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 چکیده

یکی از عواملی که امروزه معلمان، مدیران و سیاست گذاران آموزش و پرورش به عنوان موضوعی مهم و اساسی 

ترین موضوع در بهبود کیفیت آموزش  عنوان پیچیدهدان توجه دارند، عامل مدیریت کالس است که از دیر باز به ب

شناخته شده است. وجود مدیریت کارآمد معلمان و ایجاد شرایط الزم برای تسهیل در امر یادگیری در کالس 

زی است. هدف از نگارش این مقاله مروی ا ی جامعه درس که مطابق نیازها و ویژگیهای فراگیران باشد الزمه

سداری از منظر قرآن است. نفوذ شگفت انگیز آیات قرآن در دل و جان انسانها، تحولی بررسی مدیریت کالس و کال

عظیم در ابعاد گوناگون زندگی بشر ایجاد کرده و همیشه الهام بخش تفکرات سازنده و ارزشهای واال بوده است. از 

زندگی و رسیدن به سعادت راهنمای انسانهاست و جامعیت کامل در تمام ابعاد مورد نیاز  آن جهت که قرآن کتاب

بشر را دارد، سعی بر آن بوده است که در این پژوهش دیدگاهها و نظرات قرآن را در مورد مدیریت کالس جمع 

س درس برداریم. روش آوری کنیم تا بتوانیم با رهنمودهای کتاب الهی، گامی در پیشرفت هرچه بهتر مدیریت کال

ای میباشد. نتایج این  لی است و ابزار گردآوری این پژوهش کتابخانهتحقیق در این مقاله از نوع توصیفی تحلی

تحقیق نشان  داد که قرآن کریم راهنمای بزرگی برای مدیریت هرچه بهتر کالس درس میباشد و با توجه به آیات 

 ناصر و راهکارهایی برای مدیریت کالس را میتوان برداشت نمود.شریف این کتاب؛ اصول و فنون، عوامل و ع

 واژگان کلیدی:  مدیریت کالس، کالسداری، قرآن

 

 
 (.یسنده مسئول.)نواصفهان یقرآن علوم دانشکده از مجید قرآن معلم تربیت رشته کارشناسی مقطع التحصیلفارغ - 1
 .اصفهان باهنر شهید فرهنگیان دانشگاه اسالمی معارف و الهیات رشته کارشناسی مقطع دانشجوی - 2
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 مقدمه

اداره صحیح کالس درس از عهده دارند.  ی عمده آموزش و و مدیریت کالسهای درس را به معلمان دو وظیفه

تارهای مخرب و مزاحم را اصالح نماید و با ایجاد مسائل مهم آموزشی است؛ زیرا از این طریق معلم میتواند رف

رام و بدون تنش و درگیری شرکت دانش آموزان را در فعالیتهای یادگیری افزایش دهند. اداره کالس محیطی آ

 (1397درس به نحوی موثر فعالیتهای یادگیری را در دانش آموزان به حداکثر میرساند. )صالحی مبارکه، 

ای، ضرورتی غیر قابل  ای حرفهریتی، در برنامه ریزی برای آموزشهه مهارتهای کارآمد مدیامروزه تجهیز معلمان ب

انکار است. معلم میتواند با شناخت و اجرای مدیریت صحیح، تاثیر و کارایی تدریس را افزایش و مشکالت رفتاری 

ی بر باورهایشان است. به دانش آموزان را کاهش دهد . فرینگ توضیح میدهد که فعالیتهای کالسی معلمان مبتن

تهای کالسی و شیوه ها و روشهایی که در حل مسائل کالس برمیگزیند ریشه عبارت دیگر واکنش معلم به موقعی

 (1387در باورهای وی دارد. )عالی و امین یزدی، 

ده است که هر سوره نحل(، خداوند قرآن را کتابی معرفی کر 89با توجه به مفهوم آیه و نزلنا تبیانا لکل شی؛ )آیه

رد و این موضوع قابل تامل است که با توجه به اینکه معلمان ما آنچه مورد نیاز هدایت آدمی ست را در خود دا

اند، از این کتاب ارجمند برای اداره کالس و راهکارهای مدیریتی ،  قرآن را به عنوان کتاب هدایت الهی پذیرفته

 راهنمایی بگیرند .

ن مورد بررسی قرار س و آداب کالسداری را از منظر قرآبوده است که مدیریت کال در این پژوهش سعی بر آن

 دهیم. 

 تبیین ماهوی مدیریت کالس و کالسداری

اهداف آموزشی و تربیتی آماده شده است، تا  به منظور تحقق کهتعریف مدیریت کالس: کالس درس محلی است 

 ی مورد نظر و فراهم نمودنتوا، از طریق تدریس و یادگیری محبا تنظیم برنامه و مهارت های مورد استفاده معلمان

س شامل اجرای طرح های آموزشی توسط معلم المدیریت ک ممفهو .گیردم امر انجا نتجربیات یادگیری مفید، ای

س هم کالمدیریت  ممی باشد. یعنی مفهو کترل کالسبرای یادگیری بهتر دانش آموزان و استفاده از اصول نظم و 

 (1397اخالقی. )الماسی حسینی،امل می باشد و هم بعد موزشی را شبعد آ

منظور از مدیریت کالس درس، طیف وسیعی از تکنیکهاو روشهایی ست که برای تسهیل در امر آموزش، باال بردن 

 امان و خللمدت زمان یادگیری، ایجاد و تداوم فضایی دلپذیر و خوشایند در کالس، ممانعت از رفتارهای نا به س

 (1400اکمیت نظم و انضباط بر کالس به کار برده میشود.)منصوری،آفرین و ح
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مدیریت کالس درس عبارت از رهبری کردن امور کالس درس از طریق تنظیم برنامه درسی ـ سازماندهی مراحل 

قوه است. بینی مسائل بالکار و منابع ـ سازماندهی محیط به منظور باال بردن کار نظارت بر پیشرفت دانش و پیش 

ت کالس عبارت است از: هنر به کار بردن دانش تخصصی و بهره گیری از مهارتهای کالسداری در هدایت مدیری

دانش آموزان به سوی اهداف مطلوب مورد نیاز دانش آموزان و جامعه. مدیریت کالس هم بعد آموزشی را شامل 

 (1398میشود هم بعد اخالقی . )بهارلو و بهروز،

( مفهوم انضباط 1997تر از انضباط تعریف شده است؛ چنانکه لویز ) یت کالس وسیعمعاصر، مدیر در متون علمی

را زیر مجموعه مدیریت به شمار میآوردو مدیریت کالس را به مثابه ترکیبی از آموزش، سازماندهی مواد و فعالیتهای 

 (1387ن یزدی،د.)عالی و امیدرسی و تالش برای کاهش بدرفتاری دانش آموزان توصیف میکن

نظران تربیتی به مجوعه مهارتهایی که معلمان برای رسیدن به محیط آموزشی جذاب ،سازنده و اثربخش  صاحب

 (1396به آنها نیازمندند، مدیریت کالس درس میگویند. )قاضیان و ستوان و دهدار و شیر مرد، 

مالت اجتماعی، رفتار که شامل تعا الیتهای کالسمدیریت کالس، یعنی کلیه تالشهای معلم برای سرپرستی فع

ی اساسی برای مدیریت کالس فرض شده است که یکی  آموزان و یادگیری است. در این تعریف چند جنبه دانش

از آنها انضباط یا مدیریت رفتار است؛ بنابراین مدیریت کالس شامل انضباط میشود؛ درحالی که محدود به آن 

 (1387 نیست.)عالی و امین یزدی،

کالسداری: مدیریت کالس همچنین مستلزم آن است که با ایجاد محیط یادگیری مناسب به دانش آموزان یف تعر

یاد دهیم چگونه رفتار خود را در کالس اداره کنند. با این حرفها کالسداری مفهومی وسعی یافته و به غیر از نظم 

چه روشی آموزش میدهد و اهداف  که معلم بانظر از اینو انضباط  هدفهای آموزشی معلم را در بر میگیرد. صرف 

او از آموزش چه هستند، الزم است کالس درس را به صورت موقعیتی مناسب برای یادگیری در نظر آورد.به 

)صالحی  اقداماتی که معلم بدین منظور انجام میدهد اداره کالس درس )مدیریت کالس درس( میگویند.

 (1397مبارکه،

 سداری کالس و کال اهمیت مدیریت

مدیریت کالس درس را مدرس برای ایجاد نظم و انگیزه، درگیر کردن فراگیران و جلب مشارکت آنها در فرایند 

 (1394)رضایی و حقانی، .یادگیری انجام میدهد

درس از سوی معلم برای ایجاد نظم و انضباط، مطلوب کردن تدریس و ایجاد یادگیری در دانش  کالس مدیریت

نگیرد، فرایند تدریس و یادگیری با  مس به خوبی انجاالگیرد. چنانچه مدیریت کانجام می س درسالن کآموزا

برای تسهیل در امر یادگیری در  الزموجود مدیریت کارآمد معلمان و ایجاد شرایط . مشکل مواجه خواهد شد
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الماسی حسینی، . )وب استی یادگیری مطل الزمه، فراگیران باشددرس که مطابق نیازها و ویژگی های  کالس

1397) 

آموزان در داخل  در کالسهایی که در آن روابط انسانی درست وجود دارد، محیط مطلوبی ایجاد میکند که دانش

آن شکوفا میشوند و معلم که بیش از هر شخص دیگری در ایجاد روابط انسانی نیکو موثر است، باید به گونه ای 

آموزان تفاهم پیدا کند. معلم باید بتواند ارتباطی سالم و  دانش ویش ، باباشد که در سایه تعادل احساساتی خ

 دوطرفه برقرار نماید، تا سبب تبادل افکار و احساسات شده و در قبال آن به تنقال مفاهیم و دانش مورد نیاز دانش

اثربخش و  مدیریتجز با آموزان بپردازد و آنها را در فرایند یادگیری راهنمایی نماید و این برقراری ارتباط موثر 

 ( 1400توانای معلم ممکن نخواهد شد. )منصوری، 

معلم میتواند با شناخت و اجرای مدیریت صحیح، تاثیر و کارایی تدریس را افزایش و مشکالت رفتاری دانشآموزان 

 (1396قاضیان و ستوان و دهدار و شیر مرد،  را کاهش دهد.)

از این طریق معلم میتواند رفتارهای مخرب و مزاحم  ست؛ زیراآموزشی ااداره صحیح کالس درس از مسائل مهم 

آموزان را در فعالیتهای یادگیری  را اصالح نماید و با ایجاد محیطی آرام و بدون تنش و درگیری شرکت دانش

آموزان به حداکثر  ی کالس درس به نحوی موثر فعالیتهای یادگیری را در دانش افزایش دهد. اداره

 (1397که، مبار صالحیمیرساند.)

آموزان در فعالیتهای برنامه درسی را افزایش میدهد و از هدر رفتن  مدیریت جامع کالس، میزان اشتغال دانش

زمان برای رفع مشکالت رفتاری جلوگیری میکند. مدیریت کالس متغیری کلیدی در ایجاد جو مطلوب برای 

 هیز معلمان به مهارتهای کارآمد مدیریتی، در برنامهتج، آید. امروزه آموزان به شمار می آموزش و یادگیری دانش

 (1387.)عالی و امین یزدی، ای، ضرورتی غیرقابل انکار است ریزی آموزشهای حرفه

 مدیریت کالس و قرآن

هر روز که از عمر جهان میگذرد، بشر هرچه بیشتر به نیاز خویش به ارتباط با خداوند، وحی نبوت و کتاب آسمانی 

این میان، قرآن، کتاب آسمانی مسلمانان، و واپسین راهنمای بشر، کارآمدترین کتابها برای سعادت  ردپی میبرد. 

و بهروزی است، که در تمام شئون زندگی انسان سخنها دارد. کتابی که هرچه دنیای علم پیشرفت میکند، شکوفاتر 

که باید آموخت سخنها دارد.)قرائتی،  یمشده است. قرآن برای تعلیم وتربیت، برخورد استاد با شاگرد و نوع علو

 اگر انسان به معلم و مربی نیاز دارد، قرآن بهترین هدایت کننده است. (1395

معلمی در قرآن به عنوان جلوهای از قدرت الیزال الهی نخست ویژه ذات مقدس خداوند تبارک و تعالی است. در 

ر خداوند اشاره شده است: الرحمن علم القرآن خلق نهنخستین آیات قرآن که بر قلب پیامبر نازل شد، به این 
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االنسان علمه البیان؛ بخوان به نام پروردگارت که جهانیان را آفرید همان که آموخت با قلم، آموخت به انسان آنچه 

ر ترین و بهترین شاهکا را که نمیدانست. خداوند خود را معلم میخواند و معلم بودن خود را بعد از آفرینش، پیچیده

 خلقت یعنی انسان آورده است. 

هایی که راه را برای سعادت بشر هموار  البته که قرآنی که خود را تبیانا لکل شیء معرفی میکند در تمام زمینه

میکند، نظرهایی دارد، قرآن خود کتابی است همانند یک کالس که معلم آن ابتدا خدا و سپس رسول اکرم)ص( 

آموزند؛ حتی  ها را برای برگزاری این کالس درس عظیم به ما می مه ریزیاهستند و چگونگی برخوردها و برن

میتوان گفت قرآن در عین اینکه یک کالس درس بزرگ است خودش نیز یک معلم است و آیه به آیه آن به ما در 

ا ط بروشها و نکات کالسداری کمک میکند. در این پژوهش سعی بر آن بوده است که نکاتی هرچند اندک در ارتبا

 کالسداری و مدیریت کالس از منظر قرآن مورد بررسی قرار گیرد.

 های پژوهش یافته

های مربوط به  با توجه به هدف اصلی پژوهش که » مدیریت کالس و آداب کالسداری از منظر قرآن است«، یافته

رد بحث قرار س  موپژوهش، در سه بخش اصول و فنون، عوامل و عناصر و راهکارهای موثر در بهبود مدیریت کال

 میگیرد.

 اصول و فنون مدیریت کالس .1

در نتایج بدست آمده از تحقیق حبیب اهلل رضایی و فریبا حقانی، فنون مدیریت کالسی در چهار دسته مدیریت 

ها قرار میگیرد. که  در ادامه به بررسی  محتوا و ارائه؛ مدیریت قوانین؛ مدیریت عدالت و انگیزش و مدیریت رابطه

 پردازیم. منظر قرآن میم از هرکدا

 مدیریت محتوا و ارائه در کالسداری 1-1

یکی از فنون موثر مدیریت کالس، مدیریت محتوا ست. مدیریت محتوا، به آنچه آموززش داده میشود اختصاص 

 مهمترین اصول ارائه آموزشی شامل موارد زیر است:دارد. 

ی که با اهداف یادگیری آشنایی دارد، میتواند از محتوا وزآم (: دانش1394)رضایی و حقانی،  وضوح اهداف در آموزش

ی بهتری ببرد و همچنین این امر آنها را برای یادگیری بهتر آماده میکند. قرآن نیز برای نزول خود اهدافی  استفاده

سان نارا ذکر کرده که بخشی ناظر بر بعد بینش و فکر انسان، بخشی دیگر به گرایشهای انسان و بخشی هم رفتار 

را مد نظر قرار داده است. برای مثال قرآن کریم یکی از اهداف خود را شفا بخشی اعالم کرده و میفرماید: یا ایها 
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الناس قد جاءتکم شفاء لما فی الصدور؛ ای مردم از سوی خدا برایتان بهبود بخش بیماریهای روحی آمد.)رجبی، 

1387 .) 

