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پودمان سوم: شناخت مشکالت شایع رفتاری ... 

پودمان 3
شناخت مشکالت شایع رفتاری کودکان 
پیش از دبستان

هیچ کودکی نیست که مشکلی نداشته باشد و هیچ مشکلی نیست که 
مربوط به بزرگ ترها نباشد.
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  هدف توانمندسازی 1ـ3: رفتار مربی را توضیح دهد.

بررسی رفتار مربی

فعالیت1: به دو نفر از معلمان خود بیندیشید. معلم نخست، کسی است که او را دوست داشته و از او 
بسیار آموخته اید و از کالسش لذت برده اید )معلم الف(. معلم دوم، کسی  است که او را دوست نداشته، 

از او کمتر آموخته و از کالسش لذت نبرده اید )معلم ب(.
ویژگی های دو معلم را بدون مبالغه، به طور خالصه توصیف کنید.

معلم الف(
معلم ب(

حال این توصیفات و ویژگی ها را در جدول زیر وارد کنید و سپس بگویید شما دوست دارید چگونه 
معلمی  باشید؟

معلم بمعلم الف

سخت گیر نیستسخت گیر است1

خشن استشوخ طبع است2

نامنظم استمنظم است3

نامرتب استمرتب است4

بدون خالقیت استخالق است5

فضای کالس او سرد و بی روح استفضای کالس او گرم و صمیمی است6

نسبت به شاگردان بی تفاوت استصمیمی  و مهربان است7

نسبت به فعالیت های کالس بی تفاوت استبه فعالیت کالسی اهمیت می دهد8

تدریس او خسته کننده است.تدریس او کسل کننده نیست9

10

11

12

تمرین     کنید
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با توجه به اینکه شما در آینده در مراکز پیش از دبستان مشغول به کار خواهید شد، فکر می کنید چگونه 
شد؟ خواهید  مربی ای 

 یک مربی سخت گیر که کودکان را با توسل به اطاعت از خواسته هایش، مجبور به فراگیری می کند، هر 
گونه پیشنهاد یا ابتکاری را رد می کند، برای جلب توجه کودکان به همکاری، پاداش، تنبیه و فشار به آنها 

روی می آورد.
آیا به نظر شما با این روش ها، تعدادی از کودکان با نافرمانی، لجاجت و امتناع از یادگیری در مقابل شما 
مقاومت نخواهند کرد و بد و بدتر نمی شوند؟ و یا گروهی بر اثر ترس، ضمن رعایت نظم و قوانین شما خوب 

و خوب تر خواهند شد؟
 یا یک مربی آسان گیر که به کودکان آزادی می دهد و انجام دادن هر گونه عملی را برایشان امکان پذیر 

می داند.
به  توجه شما  زیرا  اشتباهات، دچار مشکل شوید،  از  پوشی  به سبب چشم  است  نیز ممکن  این حالت  در 
تفاوت های فردی از بین می رود و ناخواسته به علت بی توجهی شما به عالقه مندی کودکان یا نبود امکانات، 

هر گونه که می خواهند رفتار می کنند و شما در پایان روز، در سر و صدای کالس و کودکان غرق می شوید.
هر چند سر و صدا نشان دهنده ارتباط کالمی  کودکان است. اما در پایان روز با یک کالس در هم ریخته و با 
وسایلی شکسته و.... روبه رو می شوید، بدون ارزشیابی از کارتان، ضمن اینکه مشکالت رفتاری کودکان بستر 
مناسبی برای رشد پیدا می کنند و در چنین روندی کودکان هرگز از آموختن لذت نمی برند و برای خود 
و اطرافیان تالش نمی کنند. در این صورت میل به همکاری کاهش می یابد، خالقیت از بین می رود و رشد 

اجتماعی و عاطفی کودکان نیز مسیر طبیعی خود را طی نخواهد کرد.
باید به یاد داشته باشید که جایگاه مربی، در زندگی کودکان بسیار حساس است. در واقع پس از والدین، 
مربی تنها فردی است که عالئق کودک را به سمت اهداف آموزشی و پرورشی هدایت می کند و مسئول ایجاد 

شرایطی است که در آن رفتارها و اکتسابات کودک از رشدی مداوم برخوردار گردند.
ارائۀ پیشنهادها و  از لحن دوستانه و  با استفاده  مربی، عالوه بر جلب توجه و همکاری کودکان الزم است 
راهنمایی های مؤثر، مشوقی برای بحث، گفت وگو و تصمیم گیری باشد و جّو مناسبی برای فراگیری و رشد 

همه جانبۀ کودکان فراهم کند تا آنان بتوانند با فراز و نشیب های زندگی به خوبی رو به رو شوند.

را  به کودکان  هدف توانمندسازی 2ـ3: ویژگی های مربی برای آموزش 
بررسی کند.

ویژگی های مربی برای آموزش به کودکان

کار با کودکان نیاز به شکیبایی و صبر دارد. هیچ چیز بیش از تالش و صرف زمان، برای حل مشکالتی که اصاًل 
تحت کنترل شما نیست، انرژی شما را تحلیل نمی برد و وقتی خسته هستید طبیعی است که بیشتر از روزهای 
عادی عکس العمل نامناسب نشان دهید. سه خطر که مداوم بهداشت روانی مربی را تهدید می کند عبارت اند از:

1  داشتن اضطراِب بیش از اندازه و نگرانی از موفق نشدن؛

2  بی حوصلگی و دلسرد شدن از انجام دادن وظایف؛
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3  از دست دادن انگیزه و بی عالقگی به کار و همکاران.

پیش از شروع کار، عالوه بر چیدمان فضا، به تفاوت های فردی و رشد همه جانبۀ کودک توجه کنید و به یاد 
داشته باشید که کودکان با توانایی هایی در سطوح مختلف به مهد کودک می آیند. عده ای با استعداد، بعضی 
دیرآموز و عده ای دارای مشکالت جسمانِی خاص اند. اما در هر حال پیش از شروع کار، توجه همه را با چنین 
جمالتی جلب کنید: »خوب بیایید شروع کنیم« یا »همه چیزها را کنار بگذارید می خواهیم کتاب بخوانیم«. 
غیر از سالم و آشنایی با اسم تک تک کودکان، به آنها بفهمانید که چقدر در همکاری با شما نقش دارند. هرگز 

مشکالت شخصی خود را به کالس نیاورید.
در هر حال توانمندی های مربی در رابطۀ با کودکان، به خصوص کودکانی که مشکل رفتاری دارند، به خود 
شما بر می گردد، زیرا نمی توان محیط زیست، مسائل خانوادگی و... را تغییر داد. در نتیجه باید به نکاتی که در 

نمودار زیر آمده است، توجه داشت:

انتظارات مثبت
خالقیت

 ارتباط مؤثر

شوخ طبعی

شناخت 
ویژگی های 

کودک

  صدا 

نوع نگرش 

آشنایی با 
روش های آموزش

 توانمندی های 
مربی در رابطه با 

کودکان    

 نمودار 1 ـ توانمندی های مربی در رابطه با کودکان

شناخت زبان 
بدن

 شناخت ویژگی های کودک: طبیعی است که برای کار با کودک، قبل از هر چیز باید ویژگی های رشد 
همه جانبۀ کودک را بشناسید و بدانید آنها شبیه هم نیستند و الزم است به تفاوت های فردی آنان توجه کنید.

 شناخت زبان بدن 1: هنگام کار با کودکان، به خصوص کودکانی که مشکالت رفتاری دارند، باید مراقب 
حرکات خود باشید. زبان تن ابزار پرقدرتی است. گاه بدون استفاده از کالم می توان با زبان بدن مفاهیمی  را 
ابراز کرد: »خسته ام«، »عصبانی هستم«، »تهدید با انگشتان دست« و »تمسخر« با استفاده از حرکات صورت، 

جدی شدن خطوط صورت و غیره ... . تماس چشمی  را فراموش نکنید.

body language ـ  1
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نشان دهندۀ  است عکس العمل شما  ممکن  می شوید،  روبه رو  موقعیت های خاصی  با  وقتی  نگرش:  نوع   
ناتوانی شما باشد. در نتیجه، نه فقط خود شما احساس ناتوانی می کنید، بلکه این ناتوانی را منتقل می کنید: 

»من از پس این بچه بر نمی آیم«.
به جای تمرکز بر ناتوانی، بر توانایی هایتان تمرکز کنید. این شما هستید که نگرش خود را باید اصالح کنید، 

زیرا در غیر این صورت از انرژی شما کاسته می شود و کودک خیلی زود متوجه ناتوانی شما خواهد شد.

