چگونه با کودکانی که آسیب روحی دیده اند رفتار کنیم
توجه :عمدا ً از به کار بردن واژه ها و اصطالحات تخصصی اجتناب شده است .درعوض ،کوشیده ایم موضوع را به زبان
غیرتخصصی توضیح دهیم تا بتوانید هنگام کار با افرادی که جنگ یا فرار را پشت سرگذاشته اند ،اقدام مناسب را انجام دهید
(مشابه همان عبارت " آنچه باید درباره اتومبیل ها بدانید ،اگر فقط می خواهید رانندگی کنید!"

ضربۀ روحی دقیقا به چه معنی است؟
تالشی برای توضیح آن:
 یک تجربۀ شدید ،تهدید کنندۀ زندگی ،وحشتناک و ترس آور که خارج از حد هر تجربۀ "عادی و متداول" انسانی
باشد.
ت شخص دیگری بودن و از دست دادن کنترل گره خورده
 این تجربه ،به احساس درماندگی ،به
ت حمایت و شفق ِ
احساس تح ِ
ِ
است.
 . از نظر روانی و /یا جسمی ،شدیدا ً دردناک است
 ما با این تجربه به طور متفاوتی برخورد می کند ،بنابراین یا به شکل تکه تکه به یاد می آید و یا اصالً نمی توانیم آن را به
یاد آوریم.

بسته به دریافت ذهنی هر شخص بخصوص ،حوادث و رویدادها ممکن است به یک ضربه روحی تبدیل بشوند یا نشوند .برای
مثال ،ممکن است برای کودکی که فقط فکر کرده والدینش در خانه ویران شده شان کشته شده اند ،این یک ضربه روحی باشد -
حتی اگر چند ساعت بعددوباره درکنارش باشند.

تقسیم بندی انواع گوناگون ضربه های روحی
 یک تجربۀ شدید ،تهدید کنندۀ زندگی ،وحشتناک و ترس آور که خارج از حد هر تجربۀ "عادی و متداول" انسانی
باشد.
 اتفاق مهم و شومی که یا تصادفی رخ داده و یا اشخاص دیگری آن را به وجود آورده اند ،ضربه روحی جمعی و گروهی
مثل جنگ
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سه نوع از بدترین انواع تروما
 .1ضربه ای که در طی یک جنگ تجربه شده است (فرقی نمی کند که بین سربازان اتفاق افتاده باشد یا برای شهروندان)
 .2تجاوز جنسی
 .3خشونت جسمی و احساسی ،آزار و سوءاستفاده جنسی در دوران کودکی

نگرش رایج به زندگی در کودکانی که دچار ضربه روانی نشده اند:
متقاعد شده اند که "شکست ناپذیر" هستند
دنیا برایشان مهم ،قابل درک و قابل کنترل است
خودشان را مثبت و مهم می بینند

