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 مؤلفانپیشگفتار 
 

 ه ا  آن یس از  آم اده . کنن د  یم  فا یجامعه ا یو اجتماع یرا در رشد اقتصاد یمعلمان نقش اساس

دول ت و   یب را  یدی  لکت ی  اولو ی ك پ س از دوران م درن    یزن دگ  یها چالشبا  ییآشنا یبرا

ش از ص د  یب کنگ هنگس و آموزش در یتدر یس مؤسسات رسمیاست. از زمان تأس ها دانشگاه

 کن گ  هن گ در آموزش معلمان صورت گرفته اس ت. ام روزه دول ت     یادیرات زییش، تغیسال پ

 ز مس ئول ی  ن یده است و مؤسسات دانش گاه یآموزش د النیالتحص فارغمتعهد به استخدام همه 

ه معلم ان  ک  ن اس ت  ی  ن برخالف ایهستند و ا ییو ابتدا کیودکه یآموزش معلمان در دوران اول

 .اند نکردهسب کنه ین زمیهنوز توسعه الزم را در ا

، ه ا  ارزش هک   یاز ب ه من ابع  ی  اصول ساده است: ن یسر یكزه معلمان ین انگیپشت ا

ه ک  اس ت   یاص ول  یس ر  یك. کنند یمس کمنع را ها آن یا حرفه یها فرهنگو  ها نهیزم

 ین من ابع ی؛ البته چن  است یفرهنگ یمرزهاه مربوط به کاست  یتحت سلطه منابع غرب

ط یه ش را ک   کنن د  ینم   ک ی مک کن گ  هن گ نده ید باشند؛ اما به معلمان آیمف توانند یم

 کن گ  هن گ در  ین معل م آموزش   یبنابرا ؛دارند کنگ هنگرا در مدارس  یمنحصربه فرد

ن در یو تم ر  یرده و تئ ور ک  مرتبط را ف راهم   یه منابع فرهنگکخوب خواهد بود  یزمان

 ند.کجاد یا یط محلیالس درس با توجه به شراک یها نهیزم

 آم وزان  دان ش در  را ن ده یآ یازه ا ین اند شده انتخاب یسر نیا یبرا که هیاول نیعناو

 درس، ک الس  تیریمد: کنگ هنگ درس کالس در معلمانه ک ی. به طوردهند یم نشان

 یبع د  نیعن او  ار خواهند گرف ت و ب ا  کبه  تنوع درک و تیریمد ،یریادگی یبرا یابیارز

ب ه  . ک رد  خواهن د  مقابل ه  مدرس ه  در مشاوره و ییراهنما و یانسان توسعه ،یدرس برنامه

وه یش   ی ك  عن وان  ب ه را  ه ا  آن ک ه  ییه ا  وهیش   و ها دهیا م،یمفاه بهمعلمان  هک یطور

 نی  ا نیبن ابرا  ؛کنن د  یم   یمعرف   دارند، ازین کنگ هنگ درس کالس در جوانان یا حرفه

 رندیگ کار به را ها روشن یی اعمل و نانهیب واقع ای شیوه در را ها آن که کرد خواهد کمك

ب ا   ییدر واق ع آش نا   .شوند آماده خود یها کالس و آموزان دانش یبرا یخوب به بتوانند تا

نق ش   توان د  یم  متن وع   یه ا  روشالس درس و استتفاده از کت یرید مدیجد یها روش

 ران داشته باشد.یفراگ یریادگیدر بهبود  یمهم



  13 پيشگفتار مولفان 

 

 نی  ا ک ه  س ت ین معن ا  نی  ا به است، مهم اصول نیا در نیتمر یرو بر تمرکز که طور همان

 یفرهنگ   و ینظ ر  یه ا  ح وزه  در مس الل  و ه ا  دهیا م،یمفاه. است شده واقع غفلتمورد  هینظر

 ن ه یزم آم وزان  دان ش  و درس یه ا  ک الس  معلمان، یبرا. است یانتزاع روش به نه اما ،تر وسیع

 نی  ا در. ش وند  درک بهت ر  توانن د  یم   ه ا  فرهن گ  و کنند یم تست ها یتئور مقابل در را یینها

