
علل مشكالت رفتاری كودكان
دکتر فريبا عربگل

فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی

براي والدين هميشه اين سؤال مطرح بوده است كه علت

مشكالت رفتاری فرزندشان چه می تواند باشد. علل

مشكالت رفتارى كودكان را به سه دسته می توان تقسيم

نمود.

 ۱_سرشت و ژن: اين عامىل است كه قادر به تغيير
دادن آن نيستيم؛ چيزى كه كودك با آن متولد می شود،

مثل رنگ چشم و رنگ مو. بعضى از بچه ها پرتحرك،

ناآرام، فضول، كنجكاو، پرحرف و... هستند، وىل بعضى از
بچه ها آرام، منطقى و حرف شنو هستند. بعضى از بچه ها

معاشرتى و اجتماعى، وىل بعضى ديگر خجالتى، گوشه گیر

و کم حرف هستند. حتى گاه در يك خانواده، بچه ها گرچه
در يك محيط بزرگ شده اند، با هم متفاوتند.

در نظر بگيريد كه شما كودكى شلوغ، ناآرام، پرتحرك و با
رفتارهاى بدون فكر و ناگهانى داريد. او لحظه ای آرام و

قرار ندارد، وول می خورد، كارهاى خطرناك می کند، به
حرف شما توجهى ندارد، كارهايش را نيمه  تمام رها

می کند و سراغ كار بعدى می رود و شلخته و بی نظم است.

اين كودك ممكن است به بيمارى بیش فعالی / كم

توجهى مبتال باشد. در اين مورد به درمان و مداخله ی

روان پزشك نياز است. رفتارهايى در اين كودك هست كه
فقط با دارو بهتر می شود و به روش تربيتى شما بستگى

ندارد. وىل رفتارهايى نيز در اين كودك ديده می شود كه

در محيط نامناسب تشديد می شود. مثالً، اين بچه ها

مستعد يادگيرى رفتارهاى منفى و پرخاشگرانه اند. پس،

اگر شما عصبانى و پرخاشگر باشيد، او را تنبيه بدنى كنيد،
كتك بزنيد و ناسزا بگوييد، كودك شما هم پرخاشگر،

مضطرب و افسرده خواهد شد. اگر شما دروغ بگوييد،

احتمال اين كه او نيز دروغگويى را ياد بگيرد، افزايش

می یابد.

پس می بینید كه سرشت و محيط در تعامل با يك ديگرند.

شما می توانید كودك گوشه گیر خود را گوشه گیرتر و

منزوی تر و يا او را كمى اجتماعی تر كنيد؛ كودك وابسته ی

خود را وابسته تر و يا او را كمى مستقل تر كنيد و می توانید
كودك ترسو و مضطرب خود را ترسوتر و يا به او اعتماد

به نفس ببخشيد.

پس بچه ها وقتى به دنيا می آیند ویژگی هایی را با خود

می آورند و اگر در محيطى مناسب قرار گيرند، صفات

ذاتى و سرشتى آن ها اندكى تعديل می شود. اما در سرشت

و ذات كودك تغييرات كىل نمی توان داد. شما نبايد خود
را به خاطر تغييراتى كه نمی توانید انجام دهيد سرزنش

كنيد، وىل براى تغييراتى كه می توانید انجام دهيد بايد خود

را قوی تر و توانمندتر كنيد.
۲_محيط خانواده: فرق است بين كودكى كه در
خانواده اى آرام و قانونمند زندگى می کند، والدينش به او

عشق می ورزند، با توجه به نيازهاى او توانایی هایش را

تقويت می کنند، و از تنبيه فيزيكى و اذيت و آزار كالمى او

می پرهیزند با كودكى كه در محيطى زندگى می کند كه

استرس های ناگهانى و گوناگون، خانواده را دچار آشوب و

بحران كرده است، والدين با هم جنگ و دعوا دارند، فرزند

خود را كتك می زنند، به نيازهاى او بی توجه هستند و...
محيط خانواده می توانند صفات سرشتى نامطلوب كودك

را تعديل يا تشديد كند. ما می توانیم با تغييراتى كه در
روش ها و الگوهاى تربيتى خود می دهیم، باعث شويم تا

رفتارهاى اجتماعى و مناسب كودك بيش تر شود يا

رفتارهاى غيراجتماعى و منفى او كاهش يابد.

