مدیریت کل س و تکنیک های انضباطی
لیلی محمد حسین -مؤسسه آموزشی منظومه خرد

به نظر میرسد مدیریت کل س در س یکککی از دغککدغههای اصککلی معلمککان ،بککه ویککژه معلمککان تازهکککار ،در
سراسر دنیا باشد .معلمان دوست دارندکل سهای منظمی داشته باشند که در آنها تمککام دانشآمککوزان در کل س
شرکت فعال دارند و مسئولیت یادگیریشان را به عهده میگیرند و آنها میتوانند محتوای آموزشی را بککه طککور
مؤثر ارائه دهند .در ضمن معلمان مایل نیستند در کل س دانشآموزانی بدرفتار داشته باشند.
مروری بر ادبیات تعلیم و تربیت جهانی راهکارهایی را البته متناسب با فرهنککگ هککر جککامعهای ارائککه میدهککد .در
اکثر این راهکارها سفارش به تدوین قوانین کلسی شده است .قوانین کلسی کککه روشن ،قککابل درک و قابککل
اجرا ست .قوانین کلسی میتواند مانند نمونهی زیر کم تعداد و ساده باشد:
 -1همه لیق احترام هستند.
 -2آماده به کل س بیایید.
 -3نهایت سعیتان را بکنید.
 -4نگرش ببرد-ببرد 1داشته باشید.
لذت ببرید و یاد بگیرید 2.همانطور که ملحظه میکنید از افع ال منف ی اس تفاده نش ده اس ت .به تر اس ت در
تدوین قوانین از افعال مثبت استفاده کنیم .اگر این قوانین در جلسهی اول کل س همراه دانشآموزان تدوین
شود ،از ضمانت اجرایی بیشتری برخوردار است در استرالیا رابطهی بیککن مسککؤولیتپذیری دانشآمککوزان و
نظم کلسی در تحقیقی بررسی شدهاست .یافتههای این تحقیق نشان میدهد که وقتی معلمکان دانشآمکوزان
را بیشتر در تصمیمگیری شرکت میدهند و اشارات غیردستوری بیشتری دارند ،رفتار مطلوب را تصککدیق
میکنند و با دانشآموزان بدرفتار طوری بحث میکنند که آنان مجال مییابند تاثیر رفتارشان را بککر دیگککران

1نگرش ببرد-ببرد )( win-winیعنی این که دانشآموزان سعی کنند همه در کل س احسا س برنده بودن کنند نه این که خودشان برنده باشند و بقیهی کل س
بازنده.

2. http://www.squidoo.com/cfclark4
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درک کنند و برای این که چهطور بهتر رفتار کنند تلش کننککد ،دانشآمککوزان مسککؤلیتپذیری بیشتککری از
خود نشان میدهند.
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یک معلم امریکایی با تجربهای  17ساله تدریس در مدار س مختلف دولتی )دورهی راهنمایی و دبیرستان( ،برای
مدیریت موفق و برقراری نظم در کل س  5راهکار ارائه میدهد .البتککه او معتقککد اسککت کککه همهی اسککتراتژیهای
برای هر دانشآموزی مؤثر نیست بلکه معلمان باید با درنظر گرفتکن روحیهی دانشآمکوزان راهکارشکان را تغییکر
بدهند .وی از راهکار شمارهی  5شروع میکند:4
راهکار شماره ی  : 5در س را هیجانانگیز بگردانید .اگر  45دقیقه زمککان در اختیککار دارد  ،سککه فعککالیت مختلککف
طراحی کنید .سکعی کنیکد در طکول کل س لاقککل یکبکار دانشآمکوزان را از روی صندلیهایشکان بلنکد کنیکد.
دانشآموزانی که انرژیشان در کل س محصور شده به خاطر این کار از شما تشکر خواهند کرد.
راهکار شماره ی  : 4تمام مدت کل س را سخنرانی نکنید .دانشآموزانی کککه در یککک فعککالیت یککادگیری فعککال
هستند معمو لل کل س را به هم نمیریزند .فعالیتهای عملی برای کل سهای بانشاط بسیار مؤثرند.
راهکار شماره ی  : 3با دانشآموزانتان گفتگکو کنیکد .اگکر آنهکا را در راهکروی مدرسکه ،در رسکتوران ی ا در
میوهفروشی میبینید ،از آنان احوالپرسی کنید .اگر نوشتهی آنها را در یک روزنامهی محلککی دیدیککد ،بککه آنهککا
تبریک بگویید .اگر کار خوبی کردند ،از لطفشان تشکککر کنیککد .ایککن کککار آنهککا را آگککاه میسککازد کککه واقعککلا
برایتان مهم هستند.
راهکار شماره ی  : 2وقتی دانشآموزان با حرف زدن ،سقلمه زدن به دیگران ،یا مچاله کردن کاغذ نظم کل س
را به هم میزنند ،کنار آنها بایستید .این کار با پسران از همه بیشتر مؤثر است .این معلم زمانی که پسران خیلی
شیطان در کل س ااش باشند ،در قسمت انتهای کل س میایسکتد و در س میدهکد .ایکن ککار ایکن پی ام را بکه آنهکا
میدهد که کارشان را متوقف کنند .اکثر اوقات کارشان را متوقف میکنند و به کار کل س برمیگردند.

3. HTTP://achievementzones.wikispaces.com/file/view/Student+responsibility+and+classroom+Management
4. Hayden Kellie (2010), Top Five Classroom Management Strategies- They really work,
http://www.brighthub.com/education/k-12/articles/3318.aspx#ixzz0qHmMNQdo
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راهکار شماره ی  : 1وقتی کنار شاگردان ایستادید ،با آنها حرف زدید و مشغول در سشان کردید ولی باز هم
نظم کل س را بر هم زدند ،آنها را بیرون از کل س به راهرو ببرید .از آنان بپرسککید » :آیککا حککالت خککوب اسککت؟«
تجربهی نشان داده که فرو میرییزند و به شما میگویند که با والدینشان بحث داشتند ،بککه موقککع از خککواب بلنککد
نشدند یا مسایل دیگری داشتند .اگر باز هم جسور بودند ،آنها را به دفتر مدیر بفرستید .ای ن معل م در پن ج س ال
گذشته ،شاگردان کمی را به علت بیانضباطی در کل س به دفتر مدیر فرستاده است.
آخریکن توص یهی ایکن معلکم » :بچکه ،بچکه اس ت .اگکر در در س فع ال نباشکد ،در ککار دیگ ری فع ال میش ود کک
بیانضباطی«.
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