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مقدمه

گسترش و همه گیری ویروس کرونا، مرگ و میر ناشی از آن و اقدامات

پیشگیرانه نظیر قرنطینه سراسری، استرس زیادی بر گروه های مختلف
اجتماعی از جمله کودکان، نوجوانان و خانواده ها وارد ساخته است.

 
انجمن روانپزشکی کودک و نوجوان به منظور آگاهی بخشی به خانواده ها و
متخصصین حوزه سالمت روان مجموعه ای از مطالب آموزشی را تحت

عنوان «مداخله در بحران همه گیری ویروس کووید-19» فراهم نموده است. 
 

این راهنما با بهره گیری از دانش اساتید، همکاران و صاحب نظران این حوزه
و با استفاده از منابع معتبر علمی تهیه شده است و به موضوعات بحران،
استرس و اثرات آن بر افراد و خانواده ها، شیوه های مدیریت استرس، نحوۀ

کمک به مدیریت هیجانات در کودکان و نوجوانان، حمایت از مبتالیان به

بیماری و خانواده های آنها، فعالیت های تحصیلی و رسانه ای، پیامدهای
دراز  مدت بحران و ... می پردازد.

 
این راهنما اولین مجموعه از محتواهای آموزشی است که بر اساس نیاز
فوری جامعه تهیه و منتشر شده است و در هفته های آینده با توجه به نیاز

جامعه مطالب دیگری به آن افزوده خواهد شد.
 

امید داریم این اقدام، به افزایش آگاهی جمعی در حوزۀ مدیریت بحران و
ارتقای سالمت روان کودکان، نوجوانان و خانواده ها کمک نماید. 

در پایان از کلیۀ همکارانی که در تهیه و انتشار این مجموعه مشارکت و
همکاری داشته اند صمیمانه تشکر و قدردانی می نمائیم.

 
 

انجمن روانپزشکی کودک و نوجوان ایران
 



بحران در  هیجانات  و  استرس  مدیریت 

مدیریت بحران و استرس در خانواده 

مشکالتی که خانواده با آن روبرو میشوند
ترس از کرونا: فرصتی برای کمک به کودکان برای مدیریت اضطراب

شما هم یک مبارز هستید! 
راهنمای والدین و مراقبین برای کمک به سازگاری کودکان و نوجوانان 

روزهای قرنطینگی با نوجوانان 
گفتگو با کودکان در مورد بحران همه گیری ویروس کرونا



استرس و بحران چیست؟
 

 

استرس مجموعه ای از واکنش های جسمی، هیجانی، شناختی و

رفتاری است که در پاسخ به يک عامل استرس زا ايجاد می شوند.

 

بحران به شرایطی گفته میشود که در آن امکانات و توانایی افراد برای

مدیریت شرایط استرس زا کافی نیست.

مدیریت بحران و 

استرس ناشی از همه گیری ویروس کرونا 

در خانواده

سازگاری با استرس و مدیریت بحران
 

 

همه نسبت به موقعیت های استرس زا واکنش نشان می دهند. تأثیر

عاطفی یک وضعیت اضطراری بر فرد به عوامل مختلفی از جمله

ویژگیها و تجربه های شخصی، شرایط اقتصادی – اجتماعی و میزان

دسترسی به منابع حمایتی بستگی دارد. 

افراد در این شرایط ممکن است احساسات و افکار مختلفی را تجربه

کنند. احساساتی مثل ترس، نگرانی عمیق، خشم، احساس درماندگی و

ناتوانی، و افکاری معطوف به جستجوی علت یا مقصر، خود سرزنش

گری، بزرگ نمایی خطرات و احتماالً اتفاقات ناخوشایند بعدی. بروز این

احساسات و افکار در این شرایط طبیعی است ولی بتدریج کاهش پیدا

می کنند. کودکان نیز ممکن است به تناسب رشد شناختی شان افکار

مشابهی داشته باشند. برای کنار آمدن با این وقایع مهم این است که

افراد اعم از کودکان و بزرگساالن مجال بروز احساسات و افکارشان را به

شیوه ای سازگارانه و غیر آسیب زا داشته باشند و راهکارهای مناسب

مدیریت بحران را بکار گیرند.

بحران همه گیری بیماری کرونا
 

 

همه گیری بیماری کرونا بحران جدیدی است که جهان با آن رو به رو

است. ترس و اضطراب ناشی از کرونا، به دلیل نگرانی از ابتال به بیماری

و مرگ و میر احتمالی است.



واکنش معمول به شیوع این بیماری عفونی می تواند شامل موارد زیر
باشد:

 

 

احساس ترس و نگرانی از وضعیت سالمتی خود و اطرافیانی که در معرض این

بیماری هستند

تغییر در الگوی خواب یا خوردن

مشکل در به خواب رفتن یا تمرکز کردن

بدتر شدن بیماری های مزمن جسمی

افزایش مصرف الکل، دخانیات و سایر داروها

چطور می توانید به کودکان کمک کنید تا با فاجعه کنار بیایند؟
 

واکنش های رایج کودکان به بحران
همه کودکان به یک روش به استرس پاسخ نمی دهند. 

برخی تغییرات شایع که در کودکان دیده شده:
 

 

گریه و تحریک پذیری بیش از حد

بازگشت به رفتارهایی که از آنها خارج شده اند (مانند: خیس کردن رختخواب، ... )

نگرانی یا غمگینی بیش از حد

عادات ناسالم خوردن و خوابیدن

عملکرد ضعیف مدرسه یا اجتناب از آن

مشکل در توجه و تمرکز

اجتناب از فعالیت هایی که قبال از آن لذت می بردند

سردرد یا دردهای بدنی غیر قابل توجیه

استفاده از الکل، دخانیات یا سایر داروها (بیشتر در نوجوانان)

کارهایی که می توانید برای حمایت از فرزند خود انجام دهید:
 

کودکان از بزرگساالن الگوبرداری می کنند. ارائۀ یک الگوی عینی و صحیح از مدیریت استرس با اتخاذ

انتخاب های درست و سالم مانند خوردن غذای سالم، ورزش منظم، خواب زیاد و خودداری از مصرف

مواد مخدر و الکل از سوی مراقبین و والدین بسیار مهم است.

این امر مستلزم این است که والدین بتوانند استرس و هیجان خودشان را در ارتباط با کودکان به     

 شیوه ای درست مدیریت کنند.

وقتی شما آرامش داشته باشید بهتر می توانید به رویدادهای غیر منتظره پاسخ دهید و می توانید به نفع

خانواده و عزیزان خود تصمیم گیری کنید.



نکات زیر می تواند به کاهش استرس قبل، حین و بعد از فاجعه یا 
واقعه آسیب زا کمک کند.

 

 

با فرزند خود صحبت کنید تا آنها بدانند که شما آماده ایمن نگه داشتن آنها هستید.

برنامه های ایمنی را قبل از وقوع فاجعه یا اضطراری مرور کنید. داشتن یک برنامه

باعث افزایش اعتماد به نفس فرزند شما می شود و به آنها کمک می کند تا بر اوضاع

احساس کنترل داشته باشند.

آرام باشید و به فرزند خود اطمینان دهید

با کودکان در مورد آنچه اتفاق می افتد به گونه ای که آنها می توانند درک کنند صحبت

کنید. این صحبت ها باید ساده و متناسب با سن هر کودک باشد.

به کودکان فرصت دهید تا در مورد آنچه بر آنها گذشت و یا آنچه به آن فکر می کنند

صحبت کنند. آنها را تشویق کنید تا نگرانی هایشان را به اشتراک بگذارند و دربارۀ آن

سئوال کنند.

پیش بینی نحوه پاسخدهی برخی کودکان به حوادث آسیب زا دشوار است، از آنجایی

که والدین، معلمان و سایر بزرگساالن کودکان را در موقعیت های مختلف می بینند

برای آنها مهم است که با یکدیگر همکاری کنند تا اطالعاتی را در مورد نحوه مقابله هر

کودک پس از یک رویداد آسیب زا به اشتراک بگذارند.

قبل از فاجعه

   

حین فاجعه

 

بعد از فاجعه

کارهایی که می توانید برای حمایت از فرزند خود انجام دهید:
 

از قرار گرفتن بیش از حد در معرض پوشش رسانه هایی که اخبار مربوط به کووید-19 را منتشر می کنند

خودداری کنید. 

مراقب جسم خود باشید، نفس عمیق بکشید، مراقبه کنید، سعی کنید وعده های غذایی سالم و متعادل

بخورید، مرتباً ورزش کنید، استراحت کنید و از مصرف الکل و داروها خودداری کنید.

برای خودتان وقت بگذارید و با دیدن برنامه، خواندن کتاب یا گوش دادن به موسیقی به خود استراحت

دهید. شنیدن خبرهای مربوط به بحران و دیدن تصاویر آنها می تواند ناراحت کننده باشد.

برای بازگشت به زندگی عادی خود سعی کنید فعالیت های دیگری را که از آنها لذت می برید انجام دهید.

ارتباط خود را با دیگران حفظ کنید. نگرانی ها و احساسات خود را با یک دوست یا یکی از اعضای خانواده

در میان بگذارید. روابط سالم و مفید را حفظ کنید.



توصیه هایی برای ارائه دهندگان مراقبت:
 

 

قبول کنید که فشار روانی ثانویه به دنبال اتفاق آسیب زا می تواند هر فردی را تحت

تأثیر قرار دهد.

عالئم این وضعیت شامل عالئم بدنی (خستگی، بیماری) و روانی (ترس، گناه، ...) را

بشناسید.

به خود و خانواده تان فرصت دهید تا از این وضعیت بهبود پیدا کنید.

لیستی از فعالیت های شخصی تان که از آنها لذت می برید تهیه کنید. مانند: وقت

گذراندن با دوستان و خانواده، ورزش، کتاب خواندن و ...

از پوشش رسانه ای کووید-19 فاصله بگیرید.

اگر احساس می کنید که توانایی تان برای مراقبت از خانواده و ... تحت تأثیر قرار گرفته

درخواست کمک کنید.

در طی این شرایط عالئم فرسودگی و فشار روانی ثانویه را بشناسید و آن را در خود و

سایر ارائه دهندگان مراقبت تشخیص دهید تا مطمئن شوید چه کسانی به استراحت یا

دریافت کمک نیاز دارند.

تکنیک های سازگاری مانند استراحت و خوردن غذای سالم، ورزش و استفاده از

دوستان و سایر سیستم حمایتی می تواند به جلوگیری و کاهش فرسودگی و استرس

آسیب زای ثانویه کمک کند.

بار کاری یکدیگر را رصد کنید. یکدیگر را تشویق به استراحت کنید. فرصت های الزم

برای کاهش استرس (مانند: استراحت، خواب روتین، ورزش و تنفس عمیق) را برای

یکدیگر به اشتراک بگذارید.

نیازها و محدودیت های اساسی یکدیگر را اطالع رسانی کنید. به دوستان خود احساس

امنیت دهید تا بتوانند صحبت کنند.

ارائه خدمات مراقبتی به افراد مبتال یا در معرض کووید-19 میتواند مشکالت هیجانی مضاعف

بر شما وارد کند. راهکارهای کاهش فشار روانی ثانویه از این قرار است. 

   

 

 

 

فرسودگی: احساس خستگی شدید و غرق شدگی

عالئم فرسودگی

                     احساس غم و افسردگی                           به راحتی ناامید شدن

                     تحریک پذیری و سرزنش دیگران                عدم احساس و بی تفاوتی

                     انزوا و قطع ارتباط با دیگران                     مراقبت از خود (بهداشت) ضعیف

                     احساس خستگی و فرسودگی                   احساس شکست

                     احساس اینکه هیچ کدام از کارهایی که انجام می دهد کمکی نخواهد کرد

                     احساس اینکه کارهایش را به خوبی انجام نمی دهد

 



فراهم نمودن موقعیت مناسب:
 

 

 استرس در خانواده به معنای پیش آمدن هر مسأله  ای است که بتواند

تعادل سیستم خانواده را به هم بزند. این مسأله می تواند یک فاکتور

داخلی مانند طالق و مرگ یا عامل خارجی مانند جنگ، زلزله یا بیماری

عفونی همه گیر جهانی کرونا باشد.

استرس بیماری کرونا و مسائل متعاقب آن ـ مانند هر استرس دیگری ـ

می تواند طوفانی از احساسات را در کودک و خانواده برانگیزد. اگر چه

 مشابه است. از
ً دالیل برانگیزاننده استرس زیادند اما اثرات آنها تقریبا

طرفی استرس خود می تواند مثل یک بیماری ویروسی از فردی به افراد

دیگر منتقل شود. پس سایر اعضا خانواده مانند کودکان نیز می توانند

استرس افراد دیگر را به خود جذب کرده و واکنش نشان دهند.

 

 

 اگر خانواده نتواند استرس را به خوبی کنترل کند، ساختاربندی خود را از

دست داده، شادی ها کم رنگ می شوند و ارتباطات مؤثر کم رنگ می- 

گردند. امکان دارد در زمان استرس، منابع مقابله با استرس فردی و

متعاقب آن مهارت های فرزندپروری نیاز به تقویت داشته باشند. 

دو فرد امکان دارد یک موقعیت مشابه را به طرز متفاوتی تجربه کنند و در

نتیجه به صورت متفاوتی واکنش نشان دهند. ادراک متفاوت ما از

استرس و واکنش ما به آن واقعه، می تواند ایجاد کنندۀ پاسخ  هایی باشد

که نه تنها تنش را در خانواده کاهش نداده بلکه باعث افزایش آن در اعضا

خانواده شوند. مثالً بعضی افراد هنگامی که با استرسی روبرو می شنوند

ممکن است از سایرین بیشتر کناره  گیری کرده و حمایت  های عاطفی خود

را کاهش دهند.

 

 در زمان استرس باال، امکان دارد اثر بحران بر روی کودک بسیار متفاوت از والدین باشد. بنابراین نه

تنها امکان دارد که ارتباط بین والدین و مهارت های فرزندپروری آنها دستخوش تغییر گردد، کودک یا

نوجوان هم ممکن است واکنش  های متفاوتی از زمان  های عادی نشان دهند. می  توان تصور کرد در

خانواده  ای که کودکی سخت و بهانه  گیر یا نوجوانی سرکش و طغیان گر وجود دارد، چقدر کنترل

استرس برای والدین می تواند سخت باشد. از طرفی می توان پیش بینی کرد وقتی والدین بر سر هر

موضوعی با هم درگیر شده و پرخاشگری می کنند، چه واکنشی در فرزندان خانواده اتفاق می  افتد و

چقدر رفتار آنها می تواند بدتر گردد. در موقعیت قرنطینه کنونی که توانی برای خروج از محیط کوچک

خانه وجود ندارد و اعضا تمام مدت در کنار هم حضور دارند، وجود هر کدام از این موارد می  تواند

تنش را در خانواده به اوج برساند و همه اعضا را درگیر مشکالت متعدد روانی و فیزیکی کند.

استرس کرونا و

مشکالتی که خانواده با آن روبرو میشوند



چند مشکل شایعی که در این شرایط می توانند اتفاق بی افتند:
 

 

  

 

خانواده بدرفتاری  های کودک یا نوجوان را تحمل نکرده و واکنش های تندی نشان دهد. آنها ممکن

است سعی کنند کنترل فرزندان خود را بیشتر کرده و رفتارهای خصمانۀ بیشتری از هر دو طرف

مشاهده شود. متأسفانه احتمال دارد این شرایط منجر به بدرفتاری  های فیزیکی یا روانی بشوند.

 

 

 والدینی که خود قادر نباشند تنش شان را

کنترل کنند، ممکن است واکنش هایی مانند

افسردگی نشان داده، از جمع دوری کرده و از

سایر افراد خانواده بخصوص کودکان که نیاز به

حمایت بیشتر دارند، حمایتی نکنند. یا امکان

دارد رفتارهای اضطرابی شدیدی از خود نشان

دهند و این اضطراب را به سایر اعضا خانواده

انتقال دهند. با باال رفتن تنش، فرد ممکن

است آستانه تحملش پایین آمده و واکنش- 

های تند و شدیدی نشان دهد. در این شرایط،

زوج یا فرزند کمک کمتری برای مقابله با

مشکالت عاطفی دریافت خواهند کرد و ممکن

است عالئمی مشابه فرد درگیر پیدا کنند.

 

 

استرس حتی می تواند بر روی روابط مهربانانه

دو زوج که در شرایط عادی با هم مشکلی

ندارند، اثر بگذارد. آنها امکان دارد به دلیل

درهم تنیدگی ناشی از ماندن در خانه، عدم

داشتن وقت آزاد و فراغت، در کنار مشکالت

کاری و مالی تحمیل شده، سطح تحمل کمتری

داشته باشند و با کوچک ترین اتفاق

برخوردهای تند، پرخاشگری یا قهر کردن های

مکرر نشان دهند. تمامی این حاالت، در زوج- 

هایی که از پیش دچار مشکل بودند می تواند

یک فاجعه کامل به بار بیاورد. در این خانواده- 

ها ریسک رفتارهای خطرناک و خشونت  های

خانگی افزایش پیدا می کند.

 

 

 

 

دانستن این مطلب که چگونه می توان در این شرایط محیط را به نوعی مدیریت کرد که به

همدیگر آسیب روانی کمتری بزنیم بسیار مهم است. از جمله کارهایی که می توانند

استرس خانواده را در شرایط قرنطینه کاهش دهند موارد اشاره شده در پایین می- 

باشند:

 

 

زمان گذاشتن با خانواده برای انجام کارهای لذت بخش راه مهمی در کاهش استرس

است. با هم کارهای مفرح دسته جمعی انجام دهید. بطور مثال با هم ورزش کنید، آهنگ

گوش بدهید و برقصید، فیلم و سریال ببینید، و بازی های دسته جمعی انجام دهید. بین

خودتان مسابقه راه بیندازید و برای برنده جایزه  ای در نظر بگیرید. مراقب باشید که با کالم

یا رفتار باعث تحریک فردی که باخته است نشوید.

 

 

به مرزهای هم دیگر احترام بگذارید. به افراد فرصتی برای تنها بودن و داشتن ساعت های

خلوت بدهید. مراقب باشید که با انجام کارهای مورد عالقه  تان به سایرین آسیب نزنید مثالً

وقتی همه خواب هستند شما صدای تلویزیون را بلند نکنید. صبح زود که بلند می  شوید با

ایجاد سر و صدا مانع خواب بقیه نشوید. اگر نیاز به داشتن زمان  های کوتاهی برای تنها

بودن دارید اعالم کنید تا خانواده بدانند در آن زمان با شما کاری نداشته باشند. بین این

زمان و زمانی که باید در کنار خانواده باشید تعادل برقرار کنید.



 

 

از بحث کردن بر سر مواردی که می دانید به راه حلی نمی  رسند و تنها باعث افزایش تنش

در خانه می  شوند بپرهیزید. به طور مسلم، این راه حل دائمی نیست و فقط می  تواند یک

آرامش و صلح کوتاه مدت به خانه بیاورد. درمان طوالنی مدت آن را به وقت دیگری مانند

زمان پس از قرنطینه و در اتاق مشاوره موکول کنید. اگر موضوع مهمی است که فکر می- 

کنید حتماً باید مطرح شود، در اتاقی در بسته و با صدایی که به گوش بچه  ها نرسد آن را با

همسر خود مطرح کنید. در صورتی که حدس می  زنید این مکالمه می تواند پیش درآمدی

برای شروع یک بحث جدی باشد، آن را در زمان مناسبی که خودتان و همسرتان آماده

هستید مطرح کنید یا آنها را کتبی نوشته و برگه را به زوج خود بدهید. شاید بهتر باشد

پاسخ خود را هم کتبی دریافت کنید!

 

 

قبل از مطرح کردن هر موضوعی به خودتان یادآوری کنید که در چه شرایطی قرار دارید و

پیش کشیدن آن موضوع آیا منجر به بهتر شدن اوضاع یا بدتر شدن آن می شود؟ سعی کنید

 بخشش، عالمت بسیاری از موارد کم اهمیت را نادیده بگیرید. بخشیدن را تمرین کنید.

ضعیف بودن نیست. بلکه بخشی از بده بستانی است که در یک رابطه سالم الزم است. به

خصوص، با این کار می  توانید بسیاری از مهارت  های زندگی و مهارت کنترل استرس را به

کودکان در یک زندگی واقعی بیاموزید.

 

 

در کارها به زوج خود کمک کنید. سعی کنید در

زمانی که هر دو در منزل حضور دارید کارها به

عهده یک نفر نباشد. کارها را بین خود تقسیم

کنید، اگر می  توانید فرزندان خود را در انجام این

کارها سهیم سازید. شاید بهترین وقت است که

پسران خانواده یاد بگیرند غذا درست کنند یا

دختران خانواده در کنار پدر کارهای فنی را

بیاموزند. هم چنین کارهایی را به صورت

مشترک با همسرتان انجام دهید.

 

 

والدین سعی کنید قبل از اخذ هر قانون جمعی یا

تصمیم گیری در مورد موضوعی که به همه

مربوط می  شود، ابتدا با گفتگو مناسب بین

خودتان آنها را حل و فصل کنید و سپس در کنار

هم به صورت یک کالم واحد به اطالع بقیه

برسانید تا تناقضی در گفته  های شما پیش نیاید.

این قوانین می  توانند مواردی مانند نحوۀ رعایت

بهداشت، ساعت خواب و بیداری، میزان کار با

اینترنت و حضور در شبکه  های اجتماعی باشد.

فرزندان باید باور داشته باشند که والدین در هر

شرایطی پشت هم هستند و حرف  هایشان با هم

یکی است.

 

 

بحران کورونا تقصیر هیچ کدام از اعضا خانواده شما نبوده است اما هر کدام از افراد در کوتاه شدن این

زمان قرنطینه نقش دارند. نوجوانان در این شرایط تحمل کمتری دارند و سخت  تر قادرند ماندن در خانه

را تحمل کنند. بدون تحقیر و انتقاد و با یک مکالمه سازنده و دو طرفه، سعی کنید مسئولیت آنها را در

این شرایط مشخص کنید و درخواست  هایتان را واضح اعالم فرمایید. محیط خانه را برای ماندن هر

کدام از اعضا خانواده، با توجه به سن و جنسیت شان جذاب  تر کنید.



 

 

در سخت  ترین شرایط، باز هم همدیگر را

حمایت کنید. اگر همسر یا فرزندتان ناراحت

است، با همدلی به او گوش دهید.  سعی کنید

احساسش را درک کنید. به خود یادآوری کنید که

گرچه ممکن است ادراک او در این شرایط از

درک شما از آن مسأله متفاوت باشد، اما باز هم

نیاز به پشتیبانی و حمایت دارد. پیشنهاد کمک

برای این شرایط بدهید. سعی کنید با کمک هم

برای حل مشکل راه حل  های مختلف پیدا کنید و

راه  هایی که هر دو با آن توافق دارید را انجام

دهید. وقت است که پسران خانواده یاد بگیرند

غذا درست کنند یا دختران خانواده در کنار پدر

کارهای فنی را بیاموزند. هم چنین کارهایی را به 

 با همسرتان انجام دهید.

 

 

سعی کنید خشم خود را از طریق روش  های آرام

کننده مانند تمرینات آرام سازی، تنفس  های

عمیق، گفتن کالم  های آرام کننده به خود، گوش

دادن به موسیقی مورد عالقه، رفتن به گوشه

خلوت، دوش گرفتن و ... کنترل کنید. حمالت

کالمی در هنگام خشم کمکی به حل مشکل نمی- 

کند. از کلمات یا جمالتی که می  دانید باعث

تحریک شدن فرد مقابل می  شود پرهیز کنید.

مثالً به نوجوان خود نگویید بیکار، بی  مسئولیت

یا بی  فکر. همسر خود را با الفاظ زشت مورد

خطاب قرار ندهید. از کلمات تحقیر کننده یا

توهین کننده دوری کنید. از شوخی  هایی که

سایرین به آنها حساس هستند استفاده نکنید.

 

 

در زمان  های الزم عذرخواهی کنید. عذرخواهی کردن به معنای این نیست که شما تمام مسئولیت را

قبول کرده  اید ولی فرد مقابل متوجه می شود شما قصدی برای افزایش تنش ندارید.

 

 

همدیگر را تشویق کنید که ارتباط اجتماعی تلفنی یا آنالین خود را با دوستان و افراد فامیلی که به آنها

نزدیک هستید حفظ کنید. ممکن است هر کدام از شما نگران والدین مسنی که قادر به دیدن آنها نیستید

باشید. زمانی را برای صحبت کردن با آنها یا مکالمه آنالین اختصاص دهید. مراقب باشید این کار به

صورت افراطی انجام نشود. سعی کنید شرایط مشابهی برای هر دو طرف فراهم گردد.

 

 

تا حد ممکن از کلمات مثبت مانند

متشکرم، دوستت دارم و ... استفاده کنید.

این زمان که مدت طوالنی در کنار هم

هستید، فرصت خوبی برای نشان دادن

عالقه  تان به هم است. با هم صحبت  های

محبت  آمیز کنید. سعی کنید از یادآوری

وقایع ناراحت کننده گذشته و سرزنش

کردن و شماتت کردن دوری کنید.

 

 

در نهایت، قصد افزایش همبستگی بین

اعضا خانواده و کودک-والد، ارتباط زوجین

و روابط فرزندپروری است. سعی کنید از

این بحران، برای بهبود شرایطی که تا حاال

وقت و امکانش را نداشتید استفاده کنید.



