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چند وقتی است کشور درگیر حوادث تلخ بسیاری 
شده که سایه آن مدت ها بر سر مردم سنگینی کرده 
و خواهد کرد. در این مدت تحلیل ها، گزارش ها و 
خبرهای فراوانی نوشته شده و همه سعی کرده اند 
از منظر تخصصی خود به آن بپردازند و مقصر یا 
مقصران را محکوم کنند. در این میان اما فراموش 
کرده ایم که دنیا فقط مخصوص بزرگ ترها نیست 
و تعداد بسیار زیادی از کودکان و نوجوانان کنار ما 
زندگی می کنند که شنیدن این همه اخبار استرس زا 
و مضطرب کننده که حتی بزرگساالن را افسرده 
کرده می تواند به شدت به روح و جان آنها آسیب 
بزند بنابراین لزوم توجه به کودکان و نوجوانان 
و جدی گرفتن آسیب روانی واردشده بر آنها و 
چگونگی توضیح این اخبار ناگوار برای آنها بیش 

از پیش مهم و حیاتی است. 
فراموش نکنیم هر اندازه تلخی این اتفاقات برای 
ما سخت تر بوده، وسعت آسیب روانی ایجادشده 
و ترمیم روانی بعدی آن برای کودکان و نوجوانان 
می تواند سخت تر باشد چون باعث متوقف شدن 
جریان عادی زندگی و بیشتر شدن نگرانی های 
این کودکان و اضطراب بیش از حد آنها می شود.

خطر استرس پس از حادثه در کمین 
کودکان

حوادث، کودکان را دچار ترس ، سردرگمی و 
ناامنی خواهد کرد. احتمال دارد  کودک خودش 
عمال در بحران قرار گرفته باشد یا اینکه صرفا آن را 
از طریق تلویزیون مشاهده کرده یا از صحبت های 
دیگران متوجه آن شده باشد. والدین و مربیان 
باید بدانند در صورت بروز واکنش از سوی این 
کودکان چه باید بکنند. کودکان ممکن است با 
ترس ، غم و اندوه یا مشکالت رفتاری به حادثه 
واکنش نشان بدهند و بازگشت به الگوهای رفتاری 
بچگانه   از جمله شب ادراری ، مشکالت خواب و 
اضطراب جدایی را داشته باشند. نوجوانان ممکن 
است دچار خشم ، پرخاشگری، مشکالت درسی 
یا گوشه گیری شوند. اختالل استرس پس از حادثه 
در مورد کودکان، هنگامی به کار برده می شود که 
آنها با حادثه ای شدیدا آسیب زا مواجه می شوند 
و پس از آن حادثه، زندگی شان به گونه ای تحت 
تاثیر قرار می گیرد که از نظر عملکرد تحصیلی و 
اجتماعی دچار افت شدید شوند. شاید تشخیص 
اختالل استرس پس از حادثه، زمانی که حادثه  
آسیب زا قابل شناسایی است و برای اطرافیان نیز 
به اندازه کودک بار عاطفی دارد، مشکل نباشد. 
مشکل زمانی ایجاد می شود که کودک حادثه 
 را فاجعه بار قلمداد می کند، در حالی که ممکن 
است برای کودکان دیگر یا بزرگساالن معنای 

فاجعه باری نداشته باشد.

چطور به کودکان و نوجوانان کمک 
کنیم با شرایط کنار بیایند؟

یافتن  هیجانی،  تخلیه  برای  فرصت  ایجاد 

راه حل های سازگاری با حادثه، شیوه های حل 
مساله، آگاه سازی و استفاده از ساختار های حمایتی 
به ویژه برای کودکان و نوجوانان، از جمله مهم ترین 
راهبرد های مداخله ای برای این قشر حساس به 
آسیب و اخبار بد است. از کودکان باید در برابر 
این حجم از اخبار ناگوار حمایت شود تا بتوانند 
با فاجعه ای که رخ داده روبرو شوند چون یک 
کودک می تواند به شدت تحت تاثیر اخبار ناگوار 
باشد اما احساسات و هیجاناتش را پنهان کند تا 
قوی و شجاع به نظر برسد. بزرگ ترها به مواجهه 
با اخبار ناراحت کننده عادت می کنند اما کودکان 
قادر به این کار نیستند و این وظیفه بزرگ ترهاست 
که درباره  نگرانی های برآمده از اخبار ناخوشایند 
با کودکان حرف بزنند و در مدیریت نگرانی ها به 
آنها کمک کنند تا این نگرانی در آنها باقی نماند. 
به طور کلی، بزرگ ترها باید از تماشای اخبار 
و تحلیل  آن همراه با بچه ها پرهیز کنند و در 