نگرش رایج به زندگی در کودکانی که ضربه روانی دیده اند:
o

خودشان را در آینده جریحه دار و آسیب پذیر فرض می کنند

o

دنیا برایشان دشمن ،غیرقابل درک و غیرقابل کنترل است

 oخودشان را ناقص و بی ارزش می بینند

تجربه ضربه روحی چگونه بر مغز اثر می گذارد؟
یک رویﺪاد عادي در بﺨﺶ حافﻈه" اسﺘانﺪارد مﻐﺰ ما ذخﯿﺮه می شﻮد  .ما می تﻮانﯿﻢ آن اتفاق را به تﺮتﯿﺐ زمان وقﻮع آن و به
عﻨﻮان بﺨﺸی از خﻮدمان به یاد آوریﻢ  .می تﻮانﯿﻢ با دوباره فعال کﺮدن احﺴاسات و افکارمان ،آن اتفاق را بازشﻤاري کﻨﯿﻢ"( .ایﻦ
اتفاق و آن اتفاق در ایﻦ زمان و مکان بﺮاي مﻦ رخ داد ...فالن فکﺮ را کﺮدم و فالن احﺴاس را داشﺘﻢ)"...
یک اتفاق آسﯿﺐ زنﻨﺪه و تﺮوماتﯿک ،تﻮانایی معﻤﻮل ما بﺮاي کﻨﺘﺮل اسﺘﺮس را" دچار آشفﺘگی کﺮده )"فﯿﻮزهاي" ما قﻄﻊ می شﻮنﺪ
( و خاﻃﺮه ما از آن ضﺮبه روحی قﻄعه قﻄعه شﺪه ،در بﺨﺶ هاي مﺨﺘﻠﻒ مﻐﺰ ذخﯿﺮه می شﻮد  .چﻨﯿﻦ خاﻃﺮه اي تﺮتﯿﺐ زمانی
نﺪارد؛ ارتﺒاط با مﺮکﺰ گفﺘاري ما قﻄﻊ شﺪه و درنﺘﯿﺠه مﻤکﻦ اسﺖ شﺨﺺ نﺘﻮانﺪ کﻠﻤات مﻨاسﺐ را بﺮاي تﻮضﯿح آن اتفاق پﯿﺪا کﻨﺪ
.گاهی در اثﺮ یک رویﺪاد واقعی )مﺜالً بﻮ یا احﺴاسی خاص ( قﻄعات و بﺨﺶ هایی از حافﻈۀ شﺨﺺ به راحﺘی" آزاد می شﻮنﺪ"
گاهی اشﺨاص آسﯿﺐ دیﺪه ،خاﻃﺮات وحﺸﺘﻨاکی را شﺒﯿه صﺤﻨه هاي فﻠﺶ بک )رجﻮع به گﺬشﺘه ( فﯿﻠﻢ ها تﺠﺮبه می کﻨﻨﺪ ،ﻃﻮري
که انگار اکﻨﻮن و ایﻨﺠا دارنﺪ اتفاق می افﺘﻨﺪ -چﯿﺰي شﺒﯿه یک کابﻮس.
زمانی که اسﺘﺮس داریﻢ به خاﻃﺮ هﻮرمﻮن هاي اسﺘﺮس ،کارکﺮد بﺨﺶ سﺮبﺮوم مغﺰ ،به ﻃﻮر جﺪي ضعﯿﻒ می شﻮد ) به ﻃﻮر
مﺜال ،وﻇایفی نﻈﯿﺮ ذخﯿﺮه سازي و یادآوري تﺠﺮبﯿات و اﻃالعات ،یا آمﻮخﺘﻦ و یادگﯿﺮي( .ایﻦ واکﻨﺶ در دوران هاي اولﯿه تکامﻞ
بﺸﺮ که واکﻨﺶ هاي جﺴﻤی نﻈﯿﺮ فﺮار یا جﻨگﯿﺪن ،مﺜالً مﺒارزه بﺮاي غﺬا ،فﺮار از دسﺖ خﺮس و ، ...اولﻮیﺖ بﯿﺸﺘﺮي داشﺖ،
قﻄعا مفﯿﺪ بﻮده اسﺖ.
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مﺮاحﻞ مﺨﺘﻠﻒ واکﻨﺶ هاي جﺴﻤی و فﯿﺰیﮑی به ضﺮبه هاي روانی
 .1فﺮار یا مﺒارزه ،در ایﻦ وضعﯿﺖ ،گﺮدش خﻮن و هﻮرمﻮن هاي اسﺘﺮس" در
 .2اوج و نهایﺖ خﻮد هﺴﺘﻨﺪ انﺠﻤاد ،به اصﻄالح" مﻮش مﺮدگی" "،خﻮد را به مﺮدن زدن" ،بﺮاي ایﻦ که
 .3واگﺬاري و وادادگی ،حالﺖ"تﺴﻠﯿﻢ درونی" ،بﺪن و گﺮدش خﻮن" از کار

تﻮجه :کﻮدکان آسﯿﺐ دیﺪه مﻤکﻦ اسﺖ انﻮاع خاصی از ایﻦ واکﻨﺶ هاي فﯿﺰیکی را نﺸان دهﻨﺪ ،مﺜالً تﻨﺶ هاي فﯿﺰیکی،
پﺮخاشگﺮي ،افﺖ کﺮدن و کﻨﺪ شﺪن ،بی حﺴی فﯿﺰیکی یا احﺴاسی" ،عقﺐ نﺸﯿﻨی و کﻨاره گﯿﺮي".
هﺮچه شﺨﺼی مﺤکﻢ تﺮ و اسﺘﻮارتﺮ باشﺪ (شﺨﺼﯿﺖ بالﻎ /رشﺪ یافﺘه اي داشﺘه باشﺪ) شانﺲ بﯿﺸﺘﺮي بﺮاي دسﺘه بﻨﺪي تﺠارب
وحﺸﺘﻨاك و مقابﻠه با آنها خﻮاهﺪ داشﺖ  .پﺲ به عﻨﻮان یک نﺘﯿﺠۀ مﻨﻄقی ،ضﺮبه روحی (تﺮوما) به ﻃﻮر ﺧاص بﺮاي کﻮدکان ﺧﯿﻠی
سﺨﺖ اسﺖ.