 

 

تصویری که بسیاری از بزرگساالن از دوران کودکی در ذهن خود دارند، دورانی

شاد و بی  دغدغه است، بی  هیچ درکی از درد، رنج و اندوه. اما مرور زندگی

انسان ها در زمان کودکی، دالیل فراوانی بر رد این تصور به دست می دهد. در

حقیقت کودکان نیز مانند بزرگ ترها احساس  های خوشایند و ناخوشایند مختلفی

را تجربه می کنند، اما بسته به سن و توانایی  های شناختی و کالمی خود میزان

متفاوتی از این هیجان  ها را بروز می دهند. برخی از کودکان از قدرت باالیی برای

بیان احساس ها و فکرهای خود برخوردارند، بنابراین اطرافیان را از دنیای درونی

خویش آگاه می  کنند و در زمان نیاز از آنها کمک می  گیرند. ولی کودکان بسیاری

توانایی به کالم آوردن احساس هایشان را ندارند و تنها از طریق رفتار و برخورد

آنها می  توان دریافت که در دلشان چه می  گذرد و به چه می  اندیشند. گاه اتفاق- 

هایی گریزناپذیر، درخشش و زیبایی رنگ های آبی و صورتی زندگی کودکان را تیره

و تار می  کند. در میان بالیای طبیعی و رویدادهای ساخته دست بشر که زندگی

کودکان را متأثر می  کند، اکنون باید پنجره  ای باز کرد به روی رویدادی جدید: همه

گیر شدن ویروس کرونا!!

 

 

در روزهای اخیر که ترس از این بیماری نوظهور از میان بزرگساالن به دنیای

کودکان کشیده شده، الزم است والدین آگاهی خود را از واکنش  های هیجانی

و رفتاری کودکان به بروز این بیماری افزایش دهند و نحوۀ برخورد با این

واکنش ها را بیاموزند. والدین می  توانند به فرزند خود کمک کنند تا درک و

تسلط بیشتری نسبت به احساس  هایش داشته باشد و با این شرایط بحرانی

بهتر کنار بیاید.

 

 

نشانه  های اضطراب در کودکان

ناشناخته بودن یک وضعیت جدید مانند بروز بیماری کرونا می  تواند نگران کننده باشد. 

وجود ویروسی که جهان را درگیر کرده و در کشورهای مختلف با مرگ و میر قابل توجهی همراه بوده،

این پتانسیل را نیز دارد که ترس و اضطراب زیادی ایجاد کند. انسا ن ها نمی  توانند در چنین شرایطی

بی  تفاوت و خونسرد باشند و هیچ اضطرابی تجربه نکنند. در عوض همیشه برای مقابله و سازگاری با

شرایط دشوار، وجود درجاتی از اضطراب الزم است و برای برنامه  ریزی و بسیج نیروها و یافتن راه حل- 

های مناسب کمک کننده است. اما اگر سطح اضطراب افراد به قدری باال باشد که آنها را بی قرار،

عصبانی و کم تحمل کند، خواب و اشتهایشان را به هم بزند و مانع از انجام وظایف و کارهای روزمره

شود، دیگر شرایط طبیعی نیست و برای مدیریت آن نیاز به مداخله وجود دارد. وقتی بزرگ ترها در گیر

دست و پنجه نرم کردن با این موضوع هستند و پیشگیری از کرونا به اولویت زندگی شان تبدیل شده،

بدیهی است کودکان  هم در زمان  هایی احساس نگرانی و اضطراب داشته باشند.

ترس از کرونا:

فرصتی برای صحبت کردن با کودکان



 

 

با توجه به ضعف کودکان در بیان احساس  ها و حالت  های هیجانی خود، این وظیفه والدین و

بزرگساالن است که از نحوه رفتار و برخورد کودک متوجه اضطراب و نگرانی او شوند. اضطراب در

کودکان می تواند به شکل عالئم جسمی تظاهر پیدا کند و برخی از این عالئم برای کودک و خانوادۀ

مضطرب ممکن است تداعی کننده ابتال به ویروس کرونا باشد (مانند کم آوردن نفس، دل درد، حالت

تهوع یا استفراغ، سردرد، تپش قلب و ...). همچنین اضطراب در کودکان می تواند به صورت رفتاری

خود را نشان بدهد مانند چسبندگی به والدین و بزرگ ترها، گریه و بیقراری، لج بازی و پرخاشگری. بی- 

خوابی و رویاهای بد نیز در کودکی که اضطراب دارد ممکن است دیده شود.

در برخی از کودکان اضطراب به شکل شدیدتری تجربه می  شود. این شدت به عواملی بستگی دارد

مانند سرشت و ویژگی  های ذاتی کودکان، وضعیت سالمت روان و آسیب  پذیری آنان، تجربه  های

پیشین آنها از قرار گرفتن در رویدادهای دشوار و استرس  زا (مانند دوری از والدین، مهاجرت، زلزله و

سیل و ...)، محیط خانواده و الگوبرداری از رفتار والدین، و همچنین شرایط اجتماعی و میزان حمایتی

که از منابع اجتماعی دریافت می کنند. استرس ناشی از حوادث و اتفاق  های ناگوار می  تواند منجر به

آسیب شدیدتری در کودکان در مقایسه با بزرگساالن شود، زیرا کودکان آگاهی و درک کمتری از

موقعیت  ها و مسائل مختلف دارند، تسلط کمتری روی اوضاع حس می  کنند، تجربه  های کمتری دارند

و از ساز و کارهای تطابقی کمتری برای کنار آمدن با شرایط سخت و پیامدهای آن برخوردارند. بر عهده

ماست که کودکان را دریابیم.

 

 

به کودکانی که درباره کرونا اضطراب دارند چگونه کمک کنیم؟

(1) یکی از بهترین کارهایی که والدین و سایر بزرگ ترهایی که با کودکان نگران سر و کار دارند می  توانند

انجام دهند به دست آوردن اطالعات است. اول بفهمید درک آنها از شرایط در چه حدی است، دربارۀ

موضوع چه می  دانند، چه شنیده  اند، چه فکر می  کنند و اگر اطالعاتی که به دست آورده  اند غلط است

آنها را اصالح کنید.

 

 

برای نمونه با یک کودک هشت ساله می  توان این طور صحبت کرد:

- خوب عزیزم اول به من بگو در مورد کرونا چی شنیدی؟ به نظرت این بیماری چیه؟

- آهان ... چقدر خوبه که تو دنبال این هستی که راجع به چیزهایی که شنیدی، بیشتر

بفهمی ... 

- یادته پارسال قبل از جشن تولدت سرما خورده بودی، چند روز مدرسه نرفتی و تو

خونه موندی تا استراحت کنی، تب داشتی، سرفه می  کردی و گلوت درد می  کرد؟

- درسته آفرین! در واقع ویروس سرماخوردگی باعث شده بود مریض بشی ... این

ویروس هم شبیه ویروس سرماخوردگی هست ... اما یک فرق  هایی داره و ... آوردن

اطالعات است. اول بفهمید درک آنها از شرایط در چه حدی است، درباره موضوع

چه می  دانند، چه شنیده  اند، چه فکر می  کنند و اگر اطالعاتی که به دست آورده  اند

غلط است آنها را اصالح کنید.



 

 

(2) اگر کودکان نگرانند یا سئوال دارند، متناسب با سن و سطح شناخت و درک آنها

حرف بزنید. صحبت کردن با کودکان راجع به واقعه  ای که رخ داده می  تواند ترس آنها

را کاهش دهد و باعث شود که آنها حس وحشت و ترس خود را به تنهایی بر دوش

نکشند.

 

- فکر کنم تو از این نگرانی که وقتی من سرکار می رم یه موقع کرونا بگیرم، درسته؟ ... 

- خوب من هم مثل تو مواظب کرونا هستم. برای همین هم سعی می کنم هم تو اداره

و هم تو خونه حسابی بهداشت را رعایت کنم. 

- خودت هم می  بینی که تا از سر کار برمی  گردم با اینکه خیلی دلم برات تنگ شده و

دوست دارم بیای تو بغلم و بوست کنم، اصالً بهت نزدیک نمی شم و اول می  دوم تو

دستشویی ...

 

 

(3) به آنها فرصت دهید و تشویقشان کنید تا راجع به نگرانی  ها و احساس  هایشان حرف بزنند و

سئوال  هایشان را بپرسند، چه در مورد کرونا و چه راجع به موارد غیر مرتبط با آن. این فرصت خوبی

است که محتوای ذهنی کودک، برداشت  ها و احساس  هایش آشکار شود.

 

- می خواهی کمی با هم حرف بزنیم؟ ...

- احساس می  کنم کمی ترسیدی! ... 

- برام بگو نگران چی هستی؟

 

 

(4) به یاد داشته باشید که انسان ها و از جمله کودکان ممکن است هر نوع احساسی را با هر نوع

شدتی تجربه کنند، بنابراین  کودک را به خاطر داشتن یک احساس خاص و رفتار ناشی از آن سرزنش

نکنید. 

 

نگویید: 

برو تو آینه نگاه کن! ببین وقتی گریه می کنی صورتت چقدر زشت می شه، مثل بچه کوچولوها می- 

ترسی! ...

زشته! ... تو دیگه مرد شدی، بزرگ شدی ...

 

بلکه بگویید: 

وای پسر کوچولوی من ... نگرانی مریض بشی؟ ولی من دیدم که دست  هاتو خیلی خوب شستی ...

این یعنی ویروس ها را کشتی! ... هورا!

 



 

 

(5) سعی کنید در دسترس کودک باشید. 

زمانی که او سراغ شما می  آید تا حرف بزند و احساسش را بگوید با صبر و حوصله گوش دهید.

 

بله ... بله ... االن میز را جمع می  کنم می ام ببینم دخترم چی می  خواد برام تعریف کنه! ... در خدمتم

قربان! ...☺ 

 

 

 

(6) کودکان معموالً برای جلب کمک و اطمینان بخشی، یا کسب اطالعات و آگاهی به طرف بزرگ ترها

می  روند. مواظب صحبت  های اطرافیان باشید و اطالعات نادرست را تصحیح کنید.

 

- مامان! ... ریحانه می گه هر کی این ویروس را بگیره می میره! ...

 - فکر کنم ریحانه درست متوجه نشده ... خیلی ها این ویروس را می  گیرند ولی با استراحت و خوردن

دارو و غذاهای مقوی خوب می شند ... یک سری هم که حالشون بیشتر بد می شه باید تو بیمارستان

بستری باشن تا دکترها اونهارو زود به زود ببینند و بهشون کمک کنند ... 

 

 

 

(7) بیشتر از آنچه کودک نیاز دارد و جستجو می  کند، به او اطالعات ندهید. 

     برای نمونه الزم نیست بگویید:

 

کرونا تا حاال صد نفر را کشته! ... تو اخبار گفت که تا حاال توی نود تا کشور گزارش شده و ...

 

 

 

(8) در مطرح کردن اطالعاتی که درست اما بسیار دردناک و ناراحت کننده است،

محتاط باشید. لزومی ندارد حقایق تلخ و عریان را برای کودکان بازگو کنید. به طور مثال

گفتن اینکه: پدربزرگ فالنی در بیمارستان فوت شده، چون جنازه  اش عفونی بوده اجازه

ندادند مثل بقیه خاکش کنند. انگار دو سه روز آخر حالش خیلی بد بوده ... بیچاره اصالً

نمی  توانسته نفس بکشد ... چه کمکی به کودک می  کند؟ غیر از اینکه احساس رعب،

وحشت و ناتوانی ویران کننده  ای را در او به وجود آورد و فکر کند اوضاع به شدت

خراب است و هیچ کس نمی  تواند کاری بکند. 

 

 

(9) از بازگو کردن تکراری اخبار منفی و ناراحت کننده در جمع  های خانوادگی خودداری

کنید.

 

وای شنیدی؟ دختر همسایه مامان بزرگ اینها هم کرونا گرفته تو بخش مراقبت  های

ویژه بستری شده! بیچاره خیلی جوونه! خانواده  اش چه حالی دارند! 



 

 

(10) کمک کنید تا کودکان در هر شرایط ناگواری، جنبه  های خوب و مثبت آن  را هم

ببینند مانند جانفشانی تیم درمان، کمک کردن مردم به یکدیگر، اهدای کمک  های

نقدی، همکاری سازمان ها و نهادها و ... از تمرکز روی بخش  های منفی شرایط پیش- 

آمده و ذکر اخبار مربوطه مانند احتکار ماسک و نایاب شدن مواد ضدعفونی کننده و ...

خودداری کنید. 

 

ً چقدر این پرستارها و دکترها زحمت می  کشند، شب و روز دارند کار می  کنند، - واقعا

دستشون درد نکنه، خدا کمکشون کنه که به مریض  ها می رسند!

- کلی تو شرکت همکارها پول جمع کردند برای خرید ماسک و ژل بهداشتی که بین

مردم پخش کنند، خیلی حس خوبی بود! همه خوشحال بودند دارند کمک می  کنند. 

 

 

(11) سعی کنید شرایطی را فراهم کنید که استرس  های جدید به کودک اضافه نشود به خصوص برای

کودکی که زمینه اضطراب دارد. به هر حال والدین نیز بنا به دالیل اقتصادی، شغلی و ... تحت فشارند

و ممکن است مسائل مالی، گرانی اجناس، افزایش قیمت دالر، اتفاق  های بد و ناگوار ... را جلوی

کودک مطرح کنند و باری بر دوش کودک مضطرب بگذارند. کودکان مضطرب فراتر از آنچه سنشان

اقتضا می  کند درگیر مسائل اطرافیان می  شوند (مثالً نگران تمام شدن پول والدین یا گیر نیاوردن ماده

ضدعفونی کننده هستند) بی آنکه از توانایی شناختی کافی برای مدیریت اضطراب برخوردار باشند.

 

برای نمونه نگویید:

همه چیز بهم ریخته! ... از یه طرف این بیماری وحشتناک! ... از یک طرف کسادی بازار کار! ... امروز دو

تا مشتری هم نداشتم! ... 

مردم دیگه از ترس آرایشگاه هم نمیان، خوب می  ترسند ... این ماه قسطم را چه  جوری بدم؟ ... بدبخت

شدیم رفت ... 

 

بگویید:

آرایشگاه خیلی خلوت شده، مردم خیلی خوب رعایت می  کنند، وقتی کار واجب ندارند از خونه بیرون

نمی ان، ما هم مشتری کمتر داریم و کمتر خسته می شیم، خوبه بدنمون در برابر ویروس قوی  تر می شه،

همه امیدوارند زودتر این بیماری جمع بشه و اوضاع روبراه بشه.  



 

 

(12) در مورد امکان ابتال به ویروس کودکان را آگاه کنید و اطالعات ساده و صحیحی در مورد راه  های

جلوگیری از ابتال به کودک بدهید. توضیح دهید که چه مشکلی پیش آمده و چگونه باید از خود مراقبت

کنیم. روش درست شستشوی دست، شریک نشدن با دوستان و دیگران در نوشیدنی  ها، بهداشت

وسایل شخصی مانند لیوان، ظرف غذا، حوله و ... را به او بیاموزید یا یادآور شوید و در انجام این

رفتارها کودک را همراهی و نظارت کنید.

 

- آهان خیلی خوبه ... حاال باید انگشت شستت را بشوری ... اینجوری ... درسته! آفرین! حاال با هم تا

بیست می  شمریم که تو دست  هاتو بشوری! ... 

- خوب حاال دست  هایت رو که خشک کردی سطل زباله را باید با پا باز کنی و دستمالت را بندازی

داخلش ... آفرین عزیزم ...  تموم شد!  

 

 

(13) رفتارها و عادت  های مربوط به سالمت را به کودک آموزش دهید مثل داشتن زمان مناسب و

مدت کافی برای خواب، محافظت از خود در هوای سرد، تغذیه مناسب. با تعطیل شدن مدرسه  ها

برنامه  های معمول بسیاری از خانواده  ها و کودکانشان به هم می  ریزد و به ویژه خواب آنها به دیر وقت

می  افتد.

 

درسته که مدرسه تعطیله و الزم نیست صبح خیلی زود پاشیم، اما اگه شب خیلی دیر بخوابیم صبح

کسل بیدار می  شیم و به برنامه  هامون نمی  رسیم، بدنمون هم تنبل می شه. باید خوب بخوابیم تا قوی

باشیم و ویروس  ها رو شکست بدیم. 

 

 

(14) ورزش و فعالیت  های فیزیکی به کاهش اضطراب کمک می  کند. می  توانید در منزل

یا مکان  های امن بیرون از خانه مثل فضاهای باز، فعالیت  هایی مانند پیاده  روی یا

دوچرخه سواری ترتیب بدهید.

 

 

(15) اگر می  بینید که کودک مضطرب است به او اطمینان بدهید که هر کاری می  توانید

برای سالمت خانواده انجام می دهید.

 

عزیزم من همه جا را ضدعفونی کردم ... همه جا تمیزه! ... بیرون رفتن مون هم که فعالً

کنسله! ... در نتیجه ویروس نمی تونه وارد خونه  مون بشه.



 

 

(16) به کودک اطمینان دهید که پزشکان و کارشناسان سالمت آماده  اند هر کمکی برای

سالمت کودک و خانواده انجام دهند تا حال آنها بهتر شود.

 

اگه مشکلی داشتیم می  ریم پیش خانم دکتر ...، اون ما رو معاینه می  کنه و می گه چکار

کنیم، الزم باشه بهمون دارو می ده. فعالً باید مراقب باشیم که بهداشت رو رعایت کنیم،

باید عادت کنیم که دست به چشم و بینی و دهان خودمون نزنیم.  

 

 

(17) در زمان  های سخت کودکان به توجه و محبت بیشتری نیاز دارند، سعی کنید آنها را

بیشتر نوازش کنید و با آنها بیشتر وقت بگذرانید.

 

 

(18) از خودتان مراقبت کنید. از احساسات خود آگاه باشید و اگر دچار اضطراب، ترس- 

های شدید، مشکل خواب، و ... هستید و در سازگاری با مسئله پیش آمده مشکل دارید

کمک حرف ه ای دریافت کنید.  

 

 

(19) مثال و الگوی خوبی برای فرزندتان باشید. با انتخاب روش سالم زندگی مثل خوردن غذاهای سالم،

ورزش کردن مرتب، خواب منظم، و دوری از الکل و مواد، استرس خود را مدیریت کنید. این نکته

موضوعی مهم و حیاتی برای والدین و مراقبین است. وقتی شما استراحت کرده و آرام باشید، بهتر

می توانید با کودک ارتباط برقرار کنید و آمادگی بیشتری دارید تا اوضاع را مدیریت کنید. 

 

 

(20) حضور والدین در کنار کودک می تواند استرس و اضطراب او را به میزان قابل توجهی کاهش دهد.

اگر مجبورید به دلیل بیماری خود از کودک دور باشید حضور یک بزرگسال آشنا که از کودک مراقبت کند

می  تواند به او آرامش دهد. چنانچه کودک به دلیل بیماری باید از شما دور و یا بستری باشد تماس خود

را با او طبق نظر پزشک به صورت حضوری یا از طریق تماس صوتی و تصویری حفظ کنید.  

 

 

(21) سعی کنید روال معمول خانواده حفظ شود و زمان  های بیشتری را با هم سپری کنید. با کمک

کودک یک شام مخصوص درست کنید یا بازی  های متناسب با سن که برایش سرگرم کننده  اند  انجام

دهید (اسم فامیل، جدول حیوانات، نقطه چین، شطرنج، منچ، عمو پولدار، انجام پانتومیم). تماشای

فیلم  هایی با مضمون خانوادگی و طنز نیز می  تواند در این مواقع به شما و کودک کمک کند تا زمان را با

استرس کمتر و در کنار هم بگذرانید، انجام این فعالیت  ها همچنین فرصتی است تا کودکان مدت

بیشتری از فضای مجازی دور باشند.  



 

 

(22) با توجه به تعطیلی مدرسه و کالس  های آموزشی سعی کنید زمان  هایی را هم به درس اختصاص

دهید و از آموزش غافل نشوید. به این نکته توجه کنید که توجه و تمرکز کودک مضطرب ممکن است

مختل باشد و یا عالئم اضطراب مانند بی قراری مانع از کیفیت مناسب آموزش شود. در مورد آموزش

کودک را تحت فشار قرار ندهید.

 

 

(23) با کمک کودک برای فعالیت  های روزانه و آموزشی  اش برنامه  ای بنویسید و او را تشویق کنید تا

آن را پیگیری کند.

 

 

(24) در صورت لزوم از روانپزشک کودک و کارشناسان سالمت روان برای درمان اضطراب کودک کمک

بگیرید. با انجام مشاوره تلفنی از حضور در مراکز درمانی و بیمارستانی بکاهید.

 

 

(25) اطالعات درست را از سایت  ها و منابع معتبر به دست آورید و سایر منابع اطالعاتی را هم برای

خود و هم برای کودک محدود کنید. به پیام  های برگرفته از سایت  های غیررسمی و غیر معتبر توجه

نکنید و هر لحظه سراغ اینترنت و فضای مجازی نروید.  



 

 

بحران همه گیری ویروس کووید 19:

 

با بروز ویروس جدیدی به نام کرونا، اطالعات مربوط به بیماری ناشی از

آن که به نام کوويد -19 مشهور شده به سرعت در حال افزايش است و

هر روز حقایق جديدی در مورد آن آشکار مي  شود. این موضوع ممکن

است در میان شما کودکان و نوجوانان، بعضی ها را نگران مراقبت از

خود و اعضاي خانواده کرده باشد. دانستن اطالعات مهم درباره اين

بيماري و آماده شدن در برابر آن مي  تواند نگرانی شما را کاهش دهد و

کمک کند اضطراب  خود را کنترل کنید. با خواندن اين نوشته یاد می- 

گیرید که چگونه می  توانید از نظر جسمی و روانی به خود و اعضای

خانواده  تان کمک کنيد تا در گروه مبارزین با اين بيماری قرار بگیريد.

 

 

 با خواندن اين نوشته یاد خواهید گرفت که 

چگونه از نظر جسمی و روانی به خود و اعضای  خانواده تان 

کمک کنيد تا در گروه مبارزین با اين بيماری قرار بگیريد.

 

 شما هم یک مبارز هستید!
 

کرونا را شکست میدهیم....



 

 

ويروس  های کرونا اعضای خانواده بزرگی از ويروس  ها هستند که مي توانند باعث یک بيماری- 

ساده مانند سرماخوردگی تا بيماری  های شديد  شوند. کوويد-19 نوع جديدی از این گروه است

یعني قبالً در انسان ها تشخيص داده نشده بود. 

کوويد-19 یک بيماری تنفسی است که به آسانی از فردی به فرد ديگر مانند بازی دومینو انتقال

پيدا مي یکند.

در حال حاضر واکسن و داروی قطعی برای اين بيماری وجود ندارد، بنابراین بهترين روش مقابله

با آن پيشگيری است، یعنی جلوگيری از انتقال اين ويروس از فردی به فرد دیگر.

خوشبختانه تا اآلن مشخص شده که بیماری کوويد-19 در کودکان خفیف تر از بزرگساالن است

اما کودکان می  توانند ویروس را به دیگران منتقل کنند. پس شما باید مسائل بهداشتی را

رعایت کنید و گرنه دیگران را در معرض خطر قرار می  دهید. 

اگر شما به بيماری آسم، ناراحتی قلبی، سرطان و نقص ايمنی مبتال هستید بیشتر در معرض

بیماری هستید و بايد بيشتر از خودشان مراقبت کنید. 

بزرگ ترها روش هایی برای جلوگيری از انتقال ويروس به کار می برند که شما هم باید با آنها آشنا

شوید و رعایت کنید، مانند استفاده از روش  های بهداشتی و ضدعفونی کردن وسایل و فضاها،

تعطيل کردن مدرسه  ها، استخرها و باشگاه  های ورزشی، جدا کردن بیماران از افراد سالم، کم

کردن دورهمی ها، نرفتن به مهمانی ها و ماندن در خانه.

آنچه بايد بدانيد:    

 

 

 

 

انتخاب منابع معتبر برای دریافت اطالعات: 

یکی از کارهای مهم شناسایی راه های دنبال کردن اطالعات کووید - 19 است.

 

چون تعداد افرادی که به بیماری کووید-19 مبتال می  شوند به سرعت تغيير می- 

کند، ممکن است اطالعاتی که به دست شما می  رسد نادرست باشد و نگرانی

شما و اعضای خانواده  تان را افزايش دهد. بنابراین اطالعات را از منابع رسمی و

معتبر دریافت کنید. منابعی مانند:

www. salamat.gov.ir

www. behdasht.gov.ir

 

 

فهرستی از شماره تلفن های ضروری 

جهت پرسيدن سئواالت مربوط به کوويد-19، 

مانند: 4030  در دسترس داشته باشيد.



 

 

دربارۀ احساسی که دارید  با والدين خود صحبت کنيد.

احساستان را با کشيدن نقاشی يا فعاليت  هايی مانند نوشتن بيان کنيد. 

زمانی که استرس دارید، فعالیت هایی را انجام دهید که به شما آرامش می- 

دهد مانند تنفس عمیق و آهسته، تماشای فيلم، گوش  دادن به موسيقی،

بازی کردن، کتاب خواندن، فعاليت  های معنوی و مذهبی.