 صدا: لحن و کیفیت صدا عامل مهمی  در فعالیت های آموزشی شماست. صدای بلند )داد زدن( هرگز کارایی 
ندارد و کودک تنها به صوت، حرکات لب و صورت شما توجه می کند. سعی کنید صدایتان را پایین بیاورید و 
آرام و صمیمی  باشید. صدای محکم با فریاد فرق دارد. تُن صدا پیام را می رساند، همان پیامی  که قصدش را 

دارید. صحبت کردن با نرمش، با لحنی محکم و همدالنه خیلی بیشتر مؤثر است.
 انتظارات مثبت: متأسفانه گاهی با پیش فرض های قبلی با کودک روبه رو می شوید. مثاًل به ما گفته اند این 
کودک لجوج است )یا برچسب های دیگر....(. در صورتی که هرگز نباید با پیش داوری با کودک برخورد کنید 

و باید اصل بر این باشد که این کودک می تواند و چنین نیست که می گویند. 
تأیید توانایی کودک به معنای این نیست که آنها حتماً گزینه های صحیح را انتخاب کنند بلکه این بدین 
معناست که کودک می تواند کار درست را انجام دهد. گاهی کودکان از اینکه با شما درگیر شوند لذت می برند. 
با حفظ آرامش و احترام به او توانمندی های کودک را بارز کنید. وقت برای فکر کردن به کودک بدهید و 

بالفاصله بعد از پرسش او را در دادن پاسخ نگران نکنید.
 خالقیت: خالقیت یکی از ابزارهای حل مشکل است که به شما امکان می دهد تا راه های متفاوتی را امتحان 
کنید. به خصوص در مورد کودکانی که راه های انضباطی متداول را نمی پذیرند. شما به جای پاداش های 

متداول باید خالقیت داشته باشید؛ مثاًل دادن حق انتخاب یا حتی همکاری با شما. 
اید بر روی نقاط قدرت کودک متمرکز باشد و از عالئق او بهره بگیرید. فراموش نکنید  تمام سعی شما ب

کودکانی که مشکالت رفتاری دارند بسیار خالق اند.
 شوخ طبعی: گاهی شوخ طبعی شما یک نوع ابزار قدرت است. شوخ طبعی می تواند به کودک بفهماند که 
دوستش دارید، در ضمن به داشتن قدرت خود مطمئن می شوید. شوخی ها نباید با تمسخر و یا کوچک کردن 

کودک همراه باشد. شوخ طبعی به معنای ریشخند یا مداخالتی که باعث خجالت کودک می شود، نیست.
 ارتباط مؤثر: کودکان نیز مانند بزرگساالن دوست دارند مقبول واقع شوند. بنابراین بگذارید کودکان متوجه 
شوند که شما تا چه حد صادق  اید و در مورد آنها نظر منفی ندارید. تقویت روابط مثبت نیاز به تالش و زمان 
دارد و کودکان خیلی زود متوجه صداقت و بی صداقتی می شوند و رفتارهای ساختگی را دوست ندارند. به قول 

کارل راجرز1 تنها راه مؤثر، توجه مثبت بی قید و شرط است.

به یاد داشته باشید از واژۀ »ما« به جای »من« استفاده کنید. مانند امروز ما می خواهیم نقاشی کنیم.
نکته

   روان شناس آمریکایی KARL RAJERS ـ1



80

 آشنایی با روش های آموزش: شما باید با توجه به محتوای آموزش و سن کودک، روش آموزشی خاص 
آن را انتخاب کنید.

فعالیت 4: خودتان را با توجه به موارد فوق محک بزنید؛ فکر می کنید تا رسیدن به یک مربی مطلوب 
)ایده آل( چقدر فاصله دارید؟ گزارش آن را در کالس ارائه دهید.

تمرین     کنید

تفاوت های فردی کودکان، در هنگام  به  با توجه  بتوانید  اینکه  برای  به عنوان یک مربی،  فعالیت 2: 
اجرای فعالیت های آموزشی برخورد مناسبی داشته باشید چه توانمندی هایی الزم است کسب کنید؟

گفت      و  گو 
کنید

فعالیت3: با مراجعه به فعالیت 1 یکبار دیگر به همان صورت، ویژگی های خودتان، سپس ویژگی معلم 
آرمانی تان را بنویسید و در جدول یادداشت کنید.

ویژگی های مِن مربی:
ویژگی های معلِم آرمانِی من:

پس از یادداشت کردن صفات معلم ها در جدول زیر، آن ویژگی را که مربوط به خودتان است، با دایره 
از بین 1 تا 7 و آنچه را که معلم آرمانی شما دارد با عالمت ضربدر در جدول زیر مشخص کنید. این 

جدول به شما می گوید که با معلم آرمانی چقدر فاصله دارید.

معلِم آرمانیرتبه بندیمِن مربی

خالقیت داشتن1  2  3  4  5  6  7خالقیت داشتن1

مهربان بودن1  2  3  4  5  6  7مهربان بودن2

خوش پوش بودن1  2  3  4  5  6  7توجه به لباس3

4

تمرین     کنید
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شکل 1   ـ تنبیه

هدف توانمندسازی 3ـ3: اثر تشویق و تنبیه بر رفتار کودکان را تحلیل کند.

اثر تشویق و تنبیه بر رفتار کودکان

در کتاب های لغت در مقابل کلمۀ »انضباط«، معانی متعددی چون نظم داشتن، آراستگی، نظم و ترتیب، 
پیروی کامل و سامان پذیری بیان شده است.

شاید در مسائل تربیتی زیباترین و کارآمدترین معنا برای این کلمۀ تکراری، که مقاالت بسیاری درباره اش 
نوشته شده است و خواهد شد، لغت »سامان پذیری« باشد. زیرا بیش از آنکه بخواهیم رفتار کودکی را به کلی 

تغییر دهیم و از او فرد دیگری بسازیم، هدف این است که اصالح رفتار کنیم و رفتار او را سامان دهیم.
اغلب والدین و مربیان برای این »سامان دهی« راهکارهای گوناگونی به کار می گیرند، از جمله اخطار، تهدید، 

منع کردن و استفاده از تقویت کننده های رفتاری )مثل تشویق و مذاکره و ...(.
با وجود تنوع و گوناگونی برخوردها، برای تشویق کودک به ادامۀ همکاری سه راه زیر قابل بررسی است:

1  کودک را تنبیه می کنیم.

2  کودک را می ستاییم.

3  تشریح می کنیم که چه می کرد بهتر بود؟

 تنبیه 
والدین  و  مربیان  که  است  روش هایی  جمله  از  بدزبانی  و  کالمی   خشونت  چه  و  بدنی  به صورت  چه  تنبیه، 
بر می گزینند. از جمله فریاد زدن، کودک را جلوی دیگران سرزنش کردن، او را از فعالیت مورد عالقه محروم کردن. 
بی شک این مجموعه راهکارها نمی تواند تضمینی برای کنترل و اصالح رفتار کودک باشد و چه بسا بزرگ ترها 
بعداً از کار خود نیز ناراحت می شوند و به دلجویی کودک می پردازند. عالوه بر این کودکان نیز یاد می گیرند که 

از همین روش در برخورد با دیگران استفاده کنند )شکل 1(.
از این رو تنبیه ِصرفاً باعث تسلیم موقت کودک است و نتیجۀ مثبتی ندارد و به یادگیری کمک نمی کند و 
تأثیری در اصالح رفتار او ندارد. از طرف دیگر، چون کودکان اعتماد به نفس کمی  دارند، هر برخوردی باعث 

سردرگمی  آنها می شود و حالت تدافعی را در آنها افزایش می دهد و در نهایت دلسرد یا تسلیم می شوند.
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در سیستم آموزشی امروز، نتیجۀ پاداش و تنبیه را زیان بخش می دانند، چرا که به مرور کودک می آموزد که 
پاداش حق اوست و برای هر کاری پاداش می خواهد و در قبال کار بد، تنبیه می شود و این نهایت  کاری است 
که برای او اِعمال می گردد! در حالی که نه خوب بودن به پاداش )رشوه( نیاز دارد و نه بد بودن با تنبیه تبرئه 

می شود. وحشت از تنبیه صرفاً عامل باز دارندۀ رفتارهای نادرست، برای مدتی محدود است.
یک مربی آگاه به جای تنبیه از پیامدهای منطقی استفاده می کند و از این طریق به کودک فرصت تجربه 

می دهد، تا بدین وسیله متوجه نتایج کارش شود و یاد بگیرد.
در این راستا به نکاتی چند باید توجه داشت:

 مقصود از تنبیه به توافق رسیدن است نه برنده شدن؛
 وظیفۀ مربیان راهنمایی است نه بر عهده گرفتن مسئولیت کار کودک؛

 هرگز نباید از قدرت بزرگسالی )به عنوان مربی( برای مجبور کردن کودک استفاده کرد؛
 توجه به آهنگ و لحن صدا بسیار اهمیت دارد. )حرف های شما هنگام خشم و با صدای بلند مؤثر نیست. 

بیان یک جمله با حالت عصبی یا با آرامش، معنا و اثر آن را تغییر می دهد(؛
 وقتی اشتباه کردید حتماً عذرخواهی کنید و هرگز به علت کار یک کودک، کودکان دیگر را توبیخ نکنید؛

 هرگز کودک را به انتخاب یک الگوی رفتاری خاص مجبور نکنید.
 تنها باید رفتارهای مناسب را تقویت کنید.

شکل 2   ـ تشویق

از توجیهات نادرست پرهیز کنید، مثاًل کودک سالم نمی کند و ما به حمایت از او می گوییم سالم کرد 
شما نشنیدید.

