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 میاند رفتار کن دهید یروح بیکه آس یچگونه با کودکان

موضوع را به زبان  میا دهیاجتناب شده است. درعوض، کوش یعمداً از به کار بردن واژه ها و اصطالحات تخصص توجه:

 دیفرار را پشت سرگذاشته اند، اقدام مناسب را انجام ده ایکه جنگ  یهنگام کار با افراد دیتا بتوان میده حیتوض یرتخصصیغ

 !"دیکن یرانندگ دیخواه یاگر فقط م د،یها بدان لیمبدرباره اتو دی)مشابه همان عبارت " آنچه با

 
 است؟ یبه چه معن قایدق یروح ۀضرب

 آن: حیتوض یبرا یتالش

 یو متداول" انسان ی"عاد ۀوحشتناک و ترس آور که خارج از حد هر تجرب ،یزندگ ۀکنند دیتهد د،یشد ۀتجرب کی 

 باشد.

 بودن و از دست دادن کنترل گره خورده  یگریو شفقِت شخص د تیبه احساِس تحِت حما ،یتجربه، به احساس درماندگ نیا

 است.

 دردناک است داً یشد ،یجسم ایو/  ی. از نظر روان 

   آن را به  میانتو یاصالً نم ایو  دیآ یم ادیبه شکل تکه تکه به  ای نیکند، بنابرا یبرخورد م یتجربه به طور متفاوت نیما با ا

 .میآور ادی

 

 ینشوند. برا ایبشوند  لیتبد یضربه روح کیممکن است به  دادهایهر شخص بخصوص، حوادث و رو یذهن افتیبسته به در

-باشد  یضربه روح کی نیشده شان کشته شده اند، ا رانیدر خانه و نشیوالد فقط فکر کردهکه  یکودک یمثال، ممکن است برا

 اگر چند ساعت بعددوباره درکنارش باشند. یحت

 

 یروح یانواع گوناگون ضربه ها یبند میتقس

 یو متداول" انسان ی"عاد ۀوحشتناک و ترس آور که خارج از حد هر تجرب ،یزندگ ۀکنند دیتهد د،یشد ۀتجرب کی 

 باشد.

 یو گروه یجمع یآن را به وجود آورده اند، ضربه روح یگریاشخاص د ایرخ داده و  یتصادف ایکه  یاتفاق مهم و شوم 

 مثل جنگ
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 انواع تروما نیسه نوع از بدتر 

 شهروندان( یبرا ایاشد سربازان اتفاق افتاده ب نیکند که ب ینم یجنگ تجربه شده است )فرق کی یکه در ط یضربه ا .1

 یتجاوز جنس .2

 یدر دوران کودک یآزار و سوءاستفاده جنس ،یو احساس یخشونت جسم .3

 

 :نشده اند یکه دچار ضربه روان یدر کودکان یبه زندگ جینگرش را

 " هستندریمتقاعد شده اند که "شکست ناپذ   

 مهم، قابل درک و قابل کنترل است شانیبرا ایدن 

 نندیب یخودشان را مثبت و مهم م 

 
 :اند دهید یکه ضربه روان یدر کودکان یبه زندگ جینگرش را

o   کنند یفرض م ریپذ بیآسدار و  حهیجر ندهیخودشان را در آ 

o   کنترل است رقابلیدرک و غ رقابلیدشمن، غ شانیبرا ایدن 

o نندیب یارزش م یخودشان را ناقص و ب 

 
 گذارد؟ یچگونه بر مغز اثر م یتجربه ضربه روح

 بهآن و  عقوو نماز ترتیب بهرا  قتفاآن ا نیماتو می ما.  دشو می هخیرذ ما مغز اردستاندا" حافظه بخشدر  ديعا ادیدرو یک

 ین)"ا. کنیم ريشمازبارا  قتفاآن ا ،نمارفکاا و تحساساا دنکر لفعا رهبادو با نیماتو می.  یمآور دیا به نمادخواز  بخشی انعنو

 ..."(شتمرا دا سحساا نفالو  دمکررا  فکر نفال...رخ داد  من ايبر نمکاو  نماز یندر ا قتفاو آن ا قتفاا

