
نگاهی جدید به پدیده ی بدرفتاری: ۴فصل 

بدرفتاری چیست؟
بدرفتاری نوعی دلسردی ناشی از عدم آگاهی و نداشتن مهارت های موثر، و رفتاری است که بضضه اقتضضضای
رشد سنی، از فرد سضضر می زنضضد. بسضضیاری از بچضضه هضضا بضضه خضضاطر انجضضام دادن اعمضضال متناسضضب سن شضضان تنضضبیه
لل کودکان نوپضضا بضضه دلیضضل شضضیطنت و حضضرف نشضضنوی تنضضبیه می شضضوند! والضضدین و معلمیضضن، بضضالغ می شوند؛ مث
هستند؛ ما که می خواهیم به بچه هامان یاد بدهیم رفتارشان را کنترل کنند، پس باید یاد بگیریم اول رفتار
خودمان را کنترل کنیم. به یاد داشته باشید تنبیه ممکن اسضضت بضضد رفتضضاری را در لحظضضه متوقضضف کنضضد، امضضا
مشکل را به صورت دائمی حل نخواهد کرد. تنها راهی که تضاثیرات مثبضضت بلند مضدت بضضه دنبضضال دارد ایضن

للق کردن، به کودک کمک کنیم احساس تشویق دادن و دل گرمیاست که با   کند. کودک اهمیت وتع
بدرفتار کودک دل سرد است. چهار هدف نادرست بچه ها بضه هنگضضام دل سضضردی، اهضداف نادرسضضت رفتضار

نامیده می شود.

 باور و هدف رفتاری نادرست:۴
وجه کامضل تضو را داشضته۱ ق می کنضم کضه ت ) جلب توجه بی جا- باور نادرست: من تنها زمانی احساس تعل

باشم.
) قدرت طلبی بی جا- باور نادرست: من فقط زمانی احساس تعلق می کنم که حرف، حرف من باشد نه۲ 

حرف تو.
) انتقام جویی- باور نادرست: درست است که احساس تعلق نمی کنضضم، امضضا دسضضت کم مضضن هضضم می تضضوانم۳

اذیت شان کنم.
تظاهر به بی کفایتی- باور نادرست: غیرممکن است بتوانم احساس تعلق کنم؛ بهتر است تسلیم شوم.) ۴

للق و اهمیت داشتن است. بچه ها یک یضضا چنضضد هضضدف هدف اولیه ی همه ی انسان ها رسیدن به احساس تع
نادرست رفتاری را پیش می گیرند، چون آنها معتقدند:

للق یا اهمیت کنند. قدرت طلبی بی جایاجلب توجه • ، به آن ها کمک می کند احساس تع
 باعث می شود کمی احساس آرامش کنند؛ زیرا وقتی به حساب نیامضضده انضضد خیلضضی انتقام جویی•

رنجیده اند.
اا فکر می کنند انسان های بی کفضضایتیتسلیم شدن•  تنها گزینه ممکن برای آن هاست زیرا آن ها واقع

هستند.
همه به توجه نیاز داریم؛ مشکل وقتی پیش می آید که کودکان به دنبال توجه بی جا و بیش از حضضد✔

هستند. اگر مسیر بچه هایی را که به دنبال جلب توجه بی جا هستند به سمت کار مفیدی تغییر دهیضضم تضضا از
این راه بتوانند توجه دیگران را به خود جلب کنند، کمک بزرگی به آنها کرده ایم.

قدرت هم چیز بدی نیست؛ هر کسی به دنبال قدرت است. وقتی بچه ها این بضضاور غلضضط را داشضضته✔
للق می کنند که حرف  حرف آنهضضا باشضضد، اسضضتفاده از قضضدرت بضضدرفتاری بضضه باشند که فقط زمانی احساس تع
نظر می رسد. وقتی معلمین یا والدین خود را در حال جنگ قدرت با کودک می بینند، بهترین و موثرترین

کار این است که دست از جدال بردارند.



