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 راه کارهای کنترل خشم در کودکان

 قوانینی برای عصبانیت وضع کنید -۳
یک قبًَى ًَضتِ ضذُ در خبًِ تبى ثگذاریذ کِ هطخص هی 
کٌذ کِ چِ کبر هی تَاًٌذ ثکٌٌذ ٍقتی کِ عصجبًی هی ضًَدذ  
ٍ اگز قبًَى را رعبیت ًکٌٌذ چِ پیبهذّبیی ثدزایطدبى دارد      
قَاًیي عصجبًیت ثبیذ ثب هزکشیت ادة ٍ احتزام ثبضذ چدَى    
احسبس عصجبًیت ایي حق را ثِ آًْب ًوی دّذ کِ ثِ دیگزی 
ثی احتزاهی کزدُ یب ثِ آًْب آسیت ثشًٌذ ٍ پدزخدبضدگدزی         

 ثطَر کلی هوٌَع است 

راه های سالم بررای کرنر ررب عصربرانریرت                -۴
 آموزش دهید

کَدکبى ًیبس دارًذ راُ ّبی هٌبست غلجِ ثز عصجبًیت را یبد 
ثگیزًذ  ٍ ثْتز است ثِ جبی ایٌکِ ثگَیین ثزادرت را ًشى ٍ    
ثِ آًْب ثگَیین کِ ٍقتی احسبس عصجبًیت هی کٌی چِ کدبر  
کي  ٍقتی ضوب اس ضیَُ صٌذلی تفکز)صٌذلی تفکدز ضدیدَُ        

ثعذ اس بدین صورت که هٌبسجی اس تٌجیِ ثزای کَدکبى است، 
اًجبم کبر اضتجبُ اس کَدک ثخَاّیدن رٍی یدک صدٌدذلدی            

(ثِ    ثٌطیٌذ ٍ ثزای چٌذ دقیقِ اس هحذٍدُ خَد خبرج ًطَد  
عٌَاى قبًَى استفبدُ هی کٌیذ تب تٌجیِ، کَدک یبد هی گدیدزد   
کِ در اٍج عصجبًیت در گَضِ ای آرام ثگیزد تب عصجبًیتص 

 فزٍکص کٌذ 

اس ّوِ هْوتز ایٌکِ ثِ اٍ راّْبی غلجِ ثز عصجبًیتص را یدبد  
 دّیذ:

 پیش دبستانی پسرانه اما م محمد باقر ع

 خشمگین بچه های 
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هثالً اس اٍ ثخَاّیذ حبال هثل هبکبرًٍی ًپختدِ خدَدت را       
سخت کي ٍ حبال هثل هبکبرًٍی پختِ ثذًت را ضدل ضدل       
کي  یب هْبرت ّبی حل هسئلِ را ثِ اٍ آهَسش دّیذ هثدالً   
ثِ اٍ یبد دّیذ کِ ثِ جبی رفتبر پزخبضگزاًدِ اٍ  چدٌدذ        

ثطودبرد دٍثدبرُ ًدفدس          ۰۱ًفس عویق کطیذُ ٍ تب عذد 
عویق ثکطذ ٍ فکز کٌذ کِ ثب چِ رٍضی ایي هطکل را حدل  

 کٌذ 

 

اگر الزم بود پیامدهای رف اری را  -۵
 دنباب کنید.

کَدکبى ثبیذ ٍقتی کِ قَاًیي غلجِ ثز عصجبًیت را دًجب              
هی کٌٌذ پیبهذّبی هثجت دریبفت کٌٌذ ٍ ٍقتی ًقض قَاًیي          
هی کٌٌذ پیبهذّبی هٌفی دریبفت کٌٌذ  پیبهذّبی هثجت هی          
ثبیست رعبیت ضَد تب رفتبر کَدک اداهِ یبثذ  الجتِ                 
استفبدُ اس هْبرت ّب در هذیزیت ٍ کٌتز  خطن کَدکبى            
اثز هطلَة دارد  الجتِ ثکبرگیزی پیبهذّبی رفتبری ثستگی        
ثِ سي کَدکتبى دارد  خیلی طجیعی است اگز کَدکتبى              
ثتَاًذ در هَقعیتی عصجبًیت خَد را کٌتز  کٌذ ٍ در                
هَقعیتی دیگز ًتَاًذ اهب ثپذیزد کِ ًجبیذ آى را اًجبم هی             

 دادُ است 

در مجموع در موارد شذیذتر عصبانیت و پرخاشگری          
 می بایست به متخصص مراجعه کنیذ.
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اگر کًدک شما وداود کٍ چگًوٍ احساسات خوًد    
را مدیریت کوىوددمودیوریوت احسواسواترو  وا  وري                     

            ٍ سورتوت شواَود          واکامو  ي احسواخ خ،وبو  و
احترام و پرخاشگری ي ق،قرق در اي      لجبا یو   

