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  ذهني خيلي شايع است.عقب مانده وجود رفتارهاي ناهنجار در بين كودكان 

  از هر چهار كودكي كه داراي مشكالت شديد يادگيري هستند يك نفر رفتار ناهنجار شديد  ،در واقع
 بكنيم.هايي دارد. بنابراين اين يكي از مواردي است كه راي درمان آن بايد بتوانيم به والدين توصيه

 ار شديد و در حاليكه برخي ديگر رفتارهاي ناهنج ،خفيف رفتاري دارندهاي برخي از كودكان ناهنجاري
 دهند.مي غير قابل قبولي را از خود نشان

 دانند ممكن است براي ساير مي آنچه را كه يك خانواده رفتار غير قابل قبول ،اگر چه نبايد فراموش كنيم
 كنند.مي مختلف با انواع رفتارهاي متفاوت زندگيهاي قابل قبول باشد. خانوادهها خانواده

  مبتال به رفتارهاي ناهنجار بايد اعتراف كنيم كه اين خانواده است كه بايد دقيقاً درباره هنگام كار با كودكان
 رفتار ناهنجار كودك خود شناخت پيدا كند.

  تواند براي كمك به رفتار كودك انجام شود.نمي تواند يامي ا اين است كه تعيين كنيم چه چيزهاييمنقش 

 توانيم خانواده را مي اما ما ،توانيم رفتار كودك را تغيير بدهيمنمي به خاطر داشته باشيد كه هميشه
 و با اين كار زندگي با كودك را قابل تحمل تر كنيم. ،راهنمايي و حمايت كنيم

 تواند خيلي تنش زا باشد. مي زندگي با كودكي كه ناهنجاري رفتاري شديد دارد براي خانواده و جامعه
مهار كردن رفتار هاي و از آنها در مورد راه ،ت خانواده را مقصر ندانيمبايد مواظب باشيم كه هيچ وق

واده با آن مواجه هست به نكودكشان نظري نخواهيم. بسيار مهم است كه سعي كنيم موقعيتي را كه يك خا
 خوبي درك كنيم.

 

دقت كنيد! چرا ما در اينجا درباره 
حرف  "رفتارهاي ناهنجار"

زنيم در حاليكه اين بخش به مي
ماندگي ذهني عقبمطالعة 

 پردازد؟مي

خوب! يك دليل وجود دارد! بيشتر 
ماندة ذهني داراي كودكان عقب

ناهنجار هستند براي جزئيات  رفتارهاي
 بيشترمطالب زير را مطالعه كنيد!

خوب، به صفحه بعدي 
مورد  نگاه كنيد دراين

 توضيح خواهيم داد.

چرا شما  فهميدمدرسته! حاال 
خواهيد در مورد رفتار صحبت مي

به چه  "رفتار ناهنجار"كنيد. اما واقعاً
 معني است؟
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 شوند نشان داده شده است.در اينجا بعضي از انواع رفتارهاي ناهنجار كه اغلب خانواده با آن مواجه مي

 تخريب اشياء

 

 

 ءكردن لباس، شكستن اثاثيه، بشقاب و ساير اشيابراي مثال، پاره

 پرخاش فيزيكي

 

 

 براي مثال، ضربه زدن، لگد زدن، گاز گرفتن ديگران

 خودآزاري
 

 

 اي مثال ضربه زدن يا گاز گرفتن خودبر

 بيش فعالي

 

 

 براي مثال، راه رفتن و دويدن مداوم،عدم تمركز روي يك فعاليت  

 ايجاد سروصدا

 

 

 كشيدن، ناليدنبراي مثال جيغ و فريادزدن، زوزه

 توجهجلب 

 

 

 رفتن و دويدن مداوم، عدم تمركز روي يك فعاليتبراي مثال؛ راه

 رفتارهاي تكراري

 

 

براي مثال، تكرار بيش از اندازه يك حركت، دست زدن، 
 تكان دادن بدن، ضربه زدن به سر

 خشمگين شدن

 

 

 براي مثال عصباني شدن به دليل نرسيدن به خواسته خود

 اختالل در خواب

 

 

مثال، نخوابيدن در شب، قدم زدن و سرو صدا كردن براي 
 در شب.

