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عنوان معلم، کمک به دانش آموزان برای یادگیری است. یادگیری در یکی از وظایف اصلی ما به

رو ما هرروزه با مشکل ایجاد و شود. ازاینسختی میسر مینظم بهومرج و بییک محیط پر هرج

کنیم. ما در وپنجه نرم میحفظ یک جو کالسی مثبت و مولد که منجر به یادگیری شود دست

در کالس   مدیریت رفتاری رخورد با دانش آموزان خاطی با یک سری اشتباهات متداول در زمینه ب

ی روبرو هستیم. این مقاله با هدف ارائه تعدادی از این اشتباهات نوشته شده که در ادامه درس

 .هایی نیز برای جایگزینی این اشتباهات قید شده استآن، روش

 .مبتنی بر تعدادی از مفروضات و باورها است برخورد با دانش آموزان خاطی های ما برای پیشنهاد

توجهی بر رفتار دانش آموزان تر اینکه معلمان تأثیر و نفوذ قابلنخست و از همه مهم •

به مورد دارند؛  نیز  خانه  از  و  شود  شروع  زود  خیلی  مداخالت  که  زمانی  خصوص 

 .پشتیبانی قرار گیرد

 .های دانش آموزان، ریشه در علت خاصی داردثانیاً، بیشتر بدرفتاری •

ها آموزش دهیم تا یابی کرده و رفتارهای درست را به آنها را ریشهاین علتاین کار ما است که  

 .جایگزین رفتارهای قبلی خود کنند 

به همین دلیل،  است.  آموزان خاطی  با دانش  برخورد  پیشگیری مؤثرترین شکل  ما  اعتقاد  به 

 .ها استبهترین راه برای حذف رفتارهای سوء، پیشگیری از وقوع یا تشدید آن

جای حذف رفتارهای منفی، بیشتر بر کند که بهنین یک رویکرد پیشگیرانه به ما کمک میهمچ

دهد که نظام مدیریتی باید رفتارهای مناسب برای تدریس، تمرکز کنیم. تجربیات ما نشان می

پذیر باشد که بتواند به نیازهای متغیر کالس درس پاسخ دهد. درنهایت این نکته  قدر انعطافآن

ای ذکر است که دانش آموزان، والدین و کارشناسان امر نیز در مدیریت رفتار نقش عمدهاننیز شای

 .دارند

 .رسدمی نظر به که اشتباه اول: تعریف رفتار نامطلوب؛ آن گونه

کنیم که به نظر ای تعریف میگونهکنیم رفتاری را تغییر دهیم معموالً آن را بهوقتی سعی می

 .فریاد زدن، ضربه زدن و خارج شدن از صندلی(  رسد )مثل رفتار ما می
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داده نداشته و در برخورد با دانش آموزان شود که تصویر درستی از رفتار رخاین امر باعث می

مشکل شویم. این نوع نگرش نسبت به رفتار، اطالعات زیادی راجع به علت وقوع خاطی دچار  

آید. برای مثال، یکی از رفتار به ما نداده و لذا در تالش برای تغییر رفتار چندان به کار ما نمی

دهد. حال اگر دو آموزی است که وظایف خود را انجام نمیمشکالت کالس درس، دانش

ای وجود یت قرار داشته باشند، ممکن است برای هرکدام، علت جداگانهآموز در این وضعدانش

 .ها نیز باید متفاوت باشدداشته باشد و در این صورت روش ما برای تغییر رفتار آن

راهکار جایگزین: هر رفتار نامطلوب را با توجه به کارکرد مربوط به خودش  

 .تعریف کنید

مدیریت رفتار، باید از خودمان این سؤال را بپرسیم که   منظور تدوین یک استراتژی بهتر برای به

تر، با این رفتار نامطلوب، چه چیزی کاربرد این رفتار نامطلوب چه بوده است؟ یا به عبارت ساده

رسد رفتار نامطلوب دانش آموزان بدون دلیل شود؟ هرچند به نظر میآموز میعاید دانش

 صورت  این  غیر  در   و   کنندمی  دنبال   را   رفتارها هدفیداده باشد، اما هر یک از این  خاصی رخ

 .دادندنمی  رخ

 «اشتباه دوم: طرح این پرسش که »چرا این کار را انجام دادی؟

اند. ضمن اینکه دانند که چرا یک رفتار را مرتکب شدهاکثر اوقات دانش آموزان خودشان هم نمی

 .شویمها راضی نمیهای آنما نیز غالباً از جواب

را   آن  عملکرد  نحوه  و  ارزیابی  مستقیماً  را  مربوطه  رفتار  جایگزین:  راهکار 

 .مشخص کنید

کند )یا همان چیزی آموز آن را دنبال میشود که دانشنحوه عملکرد یک رفتار از هدفی ناشی می

او می برای عمل به طور که پیششود(. همانکه عاید  نامطلوب  ازاین گفتیم، بیشتر رفتارهای 

روند. برای اینکه نحوه عملکرد یک رفتار را تشخیص آوردن یا خودداری کردن به کار میدست  

آوری دهیم، باید رخدادهای کالس را قبل و بعد از وقوع آن رفتار بررسی کنیم. به این فرایند جمع

 .اطالعات، ارزیابی عملکردی میگویند 
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عنوان یک ابزار ارزیابی عملکردی توان بهمی (ABC) نتیجه   –  رفتار  –می توان از نمودار محرک  

 .استفاده کرد

دهد را ثبت سه ستون دارد که بر روی آن، رفتار و هر آنچه قبل و بعدازآن روی می ABC نمودار

ا به سه ستون کنیم. روش استاندارد برای ساختن این نمودار این است که یک برگه کاغذ رمی