 تشویق
ستودن یا تشویق کودک، که معموالً با کلمات محبت آمیز و 
دادن جایزه یا وعدۀ جایزه همراه است، شاید در کوتاه مدت 
ثمربخش باشد، اما در اثر تکرار، واژه ها معنای واقعی خود را 
از دست می دهند و گرفتن پاداش هدف نهایی می شود، که 
آن هم به مرور بی رنگ می گردد. گاهی تشویق و تحسین به 
یک معنا توصیف می شود، در حالی که اندکی با هم تفاوت 

دارند )شکل 2(.

نکته
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همۀ کودکان نیاز به تشویق دارند و زمانی که مرتکب اشتباه  شوند این نیاز بیشتر می شود. بنابراین تشویق کردن 
کودک و چگونگی آن، نیاز به شناخت و تمرین دارد. به عنوان مثال افتادن ظرف شیرینی از دست کودک، 
به هنگام پذیرایی از مهمان می تواند باعث نگرانی او شود شما می توانید با گفتن جمله »نگران نباش، بیا تا با 
کمک همدیگر شیرینی ها را جمع کنیم« به تقویت اعتماد به نفس و افزایش مسئولیت پذیری کودک کمک کنید.
در حالی که تعداد محدودی از کودکان برای سوق داده شدن به سمت کارها و رفتار مطلوب به »تحسین« نیاز 
دارند. در این گروه، لذتی که پس از اجرای کار درست به دست می آید، همان پاداش است. در واقع تحسین 
باعث می شود که کودک به جای یافتن راه حل مطلوب برای حل مشکل، افکارش را متوجه این موضوع کند 
که دیگران چه می اندیشند و این نوع اندیشیدن به ایجاد هدف خیالی )مورد تحسین قرار گرفتن( به جای 

هدف واقعی )مثمر ثمر بودن( منجر می شود.
تحسین حتی گاهی دلسردکننده می شود آنگاه که فرد رضایتی کسب نکند و باألخره تحسین مثل جایزه ای 

است برای فرد تا توجه وی را به  خودش معطوف  کند.
بنابراین، تشویق به کودک اطمینان می دهد که رفتار او را پذیرفته ایم و به این ترتیب جرئت و شهامت او را 
برای اجرای کار تقویت کرده ایم. در تشویق تنها گفتار تشویق کننده مهم نیست بلکه نحوۀ گفتار و اعمال است 

که از اهمیت خاصی برخوردار می شود.
کودکان باید به مناسبت انجام دادن کاری که از آنها انتظار نمی رود تشویق شوند و برای بعضی نکات مثبتی که 
از خود نشان داده اند. هر چند پیشرفت آنها کمتر از حد انتظار باشد با تشویق شما پیشرفت خود را احساس 

می کنند و به تالش خود ادامه خواهند داد.
بعضی از مربیان به جای تشویق یا تنبیه، خود را نسبت به کودک بی تفاوت نشان می دهند. گویی کودک وجود 
ندارد یا اصاًل کاری انجام نداده است. این بی تفاوتی می تواند به معنای توجه نکردن به موجودیت کودک باشد 
که بسیار زیان آورتر از تنبیه است و کارآیی بسیار کمی  خواهد داشت. کودک اعتماد به نفس خود را از دست 

می دهد و گمان می کند که اصاًل دیده نمی شود.
بنابراین در تنبیه یا تشویق کودک الزم است موارد زیر رعایت شود:

 به جای تکیه بر نقاط ضعف، به نقاط مثبت توجه کنید و اورا به صورت کل در نظر بگیرید.
 به کودک نشان دهید که به او اعتماد دارید. این اعتماد باید صادقانه باشد.

 اشتباهات را شکست تلقی نکنید. شکست می تواند محرکی برای دستیابی به موقعیت جدید باشد.
 ترغیب و تحریک کودک برای رقابت، غالباً عامل تشویق کنندۀ خوبی نیست زیرا توجه وی معطوف به برنده 

شدن است. به جای اینکه در جهت همکاری و مشارکت باشد.
 تشویق باید به گونه ای باشد که باور کودک را نسبت به خودش تقویت کند. تنها کسانی قادر به تشویق 

کودک اند که او را همان گونه که هست قبول داشته باشند.
 تشویق، انگیزه و محرک تالش برای احساس مشارکت است و باعث می شود که فرد از توانایی خود برای 

مقابله با مشکالت آگاه شود.
 تماس چشمی  را فراموش نکنید، به خصوص اگر با حرکات غیر کالمی  همراه شود.

 عباراتی چون »  تو می توانی« »کار تو بسیار خوب است« »  بیا با هم این کار را انجام دهیم« »  من مطمئن 
هستم« و.... از جمله مواردی است که می تواند در راستای تشویق باشد.

 نسبت به رفتارهای کودکان بی تفاوتی از خود نشان ندهید.
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در نهایت کودک باید احساس کند که به کالس تعلق دارد و مربی و افراد خانواده دوستش دارند و نباید با 
سرزنش، تهدید، خواهش و تمنا، دشنام و تنبیه و چراها و طراحی قوانین من در آوردی و اگرها و بایدها 
)اشتباهات متداول( او را دلسرد کرد، در حالی که، با توجه به نکات مثبت )جرئت دادن، بارز کردن صفات 
مثبت، خود را کنترل کردن، الگو شدن و صحبت کردن واضح و صمیمی( می توان راه را برای بهتر شدن کودک 

هموار ساخت.

آماده کردن محیط شاد برای یادگیری

مربی برای ایجاد یک محیط شاد بهتر است موارد زیر را رعایت کند:
 قبل از شروع کار در کالس، طرح درس منظمی  را آماده کند.

 وسایل و ابزار کار را بررسی کند و در دسترس قرار دهد. توجه به نکات ایمنی ضروری است )شکل 4(.
 در برنامه ریزی برای کالس به غیر از توجه به برنامۀ روزانه، در برنامه های هفتگی فعالیت های گوناگون را 

بگنجاند.

یا  بود  تحسین  روباه  جمالت  خوانده اید.  یا  شنیده  را  روباه  و  زاغک  آموز1  پند  قصۀ  همه  فعالیت5: 
تشویق؟ در این مورد گفت وگو کنید.

Fable ـ1

شکل 3   ـ قصه زاغک و روباه

گفت      و  گو 
کنید
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 رفتار و گفتارش توأم با مهربانی و ثَبات باشد.
 برای یادگیری بهتر، کودکان را به گفت وگوی گروهی و مشارکت دعوت کند.

کودکی که نتواند افکار و تمایالت خود را با دیگران تقسیم کند، کودکی تنهاست و دائماً حالت تدافعی دارد. 
او نگران و مضطرب است، لذا از هر گونه مشارکتی دوری می کند.

چند توصیه به مربیان:
 به همۀ کودکان توجه کنید و به گفته هایشان گوش دهید.

 برای جلوگیری از هر نوع تبعیض در بین کودکان، منصف باشید و برای پیشرفت کار به نکات مثبت تکیه 
کنید.

 بین رفتار کودک و خود او تفاوت قایل شوید. رفتار کودک را توضیح دهید اما هرگز خود او را طرد نکنید.
 مسئولیت را بین کودکان تقسیم کنید و آنها را به جمع آوری آشغال و نظافت کالس ترغیب نمایید.

 هرگز فضای کالس را از عکس و پوستر پر نکنید و همیشه در تغییر این فضا، متناسب با موضوع یادگیری، 
نوآوری داشته باشید.

 خالق باشید.

شکل 4   ـ نمایی از کالس

در گفت وگوی گروهی سه هدف دنبال می شود:
1  هنر گوش دادن را می آموزد و یاد می گیرد چگونه شنوندۀ خوبی باشد.

2  کمک می کند تا خود و دیگران را بهتر درک کند.

3  برای کمک به یکدیگر ایجاد انگیزه می کند. 

نکته

فعالیت 6 : به نظر شما یک کالس آموزشی چگونه می تواند به یک محیط یادگیری شاد تبدیل  شود؟ 
نظرات خود و دوستانتان را جمع بندی کرده و گزارش آن را در کالس ارائه دهید.

تمرین     کنید
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هدف توانمندسازی 4ـ3: گام های اصالح رفتار کودکان را به کار بندد.

الرنس استینبرگ1 روان شناس کودک در نتیجۀ مطالعات و تحقیقات بیست و پنج ساله اش نشان داده که 
بهترین راهکار برای نیل به تغییر رفتار کودک می تواند درپنج گام طبق جدول زیر صورت گیرد2:

جدول 1ـ پنج گام تغییر رفتار کودک

تشخیص رفتار کودکفرزند شما کج رفتاری بارزی را انجام می دهد.گام اول: تشخیص

شرح علت رفتار شماشرح و توضیح علت برخوردی که دارید.گام دوم: توصیف

پیشنهاد شماپیشنهاد، نوِع دیگر از رفتار که مورد قبول است.گام سوم: جایگزینی

نوع برخورد شماراهی که شما برای کنترل رفتار بر می گزینید.گام چهارم: نوع تنبیه

انتظار شما برای بعدانتظارات شما برای تکرار در دفعات بعد.گام پنجم: انتظارات شما

استینبرگ معتقد است »ما نیاز داریم که با آرامش و سرعت از این گام ها عبور کنیم و به کودک فرصت جر  و   بحث 
ندهیم. از همه مهم تر اینکه برای اصالح رفتار کودکان باید از همین حاال شروع کرد و کمتر آن را به فردا موکول 

نمود«.
یعنی تشخیص می دهید، شرح  کنید:  تمرین  زیر  را طبق جدول  ها  گام  این  توانید  نمونه می  با طرح چند 

می دهید. جایگزین می کنید، تنبیه می کنید و باالخره انتظار دارید.