 عادات ناخوشايند

 

 

 .براي مثال لجبازي، توالت كردن در اماكن عمومي

 

 

 

ها اغلب با آن توجه! رفتارهاي شرح داده شده در باال فقط رفتارهاي شايعي هستند كه خانواده
شوند. اما بايد فراموش نكنيم كه همه كودكان با هم تفاوت دارند و رفتارهاي مواجه مي

آن رفتاري  دقيقاًكند. اين وظيفه ما است كه مختلفي خواهند داشت كه خانواده را ناراحت مي
 خانواده را دچار مشكل كرده است پيدا كنيم. را كه
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 علل رفتارهاي ناهنجار
 

 

 
رسد كه اين دهد. بنظر مييك رفتار ناهنجار را از خود نشان مي خاصي بدون دليلبعضي اوقات كودك 

 باشد.ماندگي او ميرفتار فقط بخشي از عقب

ممكن است باعث رفتارهاي ناهنجار شود. چرا كه درك و بيان خويش  عدم توانايي در برقراري ارتباط
مد كه چگونه بايد رفتار مانده ذهني دشوار است و او ممكن است سرخورده شود و نفهبراي كودك عقب

كند. ممكن است اطرافيان از دست او عصباني شوند و اين خود عصبانيت كودك را به دنبال دارد و منجر 
 گيرد.شود. به اين ترتيب يك رفتار ناهنجار شكل ميبه بروزرفتار ناهنجار مي

ن است كودك بجاي تواند دليل رفتارناهنجار باشد. ممكمي دشواري در تمركز بر روي يك فعاليت
تمركز بر روي يك كار مدام از يك فعاليت به سراغ فعاليت ديگري برود. اين امر منجر به بي قراري و 

 شود. بيش فعالي كودك مي

يك رابطه فيزيكي يا اجتماعي ناخوشايند هنگامي كه كودك درباره تعامل اجتماعي و افراد شناخت كافي 
 ر باشد.ندارد ممكن است دليل رفتار ناهنجا

شود. مثالً بي تابي از خشم در يك كودك سه ساله باعث ايجاد مشكل مي رفتار نامناسب با سن كودك
ماهه ممكن است با مدفوع بازي  6قابل قبول است، اما براي يك كودك ده ساله اينطور نيست، يك نوزاد 
له يك رفتار ناهنجار محسوب سا 4كند يا خودش را به آن آغشته كند، اما انجام اين كار براي يك كودك 

 شود.مي

باعث شود كه كودك براي يافتن محركات دست به رفتارهاي  كمبود محركات و ماللت ممكن است
 نامناسبي، از قبيل ، بازي كردن با مدفوع،  جيغ زدن، تكان دادن بدن و يا خودآزاري بزند.

تواند با انجام است  ياد بگيرد كه ميممكن است دليل رفتار ناهنجار باشد. كودك ممكن دريافت توجه 
 ،كارهاي خاصي توجه والدين خود را جلب كند. حتي اگر اين توجه بروز خشم والدين نسبت به او باشد

تكرار  ،كنندكنند و يا به او نگاه ميكودك اين عمل را براي اينكه مطمئن شود والدين به او توجه مي
 خواهد كرد.

ماندگي گاهي كودك مبتال به عقب چرابيائيد ببينيم 

 ذهني رفتارهاي ناهنجار دارد ... .
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 ارزيابي رفتار ناهنجار

بايست رفتار كودك را ارزيابي مي چرا
 كنيم؟

 
 
 
 
 
 
 
 
 

خوب، قبالً به توافق رسيديم كه الزم است به كودكاني كه رفتار 
هايي به والدينشان بكنيم. براي انجام اين ناهنجار دارند توصيه

كار الزم است مشكالت والدين را درك 
كنيم. اين بدان معنا است كه نيازمند 

ستيم. همچنين با ريزي هدف هبرنامه
توانيم به اطالعات حاصل از ارزيابي مي

 والدين و كودك كمك كنيم.

