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 : احساسات کودکان برای آنها واقعی است2

تا صهاًی وِ وَدن احساس دسستی ًذاضتِ « »ّشگًَِ احساس هجاص است، ٍلی ػول هحذٍد است.»تِ ها:  سؼی دوتش جیٌات تش فْواًذى ایي ًىتِ

 «تَاًذ دسست ػول وٌذ.تَاًذ دسست فىش وٌذ؛ ٍ تا صهاًی وِ وَدن احساس دسستی ًذاضتِ تاضذ، ًویتاضذ ًوی

ایي احساس تَ « »اییچ ٍ پَچ ایي ّوِ سشٍصذا ساُ اًذاختِسش ّ« »ّیچ دلیلی تشای ًاساحتی تَ ٍجَد ًذاسد»تشخَسدّا ٍ جوالت هتذاٍل: 

 «وٌذ وِ اًگاس دًیا تِ آخش سسیذُ است.ٌَّص تچِ است، چِ هیفْوذ، چٌاى ٍاًوَد هی« »...دیَاًگی است

« اَُ، تخن هشؽ خیلی ضُلِ»تجای یه ًغك دس جَاب ایي جولِ  ّا حتی آًْا وِ تاس هٌفی داسد تایذ تِ سسویت ضٌاختِ ضَد.ّوِ احساسات تچِ

 «.تش تاضِپس تَ دٍست داسی سفت»هیتَاًین تگَیین: 

 ّا.ّا ٍ صویویت ًاضی اص آى ٍ تیشٍى سیختي احساسات تچِداستاى سفتي تشق ٍ تَصیف احساس تچِ

 گَیین:ّا تِ آًْا هیها ًاخَدآگاُ تا ًفی احساسات تچِ

 هیگی. تَ ًویذًٍی چی -

 تَ احساس خَدتَ ًویفْوی. -

 تَ ًویذًٍی چی هیخَای. -

 «ات سا خشاب وشدُ خیلی ػصثاًی ّستی ٍ هیخَاّی اٍ سا تضًی، اها ایي سا تا والم تِ اٍ تفْواى، ًِ تا هطتهیذاًن وِ اص دست تشداست وِ ٍسیلِ»

توام »تِ فشصًذ ضوا هیفْواًذ وِ « آسُ هیفْون»هَافمت صویواًِ:  ّا تِ هؼٌای هَافمت تا آًْا ًیست. یه اتشاصووه وشدى تِ تیاى احساسات تچِ

اش، تشای هي  هْن است، چِ احساسات خَب ٍ چِ تذ. ّوِ آًْا تخطی اص تَ ّستٌذ. احساسات تَ، ًِ هشا هیتشساًذ ٍ ًِ تشاین احساسات تَ، ّوِ

  «تؼجة آٍس است

 

 «تچِ سشدش ضذُ، سٍضَ تپَضَى!»ّا دس هَسد احساس تذ ًسثت تِ تشادس وَچىتش ٍ حشف تچِ وِ تاثیشِ پزیشفتي احساسات تچِ

 تاصی جذیذ تِ دیگشاى ٍ دادى آى تؼذ اص هذتی تِ دٍستص.احساسات تچِ دس ًذادى اسثابداستاى پزیشفتيِ 

 

                                                       زیشد، بِ آًْا تَجِ ًطَد ٍتا ٍقتی احساسات خطن ٍ ًااهیذی بچِ بِ ٍضَح بیزٍى ً

 بِ عٌَاى ٍاقعیت پذیزفتِ ًطَد، قابل تغییز ًیست.