Dr. Larence Stienberg ـ1

Ten Basic Principles of Good Parenting, May 2006. Bysimon & schus ـ2

جدول 2ـ نمونۀ راهکار برای پنج گام اصالح رفتار کودک

طرح مسئله:

بارها  و  بارها  ساله تان  چهار  کودک  به 
گفته اید نباید با نق زدن و گریه و زاری 

چیزی را درخواست کند.
حاال او قبل از ناهار با نق زدن و گریه از 

شما شکالت می خواهد.

پسـر شش سالـۀ شمـا روی مبـل 
نشسته، است و بـا مـاژیک نقاشی 
می کند. او رویۀ مبل را رنگی کرده 
است، در صورتی که قباًل به او گفته 

بودید روی مبل نقاشی نکشد.

وارد  ِگلی  با کفش  نه سالۀ شما  کودک 
منزل شده و کف راهرو را ِگلی کرده است.

در صورتی که قبل از ورود به منزل از او 
پرسیده بودید »ته کفشت ِگلی نیست؟«

گام اول
شناخت

وقتی چیزی را می خواهی لطفاً نق نزن 
و گریه هم نکن

به تو گفتم برای نقاشی، روی مبل 
ننشین، مبل رنگی می شود.

منزل  به  ورود  از  قبل  گفتم  تو  به  بارها 
ته کفشت را تمیز کن چون راهرو ِگلی 

می شود.

گام دوم
توصیف

رفتار شما اخالق مرا خراب می کند )مرا 
عصبانی می کند(.

رنگ ماژیک، قابل شستن نیست و 
پاک نمی شود.

همین االن تمام راهرو را تمیز کرده بودم. 
حاال دوباره باید تمیز کنم.
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به یاد داشته باشید که از این سطوح باید با آرامش و سرعت عبور کرد و فرصت جر و بحث نداد. از 
حاال و امروز )اینجا و اکنون( شروع کنید و کمتر آن را به فردا موکول کنید. »نام کودک امروز است«.

نکته

گام سوم
جایگزینی

خوردن  ناهار  نزدیک  و  گرسنه ای  وقتی 
است می توانی یک هویج بخوری یا یک 

خیار.

اگر دوست داری نقاشی کنی، لطفاً 
این کار را روی میز آشپزخانه انجام 

بده.

پادری پشت در بود. اگر هم نمی توانستی ته 
کفش را تمیز کنی کفش را در می آوردی.

گام چهارم
تعیین نوع 

تنبیه

تصمیم دارم چهاردقیقه به تو مهلت بدهم 
که بنشینی و آرام شوی، هر وقت مهلت 
تو تمام شد دیگر گریه هم باید تمام شود. 

ماژیک ها را به من بده امروز و فردا 
اجازه نقاشی نداری.

حاال یک پارچه بردار و عالوه بر کفشت، 
زمین راهرو را هم تمیز کن.

گام پنجم
انتظارات 

شما

مطمئن هستم دفعۀ دیگر اگر بگویم قبل 
از ناهار نباید شکالت بخوری دیگر گریه 

و زاری نمی کنی.

این دفعه فراموش کرده بودی اما مهم 
این است که دیگر فراموش نکنی که 

مبل جای نقاشی نیست.

معموالً در مورد سایر رفتارهایت همیشه 
را در  این مورد  خوب هستی. سعی کن 

آینده فراموش نکنی.

 هدف توانمندسازی 5ـ3: دنیای امروز کودکان را بررسی کند.

شناخت دنیای امروز کودکان 

فعالیت 7: به نظر شما کودکان امروز با زمانی که شما کودک بودید چه تفاوتی دارند؟ در مورد چرایی 
این تفاوت ها و ویژگی های کودکان امروز گفت وگو کنید.

گفت      و  گو 
کنید

کودکان امروز در دنیایی متفاوت زندگی می کنند. آنها روزانه با موقعیت های گوناگونی روبه رو می شوند و در 
معرض رویدادهای مختلفی قرار می گیرند و لذا در آنها احساس نا امنی ایجاد می شود. این موقعیت ها شامل 

موارد زیر است:
 سر و صدا و محرک ها: کودکان، اغلب اوقات خود را در مقابل رسانه ها سپری می کنند در نتیجه فرصت 
اندکی برای رؤیاپردازی و تخیل دارند، چون رسانه این کار را برای آنها انجام می دهد و این چنین سکوت و 

آرامش را از آنها گرفته است.
 مسمومیت های محیط زیست: آلودگی محیط زیست، موادی که می خورند، هوایی که نفس می کشند، آبی 
که می نوشند همه و همه می تواند سالمت جثۀ کوچک آنها را بیش از بزرگساالن تهدید کند، حتی امروزه نوع 

مواد غذایی مصرفی و تنقالت نیز برای آنها مشکل آفرین شده است.
 خشونت: استفاده از فیلم ها و دیدن برنامه ها و تبلیغات جنگ و خونریزی، قتل و خشونت هر لحظه آنها را 
در معرض رفتارهای خشونت آمیز قرار می دهد و این در حالی است که آنها توانایی تجزیه و تحلیل را ندارند. 

تکرار این برنامه ها و دیدن و شنیدن مداوم آنها، در واقع دعوتی برای اجرای آنهاست.



88

 پیامدهای متضاد: تبلیغات وسیع رسانه ها، برخورد با انسان های بد و خوب، رفتارهای درست و نادرست، 
والدین عصبی و خسته، مکالمات بی ادبانۀ بزرگساالن و قهرمانان سریال ها و حتی کارتون ها برای کودکان 

ارزش های اخالقی گمراه کننده ای در پی دارند. در حالی که در گذشته الگوهای خانوادگی تعیین کننده بود.
 مشکالت خانوادگی: امروز بیش از پیش کودکان در معرض مشکالت خانوادگی )طالق، مرگ، تک والدها( 
قرار دارند که به نوبۀ خود آسیب های متعددی را ایجاد می کند. در نتیجه کودکان امروز کمتر می آموزند 
که چگونه سرگرم شوند و چگونه بر بال خیال پرواز کنند. آنها حتی مهارت حل مشکل و برقراری ارتباط با 
دیگران را نیاموخته اند. آنها ساعت ها در مقابل تلویزیون یک یادگیرندۀ منفعل هستند و فرصتی برای نوآوری 

به آنها داده نشده است. 
کودکان در زمینه های زیر با بالتکلیفی روبه رو هستند:

 چگونه مشکلی را حل کنند؟
 چگونه ارتباط برقرار کنند؟

 چگونه می توانند اشتباهات خود را رفع کنند؟
 چگونه دوست پیدا کنند؟

 چگونه هدف خود را تعیین کنند؟
 چگونه بازی کنند؟

 چگونه برهیجانات خود غلبه کنند؟
بنابراین بسیار طبیعی است که قرار گرفتن بیش از حد کودک در مقابل این مسائل، بستر مشکالت رفتاری 

را فراهم و در نتیجه به کودک آسیب می زند.

فعالیت 8:  از بین پویانمایی هایی که امروزه از تلویزیون پخش می شود مواردی را پیدا کنید که قهرمان 
آنها با مشکالتی برخورد داشته و چگونه آن را حل کرده است. گزارش آن را در کالس ارائه دهید.

فعالیت 9: کودک امروز چه امتیازات مثبت و منفی نسبت به کودکان دیروز دارد؟ در گروه های کالسی 
با یکدیگر گفت وگو کنید.

هدف توانمندسازی 6 ـ3: تأثیر مسائل دنیای امروز را بر رفتار کودکان 
تحلیل کند.

