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اداره موف��ق كالس، ش��رط ض��روري يك تدري��س مؤثر 
است. مساعد س��اختن فضاي كالس براي يادگيري فعال 
دانشجويان، مهارت پيچيده و دشواري است كه استاد بايد 

بياموزد و مدام بر معلوماتش در اين مورد بيفزايد. 
مديريت  كالس شامل  كليه ي  تصميم گيري ها و اعمالي  كه  
براي  نظم  دادن  به كالس  الزم  اس��ت  و تحت  عنوان  انضباط 
مطرح  مي گردد، مي ش��ود. به همين علت مديريت كالس 
درس را ايجاد ش��رايط الزم ب��راي تحقق يادگيري تعريف 
نموده ان��د. بر اين اس��اس مي توان اس��تنتاج كرد مديريت 
كالس درس، س��نگ بناي موفقيت در تدريس است. اين 
ام��ر به وي��ژه در كالس هاي درس دانش��گاه هاي ايران كه 
گاهي شمار دانشجويان آن باالتر از حد استاندارد مي باشد، 
از اهميت ويژه اي برخوردار اس��ت. در اين شماره از سامان 

آموزش��ي، به بررسي چند مش��كل احتمالي در كالس 
درس و ش��يوه مديري��ت آن ها خواهي��م پرداخت.

تضعيف جايگاه استاد: تضعيف جايگاه و مقام 
استاد مسئله اي حساس و دقيق است. ممكن 

است دانشجويي استاد خود را تحقير 
كند يا بر سر تحميل اراده با او نزاع 

داشته باشد. در اين گونه موارد 
بايد به طور خصوصي با دانشجو 
صحبت كنيد. به او بگوييد كه 

طرز برخوردش تهاجمي است و از 
وي بپرسيد چگونه مي توان اين مشكل را به 

شكل دو طرفه اي حل كرد. 
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مراقب باشيد دانش��جويان، سؤاالت كالسي را به عنوان 
نمايشي از قدرت شما برداشت نكنند. چنان چه برخوردتان 
به گونه اي باش��د كه چنين احساس��ي را به دانشجو القا 
نكند، باعث جلب اعتماد آنان و در نتيجه كنترل كالس 
خواهد ش��د. همچنين گاهي مي توانيد با لبخند زدن به 
دانشجويان اطمينان دهيد كه براي طرح سؤاالت، زمان 
و فك��ر زي��ادي صرف نموده ايد و آن ها ني��ز به زودي به 
اهميت آن ها پ��ي خواهند برد. ضمنا ب��ه آن ها بگوييد 
چنان چه س��ؤال مهمي دارند، مي توانند بعدا بپرس��ند.
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بيرون رفتن مکرر دانش�جويان از کالس: اظهارنظرها 
پيرامون لزوم اجازه گرفتن دانش��جويان براي بيرون رفتن 
از كالس، متفاوت اس��ت. اين موضوع زماني براي اس��تاد 
درس ناراحت كننده مي ش��ود كه تعداد بيرون رفتن ها از 
كالس بيش از حد معمول شود. در اين گونه موارد، هنگامي 
كه دانش��جو كالس را ترک مي كند به طور خصوصي از او 
بپرس��يد آيا مش��كلي برايش پيش آمده؛ سؤال شما باعث 
مي شود دانشجو درک كند كه بيرون رفتن مكرر او شما را 
نگران كرده اس��ت. در ضمن بيرون رفتن مكرر دانشجو را 
نوعي بي احترامي تلقي نكنيد؛ ممكن است علت اين رفتار 

وي، مبتال بودن به نوعي بيماري باشد.

»نامرتب« يا غير مؤدبانه نشس�تن: اگر اين رفتار چند 
بار تكرار شود، بايد به دانشجو فهماند كه رفتار غير كالمي 
او بيانگر بي عالقگي به كالس درس مي باشد. مي توانيد از 

وي بپرسيد آيا در صندلي خود راحت نيست؟ 

عدم رعايت برخي مس�ائل: عطر زدن بيش از حد، بوي 
س��يگار يا بوهاي تن��د مي تواند حواس دانش��جويان ديگر 
را پرت كند. پيش��نهاد مي ش��ود به دانشجويي كه چنين 
مش��كلي دارد تذكر دهيد كه بوي تند وي باعث ناراحتي 

دانشجويان ديگر شده است.