برای بیان نکات درس ابتدا نکات ساده را بیان میکند و هنگامی که  مل: معسازماندهی مطالب از ساده به پیچیده 

در قرآن برای بیان تر میکند. ) دانشآموز را آماده برای دریافت نکات پیچیده یافت شروع به آموزش نکات سخت

ری( یکسری از احکام، خداوند مرحله به مرحله اقدام به تشریح نموده است؛ برای مثال حکم حرمت خمر)شرابخوا

بقره که اعالم  219بخاطر حکمت و مصلحتی که شارع دیده بصورت تدریجی بیان شده، اولین آیه مربوطه آیه 

مائده بیان میدارد  90نساء و باالخره تحریم قطعی را با آیه  43تنفر از خمر بوده و سپس تحریم جزئی را با آیه 

شده است.»سیر تدریجی بیان احکام در قرآن از  ی قبل زمینه ساز پذیرش حکم تحریم قطعی دانسته که دو آیه

یکـی از شـیوه های موفـق در آمـوزش و تربیـت بهره گیـری از اصـل تدریج اسـت. براسـاس  افسانه جمشیدی«  

خـود بایـد مطالب را بـه تدریج بگوید و مخاطـب را گام بـه گام و قـدم بـه قـدم بـه  السایـن اصل، اسـتاد در ک

» و قرآنی که آن را بخش 106. اسـراء/الت کنـد: و قرآنا فرقناه لتقرأه علی الناس علی مکث و نزلناه تنزیـجلـو هدای

)قرائتی،  ».بخش کردیم تـا آن را با تأنّی و درنگ بـر مـردم بخوانـی و آن را آن گونه که باید به تدریج نازل کردیم

1399) 

در پایان هر برنامه آموزشی معلمان عالقه مند هستند بازده  :سشهاحیح به پرپاسخهای صفرایند ارزشیابی و ارائه  تأکید بر

آموزان را مورد بررسی و بازبینی قرار دهند تا معلوم کنند چه اندازه به  فعالیتها و تغییرات حاصل در رفتار دانش

جرا کنند. هدف ا یدن بههای دیگر آموزش را نیز برای رس اند و در صورت نیاز راه هدفهای مورد نظر رسیده

همانگونه که در قرآن نیز خداوند پس از ابراز ایمان بندگان آنان را مورد آزمایش قرار میدهد تا مومنان واقعی از 

اند جدا شوند؛ احسب الناس ان یترکو ان یقولو آمنا و هم الیفتنون؛ آیا مردم چنین  آنان که زبانی ایمان آورده

مان آورده ایم رهاشان کنند و هیچ امتحانشان نکنند؟ . در واقع آزمونهای ما ایفتند پنداشتند که به صرف اینکه گ

الهی سنتهای دائمی خداوند است که برای شکوفا کردن استعدادهای نهفته و در نتیجه پرورش بندگان انجام 

ده ده شآموزان را که در ارتباط با درس آموزش دا میگیرد. همچنین معلمان موظف هستند پرسشهای دانش

کریم با این بیان رو به رو هستیم که خداوند درپاسخگویی  نیباشند پاسخ دهند. در موارد گوناگونی از آیات قرآم

به سواالت بندگان خود، توضیحاتی را برپیامبر خود وحی میکند و از او میخواهد که توضیحات را برای بندگان 

یدن آیات مرتبط با قیامت از پیامبر در ارتباط با ز شنپس اسوره طه که بندگان  105بازگو کند؛ برای مثال آیه 

ها در قیامت که اینچنین در دنیا مستحکم هستند، سوال میکنند که خداوند به پیامبر میگوید بگو  سرنوشت کوه

ها را چنان از بنیاد برکند که خاک شده و خاکش بر باد دهد: و یسالونک عن الجبال فقل ینسفها  خدای من کوه

  ا.سفربی ن
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: در قرآن خداوند میفرماید ای پیامبر ابتدا بندگانم را پاکیزه کن و بعد از آنکه آماده ساختن فراگیران برای یادگیری

زمینه دریافت دین را یافتند آنگاه به آنان کتاب و حکمت را عرضه دار؛ نکته قرآنی تقدم تزکیه بر تعلیم، مبتنی بر 

که انسان از اخالق  و تهذیب بدور و روحش فاقد لطافت  و آمادگی الزم ی یطاصلی عقالنی است؛ زیرا اوال در شرا

ترین حقایق و معارف مورد قبول عقل نیز مقاومت میکند،  برای دریافت حقایق باشد، در اکثر موارد در برابر ساده

قرار گرفتن در  پس برای تعالیم کتاب و حکمت نیاز به طهارت اولیه است. ثانیا به فرض پذیرفتن علوم حقیقی و

مدار تعلیم، به دلیل فقدان روح تزکیه، دچار غرور و خود برتر بینی نسبت به اطرافیانش میشود و حتی در اکثر 

اوقات با تکیه به علم خود، علم و قدرت خدا را منکر میشود؛ در این شرایط، علمی که باید وی را به سوی کمال و 

کشاند. همچنین  نهایت ذلت، گمراهی، غایت حیوانیت و رذالت می هبتجلی جهات انسانی اش رهنمود کند، اورا 

کند و دانشی که موجبات  جا نمی اگر فردی تزکیه و خودسازی قبل از معلومات را داشته باشد از علم استفاده بی

وسلی« به تکند. »تقدم تزکیه بر تعلیم از زهرا بهروز و طی آورد، پایه گذاری می آرامش و آسایش انسان را فراهم می

دارد ، معلمان نیز برای  بنابراین همانطور که خداوند برای آموزش علوم مورد نیاز بشر، تزکیه نفس را مقدم می

برای مثال اگر معلم بتواند انگیزه الزم و  آماده سازی فراگیران جهت آموزش، اقداماتی را باید مد نظر قرار دهند.

مند میشوند و در فرایند یادگیری و آموزش،  درس بیشتر عالقه آنها بهآموزان به وجود آورد،  مناسب را در دانش

 (1394عملکرد بهتری خواهند داشت.)یوسف زاده، عبادی، قاسمی، پیران ینگجه و فرید، 

معلم باید مطالب درس را به  (1395مراعات نظم در آموزش مهم است)قرائتی،  :ایجاد محیطی منظم برای آموزش

همانگونه که یکی از ویژگیهای قرآن، وجود تناسب معنوی میان آیات هر سوره موزش دهد صورت مرتب و منظم آ

ای گوناگون بوده اقتضا میکند میان هر دسته آیاتی که نازل ه است. پراکندگی در نزول ایات که به جهت مناسبت

ین پراکندگی باشد  و ا گشته با دسته دیگر که به مناسبت دیگری نازل گشته است، رابطه و تناسبی وجود نداشته

ی مجموع آیات هر سوره به خوبی هویدا باشد در صورتی که با دقتی که دانشمندان در  در نزول بایستی در چهره

هایی را دنبال  اند که هر سوره هدف یا هدف اند به این نتیجه رسیده محتوای سرتاسر هر سوره انجام داده

موزش مطالب نظم در نظر گرفته شده و انسجام رآن نیز برای آ( بنابراین در ق334، ص1394میکند.)معرفت، 

درونی در عین نزول تدریجی رعایت شده است، پس معلم در آموزش مطالب هر کالس باید یک نظم کلی را در 

 برنامه خود قرار دهد. 

ز پاسخگویی افراگیران پس  دادن پاداش بهدر ارتباط با  :دادن پاداش به فراگیران پس از پاسخگویی صحیح آنها به پرسشها 

آموزان بی تفاوت نباشد. در واقع تشویق عاملی  ، معلم باید در مقابل پاسخ صحیح دانشصحیح آنها به پرسشها

آموز بعد از  توان گرایش به کارهای پسندیده را در انسان تقویت کرد. اگر دانش سازنده است که به کمک آن می

رد تشویق قرار گیرد، شیرینی تشویق در خاطره او باقی صحیح به سواالت موانجام کاری شایسته مانند پاسخگویی 

کند. در آیاتی از قرآن کریم به مردم وعده داده شده است که  تر می ماند و انگیزه او را در تکرار آن عمل قوی می
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وی است تشویق های مادی که تامین کننده زندگی دنی درصورت انجام دادن رفتار مطلوب و مورد نظر، با پاداش

ولو ان اهل القری آمنو واتقو لفتحنا علیهم برکات من السماء واالرض...؛ اگر مردمی که در شهرها و آبادیها  میگردند.

اعراف.  96گشاییم.آیه  زندگی میکنند ایمان بیاورند و تقوا پیشه کنند، برکات آسمانها و زمین را بر آنها می

ن پاداشهای اخروی هم روحی و هم جسمی هستند (همانگونه که در قرآ1400)مسعودی راد، بهنام و مسعودی راد،

های کالمی را مد نظر قرار  معلم نیز باید هم پاداش جسمی مانند جایزه دادن و هم پاداش روحی مانند تشویق

 دهد. 

هماهنگ با وق و با ذ قفراگیران دوست دارند سخنان مواف:  استفاده از واقعیتهای شناخته شده و محسوس در یادگیری

هایی از وقایع طبیعی و مثالهای شیرین، جالب، عینی و ملموس  طبیعت انسانی باشد، از این رو بیان نمونهعواطف و 

هایی توجه فراگیران به مطالب  باعث میشود تا مطالب به صورت خشک و بیروح ارائه نشود، بلکه با ذکر چنین مثال

تر بوده که در نتیجه  متر و قابل فه نعقلی خشک، برای آنان دلنشیآموزشی بیشتر جلب شده، مباحث علمی و 

نشاط و شادابی کالس را  که از عوامل موثر در مدیریت بهتر کالس است در پی خواهد داشت. )سایت حوزه( در 

ز ترین جاها، آثاری از وجود پیامبران به چشم میخورد، گرچه نامی ا بسیاری از مناطق جهان و حتی دور افتاده

ت و قران تنها به پیامبران خاورمیانه پرداخته است و علت آن است که، هدف از بیان آنان در قرآن آورده نشده اس

قصه عبرت آموزی شنوندگان است تا از آنچه باور دارند و برای آنان روشن است درس بگیرند، لذا در باب خطابه، 

ستفاده شود که مقبول ان میباشد، باید از مقدماتی اکه روی سخن با عامه مردم است و غرض ارشاد و هدایت آن

، 1393آنان باشد و برایشان روشن باشد. سخن گفتن از رجالی که شناخته شده نیستند فاقد اثر است.)معرفت،

های شناخته شده و محسوس برای بیان قسمتی از آموزشهای خود در  بنابراین در قرآن نیز از واقعیت (298ص

 شده است.  قالب قصه استفاده 

تکرار، از ابعاد مختلف قابل بررسی است؛ از جمله تاثیر موضوع :  لب و استفاده از مثالهای گوناگونتمرین و تکرار مطا 

تکرار شده بر مخاطب به ویژه در تعلیم و تربیت. بر اساس مثل مشهور الدرس درس و التکرار الف که حاصل تجربه 

ست. در قرآن نیز تعدادی از آیات تکرار ن و تکرار، اصلی مهم و ضروری اقومی است، برای درک بهتر مطلب، تمری

های تکرار آیات قرآن که توسط قرآن پژوهان احصاء شده عبارتند از: تذکر و یادآوری،  شده که برخی از حکمت

دفع سازی، تاکید، تقریر، طوالنی شدن سخن و بیم فراموشی، مقبولیت کالم،  گیری و آگاه پندپذیری و عبرت

(. مثل یعنی تشبیه حقایق عقلی 1395لف موضوع و... )مشتاق مهر و حسینی زاده،توهم در عبارت، فهم ابعاد مخت

به امور حسی و قابل لمس. از یک سو، مسائل عقلی بسیاری وجود دارد که اکثر مردم قابلیت فهم و جذب آن را 

م به اند و ضرب المثل »عقل مرد عادت کردهکنند. و از سوی دیگر، مردم به محسوسات و عینیات  پیدا نمی

ها و امور قابل لمس، آسانتر و بهتر درک میشود. بدین خاطر است که  چشمشان است« بدین معناست که دیده

خداوند متعال برخی از مفاهیم عقلی را در قالب مثالها بیان فرموده است تا عموم مردم آنها را به تناسب ادراک 
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زش خود در کالس و مدیریت بهتر درسی میتواند ( معلم نیز برای آمو13، ص 1378یرازی،خود دریابند.)مکارم ش

 از این دو راهکار به خوبی استفاده نماید.

اسـت. ممکن اسـت شـاگرد  )اصل استمرار(های موفق، اسـتمرار در تعلیم و تربیت آموزش مستمر  از دیگر شـیوه

ا خـو بگیـرد و مطالـب در روح او لـی اگـر بخواهیـم شـاگرد بـا آن حرفهبا یکی دو بار بیان، مسئله را فراگیـرد، و

 (1399.)قرائتی، نهادینـه شـود، بایـد مسـائل مهم را تکـرار کنیم

در قرآن آیاتی وجود دارد که متعاقب حادثه  (1394:)رضایی و حقانی، شبیه ساختن آموزش با موقعیتهای زندگی واقعی 

موقعیتی از زندگی واقعی افراد آن دوره، موجب آمد یا همان  اند و به عبارت دیگر آن پیش آمدی نازل شده یا پیش

نزول آن آیات گشته است. برای مثال آمده است روزی در زمان پیامبر، سائلی از مردم درخواست کمک کرد و 

پیامبر خدا کمک  کسی به او چیزی نداد. پس سر به طرف آسمان برداشته، گفت: خدایا شاهد باش که در مسجد

نبخشید. علی بن ابی طالب)ع( که درحال رکوع بود با انگشت کوچک دست راست  خواستم و کسی چیزی به من

خویش که در آن انگشتری میکرد به سوی آن مرد اشاره کرد. مرد پیش آمد و انگشتری را از انگشت او گرفت و 

عرض یشش فارغ گردید سر به سوی آسمان برداشته این در پیش چشم پیامبر بود. پس چون پیامبر از نماز خو

کرد: خدایا برادرم موسی از تو درخواستی کرد و گفت پروردگارا سینه مرا بگستران و کار مرا آسان گردان و گره از 

زبانم بگشا تا سخنم را بفهمند و وزیری از کسانم برای من قرار ده. بار خدایا من نیز محمد پیامبر و برگزیده توام، 

کن و وزیری از کسانم برایم قرار ده. ابوذر گفت: پس به خدا قسم پیامبر ام را بگستران و کارم را آسان  خدایا سینه

سخن خود را به انجام نرسانیده بود که جبرئیل از نزد حق بر او فرود آمد و آیه والیت، انما ولیکم اهلل و رسوله 

( بنابراین خداوند 1374ات و هم راکعون را نازل کرد. )حکیم باشی، والذین امنو الذین یقیمون الصاله و یوتون الزک

های اولیای امر خود را که مردم باید از آنان پیروی کنند به همگان  اینچنین در راستای اتفاق آن روز ویژگی

 د.اموزش داد. معلم نیز باید با واقعی سازی آموزشهای خود به مدیریت محتوای هرچه بهتر کالس خود کمک کن

در قسمت مدیریت محتوا همچنین شامل انتخاب روش  معلمریتی یک مسئولیتهای مدی: انتخاب روش تدریس مناسب

ی فنون تدریس و نیز توانایی تطبیق هر یک از فنون با  داشتن اطالعات دربارهباشد.  نیز می تدریس مناسب

درس منتهی میشود و روش  سموقعیت و شرایط پیش آمده، تبحر و تخصصی است که به مدیریت موفق کال

های متنوعی برای تدریس  شیوه. عوامل مؤثر بر همراهی فراگیران و افزایش یادگیری آنان استتدریس یکی از 

وجود دارد که هر کدام برای شرایط و درس خاصی مناسب است. اگر مدرس هنگام تدریس فقط از یک یا چند 

س و مدرس بب خستگی فراگیران شود و آنان نسبت به درروش خاص برای آموزش استفاده کند، ممکن است س

بی توجهی نشان دهند در نتیجه نظم و انضباط کالس را دچار اخالل میکنند. لذا مدرس باید با توجه به هدفهای 

ترین شیوه  آموزشی، موضوع درس، خصوصیات فراگیران، امکانات موجود، تعداد فراگیر، زمان کالس و غیره مناسب
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حاکی از آن بود که روشهای تفکر، پرسش و لمزاری رحیمی، قائدی و شنتایج پژوهش . انتخاب کندتدریس را 

پاسخ، مباحثه، ایفای نقش، یادسپاری، گردش علمی و تفحص گروهی، نمایشی، آزمایشگاهی و همچنین استفاده 

کاررفته در قرآن کریم  های به گویی، تذکر و موعظه و تبشیر و انذار ازجمله روشها و تکنیک از مثل و تشبیه، قصه

گویی بیشتر از سایر  آنها، روشهای پرسش و پاسخ، مباحثه، استفاده از مثل و تشبیه و داستان است؛ که از بـین

. به دلیل مجال اندک این پژوهش تنها به آوردن یک مثال از انواع روشهای تدریس روشها مورد تأکید بوده است

طور  وزشی است که بهیکی از روشهای آمدر قرآن کریم؛  روش ایفای نقش شود. برای مثال قرآن بسنده می

نظر قرار  شود. در این روش فرد خود را در موقعیت مورد گسترده برای آموزش مهارتهای ارتباطی استفاده می

ین د در ات موجوالترتیب او چگونگی برخورد با موقعیتها و مشک این است رفتار میکند. به الزم میدهد و آنگونه که

نیز یوسف برای نگهداشتن برادرش بنیامین در نزد خود،  28ر آیه د »یوسف«در سوره  .آموزد شرایط خاص را می

فَلَمَّا  :ی خدا به بنیامین نقش یک دزد را داده است طوریکه به اراده از روش ایفای نقش استفاده کرده است؛ به

که مأمور  پس هنگامی ﴾80﴿هَا الْعِیرُ إِنَّکُمْ لَسَارِقُونَ فِی رَحْلِ أَخِیهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذَّنٌ أَیَّتُ جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السَّقَایَةَ

یوسف بارهای آنها را بست، ظرف آبخوری پادشاه را داخل بار برادرش گذاشت؛ سپس کسی صدا زد: ای اهل قافله! 

