
 

Farsi 

(Challenging Behaviours) 
هنجاری های رفتارینا  



 ناهنجاری های رفتاری
رفتارهای . رتوقع و سخت گير می گردندپا زمان هايی بسيار پتقريبا همه ی کودکان، مخصوصا کودکان نو

ناهنجارو يا از هم گسيخته به رفتار هايی گفته می شود که تداوم داشته و يا به حدی شديد باشند که سبب بروز 
.  جامعه گرددمشکالت عمده برای اعضای خانواده و يا   

 
و نبايد آن ها را به . رخاشگرايانه بيش از حد را در هر سنی بايد جدی گرفتپرفتارهای از هم گسيخته و 

اين گونه رفتار ها در کودکان و نوجوانان ممکن .ذيرد، تلقی نمودپايان می پعنوان يک مرحله و يا چيزی که 
ار های ناشی از قوه ی محرکه ی آنی، و يا به آسانی است با از دست دادن مکرر خلق و خو، تند مزاجی، رفت

.  احساس عجز و ناتوانی کردن  شروع گردد  
 

زمانی که يکی از والدين و يا ساير افراد بالغ در تماس مکرر با کودکی که در مورد رفتارش نگران می باشند، 
منجمله مشاوران قادرند به متخصصان بهداشت و سالمت . قرار بگيرد بايد نصايح يک متخصص را جويا شوند

.  مقابله با مشکالت کمک نمايندبرای والدين در جهت شناخت مشکالت و راه های کمک به کودکان خويش   

: رخاشگرايانه ممکن است شامل موارد زير باشدپرفتارهای   

 ●  اوقات تلخی و کج خلقی های انفجاری

 فيزيکی     ●  تهاجمات

ديگرانعی در آسيب رساندن به نزاع کردن، تهديد کردن و يا س   ● 

 ●  استفاده از اسلحه

 ●  بی رحمی و شقاوت نسبت به حيوانات خانگی وساير حيوانات 

 ●  تخريب عمدی دارايی، و  

 ●  وحشيگری و خرابکاری 
 

 تنبيه بدنی. همراه باشدخشونت و يا بی عدالتی رورش باشد و نبايد با پتعليم و تربيت بايد در جهت آموزش و 
ممکن است که ديدن و يا شنيدن در مورد خشونت های . اغلب سبب بدتر شدن رفتار های کودکان می گردد

خانوادگی ، دقيقا به اندازه ی  مورد حمله  و تجاوز قرار گرفتن بر روی کودکان و افراد بالغ تاثير 
ذير را تحت تاثير خود پب خشونت های تلويزيونی و يا بازی های ويديويی نيز می تواند کودکان آسي.بگذارد

.خشونت اغلب منجر به خشونت می گردد. قرار دهد  
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ات تلخی هاخلقی ها و اوقکج   
کج خلقی ها و اوقات تلخی ها زمانی بروز می کند که کودک احساس نا اميدی و يا تحت فشار های عصبی 

والدين بايد در .  در کودکان جوان شامل می گردددوره ای طبيعی از رشد را, کج خلقی های موقتی. بودن نمايد
.صورت تداوم و يا تشديد کج خلقی ها نگران شوند  

 
:مواردی که والدين در جهت کمک به فرزندان خويش و در جهت غلبه بر کج خلقی ها می توانند انجام دهند  

       ● صرف زمان با آن ها به طورمرتب درجهت تمدد اعصاب 

که شما متوجه کار های خوب آنان هستيدبيان اين مطلب ●   

  ● در مد نظر داشتن ساير موارد استرس آوری که کودکان را

.تحت تاثير قرار می دهد مانندشروع مهد کودک، تولد نوزاد جديد در خانواده و جر و بحث والدين  
 

ر پله با زندگی مشکالت رفتاری ممکن است بر روی توانايی های کودک و يا نوجوان در حل مشکالت، مقاب
و حتی ممکن است .از استرس و لذت بردن از فعاليت های روزمره ی مرتبط با بستگان و دوستان تاثير بگذارد

رفتار های از هم گسيخته ممکن است برقراری ارتباط دوستی . سبب بروز تاخير در رفتن انان به مدرسه گردد
. فرد نيز تداخل نمايدرا برای فرد مشکل ساخته و حتی با ارتباطات خانوادگی  

 
بدون درمان، کودکان و افراد جوان ممکن است در مدرسه، با قانون، در امر استخدام و تشکيل خانواده با 

.مشکالت مواجهه گردند  

 
 ADHDچيست؟

 جوان دارای دامنه ی تمرکز و دقتی کمی می باشند و از روی انگيزه ی آنی تصميم می گيرند، اما اين کودکان
اما تشديد و يا تداوم اين مشکالت، ممکن است به علت . بزرگ تر شدن آنان معموال بهتر می گرددمورد با 