صورت امکان، خودشان درباره  رویداد و اتفاق  
نگران کننده ای که در اخبار تکرار می شود و جامعه 
را درگیر می کند، با نوجوان ها و کودکان باالی 7 
سال صحبت کنند. به این ترتیب به عنوان والدین 
میزان اطالعاتی که در اختیار کودکان قرار می گیرد 
را کنترل می کنند و از میزان ترس و نگرانی آنها 
می کاهند. البته در ارتباط با کودکان کوچک تر باید 
اطالعات گفته شده متناسب با سن و میزان درک 
آنها از جهان پیرامون باشد. شروع گفت وگو باید 
از طرف والدین باشد تا احساس امنیت به کودک 

و نوجوان بدهد.
مکالمه با کودک باید به این صورت باشد که چه 
چیزی درباره  این اخبار ناگوار می داند، اطالعاتش 
را از کجا به دست آورده، نظر خودش درباره  
ماجرا چیست و آن را چطور فهمیده؟ به احتمال 
زیاد درک کودکان از موضوع و تصورات شان 
ترسناک  و اغراق آمیزتر از واقعیت است. باید به 

دقت به حرف های آنها گوش داد و پرسید چه 
سوال ها یا نگرانی هایی درباره اخبار شنیده شده 
دارند. از فرض و گمانه زنی درباره  اتفاق های 
آینده بپرهیزید و به فرزندانتان یادآوری کنید 
کنارشان هستید و احساس ترس و نگرانی در 
چنین موقعیت هایی طبیعی است و نباید بابت 

این احساس  خجالت کشید.

روش برخورد با کودکان زیر 7 سال
نکته بسیار مهم در مورد بچه های زیر 7 سال 
این است که به کل آنها را از اخبار رادیو و 
تلویزیون و شبکه های خبری دور نگه دارید. اگر 
اخبار را از تلویزیون دنبال می کنید، آن را دور 
از دسترس کودکان این گروه سنی نگاه کنید. 
تماشای تصاویر خشونت آمیز، جنگ، فجایع 
کودکان  برای  سوگواری ها  و  سوانح  طبیعی، 
زیر 7 سال بسیار ترسناک تر از آن است که ما 

فکر می کنیم. اگر بچه های زیر 7 سال کنجکاوی 
می کنند بهترین راه این است که این اطالعات 
را از طریق صحبت به آنها انتقال دهید. کودکان 
زیر 7 سال نیاز بیشتری به احساس امنیت دارند 
و درباره از دست دادن پدر و مادرشان نگران 
می شوند. ترس ها و نگرانی های آنها را بی اهمیت 
جلوه ندهید. به رسمیت شناختن این ترس ها 
مهم ترین قدم برای مدیریت اضطراب شان است. 
در تفکیک واقعیت از خیال و فانتزی به آنها کمک 
کنید. فعالیت های زندگی را با نظم قبلی دنبال 
کنید چون نظم روزانه به کودکان احساس امنیت 
می دهد. با آنها فعالیت های مشترک انجام دهید 

و در عمل نشان دهید که مراقب شان هستید.

روش برخورد با کودکان ۸ تا ۱۲ سال 
در صحبت با کودکان ۸ تا ۱۲ سال باید بلوغ ذهنی، 
رشد عاطفی و ویژگی های روانی و حساسیت  
آنها و شرایط بلوغ را در نظر گرفت. بسیاری 
از کودکان این سن می توانند از لحاظ روانی از 
پس گفت وگو درباره  اتفاق های دلهره آور و اخبار 
بد بربیایند اما به طور کلی باید دیدن شبکه های 
خبری را در آنها محدود کرد و در حضورشان 
درباره  اخبار بد بحث و تحلیل نکرد چون بیشتر 
به احساس ناامنی در آنها دامن می زند و این طور 
احساس می کنند که خطری جدی و نزدیک  آنها 
را تهدید می کند. در این موقعیت های بحرانی و 
غیرعادی بچه ها مثل بانک همه  چیز را در خود 
ذخیره می کنند و هر واکنش یا اظهارنظر شما 
اضطراب یا نگرانی را در آنها به وجود خواهد آورد. 