کردند  رو به ایشان مأمورانآنها برادران یوسف  ﴾81﴿ونَ لَیْهِمْ مَاذَا تَفْقِدُقَالُوا وَأَقْبَلُوا عَ 80شما دزد هستید.یوسف/ 

 ﴾ 82﴿قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِکِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِیرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِیمٌ  81یوسف/  و گفتند: چه چیز گم کردهاید؟

هستم.  اداشیکبار شتر غله به او داده میشود و من ضامن این پ گفتند: پیمانهی پادشاه را و هر کس آن را بیاورد،

گفتند: به خدا سوگند شما میدانید  ﴾83﴿قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِی الْأَرْضِ وَمَا کُنَّا سَارِقِینَ  82یوسف/

تُمْ کَاذِبِینَ قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ إِنْ کُنْ 83یوسف/  ایم! هنبوددزد  ایم که در این سرزمین فساد کنیم؛ و ما هرگز ما نیامده

قَالُوا جَزَاؤُهُ مَنْ وُجِدَ فِی رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ کَذَلِکَ  81یوسف/ ؟ آنها گفتند: اگر دروغگو باشید کیفرش چیست ﴾81﴿

طر این شود، خودش کیفر آن خواهد بود؛ و به خا گفتند: هرکس آن پیمانه در بار او پیدا ﴾83﴿نَجْزِی الظَّالِمِینَ 

فَبَدَأَ بِأَوْعِیَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِیهِ ثُمَّ  83دهیم یوسف/ شما خواهد شد؛ ما اینگونه ستمگران را کیفر می کار، برده

فَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ  فِی دِینِ الْمَلِکِ إِلَّا أَنْ یَشَاءَ اللَّهُ نَرْاسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِیهِ کَذَلِکَ کِدْنَا لِیُوسُفَ مَا کَانَ لِیَأْخُذَ أَخَاهُ

در این هنگام، یوسف قبل از بار برادرش، به کاوش بارهای آنها پرداخت؛ سپس  ﴾88﴿نَشَاءُ وَفَوْقَ کُلَّ ذِی عِلْمٍ عَلِیمٌ 

توانست برادرش را مطابق  ادیم. او هرگز نمیآن را از بار برادرش بیرون آورد؛ اینگونه راه چاره را به یوسف یاد د

میبریم؛ و برتر از هر صاحب علمی،  الر بگیرد، مگر آنکه خدا بخواهد. درجات هر کس را بخواهیم باآیین پادشاه مص

 (1399) رحیمی، بهمنی قائدی و صفی شلمزاری، .88عالمی است یوسف/ 

 مدیریت قوانین 2-1

یادگیری نیز  -یاددهیبخشد. فرایند  می که به آن رابطه جهت، معنا و هدفدر هر ارتباطی، قوانینی حاکم است 

ی  معموالً درکالس درس، مدرس تعیین کننده. که تعامل و ارتباط را تداعی میکند، مستثنا از این قاعده نیست
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الزم است بدیهی است که در چنین شرایطی،   .دنهاست و فراگیران نقش اجرایی را برعهده دار قوانین و چارچوب

گیرند و دقیقاً بدانند که چه کاری باید انجام دهند و چگونه باید رفتار  انین و انتظارات قرارفراگیران در جریان قو

آموزان آن انسانها هستند نیازمند قوانین است بنابراین  مدیریت دنیا که یک کالس درس بزرگ است و دانش  .کنند

آن کتاب قوانین عهده دارند و بخاطر همین است که قر نقش اجرایی را بر خالق آن تعیین کننده قوانین و انسانها

 مسلمانان نیز دانسته شده و خداوند دقیق و واضح اعمالی را که انسانها باید انجام دهند در قرآن بیان نموده است.

در سراسر  ی مردم جهان ی مسلمانان، شریعت مقدس اسالم، از سوی خداوند متعال برای همه به اعتقاد همه

و اجتماعی انسان، قوانین و مقررات دارد. آیات فراوانی بر این  ی شئون فردی فرستاده شده و برای همه عصار فروا

ی قل ان هدی اهلل هو الهدی و امرنا لنسلم لرب العالمین؛ بگو تنها هدایت  موضوع اشاره دارد، برای مثال آیه

که تنها  ( این آیه داللت دارد71یم پروردگار جهانیان باشیم. )انعامخداوند، هدایت است و ما دستور داریم که تسل

از هدایت الهی باید اطاعت کرد و هدایت الهی شامل احکام و قوانینی میشود که خدای متعال نازل فرموده 

 (122، ص1392مصباح یزدی، )است.

ای ه های محیط از بزرگترین آفت مشکالت انضباطی در کالس که ناشی از نبودن مقررات یا اجرا نشدن آن است، 

السی و تشریح آن برای فراگیران و آگاهی دادن به آنها، باعث ایجاد گرایش به ایجاد تدوین قوانین ک. آموزشی است

  .نظم در کالس و در نهایت موجب عملکرد مثبت فردی و گروهی میشود

ابزاری است که به زندگی اجتماعی و فردی کارکرد اصلی قانون، تنظیم رفتارهای اعضای یک جامعه است. قانون  

قوانین الهی نیز بر دو نوع است؛ یک نوع آن قوانین تکوینی است که همان نظام حاکم بر بخشد.  انسان نظم می

جهان هستی است و نوع دیگر قوانین تشریعی است که اختصاص به انسان دارد. در آیات بسیاری از قرآن این 

ومنون؛ سعادت بشر ی هذا بصائر من ربکم و هدی و رحمه لقوم ی . برای مثال در آیههدایت تشریعی یاد شده است

)حق  (204فهم و اجرای قوانین الهی و احکام آسمانی است که هیچگونه خلل و نقصی در آن راه ندارد.)اعرافدر 

 (  1377پناه، 

به  آموزان دانشر گام اول به کمک با توجه به میزان شیوع باالی رفتارهای قانون شکنانه در کالس درس باید د

در اجرای این  معلمهای کالسی اقدام نمود در گام بعدی بایستی به اصل ثبات  تدوین و تصدیق قوانین و رویه

 ها به ویژه در جلسات اول کالسی تأکید شود. در گام آخر بایستی پیامدهای تخطی از قوانین و رویه قوانین و رویه

صاف، دادن فرصت حله بایستی به اصول اصالح خصوصی، رعایت انارائه شود که در این مرهای کالسی به فراگیران 

( موارد مذکور در 1394. )رضایی و حقانی، اصالح، تبعیت از یک روند به تدریج افزایشی در تنبیهات توجه شود

ین و احکام مورد نیاز انسانها قوانین الهی نیز صادق است. خداوند با مبعوث نمودن پیامبر اکرم از میان آدمیان، قوان

ن موضوع اشاره کرد که اجرای این قوانین برای او مهم است چرا که سعادت را فرو فرستاد و در آیات خود به ای
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خود انسانها در اجرای این قوانین است یا ایها الذین امنو اطیعو اهلل و اطیعو الرسول ...ذلک خیر و احسن 

ت؛ کل نفس بما رت امتناع از اجرای قوانین گفته شده پیامدهایی در انتظار آنان اسنساء( و  اینکه درصو59تاویال)

مدثر(. و در ادامه فرصت اصالح به انسانها داده و درهای توبه را باز گذاشته است؛ قل یا عبادی 38کسبت رهینه)

( و در مواخذه نمودن خطاکاران 53الذین اسرفو علی انفسهم ال تقنطو من رحمه اهلل ان اهلل یغفر الذنوب جمیعا...)زمر

غافر( و مجازاتهایش را درجه بندی نموده و میزان 40ه فالیجزی اال مثلها)رعایت انصاف را کرده ؛ من عمل سیئ

 زلزال(. 8مجازات برای هر فرد به میزان جرمی که مرتکب شده متفاوت است؛ و من یعمل مثقال ذره شرا یره)

یامدهای شود، معلم باید نسبت به انتظارات و پ اختالل در کالس درس منجر می تناقض در انتظارات و پیامدها به

 (1394خود ثبات داشته باشد؛ این موضوع فراگیر را مطمئن میکند که قوانین قابل اجرا هستند.)رضایی و حقانی، 

امدهای نتظارات و پیآید بتواند ا از طرفی معلم باید منعطف باشد تا در شرایطی که استثناً در کالس به وجود می

ه که سنت خدا، تغییر ناپذیر است: سنه اهلل فی الذین خلو من قبل قرآن کریم بارها تاکید نمود خود را تغییر دهد. 

(؛ این سنت الهی است که در میان پیشینیان نیز بود و در سنت خدا تغییری 62و لن تجد لسنه اهلل تبدیال)احزاب

ناپذیر ه مدیریت و کارهای خداوند متعال، قانونی خاص دارد که ثابت و تغییر نخواهی یافت. این بدان معناست ک

است. البته برخی از قوانین تغییر ناپذیر میتوانند وابسته به عنصری تغییرپذیر باشند: ان اهلل الیغیر ما بقوم حتی 

ا در خودشان است تغییر یغیرو ما بانفسهم؛ خداوند سرنوشت هیچ قومی را تغییر نمیدهد مگر آنکه آنان آنچه ر

 (11دهند.)رعد

هایی است که در  ی که خود فرد به آن عمل میکند، به مراتب بیشتر از توصیها تاثیر اخالقی گفتار و توصیه  

( معلمی که انتظار دارد قوانین تدوین 1396کردار و رفتار فرد توصیه کننده خالف آنها مشاهده میشود.)شریفی، 

لون علی النبی یا ی ان اهلل و مالئکه یص ی شوند خود نیز باید آنان را رعایت کند. در آیهشده برای کالسش، اجرای

ایها الذین امنو صلو علیه و سلمو تسلیما، این موضوع به ما یادآور میشود که اگر خواستیم قانون و یا دستوری 

باشیم. در این آیه نیز به تعبیری صادر کنیم ابتدا خود عمل کنیم سپس از دیگری انتظار عملی شدن آن را داشته 

صلوات بفرستید، ولی این بخشنامه را ابتدا از خود آغاز کرده و میگوید خداوند میخواهد بخشنامه کند که مردم 

خواهی صلوات بفرستی؟ پس ای کسانی که ایمان آوردید صلوات  خدا و فرشتگان صلوات میفرستند، تو نمی

ده اید الذین امنو لم تقلون ماال تفعلون؛ ای کسانی که این آور یفرماید: یا ایهای دیگری خداوند م بفرستید. در آیه

دهند ولی عمل  کنید؟ محتوای آیه مربوط به تمام کسانی است که شعار می چرا سخنی میگویید که عمل نمی

باید خود در عمل  آموزان را تشویق به رعایت قوانین کالس کند، ابتدا کنند. بنابراین معلم برای اینکه دانش نمی

 به آنها پایبند است. نشان دهد که قوانین را رعایت و 
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آموزان در هر زمان مورد احتـرام باشد؛  مسئوالن و دانش میشود، باید برای تمامی  تی که در مدرسه وضعمقررا

یامبر پ(1392د، مهدی نژا)اعتماد میشوند.  به مدرسه و مقررات آن، بدبین و بی آموزان نسبت درغیراینصورت، دانش

 نیز خود به قوانینی که خدا در قرآن نازل کرده پایبند بود و عصمت داشت تا اعتماد مردم را جلب کند. 

آفات های محیط های  ترینررات یا اجرا نشدن آن است، از بزرگقس که ناشی از نبودن مالت انضباطی در کالمشک

آگاهی دادن به آنها، باعث ایجاد گرایش به نظام  راگیران وو تشریح آن برای ف قوانین کالسی نآموزشی است. تدوی

را برای  ها قوانین و رویهی االیت بقباید با د. نهایت موجب عملکرد مثبت فردی و گروهی می شود س و درالدر ک

باید نوع برخورد با ن مدیریت صحیح دانش آموزان در چهارچوب اهداف آموزشی طراحی و اجرا کرد. همچنی

وانینی دارد که قس درس ال، و دانش آموز پی ببرد که ککنند، طراحی کردمی نین را نقضقوا نه ایمواردی ک

)الماسی حسینی،  .نداده اند، وجود دارد مکار را انجا ناو و کسانی که این تخطی از آن به زیان اوست و تفاوت بی

1397) 

ال در مورد آنها خوب بفهمند.)منصوری، ن را با سوآموزان قوانی ایی را فراهم میکنند تا دانشه معلمان موفق فرصت

سوره نحل: انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم و لعلهم یتفکرون تذکر دادن  44( یکی از تعابیر آیه 1400

م ( بنابراین خداوند پس از بیان احکا1398به مردم است که باید معنای آیه را از پیامبر بپرسند. )عالء المحدثین، 

 تر شدن موضوع از پیامبر در مورد آن ها سوال بپرسند.  خواهد برای روشن در قرآن از مردم می و قوانین

علت استواری دین که همان قوانین راهنما به سمت کمال انسان است، هماهنگی داشتن با فطرت و آفرینش انسان 

ن سال تحصیلی پایدار بماند باید داری تا پایااست . فاقم وجهک لدین حنیفا . معلم نیز اگر میخواهد قوانین کالس

 آموزان هستند، معین کند.  این قوانین را به مقتضای وجودی مخاطبان خود که دانش

 مدیریت عدالت و و ایجاد انگیزه  1-3

ی  پنداره از وظـایف و انتظـارات خـاص از مـــدرس بـــرای مـــدیریت کـــالس درس پدیـــد آوردن خود

یکی از دالیل شایع که به وسیله فراگیران خاطی به . فراگیران و بر ایـن پایـه، عـدالت در رفتار استمثبت در 

عنوان دلیلی بـرای رفتارهـای نامناسبشـان نقـل میشود این است که مدرس شان هـیچ ارزش و احترامـی برای 

رگی شاَن نوع بشر فرموده است: و لقد کرمنا . خداوند در قرآن در ارتباط با فضیلت و کرامت و بزآنـان قائـل نیسـت

( 70بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیال)اسراء

مطابق با آیه هر انسانی دارای شخصیت و کرامت میباشد. این تکریم و بزرگداشت از دو زاویه قابل بررسی است، 

شخص که با شناخت مقام خلیفه الهی خویش و اینکه اشرف مخلوقات است، قدر و منزلت خود  یکی از جانب خود

توان از بعد جامعه هم در نظر گرفت.  را بداند و این گوهر گرانمایه را برای خود حقظ نماید. اما این تکریم را می

تجلیل دیگران نیز هستند و  ویعنی در جامعه اسالمی انسانها عالوه بر حفظ کرامت خودشان، موظف به تکریم 
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کنند نباید از آن کوتاهی و غفلت کنند. انسانها با توجه به جایگاه و ارزشی که خداوند برای آنان قائل شده سعی می

تا کرامت خویش را حفظ کنند و اعمال و رفتاری متناسب با این کرامت انجام دهند. دانش آموزان نیز هنگامی که 

کنند قدر و منزلت خود را در چشم معلم بدانند و از کارهایی که  خود ببینند، سعی می لمخود را مورد احترام مع

نظم کالس را برهم میزند دوری کنند و همچنین هنگامی که دوستان خود را مورد تکریم و احترام معلم ببینند، 

 کنند احترام یکدیگر را نیز نگه دارند. سعی می

های  آموزان به لحاظ ویژگی آموزان است. دانش گذاشتن به دانش تراماز راهکارهای عملی مدیریت کالس اح

گیری  تواند بهترین وسیله در دست معلمان باشد تا با بهره دوران رشد، نیاز به احترام و منزلت دارند. این نیاز می

 ( 1398از آن، کنترل مناسبی بر کالس اعمال نمایند.)بهارلو و بهروز، 

شـود شـاگردان احساس کنند همیشه  ه بـه تـک تـک فراگیـران باعـث مـیـه و توجـبرخـورد و نگـاه عادالن

. از نظر قرآن انسان دارای پردازنـدای مـی هـای حاشـیه مورد توجه مـدرس قـرار دارنـد لـذا کمتر بـه فعالیـت

با سان مساوی است ی انسانها، و مرگ یک ان آنچنان ارزشی است که حیات یک انسان مساوی است با حیات همه

(. بنابراین انسانیتی 32مرگ همه انسانها؛ من قتل نفس بغیر نفس او فساد فی االرض فکانما قتل الناس جمیعا)مائده

که در یک فرد است در دیگر انسانها نیز وجود دارد و تک تک انسانها در نگاه خداوند ارزشمند هستند. از طرفی 

(؛ پروردگارت از آنچه میکنند، غافل نیست. یعنی ای بندگان 32تعملون )انعام خداوند فرموده: و ما ربک بغافل عما

بیند و از کارهایتان آگاه است. عبارتی که در اصل یک هشدار جدی به تمام بندگان خداست که  خدا شما را می

نیکوکار باشند ی بندگان خود مورد توجه هستند بنابراین اگر  خداوند تنها به گروه خاصی توجه ندارد بلکه همه

یدوار به روز حساب و اگر ظلمی کرده باشند هشداری است تا از غفلت درآیند و کارهای خود را اصالح ام

آموزان  آموزان خود، باعث میشود دانش (؛ معلم نیز با توجه کردن به تک تک دانش1378کنند.)طباطبایی، 

شند و از کارهای مخل نظم کز بیشتری داشته بااحساس کنند همیشه مورد توجه معلم قرار دارند بنابراین تمر

 کالس دوری کنند و کمتر به نقص قوانین بپردازند.

از وظایف و انتظارات خاص از مدرس برای مدیریت کالس درس پدید آوردن خودپنداره مثبت در فراگیران است. 

