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 پر استرس به کودکان کمک کنیم؟چگونه در شرایط  -1-4

 دکتر کارینه طهماسیان

 شناس بالینیروان 

عی ب زیر سالمط پذیرتر کند. درتواند برای کودکان بسیار پراسترس باشد و آنان را تحت تاثیر قرارداده و آسیبرایط کنونی میش

 سالمت روان آنان ارائه شود: شده است نکاتی برای یاری به کودکان و

 سترس والدین و اخبار:مدیریت ا 

ست والدین ددی در ها تا حد زیاها و آسیبدر ابتدا نکته بسیار مهمی که باید بدان توجه داشت این است که کنترل این استرس

الگوی  اشد.حرانی ببتواند به مراتب تاثیرگذارتر از خود شرایط های هیجانی والدین میی مدیریت سطح استرس و واکنششیوه. است

 میت است.ایز اهب والدین برای بیان احساساتشان و کنار آمدن با اینگونه مسایل و شیوه برخوردشان با کودک بسیار حمناس

ها و و از رفتار ت کنندهای مربوط به استرس، پریشانی، نگرانی و اضطراب خود را تا حد امکان نزد کودک مدیریبایست واکنشوالدین می

من در "ل کنند که ا منتقبه کودک این پیام ر و کنند، بپرهیزندضطراب شدید و فاجعه سازی را منتقل میگفتگوهایی که پیام نا امنی، ا

 ."کنار تو هستم و مراقبتم

 کرد در  د تالشکودکان نباید در معرض اخبار و صحنه های دلخراش قرار گیرند. بدین منظور بای یادمان باشد همچنین

 تا حد امکان محدود شوند.  در مورد این اخبار یا گفتگو  اخباراینگونه حضور کودک 

 :توضیح و دادن اطالعات مناسب به کودکان  

، کوتاه، ادقانهصبه زبان ساده،  رسانیاطالع ،یکی از دالیل اصلی پریشانی کودکان، عدم دسترسی به اطالعات دقیق و صحیح است

 متناسب با سن کودک بسیار ضروری است. بخش واطمینان

کند تا ینها کمک مآبه کند و تر میدرک و پذیرش شرایط را برای کودکان سادهتوضیح کوتاه و صحیح، رسانی  و اطالع گفت و گو،

 .کند(یجاد مییشتری ا)در ابهام نگه داشتن کودکان و عدم پاسخگویی به سواالتشان پریشانی ب از سردرگمی و ابهام نجات یابند.

 بطور مثال:  کنندگان و دالیل این اتفاقات توضیح داد.حوادث، شرکتتوان بسیار ساده در مورد  محل می

کنند و دو گروه از آدمای بزرگسال در مورد موضوعاتی با هم اختالف دارند و هر کدام برای رسیدن به اهداف خودشان پافشاری می عزیزم
شونت باشه اما محلی که این اتفاق میفته دور از ما و هایی را بکار ببرند که شامل پرخاشگری و حتی خممکنه برای حل اختالفشان روش

 ویژه یادداشت -4
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و ..... در کنارت هستند و از تو  ،ادربزرگ. همینطور مهستندتو  و مواظب پدر و مادرت همیشه مراقب خارج از خانه و منزل ماست.
 مراقبت خواهند کرد.

و تهمسن و سال  شنوند و همه کودکاناخبار و صداها را می ها اینشنویم همه شهر و همه خانوادهفقط ما نیستیم که این صداها را می   
 .کنندرا تجربه میها این نگرانی

 باشی، هر احساسی که داری میتونی به پدر و مادرت بگویی. نگراناشکالی ندارد که غمگین یا 

 کنند به تو کمک کنند.دهند و سعی میهای تو گوش میپدر و مادرت همیشه به حرف

تند  بارانوفان و طوزهایی ر. اما همون طور که میدونی، باالخره یه ه باشیمطوفان و باران خیلی تند رو دوست نداشتما میدونی شاید 

 هوا دوباره وموم بشه ت، تا رگبار یماین شرایط باید صبر کنی تواما . توانیم اون رو کنترل کنیمما نمی میاد و دست ما هم نیست

ن کنند به نشون دادها خیلی عصبانی میشن و درست مثل یه رگبار تند شروع میدم بزرگها هم آبعضی وقت .آفتابی بشه

 صبانی نشن وقدر ع تونیم کاری کنیم که اون آدم بزرگا اینتونیم جلوی رگبار رو بگیریم نمیطور که ما نمیعصبانیتشون. همون

