
چگونه مشکالت ارتباطی، رفتار
را تحت تاثیر قرار می دهد؟

ارتباط و رفتار، درهم بافته شده اند. به خاطر داشته

باشیم آن چه کودکان مبتال به نقص ارتباطی درک

میکنند یا روشی که برای ارتباط برقرار کردن با

دگران اتخاذ می کنند، ممکن است با کودکان هم

سن و سال شان متفاوت باشد. عوامل زیر

می تواند باعث به وجودآمدن مشکالت رفتاری

باشد: 

۱- کودک نمی تواند درک مناسبی از شرایط و روابط
داشته باشد.

• کودک درک مناسبی از محیط دور و بر خود
ندارد، به عنوان مثال: کودک متوجه نمی شود که

انجام کاری در محیط خانه، مشکلی ایجاد نمی کند

ولی انجام همین کار در خانه ی یک شخص غریبه

می تواند مشکل ساز باشد (مثال استفاده از وسایل

شخصی دیگران بدون اجازه آن ها ).

• کودک نمی داند که برای ارتباط برقرار کردن چه
کاری باید انجام بدهد، در نتیجه رفتارهایی را نشان

می دهد که غیرطبیعی جلوه می کند (مثال به

صورت دیگران دست میزند و در چشم آن ها خیره

می شود و میرود).

• کودک تعبیر درستی از آن چه اتفاق می افتد
ندارد، در نتیجه سردرگم می شود و رفتار نامناسبی

نشان می دهد (مثال نمیفهمد چرا مردم در صف

نانوایی ایستاده اند، جلو میرود و نان را برمیدارد).

• اگر دیگران متوجه نشوند که کودک درک مناسبی
ندارد، ممکن است طوری واکنش نشان دهند که

سبب ایجاد رفتاری نامناسب در کودک شود (مثال

ممکن است وقتی کودک بی اجازه به چیزی دست

میزند، سرش داد بزنند یا او را هل بدهند و باعث

شومد کودک رفتاری پرخاشگرانه نشان دهد).

۲- کودک نمی تواند خواسته های خود را ابراز کند
• دیگران متوجه نمی شوند که این رفتار
کودک،تالشی است از طرف او برای برقراری ارتباط

با اطرافیان.
• در بعضی موارد، شخصی که با کودک ارتباط
برقرار می کند، شکل متفاوتی از ارتباط  را از او
انتظار دارد و به تالش های کودک جهت برقراری

ارتباط پاسخ نمی دهد.

• دیگران گفتار کودک  و تالش های او را برای
برقراری ارتباط به درستی تفسیر نمی کنند.

• کودک با وجود تالش برای برقراری ارتباط،
نمی تواند خواسته ها و نیازهایش را برطرف کند.

• کودک برای برآوردن خواسته های خود به
رفتارهای نادرست متوسل می شود، زیرا یاد

می گیرد که با این روش، بهتر به خواسته هایش

می رسد تا این که از روش های ارتباطی مخصوص

خود استفاده کند.
۳- کودک نمی داند که چه کار دیگری باید انجام دهد.
• کودک کاری را انجام می دهد که بلد است و
می داند باید چطور انجام دهد. کودکان نیاز دارند که

مهارت های جدید و متفاوتی را بیاموزند تا بتوانند

در زندگی روزمره شان موفق تر باشند.
• اگر کودک نداند که چه کاری باید انجام دهد، کاری

را انجام می دهد که فکر می کند درست است.
• اگر کودک سعی کند خواسته ها و نیازهایش را به
شما نشان دهد و شما متوجه نشوید، ممکن است

به راه های دیگری متوسل شود که از نظر ما جالب
نیستند اما از دیدگاه خودش بهتر نتیجه می دهد.

• وقتی کودکان سرخورده می شوند، سعی می کنند
با این گونه رفتارها دیگران را متوجه این مطلب

کنند.
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