. باشدکمبود توجه بابيش فعالی  نوعی اختالل به نام اختالل  
 

 اغلب در توجه نمودن به دستورالعمل ها، اتمام ،کمبود توجه بابيش فعالی  اختالل ؛)ADHD(کودکانی مبتال به 
.رتباط با ديگران و آرام و قرار داشتن دچار مشکالتی می باشندفعاليت ها، ا  

 
در صورت تداوم عاليم زير برای مدت زمان بيش تر از شش ماه در فرزندتان، بايد نظر متخصص را جويا 

:شويد  
 

 ● به آسانی توسط محيط اطراف و يا ديگران گيج شدن

 ● عدم توانايی در تمرکز حواس بر روی فعاليت ها برای مدت زمان طوالنی

 ● فعال بودن بيش از حد، عدم توانايی در آرام بودن و يا حرف نزدن

.عمل کردن از روی انگيزه ی آنی و بدون فکر در مورد عواقب آن  ● 
 

دليل وجود مشکالت به طور يدا کردن دوست اغلب دچار مشکل می گردند، در مدرسه به پچنين کودکانی در
اگر شما فکر می کنيد که فرزند شما نياز به کمک دارد، بدون . غلط با عنوان افرادی بد ناميده می گردند

.درنگ برای دريافت راهنمايی های متخصصان اقدام نماييد  
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مقابله با ناهنجاری های رفتاری
 اينکه فرزند شما چگونه رفتاری دارد مهم نيست، آنان بايد متوجه شوند که شما نه به آنان آسيب می 

کودکان نياز دارند که بفهمند که والدين آنان در جهت کنترل . رسانيد و نه قصد ترک کردن آنان را داريد
.و اداره ی احساساتشان آنان را کمک می نمايند  

 
 
به . عمده چه می باشند و در مورد آنان کاری بکنيد) فشارهای عصبی( کنيد بفهميد که استرس ها سعی  

.فرزندان خويش بياموزيد که احساسات را می توان کنترل نمود و به روش های مفيد بيان نمود   
نياز ممکن است که فرزند شما در مواحهه با مشکالت روزمره ی  مرتبط با خانواده، دوستان و مدرسه  

:درمان اوليه مشکالت رفتاری می تواند در موارد زير به کودک کمک نمايد. به کمک داشته باشد   
يادگيری کنترل رفتارخود      ● 
 

يادگيری چگونگی بيان خشم و نا اميدی به روش های غير مضر   ●  
 ●    ليت در برابر اعمال خود داشتن، و ئواحساس مس 
.قبول عواقب ناشی از اعمال خود    ● 
 

اين . برنامه های متنوعی برای والدين در هرايالت وسرزمين در اطراف استراليا برگزار می گردد
برنامه ها اطالعات و خدمات مشاوره را در جهت افزايش مهارت های والدين و رضايت و خوشنودی، 

.و بهبود هماهنگی بين اعضای خانواده فراهم می نمايد  

 
 
 
ه والدين راه های اداره و کنترل رفتار های فرزندان خود را به روش ين برنامه ها هم چنين می تواند با 

ای موجود جهت کسب اطالعات بيشتر در مورد اين برنامه ها و ساير کمک ه.های سازنده آموزش دهد
. با خدمات سالمت و بهداشت محلی خود تماس بگيريددر منطقه ی خويش،  

 
 
 

 جهت دريافت کمک به کجا می توان مراجعه نمود
دکتر خانوادگی خود  ●   
شامل مراکز بهداشت) در طول ساعات اداری(مرکز خدمات بهداشت و سالمت محلی خود  ●   
. و درمان، يا خدمات بهداشت ومتخصصان سالمت روحی و روانی کودکان و افراد بالغ   
ساير متخصصانی که با کودکان و بزرگساالن در ارتباط می باشند مانند دکتر متخصص اطفال،   ● 

.وان شناسان کودکان و مشاوران مدرسهر  

های اضافی اين جزوه را می توانيد از شعبه ی برنامه های جلوگيری از خودکشی و بهداشت و آپى
سالمت روح و روان ، سازمان دولتی سالمت و بهداشت و کهنسالی استراليا  از طريق شماره تلفن 

1800634400 و يا فکس   1800066247  
.بگيريد  

 Website: www.mentalhealth.gov.au 
.اين بروشور بر اساس کيت کمکی سازمان سالمت و بهداشت خانواده ها تهيه شده است  

2782شماره ی تاييديه ی شماره ی   

.تماس بگيريد) TIS( با خدمات ترجمه تلفنی131450اگر شما به مترجم احتياج داشتيد با شماره تلفن   
 زبان ها با سازمان سالمت و بهداشت روح وروان چند فرهنگی جهت دريافت  کپي های رايگان به ساير
:استراليا  با اين شماره تلفن تماس بگيريد  

(Multicultural Mental Health Australia) 
 (02)98403333 

www.mmha.org.au 
© Commonwealth of Australia 
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