روش برخورد با نوجوان ها
نوجوان ها را نمی توان به راحتی خردساالن از قرار 
گرفتن در معرض اخبار نگران کننده بازداشت. 
بهترین کار این است که منابع خبری را کنترل شده 

در اختیارشان قرار دهید و مطمئن باشید اخبار را 
از رسانه هایی دنبال می کنند که تصاویر دلخراش 
یا خشونت آمیز را پخش نمی کنند. همچنین اجازه 
ندهید اخبار و رسانه ها به طور مستمر در خانه شما 
پخش شود و بخش عمده وقت آنها به شنیدن 
یا در معرض اخبار بودن بگذرد چون نوجوانان 
دنبال  اجتماعی  رسانه های  طریق  از  را  اخبار 
می کنند و احتمال مواجهه با محتوای ناخوشایند 
و خشونت بار به مراتب بیش از رسانه های رسمی 
مثل شبکه های خبری است، حتما هنگام تماشای 
اخبار یا تحلیل ها فرزندانتان را همراهی کنید و 
کنجکاوی آنها برای اطالعات بیشتر یا باخبر 
شدن از گمانه زنی ها درباره  پیامد اخبار ناگوار 
را به رسمیت بشناسید و به آنها کمک کنید که 
بدانند فعال برای بهبود شرایط، کاری از دستمان 
ساخته نیست و مواجه شدن با این حجم از اخبار 
و تحلیل ها فقط باعث اضطراب مان می شود و 
باید اخبار را سنجیده تر دنبال کنیم و خود را در 

معرض بمباران اطالعاتی قرار ندهیم. 

به عنوان والدین مراقبت از خودتان 
را فراموش نکنید 

فقط بچه ها نیستند که از دیدن و شنیدن مداوم 
اخبار ناگوار آسیب می بینند. افراد بزرگسال هم 
در این شرایط نیاز به مراقبت و حمایت دارند. 
معموال والدین و معلمان در این شرایط به حدی 
نگران و آزرده  خاطر هستند که نمی توانند منبع 
باشند.  شاگردان شان  یا  فرزندان  برای  آرامش 
یک راه حل مهم این است که غرق در اخبار 
بد و بدتر از آن گفت وگو با دوستان، خانواده و 
اطرافیان درباره  موضوع نشوید. این گفت وگوهای 
مستمر و اغلب بی نتیجه برای کشف علت وقوع 
حوادث ناگوار به حل موضوع کمک نمی کند و 
نگرانی  ها را عمیق تر و شدیدتر می کند بنابراین، 
در جمع های خانوادگی به جای تحلیل و بحث 
و گفت وگو فعالیت های دیگری را جایگزین 
کنید و با خانواده و کسانی که با آنها احساس 
صمیمیت می کنید وقت بگذرانید و برنامه های 
جمعی بگذارید. وقت گذرانی با نزدیکان احساس 
امنیت و رضایت را افزایش می دهد. احساس  های 
خشم و غم خود را در مواجهه با اتفاق های ناگوار 
پیش آمده به رسمیت بشناسید و آنها را سرکوب 
نکرده و بیان کنید. راه های بیان موثر احساسات 
را بشناسید تا از گذر زمان بتوان این وقایع را 

پشت سر گذاشت.

