
آموزش رفتار مناسب هنگام قشقرق کودکان اتیسم

ویژه آموزش خانواده 

گردآورنده : ثریا قره باغی 



قشقرق یکی از شکل های برقراری ارتباط است. راهی که کودک از طریق آن می گوید: »بمن 
نگاه کنید! والدینم، شما به من آنچیزی را که می خواهم بهتر خواهید داد!«.  قشقرق واکنش 

عادی به ناامیدی است ولی می تواند تبدیل به یک رفتار منفی گردد.

یکی از راه های موثر برای مواجهه با اینگونه رفتارها، نادیده گرفتن این رفتارها و کمک به کودک است تا 
چگونگی کنترل و بیان خشم و نا امیدی خود را بیاموزد. همچنین توجه به آنچیزی که تحریک کننده بروز این 

رفتارها می باشد می تواند به شما کمک کند تا بیش از اینکه رفتار بوقوع بپوندد از بروز آن جلوگیری نمایید. 
قشقرق و اتیسم اغلب دست به دست هم می دهند. معموال تمام والدین با این رفتارها در کودکشان مواجه 

می شوند اما شدت این رفتارها در کودک مبتال به اتیسم بیشتر است. 

به این مسئله به خوبی توجه کنید!! 

وقتی کودک خشم خود را بیان می کند؛ اولین واکنش والدین پذیرش این رفتار است،به این دلیل که عصبانی 
شدن کودک نوپا جذاب است. واکنش دوم، دادن آنچیزی که کودک درخواست آنرا داشته است. که یک رفتار 
عادی خشم تبدیل به قشقرق می گردد. کودک سریعا می آموزد که این ابزاری است که نقش جادوگر را برای 

کودک بازی می کند و کمک می کند تا کودک بوسیله آن چیزی که می خواهد را بدست آورد. با ادامه یافتن این 
رفتار والدین خشمگین می شوند و شروع می کنند به تنبیه کردن کودک، نادیده گرفتن وی و در نهایت دوباره 

تسلیم خواسته کودک می شوند. 

این یکی از دالیلی است که والدین می گویند:»تمام تالشم رو کردم تا نادیده بگیرم اما کارساز نبود«. برای 
اینکه این روش اثربخش باشد باید نادیده گرفتن در تمام زمانها باشد. کودک باید بیاموزد که شما هرگز تسلیم 
نمی شوید. کودک می آموزد که برای قشقرق باید صدا بلندتر و مدت زمان بیشتری این کار را تکرار کند. برای 

کنترل آن شما و تمام افرادی که با کودک در ارتباط هستید باید بپذیرید که نباید به قشقرق کودک پاسخ دهید. 
این کار بسیار دشوار است. اگر فکر می کنید قادر به اینکار نیستید ادامه مطلب را مطالعه نکنید!

از عمومی ترین مشکالتی که اغلب در کودکان مبتال به اتیسم مشاهده می شود قشقرق یا کج خلقی است. که 
شامل رفتارهایی از جمله جیغ زدن، گریه کردن، مقاومت در مقابل تماس و ارتباط با دیگران و یا حول دادن 

دیگران می باشد. برای والدین اغلب دشوار است که قادر به کنترل اینگونه رفتارها باشند. گاهی طول دوره 
این رفتارها بسیار طوالنی می گردد و گاهی همراه با پرخاشگری مانند ضربه زدن، گاز گرفتن, نیشگون گرفتن 

می باشد.

* برای مدیریت این رفتارها در کودک ابتدا باید علت آن را بشناسیم 

چرا کودکان مخصوصًا کودکان مبتال به اتیسم کج خلقی می کنند ؟ 

در حالیکــه هــر کــودک متفــاوت از کــودک دیگــر اســت معمــوال علت هــای واحــدی باعــث بــروز تمامــی آنهــا 
می گــردد. 

