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KIDS STRENGTHS Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir.Bu yayın (iletişim aracı)sadece
yazarın düşüncelerini ifade etmektedir,ve Komisyon burada bahsi geçen bilginin herhangi bir şekilde
kullanılmasından sorumlu değildir..

1. Arka Plan

Ebeveynlerin kendileriyle ve çocuklarıyla (sabit bağlı bir kişinin uygunluğu yanında) ilgili
bilgi, zihinsel zedelenmişlik sisteminde coçukların zihin sağlığı açısından en temel
destekleyici faktörlerden biri olarak düşünülebilir. Ancak, bilgiler gösteriyor ki çocukların ve
ergenlerin çoğunluğu hala ebeveynlerinin zihinsel durumları hakkında ve bunlarla nasıl başa
çıkılacağıyla ilgili bilgilendirilmemekteler. (Küchenhoff 2001)

Ailelerin bir kısmındaki utanç, hastalık korkusu, çocuklarının saygı ve sevgisini kaybetme ve
zihinsel bozukluklardaki yaygın tabular, ebeveynlerin çocuklarını ailede neler olup bittiği
hakkında bilgilendirmemelerinin en önemli sebepleri olarak düşünülebilir. Küçük çocukların
ebeveynleri

küçük

çocuklarının

anne

babalarındaki

önemli

zihinsel

değişiklikleri

farketmediklerini(Küchenhoff 2001)—ya da (daha büyük çocukların) bu sıkıntılı durumdan
dolayı üzülmediklerini düşündüklerini bildirdiler. Bu, ebeveynlerin kendi zedelenmişlikleri
hakkında neden konuşmadıklarının en önemli nedenlerinden biri olarak bildirilmiştir.

Fakat

çocuklarla yapılan konuşmalar ve oynanan oyunlarla olan pratik deneyimlere dayandırılak,
çocuklar değişiklikleri sözel olarak ifade edemeselerde, onları gözlemleyip onların farkında
oldukları kuramlaştırılabilir.

2. Çocukların Annesinin ya da Babasının hasta oldğunu varsayarak onlara
ebeveynlerinin zihinsel sağlık durumları ile ilgili soru sorarsak ne cevap verirler?

Çocuklar ebeveynlerinin ‘garip bir şekilde’ davranabildiklerini bildirmekteler.

Çocuklar

‘Annem veya Babam yatıyor’ , ‘Annem vaya Babam pencereleri kapatıyor ya da dışarı
çıkmıyor’ diyorlar. Diğer taraftan profesyoneller ebeveynlerde meydana gelen değişikliklerin
çocuklar üzerindeki etkilerini küçümsemektedirler. (Bauer et al. 1998, Küchenhoff 2001).
Bazen de çocuklar kendi açıklamalarını öne sürerler.: ‘Annem kalkamıyor çünkü ben iyi
davranmadım’. Çocuktaki bu atıflar tartışılmalı ve ‘düzeltilmelidir’.

2.1 Bilgilendirmenin İlk Adımı:
Ailelerin

çocukların

değişiklikleri

hissedikleri

ve

gözlemledikleri

hakkındaki

farkındalığnı artırın.
Çocukalar
değişiklikleri

genellikle

‘hastalığı’

gözlemleyebilirler.

ya

da

Yukarıda

teşhisi

tanımlayamazlar,

belirtildiği

gibi

anne

ancak

davranışsal

babalar

çoğunlukla
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davranışlardaki ve/veya tavırlardaki değişiklikleri çocukların farketmediklerini düşünürler. İlk
adım çocuk için davranışı umma ve bundan dolayı güvenlik duygusunun ve kontrolünün
artırılması anlamına gelen aile içindeki sorunlara uyum sağlaması için,

çocuklar

konuşamasada davranışlardaki değişiklikleri algıladıkları bilgisini sağlamaktır. Eğer davranış
değişiyor ve bu değişiklik çocuk tarafından beklenmiyorsa, çocuk bu farklılığı farkedecektir.
Bazen bu bağlamada çocukların ebevynlerindeki davranışları ve değişiklikleri nasıl
farkettiklerini somut örneklerle vermek iyi bir fikirdir. Lakin ebeveyn açısından itaat eksikliği
çocuğun sadakatinde büyük çelişkilere neden olabilir.

