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 همواره در دسترس کودک باشید: -5

کَدک ًیاص داسد بِ حضَس ضوا اطویٌاى داضتِ باضذ. ّوَاسُ بِ کوک  
صباى بذًبِ کَدک ایي اطویٌاى سا بدذّدیدذ کدِ دس          صحبت کشدى ٍ

کٌاسش ّستیذ. ّوَاسُ سٍبشٍ ٍ ّن سطح آًْا بٌطیٌیذ ٍ دست ٍپا ّا  
 سا جوع یا بستِ ًگِ ًذاسیذ )حالت دفاعی(.

دس طَل صحبت کشدى با اٍ بِ ّش پاسخص ٍاکٌص ًطاى دّیذ؛ اگدش  
سَالی اص ضوا هی پشسذ صیش لب بِ اٍ پاسخ ًذّیذ ٍ هستقین جدَا   

 دّیذ.

 
 با کودک همدلی کنید:-6

با کسی کِ با ضوا صحبت هی کٌذ ایي اطویٌاى سا بدِ       ابشاص ّوذلی
هخاطب هی دّذ کِ ضوا اٍ سا هی ضٌَیذ ٍ دسک هی کٌیذ. چدٌدیدي     

 سٍیکشدی بِ کَدک ًیض احساس هطابِ هی دّذ.
ٍاکٌص غلط بِ حشف ّای کَدک هثل فشیاد کطیذى ٍ یا گفتي جولِ 

، هی تَاًذ احساس عذم تَجِ “ بعذاً ساجع بِ آى حشف هی صًین” ی 
 ٍ عذم حوایت ضوا سا بشایص تذاعی کٌذ.
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صهاًیکِ کَدک بتَاًذ احساساتص سا بِ دسستی ابشاص کٌذ بِ پاداش ًیاص 
داسد. ایي پاداش ًحَُ ی صحیح ابشاص احساسات سا دس رّي اٍ تثبیت  

  هی کٌذ.
 

ًکتِ ی پایاًی ایي کِ الصم است بچِ ّا پس اص آگاّی ٍ ضدٌدا دت      
احساسات  َد، سٍش دس َاست کوک سا دس صًذگی یاد بگیشًذ. ضوا  
بِ عٌَاى یک ٍالذ هی تَاًیذ با اجشای یک ًوایص سادُ بدِ کدَدک       
ًحَُ ی دس َاست هَدباًِ ی کوک سا آهَصش دٌّذ. کَدکاى بیطتدش   

   اص ّش کس اص ٍالذیي هی آهَصًذ.
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برای اینکه کورک شما به احساااااخ داور  ا          
ببرر ، قبل از هس کاری الزم ااا  کاه  از هاماا                
روزهای نذس  تولز فرزنزتا  به نشانه های وی   
واکنش نشا  رهیز. یعن  رر صورخ تشذیص هر  
عالمت  مبن  بر احساس غم ،شااری ،تارس و یاا          
دشم ناش  از گرانگا ،تشاناگا  و ... ااریاعاا                 
 ااخ منااب  به احساس های کورک بازهایاز.      
گام بعزی این اا  که همسما  با رشز کاورک    
و رر جریا  اتفاقاخ روزمره ی زنازگا  رربااره ی          

 احساااخ دور با کورک صحب  کنیز. 

 بهتر اا  برای این کار نکات  را رعای  نماییز:
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، یدا    “ دیگِ گشیِ ًکدي ” احساسات کَدک سا با جوالتی هاًٌذ 
ٍ ... سشکَ  ًدکدٌدیدذ.     “  ستِ ام کشدی”، ” بس کي دیگِ ”

ًبایذ سفتاس یا کالم ضوا ّگام ًاساحتی ، عصباًیت ،تشس ٍ یدا    
حتی ضادی کَدک بِ ًحَی باضذ کِ تصَس کٌذ احسداسداتدص    

 بشای ضوا اّویت ًذاسد.
دس ایٌصَست هوکي است کَدک  سش َسدُ ضذُ ٍ اعدتدوداد        

 بٌفس اٍ کاّص پیذا هیکٌذ. 

کَدک سا با بیاى احساسات پیچیذُ تش هاًٌذ ضشم یدا غدبدطدِ         شناخت احساسات
 َسدى گیج ًکٌیذ. بشای ضشٍع کافی است کَدک ضوا با چْداس   

 احساس اٍلیِ یعٌی غن ، ضادی،  طن ٍ تشس آضٌا ضَد.

 

 

اجتناب ای یااده روی: -4  

هشاقب باضیذ دس ٍاکٌص ًطاى دادى بِ احساسات کدَدک صیدادُ       
سٍی ًکٌیذ. ّذف ها اص تطَیق کَدک بِ بیاى احساس، بی تَجْی  
بِ ًیاص ّای دیگشاى ٍ یا لَس کشدى کَدک ًیست بلکِ یادگدیدشی   
ًحَُ ی صحیح بشٍص احساسات دس اٍ است. هذت صهاى هعقَلی سا  
بِ کَدک اجاصُ دّیذ احساسص سا بیاى کٌذ ٍ اگش ًیاص داضت گشیِ 
کٌذ ٍ سپس بعذ اص ّوذلی دادى بِ اٍ هطغَل هَضَعدی دیدگدش      

 ضَیذ. 
 

به کودک کمک کنید: -5  
صهاًیکِ کَدک  طوگیي ٍ یا ًا اهیذ است، بْتشیي هَقعیت بدشای    
ًضدیک ضذى بِ اٍ ٍ عالهت گزاسی احساسات اٍ هی باضذ. حتدی   
با تشتیب دادى یک باصی ًیض هی تَاى بِ کَدک کوک کشد تا بدشای  

   ّش احساسص یک عالهت سا یاد بگیشد.
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 بکار ببراد:

 “ًاساحتن کِ چپذس چٌذ سٍصی دس کٌاس ها ًیست.” مثال بگویید 
اص ایٌکِ ّوِ ی کاسّای  اًِ سا بایذ  َدم بِ تٌْایی اًجام ” یا 

 “دّن عصباًی ّستن.
با ایي کاس کَدک عالٍُ بش آضٌایی با ّش احساس ، هدتدَجدِ        

 هیطَد کِ علت ایجاد آًْا هوکي است چِ چیضّایی باضذ.


