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سخــــن اغازیــن

م »تربیت« اســـت و 
َ
کار عال بـــا همۀ دشـــواری ها و ظرافت هایش، شـــیرین ترین 

گر »خانواده« باشد، تربیت شیرین  مهم ترین بستر تربیت، »خانواده«. خانواده ا
که ما نفس می کشـــیم، در خانـــواده هم تربیت  می شـــود و طبیعی. همان طـــور 

کنیم و بدانیم چه می شود.  می شویم؛ بی آنکه به آن فکر 
تمرکـــز ما بـــر تربیت و تعلیم اســـت، آن هم با رویکرد اســـالمی و عقالنی و با 
محوریِت مهارت آموزی به خانواده ها. ازاین رو طرح »مهرسـتان« را پایه ریزی 
کردیم تا در پیمودن این مســـیر مقدس، بتوانیم منظم و هدفمند و برنامه دار 
پیـــش برویـــم. »مهرســــتان« فقـــط مخفـــف »محصـــوالت هنری رســـانه ای« 
گرمابخشی  نیست؛ بلکه اسم مکانی ا ست برای آموختن مهرورزی در خانه و 

کانون خانواده.  به 
از بیـــن همۀ راه هـــای ممکن، با »یار مهربان« به یـــاری خانواده ها آمده ایم؛ با 
همان آشنای پرسخاوتی که صدها نسِل بشر را معلم وار پرورده و فروتنانه با ذهن 

و ضمیرشان در هم تنیده است.

ارانشطوفامها
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که با همۀ تنـــوع ابزارهای دیجیتال و  کتـــاب آمده ایم و بر ایـــن باوریم   بلـــه، با 
کتـــاب را نمی گیرد!  گرایـــش جنون آمیز انســـان امـــروز به آن هـــا، هیچ چیز جـــای 
که  گنجینۀ سرشـــاری به شـــمار می رود  خوشـــبختانه این یـــار مهربان، همچنان 

پاسخ گوی نیازهای رنگارنگ مخاطبانش است.
که حضورمان در این عرصه را معنا  کار خیِر زمین مانده ای بوده ایـــم  به دنبـــال 
گذارد. ســـرانجاِم صدها نفرســـاعت  ببخشـــد و جریانی پویا و اثری مانا به جای 
که یکی از  پایش و پویش، به معماری طرح خانواده محوِر »مهرسـتان« انجامید 

کنون در دستان شماست.  میوه هایش ا
مشـــتاقانه منتظریـــم تا با دریافت دیدگاه های شـــما ســـروران عزیـــز به آدرس   

گردیم. mehr@mehrestan.ir  بیش از پیش مرهون مهربانی هایتان 
کرد  که توفیق، رفیق طریقمان  بر آســـتان جانانی سِر ســـپاس فرود می آوریم 
تـــا دورۀ امانت داده شـــده در مزرعـــۀ دنیا را بـــه خوشـــه چینی از خرمن ارباب 
و اصحـــاب فرهنـــگ و اندیشـــه بگذرانیـــم و آنگاه بـــا لطفی دوچنـــدان، ما را 
کرد تـــا در طرح پربرکـــت »مهرســــتان« بتوانیم بابت  وامـــدار فضـــل بی کرانش 
گردن بیاویزیم.  تولید و ترویج محصوالتـــی فرهنگی و تربیتی، مدال افتخار بر 
کردنـــد وگام  به گاِم مســـیر را  کـــه ذره پروری  از تک به تـــِک ســـروران ارجمندی 

هم شانۀ ما شدند، به رسم ادب، خاضعانه سپاسگزاریم. 