این طبیعت انسان ها است که وقضضتی احسضضاس رنجضضش می کننضضد مقضضابله به مثضضل کننضضد؛ به همیضضن دلیضضل✔
چرخه های انتقام گیری اینقدر متداول است. بزرگترها از بچه ها می خواهند رفتارشان را کنترل کنند، حال
آن که خود در کنترل رفتارشان دچار مشکل هستند! وقتی احساس رنجش می کنید، حواستان را جمع کنید
و مقابله به مثل نکنید؛ در عوض به احساسات کودک اعتبار ببخشید. اعتبضضار بخشضیدن بضضه احساسضات راه
بسضضیار خضضوبی بضضرای اجتنضضاب از گرفتضضاری در چرخضضه تلفضضی اسضضت. تنضضبیه فقضضط چرخضضه تلفضضی را اسضضتمرار

می بخشد.
بر خلف بچه هایی که می گویند نمی توانم تا توجه شما را به خود جلب کنند، بعضی بچه ها واقعضضا✔

باورشان شده است که نمی توانند. این بچه ها بر اساس هدف نادرست تظاهر به بی کفضضایتی عمضضل می کننضضد.
برای بچه هایی ازین دست وقت بیشتری بگذارید و مراحل ابتدایی کار را نشان بدهیضضد امضضا همه ی کضضار را
خودتان انجام ندهید. انجام دادن همه یا سهم بزرگی از کار برای آن هضا همضضان منبعضضی اسضضت کضضه بضضه آن هضا

الهام کرده ناتوان و بی کفایت اند.

چرا تشخیص هدف نادرست مهم است؟؟
دانستن هدف نادرست بچه ها به شما کمک می کند تا مضضوثرترین شضضیوه برخضضوردی را کضه می توانیضد اتخضاذ

 است برسضضند.اهمیت و  احساس تعلق خود که هماناهدف اصلیکنید بشناسید و به بچه ها کمک کنید به 
درک هد ف ها خیلی مهم است، چون مداخله موثر و دل گرمی دادن در مورد هر یک از اهداف، متفضضاوت

است.

سرنخ هایی برای تشخیص باورها و هدف های نادرست
سرنخ شماره یک: واکنش احساسی بزرگسالن در قبال رفتار

لل هضضدف به احساسات خود توجه کنیضضد؛ اگضضر احسضضاس آزردگضضی، بیقضضراری، نگرانضضی یضضا گنضضاه کنیضضد، احتمضضا
 است.جلب توجه بی جاکودک 

لل اگر احساس تهدید شدن، زیر سوال رفتن، عصبانیت یا شکست خوردن می کنید، هدف کضضودک احتمضضا
 است.قدرت طلبی

اگضضر احسضضاس دل شکسضضتگی، دل سضضردی، بی اعتمضضادی یضضا انزجضضار کنیضضد، بعیضضد نیسضضت هضضدف کضضودک
 باشد.انتقا م جویی

تظظظاهراگر احساس بی کفایتی کنید، یا احساس ناامیدی، بیچارگی و یاس، احتمال دارد هضضدف کضضودک 
 باشد. به بی کفایتی

احساس ترس، رنجش یا بی کفایتی، به سرعت با پاسخ ثانویه ی عصبانیت پوشانده می شضضود. عصضضبانیت و
انزجار پاسخ های ثانویه به واکنش های احساسی اولیه هستند؛ زیرا به ما احساس قدرت می دهند و هضضر دو

ناشی از ناتوانی در کنترل وضعیت هستند.

: واکنش کودک زمانی که به او می گویید دست از رفتارش بر دارد.۲ سر نخ شماره 
ا: وجه بی ج  کضضودک لحظه ای دسضت بضرمی دارد ولضضی معمضضول خیلضضی زود همضان رفتضار یضا رفتضارجلب ت

مشابهی را از سر می گیرد.
اا بضضه جنضضگ قضضدرت بیضضن شضضما و کضضودککضضودکقظدرت طلبی:    بضضه بضضدرفتاری خضضود ادامضضه داده و نهایتضض

می انجامد.



 کودک با رفتار مخرب یا حرفی زننده در صدد تلفی است.انتقام جویی:
 کودک اغلب منفعل است و به این امید نشسته است که شضضما هضضم تسضضلیم شضضوید وتظاهر به بی کفایتی:
دست از سر او بردارید.