تأثیر مسائل دنیای امروز بر رفتار کودکان 

تمرین     کنید

گفت      و  گو 
کنید

در برخورد با مسائل دنیای امروز، کودک رفتارهای متفاوتی از خود بروز می دهد از جمله:
 نشان دادن عکس العمل های نامناسب: در صورتی که بین احساس کودک و توانایی اندیشه اش، تعامل 
مناسب وجود نداشته باشد، در مقابل هر مسئله و محرکی حتی محرکات ناچیز، عکس العمل شدید نشان 
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می دهد، به طوری که گاه اصاًل قابل پیش بینی نیست و برای خود او نیز واکنشی است که از آن بی خبر است. 
زیرا قادر به پردازش آن نیست، مانند گریه کردن یا امتناع از چیزی که اصاًل وجود ندارد و به قول بزرگ ترها 

ارزشش را ندارد.
 قطع رابطه: کودکی که دچار آسیب های روانی می شود، طبیعی است برای غلبه کردن بر مشکل به دنبال 
ساده ترین راه یعنی قطع رابطه با آسیب و دور نگاه داشتن خود از آن است. گاه حواس پرتی یا استفاده از 
رؤیاهای بیداری و تمرکز نداشتن نیز می تواند او را از مشکل دور کند. قطع رابطه در حد افراط گاهی برای او 

یک وسیله دفاعی تلقی می شود.
 پردازش شناختی ناکارآمد: کودک نمی تواند به علت ناتوانی در پردازش اطالعات تصمیم گیری های درست 
داشته باشد. پس به جای تصمیم گیری و اقدام براساس شناخت، عملی که انجام می دهد بیشتر براساس هیجان 
است، مانند »براساس چه فکری، این کار را کردی؟« کودک یا جواب نمی دهد یا شانه باال می اندازد یا می گوید 
»نمی دانم«. در هر سه مورد او حقیقت را بیان می کند. او یاد گرفته است که جواب آنها دردسر ایجاد می کند، 

پس می گوید »نمی دانم«. بنابراین این چه کاری بود که انجام دادی بهتر است از چرا این کار را انجام دادی.
در مورد بزرگساالن نیز بسیار اتفاق افتاده است که در هنگام ناراحتی یا عصبانیت، بدون فکر کاری انجام  

دهند، در حالی که دوست داشتند پاسخی مناسب برای ارائه داشته باشند. اما کودک قادر به چنین کاری 
نیست.

 بیش احساسی: وقتی نتوانیم بین اندیشه و احساسمان تعامل داشته باشیم، گاه حساسیتی هیجانی و 
عاطفی بیش از اندازه پیدا می کنیم. کودکان نه تنها در مقابل محرکات عاطفی )مثاًل چرا دوستت را زدی؟( 
حتی با نور، صدا، تماس، موسیقی، رنگ، قرار گرفتن در مکان بسته یا آنچه آنها را به یاد آسیب بیندازد، بیش 

از حد احساسی برخورد می کنند.

هدف توانمندسازی 7ـ3: ویژگی های کودکان بدِقِلق1 را تحلیل کند.

ویژگی های کودکان بدِقِلق

فعالیت 10: در بازدیدهایی که از مرکز پیش از دبستان داشته اید، تجربۀ خود را از رفتار های کودکی 
که با دیگران سازگاری نداشته، در کالس ارائه دهید.

گفت      و  گو 
کنید

دیدگاه  کودکان امروز با دیدگاه کودکان دیروز تفاوت فاحش دارد. لذا باید با شناخت ویژگی هایشان با آنها 
رفتار کرد. ویژگی های کودکان بدقِلِق عبارت اند از:

 درکی از آینده ندارند، زیرا نمی توانند انتزاعی بیندیشند )همین لحظه و همین مکان(: در صورتی 
که اکثر انضباط های سنتی براساس درک کودک از عواقب رفتارش است. کودکان امروز در پاسخ به اینکه در 

آینده چه کاره خواهند شد، معموالً به آنچه در لحظه برایشان ملموس است فکر می کنند.

1ـ منظور از کودک بد قِلِق، کودکی است که هنوز نمی دانیم چگونه باید با او رفتار کنیم.
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 در کنترل رفتار درونی مهارت ندارند1: کنترل این رفتار )خویشتن داری( مهارتی است که باید آموخته 
شود. کودک از کجا بیاموزد؟ فرهنگ استکباری حاکم بر رسانه های غربی و استعماری همواره بر خشونت، 
زیاده خواهی، قتل، غارت و... تأکید دارد، در حالی که خویشتن داری الگو می خواهد و زمان و تداوم، که در 

اختیار کودکان امروز نیست.
 در کنترل نیازها و خواسته ها ضعیف اند: کنترل نیازها نتیجۀ تعلیم و بلوغ است. وقتی کودک از نظر 
رشد دچار وقفه شود، مستعد عمل کردن بدون تفکر است. بزرگساالن متوجه این وقفۀ رشد کودکان نیستند و 
از آنها انتظار دارند که خواست های درونی خود را کنترل کنند. در حالی که بر آوردن آنها ممکن نیست، زیرا 

کنترل این غرایز توانایی می خواهد.
 به روش های انضباطی سنتی بی اعتنا هستند: اکثر روش های سنتی معطوف به شناخت کودک در آینده 
است. در حالی که کودک قادر به درک آیندۀ تصویر شدۀ بزرگساالن نیست: »اگر خوب غذا نخوری، خوب رشد 
نخواهی کرد و یا اگر برای یادگیری تالش نکنی، در آینده موفق نخواهی شد«. اِعمال چنین روش هایی به کودکی 

که در اینجا و اکنون زندگی می کند هدر دادن وقت است و مربی را بیشتر دلسرد می کند.
 در مقابل زور و تهدید عکس العمل منفی شدید نشان می دهند: ترساندن کودک نتیجۀ عکس دارد. 
واژه ها و حرکات تهدیدکننده باعث می شود او خود را در جنگ مهلکی حس کند و عکس العمل شدید نشان دهد 
)خشم، طفره رفتن، رفتار تدافعی(. بسیاری از کودکان بدقِلِق اکثر اوقات عمیقاً افسرده، ناامید و مأیوس اند و در 

چنین حالتی تنبیه بی فایده است.
 به راحتی مات و مبهوت می شوند: این کودکان در شرایط آسیب زا، از این ویژگی به عنوان یک مکانیزم 
دفاعی )کنار آمدن( استفاده می کنند. این حالِت مات و مبهوت را خود انتخاب نمی کنند. بلکه این حالت در 

صورت فشار و تهدید، خود به خود اتفاق می افتد و مجبور کردن آنها برای خروج از آن نتیجۀ عکس دارد.
 قادر نیستند احساسات و افکار خود را به روشنی بیان کنند: وقفۀ در رشد، بر کسب مهارت گفتاری 
اثر می گذارد و مهارت کالمی  ناقص می شود. این در مورد بزرگساالنی که نمی توانند احساسات واقعی خود را 
بروز دهند نیز صادق است. ما اغلب، سکوت کودکان را به اشتباه، اعتماد نکردن آنها به بزرگسال یا بی میلی در 

شکل 5  ـ کودک بدِقِلق

internalized behavior ـ1



91

پودمان سوم: شناخت مشکالت شایع رفتاری ... 

بیان احساسات واقعی تلقی می کنیم، که بیشتر اوقات غلط است. آنها قادر به تشخیص احساس خود نیستند 
تا بتوانند آن را برای دیگران توصیف کنند.

 از نظر جسمانی همیشه بی قرار یا سست و بی حرکت اند: بعضی از آنها نمی توانند آرام بگیرند و همیشه 
آمادۀ ستیزند. آنها حس پایدار مواجهه با خطر را اغلب به طور ناخودآگاه احساس می کنند و بر اثر این احساس 
تهدید، دائم از نظر هیجانی بی اعتنا و از لحاظ جسمانی بی تحرک، پر تحرک و بی قرار می شوند، مدام حرکت 

می کنند و به اصطالح در یکجا بند نمی شوند.

هدف توانمندسازی 8ـ3: اصول کار با کودکان بدِقِلق را به کار ببندد.

اصول کار با کودکان بدِقِلق

اصول کار با کودکان بدقِلِق شامل موارد زیر است:
1 به دنبال پاسخ باشید. عکس العمل نشان ندهید.

طراحی پاسخی مؤثر، قبل از بروز رفتار مبتنی بر بدقِلِقی )خشم، نومیدی، دلسردی، انرژی گیری(
2 شما نمی توانید کودک را مجبور به رفتار درست کنید.

به تنبیه بی اعتنا هستند و به محدودیت توانایی شما برای مجبورکردنشان آگاه اند.
3 رفتار، پیامد نیازها و احساسات است.

پس باید به آنها توجه کرد وگرنه رفتار تغییر نمی کند. آنها به ندرت از احساسات و نیازهایشان آگاه اند. اما اگر 
تکرار می کنند شما باید نیازهایش را بشناسید.

4 اگر پاسخ برگزیدۀ شما مهارتی را تعلیم ندهد، مؤثر نخواهد بود.

این کودکان، در انتخاب درست ناتوان اند، زیرا مهارتش را ندارند. پاسخ شما باید به گونه ای طراحی شود که 
مهارتی را به آنها تعلیم دهد )آموزش محور(.

5 آنچه را که می خواهید انجام دهند بگویید، نه آنچه را نباید انجام دهند.

برای دستیابی به اهداف آموزشی ونیز حفظ ایمنی باید بدانند چه معیارهایی از آنان را قبول دارید و چرا باید 
همۀ این معیارها را بپذیرند. مانند اینکه به آنها بگویید »باید زمان ترک کالس، میزها را مرتب کنید«. چرا 

باید این چنین باشند، هدف شماست.
6 اگر رفتاری در محیط کار ناپسند است، در کالس آن را مردود بشمارید.