ــه  ــی ک ــد باعــث آن بشــود. زمان ــم می توان ــم و غ ــراب، خش ــتگی، اضط ــر خس ــودکان کوچکت 1( در ک
کــودک متوجــه می شــود والدیــن بــه او توجــه نمی کننــد رخ می دهــد. در کــودکان مبتــال بــه اتیســم قشــقرق 
افزایــش می یابــد و شــدت می گیــرد. کــودک مبتــال بــه اتیســم اغلــب بخاطــر نمــی آورد کــه چــرا غمگیــن شــده 
ــد. ایــن کــودکان اغلــب احســاس از  ــار قشــقرق آنهــا وقتــی نادیــده گرفتــه شــود کاهــش نمی یاب اســت و رفت

ــد.  ــه می کنن ــرل را بیشــتر از کــودکان دیگــر تجرب دســت دادن کنت
ــد  ــی می توان ــر کوچک ــر تغیی ــت. ه ــودک اس ــای ک ــن روتین ه ــم ریخت ــا، به ــر از علت ه ــی دیگ 2( یک
منجــر بــه ایجــاد قشــقرق گــردد. کــودکان اتیســم بــه ســاختارها و روتین هــای روزمــره وابســته هســتند. ایــن 
ــا مجموعــه ای از قوانیــن بشناســد و عملکــرد  ــای اطــراف خــود را ب ــا دنی ــد ت ــراد کمــک می کن ــه اف ســاختار ب
ــد.  ــرای حفــظ روتین هــای خــود دارن ــف روشــهای خــاص خــود را ب ــن طی ــری داشــته باشــد. کــودکان ای بهت
ــده  ــده اســت. نشــان ها پیچی ــج کنن ــای اطــراف بســیار گی ــد ســاختار در محیــط هســتند چــون دنی آنهــا نیازمن
هســتند و درکشــان گاهــی غیــر ممکــن اســت. اطالعاتــی کــه کــودکان از سیســتمهای حســی خــود دریافــت 
می کننــد خیلــی زیــاد اســت. روتین هــا و چارچوب هــای روزمــره بــه کــودک مبتــال بــه اتیســم اجــازه می دهــد 
کــه احســاس امنیــت داشــته باشــد و منجــر بــه احســاس کنتــرل داشــتن بــر محیــط می گــردد. ایــن نــکات را 
بخاطــر داشــته باشــید: زمــان ته بنــدی یــا خــوردن خوراکــی بعــد از خــواب عصرانــه؛ یــا درمــان هــر بعــد از ظهــر 
قبــل از شــام انجــام گیــرد می توانــد منجــر بــه کاهــش اضطــراب و افزایــش راحتــی و ارامــش در کــودک گــردد. 

نادیده گرفتن رفتار نامناسب کودک باید در تمام زمانها باشد و تمام افراد که با کودک در ارتباط 
هستند به رفتار قشقرق کودک نباید پاسخ دهند.



3( عامل دیگر مشکالت حسی این کودکان است. حساسیت به نور، صداو بافتهای مختلف. 
محرکات حسی مانند مارک پشت لباس، موکت های سخت، اتاق خیلی گرم، وغ وغ کرن سگ 

می تواند باعث بروز رفتار شود.

2( کاهش محرکات محیطی: اگر کودک شما به صورت منفی به صدا پاسخ می دهد، به شدت نور یا حتی 
درجه حرارت حساسیت زیاد دارد طی ساعت هایی که کودک در خانه و بیدار است، تغییراتی را در خانه خود ایجاد 
کنید تا این رفتارها را کاهش دهید. فضای آرامی را ایجاد کنید تا زمانی که کودک احساس تحریک بیش از حد 
نمود یا ناامید شد فضایی را برای کاهش سطح فعالیت کلی داخل خانه داشته باشد. موسیقی آرام سازی، صدای 
مخزن ماهی ها بعضی کودکان مبتال به اتیسم را آرامتر می کند. ممکن است مقداری زمان ببرد تا بهترین کار را 