پيدا  چه چيزدر يك ارزيابي الزم است 
 كنيم؟

 
 
 
 
 
 
 
 

خواهيم به تفصيل اطالعاتي را كه الزمة يك ارزيابي اكنون مي
را كه مشكلي اساسًا  و بررسي نماييماست 

پيدا  دنميدانوالدين مشكل اصلي فرزند خود 
. همچنين بايد دريابيم كودك چه كاري كنيم

تواند انجام دهد تا اطمينان تواند يا نميرا مي
اي را براي اهداف واقع گرايانه ئيمحاصل نما
 .ايمگرفتهاودر نظر 

توانيم اطالعات مورد نياز را به مي چگونه
 دست آوريم؟

توانيم از طريق سعي در اينكار را مي
الدين و كودك انجام دهيم. شناختن و

گويند گوش بايد به آنچه والدين مي
هاي معيني را از آنها الؤدهيم و س

بپرسيم. همچنين مهم است كه براي 
 تعامل با كودك وقت صرف كنيم.

 
 
 
 

 

بايد مراقب باشيم  وليدر ارزيابي، اطالعات مهمي وجود دارد كه الزم است آنها را پيدا كنيم  
والدين را با سواالت زياد دچار دردسر نكنيم. مهمترين مسئله اين است كه براي ارتباط با خانواده 

توانيم وضعيت آنان و مشكالتي را كه با آن مواجه كودك؛ وقت صرف كنيم. از اين طريق مي
كه الزم است  هستند را درك كنيم در اين جا بطور خاص مروري خواهيم داشت بر اطالعاتي

 ي برقراري ارتباط با خانواده بيشتر بينديشيم....بدست آوريم. ولي نخست، بگذاريد در مورد نحوه
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 و کودک با خانواده  چگونگي برقراري ارتباط

 

 

 

 

 

حاصل كنيد كه وقت زيادي براي گذراندن با خانواده  ●

 كنيد.داريد و اينكه به چيز ديگري فكر نمي

خواهد درباره آن سخن نخست به آنچه خانواده مي ●

توانيد درباره آنچه كه بگويد گوش دهيد . بعد از آن مي

 خواهيد بدانيد سوال كنيد.مي

خوب است تا حد ممكن يا بيشتر با افراد خانواده صحبت  ●

 كنيد ولي اغلب مادر در دسترس است.

دهد حساس باشيد. درباره آنچه درون خانواده روي مي ●

سواالتي نپرسيد كه آنها را ناراحت كند. براي دريافت 

 اطالعات آنان را تحت فشار قرار ندهيد.

تقاد كنيد، حتي اگر سعي نكنيد خيلي سريع از خانواده ان ●

كنيد اشتباه است اي رفتار كردند كه احساس ميآنها به گونه

 هاي آنان بكنيد.نهايت سعي خود را براي درك ديدگاه

به خانواده نشان دهيد كه به آنان عالقه مند هستيد و به  ●

آنها توجه داريد. بگذاريد بدانند كه براي شما مشكالت آنها 

 ه آنها كمك كنيد.خواهيد بمهم است و مي

 ايجاد اعتماد بين شما و خانواده امري بسيار اساسي است. ●

عالوه بر صحبت با والدين براي تعامل با كودك وقت صرف  ●

 كنيد.

 كند.اطمينان حاصل نمائيد كه احساس آرامش و خاطر جمعي مي ●

مطمئن شويد محيطي را كه براي بازي انتخاب كرده ايد آرام  ●

 است. و بدون تشويش

 فعاليتي كه به گفته والدين موردعالقه كودك است را انتخاب كنيد. ●

خود را به كودك معرفي كنيد. او را تشويق كنيد كه به شما  ●

 نگاه كند ولي او را مجبور نكنيد.

 لبخند بزنيد و آرام و مطمئن صحبت كنيد. ●

كند و خود را به كودك تحميل نكنيد. اگر از شما دوري مي ●

رسد شما هم از او دور شويد و به او وقت هراسناك به نظر مي

 بدهيد. درحاليكه منتظر هستيد خودتان فعاليت را ادامه دهيد.

هاي ناگهاني انجام ندهيد زيرا كودك به سختي آنها را حركت ●

 كند و ممكن است باعث ناراحتي او شود.درك مي

ن را تغيير دهيد اگر كودك قادر به انجام فعاليت نيست، كمي آ ●

 تا به موفقيت او كمك شود.

تواند آن را انجام دهد تاكيد سعي كنيد بر كاري كه كودك مي ●

 كنيد نه به كاري كه در انجام آن مشكل دارد.
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 هدف گزاري:

فكر  تشويق قرار گيرند مورد تشويق يا عدمبايست درباره رفتارهايي كه مايلند والدين مي

 كنند.

