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:کارگاه
های کالس داریفنون و مهارت 
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طاهره کمالی خواه 
استادیار آموزش بهداشت و ارتقا سالمت



حاکميت فردی می شوند؟مانعرفتارهایی که 

بر موضوع تدریسآمادگی علمی و تسلط بدون حضور در کالس•
به یادگیری دانشجویانبی تفاوتی و بی توجه ای •
در مقابل اشتباهات و خطاهای دانشجویاناز کوره در فتن •
بودنمتکلم وحده •
در کالم و رفتارنزاکتو ادبرعایت عدم •
علمیبخشش خساست در •

غیر حرفه ایارتباط و رفتارهای •
به حضور در کالس و تدریسنداشتن شور و شوق •

و بی انضباط بودننامرتب•
به همکاران و مسئولین دانشگاه یا دانشکدهبی احترامی •
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هدف کارگاه

ویاددهیهایفعالیتکهاستفنونیوهامهارتباآشنایی•
.کندمیبخشاثررادرسدرکالسمعلمیادگیری
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چيست؟مهارت کالس داری منظور از 

رفتارها و واکنش های یادگیرنده و تنظیمهدایت و اداره توانایی •
برای تحقق اهداف تدریستعامالت با آنان 

فوت کوزه گری مهارت کالس داری مانند خیلی از مهارت ها دارای•
.خاص خود است 

.نهفته استتجربه معلمی یادگیری این فوت در •
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اهداف درسیشرط الزم تحقق •

برنامه های آموزشیالزمه اجرای موثر •

یادگیریانگیزهعامل موثر در ایجاد •

سنگ بنای مهارت کالس داری 
موفقيت در تدریس است
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کالس داری شامل دو دسته مهارت های
مهارت است

تدریسارتباطیمهارت های 1.

کالسمدیریتمهارت های 2.
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مهارت های 
مدیریت 

کالس
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مهارت های مدیریت کالس

معلم قدرت و اقتدار رسمی تحکيم 1.

معلمحاکميت فردی به اقتدار رسمی انتقال حاکميت و 2.

کالسکنترل و اداره 3.
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قدرت و اقتدار رسمی اهداف تحکيم 

یناکهاستاستادبهنسبتدانشجویانذهندردیدگاهاینایجاد•
آموزشی،مقرارتبهپایبندقانونمند،جدی،قاطع،فردیاستاد

داردعالقهوتعصبکالسشوکارشبهومدبرمدیر،توانمند،
جادایدانشجویاندراولجلساتهماندربایددیدگاهوبرداشتاین•

شود
انشجودرفتارکنندهتعییندانشجو،بااولیهبرخوردهایواولجلسه•

استبعدیجلساتدر

ذهندررادیدگاهوبرداشتایناستادچگونه:سوال•
کند؟ایجاددانشجویان
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قدرت و اقتدار رسمی روش های تحکيم 

حضور در کالس قبل از آمدن دانشجویان •

«اما»با اعتماد بنفس معرفی خود و خودافشاگری •

رسمی، جدی، با دیسیپلین، باوقار ارتباط •

حضور و غیاب کاوشی در جلسه اول •

(مهم)قوانین کالس و انتظارات تانبیان واضح  و دقیق •

متانت و قاطعیتاجرای مصرانه قوانین و مقرارت کالس با •

غیر کالمینشان دادن حاکمیت واقتدار خود با روشهای •
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کالس ادارهاستمرار پيامدهای منفی
بصورت رسمی و تحکمی

کالس خشک و بی روح، ارتباط یک طرفه•
احساس ناراحتی و نارضایتی دانشجویان•

چه باید کرد؟•
بکارگيری مهارت انتقال حاکميت رسمی به حاکميت فردی•
منظور از حاکميت فردی چيست؟1.
استاد بر کالسجذبه علمی، اخالقی و منش معنوی حاکم شدن •
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به اقتدار رسمی هدف انتقال حاکميت و 
حاکميت فردی

وذ بر نفو بدون اجبار حضور در کالس دانشجویان به برانگیختنهدف •
یادگیرندهقلب و ذهن

دن دانشجو به درس و یادگیری از طریق جذب شعالقه و گرایش ایجاد •
به معلم
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:دیحاکميت فربه حاکميت رسمی روشهای انتقال 
 صدا کردنآقا یا خانم دانشجویان و با القاب اسامییادگرفتن
 آنان جهت یادگیریتالشهای تحسین
 آزادی بیان ، افکار و عقاید، امنیت واحساسایجاد
 به جا شوخی های استفاده از طنز و
 همدالنه وصمیمانهدوستانه، یارتباطبرقراری
 نسبت به شیطنت های دانشجوییتساهل، تسامح و اغماض
 دانشجویاناحوالتفقد و پیگیری از
 در اجرای طرح درسانعطاف پذیری