ً برایتان اتفاق افتاده است كه گاه نگران ۳_جامعه: حتما
تأثير منفى فیلم های جنايى و پليسى تلويزيون بر كودك
خود باشيد يا از اين كه كودك شما با شخصیت های خشن
كارتونى و رایانه ای همانندسازى می کند و از دوست ناباب

خود الگو برمی دارد، واهمه داريد. در نتيجه، تصميم

می گیرید او را از تمام اين ارتباطات منع كنيد.

 



حتماً در مواقعى، تصميم گرفته اید مدرسه ی كودك خود را

تغيير دهيد تا از تأثيرات سوء رفتار خشن و سخت گيرانه

ناظم او پيشگيرى كنيد، يا محله ی خود را عوض کرده اید تا

فرزند شما از فرهنگ حاكم بر آن محله تأثير نگيرد. حتماً از

اين كه نوجوان شما تا پاسى از نيمه  شب پاى كامپيوتر
چت می کند نگران شده  ايد و... تمام اين مسائل، تأثير

جامعه و محيط پيرامون را بر رفتار كودك نشان می دهند.

مسلماً كودكان و نوجوانان از رسانه  ها (تلويزيون، ماهواره،

اينترنت، مجله، كتاب و...)، دوستان، محيط مدرسه،

معلمان، شخصیت های هنرى، ورزشى و... جامعه

الگوبردارى می کنند و تحت تأثير قرار می گیرند.

اگر كودكى عالئم اضطراب و وسواس داشته باشد و در
مدرسه ای درس بخواند كه ناظم و معلمى بسيار

سخت گیر و انعطاف ناپذیر و دانش آموزانی قلدر و زورگو

ً صفات سرشتى اين كودك تشديد داشته باشد، مطمئنا

می شود. يا اگر كودكى بیش فعال، معلمى كم  حوصله، كج 

خلق و سخت گیر داشته باشد، عالقه ی او به درس و رفتن

به مدرسه كاهش می یابد.
می توان تصور كرد كه جامعه ی پيرامون ما چه تأثيرات

عظيمى بر رفتار كودك می گذارد. قصد نااميد كردن شما

را ندارم و به قول شاعر: عيب مى جمله چو گفتى، هنرش
ً بسيارى از ما از شخصيت مثبت معلم نيز بگو. مسلما
خود الگوبردارى کرده ایم، در جامعه ی پيرامون ما كسانى
بوده اند كه ما را در مواقع بحرانى راهنمايى کرده اند، و يا ما
را در شكل  گيرى شخصيت و رسيدن به هويتى مستقل
يارى داده اند. پس جامعه ی مطلوب می تواند تأثيرات

مثبتى بر رفتار كودك داشته باشد.

اكنون نمونه ای واقعى ذكر می شود تا به تأثير محيط

جامعه (در اين جا خانه و مدرسه و معلم) بر رفتار كودك و

تطابق بهتر او با استرس آگاه شويد:

    «پس از تولد فرزند دومم، دختر هفت ساله ام، نيكى،
دچار استرس و ناراحتى شد، به طوری كه نگران از دست

دادن توجه و عالقه ی والدينش بود. او به ما اعتراض

می کرد كه شما همه ی وقت خود را صرف توجه به فرزند

دوم کرده اید و ديگر مرا مثل قبل دوست نداريد.
نااميد شده بودم و نمیدانستم كه چه كنم. پس، موضوع

را با معلم او مطرح كردم. مدرسه تصميم گرفت به ما و
نيكى كمك كند.

اولياى مدرسه به مناسبت تولد خواهر نيكى جشنى

ترتيب دادند. در آن جشن، نيكى ملکه ای شده بود كه با

پيراهن تورى سپيد روى صندىل زيبايى نشسته بود.

خواهر كوچكش را نيز در آغوش گرفته بود. دانش آموزان

كالس يك به يك با هدیه ای نزد نيكى می رفتند و تولد

خواهرش را به وى تبريك می گفتند. نمايش احساس

غرور نيكى در آن جشن بسيار ديدنى بود. نيكى از اين كه
تولد خواهر كوچكش را به او تبريك می گفتندو خواهش

می کردند تا او اجازه دهد كه خواهرش را ناز كنند، به خود

می کردند.»

منبع: كتاب « فرزند پروری» . تأليف دكتر فريبا عربگل.  انتشارات قطره