 شوند می قطع ما" يهازفیو(" دهکر شفتگیآ رچارا" د سسترا لکنتر ايبر ما لمعمو ناییاتو ،ماتیکوترو  هنندز سیبآ قتفاا یک

 مانیز ترتیباي  هخاطر چنین.  دشو می هخیرذ مغز مختلف يها بخشدر  ه،شد قطعه قطعه حیرو ضربهاز آن  ما هخاطر) و 

 کند اپید قتفاآن ا توضیح ايبررا  مناسب تکلما ندانتو شخص ستا ممکن نتیجهو در هشد قطع ما ريگفتا مرکز با طتباار ؛اردند

" شوند میآزاد " حتیرا به شخص حافظۀاز  هایی بخشو  تقطعا)  صخا حساسیا یا بو مثالً( قعیوا ادیدرو یک ثردر ا گاهی.

 ريطو ،کنند می تجربه ها فیلم)  گذشته به عجو(ر بک فلش يها صحنه شبیهرا  حشتناکیو اتخاطر ه،یدد سیبآ صشخاا گاهی

 .سکابو یک شبیه يچیز  -فتندا می قتفاا نددار ینجاو ا نکنوا رنگاا که

 رطو به ( دشو می ضعیف يجد رطو به ،مغز ومسربر بخش دکررکا س،سترا يها نمورهو خاطر به یمدار سسترا که مانیز

 تکامل لیهاو يهادر دوران  کنشوا ینا.) يگیردیاو  موختنآ یا ت،طالعاو ا تتجربیا دآوريیاو  زيسا هخیرذ نظیر ظایفیو ل،مثا

 ،شتدا يبیشتر لویتو... ، او سخر ستاز د ارفر ا،غذ ايبر رزهمبا مثالًن، جنگید یا ارفر نظیر جسمی يها کنشوا که بشر

 .ستا دهبو مفید قطعا
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 نیروا يها ضربه به فیزیکیو  جسمی يها کنشوا مختلف حلامر

 " درسسترا يها نمورهوو  نخو دشگر ،ضعیتو یندر ا رزه،مبا یا ارفر .1

 که ینا ايبرزدن"،  دنمر بهرا  دخو،" "گیدمر شمو" حصطالا به د،نجماا هستند دخو نهایتاوج و  .2

 رکا" از نخو دشگرو  نبد، "نیدرو تسلیم"حالت ،گیو واداد اريگذوا .3

 

 ،فیزیکی يها تنش مثالً ،هندد ننشارا  فیزیکی يها کنشوا یناز ا خاصی اعنوا ستا ممکن هیدد سیبآ نکادکو :توجه

 ".يگیر رهکناو  نشینی عقب" ،حساسیا یا فیزیکی حسی بی ن،شد کندو  دنکر فتا ي،پرخاشگر

 ربتجا يبند ستهد ايبر يبیشتر شانس( باشد شتهاي دا یافته شدر/ بالغ شخصیت) باشد ترارستوو ا تر محکم شخصی هرچه

 خیلی نکادکو ايبر صخا رطو به( ماوتر) حیرو ضربه ،منطقی نتیجۀ یک انعنو به پس.  شتدا هداخو نهاآ با مقابلهو  كحشتناو

 .ستا سخت

 

 ندا شتهاگذ سر پشترا  گریزو  جنگ که اديفردر ا محتمل نیروا ضربه يها تجربه

 ستر ،نج، درد و ر شکنجه ،فیزیکی خشونت ،تهدید 

  در  یا نشادخو رکشودر مذهبی/  سیاسی زهحودر  رجنایتکاو  رخالفکا ادفرا توسط یا دخو جامعۀ یا ادهخانودر

 باشند هشد تهدید ن،میزبا يهارکشو

 ريجباا شیوفر تن(؛ وزتجا) جنسی خشونت 

 ارفر ؛جایی به جا 

 شگو/دنبو شاهد ي؛گیرو در مناقشه تحت حیانو یا جنگی مناطقدر  ندگی 

 دنبو حمانهر بی يها گمر شاهد، )ثانویه حیرو سیب(آ خشونت ،ها جنگ ،ها رانبمبا به طمربو يها ارشگز به دنکر 