رد، احساس طبیعی آنها وجود دازمانی که فراگیران انگیزهای برای یادگیری ندارند، یعنی مانعی در راه انگزش 

کنند یا توانند وظایف مربوط به کالس را انجام دهند و در نتیجه تالششان را متوقف می میکنند که به خوبی نمی

دهند. در برخی موارد مدرسان انتظاراتی غیر واقع بینانه دارند به اندازه کافی تالش جدی از خودشالن نشان نمی

( مشکالت یادگیری و مسائل رفتاری 1394یی و حقانی، )رضا شدن فراگیران شود.تواند موجب مایوس که می

شود. از راههایی که حاصل از آن اغلب به دلیل اینکه محتوای درس با توانایی شاگردان مطابقت ندارد، ایجاد می

ی آموزشی خود را اهمعلمان  برای پیشگیری از مشکالت رفتاری در کالس باید به کار ببرند، این است که فعالیت
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( و ال نکلف نفسا اال وسعها و لدینا کتاب ینطق 1400آموزان هماهنگ سازد.)منصوری،  ت و توانایی دانشبا ظرفی

مومنون(؛ برخی از شرایط مدیریت در این آیه ذکر شده است، از جمله : آشنایی به 62بالحق و هم الیظلمون)

وظایف آنان، عدالت در تنبیه یا تشویق  آنها، نظارت دقیق بر کار وتوانایی افراد و واگذاری کار به مقدار توان 

ای ندارد و هرکس را با توجه به  ( بنابراین خداوند نیز از بندگان خود انتظارات غیر واقع بینانه1374آنها.)قرائتی، 

زش و پرورش نباید هایش مکلف ساخته تا از انجام اعمال مایوس نگردد. انک لن تسطیع معی صبرا ، در آمو توانایی

 (1395شاگردان سخت گرفت؛ الترهقنی من امری عسرا.)قرائتی، کار را بر 

 ها مدیریت رابطه 4-1 

ای از ارتباطات و هماهنگی فعالیتهایی که تبادل اطالعات میان  کالس درس به عنوان یک سازمان، شبکه پیچیده

اگر ارتباطات سالم موثر است.  و وسایل ارتباطی بینی و تدارک طرق واحدهای گوناگون و متعدد آن مستلزم پیش

گیری فرد معلم به شدت با مشکل رو به رو خواهد شد و اداره و کنترل کالس  و موثر وجود نداشته باشد، تصمیم

میسر نخواهد بود. از عوامل ارتباط موفق در کالس درس میتوان به آگاهی معلم بر تاثیر زبان بر ایجاد ارتباط و 

طرق ادراک فراگیران که نقش بسیار مهمی در ارتباطات دارد زیرا  آگاهی معلم بر تفاوت ماهیت و همچنین به

 (1397گردد، اشاره کرد.)صالحی مبارکه،  ای از رفتار)کنش و واکنشها( افراد به ادراکات آنها باز می بخش عمده

ان قرآن، گاه با توجه به این موضوع که زبهمانطور که میدانیم قرآن به زبان عربی نازل شده است. خداوند حکیم و آ

موثر در برقراری ارتباط با بندگان است و از تاثیر زبان قرآن در تعقل و تفکر نمودن در آیات آگاه بوده است قرآن 

(، بنابراین معنای آیه این است که ما این 2را به زبان عربی نازل نمود: انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون)یوسف

زول، ملبس به لباس و واژه عربی  و آراسته به زیور آن واژه نازل کردیم تا در اب مشتمل بر آیات را در مرحله نکت

آمد به  آمد، و یا اگر درمی خور تعقل تو و قوم و امتت باشد، و اگر در مرحله وحی به قالب الفاظ خواندنی در نمی

شد، چون وحی  می بردند و فقط مختص به فهم تو یات نمیشد، قوم تو پی به اسرار آ لباس واژه عربی ملبس نمی

خوانیم: و ما ارسلنا من رسول اال بلسان قومه لیبین لهم؛  و تعلیمش اختصاص به تو داشت. در آیه دیگری می

کنند و مقاصد خود را  خداوند پیامبران را فرستاده تا به زبان عادی که با همان زبان در میان خود گفت و گو می

( بنابراین 1392و مقاصد وحی را نیز به ایشان برسانند.)زکوی، فهمانند، با قوم خود صحبت کنند  گران میبه دی

خداوند در مرحله اول و بعد از آن پیامبران که هردو نقش معلمی دارند، با برقراری ارتباط موثر با انسانها با زبان  

 شود؛ دارند.  قابل فهم آنان سعی در آموزش وحی و آنچه موجب سعادت می

د. در باش در مدیریت کالس درس میمعلمان یک معیار مهـم بـر کارآمـدی  آموز انشمعلم و دارتبـاط و تعامـل 

خوانیم الرحمن علم القرآن؛ و در آیات ابتدایی سوره حمد نیز آمده است: الحمدهلل رب  سوره الرحمن می 2آیه 

انی است»الرحمن ت میشود همچنان که تعلیم نیازمند رحم و مهربالعالمین الرحمن الرحیم؛ از این دو آیه برداش
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رب العالمین الرحمن الرحیم«. خداوند که علم القرآن«، تربیت و تزکیه نیز باید براساس رحم و مهربانی باشد»

آموزگار و مربی این جهان است با رحمن و رحیم بودن خود سعی در برقراری ارتباط با مخلوقات خویش دارد پس 

 ا مد نظر خویش قرار دهد.علم به مراتب باید در کالس خود این موضوع رم

برقـراری ارتبـاط دو طرفـه باعث میشـود در تمـام طـول زمـان تـدریس، فراگیـر بـا مــدرس ارتبــاط داشــته 

رولی و التکفرون؛ در آیه: فاذکرونی اذکرکم واشک .مـورد نکننـد های بـی باشــند و وقــت خــود را صــرف پارازیت

نید تا شما را یاد کنم و کفران نورزید. انسانی که در تمام لحظات زندگی به یاد ذات فرماید: مرا یاد ک خداوند می

سازد  بیند و به این وسیله روح و جان خود را پاک می باشد و ارتباط خویش را با خدای خود منقطع نمی خدا می

د نیز در تمام مراحل ود خود برقرار کرده و در مقابل خداونوبی را با معبکند، ارتباط خ و از گناهان دوری می

آموزی که توانسته ارتباط خوبی با معلم خود  گذارد. دانش زندگی و در اوج مشکالت و سختیها او را تنها نمی

درست  جا خودداری میکند، های بی برقرار کند در طول تدریس تمام حواس خود را به معلم داده و از شیطنت

معبود را از فکر و ذهن خود خارج کرده و به  رکند تا غی یه هنگام ذکر الهی تمام تالش خود را مشبیه عبدی ک

 خلوص برسد.

های الزم برای تغییر در ساخت دانـش، عالقـه و انگیـزه فراگیـران بـدون ارتبـاط  تـدریس و فراهم کردن زمینه 

راه  جعل له مخرجا؛ هرکس تقوای الهی پیشه کند، خداوندق اهلل یو من یت .مطلـوب هرگـز حاصل نخواهد شد

نجاتی برای او فراهم میکند. در این آیه خداوند به این موضوع اشاره میکند که راه نجات در گرو ارتباط مطلوب با 

 دانش خداست بنابراین کسی که میخواهد شاهد تغییراتی در مسیر باشد باید تقوای الهی پیشه کند. درست شبیه

باط مطلوب با معلم خویش دارد. و این معلم است که آموزی که برای تغییر در ساخت دانش خویش نیازمند ارت

انسانی که در هر لحظه به یاد خدا باشد و  آموز خود پی ریزی کند. باید یک ارتباط صحیح و مطلوبی را با دانش

قر و نیاز خویش به خداوند و عقاب و ثواب اخروی را ارتباطی که با ذات اقدس الهی دارد را مد نظر قرار دهد ف

ه قرار میدهد، در درون خویش راهی برای رشد و نمو رذائل اخالقی و ارتکاب معاصی نخواهد گذاشت و مورد توج

آموزی که ارتباط خوبی با معلم خود دارد و تمام تالش  باشد. شبیه دانش همواره درصدد رشد و تعالی خویش می

 معلم خویش را کسب کند. ند تا قوانین کالس معلم خود را رعایت کند و رضایت همه جانبه خودش را میک

های شخصیتی متفـاوت  به هر میزانی که شناخت مدرس از فراگیران بیشتر باشد، به همان میزان در برخورد با تیپ

خدا و همچنین محتوای سخن  . در قرآن نیز نحوه سخن گفتنتـر برخـورد خواهـد کـرد تر و عقالنـی آنان منطقی

واقع خداوند ابتدا مخاطب خود را سنجیده و سپس متناسب با حال مخاطب هی با افراد مختلف، متفاوت است. در ال

خویش آیاتی را نازل میکند. برای مثال خطابات و موضوعات آیات نازل شده در مکه و مدینه با توجه به مخاطب 

ا شده در زمان حضور پیامبر در مکه و وجود مخاطبین مشرک باعث شده تحاضر متفاوت بوده است. آیات نازل 
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مضمون آیات الهی، تالش و کوشش فراوان، جهت اصالح و درستی عقاید و اخالق و مبارزه استداللی با اندیشه بت 

گروه به پرستان و اعجاز قرآن به کار میرفته، درحالی که در مدینه که حکومت اسالمی تشکیل شده و مردم، گروه 

یش از بین رفته بود و اغلب مبارزاتی که به چشم آوردند و بت پرستی در سطح عادی و معمولی خو اسالم روی می

خورد، از نوع مبارزه عقیدتی با اهل کتاب بود و این برنامه به نوبه خود توجه به تعلیم احکام و قوانین و حدود  می

ه و شیوه بیان مطالب را بر این سیاق استوار سخته بود.)مقدمه و فرایض و رد اهل کتاب را الزم و ضروری ساخت

پیامبران، با فرهنگ و القرآن از موالنا حسین پور( مخاطب شناسی از عوامل مهم در مدیریت کالس است.  معارف

 4)لِسَانِ قَوْمِهِ لِیُبَیِّنَ لَهُمْوَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِ  کردند.زبان مردم زمان خود آشنا بوده و طبق فهم آنان تبلیغ مى

 (1374)قرائتی،  ابراهیم (

است. وقتی  آموزان و برقراری ارتباط با دانش بـه خـاطر سـپردن نـام فراگیـر از عوامـل مـؤثر در مـدیریت کالس

سبب میشود  شما یک فراگیر را با نام صدا مـیزنیـد باعث میشود که یک ارتباط بین خود و او ایجاد کنید کـه

های قرآن در بیان مطالب خود این است  یکی از شیوه. فراگیر به خود اجازه ندهد که نظم کالس را به هم بریزد

هایی مانند  که پیش از بیان مطلب، مخاطب خود را ندا میدهد و از او نام میبرد. در بسیاری از آیات قرآن خطاب

تاثیر ز نظر روانی النبی، یا عباد و... یافت میشود. معلوم است که این روش ایا ایها الذین امنو، یا ایها الناس، یا ایها 

سازد. این زیادی در مخاطب دارد و او را به اندیشیدن و تفکر در محتوای خطاب و مطلب ارائه شده، وادار می

دا بیان کند، موضوع در علوم تربیتی و روانشناسی روشن شده که وقتی متکلم نام مخاطب را به صورت خطاب و ن

پرتی و عدم توجه به سخن نجات میدهد.  ز حواستوجه مخاطب یا شنونده به سخن گوینده جلب میشود و او را ا

 ( 1381)نساجی زواره، 

آموز بخش مهمی از فرآیند آموزش و یادگیری است. هرچه معلم به اهمیت این  تعامل و ارتباط بین معلم و دانش

دانشآموز ، بهتر میتواند محیطی مساعد برای تدریس به وجود آورد. زمانی که معلم از تعامل اجتماعی بیشتر پی ببرد

میخواهد کاری انجام دهد، اگر لحن کالمش انتقادی و سرزنش آمیز باشد، نتیجه آن مقاومت و ستیزه جویی 

را در بین  مخاطب خواهد بود. اما اگر لحنی سازنده و غیر انتقادی داشته باشد، روحیه همکاری و مشارکت

ای از گفت و گوهای قرآن از نوع ارشادی  ( نمونه1397دانشآموزان تقویت خواهد کرد.)افشارنیا، عباسی و دسترنج، 

گذار، هماهنگی دارد و با مرونت و نرمی همراه است.) فاضلی،  است در این آیات عموما لحن کالم، با هدف پیام

اینکه مردم و طرف مقابل جذب شوند، متذکر شوند و راه را پیدا  ( در گفت و گو باید با نرمی سخن گفت تا 1385

که در قرآن کریم خطاب به موسی و برادرش فرموده است: اذهبا الی فرعون انه طغی فقوال له قوال  چنان کنند. هم

اری نرم لینا لعله یتذکر او یخشی؛ هردو به سوی فرعون بروید زیرا او در برابر خدا سرکشی کرده است، پس با گفت

 (1393ی، مسائل الهی را به او بگویی، امید است که هشیار شود یا بترسد. )عزیز
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کند اگر آن خصوصیت  آموز باشد نه وجود و شخصیت او. زیرا فراگیر تصور می تشویق باید تایید کننده عمل دانش 

ای، حزبی، قومی، قبیله ادی،نژ های و ویژگی را نداشته باشد، دیگر مورد ارزش و احترام نیست. قرآن، تمام تبعیض

شمارد)قرائتی، و مالک فضیلت را تقوا می شمارد را مردود میاقلیمی، اقتصادی، فکری، فرهنگی، اجتماعی و نظامی 

(: یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر او انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفو ان اکرمکم عند اهلل اتقاکم ان 1374

تباطی حجرات( ؛  بنابراین گرامی داشتن بندگان توسط خدا به شخصیت و رنگ پوست و نژاد ار 13)اهلل علیم خبیر

آموزان را همواره مد  ندارد بلکه با عمل و تقوای آنان مرتبط است. معلم باید رفتارهای شایسته و مطلوب دانش

هد. در بعضی شرایط شناخت رفتارهای نظر داشته باشد، زیرا رفتارهای آینده آنان را به شدت تحت تاثیر قرار مید

)افشارنیا، عباسی و لوب و نامناسب آنان میشود.آموزان موجب کاهش رفتارهای نامط خوب و پسندیده دانش

 (1397دسترنج، 

آموزی کار اشتباهی انجام داد معلم نباید دیدش نسبت به او برای همیشه تغییر کند و اگر فراگیر  اگر دانش

اشد. ت به عمل بد خود نشان داد، معلم هم باید او را ببخشد و نسبت به او دید منفی نداشته بپشیمانی خود را نسب

. استاد پس از پذیرش اشتباه و عذر خواهی شاگرد  39فمن تاب من بعد ظلمه و اصلح فان اهلل یتوب علیه...مائده

 (1395آموزش و ارشاد را ادامه دهد. )قرائتی،

ظر گرفته است، بر اساس آیات قرآن پاداش کار خوب با اعمال نیک انسان پاداش در ن خداوند نیز در قرآن در برابر

به فضل خداوند بهتر و بیشتر از آن کار خوب است. : من جاء بالحسنه فله عشر امثالها؛ وعده پاداش چند  عنایت

میکند تا انسان به دنبال برابر برای انسان آرامش بخش و امید آفرین است، این وعده الهی درون انسان را تشویق 

گیرد داوند نیز اعمال خوب انسانها را نادیده نمیمند شود. خ نهایت الهی بهره اعمال نیک برود و از فیض و لطف بی

دا کنند. یها سوق پو با اعالم پاداش به انجام آن اعمال باعث میشود تا انسانها از بدیها دوری کنند و به سمت خوبی

پرسند»چرا سر کالس بد رفتاری میکنی؟«، او پاسخ میدهد:»معلم ما بداخالق آموزی می هنگامی که از دانش

دهند، نجا که فراگیران هنوز به خصیصه خود محوری خود پایبندند، هیچگاه خود را مورد سوال قرار نمیاست.« از آ

رفتارهای تر است برای تغییر کنند. از این رو بهبلکه رفتار و واکنش آموزگارشان را علت اصلی اختالف معرفی می

. با به کار بردن این شیوه، رفتارهای آموزان، رفتارهای مثبت و سازنده آنان تشویق و تقویت شودمنفی دانش

یابد و رفتارهای مطلوب جایگزین آنها میشود. برای برقراری نظم و انضباط  ها به تدریج کاهش مینامناسب بچه

بردباری و تمرکز بر رفتارهای پسندیده  ،بهترین شیوه حمایت، تشویق، توجه آگاهانه در کالس و اجرای مقررات

 (1397رنیا، عباسی و دسترنج، آموزان است.)افشا دانش
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آموزان موجب میشود آنها اصول انضباطی کالس را مستبدانه و خشک بدانند و برای  داشتن روابطی منفی با دانش

الی که داشتن روابط مثبت به آنها کمک میکند تا هدف اصلی از اجرای آنها از خود مقاومت نشان دهند، درح

 بدانند.انضباط را سازندگی و پیشرفت در کار 

ها و حفظ احترام و تکریم شخصیت  های برقراری ارتباط مطلوب، نوع سخن گفتن و استفاده مطلوب از واژه از راه

ی  هبقره(؛ گفتار نیکو با هم 83ناس حسنا)در حین سخن گفتن است؛ خداوند در قرآن کریم میفرماید قولو لل

 مردم الزم است. 

 صول و فنون مدیریت کالس وجود دارد که به بیان آنها میپردازیم.عالوه بر آنچه بیان شد، موارد دیگری از ا

آموزان  های انسانی در محیط کالس است. معلم باید به دانش گیری روش معلم در مدیریت کالس بر اساس جهت

آموز  های مناسب برای پذیرش و اجرای رفتاری خاص را در هر دانش مستقل نگاه کند و راه ن افراد مجزا وبه عنوا

( بدون شک ابالغ پیام بدون لحظ کردن استعدادها، تمایالت و ابعاد 1397نماید.) افشارنیا، عباسی و دسترنج،  پیدا

وجودی، کاری بیهوده است که این از ساحت قدس اعلی و مقام رسالت عظمی به دور است و لذا پیامبر خاتم به 

ل، صبر و عفو، موعظه و جدال احسن، اعطاء الهای بشارت و انذار، برهان و استد منظور هدایت انسان، با شیوه

بینش و تحریض بر تعقل بر مبنای تمایالت کمال طلبی و خلود خواهی انسان و بر اساس استعدادهای مادی و 

معنوی او و با رعایت کرامت ذاتی او، ابالغ رسالت فرمودکه هر کدام از این روشها در آیاتی از قرآن ذکر شده است. 