تﺠﺮبه هاي ضﺮبه روانی مﺤﺘﻤﻞ در افﺮادي که جﻨﮓ و گﺮیﺰ را ﭘﺸﺖ سﺮ گﺬاشﺘه انﺪ
 تهﺪیﺪ ،خﺸﻮنﺖ فﯿﺰیکی ،شکﻨﺠه  ،درد و رنﺞ ،تﺮس


در خانﻮاده یا جامعۀ خﻮد یا تﻮسﻂ افﺮاد خالفکار و جﻨایﺘکار در حﻮزه سﯿاسی  /مﺬهﺒی درکﺸﻮر خﻮدشان یا در
کﺸﻮرهاي مﯿﺰبان ،تهﺪیﺪ شﺪه باشﻨﺪ



خﺸﻮنﺖ جﻨﺴی( تﺠاوز)؛ تﻦ فﺮوشی اجﺒاري



جا به جایی؛ فﺮار

 نﺪگی در مﻨاﻃﻖ جﻨگی یا نﻮاحی تﺤﺖ مﻨاقﺸه و درگﯿﺮي؛ شاهﺪ بﻮدن/گﻮش
 کﺮدن به گﺰارش هاي مﺮبﻮط به بﻤﺒاران ها ،جﻨگ ها ،خﺸﻮنﺖ )آسﯿﺐ روحی ثانﻮیه( ،شاهﺪ مﺮگ هاي بی رحﻤانه بﻮدن
 ﺮگ خﺸﻮنﺖ آمﯿﺰ والﺪیﻦ ،خﻮاهﺮها و بﺮادرها ،دوسﺘان
 مﺘﺠاوز یا خالفکا ِر( داوﻃﻠﺒانه یا اجﺒاري )بﻮدن( مﺜﻞ کﻮدکان سﺮباز)
 تﻐﯿﯿﺮات مکﺮر در مﺤﻞ زنﺪگی  /از هﻢ پاشﯿﺪگی ارتﺒاط ( درایﻨﺠا هﻢ مﻤکﻦ اسﺖ اتفاق بﯿافﺘﺪ)
 ﻢ شﺪن؛ تﻨها رها شﺪن؛ نﺪانﺴﺘﻦ ایﻦ که چﻄﻮر ادامه بﺪهﻨﺪ
 از دسﺖ دادن امﻨﯿﺖ؛ فقﺮ؛ گﺮسﻨگی؛ تﺸﻨگی؛ سﺮما؛ بﯿﻤاري؛ بالیاي ﻃﺒﯿعی؛ خﺸﻮنﺖ
 ناتوانی و درماندگی یکی از مهم ترین دالیل دچار شدن به ضربه های روحی است
 احﺴاس گﻨاه یا شﺮم مﺮبﻮط به اتفاقات وحﺸﺘﻨاك ،حﺘی اگﺮ قﺮبانی کامالً بی گﻨاه باشﺪ )بﺮاي مﺜال"  :اگﺮ دنﺒال بازي نﺮفﺘه
بﻮدم ،زمانی که خانه مان بﻤﺒاران شﺪ ،پﺪرم بﺮاي پﯿﺪا کﺮدن مﻦ به انﺒاري نﺮفﺘه بﻮد)"...
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زنﺪگی روزمﺮه کﻮدکان ﭘﻨاهﻨﺪه در حال حاض
 از آنﺠایی که در وضعﯿﺖ زنﺪه مانﺪن و دوام آوردن هﺴﺘﻨﺪ( احﺴاسات بایﺪ سﺮکﻮب شﻮنﺪ) ،مﻤکﻦ اسﺖ مﺜﻞ روبﻮت رفﺘار و
عﻤﻞ کﻨﻨﺪ /بی احﺴاس و بی روح به نﻈﺮ بﺮسﻨﺪ
 یا کامالً بﺮﻋﮑﺲ  :نﻤی تﻮانﻨﺪ خﻮدشان را تعﺪیﻞ یا کﻨﺘﺮل کﻨﻨﺪ ،به راحﺘی ضﺮبه می خﻮرنﺪ ،حﺴاس و شکﻨﻨﺪه انﺪ ،به
سﺮعﺖ گﯿﺞ و پﺮیﺸان می شﻮنﺪ ،زود به گﺮیه می افﺘﻨﺪ
 اسﺘﺮس و ضﺮبه روحی مﻤکﻦ اسﺖ باعﺚ اخﺘالالتی در حافﻈه و تﻤﺮکﺰ شﻮنﺪ (ایﻦ بﭽه ها مﻄالﺐ را" درك" نﻤی کﻨﻨﺪ ،آن
چﯿﺰي را که قﺒالً تﻮضﯿح داده شﺪه فﺮامﻮش می کﻨﻨﺪ ،دیﺮ به مﺪرسه می رسﻨﺪ صﺒﻮر باشﯿﺪ!)
 ﻨﻮز احﺴاس نﻤی کﻨﻨﺪ که در یک مﺤﻞ امﻦ هﺴﺘﻨﺪ ( داشﺘﻦ مﺪدکاران قابﻞ اعﺘﻤادي که مﺪام تﻐﯿﯿﺮ نکﻨﻨﺪ ،مهﻢ اسﺖ)
 نﺪاشﺘﻦ هﯿﭻ شانﺴی بﺮاي بﺮگﺸﺖ ،اغﻠﺐ اوقات :شﺮایﻂ زنﺪگی پﺮ از مﺤﺪودیﺖ و اجﺒار
 بی اعﺘﻤادي ،تﺮس از غﺮیﺒه ها(= آیا دشﻤﻦ اسﺖ؟ تﺠﺮبۀ بﯿگانه هﺮاسی ،مﺜالً در آلﻤان) .در کﺸﻮر خﻮدشان ،پﻠﯿﺲ و
مﺴﺆلﯿﻦ معﻤﻮالً مﺘﺠاوز و مﺘﺨﻠﻒ بﻮده انﺪ.
 ایﻦ بﭽه ها زبان کﺸﻮر مﯿﺰبان را نﻤی دانﻨﺪ
