
چه عواملی باعث بروز
رفتارهای ناسازگارانه

می شوند ؟

عامل های محیطی:

شاید محیطی که کودک در آن زندگی می کند برای او

ناخوشایند است و او با مهارت های ارتباطی خود قادر

به تغییر دادن شرایط نیست. اگر رفتار کودک، در یک
اتاق دیده می شود و در اتاق دیگر اتفاق نمی افتد باید

به شرایط فیزیکی مثل، درجه ی حرارت اتاق توجه
داشت. شاید رفتار وقتی رخ می دهد که کودک

حواسش پرت است یا گیج شده است (محیط جدید).

شاید کودک نیاز جسمی خاصی دارد(مثل: راه رفتن،

دست شویی رفتن و ...)

عامل های فیزیولوژیک و پزشکی: 

 برای کودکی که مشکالت اتوپدی دارد، زمان بیشتری
طول می کشد تا راه برود. کودکی که گوش درد دارد

سرش را به دیوار می کوبد یا به علت دندان درد،

دندان قروچه می کند . در ان موارد اولین کار الزم

رسیدگی به نیازهای پزشکی است.

نوع و میزان انتظار از کودک:
باید به توانایی کودک و سطح تحمل او برای ناکامی

توجه کرد. فشار آوردن به کودک منجر به افزایش

یادگیری می شود، اما اگر این فشار فراتر از ظرفیت او

باشد او را مضطرب و ناراحت می کند. اگرکودک

خسته است به او فرصت استراحت بدهید.

گاه اگر کودک در انجام تکلیفی توانایی ندارد، تکلیف
دیگری به او بدهید که در آن موفق است تا پاداش

بگیرد و انگیزه پیدا کند. سپس دوباره به تکلیف قبلی
برگردید (به این ترتیب کودک، هم فقط روی یک

فعالیت متمرکز نشده و هم از فعالیتی که درآن

مشکل دارد پرهیز نکرده است). تکلیف های خواسته

شده باید جنبه ی علمی داشته باشند مثل: وظیفه ی

چیدن میز برای وعده ی غذا یا لباس پوشیدن قبل از

خواب.

ثبات در واکنش به رفتارهای کودک، توسط اعضای

مختلف خانواده و در زمان های مختلف باید رعایت

شود و مسائلی که در اجرای برنامه تداخل ایجاد

می کند قبل از شروع برنامه ریزی شناسایی و رفع شود.

خودتحریکی:

رفتارهای تکراری مانند حرکات بدن و دست ها،

شکلک درآوردن و... اغلب با تحریک حسی همراه

است، اگرچه همیشه دقیقا معلوم نیست که کدام

حس درگیر است؟(مثال حرکات دست یک محرک

حرکتی و نگاه کردن به دست در موقع حرکت دادن آن

یک محرک حسی است). این رفتارها با یک حس

پاداش درونی قدرت مند همراه است که با پاداش

های بیرونی رقابت می کنند.

توجه طلبی:

اگر در ابتدا یک مشکل طبی وجود داشته که با یک
رفتار خودانگیخته همراه شده است مثل ضربه به سر
به علت گوش درد، چون این رفتار با لذت همراه

می گردد به یک رفتار خودتحریکی تبدیل می شود، در

ضمن توجه مادر به این رفتار نیز آن را تقویت می کند.

گریز و اجتناب:
گاه انجام یک رفتار به منظور گریز از یک فعالیت

ناخوشایند است. مثال کودک بشقاب را می شکند تا

وظیفه ی شست وشوی آن ها به عهده نگیرد یا از

تکلیف مدرسه و ... اجتناب کند.

کودکان مبتال به اوتیسم، اغلب به منظور فرار از

ذهنیت ناخوشایند یا تکلیف های مشکل، رفتارهای

ناجور بروز می دهند. برای کاهش این رفتارها اغلب

باید موقعیتی را که رفتار در آن شکل می گیرد به دقت

تشریح کرد

برگرفته از کتاب :
نکته های آموزشی برای والدین کودکان مبتال به

اختالالت طیف اوتیسم

نویسنده: دکتر زهرا شهریور 

 