های رسالت خود را دانسته و با اهتمام  مکرم اسالم بر مبنای بصیرت الهی، اسباب، اهداف و شیوه ربنابراین پیامب

های کسب سعادت دنیا و آخرت را به احسن صور، به انسان عرضه کرده است.  بر مقتضای حال مخاطب خود راه

 ( 1385.) نعمتی پیر علی، 

معلم کارآ معلمی است که بر مطالب درسی  بودن معلم است.االطراف از مهمترین اصول کالسداری کارآیی و جامع 

تسلط و آگاهی کامل دارد، و کارها و اعمال او سازمان یافته و منظم، و شکیبا ست.) افشارنیا، عباسی و دسترنج، 

هستند   ( نکات مذکور با توجه به آیات قرآن نیز برای خداوند و پس از آن پیامبر اکرم که برترین معلمان1397

قابل برداشت است. مقدمه تعیین حقوق بشر برای مدیریت هرچه بهتر این است که انسان و نیازهای او را بشناسیم. 

شناخت این نیازها مستلزم داشتن اطالعات کامل در مورد ابعاد گوناگون حیات انسان است. از این رو تنها خداوند 

( و با ارسال پیامبر و کتاب راهنما، 1387ت جوادی آملی، ا تغییرااست که میتواند به تعیین حقوق بشر بپردازد.)ب

نکات مورد نیاز برای رسیدن به سعادت را به بندگانش آموزش دهد. اگر دنیایی که خداوند برای به کمال رسیدن 

شان های آن به خوبی در جهت هدفتوانستند از ظرفیت بندگانش آفریده، سازمان یافته و منظم نبود، انسانها نمی

تفاده کنند؛ انا کل شیء خلقناه بقدر، ما هر چیزی را به اندازه و روی حساب آفریدیم. بنابراین خداوند با ایجاد اس

نظم در تکوین و همچنین احکامی که در جهت برنامه دقیق و نظم دادن به مسلمانان در قرآن نازل کرده است، 
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ا انجام اعمال منظم و برنامه ریزی دقیق میتواند کالس نیز ب به بهترین وجه جهان را مدیریت کرده است. معلم کارآ

 خود را به بهترین شکل ممکن مدیریت نماید. 

برای سیادت و رهبری جامعه اسالمی صبوری و بردباری امری ضروری است. لذا قرآن به پیامبر صبر را توصیه 

ایقولون...، فصبروا علی ما کذبوا ...و علی مکند: فاصبر کما صبر اولوالعزم من الرسل و ال تستعجل...، فاصبر می

 (؛ بنابراین برای رهبری یک کالس معلم نیز باید شکیبایی بورزد.1385چندین آیه دیگر)آقامیری، 

گفتن نتایج آموزان است. برای دانشدرباره نتایج کارها از اصول مدیریت کالس در اختیارگذاشتن اطالعات الزم 

وبشان و خ، کارهای فراگیران هاگر آن ها ب .نزدیک دارد طهآموزان راب انشد یتقلمان، با موفعکارها توسط م

آموزان استمرار پیدا می کند و امکان بروز  شانجام دادن کارها را توضیح دهند، یادگیری دان خوبیارهای عم

سخن به  تلفی( در قرآن کریم از پاداشهای مخ1397افشارنیا، عباسی و دسترنج،  .)می یابد شرفتارهای بد کاه

میان آمده، که بر عمل نیک مترتب میشود. در این زمینه در آیات فراوان خداوند مکرر به آدمیان پاداش معنوی و 

دهد تا برای دستیابی به آن تحریک شوند و با انگیزه خدایی عمل صالح انجام نعمتهای بهشتی را وعده می

زاء الحسنی...؛ هرکه ایمان آورد و کار شایسته انجام ه ج(: و اما من آمن و عمل صالحا فل1390دهند.)اخالقی، 

 دهدف اجری نیکو دارد.

آگاهی به منافع هر امری، آدمی را وادار به انجام آن و آگاهی به مضرات هر چیز او را به ترک آن وادار میکند.  

و هواهای نفسانی، تی خداوند در قرآن کریم بر اساس همین اصل برای رهایی بشر از گرفتار شدن در منجالب زش

سرانجام تبعیت از نفس اماره را قرار گرفتن در دوزخ و دوری از رحمت خویش بیان کرده است تا انسان در پرتو 

شناخت عاقبت اطاعت از نفس، هویت انسانی خویش را لکه دار ننماید و در مقام غلبه بر نفس برآید، چرا که 

سرمایه وجودی خویش را از دست بدهد: ...قل ان الخاسرین که بدترین ضرر و خسارت برای نوع بشر آن است 

.آدم باورمند و آگاه به عاقبت اطاعت  15الذین خسرو انفسهم و اهلیهم یوم القیامه اال ذلک هو الخسران المبین زمر 

فظ ا حنفس اماره در پرتو وحی الهی تن به امیال نفسانی نداده، بلکه سعی بر آن دارد تا هویت انسانی خویش ر

( بنابراین خداوند برای تشویق کردن انسانها به انجام اعمال نیک و واجبات و دوری 1392نماید.)رئیسیان و پاکزاد، 

ها و سیئات با بیان نتایج آنان زمینه را فراهم کرده است، معلم نیز از این روش میتواند برای مدیریت کردن از بدی

 وزان خود را به سمت آموزش صحیح و دوری از شیطنت ببرد.مآ کالس خود استفاده نماید و اینچنین دانش

آموزان نیاز دارند که احساس کنند  گیری است. دانش آموزان در تصمیم یکی از اصول کالسداری، مشارکت دانش

در مورد کارهایی که انجام میدهند، مختارند. اگر مدیریت کالس ضعیف باشد، آنها احساس میکنند که در مورد 

اختیار ندارند. در این صورت آنها آنچه را معلم میخواهد انجام میدهند و انگیزهاشان برای ادامه کار  ودیادگیری خ

های یادگیری  آموزان خود اجازه میدهندکه نقش مهمی را در تعیین تجربه  کاهش مییابد. معلمان موفق به دانش
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زمان و نحوه یادگیری تصمیم بگیرند. وضوع، آموزان اجازه میدهند که درباره م ایفا کنند. آنها اغلب به دانش

آموزان سبب میشود که احساس کنند، بر اوضاع مسلط هستند. در نتیجه انگیزه آنان افزایش و  مشارکت دانش

( خداوند به انسان، نعمت آزادی و اختیار 1397افشارنیا، عباسی و دسترنج، امکان بد رفتاریشان کاهش مییابد. )

توانسته است انسان را خلق  ها را نیز به او الهام کرده است. خداوند به دو گونه می یها و بد ارزانی داشته و خوبی

کند: بدون اختیار و یا مختار و آزاد. صورت اول مستلزم این است که انسان و اعمال او ارزشی نداشته باشد اما در 

( خداوند 126، ص1391یی، و محمد رضا شود.)سبحانی صورت دوم خیرهای فراوانی از گذر اختیار عاید انسان می

های پیشرفت را فتح کنیم و  مندی از آن، دروازه قدرت اراده و اختیار را از آن جهت به ما عطا فرموده که با بهره

های کمال را بپیماییم. انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا؛ پس از مشخص شدن مسیر سعادت از شقاوت  قله

ت اختیار خود، هم میتواند مسیر تقرب به او را بپیماید و هم میتواند ناسپاسی ، انسان با قدردر هدایت تشریعی

کند و در کفر و گمراهی سقوط نماید. خداوند ما را صاحب اراده و اختیار آفرید و مسئول سرنوشت خویش قرار 

ز شقاوت دوری ا برگزینیم و اداد. سپس راه رستگاری و راه شقاوت را به ما نشان داد تا خود راه رستگاری ر

( خدا انسان را مختار آفرید تا با اراده خودش راه درست را انتخاب کند و هر روز 5کنیم.)دینی دوازدهم درس 

بیشتر از دیروز به اعمال نیک بپردازد و از رفتار نادرست دوری بجوید. معلم نیز با اختیاری که به فراگیر میدهد 

 مسیر درست قرار بگیرد و در مدیریت کالس خللی ایجاد نکند. د میکند تا در این انگیزه را در او ایجا

یکی از روشهایی که قرآن کریم برای هدایت و تربیت انسانها به کار گرفته است ، روش : روش تذکر و یادآوری

تذکر تذکر و یادآوری است . انسان به دلیل درگیری های مختلف پیوسته در معرض فراموشی و غفلت است . 

 .، از آسیب ها کاسته و به سیر انسان به سوی کمال کمک نمایدبا یاد آوری و هوشیار کردن انسانتواند می

علیرغم وجود دانش  ،ترین و جامع ترین معنی ، همان یادآوری است که به دلیل عدم آگاهی و دربعضی موارداصلی

یک روش تربیتی تلقی شود زیرا منجر اند به عنوان تذکر می تو .ضرورت می یابد ،عدم توجه نسبت به آن ،وآگاهی

یا رفتاری  گفتار و » :به تغییر حالت و رفتار آدمی می گردد. بنابراین تذکر به عنوان روش تربیت عبارت است از

که از مربی سر میزند تا متربی را نسبت به آنچه از یاد برده ، و یا از آن غفلت کرده ، ویا از آن بی خبر است و 

« )خضرایی شوالی فر، .را درقبال آنها بر انگیزد ، آگاه سازد ، و احساسات اوم می باشدالزی او از آن براالع اط

( قرآن در بسیاری از آیات، مردم را به یاد خدا تشویق کرده است؛ و نظیر عبارت زیر در قرآن بسیار تکرار 1395

باشد؛ به عنوان مثال در کتاب تذکر می به گفته خودش شده است: افال تتذکرون، لعلهم یتذکرون و... . قرآن بنا

ی تذکر و تدبر خردمندان است: کتاب انزلناه الیک  سوره »ص« قرآن کتابی مبارک عنوان شده که وسیله 29آیه 

(. در مواردی نیاز است 1399مبارک لیدبرو آیاته و لیتذکر اولی االرباب. )رحیمی، بهمنی قائدی و صفی شلمزاری، 

آموز فراموش  هرچه بهتر کالس خود از این شیوه بهره برده تا آنچه از قوانین کالس را دانشلم برای مدیریت که مع

 کرده، یادآوری کند.
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شـیوهای جذاب  گیری از نمایش، یجاد صحنه و تصویرسازی و بهرهبهره گیری از هنر نمایش از فنون تدریس: ا

سازی خود  هسامری بـا هنر مجسم. دو میشوندگاری بیشتر بر ابـرای جلب توجه مخاطب است و باعث تأثیر و ما

یر سگاهی میتوان پاسخ سؤال را با هنر و نمایش و مثال بیان کرد. در تفا. پرستی وا داشت جمعی را بـه گوساله

 از کنار دریایی میگذشـت. مرداری را دید که در کنار دریا افتاده و قسمتی از)ع( آمده است که حضرت ابراهیم 

ی دیگرش در خشکی است و پرندگان و جانوران دریایی و صحرایی، هر کدام از یک سو آن پیکرش در آب و قسمت

اگر این اتفاق برای انسان رخ دهد و ذرات بدن انسان در بین »انـد. ابراهیم با خود گفـت: را طعمة خود قرار داده

از خداوند درخواست کرد  لذا «و زنده میشوند؟ جانداران دیگر پخـش شـود، آنها چگونه در قیامت یک جا جمع

که نحوة زنده شدن مردگان را به او نشان دهد. خداوند به او دستور داد که چهار پرنده را ذبح و گوشت آنها را 

تک آن  مخلوط کند و سپس مخلوط را چند قسـمت کند و هر قسـمت را بر سـر کوهی قرار دهد. سـپس تک

ها زنده شدند. ه ذرات پخش شـدة چهار پرنده جمع شد و پرندههیم چنین کرد و دید کمرغان را صدا کند. ابرا

 (1399)قرائتی، .را بـه نور یقین و اطمینان رهنمون ساخت)ع(  خداوند بـا این تصویرسازی، ابراهیم

 عوامل و عناصر موثر در کالسداری  -2

مطلب شایان ذکر است که د. در توضیح این یکی از عوامل موثر بر مدیریت کالس، روشهای تدریس معلم میباش

های خود و شاگردان و محتوای کتب  یک معلم باید با توجه به شرایط کالسی ـ امکانات و تجهیزات ـ توانایی

درسی یک روش مناسب انتخاب نماید و درصورتی که روش تدریس معلم مناسب نباشد باعث سردرگمی شاگردان، 

م است که یک معلم نسبت به الگوها، روشها و راهبردهای فنون شد. بنابراین الز شلوغی کالس و اتالف وقت خواهد

مند  های الزم را داشته باشد تا به موقع و درجای مناسب از هر کدام از روشها و فنون، بهرهتدریس، آگاهی

متعددی را  خداوند متعال در قرآن شریف که کتاب هدایت و تربیت است، روشهای (1397گردد.)صالحی مبارکه، 

یت انسان سفارش کرده است. از روش تحول باطن از طریق اعطای بینش و دعوت به ایمان و روش تغییر برای ترب

ظاهری برای ایجاد تحول درونی گرفته تا روش مناظره و مباحثه و موعظه و روش عملی و گفتاری، در قرآن شریف 

ای  ی آموزشی است که سابقهیکی از روشها«  پاسخروش پرسش و «. برای مثال، مورد تأکید قرارگرفته است

پردازد، بلکه با طرح چند سؤال و  طور مستقیم به تدریس مطالب نمی ی دارد. در این روش، معلم بهالنبسیار طو

نظر رهنمون میشود و آنان را برای رسیدن به مجهول،  گیری از معلومات فراگیران، ذهن آنان را به مطلب مورد بهره

سش و پاسخ ازجمله روشهای استفاده شده در قرآن کریم، برای اثبات توحید، روش پر .دارد می و تفکر واش البه ت

سوره بقره، معاد را اینچنین  239مثال: خداوند در آیهی  عنوان معاد، نبوت و آموزش نکات اخالقی و احکام است. به

رَّ عَلَى قَرْیَةٍ وَهِیَ خَاوِیَةٌ أو کَالَّذِی مَ :یانده استنبی، بعد از خواب یکصد ساله، به روش پرسش و پاسخ نما ربه عزی

کَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ یَوْمًا أَوْ بَعْضَ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّىَ یُحْیِی هذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَ امٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ 

رْ إِلَى طَعَامِکَ وَشَرَابِکَ لَمْ یَتَسَنَّهْ وَانظُرْ إِلَى حِمَارِکَ وَلِنَجْعَلَکَ آیَةً لَّلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى بِثْتَ مِئَةَ عَامٍ فَانظُیَوْمٍ قَالَ بَل لَّ
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یا همانند  ﴾239/قرهب ﴿ى کُلَّ شَیْءٍ قَدِیرٌ العِظَامِ کَیْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَکْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَیَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَ

عبور کرد، درحالیکه دیوارهای آن، به روی سقفها فروریخته بود، و اجساد  (ویرانشده)کسی که از کنار یک آبادی 

 «)چگونه خدا اینها را پس از مرگ، زنده میکند؟!: »و استخوانهای اهل آن، در هر سو پراکنده بود؛ او با خود گفت

گفت:  «نگ کردی؟در قدر چه»میراند؛ سپس زنده کرد؛ و به او گفت:  ل میخدا او را یکصد سا (ن هنگامدر ای

بلکه یکصد سال درنگ کردی! نگاه کن به غذا و نوشیدنی خود (که  »نه: فرمود «یک روز؛ یا بخشی از یک روز.»

ن چنین مواد فاسدشدنی را در طول ایهمراه داشتی، با گذشت سالها) هیچگونه تغییر نیافته است! (خدایی که این

شده! این زنده  شیالغ خود نگاه کن (که چگونه از هم متالکرده، بر همه چیز قادر است.) ولی به اظ مدت، حف

 (در مورد معاد)شدن تو پس از مرگ، هم برای اطمینان خاطر توست و هم) برای اینکه تو را نشانهای برای مردم 

نگاه کن که چگونه آنها را برداشته، به هم پیوند میدهیم  د(مرکب سواری خو)خوانهای به است (اکنون)قرار دهیم. 

میدانم خدا بر هر کاری »: بر او آشکار شد، گفت (این حقایق)و گوشت بر آن میپوشانیم!» هنگامیکه 

 (1374)رحیمی، بهمنی قائدی و صفی شلمزاری، «.تواناست

ن تدریس است. آشنایی و آگاهی نسبت به یت کالس، استفاده از فنوهمچنین یکی دیگر از عوامل موثر در مدیر 

فنون تدریس و اعمال آنها در کالس درس توسط معلم باعث میشود، وی بدون استفاده از خشونت و تنبیه بدنی، 

کالس را مدیریت نموده و نظم را حاکم سازد. از جمله فنون تدریس تاکید روی بعضی از مفاهیم و کلمات است. 