 مﻤکﻦ اسﺖ به خاﻃﺮ نﺪانﺴﺘﻦ زبان یا رفﺘارشان ،در جامعه مﻮرد تﻤﺴﺨﺮ قﺮار گﺮفﺘه باشﻨﺪ.
 مﻤکﻦ اسﺖ کﻮدکان به شﺪت از ایﻦ که مﺠﺒﻮر باشﻨﺪ تﻨهایی به مﺪرسه رفﺘه یا به خانه بﺮگﺮدنﺪ ،تﺮس داشﺘه باشﻨﺪ( جﺪایی از
خانﻮاده شان)
 بﺪخﻮابی در مﺤﻞ هاي زنﺪگی گﺮوهی( مﺜالً مﺠﺒﻮر باشﻨﺪ صﺪاهاي افﺮاد دیگﺮ را که مﻮقﻊ کابﻮس دیﺪن فﺮیاد می کﺸﻨﺪ،
بﺸﻨﻮنﺪ)
 تﺮس هاي مانﺪگار ،مﺜالً نگﺮانی بﺮاي اقﻮام و دوسﺘانی که در کﺸﻮر خﻮدشان هﺴﺘﻨﺪ
 غﻢ و غﺼه بﺮاي اقﻮامی که مﺮده انﺪ (و تقﺮیﺒاً حﺲ فقﺪان و دلﺘﻨگی بﺮاي هﺮ چﯿﺰي که در مﺤﯿﻂ هاي آشﻨاي خﻮد داشﺘه انﺪ)
 مﺴﺆلﯿﺖ بالقﻮه سﻨگﯿﻦ(که با وجﻮد ایﻦ که بﭽۀکﻮچکی هﺴﺘﻨﺪ تﺠﺮبه کﺮده انﺪ) " :بایﺪ مﻮفﻖ شﻮم ایﻨﺠا بﻤانﻢ تا بﺘﻮانﻢ از
خانﻮاده ام چه در کﺸﻮر و چه بﺮاي آمﺪن به ایﻨﺠا حﻤایﺖ کﻨﻢ".
 کﻮدکان و زنانی که در پﻨاهگاه هاي مهاجﺮان هﺴﺘﻨﺪ اغﻠﺐ در معﺮض خﻄﺮ سﻮءاسﺘفاده جﻨﺴی یا تﺠاوز هﺴﺘﻨﺪ  .اگﺮ نه
هﻤﯿﺸه ولی در بعﻀی مﻮاقﻊ.،دوش ها و تﻮالﺖ ها بﺮ اساس جﻨﺲ تفکﯿک نﺸﺪه و قابﻞ قفﻞ کﺮدن نﯿﺴﺘﻨﺪ زنان و کﻮدکان در
خﯿﻠی از مﻮاقﻊ ناچارنﺪ در هﻤان مﺤﻠی که مﺮدهاي غﺮیﺒه هﻢ سکﻮنﺖ دارنﺪ بﺨﻮابﻨﺪ.
 چﻨﯿﻦ شﺮایﻄی اغﻠﺐ به ضﺮبه روحی بﯿﺸﺘﺮي کﻤک می کﻨﺪ و یا ایﻦ که کﻮدکان غﺮق در خاﻃﺮات آسﯿﺐ زنﻨﺪه )فﻠﺶ بک
ها( می شﻮنﺪ.
 والﺪیﻨی که ضﺮبه روحی خﻮرده انﺪ نﻤی تﻮانﻨﺪ خﻮد را با مﺴﺆلﯿﺖ هاي فﺮزنﺪداري شان تﻄﺒﯿﻖ دهﻨﺪ ،نﻤی تﻮانﻨﺪ تکﯿه گاه
امﻨی باشﻨﺪ( خﻄﺮ بی تﻮجهی! ) و ایﻦ باعﺚ درد و رنﺞ کﻮدکان شﺪه و آنها را به وحﺸﺖ می انﺪازد ایﻦ والﺪیﻦ ،افﺴﺮده یا بی
تﻮجهﻨﺪ و انفﺠارهاي تهاجﻤی دارنﺪ که قادر به کﻨﺘﺮل آن نﯿﺴﺘﻨﺪ .در پاسﺦ ،کﻮدکان هﻢ مﻤکﻦ اسﺖ یا پﺮخاشگﺮ و تهاجﻤی
شﺪه ( اغﻠﺐِ پﺴﺮان )یا زیاده از حﺪ مهﺮﻃﻠﺐ و در جﺴﺘﺠﻮي رضایﺖ دیگﺮان بﺸﻮنﺪ ( معﻤﻮالً دخﺘﺮان) ،مﻤکﻦ اسﺖ به
خاﻃﺮ حﻤایﺖ از پﺪرومادرشان و تﺒﺮﺋه آنها ،تﻈاهﺮ به مﺘعادل یا خﯿﻠی جالﺐ و سﺮگﺮم کﻨﻨﺪه بﻮدن کﻨﻨ
نﺘﯿﺠه گﯿﺮي :کﻮدکانی که در شﺮایﻂ جﻨگ و گﺮیﺰ زنﺪگی کﺮده انﺪ ،احﺘﻤاالً ضﺮبه هاي روحی دیﺪه انﺪ اما قﻄعاً هﻤﭽﻨان در یک
شﺮایﻂ غﯿﺮعادي هﺴﺘﻨﺪ که آنها را مﻐﺸﻮش کﺮده و اغﻠﺐ اوقات به وحﺸﺖ می انﺪازد  .به ﻃﻮر قﻄﻊ ،ایﻦ مﺸکﻞ به آنها آسﯿﺐ زده
و اغﻠﺐ بﯿﺶ از حﺪ فﺮسایﻨﺪه اسﺖ.
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نﺸانه هاي احﺘﻤاﻟی در کﻮدکانی که از تﺮس هاي تﺮوماتﯿﮏ/ضﺮبه روحی رنج می بﺮنﺪ