 به منظور تشويق رفتار مثبت...

 بايست:والدين مي
 رفتار مناسب كودك را با جزئيات توصيف كنند. اين مسئله جزء

 اهداف بلند مدت براي كودك خواهد بود.

 :مثال
 كودك خودش به توالت برود.

  مراحل كوچكتري را كه كودك براي دستيابي به رفتار مورد نظر نياز
 دارد را در نظر بگيريد.

 اينها جزء اهداف كوتاه مدت شما خواهند بود.

 دادن آگاهي از نياز به توالت رفتن.ـ نشان1
اي مبني بر قصد دادن اشارهـ نشان2

 كودك براي توالت رفتن.

 ـ حركت به سمت توالت.3

ه سمت توالت و درآوردن ـ حركت ب4
 شلوار.

 ـ رفتن به توالت به تنهايي 5

شوند را در چيزهايي را كه براي كودك به منزله پاداش محسوب مي
نظر بگيريد و در مواقعي كه يك قدم مثبت براي رسيدن به هدف بر 

 دارد؛ ازآنها استفاده كنيد.مي
دارد بدست كودك بتدريج بين رفتار مطلوب و چيزهايي كه دوست 

 كند.بياورد پيوند برقرار مي

چيزهايي كه كودك دوست دارد: در آغوش 
كشيدن، يك كلمه محبت آميز، يك 

 لبخند.
هاي شيرين براي )از خوراكي

 استفاده نكنيد(تشويق

 هدف گزاري را مكتوب نمائيد. بطوري كه نشان دهد والدين چه
توانند براي ها ميبايست تشويق كنند، چگونه آنرفتار كودك را مي

دستيابي به اهداف مورد نظر به كودك كمك نمايند و چگونه او را 
 تشويق نمايند.

 مراجعه كنيد. 89به صفحه 
گزاري تكميل شده آمده اي از هدفنمونه
 است.

 كودك را هميشه ثبت كنيـد.  تغييراتكوچكترين جزئيات در مورد
بخاطر داشته باشيد ايـن مـوارد حتـي كـوچكترين تغييـر را نيـز شـامل 

 شوند.مي

 

 

 به منظور تشويق رفتار ناخواسته ....

 :بايستوالدين مي

خواهند از آن ممانعت كنند توصيف به تفضيل رفتاري را كه مي
 نمايند. عدم تشويق اين رفتار دومين هدف بلندمدت شماست.

 :مثال
ممانعت از پرتاب اجسام به سمت 

 ديگران
مراحل كوچكتري را كه كودك قبل از عدم تشويق رفتار مورد نظر 

 به آن نياز دارد در نظر بگيريد.
 
 

پرتاب كردن اجسام به نحوه آرام  -1
 تر
پرتاب نكردن اجسام به طرف  -2

 مردم
 پرت كردن اجسام به درون جعبه -3
طور كلي،  توقف پرتاب اجسام به -4

 به جزء در حين بازي
 عدم تشويق رفتار مورد نظر را مد نظر قرار دهند.هاي والدين الزم است راه 

! راههاي مختلفي براي عدم تشويق رفتار ناخواسته وجود دارد. بايد سعي كنيم از سيلي زدن توجه
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ز انجام آن رفتار يا تنبيه شديد استفاده نكنيم. در عوض، نخست به آرامي سعي كنيد كودك را ا
بازداريد و تنها در صورتي كه الزم است؛ از تنبيه استفاده نمائيد. براي اطالع بيشتر به كادر زير 

 رجوع كنيد.

