ﻋﻠﺖ ﺧﺸﻢ ﮐﻮدﮐﺎن اﺣﺴﺎس ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ اﺳﺖ
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ﻣﻬﺸﯿﺪ راﺑﻄﯿﺎن روز ﺷﻨﺒﻪ در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﮔﺮوه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﺮﻧﺎ اﻇﻬﺎرداﺷﺖ :ﺑﺮوز ﺧﺸﻢ ﯾﺎ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی در ﮐﻮدﮐﺎن ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺮای
دﻓﺎع از ﺧﻮد و دﯾﮕﺮان ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺎﺻﻠﯽ ﻣﺜﺒﺖ دارد وﻟﯽ در ﺻﻮرت ﮐﻨﺘﺮل ﻧﮑﺮدن آن ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ درﮔﯿﺮی ،آﺳﯿﺐ و ارﺗﮑﺎب ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﻨﺠﺮ
ﺷﻮد.
وی ،ﺑﺮﺧﯽ ﺣﺎﻻت و ﻋﻠﻞ ﺧﺸﻢ در ﮐﻮدﮐﺎن را ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﮐﻼﻣﯽ ،ﻃﻐﯿﺎن اﺣﺴﺎﺳﺎت ،ﮐﺸﯿﺪﮔﯽ و ﺳﺨﺘﯽ ﺑﺪن ،اﺷﺘﻐﺎل ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺎ
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ،ﯾﺎ ﮐﻨﺎره ﮔﯿﺮی از ﺗﻤﺎس اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد.
اﯾﻦ رواﻧﭙﺰﺷﮏ ﺧﺸﻢ را دارای ﻣﻀﺮاﺗﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﺎزدﻫﯽ ﺷﺨﺼﯽ ﻓﺮد آﺳﯿﺐ رﺳﺎﻧﺪ و از ﻃﺮﻓﯽ ﺧﺸﻢ در ﮐﻮدک ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﺑﺮای ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﻣﻮاﻧﻊ و اﺑﺰاردﻓﺎع از ﺧﻮد و دﯾﮕﺮان ﺑﺎﺷﺪ.
راﺑﻄﯿﺎن اﻓﺰود :ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﺷﺪن و ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی را ﻣﺴﺎﻟﻪ ای ﻋﻤﻮﻣﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺴﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ دﭼﺎر ﺷﻮد .ﻣﺴﺎﻟﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
آﯾﺎ اﯾﻦ ﺧﺸﻢ در ﮐﻮدک ،ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه ﯾﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﺜﺒﺘﯽ از آن ﻣﻨﺘﺞ ﻣﯽ ﺷﻮد؟ ﯾﮑﯽ از اﺻﻮل اﺻﻠﯽ رﺷﺪ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺘﺮل
ﺷﺪه ﺧﺸﻢ و ﻫﺪاﯾﺖ آن از ﻃﺮق ﺑﯽ ﺿﺮر و ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ.
وی اﻇﻬﺎرداﺷﺖ :در وﻫﻠﻪ ﻧﺨﺴﺖ از ﺳﻮی واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺤﻮه ﺑﯿﺎن ﺧﺸﻢ را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﻮدک آﻣﻮﺧﺖ و آن را در ﺟﻬﺖ ﻣﺜﺒﺖ ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﺮد.
ﭼﺮا ﮐﻪ ﻧﺤﻮه رﻓﺘﺎری واﻟﺪﯾﻦ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی ﮐﻮدﮐﺎن در ﺑﺮوز واﮐﻨﺶ ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ و ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی ،ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار اﺳﺖ.
راﺑﻄﯿﺎن ﮔﻔﺖ :ﭘﺪر و ﻣﺎدر وﻇﯿﻔﻪ ﻣﻬﻤﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺸﻢ ﮐﻮدک ﺑﺮﻋﻬﺪه دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﻬﺒﻮد ﺧﺸﻢ ﻓﺮزﻧﺪﺷﺎن ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ .از
ﻃﺮﻓﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮐﻮدک را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻮرد ﻗﻀﺎوت ﻗﺮارداد ،اﻟﺒﺘﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺸﻢ در ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﺑﺎ
ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ او ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﺮوز ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ﮐﻤﮏ ﮐﺮد.