بﺪون دلﯿﻞ واقعی گﺮیه می کﻨﻨﺪ ،جﯿﻎ می کﺸﻨﺪ ،می لﺮزنﺪ.



درهﻨگام روبﺮو شﺪن با چﯿﺰها و مﻮقعﯿﺖ هاي تازه و یا درخﻮاسﺖ هاي عادي و معﻤﻮلی ،بﯿﺶ از حﺪ حﺴاس هﺴﺘﻨﺪ.



ﻮدشان را خﯿﺲ می کﻨﻨﺪ ،دنﺪان هایﺸان را به هﻢ می سایﻨﺪ ،ناخﻦ هایﺸان را می جﻮنﺪ ،به خﻮدشان آسﯿﺐ می زنﻨﺪ.



انفﺠارهاي پﺮخاشگﺮانه بﺪون دلﯿﻞ واقع



خﺴﺘگی ،عﺪم فعالﯿﺖ ،کﻨاره گﯿﺮي ،کﺮخﺘی عاﻃفی  ،کﻤﺮویی



ضﻄﺮاب ،اخﺘالالت خﻮاب ،ناتﻮانی در تﻤﺮکﺰ



تکﺮارکﺮدن مﺪاوم بعﻀی رفﺘارهاي مﺸﺨﺺ) رفﺘارهاي تﺪافعی ،دور خﻮد چﺮخﯿﺪن ،با دسﺖ و پاها ضﺮبه زدن،
شﺴﺘﺸﻮ (...،که مﻤکﻦ اسﺖ به ﻃﻮر مﺜال بﺨﺶ کﻮچکی از صﺤﻨه آسﯿﺐ زنﻨﺪه و یا وسﯿﻠه اي بﺮاي آرام شﺪنﺸان باشﺪ.