مـݠهـرسـتان         
اینجا خانۀ شماست
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مقدمه

کودکان شـــیوه های رفتاری متفاوتی نسبت به هم دارند: برخی پرخاشگرند و 
برخی بیش ازحد سازشگرند. بعضی مؤدب  و بعضی بی  ادب هستند. بعضی 
کمرو و بعضی جســـورند. عـــده ای زبل اند و عده ای تنبل. برخی شـــجاع اند و 
کودک مرتبط  برخی ترســـو. بعضی از این رفتارها ممکن اســـت با مقطع سنی 
که در خلق وخـــوی وی به وجود آمده  باشـــد و بعضی دیگر اختالالتی اســـت 
کودک با رفتارهای متفاوت خود ســـعی می کنـــد از دیگران  اســـت. در واقـــع، 

کمک بگیرد.
گونی مطرح  شـــده  گونا در منابـــع علمی، بـــرای اختالل های رفتـــاری تعاریف 
کیـــد می کند. اما تمام این تعاریف در  اســـت و هر تعریفی بر جنبه های ویژه ای تأ

جنبه های زیر توافق نسبی دارند:
که به علت ناهماهنگی بـــا انتظـــارات اجتماعی فرهنگی، مقبول    رفتارهایـــی 

جامعه قرار نگیرد و غیرعادی به شمار رود، جزو اختالالت رفتاری است؛
که ناشی از اختالالت ذهنی فردند، افراطی هستند.    رفتارهای اختالل گونه، 

ارانشطوفامها
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که بـــا هنجارها تفـــاوت اندکـــی دارند، جزو ایـــن اختالل ها  البتـــه رفتارهایـــی 
محسوب نمی شوند؛

این گونه رفتارها مزمن اند و به سرعت برطرف نمی شوند.  
گســـتره وســـیعی از اختالالت را شـــامل می شـــود،  کودکان  اختالل های رفتاری 
مانند بیش فعالی، پرخاشـــگری، اضطراب، افسردگی، ناســـازگاری اجتماعی و 
کودک را نیز  اختالل ســـلوک. این اختـــالالت رفتاری، عالوه بر اطرافیان، خـــود 
کودکاِن دارای این اختالالت، احساســـات منفی دارند و  ناتوان  می کند. اغلِب 
با دیگران بدرفتاری می کنند. اغلب، معلمان و هم کالسی ها طردشان می کنند 
کاهـــش می یابد. از ســـوی دیگر، انزوای  و درنتیجـــه فرصت های آموزشـــی آنان 
کودکان زمینه های پرخاشگری های هرچه بیشترشان را به  وجود  اجتماعی این 
مـــی آورد. مجموعۀ این عوامل آنان را به شـــدت در معرض خطر بروز رفتارهای 
گون دربـــارۀ اختالالت رفتاری  گونا ضداجتماعـــی قرار می دهـــد. پژوهش های 
که رفتارهای ضداجتماعی دارند،  کودکان نشـــان می دهد بیشتر بزرگ ســـاالنی 
کودکی خود داشته اند. بنابراین،  سرگذشـــتی پر از مشـــکالت رفتاری در دوران 
برای اینکه کودکان کمتر با مشکالت جسمی، روانی، عاطفی و اجتماعی مواجه 

کنند: شوند، الزم است پدر و مادرها و مربیان به این نکات توجه 
رفتارهای غیرعادی و نشانه های آن ها را بشناسند؛  
گروه    کودکشـــان در میـــان  ایـــن رفتارهـــا را، بـــا توجـــه بـــه تفاوت های فـــردی 

هم ساالن، شناسایی کنند؛
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در میان عوامل ایجادکنندۀ اختالالت رفتاری، متوجه نقش خود باشند؛  
کارشناســـان تربیتی،    کمک گرفتن از دیگران، به خصوص روان شناســـان و  با 

کنند. کنترل یا درمان  کنند این رفتارها را  سعی 
کنترل و اصالح و درمـــان این اختالالت وجود  در اینجا، ســـه نکتۀ مهـــم دربارۀ 

دارد:
توجه داشتن و احترام گذاشتنتان به هر کودک، با توجه به تفاوت هایی باشد   

که او با دیگران دارد؛
هر رفتار غیرعادی کودک اختالل نیست؛ پس بی دلیل به فرزند خود برچسب   

