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سوزی و با نزدیک شدن به اولین سالگرد فاجعه ویرانگر برج گرنفل، کودکان واکنش خود نسبت به آتش

توانند به کودکان کمک کنند در مورد بزرگساالن چگونه می آورند.احساسشان در آن زمان را عمیقاً به یاد می

اطالعات زیر با استفاده از تجربیات ما در  دوره سالگرد بیشتر بدانند؟ایام حس و حال خود یا واکنش به 

و تحقیقات مربوطه در این مطالب انگیز و ترسناک و با استفاده از مورد حمایت از کودکان در حوادث غم

توانند هایی وجود دارد که میفهرستی از اطالعات تماس سازمان ،ده است. همچنین در پایانزمینه تهیه ش

 گر باشند.یاری

 

 واکنش سالگرد چیست؟ 

تروماتیک امری طبیعی و بسیار رایج است. این واکنش به ای حادثهنشان دادن واکنش منفی به سالگرد 

سوزی را فراموش خاطره آتشتا کودکان تالش کرده باشند هر چقدر هم که معروف است. « واکنش سالگرد»

 .استقدرتمند  ییادآور ،، سالگرد حادثهخواهندکه می کنند و تنها زمانی در مورد آنها فکر کنند

تواند گوید که بیشترین درد و باالترین سطوح عالئم استرس پس از حادثه تروماتیک میتحقیقات به ما می

که حادثه در آن رخ داده است. توجه به این نکته حائز اهمیت است که تمام افراد پیش آید در همان ماهی 

 تواند مفید باشد.میآگاهی از آنچه که ممکن است پیش آید واکنش سالگرد را تجربه نخواهد کرد، اما 

 

 افتد؟اتفاق می« واکنش سالگرد»چرا  

این  ی عبور از تجربه حادثه تروماتیک هستیم.دهد که ما هنوز در حال تالش براواکنش به سالگرد نشان می

اندازد که این امر موجب مغز ما را به یاد الگوهای فکری گذشته می بخشی عادی از فرآیند سوگ است.

 شود.بروز احساسات دردناک می
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آن یادآور اینکه نمای برج دائما حتی اگر احساس کنیم کنترل و مدیریت بهتری بر وضعیت داریم )به رغم  

از سالگرد بعد یا قبل های (، ممکن است عالئم عجیب و غریبی را در روزها یا هفتهاستدردناک حادثه 

احساسات ما را برای پشت سر گذاشتن تواند تجربه کنیم و ندانیم که چه اتفاقی برایمان افتاده است. این امر می

 دهند.واکنش نشان میه چگونبنابراین مهم است بدانیم ذهن و بدن ما  حادثه تهدید کند.

 

 توان انتظار داشت؟چه نوع واکنشی را می 

و  حالتهای جسمیترین واکنش ، تکرار احساسات، شایعیک سال بعد از چنین حادثه تروماتیک بزرگ، 

 افکاری است که در زمان وقوع حادثه رخ داده است.

زمانی نزدیک به سالگرد، حتی ممکن  تراژدی قرار گرفته است، دورهاین برای جامعه محلی که تحت تأثیر 

اند را به یاد آورد: به یاد آوردن احساس درماندگی، تر از ترس و درد شدیدی که کشیدهاست خاطراتی قوی

های فیزیکی و عاطفی. مسائلی مثل سکونت در اقامتگاه موقت ناامیدی، شوک و خشم، و تجربه دوباره رنج

 د باعث ناامیدی شدید افراد شود.توانو تأثیر آن بر احساس بهبودی می

ماه به عنوان مثال، شروع  ،های احتمالی زیادی وجود داشته باشدسالگرد محرکایام ممکن است در حوالی  

ماه  21عمومی ) و تفحص باشد(، تحقیق یم 16تا  14رمضان )تاریخ آن هنوز تأیید نشده است، اما احتماال 

 سالگرد.ایام ( و البته خود یم

تمرکز حواس شوند. بعضی عدم ت ممکن است چنان شدید و زنده باشند که باعث اختالل در خواب یا خاطرا 

تر شوند. دیگران ممکن پذیرتر و زودرنجاز افراد ممکن است احساس اضطراب و استرس کنند، یا تحریک

تر از عزیزانشان باشند تا در برابر رنج بیش )حالت دفاعی داشته( است احساس کنند که باید بیشتر مراقب

 محافظت کنند.  