حتی با دانستن این رمزها بازهم کار آسان نمی شود!  آسان ترین و متضضداول ترین راه ایضضن اسضضت کضضه در برابضضر
بدرفتاری کودک عصبانیت و انزجار نشان دهیم تا این که فکر کنیم این کودک می خواهد چضه چیضزی بضه

من بگوید؟!
 است. کودکی که دل گرم اسضضت،دل گرمی دادن و تشویق کردنموثرترین راه برای تغییر رفتار کودک 

نیازی به بد رفتاری ندارد. توجه داشته باشید، دل گرمی دادن و تشویق، جایزه دادن به بد رفتاری نیست.

روش های موثر تشویق برای هر هدف نادرست 

جلب توجه بی جا 
بچه را به سمت انجام کارهای مفید سوق دهید.•
لل او را ناگهان در آغوش بگیرید.• یک کار غیر منتظره بکنید؛ مث
زمان ویژه ای را به او اختصاص دهید.•
از قبل با کودک قرارداد های غیر کلمی وضع کنید.•
از دادن خدمات ویژه خودداری کنید.•
اعتماد و ایمان خود را نشان دهید.•
به رفتارش بی اعتنایی کنید. کار او را نادیده بگیرید نه خود او را.•
محبت و توجه تان را به زبان بیاورید.•
سخنرانی نکنید! کودک را به سمت انجام وظایفش سوق دهید.•
کارهای ناقص اش را نادیده بگیرید و از همکاری هضضای مختصضضر او قضضدردانی کنیضضد تضضا یضضاد بگیضضرد•

انجام ندادن کارها راه خوبی برای جلب توجه نیست.
 قدرت طلبی بی جا

هنگام درگیری جنگ قدرت خود را عقب بکشید؛ وقتی آرام شدید این کارها را انجام دهید:•
 بپذیرید نمی توانید بچه ها را به انجام هر کاری وادار کنید؛ بضضا مشضضارکت خضضود آنهضضا راه حلضضی پیضضدا•

کنید.
 مرحله به پیروزی رساندن استفاده کنید.۴از •
از قدرت بچه ها به شیوه ای سازنده استفاده کنید.•
به فرزندتان زمان ویژه اختصاص دهید.•
با مشارکت او برنامه ی روزانه تهیه کنید و اجازه دهید او رئیس باشد.•
به او حق انتخاب بدهید و •
محبت و توجه خود را به زبان بیاورید.•

 انتقام جویی
با اجتنا ب از تلفی کردن، از ورود به چرخه ی انتقام جویی بپرهیزید. •
جهت آرام شدن اوضاع، برخورد دوستانه تان را حفظ کنید.•
با کودک همدردی کنید و به احساسات او اعتبار ببخشید.•



صادقانه احساس تان را بیان کنید.•
از روش گوش دادن انعکاسی اسضتفاده کنیضد. (هضر چضه از کضودک می شضنوید، بضا انضدکی تغییضضر در•

واژه ها، به خود او برگردانید.)
اگر باعث رنجش کودک شده اید، از سه مرحله ی جبران اشتباه استفاده کنید.•
چهار مرحله ی به پیروزی رساندن را به کار ببرید.•
با مشارکت کودک مشکلت را حل کنید.•
از تشویق کردن و دل گرمی دادن غافل نشوید.•
به کودک تان وقت ویژه اختصاص دهید.•
جمله های «دوستت دارم» و «به تو اهمیت می دهم» را به زبان بیاورید.•

 تظاهر به بی کفایتی
مراحل یادگیری را تا جایی که می شود ساده کنید.•
برای آموزش دادن وقت بگذارید تا بچه ها موفقیت را تجربه کنند.•
چگونگی انجام قسمت های کوچکی از کار را نشان دهید.•
به دنبال موفقیت های کوچک باشید.•
از هر تلش درست قدردانی کنید، حتی اگر خیلی کوچک باشد.•
انتظارات کمال گرایانه ی خود را کنار بگذارید.•
تسلیم نشوید.•
به فرزندتان وقتی ویژه اختصاص دهید.•
عشق و توجه خود را به زبان بیاورید.•

