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 کیده چ

  دانش  عملکرد  و  کالس فضای بر ان تاثیرات و  مدیریت نقش کالس،   در مدیریت  راهکارهای  با  آشنایی مقاله  این نگارش از هدف 

  با   معلمی  بسا  چه  دارد  یادگیری  یاددهی  و  آموزش  فرایند  در  را  اساسی  و  مهم   نقش  مدیریت  که  میدانیم  همگی  است  آموزان

 نوبه   به  نیز کالس  مدیریت. باشد  آموزان  دانش   به  مطالب  یاددهی  در  ناتوان  کالس مدیریت  در  ضعیف  اما  زیاد  تحصیالت  و  سوابق

  مربوطه  مدرسه  فرهنگ   اموزان،  دانش   بودن   چندم  پایه  و   تعداد  معلم،   شخصیت:  جمله  از  مختلفی هایمقوله  از  گرفته   نشات  خود

 تحقیقات  طبق.  است  درس  کالس  مناسب  و   خوب  مدیریت  تدریس   در   مهم   و   اساسی   خیلی  مقوالت  از  یکی   این  بنابر .  شودمی...    و

  معلم   تواننمی   صحیح  مدیریت  بدون  و  است  تدریس  مهم  مقوالت  از  درس  کالس  مدیریت  فوق   در  گرفته  صورت  هایپژوهش  و

 وجودان  بدون  و  است  معلم  یار  کمک  درسی  مطالب،  درست  تفهیم  و  انضباط  و  نظم  قانونمداری،  درک،  در  مقوله  این  بود  کاملی

 مقوله   این   اساسی  نقش با که  کردم   مقاله این  نگارش  به  شروع  خاطر   همین  به داد انجام  را  معلمی  وظیفه  احسن  نحو  به  تواننمی

 .شویم اشنا

 

 . یاددهی ،یادگیری  ، راهکارها ،تدریس  فنون ، تدریس روش ،پایه  چند ،سکوت ،معلم  ،کالس مدیریت ،نظم  لید واژگان:ک
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 مقدمه 

های  ترین حرفه آموزش و پرورش عالوه بر اینکه در دسته بندی مشاغل در رده باالیی قرار دارد از نظر پیچیدگی نیز جزو پیچیده

راهبردها و فنون تدریس از    ها،روش  الگوها،  مسائل یادگیری،  درسی،گردد. اشراف معلم بر موضوعات  تخصصی دسته بندی می

 باشد. عوامل عمدهی اثر بخشی رفتار و مدیریت کالس می

تر وقت معلمان  باشد. بیشمی  های معلمانمدیریت کالس و اداره بهبود کیفیت اموزشی آن همواره جزو وقت گیرترین فعالیت

به همین دلیل یکی از موضوعاتی که امروزه مدارس و به خصوص معلمان به ان توجه   گذردبه ایجاد انضباط و نظم کالس می

باشد. مدیریت کالس درس عبارت از رهبری کردن امور کالس درس از طریق تنظیم برنامه  کنند موضوع مدیریت کالس میمی

ت بر پیشرفت دانش و پیش بینی مسائل  سازماندهی محیط به منظور باال بردن کار نظار–سازماندهی مراحل کار ومنابع    -درسی

 بالقوه است.

اند از هنر به کار بردن دانش تخصصی  کنند: مدیریت کالس درس عبارتعلی رئوفی مدیریت کالس درس را اینگونه تعریف می

 ه. های کالسداری در هدایت دانش اموزان به سوی اهداف مطلوب مورد نیاز دانش اموزان و جامعو بهره گیری از مهارت

های مدیریت  رابطه خود کار آمدی با سبک مدیریت کالس معلمان تربیت بدنی( نشان دادند که شیوه)  رضا اسماعیلی نیز در مقاله

 کالس معلمان تربیت بدنی با خودکار آمدی آنها ارتباط معناداری دارد.

حلیل شناختی سکوت در مدیریت کالس: سکوت  هایی که در این مقاله به آن اشاره کردیم سکوت است در رابطه با تیکی از مقوله 

تواند داشته باشد سکوت در تنهایی و فکر کردن به چیزی خوب و سکوت در جمع و کالس وقتی که باید  های مختلفی مینشانه

 توان به خود شناسی رسید.گوید با سکوت میفعالیت داشته باشی مخرب است استندینگ می

 وت دارویی برای اعصاب است.همچنین هملمینگ معتقد است که سک

 

 ها:مواد و روش

ازار گرداوری این پژوهش کتاب خانه  از نوع توصیفی تحلیلی اس تو  های علمی و  ای، مقاالت، سایتروش تحقیق این مقاله 

ری شده  ای پیرامون مدیریت کالس گرد آوباشد که با توجه به منابع فوق مطالب در خور استفادههای سینمایی مربوطه میفیلم

 است.