 

 چگونه ممکن است کودک من واکنش نشان دهد؟

های .  آنها ممکن است در تاریخ سالگرد واکنشاستواکنش کودکان از فردی به فرد دیگر متفاوت 

د احساس غم و اندوه کنند، اما به جای آن نای از خود نشان دهند. ممکن است انتظار داشته باشغیرمنتظره

احساس خشم و ناامیدی کنند. ممکن است شگفت زده شوند که هیچ احساس خاصی ندارند و در نتیجه این 

 تفاوتی احساس گناه کنند.بی

ها و ، زیرا به یاد اموال، خانهداشته باشندکودکان ممکن است احساس ترس و اضطراب و یا غم و اندوه  

 افتند.همکالسی و عزیزان از دست رفته خود می

تواند شامل احساس ناراحتی، ترس، تجربه . این عواطف میشوندعواطف شدید دچار ن است کودکان ممک

ادراری، کابوس و عدم تمایل به جدا شدن از اعضای خانواده باشد. ممکن است اختالل خواب شبانه، شب

 یادگیری برایشان دشوار باشد.هنگام خواب آنها مختل شده و مخصوصاً تمرکز 

تواند تروما را به یاد داشته باشد، بنابراین ممکن است احتمال اینکه فرزند شما ز بدن ما نیز میعالوه بر مغ

 های جسمی را تجربه کند بیشتر شود.در طول دوره سالگرد بیماری
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مرتبطند  ها یا افرادی که به تراژدی برج گرنفلها، موقعیت، مکانرویدادهابخواهند از کودکان ممکن است  

بعضی از  شوند ممکن است به شدت آنها را متأثر کند.کنند، زیرا احساساتی که در سالگرد ایجاد می اجتناب

ک سوزی به زمان، صبر، درکودکان ممکن است در طی این دوره به همان اندازه دوره پس از حادثه آتش

 و حمایت عاطفی نیاز داشته باشند.

 

 چه کمکی از دست بزرگساالن ساخته است؟

ما این است تالش کنیم تا انعطاف پذیری و امیدواری را به کودکان القا کنیم و به آنها کمک کنیم تا  وظیفه»

 1«تمامیت خود را باز یابند

رد سالگرد تواند مفید باشد. فرصتی پیدا کنید تا در مومی ،ریزی برای آیندهبرنامهتا حد امکان،،آمادگی و

نها آمورد آنچه که ممکن است اتفاق بیافتد و چگونگی احساس صحبت در  -با کودکان صحبت کنید پیش رو 

 تواند کمک کند تا مقداری از اضطراب و فشار پیرامون آن آزاد شود.می

 کند.ا ثبت میسوزی برج گرنفل، مغز و بدن ما خاطرات آن حادثه و احساسمان در آن زمان رافتد، مانند آتشای ناگوار اتفاق میکه حادثههنگامی» 

و بدن ما را  گاهی اوقات ممکن است متوجه شوید که خاطرات ممکن است خیلی قوی و یا خیلی ناراحت کننده نباشند. اما در موارد دیگر چیزی ذهن 

ناک مربوط ت دردو خاطرا -باشد « گرنفل»اهمیت مانند بو، سر و صدا، یک تصویر یا حتی کلمه تواند چیزی کماین خاطره می -اندازد به یاد حادثه می

زرگ با شما برخورد به حادثه واقعاً دوباره مثل روز اول زنده خواهند شد. این امر ممکن است باعث ایجاد این احساس در شما شود که انگار یک موج ب

 کرده است.

.  بسیاری از مردم بسیار بیشتر است - ژوئن اتفاق بیفتد 14مانند سالگرد حادثه در تاریخ  -سوزی های مربوط به آتشاحتمال اینکه این امر در تاریخ

اریخ ممکن است سوزی فکر نکنید، باز هم با نزدیک شدن به آن تنگران حس و حال خود در آن روز هستند. حتی اگر توانسته باشید زیاد در مورد آتش

 ندانید که چه احساسی خواهید داشت.

