تسلط استاد بر موضوعات درسي  ،مسائل يادگيري ،
الگوها ،مهارت ها  ،روش ها ،،راهبردها  ،و فنون تدريس،
از عوامل عمده ي اثر بخشي رفتار و مديريت كالسي مي
باشد .
كالس درس يك سازمان اجتماعي آموزش است،
سازمان هاي اجتماعي  ،آموزشي – تربيتي  ،بدون
پيروي محض از ارتباطات رسمي در جهت پويايي پيش
مي روند  .وجود نظم و انضباط در كالس و يا به عبارتي
مديريت كالسي  ،جهت اثر بخشي و كارآيي و در نهايت
بهره وري كار يك استاد بسيار مؤثر مي باشد  .بنابراين
الزم است در اين خصوص فنون و ويژگيهاي مورد نياز
مديريت كالس شناسايي و تبيين گردد ،تا مورد استفاده
همه ي كساني كه با آموزش سر و كار دارند  ،قرار گيرد.

تعريف مديريت
از مديريت تعريف هاي زيادي شده است كه بر اساس
اهميت كاربرد آن ها در رفتار كالسي به برخي اشاره
ميشود .يكي از تعاريف قابل قبول مديريت در امر رفتار
كالسي اين تعريف است:
مديريت يعني هنر انجام دادن كارها به وسيله ي ديگران
در اين تعريف  ،رفتار آمرانه ي استادو همچنين خود
محوري وي مورد انتقاد قرار مي گيرد  .با توجه به اين
تعريف  ،استاد بايستي يك راهنماي خوب باشد  ،ولي

كارها توسط خود دانشجو انجام شود  .و آنها در امر
يادگيري فعال باشند .بديهي است كه هر چه مشاركت
دانشجويان در فعاليتهاي كالسي و در امر يادگيري بيشتر
باشد،رشد مهارت هاي گوناگون در آنان بيشتر مي شود ،و
متكي به خود مي گردند و اعتماد بنفس در آنان رشد مي
كند در اين تعريف  ،اهميت مشاكت استاد به عنوان رهبر و
راهنماي دانشجويان  ،بيشتر ملحوظ است  ،بدين معني كه
پس از اينكه اهداف مشخص شد استاد و دانشجويان بايستي
با برنامه ريزي صحيح راه رسيدن به آن را دنبال كنند .

تعريف مديريت كالس

اهميت و ضرورت مديريت و انضباط كالس

مديريت كالس درس عبارت ازرهبري كردن امور كالس
درس از طريق  :تنظيم برنامه درسي ،سازماندهي مراحل
كار و منابع  ،سازماندهي محيط به منظور باال بردن كار
نظارت بر پيشرفت دانشچويان و پيش بيني مسائل بالقوه
است .

بدون شك به منظور تدريس ونيل به اهداف آموزش  ،وجود
شرايطي الزم مي باشد  ،از جمله اين شرايط مي توان به نظم
حاكم بر كالس به عنوان عاملي مهم اشاره نمود،

تعريف ديگري از سازماندهي و مديريت كالس وجود
دارد كه ميتوان از آنها در رهبري كالس درس  ،با تكيه
بر بعد انساني آن چنين تعريف كرد :

زيرا كالسي كه در آن اولين گام يادگيري (يعني نظم
وانضباط و مشاركت در فعاليت و جلب توجه فعال
دانشجويان) اعمال نگردد ،به يقين نتايج مطلوبي نخواهد
داشت .روش هاي كالس داري ونظم كالس در ايجاد انگيزه
براي يادگيري دانشجويان بسيار موثر مي باشد.
عوامل موثر بر مديريت كالس را در سه قسمت به شرح زير

مديريت كالسي عبارت است  ،از هنر به كار بردن دانش
تخصصي و بهره گيري ازمهارت هاي كالس داري در
هدايت دانشچويان به سوي اهداف مورد نياز و جامعه .

طبقه بندي مي نماييم .
الف :ويژگي هاي شخصيت استاد؛
ب :روش هاي تدريس استاد ؛

ج :استفاده از فنون تدريس .

الف) ويژگي هاي شخصيتي استاد
بدون شك شخصيت و يا ويژگي هاي شخصيتي استاد،
يكي از عوامل بسيار مهم در نظم دهي كالس مي باشد.
استادي كه ظاهرآن آراسته مي باشد  ،مثبت نگر و
خوش اخالق است به توانايي هاي ذهني  ،جسمي،
عاطفي و تفاوت هاي فردي دانشجويان آگاهي دارد ،
شرايط فيزيكي كالس را از قبل آماده مي سازد  ،مهارت
ارزشيابي و پرسش كردن را ميداند ،دانشجويان را دوست
داشته و به كارش عالقه نشان ميدهد ،با ايمان ،راستگو ،
صادق و خوش بيان مي باشد و در كارش مسلط است و
با استادي كه اين ويژگيها را ندارد  ،مسلمآ بسيار
متفاوت است.

تا به موقع و در جاي مناسب از هر كدام از روش ها و فنون
،با موقعيت بهره مند گردد

ج) فنون تدريس
به مجموعه اعمالي كه استاد براي جلب توجه دانشجويان به
تدريس اثر بخش و كارآمد تر اجرا مي نمايد  ،گفته ميشود.
از جمله فنون تدريس مي توان موارد زير را بر شمرد

مدیریت کالس درس

 -1كم وزياد كردن تن صدا
 -2حركت هاي استاد
 -3تاكيد روي بعضي از مفاهيم و كلمات
" -4اشارات استاد
 -5مكث هاي به موقع و هد فمند

ب)روش هاي تدريس
يك استاد بايد با توجه به شرايط كالسي -امكانات و
تجهيزات – توانايي هاي خود و دانشجويان و محتواي
مطالب درسي يك روش مناسب انتخاب نمايد و در صورتي
كه روش تدريس استاد مناسب نباشد باعث سردر گمي
دانشجويان ،شلوغي كالس و اتالف وقت خواهد شد  .بنابر
اين الزم است كه يك استاد نسبت به الگوها ،روش ها و
راهبردهاي فنون تدريس ،آگاهي هاي الزم را داشته باشد

 -6تشويق وتمجيد دانشجويان
 -7نگاههاي معني دار
-8ضربه زدن به ميز و صندلي
-10تدوين قانون و مقررات كالس

تهیه و تنظیم :

دکتر الهام چمنی

رئیس دفتر توسعه آموزش دادکشنه زپشکی

