
 



 بچه های و شیطنت های کالسی

 راهکاری برای ایجاد تعادل در کالس آموزشی
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 تقدیم به تمامی مربیان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان



 مقدمه کوتاه :

و به تعبیر  هستنئد بچه ها با توجه به ویژگی هایی که دارند بسیار پر جنب و جوش پرتحرک

در خانه در مدرسه در کالس درس و هر جایی که یک  .ساده و متداول بسیار شیطنت ندارند

این موضوع برای خیلی از  .جمع کودکانه ببینند حس بازی و شلوغ کاری آنها شروع میشود

مربیان هنری و حتی معلمین پایه به یک چالش بزرگ تبدیل شده است . بحث این چالش هم 

که بچه ها به واسطه شیطنت و شلوغی به آموزشهای مربی توجهی ندارند و به این است 

در کنار این موضوع همه ما میدانیم که نوعی برای مربی کالس شلوغ قابل کنترل نیست ..

شیطنت بچه ها  مزایای مهمی نیز دارد که همه ما به عنوان مربی کم و بش از آن اطالع 

 داریم مانند : 

  می شوند و از نشان دادن خود واقعی شان بیم ندارندآن ها مستقل تر 

 . با این کار جهان اطراف خود را بهتر می شناسند

 . الگوی رفتار طبیعی را دنبال می کنند

 توانایی بهتری برای مدیریت احساستشان پیدا می کنند

که شیطنت ها ی بچه ها برای بچه ها خواهد داشت ولی باز نباید از این موضوع و دهها مورد  دیگر 

افل بشویم که اهداف آموزشی و تربیتی نیز بسیار مهم هستند و نمیشود این اهداف را فدای چیز های غ

مشخص است و باید این اهداف دنبال دیگر کرد در واقع رسالت هر مربی در بخش آموزش و پرورش 

 شود .

ار کنیم و چطور بین همه این موارد تعادل برقرار کنیم چطور هم به مزایای کباید چولی 

من میخواهم . شیطنت کودکان توجه کنیم و هم به رسالت آموزش و پرورش دست پیدا کنیم

این موضوع را با یک نگاه دقیقتر بررسی کنم و ریشه یابی این موضوع را انجام دهم و بعد 

 الش را بیان کنم .راهکار برای رفع این چ

 



 در این مقاله شما با سه بحث مهم که با هم در ارتباط هستند سرو کار دارید 

الف : موضوع خواسته ها و گرایشات ذهنی کودکان و آنچه را که آنها دوست دارند که در 

 راس همه خواسته ها بازی اولویت اصلی بچه هاست 

است که بچه ها نمیتوانند یا برای آنها ب : موضوع بعدی فضاهای آموزشی و غیر آموزشی 

 .و این درک را ندارند که هر فضایی شرایط خودش را دارد تعریف و تفکیک نشده 

جایگزین کردن است که آیا کودک میتواند یک فعالیت آموزشی را  ثپ : موضوع بعدی بح

  ین جایگزینی چه ویژگی هایی می تواند داشته باشدبا بازی خود جایگزین کند و ا

 بازی برای بچه ها 

ما بزرگترها به عنوان شیطنت بازیگوشی و شلوغ کاری برای بچه ها تعریف که هر آنچه را 

بچه ها در هر حالت مشغول بازی  دارند .میکنیم خود بچه ها به آن نگاه بازی و شادی کردن 

 هستند یا دوست دارند بازی کنند چون بازی این ویژگی ها را برای بچه ها دارد :

 بازی هیجان دارد 

 بازی تحرک دارد 

 بازی آزادی دارد 

 بازی قانون و قاعده ندارد 

 بازی رقابت دارد

 بازی زمان ندارد  

همه این موارد ویژگی هایی است که کودکان برای بازی تصور میکنند . من نمیخواهم در 

کنم در  اینجا درباره بازی و اینکه بازی چه جنبه هایی دارد به صورت تخصصی صحبت



ز نگاه عموم مردم چه تعریفی ی از نگاه بچه ها چیست و اواقع همین اندازه بدانید که باز

 دارد.

آنچه که خیلی از مربیان و پدر و مادرها نمیدانند این است که کودکان تصور میکنند بزرگترها 

خوردهای دشمن بازی کردن و مخالف شادی آنها هستند و این تصور اشتباه کودکان ناشی از بر

 نا درست و کارهای غیر اصولی بزرگترهاست 

 توجه به گرایشات ذهنی کودکان 

شاید فکر کنید اگر قرار باشد که بزرگترها به گرایشات و عالقه های بچه ها توجه کنند دیگر 

کاری برای بچه ها نمیشود انجام داد و آنها به هیچ وجه چیزی یاد نمیگیرند . این گفته تا 

و تا حدودی هم اشتباه است . چرا که بچه ها دربازی بسیاری از موارد را به حدودی درست 

ولی  ) طبق همان موضوع مزایا شیطنت بچه ها که گفته شد (  صورت غریزی یاد میگیرند

از طرفی هم یک سری مهارت های ذهنی و عملی باید در قالب درس و آموزه های خارج از 

 بازی به آنها یاد داده شود . 