کنار آمدن با استرس ابتال به بيماری کوويد-19

 

بيمار شدن به طور طبیعی می  تواند استرس زا باشد. اگر ویروس کرونا شما را هم

نگران کرده برای کمک به خود و خانواده  تان مي  توانید: 

 

 

جایگزینی نگرانی افراطی با خودگویی های واقعی:

ممکن است شما هم مثل دیگران در مورد این بحران فکرهای نگران کننده غیرواقعی

داشته باشید. این فکرها را با فکرهای واقعی جایگزین کنید. برای نمونه اگر از این فکر

که: «این بیماری خیلی وحشتناک است» خیلی نگران می شوید، در عوض بگویید: 

 «والدینم مراقبم هستند و اگر بهداشت را رعایت کنم مبتال نمی  شوم».

 

 

 

به طور مرتب دست  هايتان را به مدت ۲۰  ثانيه (تا ۲۰ آهسته بشمارید) با آب و صابون بشويید

يا با الکل ضدعفونی کنید.

در خانه بمانید و جز در موارد ضروری بیرون نروید به ویژه اگر عالئم سرماخوردگی دارید. 

هنگام سرفه و عطسه جلوی دهان و بينی خود را با دستمال و يا با بازویتان بپوشانید. 

دست به دهان، بینی و چشم هایتان نزنید.

در خارج از خانه دست به سطوح نزنید و در صورت امکان از ماسک استفاده کنید. 

به برادر و خواهرهای کوچک تر برای رعایت بهداشت کمک کنید.

مراقب سالمت خود در سایر زمینه ها هم باشید. چرا که اگر به بیماری های دیگری مبتال شوید یا

آسیب خاصی ببینیند، در این شرایط دسترسی به بیمارستان ها و مراکز درمانی محدود، و با

خطر ابتال خود و افراد خانواده به بیماری کرونا همراه است.

کاهش  خطر ابتالی افراد خانواده و دیگران 

 

 



 

 

در مکانی راحت، ترس ها و فکرهایی را که درباره بیماری دارید، با اعضای خانواده به خصوص

والدین در میان بگذارید.

از طریق تلفن و اینترنت با دوستان و آشنایان خود ارتباط برقرار کنید.

ارتباط خود را با مسئولین مدرسه، معلم ها و مشاوران مدرسه ادامه دهید.

مهم است که اطالعات شما درباره این بیماری مناسب و کافی باشد ولی الزم نیست یکسره با

رسانه ها و شبکه های اجتماعی که در مورد بیماری خبر رسانی می کنند تماس داشته باشید.

این کار ممکن است میزان نگرانی و ترس شما را افزایش دهد.

اطالعاتی را که به دست می آورید با والدین خود مطرح کنید تا اگر نادرست هستند اصالح شوند.

فقط اطالعاتی را که از درستی آن مطمئن هستید با دیگران در میان بگذارید.

اگر والدین برای نکات بهداشتی به شما تذکر می دهند صبور باشید. یادتان باشد که آنها نگران

شما هستند و وظیفه مراقبت از شما را بر عهده دارند.

هر کس که سرفه یا عطسه می کند به معنی این نیست که به کرونا مبتال شده است. بنابراین

بیش از حد نگران نشوید.  

کنار آمدن با استرس ابتال به بيماری کوويد-19

 

 

 

 

اگر شما و اعضای خانواده  تان مجبورید در خانه بمانید، بدانيد که این شرایط

موقتی است.

برنامه و روال منظم برای خوابیدن، غذاخوردن، بازی، تفریح و ورزش داشته

باشید.

غذاهای سالم و مقوی بخورید.

سعی کنيد کارهايی را که قبل از شروع این بيماری انجام می دادید تا حد امکان

در خانه ادامه دهید (برای نمونه تمرين  های ورزشی باشگاه یا مدرسه).

در آموزش  هايی که مدرسه از راه دور برای شما فراهم کرده به طور مرتب

شرکت کنيد و تمرین  ها را انجام دهید.    

با سایر اعضای خانواده برای فعالیت های جمعی و گروهی مشارکت کنید.

در انجام مسئوليت  های خانه مانند شستشوی ظروف، ضد عفونی کردن

دستگيره  های در و ... به والدین کمک کنید.

برنامه ريزی برای زمان اقامت در منزل

 

 

 

برنامه ریزی برای سرگرمی



راهنمای والدین و مراقبین برای کمک به 
 سازگاری کودکان و نوجوانان در
بحران همه گیری ویروس کرونا

 
گروه های سنی مختلف

 

 

اطالعات مربوط به ویروس کرونا به سرعت دچار تغییرات اساسی می شود

و هر چند روز شاهد تأیید و یا تکذیب جزئیات زیادی هستیم و همین

موضوع پرسش های بیشتری را در ذهن کودکان و نوجوانان مطرح می کند.

در این میان اولین اولویت  خانواده ها، محافظت و مراقبت از خانواده و

کودکان خواهد بود.

داشتن اطالعات حیاتی در مورد شرایط و آماده بودن برای هر گونه اتفاق

می تواند به کاهش اضطراب، ایجاد آرامش و جلوگیری از هرگونه رفتار

حساب نشده کمک کند.

بنابراین استفاده از منابع خبری معتبر داخلی و خارجی و توجه نکردن به

اخبار نامعتبر می تواند کمک کننده باشد.

 

 

اطالعات کلی

 

ویروس کووید-19 (کرونا) طیفی از عالئم از یک سرماخوردگی ساده تا اختالل

شدید تنفسی را ایجاد می کند.

این ویروس از طریق تماس افراد با یکدیگر به راحتی منتقل می شود.

بهترین روش برای مقابله با این مسئله رعایت بهداشت فردی است.

برای کاهش انتشار این ویروس مهم ترین و کلیدی ترین اقدام دور شدن از

اجتماعات و هر گونه تماس نزدیک با افراد و رعایت مسائل بهداشتی

است به نحوی که در رسانه ها اعالم می شوند.



 

 

آمادگی خانواده برای مقابله با شیوع این بیماری

 

آمادگی برای رویدادهای جدید بهترین رویکرد برای مواجهه با شرایط بحران از جمله

شرایط حاضر است چرا که موجب کاهش اضطراب و جلوگیری از رفتارهای حساب

نشده و تکانشی خواهد شد.

 

 

برای این کار مراحل مختلفی پیشنهاد می شود:

 

اطالعات و ارتباطات:

قبل از هر چیز مشخص کنید که چطور می توان از اطالعات معتبر و جدید این بیماری

که به سرعت تغییر می کنند مطلع شوید.

 

بنابراین به چند منبع معتبر برای بدست آوردن اطالعات اکتفا کنید.

دو منبع معتبر داخلی و خارجی در اینجا آماده شده اند.

سایت وزارت بهداشت (زبان فارسی):

http://dme.behdasht.gov.ir/index.aspx?siteid=1&pageid=3127

مرکز کنترل و پیشگیری بیماری ها (زبان انگلیسی):

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html

 

 

درباره این ویروس به کودکان و افراد خانواده اطالعات الزم از جمله چگونگی کنترل شرایط و

کاهش خطرات را بدهید.

از دادن اطالعاتی که موجب ترس و وحشت می شوند پرهیز کنید.

از کلماتی استفاده کنید که متناسب با سطح ادراکی و آموزشی کودک باشد.

درگیری ذهنی بیش از حد کودکان و نوجوانان را با اطالعات بیماری محدود کنید.

مراحل حفاظتی را توضیح دهید. قوانین و رویکردهای مربوط به خانه را از رویکردهای مربوط به

بیرون از خانه جدا کنید.

برنامه ریزی برای بحث راجع به شرایط جدید با خانواده:

 

 

 

 



 

 

نقش افراد و مسئولیت اجتماعی برای کمک به جامعه ای که در آن زندگی می کنیم و حتی

جامعه جهانی را مشخص کنید.  از اعضای خانواده بخواهید با ایجاد شبکه اجتماعی سالم از

انتشار بیماری جلوگیری کنند.

کودکان و افراد خانواده را به پرسش سئواالتشان تشویق کنید با این کار عالوه بر ایجاد فضای

مشارکتی در خانواده و کاهش ترس، می توانید شرایط را از منظر افراد مختلف بررسی نمائید.

اجازه صحبت به کودکان و بیان احساس خود در مورد این بیماری را بدهید. به آنها در ابزار

احساسات خود در غالب نقاشی و یا بازی های عروسکی کمک کنید.

از آنها بخواهید هر گونه اطالعاتی که در مورد این بیماری شنیده اند مطرح کنند و در صورت

لزوم شنیده های آنها را اصالح کنید.

فهرستی از منابع اجتماعی که در زمان خطر می توانند کمک کننده باشند همچون اورژانس،

آتش نشانی و نزدیک ترین مرکز اختصاص داده شده برای مبارزه با این بیماری را تهیه و در

جایی در معرض دید همه نصب نمایید.

 

 

 

 

 

 

برای کاهش احساس تنهایی افراد حاضر در خانه برنامه ای برای تماس مرتب

با افراد مورد عالقه خانواده داشته باشید.

در این شرایط ارتباط کودکان با همساالن محدود می شود. خانواده در تسهیل

برقراری ارتباط با همساالن نقش اساسی ایفا می کند. برای ایجاد ارتباط

تصویری و صوتی با دوستانش در صورت تمایل وی به او کمک کنید.

در مورد روش ها و بازی های تقویت کننده قوای ذهنی در کودکان خود تحقیق

و بیشتر بیاموزید.

در مورد برچسب بیماری و طرد شدن افراد مبتال به آنها توضیح دهید،

بخصوص اگر در خانواده ای هستید که احتمال ابتالی افراد زیاد است. چرا که

احساس طرد شدگی در کودکان می تواند عواقب طوالنی مدت تری داشته

باشد.

 

 

 

 

 

 

 کمک به انطباق پذیری

کودکان ممکن است بسته به سنشان واکنش های متفاوتی را به بحران نشان دهند.

برای کمک به آنها برای انطباق بهتر روش های زیر پیشنهاد می شود.



 

 

انواع واکنش ها

ترس از تنها ماندن و ازدست دادن مراقبین

مشکالت گفتاری ناشی از استرس

از دست دادن کنترل ادرار و مدفوع

بی اشتهایی یا امتناع از غذا خوردن

اختالل در خوابیدن و کابوس دیدن

افزایش بدخلقی، غر زدن و چسبندگی بیشتر به والدین

 

 

سنین پیش دبستان

 

 

 

 

چطور می توان کمک کرد؟

کمک به حفظ آرامش خود و کودک.

اطمینان بخشی کالمی و فیزیکی (بغل کردن و نوازش).

تشویق کودک برای توضیح افکار و احساسات از طریق نقاشی، بازی، قصه گویی و 

اجرای نمایش.

شعر خواندن، قصه خواندن، خواندن کتاب قصه های تصویری .

استفاده از موسیقی کودکانه و تولید موزیک با استفاده از قاشق، چنگال و ... با کودک برای

افزایش آرامش وی.

آرامش بخشی به کودک قبل از خواب با انجام بازی های آرام، نرمش های کششی، قصه

گفتن و پخش موسیقی آرامش دهنده برای بهبود خواب کودک.

حفظ روال های روزانه (مثل غذا خوردن با یکدیگر).

جلوگیری از مواجهه با اخبار و اطالعاتی که برای کودک قابل درک نیست.



 

 

انواع واکنش ها

بدخلقی، نق زدن، گله و شکایت مداوم

تحریک پذیری، پرخاشگری، لجبازی و مقایله جویی

وابستگی به والدین و ترس از دست دادن آنها

اختالل خواب و کابوس های شبانه

مشکالت اشتها (پرخوری عصبی و کم خوری)

عالئم بدنی هم چون سردرد و دل درد

از دست دادن عالقه به بازی ها یا صحبت با همساالن

افزایش تعارض در رابطه با افراد خانواده

مشکالت یادگیری و تمرکز

 

 

 سن مدرسه (۱۲ - ۶ سال)

 

 

 

چطور می توان کمک کرد؟

حفظ آرامش خود و صبر و تحمل در برابر واکنش های احتمالی کودک

گفتگو با کودک در مورد احساسات و افکارش و اطمینان بخشی به وی.

وقت گذاشتن با کودک برای بازی دو نفره و بازی های دست جمعی در خانه.

انجام فعالیت هایی مثل کتاب خواندن، نقاشی کشیدن با کودک، و استفاده از موزیک و

موسیقی های مناسب برای ایجاد آرامش.

فراهم نمودن امکان تماس با دوستان از طریق تلفن و یا اینترنت.

تشویق وی به ورزش  های منظم و کششی.

کمک به کودک برای انجام تکالیف درسی و انجام آنها در یک ساعت مشخص در طول روز .

مشارکت در کارهای خانه و محول کردن مسئولیت به کودکان و انجام کارهای منزل در

قالب کار گروهی.

محدود کردن مواجهه با رسانه ها و اطالعات غیر معتبر.



 

 

انواع واکنش ها

تحریک پذیری، پرخاشگری، بدخلقی و مخالفت جویی

اختالل در الگوی خواب و اشتها

بی حوصلگی، بی حسی و کاهش انرژی

اهمیت ندادن به رعایت بهداشت و اقدام های پیشگیرانه

اقدام به رفتارهای پرخطر

دوری کردن از همساالن و افراد مورد عالقه

نگرانی در مورد برچسب بیماری

اجتناب از مدرسه برای دوران بعد از قرنطینه

 

 

 نوجوانی (۱۸-۱۱ سال)

 

 

 

 

چطور می توان کمک کرد؟

حفظ آرامش، صبر و تحمل و  اطمینان بخشی به نوجوان.

تشویق و پیگیری انجام روال های روزمره.

تشویق (و نه تحمیل!) بیان احساسات نسبت به شرایط با همساالن و خانواده.

تسهیل حفظ ارتباط با دوستان و اقوام از طریق تلفن و اینترنت.

صحبت و گفتگو در مورد عالئق آن ها مثل موزیک، فیلم، دوستان و ...

انجام فعالیت های مورد عالقه مشترک مثل دیدن فیلم و شنیدن موسیقی و ...

ایجاد حس مسئولیت در کارهای خانه و ایجاد فضای همکاری در فعالیت های روزمره.

مثل کمک به خواهر و برادر کوچک و تشویق برای ایجاد ایده های جدید برای رعایت

بهداشت روانی و جسمی.

کاهش مواجهه با رسانه از طریق محدود کردن زمان مواجهه با اخبار.

گوش دادن به نوجوان و توجه کردن به احساسات وی.

گفتگو در مورد نگرانی ها، دیده ها و شنیده هایی که ذهن نوجوان را درگیر کرده است.

اجتناب از بیان اغراق آمیز مشکالت و معضالت خانوادگی و اجتماعی.



 

 

برای سازگاری:

اولین اقدام توجه به احساسات، شناسایی

و بروز سازگارانه هیجان هاست.

هیجان هایی نظیر ناراحتی، غمگینی،

خشم، اضطراب و ... در این شرایط بطور

طبیعی تجربه می شوند. 

 

روزهای قرنطینگی با نوجوانان 
سازگاری با شرایط بحران همه گیری ویروس کرونا
رویکرد پذیرش و تعهد

 

 

در شرایط بحران سختی کشیدن

غیرقابل اجتناب است

 

در دل سختی ها باید به دنبال راهکارهایی

باشیم که این شرایط را قابل تحمل و

تا حدی خوشایند نماید. 

 

 

 

پذیرش و سازگاری با شرایط

 

بپذیریم که فعالً قرنطینه هستیم،

شرایط سخت و غیر قابل تغییر است.

 

از این شرایط نمی توانیم فرار کنیم پس

باید برای سازگاری و بهبود آن تالش کنیم. 

 

 

 

سازگاری یعنی 

مدیریت واکنش های هیجانی که 

در این شرایط طبیعی هستند و 

تالش برای حل مشکالت و 

بهتر کردن شرایط. 

 

 

 

دقت کنید و ببینید که شما 

در این شرایط چه احساس هایی را

تجربه می کنید؟

 

توجه کنید که فرزندتان چه 

احساسی دارد؟ 

 



 

 

مفهوم اینجا و اکنون را به نوجوان

آموزش دهید

 

از او بخواهید از گذشته و آینده جدا شود و

بر لحظه حال تمرکز کند. 

 

 

 

به احساسات نوجوان اهمیت دهید

 

ناراحتی نوجوان به خاطر محرومیت از

تفریح و سرگرمی، دیدار دوستان و فامیل

و ... طبیعی است.

به حالت چهره و بدن نوجوان توجه کنید و

ببینید چه احساسی را تجربه می کند. 

 

 

 

احساس نوجوان را شناسایی و به او

انعکاس دهید

 

مثال: «می دونم از این که داخل خونه ای،

ناراحتی و حوصله ات سر رفته است. حق

داری که ناراحت باشی. 

بیا ببینیم در این شرایط چه چیزی حال ما

رو بهتر می کند.» 

 

 

 

یا اگر نگران ابتال به بیماری است

 

«منطقی است که نگران بیماری باشی،
ولی چاره ای نیست، ما می تونیم در این

شرایط در خانه بمانیم و 

نکات بهداشتی رو رعایت کنیم هر چند

ممکنه سخت باشه.» 

 

 

 

تمریناتی با نوجوان در این زمینه 

انجام دهید

با هم به صداهای محیط گوش دهیم.

به مناظر اطراف نگاه کنیم. باهم خوراکی

بخوریم و بر مزه و طعم آن تمرکز کنیم.

با هم یک فیلم جذاب ببینیم و بر اتفاقات

آن تمرکز کنیم. یک بازی رقابتی دو نفره یا

دست جمعی انجام دهیم. 

 

 

 

فرصت هایی برای بروز احساس 

برای خودتان و نوجوان به شیوه 

غیر آسیب زا فراهم کنید

 

گفتگو کردن

نوشتن

گریه کردن

 ...

 



 

 

تشویق ها و تأییدها در مورد نوجوانان

باید متناسب با سن، نوع رفتار و

حساسیت های آنها باشد.

 

مراقب باشید کودکانه تشویق نکنید. 

 

 

 

مسئولیت پذیری را تقویت کنید

 

مسئولیت پذیری در قبال خانواده و

جامعه را آموزش دهید.

 

نوجوان ممکن است در ارتباط با خودش

احساس خطر نکند. 

 

 

 

نوجوان ممکن است در قبال دیگران

هم احساس مسئولیت نکند و به

نکات بهداشتی و ... اهمیت ندهد

 

برای حمایت و محفاظت از دیگران،

وظایفی را به او محول کنید.

رفتارهای مسئوالنه نوجوان را تشویق

کنید. 

 

 

 

برای کمک به خانواده و فعالیت های

معمول زندگی نیز وظایفی برای او در

نظر بگیرید.

 

انجام وظایف محوله را مورد توجه و

تشویق قرار دهید. 

 

 

 

قوانین و محدودیت های مشخص

داشته باشید.

 

هرگونه رفتار غیر مسئوالنه و آسیب زا

را با وضع قانون محدود کنید. 

 

 

 

ارتباط مثبت با نوجوان را حفظ کنید

 

رفتارهای مثبت و سازگارانه نوجوان را

تأیید و تشویق کنید.

 

بدخلقی ها و خطاهای جزئی را نادیده

بگیرید. 

 



 

 

در مورد مفید و عملی بودن هر ایده

تبادل نظر کنید.

 

با احترام به عقاید و خواسته های

یکدیگر، ایده های مناسب را انتخاب و

برای اجرای آن برنامه ریزی کنید. 

 

 

 

به نوجوان کمک کنید راهکارهایی را

برای بهتر کردن شرایط پیدا کند

 

نوجوان را تشویق کنید به راهکار های

مختلف فکر کند.

از او بخواهید بررسی کند چه ایده ای

عملی تر و کم عارضه تر است. 

 

 

 

راهکارهای مناسبی را که نوجوان

پیشنهاد می کند، تأیید کنید.

 

برای بکار گرفتن ایده هایش به او 

کمک کنید. 

 

 

 

در جلسات خانوادگی، اعضای خانواده

برای یافتن راهکارهای مناسب هم

فکری کنند

 

هر نفر جداگانه ایده هایش را 

یادداشت کند.

در مرحله بعد ایده ها را با یکدیگر 

در میان بگذارید. 

 

 

 

 

در صورت نادیده گرفتن قوانین،

پیامدهای مشخص و عملی برای آن در

نظر بگیرید.

 

تغییر رفتار و پایبندی به قوانین را

مورد تشویق قرار دهید. 

 



فراهم نمودن موقعیت مناسب:
 

 

گفتگو با کودک را در موقعیت مناسبی انجام دهید، موقعیتی که فرصت کافی

برای گفتگو داشته باشید، در هنگام گفتگو به فعالیت دیگری مشغول نباشید و

عوامل مزاحم مثل تماس تلفنی و سایر موارد جریان گفتگوی شما را قطع

نکنند. زمانی را برای گفتگو انتخاب کنید که کودک خوش خلق باشد و مشغول

فعالیت یا بازی هایی که برایش مهم است نباشد تا بهتر بتواند به شما گوش

دهد. 

خود شما نیز الزم است روحیه و شرایط مناسبی برای گفتگو داشته باشید به

نحوی که بتوانید احساسات او را درک و از او حمایت کنید.

کودک باید این احساس را داشته باشد که می تواند سئوال ها و نگرانی هایش

را به راحتی مطرح نماید و در عین حال برای صحبت کردن تحت فشار و اجبار

قرار ندارد.

سپس موضوعی که می خواهید راجع به آن صحبت کنید را با کودک مطرح

کنید.

اهمیت گفتگو با کودکان در مورد بحران:

 

گفتگو با کودکان خردسال در مورد بحران ها از جمله بحران همه گیری ویروس
کرونا و خطرات آن، برای بسیاری از والدین و معلمان دشوار است ولی الزم

است در این مورد با کودکان گفتگو شود.

ما اینجا روش هایی را برای گفتگو پیشنهاد می کنیم که ممکن است برای شما
مفید باشند:

 

وقتی در مورد بیماری و روش های مراقبت حرف

می زنید از کلمات یا عبارات قابل فهم استفاده

کنید.  

مهم است که متناسب با سن، زبان و درک

کودک برایش توضیح دهید. هرچه سن کودک

کمتر باشد اطالعات کلی تر و ساده تر مورد نیاز

است. 

به عنوان مثال در مورد یک کودک چهار ساله

نمیتوان گفت که ویروس چیست ولی میتوان

گفت: «برای اینکه مریض نشویم الزم است

دستمان را بشوییم». 
 

گفتگو با کودکان در مورد بحران 
 همه گیری ویروس کرونا (کووید-19)



دانسته های کودک را جویا شوید:
 

 

 کودکان بزرگتر ممکن است اطالعاتی را از منابع مختلف بدست آورده باشند، الزم

است اطالعات کودک را  جویا شوید و موارد نادرست و نگران کننده را حذف کنید.

برای اینکار از او بپرسید در این مورد چه چیزهایی می داند. به گفته های کودک با

دقت گوش دهید، زود کالمش را قطع نکنید، دانسته ها و برداشت های کودک را

به تمسخر نگیرید یا بی اهمیت جلوه ندهید.

اطالعات الزم را به کودک  بدهید:
 

 

 بزرگترها بطور معمول اخبار روزانه را با عالقه و توجه دنبال می کنند، ولی بیشتر

کودکان بخصوص کوچکترها عالقه ای به دانستن جزئیات اتفاقات کشور یا دنیا

ندارند و ترجیح می دهند که کودک باشند، توپ بازی کنند، سورتمه سواری کنند، از

درخت باال بروند یا دوچرخه سواری کنند. در این موارد فقط اطالعات ضروری را به

آنها بدهید.

 

 

دادن اطالعات مبهم یا صحبت کردن در

حضور کودک با فرد بزرگسال دیگر به نحوی

که کودک متوجه معنی کلمات یا گفتار شما

نشود، ممکن است استرس و نگرانی کودک 

 را افزایش دهد.

به کودک پاسخ های درست بدهید:
 

 

برخی کودکان بزرگتر و نوجوانان همانند شما

دنبال اطالعات جدید می گردند و سئواالتی

دارند. به آنها اجازه دهید سئواالتشان را

بپرسند و به سئواالت پاسخ های درست و

واقعی بدهید. کودکان در نهایت متوجه

ساختگی یا غیرواقعی بودن برخی پاسخ ها

می شوند و این باعث می شود اعتمادشان

به شما کاهش یابد.

اگر الزم شد چند بار توضیح دهید:
 

 

شاید الزم باشد برخی اطالعات را چندین

مرتبه تکرار کنید. فهمیدن و پذیرش برخی

موضوعات در ابتدا ممکن است برای کودک

دشوار باشد و شما مجبور شوید چند بار

توضیح دهید. برخی کودکان برای اطمینان از

فهم موضوع ممکن است سئواالت شان را

تکرار کنند.

 

 

توضیحات طوالنی و کشدار کودک را خسته

می کند و باعث می شود به صحبت شما

کمتر توجه کند.



چند موضوع را با هم مطرح نکنید:
 

 

 کودکان نمی توانند هم زمان به چند موضوع توجه و یا حجم زیاد اطالعات را در ذهن نگه دارند لذا در
هر جلسه فقط بر موضوعات محدودی متمرکز شوید که دانستن آنها اهمیت بیشتری دارد. 

 برای گفتگوی و صحبت بیشتر، جلسات دیگری را  در آینده برنامه ریزی و در هر جلسه اطالعات مورد
نیاز در آن شرایط را به کودک بدهید.

بر ایمنی کودک تأکید کنید:
 

 

به کودکان اطمینان دهید که شما مراقب آنها هستید ولی
وعده  های غیر واقعی ندهید. آنها بهتر است اطمینان حاصل
کنند که در خانه یا مدرسه  شان ایمن هستند. اما قول ندهید که
هیچ موردی از بیماری کورونا ویروس در محله یا شهر شما

وجود نخواهد داشت و هیچ عضو خانواده بیمار نخواهد شد.

