
           اشاره

برای کاهش و درمان پرخاشگری راه های متعددی وجود دارند که در اینجا 
به چند نمونه اشاره شده   است.

 گوش به زنگ باشید: اگر کودک شما در زمین بازی شروع به پرتاب 
توپ به سمت بچه های دیگر کرد، به سرعت او را از زمین بازی خارج کنید. 
مجبورش کنید بنشــیند و بازی دیگران را تماشا کند. برایش توضیح دهید 
زمانــی می تواند به زمین بازی برگردد که بتواند بــا آرامش و بدون دعوا با 
بچه ها بازی کند. اگر عصبانی هســتید هم سعی کنید سر او داد نزنید یا به 
او نگویید بچۀ بدی است. در عوض، این شانس را به او بدهید که رفتارش 
را تغییر دهد. به او آموزش دهید که پرخاشــگری راه مناسبی برای ارتباط 
برقرارکردن با دیگران نیست. وقتی خودتان در عین عصبانیت داد نمی زنید، 

به طور غیرمستقیم به او می آموزید که باید خشم خود را کنترل کند.
 به سرعت رســیدگی کنید: همان هنگام که نخستین نشانه های 
پرخاشگری را در کودک می بینید، سریع واکنش نشان دهید تا همان لحظه 
بداند که کار نادرستی انجام داده است. به طور مثال، هنگامی که خواهر و برادر 
با هم دعوا می کنند، سریع و با صدای جدی بگویید که »دیگر بس است!«. 
این بهترین روش برای آن است که کودک متوجه شود کار اشتباهی انجام 

می دهد.
  فکر کودك را رشد دهید: در موقع پرخاشگری نباید عصبانی شد 
یا بر سر کودک داد کشید. عصبانی شدن ممکن است اثر فوری داشته باشد، 
ولی در درازمدت کاری بیهوده است. باید از جر و بحث و جار و جنجال دست 
کشید و با گفتن داستان ها و بیان مسئله برای باالبردن سطح آگاهی و اندیشۀ 

کودک کوشید.
 کودك را از موقعیتی که موجب عصبانیتش شده است دور 
کنید: حتی اگر شده چند ثانیه، او را دور کنید تا متوجه شود اگر کار اشتباهی 
کند، گاز بگیرد یا کودکان دیگر را کتک بزند، دیگر نمی تواند بازی کند. برای 

یک کودک مهدکودکی پنج دقیقه کافی است تا در رفتارش بازنگری کند.
 برنامه ریزی داشته باشید: تا حد امکان به رفتارهای پرخاشگرایانه به 
یک شکل واکنش نشان دهید. پاسخ های کسل کننده و قابل پیش بینی شما 
)خیلی خب، باز هم دوســتت  رو زدی، دوباره جریمه می شی(، الگویی پدید 
خواهد آورد که کودک شــما آن را تشــخیص می دهد و انتظارش را خواهد 
داشــت. این باعث می شود کودک واکنش شما را حدس بزند و به مرور زمان 
بیاموزد نباید این رفتار را انجام دهد. بنابراین حرف های شما را قبول خواهد کرد.

 کودك را با حقوق دیگران آشــنا کنید: کودک باید با حقوق و 
وظایف خود در برابر دیگران آشنا باشد و گمان نکند والدین و احیاناً دیگران 
موظف اند هر رفتاری را که از کودک بروز کرده اســت متحمل شوند، بلکه 
کودک باید راه کنترل نفس خود را بداند. اگر پرخاشــگری کودک شما به 
دارایی هــای کس دیگری صدمه وارد کند یا خرابی به بار آورد، باید خودش 
آن را درست کند. او می تواند یک اسباب بازی شکسته را با چسب بچسباند، یا 
اشیایی را که در زمان عصبانیت پرت کرده است، جمع کند. حتی ممکن است 
الزم باشد از پول  توجیبی خود برای جایگزینی یا تعمیر شیء موردنظر استفاده 
کند. این کار را به عنوان تنبیه بروز ندهید، بلکه آن را نتیجه ای طبیعی از عملی 
پرخاشگرانه بدانید؛ کاری که هرکسی که چیزی را شکسته باشد، باید انجام 
دهد. همچنین مطمئن شوید کودکتان وقتی پایش را از حدود فراتر می گذارد، 
حتماً عذرخواهی کند؛ حتی اگر مجبور باشید خودتان او را نزد فرد آسیب دیده 
ببرید و تا زمانی که عذرخواهی کند صبر کنید. عذرخواهی وی ممکن است در 
وهلۀ اول ریاکارانه به نظر آید، ولی در نهایت درس موردنظر را خواهد آموخت.