تهديدهاي کالمي يا فيزيکي: تهديد كالمي يا 
فيزيكي مسئله اي جدي و مهم است. به عنوان يك 
قانون كلي به محض مواجهه با چنين تهديدهايي 

از يك مشاور كمك بگيريد.

ايج�اد بي نظم�ي درکالس: براي اف��راد خاطي 
نوعي جريمه در نظر بگيريد؛ به عنوان مثال محروم 

نمودن وي از بخشي از كالس. 
برخي از استادان به دانشجويان اجازه مي دهند در 
زمان اس��تراحت، تلفن هم��راه آن ها در حالت بي 
صدا باشد اما در طول كالس استفاده نشود. استاد 
نيز بايد از اين قان��ون تبعيت كند. در صورتي كه 
دانشجو س��هوا يك يا دو مرتبه اشتباه كرد، آن را 

ناديده بگيريد.

مجال صحبت به ديگران ندادن: بهترين شيوه 
مواجه��ه با دانش��جويان هيج��ان زده و پر حرف، 
اختص��اص فرصت صحبت چند دقيقه اي در طول 
كالس به آن ها است. در صورت ادامه اين مشكل، 
بهترين راه اين اس��ت كه پ��س از اتمام كالس به 
ش��يوه اي كه دانش��جو كمتر احس��اس ناراحتي و 
حقارت كن��د به او بفهمانيد ك��ه نبايد در كالس 
درس بي��ش از حد صحبت كند؛ به عنوان مثال به 
او بگوييد از اش��تياقي كه در وي براي مش��اركت 
در كالس مش��اهده مي كنيد خوشحال هستيد اما 
عالقمنديد كه ديگران هم بتوانند در مورد موضوع 

كالس بحث و اظهارنظر كنند.  
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خوابيدن در کالس: اغلب اس��تادان خوابيدن دانش��جو در 
كالس درس را نوعي گس��تاخي تلقي مي كنند. اين انتخاب 
شماس��ت كه برخورد تندي با اين مس��ئله داش��ته باشيد يا 
برخ��ورد نرم تري پي��ش بگيريد. اگر دانش��جويي چندين بار 
اي��ن رفتار را تكرار كرد، مي توانيد به عن��وان تكليف اضافه از 
او بخواهيد در مورد موضوع بخش��ي از درس كه خواب بوده، 

تحقيقي انجام دهد.
روش ديگ��ر اين اس��ت كه فرض را بر بيمار بودن دانش��جو، 
پرستاري از كودک بيمارش در شب گذشته و يا علل ديگري 
كه منجر به خواب آلودگي او شده است بگذاريد؛ دانشجو را از 
خواب بيدار كرده و از وي بپرسيد كه آيا حالش خوب است؟ 
نگراني واقعي ش��ما بهترين راه مقابله با اين مش��كل است و 
اغلب حس شرمندگي و قدرداني در دانشجو را ايجاد نموده و 

منجر به عدم تكرار اين رفتار خواهد شد. 
همچنين تش��ويق دانشجويان به مش��اركت فعال در كالس، 
يادداشت برداري از مطالب، ايجاد وقفه اي در درس و انجام فعاليتي 
مربوط به موضوع درس مي تواند از ايجاد خستگي و يكنواختي 
كه مانع توجه دانش��جويان به درس اس��ت، جلوگيري نمايد. 

تاخيرهاي پي در پي دانش�جويان: ضوابط مربوط به اين 
مس��ئله بايد پيش از ش��روع كالس ها در برنام��ه تدريس به 
روشني تعيين شود. رويه خود را در اين زمينه مشخص كرده 
و به آن كامال پايبند باش��يد. به عنوان مثال يك رويه عادالنه 
اين اس��ت كه هر س��ه بار تأخير دانش��جو را برابر يك جلسه 

غيبت محسوب نماييد.

