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 پیشگفتار

 
مدرساه وقاف شناساايی     از کار من به عنوان ياک روانشاناس   ای عمدهسال، بخش  ۲۵بیش از 

شاده اسات. باه     آنهابرای درمان  مؤثررفتار بیمارگونه در کودکان و طراحی مداخالت  های ريشه

، مان باه ايان    ها بیمارستان در مطب خصوصی، ودر نگر در مدرسه، عنوان يک روانشناس عصب

که معلمان و همینطور متخصصان ساالمت روان در سراسار    سؤاالتیکه يکی از  ام رسیدهنتیجه 

رفتاار   ماؤثر بصاورت مثبات و    تاوانیم  مای ماا چگوناه   "جهان با آن مواجه هستند اين است که 

انگیزه دهیم اين رفتاار بهبوديافتاه را باه     آنهابه  وقرار دهیم  تأثیرن دچار مشکل را تحت کودکا

 "مختلف بروز دهند؟ های یطمحمنسجم در  ای شیوه

و پاارورش و روانشناساای بیشااتر  آمااوزشی پژوهشاای در زمینااه یپیشااینه،         غالبااا 

و پارورش   آماوزش ی حاوزه  انادرکاران  دستکه  ام دريافته، و من داردنظری  گیری جهت

ی کاربردی در اختیاار ندارناد. معلماان، ماراقبین بهداشاتی، و      چیز زيادی برای استفاده

ی حجیمای در خصاوص رفتاار بیمارگوناه     یپیشاینه که اگرچه  يابند یدرم       غالبا والدين 

، ارائاه، و حفاظ   طراحای  هاای  تکنیاک ی کودکان وجود دارد، مطالب معدودی در زمیناه 

 ، و زندگی واقعی وجود دارد.، بالینیآموزشی های حیطمدر  مؤثرمداخالت 

گاام   ۸، کتاب جديد دکتر جورج کاپالکا تحت عنوان بینانه واقع گیری جهت با در نظر گرفتن
جهت تنفس در اختیار مربیان، معلمان و متخصصاان   یا تازههوای ، کالس درس موفقمديريت 

 آفارين  مشاکل ن بهداشت روان که در جستجوی راهبردهای کاربردی برای پرداختن باه کودکاا  

-که رفتارهاای مشاکل   آورد میفراهم  ای بینانه واقعهای کاپالکا گزيده. دکتر دهد میهستند قرار 

. او به وضوح به شناسايی متغیرهاای بسایاری   کشند میساز در کالس درس را بخوبی به تصوير 

کاه   دهاد  مای و توضیح  شوند میو اختالل  نظمی بیکالسی باعث  های موقعیتکه در  پردازد می

دستکاری کارد تاا نتاايج مثبتای حاصال       مؤثریی را به شیوه ها اينهر کدام از  توان میچگونه 

نادياده           غالباا  ولاویيکی کاه   او با مهارت خاصی باه روشانگری در خصاوص متغیرهاای اک     شود.

 -معلام  هاای  روياارويی هاای هیجاانی   ، متغیرهاايی مثال پیشاینه   پاردازد  می شوند میانگاشته 

انضاباطی؛ و تواناايی معلماان و     هاای  موقعیات ؛ آمادگی ذهنی معلام در برخاورد باا    آموز دانش

روانشااناختی خااود در طاای مااداخالت  هااای واکاانشمتخصصااان بهداشاات روان جهاات درک 

 .آنهانظارت بر         نهايتا انضباطی و 



کالسای   های موقعیترا برای دستوردهی در  ها شیوه مؤثرتريندکتر کاپالکا بهترين و 

کاربردی هستند و منجر به تشديد تنش در آن       کامال  ها شیوه. اين دهد مینابسامان ارائه 

، دهاد  مای ارائاه  را  ماؤثر صادر کردن هشدارهای  های روش. او نه تنها شوند میموقعیت ن

همیشاه باا شکسات              تقريباا  که چرا راهبردهای سنتی دادن هشدار  دهد میبلکه توضیح 

، و دهاد  مای . او استفاده از راهبردهای سکوت تربیتی را مورد بحاث قارار   شوند میمواجه 

روشان   آماوز  داناش را در صورت پرخاشگرانه بودن يا نبودن رفتار  آنهای استفاده از نحوه

