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 شناخت احساسات 

 سرکوب نکنید: -3

تس ” ، یا “ دیگِ گشیِ ًکي” احساسات کَدک سا تا جوالتی هاًٌذ 
ٍ ... سشکَب ًکٌیذ. ًثایذ سفتاس یا “ خستِ ام کشدی”، ” کي دیگِ 

کالم ضوا ّگام ًاساحتی ، عصثاًیت ،تشس ٍ یا حتی ضادی کَدک 
 تِ ًحَی تاضذ کِ تصَس کٌذ احساساتص تشای ضوا اّویت ًذاسد.

دس ایٌصَست هوکي است کَدک  سشخَسدُ ضذُ ٍ اعتواد تٌفس اٍ 
 کاّص پیذا هیکٌذ. 

اجتناب از زیاده روی: -4  

هشاقة تاضیذ دس ٍاکٌص ًطاى دادى تِ احساسات کوَدک صیوادُ       
سٍی ًکٌیذ. ّذف ها اص تطَیق کَدک تِ تیاى احساس، تی تَجْی  
تِ ًیاص ّای دیگشاى ٍ یا لَس کشدى کَدک ًیست تلکِ یادگویوشی   
ًحَُ ی صحیح تشٍص احساسات دس اٍ است. هذت صهاى هعقَلی سا  
تِ کَدک اجاصُ دّیذ احساسص سا تیاى کٌذ ٍ اگش ًیاص داضت گشیِ 
کٌذ ٍ سپس تعذ اص ّوذلی دادى تِ اٍ هطغَل هَضَعوی دیوگوش      

 ضَیذ. 

 جمالت ساده و زبان کودکانه بکار ببرید: -2
” هثال صهاًی کِ پذس دس حال سفتي تِ یک سفش کاسی است  تگَییذ 

 “ًاساحتن کِ چٌذ سٍصی دس کٌاس ها ًیستیذ.

اص ایٌکِ ّوِ ی کاسّای خاًِ سا تایذ خَدم تِ تٌْایی اًواوام     ” یا 
 “دّن عصثاًی ّستن.

تا ایي کاس کَدک عالٍُ تش آضٌایی تا ّش احساس ، هتَجِ هیوطوَد   
 کِ علت ایااد آًْا هوکي است چِ چیضّایی تاضذ.
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برای ایىکٍ کًدک شما بٍ احساسات خًد پی ببرد ، قبببا اه َبر        
کاری الهم است کٍ  اه َمان ريهَای وخست تًلذ فرهوبذتبان ببٍ      
وشاوٍ َای يی ياکىش وشان دَیذ. یعىی در صًرت تشبخبیب        
َر عالمتی مبىی بر احساس غم ،شادی ،ترس ي یا خشم واشی اه 
گرسىگی،تشىگی ي ... سریعا پاسخ مىاسبی بٍ احسباس َبای          
کًدک بذَیذ. گام بعذی ایه است کٍ َمزمان با رشذ کبًدک  
ي در جریان اتفاقات ريهمرٌ ی هوذگی دربارٌ ی احساسات خًد با 

 کًدک صحبت کىیذ. 
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از احساسات ساده شروع کنید : -۱  

کَدک سا تا تیاى احساسات پیچیذُ تش هاًٌذ ضشم یا غثطِ خوَسدى گویو          
ًکٌیذ. تشای ضشٍع کافی است کَدک ضوا تا چْاس احساس اٍلیِ یعٌی غن ،    

 ضادی، خطن ٍ تشس آضٌا ضَد.
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 با کودک همدلی کنید:-7
تا کسی کِ تا ضوا صحثت هی کٌذ ایي اطویٌاى سا تِ هخاطة  اتشاص ّوذلی

هی دّذ کِ ضوا اٍ سا هی ضٌَیذ ٍ دسک هی کٌیذ. چٌیي سٍیکوشدی توِ      
 کَدک ًیض احساس هطاتِ هی دّذ.

ٍاکٌص غلط تِ حشف ّای کَدک هثل فشیاد کطیذى ٍ یا گفتي جولِ ی   
، هی تَاًذ احساس عذم تَجِ ٍ عوذم  “ تعذاً ساجع تِ آى حشف هی صًین” 

 حوایت ضوا سا تشایص تذاعی کٌذ.

  ابراز احساسات کودک را تقویت کنید:  -8

صهاًیکِ کَدک تتَاًذ احساساتص سا تِ دسستی اتشاص کٌذ تِ پاداش ًویواص   
داسد. ایي پاداش ًحَُ ی صحیح اتشاص احساسات سا دس رّي اٍ تثثیت هی  

  کٌذ.
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به کودک کمک کنید: -5  
صهاًی کِ کَدک خطوگیي ٍ یا ًا اهیذ است، تْتشیي هَقعیوت توشای     
ًضدیک ضذى تِ اٍ ٍ عالهت گزاسی احساسات اٍ هی تاضذ. حتی توا     
تشتیة دادى یک تاصی ًیض هی تَاى تِ کَدک کوک کشد تا توشای ّوش     

   احساسص یک عالهت سا یاد تگیشد.

 همواره در دسترس کودک باشید: -6

کَدک ًیاص داسد تِ حضَس ضوا اطویٌاى داضتِ تاضذ. ّوَاسُ تِ کووک   
صتاى تذى تِ کَدک ایي اطویٌاى سا توذّویوذ کوِ دس          صحثت کشدى ٍ

کٌاسش ّستیذ. ّوَاسُ سٍتشٍ ٍ ّن سطح آًْا تٌطیٌیذ ٍ دست ٍپا ّوا   
 سا جوع یا تستِ ًگِ ًذاسیذ )حالت دفاعی(.

دس طَل صحثت کشدى تا اٍ تِ ّش پاسخص ٍاکٌص ًطاى دّیوذ  اگوش     
سَالی اص ضوا هی پشسذ صیش لة تِ اٍ پاسخ ًذّیذ ٍ هستقین جوَاب    

 دّیذ.

ًکتِ ی پایاًی ایي کِ الصم است تچِ ّا پس اص آگاّوی ٍ ضوٌواخوت         
احساسات خَد، سٍش دسخَاست کوک سا دس صًذگی یاد تگیشًذ. ضوووا    
تِ عٌَاى یک ٍالذ هی تَاًیذ تا اجشای یک ًوایص سادُ تِ کَدک ًحوَُ  
ی دسخَاست هَدتاًِ ی کوک سا آهَصش دٌّذ. کَدکاى تیطتش اص ّوش       

   کس اص ٍالذیي هی آهَصًذ.


