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 پیشگفتار
 

دهای  ای از مدیریت و ساازمان نیازمند گونههر فعالیت انسانی هر چند که خرد و ناچیز باشد 

پاییر نخواهاد   یین شده جزء در سایه مدیریت اثربخش امکاناست؛ چراکه نیل به اهداف تع

شاود مسالم اسات کاه ناوعی      ای محساوب مای  که خود فعالیت گسترده تعلیم و تربیت. بود

-های اجتماعی از آن بهره مای طلبد. مدیریت فعالیتی است که تمامی سازمانمدیریت را می

ود خارده نظاامی در درون نظاام    طور اعم و نظام کالس درس که خا گیرند و نظام تربیتی به

طور اخص بایستی برای نیل به اهداف عالیه تعیاین شاده از   گیرد بهآموزشی جامعه جای می

دانش مدیریت کاالس درس  تربیتی به آن یک نظام مدیریتی تبعیت کند که در حوزۀ علوم

ایان   شود که امروزه تحقیقات و مطالعات زیادی را به خود معطاوف نماوده اسات.   گفته می

 شود.طور خالصه بیان میکتاب شامل مطالبی است که در اینجا به

در فصل اول به کلیات حوزۀ مدیریت و ارتباط آن باا مادیریت کاالس درس پرداختاه     

ایم و در پایان شده است و ضمن همین فصل به تعاریف مختلفی از هر دو حوزه توجه نموده

هاا باا   ایام و ارتبااط آن  س پرداختهفصل نخست به بررسی کارکردهای مدیریت کالس در

در فصال دوم کاه بیشاترین حجام کتااب را باه خاود         مدیریت نیز از نظر دور نمانده است.

اناد باا ایان    های مدیریت کالس درس مورد بررسی قرار گرفتاه اختصاص داده است نظریه

توضیح ه اند بتوضیح که ضمن مرور تعاریف موجود در مورد نظریه که دانشمندان ارائه داده

 ایم.نظریات مدیریت کالس درس پرداخته

گردد                                             ای که گاها  با مدیریت کالس درس مترادف تلقی میضمن فصل سوم نیز به مسئله

ایام و در ضامنب باا بررسای     شاود توجاه کارده   عنوان انضباط و کنترل یاد میو از آن تحت

 ده است.تعاریف انضباط به نقاط اشتراک و اختالف این دو موضوع اشارتی ش
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ترین موضوعاتی که ارتباط نزدیکی باا مادیریت کاالس    به یکی از مهم کتاب در پایان

ولی کمتر مورد  شودعنوان روانشناسی اجتماعی کالس درس یاد میکه از آن به درس داشته

روانشناسی  . ضمن همین فصل ماهیتایم ران قرار گرفته استب نظری افکندهنظتوجه صاحب

نیز از نظار   ست و ارتباط آن با موضوع تعلیم و تربیتبررسی قرار گرفته ا اجتماعی نیز مورد

تارین مسائلۀ حاوزه داناش     به یکی از بااهمیات  بدور نمانده است. ضمن بررسی همین رابطه

ایام.  رسایده  بدان اشااره کاردب  آموز توان در رابطۀ معلم و دانشمیروانشناسی اجتماعی که 

آموزمحور نیز مورد محور و دانشهای درس معلمر کالسبراین ساختار نقش معلم دعالوه

                                                             جو  کالس و مسائل مربوط به آن از دیگر موضوعاتی است که در ایان   اند.توجه قرار گرفته

در اینجا جای آن است که از جنااب آقاای دکتار محسان      ایم.فصل مورد بررسی قرار داده

در تدوین آن راهنمایی کردندب تقدیر و مطالب این کتاب را مطالعه و ما را  آیتی که بخشی از

همچنین جای آن دارد از آقای سیدمصطفی میرحسینی مدیر محتارم انتشاارات    تشکر کنیم.

قدردانی کنیم و توفیق ایشاان   انتشار این اثر همت گماشتندنور و همکاران ایشان که به آوای

خوانندگان عزیزی که این اثر  در پایان از تمامی اندیشمندان و را از خداوندمتعال خواستاریم.

از طریاق   کنند استدعاء داریم که نظرات و انتقاادات منصافانه خاویش را   ناچیز را مطالعه می

های بعادی باه اصاال     تا اگر توفیقی حاصل آمد در چاپبه اطالع نویسندگان برسانند ناشر

 یم.نمائ. پیشاپیش از چنین عزیزانی نهایت تشکر و قدردانی را میها همت کنیمآن
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