2.2 Bilgilendirmenin İkinci Adımı:
Çocuklar sizin zihinsel zedelenmişliğiniz hakkında ne kadar bilgiye sahipler ve
çocukların bu bilgilerini nasıl artırabiliriz?
Yukarıda da bahsedildiği gibi bir çok çocuk ebeveynlerinin muhtemel zedelenmişlikleri
hakkında hiçbir şey bilmemekteler: 6-16 yaş arası ergenlerin sadece 25 %’i anne babalarının
rahatsızlıkları

ve

bu

hastalıkların

kendi

hayatlarındaki

etkileri

hakkında

bilgilendirilmektedir.

-Davranışsal değişikliklerle ilgili suçluluk duyguları
- aile içerisindeki birinin kişiliğine davranışsal değişiklik ve sorununa muhtemel atıflar ve
- genel olarak algılanan baskı
- ebevynlerle başa çıkmaktaki güvensizlik hissi

Bunlar bu çeşit bir bilgi noksanlığından kaynaklanan başlıca etki faktörleridir. Özellikle eğer
bir hasteneye yatış söz konusu ise ebeveynler genellikle çocuklarını bilgilendirebiliyorlar:
“Annem ya da babam hasta ve hastaneye gitmek zorunda.”

Fakat ebeveynler için “Annenin ya da babanın ne tür bir hastalığı” olduğunu anlatmak
oldukça zordur. Bazen anne babalar “depresyon” ya da “şizofreni” gibi teknik terimler
kullanırlar. Ancak oldukça yaygın olan depresyon haricinde, özellikle şizofreniye ilişkin bu
terimler çocuklar için çok da anlaşılır olmamakta, bunun neyle ilgisi olduğunu
bilmemektelerdir

ve

ebevynlerde

kendi

hastalık

belirtilerini

açıklamakta

zorluk

çekebilmektedirler. Diğer bir taraftan da, durumun “bir isme” haiz olması önemlidir. (dışsal
nitelendirme açısından.)

Bazen madde bağımlılığına ve akut psikoza bağlı olarak zedelenmiş ebeveyn kendisi
hakkında neler olup bittiğini ya koayca çocuğa anlatabilir yada anlatmakta zorluk çekebilir.
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Bu bağlamda, çocuğun nasıl bilgilendirilmesi ve onunla nasıl konuşulması gerektiği
konusunda ikinci ebeveyn hayati bir rol oynar. Eğer ebeveynler kendi durumları hakkında
daha sonra konuşabileceklerse her halukarda şunu yapmalılar: 15 yaşındaki bir çocuk
babasına, kendisine neler olup bittiğini neden anlatmadığını doğrudan sordu (1 yıl once),
çünkü çocuk “neler olup bittiğini” bilinçli olarak görmüştü. Daha sonra baba değişiklikleri
kimsenin farketmediğini düşündüğünü anlattı.

Bir çok durumda teşhis hakkındaki konuşmanın profesyonellerin bulunduğu bir ortamda
yapılması ebeveynler için daha kolaydır, çünkü bu bağlamda ebeveynler kendilerini daha
güvende hissederler ve çocuklara neyin olup bittiğini profesyonellerin anlatmasını umarlar.
Büyükanne ve büyükbaba da katılabilirler.Ancak yine büyük bir yük anneye verilir. (tek
ebeveyn durumu oranının arttığı dikkate alınırsa).

Genel olarak ebeveynin zihinsel sağlık durumu hakkında bilgi sahibi olmak çocuğun bir
hakkıdır. Bu zihinsel sağlık durumunun çocuğun hayatı üzerinde anlamlı bir etkisi vardır.
Ancak bilgi However, information has to be given
a. Ebeveynlerin bilgilendirilmiş rızasına dayalı olarak ve
b. Çocuk uygunluğu yoluyla (gelişimsel uygunluk) .
c. Özel yaşam ve bilgi-koruma konularını dikkate alarak örn. Bir taraftan eğer
ebeveynler bilgilendirmeye karşı çıkarsa diğer bir taraftan da refah seviyesi açısından
bu gerekli görülmektedir.

Profesyoneller için yasal danışmanlık –bazı durumlarda-

gereklidir. (Bir profesyonel olarak ne yapmama izin verilmektedir?)
d. Kendi

zedelenmişliklerini

dikkate

almak.