مشغول ایی کارهبه ها ل اون روزهای بارونی این جور وقتتونیم از خودمون محافظت کنیم و درست مثهای بد نزنند. اما میحرف

 .که دوست داریم تا این اوضاع تموم بشه بشیم
 

  های آنان:ها و نگرانیبه پرسشپاسخ دادن 

ه را ، را«بپرسی نی از منتواآمد را میهر سئوالی که در مورد شرایط االن برایت پیش»والدین باید با استفاده از جمالتی همچون: 

 رای پرسیدن سئواالت وی باز بگذارند.ب

 بگوئید. ی کوتاه و بدون جزییات غیرضروری،را صادقانه ول شرایط سعی کنید

 ها ساده، روشن و واضح باشند. پاسخ

 متناسب با سن و رشد کودک باشد. 

 واز کودک فرصت بخواهید تا پاسخ مناسب را بیاید.  "دانمنمی"دانید بگوئید اگر پاسخ سوالی را نمی
 

 ها و پذیرش آنسازی واکنشطبیعی های شایع کودکان،آگاهی از واکنش: 

ن ای ی هستند.ها طبیعمانند. این واکنشثیر آن باقی میأها پس از آن همه از نظر هیجانی تحت تدهد و حتی مدتای رخ میوقتی حادثه

 های عادی در برابر اتفاقات غیرعادی هستند.ها، واکنشواکنش

  .ها طبیعی استکید کرد که داشتن این احساسات و واکنشأهای کودک را شناخت و تباید واکنش

 «ودیج یا ... شگی دیگری هم ممکن است خیلی غمگین/ عصبانی/ گذرانی. هر بچهفهمم که روزهای سختی را میعزیزم می» •

 «و ... بکنی نگرانیآمده احساس غم/ عصبانیت/ ر شرایط پیشتو حق داری به خاط»یا   •
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ساساتی ی ما چنین احخواهم بدانی که هیچ عیبی ندارد اگر گاهی احساس غم/ عصبانیت/نگرانی یا ... داری، همهمی»یا   •

 «. داریم

 هایی دارند وین واکنشاین شرایط چنبه کودکان اطمینان بدهید که آنها تنها نیستند و کودکان دیگر و حتی بزرگساالن نیز در    

  .البته هر فرد یا کودکی به شیوه خاص خود واکنش نشان میدهد

 های شایع در کودکان عبارتند از:برخی از واکنش

 رفتاری

ی فتارهارقراری، افت تحصیلی، سکوت شدید، گریه، انزوا، کابوس و مشکالت خواب، اشتهایی، بیخوابی، چسبندگی، بیبی

 ایانه )از قبیل شب ادراری(، یا پرخاشگری واپسگر

 شناختی

الت حافظه، ی، مشکگیری، مشکالت یادگیراجتناب از فکر کردن و بیاد آوردن واقعه، اشکال در تمرکز و توجه، اشکال در تصمیم

 های واقعه، گیجیمشغولیت ذهنی با جنبه

 عاطفی

 س از شب،تر یی،ز مرگ خود یا والدین یا دوستان، ترس از تنهاخشم، گناه و مسئولیت، غمگینی و افسردگی، ناامیدی، ترس ا

 اضطراب، درماندگی، بدبینی 

 جسمی

 بزنگی، تهییج، سردرد، خستگی، ضربان قلب، خفگی، معده درد، شکایات بدنی دیگربرانگیختگی و گوش

 :همدلی با کودک و انعکاس احساسات او 

ی دهید، همدل قت گوشدتباط موثر )کالمی و غیر کالمی( برقرار کنید به او با اگر می خواهید به کودک کمک کنید باید با او ار

 کنید، به احساساتش احترام بگذارید و آنها را مسخره، سرکوب، انکار یا کم اهمیت جلوه ندهید.

 احساسات ی بیانبرا فضا و آزادی الزمهای والدین در مواجهه با احساسات فرزندشان دادن ترین واکنشترین و ضرورییکی از سالم

تی که ید و سواالبراز نماآنها باید با کودکشان به نوعی باشد که او به خود حق بدهد بدون ترس و نگرانی، احساساتش را ا رفتار است.

 برایش پیش آمده است را بپرسد.

