
مؤسسه توانبخشی ولیعصر )عج(

فرزند شما نمی تواند خود را کنترل کند

 و تکانه ای رفتار می کند ؟ 

5 از 10: مطمئن شوید کودکتان متوجه درخواست شما شده است.
از کــودک بخواهیــد تــا دســتور شــما را تکــرار کنــد و بــه شــما برگردانــد. یــا 
دســتور و درخواســت شــمارا بــه زبــان خــود تکــرار نمایــد. ایــن مســئله بــه 
فرزنــد شــما اجــازه می دهــد تــا ســواالتی را بپرســد. همچنیــن درمــواردی 
کــه کــودک اشــتباه متوجــه درخواســت شــما شــده باشــد،به شــما کمــک 
ــد  ــه گفته ای ــزی را ک ــن را داشــته باشــید تاچی ــا شــانس ای ــرد ت ــد ک خواه

واضــح نماییــد.
6 از 10:  بگویید، سوال نکنید. 

بســیاری از والدیــن درخواســت خــود را بصــورت ســوال مطرح میکننــد مانند: 
»میشــه لطفــا ســفره را پهــن کنــی؟«در ایــن حالــت کــودک فکــر می کنــد 
کــه گزینــه ای بــرای انتخــاب دارد. ایــن شــیوه درخواســت را مقایســه کنیــد 
بــا اینکــه بجــای ســوال کــردن از کــودک درخواســت نماییــد: »بیــا ســفره 
را پهــن کن.«ایــن دو عبــارت بــا هــم بســیار متفــاوت اســت. جمــات کــه 
ــدن  ــل فهمی ــر قاب ــودک راحت ت ــرای ک ــد ب ــرح می کنن ــت را مط درخواس

اســت نســبت بــه زمانــی کــه ســوالی مطــرح می شــود. 
7 از 10: در یک زمان تنها یک دستورالعمل دهید: 

کــودکان مخصوصــا کــودکان کوچکتــر معمــوال بــا پیگیــری چنــد دســتور و 
درخواســتبطور همزمــان بــا هــم مشــکل دارند،یــک توالــی از گام هــا را برای 
تکمیــل درخواســت شــما نمی تواننــد دنبــال کننــد. تــا جــای ممکــن در یــک 
زمــان تنهــا یــک دســتور را بــه کــودک بدهیــد. بــرای مثــال ممکــن اســت 
بــه کــودک بگویید:«دســتت را بشــور، ســفره را پهــن کــن و بــه خواهــرت 
بگــو وقــت ناهــاره« کــودک بعــد از شســتن دســتها منتظــر می مانــد تنهــا 
ــتور را  ــن دس ــر اســت ای ــد. بهت ــرا نمای ــد اج ــتور را می توان بخــش اول دس
مرحلــه بــه مرحلــه بدهیــد. مثــا ابتــدا بــه کــودک دســتور شســتن دســتها 
را بدهیــد، بعــد از شســتن دســتها از کــودک بخواهیــد ســفره را پهــن کنــد 
و بعــد از پهــن کــردن ســفره بخواهیــد خواهــر را بــرای غــذا خــوردن صــدا 
ــر  ــد، بهت ــه نمایی ــه مرحل ــان را مرحل ــتور خودت ــد دس ــر نمی توانی ــد.  اگ کن
اســت در حیــن انجــام مراحــل دســتور را بدهیــد مثــا »زمانــی کــه داری 
ــد  ــارت می بینی ــن عب ــزن«. در ای ــدا ب ــرت را ص ــویی خواه ــتت را میش دس
ــد  ــا هــم بای ــان ب ــدارد بلکــه دو دســتور همزم ــی وجــود ن ــه دو کار پیاپ ک

انجــام بگیــرد. 
8 از 10: عددی نمودن دستورات

ــه  ــا شــماره دادن ب ــد دســتورالعمل را ب ــا چن ــد ت ــان کمــک کنی ــه فرزندت ب
ــان در  ــز را بطــور همزم ــار چی ــادر هســتند چه ــراد ق ــا انجــام دهــد. اف آنه
ــم  ــاد نمایی ــی ایج ــل ارتباط ــن مراح ــی بی ــد. وقت ــه دارن ــود نگ ــه خ حافظ
ــام دادن  ــم، انج ــاد نمایی ــات ایج ــپردن اطاع ــر س ــرای بخاط ــی ب و راه

