
 
 

    

 نویسنده : محمد حافظی نژاد

 از مجموعه مقاالت رایگان سایت روش تدریس

  انضباط در کالس

 این مقاله رایگان است 
 و شرط استفاده از آن این است که

با یک نفر به اشتراك بگذارید را آن  
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آموزان تعیین و در مورد استانداردهاي یک معلم باید مرزهایی براي رفتار دانش
 .آموزان صحبت کندانضباطی به طور واضح و مشخص با دانش

 انضباط در کالس درس
شود گوید به یاد داشته باشید چه چیزي موجب رشد شما میمی "راث بورستین"

 .کندو چه چیزي شمارا تضعیف می
 .روابط دوستانه نیازي ندارید بلکه به احترام نیازمندیدشما به 

چیزي که معلمان باید پیش از شروع تدریس به یاد داشته باشند،این است که 
تنها براي ایجاد رابطه دوستانه   ها دوستی طبیعت هر انسانی است اما آنحس نوع

، کار توجه کنند اند زیرا اگر تنها به این جنبه ازبا شاگردان وارد این شغل نشده
 .شودکالس ازلحاظ انضباطی دچار مشکل می

ها را به خود جلب آموزان و سپس تحسین آنکار باید احترام دانشمعلمان تازه
ها دوستانه رفتار آموزان معلمانی را که در ابتداي سال با آنکنند. اگرچه دانش

علم ي متار دوستانهآموزان از رفکنند بیشتر دوست دارند،احتمال اینکه دانشمی
سوءاستفاده کنند هم وجود دارد و این امر بدان معنا است که معلم باید محکم و 

 .استوار باشند
قدم باشند،در طی سال دچار مشکل اگر در شروع سال تحصیلی معلمان ثابت

آموزان نخواهند شد و برعکس اگر معلمان در آغاز سال تحصیلی رفتاري با دانش
باشند و بیشتر گذشت و بخشش داشته باشند، در طی سال با قدم کمتر ثابت

 رو خواهند شدومرج روبههرج
سه اشتباه خطرناك   با عنوان  ي شود براي تکمیل این مبحث مقالهپیشنهاد می

 .را مطالعه کنید که مدرسان مهربان مرتکب می شوند
 در مقابل رفتار ناامیدکننده پاسخ فوري در ذهنتان داشته باشید
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آموز دلیل خاصی براي نقض کار از اینکه دانشممکن است در مقام یک معلم تازه
ه نساختن انتظارات ندارد، متحیر شوید.در چنین وضعیتی یک قانون و برآورد

آموز به عمل فوري رفتار یا اعتراف دانش دیتائعبارت کوتاه ممکن است براي 
عنوان آموزان خودشان بهنادرستش استفاده شود.در این حالت دانش

گیرند و براي ي محیط آموزشی ، مدیریت کالس را بر عهده میکنندهاصالح
 .کنندري نظم به معلم کمک میبرقرا

 شود ، پیدا کنیدآموزان را موجب میآنچه برتري دانش
 آموزيکنید ، براي دانشاوقات ممکن است موضوع درسی که تدریس میبعضی

ریختگی کالس را موجب همنظمی و بهآموز بیجذاب نباشد، درنتیجه آن دانش
.اگر چنین باشد،باید جستجو و بررسی نمایید تا دریابید چه چیزي باعث شودمی

نظمی شده است سپس در حد توانتان آن عامل را برطرف سازید و در ایجاد بی
 آموزان انگیزه ایجاد کنیددانش
کنند در کارها توجه یا افرادي را که احساس غریبی میآموزان بیدانش

 .مشارکت دهید
هاي اید ، به کالستوجه را همراه تکالیفی که برایشان تعیین نمودهآموزان بیدانش

ها سؤال کنند و دالیل تغییر کالسشان آموزان دیگر از آندیگر بفرستید تا دانش
ها مسئولیت مؤثر است زیرا آنآموزان بیرا بپرسند.این شیوه براي برخی از دانش

 کندتغییر می ازآن رفتارشانکنند و پسکمی احساس ناراحتی می
هاي انضباطی را از طریق پست اگر امکانات و شرایطش رادارید اقدام

 .الکترونیکی مستندسازي کنید
آموز خاصی ردوبدل هایی که بین والدین و کارکنان مدرسه در مورد دانشایمیل

ي کامپیوتري معلم ذخیره شود و هنگام ضرورت شود،ممکن است در پوشه
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ویی جي مستندسازي موجب صرفهلم قرار گیرد.این شیوهراحتی در دسترس معبه
شود زیرا معلم مسائل انضباطی را براي هر یک از والدین به طور در وقت معلم می

نویسد و تنها بر مستندسازي رفتارهاي انضباطی نظارت دارد. استفاده جداگانه نمی
 .از پست الکترونیکی ابزار مفیدي براي مدیرت کالس است

 .هاي منفی استفاده کنیدجاي عبارتهاي مثبت بهاز واژه
 :مثل کارهایی را نباید انجام دهید،آسان استکه چهدر محیط کالس گفتن این

 "کنم،باهم صحبت نکنیدوقتی دارم صحبت می" 
 "آدامس نجوید"
 "تقلب نکنید"

 :هاي مثبت استفاده کنند مثلاما معلمان بهتر است سعی کنند از عبارت
 "کنیددقت "
 "دیانداز یبآدامس را "
 "در هنگام پاسخ دادن به سوا الت به خودتان متکی باشید"

 آموزان خیلی فکر کنیدهاي غیر عینی بر انضباط دانشدر مورد اثر روش
 هاي مدیریتی کالسهاي انضباطی معلم تنها تنبیه و پاداش نیستند. مهارتروش

دهی ازجمله ،خالقیت و سازماناي ، تدریس عالیدرس معلمان ،جزئیات حرفه
هاي انضباطی کالس درس سهم بسزایی مواردي هستند که در موفقیت برنامه

شناسی معلم را آموزان تالش،نوآوري،رعایت اصول اخالقی و وظیفهدارند. دانش
آموزان به این معلمان احترام شود ، دانشها موجب مینمایند. این ویژگیدرك می

 مثالعنوانبگذارند. به
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ند گردانها برمیسرعت به آنهایشان را بهآموزان از معلمانی که برگهدانش
نمایند ، تقدیر یا معلمانی که از وقت کالس به نحو احسن استفاده می

 .کنندمی
  برگفته از کتاب

  what teachers should know but textbooks don't show -Estella Erbes 
 
 
  

  پایان
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 ممنون که این مقاله را مطالعه کردید
  ادامه ي دوستی هابراي 

  را بپذیرید هدیه سایت روش تدریس
  هاي صوتی به همراه کتابفایل 

  
  به ایمیل شما ارسال می شوند یگانرابه صورت 

  و دانلود فایل ها روي لینک زیر کلیک کنید عضویتبراي 
http://raveshtadris.com/%D%8B%1D%88%9D%8B%20%4D%8

AA%D%8AF%D%8B%1DB8%C%D%8B/3 
 

 
  به جمع هزاران عضو باشگاه مدرسان سایت روش تدریس خوش آمدید
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