
كت جادويي معلم
نوشته ِجني مك ِكي/ترجمه حبيب يوسف زاده

به این موقعيت کالسی توجه کنيد: سارا از مدتی قبل با مشکالتی دست به گریبان 
است و تالش می کند در کالس بيشتر به چشم بياید. طبق معمول، موقع پرسه زدن 

در کالس، دستش به پارچ روی ميز معلم می خورد. پارچ به زمين می افتد و خرد 
می شود. او همين طور که از ترس جا خورده، دستانش را جلوی دهانش می گذارد و با 
چشمان از حدقه درآمده، خيره می شود به شيشه خرده ها. شما معلم کالس هستيد. 

می توانيد او را توبيخ کنيد. این همان کاری است که او در آن شرایط ناجور انتظارش 
را دارد. اما یک لحظه خودتان را جای او می گذارید و دلتان به حالش می سوزد. 

با تمرین این نوع درنگ ها و همدلی ها می توانيد کنترل بهتری بر احساسات خود 
داشته باشيد و به او بگویيد: نترس سارا، فعاًل باید این شيشه ها را جمع کنيم. 

زود باش برو جارو و خاک انداز را بياور. بعداً باید با هم حرف بزنيم و ببينيم چطور 
می توانی از این جور اتفاقات جلوگيری کنی. قطعاً  نتيجه ی این نوع همدلی ها بهتر از 
تنبيه یا کند وکاو در مسائل خانوادگی دانش آموز خواهد بود و حس اعتماد و احترام 

را بين طرفين تقویت خواهد کرد.

بـر رفتار دانش آمـوزان اثـر می گذارند و اين 
عوامـل نبايـد آن ها را از مسـير اصلی خارج 
کننـد. وقتـی دانش آمـوزی بـا مشـکالت 
جـدی خانوادگـی يـا رفاهی مواجه اسـت، 
بهتريـن کار اين اسـت، که او را به مشـاوره 
مدرسـهـ  که تخصص بيشتری در اين گونه 

مـوارد دارد ـ ارجـاع دهيم.

بچه ها به بدرفتاری ادامه می دهند، 
چون نفع می برند

بچه هـا  به خصـوص  رفتـار  دليـل  گاهـی 
ايـن اسـت کـه از آن نفـع می برنـد. به طور 
مثـال، ممکـن اسـت روزی بـه خودتـان 
بياييـد و ببينيد مرتب بر سـر دانش آموزان 
خاطـی در کالس داد می زنيـد، بدون اينکه 
نتيجـه ی چندانـی بگيريـد. دليلـش ايـن 
اسـت کـه دانش آمـوز بـه داد زدن شـما 
عـادت کرده و به اصطـالح ککش نمی گزد. 
اين حالت ممکن اسـت در محيـط خانواده 
هـم ديـده شـود کـه در آن بچه هـا تـوپ و 
تشـر والديـن را از يک گـوش می گيرند و از 
گـوش ديگر بيـرون می کننـد! واقعيت اين 
اسـت که بچه هـا از ايـن اوضاع خوششـان 
می آيـد. با آگاهی از ايـن موضوع، می توانيد 
واکنـش خود را نسـبت به رفتارهـای آن ها 
تغييـر دهيـد. در ايـن قبيل مـوارد، در کت 
جادويـی خود، سـراغ جيب ديگـری برويد 
و رويـه ی خـود را عـوض کنيد. مثـاًل باالی 
سـر دانش آموز خاطی برويد، اشـتباهش را 
تصحيح کنيد، از او سـؤال بپرسيد، عملکرد 
مثبتـش را درشـت نمايی کنيـد و مهم تـر 
از همـه، دسـت از داد زدن برداريـد. ممکن 
اسـت دانش آمـوز تمام تالش خـود را بکند 
تـا باز هـم داد بزنيد، اما شـما بايد بر تغيير 
واکنـش خـود آن قـدر اصـرار بورزيد تـا ياد 
بگيـرد کـه اوضـاع عـوض شـده و ديگر به 

سـاز او نمی رقصيد.