تﺼﻮرات یا خﻮاب هاي تﺮسﻨاك



تﺠﺪیﺪ خاﻃﺮه هایی از یک اتفاق آسﯿﺐ زنﻨﺪه) فﻠﺶ بک ها یا هﻤان صﺤﻨه هاي رجﻮع به گﺬشﺘه( ،که با صﺪاها یا
سﺮوصﺪاهاي بﺨﺼﻮص دوباره به یاد آورده می شﻮد .مﺜالً کﻮدکی که با شﻨﯿﺪن صﺪاي هﻮاپﯿﻤایی درحال عﺒﻮر انﺘﻈار
بﻤﺒاران دارد .ایﻦ کﻮدك جﯿﻎ کﺸﯿﺪه ،گﺮیه کﺮده و لگﺪ می کﻮبﺪ ،نﯿاز به دلگﺮمی زیادي دارد تا بﺘﻮانﺪ مﻄابﻖ مکان و زمان
فعﻠی واکﻨﺶ نﺸان داده
و قادر باشﺪ احﺴاس و باور کﻨﺪ که ایﻤﻦ اسﺖ  .مﻮقعﯿﺖ هایی که احﺘﻤاالً کﻮدك را گﯿﺮ می انﺪازنﺪ ،مﺜالً در مﺪرسه :شﺮایﻂ
مﺤﺪود و سﺮوصﺪا در فﻀاهاي شﻠﻮغ ،راهﺮوهاي خﯿﻠی پﺮازدحام و رخﺘکﻦ ها ،شﺮایﻄی که بار عاﻃفی دارنﺪ مﺜالً مﻮقﻊ
ورزش ،درگﯿﺮي و یا در حﯿاط مﺪرسه.

نﺘﯿﺠه گﯿﺮي :تﻤام انﻮاع اسﺘﺮس و واکﻨﺶ هاي وحﺸﺖ زدگی ،تﻐﯿﯿﺮات ناگهانی الگﻮهاي رفﺘاري ،فعالﯿﺖ خﯿﻠی زیاد یا عﺪم
فعالﯿﺖ یا رفﺘارهاي عﺠﯿﺐ که حﺘی روزها ،هفﺘه ها یا ماه ها بعﺪ از یک اتفاق وحﺸﺘﻨاك دیﺪه می شﻮنﺪ ،می تﻮانﻨﺪ نﺸانه هاي
واکﻨﺶ به ضﺮبۀ روحی باشﻨﺪ )که در کﻮدکان کﺸﻮر مﯿﺰبان هﻢ به صﻮرت نﺸانه اي از تﺠﺮبۀ خﺸﻮنﺖ انگی یا جﻨﺴی دیﺪه می
شﻮد(.

نﮑﺘه :هﻨگامی که مﺘﻮجه ایﻦ واکﻨﺶ ها در کﻮدکان پﻨاهﺠﻮ می شﻮیﺪ ،لﻄفاً به والﺪیﻦ آنها اﻃالع دهﯿﺪ و هﺮ زمان که مﻤکﻦ بﻮد،
بﺮاي کﻤک رسانی به آنها اقﺪام کﻨﯿﺪ -هﺮ چه سﺮیﻊ تﺮ بهﺘﺮ .به هﺮحال حﻤایﺖ از آنها حﺘی بعﺪ از سال ها هﻢ می تﻮانﺪ مفﯿﺪ باشﺪ
زیﺮا والﺪیﻦ آنها اغﻠﺐ قادر به بﺮداشﺘﻦ قﺪم هاي ضﺮوري بﺮاي کﻤک به فﺮزنﺪانﺸان نﯿﺴﺘﻨﺪ -مﻤکﻦ اسﺖ یا خﻮدشان هﻢ به شﺪت
آسﯿﺐ دیﺪه باشﻨﺪ و یا با شﯿﻮه ها و سﯿﺴﺘﻢ کﻤک رسانی آشﻨایی نﺪاشﺘه باشﻨﺪ .اگﺮ به خﺸﻮنﺖ خانگی یا جﻨﺴی مﺸکﻮك هﺴﺘﯿﺪ ،بعﺪ
از مﺸﻮرت با سﺮپﺮسﺖ تان )به عﻨﻮان ذخﯿﺮه اﻃالعات بﺮاي خﻮدتان( به سﺮویﺲ هاي حﻤایﺖ از کﻮدکان خﺒﺮ دهﯿﺪ.
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چگﻮنه به کﻮدکان کﻤﮏ کﻨﻢ که از فﻠﺶ بﮏ هاي ضﺮبه هاي روحی شان بﯿﺮون آمﺪه و به واقعﯿﺖ
بﺮگﺮدنﺪ؟
تﻮجه :مهﻢ نﯿﺴﺖ چقﺪر مﺘعهﺪیﺪ که بﯿﺸﺘﺮیﻦ حﻤایﺖ را از کﻮدکان پﻨاهﺠﻮ کﺮده و به آنها کﻤک بﺮسانﯿﺪ ،نکﺘۀ خﯿﻠی مهﻢ ایﻦ اسﺖ
که از چارچﻮب و سﯿﺴﺘﻤی که بﺮ اساس آن با ایﻦ کﻮدکان بﺮخﻮرد می کﻨﯿﺪ ،آگاه باشﯿﺪ  .مﺪارس فﻀا و امکانی بﺮاي درمان
نﺪارنﺪ! ) .درمان ضﺮبه هاي روحی نﯿاز به مﺤﯿﻂ امﻦ ،زمان و درمانگﺮ مﺘﺨﺼﺺ دارد( .درمﻮرد نﺸانه هاي حاد ضﺮبۀ روحی
که به شﺪت به قﺮبانی صﺪمه می زنﻨﺪ ،می تﻮانﯿﺪ مﺜﻞ گﺮوه اورژانﺲ و امﺪاد در سانﺤۀ اتﻮمﺒﯿﻞ عﻤﻞ کﻨﯿﺪ که هﺪف اصﻠی شان
خارج کﺮدن کﻮدك از یک مﻮقعﯿﺖ )درونی ( خﻄﺮناك و ایﺠاد امﻨﯿﺖ )در زمان حال( اسﺖ.

