
 زننده آسیبحادثه تروماتیک و کیاز تان پس کودکتوصیه هایی در مورد حمایت از 

 .بزرگساالن است از متفاوتوآسیب زننده  تروماتیک حوادثبه  کودکاننحوه واکنش 
 

یا  دهاست گوشه گیر ش ممکن آنها .از بزرگساالن است وآسیب زننده متفاوت نحوه واکنش کودکان به حوادث تروماتیک

باشند،  حادثه آن ذهنی رییند، هنگام بازی و نقاشی درگآنظر  بهرفتارشان کودکانه تر شود، مضطرب و بشدت وابسته 

در یا سردرد  معده یدردها انواعست عالئم ناراحتیهای جسمی از قبیل ا ، یا ممکننندیمشکالت خواب داشته یا کابوس بب

 .آنها بروز کند

 

 .ابندی یمحمایت و عشق از اطرافیانشان، بهبود  افتیدرهمانند بزرگساالن با  زین اکثر اطفال

. دانید که بهترین کار برای آنها چیست شناسید و می هر کسی می از بهترآنها را و مراقبین اطفال،  نیوالدشما بعنوان 

 . کنید حمایت پریشان حال کودک از توانید میآنها  انجام ندادنیا   انجام دادنموارد زیر چند راهکار ساده است که با  

 :دیده انجام
 

 . ایمن هستندو آنها  خاتمه یافته است حادثه آن که اطمینان دهیدبه آنها  .1

 .احساس خود در مورد آنچه اتفاق افتاده حرف بزنندراجع به که  تشویقشان کنید .2

 و پاسخ سواالت را به زبان ساده مناسب با سن و سالشان به آنها بگویید که میتوانند سواالت خود را بپرسند .3

 . بپرهیزید آسیب زننده /کیترومات حادثه صادق باشید اما از صحبت در مورد جزئیات .بدهید

و در میان گذاشتن احساساتشان با شما، مفید خواهد بود  به آنها بگویید که احساس ناراحتی و ترس، طبیعی است .4

 .شود و به مرور زمان حالشان بهتر می

اتفاق  اگر این .تخت خود را خیس کنندیا  کنند یکج خلق، داشته باشند دنیمشکل خوابممکن است  -درکشان کنید .5

  .خواهد شدبرطرف مشکل و مراقبت،  یتبا حما مجددا. باشید دهنده یدلگرم و صبور ،افتاد

 .دیبده یشتریبه فرزندانتان عشق و توجه ب .6

 -کنند یخود نگاه م ینوالدبه  ،نحوه پاسخ هم از نظرو یتاز نظر احساس امنهم کودکان  که یدداشته باش یاد به .7

 بود. دیخوب خواه در کنار هم یهمگکه  یددان یم یول یدکه شما هم ناراحت هست ییدو بگو یدده ینانبه آنها اطم

 یرونکه ب یدده اجازهکودکان  به -یرهخواب وغ اوقاتوقت غذا،  -یدرا حفظ کن یزندگ یعیطب الرو یدکن یسع .8

 .یرهکنند، به پارک بروند و غ یباز و بروند

 یدشد یریگوشه گ مانندنگران کننده  یآنها رفتارها یا دییبه وخامت گراکودک  یحال شانیپر احساساما چنانچه  .9

 مراجعه. یدزودتر کمک بخواه ،نشان دادند ینیچن ینو موارد ا یدآنها را آرام ساز یدکه نتوان یترس و وحشت یا

 و اندوه مورد دری بانیپشت دریافت همچنین جهت. ستا خوبنقطه شروع  کی شما (GP)به پزشک خانواده 

 روز هفت و ساعته 24 روز، شبانه از هرزمان توانید می ،روان سالمت یای حال شانیپر اضطراب، سوگواری،

 .بگذارید میان در دیده آموزش مشاور یک با آنرا و بفرستید پیامک یا گرفته تماس 1737 رایگان شماره با هفته

 :ندهیدانجام 
 

 یلیخست ا اطفال ممکن. تواند مضر باشد یم، آسیب زننده /کیترومات حادثه اتیجزئدر مورد صحبت مکرر  .1

 یدهدرباره آنچه د .باشند  تروماتیک/ آسیب زننده حادثه یاتجزئ یدنپرسبه  لیبوده و مایا وحشت زده مند عالق

 .دینتجربه کرده اند حرف بز یا اند

 .دیمنعطف کن دارند یچه احساس ینکهرا به ا تمرکز آنهاتوجه وکه  یدکن ی، سعمورد فوقتکرار  در صورت .2

 ی؟دار یاحساسچه  .است یعیطب ،یا ترس یناراحت احساس .افتاد یندیناخوشاترسناک وچه اتفاق : بعنوان مثال

 احساسات دشواردر برابر ترس و  یماست که بخواه یعیطب. "ناراحت نشو"  یا" نگران نباش" ییدبه آنها نگو .3

 شود. یم دییتا یعیپاسخ طب کیعنوان باحساساتشان  دارند که بدانند یازنآنها اما  یممحافظت کن کودکان از

جهت حفظ روال اما . است یعیطب یامر ینا نیاز والد کیهر  یبرا .یدکن یاز حد خوددار یشاز محافظت ب .4

 باز یبا دوستان درفضا یه پارک و بازاست که حواسش متوجه رفتن ب یدمف ،ند شمافرز یبراطبیعی زندگی 



 یعاد یاست و زندگ شده امندوباره ها آن یایکه دن کنند یم حس فرزندان شما یبترت ینبد. باشد ینهاو امثال ا

 .ابدیتواند ادامه  یم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 خود را از دست داده اند لیفام یادوست  که یکودکان در یسوگواراندوه و 