انگیزه های ناخوداگاه  بدرفتاری
معنـی يک رفتـار را وقتی می تـوان فهميد 
کـه انگيـزه ی آن را بدانيـم. از ايـن رو، برای 

ریشه های 
بدرفتاری

تمرکز بر حیطه ی اختیارات معلم
گاهی ممکن اسـت اوضـاع ناگوار خانوادگی 
يـک دانش آمـوز شـما را نگران کنـد و مثاًل 
به خودتـان بگوييد، نکند بيمـاری مادرش 
تأثيـر بدی بر رفتار و پيشـرفت تحصيلی او 
بگـذارد. به ايـن ترتيب، ممکن اسـت وقت 
زيـادی را صـرف نگرانی دربـاره ی او کنيد و 
حتی برای چاره جويی با همکاران مشـورت 
نماييـد. امـا آيا بهتر نيسـت به جـای فراتر 

رفتـن از حـدود مسـئوليت خـود، وقـت و 
انـرژی محدودتـان را بـرای کمک بـه او در 
چارچـوب اختياراتتـان در مدرسـه صـرف 
کنيـد؟ به طـور مثـال، می توانيـد بـه درس 
خواندن تشـويقش کنيـد و بـه او بياموزيد 
تسـلط بهتـری بر احساسـات خود داشـته 
باشـد. ايـن کار ممکن اسـت بديهی به نظر 
برسـد، امـا الزم اسـت معلم هـا مرتـب بـه 
خودشـان يادآوری کنند کـه عوامل زيادی 
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درک يـک کـودک بايـد دليـل رفتـارش را 
بشناسـيم؛ دليلـی که ممکن اسـت کودک 
از آن بی اطـالع باشـد. اولين گروه اجتماعی 
هـر کـودک را خانـواده اش شـکل می دهد. 
وقتی کودک وارد مدرسـه می شـود، به طور 
ذاتی ميل به پذيرفته شـدن و يافتن جايگاه 
خـود در محيـط جديـد دارد؛ حـس تعلق 
بـه محيـط اجتماعـی جديـد و جـا افتادن 
در آن. ايـن نيـاز تعلـق داشـتن به گـروه و 
مهم  بـودن در آن، عامل تعيين کننده ای در 

شـکل گيری رفتارهای ماسـت. 
مورد تشـويق معلم ها واقع شـدن، احساس 
دلگرمـی و امـکان مشـارکت در برنامه های 
مدرسـه، بـه حـس مثبـت و قـوی تعلـق 
داشـتن منجر می شـود. وقتی دانش آموزی 
حـس کنـد يکـی از اعضـای مفيـد کالس 
اسـت، نياز چندانی بـه  خودنمايی از طريق 
شـيطنت و بدرفتـاری نمی بينـد و سـعی 
می کنـد بـه انتظـارات گـروه )هنجارهـای 
پذيرفتـه  شـده ی رفتـاری( وفـادار بمانـد. 
بـا ايـن حـال، کالس هـای زيادی هسـتند 
کـه در آن هـا دانش آمـوزان به طـور مرتـب 
تنش سـاز می شـوند، گسـتاخی می کنند و 
در فعاليت های کالس مشـارکت نمی کنند. 
رفتارهـای  طريـق  از  کـه  دانش آموزانـی 
معمـول نتوانند حس تعلق داشـتن و مهم 