سوره عبس آمده است: فلینظر االنسان  24ی  خیلی مهم هستند. در آیه "د، دقت کنیدنگاه کنی"ای مثال کلمات بر

الی طعامه؛ انسان باید به طعام خود بنگرد، در این آیه منظور از »نگاه کردن« تماشای ظاهری نیست بلکه نگاه به 

ده از امر به نگاه کردن، نابراین خداوند با استفا( ب412، ص1387معنی دقت و اندیشه کردن است.)مکارم شیرازی، 

دقت و اندیشه در ساختمان مواد غذایی و تاثیرات شگرفی که در وجود انسان دارد و سپس اندیشه در خالق آنها،  

را مورد تاکید خود و مورد توجه انسانها قرار داده است.  تکرار بعضی افعال و کلمات از جمله نکاتی است که به 

هایی از قرآن شاهد تکرار شدن  درسوره (1397ن را جلب میکند.)صالحی مبارکه، تاکید معلم، توجه شاگرداخاطر 

ی فویل یومئذ للمکذبین در سوره مرسالت نه بار تکرار شده که بیانگر هدف این سوره  آیات هستیم. برای مثال آیه

کید بر اهمیت د بعضی آیات در قرآن، تاهای روز قیامت است. فایده تکرار زیا ها و عذاب  و تاکید بر شدت سختی

شود؛ تا بدین وسیله خواننده آیات الهی به سادگی از آن رد نشده، نهایت یهدفی است که در این آیات دنبال م

 (1397توجه خود را بدان معطوف دارد.)ساروی، 

در طول تدریس معلم موفق کسی است که کالس درس را به گونه ای آماده سازد تا پاسخگوی تمامی چالشها 

های خود را بشناسد، روش تدریس خود را ارزیابی کند و اگر روشها قدیمی و کهنه باشند  باید توانایی باشد. معلم

آموزان شکوفا سازد. او باید روشهای  روش پویا و زندهای را پیش گیرد تا روحیه خالقیت و نوآوری را در نهاد دانش

یند یاددهی ـ یادگیری را مختل نسازد و ردی را اتخاذ کند که فرابرخورد با مشکالت درس را بشناسد و راهب
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 مشکالت جزئی کالس او، به مشکالت کلی و وخیم تبدیل نشود. همچنین باید رفتاری داشته باشد که دانش

آموختگان کالس درس او، مسائل آموزشی و مشکالت رفتاری خود را در محیطی آرام و سرشار از محبت و غیر 

الس درس( پیامبران برای هدایت انسانها از روشهای متمایزی استفاده حل کند. )بررسی مدیریت کتهدید آمیز 

کردند. آیات قرآن کریم نشان میدهند یکی از عوامل این تفاوتها توجه به نیاز مخاطبان بوده و روشهای هدایتی 

قی و بیات، شده است. )حاجی عبدالبا پیامبران، متناسب با میزان آمادگی، نوع نگرش و روحیه مخاطبان آنان اتخاذ

1397 ) 

های ارتباطی  ها و شیوه  رسانهپیامبر اعظم در بدو ظهور و تولد اسالم و آغاز عصر دعوت و ادامه آن، عالوه بر 

زمان جاهلیت که با تغییر محتوای پیام در خدمت ترویج و تبلیغ اسالم قرار گرفت، ابزارها، نهادها و شیوههای 

شده  های الهی که توسط ایشان از منبع وحی دریافت می ی اشاعه آموزهاطی کارآمد دیگری را برافرهنگی ـ  ارتب

 (1395است، به جامعه معرفی کردند.)جبارلو شبستری، 

یابد  و الگو پذیری آنان: آنچه در فرآیند تعلیم وتربیت به متعلم انتقال می تاثیر وضعیت ظاهری معلم بر فراگیران

ام صفات، خلقیات، حاالت نفسانی و رفتار ظاهری او نیز به های معلم نیست بلکه تم رتتنها معلومات و مها

شاگردان منتقل میشود. معلم با روح و جان فراگیر سر و کار دارد و به همین جهت به عنوان یک الگوی محبوب 

دید)مدرسه و کالس و مطاع پذیرفته میشود. فراگیر در این سنین از محیط خانواده خارج میشود و در اجتماع ج

های گذشته اش را مورد بازنگری قرار دهد و  های دینی و رفتار و عادت رصت مییابد تا افکار و اندوختهدرس( ف

تواند دراین مرحله  شخصیت خویش را بشازد و تکمیل و تثبیت بسازد. با نفوذترین و محبوب ترین فرد که می

پذیرند  وان  یک الگو و اسوه میموزان معلم خود را به عنآ حساس او را یاری کند معلم است به همین جهت دانش

سازند.) افشارنیا،  و از رفتار و گفتار و اخالق خوب یا بد او سرمشق میگیرند و خود را با وی همسان و همانند می

( الگوخواهی نیاز سرشت بشری: انسان به گونه ای کمال جو و برتری خواه استو الگو 1397عباسی و دسترنج، 

الگوپذیری انسان تا به جایی است که بدون الگو راه به نیک بختی نمیبرد و  است. ر کننده این برتری خواهیهموا

آید و پیامبر را به  اگر این نیاز سرشتی بشر نبود، خداوند در پی برطرف کردن آن مانند دیگر نیازهای او برنمی

لیوم االخر و ذکراهلل ه لمن کان یرجو اهلل و اشناساند.: لقد کان لکم فی رسول اهلل اسوه حسن عنوان الگو نمی

، همین اساس بر مهم ترین نوع یادگیری انسان ، یادگیری مشاهده ای است. (1385احزاب()جمشیدی، 21کثرا)

این روش از آنجایی که محتوای تربیت را به صورت عینی و  .دیکی از روشهای تربیت ارائه الگوی شایسته می باش

شاید به همین دلیل است  .برنامه های تربیتی بسیار مؤثر است ر انتقال مفاهیم و آموزشد عملی ارائه می دهد،

، بر بهره گیری از الگو و پیروی ازنمونه ها واسوه های حسنه تأکید شده است.خداوند در مقام میالکه در منابع اس

جایگاه پیامبر ده؛ آنجایی که در تبیین ، در تعلیم و هدایت انسانها از این روش استفاده نمواولین معلم و مربی بشر

ه یصلون علی النّبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما : ابتدا خداوند و تئکال:انّ اللّه و م دخاتم می فرمای
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فرشتگانش بر پیامبر درود می فرستند و سپس مؤمنان دعوت به انجام این امر می شوند . این آیه مصداق روشنی 

الگوهای مناسب رفتاری در زندگی فردی و اجتماعی ما حضور نداشته  عا اگرالگویی در تربیت است. قطاز روش 

الگو به شخصیتی  .، مهارت و نگرش های مختلف گرددباشند ، بایستی وقت و نیروی زیادی صرف کسب دانش

عا اولین شخصیتی که شایسته تقلید و پیروی است. قط ،گفته می شود که به دلیل دارا بودن برخی خصوصیات

ته پیروی است از نظر قرآن، رسول اللّه است چنانکه در آیه لقد کان لکم فی رسول اللّه اسوة حسنه میتوان شایس

. روش الگویی، روشی است که اساس آن برمحور الگو دهی و ارائه نمونه های عینی و به این مضمون دست یافت

کردار مطلوب را عمال در معرض دید متربی ش می کند نمونه رفتار و العملی بنا شده است . در این روش مربی ت

آنچه مسلم است این که در انسان حالتی روانی  .زم برای الگو برداری و تقلید وی فراهم آید القرار دهد تا شرایط 

صفات و  وجود دارد و بر اساس آن بسیاری از خصوصیات رفتاری را از دیگران ، البته مشروط به برخورداری از

 (1395.)خضرایی شوالی فر، قبول ، از طریق همانند سازی فرا می گیرد اندیشه های مورد

عوامل تاثیرگذار در مدیریت کالس شامل ویژگیهای شخصیت معلم، روشهای تدریس معلم و استفاده از فنون 

، ذهنی، روانی، آراسته تدریس میباشد: ویژگیهای شخصیتی معلم؛ ویژگیهایی مانند داشتن سالمت اخالقی، جسمی

های ارتباطی قوی، نگرش مثبت و اخالق خوش تاثیر مستقیمی روی ودن در کالس درس، فن بیان و مهارتب

آموزان خواهد داشت. روشهای تدریس؛ روش تدریس معلم باید به گونه ای باشد که  مدیریت بهتر کالس و دانش

آموزان، محتوای کتاب  دانش به شرایط کالس، توانایی منجر به برهم زدن نظم کالس نشود. معلم باید با توجه

درسی و امکاناتی که در اختیار دارد یک برنامه درسی مدون برای کالس خود طراحی کند به گونه ای که عالوه بر 

 دستیابی به اهداف یادگیری، مدیریت کالس نیز به بهترین شکل اتفاق بیافتد.

در امر یادگیری و کنترل نظم کالس برای جلب توجه شاگردان  فنون تدریس: مجموعه اعمالی است که معلم 

 (1397انجام میدهد.مانند تشویق دانشآموزان و تکرار و تاکید .) صالحی مبارکه، 

(، برنامه ریزی خوب کمک زیادی به ایجاد 1400برنامه ریزی از عناصر موثر بر مدیریت کالس است)منصوری، 

یشود. احکام مختلف ذکر شده در قرآن، خود ود باعث تسهیل یادگیری مفضای مناسب در کالس میکند و این خ

ن آیه ای که به آ( در قر1389حاکی از برنامه ریزی دقیق خالق متعال برای بندگان خود است.)عترت دوست، 

صراحت از برنامه ریزی و اهمیت آن سخن بگوید نیست، ولی آیات خلقت جهان و سفارش خداوند متعال در تفکر 

های خداوندی میرساند که خداوند متعال هم خود همه چیز را با  ر در آفریدهن در قدرت الهی و دقت نظکرد

های دقیق بوجود آورده و هم به انسانها این پیام را میدهد که باید در زندگی هدفمند و دارای برنامه  ریزیبرنامه

 باشند.
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فصلت(؛ قرآن از هر چیزی که  3انا عربیا لقوم یعلمون)آموزش باید روشن و بدون ابهام باشد؛ کتاب فصلت آیاته قر

( 1374در هدایت و رشد مردم موثر است به تفصیل و قاطعانه و شفاف و بدون ابهام سخن گفته است)قرائتی، 

آموزان به رفتار نامناسب و حواس پرتی و  هرچقدر آموزش معلم واضح و روشن باشد احتمال مشغول شدن دانش

یابد. همانگونه که اگر قرآن به صورت مبین و آشکار نازل نشده ش میوند مدیریت کالس نیز کاهایجاد اختالل در ر

 گشت.  بود باعث سردرگمی انسانها می

 (:1400از راههایی که معلمان برای پیشگیری از مشکالت رفتاری در کالس باید به کار ببرد.)منصوری، 

زند: روش آموزش معلم باید به آموزان هماهنگ سا یی دانشالف( فعالیتهای آموزشی خود را با ظرفیت و توانا

بعضی از  های خود پیش بروند. ای طرح ریزی شود که دانش آموزان بتوانند با سرعت متفاوت با تواناییگونه

یادگیرندگان نیاز به توجه و کمک بیشتری از سوی معلم دارند و الزم است تکالیف و تمرینات بیشتری انجام دهند 

توانند راه خود را بیابند  دند، درحالی که برخی از آنها با اندک راهنمایی میفهای آموزشی درس مسلط گرتا به هد

آموزان را در توانایی  شهای فردی دان های آموزشی خود تفاوت و سریعا به مقصد برسند. معلم باید در اجرای روش

(  1388دامن،  د استفاده قرار دهد.)آتشو سرعت یادگیری در نظر گیرد و فنون آموزشی متناسب با آنها را مور

اگر آموزشها از سطح توانایی فراگیر بیشتر و یا حتی کمتر باشد ممکن است مشکالت رفتاری را نیز در پی داشته 

ی انسانها  مومنون(؛ تکلیف همه62باشد. و ال نکلف نفسا اال وسعها و لدینا کتاب ینطق بالحق و هم الیظلمون)

( بنابراین خداوند نیز در 1374و مالیش مکلف است. )قرائتی، مقدار توان جسمی، فکری  یکسان نیست، هرکس به

 آموزشهای خود مبنی بر احکام گفته شده از هرکس به اندازه توانایی خودش انتظار دارد.

آموز حس خوبی را در  یابد در نظر بگیرد: توجه معلم به دانش آموزان افزایش می ب(اوقاتی را که مشکالت دانش

یشود با تالش و انگیزه بیشتری سر کالس حاضر شود، اما اگر احساس کند معلم اصال او ایجاد میکند و باعث م

اش را برای درس خواندن و حضور در کالس  شود و انگیزه شود، دچار سرخوردگی می متوجه حالت روحی او نمی

فی الدین من »...و ما جعل علیکم  ی یهدر آ از دست میدهد و ممکن است رفتارهایی دور از انتظار از او سر بزند.

، حکم حرجی و تکلیف دارای مشقت شدید تشریع حج(؛ به این موضوع اشاره شده است که خداوند 78حرج...«)

بیند پروردگارش توجه به  گذارد این است که انسان وقتی می نکرده است. تاثیری که این قاعده بر انسان می

ن انجام دهد. یکی از ویژگیهای احکام و قوانین تا وظایفش را به نحو احسحاالت مختلف او دارد ترغیب میشود 

الهی در قرآن انعطاف پذیری است که خداوند متعال از طریق آن احکام و قوانین تشریعی را با رعایت میزان 

آن آنچه ها و شرایط زمانی و مکانی مخاطبین برای آنان وضع نموده است. در وضع احکام و قوانین در قرتوانایی

قاعده کلی درنظر داشته، عدم جعل احکام مشقت آمیز برای بندگان بوده است.این مهم در قرآن  خداوند به عنوان

ضعف و ناتوانی انسان »یرید اهلل عن یخفف عنکم و  آمده است. (بقره 220«)با عبارت شریفه» ولو شاءاهلل العنتکم
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بقره(، و باالتر از همه خواست 233 نکلف نفس اال وسعها«)(، قدرت و استطاعت او»ال28خلق االنسان ضعیفا«)نساء

مائده( عواملی هستند که احکام و قوانین الهی را با 6ی الهی »و ما یرید اهلل لیجعل علیکم من حرج«) و اراده

(مطابق این قاعده 1396ویژگیهای تکوینی و خلقتی انسان هماهنگ ساخته است.) پور اکبر، زاهدی و حبیب زاده، 

ین اسالم دارای ویژگی انعطاف پذیری با شرایط و اوضاع جدید پیش آمده هستند. به احکام و قوانین اولیه د کلی

این معنا که در شرایط اضطراری، حوادث واقعه، بروز عسر و حرجها و متناسب با شرایط زمانی  و مکانی، تغییراتی 

 ین آنها میگردد. در آن  قوانین اولیه به وجود آمده و احکام ثانویهای جایگز

آموزان میتواند موجب آزردگی و به احنمال  ه مسائل و مشکالت جسمی، روحی، اجتماعی و عاطفی دانشتوجه ب

 (1392بروز مسائل و مشکالت انضباطی در آنان بشود.)مهدی نژاد، 

در  ب(و1392برای مدیریت کارآمد کالس درس توجه به فضای کالس، میتواند سودمند باشد.) مهدی نژاد، 

فیزیکی مدرسه را در مقایسه با تسهیالت سنتی و جدید، بر روی رفتار و عملکرد تحصیلی  تحقیقی، تاثیر محیط

آموزان مورد بررسی قرار داد و نظریه پروهاسکی مبنی بر »موثر بودن محیط بر رفتار و عملکرد دانشآموزان«  دانش

کالسی به وجود خواهد آمد که (انضباط در 1383ساعدی،  را مورد تایید قرار داده است.)معین پور، نصراصفهانی و

م بخورد. ه مطبوع، تمیز، راحت و دارای نور کافی باشد. وقتی همه چیز مرتب باشد انسان مایل نیست آن نظم به

ها، بی  بنابراین کالس باید در حد امکان تمیز باشد . وجود محیط تمیز توام با نشاط ، مانع خیلی از خرابکاری

(خداوند نیز در نزول آیات قرآن برای 1398روانی خویش را دارد.)بهارلو و بهروز، و... میگردد. چراکه اثر ها  نظمی

این توجه نشان از این است که محیط در تدبیر  هدایت انسانها، به محیطی که در آن داشته اند توجه نموده است.

هدف ی تاثیرگذار است. ه فضای کالس در مدیریت وو مدیریت این جهان موثر است. بنابراین معلم نیز باید بداند ک

از تدبیر امور در این دنیا، رسیدن انسان به سعادت است. خداوند در این جهان از فضا و محیط و آنچه در آن وجود 

دارد برای هدایت انسانها به سمت و سوی کمال بهره جسته و با متذکر شدن آنها سعی در مدیریت این جهان به 

ای آفرینش خود مانند  باد، باران، کوهها، آسمان و... را در قرآن متذکر موده است. خداوند شگفتیهنحو احسن ن

میشود تا بدین وسیله انسانها را به عظمت و قدرت خود هدایت کند و آنان را در مسیر حق قرار داده و جهان را 

فاده کند تا یط کالس خود به خوبی استاداره کند .  این همان کاری است که معلم باید از ظزفیتهای فضا و مح

 بتواند کالس درس خود را به خوبی اداره نماید.