                             ّا را تسزیع هیکٌذ،دکتز جیٌات: کاش هیتَاًستن ٍالذیي را هتقاعذ کٌن کِ دردکطیذى، رضذ بچِ

      فزسًذاًطاى را خَضحال ببیٌٌذ کِ آًْا را اسٍ هبارسُ، ضخصیت آًْا را هیساسد. ٍالذیي آًقذر دلطاى هیخَاّذ 

 کٌٌذ.ای هاًٌذ یاس، هحزٍهیت ٍ غن هحزٍم هیّای رضذدٌّذُتجزبِ
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ضىستگی هیىٌی هیذاًن وِ دلت تشای سگت تٌگ ضذُ، هیذاًن وِ احساس دل»تا گفتي چیضی هاًٌذ « غصِ ًخَس، یىی دیگِ تشات هیخشم»تجای 

 تمَیت هیطَد. ایي تْتشیي ووه دس حك فشصًذاى است.ّا سٍحیِ تچِ...« ٍ 

ّای اٍلیِ سٍحی ٍ پزیشفتي ایي ٍالؼیت وِ تشای صخن دست واسی چض پاًسواى ٍ صثش تشای تْثَد ًویطَد وشد، صخن سٍحی ّن ّویي است. ووه

خیلی دسدًاوِ وِ تْتشیي دٍست آدم تؼذ اص چٌذ »گفتیذ: دٍسُ ضفا یافتي وٌُذ پیص هیشٍد. تایذ تِ دختشتاى ٍلتی دٍستص تحَیلص ًگشفتِ هی

 «تفاٍت تاضِ، ایي هَضَع هوىٌِ تاػث تطِ آدم احساس وٌِ تٌْای تٌْاست.سال، ًسثت تِ آدم تی

حتی اگش فمظ یه ًفش دس  «هوىي است دٍستن تا هي لْش وشدُ تاضذ، اها هي هادسی داسم وِ هٌَ دسن هیىٌِ.»آى ٍلت دختشتاى تا خَد هیگَیذ: 

 ایي دًیا تاضذ وِ تِ ها گَش دّذ ٍ احساس ها سا دسن وٌذ، ّش دسدی لاتل تحول است.

ذى داستاى ّوذسدی ػویك تا تچِ ای وِ تَسظ هؼلن تٌثیِ ضذُ تَد ٍ ٍالؼا دسن وشدى اٍ وِ هٌجش تِ گشیِ وشدى هادس ّوشاُ تا تچِ ٍ ػویمتش ض

 ساتغِ تیي هادس ٍ تچِ ضذ.

 ف آنهاهای مختل: احساسات و جلوه3

 ّای دیگشی ّن داسد:ّا ٍ صحِ گزاضتي سوي اساسی ساتغِ تا آًْا است، ٍلی ایي احساسات گاّی جلَُگَش دادى تِ احساسات تچِ

 تٌذی وشدى هغالة تَسظ هادس ٍ سسیذى تِ واس خَدش!ّا تسیاس صیاد است. داستاى حشف صدى صیاد تچِ ٍ جوغ.ًیاص تِ جلة تَجِ تؼضی تچ1ِ

هیذاًن ػصثاًی ّستی، اها تایذ عَس دیگشی آى سا تیاى وٌی، حاال تشٍ تیشٍى ٍ تِ »ّا دس لالة ولوات تَّیي آهیض است. احساس تچِ .گاّی تشٍص2

 «حشفت تیطتش فىش وي

 .یه ّذیِ وَچه گاّی هیتَاًذ تچِ سا ضاد وٌذ ٍ هاجشا ختن تِ خیش ضَد.3

 ساصًذُ. تایستی اضیای خاللیت آفشیي هثل للن ٍ سًگ ٍ واغز ّویطِ دس خاًِ تاضذ.ّا تخ یه هجشای ّذایت وشدى احساس ّیجاى لَی تچِ.4

 .صهاًی ّن ّست وِ اصال ًثایذ فْویذ تچِ احساسی داسد. تگزاسیذ وَدن گَضِ دًجی دس صٍایای سٍحص داضتِ تاضذ.5

هي تِ ایي تالش تَ احتشام هیگزاسم ٍ اعویٌاى داسم  هیذاًن سخت است، اها»ّا فشاّن هیطَد. جَیی تچِگاّی جایی تشای سضذ سٍحیِ هثاسصُ.6

اػتٌایی وشدی. التذ هیذاًی دس خاًَادُ ها ضخصیت سشت هیگزاضت تیای وِ تشای تلٌذی لذش سشتِهي دیذم تِ آى تچِ» «ساّی خَاّی یافت.