 

 بیان مسئله: 

 اولین گام برای رسیدن به نتایج مطلوب آموزشی ومشارکت دانش آموزان در کالس قدم اول وجود نظم حاکم بر کالس است.  

های  های مدیریتی را متناسب با ویژگیهای درس باید سبکترین نقش معلم نقش مدیریتی اوست. معلمان در کالسحیاتی

ها را از طریق ای انتخاب کنند که دانش آموزان فرصت کسب انواع مهارت های تدریس به گونهروش   شخصیتی دانش آموزان و

دهند که عده قابل توجهی از معلمان د ر اداره کالس خود مشکل دارند. معلمان  ها نشان میپژوهش فعالیت در کالس بیاموزند. 

 متناسب با شاگردان انتخاب و به کار گیرند. های اثر بخش و کارایی های خود شیوهدر کالس باید 
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 جو کالس و عوامل مؤثر بر آن: 

شود و زمانی که  ها و سایر عوامل مدارس یا دانشگاه ایجاد میهمکالسی  معلمان،   جو کالس محیطی است که توسط استادان،

ترین عوامل عوامل بر جو کالس  یکی از مؤثر  هیجانی نامساعد باشد دارای جوی منفی است.  عاطفی،  کالس به لحاظ فیزیکی،

 ساختار نظم وتوانایی معلم در ایجاد نظم در کالس است. 

معتقدند رفتار همراه با احساس احترام و توجه معلم در اصالح رفتار دانش آموزان مؤثر است و بالعکس ارجاع دادن   پژوهشگران

بیرون از کالس و ماند ن در راهرو   از آنها از جمله رفتارهای منفی معلمان  آنها به مدیر و فرستادن آنها به  و شکایت کردن 

 شود و تأثیر نامطلوبی بر دانش آموزان دارد. محسوب می

ارتباطی  مدیریت نظم در کالس باعث می انعطاف ناپذیر که هیچگونه  شود که رابطه معلم با دانش آموزان نه آنقدر خشک و 

 ها و اصول و حرمت معلم شکسته شود.تشکیل نشود و نه انقدر باز و نفوذ پذیر که قاعده

  دهند وقایعی مثل خشونت قلدری،هایی است که رخ میها و پدیدهیکی دیگر از عوامل مؤثر برای مدیریت کالس توجه به نشانه

معلم یا پژوهشگر را به   بیش فعالی رفتارهای مخل مدیریت کالس هستند که شواهد روشن و صریحی دارند و توجه  پرخاشگری،

شوند گاهی ممکن است  و هب راحتی فهمیده نمی  ها نیاز به دقت باال و توجه عمیقی دارند کنند اما بعضی از نشانهجلب می  خود

 ها در کالس سکوت است.خطای ادراکی نیز ایجاد کنند یکی از این نشانه

ها و انواع  هدف  تدابیر،   ز معانی، ای اسکوت یک رفتار بسیار پیچیده انسانی است که بر خالف ظاهر ساده و بی آزارش گستره

 شود. مختلف ر اشامل می

است و ناخود آگاه آنچنان عادی به نظر    های درس ایرانی فامری جا افتاده سکوت به عنوان یک رمز اجتماعی در بیشتر کالس

 شود. ها نادیده گرفته میو پژوهش هارسد که در کالسمی

ای محققان  تواند داشته باشد عدههای محتلفی میدهند که سکوت نشانهشان میهای مختلف اما محدود در این باره نپژوهش

توان به تفکر شهودی،  هلمینگ، ولفگانگ و استندینگ معتقدند با سکوت می  دانند مثالً لندال و هگل، آنرا کاری پسندیده می

های چند گانه در بجث هوش درون  بحث هوشگاردنر نیز در    دارو برای اعصاب و تمرکز وخود شناسی رسید.  درک افکار دیگران،

 دهد. های خود را به کمک سکوت ذهنی مورد توجه قرار میتوجه به احوال درونی و بازتاب ارتباط انسان باخود،  فردی،

سکوت در تنهایی با سکوت در جمع تفاوت دارد. د پژوهشی که بر روی دانش آموزان کالس هشتم نیجریه انجام شد مشاهده  

اثر    ترند. در مطالعهکنند در ادراک مفاهیم موفقدانش آموزانی که در هنگام درس خواندن در کالس سکوت میشد   دیگریر 

 مثبت سکوت بر مهار خشونت در مدارس آمریکایی مورد توجه قرار گرفت.