 نستادو ،هاادربرو  هرهااخو ،لدینوا میزآ خشونت گر 

 (زسربا نکادکو مثل) دنبو( ريجباا یا طلبانه) داورِ خالفکا یا وزمتجا 

 (بیافتد قتفاا ستا ممکن هم ینجا) درا طتباار پاشیدگی هماز /  ندگیز محلدر  رمکر اتتغییر 

 بدهند مهادا رچطو که ینا نستناند ن؛شد هار تنها ن؛شد م 

 خشونت ؛طبیعی يبالیا ري؛بیما ؛سرما ؛تشنگی ؛گرسنگی ؛فقر ؛منیتدادن ا ستاز د 

 است یروح یدچار شدن به ضربه ها لیدال نیاز مهم تر یکی یو درماندگ یناتوان 

 نرفته زيبا لنباد گر" : المثا ايبر( باشد هگنا بی کامالً قربانی گرا حتی ك،حشتناو تتفاقاا به طمربو مشر یا هگنا سحساا 

 ..."(دبو نرفته رينباا به من دنکر اپید ايبر رمپد ،شد رانبمبا نما خانه که مانیز دم،بو
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 حاض لحادر  هپناهند نکادکو همرروز ندگیز

 و  رفتار تبورو مثل ستا ممکن، (شوند بسرکو باید تحساساا) هستندو دوام آوردن  نماند هندز ضعیتدر و که نجاییاز آ

 برسند نظر بهروح  بیو  سحساا بی /کنند عمل

 به ،ندا هشکنندو  سحسا ،ندرخو می ضربه حتیرا به ،کنند لکنتر یا تعدیلرا  نشادخو ننداتو نمی:  برعکس کامالً یا 

 فتندا می گریه بهزود  ،شوند می نپریشاو  گیج سرعت

 آن  ،کنند نمیرا" درك"  مطالب ها بچه ین)ا  شوند تمرکزو  حافظهدر  ختالالتیا باعث ستا ممکن حیرو ضربهو  سسترا

 !(باشید رصبو سندر می سهرمد به یرد ،کنند می شموافر هشدداده  توضیح قبالً کهرا  يچیز

 (ستا مهم ،نکنند تغییر اممد که ديعتماا قابل رانکادمد شتندا)  هستند منا محل یکدر  که کنند نمی سحساا زنو 

 رجباو ا یتودمحداز  پر ندگیز یطاشر: تقااو غلبا ،برگشت ايبر شانسی هیچ شتناند 

 و  پلیس ن،شادخو رکشو(. در نلمادر آ مثالً ،سیاهر بیگانه تجربۀ ؟ستا شمند یاآ)= ها غریبهاز  ستر دي،عتماا بی

 .ندا دهبو متخلفو  وزمتجا معموالً مسؤلین

 ننددا نمیرا  نمیزبا رکشو نباز ها بچه ینا 

 باشند گرفته ارقر تمسخر ردمو جامعهدر  ن،شارفتار یا نباز نستناند خاطر به ستا ممکن. 

 از  ییاجد) باشند شتهدا ستر ،نددبرگر خانه به یا فتهر سهرمد به تنهایی باشند رمجبو که یناز ا تشد به نکادکو ستا ممکن

 (نشا ادهخانو

 کشند می دفریا نیدد سکابو موقع کهرا  یگرد ادفرا يهااصد باشند رمجبو مثالً) هیوگر ندگیز يها محلدر  بیابدخو، 

 (بشنوند

 هستند نشادخو رکشودر  که ستانیو دو امقوا ايبر نیانگر مثالً ر،ماندگا يها ستر 

 (ندا شتهدا دخو يشناآ يها محیطدر  که يچیز هر ايبر لتنگیو د انفقد حس تقریباً)و  ندا دهمر که میاقوا ايبر غصهو  غم 

 از  نمابتو تا بمانم ینجاا مشو موفق باید( : "ندا دهکر  تجربه هستند بچۀکوچکی که ینا دجوو با  که)سنگین هبالقو مسؤلیت

 ."کنم حمایت ینجاا به نمدآ ايبر چهو  رکشودر  چهام  ادهخانو

 نه گرا.  هستند وزتجا یا جنسی دهستفاءاسو خطر ضمعردر  غلبا هستند انمهاجر يها هپناهگادر  که نانیو ز نکادکو 