 هاي عدم تشويق رفتار ناخواستهراه

شود پيدا كنيد )مثالً گرسنگي، تغيير ناگهاني ـ وضعيتي را كه باعث بروز رفتار مي1
كنيد از اين وضعيت اجتناب كنيد، همچنين سعي محيط، خستگي( و سپس سعي 

 كنيد حواس كودك را قبل از شروع رفتار به چيز ديگري معطوف كنيد.
ـ اگر راهي براي اجتناب از رفتار يا پرت كردن حواس كودك وجود ندارد، سعي 2

 كند، آن را ناديده بگيريد.كنيد وقتي رفتار بروز مي

ادامه دهد، علي رغم اينكه سعي كرده ايد آن ـ اگر كودك همچنان به رفتار خود 3
توانيد آن را ناديده را ناديده بگيريد، يا اگر رفتار به حدي رسيده است كه ديگر نمي

بگيريد، با نگاه و صداي بلند و حالت جدي صورت، كودك را منع كنيد. همچنين 
 ور نمائيد.توانيد شي را از دستش بگيريد يا بطور فيزيكي كودك را از موقعيت دمي

ايد ولي كودك رفتار ناهنجار را ترك نكرده است ـ اگر مراحل باال را امتحان كرده4
ممكن است الزم باشد كودك را از طريق نگه داشتن او منع كنيد. او را نگه 

دقيقه ادامه ندهيد. آرام باشيد و كودك را كتك  5داريد، ولي اين كار را بيشتر از مي
 نزنيد.

 و اكنون...
هاي كلي و مهمي وجود دارد كه كودكان مبتال به عالوه بر هدف گزاري فردي، توصيه

  توانند از آن بهره مند شوند.ناهنجاريهاي رفتاري مي

 كلي براي كمك به كودكهاي توصيه

 آنچه نبايد انجام دهيد          آنچه بايد انجام

 بدهيد

 

اهداف منطقي داشته باشيد  از  ●
كودك انتظار نداشته باشيد كاري را 
انجام دهد كه تاكنون موفق به انجام 

 آن نشده است.
 
 
 

 

 
 

 

مانند يك خانواده با يكديگر كار  ●
را براي  خانوادهكنيد. تمام اعضاي 

تنظيم اهداف و كمك براي رسيدن 
 به اهداف مورد نظر درگير نمائيد.

 
 
 

توانيم علي را بياييد ببينيم چطور مي حاال،
 بهتر كنيم ...

 

من مطمئن 
هستم كه او 
تغيير كرده اما ما 

يك برنامه معين در مورد آنچه با  ●
خواهيد انجام دهيد كودك مي

طراحي نمائيد و چگونگي پيشرفت او 

ببين! امير تغيير كرده! 
دو ماه قبل اصالً 
تماس چشمي 

 كندامير اصالً تغيير نمي
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وضعيت قبلي او 
را فراموش 

يم و اكرده
غييرات ت متوجه

 او نيستيم. 
. 

را ثبت نمائيد. به اين ترتيب متوجه 
 هاي او خواهيد شد.پيشرفت

 

امروز به من  نداشت .
 نگاه كرد!

 

دو هفته است 
كه كنم سعي مي

مريم پرت 
كردن غذا را 
ترك كند اما او 
  اصالً ياد

  گيرد!نمي

انتظار نداشته باشيد كه كودك  ●
سريعاً تغيير كند. اغلب ماهها طول 

كشد كه يك تغيير كوچك را مي
ببينيد. برخي اوقات ممكن است 
كودك تغييري نكند اما انتظار والدين 
از كودك به مقدار زيادي تغيير 

 كنند.مي
 

 

مريم يادگرفته كه 
غذايش را پرت نكند! 
اين كار يكسال طول 
كشيد، اما ارزش آن را 

 داشت.

 

                                شنبه سه
 دوشنبه

 نه                         اممن خيلي خسته
 
 
 
 
 
 

بيا اينجا                      بس كن 
 غذايت 

 را بخور

مقاوم و پايدار باشيد. اگر يك روز  ●
كودك عدم رضايت خود را براي 

دهد، اجازه ندهيد روز عملي نشان مي
بعد هم از آن كار امتناع كند. اگر 
يك روز براي رفتاري اورا تشويق 

كنيد، روز بعد براي همان رفتار مي
با او غرولند نكنيد، هر وقت او كار 

به  دهد بايد با اوخاصي را انجام مي
 يك شيوه يكسان رفتار كنيد.

 

 

 
 دوشنبه                سه شنبه     

 نه                                   نه    
 
 
 
 
 

 چهارشنبه                    پنج شنبه  
 نه                                        نه  
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با كودك خونسرد باشيد. خشمگين  ● 
صورت اوضاع براي هر دو  نشويد در اين

 شما بدتر خواهد شد.
 