یادگیری برای زندگی معنا  تأمل و    راهی برای خلق قرصت های تفکر،  پاپالئو در کتاب خود ایجاد سکوت معنا دار در کالس را

 کند. دار معرفی می

اما سکوت در جمع اگر ناشی از عدم اعتماد به نفس و ناتوانی در برقرای ارتباط باشد خطرناک است و باید معلم یا پژوهشگر  

مشارکت  توان عدم  جایی که باید دانش آموز فعال باشد سکوت کند را می  برای رفع و حل آن اقدام کند مثالً در کالس درس 

توان  های معلم را میسؤال نکردن و جواب ندادن به پرسش  فراگیر در فرایند آموزش و بحث کالسی تعریف کرد. عدم اظهار نظر، 

 های سکوت در نظر گرفت.از شاخص

ی  های درس تحت فلسفه سنتای که در کالسدر این بین نوع و روش تدریس معلمان نیز بسیار مهم و اثر گذار است به گونه

  اند در این نظام جریان تربین به عهده ها منفعلمستبدانه( فراگیران در مقابل معلم و محتوای کالس   تعلیم و تربیت )سخنرانی،

 شود.معلم است و این امر ناخواسته منجر به سکوت دانش آموزان می
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 لم از دانش آموزان بدست آمد که:طبق تحقیقات گروهی از دانشجو معامان مشهدی در مدارس با عنوان سکوت خواسته شده مع

دهد که جای تأمل  هیچ اتفاق معناداری وجود ندارد ر ا نشان می  از نوع سکوتی که بین معلم و شاگردان  فراوانی  141در مجموع  

هایی از طرف معلم بدون هیچ بار  ای نامطلوب دال بر تحمیل سکوتبسیاری دارد نتیجه این بخش از مطالعه حاکی از پدیده

 نایی همراه با اتالف وقت است و این یک هشدار جدی به نظام تعلیم و تربیت است. مع

این نوع    همسویی دارد(  برای درک افکار دیگران)  از نوع ادراک افکار دیگران با دیدگاه هگل و فیثاغورث  تکراربا سکوت سلبی  93

های متعالی نهفته  معلم دارد که در آن کسب هدف  سکوت بار معنایی مثبت داشته اما تحمیلی است و نشان از نوعی خیر خواهی

 شود.است در این نگرش به گوش کردن به عنوان پیش فرض یادگیری اهمیت داده می

که نوعی نگاه تاملی به زیستن انسان دارد و شاگرد    هستی گرایانه–تکرار با نشانه سکوت ایجابی از نوع سکوت پدیدار شناسانه    7

به دور از القای اندیشه استیالگرایانه برای تولید اندیشه نو می کندهمسو بود. این نوع از سکوت از اهمیت  را دعوت به تفکر تاملی  

 باالیی برخوردار است اما مشاهده استفاده از فراوانی کمی برای آن هسیتم.

لیان باید با فراهم کردن  های اثرگذار بر کالس درس است متوفلسفه وجودی دانشگاه تربیت معلم اثر گذاری مستقیم بر پدیده

های  های شبیه سازی به مأموریت خود عمل کرده و آموزشهای موقعیت محور فاجرای صحیح کارورزی و ایجاد موقعیتتدریس

 ضمنی و پنهان را به عرصه دانش بکشانند. 

همسو بود. مقدار  (  باری اعصابداروی شفا بخش بودن سکوت  )  تکرار با سکوت ایجابی از نوع سکوت مونته سوری و هلمینگ  29

 کند. فراوانی قابل قبول بود و امید به تأمل در کالس را فراهم می

سکوت ایجابی از نوع نشانه سکوت ادراک مفاهیم ایپکس و مارهاینی همسو بود هرچند فراوانی آنها کم بود اما از    فراوانی   3با  

 رسد.ادراک مینظر محتوا با ارزش است که فرد خودش با تفکر به مرحله 

معلمان باید د با ارائه روش تدریس مناسب دانش آموزان را در بحث و فعالیت فعال بار بیاورند و در شرایط متناسب و به روش 

 هدفمند آنها را با سموت کردن به اهااف متعالی سکوت برسانند. 