»کودک ناهنجار« نزنید؛
فرایندهـــای ســـازگاری با رفتارهـــای غیرعادی را یـــاد بگیریـــد. اول خودتان با   

کنید. کودکتان هم کمک  کنار بیایید، تا با تسلط بر خود به  این گونه رفتارها 
کتاب ســـعی می شود نشـــانه ها و عوامل ایجادکنندۀ برخی از اختالالت  در این 
شایع در میان کودکان، که والدین و مربیاِن بسیاری با آن ها درگیرند، بیان شود. 
کنترل و درمان  کودک و راه های  همچنین تالش می شود آثار اختالل در زندگی 

که خانواده و مربیان بتوانند از عهدۀ آن برآیند، بازگو شود. آن، در حدی 

ارانشطوفامها
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دریچه ی  به مباحث ین  صل

چه زمانی رفتار کودک غیرطبیعی محسوب می شود؟  
منظور از »اختالل رفتاری« چیست؟  
کودکشـــان را شناسایی    چگونه والدین می توانند اختالل رفتاری 

کنند؟
عوامل تشدیدکنندۀ اختالل رفتاری در کودکان چیست؟  
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چه زمانی ر تار کودک غیروبیعی محسوب می شود؟  

کودکان، پرخاشـــگر و ناآرام اســـت غیرطبیعی است،  که در برابر دیگر  کودکی  آیا 
کت  کودک شما ده دقیقه هم نتواند سا گر  کوتاه می آید؟ ا که همیشه  کودکی  یا 
کالفه  شـــوید، آیا  بنشـــیند یا همیشـــه اتاقش نامرتب باشـــد یا از لج بازی هایش 

می  شود گفت رفتارش غیرعادی است؟
کـــودکان رفتارهایـــی متفاوت  کـــه  م اســـت 

ّ
ایـــن موضوعی طبیعی و مســـل

از بزرگ ســـاالن بـــروز دهند؛ زیرا در حال شـــناخت و رشـــد هســـتند. پس چه 
 هنجارهای مهـــم زندگی از 

ً
رفتارهایـــی غیرعـــادی و ناهنجـــار اســـت؟ اصـــوال

عادت هـــا و ســـنت ها و رســـوم فرهنگـــی خانواده و جامعه ناشـــی می شـــود و 
کودک  که از  رفتـــار صحیح و طبیعی و بهنجـــار را به وجود می آورد. رفتارهایی 
انتظـــار مـــی رود، در فرهنگ هـــای مختلـــف متفـــاوت اســـت؛ بنابراین ممکن 
است رفتاری در فرهنگی ناهنجار تلقی شود، اما در فرهنگ دیگری این گونه 
که با رفتارهـــای عادی و  گفته می شـــود  نباشـــد. رفتـــار غیرعادی به رفتـــاری 
که  مهارناپذیر شده باشد.  صحیح متفاوت باشـــد و آن قدر پیش رفته باشـــد 

کدنا ماداککدیک یعاب ریغ یاا اتفا ص وا لصف
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چنیـــن رفتارهایی پـــس از مدتی به عادت های رفتـــاری و در نهایت به نوعی 
اختالل تبدیل می شوند.

منظور ز »ختالل ر تاری« چیست؟  

برای »اختالل رفتاری« تعریف دقیقی وجود ندارد. اما برخی از روان شناسان، با 
گریز  تعریفی ســـاده، اختالل رفتاری را نوعی ناهنجاری و خروج از حد معمول و 
از مرز اعتدال می دانند. البته تشخیص این اختالل همیشه آسان نیست. رفتار 
که همواره پرخاشگر و ناآرام است و برای خود و دیگران مشکالتی ایجاد  کودکی 
کسی متوجه   

ً
می کند، به راحتی غیرطبیعی  تشـــخیص داده می شود؛ اما معموال

کوتاه می آید.  غیرطبیعی بودن رفتار کودکی نمی شود که همیشه در برابر دیگران 
که آشـــکارند، مشـــکلی برای تعریف »اختـــالل رفتاری«  در واقـــع، تفاوت هایی 
کمتر به چشـــم می آیند،  که  به وجـــود نمی آورند؛ اما قضاوت دربارۀ شـــواهدی 

مشکل است.