های  آیه در زمینه خداشناسی از راه علوم طبیعی آمده است. در این آیات از پدیده 750در قرآن کریم حدود 

ها و  وقتی این شگفتیهای خداوند یاد میکند و بندگان را به تفکر در آنها دعوت میکند.  طبیعی به عنوان نشانه

شماریم.)عبدالهی،  نگریم عظمت خدا را در جهان احساس کرده و غیر او را حقیر و کوچک می خدا را می آیات

ای ( اهتمام قرآن برای خداشناسی از راه آیات، از آن رو است که بیشتر معلومات بشر در جهان، معلومات آیه1393
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ه صفات او رهنمون است. تفکر در بسیاری از ل وجود آفریدگار ما را باست. تفکر در آیات خدا، افزون بر اثبات اص

آیات خدا و نمایان شدن قدرت بی انتهای او در آفرینش پذیرش امکان قیامت و برانگیخته شدن دوباره موجودات 

 کند. )سایت ویکی فقه( را برای انسان آسان تر می

ه بیـشتر بـه آمـوزش اخالقیات ی از رفتارهای سوء، توجـعار ویکی از بهترین روشها برای داشتن کالسی مـنظم 

که از راههای آمـوزان اسـت  دیگـر، اشـاعه خودانضباطی یا خودکنترلی در دانش عبـارت به ن یا اآموز به دانش

  (بیان آیات اخالقی در قرآن برای انسانها تا به خودکنترلی برسند.1392.)مهدی نژاد، هزینه هم هست کمماندگار و

ود کنترلی مدیریت بر خویشتن است که با تقویت این نیرو، انسان میتواند بر نفس سرکش خود لگام زند و از خ

های دینی، کنترل نفس گاه با ترک  انحراف و جرایم دوری کند و به سوی کمال نهایی رهنمون شود. بنابر آموزه

سومی و نیکونژاد در پژوهش خود با عنوان ح گناه و معصیت و گاه با انجام واجبات دینی میسر میشود. خاکپور،

کارکردهای تربیتی خودکنترلی و نقش آن در سالمت روان از دیدگاه قرآن و روایات به این نتیجه دست یافتند که 

برای رسیدن به خود کنترلی، قرآن و روایات دو راهکار شناختی و رفتاری را ترسیم نموده است. بنابراین همانگونه 

ی مدیریت رفتاری انسانها در این جهان از شیوه خودکنترلی استفاده نموده است ، معلم نیز باید با راکه خداوند ب

 ی خودکنترلی را در آنان ایجاد نماید. آموزان زمینه شناساندن اخالقیات به دانش

رگیرند راپیشرفت تحـصیلی خـود مـورد تـشویق قو  پسندیده رآموزان باید برای رفتا تــردیـدی نـیست که دانش

آمـوز را  نحوی، ضعیف و و خاموش شود؛ شایـسته اسـت بـه ایـن جملـه کـه دانش و رفتار ناپسند آنها هم به

خداوند نیز در قرآن به پیامبر خویش دستور میدهد تا  .شود توجه !هرگز بپـذیر ولـی رفتـار ناشایـست آن را 

ند به انها بگوید:  فان عصوک فقل انی بریء مما تعملون ودهرگاه قوم پیامبر، از ایشان اطاعت نکردند و مخالفت نم

شعرا ( به این معنا که ای پیامبر بگو من از آنچه شما انجام میدهید بیزارم . و به این ترتیب به رفتار و اعمال  216)

 ناشایست آنان اینگونه توجه نشان میدهد. 

آموزان، روح اعتماد به نفس،  اظهار نظر به دانشو گیری  توانند با دادن حق تصمیم مسئوالن مدارس و معلمان می

( ...وشاورهم فی 1392خوش بینی، استقالل طلبی و مسئولیت پذیری را در آنها به وجود آورند.)مهدی نژادف 

آل عمران ( در این قسمت از این آیه به خوبی اهمیت و جایگاه ویژه مشورت استفاده میشود. هدف  159االمر...) 

رفا استفاده از دانش و راهنمایی دیگران نیست؛ مشورت موجب شخصیت دادن ، تقویت روحیه ص و فلسفه مشورت

همکاری اجتماعی، ایجاد انگیزه فعالیت و مشارکت عمومی و تقسیم قدرت و مسئولیت  در مخاطب میشود. 

 ( 226،  ص1396)شریفی، 
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دارد. معلم نباید تنها به آموزش  سآموزان نقش موثری در مدیریت بهتر کال توجه به روحیات و عواطف دانش

آموزان نیز نگاهی داشته باشد . همانگونه که قرآن کتاب هدایت  بپردازد بلکه باید به مسائل روحی و عاطفی دانش

 انسانها دانسته شده اما خداوند میفرماید: شفاء لما فی الصدور. یعنی درمان دردهای روحی انسان نیز در قرآن است. 

 ای مدیریت بهتر کالس درسبرراهکارهایی -3

به شاگردان مسئولیت دهید. هرقدر شاگردان در قبال رفتار خود احساس مسئولیت کنند به همان میزان به معلم 

(کل نفس بما کسبت رهینه؛ هر نفسی در 1398نمایند تا کالس را بهتر مدیریت نماید. )بهارلو و بهروز،  کمک می

م وجود انسان در گرو انجام وظائف و تکالیف اوست، هنگامی که آن را ماگرو عملی است که انجام داده است. ت

مدثر(. یکی از ویژگیهای  38آیه  1387گردد وگر نه در قید اسارت باقی خواهد ماند.)مکارم،  انجام میدهد آزاد می

قبت از اعمال راقرآن آن است که انسان را مسئول اعمال و دستاوردهای خود در زندگی میداند. مهمترین پیام آیه م

خود و نظارت آنهاست تا در آینده نیازمند توجیهات نادرست نباشیم. از این آیه ضرورت نظارت بر اعمال استفاده 

میشود. زمانی که دانش آموزی مسئولیتی را بر عهده میگیرد تمام تالش خود را میکند تا آن وظیفه را به خوبی 

س معلم کمک شایانی میکند. درست مانند مسئولیتی که خداوند بر البه پایان برساند و این به بهبود مدیریت ک

دوش انسانها نهاده و آنان را مسئول اعمال خویش میداند تا هر کدام به اعمال خود نظارت داشته باشند و با مراقبت 

 نند. نکاز خود به سمت و سوی گناه نروند و از مسیر درست خارج نگردند و در مدیریت این جهان خللی ایجاد 

عالقه مندی خود را به شاگردان آشکار نمایید. معموال اکثریت معلمان به شاگردان خود عالقه مند هستند و آنها 

را دوست میدارند ولی از این حس خود نمیتوانند در مدیریت بهتر کالس بهره بگیرند. راهکار عملی این است که 

و به آنها عالقه مند هستند. اگر این احساس در شاگردان به  ندمعلمان به شاگردان بفهمانند که آنها را دوست دار

وجود بیاید که معلم آنها را دوست دارد، بدون شک در نوع رفتاری که از آنها سر خواهد زد موثر و برای اینکه 

دهد ن (نشا1398بتوانند رضایت معلمان را جلب نمایند رفتاری مورد قبول از خود بروز میدهند. )بهارلو و بهروز، 

 (1400آموزان خود را قلبا دوست دارد و به آنها احترام میگذارد.)منصوری، که دانش

بقره(،  190در آیات بسیاری اظهار محبت از سوی خداوند کامال مشهود است: خدا نیکوکاران را دوست میدارد)

آل 159نندگان)ک آل عمران(، توکل 146آل عمران(، صابران) 76بقره(، تقواپیشگان)222خدا توبه کنندگان)

عمران( و.. را دوست میدارد.  خداوند برای تربیت و رشد بندگان خود توجه و عنایت محبت آمیز دارد؛ قل ان کنتم 

آل  عمران. صاحب تفسیر راهنما معتقد  31تحبون اهلل فاتبعونی یحببکم اهلل و یغفرلکم ذنوبکم واهلل غفور الرحیم

نسبت به پاکیزگان و توبه کنندگان، تشویق انسان ها به توبه و پاکیزگی  هیاست؛ یکی از اهداف اشاره به محبت ال

آموزان خود از مشکالت  بنابراین معلم نیز با ابراز عالقه نسبت به دانش  (486، ص 1386است.)هاشمی رفسنجانی، 

 رفتاری در کالس خود پیشگیری میکند. 



 34 کالس و کالسداری از منظر قرآن/مدیریت  /1401ش هشتم/بهار /ی تخصصی معارف علوم انسانی و علوم اسالمیصلنامه علمدو ف

 

ترین روشهای برخورد با شاگردان این است  منطقیز آموزان صمیمی باشید ولی قاطع عمل کنید. یکی ا با دانش 

که آنها با معلمان و دبیران خود احساس صمیمت نمایند. صمیمیت باعث میشود که شاگرد در برخورد با معلمان 

و دبیران، احترام کالس را حفظ نمایند و از دست زدن به اعمال برهم زننده کالس پرهیز کنند. ولی در عین حال 

شاگردانی پیدا شوند که از این رابطه سو استفاده کنند که در این جا قاطع بودن معلم مشکل را ه امکان دارد ک

حل خواهد کرد. معلمان باید ضمن برقراری ارتباط عاطفی مناسب از افراط کاری پرهیز نمایندو به موقع از اهرمهای 

یم ارتباط شاگرد و معلم باید معین حرقدرت و اقتدار خویش جهت اداره کالس بهره گیرند. به عبارتی حدود و 

(  مدارا و صالبت هر دو از سیره پیامبر و تعالیم قرآن کریم به شمار آمده و در گفتار 1398گردد. )بهارلو و بهروز، 

و رفتار ایشان استمرار داشته است. از آیات قرآن به خوبی روشن میشود که پیامبر اسالم مامور به نرمش و مدارا 

اند. واخفض جناحک للمومنین؛ و بال خویش برای مومنین فروگستر.  رهبر و مربی باید در برابر  دهبا مردم بو

(  تا صمیمت بین آنان به وجود آید. اصل در اسالم و سیره 1374مردم، نرمش و عطوفت داشته باشد. )قرائتی، 

، ضروری است. اگر قاطعیت شتمعصوم رافت و نرمش است. اما گاه نیز صالبت و قاطعیت بدون هیچ تسامح و گذ

و سختگیری نسبت به دشمنان و منافقان و متخلفان نباشد، طمع دشمنان تحریک میگردد، امنیت ملی جامعه را 

برهم میزنند و باعث سلب آسایش مردم میشوند. از این رهگذر است که شریعت اسالمی، دعوت به صالبت و 

موده است. و دو لوتدهن فیدهنون؛ دشمنان دوست دارند که ن قاطعیت فرموده و برخی احکام شاق و قاطع، وضع

نرمی کنی تا نرمی کنند. خداوند در این آیه پیامبر گرامی را از سازش با متخلفان و منافقان نهی نموده است. 

 ( بنابراین همانگونه که رافت و مهربانی پیامبربا مردم، که رهبری و مدیریت یک جامعه را برعهده1379)حسینی، 

ارد، در کنار قاطعیت ایشان با متخلفان همراه است یک معلم نیز برای مدیریت هر چه بهتر کالس خود الزم دارد د

در کنار صمیمیت و مهربانی با شاگردان خود، در بر خورد با متخلفان از قوانین کالسی با قاطعیت برخورد نماید تا 

  از هرج و مرج در کالس جلوگیری نماید.   

تر و بهتر میتوانند با  آموزان خود را درک میکنند و به حرفهای آنان توجه دارند، خیلی راحت دانش کهمعلمانی 

های  ها و بی انضباطی شاگردان رابطه عاطفی و دوستانه برقرار کنند که در نتیجه از بسیاری از مشکالت، شیطنت

زیادی از بی انضباطی و شرارت آنها  ودآموزان تا حد آنها جلوگیری خواهد شد. رفتار و برخورد صمیمانه با دانش

 (1392کاهد. .)مهدی نژاد،  می

سعی کنید علت رفتارهای ناشایست را شناسایی کنید. اگر معلم بتواند ریشه اصلی بروز رفتارهای ناشایست شاگرد 

داوا تواند او را بهتر م شناسایی کند همانند پزشکی خواهد بود که علت درد مریض را به خوبی شناخته و می را

( برای 1398توان با آن مقابله و اثرات آن را خنثی نمود. )بهارلو و بهروز،  کند. با شناخت علت رفتارها بهتر می

دانند که با  این دنیا میدانند و البته برخی می دارد که منکران معاد، زندگی را منحصر به مثال قرآن بیان می

و شهوانی خود جامعه عمل بپوشانند و از این رو معاد را انکار توانند به امیال نفسانی  اعتقاد به معاد، دیگر نمی
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خواهند راه برای گناه کاری باز باشد و در فساد و خوش گذرانی هرچه بیشتر غوطه ور شوند؛  . آنان میکنندمی

( بنابراین خداوند علت اینکه  183، ص1391قیامت(.)سبحانی و محمدرضایی،  5االنسان لیفجر امامه )بل یرید 

پذیرند اینگونه بیان میدارد تا ریشه اصلی بروز رفتارهای ناشایست آنان معلوم گردد. با  خی انسانها معاد را نمیبر

  د.شناخت علت رفتارها پیامبر نیز بهتر میتوانست با آنان مقابله کن

رتباطات سعی کنید با روش غیر کالسی و گاه چشمی شاگردان را کنترل کنید. ارتباط چشمی یکی از قویترین ا

محسوب میگردد. حسن این روش آن است که بدون آنکه با صدای بلند به رفتار یا نام کسی اشاره شود و باعث 

توانند با بهره جستن از این روش مهار  معلمان میحواس پرتی دیگران گردد، مانع بروز رفتار نا به جا میگردد. لذا 

 صفات خداوند در قرآن بصیر بودن نسبت به بندگان است. ( از1398کالس را به دست گیرند. )بهارلو و بهروز، 

اوند در همه دای بداند که خاین صفت خداوند، تأثیری ژرف بر بندگان دارد. اگر بندهغافر(  44واهلل بصیر بالعباد)

چه خویش را از آن ظاهر و باطن کوشد تاکند و میداری می ها خویشتنو زشتی گناهانبیند، در برابرا میحال او ر

  .در دیده الهی ناخوش است، بپیراید

برخی مواقع کور و برخی مواقع کر باشید. دنیای شاگردان دنیای حوادث و اتفاقات است. آنها به لحاظ شرایط سنی 

دهند که معلم با تجربه نباید  بلوغ باشند، رفتارهای عجیب و غریب از خودشان نشان میبه خصوص اگر در دوران 

ای رفتار نماید که وانمود کند برخی از  ساسیت و واکنش نشان دهد. بلکه باید به گونهنسبت به همه آنها ح

شاگرد سر میزند نمایان رفتارهای شاگردان را ندیده و برخی را نشنیده است. اگر معلم هر رفتاری را که از ناحیه 

ممکن است نتیجه خوبی کند، ناچار است در برابر آن رفتار موضع گیری نماید، در هر حال این موضع گیری 

گیر طریقه عفو و بخشش پیش؛ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِینَ (1398نداشته باشد. )بهارلو و بهروز، 

تنها پیامبر مخاطب آیه نیست، اعراف(در این آیه 199).نیکوکاری امر کن و از مردم نادان روی بگردانو امت را به 

گو، برخوردى اعراض آمیز داشته باشد هر مسلمان و هر مبلّغ ومصلح اجتماعى باید با لجوجان و جاهالن یاوه بلکه

خُذِ الْعَفْوَ«، به معناى عفو را در  .و گالویز شودپوشى و صبر کند، نه آنکه درگیر ها چشمو در برابر توهین و تهمت

آن است، لذا در بعضى موارد باید قاطعانه برخورد کرد، »وَ ال اختیار و کنترل خود داشتن و به جا استفاده کردن 

رها کردن جاهالن و دشمنان »أَعْرِضْ عَنِ الْجاهِلِینَ« به معناى آزاد و  تَأْخُذْکُمْ بِهِما رَأْفَةٌ فِی دِینِ اللَّهِ«  چنانکه

  (1374.)قرائتی، نیست، بلکه مراد با آنان نبودن و میل به آنان نداشتن است

خداوند با برنامه ریزی کلی برای تمام عمر انسان در قرآن و مشغول ساختن او به انجام واجبات و مستحبات زمانی 

ها و سر و صدا  الس شوید دلیل برخی از بی نظمیبرای نافرمانی برای انسانها نگذاشته است: با طرح درس وارد ک

ها به علت عدم استفاده از طرح درس، توسط معلمان، گردد که آن آموزان به این موضوع برمی و شلوغ کاریهای دانش

آورند. برای مهار این فرصت، تهیه و به کارگیری طرح درس بهترین ابزار است. در طرح  فرصت اضافی بدست می
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یک جلسه را به انجام فعالیتهای مختلف اختصاص میدهد و در طول جلسه شاگردان را به درس معلم کل زمان 

آموزان به فرصت اضافی را از آنها  میکند تا جلسه پایان یابد. این روند امکان دستیابی دانش انجام فعالیتی وادار

 (1398وز، آورد. )بهارلو و بهر گیرد و به خصوص از شلوغ کاری های جمعی ممانعت به عمل می می

زان خاطی را به آمو از عهده کاری که بر نخواهید آمد به عنوان ابزار کنترل بهره نگیرید برخی از معلمان دانش

وسیله عملی که فاقد صالحیت اجرای آن هستند تهدید مینمایند و چون نمیتوانند جنبه عملی به آن ببخشند 