همه این اشید.بحسی کنید و اصالً احساسی نداشته ناامید هستید. ممکن است احساس بیممکن است احساس کنید واقعاً عصبانی و ناراحت یا نگران و  

مان سختی ز -مهم است درک کنیم که این احساسات برای همیشه باقی نخواهد ماند   در اولین سالگرد یک فاجعه وحشتناک طبیعی هستند.احساسات 

 «س بهتری خواهید داشت.خواهد بود، اما احتماالً یک یا دو هفته بعد از آن احسا

ی آنها که شما و دیگر بزرگساالن مورد اعتماد در زندگشوند میبا فرزندتان صادق باشید. کودکان متوجه 

های خود ها و نگرانیدر این دوره بیشتر از حد معمول ناراحت هستند. اشکالی ندارد که برخی از واکنش

تواند مشکل باشد اما خاطر بدهید که عبور از دورۀ سالگرد میرا با آنها در میان بگذارید. به آنها اطمینان 

نها کمک کنید آبرای شما و آنها مشکلی به وجود نخواهد آمد. احساسات خود را با آنها در میان بگذارید تا به 

د تا تواند به آنها کمک کنگیرند و این امر میبتوانند احساسات خود را بشناسند. کودکان از والدینشان یاد می

 احساسات خود را بروز داده و به اشتراک بگذارند.

های اجتماعی نشان داده خواهد زیادی در تلویزیون، اینترنت و رسانه ناراحت کننده آگاه باشید که تصاویر 

آور را کمتر کنید، زیرا این امر ممکن است های اضطرابمواجه فرزندتان با صحنهمیزان شد. سعی کنید 

که تصاویر و اخبار را به را پیدا کنید های خبری ها یا برنامهنها را افزایش دهد. وبسایتاضطراب و رنج آ

                                            
 (2011بدن )-جیمز گوردون مرکز پزشکی ذهن 1



 یک سال بعد -حمایت از کودکان برای قوی ماندن پس از حادثه برج گرنفل

 های سالگرد حادثهآمادگی برای واکنش

 v7 2018بوروگ در آوریل | تهیه شده توسط مرکز خدمات مشاوره روانشناسی آموزش و پرورش بی 

 

اند و کودکان را تشویق کنید تا سؤال بپرسند و آنچه را که دیده و شنیده 2گذارندتناسب سن افراد به نمایش می

 مورد بحث قرار دهند.

ای سالم و مثبت مثل رقص، حرکات ورزشی، هبه کودکان کمک کنید برای بروز احساسات خود شیوه 

 ورزش، بازی، موسیقی، هنر، نوشتن و غیره را یاد بگیرند.

رد . بعضی از کودکان ممکن است به سالگرویارو شوندتاریخ با این اجازه دهید فرزندان به روش خود 

جبور کودکان را م عالقه نشان دهند، اما بعضی دیگر ممکن است تصمیم بگیرند که آن را نادیده بگیرند.

سرنخی از  ها شرکت کنند یا بیش از حد به آنها اطالعات ندهید. به دنبالیا یادبود ترحیم نکنید در مراسم

 مشخصی وجود ندارد.رفتار صحیح و سوی فرزند خود باشید.

 

 تواند مفید باشد:هایی که میمراسم و فعالیت 

یداشت گراماست که برای  یاین صرفاً روال -مفید باشد تواند بعضی از مردم به جا آوردم مراسم میبرای 

تان به منظور یادبود این کنید. اگر فرزند شما عالقه مند بود، ببینید آیا در اجتماع محلیسالگرد  تکرار می

شود یا )مانند یک مراسم مذهبی یا معنوی( برگزار می مراسمی رویداد با سایر کودکان و اعضای جامعه

 اعضای جامعه باشد.کمک های مقابله با بحران با برای تقویت مهارت یتواند راه مفیدخیر. این می

 کارهای دیگر  که ممکن است برای فرزند شما مفید باشد عبارتند از:

 گوش دادن به یک آهنگ خاص 
 که باعث خنده یا گریه آنها شود یتماشای فیلم 
 مانند پخت و پز، دویدن، دوچرخه سواری، گروهی های دورهمی با دوستان برای انجام فعالیت

 بافندگی، آواز، رقص، یوگا
 هایی که یادآور زندگی آنها قبل از تراژدی استبازدید از مکان 
 تماس با کسی که پس از تراژدی به آنها کمک کرده است 
  کاشتن گل یا درخت 
 دیدار با کسی که بالفاصله پس از فاجعه به آنها کمک کرده است 

 

ر آنها های بزرگی فکر کنند که آنها )و شما( در سال گذشته ببه کودکان کمک کنید تا به چالشسعی کنید 

جاعت، اید و باارزش هستند مثل شهایی پیدا کنید که کودکان را از چیزهایی که دیدهاید. راهغلبه کرده

 مهربانی، طنز، کمک و غیره آگاه کنید.