حساسات و به ا جعابراز و صحبت راشود کودکی که از تر میاش را بیشتر ابراز کند، آرامدر اصل هرچه کودک  احساسات آزاردهنده
 گیری، افسردگی، پرخاشگری و غیره شود.ترسد، کمتر ممکن است دچار کنارهمشکالتش نمی

  چگونه گوش دهیم و همدلی کنیم؟

 رفتار، لحن و کالم ما آرامش و ایمنی را منتقل کند.

 ساکت باشیم و با دقت گوش کنیم.
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 شیم.چهره آرام و عالقمند و مهربان داشته با

 به او نگاه کنیم.

 از تکان دادن سر و وضعیت بدنی مناسب استفاده کنیم.

 توجه و تمرکز کامل به صحبت های او داشته باشیم.

 فهمم، تو االن غمگین هستی(.دونم االن نگران هستی، احساساتت را میاحساسات او را انعکاس دهیم )می

 و بپذیریم.سعی کنیم کامالً افکار و احساساتش را درک کنیم 

 .به احساسات کودک احترام بگذاریم

هستم، را  دهم و در کنار توفهمم، اهمیت میمی بینم،شنوم، میکه من اینجا هستم، تو را میرا این پیام )کالمی و غیرکالمی( 

 منتقل کنیم. 

 در صورت تمایل کودک در کنار او نشستن یا او را در آغوش کشیدن               

 نیست چیزی بگوئیم فقط کنار او بمانید یا دست روی شانه او بگذارید.  گاهی الزم

ار رد کند، بسیل برخوتر بتواند با این مسایکنیم آسانگفتن اینکه تجربه کردن این وقایع چقدر سخت بوده است و اینکه کمکش می

 موثر است.

 ساختار و فعالیتهای عادی و روزمره : برقراری 

 شده است: یر قیدهای روزمره کودک را برقرار نمایند. چند نمونه در زند روال عادی زندگی و فعالیتوالدین باید سعی نمای

 های متناسب با سناز سر گرفتن مسئولیت •

 برگشت به درس •

 اختصاص زمان مطالعه و تکالیف درسی •

 بخش و تشویق به آنهای لذتهای بازی و فعالیتایجاد فرصت •

 از قبیل با هم غذا خوردن، فیلم دیدن های روزمره خانوادگیبرنامه •

 کودکه همراه ز قبیل انجام یک فعالیت خوشایند و دلچسب بااختصاص دادن زمان با کیفیت با کودک  •

 

 های مدیریت احساسات ناخوشایند:روش 

ب زیر مطال هایی دربرای اینکه به کودکان کمک کنیم تا احساسات ناخوشایندی همچون اضطراب و غم  را مدیریت کنند روش

 پیشنهاد شده است:

 بیان تجربیات و احساساتکمک به       

 بخش باشد.تواند برای کودک التیامترین تجربیات و احساسات میبیان درونی
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نی دارند زرگساالبکند به دلیل آن نیست که قادر به درک آن نیست. اگر آنان احساس کنند اگر کودک در مورد واقعه صحبت نمی

مورد  در ستنداگر مایل هشوند.  به کودکان اجازه دهید مشتاق به حرف زدن می دهند،های آنها با عالقه گوش میکه به حرف

  تجربیاتشان، آنچه اتفاق افتاده و همچنین واکنشهایشان در زمان واقعه و بعد از آن آزادانه صحبت کنند.

 احتیاط

 وگیری کنیم.ها جلبه هیچ وجه نباید سعی کنیم از بروز این واکنش

 ها را تحمل کنید و کودک را حمایت کنید. بروز واکنش

 وجه نباید کودکان را مجبور به صحبت کردن نمود.  به هیچ

 تمام مدت در مورد این گونه تجربیات صحبت نکنید. 

 مایند.نشت احساسات و افکار هر روز خود در دفتر خاطراتشان یاددا، توانند خاطراتکودکان می دفتر خاطرات:نوشتن 

در  ورد.تاب در آک)واقعی یا خیالی(از آنچه رخ داده است بنویسند و به صورت  پیشنهاد بدهید داستانی کودکبه نوشتن کتاب:

 صورت تمایل از نقاشی یا تصاویر نیز استفاده نمایند.