در  نکادکوو  نناز نیستند دنکر قفل قابلو  هنشد تفکیک جنس سساا بر ها لتاتوو  ها.دوش ،قعامو بعضیدر  لیو همیشه

 .بندابخو نددار سکونت هم غریبه يهادمر که محلی نهمادر  ندرناچا قعامواز  خیلی

 بک فلش( هنندز سیبآ اتخاطردر  قغر نکادکو که ینا یاو  کند می کمک يبیشتر حیرو ضربه به غلبا یطیاشر چنین 

 .شوند می) ها

 هگا تکیه ننداتو نمی ،هندد تطبیق نشا داريندزفر يها مسؤلیت بارا  دخو ننداتو نمی ندا ردهخو حیرو ضربه که لدینیوا 

 بی یا دهفسرا ،لدینوا ینا ازدندا می حشتو بهرا  نهاو آ هشد نکادکو نجدرد و ر باعث ینو ا! ( توجهی بی خطر) باشند منیا

 تهاجمیو  پرخاشگر یا ستا ممکن هم نکادکو ،پاسخ.در  نیستندآن  لکنتر به درقا که نددار تهاجمی يهارنفجاو  ا توجهند

 به ستا ممکن(، انخترد معموالً)  بشوند انیگرد ضایتر يجستجوو در  مهرطلب حداز  دهیاز یا( انپسر غلبِ) ا هشد

 کنن دنبو هکنند مسرگرو  جالب خیلی یا دلمتعا به تظاهر ،نهاآ تبرئهو  نشادرماروپداز  حمایت خاطر

 

 یکدر  نهمچنا قطعاً ماا ندا هیدد حیرو يها ضربه حتماالًا ،ندا دهکر ندگیز گریزو  جنگ یطاشردر  که کانیدکو :يگیر نتیجه
زده  سیبآ نهاآ به مشکل ینا ،قطع رطو به.  ازدندا می حشتو به تقااو غلبو ا دهکر شمغشورا  نهاآ که هستند ديغیرعا یطاشر
 .ستا هفرسایند حداز  بیش غلبو ا
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 برند می نجر حیرو ضربه/ماتیکوتر يها ستراز  که کانیدکودر   حتمالیا يها نشانه

 ندزلر می ،کشند می جیغ ،کنند می گریه قعیوا لیلد ونبد. 

 هستند سحسا حداز  بیش ،معمولیو  ديعا يها ستاخودر یاو  زهتا يها موقعیتو  چیزها با نشد وبررو مهنگادر. 

 نندز می سیبآ نشادخو به ،جوند میرا  نهایشا ناخن ،سایند می هم بهرا  نهایشا انندد ،کنند می خیسرا  نشادو. 

 قعوا لیلد ونبد نهاپرخاشگر يهارنفجاا 

 ییوکمر،  عاطفی کرختی ي،گیر رهکنا ،فعالیت معد ،خستگی 

 تمرکزدر  نیاناتو اب،خو تختالالا اب،ضطر 

 زدن،  ضربه پاهاو  ستد با ن،چرخید دخودور  ،فعیاتد يهارفتار( مشخص يهارفتار بعضی اوممد دنکرارتکر

 .باشد نشدنشاآرام  ايبراي  سیلهو یاو  هنندز سیبآ صحنهاز  کوچکی بخش لمثا رطو به ستا ممکن که...) ،شستشو

 كترسنا يها ابخو یا راتتصو 

 یا هااصد با که، )گذشته به عجور يها صحنه نهما یا ها بک فلش( هنندز سیبآ قتفاا یکاز  هایی هخاطر تجدید 

 رنتظاا رعبو لحادر پیماییاهو ايصد نشنید با که کیدکو مثالً. دشو میآورده  دیا به رهبادو صبخصو يهااصدوسر

 نماو ز نمکا مطابق ندابتو تادارد  ديیاز لگرمید به زنیا، کوبد می لگدو  دهکر گریه ه،کشید جیغ دكکو یندارد. ا رانبمبا

 داده ننشا کنشوا فعلی

 یطاشر: سهرمددر  مثالً ،ندازندا می گیررا  دكکو حتماالًا که هایی موقعیت.  ستا یمنا که کند ورباو  سحساا باشد درقاو 