 

 ساكت....   هيس ... هيس

وقتي كودك كار نامطلوبي انجام  ● 
هاي دهد، او را كتك نزنيد. واكنشمي

تري را نشان دهيد، ابتدا سعي ماليم
كنيد آن رفتار را ناديده بگيريد؛ سپس با 
ماليمت به او هشدار دهيد بعد او را 

يا شي را از مقابل او متوقف بكنيد؛ 
 برداريد.

 اعتناييبي               نه اين كار را نكن    
 
 
 
 

من اين را بر    نه                       
 دارممي

 
 
 

اگر مانع انجام عملي 
در كودك شويد، و 
جايگزيني براي آن 

 كودك دنداشته باشي
و  خسته خواهد شد

دوباره آن كار را 
 شروع 

 خواهد كرد.
 
 

سعي كنيد توجه كودك به رفتارهاي  ●
تر هاي مثبتبرتر از طريق دادن فعاليت

منحرف كنيد. اما نبايد به او غذا يا يك 
كننده و يا هر چيز ديگري وسيله سرگرم

كه جنبه پاداش براي رفتار بدتر را داشته 
 باشد، بدهيد.

 
 
 

 

كردن سنگ پرتاب
به مردم و شيشه 

تواند به مي
سنگ  كردنپرتاب

در داخل جعبه 
 تبديل شود.

 

 

 حاال اينها را داخل جعبه پرتاب كن

به كودك عشق بورزيد و او را  ● 
 بپذيريد.

 
 
 
 

 

 

 دي    فروردين                         
 
 
 

 خرداد              شهريور              
 ديگه طاقت ندارم                          

 

زيادي طول بكشد ممكن است زمان  ●
تا كودك تغيير كند، اما نبايد تسليم 

 شويد.
 
 
 
 
 
 

 دي                         ردين          وفر
 
 
 

 

 خرداد                             شهريور    
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هاي نكات مهمی که باید براي کمك به کودکان داراي ناهنجاري

 رفتاري به خاطر داشته باشیم
ماندگی ذهنی شديد بسياري براي ناهنجاريهاي رفتاري در كودكان مبتال به عقبداليل  ●

 دانيم.وجود دارد كه غالباً علت آن را نمی

ساده براي شيوه  "دستور العمل"كنند و يك ناهنجاريهاي رفتاري به سختی تغيير می ●

 دهی به آن وجود ندارد.پاسخ

شود و كودك كار كنيم و هر هدفی كه تعيين میما بايد بطور تنگاتنگ به همراه خانواده  ●

 بايد براي هر دو طرف واقع گرايانه باشد.

كنيد، هايی كه كودك با آن مشكل دارد صحبت میهميشه به همان اندازه كه درباره جنبه ●

 تواند انجام دهد نيز صحبت كنيد.در مورد آنچه می

ه مشكالت كودك بحث كنند و درباره همه اعضاي خانواده كودك را تشويق كنيد تا دربار ●

 نحوه كمك به بهترين وجه به نتيجه برسند. همه بايد به طور يكسان با كودك رفتار كنند.

در كی زمان هيچ وقت  بيش از دو هدف تعيين نكنيد. هدف ديگر بايد رفتاري باشد كه  ●

 قرار است كه مورد عدم تشويق قرار گيرد.

تواند براي پاداش دادن و چه چيزهايی براي تنبيه كردن تعيين كنيد چه چيزهايی می ●

 كودك مورد استفاده قرار گيرد.

الزم است دو هدف طراحی شود، يكی در مورد رفتاري كه بايد تشويق شود و ديگري  ●

در مورد رفتاري كه بايد مورد عدم تشويق قرار گيرد. براي هر كدام بايد به دقت در مورد 

 راد درگير و زمان انجام آن فكر كنيم.نحوه اجراي اهداف، اف

 حتماً جزئيات برنامه كودك را ثبت نمائيد و كوچكترين تغييرات را يادداشت كنيد. ●

تغيير ممكن است خيلی كند باشد ولی ضروري است كه به پشتيبانی و كمك خانواده  ●

 ادامه دهيم.

تواند كمك هاي رفتاري میناهنجاريهايی براي والدين كودكان مبتال به تشكيل گروه ●

 ثري براي آنان باشد.ؤم بسيار

 