راﻫﮑﺎر واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺸﻢ ﮐﻮدک*
ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺺ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﮐﻮدک و ﻧﻮﺟﻮان اﻓﺰود :واﻟﺪﯾﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻟﮕﻮی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪ .ﮐﻮدﮐﯽ ﮐﻪ در ﻣﺤﯿﻂ
ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮ و ﻋﺼﺒﯽ ﭘﺮورش ﯾﺎﺑﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ راﻫﻬﺎی ﻣﻨﻔﯽ ﺧﺸﻢ را ﯾﺎد ﻣﯽ ﮔﯿﺮد از اﯾﻦ رو ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺸﻢ ﮐﻮدک ﺧﻮد
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ آﮔﺎه ﮐﺮدن او ﺑﻪ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﭘﺬﯾﺮش ﺑﻮدن ﺑﺮﺧﯽ ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﺑﯿﺎن ﺧﺸﻢ ﻧﻈﯿﺮ ﮐﮋ ﺧﻠﻘﯽ ،زدن ،ﮔﺎز ﮔﺮﻓﺘﻦ ،ﯾﺎ ﺟﯿﻎ ﮐﺸﯿﺪن
ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﻮدک ﺧﺸﻢ ﺧﻮد را ﺑﻬﺘﺮ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﺪ.
راﺑﻄﯿﺎن اﻇﻬﺎرداﺷﺖ :واﻟﺪﯾﻦ از ﻃﺮﯾﻖ اراﺋﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ،ﺑﺎزی ﻫﺎی ﺳﺮﮔﺮم ﮐﻨﻨﺪه ،ﮐﻼﻣﯽ ﮐﺮدن و داﺳﺘﺎﻧﻬﺎی ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ
ﮐﻮدک ﺑﯿﺎﻣﻮزﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﻮاﻗﻊ ﺧﺸﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ﺧﻮد را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪ.
وی ﮔﻔﺖ :ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺑﺎ درک ﻣﻔﻬﻮم ﺧﺸﻢ ﮐﻮدک ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ او ﯾﺎد دﻫﻨﺪ اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﺶ را ﮐﻨﺘﺮل و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﺪ .آﮔﺎﻫﯽ از اﯾﻦ اﻣﺮ ﮐﻪ واﻟﺪﯾﻦ از
اﺣﺴﺎس ﺧﺸﻢ ﮐﻮدک اﻃﻼع دارﻧﺪ و در ﺻﻮرت ﻋﻨﻮان ﺷﺪن آن از ﺳﻮی ﮐﻮدک ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﯾﺎ آزرده ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻪ او ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ
وﺣﺸﺖ زده و ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﻧﺸﻮد.
اﯾﻦ رواﻧﭙﺰﺷﮏ اﻓﺰود :ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺧﺸﻢ ﮐﻮدک ﻏﯿﺮﻋﺎدی و اداﻣﻪ داﺷﺖ ،واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل رﯾﺸﻪ و اﺻﻼح آن ﺑﺮاﯾﻨﺪ و اﮔﺮ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺸﺎور ﺑﺮای ﺧﻮد و ﻓﺮزﻧﺪﺷﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
راﺑﻄﯿﺎن اﻇﻬﺎرداﺷﺖ :ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻓﺮزﻧﺪ دارﻧﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻ از اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﮔﻠﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
دﻋﻮا و ﻣﺸﺎﺟﺮه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ اﺧﺘﻼف و ﮐﺸﻤﮑﺶ ﺑﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺮان و ﺑﺮادران ﮐﺎﻣﻼ اﻣﺮی ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ و از ﻃﺮﻓﯽ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ
ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﯾﺎد ﮔﯿﺮﻧﺪ و اﺧﺘﻼف ﺧﻮد را ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
وی اﻓﺰود :ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺑﺮوز اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ،اﮔﺮ دﻋﻮای آﻧﻬﺎ ﻋﺎدی اﺳﺖ و آﺳﯿﺒﯽ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽ
رﺳﺎﻧﻨﺪ ،دﺧﺎﻟﺖ ﻧﮑﺮده و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﮑﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ رﺳﻨﺪ .اﻣﺎ اﮔﺮ اﺣﺘﻤﺎل آﺳﯿﺐ دﯾﺪن وﺟﻮد دارد در ﻣﺸﺎﺟﺮات آﻧﻬﺎ
دﺧﺎﻟﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﺳﭙﺲ از آﻧﺎن ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﻪ آرام ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ آرام ﺷﺪﻧﺪ ،در ﺧﺼﻮص ﻋﻠﺖ درﮔﯿﺮی ،ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻻزم را از آﻧﻬﺎ
ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ.
ﺗﺨﺼﺺ رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﮐﻮدک و ﻧﻮﺟﻮان ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :در ﺑﺮﺧﯽ از ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ واﻟﺪﯾﻦ ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ را ﻣﻘﺼﺮ ﺷﺮوع درﮔﯿﺮی و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻓﻮق
ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮی اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ .ﻧﺒﺎﯾﺪ در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮاﻗﻊ ﻗﻀﺎوت ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ ﮐﺮد و واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ
اﻣﮑﺎن دارد ،ﺑﻪ دﻧﺒﺎل رﯾﺸﻪ و ﻋﻠﺖ درﮔﯿﺮی و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﺮوز ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺮآﯾﻨﺪ.
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