هیجان های کودک را بپذیرید:
 

 

واکنش های هیجانی کودکان به بحران متناسب با درک آنها از واقعه، میزان

حمایت های محیطی، ویژگی های سرشتی و احساس امنیت شان، متفاوت

است. 

برخی از آنها واکنش های خفیف و برخی واکنش های شدیدتر دارند. مهم است که
احساسات، نگرانی ها و واکنش های کودک را به رسمیت بشناسید و تصدیق

کنید. 
طبیعی است که در این شرایط برخی کودکان نگران، کالفه، عصبی، سردرگم یا
غمگین باشند و افکار نگران کننده زیادی ذهنش را درگیر کرده باشد. به آنها

بگوئید که وجود این احساسات و نگرانی  ها در این شرایط بجا و طبیعی هستند.

 

 

کودکان تمایل دارند موقعیت ها

را شخصی کنند. به عنوان مثال،

آنها ممکن است بیشتر نگران

ایمنی خود و اعضای خانواده یا

دوستان خودشان باشند.

از کودکان مستعد آسیب حمایت کنید:
 

 

کودکانی که در گذشته تجربه بیماری  های

جدی (بدخیمی، افسردگی، اضطراب شدید

و ...) و یا از دست دادن عزیزان داشته  اند،

به ویژه نسبت به گزارش  های خبری همراه

با تصاویر بیماری یا مرگ آسیب  پذیرتر

هستند و ممکن است واکنشهای طوالنی یا

شدیدتری نشان دهند. بر این اساس این

کودکان به حمایت و توجه بیشتری نیاز

دارند.



کنید: مشورت  افرادمتخصص  ا  ب
 

 

کودکانی که نگرانی یا درگیری ذهنی بیش از حد در مورد شیوع کرونا ویروس

دارند و نیز آنهایی که اختالل مداوم خواب، افکار مزاحم ، ترس های مکرر و

تکراری در مورد بیماری یا مرگ، بی میلی و عدم تمایل برای رفتن به مدرسه و

وابستگی زیاد به والدین دارند باید توسط یک متخصص سالمت روان ویزیت

شوند. 

 

در صورت تداوم این نشانه ها از پزشک متخصص کودکان، پزشک خانواده یا

مشاور مدرسه بخواهید که شما را به متخصص مناسبی در این حوزه معرفی

کنند.

 

 

درک و پذیرش فوریت  های سالمت عمومی برای همه آسان نیست.

طبیعی است که بسیاری از کودکان خردسال احساس ترس و

سردرگمی کنند. 

 

 

ما می  توانیم به عنوان والدین، معلمان

و بزرگساالن دلسوز با گوش دادن، ارائه

پاسخ های صادقانه و حمایت عاطفی

به بهترین شکل ممکن، به آنها در کنار

آمدن با شرایط کمک کنیم.   

 خوشبختانه، بیشتر کودکان، حتی

آنهایی که در گذشته با فقدان یا بیماری

مواجه شده  اند کامال انعطاف  پذیر

هستند.



آموزشی  های  فعالیت 

از سرگیری فعالیت تحصیلی 

آموزش های مجازی 



 

هنگامی که بحرانی اتفاق می افتد، خواه زلزله و سیل باشد یا
تصادف و بیماری، روال های معمول زندگی بهم می ریزد. در این

شرایط برای ایجاد آرامش و احساس امنیت ضروری است، افراد
و کودکان هرچه سریع تر به روال عادی برگردند. یکی از این روال

های مهم در زندگی مدرسه رفتن و تحصیلی است.
 

در بحران همه گیری ویروس کرونا، مدارس در بیشتر نقاط دنیا از
جمله کشور ما تعطیل شده است. 

برقراری کالس های درس به شیوه ای دیگر، کودک را از سردرگمی
و آشقتگی در خواهد آورد و به شکل گیری احساس امنیت در
کودک کمک خواهد کرد. ولی  انجام اینکار باید با در نظر گرفتن
تمهیدات خاصی باشد که در عین حال به سالمت روانی کودک

آسیب نزند. 

 
 

چه زمانی فعالیت تحصیلی را شروع کنیم؟
 

بحران های شدید و بالیا، مثل زلزله، سیل و همه گیری بیماری ها، از
مراحل مختلفی تشکیل می شوند که هر مرحله ویژگی خاص خود را دارد. 
در مرحله حاد سالمت جانی یا روانی به شدت به خطر می افتد. در این
مرحله بر اساس نوع بحران، مهمترین اقدام تامین نیازهای اساسی مثل

خوراک، پوشاک و امنیت جسمی و روانی است. 
در مرحله دوم بحران که پس از دستیابی به یک امنیت نسبی شروع
میشود، جبران آسیب ها و برقراری روال های عادی زندگی از جمله

بازگشت به تحصیل اولویت پیدا می کند.  

 

فعالیت های آموزشی مدارس

 در بحران ها
از سرگیری فعالیت تحصیلی



 

 از کودک در مورد تمایلش برای از سر گرفتن فعالیت های تحصیلی سئوال کنید:
سؤاالت القا کننده  نپرسید. مثال نپرسید! "دوست نداری درس بخوانی؟"

 
 

به او فرصت دهید افکارش را بیان کند
 
 
 

در شرایط بحران کودکان ممکن است به دالیل مختلفی تمایل به درس خواندن نشان ندهند.

نگرانی برای ابتال به بیماری یا مرگ اطرافیان و یا احساس هایی مثل غم، اندوه، بی حوصلگی و ...
عواملی هستند که تمایل آنها را برای درس خواندن را کاهش می دهند. 

اجازه دهید کودک راجع به نگرانی هایش صحبت کند و اینکه درباره از سرگیری  فعالیت های
مدرسه چه احساسی  دارد؟ و اگر قرار باشد در اين موارد با همكالس هايش صحبت کند، در مورد

احساسات و افکارش چه خواهد گفت؟

ممکن است نگران باشد که دوستانش را دیگر نبیند، جایگاه ممتازش را در کالس از دست بدهد،
اگر قرار است بصورت مجازی آموزش بگیرد، خوب یاد نگیرد و ...

کمک به کودک برای شروع فعالیت های درسی

  

 

اجازه دهید سئواالتش را بپرسد
  

بسیاری از افراد برای کاهش اضطراب کودکان سعی می کنند راجع به موضوعات نگران
کننده صحبت نکنند و اگر کودک سئوالی می پرسد، نه تنها پاسخ مشخصی نمی دهند

که موضوع گفتگو را هم عوض می کنند. 
این  نوع برخورد کمکی به کودک نمی کند و بر عکس او را در وضعیت ابهام و اضطراب
نگه می دارد.  فرصت دادن برای طرح سئواالت، به او اجازه خواهد داد تا نگرانی ها،

ابهامات و  تخیالت ترسناکش را مطرح سازد و برای کاهش آنها کمک بگیرد. 

اگر کودک فکر می کند که موفقیتش مثل قبل نخواهد بود و یا  احساس عدم امنیت می
کند، خوب است كه به او گوش دهید و کمک کنید تا  افكارش را برون ريزی كند و به

سئواالت وی پاسخ های واقعی و قابل درک بدهید.

با این حال برخی کودکان نیز نگرانی خاصی را ابراز نمی کنند. در این موارد آنها را برای
صحبت تحت فشار قرار ندهید. 

احساسات او را تصدیق، و با آرامش،

اطمینان بخشی کنید



از معلمان و مشاوران کمک بگیرید  

به هنگام انجام فعالیت های تحصیلی، اگر کودک استرس، نگرانی یا اضطراب داشت، معلمان

میتوانند از طریق تشویق وی به صحبت راجع به نگرانی هایش به او کمک کنند. 

آنها همچنین میتوانند کودک را آگاه سازند که چنانچه سئوال یا نگرانی دارد با افراد مورد اعتماد

مثل پدر و مادر، معلم، مشاور، روانشناس مدرسه و ... در میان بگذارد.

وقتی کودک در مورد نگرانی هایش با آنها صحبت می کند، الزم است با احساس او همدلی کنند و

به کودک نشان دهند که متوجه نگرانی های او هستند و به او کمک خواهند کرد.

اگر امکان دارد، شرایطی فراهم گردد که کودک، با معلم و سایر همکالسی ها از طریق شبکه های

اجتماعی، بطور منظم در روز معینی از هفته و ساعت مشخصی از روز ارتباط داشته باشد تا هم در

مورد تکالیف درسی بحث و تبادل نظر گردد و هم ارتباط اجتماعی با همکالسی ها و معلم برقرار

شود که این امر می تواند به بهبود روحیه کودک کمک کند. 

 

بدیهی است در این شرایط وارد نمودن استرس های تحصیلی به کودک مثل دادن تکالیف زیاد و

داشتن انتظارات غیر واقعی از او، آسیب زا خواهد بود. به کودک اطمینان دهند که چنین انتظاراتی

ندارند. در مواردی که استرس کودک زیاد یا همکاری وی کم است می توانید با متخصصین سالمت

روان مشورت کنید. 



فعالیت های آموزشی مدارس

 در بحران ها
آموزش های مجازی

 
با گسترش و انتشار ویروس کرونا در جامعه و تعطیلی مدارس، آموزش
مجازی مطالب درسی جایگزین حضور فیزیکی دانش آموزان در کالس
درس و آموزش چهره به چهره شده است. با وجود تالش آموزگاران و

دبیران برای ارائه دروس از طریق اینترنت به شکل آنالین یا ضبط شده،
عدم حضور آنان در میان کودکان و نوحوانان با مسایلی همراه است که باید
به نوعی مدیریت شود. به اضافه ممکن است با این روش به نیازهای

اجتماعی و فیزیکی دانش آموزان پاسخ داده نشود. 
 

پاسخ به سئوال  های زیر می  تواند در کاربرد بهتر و مؤثرتر برنامه های
«مدرسه در خانه» برای والدین و همچنین معلمان کمک کننده باشد.   

فرزند بر  نظارت  برای  خانه  در  بزرگسالی  فرد  حضور  یا  آ
است؟ الزم 

 سن کودک در این مورد تعیین کننده است. هر چه سن کودک پایین  تر
باشد حضور والدین برای نظارت ضروری  تر است. به طور کلی تنها ماندن
کودکان زیر ده سال در خانه توصیه نمی شود و بهتر است اگر والدین
شاغل هستند پرستار، مادربزرگ و یا یک فرد بزرگسال مطمئن در خانه
حضور داشته باشد که هم از نظر ایمنی و هم از نظر نظارت بر فعالیت

آموزشی کودک اطمینان حاصل شود. 
 

والدین با توجه به سابقه فرزندشان در انجام تکالیف، درس خواندن و انجام
کارهای شخصی در شرایط عادی نیز می  توانند پیش  بینی کنند که در
آموزش مجازی، کودک به چه اندازه نیاز به نظارت و کنترل توسط

بزرگساالن دارد. کودکانی که در شرایط قبل از بحران خودشان برای مطالعه
و تکلیف به  طور مستقل برنامه ریزی می  کردند در این شرایط هم میتوانند

مستقل عمل کنند.
 

در مورد کودکانی که سابقه اختالل نقص تمرکز و بیش فعالی دارند نیاز به
این نظارت بیشتر است. به این صورت که فیلم ها و فایل هایی که از
طرف مدرسه ارسال شده باید توسط والدین بررسی و زمان ارائه تکلیف به

کودک یادآوری شود.



پیش از آن در مورد چگونگی از سر گیری فعالیت های تحصیلی با وی صحبت کنید، به 

 کودک نشان دهید که قادرید نگرانی اش را درک و دلیل آن را بفهمید.
همچنین می توانید به او اطمینان دهید که اگر مشکلی وجود داشته باشد، همه چیز با
دقت مورد بررسی قرار می گیرد تا مشکالت شناسایی و رفع شوند. این کار ضمن اینکه  

به کودک اطمینان می دهد که نگرانی هایش  برای دیگران اهمیت دارد، اعتمادش را نیز
به شما افزایش می دهد.

احساس امنیت را افزایش دهید

  
در بحران همه گیری ویروس کرونا
اقدامات الزم مراقبتی، مثل ماندن در

خانه، رعایت بهداشت و ... را انجام و
روشهای محافظتی برای پیشگیری از
ابتال را به کودک آموزش دهید و  او را
آگاه سازید که شرایط امن و تحت

کنترل است. 
در مورد سایر نگرانی ها هم اطمینان
دهید که عالوه بر  والدین، معلمان،
مشاوران و ...، عاشق آنها هستند و به

آنها کمک خواهند کرد.

ممكن است  کودک مضطرب، عصبی،
پرخاشگر و بیش از حد وابسته یا نیازمند
توجه  باشد، از اين وضعيت تعجب نکنید. 
بلكه  سعی کنید با محبت و آرامش
پذيرای او باشید، ضمن اطمینان بخشی و
حفظ روالها، اگر کودک نگران امور مدرسه
است، با ایجاد برنامه ای منظم و ساختار

مناسب به کودک در انجام تکالیف کمک

کنید. 

به نشانه های غیرکالمی هیجان ها توجه کنید
  

در مورد کودکانی که راجع به نگرانی هایشان صحبتی نمی کنند، به نشانه های غیر کالمی و زبان بدنی آنها
توجه کنید.

به عنوان مثال  پسر هفت ساله ای ممکن است در مورد بحران ویروس کرونا سئوال نکند و حرفی نزند، اما
تصاویر يا اخبار را دیده و شنيده باشد. شما ممکن است متوجه شوید که عادات خواب و غذا خوردنش

تغییر کرده است، در این صورت حتی اگر خودش هم تمایلی نشان نمی دهد، بهتر است در این مورد با او
صحبت کنید. در این شرایط مکالمه را از موضوعات مورد عالقه اش شروع کنید و گفتگو را ادامه دهید تا

بتدریج نگرانی هايش را بيان كند.



بدون در نظر گرفتن سن کودک برنامه های منظمی باید از قبل به دانش آموزان ارائه شود. اولین قدم
طراحی یک برنامه روزانه است که توسط مدرسه داده می شود و شامل برنامه کالس های آنالین هر روز،

زمان مطالعه دروس، طرح سئواالت دانش آموزان و  ارائه تکالیف می باشد. 
گاهی مطالب آموزشی توسط معلم از قبل ضبط شده و در ساعت مشخص طبق برنامه برای دانش

آموزان پخش می شود. ولی به هر حال معلم در آن ساعت روی خط در دسترس است. 

 

توصیه می شود در شرایط بحران که کودکان با

استرس هایی نظیر بیماری اطرافیان، نگرانی در

مورد سالمت خود یا والدین و شنیدن اخبار ناگوار
روبرو هستند،  حجم تکالیف نسبت به شرایط

عادی کاهش داده شود.

دارد؟ وجود  یافته  ساختار  آموزشی  های  برنامه  به  نیازی  یا  آ

روش دیگر آن است که معلم آموزش خود را نیز آنالین انجام می دهد که بهتر است

در این موارد هم زمان ضبط مطالب هم انجام گیرد. در هر دو حالت دانش آموزان 
 ابتدای هر کالس حضور و غیاب می شوند.

در مدرسه معموالً شروع کالس های درس با خوردن زنگ به دانش آموزان اعالم
میشود ولی در کالس های آنالین دانش آموزان خودشان باید زمان را مدیریت کنند.
مدیریت زمان و انطباق با برنامه ها از جمله مهارتهای با ارزشی است که در این

دوران بچه ها می تواند آن را تمرین کنند و خودتنظیمی و خود نظارتی را یاد بگیرند.

یعنی اگر قرار است استراحت پانزده دقیقه داشته باشند و مجدد به کالس بعدی
برگردند خودشان باید حواس شان به ساعت و گذشت زمان باشد و کسی برای آنها
زنگی به صدا در نمی آورد. البته با شناختی که والدین روی فرزندان دارند میزان

نظارت خود را باید تنظیم کنند. 

گاهی برخی دانش آموزان با اختالل تمرکز گذر زمان را متوجه نمی شوند و زنگ
استراحت شان طوالنی شده و کالس بعدی را از دست می دهند. در این موارد

والدین باید روی زمان شروع کالس ها  نظارت داشته باشند.

برای حفظ تمرکز کودکان بهتر است تعامل دوطرفه در کالس ها وجود داشته باشد.

به عنوان نمونه معلم با طرح سئوال دانش آموزان را وارد روند پرسش و پاسخ نماید.
شکل، نمودار یا کلیپی را نشان دهد و از دانش آموزان بخواهد نظرشان را در مورد آن

بگویند. این امر باعث می شود کالس از حالت یکنواختی خارج شود. 
برای پاسخ به سئوال های دانش آموزان بهتر است زمانی جداگانه در پایان کالس و یا
عصر همان روز در نظر گرفته شود. به این ترتیب در کالس های آنالین حین درس

دادن صحبت معلم قطع نمی شود.



در کالس های از پیش ضبط شده این مشکل کمتر پیش خواهد آمد ولی معلم باید در
همان ساعت روی خط در دسترس باشد و یک ربع آخر جلسه را برای پرسش و پاسخ

بگذارد. 
همچنین مدرسین باید هنگام تدریس از تشویق های مناسب استفاده کنند. به عنوان
نمونه ساعتی برای ارائه تکلیف تعیین کنند و به هرکس که تا موعد مقرر یا زودتر

تکلیف خود را تحویل بدهد نمره تشویقی بدهند.

های آموزش  به  نسبت  مجازی  آموزش  روش  در  امتیازاتی  چه 
دارد؟ وجود  مدرسه  در  کالسیک 

در شرایطی که کودکان دسترسی مستقیم به کارکنان آموزشی ندارند، می  توان از
پایگاه  ها و لوح  های آموزشی معرفی شده از سوی مؤسسه های آموزشی که در آن
مدرسین با تجربه و با مهارت تدریس می کنند کمک گرفت. با توجه به برنامه های
عادی و فشرده مدرسه  ها، معموالً در حالت عادی فرصت استفاده از این موقعیتها
برای دانش آموزان وجود ندارد و می توان از این فرصت برای یادگیری بهتر مطالب

استفاده کرد.

امیدواریم در این دوران بحرانی همه  گیری بیماری کووید-19،
آموزش در منزل تجربه مفیدی برای مراکز آموزشی و دانش

آموزان باشد و در آینده هم بتوان به شکل تلفیقی همراه با
آموزش حضوری از آن استفاده کرد.

در کالس های مجازی دانش  آموزان می  توانند بدون اینکه از معلم درخواست کنند مطلب را دوباره توضیح
دهد، فایل ارسال شده معلم را بارها برای خود تکرار کنند. آموزش مجازی ممکن است برای معلم هم با
امتیازهایی همراه باشد، برای نمونه در مورد دانش  آموزی که نظم جلسه آنالین را به هم می زند، مدرس
می تواند با یک کلیک، صدا و یا دوربین او را برای مدت کوتاهی قطع کند و به این ترتیب شاید اداره جلسه

برای مدرس راحت  تر باشد. 
 

البته توصیه این است که مدرسان در مورد دانش  آموزان بیشتر از روش های تشویقی استفاده کنند.



دیدگان آسیب  ز  ا روانی  یتهای  حما

از دست دادن عزیزان جان باخته از کرونا 

خشونت علیه کودکان در بحران همه گیری ویروس کرونا و روش های پیشگیری 

راه های کمک به کودک سوگوار

حمایتهای روانی برای کاهش استرس در کودک مبتال به کرونا 
کودک مبتال: آنچه والدین باید برای حمایت از خود و خانواده انجام دهند

فرزندپروری در بحران همه گیری کرونا 
والد کودک بستری؛ اثرات و نشانه ها

والد کودک بستری؛ پیشگیری از مشکالت فرزندان 



داستان یک کودک واقعی 

پدر و مادر مهتای دو و نیم ساله هر دو پزشک هستند و بسیار مشغول. با
این حال همیشه برای کودک وقت می گذارند و به خصوص پدر با او زیاد
بازی می کند. کودک از یک سال پیش پرستاری دارد که در خانه از او
مراقبت می کند و رابطه عاطفی بسیار خوبی با او دارد. مهتا از نظر رشدی

طبیعی است و از نظر تکاملی جلوتر از همساالن خود عمل می کند.
متأسفانه یک هفته است که پدر درگیر بیماری کرونا شده و در یکی از
اتاق های خانه خود را قرنطینه و درمان را شروع کرده است. برای
پیشگیری از ابتالی دیگران، پرستار به مرخصی فرستاده شده و مادر در
خانه مانده و مراقبت از کودک و سایر کارهای خانه را به عهده گرفته
است. مادر خود نیز عالئمی از بیماری دارد اما نتایج کرونا هنوز مشخص

نیست. خوشبختانه والدین ارتباط خوبی با یکدیگر دارند و از شرایط

اجتماع یاقتصادی مناسب و حمایت همکاران و بستگان برخوردارند.
در این مدت مهتا خیلی بهم ریخته، به شدت لجباز شده، دائم بهانه  گیری
می کند، گریه  های بی پایان و ممتد دارد، و نمی  خوابد، می گوید: «اصالً

دوست ندارم بخوابم». 

مهتا دائم می  گوید: «دوست دارم بابام رو بغل کنم، بوسش کنم» و باز زیر
گریه می  زند و در حد ضجه زدن گریه می  کند. مادر احساس استیصال
دارد و حس می  کند کنترل شرایط از دستش خارج شده ولی نمی  تواند از
کس دیگری هم کمک بخواهد.  او مجبور شده است به خاطر شرایط فعلی

خیلی از کارهایی را که قبالً انجام نمی داده برای کودک انجام دهد و مهتا با
گریه به خواسته  اش می رسد در حالی که پیش از این کودک بسیار آرام و
راحتی بوده است. این روزها مهتا خیلی مضطرب است و تمام بدن
خودش را می  خاراند. با پرخاشگری رو به تختخواب می کند و سرش را به

آن می  کوبد. او حتی وقتی به کمک مادر هم تالش می  کند باز نمی  تواند
راحت بخوابد. 

شب ها دیر وقت وقتی مادر به مهتا می گوید که وقت خواب است مهتا
می  گوید: «من دوست ندارم، بده بده بد!» حتی وقتی با سختی و ناراحتی
به خواب می رود نیمه  های شب بیدار می  شود، بالش و پتو را دور خودش
جمع  می کند و می  گوید: «خواب خوشگل نیست!» وقتی مادر از او می- 

پرسد که ناراحت هستی؟ 
جواب می  دهد: *آره! و در پاسخ به چرای مادر می  گوید: «به خاطر اینکه

... به خاطر اینکه ...» و بعد دوباره گریه سر می  دهد. در این شرایط مادر
نمی  تواند او را آرام کند.

 

کودکان سوگوار در روزهای سخت:
از دست دادن عزیزان جان باخته از کرونا



پدر برای اینکه کودک را به طور کامل از خود دور نکند ماسک می  زند و دستکش می  پوشد و روزها با

او چند دقیقه  ای در حیاط دنبال بازی می  کند ولی اجازه تماس به او نمی  دهد. مهتا دنبال پدرش

می  دود و می  گوید: «بابا چشمهات را ببند ما خیلی ترسناک هستیم، ما خیلی هیوال هستیم».

یک روز که پدر در اطاق را باز کرد تا دخترش او را از دور ببیند، مهتا پاورچین پاورچین و با کمرخم به

سمت پدر می  آید و به او می  گوید: «بابا بغلم کن!» و وقتی مادر مانع می  شود با گریه می  گوید:

«دوست دارم بابامو، چونکه من عاشقشم، می خوام بغلش کنم، می  خوام بوسش کنم». 

پدر و مادر همیشه با آواز و شعر و بازی به او می گویند که باید دستها را بشوییم تا مریض نشویم، و

این روزها وقتی پدرش به او می  گوید که: «بابا جان من سرما خوردم، االن نمی  تونم بغلت کنم»،

مهتا می  گوید: «بابا دستت را نشستی؟»

 

واکنش کودکان به دور شدن و از دست دادن عزیزان به تناسب سن و توانمندی- 

های شناختی و کالمی و ویژگی  های سرشتی آنان، همچنین ارتباطی که با اطرافیان
خود دارند می  تواند متنوع و گاه غیرمعمول باشد. برخی در خود فرو می  روند و
گوشه  گیر می  شوند، برخی مشغول بازی و فعالیت  های روزمره هستند و طوری
رفتار می  کنند گویی هیچ اتفاقی نیفتاده، بعضی دیگر بدرفتاری و پرخاشگری نشان
می  دهند، و بعضی اضطراب پیدا می  کنند که سایر عزیزان خود را نیز از دست
بدهند یا سر خودشان نیز بالیی بیابد. مهتای کوچک نمونه  ای از یک کودک نوپا
است که نشانه  های اضطرابی و سوگواری را با هم نشان می  دهد و در فضایی قرار

دارد که والدین خود نیز درگیر بیماری و پیامدهای ملموس روزمره  آن و همچنین
اضطراب از وخیم شدن بیماری و ابتالی کودک هستند. والدین به ویژه مادر در این

شرایط باید از همسر و کودک مراقبت کنند و شرایط قرنطینه را نیز در نظر داشته
باشند و با رفتارهای جدید کودک به صورت نافرمانی و پرخاشگری نیز کنار بیایند.
مادر باید جای خالی پدر را برای کودک پر کند و مانع از تماس مهتا با پدر شود در
شرایطی که پدر در اتاقی دیگر و در چند قدمی او قرار دارد. برای خانواده مشخص
نیست که این شرایط به کدام سو خواهد رفت و تا کی طول خواهد کشید. تنش و

فشار ناشی از بیماری جسمی و تغییر شرایط زندگی بر والدین به کودک نیز منتقل
می  شود اما والدین برخالف قبل از توان و آرامش کافی برای آرام ساختن کودک

برخوردار نیستند.
 

