
 

  

 
 

است.  هنگام بروز عواطف شدید  شدن آرام برایکمک به فرد   یبرا ی  شامل استفاده از راهکارها احساسات میتنظ
دها  استفاده از  ا ی ق  یشکم ، شمارش ، گوش دادن به موسراه  از  ممکن است شامل "آرام کردن فضا" ، تنفس د یمف یراهبر
 " باشد.  کننده  "ابزار آرام

 
 

تنظیم 
 احساسات
 چیست؟

 
 یفضا ا یاتاق  کیگوشه در   کیتواند  یم نیاشد. انبکه ساکت و پر مشغله   د یرا انتخاب کن مکای   - نقطه کی افت   ی .1

 در خانه باشد.  یگر ید
 . برخ  د یکن  فیآرام" تعر  ی"فضافضا را به عنوان این که   د یفکر کن ی  به روشها - دیو آن را دنج کن د یکن  فیفضا را تعر  .2

 چادر کودک.  ا ی مبل راحت  کوچک ،   ب  حص ا یفرش  کیند از: باش ها ممکن است عبارت دهیاز ا
 یبرا یبص  یادآور یکند و   که به آرام کردن شما کمک یم  د یرا در فضا قرار ده وساییل - آرامش بخش یافزودن ابزارها .3

باشد که به آرام  یلیبا وسا کارتن  ا یجعبه  کیتواند  " یمبزار آرامجعبه ا" کیکند.   فراهم یم برای آرام شدنش کودک
س ، باز  یموارد ممکن است شامل توپ ها نیا ز ا ی  کند. نمونه ها  کمک یم  کودککردن    ، کتایر  یباز  ب  خم یاسب 

یس یبرا یا لهیوس ا یباشد که دوست دارند  اتژ  ی. "کارتهاباشد  (MindYeti) ذهت   نیبه تمر  دسب   یآرام" را برا یاسب 
مثال ، کارت با  ی. براد یقرار ده. آن را در جعبه د یکن  جاد یکند ا  یم راحتاز آنچه آنها را آرام و  یر یتصو  یادآور ی

  یادآور یتواند  کند ، یم  را بو یمخوشبوی  که کاسه سوپ   از کیس یر یتصو 
 

 یبرا از راه شکم تنفس استفاده از  چگونگ
هنگام احساس  مثبت یاستفاده از گفتگو  ا یشکم ، شمارش ،  از راه نفس یبص  یادآور ی یشد. برابا آرام کردن
  . د یکن  زانی" را آو وسب  آرام"پ نی، ا شدید احساسات 

 
  کیکه   د یده حیتوض - دیده حیتوض .4

 
. ستیاستفاده از آن چ نقطه آرام و چگونگ

توانند  به آرامش یم از یکه در صورت ن  د یده حیکه در کجا قرار دارد و توض  د ینشان ده
   به آنجا بروند. 

 
کودک شما ممکن است به احساس   - دیکن  جاد یاعالن استفاده از آن را اشیوه  .5

فضا استفاده این ، از  د یاحساسات شدبروز داشته باشد تا هنگام  از ین کالیم  ا ی یبص 
احت و آرام  صیبه عنوان نشانه تشخخودش بتواند تا کودک  د یکن  جاد یا ثابتنشانه  کیکند.  دهد که زمان اسب 

 اشد. وی ب یکار   یفضامکان آرامش در از  یر یتصو ضمیمه  ا یفضا  یکلمه کد برا  کیتواند  یم نیشدن است. ا
 د یبا یکه چه کار   باید واضح و روشن باشد انتظارات  - دیکن  میرا تنظاز کودکتان برای استفاده از این فضا انتظارات  .6

( قهیدق 10-5زمان ) کی( و تا چه مدت ممکن است در دیابزار آرامش بخش را انتخاب کن کیفضا انجام شود ) نیادر 
که آیا    د یکن  برریس و  است  دهیزمان آن فرا رسآیا که   د یاستفاده کن ایر یرد یبرا . از زمان سنجر ند ب  قرار بگ این مکاندر 

 . ب  خ ا یکودک آرام و آماده بازگشت به کار است 
د احساسات  نکهی. بهب  است قبل از اآرام است این کار را تمرین کنید که کودک   هنگایم -کنید  نیتمر  .7 از این ، شدت گب 

 مکان استفاده تا کودک برای آرامش گرفت   در آن عادت کند. 

 
 

 آن را چطور 
ل کنیم  ؟کنت 

 
اتژ  ➢ دها یها یاسب  سالم در بزرگساالن مورد استفاده قرار  عاطق   میاست که با تنظ ی  ذکر شده در باال همان راهبر

احساسات خود  میتنظ یکه از آنها برا  . هنگایمد یراهکارها در کنار فرزند خود استفاده کن نیاز ا د یکن  . سیعد ب  گ  یم
دها یز . الگوساد ی، به آنها اشاره کن د یکن  استفاده یم قدرتمند  یسالم ابزار  جای  یه میتنظ یبزرگساالن از راهبر

دها در کودکان است.  نیتوسعه ا یبرا  راهبر
اتژ  نیکه فرزند شما آرام است ، ا  در حایل ➢  . د یکن  نیها را تمر  یاسب 
اتژ  کی ➢  یب  ما تغ یازهای! ناین اشکایل ندارد نباشد.  کند ، ممکن است فردا عمیل  هفته کار یم نیکه در ا  یاسب 

اتژ  . کند یم . این برای زمای  مفید است که امش ببخشد آر فرزند شما به که   د یمتفاوت داشته باش یچند اسب 

اتژ   . برای آنها کارساز نیست" مکان آرامش  منظم "رفت   به یاسب 

 
 توجه: 

 

ل کنیمچگونه   ؟احساستمان را کنت 

http://drkateaubrey.com/wp-content/uploads/2016/02/Calm-Down-Kit-for-Kids.pdf
http://drkateaubrey.com/wp-content/uploads/2016/02/Calm-Down-Kit-for-Kids.pdf
http://drkateaubrey.com/wp-content/uploads/2016/02/Calm-Down-Kit-for-Kids.pdf
https://www.mindyeti.com/v2/s/pricing?utm_source=secondstep.org&utm_medium=link&utm_campaign=covid19support
https://youtu.be/_mZbzDOpylA
https://youtu.be/_mZbzDOpylA
https://docs.google.com/document/d/14OJDrp4N4DmNL8rCN8iNdXVRrQxzOSngj5cXfeygbM4/copy
https://cfccdn.blob.core.windows.net/static/pdf/posters/posters.zip