 ب ر  یمبتن   یه ا  دهی  ا و تفک ر  نیآخر با کامل طور به دیبا معلمان پربار، و زیانگ چالش یها دوره

 یعمل   یه ا  شگاهیآزما در دیبا شهیهم ها نیا حال، نیا با. شوند مجهز فهم در شرفتیپ و قیتحق

 ب ه  را دان ش  نی  ا چگون ه  ک ه  دانن د  یم بلکه باشند، آموز دانش تنها نه معلمان تا شوند شیآزما

 .باشد دیمف آموزان دانش یبرا تواند یم که کند یم لیتبد عمل

 یط   در. هس تند  درس ک الس  نظ م  نگ ران  گ ران، ید مانن د  ،کنگ هنگ در معلمان

 س وء  با برخورد یچگونگ مورد در یجد یها ینگران ها آن م،یکرد کار ها آن با کهای  دوره

 ک ه  اس ت  یکسان یبرا ژهیو به مورد نیا. اند کرده ابراز مؤثر و مثبت آموزان دانش با رفتار

 مواجه ه  در معلم ان  عنوان به خود نقش از دفاع زمان از است الزم که کنند یم احساس

ت ی  ، اهمکنن د  نیتم ر  و نظارت صرف را خود وقت شتریب و کنند دفاع دشوار طبقات با

 ه ا  آن یازه ا ین ش ناخت  و خ ود  یدرون   یصدا به دادن گوش اساس بر کتاب نیا دارد.

 معلم ان  یب را  را ینظ ر  چ ارچوب  و یعمل   یه ا  دهیا که است شده تالش آن در. است

 یه ا  وهیش   جادیا در ها آن به کمك یبرا مدرسه رانیمد و یکارآموز معلمان ،آموز دانش

 تی  رعا ،کن د  یم کمك بهتر آموزش به سیتدر آن در که یریادگی طیمح حفظ و جادیا

 ب ا  .ش ود  یم جادیا انآموز دانش انیم و آموزان دانش و معلمان نیب روابط به کمك و شود

 قیتش و  را نیمعلم   م ا  روزم ره،  نیتم ر  از ییه ا  نمونه و قیتحق شواهد ات،یادب بیترک

 ج بب  یه ا  روش و درس ک الس  تیریم د  از را خ ود  یشخص   یها ستمیس تا میکن یم

 ک الس  تیریم د  کت اب  منظور، نیا یبرا. دهند توسعه را یریادگی در خود آموزان دانش

 در رش ته  تیریم د  یب را  ری  اخ یه ا  ش رفت یپ ژهی  و به ،یغرب و ینیچ جوامع در درس

 ب ه  مرب وط  گ ر ید موضوعات. دهد یم قرار یبررس مورد را یتیحما و رمتضادیغ یها وهیش

 ارتب اط  یبرقرار کالس، نیقوان جادیا ز،یبرانگ چالش رفتار تیریمد لیقب از معلمان، همه

 ان داز  چش م ه ک   یب ه ط ور  . رن د یگ یم   قرار بحث مورد زین ،یقلدر با مقابله و قدرت با

 یفرهنگ   س طح  و مدرسه کل در درس کالس رشته در مسالل مشاهده یبرا ای گسترده

 .است شده گرفته
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 یبررس   ،دانن د  یم مثبت ادآوری را آنچه تا میکن یم دعوت معلمان از ما کتاب، نیا در

 :کند کمك ها تالش نیا در ها آن به تا دهد یم پوشش را ریز موارد هک میکن

 دنب ال  ب ه  خ ا   طور به معلمان و شود یم یبررس متقابل نشیب از درس کالس رفتار •

 نگ اه ) ن د یآ یم وجود به مشکالت و حوادث آن در که هستند یطیشرا به کردن نگاه

 (.1 فصل به دیکن

 یه ا  وهیش  باوره ا و   یرو ب ر  یفرهنگ   ت أثیرات  از معلمان یآگاه شیافزا یبرا تالش •

 (.2 فصل به دیکن نگاه) است شده انجام ها آن یانضباط

 ب ه  معلم ان  نق ش و  کنن د  توج ه  آن به دیبا معلمان که مؤثر یها کالس یاصل یاجزا •