ی و نحاوه  دهاد  مای در رابطه با تدوين قراردادهاای رفتااری ارائاه     هايی مثال. او سازد می

تعديل انتظارات معلم بر اساس سن کودک، محیط بروز رفتار نامناساب، رفتارهاای خاط    

 .دهد میپايه در مفاد قرارداد را توضیح 

معلماان و روانشناساان مدرساه چگوناه      دهاد  میه اينکه، دکتر کاپالکا توضیح باالخر

هاای مدرساه و خاناه     محایط ند رفتارهای بهبوديافته در کالس درس را به سااير  توان می

و زماین باازی را از طرياق     ترياا  کافاه ی اجرای تکنیاک خاود در   و نحوه گسترش دهند،

تشاريح   ،نتظاارات و پیامادهای شافا    ا از طرياق  آفارين  مشاکل  آماوز  دانش سازی آماده

از اين راهبردها، به هماراه مشاارکت    توان میکه چگونه  دهد میاو بخوبی نشان  .کند می

 ی تکالیف استفاده کرد.در زمینه مؤثر های روشمنسجم از سوی والدين، برای تدوين 

 ۲0به عنوان يک روانشناس بالینی کودک و روانشناس مدرسه که به مادت بایش از   

بسیاری کاار کارده اسات،     آموزشیبالینی و  های محیطدر  آفرين مشکلسال با کودکان 

. راهبردهاای او  اسات  گنجاندهخود  های نوشته دری تجارب خود را دکتر کاپالکا گنجینه

در ايان حاوزه    هاا  پژوهشی شخصی و جديدترين برای مداخالت موفق مبتنی بر تجربه

منبع ارزشمندی برای معلماان اماروزی و    گام مديريت موفق کالس درس ۸است. کتاب 

ناد مشاکالت مرباوط    توان میاز آن  گیری بهرهکه با  آيد میبه حساب  مدرسهروانشناسان 

ای بار  اسات را مرتفاع کنناد. ايان کتااب هم ناین مفیاد        آفرين مشکلان آموز دانشبه 

و رفتارهاای   نگه داشتن کودکان خود روی تکاالیف والدينی که بصورت روزمره با چالش 

 اين کتاب را از دست ندهید. کنم میروبرو هستند. توصیه  آنها مناسب

 

 ، دانشگاه علوم پزشکی و بهداشت، نیویورکمارگارت آلوارزدکتر 



 

 
 

 مؤلفدر باب 

 

جورج کاپالکا يک روانشناس باالینی، مشااور بهداشات روان، و ياک روانشاناس مدرساه       

 هاای  نااتوانی ی خدمات بهداشت روانی کودک، های ديگری نیز در زمینهاست. او مدرک

باه عناوان ياک    . در مادت بایش از بیسات ساال، او     يادگیری، و داروشناسی روانی دارد

بالینگر فعال به درمان کودکان و نوجوانان مبتال به مشاکالت ياادگیری پرداختاه اسات.     

روانشاناختی در دانشاگاه ماانموت و عضاو کاادر پزشاکی        افزون بر اين، او استاد مشاوره

اخاتالل کمباود توجاه/فزون     ی ینهزممريديان است، جايی که به پزشکان و پرستاران در 

-حاوزه و آثار متعددی در  ها کتاب. دکتر کاپالکا دهد می آموزشتالالت اخکنشی و ساير 

هاای  روانشناسی، تربیتی، و پزشکی به چاپ رسانده اسات. افازون بار ايان، او ارائاه      های

 المللی ینب، ملی و یا منطقه یها کنفرانسپژوهشی بسیاری به تنهايی يا با همکارانش در 

روانشناسی، تربیتی، و پزشکی داشته است. او يک سخنران فعال اسات، در   هایحوزهدر 

تلويزيونی بسیاری حضور پیدا کرده است، و مقاالت خبری بسایاری در رابطاه    های برنامه

 ، و درمان کودکان و نوجوانان نگاشته است.آموزشبا تحول، 

 

 

 

 

 



 

 
 



 

 
 

 سخن مترجم

 

ی منسجم و کارآمد بارای ماديريت کاالس درس باه معلماان کماک       داشتن يک برنامه

فعاالنه مشاارکت داشاته   کالسی  های یتفعالرا ترغیب کنند در  آموزان دانشخواهد کرد 

تاری  دارد که مشاکالت رفتااری جادی    یآموزان دانش                             باشند، اما هر کالس درس معموال  