(Bazen

daha

büyük

çocukları

bilgilendirmek yararlı olabilir –ailelerin zedelenmişliğini varlığına dayandırılıarakzira kendi madde bağımlılıkları kendi psikolojik rahatsızlıklarını tetikleyebilir.)

2.3 Bilgilendirmenin Üçüncü Adımı:
Çocuklar gelişimsel uygun bir yolla kim tarafından ve nasıl bilgilendirilecek.
En iyi durumda ebeveynlerin çocuklarıyla doğrudan konuşmalarıdır, ancak bazı durumlarda
anne babalar profesyonellerden kendilerine yardım etmelerini isterler. Çocuk için bir tehlike
olmaması

durumunda,

çocukların

durumu

profesyonellerin

algıladıkları

biçimde

bilgilendirilmeleri konusunda ebeveynler rızalarını vermeliler. Eğer ebeveynler sınırlı rızada
bulunurlarsa, cocuk bir sadakat çelişkisi yaşayabileceğinden bu problem profesyoneller için
zor olabilir.(kime inanılacak?).
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A. Çocukla diyaloğa başlarken aşağıdaki ilkeler dikkate alınmalıdır:
-

Kendini güvende ve emniyette hissetme ilkesi: Ne zaman muhtemel zihinsel
zedelenmişlikle ilgili çocukla ya da aileyle bir diyalog başlatılsa en temel ilke hem
ebeveynlerin hem de çocukların kendilerini güvende ve emniyette hissetmeleridir. Bu
şu anlama gelmektedir; çocuk herhangi bir tehlike altında olmadıkça,

ebeveynler

çocuklarıyla konuşulmasına izin vermelidirler ve ortamın, ebeveynlerin durumdan
tamamen haberdar olmaları için örn. “gözetimlerinin kaybolma riskinin olmaması gibi”
sıcak olması gerekmektedir.

-

Anlaşılabilir bir dil ilkesi: Çocuklar için sağlanan bilgi cocukların gelişim yaşlarına
göre olarak çocuklar için uygun bir dille verilmelidir.4 yaş altındaki çocuklar aşağıdaki
gibi metefor ve analojiler kullanılarak bilgilendirilmelidir:
“Babam uyku hastalığı çekiyor. Çok uyumak zorunda ve kalkmakta
zorlanıyor; Annem ağlama hastalığı çekiyor(her ikiside depresyon)Babam
içki/sigara hastalığı çekiyor (madde bağımlılığı); Annem sık sık değişen
düşünce hastalığı çekiyor (şizfreni); Babam bir şeyler yapmalıyım
hastalığı çekiyor.(Manik depresif); Annem asabiyet rahatsızlığı çekiyor
(örn. kişilik bozukluğu)”

Bu bağlamda çocuğun belirtileri nasıl algıladığı veya bazen çocuklarının kendilerinin
veya profesyonellerin belirtileri nasıl algıladklarıyla veya gördükleriyle birlikte çocukla
olan diyaloğun başlaması da önemlidir.

-

Tedavi edilebilirlik ilkesi: Muhtemel bir hastalık hakkındaki bilgiden sonra çocuk
hemen bu hastalığın iyileştirilebileceği(Eğer mümkünse ve doğruysa), annesine yada
babasına yardım edebilecek doktorların olduğu ve annesinin yada babasının belirtilerini
azaltıcak ilaçların olduğu bilgisini alır. Burada çocuk sorularla yönlendirilebilir. (Eğer
hasta olsaydın ne yapardın? Örn. Yatardım, ilaç kullanırdım, doktora giderdim.) Eğer
ebeveyn rıza göstermezse bunun hastalıktan dolayı yada annenin veya babanın kendisini
“hasta olarak görmediği” şeklinde açıklanabilir.