ی برای جایگزینی بعضی از خاطرات بد خود پیدا کنند )مثالً آنها هایسعی کنید به کودکان کمک کنید تا راه

ی طول بکشد تا آنها انعطاف پذیری کامل خود زیاد را روی کاغذ بکشند و بعد خط بزنند(. ممکن است مدت

د کننتر کنند )به عنوان مثال، سعی میرنگتوانند خاطرات خود را کمرفته می را باز یابند، اما در نهایت رفته

هایی (، و انتخاب کنند که چه قسمتباشندانگار که پشت یک پرده  ،خاطرات را از فاصله دور یادآوری کنند

هایی صحبت کنند که پس از خاطرات را در ذهن داشته باشند. از کودکان بخواهید تا با شما در مورد توانایی

                                            
 First Newsو   Newsround،CBBCهایی مثل به عنوان مثال شبکه2 



 یک سال بعد -حمایت از کودکان برای قوی ماندن پس از حادثه برج گرنفل

 های سالگرد حادثهآمادگی برای واکنش

 v7 2018بوروگ در آوریل | تهیه شده توسط مرکز خدمات مشاوره روانشناسی آموزش و پرورش بی 

 

ای بیفتند که واقعاً به آنها کمک نیکوکارانه اند یا اینکه به یاد چیز/شخص یا عملاز آن تراژدی به دست آورده

 کننده را رها کنند.تر و ناراحتکرده است. این کار به آنها کمک خواهد کرد تا برخی از جزئیات دردناک

ا دو هفته حال آنها احتماالً در عرض یک ی است. یبه کودکان یادآوری کنید که این زمان دشوار اغلب موقت 

از  وجود داردروشنایی ت خود بخود محو خواهد شد؛ دانستن اینکه در آنسوی تونل بهتر و عالئم به صور

توانید به دنبال کاهد. اگر شما یا فرزندتان هنوز دچار اختالل عاطفی شدید هستید، میترسناک بودن آن می

 ای باشید )به اطالعات تماس زیر مراجعه کنید(.کمک حرفه

مانند درک، مراقبت، شجاعت ... و  -به ما یاد بدهد  خوبیهای تواند درسحتی چیزهای وحشتناک می» 

 3«هادر هنگام سختی حفظ آرامش

 

 منابع مفید برای کودکان:

های انهکند تا علل و نش(. این کتاب به ما کمک میانهکودکنمایش )« اونیلش به قلم کاترین با آرام»

ن با استفاده از تمرینات ساده و لذت بخش، به کودکا کودکان تشخیص دهیم ورا در زندگی استرس 

 آموزش دهیم که چطور این مسائل را حل کنند.

های کتاب فعالیت(  Woodlandگارد )انتشارات یبه قلم مارگ ه« افتدهنگامی که اتفاق وحشتناکی می»

و  ان برای کشف ترس، سردرگمیهایی برای کودکایجاد روش -ساله  12تا  6هنری برای کودکان 

 ناامنی ناشی از حوادث تروماتیک.

کتاب تمرین حاوی حمایت  .(Winston’s Wish) وینستونز ویش توسط سازمان« و آفتاب گل بازی» 

 ارزنده برای نوجوانان داغدار.و حساس  ،عملی

هایی که به بهبود آرامش، فعالیتکتاب منبع . EPCS Triborough تهیه شده توسط« تواند کمک کندآنچه که می»

 کند. در صورت تمایل بهسال کمک می 16تا  5خودکارآمدی و ارتباط برای کمک به مدیریت استرس برای کودکان 

 لطفاً از روانشناس تربیتی خود درخواست نمایید. ،های اضافیدریافت نسخه

 

 اطالعات تماس: 

 )خدمات بهداشت CAMHSمددکار رابط روانشناس تربیتی و همچنین یک رابط هر مدرسه یک مدارس:   