ﻠﺶ بﮏ ها یا هﻤان رجﻮع به ﺧاﻃﺮات گﺬشﺘه وضعﯿﺖ اورژانﺲ روحی بﺮاي ایﻦ کﻮدکان هﺴﺘﻨﺪ!
کﻮدك را به حال خﻮد رها نکﻨﯿﺪ و از او نﭙﺮسﯿﺪ که در ایﻦ لﺤﻈه چه چﯿﺰي را دارد تﺠﺮبه می کﻨﺪ .ایﻦ کار باعﺚ می شﻮد که
تﺼاویﺮ و احﺴاسات "تﺮس آور" فعال بﻤانﻨﺪ یا دوباره فعال شﻮنﺪ و کﻮدك دوباره احﺴاس ضعﯿﻒ و درمانﺪه بﻮدن کﻨﺪ .درچﻨﯿﻦ
وضعﯿﺘی ،کﻮدك باردیگﺮ عﺪم کﻨﺘﺮل را تﺠﺮبه خﻮاهﺪ کﺮد ،احﺴاس می کﻨﺪ ناتﻮان از حﺮکﺖ و عﻤﻞ اسﺖ و شایﺪ دوباره دچار
ضﺮبۀ روحی شﻮد.

تﻮﺻﯿۀ ویﮋه
 .1ﻐﯿﯿﺮ مﻮقعﯿﺖ -تﻐﯿﯿﺮ مکان -تﻐﯿﯿﺮ مﻮضﻮع .مﺤﺮك ها و یا خﻮاسﺘه هاي
 .2ﻐﯿﯿﺮ مﻮقعﯿﺖ -تﻐﯿﯿﺮ مکان -تﻐﯿﯿﺮ مﻮضﻮع .مﺤﺮك ها و یا خﻮاسﺘه هاي شﺨﺺ به اسﺘﺪالل مﻨﻄقی و زنﺪگی روزمﺮه فعﻠی
اش اولﻮیﺖ بﺪهﺪ ،شﺪت تﺠﺮبه احﺴاسی را کاهﺶ داده و به مﻐﺰ کﻤک می کﻨﻨﺪ که آسان تﺮ و راحﺖ تﺮ آن تﺠﺮبه را تعﺪیﻞ
کﻨﺪ  .ایﻦ مﻤکﻦ اسﺖ شامﻞ کارهایی از ایﻦ قﺒﯿﻞ بﺸﻮد  :به کﻮدك آسﯿﺐ دیﺪه اي که نﺸﺴﺘه اسﺖ کﻤک کﻨﯿﻢ که بﻠﻨﺪ شﻮد،
مﺤﻠی را که خاﻃﺮه تﻠﺨﺶ در آنﺠا دوباره بﺮایﺶ زنﺪه شﺪه تﺮك کﻨﺪ و تالش کﻨﯿﻢ که تﻮجه او را به مﺴایﻞ دیگﺮي که
وحﺸﺘﻨاك و تﺮس آور نﯿﺴﺘﻨﺪ ،جﻠﺐ کﻨﯿﻢ.
 .3اگﺮ نامﺶ را می دانﯿﺪ ،او را به اسﻢ صﺪا کﻨﯿﺪ .به او دسﺖ نﺰنﯿﺪ!
 .4کﻮدك را از مﻮقعﯿﺘی که او را گﯿﺮ می انﺪازد دور کﻨﯿﺪ!
 .5با صﺪاي آرام بﺨﺶ با او صﺤﺒﺖ کﻨﯿﺪ
 .6حﺲ امﻨﯿﺖ و اعﺘﻤاد به او بﺪهﯿ
 .7او را به حﺮکﺖ فﯿﺰیکی واداریﺪ (بﺮاي ایﻦ که مﺴﯿﺮ فعالﯿﺖ مﻐﺰ را تﻐﯿﯿﺮ دهﯿﺪ)
 .8چﯿﺰي بﺮاي نﻮشﯿﺪن به او بﺪهﯿﺪ ( بﺮاي ایﻦ که مﺴﯿﺮ فعالﯿﺖ مﻐﺰ را تﻐﯿﯿﺮ دهﯿﺪ)
 .9سﭙﺲ با یک فعالﯿﺖ یا مﻮضﻮع دیگﺮ ،حﻮاس او را پﺮت کﻨﯿﺪ.
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چگﻮنه می تﻮانﻢ در حﻤایﺖ از ایﻦ کﻮدکان و درحاﻟﺖ تعادل نگه داشﺘﻦ آنﻬا کﻤﮏ کﻨﻢ؟
(مﻬﻢ :به دنﺒال دلﯿﻞ" واقعی" هﺮ رفﺘار باشﯿﺪ تا بﺘﻮانﯿﺪ آن را درك کﻨﯿﺪ!)

