
 دیده است ؟ روحی چگونه تشخیص دهیم که کودکی آسیب

د که اولین سالگی آسیب هایی می بینند بسیار آسیب پذیرند . اولین کودکانی هستن 11تا 2کودکانی که از سن 

ر بودن بچه ضربه را در نوجوانی یا جوانی حس می کنند . آسیب های روحی می تواند باعث حرف نزدن ، گوشه گی

ری پیدا می به نفس بیشتاعتماد  باط باشندها شود . کودکانی که هنگام آسیب دیدن با پدر و مادر خود در ارت

 به آنها کمک خواهد کرد .می دانند که در هر شرایطی خانواده د کنن

 گام اول 

 تشخیص آسیب دیدگی 

 اتفاقاتی که باعث آسیب دیدگی و ضربه روحی بچه می شوند شناسایی کنید .از  – 1

 اتفاقات طبیعی  

  تصادف 

 جهی بی تو 

  پرخاشگری و بد دهانی 

  جنگ 

  خشم 

ه باشد فرد نوع آسیب دیدگی را به روش مختلفی بروز می دهد . اگر کودک تجربه های مشابهی داشتهر  – 2

یر باشد گدرد و آسیب دیدگی مشابهی داشته باشند ممکن است یکی از آنها کم حرف و گوشه دلیل نمی شود که 

 و دیگری مدام گریه کند . 

دهند و  آسیب دیدگی روحی را شناسایی کنید بعضی از بچه ها ممکن است زود این عالیم را بروزعالیم  – 3

 بعضی دیگر خیلی دیر ، اکثر کودکان آسیب دیده ناراحت و گوشه گیر هستند . 

 گام دوم 

 عالئم فیزیکی را شناسایی کنید 

ها به یک رفتار داز آسیب دیدگی مقایسه کنید اگر رفتار و عادت آنرفتار و عادت های کودک خود را قبل و بع – 1

 بد و عصبی تغییر کرده باشد پس نشان دهنده یک آسیب دیدگی می باشد . 



دهید که کودک شما چگونه به آسانی خشمگین می شود ممکن است کودک به دلیل های بی تشخیص  – 2

 زند . اهمیت و به زودی خشمگین شده گریه کرده و داد ب

 هد . ممکن است کارهایی مانند جویدن انگشت ، خوردن ناخن و یا خیس کردن لحاف را انجام دکودک  – 3 

نید و با مهربانی های پرخاشگری و شکایت کودک را بیابید . هنگامیکه او پرخاشگری می کند اورا آرام کنشانه  – 4

 رفتار کنید . 

 کند . شده باشد و بیش از حد بازیگوشی رفتار های او توجه کنید . ممکن است او پرخاشگر به  – 5

داشته  استرس بیش از حد است کودک بیماری هایی مانند تب ، سرفه ،استفراغ ، سردرد ،به دلیلممکن  – 6

 باشد . 