اختالالت رفتاری، عالمت کمک خواستن کودک است. .  

که فرد تحت  فشـــار باشـــد   در مواقعی به وجود می آیند 
ً
اختالالت رفتاری غالبا

کـــودکان در چنیـــن وضعیتی  و وضعیـــت زندگـــی  برایـــش تحمل ناپذیـــر باشـــد. 
که  احساســـات خـــود را با رفتارشـــان ابـــراز می کنند؛ زیرا این تنها روشـــی اســـت 
می شناســـند. حـــس خشـــم و ســـرخوردگی از چیـــزی و بالتکلیفی در برابـــر آن یا 
کودک شود یا به  گناه و شـــرم ممکن است باعث فوران احساســـات  احســـاس 

ارانشطوفامها



21

ناخوشـــی و خستگی جســـمی  اش بینجامد یا به طغیان احساســـی یا رفتاری او 
گفت اختالالت رفتاری، عالمت درخواست  منجر شـــود. در حقیقت می توان 

کودک از اطرافیان است. کمک 

کودکشـــان شناســـایی    چگونه ولدین می تونند ختالل ر تاری ر در 
کنند؟

کودک و قضاوت دربارۀ آن بســـیار دشـــوار اســـت؛ زیـــرا باید به  مشـــاهدۀ رفتـــار 
کرد. اما  که در آن قرار دارد توجه  کودک و نیز وضعیتی  خصوصیات شخصی هر 
هیچ یک از این دو ثابت نیســـت. با این حال، بهترین شـــیوۀ شناسایی اختالل 
کودک را زیر نظر بگیرید و خالصۀ مهم ترین رفتارهایش را  که  رفتاری این است 
 باید در کنار رفتارها، وضعیتی را هم که کودک 

ً
برای خودتان بنویسید. البته حتما

کنید. برای اینکه دچار برداشت شخصی  در آن قرار داشـــته است، یادداشـــت 
کمک بخواهید. در محیط اجتماعی شـــما، افرادی هستند  نشـــوید، از دیگران 
کـــه از فرزندتـــان مراقبت می کننـــد یا در برابـــر او به نوعی مســـئولیت دارند. آنان 
می توانند به شـــما دربارۀ رفتار فرزندتان در زمان هایی  که تحت نظرشان است، 
که در رفتار او به وجود آمده مطلع  اطالعات بیشتری بدهند یا شما را از تغییراتی 
کنند. از  گون، اظهار نظر  گونا ســـازند یا دربارۀ نحوۀ برخورد او در موقعیت هـــای 
آنان بخواهید فرزندتان را زیر نظر بگیرند و در موقعیت های مختلف، رفتارش را 
کنند تا یادداشت های خودتان و آنان را با هم مقایسه کنید. مطالعۀ چنین  ثبت 
کودکتان شما را به اشتباه بیندازد؛  یادداشـــت هایی نمی گذارد برخی رفتارهای 

کدنا ماداککدیک یعاب ریغ یاا اتفا ص وا لصف
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بنابراین بی دلیل رفتاری را به او نســـبت نمی دهید و مثاًل نمی گویید پسرم تمرکز 
نـــدارد. فایـــدۀ دیگر این نوشـــته ها این اســـت  کـــه در هنگام مشـــورت گرفتن از 
مشاور، می توانید رفتارهای کودکتان را بهتر شرح دهید تا مشاور هم برای درمان 

فرزندتان تصمیم به موقع و بهتری بگیرد.