که چناین وضاعیتی صار  تاالش و زماان بیشاتری از ساوی معلماان را          دهند یمبروز 

که معلم زمان و تالش  شود یمدشوار در کالس درس باعث  آموزان دانشوجود . طلبد یم

کناد و عاالوه بار درمانادگی معلام و باه هام         آموزان دانشزيادی را صر  مديريت اين 

از کالس درس در مواجهه باا   یتوجه قابل خوردن نظم و روال عادی کالس درس، بخش

 .رود یمهدر  آموزان دانشاين 

های دشوار تدريس بارای بسایاری از معلماان باه     مديريت کالس درس يکی از جنبه

هاای  تواناد از اجارای مناساب برناماه    . مشکالت موجود در اين زمینه مای آيد یمحساب 

ماديريت کاالس درس را بصاورت اقادامات و      تاوان  یما آموزشی جلوگیری بعمال آورد.  

هايی تعريف کرد که معلمان بارای ايجااد محایط مناسابی بارای ياادگیری       دستورالعمل

ی هماه . بارای اينکاه اطمیناان حاصال شاود از اينکاه       بندناد  یما باه کاار   آمیز موفقیت

انش ، الزم است که معلمان و مربیان از دکنند یمبهترين آموزش را دريافت  آموزان دانش

 یآماوزان  دانشی مديريت کالس درس، بخصوص در برخورد با و اطالعات کافی در زمینه

 دارند، برخوردار باشند. تری یجدکه مشکالت رفتاری 

ی ماديريت کاالس   در زمیناه  کتابی که پیش روی شما قرار دارد منباع ارزشامندی  

پارورش باه   ی آماوزش و  که توسط يکی از روانشناساان برجساته در زمیناه   درس است 

 توانناد  یما های عادی و آموزش وياژه  ی تحرير درآورده شده است و معلمان کالسرشته

دشاوار از آن بهاره بگیرناد. در     آماوزان  داناش دارای  یها کالسدر جهت مديريت کردن 

هاای سااده، اساتفاده از    قالب هشت گام، اين کتاب موضوعاتی شامل دادن دساتورالعمل 

مديريت کاردن   تدوين قراردادهای رفتاری، ها،خلقیبه کجهشدارهای مناسب، پرداختن 

، جلوگیری از قطع کردن صحبت ديگران، بهبود رفتار در خارج از کاالس درس،  ها انتقال

هاای  ی مثالو با ارائه دهد یمی روزمره برای تکالیف را تحت پوشش قرار و تدوين برنامه

مرباوط باه هار گاام      های یکتکنیق معلمان را به بهترين نحو در جهت اجرای دق متعدد

های ارائه شده در ايان   ی حداکثری از گامور بهرهافزون بر اين، به منظور  .کند یمهدايت 



های اين برنامه ارائه شده است تاا   های ديگری در کنار گام برنامه، در فصل پايانی تکنیک

هاا   یاک تکنآموزان ايجاد شود. ايان  گیری از آنها تغییرات مثبت بیشتری در دانشبا بهره

هاای   دهای روش مواردی از جمله سازمان دادن به فضای فیزيکی کالس درس و انطباا  

 گیرند. یبرمتدريس را در 

ی روان ايان اثار صاورت پفيرفتاه اسات      که در راستای ترجمه يیها تالشامید است 

-ی دسات ن و هماه بتواند برای دانشجويان تربیات معلام، معلماان، روانشناساان، والادي     

                                                                                     اندرکاران و عالقمندان به امر آموزش و پرورش مفید و راهگشا واقاع شاود. قطعاا  کتااب     

باا  که خواننادگان محتارم    رود یمپیش رو عاری از اشکال و نقص نیست، بنابراين انتظار 

ما را ياری رسانند تا در صورت وجاود شارايط    خود یسازنده نظرات و پیشنهادات یارائه

بعادی از نظارات و پیشانهادات     یهاا  کتااب  مجادد و هم ناین در ترجماه    جهت چاپ

 (.gmail.com0۱۳۳azad.nader@) يمببرارزشمند آنها نهايت استفاده را 
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