توًاوود      خًاَید  ًد. تصباویت در کًدکان کٍ م  
 ٍ شکل دتًا ي آ ار سایریوه دیودٌ شوًدو ووبوایود             
مًرد غفلت قرار گیرد. تصباویت در کوًدکوان  وا         
م،کالت تحصیل و طورد ا  اواووم َوموسوا ن ي               
سالمت رياو  ضعیف در سىیه  زرگسال  ارتوبوا    
دارد. اگوور کووًدک شوومووا قووادر ووویووسووت خ،ووب ي                 
تصباویت خًد را کىترل کىدو پىج راَوکوار کوٍ در          

کىیبو  وٍ اي کومو          ایه وًشتٍ  ٍ آوُا اشارٌ م 
 خًاَد کرد کٍ خ،ب خًد را مدیریت کىد. 

تفاوت بین احساس و رف ار -۱  کنترل خشم 

کَدکبى هعوَال در درک تفبٍت هیبى احسبس عصجبًیت 
ٍ رفتبر پزخبضگزاًِ هطکل دارًذ  ثِ کَدکتبى درثدبرُ     
احسبسبت آهَسش دّیذ ٍ ثِ آًْب یبد دّیذ کِ احسبس 
خستگی ٍ عصجبًیت ٍ ًب اهیذی ضبى را ثزایتبى ثگَیٌدذ  
ٍ ثِ کالم آٍرًذ  در کَدکبى اغلت احسدبسدبتدی هدثدل         
ًبراحتی ٍ آسیت ثِ ضکل رفتبر پزخبضگزاًِ ًوَد پیدذا  
هی کٌذ  ثِ کَدکتبى یبد دّیذ کِ چگًَِ ثِ جبی ایدٌدکدِ     
رفتبر پزخبضگزاًِ داضتِ ثبضذ، احسبسبتص را ثطٌبسذ 

 ٍ ثِ طَر کالهی ثیبى کٌذ

ّوچٌیي، ثِ اٍ ثگَییذ کِ احسبس عصجبًیت ّن هدثدل       
ثقیِ احسبسبت است ٍ ثعضی ٍقت ّدب هدب احسدبس          
عصجبًیت هی کٌین ٍ اصالً چیش عجیت یب ثذی ًدیدسدت،    
ٍلی ثبیذ ثتَاًین عصجبًیتوبى را ثب کالم اثزاس دارین ًدِ    
ایٌکِ ثب رفتبر پزخبضگزاًِ، کتک سدى یب فحص دادى اى   

 را ثزٍس دّین 

 مثالً در این مواقع میتوانذ به دوستش بگویذ:

اسوبوا     من از دست تو عصبانی هستم چوو  توو    ”  
 ”مرا بذو  اجازه برداشته ای. بازی

 

الگو باشید -۲  

ثْتز است خَدتبى یک الگَ ثزای کدٌدتدز  عصدجدبًدیدت             

کَدکتبى ثبضیذ  اگز کَدکتبى ثجیٌذ کِ ضودب در ّدٌدگدبم          

عصجبًیت خًَسزدی تبى را اسدست هی دّیدذ ثدیدطدتدز        

احتوب  دارد کِ در کٌتز  عصجبًیت ٍ تطخدیدص رفدتدبر       

هٌبست ٍ پسٌذیذُ اس  رفتبر ًبپسٌذ هطکل داضتِ ثدبضدذ      

ثعضی اٍقبت ٍالذیي احسبسبتطبى را پٌْبى هی کٌٌذ  ثدب     

ایٌکِ  کِ خَة است کِ کَدکبى اس هطکالت خبًَادُ خجدز  

ًذاضتِ ثبضٌذ تب دچبر اضطزاة ًطًَذ اهب آًْب ًیبس دارًدذ  

تب ثجیٌٌذ در هَاقع ثحزاًی چگًَِ احسبس عصجبًیت خدَد  

را کٌتز  کٌٌذ فزصت ّبیی را ثزای صحجت کزدى درثدبرُ   

عصجبًیت ثب کَدکتبى فزاّن کٌیذ ٍ در هدَقدعدیدت ّدبی          

هختلف احسبس عصجبًیت تبى را ثِ ضکل کدالهدی ثدزٍس      

ٍای! اٍى هدبضدیدي         »دّیذ  هثالً هَقع راًٌذگی ثگَییدذ:      

جلَیی چقذر هي را عصجبًی کزد کِ حزف سضت سد ٍلدی  

هي حزف سضت  ًویشًن ثلکِ، فقط ثِ اٍ هی گَین اصالً اس   

کبرت خَضن ًیبهذ  هسئَلیت رفتبر خَد را ثپذیزیذ ٍقتدی   

کِ عصجبًی هی ضَیذ اس کَرُ در هی رٍیذ ثعذ اس کدَدک  

 هعذرت خَاّی کزدُ ٍ رفتبر صحیح خَد را ثزٍس دّیذ 
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