
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .نیستبی خبر ماندن و خاموشی خبری مفید 

ان به اتاق وقتی کودک را از شنیدن اخبار منع کنید فایده ای ندارد .  آنها برای محافظت از کودکان اینکه. استداشتن تعادل نکته مهم 

نها باعث می شود که آاین کار  کنید. یا پذیرایی وارد می شوند از خاموش کردن تلویزیون یا بسته شدن صفحات وب خودداری  و 

 و با این تخیالت هر چیزی ممکن است بهتخیل آنها به کار می افتد  در این زمان و  واقعاً چه اتفاقی دارد می افتد  کنجکاو شوند  که

 ذهن آنها بیاید . 

 حقایق را به آنها اطالع دهید 

می افتد دسترسی داشته باشند  و بدانند که صحبت کردن در  وقتی که کودکان به توضیحات روشن و صادقانه درباره آنچه اتفاق

 مورد موضوعات ترسناک یا فریب کارانه اشکالی ندارد ، به آنها این اطمینان خاطر را می دهد تا در مورد آن موضوعات اطالعات

  تماشا کنید ، یا اخبار را در لحظه ای سعی کنید منابع خبری معتبری را که قبالً خودتان خوانده اید را با هم بخوانید یا کسب کنند. 

 .که دارد پخش می شود با توضیح آنچه اتفاق افتاده است  با صحبت کردن با کودک و  به روشی بی طرفانه به اشتراک بگذارید

 

 چگونگی حفظ  سالمت روان کودکان در مواجهه با اخبار مربوط به کرونا ویروس

 گروه سالمت روانی اجتماعی و اعتیاد، معاونت بهداشتدانشگاه علوم پزشکی بوشهر ، 

 دکتر فاطمه اکبری زاده، روانشناس بالینی 

  

 

 

 

کن ناویروس و یا سایر اتفاقات ترسناک ممستند و به هنگام اتفاقاتی مثل کروکودکان و نوجوانان جزو اقشار آسیب پذیر جامعه ه

در  نحوه اطالع رسانی در مورد کرونا ویروس می تواند سالمت روان  والدین است بیشتر آسیب ببینند لذا رعایت نکات ذیل توسط 

 آنها را حفظ کند و از آسیب هایی مثل اضطراب و استرس جلوگیری کند. 

 

 

 

 گفتگو را متناسب با سن فرزندان خود تنظیم کنید.

و دریافت و واکنش به اخبار بد به  توانایی آنها برای درک جهان  .ق و خوی و حسااسایت های مختله هستند  همه کودکان دارای خل

اگر بیش از یک فرزند دارید ، ممکن اساات بخواهید به طور جداگانه در مورد اخبار با آنها صااحبت کنید و  . ساان آنها بسااتگی دارد

 .متناسب با نیازها و سطح سنی و درک  آنها بگویید

 

 برای تکرار سئواالت شان به آنها اجازه دهید

الزم  مکن است. مخود را تکرار کنند حرف؛  اطمینان یا نگرانی می کنند س عدمبه یاد داشته باشید که کودکان تمایل دارند وقتی احسا

 حوصله به خرج دهید. کمی  پس بهتر است  .چندین بار یک سؤال را بپرسند تا زمانی که احساس اطمینان بیشتری کنند باشد

 

 در مورد اخبار دنیای ترسناک با فرزندان خود صحبت کنید

اینکه بخواهیم کودکان را از  و امکان کنترل خبرهایی که در معرض آن قرار داریم دیگر در عصاار دیجیتال  اخبار همه جا اساات

ا کمک کنید ت اساات که کاری که می توانید انجام دهید این. نیساات امکانپذیر  ؛شاادن در مورد  اطالعات محافظت کنیم ناراحت

از طریق مکالمات آزاد و صااادقانه در خانه انجام این کار را شااما می توانید برسااانید. بر فرزندانتان به حداقل  را منفی آنتاثیرات 

  . دهید

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 از تکرار و توضیح بیش از حد پرهیز کنید.