-

Dışsal Yükleme İlkesi. Bu adım çocuğun annesinin ya da babasının algılanan hastalığı
ile ilgili kendisinin elinden gelen bir şey olmadığını, konunun ihtilaflı bir şekilde
tartışılmasına rağmen sevgi ve bağlılığın altının çizilmesi konusunun vurgulanmasını
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içerir: Bazı çocuklar “sevginin” yanlış tanımını tecrübe edinmiş olabilirler örn. kişisel
sınırlar tehlike altında olmuş olabilir, temel ihtiyaçlar karşılanmıyor olabilir. “Sevgiyi”
hisstmemiş olabilirler ve dışarıda bu “sevgidir” diye duymuşlardır. Eğer ebeveynler rıza
göstermiyorlar ve desteği Kabul edemiyorlar/etmiyorlarsa, bu bir sevgi işareti olarak
görülemez.

Bu konu çok dikkatli bir biçimde analiz edilmelidir, çünkü sevgi miti

çocukta sadakatla ilgili çelişkiler yaratabilir: “ Annem beni seviyor olmalı ama kendini
nasıl ‘öldürebilir’ Diğer duygularının yanında eğer çocuk annesinin ya da babasının
“olumlu yanlarınıda” farkedebilirse bu yararlı olabilir. Bu bağlamda çocuğa tedaviden
sorumlu olmadığı hakkında bilgi vermek önemli olabilir, örn. ilaçları almak ya da anne
babası için doctor çağırmak. Baba, büyükbaba ya da doktorlar ilaç tedavisinden sorumlu
olabilirler.

-

Kendi Kendine Yardım İlkesi: Bu, çocuğu bilgilendirmede “annem yada babam kendini
iyi hissetmesze ben ne yapabilirim?” bakış açısını da içermelidir. Bu bağlamda çocuk
kendi kendine yardım stratejilerini veya “kriz planlarını”

da yaratmalıdır: kendini

güvende hisstmesi için büyükanneye gider, komşularla oynamaya gider, amcasına gider
vd.
-

Gelecek için uyum ilkesi:

Zihinsel hastalıkların patojenezini ya da biyolojisini

çocukların (çok küçük) bilmesi onlara çok yarar sağlamaz. Çocuklar için önemli olan
sevgili ebeveynlerin iyileşmeleriyle ilgili ne yapılması gerektiği hakkında prognoz ve
somut bilgilerdir. Bu bağlamda, ebeveynleri iyileştiren ve onlara ilaç veren özel
doktorların

olduğundan,

ebeveynlerin

iyileştirildiği

ve

onları

ziyaret

edebileceğimiz(ebeveynler ve çocuklar isterlerse) hastanenin olduğundan ve hastalığı
azaltan çzel ilaçlar olduğundan bahsetmek yararlı olacaktır.

-

Duygusal Bağımsızlık İlkesi: Çocuğun dışsal yükleme riskini azaltmak için, muhtemel
belirtilere ilişkin duyguları hakkında çocukla konuşmak da önemlidir. Çocukları
biligilendirmenin amacı ebeveynlerin muhtemel belirtilerini kabullenmeleri yada
mazur görmeleri değildir örn. bağımlılık yada madde bağımlılığı alanında.Çocuklar,
ilaçların faydalı olmadığı yada ebeveynlerin tekrar hastaneye yattıklarında, muhtemel
içki kullanımı ve kendi hayal kırklıkları hakkındaki kızgınlıklarını ifade etmeleri de
sağlanıyor.

Çocuğun duygusal yönü ile bilgilendirici yönünü birbirinden ayırmak

önemlidir. Kendi kendine yardım ile ilişkili olarak burada çocuğun örn. muhtemel
olumsuz duygularla başa çıkmak için ne yapabileceği tartışılabilir..
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Ancak çocuklar, anne babalarının “hasta” olduklarını bilirlerse, herşeyi maruz görme riski
bulunmaktadır.

Eğer kızarlarsa kendilerini suçluda hissedebilirler, benim annem “hasta”

durumunu

hesaba

da

katarak.

Ebeveynlerin

yardım

istememelerine

ve

“kaba”

davranmamalarına rağmen, eğer anne babalar “hastalık alevlenmesinden” sonra üzgün
olduklarını söyler ve bunu çocuğa açıklarlarsa bu çocuklar için yararlıdır. Özellikle
gelecekteki suçluluk duygusuyla ilgili olarak bu kısım çok önemlidir.