 (.3 فصل به دیکن نگاه) است گرفته قرار بحث مورد خوب درس کالس رانیمد عنوان

 گرفت ه  ق رار  یبررس   م ورد  ،یآموز دانش رفتار سوء تیریمد یها یاستراتژ ازای  دنباله •

 (.4د به فصل ینکگاه ن) کند یم لیتسه را یشخص یزیر برنامهه ک است

و  ان د  ش ده  یمعرف   یآموزش   یه ا  کالس تیریمد یبرا یمختلف یها مدل و کردهایرو •

 ه ا  آن اس تفاده  در معلم ان  ب ه  کم ك  یبرا یعمل و ساده یها یاستراتژ با چارچوب

 (.5 فصل به دیکن نگاه)مشخص شده است 

 آم وزان  دانشو مثبت با  یارتباط یها راه و معلم مثبت روابط یبرا خوب ارتباط تیاهم •

 (.6 فصل به دیکن نگاه) اند شده لیتحل و هیتجز

 یزن دگ  یس از  یغن یبرا آموزان دانش نیب یدوست شیافزا یبرا مختلف یها یاستراتژ •

 یاحساس   و یاجتماع یها مهارت از یبرخ آموزش جمله از ،یریادگی تجربه و مدرسه

 اس ت  ش ده  ش نهاد یپ ،ش وند  یم   همساالن نیب مثبت روابط حفظ و ارتقاء باعث که

 (.7 فصل به دیکن نگاه)

 ق ادر  را معلمانه ک شود یم داده ها آن به یعمل یها دهیا و شده تأکید یهمکار یایمزا •

 یب را د و کنن   یهمک ار  توانند یم آن در که کنند ییشناسا را ییها نهیزم تا سازد یم

ر را یی  تغ یاجرا با مقابله یبرا یاتیعمل یها برنامه و ینگران به مربوط مسالل با مقابله

 (.8د به فصل ینکنگاه )رند یار گکبه 

 از خ ار   و داخل در یریادگی تیفیک و درس کالس رفتار بهبود در نیوالد بالقوه سهم •

 آن در ک ه  ان د  س اخته  ف راهم  را ییه ا  ن ه یزم معلم ان  و اس ت  شده برجسته کالس

 (.9 فصل به دیکن نگاه) باشد خالقانه و مثبت یها مشارکت
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 در مشکالت با مقابله و جیترو یبررس یبرا مؤثر ابزار عنوان به یعمل قاتیتحق و بازتاب •

 نگ اه ) اس ت  ش ده  یمعرف   یتیریم د  یها طرحی شخص جادیا یها راه و درس کالس

 (.10 فصل به دیکن

 اصالحات یفعل مو  در عملکرد از یخاص انواع یبرا تقاضا شیافزا حال در ما مدارس

 را آن و کن د  مح دود  را ما توجه است ممکن نیا. هستند الوقوع بیقر فرهنگ و یآموزش

 م ؤثر  تی  موفق و مثبت یریادگی طیمح روابط، به کمك سالم، رفتار به که ییها جنبه از

 ک ه  اس ت  طیمح كی جادیا مورد در درس، کالس تیریمد. نندک محدود ،کند یم کمك

 خ ود  یریادگی   در یراحت به انآموز دانش که یطور به است، جباب و ط خوبیمح یك

. ی بپردازن د ریادگی   رون د  از بردن لبت یگبار اشتراک به معلمان و شوند کار به مشغول

 ای   کنت رل  یه ا  یاس تراتژ  از دی  با معلم ان  ،شود یم ناکام رانیمد تالش که یزمان فقط

 .کنند استفاده مداخله

 یبررس السکت بهتر یریمد یبرا آموزگاران که را ییها وهیش کتاب نیا که است دیام

 ک ه  ییج ا ت ا   آوردرا ف راهم   مثبت طیمح كی درس کالس دردهد و  گسترش کنند یم

بهت ر   یزه ا یس اختن چ  یرده و ب را ک   یهمک ار  آموزان دانش رفاه یبرا مدرسه در همه

 نند.کتالش 

 
 نگیش -یوالی ، کتا -نگیمهو 
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 پیشگفتار مترجم
 

ش ود.   ترین دغدغه معلمان مبتدی، از اداره کالس یا به تعبیری مدیریت اداره کالس درس ناشی م ی  مهم