کودکان باید برای زندگی آماده شوند نه برای فقط کالس و محیط آموزشی. آنها باید مهارت خویشتن داری و 
معیارهای ارتباطات فردی را بیاموزند، در غیر این صورت توانایی برخورد با مسائل زندگی را ندارند.

7 کودکان مجبور نیستند راهکارهای شما را دوست داشته باشند.

کودکان باید احساسات خود را آزادانه بیان کنند اما باید توجه داشته باشند که نمی توانند هر چه را می خواهند 
انجام دهند.

8 کودکان ناچار نیستند دوستتان داشته باشند.

روابط دوستانه مهم است و رفتار احترام آمیِز دو جانبه الزامی  است. اما الزمه اش دوست داشتن، همیشگی 
نیست.
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9 اگر طالب احترام هستید محترمانه رفتار کنید.

به ِصرف بزرگسالی نباید با کودکان با احترام رفتار نکرد.
اگر کاری را تا به امروز انجام می دادید، تکرار کنید؛ همان نتیجه قبلی تکرار می شود.

10 تغییر رفتار دیگران مشکل است. شما باید تغییر کنید.

11 خنده را هرگز فراموش نکنید. 

فعالیت11: در بازدید از یک مرکز پیش از دبستان، اصول کار مربی با یک کودک بدقِلِق را مشاهده کنید 
و گزارش آن را در کالس ارائه دهید.

فعالیت 12: رفتار کودکی را که در برابر هر درخواستی نق می زند و بهانه می گیرد در نظر بگیرید. چه 
عواملی می تواند در بروز این رفتار تأثیر داشته باشد؟ راجع به آنها در گروه های کالسی گفت وگو کنید 

و فهرستی از آنها ارائه دهید.

هدف توانمندسازی 9ـ3: مشکالت رفتاری کودکان را توضیح دهد.

مشکالت رفتاری کودکان

مشکالت رفتاری کودکان ناشی از عوامل وراثتی و محیطی است. در این قسمت به مشکالت محیطی ایجاد 
شده در مراکز پیش از دبستان که فراوانی بیشتری دارند، اشاره می شود. 

قرار گرفتن بیش از حد کودکان در مقابل این عوامل بر رفتار آنها اثر می گذارد و به مشکالت رفتاری کودک 
منجر می گردد. با شناخت بهتر این کودکان می توان جهت اصالح رفتارشان برنامه ریزی کرد. هر چند تغییر 
رفتار به تنهایی کافی نیست و باید در تغییر انگیزۀ کودک نیز تالش کنیم. این مسئله در مورد کودکان، به 

ویژه پیش دبستانی ها، حتی تا ده سالگی به آسانی امکان پذیر است و مؤثر خواهد بود.
طبق نظر دریکوز1، پس از مشاهدۀ صدها کودک ناسازگار، علت ناسازگاری )رفتار نادرست( آنها می تواند در 

چهار زمینۀ زیر متمرکز شود که به ترتیب اهمیت عبارت اند از:
الف( جلب توجه؛ 
ب( قدرت نمایی؛ 
ج( انتقام جویی؛ 

د( ناتوانی یا بی کفایتی.
کودک بد رفتار، برای تأمین اهداف خود به رفتاری هدفدار دست می زند. اگر موفق نشد، شیوه دیگری بر 

می گزیند. آیا مربی می تواند »هدف« را از »رفتار« کودک تشخیص دهد؟ 

Rodolf Dreikurs ـ1

گفت      و  گو 
کنید

تمرین     کنید
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 فعالیت13: با تصور مربی یک مرکز پیش از دبستان بودن به سؤاالت زیرچه پاسخی می دهید؟
1  احساس شما از کودکی  که رفتار نادرستی از وی سر می زند، چیست؟

2  واکنش شما در برابر رفتار مشکل آفرین کودک چیست؟

3  برخورد کودک نسبت به تالش اصالح گرایانۀ شما چگونه است؟

4  آیا شما علت بد رفتاری را تشخیص می دهید؟

هدف توانمندسازی 10ـ3: مشکالت رفتاری کودکان جلب توجه کننده را 
تحلیل و اصالح کند.

الف(کودک جلب توجه کننده

به یاد داشته باشیدکه تنها راه حذف رفتار نادرست شناخت اهداف کودک، نیست و هرگز نباید خود 
کودک را تحت عناوین زورگو، ناتوان، پرخاشگر و... طبقه بندی کنید. در نهایت مربی آگاه می تواند با 
جلب توجه و همکاری سایر کودکان مأیوس ترین کودک را با تعلقی که نسبت به گروه احساس می کند، 

به تغییر رفتار دعوت کند.

نکته

شکل 6   ـ کودک جلب توجه کننده

»مریم کوچولو برای چهارمین بار، موقع نقاشی مدادش را به زمین می اندازد. او این کار را بارها و بارها انجام 
می دهد و مربی از حرکت او همیشه ناراحت است.«

آیا او می خواهد جلب توجه کند؟ وقتی شما مطمئن شدید که کار او جلب توجه است می توانید از روش های 
اصالح کنندۀ زیر استفاده کنید:

 باید حرکات تعمدی او )به زمین انداختن مداد( را نادیده بگیرید و در فرصت های مناسب تر دربارۀ آن 
صحبت کنید.

تمرین     کنید
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 در مواقع دیگر از کودک به سبب همکاری هایی که می کند تعریف کنید و نشان دهید که به او توجه دارید. 
البته این تعاریف نباید در زمانی باشد که او سعی درجلب توجه دارد.

 باید به تدریج به او نشان دهید که به عنوان عضوی از گروه مورد احترام است. در این صورت او دیگر لزومی  
نمی بیند که کار بدش را تکرار کند.

»نادر سعی می کند در جمع، روش های جامعه پسندی را از خود نشان دهد، حرکات خنده آوری داشته باشد 
و جمالت طنزی بگوید، به طوری که گاه بسیار مورد رضایت بزرگساالن قرار می گیرد.«

آیا این رفتارها نابه هنجار1 است؟ ظاهراً این رفتارها از نوع مشکل رفتاری نیستند. اما وقتی درست فکر کنید 
متوجه می شوید که هدف او یادگیری و همکاری نیست. او فقط می خواهد به هر قیمت جلب توجه کند و به 

مرور این رفتارها ایجاد مزاحمت می کند. 
در واقع منطق اشتباه کودک این است که به هر قیمت جلب توجه کند و چون موفق نمی شود به رفتاری 
غیر معمول روی می آورد. او، به تدریج با خنداندن اقدام به جلب توجه دیگران می کند، حتی اگر به قیمت 
آزردن دیگران باشد. در نمایش خالق، به این کودکان می توان نقش رهبری داد یا در سرگرمی ها، به آنان 

نقش مجری برنامه داده شود. 

 کودک آزاردهنده 
به طرف  یا  اتاق  دیگر  سمت  به  آن  پرتاب کردن  یا  دوستش  وسایل  پنهان کردن  با  دارد  دوست  یز  »پرو

همبازی ها به او آزار برساند.«
او هم یک کودک است که برای جلب توجه، دست به رفتار آزاردهنده می زند. بنابراین این گروه از کودکان، 

تحت عنوان »آزار دهنده ها«2، می توانند با رفتارهای خود دیگران را اذیت کنند.
گاهی کودکان، که به نظر ما بسیار خوب اند و گفتارهای هوشمندانه دارند و به نظر می رسد برای پذیرش 
جامعه رفتارهای مفید انجام می دهند، چنانچه نتوانند توجه دیگران را به خود جلب کنند، مأیوس می شوند 

و به گروه آزاردهنده می پیوندند. 

 کودک مخرب و آزار دهنده 
بارزترین این گروه زورگویانی هستند که برای کسب امتیاز اجتماعی و مادی از دیگران3 آگاهانه به آزار، تهدید، 

استهزا و ترساندن روی می آورند.
زورگویی از این گروه در محیط های آموزشی و در خارج از آن سر می زند و دامنۀ آن از مهد کودک تا پایان 

تحصیالت ادامه دارد4.
تحقیقات5 نشان داده است از هر چهار کودک یک کودک زورگویی می کند یا قربانی زورگویی است. میزان 
آن در پسران سه برابر دختران است و مدت زورگویی ها با توجه به شدت و کاستی آن متغیر است و گاهی 

حدود یک سال طول می کشد.
misbehavior ـ1
nuisance ـ2 
Bulling ـ  3
Bolton and underwood1992 ـ  4

5ـ 1991 الیوت
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معموالً کودک زورگو در درس ضعیف است و محبوبیت وی  در بین معلمان کم است و ریشۀ این رفتار را 
می توان حتی در خانواده جست وجو کرد.

قربانیان این گروه افرادی نا ایمن و مضطرب اند. آنها از نظر جسمانی و سنی پایین تر از زورگویان اند و پیوند 
عاطفی و وابستگی بیشتری با خانواده دارند. لذا در محیط و در گروه بیشتر احساس تنهایی می کنند1.