حﺲ اﻋﺘﻤاد را در کﻮدك آسﯿﺐ دیﺪه به وجﻮد آوریﺪ:
 به کﻮدك احﺴاس پﺬیﺮفﺘه شﺪن بﺪهﯿﺪ حﺘی اگﺮ الگﻮهاي رفﺘاري" عﺠﯿﺒی" نﺸان بﺪهﺪ
 وقﺘی خاﻃﺮات بﺪ دوباره به سﺮاغ کﻮدکان می آیﻨﺪ ،بهﺸان اجازه بﺪهﯿﺪ صﺤﺒﺖ کﻨﻨﺪ ،در سکﻮت گﻮش کﻨﯿﺪ ،هﻤﺪردي نﺸان
دهﯿﺪ )درباره جﺰیﯿات سﻮأل نﮑﻨﯿﺪ!( ،بﺴﺘه به تﻮانایی هایﺘان ) آیا زمان و فﻀا دارم؟ آیا درحال حاضﺮ ثﺒات درونی کافی و
مﻨاسﺐ دارم؟( می تﻮانﯿﺪ به آرامی ذهﻨﺸان را از آن مﻮضﻮع مﻨﺤﺮف کﻨﯿﺪ
 آرامﺶ بﺒﺨﺸﯿﺪ ،دلگﺮمی بﺪهﯿﺪ
 مهﺮبان باشﯿﺪ ،لﺒﺨﻨﺪ بﺰنﯿﺪ
 از نﻈﺮ احﺴاسی ،قابﻞ پﯿﺶ بﯿﻨی باشﯿﺪ  .احﺴاسات عاﻃفی خﻮدتان را پﻨهان کﺮده و در درونﺘان نگه داریﺪ
 قابﻞ اعﺘﻤاد و اتکا باشﯿﺪ" کاري را که گفﺘﻢ ،انﺠام خﻮاهﻢ داد"
 پﯿﺸﻨهاد کﻤک و اگﺮ الزم شﺪ قﻮت قﻠﺐ بﺪهﯿﺪ
 کاري کﻨﯿﺪ که مﺪدکارها ،مﺤﻞ اقامﺖ و مﺴﯿﺮهایی که در آنها حﺮکﺖ می کﻨﻨﺪ ثابﺖ بﻮده و مﺪام تﻐﯿﯿﺮ نکﻨﻨﺪ
 بﺮایﺸان بﺮنامه هاي روزانه ثابﺖ و معﺘﺒﺮ بگﺬاریﺪ

و:
 به آنها ایﻦ احﺴاس را بﺪهﯿﺪ که بﺮ زنﺪگی شان کﻨﺘﺮل داشﺘه و حﻖ انﺘﺨاب دارنﺪ
 حﺲ مﻮفقﯿﺖ را به آنها مﻨﺘقﻞ کﻨﯿﺪ
 فﺮصﺖ هایی بﺮاي ورزش /فعالﯿﺖ هاي فﯿﺰیکی به وجﻮد بﯿاوریﺪ تا اسﺘﺮس شان کاهﺶ پﯿﺪا کﻨﺪ
 پﺸﻨهاد کارهایی را به آنها بﺪهﯿﺪ که حﻮاس شان را مﻨﺤﺮف کﻨﺪ )مانﻨﺪ رنگ کﺮدن* ﻃﺮح هاي مانﺪاال ،به آنها امکان خالقﯿﺖ
داده و سﻄح خالقﯿﺖ را در آنها باال بﺒﺮیﺪ(
 فﺮصﺖ هایی به وجﻮد آوریﺪ که بﺘﻮانﻨﺪ تﺼاویﺮ (درونی) مﺜﺒﺖ و ضﺪ تﺼاویﺮ وحﺸﺘﻨاك خﻠﻖ
 ﻃﺮح هاي مانﺪاال ﻃﺮح ها و نقﻮشی چاپ شﺪه هﺴﺘﻨﺪ که معﻤﻮالً به عﻨﻮان نﻮعی سﺮگﺮمی ،آنها را رنگ آمﯿﺰي می کﻨﻨﺪ.
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