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 استرس والدین اسفندماه :   25

از این که بخشی از زمان   راج شده است ستخا  new Yorker این متن از با شما صحبت کنیم. استرس  امروز میخواهیم با هم درباره موضوع سالم! 

 تخمین زده میشود:   دقیقه  3برای مطالعه آن  مدت زمان الزم .خود را به مطالعه این متن اختصاص می دهید، سپاسگزاریم

آموزش فرزند را بر دوش والدین  کرونا و بسته شدن مدارس، بار سنگینامروز، بیش از هر زمان دیگری، انسان ها در معرض اضطراب قرار دارند. پاندمی 

والدین میشود. این اضطراب عدم امنیت اقتصادی، تورم و اخبار نگران کننده، موجب افزایش د کار و هزینه زندگی، . رویدادهای روزمره زندگی ماننگذارده

بیماری مزمن پنهانی رنج ه از یک  در خانواده ای قرار دارند کاضطراب برای دانش آموزان مانند یک بیماری مزمن است. دانش آموزان احساس میکنند 

 نصیب آنها شده است.    س بد. بیماری که قابل درمان نیست و از شانمی برد

ند. کاهش خودکشی قرار دارد بیشتر از سایر افراد در معرض خطر درص 20، فرزندانی که والدین مضطرب و نگران دارند، بیش از تحقیقات نشان میدهد

اجه با  در مو، والدین برای کودکان است. بسیار از شما والدین عزیزیریت بحران و روابط عاطفی از دیگر عوارض اضطراب مدئله، توانایی حل مس

و زمان را به فرزند خود اختصاص میدهید.  مکانات بیشتر ابورانه مشکالت را تحمل کنید و  تروماهای روانی و نامالیمات زندگی، ترجیح می دهید که ص

با ایثار و از خودگذشتگی میتوانید شرایط  دهید و گمان میکنید  بندرت زمانی را برای خود اختصاص میخیلی از شما، کمتر به دیدار روانکاو می روید، 

، خودتان یک والدین شاد و سرزنده باشید. در درجه اولداشته باشید، باید فراموش نکنید برای اینکه فرزند سالمی  .مناسب را برای فرزند خود فراهم کنید

با یک موجب استرس میشود حتما  استرس زا بپرهیزید و اگر نتایج فرزندتاندر محیط های رفتن از قرار گر از گذشته به خودتان اهمیت دهید. پس بیشت

مهم ترین شخصی که میتواند از استرس دانش آموز هنگام آزمون بکاهد شما هستید اگر شما استرس داشته باشید، این استرس به   مشاور صحبت کنید. 

فرزند خود را از دور رصد کنید و کار را به  نتیجه   تات الزم است گاهی اوقاثربخشی وی خواهد کاست. وری و ا  فرزندتان منتقل خواهد شد و از بهره

 ناشی از تربیت فرزند موارد زیر را رعایت کنید:  ای کاهش استرس در انتها پیشنهاد میکنیم بردست مشاور بسپارید. 
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