3. Çocuğun gelişimsel yaşına gore zedelenmişlik çocuğa nasıl anlatılacak:
-

0-2 Yaş Grubu: Bu yaş grubundakilere muhtemel belirtileri çocuğun tecrübelerine gore
nlatmak önemlidir.
“Annem hasta büyüklerde zaman zaman olduğu gibi muhtemelen başında
bir ağrı var ve doktora gidecek. Eğer Anne/Baba hastaysa sen yardımcı
olamazsın ancak Dr. X yapabilir. Diğer ebeveynin ya da
büyükanne/büyükbabanın yanına gidip onlarla oynayabilirsin.”

-

2-4 Yaş Grbu: Bu yaş grubunda bilgi yukarıda bahsedilen “uyku hastalığı” “ağlama
hastalığı” sinir hastalığı” gibi ve bunlara ilaveten bu hastalıkla çocuğun yapabileceği bir
şey olmadığı şeklinde sağlanmalıdır.
“Bu hastalık onun kafasının içinde ve Dr. Y ona yardım edebilir. Şimdi
senin ateşin varken sana yardım eden Dr. A gibi onuda iyileştirecek bir
doktora gitmesi gerekiyor. Yani Annen/Baban bazen sinirlidir, olmayan
şeyleri görür (sanki rüyadaymış gibi fakat annen/baban uyanıkken) ya da
çok üzgün ve ağlamaya ihtiyacı var ya da çok yorgun. Annenin/Babanın
bu hastalık için doktoru ve ilaçları var. Annem/Babam kendini iyi
hissetmezse anaokuluna gidebilirim ya da komşudaki çocukla
oynayabilirim, diğer ebeveyne veya büyükanne/büyükbabaa gidebilirim.
Annem/babam çok fazla bira içip garip davranırsa Anneme/babama onun
içmesinden hoşlanmadığımı da söyleyebilirim.Annem yada babam bu
konuda bana kızarsa bunu öğretmenime de söyleyebilirim....

-

4-6 Yaş Grubu: Bu yaş grubunda çocuklar davranışlardaki değişiklikleri genellikle
farkedip bunları anlatabiliyorlar. Muhtemel belirtilerle ilgili olarak çocuklara annelerinin
ya da babalarının iyi hissetmediklerinde bunları nasıl gözlemledikleri ve algıladıkları
sorulabilir.

Yorgun hissetme, uyanmama belirtileri, bazen kızdırılma (çocuğun vurgulanan ihtiyaçlarına
göre muhtemel dekompensayon olarak) açıklamalarıyla beraber “depresyon” gibi teknik
terimler de tanıtılabilir. “Anne/Baba kötü bir filmed” ya da “rüyada” gibi mecazlar da
kullanılabilir. Çocuklar genellikle Annenin/Babanın kafasındaki uyuşmayan yapboz
parçaları açıklamasını kullanırlar. Genellikle bu yaşta çocuğun vücudun işlevleri
hakkındaki bilgiside dikkate alınarak(vücutla ilgili kitaplara dayanarak) bu hastalığın
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sinirlerle ilgili bir hastalık olduğu ve bu sinirlerin farklı olmasından dolayı Anne/Babanın
da farklı davrandığı açıklanabilir. Anasınıfı yaşında sıkıntıyı belirlemek için bazen
sırtçanatsı resmi kullanılmaktadır: “Sırt çantanda ne gibi sıkıntılar var?”

-

Okul yaşındaki çocuk grubuna iletici etkinlikleri, sonradan belirtileri yaratan belirli
ileticilerin artması ya da eksilmesi açısından genel biyolojik açıklamalarda bulunulabilir.
Çoğu çocuk sinir, iletim sinyalleri ve ileticilerin işlevleri kavramlarını anlamaktadır.
Çocuklar ayrıca iletkenlerin artıp azalabileceğini ve bu dengenin yoksunluğunun
davranışsal ya da duygusal belirtilere neden olabileceğini anlamaktadır.

Sinirler ya da

azalan sayılar “arasında” çok fazla iletken varsa bu örnekler tartışılmalıdır.

