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 راه حل مداری )تکیه بر راه حل ها (

هایمان داریم اصالح های کوچکی که تغییر های بزرگی به دنبال  برای استفاده از راه حل ها نیاز به اصالح رفتار و مهارت

ید دارد که تربیت سالم بر این تاکدر حالیکه ،دارد.تربیت سنتی بر این تاکید دارد که بچه ها یاد بگیرند چه بکنند و چه نکنند 

بچه ها بیاموزند چه بکنند و آنها فرصت دارند تا در باره هر وضعیتی فکر کنند و با پیروی از اصول احترام و سودمندی راه حل 

 . بچه ها شرکت کنندگان فعال فرآیند هستند نه دریافت کنندگان منفعل آن .هایی پیدا کنند

ا یاد میگیرند چگونه با دیگران به تفاهم برسند و ضمنا ابزارهایی برای استفاده در موقعیت های باتکیه بر راه حل ها بچه ه

نشوند باالخره یاد میگیرند. چالش اصلی  این است که بزرگتر ها این عقیده غلط را رها  هم . اگر هم موفقآینده پیدا کنند

 .اگر آزار ببینیم بهتر یاد میگیریمکنند که 

ل ها در مقایسه با تکیه بر تنبیه و پیامد های منطقی جو خانوادگی و کالسی متفاوتی می سازد .راه حل مداری تکیه بر راه ح

درون مایه راه حل مداری این است : مشکل کجاست ؟ راه حل کدام است ؟ و بچه ها راه اندیشه و رفتار شما را تغییر میدهد .،

آموزش آنها وقت صرف کنیم و فرصت استفاده از مهارتهای حل مسئله را به حل یاب های فوق العاده ای هستند و وقتی برای 

 آنها بدهیم نظریه های خالقانه ای ارائه میکنند.

 بسیار شبیه چهار میم پیامد های منطقی است : .چهار میم راه حل مداری

 .مرتبط1

 .منطقی2

 .محترمانه3

 .مفید )کمک کننده(4

با تکیه بر پیامد های یکبار  وقتی از دانش آموزان می خواهیم تا در یک مسئله خاص پیشنهاد های فکرپرانی شده خود را 

بینیم که این دو فهرست از زمین تا آسمان متفاوتند اولی رنگ و بوی  میبا تکیه بر راه حل ها ارائه کنند، منطقی و بعد 

در حالیکه فهرست .به دنبال این است که بچه ها تاوان اشتباهاتشان را بپردازندبر گذشته تاکید دارد و ، تنبیهی دارد 

 و تکیه اش بر کمک کردن به بچه ها است تا در آینده عملکرد بهتری داشته باشند ،پیشنهادات دوم جنبه راه حلی دارد

 می گیرد.مشکالت را فرصتهایی برای یادگیری در نظر 

ابتدا راه حل ها رنگ و بوی تنبیهی دارند در این ،شروع به فکر پرانی درباره راه حل ها میکنیم  وقتی برای اولین بار با بچه ها

یا پس از اتمام فکر پرانی پیشنهاد .زمان الزم است این فرآیند را متوقف کنیم و پیشنهاد دهیم تا روی راه حل ها تکیه کنیم 

د کنن فکر میکه راافراد مرتبط با مسئله پیشنهاد هایی  حذف کنیم. هایی را که با چهار میم راه حل مداری هم خوانی ندارند

چه چیز را باید انتخاب کنند خودشان راه حلی  به آنها بگوید کنند و وقتی به جای اینکه کس دیگری  ب میمفید است انتخا

 احساس احترام و مسئولیت پذیری افزایش می یابد.،انتخاب کنند

 گیرد برود دستمال بیاورد کودک تصمیم می ،پرسید حاال چه کار باید کرد و شما ازکودک میریزد  برای مثال وقتی شیر می

در حال آموزش یک اینکه شما هم به یک راه حل مرتبط محترمانه منطقی و مفید دست پیدا کرده و هم  در این صورت



ایی خود در حل مشکالت زندگی ایمان ضمن اینکه این فرصت را فراهم کردید تا کودک به توان.هستید به اومهارت زندگی 

 .بیاورد

موزش ارزش دوره آرام سازی است باید یاد بگیریم آیک مهارت ارزشمند زندگی که در ذات فر آیند راه حل مداری نهفته است 

ا م وقتی پریشانیم تفکر.و به کودکان آموزش دهیم  اغلب اوقات الزم است پیش از تالش برای یافتن راه حل ها آرام شویم

 کند. کند .فاصله سالم در این راه به ما کمک می درست کار نمی

 فاصله سالم 

 دهد ؟وقتی این همکارتان جلو شما را بگیرد و بگوید که از کارتان خوشش نیامده چه احساسی به شما دست میاگر همسر یا 

 رفتار با بزرگساالن محترمانه نیست چرا باید فکر کنیم با کودکان موثر است ؟

آنها به نتایج بلند مدت اعمالشان .کنند  دهند زیرا درباره آنها درست فکر نمی بزرگساالن کارهای غیر موثر زیادی انجام می

از خود و دیگران چه برداشتی دارند و در آینده چه کار خواهند و که کودکان چه احساسی دارند به این کهکنند و  فکر نمی

 توانیم فکر کردن این حرف بر این فرض استوار است که ما می ،م به کارت فکر کناشتباه است اگر به کودک بگوییکرد.