هیذاًن تؼذ اص فَت پذست دًیا تشایت سخت »داستاى فشصًذی وِ پذسش هشدُ تَد ٍ جولِ هادس تؼذ اص ضىایت هىشس فشصًذ:  «اسصش داسد ٍ ًِ لذ

ضذُ، اها حاال ها یه خاًَادُ ته ٍالذی ّستین، واش ایٌغَس ًثَد، ٍلی فىش وٌن ٍلتص سسیذُ ووی فىش وٌین ٍ تْتشیي خاًَادُ ته ٍالذی 

 وٌْای حیاط سا وِ هذتْا تِ آى تَجِ ًطذُ تَد، وَتاُ وشد.فشصًذ تؼذ اص آى چ« تاضین.

 . وقتی کودک به خود اعتماد میکنذ4

ػت تغییش پیذا دسست است وِ احساسات آًْا تِ سش َدًذ.ّا هثل سیة ٍ گالتی ٍ صٌذلی تشاین ٍالؼیت پیذا وشدُ تتچِ احساسات ،تِ هشٍس صهاى

  هیىٌٌذ، اها تا صهاًی وِ ٍجَد داضتٌذ، لضٍها ٍالؼیت پیذا هیىشدًذ.



www.aminaramesh.ir 

info@aminaramesh.ir 

 مطالة تیشتر در:

 ایمیل مه:

واده، اوسانکودک، خاوکتاب   

 گیتی واصحی ،ایلیه مزلیش ادل فیثر و

 4و  3، 2تخش 

 

3 
 

 ّا ٍ صشفا دسن وشدى ٍ تَصیف وشدى آًْا.ًذادى جَاتْای هٌغمی تِ اتشاص احساسات تچِ

 هیطَد ّوِ سا تِ سسویت ضٌاخت ٍ فمظ تَصیفطاى وشد. یض ّوضهاى ٍجَد داسد!گاّی چٌذ احساس ضذ ٍ ًم

 ّا تا ّن فشق داسد ٍ حك ًذاسین اٍ سا تا دیگشی همایسِ وٌین وِ هثال چشا اٍ تستٌی دٍست ًذاسد تشخالف ّوِ.احساسات تچِ

 وٌٌذ.صهاًی وِ احساسات، ضٌاختِ ٍ پزیشفتِ هیطًَذ، وَدواى ًیض احساسات خَد سا تْتش دسن هی

 ّا وِ ٍالؼی تَدًذ.ساص ٍ احتشام تِ احساسات تچٍِچشخِداستاى د

تشس تچِ هَلغ سد ضذى اص خیاتاى ٍ هحتشم ضذى احساس تچِ تشای خَدش ٍ سپس تشخَسد ٍ تصوین هٌاسة تچِ تخاعش داستاى احتشام ٍیژُ تِ 

 .اػتواد تِ احساس خَدش دس استخش

شدسگن تاس حس ٍ ستی این، تلىِ اٍ سا گیج،اش هحشٍم وشدُاص دفاع عثیؼیفْوذ چِ احساسی داسد، ًِ تٌْا اٍ سا صهاًی وِ تِ وَدن هیگَیین ًوی

اش ًذاسد. اٍ سا اص ّای دسًٍیای تساصد وِ ّیچ استثاعی تا ٍالؼیتّای دفاػیاٍ سا هجثَس هیىٌین دًیایی غیشٍالؼی اص ولوات ٍ سیستن آٍسین.هی

آدهْای اعشافص خَاّذ  اش جذا هیىٌین ٍ صهاًی وِ تِ اٍ اجاصُ ًویذّین تذاًذ چِ حس هیىٌذ، احساس ووتشی تشای دسنضخصیت ٍالؼی

 داضت.

ّا سا تِ سسویت هیطٌاسین، چِ ًؼوتْای فَق الؼادُ تِ آًْا هیذّین: لذست حشوت اص هَضغ احساسات دسًٍی؛ اهىاى اها صهاًی وِ احساسات تچِ

 داضتي تا یه هَجَد استثٌائی یؼٌی خَدش.تثاط داضتي یه للة سئَف؛ فشصت اس