 موقع مثالً نددار عاطفی ربا که یطیاشر ،ها ختکنو ر محاازدپر خیلی يهاوهررا غ،شلو يفضاهادر  اصدوسرو  ودمحد

 .سهرمد طحیادر  یاو   يگیرورزش، در

 

 معد یا دیاز خیلی فعالیت ري،فتار يلگوهاا ناگهانی اتتغییر ،گیزد حشتو يها کنشو وا سسترا اعنوا متما :يگیر نتیجه

 يها نشانه ننداتو می ،شوند می هیدد كحشتناو قتفاا یکاز  بعد ها هما یا ها هفته ،هاروز حتی که عجیب يهارفتار یا فعالیت

 می هیدد جنسی یا انگی خشونت تجربۀاي از  نشانه رتصو به هم نمیزبا رکشو نکادکودر  که( باشند حیرو ضربۀ به کنشوا

 .)دشو

 

 د،بو ممکن که نماز هرو  هیدد عطالا نهاآ لدینوا به لطفاً ،شوید می پناهجو نکادکودر  ها کنشوا ینا متوجه که هنگامی :نکته

 باشد مفید نداتو می هم ها لسااز  بعد حتی نهااز آ حمایت لهرحا به. بهتر تر سریع چه هر -کنید امقدا نهاآ به سانیر کمک ايبر

 تشد به هم نشادخو یا ستا ممکن -نیستند ننشااندزفر به کمک ايبر وريضر يها مقد شتندابر به درقا غلبا نهاآ لدینوا ایرز

 بعد ،هستید كمشکو جنسی یا خانگی خشونت به گرا. باشند شتهاند شناییآ سانیر کمک سیستمو  ها هشیو با یاو  باشند هیدد سیبآ

 .  هیدد خبر نکادکواز  حمایت يها یسوسر به) نتادخو ايبر تطالعاا هخیرذ انعنو به( نتا سرپرست با رتمشواز 
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 قعیتوا بهو  همدآ ونبیر نشا حیرو يها ضربه يها بک فلشاز  که کنم کمک نکادکو به چگونه

 ؟نددبرگر

 ستا ینا مهم خیلی نکتۀ ،برسانید کمک نهاآ بهو  دهکر پناهجو نکادکورا از  حمایت بیشترین که متعهدید رچقد نیست مهم :توجه

 نمادر ايبر مکانیو ا فضا ارسمد.  باشید هگاآ ،کنید می ردبرخو نکادکو ینا باآن  سساا بر که سیستمیو  بچورچااز  که

 حیرو ضربۀ دحا يها نشانه ردمودارد). در متخصص مانگرو در نماز ،منا محیط به زنیا حیرو يها ضربه نما(در! . ندارند

 نشا صلیا فهد که کنید عمل تومبیلا سانحۀدر  ادمدو ا نساورژا وهگر مثل نیداتو می ،نندز می صدمه قربانی به تشد به که

 .ست) الحا نما(در ز منیتا دیجاو ا كخطرنا)  نی(درو موقعیت یکاز  دكکو دنکر رجخا

 

 !هستند نکادکو ینا ايبر حیرو نساورژا ضعیتو گذشته اتخاطر به عجور نهما یا ها بک لش

 

 که دشو می باعث رکا ینا. کند می تجربهرا دارد  يچیز چه لحظه یندر ا که نپرسیدو از او  نکنید هار دخو لحا بهرا  دكکو 

 چنیندر. کند دنبو هماندو در ضعیف سحساا رهبادو دكکوو  شوند لفعا رهبادو یا بمانند لفعاآور"  ستر" تحساساو ا یروتصا

 رچاد رهبادو شایدو  ستا عملو  حرکتاز  انناتو کند می سحساا د،کر هداخو تجربهرا  لکنتر معد یگرردبا دكکو ،ضعیتیو

 .دشو حیرو ضربۀ

 

 هیژو توصیۀ

 يها ستهاخو یاو  ها كمحر.  عموضو تغییر  -نمکا تغییر -موقعیت غییر .1

 فعلی همرروز ندگیو ز منطقی لستدالا به شخص يها ستهاخو یاو  ها كمحر.  عموضو تغییر  -نمکا تغییر -موقعیت غییر .2