برای فرزندتان انتخاب کنید؛ اگر تالشهای شما زود به نتیجه نرسید، دلسرد نشوید.
4( یکی دیگر از علت های شایع بروز اینگونه رفتارها نیازهای ارتباطی کودک است. در واقع این رفتارها یکی 

از شیوه های برقراری ارتباط است. کودکان متال به اتیسم با فهم و درک دستورالعمل ها، بیان افکار و احساساتشان، 
شکل دهی ارتباط بین کلمات، حروف و معنای آنها مشکل دارند. در نتیجه ناتوانی برای ارتباط، این کودکان به 
آسانی ناامید می شوند و رفتارهای قشقرق را بیشتر نشان می دهند. پرسش از کودک برای تعیین منبع ناامیدی 

رفتار اشتباهی است حتی ممکن است ناامیدی را افزایش دهد و باعث رفتار قشقرق شود. چون کودک مبتال به 
اتیسم به دالیل مختلفی مبتال به رفتارهای قشقرق می گردند و چون قادر نیستند خودشان را بیان نمایند مدیریت 

کردن بحران هایشان دشوار است. کودکان مبتال به اتیسم به ندرت با دستکاری افراد بالغ کنار می آیند یا پاسخ های 
هیجانی را از بزرگترها بیرون می کشند بهمین خاطر تنبیه روش مناسبی نیست.

جلوگیری از بروز رفتار قشقرق مهم است، همانطور که توقف آن غیر ممکن است. این رفتار سریعا بدتر 
می شود و شدت می گیرد طوری که خطرناک شده و شدت می گیرد. مواجه شدن با رفتارهای قشقرق برای والدین 

استرس زا است اما با راهکارهایی می توان این رفتارها را کاهش داد.

 * راهکارهای کاهش بروز رفتار قشقرق:

ــرای  ــا ب ــاده ترین راه ه ــی از س ــد: یک ــن کنی ــم تعیی ــده و محک ــدی ش ــه زمان بن ــک برنام 1( ی
کاهــش رفتارهــای قشــقرق تعییــن روتیــن اســت. در ابتــدا چنــد روز وقــت بگذاریــد روی تعییــن ســاعت های 
فیزیولوژیکــی و طبیعــی فرزندتــان. اگــر هــر روز ســر ســاعت مشــخصی بیــدار می شــود آن ســاعت را یادداشــت 
کنیــد و زمانــی کــه خســته شــده و بــه خــواب مــی رود را در نظــر بگیریــد و آن زمــان را زمــان اســتراحت خــود 
در نظــر بگیریــد. همیــن کــه شــما در خانــه خــود یــک روتیــن مشــخص کردیــد، رفتــار قشــقرق بایــد بــه مقــدار 

زیــادی کاهــش یابــد.

3( وقتــی احســاس می کنیــد یــک بحــران در حــال وقــوع اســت: ممکــن اســت بتوانیــد توجــه 
کــودک را دوبــاره متمرکــز کنیــد تــا از قشــقرق جلوگیــری کنیــد. حــواس کــودک را پــرت کنیــد یــا بــا متوجــه 
کــردن او بــه یــک فعالیــت آرام ســازی، یــا معرفــی کــردن یــک شــی راحــت بــرای آرام کــردن وی حواســش 
را پــرت کنیــد. اگــر تمایــل دارد تنهــا باشــد اتــاق او را تــرک کنیــد. در محــدوده ای باشــید تــا بتوانیــد بشــنوید 
کــه اگــر کــودک کنتــرل خــود را از دســت داد و عصبانــی شــد بــه خــود آســیب نرســاند. اغلــب تغییــر در محیــط 

بــرای جلوگیــری از بــروز رفتــار قشــقرق مناســب اســت.

4( مســئله امنیــت بایــد در ابتــدا مــورد توجــه قــرار گیــرد: کــودکان مبتــال بــه اتیســم خیلــی ســریع 
کنتــرل هیجانــی و فیزیکــی خــود را از دســت می دهنــد و ممکــن اســت اســباب و اثاثیــه منــزل را بشــکنند یــا 
بــه خــود آســیب برســانند. بایــد فرزندتــان را بــه محــل امــن منتقــل کنیــد یــا وســایل را از دسترســی نزدیــک 

کــودک برداریــد. برنامــه امنیــت را طراحــی کنیــد. 