کودکان را کنترل کنیم .بعید است کودک به آنچه انجام داده فکر کند بلکه بیشتر به کار شما و اینکه چقدر بی انصاف هستید 

 .ناراحت کننده تر زمانی است که به این فکرکنند  کنند و به تالفی فکر می بعضی از بچه ها احساس آزردگی میفکر میکند .

 دم بدی هستند.آمیکنند که 

کند تا احساس بهتری پیدا کنند وراه حل مداری موثر نیست مگر اینکه هر کس به اندازه  فاصله سالم به بچه ها کمک می

 رام باشد تا منطقی فکر کند .آکافی 

 راه کار وجود دارد :برای مشارکت دادن بچه ها در یافتن فاصله سالم چهار 

موزش آن صحبت کنید. یک راه خوب برای آ.قبل از استفاده از فاصله سالم درباره فواید  گفت و گو را تمرین کنید .1

مثال هنگام عصبانیت مادر در گوشه ای مجله مورد عالقه  ،بچه ها این است که خودتان از فاصله سالم استفاده کنید

 اش را بخواند و این کار را طوری انجام دهد که کودک ببیند و بفهمد.

کند احساس بهتری پیدا کنند و  بگذارید بچه ها محل فاصله را خودشان بیابند جایی که کمک می .2

برای آنها بگویید که .را خودشان انتخاب کنند  برای بچه ها مهم است که محل فاصلهبنابراین بهتر عمل کنند.

.بچه ها در محل فاصله کاری را انجام دهندتا احساس بهتری نج دادن نیست گرفتن تنبیه کردن و رهدف از فاصله 

 پیدا کنند مثل بازی کردن و ... چون فاصله آوازه تنبیهی دارد به آنها اجازه دهید تا نام دیگری برای آن بگذارند.

توضیح دهیدکه فاصله گرفتن برای هردو شما ممکن است مفید باشد تا ش با بچه ها برنامه ریزی کنید .از پی .3

 دریحتی در حد چند نفس عمیق .بگذا،گاهی بزرگتر ها بیشتر نیاز به فاصله گرفتن دارند  .احساس بهتری پیدا کنید

 توانند آن را انتخاب کنند.  کنند فاصله سالم مفید است می بچه ها بدانند که اگر فکر می

در آخر به کودک بیاموزید حتی پس از پیدا کردن احساس بهتر ممکن است هنوز مشکل پا برجا باشد که  .4

همیشه الزم نیست دنبال راه حل باشید یک راه حل یا جبران کردن پیگیری کرد .ن را با پیدا کردن آمیتوان 

 اما اگر الزم بود تا به دنبال راه حل،ا رفتار مشکل ساز را متوقف کند گاهی اوقات فاصله سالم به تنهایی کافی است ت

بگردیم پرسیدن سوال های کنجکاوانه بسیار مفید است تا به کودکان کمک کنیم تا پیامد های انتخاب هایشان را 

 .کشف کنند 



 سوالهای کنجکاوانه 

حاسبه کنند و تصمیم بگیرند چه چیزی برایشان مهم کردن مشارکت کودکان را بر می انگیزد تا خودشان فکر کنند مکشف 

نتیجه تکیه بر راه حل هااست به جای پیامد ها . کلید کمک به بچه ها برای رسیدن به مرحله اکتشاف  ،است و چه می خواهند

 حرف نزدن و آغاز پرسش های کنجکاوانه است .

ن کار پرسیم ای در حالیکه وقتی از خود بچه ها می.تاده و اشتباه کجاست و... فگویند چه اتفاقی ا غالبا بزرگتر ها به بچه ها می

 موز . و این معنای واقعی آموزش است .آدلگرم کننده و ضمنا مهارت  هم محترمانه است هم

 سوال های کنجکاوانه معمول 

 می خواهی چکار کنی ؟ 

 ؟ ع به اتفاقی که افتاده چه احساسی داریجرا 

 فکر می کنی چه چیزی باعث شد که این اتفاق بیفتد ؟ 

 از این اتفاق چه چیزی یاد گرفتی ؟ 

  ینده استفاده می کنی ؟آچگونه از چیزی که یاد گرفتی در 

 حاال چه نظریه ای برای حل مسئله داری ؟ 

اگر  .ل ها وارد دنیای کودکان شویمهدف این است که با پرسیدن این سوا.سوالهای کنجکاوانه نباید تکراری و کلیشه ای باشند 

 را برمی انگیزد .چرا معموال اتهامی است و حالت تدافعی ،دقت کنید هیچ یک از سواالت با چرا شروع نشده است زیرا 

 راهکارهای زیر در زمان پرسیدن سواالت کنجکاوانه مفید خواهد بود :

 وارد دنیای کودکان نخواهید شد .درصورتی که پیش فرض داشته باشید ،پیش فرض نداشته باشید  .1

 رام شوید .آاگر یکی از شما ناراحت است سوال نکنید و صبر کنید تا هر دو  .2

 .صادقانه و از ته دل بپرسید و از خود همدلی و پذیرش نشان دهید  سوال ها را .3

 