 تعدیلرا  تجربهآن  تر حتو را تر نساآ  که کنند می کمک مغز بهداده و  کاهشرا  حساسیا تجربه تشد ،بدهد لویتاش او

 د،شو بلند که کنیم کمک ستا نشسته کهاي  هیدد سیبآ دكکو به:  دبشو قبیل یناز ا هاییرکا شامل ستا ممکن ینا.  کند

 که يیگرد مسایل بهاو را  توجه که کنیم شتالو  کند كتر هشد هندز یشابر رهبادو نجادر آ تلخش هخاطر کهرا  محلی

 .کنیم جلب ،نیستندآور  سترو  كحشتناو

 !نزنید ستاو د به. کنید اصد سما بهاو را  ،نیددا میرا  نامش گرا .3

 !کنیددور  ازدندا می گیراو را  که موقعیتیرا از  دكکو .4

 کنید صحبتاو  با بخشآرام  ايصد با .5

 بدهیاو  به دعتماو ا منیتا حس .6

 (هیدد تغییررا  مغز فعالیت مسیر که ینا ايبر) یدوادار فیزیکی حرکت بهاو را  .7

 (هیدد تغییررا  مغز فعالیت مسیر که ینا ايبر)  بدهیداو  به ننوشید ايبر يچیز .8

 .کنید تپراو را  اسحو ،یگرد عموضو یا فعالیت یک با سپس .9
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 ؟کنم کمک نهاآ شتندا نگه دلتعا حالتدر و نکادکو ینا از حمایت در نماتو می چگونه
 !(کنید درك را آن نیدابتو تا باشید رفتار ره" قعیوا" لیلد لنباد به  :مهم)

 

 :یدآور دجوو به هیدد سیبآ دكکو در را دعتماا حس

 بدهد ننشا" عجیبی" ريفتار يلگوهاا گرا حتی بدهید نشد پذیرفته سحساا دكکو به 

 ننشا رديهمد ،کنید شگو تسکو در ،کنند صحبت بدهید زهجاا نبهشا ،یندآ می نکادکو اغسر به رهبادو بد اتخاطر قتیو 

 و کافی نیدرو تثبا حاضر لحادر یاآ دارم؟ فضا و نماز یاآ ( نهایتا ناییاتو به بسته ،)!نکنید ألسو تجزییا رهبادر( هیدد

 کنید فمنحر عموضو آن از را نهنشاذ میآرا به نیداتو می )دارم؟ مناسب

 بدهید لگرمید ،ببخشید مشآرا 

 بزنید لبخند ،باشید نمهربا 

 یددار نگه ننتادرو در و دهکر نپنها را نتادخو عاطفی تحساساا.  باشید بینی پیش قابل ،حساسیا نظر از 

 داد هماخو منجاا ،گفتم که را ريکا" باشید تکاا و دعتماا قابل" 

 بدهید قلب تقو شد زمال گرا و کمک دپیشنها 

 نکنند تغییر اممد و دهبو ثابت کنند می حرکت نهاآ در که مسیرهایی و قامتا محل ،هارکادمد که کنید ريکا 

 یداربگذ معتبر و ثابت نهروزا يها برنامه نیشاابر 

 

 :و

 نددار بنتخاا حق و شتهدا لکنتر نشا ندگیز بر که بدهید را سحساا ینا نهاآ به 

 کنید منتقل نهاآ به را موفقیت حس 

 کند اپید کاهش نشا سسترا تا یدوربیا دجوو به فیزیکی يها فعالیت /ورزش ايبر هایی فرصت 

 خالقیت نمکاا نهاآ به ،الاماند يها حطر* دنکر نگر مانند( کند فمنحر را نشا اسحو که بدهید نهاآ به را هاییرکا دپشنها 

 )ببرید باال نهاآ در را خالقیت سطح و داده

 خلق كحشتناو یروتصا ضد و مثبت (نیرود) یروتصا نندابتو که یدآور دجوو به هایی فرصت 

 کنند می يمیزآ نگر را نهاآ ،سرگرمی نوعی انعنو به معموالً که هستند هشد پچا نقوشی و ها حطر الاماند يها حطر. 