5( الگوهــای رفتــاری را ثبــت کنیــد: بخشــی از چالــش تعییــن علــت رفتــار اســت. بــه رفتارهــا دقــت 
کنیــد تــا عاملــی کــه باعــث بــروز رفتــار می گــردد را تعییــن کنیــد. وقتــی رفتارهــای منفــی بطــور منظــم رخ 

ــد:  ــد. چــارت آ-ب- ث را اســتفاده کنی ــن رفتارهــا را ثبــت کنن ــن ای می دهــد والدی
آ :  فورا قبل از وقوع رفتار چه چیزی رخ می دهد؟

ب: جزییات رفتار در رابطه با زمان وقوع
ــف  ــان را متوق ــد دلبندت ــار قشــقرق فرزن ــد )چطــور رفت ــه رخ می ده ــار قشــقرق چ ــوع رفت ــد از وق ــورا بع ث: ف

می کنیــد.(



ــد و رویدادهــای  ــرادی کــه در آن مــکان حضــور دارن ــار رخ می دهــد و اف ــی کــه رفت ــان روز و مکان ــن زم تعیی
ــار قشــقرق داشــته باشــد.  ــال: کــودک ممکــن اســت 20 دقیقــه بعــد از شــام رفت ــرای مث ــار.  ب موجــود در رفت
ــا قشــقرق بعــد از  ــد. کــودک چــه چیــزی خــورده و آی والدیــن می تواننــد عامــل ایجــاد کننــده را تعییــن نماین
خــوردن غــذای خــاص ایجــاد شــده اســت؟ در زمانهایــی کــه کــودک در محلــی عمومــی اســت یــا بحرانــی رخ 
داده اســت الگــو قابــل شناســایی نخواهیــد بــود. البتــه گاهــی ایــن رفتارهــا هیــچ دلیــل بیرونــی نــدارد بهمیــن 

علــت قــادر بــه شناســایی علــت آن نخواهیــد بــود. 

* این موارد را به خاطر بسپارید : 

1( ممانعــت از توجــه: نادیــده گرفتــن برنامــه ریــزی شــده، والدیــن بــه کار خــود ادامــه می دهنــد طــوری 
کــه انــگار هیــچ چیــزی رخ نــداده اســت و بــه کــودک در رابطــه بــا رفتــارش بازخــوردی داده نمی شــود. نیازمنــد 
چندیــن بــار آزمــودن دارد تــا موثــر باشــد. در ذهــن داشــته باشــید شــما تنهــا رفتــار کــودک را نادیــده می گیریــد 

رفتار فرزندتان را نادیده بگیرید.نــه کــودک را. 
ــی  ــخ های هیجان ــد. پاس ــن باش ــر ممک ــد غی ــر می رس ــه بنظ ــدم: اگرچ ــت ق ــید و ثاب 2( آرام باش

ــد.  ــدید کن ــار را تش ــد رفت ــترس و ...( می توان ــت و اس ــن )عصبانی والدی
آرام و ثابت قدیم باشید.

ــه آســیبی  ــا بقی ــه خــود ی ــا مطمئــن شــوید کــودک شــما ب ــد، ت ــاد کنی ــن را ایج ــی ام 3(محیط
ــاند. ــد رس محیط امنی برای کودک ایجاد نمایید.نخواه

4( جلب مجدد توجه: همین که متوجه شدید یک بحران در حال رخداد است بسرعت حواس کودک را پرت 
کنید. 

حواس کودک را پرت کنید.