سوگ در کودکان از مقوله  هایی به شمار می  آید که به دلیل درد و رنج همراه با آن، در بسیاری

موارد با انکار و اجتناب اطرافیان همراه است. والدین و بزرگ ترها از توضیح دادن ماجرا و پاسخ- 

گویی به پرسش  های کودک ناتوان هستند و از آن فرار می  کنند، و شاید به دلیل اندوهی که با

 ترجیح می  دهند راجع به این سوگواران کوچک دیدن یک کودک سوگوار در خود حس می  کنند،

چیزی نشنوند، با آنها روبرو نشوند و با منحرف کردن توجه آنان به موضوعی دیگر سئواالتشان را

بدون پاسخ رها بگذارند.

آنچه در بیشتر مواقع به سوگواری کودکان می  انجامد، رخدادهایی غمگین و شایع است مانند مرگ

مادر به دنبال حادثه یا بیماری، زندانی شدن پدر، طالق و جدایی والدین، دوری از دوستان،

همکالسی  ها و معلم  ها، از دست رفتن خانه و کاشانه پس از زلزله و سیل .... ولی اکنون دوران

خاصی از درد و اندوه را تجربه می کنیم که در برابر تنش و فشار آن، رنج های معمول سر خم کرده و

زخمی تازه سرباز کرده که کودکان باید تنها تر از همیشه با آن روبرو شوند. 



واقعیت های دردناک سوگ کودکان وقتی عزیزی را در اثر ابتال به کرونا از دست می دهند  

 

کودکان بیش از پیش تنها می مانند
وقتی کودکان به دلیل از دست دادن

موقعیت یا شخص عزیزی دچار سوگ می- 

شوند، معموالً اطرافیان نقش حامی به خود
می گیرند و با بودن در کنار کودک کمکش
می کنند تا بتواند با این فقدان آسان تر کنار
بیاید. در شرایطی که  یکی از اعضای خانواده
در اثر بیماری کرونا در بیمارستان بستری
شده و یا فوت کرده، وضعیت ویژه  ای ایجاد
می  شود، کودک نمی  تواند با بیمار مالقات
داشته باشد، مالقات  های او منع یا شدیداً
محدود می  شود، و اطرافیان و اقوام نمی- 
توانند برای همدردی و همراهی در کنار
کودک باشند. حتی پس از مرگ عزیز از دست
رفته به خاطر احتمال ابتالی سایرین،

محدودیت تماس فیزیکی با اطرافیان و

بازماندگان که خود نیز ممکن است مبتال یا
ناقل ویروس باشند تا چندین هفته ادامه
می یابد، زمانی طالیی که از دست رفتن آن،

فرایند حل سوگ را دچار مشکل می کند. 

مراسم و مناسک تسکین دهنده محدود 

می  شود
مراسم و آداب خاکسپاری و سوگواری از مواردی
هستند که اگر درست انجام شوند به گذار راحت- 
تر از مراحل سوگ کمک می  کند. از لحظه مرگ
عزیز از دست رفته به  تدریج که پیش می  رویم با
انجام مناسک ویژه در هر مرحله باری از دوشمان
بر زمین می گذاریم و سبک  تر می  شویم. می بینیم
چگونه اطرافیان به عزیز از دست رفته ما احترام
می  گذارند، چگونه از او خداحافظی می  کنند،
چگونه در کنارمان هستند و ما را حمایت و
همراهی می  کنند تا به آهستگی  به پذیرش مرگ
نزدیک تر شویم. ولی تغییراتی که در روند
سوگواری عزیز از دست رفته در اثر ابتال به کرونا
ایجاد می  شود برای کودک و اطرافیان ناملموس،
غریب و دردناک است. آنها نمی  توانند عزیزشان

را به شیوۀ معمول به خاک بسپارند، نمی  توانند
سر بر شانه عزیزان باقی مانده بگذارند، او را تنگ
در آغوش بگیرند و های های گریه کنند، دست
مهربان و گرمی نیست که اشک  هایشان را پاک
کند، از زدن بوسه بر گونه  شان دریغ می شود،
نمی توانند پذیرای میهمانان سوگوار باشند، نمی- 
توانند در همکاری با بستگان مقدمات مجالس
یادبود و سوگواری را بچینند. تمام این

محدودیت  ها بر درد و اندوه کودکان و اطرافیان

سوگوار آنها می  افزاید و سوگشان را به از دست
دادن  های متعدد تبدیل می  کنند. 

فقدان  ها متعدد هستند

پیش از آنکه کودکان عزیزشان را به دلیل بیماری کرونا از دست بدهند، به خاطر شرایط ویژۀ ثانویه به

این بیماری فقدان  های دیگری را نیز تجربه کرده  اند. به دنبال ابتالی عضو خانواده به بیماری کرونا،

برنامه  های روزانه و معمول کودکان تغییر می  کند، مدرسه تعطیل می  شود، دوستان، همکالسی  ها

و معلم  هایشان را مالقات نمی  کنند و از حمایت و تسکین بخشی آنها نیز محروم می  شوند، روابط

اجتماعی و خانوادگی به حداقل ممکن می رسد، بزرگ ترها درگیر مسائل اقتصادی، اجتماعی،

بیماری، ... و شدیدأ مشغول هستند و ممکن است از کودک غافل شده باشند. در چنین شرایط

غیرمعمولی است که کودک عزیز خود را از دست می  دهد. بدیهی است سوگی که با فقدان  های

متعدد همراه شده، ممکن است مسیر معمول خود را طی نکند. 



کودکان سوگوار در روزهای سخت:  
راه های کمک به کودک سوگوار

کودکان نیز چون بزرگساالن در معرض فشارها و نگرانی های ناشی از همه گیری بیماری کرونا هستند

و مانند آنان از دوری یا مرگ عزیزان خود رنج می  برند. توانایی کودکان برای سازگاری با شرایط پر

تنش و فقدان  های پیش آمده کمتر از بالغین است و روند سوگواری آنان برای از دست رفتگان خود

تحت تأثیر شرایط خاص ابتال به بیماری واگیردار کرونا قرار می  گیرد. توصیه  هایی برای کمک به این

کودکان برای بهتر کنار آمدن با درد و غم جدایی از عزیزان ارائه می شود. 

برای کودکان سوگوار چه می توان کرد؟

با تمام سختی  هایی که شرایط ابتال به کرونا برای کودک و خانواده ایجاد می کند،

باید یک فرد بزرگسال سالم مراقبت از کودک را به این فرد می  تواند مادر بزرگ،

خاله، عمه، والد باز مانده (چنانچه شرایط خودش اجازه می  دهد) یا یک دوست،

عهده بگیرد و همراه او باشد به نکات بهداشتی نیز آگاه باشد و آنها را رعایت کند تا

سوگ، و آشنای نزدیک باشد، فردی که در کنار رفتار و منش حمایتگر و پذیرا کودک

با از دست دادن یا بیمار شدن عضو دیگری از خانواده دو چندان نشود. 

شرایطی فراهم کنید تا کودک بتواند 

با سایر بازماندگان با روشی امن و 

کم خطر در ارتباط باشد. 

مانند ارتباط تلفنی و تصویری و بتواند

احساساتش را ابراز کند.

به کودکان سنین باالتر و نوجوانان 

اجازه دهید در فضای مجازی با

دوستان و همکالسی  ها گفت و گو کند 

تا اندکی تسکین پیدا کند. 

البته نظارت بر فضای مجازی به عهده

بزرگسال مسئول است.

به کودک اجازه ابراز و بیان احساساتش را بدهید. خاموش یا سرکوب کردن

احساسات کودک تنها باعث ازمان و پیچیده شدن سوگ می شود که به خودی خود

پیچیده امکان شدن دارد. برای نمونه به او نگویید: «حاال دیگه بابا داره میاد،

اشکهاتو پاک کن تا اون هم بیشتر ناراحت نشه» و در عوض به او بگویید: «عزیزمی

... می  دونم تو دلت چقدر غم داری و ناراحتی ... تو مامانت را خیلی دوست

داشتی»...



خواندن داستان  هایی با مضمون سوگ و از دست دادن عزیزان می  تواند به کودک
کمک کند تا در نظر خودش تنها انسانی نباشد که چنین رنجی را تحمل می  کند و

همچنین متوجه شود که تمام عالئمی که تجربه می  کند شرایط طبیعی یک سوگ
طبیعی است، او هم مثل بقیه است و حالت  ها و رفتارش غیرعادی نیست.
همچنین این روش کمک می  کند تا کودک با شخصیت داستان همانندسازی کند و

احساساتش را بروز دهد. 

مواظب گفته  ها و توصیه  های خودتان

باشید. برخی جمالت که از روی

دلسوزی و به قصد کمک به کودک گفته

می شود ممکن است ترس، ناراحتی و

اضطراب او را بیشتر کند. 

مانند: «دیگه گریه نکن، اینجوری که تو

بیقراری و گریه می کنی بدنت ضعیف

میشه و خودت هم مریض می شی ...»

شرایطی را فراهم کنید تا کودک از 

راه  های غیرکالمی نیز احساساتش 

را نشان دهد مثل کشیدن نقاشی.

جعبه یا قلکی را با کمک کودک تهیه کنید و بگویید که می تواند احساسات و
افکارش را بنویسد (در مورد کودکان کوچک تر از نقاشی کمک بگیرید) و داخل جعبه

بیندازد. به او بگویید اگر دوست دارد می تواند نوشته  اش را برای شما بخواند و
گرنه این جعبه خصوصی است و هیچ کس اجازه ندارد آنها را بخواند. کودک می- 
تواند نامه  ای برای عزیز از دست رفته بنویسد و داخل جعبۀ احساساتش بیندازد.
می توانید نوجوانان را راهنمایی کنید تا فایلی را در رایانه برای بیان احساسات خود

باز کنند.

هر کودکی منحصر به فرد است و به

روش خاص خودش سوگواری می کند،

تالش نکنید واکنش آنها را یکنواخت و

محدود به یک الگوی خاص کنید.

تجربه هر نوع احساسی توسط آنها اعم

از خشم، اندوه، غم، نفرت، حسادت و

... پذیرفته است. برای نمونه ممکن

است آنان با دیدن کودکی که در

آغوش پدر یا مادرش است احساس

خشم و بی  عدالتی تنفر و یا حسادت

داشته باشند.

برخی از کودکان و حتی اطرافیان

بزرگسالشان نیز به دلیل شرایط ویژه

ناشی از این بیماری و سوگ ناشی از

آن ممکن است نیاز به مشاوره و

مداخالت درمانی داشته باشند. در

زمان همه گیری بیماری کرونا و

محدودیت حضور فیزیکی، شاید الزم

باشد این مشاوره  ها و درمان  ها به

صورت غیرحضوری و به صورت

تماس تصویری یا تلفنی انجام شود.

ولی پس از فروکش کردن بیماری

ویزیت حضوری این کودکان می تواند

بسیار کمک کننده باشد.



در صورت وجود عالئم زیر کمک حرفه  ای از روانپزشکان کودک، روانشناسان و

مشاورین کودک دریافت کنید: 

o      هر گونه اشاره یا صحبت در مورد خودکشی 

o      آسیب رساندن به خود 

o      پرخاشگری و بیقراری شدید 

o      تمایل به مصرف سیگار، الکل و مواد برای تسکین ناراحتی در نوجوانان 

o      طوالنی شدن عالئم سوگ کودک 

 

(گرچه ما انتظار نداریم کودک بالفاصله پس از مرگ عزیزش به شرایط روزمره

معمولی قبلی برگردد اما انتظار داریم برخی از عملکردهای کودک در حوزه تحصیل

و ارتباط اجتماعی و مراقبت از خود پس از چندیدن ماه به حالت قبل برگردد). 

انجام برخی روش  های غیررسمی می تواند

جایگزین مراسم و مناسک رسمی شود و کودک

از طریق آنها احساساتش را با دیگران

 مشارکت مطرح کند مانند ساخت کلیپی از

عکس  های عزیز از دست رفته.



استرس ناشی از بحران ها، احتمال بروز خشونت های خانگی به ویژه

خشونت علیه کودکان را افزایش می دهد. 

این خطر زمانی بیشتر می شود که مشکالت روانپزشکی زمینه ای

نظیر اختالالت خلقی، اضطرابی، مصرف مواد و ... در افراد خانواده

وجود دارد و یا کودک همزمان مبتال به اختالالت رفتاری و هیجانی،

ناتوانی ذهنی و جسمی، اوتیسم و سایر بیماری های مزمن است.

همراهی عوامل دیگری نظیر روش های نامناسب فرزندپروری،

باورهای فرهنگی اجتماعی نادرست (توسل به خشونت برای حل

مشکالت)، محیط های خانوادگی شلوغ (بدلیل جمعیت زیاد یا فضای

زندگی کوچک) و پر تعارض، فقر و بیکاری وضعیت را پیچیده تر

میکنند. 

خشونت علیه کودکان در 

بحران همه گیری ویروس کرونا و 
روش های پیشگیری 

انواع خشونت

 

کودک آزاری عاطفی و فیزیکی

خشونت عاطفی مواردی نظیر تحقیر، سرزنش، توهین، طرد عاطفی و

... و خشونت فیزیکی انواع تنبیهات فیزیکی شامل کتک زدن، با

دست، پا یا چوب و کمربند و ... و یا ایجاد جراحت، سوختگی و

شکستگی و ... در بدن کودک را شامل می شوند.

 

کودک آزاری عاطفی و فیزیکی در بحران کرونا:

شرایط قرنطینه در کنار استرس ناشی از پیامدهای اجتماعی و

اقتصادی آن، می تواند به افزایش تعارضات، تحریک پذیری، بی

حوصلگی و در نهایت پرخاشگری و خشونت منجر شود.

برخورداری والدین از کمک افراد فامیل، مراکزی نظیر مهد کودک ها و

... کاهش و در نتیجه استرس و خستگی والدین تشدید و احتمال

کودک آزاری افزایش می یابد. 



اقدامات پیشگیرانه: 

فراگیری و بکارگیری شیوه مدیریت خشم و خویشتن داری از سوی والدین و مراقبین در مورد

خود و کودک.

پیگیری درمان اختالالت روانپزشکی زمینه ای در افراد خانواده و کودک.

اجتناب از ورود به جنگ قدرت با کودک.

برنامه ریزی برای کاهش امکان بدرفتاری از سوی کودک و حذف آنها از طریق پیش بینی

موقعیت های بدرفتاری و تغییر موقعیت.

مشارکت و همکاری اعضای خانواده در مدیریت کودک و استراحت دادن به والدین که عالئم

خستگی و کاهش تحمل در برابر رفتار کودک نشان می دهد.

بکارگیری شیوه های صحیح فرزندپروری نظیر روش های درست تشویق و تنبیه و تعیین

قوانین.

 

آزار جنسی

هرگونه رفتار تعامل جنسی از سوی یک فرد بزرگسال نظیر مشاهده، لمس، بکاربردن

الفاظ جنسی و یا رابطه جنسی تناسلی در ارتباط با کودک و نوجوان آزار جنسی

محسوب می شود.

بر اساس تحقیقات علمی بیشترین موارد آزار جنسی علیه کودکان از طریق محارم

انجام می شود.

 

 

آزار جنسی در زمان بحران کرونا:
در شرایط قرنطینه خانگی، بخصوص در همراهی با عواملی مثل تراکم زیاد افراد در
فضای کوچک، مرزها و حریم ها تعریف نشده، وجود اختالالت روانپزشکی کنترل

نشده با مشکالت جنسی، خطر بروز آزارهای جنسی افزایش می یابد.
 

اقدامات پیشگیرانه: 

تعیین و رعایت مرزها و حریم های خصوصی بین افراد خانواده و نظارت بر آن.
آموزش شیوه های مراقبت جنسی و محافظت از خود در برابر مهاجم به

کودک.
پیگیری درمان مهاجمین جنسی در خانواده چنانچه این رفتار به دلیل اختالالت

روانپزشکی زمینه ای باشد.
 



مسامحه به معنای محروم شدن کودک از نیازهای اساسی است به نحوی که سالمت
جسمی، روانی و اجتماعی کودک به خطر بی افتد.

غفلت از تأمین نیازهای غذایی، بهداشتی، سالمت، تحصیل و امنیت کودک از جمله

مواردی هستند که در این دسته قرار می گیرند.

در شرایط قرنطینه، ابتال به بیماری و یا بستری فردی از افراد خانواده، ممکن است نظارت
بر کودک و تأمین نیازهای وی مورد غفلت قرار می گیرد.

احتمال مسمومیت، حوادث خانگی، مواجهه بیشتر کودک با بیمار و ... افزایش می یابد.

غفلت و مسامحه

 
مسامحه در زمان بحران کرونا:

 

اقدامات پیشگیرانه: 

امن کردن محیط و دور کردن مواد سمی، داروها و ضدعفونی کننده ها از دسترس کودک.
تعبیه حفاظ برای پنجره ها، بالکن منازل و نیز محدود کردن دسترسی کودک به پریزهای

برق، بلندی ها و پرتگاه ها و وسایل تیز و برنده.
تقسیم کار و مشارکت افراد خانواده برای مراقبت، سرگرم کردن و نظارت بر کودک.

مراقبت از کودک در برابر بیماری از طریق رعایت نکات بهداشتی و محدود کردن مواجهه

کودک با افراد بیمار.
 

خشونت و آزار اینترنتی

خشونت و آزار اینترنتی در قالب قلدری اینترنتی، باج گیری، انتشار مطالب

خصوصی، عکس ها و تصاویر در فضای مجازی و یا وادار کردن کودک یا نوجوان

به ارسال تصاویر خصوصی و ... اتفاق می افتد.
 

خشونت و آزار اینترنتی در بحران کرونا:

از آنجا که کودکان زمان بیشتری را در خانه می گذرانند، زمان بیشتری را هم صرف
گشتن در فضاهای مجازی خواهند کرد.

بنابراین احتمال مواجهه با کودک آزاری اینترنتی از دریافت یا پخش محتواهای
جنسی، قلدری اینترنتی و اغفال کودکان و نوجوانان در این شرایط افزایش می

یابد.
 



اقدامات پیشگیرانه: 

اطمینان یافتن از امنیت فضاهای مجازی که کودکمان برای آنها وقت صرف می کند و

نظارت بر آن.

انجام تنظیمات متناسب با سن آنها در دستگاه های الکترونیکی تا حد امکان و محدودیت

برخی دسترسی ها.

وضع قوانین برای استفاده از فضای مجازی و اینترنت و نیز نظارت بر رعایت قوانین از

سوی کودک.

ایجاد فضای مناسب گفتگو با کودک در مورد محیط های مجازی به منظور آگاهی از اطالعات

کودک، احتمال مواجهه وی با قلدری و آزارهای اینترنتی و آموزش مهارت های مقابله با این

شرایط به کودک.

گفتگو و بحث شفاف و مستقیم با فرزندان درباره خطراتی که ممکن است با آنها در فضای

مجازی روبرو شوند و اهمیت مراقبت از خود.

 



در ماه های اخیر، سایه پاندمی کووید -19، سرعت سرایت و میزان

مرگ و میر آن بر اضطراب و وحشت خانواده افزوده است. 

خانواده ای که در برخورد با عالئم معمول سرماخوردگی شروع به خود

درمانی می کرده اند، در حال حاضر با کوچکترین عالئم تب و سرفه

دچار نگرانی و وحشت می شوند. 

کودکان در اتاق انتظار یا معاینه احساس ترس و اضطراب می کنند و

با دیدن چهره نگران والدین و شنیدن مکالمه پر استرس آنها با

پزشک اضطراب شان تشدید می شود. 

واکنش کودکان به استرس بیشتر از آنکه کالمی باشد رفتاری است.

در واکنش به ترس، اضطراب و احساس درماندگی، شایعترین

تظاهرات رفتاری پرخاشگری، کناره گیری، عدم همکاری و پسرفت به

رفتارهای خردسالی است. 

کمک به کاهش اضطراب در کودک مبتال به عفونت کووید-19

 

حفظ خونسردی مهمترین اقدام در مواجهه با این موضوع است.

ابتالی کودک به بیماری کرونا واکنش هیجانی مختلفی را در والدین و

اعضای خانواده بر می انگیزد. استرس بیمار شدن کودک و لزوم

مراقبت از وی در کنار استرس ابتالی سایر فرزندان و افراد خانواده از

جمله خود پدر و مادر با توجه به سرعت زیاد سرایت به سایرین

مدیریت استرس و حفظ خونسردی را دشوار می سازد.

واکنش های مختلفی را در این شرایط از مراقبین می توان دید. برخی

ممکن است بر بیماری کودک متمرکز شوند و مراقب پیشگیری از

ابتالی سایر اعضای خانواده نباشند. برخی دیگر تماس سایر اعضا را

با کودک محدود می کنند ولی اهمیتی به سالمتی خودشان نمی دهند

و اقدامات پیشگیری را برای خودشان انجام نمی دهند و برخی دیگر

ممکن است دچار وحشت شده و بکلی از کودک کناره گیری کنند.

کودکان نیز در این شرایط استرس های مختلفی را تحمل می کنند.

تحمل عالئم بیماری نظیر تب و ضعف و بی حالی، حضور در

محیطهای درمانی، مشاهده پزشکان و پرستاران با ماسک، شیلد و

لباس های غیر معمول، ماندن در شرایط قرنطینه بمدت نسبتا

طوالنی، دوری کردن دیگران از آنها از جمله این استرسورها است. 

حمایت های روانی برای کاهش استرس در

کودک مبتال به عفونت کووید 19 



سازگاری کودک و نحوه واکنش وی به این شرایط به عوامل مختلف سرشتی، خانوادگی، فرهنگی و

... بستگی دارد که در این میان درک شناختی و معنی واقعه برای کودک می تواند واکنش های

کودک و سازگاری وی را تحت تأثیر قرار می دهد. در این میان واکنش های هیجانی مراقبین برای

کودک در برآورد شدت خطر واقعه اهمیت زیادی دارد.

بنابراین با توجه به اینکه عفونت کووید-19 برای افراد بزرگسال و افراد با بیماری های زمینه ای
خطرناک است توجه به هر دو جنبه مراقبت از خود و رعایت نکات ایمنی به همراه مراقبت و
حمایت از کودک الزامی است و کوچکترین غفلتی در این زمینه ممکن است منجر به ابتالی

دیگران از جمله والدین و آسیب بیشتر کودک و سایر اعضای خانواده شود. 

حمایت عاطفی

شامل اطمینان بخشی به کودک که من
کنارت هستم، من از تو مواظبت میکنم،

حواس پرتی، ایجاد یک محیط فیزیکی گرم،

آماده سازی کودک و تعامل مثبت با کارکنان
کمک کننده است و از اهمیت ویژه ای

برخوردار است.
سعی کنید شرایط بستری را به شرایط زندگی
عادی اش نزدیک کنید. با در نظر گرفتن
محدودیت هایی که بیماری برای  کودک به او

تحمیل می کند، او نیاز دارد که در حد امکان
در زمان بستری و یا در محیط خانه تا حدی
که پزشک معالج اجازه دهد از شرایط یک

زندگی طبیعی برخوردار باشد. 

راهکارهایی برای کاهش اضطراب و استرس در کودکان

دادن اطالعات کافی به کودک 
یکی از ترسهای مهم کودکان ترس از ناشناخته
ها است. باید به کودک اجازه دهیم در مورد
بیماری متناسب با سطح درک خود، بداند.
اینکه قرار است چه اقدامات درمانی انجام
شود، با فضای فیزیکی درمانگاه، بیمارستان
یا بخش مراقبت های ویژه و صحنه هایی که
مواجه خواهد شد مثل پوشش پرستاران و

پزشکان و ... باید پیشاپیش آشنا شود. 
بنابراین الزم است زمانی را صرف توضیح
بیماری، دلیل مراجعه و درمان، و آشنا
ساختن کودک با محیط درمانی نمایید. روند
درمان، دستورالعمل قرنطینه، دلیل پوشش
متفاوت تیم درمان، محدودیت های اعمال

شده و اینکه در هر مرحله کودک با چه چیزی
مواجه خواهد شد را گام به گام و به زبان ساده
و قابل فهم به اندازه نیازش برای وی توضیح
و به سئواالتش پاسخ دهید. حتی در شرایط
اورژانس نیز می توان چند ثانیه ای را صرف

توضیح شرایط به کودک کرد.

به کودک آگاهی بدهید که آیا باید در

بیمارستان بمانیم یا در خانه؟ کدامیک از
والدین قرار است کنارش بمانند؟ چگونه
میتواند با خواهر و برادرش ارتباط برقرار کند؟ 



ناراحتی کودک را به رسمیت بشناسید و اجازه بروز احساساتش را
بدهید.