ع�دم مش�ارکت در کالس: روش��ن اس��ت ك��ه نمي توان 
دانش��جويان را وادار ب��ه صحبت در كالس يا مش��اركت در 
بحث هاي گروهي نمود. بنابراين بايد آن ها را در موقعيت هايي 
قرار دهيم كه حق انتخاب داش��ته و در صورت تمايل بتوانند 
در كالس صحب��ت كنن��د. همچني��ن در صورت مش��اهده 
كوچك ترين تالش آن ها براي مشاركت در كالس، تشويقشان 

نموده و به مشاركت كالمي بيشتر ترغيبشان كنيم. 

کپي برداري در انجام تکاليف: در صورت مواجهه با چنين 
مس��ئله اي به دانشجويان تكاليف متفاوت با يكديگر بدهيد و 

امكان كپي برداري از يكديگر را از آن ها بگيريد. 

پچ پچ و صحبت با يکديگر: مي توانيد براي صحبت كردن 
فرصتي چند دقيقه اي به كالس بدهيد. همچنين پيش از آغاز 
درس به دانش��جويان متذكر شويد در صورت صحبت كردن 
آنها، بخش هايي كه بايد امروز تدريس نماييد به پايان نخواهد 
رسيد. ضمنا در نظر داشته باشيد گاهي بعضي از دانشجويان 
متوجه مطلب درس��ي نش��ده و از فرد كنار خود مي خواهند 
برايشان توضيح دهد؛ در اين صورت صبور باشيد و مراعات كنيد.
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منبع:

چند نكته:
* تحقير و بازخواست دانشجو در مقابل جمع، احساس امنيت و 
احترامي كه دانشجو در محيط كالس به آن نياز دارد از بين مي برد. 
بنابراين به طور جدي از انجام چنين رفتاري خودداري نماييد. 

* تذكر خود را با جمالت مثبت آغاز كنيد. 
* اولين روز كالس اهميت زيادي دارد. چنان چه اولين روزهاي 
كالس به طور موفقيت آميزي پيش رود، در طول نيم س��ال 

تحصيلي مشكالت بسيار كمتري خواهيد داشت. 
* اين كه زمان برگزاري كالس ش��ما صبح زود، ظهر يا بعد از 
ظهر باش��د در ميزان توجه و دقت دانشجو تاثيرگذار است. 
مي توانيد در ابتداي كالس يك س��ؤال مطرح كنيد تا ذهن 

دانشجويان را به فعاليت واداريد.
* به دانش��جويان بياموزيد كه چگونه بايد يك دانشجوي عالي 
باش��ند. توزيع فهرس��تي از رفتارهاي مطل��وب و نامطلوب 

مي تواند در پيش��گيري از بروز مش��كالت كمك كند. گاهي 
دانش��جويان واقع��ا نمي دانند كه رفتار آن ها براي اس��تاد و 
همكالسي هايشان آزاردهنده و مخرب است. فهرست رفتارهاي 
مطلوب و نامطلوب به دانشجويان در اصالح رفتارشان كمك 
مي كند. مي توانيد اين فهرست را همراه با برنامه تدريس در 

اولين روز كالس بين دانشجويان توزيع كنيد. 
* گاهي دانش��جويان بحث كالس را به خارج از موضوع درس 
منح��رف مي كنن��د. در اين گونه موارد يك راه س��اده براي 
بازگردان��دن كالس به بحث اصلي، اس��تفاده از عبارت هاي 
كليدي از پيش طراحي ش��ده مي باشد؛ عباراتي مثل »در 2 

دقيقه به نتيجه نهايي در اين بحث برسيم«.
* مش��اركت دانش��جويان در امر كنت��رل كالس به آنان كمي 
احس��اس قدرت داده و اين حس كه در مقابل اس��تاد هيچ 

قدرتي ندارند را كاهش مي دهد.


