
 

 درس كالس مديريت الفباي

 

يكي از مشكالت اساسي مدارس بي انضباطي است كه به صورت يك مشكل درجه اول درآمده است. طبق 

معلمان  %05نگرش معلمان درباره وضعيت انضباط مدارس منفي است.  "في دلتا كاپان گالوپ  "بررسي 

. نندك مي توصيف " جدي خيلي "يا  "كامال جدي  "ابتدايي و متوسطه موضوع انضباط را با عبارتهاي 

 انضباط مشكل را خود شغل ترك علت %34 كه اند داشته بيان اند كرده رها را خود كار كه هم معلماني و

 .اند كرده عنوان مدارس در

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 :كرد تقسيم گروه سه به را معلمان توان مي اصوال

 متقابل تاثير به معتقد. 4   گر غيرمداخله.2  مداخله گر 1 

( مداخله گران معتقدند كه دانش آموز برمبناي 1891-1895ساس مشاهدات ولفگانگ و گليك من )برا

شرايط محيطي تكامل مي يابد. در اين نقش، معلم بخشي از شرايط محيطي تلقي مي شود و وظيفه اش 

 .اداره محيط با استفاده از اصول شرطي سازي است

بايد محيطي فراهم كرد كه در آن براي قرار گرفتن در غيرمداخله گران معتقدند كه براي دانش آموز 

جاده ي پيشرفت مورد حمايت قرار گيرد و موانع سر راهش هموار گردد. به نظر غيرمداخله گران دانش 

آموز داراي انگيزه ي دروني است و كافي است كه اين انگيزه پرورش يابد نه اينكه كنترل شود، تا بتواند 

 .نبايد تنها نقش كنترل كننده به خود بگيردبه بار بنشيند و معلم 

پيروان نظريه تاثير متقابل معتقدند كه مشكالت بدون مسئوليت پذيري مشترك و مشاركت كامل همه  

طرف هاي در تصميم گيري، قابل حل نيست. آنها معتقدند كه هر دو طرف در پيدايش مشكل نقش دارند 

 .گيرد پس بايد حل مشكل از جانب هر دوي آنها صورت

 

آنچه كه ما در تعليم و تربيت انجام مي دهيم، نمايش تفاوتهاست.بايد كوشيد از نظراتي استفاده كرد كه 

مورد بيشتر كودكان، اكثر مواقع و در بيشتر شرايط و موقعيت ها صدق كند. هدف ما اين است كه اين 

باشد، هيچ يك از مهارتهاي اگر آموزش اثربخش در كار ن .تفاوتهاي نظري را در عمل، مشخص تر كنيم

مديريت كالس به جايي نخواهد رسيد. تعليم و تربيت درست مي تواند به عنوان يك عامل موثر عمل 

كند، عاملي كه باعث مي شود تا دانش آموزان به موضوع آموزش چنان عالقه مند شوند كه مشكالتي در 

هيجان انگيزتر باشد، حضور و تجمع در راهروها انضباط به بار نياورند. به طور مثال هرچه كالس جالبتر و 

و حياط مدرسه براي دانش آموز بي جاذبه مي شود، اما وقتي آموزش جايگاه خود را به معناي واقعي 

كلمه در كالس پيدا نكند، دانش آموز نيز احساس نمي كند كه با شلوغ كردن در راهروها چيزي را در 

 .كالس از دست داده است

لمان و حتي بخش اعظم افكار عمومي معتقدند كه آنچه معلمان در حوزه تخصصي خود بسياري از مع 

انجام مي دهند، چيزي بيش از آنچه كه يك عقل سليم حكم مي كند، نيست. بسادگي مي توان گفت كه 

 اين طور نيست. 

ه ربار ببراي مثال عقل سيلم حكم مي كند كه اگر دانش آموزي مكررا از سرجاي خود بلند شد، معلم ه

او ياداوري كند كه بايد سرجاي خود بنشيند. حال راه ديگري را در نظر بگيريد: يك واكنش موثرتر معلم 

به اين رفتار مي تواند تشويق كودكان ديگري باشد كه برسرجاي خود نشسته اند و هنگامي كه اين كار 

 .ر سرجاي خود مي نشيندانجام شد، واكنش بعدي مي تواند تشويق همان كودك باشد، هنگامي كه ب

 

 