راه  کنند.میارائه دارد که حمایت هدفمند را برای تمام مدارس آسیب دیده  روانی کودکان و نوجوانان(

 CAMHSو مدیر  Helen.kerslake@rbkc.gov.ukارتباطی اصلی برای دریافت خدمات روانشناسی تربیتی، 

David.bailey4@nhs.net .است 

خدمات پشتیبانی صورت شبانه روزی به توانید به آن میاز طریق که  NHSپاسخگویی  خط اختصاصی:NHSاقدام 

cnw-یا ایمیل  0800 0234 650تلفن  سالمت روان و همچنین اطالعات و مشاوره دسترسی پیدا کنید شماره

tr.spa@nhs.net .صبح  11عصر و شنبه و یکشنبه از ساعت  8صبح تا  10روزهای دوشنبه تا جمعه، از ساعت است

کمک به افرادی آماده  ،Curve Community Centre, 4 Bard Road, W10 6TPشعبه خود در  در NHSعصر،  6تا 

 .دخواهند در مورد پشتیبانی سالمت روان با کسی صحبت کننکه میاست 

                                            
 (Woodlandافتد )انتشارات ( هنگامی که اتفاق وحشتناکی می1991مارگ هگارد ) 3
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ها ( و دیگر سازمانChildhood Bereavement Networkوینستونز ویش، شبکه کودکان داغدار ) 

 توانند کمک کنند؟میچگونه 

( دارای فهرستی از خدمات دسترسی آزاد محلی Childhood Bereavement Networkشبکه کودکان داغدار )

(www.childhoodbereavementnetwork.org.uk/directory است که از کودکان و جوانان داغدار حمایت )

ملی برای حمایت از کسانی هستند که به کودکان مسئولیت های ذیل دارای عالوه بر این، سازمان کند.می

 کنند.جوانان داغدار و ماتمزده کمک میو 

 (Winston’s Wishوینستونز ویش )

کند. وینستونز ویش داغدار مراقبت می یراهنمایی، پشتیبانی و اطالعات برای هر کسی که از کودک 

 دهدهای ویژه ارائه میاند، حمایتداغدار شدهجنایت همچنین به کسانی که به واسطه قتل یا 

  .  خط تلفن رایگان:Royal Crescent, Cheltenham, UK, GL50 3DA 17 ،دفتر مرکزی

 (0)1242 515157بعد از ظهر. سواالت:  5صبح تا  9از دوشنبه تا جمعه،  -  08088 021 020

44+  

 info@winstonswish.org.ukایمیل: 

www.winstonswish.org.uk 

 

 (Child Bereavement UKشبکه کودکان داغدار بریتانیا) سازمان

 کندداغدار مراقبت می یراهنمایی، پشتیبانی و اطالعات برای هر کسی که از کودک

 بعد از ظهر 5صبح تا  9از دوشنبه تا جمعه،  - 0800 02 888 40خط تلفن:

 ایمیل:

info@childbereavement.org.uk 
www.childbereavement.org.uk 

 

 (Cruseکروس )

 های محلیگروه ای ازپشتیبانی برای داغداران، از جمله شبکه

 بعد از ظهر 5صبح تا  9:30از دوشنبه تا جمعه، – 0844 477 9400

 helpline@cruse.org.ukایمیل: 

www.cruse.org.uk 

 

 (Child Death) خط تلفن مرگ کودک

 خط تلفن پشتیبانی از هر کسی که داغدار یک کودک با هر سنی باشد

0800 282 986 

www.childdeathhelpline.org.uk 

http://www.childhoodbereavementnetwork.org.uk/directory
http://www.winstonswish.org.uk/
http://www.childbereavement.org.uk/
http://www.cruse.org.uk/
http://www.childdeathhelpline.org.uk/
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 (Compassionate Friends) دوستان مهربان

 اند.دین داغدار که یک کودک با هر سنی و به هر علتی را از دست دادهحمایت از وال

 2304 123 0845تلفن:

 info@tcf.org.ukایمیل: 

www.tcf.org.uk 

 

 (Child Line) خط کودک

 

تماس بگیرند و   1111 0800روزی با شماره خط تلفن پشتیبانی برای کودکان تا بتوانند به صورت شبانه

 www.childline.org.ukهای خود صحبت کننددرمورد نگرانی
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