تاثیر حوادث و اخبار مختلف بر کودکان و نوجوانان 

اخباربد،کودکانرادچارترس،سردرگمیوناامنیمیکند

شنیدن مستمر اخبار بد ساختار مغز نوجوانان را با 
مشکل مواجه می کند

خبرهای بد به دو گروه اخبار شخصی و اخبار اجتماعی تقسیم 
می شوند. اخبار بد شخصی شامل از دست دادن یکی از نزدیکان و 
اخبار بد اجتماعی شامل زلزله، نابسامانی های اجتماعی و... است. 
گاهی بمباران این اخبار به خصوص در مورد خبرهای بد اجتماعی به 
قدری زیاد است که افراد بیش از حد با این اخبار درگیری روانی پیدا 
می کنند. این مساله در مورد نوجوانان بیشتر حائز اهمیت است زیرا 
دغدغه نوجوان به جای درس، مدرسه و تحصیل، دغدغه اقتصادی، 
اجتماعی و سیاسی می شود. این مساله باعث جهش رشد در ساختار 

روانی نوجوان خواهد شد و به او آسیب خواهد رساند.
همچنین شنیدن اخبار بد و در معرض اخبار بد قرار گرفتن نوجوانان 

به صورت متوالی و متعدد، در رشد مغزی آنها تاثیر می گذارد و 
ساختار مغز آنها را با مشکل مواجه می کند. قسمت عمده مغز بر اثر 
شنیدن اخبار بد تحت تاثیر قرار می گیرد و بخش مربوط به حافظه یا 
مموری بر اساس فرضیات علمی عنوان شده در کودکی و نوجوانی 

در اثر اخبار متوالی بد دچار آسیب خواهد شد.
از دیگر آثار اخبار بد به صورت متوالی بر کودکان و نوجوانان آثار 
شناختی است چرا که این قشر از جامعه از نظر شناختی رشد کافی 
ندارد و این مساله آنها را دچار خطای شناختی می کند و شنیدن 
زیاد اخبار بد سبب می شود نوجوان تصور کند دنیا و اخبار جامعه 
قابل اعتماد نیستند. همین تصور سبب می شود از تعداد دوستان نوجوان 
کاسته شده و تمایل او برای استفاده از وسایل الکترونیکی و شبکه های 

اجتماعی بیشتر شود.

در مدت اخیر با حوادث و وقایع ناگواری مانند شهادت سردار سلیمانی، فوت تعدادی 
از تشییع کنندگان در کرمان، سقوط هواپیما و واژگونی اتوبوس روبرو شدیم. وقتی تعداد 
حوادث ناگوار زیاد می شود، افراد به تناسب شرایط و سنشان تاثیرات متفاوتی می پذیرند، 
به خصوص اینکه کودکان و نوجوانان از شنیدن اخبار ناگوار مستمر در بازه زمانی کوتاه 
تاثیر بیشتری می بینند. به همین دلیل یکی از کارهایی که باید انجام شود، مراقبت از کودکانی است که با سن کم نمی توانند همه بحران ها 

را تجزیه و تحلیل کنند.
یکی از محیط هایی که می تواند فضا را مدیریت کند، مدارس است. اگر مدارس بتوانند در این شرایط سازوکار الزم را برای کاستن 

از فشار روانی کودکان تدارک ببینند و به اصطالح تبدیل به »مدارس دوستدار کودک« شوند، می توانند فضای بانشاط تری 
برای کودکان فراهم کنند. کودکان باید از ترس، هراس، نگرانی و... که به دنبال تعدد اخبار مربوط به مرگ و حادثه 

ایجاد می شود، محافظت شوند، مدرسه می تواند چنین فضایی را با برنامه های مشارکتی، کارهای گروهی، تغییر 
فضای مدرسه و... فراهم کند. 

چه بخواهیم و چه نخواهیم بحران ها موجب ایجاد اضطراب در کودکان می شوند اما آیا کودکان نباید در مورد این 
حوادث اطالعات داشته باشند؟ پاسخ این است که کودکان به هرحال اطالعاتی را از راه های مختلف کسب می کنند 
اما این اطالعات باید به شکل مدیریت شده و بدون آنکه موجی از نگرانی را به آنها منتقل کند، در اختیارشان قرار 
بگیرد. در صورت بی توجهی به این موضوعات ممکن است کودکان دچار افسردگی شوند. افسردگی تنها به دنبال 
سیل و زلزله اتفاق نمی افتد، بلکه تمام اخبار ناگوار و منفی می تواند زمینه ساز این شرایط باشد. کنار مدرسه نقش 
خانواده ها نیز حائز اهمیت است. حضور بیشتر والدین کنار فرزندان و با هم بودن می تواند ترس ها و نگرانی های 
کودکان را کاهش دهد. همچنین والدین باید دقت داشته باشند تمام زمان حضور در منزل و مجاورت با فرزندان 