 

 رابطه مدیریت کالس و خستگی عاطفی و روحی دانش آموزان:

  تغییر در دانش مدیریت کالس معلمان و خستگی عاطفی و روحی در طول دوران آموزشی{ انجام شد،تحقیقی تحت عنوان }

خستگی عاطفی و روحی آنها    نتایج نشان دادند: در طی مراحل آموزش با افزایش دانش مدیریت کالس معلمان در پژوهش، 

 های فردی مدنظر قرار داده شد. کاهش یافت همچنین در این تحقیق تفاوت

 های چند پایه: ش مدیریت کالس در کالسنق

های عادی برخوردار است طبق تحقیقات تری نسبت به کالس های چند پایه از اهمیت خیلی اساسیمدیریت کالس در کالس

ها  هرچقدر توانایی معلم در مدیریت کالس بیشتر باشد بازدهی یادگیری آنها بهتر خواهد بود و از اتالف وقت که در این کالس

 شود.شود جلوگیری میشکل زیادی دیده می به

های چند پایه از سایر مقوالت مهم معلمی اهمیت به سزاتری دارد طبق دیدگاه پژوهشگران مدیریت  مدیریت کالس در کالس

 تر بوده است.میزان سوابق و حتی جنسیت معلمان مهم ها از میزان تحصیالت،کالس در این کالس

 :سختی مدیریت از نظر جکسون

 شودهای کالس به صورت همزمان انجام میبسیاری از فعالیت-1

 شود محاسبات و اجتماعی شدن ایجاد می نوشتن،  های چند بعدی خواندن،کالس موقعیتی است که در آن فعالیت-2
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 دهند وقایع به سرعت رخ می-3

 اندوقایع اغلب غیر قابل پیش بینی-4

 مسائل محرمانه کمی وجود دارد-5

 ای دارد.رای خود تاریخ و سابقهکالس ب-6

 

 های مختلف اداره کالس: سبک

دانش آموزان   معلم محور است و قوانین به نفع معلم است. تحکم آمیز(: که در آن شاگردان حق اظهار نظر ندارند، ) مستبدانه-1

های ارتباطی ضعیفی  هستند و مهارت شوند این دانش آموزان یادگیرندگان منفعلی  این سبک به وسیله معلمان خود کنترل می

 دارند.

ای حاکم بر رفتار دانش آموز نیست و هر کسی به هر تحکم آمیز(: در این سبک هیچ قاعده و ضابطه)  سبک آزادی گذاری  -2

های تحصیلی ناکافی و کنترل شخصی ضعیفی  ها از مهارتو عمل کند دانش آموزان این کالس  خواهد رفتارطریقی دلش می

 ردارند.برخو

کنند و نسبت وشاگرد با توجه به رعایت حقوق همدیگر رفتار می ها معلمدر این کالس دموکراسی قانون مدار(:) اقتدارگرایانه-3

اند و در ارضای نیازهای خود دانش آموزان و معلمان روش اقتدارگرا دارای اعتماد به نفس  آورند.به هم احترام کامل به جا می

هترین سبک اداره کالس سبک اقتدار گرایانه یا دموکراسی قانون مدار است و به باور چاپلد بهت است معلم  کنند. بعجله نمی

 های دیگر نیز استفاده کند. خود را به یک سبک واحد مقید نکند و در مواقع لزوم از سبک

های  های کالسداری در موقعیتز سبکرسد استفاده اهای کالسی به نظر میو از نظر علی اکبر سیف با توجه به تنوع موقعیت 

 تواند مفید باشد. خاص خودش می

 

 عوامل مؤثر بر مدیریت کالس: 

مثبت نگر و خوش   بدون شک یکی از عوامل مؤثر برنظم دهی کالس است معلمی که ظاهر آن آراسته،  ویژگی شخصیتی معلم:-1

های فردی دانش آموزان آگاهی دارد ومهارت پرسش و ارزشیابی را تفاوتجسمی، عاطفی و  های ذهنی،اخالق باشد و به توانایی

 ها را ندارد قطعاً تفاوت دارد داند و به دانش اموزان وکارش عالقه دادر با معلمی که این تواناییمی

ای کتاب درسی  های خود و شاگردان و محتوامکانات و تجهیزات و توانایی–های تدریس: یک معلم باید به شرایط کالس  روش-2

 و یک روش مناسب انتخاب کند اگر معلم روش تدریس مناسبی نداشته باشد باعث سردرگمی شلوغی و اتالف وقت خواهد شد. 