-

10-14 yaş grubunda açıklamalar genel olarak biyolojik tabanlı olabilir (Eğer yeterliyse)
Ancak, ergenlerin muhtemel damgalanma konusunda çok hassas oldukları dikkate
alınmalıdır ve bundan dolayı bu teşhisin ne anlama geldiği ve gençlerin güncel hayatlarına
ve akran gruplarındaki durumlarına olan etkisi tartışılmalıdır. Ayrıca kendi zedelenmişlik
konusuda ele alınmalıdır. (Ben de hastalanabilirmiyim?)Çocukların gerçeği bilme hakları
vardır: Çoğunlukla çocuklardaki zedelenmişlik daha fazladır. Ancak, kişisel farklılıkları
(fakat kendi ebeveynleri ile ilgili benzerlikleri) ve kendi içsel kaynakları ile ilgili(sağlıklı
kalmak için neler yapabilirim) dikkatli bir diyalog kendi iyileştirme gücü için düşünceleri
duguları ve eylemleri açabilir.

4. Teşhisin ve bilginin etkisi
Çocukların ebeveynlerinin zihinsel zedelenmişlikleri ile ilgili bilgi çocuk için yüklemenin ve
yorumlamanın yeni bir çerçeve çalışmasını oluşturur: Eğer Annem/Babam kızarlarsa bu
benim yüzümden değil, başının içindeki sinirlerin farklı çalışmasından kaynaklanıyor. Çocuk
güvende değilse anne ya da baba çocuğun yanlış bir hareketinden yada kendi zihinsel
durumundan

dolayı

sinirliyse,

diğer

sağlıklı

bağıl

kişinin

uygunluğu

önemlidir:

Annesinin/Babasının “gerçekliğini” ve algılarını kontrol etmesi için çocuğa yardımcı olabilir.

İlk yeniden çerçevelenen çocuğun sıkıntısını azaltır, çünkü ailede neler olup bittiğini daha iyi
anlamaktadır. Ancak, bazen özellikle küçük çocukların bu bilgi ile ilgilenmedikleri
gözlemlenebilir örn. daha fazla soru sormazlar. Bu açık tepkisizlik çocuğun bilgiyi
algılamadığı anlamına gelmez, ancak bu çocuk tarafındaki etken korumayı temsil temsil
ediyor olabilir: eğer hastalık “gerçeğe” dönüşürse (özellikle onun hakkında konuşulunca)
özellikle küçük çocuklar korkabilirler. Daha büyük çocuklar belirtilerin gözlemlerini
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baskılamaya çalışırlar. Bunun hakkında konuşmak istemezler çünkü onlarda sadece “normal”
anne/babaları olsun isterler. Bu durumlarda bir sonraki birimlerde veya görüşmelerde geçen
seansta ne konuşulduğunu çocuk tarafından tekrarı konusunda çok ısrar etmeden çocuğa
sormak önemlidir.

Çocuk için bilgi önemlidir, ancak tek başına yeterli değildir. Bilgiyi aşağıdaki hususlar takip
etmelidir:
A. Kendi duygularımla ve annemle/babamla ilgili neler yapabilirim tarzında sorularla (örn.
vakitleri yoksa, çok fazla içiyorlarsa, kızıyorlarsa, benimle dışarı çıkmıyorlarsa. Bu
duyguların çocukta olabileceği ve çocuğun bu duyguları ifade etme hakkının olduğuna
dikkat

çekilmelidir.

Çocuklar

bu

duygularından

dolayı

“yargılanmamalıdırlar”.

Ebeveynlerinin duygusal patlamalarıyla ilgili olarak kesin sınırlarını ifade etme/çizme
hakları vardır. Çocukların olumsuz duygularını yargılamama yeteneğine sahip olmak
için, bazen anne/babaların dünyayı çocuklarının gözünden görmeye çalışmaları faydalı
olacaktır. (benim annem/babam bu şekilde davransaydı ben nasıl hissederdim.)
Çocuklar için ebeveynlerin tepkilerinin semptomlarından dolayı yada “anlaşılabilir”
tetikleyicilerden dolayı olduklarını ayırt etmek önemlidir:Çocuk -bir diyalog içerisindeşunları

ayırt

etmeyi

öğrenebilir:

Annem/Babamın

hangi

hareketlerinden

hoşlanıyorum/hangilerinden hoşlanmıyorum?
B. Durum sorunlu dahi olsa kendi ihtiyaçlarımı nasıl ifade edebilirim ve karşılayabilirim
gibi sorularla: Annem ve babam sinirliyse, dışarı gitmiyorsa vd. dahi ihtiyaçlarımı
karşılamak için ne yapabilirim, nereye gidebilirim, beni kim destekler? Bu bağlamda
destek planları