کودکتـــان برچســـب »غیرطبیعـــی« و    بـــا دیـــدن چند نشـــانه، ســـریع بـــه 
کودک و نوجوان مشورت کنید..»غیرعادی« و »ناهنجار« نزنید. قبل از مراجعه به روان پزشک، با یک مشاور 

عومل تشدیدکنندۀ ختالالت ر تاری در کودکان چیست؟  

بعضی اوقات، رفتارهایی به صورت ناخواسته )و حتی گاهی تعمدی( از والدین 
کودک بسیار مخرب است. این رفتارها عبارت اند  که در روند تربیت  سر می زند 
کم توجهی، تنبیه های جسمی، مقایسه کردن، برچسب زنی، تحقیر، تمسخر  از: 
و... . به نظر کارشناسان تربیتی، این رفتارها )چه کالمی باشند، چه غیرکالمی( 
 
ً
کودکان مســـّکن تربیتی هستند، در درازمدت قطعا با اینکه درخصوص بعضی 

آفت تربیتی شان خواهند بود. 
بعضی از این عوامل باعث می شوند رفتارهای ناهنجار کودک، در طول دوران 
کثری برســـد و ممکن اســـت ناهنجاری هـــای رفتاری  کودکـــی اش به حالت حدا
گاهی کافی در والدین، به عادت کودک تبدیل شود و  پدیدآمده، به علت نبود آ

تا بزرگ سالی نیز همراه فرد باشد. سه عامل مهم در این زمینه عبارت اند از:

ارانشطوفامها
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1. بی توجهی به کودک

کودک را تشـــدید می کند، »کم توجهی«  که اختالالت رفتاری  یکی از عواملی 
کودکشـــان،  اســـت. غفلت و بی توجهی والدین به درســـت بودن رفتارهای 
که فرزند رفتار نادرســـتی مرتکب می شـــود؛  خیلی متداول تر از مواقعی اســـت 
کنش نشـــان   در برابر او وا

ً
کودک، والدیـــن ســـریعا زیـــرا درصـــورت بدرفتـــاری 

کـــودکان و همچنیـــن نوجوانان بـــه توجه زیاد والدینشـــان  می دهنـــد. بیشـــتِر 
که این توجه را به دســـت آورند. شـــاید  نیـــاز دارنـــد و به  نحـــوی رفتار می کنند 
کودکان عصبانی کردن یا توجه منفی والدین را  تعجب آور باشـــد؛ ولی بیشـــتِر 

به غفلت آنان ترجیح می دهند.
کمبود توجه دیگران، بیش ازحد رنج  که از اختالل تحرک، ناشـــی از  کودکانی 
که ممکن  می برنـــد، به طور افراطـــی در جنب وجوش و تب وتاب انـــد؛ به نحوی  
اســـت باعث صدمه زدن به خانواده و اطرافیان یا تشـــویش آنان شوند. چنین 
که دیگـــران از آنان می خواهند آرام  کودکانـــی بیش ازحد فعال اند؛ به ویژه وقتی 
 نمی توانند منتظر نوبت خود شوند، بدون فکر کردن 

ً
بگیرند. این بچه ها معموال

 به خودشان 
ً
به عملی دست می  زنند، مقررات موجود را نقض می کنند، احتماال

صدمه می زنند، به موفقیت درسی چندانی نایل نمی شوند و در یافتن دوست 
کنند و حتی  هم با دشواری مواجه می شوند. آنان ممکن است بیشتر بدخلقی 

نتوانند خوب بخوابند.