ً کودک از این اتفاق ناراضی است و ممکن است بی قراری و بی تابی قطعا
کند. خود را برای هر نوع واکنشی از جانب کودک آماده کنید. اجازه بدهید
احساسات خود را بیان کند. می توانید ضمن همدلی و گوش دادن به او، کمک

کنید آرامش خود را بازیابد ولی او را تحت فشار برای آرام شدن قرار ندهید.
به کودک بگویید طبیعی است که ناراحت باشد. مثالً بگویید تو از اینکه بیمار
شدی و قرار است بستری شوی ناراحتی و گریه می کنی. می دونم که بستری
شدن رو دوست نداری بیشتر بچه ها هم مثل تو از بیماری و بستری شدن
ناراحت می شوند و می ترسند. بزرگترها هم ممکن است مثل ناراحت و

نگران شوند.
پرت کردن حواس کودکان در زمان انجام اقدامات درمانی مثل رگ گیری یا

تزریق، با متمرکز کردن توجه کودک به یک جنبه خاص از مراقبت پزشکی مثل
گوش کردن صدای قلبش با گوشی زمانی که اقدام تشخیصی و درمانی دیگری

توسط پرسنل درمانی انجام می شود از اقدامات دیگری هستند که ضمن
افزایش کنترل کودک بر شرایط اضطراب وی را نیز می توانند کم کنند.

خوشبختانه بچه ها معموالً انعطاف پذیر هستند و بیشتر آنها یاد می گیرند
محدودیت های ناشی از بیماری را بپذیرند، اگرچه این مسأله خیلی کار   

 ساده ای هم نیست و در طی این مسیر، فرزندان اضطراب و نگرانی هایی
خواهند داشت. ولی با کمک والدین، قادر خواهند بود کارهایی انجام دهند که

سازگاری را افزایش دهد. 

به کودک حق انتخاب بدهیم 
حق انتخاب، به کودک، احساس  قدرت در یک محیط بی قدرت (بیمارستان) می دهد. کودکان
تمایل دارند روی شرایط کنترل و حق انتخابهایی داشته باشند. حق انتخاب در مورد چیزهای
کوچکی که در روند درمان مداخله نمی کند. (دوست داری لباس صورتی رو برداری یا لباس سبز

رو؟) کاری هست که بتوانم برات انجام دهم؟؛ به کاهش استرس کودک کمک می کند. 
حتی می توانیم بسته به سن کودک، قدرت درک او و تا حدی که در کار متخصصین دخالت نباشد

اجازه دهیم  برای تصمیم گیری در برخی امور درمانی و قرنطینه، مشارکت کند. 



زن و شوهری جوان، درمانده و مضطرب، برای دریافت پاسخ دکتر

بی تاب بودند، عصبی شده بودند و گاهی در سالن انتظار با هم بحث

می کردند و یکدیگر را متهم می نمودند. هر دو خدا خدا میکردند این

عفونت لعنتی نباشد. نذر و نیاز می کردند که جواب آزمایشات منفی

باشد. و باالخره انتظار به سر آمد و بعد از آزمایشات و چکاپ های

طوالنی، پزشک آنها را در جریان بیماری گذاشت: فرزند شما به

احتمال زیاد مبتال به کرونا ویروس است و با توجه به شدت عالئم

باید بستری گردد. همه اعضا خانواده باید بررسی شوند... آیا با کسی

در تماس بودید؟ ... باید قرنطینه ... پدر و مادر بقیه صحبت های

دکتر را نمی شنیدند ...

 

برای همه پدرها و مادرها بدترین کابوس این است که فرزند آنها

بیماری سختی داشته باشد. ابتالی هر کودکی به بیماری منجر به

تغییرات زیادی در زندگی می شود. اما در مورد کویید-19 این

تغییرات برای همه اعضا خانواده و در همه جنبه های زندگی اتفاق

می افتد. عالوه بر نگرانی راجع به سرنوشت کودک، محدویتهای زیاد،

مسأله جدا شدن اعضا خانواده از یکدیگر و بخصوص کودک از والدین

بسیار اضطراب برانگیز است و فشار روانی مضاعفی بر خانواده و

کودک تحمیل می کند.

 

استرس بعدی «مسئله انگ» است. ترس از انگ اجتماعی، احساس

گناه و شکست، و معرفی شدن به عنوان والدینی بی کفایت، به این

معنا که بسیاری ابتال به این ویروس را ناشی از بی توجهی، سهل

انگاری، قانون گریزی، شلختگی، بی مسئوولیتی و بی انضباطی

اجتماعی قلمداد کنند. 

کودک مبتال به عفونت ویروس کرونا: 
آنچه والدین باید برای حمایت از خود و

خانواده انجام دهند



ابتال به کرونا ویروس در یکی از فرزندان، سایرین را تحت استرس قرار می دهد. به احتمال زیاد

افراد خانواده بخصوص زن و شوهر، ناچارند با آشفتگی هایی که در زندگی آنها پیش آمده است از

جمله دور شدن از فرزند شان، شرایط قرنطینه، و بحرانهای عاطفی حاصل از آن مثل اضطراب،

خشم و احساس درماندگی سازش پیدا کنند. 

تجربه احساساتی مثل انکار، خشم، فرافکنی، ناکامی، اندوه، تنهایی، اضطراب، افسردگی و

درماندگی، سر درگمی و افکاری مثل مقصر دانستن خود و دیگران در این شرایط طبیعی است.

بسیاری از والدین و خانواده ها واکنش های هیجانی را مدیریت کرده و راهکارهای مناسبی برای
مدیریت شرایط در پیش می گیرند و در مواردی واکنش ها و رفتارهای ناسازگارانه ای دیده

میشود که شرایط را پیچیده تر می کند. برخی از این واکنش ها عبارتند از: 

سازش با استرس بیماری فرزند در خانواده

بر عهده گرفتن تمام مسئولیت

مدیریت شرایط، کمک نگرفتن از

دیگران و معاف کردن سایر افراد

خانواده از مشارکت در حل مشکالت.

بروز رفتارهای وسواس گونه در

خصوص مراقبت از کودک بیمار که

مراقبت صحیح را دچار مشکل می کند

و باعث غفلت از پرداختن به سایر

اولویت ها می شود. 

مقصر دانستن و سرزنش یکدیگر و نیز

پیش کشیدن تعارضات قبلی که منجر

به باال گرفتن تنش در خانواده میشود.

شانه خالی کردن از بار مسئولیت

مراقبت و مدیریت شرایط و واگذار

کردن مسئولیت ها به دیگران.

ناامیدی و بروز رفتارهای منفعالنه،

اهمیت ندادن به سالمت خود و

دیگران یا بروز رفتارهای پرخطر. 

مراحل سازگاری

 

فرایند سازگاری یک سازگاری مناسب در والدین اغلب چهار مرحله را در بر

می گیرد:

 

مرحله اول: پدر و مادر بعد از مواجهه با واقعیت ممکن است احساسات 

                    منفی مختلفی از جمله اندوه، خشم، گناه و شرم را تجربه کنند. 

مرحله دوم: سعی می کنند به مسئله توجه و آن را درک کنند.

مرحله سوم: مشکل را آن گونه که هست می پذیرند.

مرحله چهارم: به خود و کودک خود کمک می کنند تا برنامه های درمانی و

                       مراقبتی را طرح ریزی و اجرا نمایند. 



مسئولیت ها را بین اعضای خانواده

تقسیم کنید و از دوستان و آشنایان

برای حل مشکالت کمک بگیرید. بار و

فشار مسئولیت ها اگر تقسیم شود

افراد کمتر خسته و فرسوده می شوند

و مراقبت تداوم پیدا می کند.

ارتباط با دوستان، آشنایان و اعضای

فامیل را از طریق فضای مجازی حفظ

کنید.

از خودتان مراقبت کنید. هر چند

فرزندان و سالمت آنها اولویت دارد

ولی اگر والدین و روابط بین آنها سالم

نباشد سالمت فرزندان هم به خطر

خواهد افتاد. 

یکدیگر را سرزنش نکنید، خطاها و

اشتباهات را نادیده بگیرید و برای

جبران آنها به دیگری کمک کنید.

از همسرتان حمایت کنید، مسئولیتها

را تقسیم کنید و در اتخاذ تصمیم های

سخت به یکدیگر کمک کنید و از

خودگذشتگی و سازش داشته باشید.

برای یکدیگر وقت بگذارید و راه های

ارتباط و گفتگو با همسرتان باز باشد.

به او گوش دهید، به نگرانی هایش

اهمیت دهید و با او همدلی کنید. 

مراقب باشید مراقبت از یک عضو

خانواده باعث غفلت از دیگران نشود. 

وقتی روابط بر پایه ی همدلی، پذیرش و همکاری باشد همه افراد به خصوص زوجین و حتی فرزند

بیمار در تحمل فشارها و مشکالت با هم سهیم می شوند و بحران ها را با کمک هم پشت سر

گذاشته و زندگی با کیفیت تری خواهند داشت.

 

برای سازگاری بهتر و مدیریت بحران اقدامات زیر توصیه می شود: 

آنچه  والدین برای حمایت از یکدیگر می توانند انجام دهند



الف) راهکارهای اصلی

در بحران ها کودکان و نوجوانان واکنش های رفتاری و هیجانی

متفاوتی نشان می دهند. افزایش بدرفتاری و رفتارهای نامطلوب

کودکان از یک سو و استرس و فشاری که والدین بدلیل بحران تجربه

می کنند، از سوی دیگر فرزندپروری را دچار مشکالت جدی می کنند.

زمانی که کودک یا نوجوان شما را به شدت کالفه کرده است، خیلی

سخت است که احساس خوب و مثبتی به او داشته باشید. 

ما اغلب مسائل را با گفتن جمله «تمومش کن دیگه!» خاتمه

میدهیم. 

در این نوشتار سعی داریم نکاتی کاربردی برای مدیریت این شرایط

ارائه نمائیم. 

فرزندپروری

در بحران همه گیری کرونا

چگونه پذیرش و همکاری کودک را افزایش دهیم؟

درخواست ها را از کودکان با جمالت مثبت مطرح کنید و آنها را به

خاطر انجام آن تشویق کنید.

کاری که می  خواهید کودکتان انجام دهد، را به او بگویید.

 

لباس خود را داخل کمد بگذار»،  مانند: «لطفاً 

            (بجای گفتن "بهم نریز") 

نحوه انقال پیام مهم است

فریاد زدن بر سر کودک فقط او را مضطرب تر و عصبانی تر می  کند. 

برای این  که بهتر متوجه درخواست شما شود، اسم کودک را صدا

بزنید و توجه او را به خود جلب کنید. با صدا و لحن آرام با او صحبت

کنید.



آیا کودک شما می تواند چیزی را که از

او می  خواهید، انجام دهد؟ 

برای کودک دشوار است که تمام روز را

ساکت باشد اما ممکن است بتواند به

مدت 15 دقیقه وقتی شما در حال

تماس تلفنی هستید، سکوت کند. 

مهم است که کودک خود را در قبال

رفتار مطلوب، تشویق کنید. اینکار

آنها را مطمئن می  سازد که به آنها

اهمیت می دهید و احتمال تکرار رفتار

مطلوب را افزایش می دهد. 

 

نوجوانان باید بتوانند با دوستانشان در

ارتباط باشند. اجازه دهید از طریق شبکه

اجتماعی و سایر روش های بی خطر با

دوستانش از راه دور در ارتباط باشد. 

تمام کودکان بدرفتاری می کنند. زمانی

که کودکان خسته یا گرسنه یا ترسیده  اند

یا در تالش برای مستقل شدن هستند،

بدرفتاری، موضوعی طبیعی است. آنها

وقتی که مدت طوالنی مجبور هستند در

منزل بمانند، می  توانند ما را تا مرز

کالفگی پیش ببرند. 

قبل از این که بدرفتاری آغاز شود سعی کنید

آن را متوقف کنید!

رفتار بد اولیه کودک را سریع تشخیص و

توجه کودک را از رفتار بد به رفتار خوب

برگردانید.

هنگامی  که آنها شروع به بی قراری کردند،

شما می توانید با چیزهای سرگرم کننده

حواس آنها را پرت کنید:

«بیا! با این اسباب بازی با هم بازی کنیم» 

تغییر مسیر دهید و 

راهنمایی کنید

باید واقع بین باشید

تشویق کردن در قبال انجام

درخواست را فراموش نکنید

اجازه تداوم روابط نوجوان با

دوستانش را به او بدهید

بدرفتاری در همه کودکان دیده

می شود



وقتی احساس نیاز به فریاد زدن

میکنید؟

 مرتبه به ده ثانیه مکث کنید و پنج 

آرامی نفس بکشید، و سپس سعی

کنید با آرامش پاسخ دهید. 

برای کنترل خشم خود 
مدتی مکث کنید

استفاده از پیامدهای رفتاری به

آموزش مسئولیت پذیری و ایجاد نظم

و انظباط کمک می کند و نسبت به

کتک زدن و فریاد زدن در کنترل

بدرفتاری موثرتر است. 

از پیامد یا نتیجه رفتار برای

مدیریت بدرفتاری استفاده کنید

منظور از پیامد رفتار، محروم کردن از یک امتیاز بدلیل بد رفتاری

است. پیامدها را در مورد رفتارهای آسیب زا، خطرناک یا نقض

قوانین استفاده کنید. الزم نیست پیامد برای همه بدرفتاری ها

استفاده شود، بدرفتارهای جزئی را نادیده بگیرید. 

چه زمانی از پیامد رفتار استفاده

شود؟

قبل از محروم سازی، به کودک

زمان و فرصت کافی برای پیروی

از درخواستتان بدهید و آرامش

خود را حفظ کنید. 

به کودک و نوجوان 
فرصت بدهید

  پیامدها را تا انتها مطمئن شوید که

پیگیری می کنید. 

بطور مثال، گرفتن موبایل نوجوان به

مدت یک هفته دشوار است، گرفتن

آن برای یک ساعت واقع بینانه تر

است.

مجدد به کودکتان شانس انجام

کارهای خوب را بدهید، و در صورت

انجام او را تشویق کنید.

پیامدی را در نظر بگیرید که

امکان پذیر باشد



به ازای هر بار رفتار مطلوب، کودک را تشویق کنید.

تشویق می تواند به شکل یک نگاه ساده تحسین

کننده و یا به صورت کالمی و رفتاری از طریق آفرین

گفتن، نوازش کردن، بوسیدن و ... باشد. 

تشویق رفتار مطلوب 

فراموش نشود

مشغول کردن و سپردن مسئولیت

به کودکان و نوجوانان

مشغول کردن کودک به بازی، سرگرمی،

روالها و کارهای معمول، بدرفتاری را

کاهش می  دهد. به کودکان و نوجوانان خود

مسئولیت  های ساده بدهید. اطمینان

حاصل کنید که قادر به انجام کارهای مورد

نظر هستند و در قبال انجام آن، تشویقش

کنید.

کاهش اعتماد به نفس و خودکارآمدی و احساس ناامنی بیشتر و

مهارت های اجتماعی ضعیف تر

افزایش مقاومت و کاهش همکاری

ب) خطاهای والدین

1.  حمایت و کنترل بیش از حد

 

پیامدهای حمایت و کنترل بیش از حد 

 

برخورد ناکارآمد

منع کودک از درگیری در فعالیت های خودمراقبتی مناسب سن، به دلیل ترس

مراقبین از وقوع اتفاقات بد

 

برخورد سازگارانه

استقالل و مسئولیت دادن به کودک برای مراقبت از خود متناسب با

توانمندی هایش 



برخورد ناکارآمد

مراقبت بیش از اندازه استاندارد از سوی

والدین

 

برخورد سازگارانه

متناسب کردن مراقبت ها با استانداردهای

مورد تایید مراجع رسمی 

برخورد ناکارآمد

تذکر و توصیه افراطی برای انجام رفتارهای

خود مراقبتی

 

برخورد سازگارانه

الگوسازی رفتار مناسب توسط والدین و

تشویق رفتارهای خودمراقبتی کودک 

بی حوصلگی، کسالت و غمگینی، کاهش اعتمادبه نفس و خودکارآمدی

تالش زیاد برای راضی کردن والدین و افزایش بعضی از مشکالت رفتاری

ب) خطاهای والدین

2. سرزنشگری

 

پیامدهای سرزنشگری

 

برخورد ناکارآمد

توجه زیاد به اشتباهات یا بدرفتاری های کودکان

 

برخورد سازگارانه

نادیده گرفتن رفتارهای اشتباه و خطاهای جزئی، توجه به سمت و سوی رفتارهای مثبت،

تشویق کودکان و سرگرم کردن آنها 

برخورد ناکارآمد
نادیده گرفتن جنبه  های مثبت

 
برخورد سازگارانه

تشویق رفتارهای مثبت، حتی مواردی که جزء وظایف آنها است
 
 

برخورد ناکارآمد
واکنش های نامشخص مانند چشم غره رفتن، سر تکان دادن یا آه کشیدن

 
برخورد سازگارانه

اجنتاب از دادن پیام های مبهم به کودکان و استفاده از گفتگوی مستقیم 



افزایش مشکالت رفتاری، مقاومت، لجبازی و کاهش توافق با قوانین و انتظارات

والدین

افزایش اضطراب و رفتارهای هیجانی 

3. بی ثباتی

 

 پیامدهای بی ثباتی

برخورد ناکارآمد 
استفاده از تنبیه و محروم سازی برای
جلوگیری از نافرمانی کودک در برخی

موقعیت ها و اجازه بروز بدرفتاری در

موقعیت های مشابه دیگر

 
برخورد سازگارانه

مواجهه یکسان با بدرفتاری در همه شرایط 

برخورد ناکارآمد

تغییر زیاد در قوانین خانه

 

برخورد سازگارانه

مشخص کردن قوانین مهم و مطرح کردن

آنها با کودک

 

 

برخورد ناکارآمد

گاه تشویق کودک به روبروشدن با

هیجان هایش و گاه توصیه به اجتناب از

هیجان ها

 

برخورد سازگارانه

تشویق کودک به ابراز هیجان ها و مواجه

شدن با آنها به صورت باثبات 

افزایش فراوانی هیجان ها و ابراز هیجان ها به شیوه ای نادرست 

اجتناب از گفتگو درباره هیجان های منفی 

4. الگوسازی نامناسب واکنش های هیجانی

 

 پیامدهای الگوسازی نامناسب



برخورد ناکارآمد

نشان دادن واکنش  های افراطی و اجتناب از

موقعیت  هایی که چندان تهدید کننده

نیستند

 

برخورد ساَزگارانه

ارزیابی درست شرایط و نشان دادن

واکنش های مناسب

 

 

برخورد ناکارآمد 

ابراز بیش از حد نگرانی خود به کودک

 

برخورد سازگارانه

اجتناب از طرح موضوعات و نگرانی های

افراطی غیرقابل درک برای کودک در حضور

او 

برخورد ناکارآمد

جدا شدن و کناره گیری از خانواده  در مواقع

خشم، اضطرب و ناراحتی

 

برخورد سازگارانه

گفتگو درباره هیجان ها و نشان دادن شیوه

درست مقابله با آنها به کودک 



وقتی والد کودک بستری است یا
ناچار است از او دور شود ...

 
قسمت اول: اثرات و نشانه ها 

کودکان و نوجوانان مانند بزرگساالن و گاهی بیش از آنها تحت تأثیر
بحرانها قرار میگیرند اما بروز  واکنشهای روانی آنها متفاوت با

بزرگترها و متناسب با سن میباشد. 
بسیاری از کودکان با به کار گیری مکانیسم های تطابقی غیر آسیب
رسان از بحران عبور خواهند کرد، اما ممکن است عواملی عبور
بدون آسیب روانی از بحران را در آنها دچار مشکل کند. هرچه
بحران، افراد نزدیکتری به آنها را گرفتار کند، این واکنشها ممکن

است جدی تر بوده نیاز به شناسایی و مداخله زودتر داشته باشند.

یکی از چالشهای پیش رو برای گروهی از کودکان، بستری ناگهانی
والدین به دالیل مختلف (مانند ابتال به ویروس کرونا در شرایط
بحران) و یا فاصله گذاری اجباری از والدین بیمار در خانه و یا
فاصله اجباری از طرف والدیست که در محیط پرخطر از نظر

سرایت بیماری کار می کند و نگران احتمال انتقال عامل بیماری به

خانواده است بخصوص بستری در شرایطی که نه مدت زمان آن
مشخص است نه پیش آگهی، فشار روانی زیادی را به سایر اعضای

خانواده از جمله فرزندان در هر سنی وارد میکند.

 واکنش طبیعی کودکان و نوجوانان در چنین شرایطی چگونه

است؟

  تجربه واقعی زیر وضعیت های متفاوتی از کودکان و در پنج

نوجوانانی را میخوانید که در شرایط بحران، ناچارند از والدین خود

دور باشند. این اتفاقات در بسیاری از خانواده های درگیر در

مشکالت مشابه، هر روز تکرار می شوند:



مادر به دلیل ابتال به ویروس کرونا در اتاقی در خانه 
قرنطینه است 

کودک پنج ساله مشغول بازیست و پدر فکر می کند که او مسأله
بیماری مادر را به راحتی پذیرفته است. ناگهان کودک بی مقدمه و با

هیجان به پدر میگوید:
«بابا من میرم پشت در اتاق؛ الکی مامانو صداش میزنم اگه جواب داد

یعنی هنوز توی اتاقه، اگه جواب نداد یعنی مرده !!»
پدر گیج شده که کودکش از کی راجع به بیماری و مرگ فکر میکرده و از

طرفی از حرف کودک خنده اش میگیرد!
 

پدر مبتال به ویروس کرونا شده و برای عدم ابتالی خانواده و 
گذراندن دوره درمان، به خانه قدیمی و خالی 

پدر و مادرش رفته. 

پسر سه ساله اش مدام در بازی هایش میگوید:

«بابا جون زود بیا خونه. االن بابا بیمارستانه داره با کرونای بدجنس

می جنگه». کرونای بدجنس برو خونه تون!

وقتی مادر میخواهد برای خریدی ضروری از خانه خارج شود به

شدت گریه میکند و میگوید:

«نرو! هر کی بره بیرون میمیره!» و بعد با عصبانیت میگوید: «اصالً

برو تا بمیری!» 

و مادر دودل میشود که از خانه بیرون برود یا نرود!

 

 مثل روزهای قبل دختر کوچکش را از ترس انتقال بیماری نمی بوسد و

بغل نمیکند و به او که برای در آغوش کشیده شدن جلو آمده میگوید نه

االن نمیتونم بغلت کنم عزیزم. دختر گریه میکند که: «تو دیگه منو

دوست نداری ...» مادر بغضش را فرو میخورد و میگوید: «من عاشقتم

 پسر بزرگش هر روز جدا از او غذا میخورد و یک بار در جواب مادر! ...» 

مادر که از او خواسته بیشتر کنار هم باشند پاسخ داده است «تو اگر به

فکر سالمتی بچه هات بودی پرستار نمیشدی»

 

مادری پرستار است. عصر به خانه میاید.



مرد از شیفت برگشته و برای رفع آلودگی های بیمارستان باید دوش

بگیرد هر وقت او به خانه بیاید زن  به بیمارستان رفته. شیفت هایشان

را به گونه ای گذاشته اند که هربار یکی خانه باشد و از فرزند نگهداری

کند. فرزندشان از این که در نبود مادر، پدرش هم  به او نزدیک نمیشود،

آنقدر بی قراری میکند که مانع دوش گرفتن پدر میشود. پدر خسته و

 والدین مانده اند که چطور بین مشکالت بحران برای عصبی میشود. 

کودکشان در خانه و مسایل محل کار تعادل برقرار کنند

 

پدر و مادر هر دو در بیمارستان بستری هستند. دو

کودکشان به خانواده اقوام سپرده شده اند.

کودک کوچکتر به خواهر بزرگترش چسبندگی پیدا کرده همه
حرکات او را تکرار میکند، شبها دیر میخوابد و حتماً

میخواهد کنار خواهرش بخوابد. کودک بزرگتر از دستش

کالفه شده. هر دو مدام این سئوال را تکرار میکنند که:

مامان بابا کی میان؟ و پاسخ اقوام آنها را راضی نمیکند.

 

در هر پنج ماجرا؛

فرزندان دچار اضطراب های پنهان یا آشکار هستند که هر کدام به

شکلی بروز می کنند، اما همه این واکنش ها با وجود دردناکی و تلخی،

  و درک صحیح از رفتارها و طبیعی هستند و خانواده ها با حمایت

احساسات یکدیگر و همچنین با آموزش در مورد چگونگی برخورد با

این شرایط،  از این بحران ها به سالمت عبور خواهند کرد.

 



کودکان و نوجوانان ممکن است 
نشانه های زیر را در انواع بحران ها نشان دهند:

 
 چسبندگی به والد یا مراقب یا گریه و بهانه گیری، داد و فریاد و زود از کوره در رفتن،

فردی دیگر، ترس از جدایی، واکنش های واپس رونده مانند مکیدن انگشت و شب

  انزوا طلبی، دل درد و سردرد و سایر عالئم ادراری، مشکالت خواب، ترس و اضطراب،

جسمی،  عدم تمرکز، احساس گناه،  افت تحصیلی و عدم تمایل به درس و مدرسه، گاهی

رفتارهای پرخطر و  بی خیالی یا بی حسی هیجانی بخصوص در نوجوانان.

 

کودکان کوچک تر فکر می کنند کار بدی کرده اند که والد بیمار شده یا از آنها دوری

می کند. و یا این نوعی تنبیه برای رفتار بد آنهاست. ممکن است فکر کنند مادر یا

پدر دیگر دوستشان ندارند.

در مورد مرگ سئوال می پرسند و نگران از دست دادن والدین خود هستند.

کودکان بزرگتر یا نوجوانان ممکن است فکر کنند در ایجاد بیماری سهم دارند و

دچار احساس تقصیر و عذاب وجدان شوند. 