 او را از زشتی کارش آگاه کنید: کودک باید دریابد که با پرخاشگری 
خود عمل ناپسندی انجام داده و هرگز نباید از زدن، ویران کردن و پرخاش و 
عتاب خود راضی باشد، بلکه باید به خاطر عمل زشتی که انجام داده است، از 

طرف مقابل عذرخواهی کند.
  ناکامی ها را رفع کنید: باید مسائلی را که باعث ناکامی می شوند از 
بین برد، یا قدرت تحمل کودک را در برابر ناکامی باال برد تا حداقل کودک 
پذیرای ناکامی باشــد و پرخاشگری نکند. الزم است مطابق توان کودک از 

او انتظار داشت.

  

نباید اجازه داد پرخاشگری و خشونت در کودک تثبیت شود 
و به صورت عادت درآید. اگر کودک متوجه شود با این روش 
می تواند موفق شود، هرگز زیر بار خیرخواهی و حرف دیگران 
به  برای رسیدن  و در همه حال  نتیجه همیشه  نمی رود. در 

خواسته هایش از ابزار پرخاشگری استفاده می کند.
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 محیطی صمیمی ایجاد کنید: والدین با ایجاد روابط دوستانه 
و محیط صمیمانه و گرم می توانند تا حدی زمینۀ پرخاشگری را کم کنند. 
همچنین، از طریق ذکر و بیان مالطفت ها، محبت ها و خوبی هایی که در 
دیگران وجود دارد، می توان بذر محبت و لطف را در دل افراد کاشت و آن ها 
را نسبت به یکدیگر خوش بین کرد. باید به کودک تفهیم کرد با رفتارهای 

پرخاشگرانه نمی تواند برای خود دوست خوب انتخاب کند.
 سرگرمی و اشتغال ایجاد کنید: بیکاری و نداشتن وظیفه فرد را 
دچار پرخاشگری می کند. باید کودک را به کاری که موردعالقه اش است 

سرگرم کرد تا فرصت فکر کردن برای دعوا و تهاجم را نداشته باشد.
 به لجبازی ها بها ندهید: بعضی کودکان از طریق لجبازی و خشونت 
می خواهند به هدف خود برسند. والدین باید سعی کنند از طریق بی اعتنایی 

به لجبازی ها و بها ندادن به آن ها، پرخاشگری او را بی اعتبار کنند.
  از عصبانیت دوری کنید : والدین در هنگام عصبانیت باید ســعی 
کنند بر خود مســلط باشــند و کنترل خود را از دست ندهند. اگر والدین 
به خشونت بپردازند، تماشای صحنۀ پرخاشگری، کودک را خشن خواهد 

کرد. دورکردن کودک از محیط های پرهیاهو و پر سر و صدا زمینۀ 
پرخاشگری کودک را کم می کند. باید تا آنجا که ممکن است 

کودکان را از کارها و اموری که جنبۀ خشــونت را در آن ها 
رشد می دهد، دور کنیم.

 از زمان تماشای تلویزیون بکاهید: کارتون ها 
و دیگــر برنامه های به ظاهــر معصومانۀ کودکان 

گاه سرشــارند از داد و فریاد، تهدید، هل دادن یا 
برخورد فیزیکی. پس سعی کنید به برنامه هایی 

که تماشــا می کند نظارت داشــته باشید؛ 
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 به خصوص اگر پرخاشگر شده باشد. اگر در یک برنامه اتفاقی می افتد 
که شما نمی پسندید، در موردش با او حرف بزنید: »دیدی چطور پسره اون 
یکی رو هل داد تا چیزی رو که می خواســت بگیره؟ این اصاًل کار خوبی 

نیست، هست؟«
 با کودك بازی کنید: از بازی هــای جنگی و نظامی برای کنترل 
پرخاشــگری استفاده کنید. حتی اگر در جمع کودک موجب سرافکندگی 
یا خجالت شما شد، سعی کنید با او بازی کنید. والدین دیگر شما را درک 
می کنند و جایی برای نگرانی وجود ندارد! همچنین، اســتفاده از ورزش، 