کدنا ماداککدیک یعاب ریغ یاا اتفا ص وا لصف
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2. تنبیه بدنی

خشونت راه حل مناسبی برای توقف کشمکش  و رفع سرخوردگی و فرونشاندن 
کتک بزنید، این تصور در او به  وجود می آید  کودکتان را  گر  عصبانیت نیست. ا
که دوستشـــان دارد انجام دهـــد. او یاد  کودکانـــی  کار را با  کـــه می توانـــد همیـــن 
کوچک تر از خود عصبانی اســـت، خشونت به  کودکان  می گیرد وقتی از دســـت 
کودِک شـــیطان بـــه او نمی آموزد چه  کاری را غلط انجام  کتک زدِن  خرج دهد. 
کم  کند؛ بلکه عزت نفسش را  داده است و باعث نمی شود رفتار غلطش را ترک 
می کند و ممکن اســـت به صدمه ای دائمی به روانش منجر شـــود. از این رو، در 

کار غیرقانونی است. برخی کشورها این 
بایســـته اســـت بـــا دور کـــردن فرزندتـــان از موقعیت هـــای خشـــونت آمیز و بـــا 
مانع  شـــدن از اینکه دســـت به رفتارهای خشـــن بزند، به او بیاموزید استفاده از 

کرد. خشونت درست نیست و با هیچ کس نباید با آن روش برخورد 

3. لگوگیری ز ر تارهای غلط ولدین

کودک اســـت. او از  الگوگیری از رفتار والدین، مهم ترین عامل شـــکل گیری رفتار 
محیـــط و از رفتار والدینش بیشـــتر می آمـــوزد تا از توصیه ها و سفارش هایشـــان. 
گر فرزندتان داد می زند و شما سعی می کنید  کودکان با تقلید کردن یاد می گیرند. ا
با صدای بلندتری جوابش را بدهید، ناخواسته به او القا می کنید که زور و قدرت 
گر به محض رسیدن به منزل  کرد. ا که با آن می توان مسائل را حل  روشی است 

ارانشطوفامها
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کرده جایی  که همســـرتان جمع وجور  هر تکه از وســـایلتان و اســـباب و لوازمی را 
کنید و بعد هم انتظار داشته باشید او با شما بسازد و بی نظمی تان را نادیده  پرت 
که می شود شلخته بود و دیگران را  کودکتان یاد می دهید  بگیرد، ناخواســـته به 
که نظم  گر باور داشـــته باشید  کنار بیایند. در مقابل، ا کرد با این شـــلختگی  وادار 
بر رشـــد تحصیلی و پیشـــرفت شـــغلی و آرامش زندگی اثر می گذارد، این باور در 
که منظم بودن موفقیت های زندگی اش را بیشتر  فرزندتان هم به وجود می آید 
کودکتان از  کســـی از او معذرت بخواهید،  گر بابت نســـنجیده گویی به  می کند. ا
عذرخواهی شـــما یاد می  گیرد باید مســـئولیت اشـــتباه خود را بپذیرد. رفتارهای 
شـــما هنجارها و ناهنجارهای رفتاری زیادی را به فرزندانتان منتقل می کند و آن  

رفتارها نیز به عادات رفتاری شان تبدیل می شود.

ین نکات ر در تربیت کودکان به یاد دشته باشید:  

کودکان    کودک با  کودکان یکسان نیستند؛ پس توقع یکسان بودن رفتار  همۀ 
دیگر، انتظار بسیار اشتباهی است.

به  عنوان یک قاعده، باید دانســـت پیشگیری از مشکالت رفتاری و روانی و   
ُخلقی بســـیار راحت تر از درمان آن هاســـت. به عبارتی، ایجاد مشکل آسان و 
کمتر از چند دقیقه می تـــوان ترس را در  رفع آن دشـــوار اســـت. برای  مثال، در 
کودک  کرد و در عمق وجودش نهادینه ساخت؛ اما برای درمان  کودک ایجاد 
کنیـــد، باید ماه ها یا حتی  ترســـو و برای آنکه این ضعـــف را از وجودش خارج 
کوتاه مدت  کودک به نفعی  کنید. پس هرگز برای رساندن  کار  سال ها روی او 

کدنا ماداککدیک یعاب ریغ یاا اتفا ص وا لصف