 .گذاری کنیمسومی را نتیجه نام  مجزا تقسیم کنیم. سپس اولی را محرک، دومی را رفتار و

 .کنیمدهد، باز هم بر روی آن اصرار میاشتباه سوم: وقتی روشی جواب نمی

کنیم این است که با شدت دهد، اولین کاری که میوقتی یک روش مدیریتی خوب جواب نمی

دهیم. مشکل اینجا است که در اغلب موارد، ما در جهت منفی تالش انجام میبیشتری آن را  

گیریم، عواقب منفی را تری را به کار میکنندهدهیم. جمالت بلندتر و مأیوسخود را افزایش می

بریم. این کار هیچ کمکی به آموزش رفتار درست دهیم و نکات مثبت را از بین میافزایش می

ازپیش مختل آموز و معلم را بیشعوض با باال بردن بار منفی، روابط دانشکند، بلکه در  نمی

 .آموز به وجود خواهد آوردکرده و احساس سرخوردگی را در دانش

 .راهکار جایگزین: روش دیگری را امتحان کنید

صورت توان از طرق دیگری وارد شد؛ مثالً راهنمایی مجدد بهدر شرایطی که ذکر شد می

 .ها و شواهد بیشتریج رفتارهای ناسازگار، تغییر تکالیف و تأمین سرنخکالمی، ترو

 

 اشتباه چهارم: تخطی از قوانین کالسی مناسب 

 

 قوانین   حال،بااین.  دارند ای در برخورد با دانش آموزان خاطی قوانین کالسی نقش عمده

نین در ابتدای سال اعالم قوا  موارد،  اغلب  در .  ندارند  آموز دانش  رفتار بر  چندانی تأثیر   تنهاییبه

 .شوندشوند و سپس به دست فراموشی سپرده میطور خالصه مرور میبار بهشوند، یکمی

 .راهکار جایگزین: از چارچوب قوانین کالس درس پیروی کنید
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قانون در کالس درس حاکم   ۶الی    ۴برای اینکه اثربخشی کالس بیشتر باشد، الزم است حدود 

کند. قوانین کالسی تر میآموز و معلم را سختازحد نیز کار دانشباشد. استفاده از قوانین بیش

ش باشند. میزان سادگی قانون به سن و سطح توانایی  باید ساده، مشخص، واضح و قابل سنج 

دانش آموزان بستگی دارد. ویژگی دیگر یک قانون خوب برخورداری از بیان مثبت است )برای 

اجازه گرفتن، دست خود را باال ببرید(. در نقطه مقابل، قوانین دارای بیان منفی نیز وجود دارند 

 .رند )با صدای بلند حرف نزنید( داآموز را از انجام کاری بازمیکه دانش

کنیم همه رفتارهای نامطلوب، به خاطر نخواستن  اشتباه پنجم: تصور می

 .است

رسد که مربوط طور به نظر میآموزی سر میزند، معموالً اینوقتی یک رفتار نامطلوب از دانش

ش آموزان به یک مشکل انگیزشی است. در چنین وضعیتی ما باید به منظور برخورد با دان

خاطی ، رفتار درست را ترویج و رفتار نادرست را کنار بگذاریم. البته بسیاری از رفتارهای 

 .های صحیح است؛ نه فقدان انگیزهنامطلوب به خاطر نداشتن مهارت

 .راهکار جایگزین: باید بدانید که بعضی از رفتارها به خاطر نتوانستن است

تن این نکته ضروری است که بسیاری از رفتارها به در برخورد با دانش آموزان خاطی دانس

گونه رفتارها باید همانند اشتباهات دانشگاهی دلیل فقدان مهارت است، نه فقدان انگیزه. با این

آموز در طول درس، خطایی را چند مرتبه تکرار دانش آموزان برخورد کنیم. وقتی یک دانش

آموز زنیم یا به دانشهای بیشتری میثالً مثالکند، ما روش تدریس خود را تغییر داده )ممی

 .کنیمتری را ارائه میهای فشردهدهیم بیشتر تمرین کند( و آموزشاجازه می

 ریزی برای زمان گذار )دوره انتقالی(اشتباه ششم: عدم برنامه 

کنیم، معموالً زمان موردنیاز برای عبور از میریزی  خود برنامه تدریس  وقتی برای یک روز

گیریم به این زمان ))زمان یک مبحث به مبحث دیگر یا مکانی به مکان دیگر را نادیده می

که همین عبور یا گذار، زمان زیادی از کالس را به خود اختصاص گذار(( می گوییم. درحالی

ی، منجر به بروز مشکالت رفتاری ریزهای گذار در صورت عدم برنامهدهد. همین زمانمی

شوند، چراکه دانش آموزان آمادگی الزم را برای آن ندارند. انتظارات ناسازگار عامل بروز این می
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مشکالت است. همچنین ازآنجاکه ما نیز همراه دانش آموزان در حال گذار هستیم، حواسمان از 

 .شودها پرت شده و مشکالت تشدید میآن

 .ریزی کنیدخوبی برنامه برای زمان گذار بهراهکار جایگزین: 

 .توان با انجام چند اقدام عملی کاهش دادمشکالت مربوط به گذار را می

در وهله اول، بهترین کار این است که انتظارات ما از زمان گذار سازگار باشد؛ به این معنا که 

 دانش   با  همراه  را  برای هر نوع گذار، قوانین یکسانی به کار گرفته شود. اگر قوانین دوره گذار

نش دا  به   را  هاآن  باید  قوانین،  تدوین   از  پس .  شودمی  ایجاد  سازگاری  کنیم،   تدوین  آموزان

 .آموزان خود آموزش دهیم 

 

 

 

 

 

 