هوای آزاد، شوخی و مزاح در کاهش پرخاشگری مؤثر است.
 از کودك حمایت روانی کنید: به جای سرزنش کودک پرخاشگر، 
باید با حرف و رفتار او را متوجه کارش کرد. به او بگویید چرا چنین کردی؟ 
چرا ناراحتی؟ حاضرم به تو کمک کنم. برایش توضیح دهید همۀ انسان ها 
گاهی عصبانی و پرخاشگر می شوند، اما نباید به واسطۀ عصبانیت کسی را 
کتــک زد یا گاز گرفت. به کودک خود بیاموزید باید راه بهتری برای بیان 
خشم خود پیدا کند. برای مثال، بالشت خود را بزند یا به توپ شوت بزند، 
اما نباید به دیگران آسیبی برساند. از این طریق می توانیم برای او پناهگاهی 

اطمینان بخش درست کنیم که خود را در پناه ما قرار دهد.
 مثال بیاورید: مهم نیست چقدر از دست او عصبانی باشید. به هر حال 
از داد زدن، برخــورد فیزیکی و بد نامیدن وی خودداری کنید. عصبانیت، 
به جای اینکه رفتار وی را تغییر دهد، به او می آموزد که پرخاشگری کالمی 
و فیزیکی راهی برای برخورد در زمان عصبانیت است. در مقابل، با کنترل 
خشــم خود و برخورد خونســردانه در مواقعی که پایش را از خط بیرون 

می گذارد، مثالی خوب از نحوۀ برخورد به او بدهید.
 رفتار خوب او را تشوق کنید: به جای اینکه تنها وقتی که کودک 
کار بدی می کند به او توجه نشان دهید، سعی کنید وقتی کار خوبی می کند 
هم او را تشــویق کنید. به این ترتیب، او به طور غیرمستقیم می آموزد که 
رفتارهــای خوب پاداش های خوبی هم دارند. او می تواند به تدریج جادوی 
رفتار مؤدبانه و درست را بیاموزد. مثاًل وقتی از او می خواهند نوبت بازی را 
بــه دیگری بدهد، و او به جای اینکه موس را از جایش بکند، جای خود را 
به کودک دیگری که منتظر است می دهد، بگویید که چقدر به او افتخار 

می کنید. به او نشان دهید کنترل نفس و حل دعوا  رضایت بخش تر از 
برخورد فیزیکی با دیگر کودکان است و نتایج بهتری در پی دارد. تقویمی 
روی در یخچال یــا در اتاق خوابش بگذاریــد و وقت هایی که می تواند 
عصبانیت و خشم خود را کنترل کند، با چسب های رنگی به او جایزه بدهید. 
وقتی تعداد خاصی از این چســب ها را دریافت کرد، یک جایزۀ کوچک به 

وی بدهید؛ مثل رفتن به شهربازی یا خرید یک اسباب بازی جدید.
  از کمك گرفتن نترســید: برخی کودکان در مقایسه با دیگران 
مشکل پرخاشگری بیشــتری دارند. اگر پرخاشگری کودک شما مداوم 
و شدید اســت، در کارهای مدرسه و دیگر فعالیت های گروهی مزاحمت 
ایجاد می کند، یا نسبت به کودکان یا بزرگ ساالن دیگر حمله های فیزیکی 
می کند، با دکتر روان شناس او مشورت کنید. به کمک هم می توانید به ریشۀ 
مشکل پی ببرید و تصمیم بگیرید آیا مراجعه به روان شناس یا روان پزشک 
الزم است یا نه. برخی اوقات یک مشکل یادگیری تشخیص داده نشده یا 
اختاللی رفتاری پشت این عصبانیت و خشم قرار دارد و برخی اوقات هم 
مشکل به خانواده یا مسائل عاطفی بازمی گردد. منبع مشکل هرچه باشد، 
مشــاور می تواند در مدیریت احساساتی که به پرخاشگری می انجامد، به 
کودک شــما کمک کند و به او یاد بدهد چگونه آن احساسات را در آینده 
کنترل کند. حل مشــکل پرخاشگری در کودک کاری پیچیده است و به 
صبر و حوصلۀ زیاد نیاز دارد، ولی با کمک گرفتن می توانید به نحو بهتری 
به هدایت عاطفی مورد نیاز کودک بپردازید تا رفتار ناشایست خود را پشت 

سر بگذارد.
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