وقتی بچه ها در تصمیم گیری مشارکت داده می شوند، بیشتر بضضه پیضضروی از راه حل هضضا تمایضضل پیضدا می کننضضد.
نشست های کلسی و خانوادگی در حل مشضضکلت تضضاثیر زیضضادی دارنضضد. کودکضضانی کضضه درگیضضر قضضدرت طلبی
می شوند، اغلب توانایی های ویژه ای در زمینه ی رهضضبری دارنضضد. در برخضضی کارهضضا از توانایی هضضای آن هضضا در

رهبری بهره بجویید.
تفاوت بین کودکی که کارش را برای جلب توجه شما انجام نمی دهد و کودکی که کارش را بضضرای تظضضاهر
به بی کفایتی انجام نمی دهد، این است که کودک اولی واقعا می داند چگونه باید کارش را انجضضام بدهضضد،
ولی می خواهد شما را وادار کند به او کمک کنید. چون به غلط باور دارد کضضه بضضه حسضضاب نمی آیضضد مگضضر
اا فکر می کند نمی تواند کارش آنکه به او توجه کنید. اما کودک دومی احساس دل سردی می کند چون واقع

به خیلی  دارند  را  هدف  دو  این  از  یکی  کودکانی که  رفتار  نمی خواهد.  هم  را  شما  توجه  و  دهد  انجام  را 
هم شبیه هست.

هدف یابی
هدف یابی می تواند سرنخ سوم شما برای تشخیص هدف اشتباه باشد. از آنجضضایی کضضه کودکضضان از اهضضداف
نادرست خود آگاه نیستند، هدف یابی راهی است برای کمک به آن ها تا از باورهای نادرسضضت خضضود آگضضاه
دا از شوند. در زمان درگیری، هدف یابی نکنید. زمانی که هر دو آرام هستید با کودک صحبت کنیضد. ابت
اا نام رفتار را به صضضورت مشضضخص کودک بپرسید آیا می داند چرا رفتار خاصی از خود بروز می دهد؟ حتم
لل بپرسید: میدانی چرا وقتی قضضرار اسضضت یضضک جضضا بنشضضینی، دائضضم بضضه ایضضن طضضرف و آن طضضرف بیان کنید. مث



می روی؟ معمضضول جضضواب کضضودک ایضضن اسضضت: نمی دانضضم! اگضضر نظضضری داد، از کضضودک اجضضازه بگیریضضد کضضه
لل حرف های خودتان را با او مطرح کنید و شروع کنید به پرسیدن سوال هایی با مطلضضع «نکنضضد کضضه...».مث
نکند که علت این طرف و آن طرف رفتن تو جلضضب تضضوجه مضضن و مشضضغول کضضردن مضضن بضضه خضضودت باشضضد؟؟
(اشاره به هدف جلب توجه بی جا). منتظر پاسخ کودک بمانید. اگر از کودک واکنش تاییدی مثل یک
لبخند بی مقدمه و یا یک جواب بله ی ساده گرفتید، دیگر نیازی نیست به سراغ سوال های بعضضدی برویضضد.

با کودک درباره راه های دیگر کسب حس تعلق و اهمیت گفتگو کنید.
مثال: اگر هدف جلب توجه است: «می توانی به من کمک کنی تا برای تو راه های دیگر جلضضب تضضوجه کضضه

برای دیگران هم مفید باشد، پیدا کنیم؟»
اگر هدف قدرت طلبی بود: «حق با توست. من نمی توانم تو را مجبضضور کنضضم. چه طضضور می تضضوانیم بضضا هضضم از

قدرت مان استفاده کنیم تا این مشکل را محترمانه حل کنیم؟»
اگر هدف انتقام جویی است: «متاسفم! نمی دانستم آن کار موجب رنجش تو می شود؛ مرا می بخشی؟»

م کضه تضو داری کضضه می تضوانی، ولضی مضن می دان اگر هدف تظاهر به بی کفایتی باشد: «می دانم کضه تضو بضاور ن
می توانی و هر کاری می کنم تا موفق شوی...»