را صرف گفت وگو درباره اخبار نکنند. درواقع خانواده ها باید در این شرایط خودمراقبتی ها کنند.
توجه داشته باشید انتشار فیلم ها و اخبار ناگوار نیز روی این مساله تاثیر گذار است. حضور در فضاهای مجازی 

باید با نظارت والدین و کنترل شده باشد. کودکان قدرت تجزیه و تحلیل بزرگ ترها را ندارند بنابراین اگر این فضا 
را مدیریت کنیم، آنها را از آسیب دیدگی حفظ خواهیم کرد. یادتان باشد گسترش فضای غم حتی روی بزرگساالن هم 

تاثیرگذار است و باید نسبت به این موضوع دقت داشته باشیم تا امنیت روانی افراد حفظ شود.

کودکان تا قبل از ۸ سالگی، ذهن انتزاعی دارند و امکان درک اخبار بدی مثل 
ترور، جنگ و... را مانند بزرگساالن ندارند. هنگام مطالعه و رصد اخبار بد از 
طریق رسانه ها، کودکان باید تا حد ممکن از سروصدا دور باشند. در گفت وگوهای 

خانگی به کودکان استرس ندهید و احساس امنیت آنها را به خطر نیندازید.
حتی اگر بناست به دلیل اصرار کودکان، توضیحاتی به آنها بدهید، مراقب نحوه بیان و لحن کالمتان باشید. اجازه دهید کودک 
احساساتش را ابتدا بیان و منتقل کند. از ذهنیات او مطلع شوید و سپس در یک تعامل سازنده نکاتی به او بگویید. یادتان نرود، 
هر بار به بهانه  های مختلف به او اطمینان دهید که مادر و پدر کنار او هستند. نحوه توضیح اخبار بد به کودکان می تواند 
توأم با بازی، نمایش، داستان، ساخت کاردستی و... باشد. در یک مکان و زمان و موقعیت مناسب برای کودکان 
درباره حوادث و اخبار بد و ناگوار صحبت کنید. دائم تلویزیون منزل در حضور کودک روشن نباشد و او را 
مقابل سیالب اخبار بد قرار ندهید. از کودکان بخواهید هر زمان حس منفی داشتند با شما در میان بگذارند.

هرگز یک کودک را با رسانه های حاوی اخبار بد و ناگوار و منفی تنها نگذارید.
هیچ گاه با بی حوصلگی به احساسات و سخنان کودک در ارتباط با اخبار بد و... پاسخ ندهید. نحوه 
توضیح حوادث، باید روند و سناریوی مناسبی داشته باشد، آغاز و پایان مثبت و ذکر موارد احیانا 

منفی در البالی سخنان ضروری است.
هرگز تلفن همراه خود را که احیانا حاوی تصاویر یا فیلم های منفی و فجیع مرتبط با حادثه است در 
اختیار کودک قرار ندهید. چنانچه فرزندتان اصرار به داشتن گوشی شما دارد، تبلتی با محتوای امن 
در اختیارش قرار دهید. به کودکی که سواد خواندن و نوشتن دارد، اجازه ندهید بدون اطالع شما 
در فضای مجازی دنبال پاسخ سواالتش باشد. با افزایش و تقویت سواد رسانه ای خود و اطرافیانتان، 
به نکات مذکور دقت الزم داشته باشید. اگر کودکتان مهدکودک می رود یا توسط پرستار یا مادربزرگ 

و پدربزرگ و... نگهداری می شود، این حساسیت ها را به آنها نیز منتقل کنید.
نظارت بر محتوای دریافتی کودکان از رسانه ها در قالب های بصری، نوشتاری و... بیش از هر زمان در 
این ایام نیاز به مدیریت و نظارت دارد. این حساسیت در موارد رسانه های تصویری و دیداری- شنیداری 

بیش از پیش مورد تاکید است. سعی کنید والدینی مسوول و آگاه و متعهد باشید.
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