بوده و از سن با بزرگساالن متفاوت ، بیآس/ ترومابه  واکنش آنها همانند زین یاطفال نسبت به اندوه و سوگوار واکنش

بزرگساالن  چونهم را کودکان یو سوگوار اندوه روند تواند یم وآسیب زننده تروماتیک مرگ .ردیپذ یم ریآنها تاث

 . کند تربغرنج 

 .کند یم ییردرباره مرگ تغ شانیباورها شوند، یهمچنانکه اطفال بزرگتر م

خواهد  یداراما ب ’خواب است‘ فرد ینکها -بنگرند امر موقت یک بصورتبه مرگ ست ا ممکن ی،دبستان یشپ کودکان

 یا خود یاه مرگ برباورند ک ینبر ا غالبا   است اما یهبه بزرگساالن شب یشتربمورد  نیدر ا یدبستان یبچه ها تفکر .شد

 .افتد یاتفاق نم یشناسندم که یکس

 .کنند یانحساسات خود را با لغات ببتوانند ا کودکانکه  یستن ینطورا یشههم 

 رفتار، یقدارند که از طر یلتما ینبنابرا .کنند یانبتوانند احساسات خود را با لغات ب کودکانکه  یستن ینطورا یشههم

از  ییمدرسه و رفتارها به نرفتن ی،اوقات تلخ ،طنتیش یی،شدن، ترش رو یرگوشه گ ؛ مثالاحساسات خود را ابراز کنند

 یکه به نظر م یحال از مکررا ستا ممکن ینبنابرا کنند سوگواری ’یانفجار‘بصورت  دارند که یلتما کودکان. یلقب ینا

 .روحیه دهندرییحال تغ شانیپر تیبه وضع ،استبازگشته  یعیطبوضع به کامال  رسد

  .بود شهیهممهم است که صبورتر از  ینبنابرا

صحبت  مورد نیاکه با آنها در  مییتالش نمادارند و  یکه آنها چه احساس میبوده، بپرس شهیمهم است که صبورتر از هم

 اما یممحافظت کن یدرد و اندوه و سوگوار در برابر از فرزند خود یمکن یاست که سع یعیطب ،آسیب /تروماهمانند  .شود

است که  ینا کار رمز ین،برابنا. کنند یبه بزرگساالن نگاه م نحوه رفتار خودی ریادگی یبرا کودکان. یستن یدمفینکارا

 یحتوض آنها یبرا را با الفاظ متناسب با سن و سالشانمسائل  ودارند  یدارند، چه سواالت یچه احساس یماز آنها بپرس

   .یمده

و  یاییدکنار ب آن با یتوانیدکه م یدحال به آنها نشان ده ینعدرو  هدرمیان گذاشت کودکانبا  را خودازغم بخشی  نکهیا

 بکار از. است دیمف یزفهم باشد ن قابل یشانکه برا یدادن مرگ با الفاظ یحتوض. مفید است ،یابدادامه  تواند یم یزندگ

 .بپرهیزید "است فوت کرده" یا" به خواب رفته یشههم یبرا"از قبیل گیج کننده الفاظ بردن

متداول  یزنحاالت  ینا .ترسند یمضطرب تر شده و م و وابسته تر کنند یرا تجربه م یکه اندوه و سوگوار یکودکان 

 .است

مهم  یها تیشخص گرید ند کهترس می ومضطرب تر شده  وابسته تر و ،کنند یرا تجربه م یسوگوارکه اندوه و یاطفال

 اطفال ینا، متداول است که یبآس همچنین مانند تروما/. متداول است یزحاالت ن ینا .یرندبم ممکن استیزنآنها  یزندگ

 یجادا روال معمول خواب آنها در ییراتیتغ یزو نشده  سردرد د ومعده درانواع از جمله  یجسم یناراحت دچارعالئم

 . کنند دوست داشته شدن و یتتا احساس امن یمم را بدهالز ینانو به آنها اطم یممهم است که آرامشان کن یشانبرا .شود

 :باشند یم یدمف یکاربرد یها یهتوص ینا

، پس از یک مرگ تروماتیک/ آسیب زننده یسوگوار فرزند شما بهنگام اندوه و یتفوق جهت حما یکاربرد یها یهتوص

 یهمگ ی،نقاش یقاز طراحساساتشان  انیبو  یاطفال به باز یقتشو از یناناطم ی،روال معمول زندگ حفظ. دنباش یم یدمف

 .  هستند یخوب یرتداب

 یندرچنو است یدمف ،باخبرند فرزند شما اتفاق افتاده یآنچه برا ازمدرسه ومعلم  نکهیاز ا نانیحصول اطم ینهمچن

صورت توافق با معلم همکالسان وی چطور در جریان قرار گیرند و اینکه در مورد نحوه حمایت از فرزندتان  یموارد

 .صورت پذیرد یدبا اقداماتی، چه شد یحال دچار پریشانفرزند شما در مدرسه  اگرنیز در این مورد که و  یردگ



مراقبت از  ،ثباتو استواریعشق شما، . بگذرد تاکشد  یطول م یچند ماه اطفال همانند بزرگساالندر یوسوگوار اندوه

قابل  یشانکه برا یبا کالم آنهااطالعات با  یبه اشتراک گذارآنها به صحبت و  یقتشو به ادامه دادنبهمراه  فرزندتان،

 . آنهاست یبرا یامالت ینرشتیبفهم باشد، 

 توانید می ،روان سالمت یاپریشان حالی  احساس اضطراب، سوگواری، و اندوه مورد دری بانیپشت افتیدر جهت

 با آنرا وبفرستید  پیامک یا گرفته تماس 1737 رایگان شماره با هفته روز هفت و ساعته 24 روز، ازشبانه هرزمان

 .بگذارید میان در دیدهآموزش  مشاور یک

 

 

 

  

 

 