 بودنمربی دلسوزی بیش از مدرس بودن
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کالساداره و کنترل مهارت 

کالستدریس در هست و گاهی خیلی سخت اداره و کنترل کالس •
.صرف انرژی زیادی همراه استهای شلوغ با 

سکالیککردنساکتوآرامکالس،کنترلوادارههدفآیااما•
؟شودمیدنبالدیگریهدفیااست؟شلوغ
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کنيد؟میعملچگونهتانکالسادرهوکنترلبرایشما•

میدبرخورچگونهاوباباشدکالسدرناسازگاریدانشجویاگر•

کنيد؟
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روزی مجنون از سجاده شخصی عبور کرد،

:مرد نماز را شکست و با تندی گفت

؟ “یدرحال راز و نیاز باخدا بودم تو چگونه این رشته برید“

:مجنون لبخندی زد وگفت

عاشق بنده ای هستم و تورا ندیدم،“

؟“تو چگونه عاشق خدایی و مرا دیدی



اصول اداره و کنترل کالس
ناسازگاریاساس و ریشه ی شناسایی و رفع •
افراط و تفریطو دوری از قانونی موقع از قدرت به جا و به استفاده •
در اجرای قوانین و نظم پیشگام بودن •
شروع درس در دانشجویان جلب توجه و برانگیختن حواس •
دقیقه40الی 30هر استراحت و رفع خستگی دادن•
در هنگام شلوغی کالساجتناب از درس دادن •
برابر شلوغی کالسدر آرامش و وقار خونسردی و حفظ •

بین دانشجویانمحبوبیت و احترامکسب •

22



:لوغبرای ساکت کردن کالس شترفندهایی
دانشجویان قبل از شروع درسسازماندهی نشستن •
دانشجویانی که بایگدیگر نجوا می کنندجابجایی•
د، بایستی: به جای داد زدن و فرمان سکوت دادن بهتر است با آرامش•

(صبر کنید تا کالس ساکت شود.)نگاه کنید، سکوت کنید
با سوال و جواب کردن جلب توجه و حواس •
مثال های دلنشینبیان داستانهای مرتبط وباجذاب کردن درس •
کالسنقاط کور پوشش•
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:لوغبرای ساکت کردن کالس شترفندهایی
دانشجویان قبل از شروع درسسازماندهی نشستن •
دانشجویانی که بایگدیگر نجوا می کنندجابجایی•
ید به جای داد زدن و فرمان سکوت دادن بهتر است با آرامش، صبر کن•

.کوت کنیدبایستند، نگاه کنند، س: بدین ترتیب. تا کالس ساکت شود
با سوال و جواب کردنجلب توجه و حواس •
. استفاده کنید« شما سوال دارید؟»از ترفند•
مثال های دلنشینبیان داستانهای مرتبط وباجذاب کردن درس •
در بین دانشجویانحرکت و قدم زدن کالس و نقاط کور پوشش•
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روشهای مقابله با دانشجوی ناسازگار

نپرسید چرا ؟ •
مثبتتقویت به همراه اصل خاموشی استفاده از •
قوانین کالس گوشزد کردن •
رادانشجو را مورد انتقاد قرار دهید نه رفتارهمواره •
بیرون کالس  صحبت و مذاکره •
او شنیدن مسایل و مشکالت وقت گذاشتن برای •
از انجام تخلفزمان اطمینان مجازات تا عدم •
با خطا و متناسب عادالنههای مجازات •

25مشاورهکز دانشجو به مرمعرفی •



ردر مقابله با دانشجوی ناسازگانبایدها

تخلف از قوانین کالسجرم دانستن •

ناسازگاردانشجوی به احترامی بی •

تهدید آمیزگفتار و حرکات •

دانشجوی خاطی از کالسکردنبیرون •

کردنو یکی به دو پراندن ،کل کل کردن تیکه •

خودعذرخواهی از به دانشجوی متخلف اجبار•
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مهارت های ارتباطی تدریس
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مهارت های ارتباطی تدریس

مهارت کالمی و یا فن بيان•

پرسش کردن •

گوش دادن•
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چيست؟منظور از فن بيان 

یستبودن نخوش صدا و حاضرجوابی نیست و لزوماً پر حرفی فن بیان •

توانایی بیانی رسا، واضح و تاثیرگذار فن بیان عبارتست از •

به واژه ها روح دادن فن بیان عبارتست از •
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مهارت کالمی و یا فن بيان
تاسجذب مخاطبين یکی از مهمترین فاکتورها در 

!  م خوبلزوماً نه معلالبته اگر کسی از فن بیان خوبی برخوردار است، •

باشداستاد فوق العاده این را دارد که یک پیش زمینهبلکه 
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پيش شرط های فن بيان