راحت تــر می شــود.  دســتورات 

9 از 10:  آنچه که میگویید دقیق و مختصر باشد. 
ــن  ــد ممک ــکل دارن ــازمان دهی مش ــزی و س ــا برنامه ری ــه ب ــودکان ک ک
ــا دســتورالعمل های شــفاهی مشــکل داشــته باشــند. شــما ممکــن  اســت ب
اســت فکــر کنیــد فرزنــد شــما دســتور شــما را بــرای تمیــز کــردن اتاقــش 
پیگیــری نمی کنــد. امــا شــاید او واقعــا بــا ایــن مســئله کــه چطورآنــرا آغــاز 

کنــد مشــکل دارد. 
بــرای حــل ایــن مشــکل دســتور را خاص تــر نماییــد. بــرای مثــال بجــای 
ــد  ــودک بگویی ــه ک ــن؛ ب ــب ک ــت را مرت ــد اتاق ــودک بگویی ــه ک ــه ب اینک
ــردار و  ــن ب ــغال ها را از روی زمی ــذار، آش ــد بگ ــل کم ــت را داخ لباس های

ــداز.  ــه بین داخــل ســطل زبال
10 از 10:  از اشارات دیداری استفاده نمایید: 

ــان  ــت زم ــن اس ــد ممک ــی دارن ــردازش زبان ــکل در پ ــه مش ــی ک کودکان
ــفاهی  ــت های ش ــا درخواس ــتورات ی ــردن دس ــال ک ــرای دنب ــختی را ب س
داشــته باشــند. بــرای مثــال بــه آنچــه کــه بایــد تمیــز شــود اشــاره کنیــد. 
یــا بگوییــد ماننــد مــن کــه آشــغال ها را داخــل ســطل زبالــه میریــزم شــما 

ــز.  ــه بری ــطل زبال ــل س ــت را داخ ــغال های اتاق ــم آش ه

ویژه آموزش خانواده 
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کودکانــی کــه کنتــرل تکانــه ندارنــد، قبــل از فکــر کــردن عمــل می کننــد. 
ممکــن اســت ایــن کــودکان اشــیا را پــرت کننــد، مرتــب حــرف دیگــران 
ــت مشــکل داشــته باشــند و  ــرای نوب ــدن ب ــا منتظــر مان ــد، ب را قطــع کنن
کارهــای ناامــن و خطرنــاک انجــام دهنــد. رفتــار تکانــه ای در همــه 
ــر  ــا بزرگت ــد ب ــم می توان ــود. عائ ــده نمی ش ــکل دی ــک ش ــه ی ــودکان ب ک
شــدن کــودک کمتــر شــود یــا شــکل آن تغییــر نمایــد. بعضــی از مــواردی 

ــد: ــان مشــاهده کنی کــه ممکــن اســت شــما در فرزندت
* انجام دادن کارهای نامناسب برای جلب توجه دیگران انجام می دهند. 

* با پیروی از قوانین مشکل دارند. 
ــا زدن، هــول دادن و ...  * در مقابــل کــودکان دیگــر پرخاشــگر هســتند )ب

ــد.( ــان می دهن ــا را نش ــن رفتاره ای
* در مکالمات، برای منتظر نوبتماندن مشکل دارند. 

* وقتی اشتباه می کنند یا ناامید می شوند واکنش شدیدی نشان می دهند. 
* می خواهند اولین نفر در مکالمه باشند و اولین نوبت را داشته باشند. 
* نمی دانند که با رفتار و کلمات آنها در دیگران چه اتفاقی رخ می دهد.