گرانی و چالش از همینجا شروع میشود که مربیان نمیتوانند از هیجان و شیطنت بچه ها و ن

 بکاهند و کار آموزشی انجام دهند .. واقعا چکار میشود کرد ؟ 

 تفکیک فضاهای مختلف برای کودکان و آموزشهای مرتبط

ین محدود کودکان معموال با فضاهای مختلفی و البته تا حدودی محدودی سرو کار دارند و ا

 -پارک خیابان –مدرسه  -بودن فضا ها در بعضی جاها میتواند مطلوب نباشد مثال خانه

مترو و.... هر کئام از این فضا ها ویژگی های خاص خودشان را دارند و هر  –اتوبوس 

کودک در زمانی مشخص در این فضا ها قرار میکیرد اینکه یک کودک ویزگی های فضاهای 

 آموزش داده شود  کاند یک امر آموزشی است که باید به کودزندگی خود را نمید

 



 فضاهای مختلف برای کودکان 

هر کودکی در فضا های مختلف زندگی میکند در آن فضا ها رشد میکند ارتباط برقرار میکند 

 –پارک  –فضای مدرسه فضای کالس فضای خیابان  –و.. این فضا ها مانند فضای خانه 

اتوبوس و... دهها مورد دیگر که کودک به عناوین مختلف در آن دیده خواهد شد .موضوع 

اصلی این است که کودکان بین فضا ها مختلف نمیتوانند تفکیک قائل شوند یعنی هر آنچه را 

که در پارک انجام میدهند را در خانه نیز انجام میدهند و در کالس هم مانند خانه و پارک 

ی میشود . این درک تفکیک پذیری را باید به شیوه های مختلف به کودک مشغول به باز

آموزش داد یا به نوعی ذهن او را بیشتر متوجه فضا های مختلف و کارکردهای هر فضا شود 

 و البته این کار ساده ای نیست و به زمان زیادی نیاز دارد 

ند چرا که این آموزه ها باید از یت پدر و مادرها این موضوع را نادیده میگرکه متاسفانه اکثر

 زمانوطفولیت کودک انجام شود .

در ادامه درباره اینکه چطور میشود این درک و این تفکیک را به کودکان یاد داد با شما 

فقط این نکته را به عنوان یک اصل قبول داشته باشید که بچه ها حق صحبت خواهم کرد.

ندگی را دارد و از طرفی به یک کودک حق بدهید دارند بازی کنند بازی برای کودکان حکم ز

که در خانه نمیتواند بازی کند باال و پایین بپرد هیجان داشته باشد جیغ بزند چون پدر و مادر 

 مانع هستند حال همین کودک در محیط مدرسه هم اگر نتواند باید چکار کند .

 جایگزین کردن و تلفیق بازی با دیگر فعالیت ها 

ت که بازی را از کودک بگیرید و یا بخواهید سشما نمیتوانید و اصوال درست نیدر هر صورت 

بازی را حذف کنید چون در هر صورت بازی تاثیرات مثبت زیادی روی بچه ها خواهد 

داشت ولی واقعا باید کاری کرد که بچه ها در کالس کنترل شوند و یا به نوعی با کالس و 

 ه شوند مربی و آموزه های مفید دیگر همرا



است ولی تصور نکنید که ما با بحث جایگزینی یک موضوع حساس و بسیار کاربردی است 

جایگزین کردن میخواهیم بازی را حذف کنیم میخواهیم به نوعی کودک بتواند از جنبه های 

 دیگر بازی و فعالیت های شادی بخش دیگر هم استفاده کند .

 قدم برداریم برای تعادل در کالس 

مطمنا با این توضیحات کوتاه متوجه شوده اید که یک مربی در این خصوص باید سه کار 

 مهم انجام دهد 

اول : بازی های مختلف کودکانه را یاد بگیرد و از ماهیت و کارکرد بازی ها اطالعات کافی 

. وقتی می گویم بازی ها را بشناسد بداند هر بازی روی چه جنبه ای از کودک کسب کند 

یر میگیدازد و بعد بتواند از همان جنبه در جایگزینی استفاده کند . مثال یک بازی مثل تاث

توپ دویدن و تحرک و رقابت در آن خیلی نمود دارد حال همین سه نکته میتواند  با فوتبال

 نقطه و عامل جایگزین برای بچه ها باشد .

ری ضا اطالعات کافی جمع آودوم فضا ها را بشناسد و درباره ویژگی ها و کارکردهای هر ف

 . کند 

 .علم جایگزینی و تلفیق را بداند و مهارت کافی در این زمینه داشته باشد سوم 

 بخش دوم کار عملی و راهکارها 

تا این مرحله شما به صورت خیلی ساده و خالصه کلیت موضوع را متوجه شودید ولی اصل 

 .کار از این مرحله به بعد است 

 اولین قدم عملی 

قسمتی از آموزش خودتان را صرف این موضوع کنید که بچه ها فضا های مختلف را بشناسند 

و ویژگی های مختلف هر فضا را درک کنند . برای شروع از کالس و مدرسه شروع نکنید 

در این دو محیط بچه ها چون خیلی امر و نهی کردن ها را  به همین صورت .... از خانه هم



خیابان و بعد کم کم به  –کنار ساحل  -از پارک شروع کنید بعد اتوبوس سعی کنید شنیده اند 

 سمت خانه و مدرسه و در نهایت کالس برروید .