بیان مطالب طوالنی و  زیاد می تواند تأثیر منفی بگذارد زیرا کودکان وقتی اولین  .جمالت کوتاه  از اخبار زندگی واقعی بسیار مفید هستند

ع  موضو و بارها و بارها به اخبار مربوط به آن انندم خبر اول که شنیده اند باقی می جمله شما را در مورد یک خبر می شنوند در همان 

یا شنیدن مطالب  بیش از حد ، آنها را ترغیب کنید که پس از خواندن  برای جلوگیری از توضیح نگاه یا در ذهن خود تکرار می کنند.

 .این یک فضای امن برای تمام سواالت آنها فراهم می کند .کنندصحبت با شما  مربوط به این خبر 

 اجازه دهید که فرزندانتان احساس امنیت کنند.  

 اه برای برقراری یک ارتباطبهترین ر همه کودکان حتی نوجوانان ، می خواهند بدانند که والدین آنها می توانند از آنها محافظت کنند. 

جای اینکه بگویید همه چیز خوب است و  . به و با ذکر حقیقت استبه صورت روشن صحبت کردن در مورد اخبار نگران کننده امن  

 آنها اطمینان بدهید که در یک  مکان امن قرار دارند و شما در کنارشان هستید.  اتفاقی نمی افتد به

 به آنها بگویید که نگرانی طبیعی است 

بین  تعادلی دهید کودکان بدانند شما می توانید اجازه  می دانید. نگران کننده  را  یچنین این شما هم اتفاقاتآنها بگویید  بهسعی کنید 

 اتاین اتفاق این نگرانی ها با واقعیت اینکه چقدر توازنی بین  واقعیت برقرار کنید. به آنها بگویید که شما می توانیدو اخباری که می شنوید 

نابراین نیازی ب اغلب اتفاق نمی افتند ،اما د ند رخ دهواهید اگرچه اتفاقات بدی می تواننبهتر است از آنها بخبرقرار کنید. ممکن است بیفتد 

 .مه ندهندابیش از اندازه این گفتگوها را ادو بهتر است نیست که همه وقت بچه ها بترسند 

 زمان مناسب را برای صحبت با آنها  پیدا کنید.

که شما این در این حالت  به آنها بگویید  .ممکن اسات کودک شاما در یک زمان نامناساب  شروع به سؤال درباره یک رویداد خبری کند   

به آنها بگویید که دوست دارید بعداً در مورد آن صحبت  خبر را شانیده اید و فکر می کنید آنچه در مورد این خبر  می پرساند مهم است  

القه به عدانند که شما واقعاً آنها می  بدین گونه ،  تا در مورد آن خبر با هم صحبت کنید.  تا به شاما یادآوری کنند  بخواهید کنید و از آنها 

 صحبت کردن در مورد آن خبر دارید و قصد دست به سر کردن آنها را ندارید.
 

 زیادی برای پرسیدن سؤاالت کودکان فراهم کنید.    فرصت

انند چیزی در کودکان مایل هستند در مورد آنچه که نمی د طبیعی است که کودکان در مورد حوادث آسیب زا درک درستی نداشته باشند.

تشویق آنها برای پرسیدن تعداد زیادی سؤال در مورد موضوعی  یا خبری  .که اغلب آن چیز از واقعیت بدتر است ذهن خود تشکیل دهند.

 که شنیده اند خیلی مهم است . زیرا به شما این امکان را می دهد  تا فضایی برای توضیح صحیح و روشن  فراهم گردیده تا بتوانید اطالعات

 اصالح کنید .  غلط آنها را

 
 تا حد ممکن صادق باشید 

 ست.اهنگامی که کودکان مستقیما در مورد یک موضوع  سئوال می پرسند ، ممکن است  وسوسه شوید که حقیقت را نگویید.  این بی فایده 

که جواب آن این مسئله در مورد سؤاالتی  .اغلب صادقانه بودن ممکن است مفیدتر باشد چون سئوال خود را ممکن است از دیگران بپرسند.

دانید اما در مورد آنها می پرسید و  وقتی متوجه شدید  ، نمیبگوییدبه یاد داشته باشید ک اشکالی ندارد که  .صادق استرا نمی دانید هم 

 جواب چیست به آنها پاسخ می دهید.  

 

 