خداوند اگر وعدهای ( 1398نمیدهم . )بهارلو و بهروز،  تسلیم شاگرد میشوند. مثال میگویند دیگر به کالس راهت

روم (؛ برای اینکه انسانها ارزش ایمان خود و دوری  6اهلل وعده) میدهد حتما آن را محقق میسازد وعد اهلل ال یخلف

گر از نافرمانی خدا  و همچنین عواقب سرپیچی از قوانین الهی را بدانند الزم است وعده های الهی محقق شوند. ا

نعوذ باهلل شد، انسانها طغیان گرتر از قبل به اعمال ناشایست خود ادامه میداند و دیگر  وعده های الهی محقق نمی

دهد ارزشی قائل نبودن. معلم باید اگر حرفی یا قولی به شاگردان خود میدهد  هایی که می برای خداوند و وعده

 یرود.حتما عملی کند وگرنه اعتماد شاگردان به معلم از دست م

احترام ای عمل نمایند که حس  در انتخاب نوع گفتار خویش دقیق باشید. الزم است معلمان در گفتار به طریقه

(از دیدگاه قرآن گفتاری با ارزش است که همراه با 1398)بهارلو و بهروز، .شاگردان نسبت به او برانگیخته شود

مانند آیات شریفه قرآن( ولی اگر گوینده با عدم رعایت فرهنگ و ادب باشد، سخنی گرچه فی نفسه با ارزش باشد )

ر خواهد بود. از این رو پروردگار عالم آنگاه که موسی و هارون را ادب، آن را به زبان آورد، سخنی بی ارزش و بی اث

با او سخنی  تَذَکَّرُ أَوْ یَخْشَىفَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَیِّنًا لَعَلَّهُ یَمامور به رفتن به پیش فرعون و دعوت او مینماید، میفرماید: 

 (1382نرم گویید، شاید که پند پذیرد یا بترسد.)درایتی، 

در جلسه اول، خود را تثبیت نمایید. معموال بعد از اولین برخورد، قضاوت در مورد افراد شکل میگیرد.  سعی کنید

گردان تصویری ایجاد مینمایید. سخت شما نیز در اولین جلسهای که به یک کالس میروید، از خودتان در ذهن شا

ها  و ... در خصوص شما در ذهن بچه گیر است، مهربان است، تند است، آسان گیر است، باسواد است، خشن است

در اولین جلسه اتفاق میافتد. لذا باید سعی کنید در اولین جلسه قدرت و اقتدار خویش را جهت کنترل کالس به 

بدانند که هر وقت اراده کنید، کالس در دست شماست. در غیر این صورت مشکل  آموزان القا کنید تا آنها دانش

تسلط پیدا کنید. برای اینکه خود را تثبیت نمایید، به نظر میرسد اگر در جلسات  خواهد بود که بر اوضاع کالس

قیت باال خواهد بود. اولیه از قدرت و اقتدار خویش بهره بگیرید و کم کم انعطاف را به کالس برگردانید، ضریب موف

، اشاره به این نکته است که ( آمدن آیه الرحمن الرحیم بعد از رب العالمین در سوره حمد1398)بهارلو و بهروز، 

( 93،  ص1387خداوند در عین قدرت نسبت به بندگان خویش، با مهربانی و لطف رفتار میکند. )مکارم شیرازی، 



 37 کالس و کالسداری از منظر قرآن/مدیریت  /1401ش هشتم/بهار /ی تخصصی معارف علوم انسانی و علوم اسالمیصلنامه علمدو ف

 

مل نازل شده بر پیامبر و بندگانش ابتدا اقتدار و رب بودن خویش را به بنابراین خداوند نیز در اولین سوره کا

 ز آن به مهربانی خویش اشاره نموده است. بندگان گوش زد کرده است و بعد ا

ها و خطاها از ناحیه برخی از بی شاگردان  نگرش شاگردان را نسبت به کالس مثبت کنید. علل بعضی از بی نظمی

باشند و از سوی خانواده نسبت به این امر توجیه  به کالس دارای نگرش مثبت نمی در این است که آنها نسبت

گردند. یکی از راهکارهای موثر در خصوص کنترل  ر و تحمیل خانواده سر کالسها حاضر مینیستند و احیانا با اجبا

( خدا نیز در قرآن 1398باشد. )بهارلو و بهروز،  و هدایت اینگونه شاگردان، تغییر نگرش آنها نسبت به کالس می

مثبت اندیشی را در  برای تشویق هرچه بیشتر بندگان به سمت اعمال نیک و دوری از مخالفت با فرامین الهی

وَلَقَدْ کَتَبْنَا فِی الزَّبُورِ مِن  سوره انبیا میفرماید: » 105برخی از آیات متذکر شده است. برای مثال، خداوند در آیه 

دگان شایسته و به راستی در زبور پس از تورات نوشتیم که زمین را بن «الْأَرْضَ یَرِثُهَا عِبَادِیَ الصَّالِحُونَبَعْدِ الذِّکْرِ أَنَّ 

به  .فوق، نمونه ایی از آیاتی است که بر آینده روشن و نیکو برای تاریخ بشر داللت دارد هآی .ما به ارث خواهند برد

این ترتیب بندگان برای اینکه از وارثین زمین باشند ترغیب به انجام عمل صالح میشوند تا خود را عضو این گروه 

 بدانند. 

 گیری نتیجه

مند قرآن است؛ زیرا قرآن یکتا معلم و مربی همه انسانها و ضامن تربیت و سعادت آنهاست. با بشر همیشه نیاز

ن خداوند است آشکار میشود که هم سخنی آهنگین و دلکش است و هم مطالعه آیات این کتاب عظیم که سخ

است و برای تربیت و   دارای معانی ارزشمند و واالیی است. خداوند متعال در قرآن کریم که کتاب هدایت و تربیت

بیان  به کمال رسانیدن انسان نازل شده است؛ اصول و عوامل و راهکارهایی را برای مدیریت هرچه بهتر این جهان

نموده است. معلمان میتوانند با بهرهگیری از این نکات که در ارتباط با مدیریت بی نقص الهی در این جهان است 

 مدیریت خود کمک کنند. در اداره کالس درس خود، به بهبود 

بیان  قرآن کریم در سه بخش اصول و فنون، عوامل و عناصر و راهکارهای موثر در بهبود مدیریت جهان، آیاتی را

 داشت که با مطالعه این آیات نظرات و دیدگاه قرآن در ارتباط با مدیریت کالس و کالسداری روشن میگردد.

م قرنها پیش در قرآن کریم، بسیار جلوتر از محققان و متفکران به اصول باتوجه به آنچه بیان شد میتوان گفت اسال

این موارد را به معلمان و مربیان توصیه کرده است. و عوامل مدیریت جهان توجه کرده و به طور غیر مستقیم 

 مدیریت کالس درس از عوامل بسیار مهم در آموزش و پرورش است که با به کارگیری دستورات و رهنمودهای

 اصیل قرآن کریم در این زمینه بهبود مدیریت کالس امکان پذیر خواهد شد. 
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 منابع

 قرآن کریم

ت توجه به تفاوتهای فردی در آموزش و پرورش، نشریه اطالعات علمی، (، ضرور1388آتش دامن، غالمرضا.)

 3شماره

 52(، بردباری پیامبر)ص( در قرآن ، بینات شماره1385آقامیری، سیده طاهره.)

(،  نگاهی به روش تشویق در ایجاد انگیزه از دیگاه قرآن، اسالم و پژوهشهای مدیزیتی 1390اخالقی، عبدالرحیم.)

 1سال اول، شماره

(، بررسی مدیریت کالس درس و روش کالسداری 1397افشارنیا، معصومه و عباسی، رضا و دسترنج، مرتضی.)

 2، ج2معلمان در مدارس و مراکز آموزشی، سال سوم، شماره

(، مدیریت کالس درس، کنفرانس ملی دستاوردهای نوین جهان در تعلیم و 1397الماسی حسینی، سید صمد.)

 ق و مطالعات فرهنگی ـ اجتماعیتربیت، روانشناسی، حقو

(، راهکارهای عملی مدیریت کالس درس در مدارس ابتدایی، پژوهش نامه 1398بهارلو، فیروزه و بهروز، فاطمه.)

 54تا  27، ص 47رهاورمزد، شما

آن، (، گونههای انعطاف پذیری در احکام و قوانین قر1396پور اکبر، الیاس و زاهدی، عبدالرضا و حبیب زاده، رقیه.)

 2کنگره علوم اسالمی، علوم انسانی، دوره

امه (، مراحل دعوت ابزارها و شیوه های فرهنگی، ارتباطی پیامبر اعظم)ص(، دانشن1395جبارلوشبستری، بهرام.) 

 مقاالت تبلیغ سیره تبلیغی پیامبران خدا

 نشجویان(، سیر تدریجی بیان احکام قرآن، سازمان فعالیتهای قرآنی دا1392جمشیدی، افسانه.)

 128(، الگوگیری از شخصیت پیامبر)ص(، حوزه شماره 1385جمشیدی، حسن.)

 ، مجله الکترونیکی اسراء2اره، شم2(، حق تعیین حقوق بشر تنها ازآن خداست1387جوادی آملی، عبداهلل.)
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ی پژوهشی (، روشهای دعوت پیامبران مرسل به توحید، فصلنامه علم1397حاجی عبدالباقی، مریم و بیات، وحیده.)

  54تا 31، ص45نامه الهیات، شماره

 15و  13(، پیامبر مدارا و قاطعیت، کتاب نقد، شماره 1379حسینی، سید غالمحسین.)

 ، مجله پژوهشهای اجتماعی ـ اسالمی14ایگاه قانون و قانونگرایی در قرآن، شماره(، ج1377حق پناه، رضا.)

 ، ویژه نامه اسباب نزول2والیت، پژوهشهای قرآنی، شماره(، سبب نزول آیه 1374حکیم باشی، حسن.)

سالمت  (، کارکردهای تربیتی خود کنترلی و نقس آن در1393خاکپور، حسین و حسومی، ولی اهلل و نیکنژاد، زهرا.)

 184تا  149، ویژه نامه سالمت معنوی، ص 21روان از دیدگاه قرآن، شماره

، 4تعلیم و تربیت اسالمی با تکیه بر دیدگاهها استاد، سال اول، شماره(، روشهای 1395خضرایی شوالی فر، مریم.)

 82تا  73ص 

 266ه(، فرهنگ گفتار در قرآن، نشریه پاسدار اسالم، شمار1382درایتی، محمدحسین.)

(، مهارت غلبه بر نفس اماره در قرآن، سراج منیرف سال چهارم، 1392رئیسیان، غالمرضا و پاکنژادف عبدالعلی.)

 12شماره

(، بررسی روشها و فنون تدریس از 1399رحیمی، عبداهلل و بهمنی قائدی، ابوالحسن و صفی شلمزاری، سعید.)

 99تا  80، ص 2، شماره8منظر قرآن کریم، دوره

، قم: نشر 24(، اهداف قرآن و شروط و موانع بهرهمندی از آن، فصلنامه معرفت، شماره1387محمود.)رجبی، 

 ی و اطالع رسانی تبیانالکترونیکی موسسه فرهنگ

(، فنون مدیریت کالس: راهنمایی برای اداره کالس درس، مجله ایرانی 1394رضایی، حبیب اهلل و حقانی، زیبا.)

    204تا  192آموزشی در علوم پزشکی، ص

 (، مقدمهای بر راز عربی بودن قرآن از زبان قرآن، الهیات قرآنی، سال اول1392زکوی، علی.)

 2(، الفاظ مکرر در قرآن و فواید آن، قرآن در آیینه پژوهش، شماره1397)ساروی، پریسا. 

 ، مقاله آیات خداfa.wileifeqhسایت 

(، اداره ارزشیابی معاونت امور اساتید، 1387معارف )(، مجله 7، شاخصهای تدریس موفق)hawzah.netسایت 

 59شماره
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 ، چاپ سلیمانزاده، دفتر نشر معارف1اسالمی(، اندیشه 1391سبحانی، جعفر و محمد رضایی، رضا.)

 151(، آیین زندگی)اخالق کاربردی(، دفتر نشر معارف، چاپ1396شریفی. احمدحسین.)

موثر در بهبود اداره کالس درس، مجله نخبگان علوم و مهندسی، (، بررسی عوامل 1397صالحی مبارکه، زهرا.)

 دوماهنامه مقاالت علمی ـ تخصصی

 ، قم ـ ایران11(، ترجمه تفسیر المیزان، چاپ1378مد حسین.)طباطبایی، سید مح

یت، (، تاثیر ویژگیهای معلم بر سبک مدیریت کالس، نشریه تعلیم و ترب1387عالی، آمنه و امین یزدی، سید امیر.)

  135تا  103، ص24دوره

 (، نشانههای خدا در آفرینش، پژوهشکده باقرالعلوم1393عبدالهی، ولی.)

(، آداب گفت و گو از نگاه قرآن و پیامبر اعظم)صلی اهلل علیه و آله(، 1393و مهدوی فرید، علی.)عزیز، بختیار 

 57تا 36، صpurelifeفصلنامه بین المللی میان رشته ای 

سوره نحل و پاسخ به برخی اشکالها پیرامون  44(، بازخوانی فضای تبیین قرآن در آیه 1398جواد.) عالءالمحدثین،

 ، ویژه قرآن و حدیث: پیوند ناگسستنی62، شماره16آن، سفینه سال

(، جایگاه برنامه ریزی در مدیریت اسالمی از منظر آیات و روایات، نشریه توسعه انسانی 1389عترت دوست، محمد.)

 126تا  107، ص 33، شماره7دورهپلیس، 

 55(، گفت و گو در قرآن، بشارت،  شماره1385فاضلی، مهسا.)

(، بررسی جو یادگیری اثربخش 1396وان، صادق و دهدار، مجتبی و شیرمرد، عبداهلل عالی.)قاضیان، محمدعلی و ست

 23، شماره پیاپی4بر اساس مولفههای مدیریت کالس درس، سال سوم، شماره

 48(، تفسیر قرآن کریم)آیات برگزیده(، دفتر نشر معارف، چاپ1395محسن.)قرائتی، 

 2، شماره33شد آموزش قرآن و معارف اسالمی، دوره(، روشهای تدریس، ار1399قرائتی، محسن.)

 (، تفسیر نور، موسسه در راه حق1374قرائتی، محسن.)

بردها، کنفرانس پژوهشهای نوین ایران و (، مدیریت کالس درس؛ اصول روانشناختی و کار1396محمدزاده، رضا.)

 جهان در روانشناسی و علوم تربیتی حقوق و علوم اجتماعی
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(، بررسی نقش تشویق و تنبیه به عنوان دو 1400راد، امیرحسین و بهنام، رسول و مسعودی راد، مائده.)مسعودی 

 64تا  56، ص 31مولفه تربیتی، شماره

(، حکمت تکرار آیات در قرآن مجید، دانشگاه شهید 1395بدالحمید.)مشتاق مهر، علی و حسینی زاده، سید ع

 5مدنی آذربایجان، شماره نشریه

(، حقوق و سیاست در قرآن، قم: انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام 1392زدی، محمدتقی.)مصباح ی

 خمینی)ره(

ر عوامل فیزیکی کالس بر پیشرفت (، تاثی1383معین پور، حمیده و نصر اصفهانی، احمد رضا و ساعدی، عاطفه.)

 4تحصیلی دانش آموزان، پژوهشهای تربیتی و روانشناختی، شماره

 (، علوم قرآنی، چاپ یاران، انتشارات تمهید 1394مدهادی.)معرفت، مح

 (، علوم قرآنی، چاپ زرین قم، انتشارات سمت1393معرفت، محمدهادی.)

 5(، تفسیر نمونه، جلد1380مکارم شیرازی، ناصر.)

 1(، مثالهای زیبای قرآن، جلد1378مکارم شیرازی، ناصر.)

 ن کریم برگرفته از تفسیر نمونه، دفتر نشر معارف (، تفسیر موضوعی قرآ1387مکارم شیرازی، ناصر.)

(، ارتباط موثر و تعامل آمیز با دانشآموزان در راستای شیوههای نوین مدیریت کالس درس 1400منصوری، مراد.)

 7تی ـ آموزشی، فصلنامه پژوهشهای مدیریت در جهان اسالم، شمارهبا رویکرد تربی

دوره متوسطه در خصوص بی انضباطی کالسی دانشآموزان و راهکارهای (، دیدگاه دبیران 1392مهدی نژاد، ولی.)

بهبود مدیریت کالس، پژوهشهای آموزش و یادگیری، دو فصلنامه علمی پزوهشی دانشگاه شاهد، سال بیستم، 

 3شماره

 ، ماهنامه مکتب اسالم5(، ندا و خطابهای الهی در قرآن، شماره1381نساجی زواره، اسماعیل.)

 52(، شیوههای دعوت پیامبر)ص( به استناد قرآن کریم، بینات شماره1385، دل آرا.)نعمتی پیرعلی

 5، قم ـ ایران، چاپ2(، تفسیر راهنما، جلد 1386هاشمی رفسنجانی، اکبر.)

(، نقش 1394عبادی، پویا و قاسمی، خلیفلو ابراهیم و پیران ینگجه، فرشید و فرید، سهیل.)یوسف زاده، محمد و 

 1د انگیزش در دانشآموزان، کنفرانس ساالنه رویکردهای نوین پژوهشی در علوم انسانی دورهمعلمان در ایجا
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