. 

می توانید در کالس از دانش آموزان بخواهید مثال های واقعی از رفتارهای نادرست در کالس بزنند. 
سپس آن ها را راهنمایی کنید تا متوجه شوند رفتارهای نادرست و شلوغ کاری راه حلی برای رفع  

 مشکالت نیست. 

 

 پیش داوری ممنوع   

تحقیق کرده و از معلم های قبلی آنان   برخی معلم ها سعی می کنند در مورد دانش آموزان خود
 سوال می پرسند.  

 این کار باعث می شود با یک پیش داوری نادرست وارد کالس شوید. 

این نکته را بخاطر داشته باشید که گوش دادن به نظرات دیگران می توانند خیلی خوب باشد. اما صبر 
بدفتاری دانش آموز بدلیل شرایط خاص کنید تا خودتان رفتار آن دانش آموز را ببینید. ممکن است 

 کالس، نحوه ی برخورد معلم یا شرایط خانوادگی فرد در گذشته بوده است.

حواستان راجمع کنید، زیرا رفتار نسنجیده ی شما می تواند شرایط را بدتر کند. از طرف دیگر اگر بدرستی  
 ه باشید.  تصمیم بگیرید، می توانید تاثیر بسزایی در مدیریت کالس خود داشت
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 تنبیه کردن 

و در آخر مي رسيم به تنبيه كردن، راستش بنده شخصا خيلي موافق تنبيه كردن نيستم اگر يادتان  
 درصد.  ٨٠درصد تاثیرگذار بوده ولي تشويق کردن   ٢٠باشد گفتم كه تنبيه كردن فقط 

 ن نگاهي كنيم؛ منظور من به هيچ وجه تنبيه فيزيكي نيست، بگذاريد ابتدا به تعريف تنبيه كرد 

 در فرهنگ لغت معين:

 اگاهانیدن و بیدار کردن  

 . بیدار گردانیدن و واقف کردن برچیزی . آگاه و هوشیار گردانيدن، چوب زدن و كتك زدن . 

 منظور ما به هيچ وجه كتك زدن نيست بلكه انجام كاري جهت آگاه كردن مي باشد. 

ه دانش آموز مورد نظر را براي مدت كوتاهي ناديده  به عنوان مثال مي توانيد چشم غره برويد يا اينك
بگيريد )به اصطالح بی محلی و بی اعتنایی کنید( و دليلش را هم به او گوش زد كنيد در اين مرحله 

 نبايد از او سوالي بپرسيد يا اينكه به او نگاهي كنيد.

به سایر دانش آموزان   مي توانيد دانش آموز شر و شيطون را گوشه اي از كالس رو به دیوار و پشت
بگذاريد  و فعاليت مورد عالقه ي دانش آموزان كالس مثل بازي يا تماشاي فيلم را ضمن بی اعتنایی  

 به او انجام دهید . 

 

 الگوی دانش آموزانتان باشید.  

 و در نهایت همیشه یک الگو باشید. یادتان باشد دانش آموزان تمایل دارند از معلمشان پیروی کنند.

 معلم می تواند یک الگوی زنده از چیزی باشد که از دانش آموزانش می خواهد. 

پس حواستان به تیپ و قیافه ی ظاهری، حرکات و گفتار و صدایتان و همچنین نظم و انظباطتان در  
 انجام کارها باشد. 

یروی  حتی اگر یک معلم سخت گیر باشید، دانش آموزانتان عاشق شما شده و می خواهند از شما پ
 کنند. 

 و این می تواند بزرگترین کلید موفقیت در مدیریت کالس باشد. 
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کالم آخر اینکه: همیشه سعی کنید دانش آموزان خود را درک کنید. قبل از اینکه برچسب شر و  
 شیطان به یک نفر بزنید، دالیل رفتار بدشان را پیدا کنید. 

 

 

 سواالت متداول 

بله چیدمان کالس باید به گونه ای باشد  مدیریت کالس موثر است؟آیا چیدمان صندلی ها در   -１
 که به همه ی دانش آموزان احاطه ی کامل داشته باشید. 

قوانین تاثیر بسزایی در برخورد مناسب با دانش آموز   آیا کالس باید قوانین خاصی داشته باشد؟ -２
 تعیین کنید.   خاطی دارند. بهتر است چهار یا پنج قانون ساده، واضح و مشخص را

 قوانین خود را بصورتی تعیین کنید که بار مثبتی داشته باشند. 
 روش های تشویق دانش آموزان در کالس چیست؟  -３
 كف زدن براي دانش آموزي كه كار مثبتي انجام داده است •
 هديه دادن  •
 نصب عكس دانش آموزان حرف گوش كن در راهرو  •
 انجام درست تكالیف  استفاده از برچسب در كتاب يا دفترشان بعد از •
 امتياز دادن  •
 شخصي كردن تشويق   •
 بر نقاط قوت آن ها تاکید کنید.  •
 چگونه می توانیم دانش آموزان را تنبیه کنیم؟  -４

تنبیه به معنی آگاه کردن و بیدار نمودن است. می توانید از تماس چشمی یا نادیده گرفتن 
 دانش آموز خاطی برای مدتی استفاده کنید.  

 

 

 

 

 