(örn. bir komşuyla ilgili bilgi, telefon-numaraları vd. çocuk için

uygun/ulaşılabilir olmalıdır).
C. Çocuk merkezli stratejilerle: Her çocuk aynı ihtiyaçlara sahip değildir: Çocuklar stress
yüklenicilerle ve sorunlu durumlarla karşılaştıklarında farklı şekillerde tepkiler
verebilirler.(örn. ebeveynlerinin zihinsel zedelenmişlikleriyle ilgili bilgi) Genel tipler
için buluşsal bir yol örn. -bağımlılıkla başa çıkmak için-

aşağıdaki şekilde

açıklanabilir(Kolitzus (1997) :
a. Kahraman: Ebeveynlerini muhtemel zararlardan korumak için uğraşır, ebeveynleri için
sorumluluk alır ve genellikle çok yetişkin gibi tepkiler verir. Kahramanı bilgi ile
yüzleştirmek sorumluluk duygusunu artrırabilir. Bu yüzden bilgi sorumluluğu azaltmak
için bilgi somut adımlarla birleştirilmelidir: Annemin/Babamın iyi hissetmemelerinin
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sorumlusu ben değilim ve “çocuk olarak kalmaya” izin verildim. (ancak kahraman için
statüsünü kaybetmek/sonlandırmak zor olabilir.)
b.Yakışıklı Bebek: Bazı çocuklar sorunlara maruz kalınca gerileme ile tepki verirler.
Ebeveynlere göre (daha çok ergenler) bu gerileme rahatlamayı temsil etmektedir, çünkü
onlar yaşla ilgili muhtemel gelişimsel görevlkeri ve ebeveysel sorumlulukları
önleyebilirler. Bu durumda çocuk anne babasının sorunsuz bir bebek sahibi olamaları
isteklerini ve kendilerini “gerçek” anne baba gibi hissetmeleri dileklerini tatmin eder.
“Gerileyen” bebek bilgiye karşı ilgisiz olabilir, çünkü “ikincil” ilgiyi kaybedebilir.
“Gerileyen çocuğu” bilgilendirmek çocuğun yaşı ve onları bilgilendirmenin yoluyla bu
sorunlardan kaçma dileği arasında net bir ayırım yapmak anlamına gelmektedir.
“Kontrollü Gerileme” denilen şey(15 dakikalığına bebekçilik oynayalım daha sonra sen
tekrar 4 yaşındaki çocuk ol) çocuğun her iki ihtiyacını karşılamak için uygun olabilir: ilk
olarak gelişimsel uygun bir şekilde karşılık vermesi ve ikinci olarak gerilemeyle ilgili
temel ihitiyaçlarını tatmin etmesi.
c. Günah Keçisi: Davranışsal problemli çocuk (örn. hatalı davranış açısından) en azından
biraz dikkat çekebilmek için ebeveynlerinden daha güçlü belirtiler göstermeye çalışır.
Bu gruptaki çocuklarda davranış değişikliği başlatmak için bilgi yeterli olmayabilir.
Eğer bilgiyi somut destek süreçleri izlemezse(çocuk için), bozukluğun devam etme
ihtimali çok yüksektir.
d.Palyaço: Çocuk görünüşte komik gözüken davranışlardan kaynaklanan aile içindeki
stress unsurlarını telefi etmeye çalışır.
e. Unutulmuş Çocuk: Unutulmuş çocuk fantizilerle (örn. sağlıklı bir aile) ilgili iç
gerilemeler sergiler. Bu grup çocukların kişisel ihtiyaçları belirli bir tehlike altındadır,
çünkü kendilerini kurban olarak tanımlarlar. (hem de bu durumdan bir güç kazanırlar).
Unutulmuş çocuk için bilgi sağlamak çocuğun ihtiyaçlarına dikkat çekilmesini de temsil
eder.
Bu çocuklar için zaman, iletişim ve ihtiyaç oryantasyonları çocuk olarak unutulan
ihtiyaçlarının (potansiyel olarak) kendi farkındalıklarını ve bağlılıklarını yaratmak için
sağlanmaldır.
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