 فنون تدریس:  -3

 توان به موارد زیر اشاره کرد:از جمله فنون تدریس می

 کم و زیاد کردن تن صدا برای جلب توجه دانش آموزان -1

 برای مسلط شدن بر کالس های معلم حرکت-2

 تاکید روی بعضی از مفاهیم و کلمات برای درک بهتر دانش آموزان-3

 اشارات معلم باری دقت دانش آموزان  -4

 تشویق و تمجید دانش آموزان برای تالش بیشتر -5

 های به موقع و هدفمند برای جمع کردن کالسمکث-6
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 موزهای معنی دار برای کاهش رفتار شلوغ دانش آنگاه-7

 ضربه به میز و صندلی برای جلب توجه آنها-8

 تدوین قانون و مقررات برای ایجاد نگرش در آنها -9

کارایی و جامع االطراف بودن معلم است معلم کارا بر مطالب درس تسلط   اصول مدیریت کالس: از مهمترین اصول کالس داری

 شد. بخدارد و دارای اعتماد به نفس است و به شاگردان اعتماد می

 

 راهکارهایی برای اداره کالس: 

 به شاگردان مسولیت بدهید -1

 های نابهنجار رفتاری از ناحیه دانش آموزان خونسرد باشید به هنگام موقعیت-2

 عالقه مندی خود را به شاگردان آشکار نمایید -3

 با شاگردان خاطی به صورت خصوصی رفتار کنید-4

 کنیدرفتارهای شایسته دانش آموزان را تشویق -5

 در برخی مواقع کر و در برخی مواقع کور باشید -6

 هایی جهت تخلیه انرژی دانش آموزان فراهم کنید فرصت-7

 با طرح درس وارد کالس شوید -8

 با دانش آموزان صمیمی ولی قاطع باشید -9

 فعالیت خود را در کالس بازنمایی کنید -10

 ایید های غیر کالمی برای کنترل کالس استفاده نماز روش  11

 عوامل حواس پرتی را از بین ببرید -12

 به شاگردان احترام بگذارید  -13

 با نظم و مرتب باشید.  -14

 

 نتیجه گیری: 

های فراگیران باشد دانستن اصول مدیریت کالس  برای تسهیل در امر یادگیری درکالس درس که مطابق با نیازهای و ویژگی

های کالس داری در اغلب موارد باعث هرج ومرج و بروز مشکالت اخالقی و راهکارها و شیوهضروری است زیرا آشنا نبودن با  

های  شود بنابراین هرچند آموزگار از شیوهها میاجتماعی بین دانش آموزان بامعلمان و نهایتاً منجر هب افت تحصیلی برخی از آن

س داری آگاهی کافی نداشته باشد به نتیجه مطلوب آموزشی های کال نوین و خالق تدریس بهره مند باشد ولی از اصول و روش

 نخواهد رسید.

دهند که هر چه معلمان از رفتارهای بازدارنده و سبک مدیریتی مناسب  های مربوطه به مدیریت کالس درس نشا میپژوهش

موید این است که دانش آموزان    هااین یافته  بیشتر استفاده کنند از اثر بخشی و کارایی باالتری نیز برخوردار خواهند بود.

شوند وبا این وجود  کشور ای در حال توسعه نسبت به کشورهای غربی ککمتر مرتکب رفتارهای غیر اخالقی و نامناسب می

تر با استفاده از یک سبک مدیریتی اثر بخش انجام  های آموزشی خود را کمتعداد قابل توجهی از معلمین این کشورها فعالیت



 اسالم   و ایران تمدن   و  تاریخ مطالعات

 1-12، صفحات 1401تابستان ، 2، شماره 7دوره 

7 

 

ها و به کار گیری بهترین ومطلوب ترین سبک مدیریتی کالس  اداره  ابراین توجه به مدیریت کالس درس نحوهدهند بنمی

 امری حیاتی و ضروری است.
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Abstract 

The purpose of writing this article is to get familiar with management strategies in the classroom, the role of 

management and its effects on the classroom atmosphere and students' performance. We all know that 

management plays an important and fundamental role in the teaching and learning process, perhaps a teacher with 

many backgrounds and education, but Poor in classroom management, unable to teach students. Class 

management, in turn, originates from various categories, such as: the teacher's personality, the number and level 

of students, the relevant school culture, etc. Therefore, one of the most basic and important categories in teaching 

is good and appropriate classroom management. According to the research conducted in the classroom 

management, classroom management is one of the important categories of teaching and without proper 

management, you cannot be a perfect teacher. Ahsan did the job of a teacher, that's why I started writing this 

article to get to know the basic role of this category. 
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