* نتایج و پیامدهای رفتار خود را درک نمی کنند. 
ــاالن  ــه همس ــبت ب ــه نس ــد ک ــار می کنن ــه ای رفت ــه گون ــودکان ب ــن ک ای

ــند.  ــده باش ــغ ش ــر بال ــد کمت ــر می رس ــود بنظ خ

ــای  ــودکان، ابت ــه ای در ک ــار تکان ــتن رفت ــای داش ــایع ترین علت ه * از ش
ــه )اِی دی اِچ دی( می باشــد.  ــی و نقص توج ــال بیش فعال ــه اخت ــودک ب ک
* اختــاالت ارتباطــی و زبانــی یــا تاخیــر در رشــد زبــان: بعلــت اینکــه ایــن 
ــت آن نیســتند  ــد و منتظــر دریاف ــودکان دســتورالعمل ها را درک نمی کنن ک
ــن  ــی ای ــا گاه ــد. ی ــار کنن ــه ای رفت ــور تکان ــت بط ــن اس ــن ممک و بنابرای
ــتند  ــان نیس ــه درخواستهایش ــران متوج ــه دیگ ــل ک ــن دلی ــه ای ــودکان ب ک

ــوند.  ــد می ش ناامی
در ابتــدا الزم اســت بــا پزشــک، معلــم و درمانگــران در ایــن زمینــه صحبــت 
شــود و راهنمایی هــای الزم را دریافــت نماییــد. امــا والدیــن بطــور همزمــان 

می تواننــد اصولــی را پیــاده کننــد:

1 از 10: در رابطه با توجه فرزندتان از اوبخواهید تا توجه کند.
ــتورالعمل  ــه او دس ــد ب ــه نمی کن ــما توج ــه ش ــما ب ــد ش ــه فرزن ــی ک زمان
ــه  ــت ب ــد: »حواس ــودک از او بخواهی ــه ک ــورد توج ــپس در م ــد. س دهی
ــودکان  ــی«؛ بعضــی ک ــوش بده ــن گ ــه م ــد ب ــا! االن بای ــد لطف ــن باش م
ــد. بجــای اینکــه شــما در  ــان مشــکل دارن ــر کامــی زب ــا جنبه هــای غی ب
ــگاه  ــه شــما ن ــا ب ــد ت ــان بخواهی ــد،از فرزندت ــگاه کنی چشــم های کــودک ن
کنــد. جلــب کــردن توجــه و نــگاه کــودک دشــوار اســت. شــما می توانیــد 

ــد.  ــرار دی ــان ق ــگاه فرزندت ــد و ن ــیر دی ــود را در مس خ
2  از 10: عوامل حواس پرتی فرزندتان را به حداقل برسانید.

ــه  ــن توج ــد ای ــما می خواهی ــد ش ــب ش ــان جل ــه فرزندت ــه توج ــن ک همی
ــن  ــون روش ــا تلویزی ــد ی ــازی می کن ــه دارد ب ــی ک ــد. درحال ــظ نمایی را حف
ــرا دنبــال  اســتبرای کــودک دشــوار اســت کــه دســتورالعمل را بشــنود و آن
ــد، هــر عامــل  ــه کــودک دســتوری بدهی ــد ب ــل از اینکــه بخواهی ــد. قب کن
ــه حداقــل برســانید؛  ــد ب کــه باعــث حــواس پرتــی کــودک می شــود را بای
تلویزیــون را خامــوش کنیــد. از کــودک بخواهیــد کتــاب یــا بــازی خــود را 

ــد.  ــه شــما توجــه می کن ــه ب ــن شــوید ک ــن بگــذارد. و مطمئ زمی
ــه ایــن طریــق  ــد ب ــرای کــودک مدلســازی کنی ــار را ب ــن رفت ــد ای می توانی
کــه هنــگام دســتورالعمل دادن بــه کــودک تمــام توجــه شــما بــه او باشــد. 
ــد.  ــان می ده ــد را نش ــه او می گویی ــزی ب ــه چی ــما چ ــه ش ــن اینک همچنی

3 از 10:  آرام صحبت کنید.
ممکــن اســت بــرای شــما عــادت شــده باشــد کــه هنگامــی کــه می خواهیــد 
ــد،  ــت نمایی ــا او صحب ــد ب ــا صــدای بلن ــد ب ــزی را بگویی ــان چی ــه فرزندت ب
ــا ایــن کار حــواس کــودک را بــه خودتــان جلــب  چــون تصــور می کنیــد ب
ــر  ــه را بهت ــی توج ــه آرام ــردن ب ــت ک ــتور دادن و صحب ــا دس ــد. ام می کنی
می توانــد افزایــش دهد.زمانــی کــه فرزنــد شــما مجبــور نباشــد تــون صــدا 
ــه  ــود ب ــد ب ــادر خواه ــر ق ــد، بهت ــردازش نمای ــما را پ ــدای ش ــدی ص و بلن

محتــوای کام شــما متمرکــز شــود.
4 از 10: از زمان انتظار استفاده کنید.