این کودکان با سؤاالت پی درپی، یا تنبلی یا حتی خجالتی نشان دادن خود، ترجیح می دهند تنبیه شوند یا 
مورد تمسخر قرار گیرند. دامنۀ این رفتار گاهی چنان گسترده می شود که به صورت مشکل در تغذیه، لکنت، 

سرپیچی از انجام دادن یک فعالیت نیز نشان داده می شود.
در اینجا مربی دائماً مواظب کودک مخرب است که به خود لطمه نزند و او را نصیحت می کند. در نتیجه چنین 
کودکی به هدفش رسیده است، زیرا توجه و وقت مربی را به خود جلب کرده است. او در جست وجوی اثبات 

موقعیت یا گرفتن تأییدی است که تقریباً در بین کودکان پیش دبستانی عمومیت دارد.
روش های اصالحی مربی

 به او و رفتارش بی اعتنایی ظاهری شود. در موارد دیگر نیز زیر نظر باشد.
 زمانی که او با انجام کار نادرست توجه شما را می خواهد، به او توجه نکنید.

 ناراحتی خود را نشان ندهید.
 تنبیه کردن، نصیحت و اعتراض خود یک نوع توجه است.

 تشویق کودک به مشارکت و همکاری باعث می شود که او به تدریج جایگاه خود را در گروه پیدا کند.
 در مورد زورگویان حتماً با سایر مربیان و مشاورین صحبت کنید و مراقبت ها را افزایش دهید.

شکل 7   ـ کودک زورگو

Totum. Herbertـ1

فعالیت 14: رفتارهای یک کودک مخّرب و آزار دهنده را در قالب یک داستان نوشته و در کالس ارائه 
دهید. سپس روش های اصالحی را به کمک سایر دوستانتان مطرح و جمع بندی کنید.

تمرین     کنید
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هدف توانمندسازی 11ـ3: مشکالت رفتاری کودک قدرت طلب را تحلیل 
و اصالح کند.

ب(کودک قدرت طلب

»کیوان، می توانی تعدادی از وسایل ساختمان سازی 
توانم چون هنوز به آنها  را به دوستت بدهی؟« نمی 
احتیاج دارم، »  تو خیلی وسیله داری، می تـوانی چند 

تا را به دوستت بدهی«. نه نمی دهم!
کودکان سرکش1 غالبـاً مخالفت می کنند، حتی دروغ 
می گوینـد و جنجال آفرین هستند. آنها از انجام دادن 
هر کاری سر باز می زنند و میل دارند همه چیز در 

اختیارشان باشد.
رئیس بـازی کودکان قـدرت طلب یـا سرکش، شبیه 
آزار  دهنده هـای مخرب است با میـزانی شدیدتر برای 
جلب توجه کـردن. سرزنش آنـها و خـواهش از آنـها 
باعث شدت عمل در رفتارهایشان می شود. گاهی او با 

سر   باز   زدن از اجرای کاری، یا ناقص انجام دادن آن، نافرمانی خود را نشان می دهد. این مسئله گاه تا حدی پیش 
می رود که دچار فراموشی می شود یا با لجبازی همکاری نداشتنش را ادامه می دهد.

ـ 1  rebel

شکل 8   ـ کودک قدرت طلب

 روش های اصالحی مربی 
 با کودک مبارزه نکنید و دلسرد نشوید و خویشتن دار باشید.
 خود را از درگیری با او دور نگاه دارید و به او احترام بگذارید.

 جاه طلبی اش را در مسیر مفید دیگری به جریان بیندازید، به کودک متقاضی بگویید »وسایل ساختمان سازی 
جدیدی رسیده است، آنها را با هم بررسی کنیم«.

 می توانیم او را برای کمک به کودکان دیگر موظف نماییم.
 به او، تا حدی که سوء استفاده نکند، مسئولیت بدهید تا احساس اعتبار کند )مثل هدایت کودکان برای 

رفتن به ناهارخوری(.
 به جای تهدید از او درخواست کمک کنید. درخواست کمک مؤثرتر از تهدید است، )مثاًل دستم به آن نمی رسد 

به من کمک کن(.

معموالً در قبال چنین کودکانی شما موقعیت خود را در خطر می بینید. اما به یاد داشته باشید هر نوع 
غلبه بر کودک، پیروزی را برای کودک به ارمغان می آورد. پس به سادگی به او بگویید »این هم نظری 

است« سپس کار درست خودتان را ادامه دهید.

نکته
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 از قدرت نمایی های او برای شرکت در مسابقات استفاده کنید.
 او را تحریک نکنید و بی توجه از کنارش بگذرید.

 با محبت، برخورد قاطع و به جا )به موقع(، به او کمک کنید به جایگاه خودش برسد.

هدف توانمندسازی 12ـ3: مشکالت رفتاری کودکان انتقام جو را تحلیل 
و اصالح کند.

ج(کودک انتقام جو

»کودکی از انجام دادن تکالیفش سرپیچی می کند. او باید 
یک نقاشی را رنگ آمیزی کند، در صورتی که تمام کاغذ 
را خط خطی و پاره می کند. او به همه کس بی اعتناست. 
در عین حال کاردستی دیگران را نیز خراب می کند. یا 
همسایگان گزارش دادند کودکی آجری را از پنجره به 
درون خانه شان پرتاب کرده است یا ساختمان چوبی ای 
را که دوستانش ساعت ها برای ساختش وقت صرف کرده 

بودند، خراب کرده است.«
وقـتی کـودک احساس کنـد کـه نتـوانستـه است از راه 
قـدرت طلبی موفقیتی به دست آورد، راه دیگـری را برای 
انتقـام گرفتن بـر می گـزیند. او فکر می کنـد که دیگـران 
سد    راه او شده اند و احتمال می دهد بـا آزار دیگران به هدف 
خود برسد. تصورش نیز ایـن است که دیگران در مـورد او 
منصف نبوده اند، به همین جهت او را طرد کرده اند و دیگر 
دوستش نـدارند. بی اعتمادی چنـان در او شدت می یابد که 
عذر و بهانـۀ دیگران بـرایش بی اثـر است. لذا تنـد و خشن 
می شود و آزار و اذیت را پیشه می کند و تنها زمانی احساس 

پیروزی می کند که بتواند مقابله به مثل نماید.
چنین کودکی چنان که اصالح نشود به سمت کارهای پرخطر 
پیش می رود و سر دستۀ گروه هایی چون خـود می شود 
)دزدی، خرابکاری، شکستن شیشه ها و....(. گاهی هم ممکن 
است با پرتاب سنگ و لگد زدن به هم کالسی ها، بزرگ ترها و 

حتی حیوانات اهلی آسیب برساند، آنها را گاز بگیرد و حتی به آنها چنگ بزند و وقتی در کاری با شکست روبه رو 
شود به سرعت نقشۀ دیگری را، که با شدت عمل بیشتری همراه است، دنبال می کند.

طرح چراها و انتظار پاسخ از او روش مناسبی نیست. زیرا چه بسا او در سطحی از آگاهی باشد که نتواند دلیل 
کارش را ابراز کند.

شکل 9 ـ کودک انتقام جو
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 روش های اصالحی مربی 
 فریاد و تنبیه هیچ کدام اثر بخش نیست و هر دو باعث سرکشی بیشتر می شود.

 به کودک تفهیم کنید که با تغییر رفتار است که می تواند مورد توجه قرار گیرد و محبت همساالن را دریافت 
کند. )گرچه درک این مسئله، مشکل و گاه غیر ممکن است(.

 از همکاری و همراهی گروه همساالن استفاده کنید.
 به یاد داشته باشید که چنین کودکی در نهایت مأیوس است بنابراین باید او را با محبت و همدلی آرام کنید.

 هرگز به کودک نگویید ناراحت شده اید.
 کاری را که انتظار ندارد انجام دهید.

 به او تفهیم کنید که دوستش دارید و از تشویق های گروهی استفاده نمایید.
 با خشم و عصبانیت با او سخن نگویید، زیرا هرگز به حرف های شما گوش نمی دهد.

 بهتر است گاهی او را تنها بگذارید، زیرا وقتی متوجه شد تماشاگری ندارد آرام خواهد شد.
 بهتر است با یک مشاور صحبت کنید.

فعالیت 15: در بازدید از یک مرکز پیش از دبستان کودکی که به زور وسایل دیگران را می گیرد را 
مشاهده کنید. ویژگی های رفتاری او، همچنین روش های برخورد مربی با او یا رفتارهای مشابه آن را در 

قالب یک گزارش در کالس ارائه دهید.

و  تحلیل  را  ناتوان  کودک  رفتاری  وانمندسازی 13ـ3: مشکالت  ت هدف 
اصالح کند.

کودک ناتوان 

توانی حیوانـات قصه ای را که برایت  »عزیزم می 
تعریف کردم بکشی« یا »نقاشی ای که دوست داری 

بکش«. نه نمی توانم!
مِن  توانند  می  ناتوانی،  ابراز  با  ان  ودک ک از  گروهی 
خود را پنهان کنند. این ناتوانی گاهی واقعی است 
)نمی تواند نقاشی کند یا با قیچی شکلی را ببرد( 
و گاه فقط ابراز ناتوانی است و در چنین حالتی 
ترجیح می دهد کاری نکند، زیرا راحت طلب است 
یا از اینکه مقایسه شود می ترسد و احساس حقارت 
می کند یا بدین وسیله توجه شما را بیشتر به خود 

جلب می کند.