بـودن را در خـود ارضا کنند، برای رسـيدن 
بـه ايـن هـدف خـود، رفتارهـای ناهنجـار 
در پيـش می گيرنـد. بـه ايـن ترتيـب، در 
آن هـا تصور نادرسـتی از حـس تعلق پديد 
می آيـد. هـر گـروه اجتماعـی هنجارهـای 
پذيرفتـه  شـده ای دارد و انتظـار دارد اعضـا 
خودشـان را با ايـن هنجارها تطبيق دهند. 
اين موضوع در تمام سـاختارهای اجتماعی 
صـدق می کنـد؛ اعـم از خانـواده، مدرسـه، 
کالس، گـروه هم سـاالن، جامعـه يـا محل 
کار. تا وقتی دانش آموزان دسـت از تصورات 
نادرسـت خـود دربـاره ی »تعلـق داشـتن« 
برندارنـد، ميل بـه سـرپيچی از هنجارهای 
معمـول خواهنـد داشـت. آن هـا معمـواًل 
اطالعـی از انگيزه هـای خود ندارنـد و درک 
نمی کنند رفتارشـان از کمبـود در زمينه ی 
»تعلـق  داشـتن« و »مهـم  بـودن« ناشـی 
می شـود. آن ها ناهنجـار رفتـار می کنند تا 
در خودشـان »حـس خـوب« ايجـاد کنند. 
وقتـی پاسـخ معلـم بـه يـک سـوءرفتار، 
سـهواً ايـن »حـس خـوب« دانش آمـوز را 
نشـانه بـرود، بـا وجـود تبعـات سـخت و 
تنبيهـی که در انتظارش اسـت، نسـبت به 
بدرفتاری خـود اصرار مـی ورزد. چرا؟ چون 
ميـل ناخـوداگاه آن هـا به »تعلق داشـتن« 
چنـان قوی اسـت کـه بـرای دسـتيابی به 
نيسـتند.  روی گـردان  کاری  هيـچ  از  آن 
آن هـا کار خودشـان را می کنند و مـا آن را 
بدرفتـاری تلقـی می کنيـم. اما اگـر بدانيم 
که ايـن بدرفتاری ها در ضميـر ناخوداگاه 
آنان ريشـه دارد، خواهيم توانسـت پاسـخ 
متفاوتی به آن ها بدهيم و تغييرشـان 
بـا  کـه  دانش آموزانـی  دهيـم. 
وجـود تالش هـای معلـم خود، 
نسـبت بـه بدرفتاری شـان 
اصـرار می ورزند، عطش 
بـه  ناخوداگاهشـان 
»تعلـق داشـتن« و 
»مهم  بودن« را 

به چهار طريق سـيراب می کننـد: 1. جلب 
توجـه؛ 2. قدرت نمايـی؛ 3. انتقام جويـی؛ 4. 

تظاهـر کـردن بـه بی کفايتی.
مي تـوان چند انگيـزه ی ناخـوداگاه ديگر را 
نيـز به اين فهرسـت افزود کـه عبارت اند از: 

1. هيجـان؛ 2. پذيرش هم سـاالن؛ 
3. برتری طلبی.

در کالس درس، ايـن نـوع رفتارهـا مثـل 
تـکان  بچه هـا  کـه  هسـتند  پرچم هايـی 
خـود  اجتماعـی  نيازهـای  تـا  می دهنـد 
را آشـکار سـازند. وقتـی ايـن تـکان دادن 
نشـان  می کنـد،  پيـدا  ادامـه  پرچم هـا 
شـما  معمـول  پاسـخ های  کـه  می دهـد 
کارسـاز نبوده اند و بايـد فکر ديگری بکنيد.
به طـور مثـال، دانش آموزانی را کـه ميل به 
قدرت طلبی و سـلطه جويی دارنـد، می توان 
بـا محـول کـردن مسـئوليت های کوچـک 
بـه آن هـا مديريـت کـرد. ايـن کار حـس 
اعتماد به نفـس آن هـا را تقويـت و نيازشـان 
بـه برتری جويـی را به طـرز مثبـت ارضـا 
می کنـد. بنابرايـن، الزم اسـت در يافتـن 
ويژگی هـای مثبـت و نقاط قـوت اين قبيل 
افـراد حوصلـه و دقـت بيشـتری بـه خـرج 
دهيـد، چرا که آن هـا اين خصلت های خود 
را می پوشـانند و کشـف آن ها توسـط شما 
می توانـد نياز خوداگاهشـان به جلب توجه 

را برطرف سـازد.

به یاد داشته باشید
é هرگز دانش آمــوز خود را به 
گوشه ی رینگ نبرید، چون در این 
صورت از خــودش دفاع خواهد 

کرد و اوضاع بدتر خواهد شد.
é به جای مواجهه با او، در کنارش 
راه  برویــد و از آنچه در باطنش 

می گذرد، سردر بياورید.
é دانش آموزی که گستاخانه رفتار 
می کند، بــه احتمال زیاد از یک 
الگوی بزرگسال تبعيت می کند. 
از این رو، به جای توبيخ او، سعی 
الگوی  رفتــار خودتان  با  کنيد 

مناسبی برایش بسازید.
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