5( از عبارات پیامی )خبری( برای آرامسازی فرزندتان استفاده کنید: می تواند شامل عباراتی از جمله 
من منتظرم استفاده کنید تا دستورالعمل را درونی کنید. عبارات بیشتر از اینکه آنها را کنترل کنندبه کودک اختیار 

می دهند. بین اینکه به کودک بگویید باید صبر کند تا اینکه او به خود بگوید که زمان منتظر ماندن است تفاوت است.
از عبارات پیامی به جای عبارات دستوری استفاده کنید.

6(راهنمایی های بینایی: می توانید از کارتهایی استفاده کنید که روی آنها نوشته است ساکت، توقف و ... تا 
کودک بداند از او چه انتظاری دارید. 

از راهنمای دیداری استفاده کنید.

7(نتایج را معنادار و مشخص کنید: خواسته های خود را برای فرزندتان کامال شفاف کنید تا کودک 
اطمینان داشته باشد و بازشناسی کند که رفتاری که از او انتظار می رود را انجام داده و آنچه که خود می خواهد 

حاصل نشده است.
خواسته هایتان از فرزندتان را شفاف بیان نمایید.

8(شمارش: به بعضی کودکان کمک می کند تا برایآرام شدن تا سه بشمارد. با تمرین فورا کودک ممکن است 
رفتار خود را متوقف کند. هنگام تمرین این راهبرد از کلمات دیگر استفاده نکنید. 

از کلمات یا شمارش واحدی برای توقف رفتار استفاده کنید.

9(استفاده از اشیا آشنا: برای جلب مجدد توجه، بعضی کودکان موضوعات حسی دارند که نیاز است در نظر 
گرفته شود. یک شی مورد عالقه را پیدا کنید و موقعی که کودک دچار استرس می شود آنها را در آغوش بگیرد یا 
در اختیارش باشند. مهمترین نکته این است که برای رفتارهای مثبت و مناسب فرزندتان تشویق و جایزه در نظر 

بگیرید تا برای رفتارهای مثبت ارزشگذاری شود. 

برای آرام کردن کودک از اشیا یا فعالیت های مورد عالقه کودک استفاده کنید. 

در زمانی که فرزندتان در حال آسیب رساندن به خود است نادیده گرفتن کودک روش مناسبی نیست در این موارد 
باید از متخصص کمک بگیرید. 

در چه مواردی باید از متخصص در این زمینه کمک گرفت:
الف( زمانی که رفتار فرزند شما بیشتر از 15 دقیقه طول می کشد و بیشتر از 3 بار در روز تکرار می شود. یا زمانی 

که رفتار کودک منجر به آسیب زدن به خود و دیگران می گردد. 
ب( طی چهار سال اخیر بهبودی در رفتار کودک مشاهده نشده باشد. 

ج( اگر قادر نیستید رفتار قشقرق کودک را کنترل کنید.



د( اگر فرزندتان بیشتر از چهار سال دارد و رفتار قشقرق را ادامه می دهد. 
در مواردی هم درمان دارویی پیشنهاد می شود که نیاز به مراجعه به پزشک متخصص می باشد:

کودکانی که رفتار قشقرق و کج خلقی مداوم دارند. 
به طور متوالی و چهار سال این رفتار را بروز می دهد. 

منجر به آسیب جدی به خود و دیگران می گردد. 
اگر فرزند شما بیش از سه سال دارد و رفتارهای قشقرق را نشان می دهد یکی از روش های مورد استفاده این 

است که فرزندتان را از موقعیت دور کنید و به او اجازه دهید تا خود را آرام نماید و به او آموزش دهید که رفتار 
وی قابل قبول نیست. این روش بیشتر برای کودکانی کاربرد دارد که متوجه می شوند که چرا محروم شده اند. 

این کودکان راه های سالم تری را برای کنترل هیجاناتشون خواهند آموخت. همچنین این کودکان توانایی ارتباط 
مستقل شدن و مزیت های داشتن رفتار مثبت را می آموزند. 

اگر این رفتار در سن مدرسه بروز می دهد ممکن است ناشی از مسائل مربوط به یادگیری فرزندتان باشد. 
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