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مهارت های مدیریت در کالس

تحت و رفتار معلم مدیر کسی است که فراگیران را از لحاظ افکار، احساسات، 

.کندرهبری آموزشی و تربیتی وظایف تأثیر قرار دهد و در انجام 
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:اساتید باید دارای مهارت های ذیل باشند

توانایی در استفاده از راههایی که از طریق آن بتوان عملکرد و توانایی های  -1

.فراگیران را بهبود بخشید

توجه به فراگیران نه تنها به عنوان شنونده گان بلکه به عنوان افرادی با  -2

که اگر به عنوان یک  نیازمند کمک، احترام و حمایتشخصیت های متفاوت و 

مورد توجه قرار گیرند عملکرد بهتری از خود ( نه جزئی از یک کالس) انسان

.نشان می دهد

توانایی در ایجاد محیطی که فراگیران بتوانند در آن به راحتی سوال نموده و  -3

.انتقاد یا ابراز نظر کنند

توانایی بیان واضح مزایای ناشی از پیروی از قوانین کالس، و مشکالت ناشی  -4

.از تخطی از هنجارهای کالس
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دیدگاههای مختلف مدیریت در کالس

Different Classroom 

Management Theories



آهٌزشيديدگاه هكتب كالسيك در رفتار 

هدارسبك ًظيفو هاشينی، كالس درس بو عنٌان سيستن بستو ً 

بٌرًكراتيكهديريت ديدگاه 

قٌانين ً هقررات آهٌزشی جدی، گرفتن تعيد براي انجام كار، رعايت آئين ناهو ىای 

هالحظوانضباطی بدًن ىرگٌنو 

انسانينيضت رًابظ 

تٌجو ً احترام بو دانشجٌ، تٌجو بو تغييرات ظاىر ً رفتار دانشجٌ، تٌجيو علت انجام 

تکاليف برای دانشجٌيان



نظریه سلسله مراتب نیازها و مدیریت رفتار كالسي

در وضججعیت هججای فیزیولوویججف وعججاطفی متفججاوتی هسججتند و بججی دانشجججویان 

تججوجهی بججه نیازهججایی نظیججر گرسججن،ی و تشججن،ی، امنیججت، تعلججق گروهججی، و 

اعتماد به نفس از رسیدن دانشجو به حس نیاز بجه تعجالی نفجس و یجادگیری بجه 

.هدف خدمت به اجتماع ممانعت می کنند



:  Yو  Xفرضیه هاي 

انسان ذاتاا  باه كاار و مسائوبیت باه االتاه اسات و تاا ماي تواناد از كاار ماي : Xتئوري 
.گریزد، و بیش از هر چیز خواهان امنیت مه باشد

خود افراد مي توانند به رفتار خود جهت دهند و در صورتي كه به طریقه : Yفرضیه 

.مناسب برانگیخته شوند مسئول و کارآمد خواهند بود

مدیریت دموکراتیک

.  کننداین اجازه را میدهد تا در تصمیم گیری شرکت دانشجویان به استاد 
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مدیریت سیستمه

تفکر سیستمی، صرفاٌ به اجزاء و جزئیات یک سیستم ن،اه نمی شود بلکه چ،ون،ی در 

.تعامل بین اجزاء و نیز تاثیرات اجزاء و محیط بر یکدی،ر بررسی می شود

تفکر سیستمی تفکری کل ن،ر است در حالی که تکیه صرف بر جزء ن،ری، امکان فهم 

.ال،وهای حاکم بر پدیده و سیستم را از بین می برد



:laissez-faire (indifferent)مدیریت به تفاوت 

معموالً . مدیران یا اساتیدی با این سبک، خود را زیاد با کالس در تعامل قرار نمی دهند

معموالً تصور می کنند . به کالس، دانشجویان و مسائل مربوط به کالس بی اهمیت هستند

که دانشجویان و آمادگی های ایشان، ارزش فکر کردن و برنامه ریزی ندارند و استاد 

.صرفاً موظف است درس خود را ارائه دهد

این افراد حتی روی آمادگی خود نیز کار نمی کنند و ممکنست محتوای درسی خود را 

کالس ایشان نیز مقررات خاصی . برای سال ها بدون تغییر مورد استفاده قرار دهند

ندارد به راحتی نمره می دهند و یا به راحتی اکثریتی از دانشجویان را مردود اعالم می 

سازمانی خود  وظایفسازمانی خود نظیر ارتقاء، بیش از  منافعاین افراد عموماً به . کنند

.می اندیشند



ترار دارد؟ اساتیدموفقیت در دست كدام دسته از  كلید

  را می شناسندشخصیت دانشجویان که بخوبی آنهایی.

  مشکالت ایشان آشنا هستندبا.

  را می دانندضعف وقوت دانشجویان نقاط.

  کنند و انتقادپذیری باالیی دارندخوبی برقرار می ارتباط.

  مشکالت اجتماعی نسل دانشجو آگاهند و با آنها اظهار همدردی می کننداز.
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Managing the 

Students’ Behaviors



داشتن شناخت کاملی از خود و افزایش اعتماد به نفس باعث 

می شود بتوانیم رفتارهای نادرست و حساسیت های بیمورد 

.خودمان را قبل از آنکه مشکلی ایجاد کنند، اصالح نمائیم



Why is it more difficult to manage the 

Behavior of a Group than an Individual?

• More of them and only one of you

• Difficult to please everyone at once

▫ Diverse motivations, interests, and skill levels

• Peer contagion

• People do things in the context of groups that 
they would never do alone



So, What is Classroom Management?

It is

– effective discipline

– being prepared for class

– motivating your students

– Providing a positive atmosphere for learning

– building your students’ self esteem

– being creative and imaginative in daily 

lessons



Techniques for Better Classroom Control

 Focus attention on entire class

 Don’t talk over student chatter

 Silence can be effective

 Use softer voice so students really have to listen to 

what you’re saying
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Unmotivated Student Interventions

 Vary Your Teaching Style

 Relate Instruction to Student’s Interests

 Make Instruction Relevant to Real World

 Provide Hands-on Activities

 Praise Student’s Efforts and Accomplishments

 Challenge the Students

 Ask school authorities to make decision about 

unmotivated student



:وتتي دانشجویه در كالس مي خوابد 

كنیدرا بلندتر در جهت او حركت كرده یا صحبت كنید، صدا ( 1

.از دانشجوی كنار او سوابي بپرسید( 2

.از كالس بخواهید فعابیتي انجام دهند ( 3

.بعد از كالس به طور خصوصي با او صحبت كنید( 4



The teacher’s placement

The effective teacher is very aware that management 

is far easier from the back than from the front of the 

classroom.