 نقاشی  

 ه حرف در آمدن. راهی برای سخن گفتن با سکوت. راهی برای ب ای برای التیام دردهاست.نقاشی وسیله

 بازی و نمایش

ان هیجانات ا کودکتهای مختلف، خاک و سنگ اجازه دهید های مناسب مثل خانه سازی، عروسکبا در اختیار قرار دادن اسباب بازی

 . یان کنندو افکار خود را ب

 (کندخوشحال میآرام وتهیه فهرست یا تابلوی آنچه من را ) دهندههای آرامشفعالیت

ها ته این فعالیبود را خبنابراین باید کودک را ترغیب کرد توجه  تواند کودک را به آرامش برساند.ایی وجود دارند که میهفعالیت

نمایند  ها تهیههای مطلوب خاص خود را دارد. به کودک کمک کنید فهرست شخصی از این فعالیتهر کودکی فعالیت معطوف کند.

 از آنها استفاده نمایند:تا در هنگام اضطراب و برانگیختگی 

 دهنده از قبیل:های آرامشفعالیت

 ،قهبازی مورد عال ،خندیدن، غذا خوردن، مراقبه، تنفس عمیق و آرام، ماساژ، قصه خواندن یا شنیدن، حمام کردن، آواز خواندن

 د ذای جدی، پختن غکاردستی، های صوتی و اینترنتیکتابیا کارتون،  دیدن فیلم ،صحبت با یک دوست

 های مثبتخودگویی

 .یدگوهایی است که به خود میرا بدتر کند افکار و حرف کودک چیزی که ممکن است احساس

 کننده  جمالت مثبتی به خود بگوید.باید یاد بگیرد به جای جمالت ناراحتکودک 

 تهیه کنید: ثبتهای مفهرستی از خودگویی

 از قبیل:
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 من قوی هستم. •

 رسند.وزهای خوب فرا میگذرند و راتفاقات بد می •

 کنند.ای دارم که از من مراقبت میمن خانواده •

 کنند.افراد زیادی هستند که من را خوشحال می •

 من در خانه خودم کنار مامان و بابا امن هستم. •

 هایی که دوست دارم مشغول باشم.تیتونم هنوز به فعالمن می •

 

  حمایت اجتماعیشبکه ایجاد: 

کالت روانی د شدن مشخطر شدی و. کندمیو مقابله با آثار حادثه را تسهیل  شرایطماعی فرایند سازگاری با وجود شبکه حمایت اجت

 دهد. اجتماعی کودکان را کاهش می

توانند ن میکودکا ترین منبع حمایت اجتماعی کودکان هستند. آنان با فراهم نمودن محیط مناسبی برایترین و اصلیوالدین مهم

 ها ارتقاء بخشند. با وقایع و استرس آمدن کودکانشان را توانائی کنار

 را تهیه کند مثالً از او بپرسیم: خود منابع حمایتی اسامی فهرستی از  کودککمک کنید 

 روی؟اگر احساس غمگینی یا ترس بکنی پیش چه کسی می •

 روی؟وقتی نیاز داری کسی تو را به آغوش بکشد پیش چه کسی می •

 روی؟کسی حرف بزنی پیش چه کسی می وقتی نیاز داری با •

 روی؟وقتی نیاز داری با کسی بازی کنی پیش چه کسی می •

 روی؟وقتی نیاز داری با کسی تکالیف مدرسه را انجام دهی پیش چه کسی می •

 

  امید برای آیندهایجاد: 

 ست. در زمانایند ااتفاقات ناخوش ها پر از اتفاقات خوشایند و همچنینبه کودک کمک کنیم درک کند که زندگی برای همه انسان

ترو را قوی ین چنینی مااربیات نامالیمات ما باید مراقب خود باشیم تا اینکه اتفاقات ناخوشایند بگذرند و روزهای زیبا فرا برسند. تج

 ر کمک کنیم.بهتند کند تا بتوانیم در آینده هم به خودمان و هم به کودکانی که شرایط دشوار مثل ما دارپخته تر از قبل می

گونه که آرزو دارند هایشان آنشهر و خانههای خوش آینده، شغل آینده خود، از اتفاقات و برنامهتصویری از به آنها کمک کنید    

 نقاشی کنند.

ی انجام آن د و براهیه نماینت ،زندگیشان ایجاد کنندمدرسه، خانه یا آینده درتوانند در فهرستی از چیزهائی که دوست دارند و می        

 .ریزی کنندبرنامه

ده خود به ز آینار مثبتی یترین وظایف ما نسبت به کودکان این است که به آنان کمک نمائیم احساس کنترل و تصویکی از اصلی

 دست آورند.