گزارش 
تهیه کنید

شکل 10 ـ کودک خجالتی
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به یاد داشته باشید که این گروه کودکان خود را بی دفاع نشان می دهند و دوست دارند دیگران به آنها کمک 
کنند و این حالت مرتب بیشتر و بیشتر می شود و چنانچه از این طریق نتوانند رضایت خاطر به دست آورند، 

مأیوس می شوند و روش غیر مفید دیگری را انتخاب می کنند.
با توجه به عزت نفس1 بسیار ضعیفی که این کودکان دارند، احساس می کنند با این روش، خود را در پس این 

ناتوانی ها بیشتر پنهان کنند و مورد ارزیابی نیز قرار نگیرند.
طبیعی است که او به ندرت در فعالیت سایر کودکان شرکت می کند، ضمن اینکه دیگران نیز درخواستی از 
آنها نخواهند کرد. اغلب این کودکان بسیار توانا هستند، اما نقش یک ابله یا ناتوان را بر دیگر نقش ها ترجیح 

می دهند.

 روش های اصالحی مربی 
 کودک را به حال خود بگذارید و برای وادار کردنش به انجام کاری تالش نکنید.

 هرگز او را سرزنش نکنید. حتی وقتی مرتکب اشتباه می شود به تشویق و دلگرمی  نیاز دارد، او را مأیوس 
نکنید.

 امیدتان را از دست ندهید و او را کنار نگذارید تا حس حقارتش بیشتر نشود.
 ویژگی های مثبت او را بارز کنید و نگذارید منفعل شود.
 نوع فعالیت را تغییر دهید تا توانمندی هایش بارز شود.

 وقتی او عالقه به کاری را نشان می دهد به او فرصت صحبت بدهید.

self - esteem ـ1

فعالیت 16: در بازدید از یک مرکز پیش از دبستان، کودکی که دوست ندارد فعالیتی را انجام دهد، 
مشاهده کنید و ویژگی های رفتاری او و روش های برخورد مربی با او را در قالب یک گزارش تهیه و در 

کالس ارائه دهید.

گزارش 
تهیه کنید

هدف توانمندسازی 14ـ3: نکات قابل توجه مربیان در رابطه با کودکان 
مشکل دار را بررسی کند.

نکات قابل توجه مربیان درخصوص کودکان مشکل دار

برای اینکه به عنوان یک مربی بتوانید برخورد مناسبی با کودکان مشکل دار داشته باشید، توصیه های زیر 
می تواند کمک کننده باشد:

 خونسردی خود را در تمام مدت حفظ کنید.
 نفس عمیق بکشید. تغییر در تنفس باعث تغییر در تفکر می شود.

 زمانی را برای فکر کردن به خودتان اختصاص دهید.



100

الزم است دربارۀ خود توضیحاتی بدهید اما دفاع از خود همه چیز را خراب می کند. دفاع از خود گاه 
آنها را به خشم می آورد. در صورتی که توضیحات سبب می شود شما را درک کنند.

نکته

فعالیت 17: درخصوص روش های برخورد مربی با کودکاِن مشکل دار در منابع علمی جست و جو کنید 
و یک نوشته )بروشور( ارائه دهید.

فعالیت 18: با جست وجو در منابع علمی، تصاویری از کودکان مشکل دار تهیه کنید و به صورت پوستر 
در کالس نمایش دهید.

جست و جو 
کنید

 مقتدر باشید نه مستبد.
 آینده را برایش خلق کنید.

 توانایی انتخاب های صحیح آنها را تأیید کنید.
 آرام و با ثبات باشید.

 فرد را از رفتارش متمایز کنید.
 جلساتی را برای صحبت با والدین برنامه ریزی کنید. 

برای برگزاری این جلسات به نکات زیر توجه کنید:
 قبل از بروز مشکالت، با والدین صحبت کنید. تفاهم بین مربی و والدین به آنها اطمینان می دهد که شما 

نسبت به کودکان متعهد هستید.
 آغاز جلسات را با صحبت هایی مانند گزارشی از وضعیت مهد شروع کنید و به بررسی اهدافی بپردازید که 

گمان می کنید با آنها موافق اند.
 همیشه گفت وگو را از توانایی های کودک شروع کنید.

بازخوردها  این  باشید.  داشته  توجه  آنها  بازخوردهای  به  و  کنید  دقت گوش  به  دین  وال به صحبت های   
راهگشای خوبی برای شماست.

 در استفاده از کلمات دقت کنید و از جمالتی چون »فرزند شما حواس پرت است«، »دقت ندارد«، »مشکل 
آفرین است و...«، خودداری کنید.

 همیشه خونسرد باشید و از انتقاد آنها دلخور نشوید و حالت تدافعی به خود نگیرید.

 به آنها اطمینان بدهید که می خواهید مشکل را حل کنید:» ما هردو می خواهیم که ... اما باید به گونه ای 
مشکل را حل کنیم«.

 نگرانی ها را بهتر است با فاعل »من« شروع کنید:»من فکر می کنم که خشونت یا بی توجهی کودک... 
روزبه روز بهتر می شود«.

 خونسرد باشید و با آرامش راه خود را ادامه دهید و هرگز مضطرب نشوید.
 مشورت با سایر همکاران را فراموش نکنید.

تمرین     کنید
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تمرین کنید

1  رفتار مربی را تحلیل کنید.

2 فهرستی از توانمندی های یک مربی را در جهت حل مشکل کودکان تهیه کنید.

3  یک محیط یادگیری شاد را برای کودکان طراحی کنید.

4 بهترین راهکار برای رسیدن به اصالح رفتار کودکان را بررسی کنید.

5  دنیای کودکان امروز را تحلیل کنید.

6  تأثیر مسائل دنیای امروز را بر رفتار کودکان تحلیل کنید.

7  عوامل ایجادکنندۀ مشکالت رفتاری کودکان را بررسی کنید.

8  چند موقعیت )داستانک( در زمینه مشکالت رفتاری کودکان طراحی کنید.

9  برای مشکالت رفتاری کودکان )بدقِلِق، آزاردهنده، قدرت طلب و...( روش های اصالحی ارائه دهید.

10  نکات کلی را در برخورد با مشکالت رفتاری کودکان، ارائه دهید.
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خودارزیابی پایانی پودمان 3

واحدیادگیری: شناخت مشکالت کودکان در پیش از دبستان

این کاربرگ برای ارزیابی دانش و مهارت شما در زمینۀ شناخت مشکالت کودکان در پیش از دبستان تهیه شده 
است.در هر سؤال بیشترین امتیاز سه و کمترین امتیاز یک است. بر این اساس خود را ارزیابی کنید و به خود امتیاز 

دهید.

321مواردردیف

تا چه حد می توانید رفتار مربی را تحلیل کنید.1

تا چه حد می توانید فهرستی از توانمندی های یک مربی در جهت حل مشکالت 2
کودکان تهیه کنید. 

تا چه حد می توانید برای کودکان محیط یادگیری شاد طراحی کنید.3

تا چه حد می توانید بهترین راهکار را برای رسیدن به ساماندهی رفتار کودکان 4
بررسی کنید.

تا چه حد می توانید دنیای کودکان امروز را تحلیل کنید.5

تا چه حد می توانید تأثیر مسائل دنیای امروز را بر رفتار کودکان تحلیل کنید.6

تا چه حد می توانید عوامل ایجادکنندۀ مشکالت رفتاری کودکان را بررسی کنید.7

تا چه حد می توانید برای مشکالت رفتاری کودکان روش های اصالحی ارائه دهید.8
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ارزشیابی پودمان3

عنوان 
پودمان

 3

تکالیف 
عملکردی

)شایستگی ها(

استاندارد عملکرد
استانداردنتایج)کیفیت( 

نمره)شاخص ها، داوری، نمره دهی(

شناخت 
مشکالت 

شایع رفتاری 
کودک در 

دورۀ پیش از 
دبستان

تحلیل مشکالت 
توسعۀ شناخت رفتاری کودکان

مشکالت شایع رفتاری 
در کودکان پیش از 

دبستان براساس منابع 
معتبر علمی  و آموزشی 

سازمان بهزیستی و 
آموزش و پرورش پیش 

از دبستان

باالتر 
از حد 
انتظار

 ـ توانایی تحلیل مشکالت رفتاری کودکان 
ـ به کارگیری روش های برخورد با مشکالت 

رفتاری کودکان به روش خالق
ـ ارجاع کودکان به مشاوره های تخصصی

3

در حد 
انتظار

ـ به کارگیری روش های برخورد با مشکالت 
رفتاری کودکان 

ـ ارجاع کودکان به مشاوره های تخصصی
2

به کارگیری 
روش های 
برخورد با 

مشکالت رفتاری 
کودکان

پایین تر 
1توانایی انجام دادن یکی از شایستگی هااز انتظار
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