فرزندان در هر سنی گاهی نسبت به والد بستری شده یا برعکس، نسبت به والدی
که سالم مانده است، خشم شدید نشان میدهند و آنها را مقصر می دانند، گاهی
نیز با بی اعتنایی و دور کردن خود از شرایط و از دیگران سعی میکنند اضطرابهای

پنهان خود را کنترل کنند.

وقتی یک یا هر دو والد بیمار و بخصوص بستری می شوند یا به دلیل خطر ابتال به
بیماری از فرزند خود دور میشوند، واکنش های دیگری نیز در کودک و نوجوان

اتفاق می افتد از جمله:
 

   

به هر حال، از آنجا که والدین در احساس آرامش فرزندان  و حفظ سالمت روان

آنان در بحران نقش کلیدی دارند، وقتی بیمار یا بستری باشند، ممکن است

واکنشهای روانی پاسخ به بحران در فرزندانشان شدیدتر بروز کند. الزم است

محیط خانه و بیمارستان و واکنش افراد دیگر که در کنار فرزندان هستند به

گونه ای باشد که نیازهای حمایتی فرزندان در این شرایط  تا حد امکان جبران

شود. در این صورت از ایجاد آسیب های روانی  احتمالی به فرزندان پیشگیری

خواهد شد.

 



فرزندان نزد والد دیگر و درصورت عدم این امکان، نزد یک مراقب
آشنا که با او احساس راحتی بیشتری دارند (از اقوام، دوستان یا
حتی همکاران) بمانند. در بحرانی مانند کرونا که احتمال ناقل
بودن  فرزندانی که کنار پدر یا مادر بیمار بوده اند وجود دارد، بهتر
است فرد مراقب، مسن یا دارای نقص ایمنی نباشد تا نگرانی از

جهت سالمتی ایشان پیش نیاید. در صورت عدم این امکان،

فردی آگاه یا یکی از پرسنل بیمارستان، روش های مراقبت از خود
و رعایت بهداشت در این شرایط را به آن مراقب و به فرزندان

آموزش دهند.

گاهی بعضی ها نگرانند که  اگر دیگران بفهمند که  به یک بیماری
خاص دچارشده اند، به جای حمایت، خانواده را طرد کنند. تجربه

نشان داده که به طور معمول بر عکس این حالت اتفاق می افتد و
افراد، حتی کسانی که دلخوری هایی از یکدیگر دارند، در شرایطی

این چنین از یکدیگر حمایت می کنند.

اگر هیچ مراقبی وجود ندارد، به مددکاری بیمارستان اطالع داده
میشود که با بهزیستی و مراجع ذیصالح در این مورد صحبت

کنند.

در نبودن والد یا والدین، 

مراقب دیگری باید در کنار فرزندان باشد

 

 

 

وقتی والد کودک بستری است یا
ناچار است از او دور شود ...

 
قسمت دوم: پیشگیری از مشکالت فرزندان 

حفظ رابطه گرم به امنیت و کاهش عالیم روانشناختی فرزندان
کمک می کند. برای این کار:

رابطه بین والد و فرزند تا حد امکان باید حفظ شود



وقتی والد در بیمارستان بستری است:

 امکان دیدار والد بستری با فرزندان وجود داشته باشد. اگر به الزم است 

دلیلی مانند سرایت بیماری، این دیدار حتی از فاصله دور امکان پذیر

نیست، ارتباط فرزندان و والد بستری باید با فضای مجازی یا تلفن

صورت پذیرد. اگرچه الزم است این ارتباطات نظم زمانی مشخص داشته

باشند، اما بهتر است امکان آنها چندبار در روز میسر باشد. 

در صورتی که والد بستری بیهوش و متصل به دستگاه ها یا شرایط بسیار

ناپایدار جسمی است بهتر است دیدار مجازی به خصوص برای کودکان

کوچکتر به تعویق بیفتد یا به شیوه ای باشد که اضطراب ایجاد نکند و

توضیحات شرایط و خدمات در حال انجام برای سالمت بیمار، با زبان

ساده و بدون جزئیات به کودک داده شود.

گاهی روش بعضی از کودکان و نوجوانان با این مشکل به گونه ایست که

مایل به برقراری ارتباط با والد بیمار نیستند. نباید برخالف میلشان وادار

به تماس شوند اما خوب است که به آنها گفته شود هر زمان مایل بودند

میتوانند از روشهای موجود با والد خود ارتباط بگیرند. توجه داشته باشید

که این کودکان دوری گزین هم مایلند از وضعیت سالمت والد خود مطلع

باشند و گاهی با جمالت کوتاه، خبرهای خوب در مورد درمان والد، یا

تالشهای کادر درمان در این زمینه را بدون این که منتظر عکس العملشان

باشید، به آنها بگویید.

پرسنل بیمارستان باید در مورد ضرورت دیدار یا سایر راه های ارتباطی

بین کودکان و والدین بستری، مهارت های ارتباط با کودکان و چگونگی

اطالع رسانی به آنها آموزش بگیرند، با مفاهیم استیگمای تشخیص های

خاص و چگونگی رویارویی با آن آشنا باشند و به حقوق فرزندان بیماران

در این موارد آگاه باشند.

 

 

 

 

 وقتی والد، بیمار است و در قرنطینه خانگی است:
والد گرامی! خوب است که به هر شیوه ای که میتوانید و فرزندتان هم
می پذیرد، ارتباط خود را با او حفظ کنید و نشان دهید که دوستش
دارید، اما الزم است دیگران در این زمینه شما را یاری کنند تا شما
بتوانید به سالمت خودتان رسیدگی کنید. اطرافیانتان به اندازه کافی از
فرزندانتان مراقبت خواهند کرد و این که این مراقبت را مدتی به دیگران
می سپارید، آسیبی به فرزند شما وارد نمیکند و فرصت های متنوع رشد

را برایش فراهم میکند.
 



اگر هیچ کمکی ندارید و ناچارید به تنهایی از خود و فرزندان مراقبت

کنید، از همسایه های مطمئن و یا راهنمایی های مددکارِی بیمارستان

کمک بگیرید.

 اگر حال عمومی شما اجازه میدهد، دقایقی در روز (بخصوص زمانهایی  

که خود کودک تقاضا دارد)، در فاصله مناسب بنشینید و با او حرف

بزنید.

کلمات محبت آمیز را به شکلی که فرزندتان دوست دارد به کار ببرید.    

می توانید برای تنوع، گاهی از این اتاق به آن اتاق با فضای مجازی با هم

تماس بگیرید. بازیهایی که با سالمتی والد تداخل نکند و از راه دور قابل

انجام باشد به حفظ ارتباط کمک می کند مانند اسم فامیل از راه دور،

هپ هپ، با هم ترانه خواندن، تشخیص صدای هم از پشت دیوار و ...

از طرفی در مورد کودکان بزرگتر و نوجوانان مراقب باشید که تا اندازه ای

و به شکلی ابراز عالقه کنید که حریم تنهایی و استقاللشان به خطر نیفتد

و هرگاه حس کردید بی حوصله اند، پیام های ارتباطی را کوتاه و با فاصله

کنید.  

توجه داشته باشید که ممکن است کودکان (و بخصوص نوجوانان) در این

شرایط از شما دوری کنند و حتی شما را سرزنش کنند یا نشان دهند که

بیماری شما برایشان مهم نیست. همه این رفتارها طبیعی هستند و

گمان نکنید که به دلیل بی عالقگی یا عدم درک شرایط شماست، این

برخوردها واکنشهایی دفاعی در مقابل اضطراب های پنهان هستند. در

این موارد عکس العمل ناگهانی نشان ندهید و اجازه بدهید زمان بگذرد،

این واکنشها خود به خود برطرف خواهند شد. اگر  جمالت ناراحت کننده

از جانب آنها تکرار میشود و آزارتان میدهد میتوانید بگویید (یا برایش

بنویسید) «من ناراحت میشم وقتی این جمله ها رو میشنوم (این رفتار

رو میبینم) ولی میدونم به تو هم در این شرایطی که توش تقصیری نداری

خیلی داره فشار میاد. دلم میخواد جور بهتری باهام حرف بزنی. میتونیم

ً که حال من بهتر شد راجع بهش حرف بزنیم». شما رفتار دوستانه بعدا

خود را در عین رعایت مرزهای آنها، همواره حفظ کنید.

 

اگر زود عصبانی میشوید یا حوصله فرزندانتان را ندارید، به خودتان سخت

ً فرصت برقراری رابطه پیش خواهد آمد. اما اگر نگیرید. استراحت کنید. بعدا

بیماری بیش از حد طبیعی از نظر روانی شما و فرزندانتان را آزرده می کند، با

شماره های مشاوران تلفنی تماس بگیرید و راهنمایی بخواهید.

اگر حال عمومی شما خوب نیست، گاهی بگذارید از دور شما را ببیند و با

لبخند و دست تکان دادن و ابراز عالقه از راه دور توجه خود را به او نشان

دهید. از فضای مجازی تا حدی که اذیت نمیشوید برای ارتباط با فرزندان کمک

بگیرید.

 



 اگر سن کودک کم است و متوجه ضرورت دوری شما نمیشود،

نگران این که نمیتوانید قانعش کنید که چرا به اجبار از شما

دورش می کنند نباشید. همین کافیست که جانشین شما به

کودک اجازه دهد برای این دوری، ابراز احساسات حتی منفی و

گریه و بی قراری کند، و با او همدلی شود و بعد از آرام

شدنش، با محبت، خالصه و آرام برایش توضیح داده شود که

دکتر گفته تا وقتی حال مادر/ پدر خوب شود باید دور از بقیه

استراحت کند و چند روز دیگر این دوری تمام میشود. مهم

است که کسی کودک را به خاطر این ابراز هیجان ها دعوا،

سرزنش یا تنبیه نکند و با گفتن جمالت نادرستی مانند اینکه:

«ای وای االن مامان/ بابا ناراحت میشه یا با گریه هات بیشتر

مریض میشه» او را دچار احساس گناه نکنند.

 

البته رفتارهای خشن در هر سنی باید آرام و

قاطعانه متوقف شوند و به کودک یا نوجوان

گفته شود: «میدونم خیلی ناراحت/ عصبانی

هستی. میتونی راجع بهش حرف بزنی ولی قرار

نیست بزنی/ وسیله پرت کنی ... »

هر چند در بحران ها بیش از شرایط عادی نیاز

به ارتباط گرم و درک شرایط و فشارهای

روانی یکدیگر وجود دارد و حل اختالفات باید

به بعد موکول شود، اما در صورت تکرار

  باید از روش های رفتارهای خشن یا آسیب زا

صحیح فرزندپروری در کنترل رفتار منفی

استفاده شود.

 



اگر شما در مکان هایی مشغول به کار هستید، احتماالً اضطراب انتقال این

بیماری به خانواده را تجربه کرده اید. این اضطراب طبیعی است اما اگر مانع

روابط و عملکرد کافی در شما میشود، و باعث میشود از فرزندان خود دوری

کنید، ابتدا با خود بیندیشید: آیا من اصول کامل محافظت از خود را از منابع

معتبر آموزش گرفته و به طور کامل رعایت میکنم؟ در صورتی که پاسخ بلی

است اما همچنان از اطرافیان دوری میکنید، ممکن است دچار اضطراب

بیش از حد باشید. مطالعه متون حل اضطراب یا صحبت با مشاورین را انجام

دهید تا با ذهنی آرام تر به خود و خانواده رسیدگی کنید.

اما اگر محیط کار شما امنیت کافی ندارد و ناچارید تا مدتی در خانه از

عزیزانتان دوری کنید، بعضی از راهکارهایی که برای حفظ رابطه در این متن

گفت شده را می توانید به کار بگیرید به خاطر بسپارید که شما هر کاری که

الزم است برای حفاظت از خود و خانواده انجام می دهید. پس اگر در چنین

شرایطی کسی به بیماری مبتال شود، احساس تقصیر نکنید. ما در هیچ

جریانی از زندگی نمی توانیم به طور صد در صد به وضعیتی مطمئن باشیم یا

آن را حفظ کنیم.

وقتی والد در جایی کار میکند که 

احتمال انتقال بیماری به خانواده وجود دارد:

 

 

در  مدت بستری یا قرنطینه خانگی الزم است

بارها محبت کالمی و تحسین و تشویق از راه

دور صورت گیرد. 

 

در مورد کودکان بزرگتر و نوجوانان الزم است

جمالتی برای ابراز محبت استفاده شود که با

سن متناسب باشد و میدانیم که آن جمالت را

دوست دارد.

 



الزم است وقایع را صادقانه اما متناسب با سن فرزندان برایشان توضیح داد. برای

کودک توضیح داده شود که والد به دلیل بیماری از او دور است و وقتی بهبودی کامل

ً او و والد می توانند مانند قبل با یکدیگر باشند. پیدا کرد مجددا

هر نوع خبر امیدوار کننده از وضعیت والدین باید به فرزندان گفته شود.

درست است که اطالعات باید صادقانه باشند، اما الزم نیست شرایط پزشکی با جزئیات

برای کودکان توضیح داده شود. اگر حال فرد بستری خوب نیست و ممکن است بهبود

  و باید گفته شود که نیابد، اطمینان بخشی بی دلیل به کودک یا نوجوان داده نمیشود.

نمی دانیم چطور خواهد شد اما می دانیم که دکترها و پرستارها و دیگران تمام تالششان

را خواهند کرد که حال او خوب شود.

در حضور فرزندان از مشکالت و کمبودهای بیمارستانها یا جامعه صحبت نکنید. اگر چه

ممکن است این صحبتها واقعی باشند اما به جز به هم زدن سالمت روان فرزندان نتیجه

دیگری ندارند.

اجازه بدهید کودکان و نوجوانان حرف بزنند و سئوال بپرسند اما آنها را مجبور به این کار

نکنید. به آنها بگویید که هر سئوالی یا حرفی داشتند می توانند بپرسند. درک و نوع

سئواالت کودک ممکن است با گذشت زمان فرق کند، برای پاسخگویی در دسترسشان

باشید.

کودکان در شرایط بحران ممکن است چند بار یک سئوال راجع به شرایط را تکرار کنند.

الزم است با آرامش به آنها توضیح داده شود و برای این تکرار، سرزنش یا مسخره

نشوند.

همه اطالعات را در یک زمان به کودک ندهید و بیش از یک مکالمه با او داشته باشید.

وقتی جواب سئوالی را نمی دانید بگویید نمی دانم، و اگر فرد دیگری میداند یا از منبع

معتبری میتوان جواب را یافت، از این طریق عمل کنید. در بحرانها شماره هایی برای

پاسخگویی به سئواالت از طرف ستادهای بحران معرفی می شوند که به سئواالت

کودکان نوجوان نیز پاسخ می دهند.

اگر صحبت کردن در این موارد برایتان سخت است، از فرد دیگری از بین اطرافیان

مطلع و قابل اعتماد کودک و نوجوان، از مشاورین و یا کادر بیمارستان کمک بگیرید.

گاهی کودکان در این شرایط راجع به مردن یا پیر شدن سئوال می پرسند، به آنها بگویید

خودشان چه فکر می کنند تا بدانید در ذهنشان چه میگذرد و نگران چه هستند. مفاهیم

انتزاعی مرگ را توضیح ندهید. الزم نیست بگویید همه یک روزی می میرند و اگر آنها

چنین سئواالتی می پرسند، توجه داشته باشید که هدف آنها از پرسیدن چنین سئواالتی

در شرایط بیماری یا بحران، دانستن مفهوم مرگ و همه گیری آن نیست! بلکه آنها

ً بپرسید نگرانی ما هم بمیریم؟ و نگران از دست دادن عزیزان هستند. پس مستقیما

برایشان با جمالت کوتاه بگویید که شما کنارشان هستید و از آنها به خوبی مراقبت

خواهید کرد. اگر نگران مرگ والد هستند، بگویید که دکترها و پرستارها یک لحظه هم

مادر/ پدر او را تنها نمیگذارند و حواسشان خیلی به او هست.

به کودکان و نوجوانان در مورد بیماری و وضعیت والد بستری اطالعات صحیح و 

به اندازه بدهید:
دادن اطالعات به هر فردی در زمان بحران، به احساس امنیت کمک می کند و کودکان و

نوجوانان نیز از این مسأله جدا نیستند.

 

 



ممکن است این نگرانی را به شکل بی قراری و عصبانیت نشان دهند و یا
هیچ عالمتی در رفتار آنها دیده نشود. ممکن است گمان کنید چون به بازی و
فعالیت های روزمره میپردازند درگیری ذهنی با مسأله ندارند. اما این طور

نیست. آنها ممکن است توانایی کافی برای گفتگو راجع به افکار و

احساساتشان را نداشته باشند و  در بازی هایشان ببینید که راجع به آن
مشکل تخیل و بازی میکنند. کودکان بزرگتر یا نوجوانان ممکن است  از

مطرح کردن نگرانی هایشان خجالت بکشند یا احساس امنیت کافی نکنند.
به آنها بگویید که کنارشان هستید. به زبان آوردن این مسأله به آنها آرامش

میدهد.
نگویید نگران نباش! بر عکس، به این احساسات اعتبار بدهید و بگویید که
بچه ها در این شرایط نگران میشوند و بزرگترها هم همینطور! و هر وقت

مایل بودند می توانند راجع به آن با شما صحبت کنند.
روال معمول زندگی را برای آنها حفظ کنید و از راهکارهایی که برای کم کردن
اثرات بحران بر کودک و نوجوان در سایر راهنماها نوشته شده، یا از

مشاورین کمک بگیرید.

نگرانی کودکان و نوجوانان در شرایط بحران و 

بستری والدین، طبیعیست:

 

 



بحران در  مدت  ز  ا در قدامات  ا

ویزیت شدن مجازی: نکاتی برای والدین 

شناخت به موقع عالئم خطر و پیشگیری 

راهنمایی برای والدین و خانواده هایی که کودک مبتال به اختالل طیف اوتیسم دارند



بگذارید بحث را با توصیفی هر چند تکراری از شرایط بحران کرونا برای

کودکان و نوجوانان شروع کنیم:

جداسازی از هر آنچه که کودک یا نوجوان می توانسته در خارج از محیط

خانه به آن بپردازد، به تنهایی درد ذهنی و استرس فراوانی ایجاد می

کند. راه ارتباطی با دنیای خارج  نیز پر از اخبار ناراحت کننده است.

شیوع بیماری کرونا آنقدر سریع است که اکثر خانواده ها خبر درگیری را

در فامیل یا دوستان نزدیک می شوند و مرگ و میر زیادی روزانه اتفاق

می افتد.

خانواده درون خانه محبوس اند و آنهایی که به دلیل شغل خاص یا

برای تهیۀ مایحتاج خود بیرون می روند، نگرانی از در معرض خطر

بودن را به همراه می آورند. از طرفی ساعات طوالنی دور هم بودن در

یک محیط در روزهای متوالی، در عین فرصت ابراز عالقه و لذت با هم

بودن، ایجاد تعارضات بین فردی را زیاد می کند.

 

تصویر فوق، گوشه ای از حادثه ای است که باعث ایجاد دردها و

نشانه های روانشناختی چه در کودک و نوجوان و چه در بزرگسال
میشود، دردها و نشانه هایی که البته  بروزشان در این شرایط سخت،
کامالً طبیعی است. گفته می شود که در زمان بروز بحران ها و بالیا،
بروز نشانه های روانشناختی در هر انسانی، پاسخ هایی طبیعی به یک
اتفاق غیرطبیعی (در حال حاضر: شیوع ویروس کرونا) است. اگرچه
ایجاد این نشانه های روانشناختی اجتناب ناپذیرند، اما به تدریج و
بعد از رفع بحرانها اکثر نشانه ها از بین می روند و نیاز به مداخلۀ
تخصصی ندارند، با این حال در مواردی، قسمتی از این عالئم مزمن

شده و منجر به اختالالت روانپزشکی مانند اختالالت استرس پس از
سانحه، افسردگی اساسی، سوگ پیچیده، اضطراب های طول کشیده
و مشکالتی از این قبیل شوند. به همین دلیل شناخت عواملی که می
توانند باعث ماندگاری مشکالت شوند، همچنین انجام اقدامات سادۀ

پیشگیرانه ضروری به نظر می رسد.

اثرات طوالنی مدت بحران ها 

بر کودکان: 
شناخت به موقع عالئم خطر و پیشگیری 



اختالل استرس پس از سانحه چیست؟

اختاللی است که معموالً بدنبال وقوع

حوادث و بالیای شدید تهدید کننده حیات

که احساس ترس شدید و درماندگی در افراد

ایجاد می کنند، بوجود می آید. اضطراب و

ترس ناشی از واقعه به مدت طوالنی همراه

فرد می ماند و فرد آسیب دیده تا مدت ها

پس از واقعه در عین حالی که سعی می کند از

یادآوری و مواجهه با یادآورهای واقعه اجتناب

کند، بطور مکرر خاطره آن را در ذهن دارد و

ناخواسته خاطرات آن واقعه را یادآوری و

احساس ترس و وحشت آن زمان را در خواب

(به صورت کابوس) و در طی روز تجربه

میکند. 

 

سن کمتر و رشد شناختی پایین تر

کودکانی که قبالً در معرض بحرانها و

بالیا بوده اند یا درگیر با مشکالت

روانپزشکی قبلی هستند.

کودکانی که والدینشان مبتال به

اختالالت روانپزشکی یا جسمی مزمن

هستند.

درگیری بیشتر در عوارض بحران از

جمله بستری یا مرگ و میر عزیزان و یا

دور شدن از خانه و خانواده.

این شرایط، رنج و استرس زیادی را به فرد

تحمیل می کند. اختالل افسردگی و انواع

اضطراب ها را هم می توان به همراه استرس

پس از سانحه بعد از بحران ها مشاهده نمود.

 

نمی توان به طور دقیق پیش بینی کرد که

نشانه های طبیعی روانشناختی که در بحرانها

ایجاد می شوند، در چه کسانی به سمت

ماندگاری خواهند رفت، اما وجود عواملی در

زندگی می تواند این خطر را بیشتر کند و

مراقبت بیشتری را طلب کند از جمله:

 

بسیاری از افراد گمان می کنند که کودکان چون درک کاملی از شرایط ندارند آسیب هم نمی بینند

در حالی که اینطور نیست. اگرچه مغز کودکان قدرت انعطاف پذیری و ترمیم باالیی دارد، اما به

همان اندازه نیز در مقابل استرس ها آسیب پذیر است. وقتی حمایت کافی و گرمی در روابط با

اطرافیان وجود دارد، استرسها می توانند باعث رشد مغز و باال رفتن قدرت کودکان در تطابق بهتر

با مشکالت شوند اما اگر استرسها بسیار شدید و طوالنی باشند و عوامل حمایتی کافی نباشند

ممکن است آسیب زننده شوند.

به جز افسردگی و اضطراب، اختالل استرس پس از سانحه یکی از مهمترین اختالالتی است که در
دراز مدت بدنبال بحران ها و بالیا دیده می شوند.

 



 ایجاد فضای ذهنی آرام بخش:
 

زمانی که آرام است از او بپرسید؛ چه خاطرات خوشایند و آرام بخشی دارد یا

تصور چه چیزهایی او را آرام می کند؟

به روش بازی کمک کنید بتواند جزئیات آنچه او را آرام می کند با همۀ حس

هایش بیان کند و بتواند کامالً تصور کند آنجاست. مثالً اگر میگوید دویدن کنار

ساحل را دوست دارد، تصور کند دوست دارد دریا چگونه باشد؟... چه وقت

روز باشد؟ ... با کدام لباسش یا کفش باشد؟ و ... یا اگر می گوید آغوش

مادربزرگ آرامش می کند، کمک کنید نرمی لباس، بو، مکان و سایر اجزای

خوب محیط را هم ذکر کند. می توانید این کار را به روش بازی انجام دهید و

هر کدام از بچه ها یا خود شما یک خاطره تعریف کنند.

ً تصور کند سپس بخواهید کودک چشم هایش را ببندد و آن فضا را مجددا

انگار االن آنجاست.

بعد به او یاد بدهید که در طول روز هر وقت فرصت داشت و هر وقت

فکرهای ناراحت کننده آزارش داد یا شبها قبل از خواب، این فضا را تصور

کند. به او بگویید که این تصویر یا فضا مخصوص اوست و هر وقت بخواهد

مثل بازی خیالی می تواند تصورش کند یا بلند بلند راجع به آن حرف بزند تا

افکار مزاحم نتوانند او را اذیت کنند.

 

آنچه والدین برای کاهش استرس و تأثیرات بحران بر کودکان می توانند انجام دهند:
 

اگر فرزند شما در طول روز از فکرهایی نگران کننده راجع به حوادث دور و بر رنج می برد، یا شبها
نمی تواند به آرامی بخوابد روش های زیر کمک خواهند کرد:

تنفس شکمی آرامش بخش:

 
به اندازۀ زمان شمردن سه شماره آرام و عمیق نفس بکشد طوری که شکمش عین

بادکنک کمی باد کند (دستش را روی شکمش بگذارد تا متوجه این حرکت بشود).

 یک شماره نفس را حبس کند، یک بازدم عمیق و طوالنی (حتماً طوالنی تر از دم) (بین
چهار تا شش شماره) انجام دهد. هیچ عجله ای برای انجام دم بعدی نداشته باشد و

آرام، حداقل سه بار پشت سرهم این نوع تنفس را تکرار کند.
این کار بین سی تا چهل ثانیه وقت می گیرد و به طور مکرر در ظول روز، وقتی افکار

ناخوشایند به سراغش می آیند و شب قبل از خواب قابل انجام است.
دقت کنید که اشتباهی تندتند نفس نکشد و آرام نفس کشیدن را با او تمرین کنید.