ــوالی  ــا س ــد ی ــزی را گفتی ــه چی ــد از اینک ــه بع ــت ک ــی اس ــن معن ــه ای ب
ــه  ــه ب ــی ک ــد. زمان ــت دهی ــودک فرص ــه ک ــه ب ــا 7 ثانی ــیدید،3 ت را پرس
ــد  ــد، آنچــه کــه شــما می گویی ــد کمــی فکــر کن ــان اجــازه می دهی فرزندت

را بهتــر پــردازش می کنــد و مناســب تر پاســخ می دهــد. 

علت رفتارهای تکانه ای در کودکان چیست ؟ 

1- بیشتر از آنچه که ممکن است بیاموزید : 

2- مشاهده و یادداشت برداری 

ده راه برای کاهش حواس پرتی در فرزندتان 

3- به رفتارهای ناگهانی و ناخواسته فرزندتان اشاره کنید : 

4- فرزندتان را نوازش و تشویق کنید : 

5- با والدین دیگر در ارتباط باشید : 

ــماکمک  ــه ش ــئله ب ــن مس ــید. ای ــان را بشناس ــه ای فرزندت ــای تکان رفتاره
ــد.  ــک بگیری ــه کم ــن زمین ــن در ای ــد از متخصصی ــر بتوانی ــد راحت ت می کن
همچنیــن می توانــد بــه شــما کمــک کنــد تــا همیشــه بخاطــر داشــته باشــید 

ــد اســت. ــر عم ــت و غی ــدون قصــد و نی ــان ب ــای فرزندت ــه رفتاره ک

ــان مشــاهده  ــه ای را در فرزندت ــار تکان ــد کــه چــه زمانهایــی رفت مشــاهده کنی
ــت  ــا عل ــد ت ــک کن ــص کم ــه متخص ــد ب ــات می توان ــن اطاع ــد. ای می نمایی

ــد. ــار را اجــرا نمای ــروز رفت ــار و راهبردهــای پیشــگیری از ب ــروز رفت ب

بیشــترکودکانی کــه کنتــرل تکانــه ضعیفــی دارنــد در اصــل نمی خواهنــد اینطور 
رفتــار کننــد. جوایــزی را بــرای فرزندتــان در نظــر بگیریــد و هرزمــان کــه دیدید 

فرزندتــان تکانه هــای خــود را کنتــرل می کنــد بــه او پــاداش دهیــد.

تعــداد زیــادی از والدیــن کــه کــودک مبتــا بــه بیــش فعالــی دارنــد شــرایط 
مشــابه شــما را دارنــد و شــما تنهــا نیســتید. می توانیــد بــا آنهــا صحبــت کنیــدو 

تجــارب شــان را در برخــورد بــا موقعیــت موجــود دریافــت نماییــد.

کــودک شــما ممکــن اســت متوجــه نشــودکه رفتــارش تکانــه ای بــوده اســت. بــه 
آرامــی بــه رفتــار وی درجایــی خصوصــی و بــدون حضوردیگــران اشــاره کنیــد. 
ــار خــود را ببینــد حتــی اگــر پــس از  ایــن مســئله کمــک می کنــد کــودک رفت
وقــوع رفتــار باشــد. پــس از مدتــی کــودک قادرخواهــد بــود قبــل از انجــام عمــل 
بــه نتیجــه آن فکرکنــد )البتــه بخاطرداشــته باشــید تمامــی کــودکان قادر نیســتند 

بــه تنهایــی و بــدون آمــوزش الزم بــه ایــن مرحلــه برســند(