در ذهنلغاتخزانه •

و شهامتاعتماد به نفس •

آرامش و تمرکز•

صحبت کردنواضح و رسا •
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فن بيانکليد جادویی 
کالم پرانرژی و با هيجان•
؟صحبت کنيمانرژی چکار کنيم که در کالس با •

ننشینید صندلیتا حد ممکن روی –
رو خوانی اجتناب از –
کلمات و مطالب دارای بار منفی اجتناب از بیان –
تن و لحن صداتغییر–
، شوق و با حرارتکالم پرشور–
چشمی برقراری تماس –

زبان بدناستفاده از –
مناسبمکث های استفاده از –
33گفتار و حرکات بدن هماهنگی–



:تمرینات تقویت کننده کالم پر انرژی

تمرینات تنفسی انجام–

صحیح کلماتتلفظ و ادای تمرین –

صدا و کالم خودضبط کردن و گوش دادن به –

سخنران ها حرفه ای گوش دادن به –

و تمرین کافیآمادگی–
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مهارت پرسش کردن 

.سوال پرسیدن یکی از ابزارهای الینفک معلمی است•

کاربردهای سوال کردن در کالس؟•

36



در کالسسوال کردنپرسش و اصول 
ازکالسقبل•
اهداف یادگیریدر راستای •
یادگیرندگانعلمیتناسب با زمینه های •
یادگیریباالیسطوح •
صداتنتوجه به •
کافی برای پاسخگوییزمان•
همزمانچند سوال بطور •

دانشجویانهمهواداشتن•
پاسخ اشتباهتمسخراجتناب از •
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پاسخی که دانشجویان به سئواالت می دهند
:حالت داردسه

صحیح•

ناقص•

استنادرستو یا پاسخ ارائه شده نمی داند •

و صناق، صحيحمعلم وقتی پاسخ دانشجو؛ واکنش•

باید باشد؟چگونه،استغلط یا 
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اصول واکنش به پاسخ های دانشجویان
درصورت پاسخ صحيح:
پاسخ صحیحتحسین•
پاسخ صحیح برای کالستکرار•
درصورت پاسخ ناقص:
نید ، سپس کمک کجواب یادگیرندهصحیحه های بجناشاره به ابتدا •

کمک به او سرنخ بدهید،را خود پی ببرد سپسغلط پاسخجنبه های 
کنید پاسخ خود را کامل کند

 نمی دانست اگر پاسخ غير مرتبط بود و یا:
اسخ تا با پهدایت شود و ساده تر و آسانتر به چند سوال تجزیه سوال •

لزوم دست پیدا کند، در صورتجواب سئوال اصلی به این سواالت به 
39دانشجویانکمک از سایر 



اصول واکنش به سواالت دانشجویان
جلوه دادن سوال دانشجویاناجتناب از بی ارزش –
به بعد از کالسسواالت غیر مرتبط پاسخ به –
و مذاکره دو نفرهپاسخ فردی اجتناب از –

سئواالت به جا، دقیق و علمی تشویق •
سوال برای کالستکرار•
مستقیم و بالفاصله  اجتناب از پاسخ دادن •
قبل از پاسخسایر شاگردان و یا جواب خودشجویا شدن، •
کنیددریافتپاسخدهید،پاسخکهآنازبیشتر•
باشیددانشجوپاسخکنندهتکمیل•
دادنپاسخازبعدبازخوردگرفتن•

اعتراف کنيداگر پاسخ را نمی دانيد، صادقانه •
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:مهارت گوش دادن 

معلمیمغفول مهارت•

تدریس فعالاز لوازم •

نیازمند صرف انرژی گوش کردن فعال •

زنگ تفریح و برای برخی از اساتید زمان اظهار نظر دانشجویان •

خودشان استاستراحت

.تبه گوینده اسانتقال این پیام در مهارت گوش دادن مهمترین اصل •
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به حرفپيام گوش دادن چگونه به دانشجو 
دهيم؟انتقالهایش را 

شنیدندربدنزبانازاستفاده

صحبتپایانبهدادناسخپوکردنسوالکردن؛موکول

اونظراتشنیدنبهخودعالقهاظهار

اوطرفبهنگاهاستمرار

اوگفتهازخوددرککردنبازگومتقابلپاسخازقبل
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دادنگوش یادگيری های روش

نکردصحبتبجایدادنگوشبهبیشترزماناختصاصتمرین.

 در حین گوش دادنتخیل یا عدم اشتغال ذهنی نپرداختن به

،گوش ندهیدهیجان زده، حواس پرت و بی حوصله خسته

را اگر درتمرکز کردن مشکل دارید، سعی کنید حرف هاای گویناده

. کنیدذهنتان تکرار در 
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با تشکر از توجه شما 