بن ابراین   ؛ه ای ای ن گون ه معلم ان اس ت      نگرانی مجموعهبرقراری نظم و کنترل کالس و تدریس موفق، 

در تعری ف م دیریت    هاست. آگاهی از مفهوم مدیریت کالس و راهبردهای آن، راهی برای رفع این نگرانی

ب ر  « مدیریت کالس درس ایجاد شرایط الزم برای تحقق یادگیری اس ت »کالس درس گفته شده است: 

ت در ت دریس  های مدیریت کالس درس، سنگ بنای کل موفقی توان استنتا  کرد، مهارت این اساس می

با توجه به این که آموزش و یادگیری بیشتر از طریق تعامل ب ین معل م و فراگی ر در ک الس درس     ت. اس

علم ی م ورد بررس ی ق رار گی رد. در       یه ا  روشبر آن از طریق  مؤثرافتد، شایسته است عوامل  اتفاق می

فرهنگ ی، پایگ اه    مدیریت اثربخش کالس عوامل مختلفی از جمل ه وض عیت تربیت ی، عوام ل گون اگون     

ه ای   آموزان کالس و نی ز ه دف   های دانش آموزان، تجارب قبلی معلم، مهارت اجتماعی و اقتصادی دانش

های عمومی معلمان نی ز در زمین ه م دیریت     ویژگی آموز دخالت دارند. یادگیری مورد توافق معلم و دانش

 د.زیادی دار تأثیرکالس  مؤثر

ه ا در   گ وی تم امی چ الش    ای آماده سازد تا پاسخ معلم موفق کسی است که کالس درس را به گونه

های خ ود را بشناس د، روش ت دریس خ ود را ارزی ابی کن د و اگ ر         طول تدریس باشد. معلم باید توانایی

در نه اد   خالقی ت و ن وآوری را   هیروحای را پیش گیرد تا  ها قدیمی و کهنه باشند روش پویا و زنده روش

های برخورد با مشکالت درس را بشناسد و راهبردی را اتخاذ کن د   آموزان شکوفا سازد. او باید روش دانش

 میوخ  که فرایند یاددهی   یادگیری را مختل نسازد و مشکالت جزی ی ک الس او، ب ه مش کالت کل ی و       

او، مس الل آموزش ی و   آموختگان ک الس درس   تبدیل نشود. همچنین باید رفتاری داشته باشد که دانش

 .مشکالت رفتاری خود را در محیطی آرام و سرشار از محبت و غیرتهدید آمیز حل کنند

قبل و بع د   یها فصلبدون پرداختن به  توان یمهر فصل کتاب را ه کفصل بوده  10تاب شامل کن یا

ب وده و   ه ا  فص ل دام از ک  ز ارال ه اه داف در اول ه ر    ی  ت اب ن کن یبرجسته ا یها یژگیومطالعه کرد و از 

د ارال ه ش ده اس ت. در    ی  بحث مشخص ش ده و من ابع مف   یبرا یز سؤاالتیان هر فصل نین در پایهمچن

ه باعث شده تا هر فصل ب دون توج ه ب ه    کت منابع استفاده شده هر فصل در آخر آن ذکر شده است ینها

 مطالعه گردد. یقبل یها فصل

رده با ک یتاب به خر  داده و سعکن یدر ترجمه ا ژهیت مترجم دقت و وسواس را به ویدر نها

 ی                   ن اص ال  ب ه معن    یه اکاست  یهیار ببرد. بدکج را به یرا یها معادلاران متخصص، کمشورت هم

ز و ی  اران عزک  هم ییه و راهنم  ایس  ت و مت  رجم از توص  ینق  ص ب  ودن ترجم  ه نب  یاز  یع  ار
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ن ام ر را  ی  انتظ ار مس اعدت در ا   صبرانه یبرده و کاستقبال  ین حوزه روانشناسیا اندرکاران دست

را ب ا طی ب   کت اب حاض ر   و معای ب   ها یکاست معلمان و اساتید عزیزدارد. انتظار بر این است که 

 د.نقرار ده مترجمخاطر لحاظ کرده و در صورت امکان برای یادگیری و اصالح در اختیار 

    
 یخسروشاه یجعفر بهادر                                         

 جانیآذربا ید مدنیدانشگاه شه یروانشناس یترکد یدانشجو

 1397تابستان                                        
 


