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 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی

در واقع وقتى والدين از عالئم بیش فعالی و علت آن آگاه
باشند بهتر می توانند با رفتارهاى كودك برخورد كنند. در

بعضى بیماری های جسمى نيز والدين نقشى در ايجاد

بيمارى ندارند وىل الگوى رفتارى و تغدیه ای در خانواده

می تواند در تشديد و تخفيف عالئم نقش داشته باشد.

به طور كىل براى ايجاد تغيير در رفتار، گام های ویژه ای
الزم است.

 
قدم اول انتخاب رفتارى است كه می خواهید در آن

تغيير ايجاد شود. توصيه می شود ابتدا بخشى از يك

رفتار يا دسته كوچكى از رفتارها را براى تغيير در نظر
بگيريد. الزم نيست رفتارى كه براى اصالح انتخاب

می شود از پردردسرترين رفتارهاى كودك باشد. بايد

رفتارى انتخاب شود كه تصور می شود می توان به طور

موفقیت آمیزی آن را تغيير داد. مثالً ممكن است

بی نظمی سر غذا خوردن، قطع كردن صحبت ديگران،

راه رفتن روى مبل و وسايل خانه از رفتارهايى باشد كه
می خواهیم تغيير دهيم. بهتر است ابتدا تعداد دفعات

رفتار نامناسب در طول روز را بشماريم تا بتوانيم

تأثيربخشى فرايند تغيير رفتار را ارزشيابى كنيم.

 
قدم دوم انتخاب يك تقویت کننده مناسب است. پاداش

برخى كودكان ممكن است خوراكى مورد عالقه آن ها

باشد، برچسب های رنگى و امتيازات به شكل نمره روى

صفحه كاغذ نيز می تواند به عنوان پاداش تلقى شوند. با

تعداد مشخصى برچسب يا امتياز می توان جوايزى

گرفت. براى بعضى از كودكان انجام فعاليتى مانند رفتن

به پارك، بازى كردن با پدر يا مادر و رفتن به خانه اقوام
می تواند جنبه تشويق و پاداش داشته باشد. اين نكته

مهم است كه والدين عاليق فرزند خود را بشناسند و اين

جز با گذراندن وقت به اندازه كافى و به شكل مناسب با
فرزندان حاصل  نمی گردد.

قدم سوم قانون گذاری در خانه و اجراى منظم آن

می باشد. يعنى كودك بايد بداند كه والدين می خواهند

چه كارى انجام شود. براى مثال انجام دادن تكاليف

مدرسه يا بخش معينى از آن قبل از آن که برنامه كودك

تلويزيون شروع شود.

 
قدم چهارم روشن كردن ارتباط ميان اجراى قواعد و

گرفتن پاداش ها است. هميشه بايد به خاطر داشت كه

كودك همراه با گرفتن پاداش ها به تقویت کننده هایی

نظير گفتن جمله ای در تحسين وى، در آغوش گرفتن،

بوسيدن و... نياز دارد. بعضى والدين گمان می کنند كه

فرزندشان با اين روش ها پرتوقع شده و هميشه براى

انجام دادن هر كارى درخواست جايزه و پاداش خواهد

كرد. برخى ديگر فكر می کنند بدين ترتيب به فرزندشان
رشوه می دهند. در حاىل كه اگر طبق اين برنامه با كودك

رفتار شود، بعد از مدتى كودك احساس رضايت درونى
از انجام كارِ خوب پيدا می کند و روابط بين كودك و

والدين گرم تر و صمیمی تر و به دنبال آن، نياز به

پاداش های بيرونى كمتر می شود و در نهايت كودك به

مرحله ای می رسد كه ديگر الزم نيست براى انجام دادن

آن كار جایزه ای بگيرد.

 
رشوه دادن در واقع دادن پاداش قبل از انجام كار يا قبل

از تغيير رفتار است؛ در حاىل كه در اين روش ابتدا

كودك بايد رفتار منفى را به مثبت تبديل كند و پس از

آن، پاداش بگيرد. نكته ديگر آن است كه رشوه معموالً

براى انجام دادن فعالیت های منفى و نادرست درنظر

گرفته می شود كه در اين مورد صدق نمی کند.



با به کارگیری اين روش ها غير از تغيير رفتار كودك، والدين به خود ثابت می کنند كه رفتار كودك تحت
نظارت آن ها است. يأس و درماندگى در زندگى كاهش می یابد و روحيه همه اعضاى خانواده بهتر

می شود. در مورد كودكان بیش فعال نكته مهم آن است كه براى اين كودكان بايد پاداش ها را مرتب

تغيير داد و فاصله زمانى بين گرفتن پاداش و رفتار مثبت حتماً  كم باشد.