با توجه به سن کودکان در قالب داستان خاطره و .. فضای ها را معرفی کنید و اشتباهاتی را 

و حتی میتوانید از خود که دیگران در آنجا انجام میدهند را بیان کنید و به نوعی نکوهش کنید 

 بچه ها بپرسید که این کار اشتباه است یا نه مثال :

من دیروز با خانواده پارک نزدیک خانه رفتم دیدم یه آقایی در حالی که داشت ساندیچ میخورد 

کاغذ ساندویچ را روی زمین انداخته بود و یک کودک هم داشت شاخه ها درختان را میشکست 

رک جای این کارهاست پارک جای بازی شادی گردش استراحت تفریح به نظر شما بچه ها پا

و لذت بردنه و.. و شما هم ویژگی های پارک را بیان میکنید و هم کارهایی که نباید در آن 

 انجام شود 

در جلسات بعد موضوع را به خیایان بکشانید و مانند پارک یک جریان را به صورت داستان 

 .نتیجه گیرها از کودکان بخواهید با شما همراهی کنند بیان کیند و حتما حتما در 

نکته مهم این جریان سیاست در بیان داستانها و خاطراتی است که باعث میشود یچه ها به 

نوعی پی به اشتباهات خود ببرند به نوعی قضاوت درست کنند و بعد ازاین گفته ها در مواقع 

 الزم استفاده کنید 

 یک مثال برای شما میزنم 

من در حیاط مدرسه یکی از بچه ها را دیدم که سنگ ریزه پرت میکرد به سمت بچه ها وقتی 

به او رسیدم گفت امیرمحمد فکر کردی اینجا کنار رودخانه است داری سنگ پرتاپ میکنی 

م میشه به داخل آب سنگ پرت کرد گفت بله آقا ایادت هستند گفتم کنار روخانه اونه خیلی آر

د یه لحظه رفتی تو فکر رودخونه درسته .. لبخندی زد و گفت بله آقا ببخشید گفتم حواست نبو

 حواسم نبود 



همین جریان رو من در قالب های دیگر با بچه ها دیگر داشتم و به نوعی فضا ها رو برای 

اونا تداعی میکردم .. نکته مهمی که باید به آن توجه کنید این است که در معرفی و تفکیک 

لف سعی نکنید فقط مواردی منفی را بیان کنید مواردی که بچه ها هم دوست فضا های مخت

 دارند رو هم تا حدودی بیان کنید مثال :

در هر صورت هرچقدر هم شما توضیح بدهید باز بچه ها دوست دارند در خانه بازی کنند 

ا اجازه پدر ولی میتوانید ضمن اینکه بیان کنید خانه جای توپ بازی نیست به بچه ها بگوئید ب

و مادر در زمانی که استراحت نمیکنند و با توپ های پالستیکی نرم و به صورت بسیار آرام 

بازی کنند ولی حواسشون به وسایل خانه باشه ودر ادامه موارد رو بیان کنید ... چون اگر 

کنند که شما به نوعی طرفدار بازی آنها هستید به حرفای شما بیشتر گوش بچه ها احساس 

 یدهند .م

تمام مواردی که گفته شده فقط یک اقدام مهم دربرای رفع این مشکل است و باید بدانید در 

کنار آن میتوانید کارهای مختلف را انجام دهید مثال برگزاری مسابقات مختلف هنری و 

 بازی های پازلی و آموزشی طراحی  –فرهنگی 

 جایگزین کردن به معنی همسان کردن و تلفیق هنربا بازی 

مطمن میدانید که نمیشود بازی را از دنیای بچه ها حذف کرد ولی میتوان شکل و شمایل آن 

را به گونه های مختلف تغییر داد و یا تلفیق کرد برای اینکه موضوع برای شما روشن شود 

 یک مثال ساده میزنم 

میخواهید یک بازی  و..پارک رفته اید و بجز بحث تاپ و سرسره فرض کنید با بچه ها به 

دیگر با بچه ها انجام دهید که کمی متناسب با محیط پارک هم باشد بازی چشم بستن یک نفر 

و پنهان شدن بقیه پشت درختان میتواند موضوع خوبی باشد در این بازی توجه به وجود 

 ع بازی را تغییر دهد .درخت برای پنهان شدن میتواند حس بازی و نو



اگر بچه ها دوست دارند بازی کنند باید درباره نوع بازی در هر محیط و مدت زمان بازی 

 فکر شود و تناسب بازی با محیط را به دست بیاورید .

 این مطلب ادامه دارد 

 آینده : مطالب 

آقای کالس  –آقای مدرسه  –شخصیت های فانتزی متناسب با محیط ها : اقای پارک  -

 خانه آقای  –

 دپکالس میشود چکار باید کرد ؟باعث شلوغی   وقت اضافه -

 مشارکت بچه ها در کالس  -

 شیظمنت ها در کالس های آنالین  -

-  

 

 