میتواند چشم هایش را ببندد و صحنه های خوشایند را تصور کند.
 



خارج کردن فکرها از سر:
 

فکرهای ناراحت کننده یا ترسناک را بنویسد یا نقاشی کند. یا

آن را با خالقیت تبدیل به مطلبی خنده دار کند و یا آنها را پاره

کند و به خودش بگوید: «هر وقت اینا ناراحتم کردن

میارمشون روی کاغذ بعد از بینشون میبرم. اگه دوباره اومدن

باز این کارو می کنم».

 

 روی لحظه های کوتاه خوشایند با حس های پنجگانه تمرکز کند:
 

این تمرینات را هر موقع امکانش بود و هم وقتی افکار و ترسها آزارش می دهند، انجام
دهد. درگیر شدن حس ها بر اجزای خوشایند، مغز و عضالت را آرام می کند. برای این کار
از روش های ابتکاری خودش یا هر کدام از این روشها که مقدور است چندین بار در روز

استفاده کند: 
می توانید خودتان این کار را انجام داده حس هایتان را آرام بر زبان بیاورید تا فرزندان

الگو بگیرند. جسمی خوشبو یا عطری را بو کند و چند ثانیه فقط به بوی آن فکر کند.
چند ثانیه به منظره، تصویر یا رنگ های خوشایندش نگاه کند و روی زیبایی آنها تمرکز
کند. اگر موسیقی خوشایندی پخش می شود، چند ثانیه فقط به آن گوش بدهد و به سایر
محرک ها توجه نکند. شکالت میوه یا هرچیزی که دوست دارد را در دهان گذاشته و فقط

به طعم و حس روی زبانش فکر کند.
این تمرینات، به مرور مغز را آمادۀ شناخت لحظات خوشایند و حس کردن آنها در میان
نامالیمات می کنند و از طرفی قدرت تالش برای حل مساله برای آینده را افزایش

میدهند.
 

روش صندلی خالی: 

 
تصور کند دوستش که ترس و اضطراب دارد روبرویش نشسته است و

میخواهد برای کمک به دوستش چند جمله به او برای کنترل افکارش بگوید:

مثالً این که:

اینا فقط فکرن واقعی نیستن ... این فکرا میخوان تو آروم نباشی بهشون بگو

من به شما کاری ندارم صبر می کنم بیایید و برید ... و بعد همین حرفها را به

خودش بزند. به او جمالت جایگزین مثبت بگویید در مورد امنیت محیط،

اینکه شما و دیگران از او و خودتان به خوبی مراقبت می کنید.

 



با آرامش با او برخورد کنید.     
تاحد امکان سر وصدای محیط را کم کنید.     

هر وقت می خواهید با او حرف بزنید اول آرام صدایش کنید.      
او را از هجوم خبرهای منفی دور نگه دارید.   

آرام سازی عضالنی را به او آموزش دهید.

اگر فرزند شما عصبی شده، زود تحریک پذیر می شود یا به گریه می افتد، تمام حواسش
پیش خبرهای منفی است، از جا می پرد و یا تپش قلب و لرزش دست دارد:

   

ساعت به رخت خواب رفتن را منظم  کنید. 

یکی دوساعت قبل از خواب از حرکات بدنی شدید و خوردن غذاهای سنگین پرهیز کند.   
قبل از خواب برایش کتاب بخوانید یا موسیقی آرام پخش کنید.     

اگر دوست دارد، نور مالیمی در اتاق خواب وجود داشته باشد. 
قبل از خواب، خاطرات خوشایند را با او مرور کنید یا بخواهید با خودش به آنها یا به

خوابی بیندیشد که دوست دارد ببیند. 
اگر نمی تواند تنها بخوابد، تا مدت محدودی ابتدای به خواب رفتن کنارش بمانید    

اگر گاهی دوست دارد جای خوابش را عوض کند مثال در پذیرایی بخوابد، فعالً سختگیری
نکنید اما تا جایی که ممکن است کنار شما نخوابد.

اگر نیمه شب از خواب می پرد یا کابوس می بیند:   
  

به او بگویید این حالت طبیعی است.   
گاهی و بدون اصرار، پیشنهاد آن غذا یا هر چیزی که عالقه داشته را (مثالً
بازی بخصوص با افرادی که دوست دارد و در دسترس هستند) بدهید اما

اصرار نکنید و هرگز نگویید تو چرا تغییر کردی. 

گاهی خاطرات لذت بخش گذشته اش را برایش تعریف کنید(اگر مایل به
شنیدن و مرور آنها نیست اصرار نکنید).

اگر دچار بی حسی شده: 
 

مثالً به چیزی عالقه ندارد، بازی نمیکند یا دیگر غذای مورد عالقه را نمیخورد    

در صورتی که از میل به مرگ یا ازبین بردن
 با متخصص

ً ً خودش صحبت می کند، حتماً

(یا شماره تلفن هایی که در بحران برای کمک
به شما اعالم می شوند) تماس بگیرید.



اقدامات الزم  و عمومی برای پیشگیری از عوارض دراز مدت بحران:

بسیاری از این اقدامات همان اقدامات حمایتی هستند که در مراحل اولیه بحران هم باید انجام
شوند.

به فرزندان بگویید که اکثر افراد، به فرم
شدید بیماری مبتال نمی شوند و

بهبودمی یابند.   
به آنها بگویید که شما به خوبی از
خودتان و اطرافیانتان محافظت می

کنید.  
از آنجا که ذهن انسان اگر طوالنی مدت
به چیزی بیندیشد، چه مفید باشد و چه
مضر، اعتبار بیشتری به آن می دهد،

سعی کنید به جای تمرکز بر افکار و
وقایع اضطراب زا، جنبه های مثبت،
لذت بخش و انرژی دهندۀ خاص در

زندگی هر کودک را پیدا کنید و به او
کمک کنید که روی این مسایل متمرکز

شود. هر برنامه ای هر چقدر کوچک
مانند انواع بازی ها،کتاب ها، فیلم ها،
کارهای خانه، گپ زدن ها، در طول روز

کمک کننده است.

تا حد امکان برنامه های قابل پیش بینی
روزانه داشته باشید. خوب است که هر
کسی بداند از صبح تاشب قرار است به

چه کارهایی بپردازد.
بزرگترها الزم است در این زمینه الگوی
رفتاری مناسب باشند و آنچه از فرزندان

می خواهند خود نیز اجرا کنند.

به کارگیری روشهایی برای جلوگیری از
افزایش اضطراب ها و نگرانی های کودکان

حفظ آرامش والدین و فراهم کردن محیط
ارتباطی گرم و آرام برای کودک و نوجوان

در همۀ سنین، یکی از قوی ترین پیش بینی
کننده های عالئم اختالل استرس پس از
سانحه، حتی تا مدت ها بعد از یک فاجعه،
واکنش والدین در زمان فاجعه و نحوۀ ارتباط

آنها با فرزند بوده است. حفظ آرامش اولین و
مهمترین قدم پیشگیری از اختالالت است.

در کودکان سن پایین تر، اثر واکنش

نامناسب والدین و عدم همبستگی در

خانواده بر ایجاد نشانه ها، برابر یا گاهی
بیشتر از اثر خود بحران و فاجعه است.

به خاطر داشته باشید که همان اندازه که در
این دوران به مراقبت فیزیکی از فرزندان می
پردازید، وظیفه دارید از عملکرد مغزی آنها
نیز مراقبت کنید و نکات ایمنی  روانی و

هیجانی را برای خود و آنها رعایت کنید.

بگذارید در تصمیمات ساده و متناسب
با سن بگیرند مانند انتخاب نوع لباس،

نوع بازی با شما و ...
در کارهای خانه مانند درست کردن غذا

کمک کنند.

در کارهایی برای کمک کردن به دیگران
شرکت کنند مثالً  توصیه ای برای

همسایه ها، واریز پول برای افراد درگیر
در شرایط خاص.

کمک به ایجاد حس توانمندی و کنترل بر

کارها مانع عوارض طوالنی مدت بحران
می شود 

به طور مثال:



به احساسات آنها از جمله خشم و ترس و
اضراب و ... اعتبار بدهید

به آنها بگویید که:
این احساس ها در این شرایط طبیعی هستند
با نامگذاری بر احساس هایشان، همدردی، و
حرف زدن خودتان در مورد احساس ها به آنها

یاد بدهید، اما آنها را مجبور به حرف زدن
نکنید.

تا حد امکان در حضور فرزندان اخبار
ناامید کننده را دنبال نکنید. 

از بیان پیام هایی که به ظاهر شوخی
هستند اما  طعم تلخ ناامیدی و تخریب

دارند بپرهیزید.
داستانهایی از موفقیت انسان ها در
رویارویی با بحران ها برای آنها تعریف

کنید.

ایجاد حس امید به بهبود نشانه های
روانشناختی کمک می کند



اخبار و رسانه ها در بحران همه گیری
ویروس کرونا 

امروزه بسیاری از افراد و خانواده ها٬ اطالعات خود در مورد مسایل و
وقایع بحرانی مانند کرونا را از سایت های خبری معتبر و غیرمعتبر و
شبکه های اجتماعی دریافت می کنند. تعیین این که کدام خبر درست

یا غلط یا بزرگنمایی شده است٬ کار دشواری می باشد.
عالوه بر آن٬ گاه تعیین این که خبر یک اتفاق واقعی و تأیید شده است یا

یک نظر شخصی است، می تواند سخت باشد.

یک مشکل هم این است که بسیاری از کودکان می پندارند که هر چه

بزرگترها می گویند صحیح است.
تحقیقات نشان داده است که بسیاری از والدین از دریافت خبر

نادرست و اثر آن بر روی زندگی فرزندشان نگرانند٬ اما متأسفانه درصد

قابل توجهی از این والدین خودشان درگیر خبرهای نادرست شده و قادر
به دوری از آنها نیستند.

ً هر چیزی را در فرآیند رشد، کودکان به والدین خود نگاه می کنند و غالبا
که بزرگترها بگویند، بدون چون و چرا می پذیرند. در این شرایط٬

مسئولیت مراقبان برای محافظت از کودکان سخت تر می شود.

عالوه بر این که آنها باید تفکر انتقادی و روش تجزیه و تحلیل مطالب
رسانه ها را داشته باشند، باید راهکارهای مناسب برای مقابله با

خطرات ناشی از خبرهای اشتباه در کودکان را نیز بلد باشند.

کودکان هم، باید روش جداسازی اطالعات درست از نادرست را یاد
بگیرند. عدم توان تشخیص اطالعات درست از نادرست توسط والدین و

کودکان مسأله ای نیست که بتوان نادیده گرفت.
پیامد روانی ناشی از تأثیرات خبرهای نادرست، تشدید یافته و
احساسی، می تواند بسیار جدی و آسیب زننده باشد و در این میان

کودکان از آسیب پذیری بیشتری هم برخوردارند.



آ نقدر اطالعات نادرست دربارۀ این

ویروس پخش شده که «سازمان

«infodemic» بهداشت جهانی» آن  را

یا اپیدمی اطالعات خوانده است.

اخبار شنیده شده یا خوانده شده را تا

زمانی که از صحت و سقم آن مطلع

نشده اید٬ به کودکان و افراد دیگر

انتقال ندهید.

 

 

اخبار غلط:
ویروس کرونای جدید می تواند از طریق کاالهای ساخت چین یا سایر

کشورهای دچار بیماری، منتقل شود.
 

واقعیت:

اگرچه ویروس کرونای جدید می تواند بسته به نوع هر سطح تا چندین
ساعت روی سطوح باقی بماند، اما بسیار نامحتمل است که ویروس

بتواند پس از جابجایی، مسافرت و نیز قرار گرفتن در معرض انواع
شرایط و دما، به حیات ادامه دهد.

 

توصیه هایی برای والدین در بحران کرونا

متأسفانه در تحقیقات دیده اند که بسیاری از

کودکان و نوجوانان قادر نبودند تفاوت میان یک
آگهی تبلیغاتی را از خبر درست تشخیص
بدهند. با توجه به این امر به نظر می رسد

امروزه داشتن سواد رسانه ای صحیح در همه
سنین بسیار ضروری است.

 

تا زمانی که از اعتبار اخبار و کانال

منتشر کننده و افراد روایت کننده  آنها

آگاه نشدید٬ آنها را فوروارد نکنید.

به این روش می توانید جلوی ایجاد

چرخه های مهلک خبری را بگیرید.

 

 



هنگام صحبت با کودکان٬ به جای تأکید

بر روی خبرهای مرگ و میر ناشی از

کرونا٬ بر روی مسایل پیش گیری کننده

و بهداشتی تأکید کنید.

مثال: اگر فکر می کنید که سطحی آلوده
است، از مواد ضدعفونی کننده برای تمیز

کردن آن استفاده کنید و  از تماس با سطح،
دستان خود را با مایع ضدعفونی کننده الکل 

دار تمیز کرده یا با آب و صابون بشویید.

از بار احساسی و ترسناک خبرهای

شنیده شده کم کنید و به عنوان یک

واقعیت علمی مطرح کنید. یادتان

باشد٬ هر چقدر اخبار٬ احساسات افراد

مانند خشم یا ترس را بیشتر درگیر کند٬

اثرات مخرب تری بر روی بقیه گذاشته

و سریع تر هم در بین افراد پخش

می شوند.

اشتباه: 

پدر: «ای وای! این بیماری خیلی وحشتناکه.
همه خانواده ها یک کشته داشته اند. حاال کی

نوبت به ما میرسه خدا می دونه.» 

 
درست:

پدر: «بیماری کرونا یک بیماری ویروسی
است که همه با هم برای اینکه نگیریم باید

یک سری کارها را انجام بدیم.» 

اگر کودک یا نوجوان شما عالقه به دانستن خبر دارد، در کنار او

نشسته و با آنها نقادانه در مورد محتواهای درست و غلط،

متناسب با سن آنها صحبت کنید.

بگذارید متوجه شود که شما هر مطلبی را که از هر سایتی منتشر

میشود، نمی خوانید و چشم و گوش بسته قبول نمی کنید. بلکه

سعی می کنید از سایت ها و کانال هایی که معتبر و تأیید شده

هستند٬ اخبار را دریافت کنید.

نشان دهید که برای اطمینان از صحت خبر٬ آن را در سایت های

معتبر دیگر چک می کنید و برای شما مهم است که چه کسی این

مطلب را مطرح می کند و آیا در نظری که می دهد تخصص دارد یا

خیر.

به او تفاوت  خبر درست٬ خبر تحریف شده و نظر شخصی را توضیح

دهید.

 

 

 



به او آگاهی دهید که افراد و سازمان های مختلفی وجود دارند که به دالیل مختلف

ممکن است از انتشار خبرها و داستان های نادرست سود ببرند٬ برای همین لزومی

ندارد که هر خبری را قبول کند.

مثال خبر درست از منبع اطالعاتی درست:

بهترین راه برای محافظت از خود در برابر بیماری کرونا رعایت مداوم بهداشت

دست ها است.

با این کار ویروسی که ممکن است بر روی دستهایتان باشد نابود شده و از عفونتی

که پس از تماس دست ها با چشم، دهان یا بینی بوجود می آید، جلوگیری می شود.

منبع: (سازمان بهداشت جهانی٬ یونیسف٬ وزارت بهداشت و درمان)

مثال خبر درست از منابع اطالعاتی نامطمئن:

به گزارش یک پایگاه خبری، استحمام در دمای باال به مدت طوالنی برای بدن مضر

است و ممکن است سبب ایجاد مشکالتی از قبیل سرگیجه، تپش قلب، ضعف،

مشکالت پوستی و در مواردی بیهوشی فرد شود.

مثال خبر غلط از منابع نامطمئن (یک سایت خبری):

رسیدن شهاب سنگ در اردیبهشت ماه در ابعاد چند کیلومتر به سطح زمین،

دهانه ای ۱۰ هزار متری را به وجود می آورد و با ایجاد زلزله، سونامی و اثرات جانبی

ویرانگر دیگر، تبعات آن حتی تا نابودی تمدن و ایجاد خطر انقراض نسل انسان هم

پیش خواهد رفت.

مثال نظر شخصی در یکی از خبرگزاری ها (در یک سایت دانشگاهی):

خیلی وقت ها شاهد تبلیغات نگران کننده گسترده در مورد بیماری ها هستیم که

به دلیل سود و زیان های اقتصادی است که نباید آنها را جدی بگیریم.



اگر چه والدین باید آخرین اطالعات درست را در مورد بیماری بدانند تا توصیه ها الزم را

انجام دهند. اما الزم نیست تمام خبرهای مربوط به کرونا را در خانه انتشار دهند.

کودکان ممکن است واکنش های افراطی به شنیدن این خبرها نشان داده و دچار اضطراب،
افسردگی و مشکالت رفتاری مانند اختالل خواب و شب ادراری شوند.

مشکل دیگر والدین می تواند نحوه برخورد نوجوانان با بحران کرونا باشد. برخی از  نوجوانان
از آنجا که خود را مقاوم به بیماری می دانند و تصور می کنند که ویروس کاری با آنها ندارد
بی تفاوت و غیر مسئوالنه برخورد می کنند. مثالً دائم با دوستان خود در پارک و کوچه جمع
می شوند. دادن اطالعات صحیح و به میزان کافی می تواند آنها را در مورد پیامدهای

رفتارشان گوش به  زنگ تر کند.

در عصر حاضر به هر سمت که  رو می کنیم٬ مسأله ای در حال تهدید فرزندان ما است.
علیرغم فشارها و خطرات متوالی که باید با آنها روبرو شوند٬ والدین باید به یاد داشته
باشند که اولین و اصلی ترین الگو برای کودکان خود آنها هستند. در صورتی که بتوانند
استرس و اضطراب خود را در این شرایط به خوبی کنترل کنند و از سواد رسانه ای خوبی

برخوردار باشند٬ کودک هم راحت تر این زمان را سپری خواهد کرد.

 

 

 



والدین عزیز؛ اگر شما به نکات زیر توجه
نمایید، ویزیت مجازی می تواند به خوبی

و کارآیی ویزیت حضوری پیش برود.
 

به یاد داشته باشید، در ویزیتهای مجازی
هر چه شرایط اتاق و پوشش شما و
فرزندتان و رفتارها و تعامل هایتان به
شرایط ویزیت حضوری شبیه تر باشد،
ارتباط درمانی بهتر و قوی تری برقرار

میگردد.
 

بزرگی اتاق بهتر است به اندازه ای باشد برای حضور حداقل 3 نفر
(مادر، پدر و فرزند) فضای کافی و راحت داشته باشد.

فضای اتاق باید به گونه ای باشد که فرزندتان بتواند در آن آزادانه

فعالیت کند.

شیوه قرار گرفتن وسایل اتاق و فاصله آنها با هم و با دوربین باید
به گونه ای باشد که دوربین بتواند حرکت ها، بازی ها و رفتارهای

فرزندتان را نشان دهد.
هرچه اتاقی که برای ویزیت شدن انتخاب کرده اید و مودم و روتر
شبکه (اینترنت) به هم نزدیک تر باشد می تواند ارتباط شبکه ای

(اینترنتی) قوی تری را برقرار کند. 
دو شاخه های روتر، مودم، رایانه و نمایشگر را به یک محافظ
مشترک و باتری پشتیبان وصل کنید تا اگر جریان برق کم و زیاد

شد ارتباط قطع نگردد.

تنظیم محل دوربین نسبت به محل نشستن افراد
 

 

مراجعه به متخصصین و
مشاوره در فضای مجازی: 

نکاتی برای والدین 



بهتر است پیش از شروع جلسه، چند دقیقه ای را صرف تنظیم محل نشستن
خودتان و فرزندتان، محل دوربین و میزان روشنایی اتاق بکنید.

محل نشستن و محل دوربین را به گونه ای تنظیم کنید که در عین حال که در
دوربین دیده می شوید  احساس راحتی هم بکنید. 

شما باید به اندازه ای به دوربین نزدیک باشید که تصویرتان به خوبی دیده و
صدایتان به خوبی شنیده شود. در عین حال باید تا اندازه ای نیز از دوربین فاصله

داشته باشید تا هر حرکتی باعث بیرون افتادن شما از قاب تصویر نشود.
مراقب باشید که در محل هایی که دور، تاریک یا درسایه است نشینید.

مراقب باشید بین وسایلی که متحرک یا حواس پرت کن هست قرار نگیرید. 

اگر دوربین متحرک است، بهتر است آن را در محلی مناسب و به حالت ثابت
مستقر کنید. اگر دوربین ثابت نباشد، حتی حرکت های بسیار مختصر چند میلی

متری می تواند مایه بهم خوردن شدید تصویر شما شود.
سعی کنید طبیعی و واضح و شمرده صحبت کنید و هم چنین از حرکت های سریع
نیز بپرهیزید چون باعث شطرنجی شدن تصویر و مخدوش شدن ارتباط می گردد. 
سعی کنید در زمان ویزیت فرد دیگری نیز در منزل حضور داشته باشد تا اگر الزم
بود شما و درمانگر دقایقی را تنها صحبت کنید، بتوانید فرزندتان را به او

بسپارید.

تنظیم محل دوربین نسبت به محل نشستن افراد
 

 

لباس شما و فرزندتان باید همانند پوشش

معمول، مناسب و رسمی باشد برای بیرون از
منزل و یک ویزیت حضوری می پوشیدید.  

بر تن داشتن لباس غیررسمی یا لباس منزل، بی
ادبی محسوب می شود و شأن ویزیت را پایین

می آورد.
داشتن کاله به دلیل سایه ای که بر چهره         

 می اندازد مناسب نیست.

پوشش شما و فرزندتان

 

 



اتاقی که برای ویزیت شدن انتخاب می کنید بهتر است جایی باشد که صداهای
بیرونی نتواند مایه مزاحمت یا حواس پرتی گردد.

افرادی که حضورشان در ویزیت ضروری نیست بهتر است خارج از اتاق باشند تا
سر و صدای اضافی ایجاد نشود. 

اگر الزم است، پنجره ها و درها را ببندید تا صداهای بیرونی مزاحمت ایجاد نکند.  
اگر دستگاه های دیگری در اتاق وجود دارد که صدایشان می تواند مزاحم باشد

(مانند دستگاه تهویه، ...) آنها را خاموش کنید.
برای جلسه ویزیت، اسباب بازی های بی صدا (مانند جورچین، کتاب، عروسک)  

 در اختیار فرزندتان  قرار دهید. 
بهتر است یک دستگاه و خط تلفن جداگانه نیز برای اتاق در اختیار داشته باشید 
 تا اگر ارتباط شما با شبکه قطع شد بتوانید آن را جایگزین کنید و ارتباط صوتی را
مجدد برقرار کنید. در این حالت یادتان باشد که میکروفون متصل به شبکه

(اینترنت) را قطع کنید تا انعکاس صوتی ایجاد نکند.
اگر شما تنها فرد حاضر در اتاق هستید، می تواند برای انتقال صوتی بهتر، از

بلندگو و گوشی که روی سر وصل می شود استفاده کنید.

مدیریت صدا

 

 

دوربین برای انتقال یک تصویر مناسب، بیشتر از
چشم ما به نور نیاز دارد، به همین دلیل برای
ویزیت  مجازی، بهتر است حداقل یک منبع نوری

اضافه تر از معمول را نیز روشن کنید. 

مراقب باشید که نور از پشت سر یا کنار شما

نتابد. چون نور صفحه نمایشگر روی صورت شما
منعکس می شود، بهتر است رنگ صفحه

نمایشگر را روی آبی روشن تنظیم کنید تا تصویر
بهتر و روشن تری را از شما منتقل کند.

تنظیم روشنایی مناسب
 

 



بع: ا من
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ورندگان: (به ترتیب حروف الفبا)گردآ

اساتید و همکاران فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان 

همکاری: ا  (به ترتیب حروف الفبا)ب

رایی:   آ صفحه  طناز حسینیانی    

کارشناس آموزشی انجمن روانپزشکی کودک و نوجوان ایران

مجموعه  این  مطالب  از  برداری  بهره  و  استفاده 
است. بالمانع  منبع  ذکر  با 

اسالمی شهر بابکی - مهین 
خادمی - مژگان 

داوری آشتیانی - رزیتا 
دودانگی - نسرین 
رازجویان - کتایون
روزبخش - ملیحه

ساالری - الهام
سلطانی فر- عاطفه

امراللهی - مونا                                 
پدرام- پریسا                             

ترابی مزرعه ملکی - نغمه 
حاج اسماعیل زاده - مریم               
حاج محمدی - فاطمه              

حسنلو - فاطمه 
رحمانی - نیلوفر

رحمانی - محراب 
رضائی - نسترن

روزبخش - وجیهه          

سبحانی - ساغر                      
                         

 
 

شهریور - زهرا 
شیرازی - الهام 
صادقیه - طاهره

عربگل - فریبا 
کوشا - مریم 

محرری - فاطمه
محمودی قرایی - جواد 

موسوی - شکوفه
میرزاده - منصوره

سیفی - فاطمه
شجاعی - فروغ

شیخ فندرسکی - طلیعه                  
شیرافکن - شیما                      

شهرآبادی - مطهره 
ضرغامی - فیروزه                             
فرهادیان - عاطفه                    
قلمزن اصفهانی - نفیسه              
کفایی زاد طهرانی - پرستو                             
کوهستانی دهقی - بهارک      

مشهدی - شادی.