تا اين جا به روش های افزايش رفتارهاى مطلوب اشاره هایی شد. حال به روش های تخفيف رفتارهاى
نامطلوب می پردازیم:

برخى رفتارهاى نامطلوب شبيه کج خلقی، فرياد زدن، گريه كردن، باعث آسيب به خود و ديگران

نمی شود وىل می تواند كامالً توجه ديگران را به خود جلب كند؛ و همين باعث تقويت اين رفتارهاى

منفى است. معموالً اين رفتارها هنگام رد كردن درخواست های كودك از طرف والدين، صورت می گیرد

و به علت شدتى كه دارد اغلب در نهايت منجر به برآورده شدن درخواست كودك می گردد. زيرا والدين
می ترسند كه نكند نفس كودك بند بيايد، مغزش آسيب ببيند و كالً آسيبى به جسم او وارد شود. بهترين

واكنش به اين رفتارها، ناديده گرفتن يا برنامه خاموش سازی است. والدين بايد بدانند كه مراحل اوليه

اين برنامه ممكن است منجر به کج خلقی هایی شود كه زيادتر و خشن تر از قبل هست وىل اين موضوع

نبايد باعث وحشت آن ها شود. ابتدا بايد براى كودك توضيح داد كه در صورت کج خلقی دوباره، آن ها

تماس چشمى، كالمى و جسمى با او نخواهند داشت مگر اين كه او دست از آن كار بردارد. البته بايد

مراقب بود كه كودك آسيبى به خود وارد نكند. والدين بايد خونسردى خود را حفظ كنند و جورى وانمود

كنند كه گويى اصالً صداى كودك را نمی شنوند و او را نمی بینند. بعد از مدتى كودك درمی یابد كه با اين

روش ها نمی تواند به خواسته خود برسد.

سرپيچى البته اين روش را در مورد همه رفتارهاى نامطلوب مثل كتك زدن خواهر يا برادر، پرت كردن

وسايل و كردن از انجام دستورات پدر يا مادر نمی توان به کار برد. در اين موارد بايد از روش های ديگرى

نظير محروم سازی موقت و حذف امتيازات استفاده كرد. محروم سازی موقت بدين معنا است كه كودك

به جايى فرستاده می شود كه دور از توجه ديگران است و آن مكان برايش خوشايند نيست. خصوصيات
محىل كه كودك به آن جا فرستاده می شود بدين ترتيب است كه تاريك و ترسناك نباشد، وسيله خطرناكى

در آن نباشد، وسايل مورد عالقه كودك در آن جا وجود نداشته باشد. معموالً به ازاى هر سال سن يك
دقيقه بودن در اين مكان كفايت می کند به شرطى كه ۳۰ ثانيه آخر در آن جا آرام باشد و بعد از بيرون آمدن
بايد كارى را كه از او خواسته ایم انجام دهد يا رفتار نامطلوب خود را متوقف كند. البته به خاطر داشته

باشيم كه هميشه اول بايد از روش های تقويت مثبت استفاده كنيم و ميزان رفتارهاى مطلوب را از اين

طريق افزايش دهيم و بعد به روش های ديگر بپردازيم.



همچنين در مورد كودكان بیش فعال اين روش ها بدون دارودرمانى نمی توانند خيىل مؤثر واقع شوند.

برخالف تصورهاى موجود مبنى بر اين كه اگر اين كودكان آزاد و بدون قيد و بند گذاشته شوند

مشكالت شان كمتر مى شود، توافق بر اين است كه نظارت مناسب و محيط قانونمند براى اين كودكان

مناسب تر است، زيرا آن ها خود قادر به مهار كردن رفتارهاى خود نيستند و در صورت آزاد بودن به

دليل حاالت تكانشى كه دارند ممكن است دست به انجام كارهاى خطرناك بزنند، رفتارهايى داشته

باشند كه بالفاصله خودشان، پشيمان شوند و در مورد درس خواندن نيز اگر نظارتى وجود نداشته

باشد، عمالً تكاليف شان را نيمه كاره رها می کنند، وسايل شان را  گم می کنند و در نهايت افت عملكرد

تحصيىل پيدا خواهند كرد. البته محيط قانونمند و نظارت مناسب در كنار مصرف دارو می تواند مؤثر

باشد. اگر كودك بیش فعال از هوش بااليى برخوردار باشد و تحت درمان نيز قرار گيرد و در زمينه

عالقه خاص خود پرورش يابد، می تواند عملكرد خوبى در حوزه های مختلف داشته باشد. کتاب های

زيادى در زمينه برخورد والدين با اين گونه كودكان وجود دارد وىل بهتر است در صورت امكان، والدين

در کالس هایی كه براى آموزش شيوه رفتار كردن با كودكان بیش فعال در بعضى مراكز روان پزشكى،
مشاوره و فوق تخصصى كودك و نوجوان وجود دارد، شركت نمايند يا از جزوات آن ها استفاده كنند.
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