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 جان باخته از کرونا زانیسخت  از دست دادن عز یکودکان سوگوار در روزها
 

 

 یریاز همهگ یناش یهایچون بزرگساالن در معرض فشارها و نگران زیکودکان ن

 ییوانا. تبرندیخود رنج م زانیمرگ عز ای یکرونا هستند و مانند آنان از دور یماریب

 نیغآمده کمتر از بال شیپ یهاپر تنش و فقدان طیبا شرا یسازگار یکودکان برا

اص خ طیشرا ریخود تحت تأث گاناز دست رفت یآنان برا یاست و روند سوگوار

کودکان  نیکمک به ا یبرا ییهاهی. توصردیگیکرونا قرار م رداریواگ یماریابتال به ب

 .شودیارائه م زانیاز عز ییبهتر کنار آمدن با درد و غم جدا یبرا

 

 کرد؟  توانیکودکان سوگوار چه م یبرا

را  ت از کودکمراقبفرد بزرگسال سالم  کی دیبا کند،یم جادیکودک و خانواده ا یابتال به کرونا برا طیکه شرا ییهایسختبا تمام  (1

ه و همرا ردی، عهده بگدوست کی ای( دهدیخودش اجازه م طیمادر بزرگ، خاله، عمه، والد باز مانده )چنانچه شرا تواندیفرد م نیا به

ش که در کنار رفتار و من یباشد، فرد کینزد ی، و آشناکند تا سوگ تیآگاه باشد و آنها را رعا زین یاو باشد به نکات بهداشت

 از خانواده دو چندان نشود.  یگریشدن عضو د ماریب ایکودک با از دست دادن  رایو پذ تگریحما

و  یریو تصو یدر ارتباط باشد مانند ارتباط تلفن امن و کم خطر یبازماندگان با روش ریسا اتا کودک بتواند ب دیفراهم کن یطیشرا (2

 احساساتش را ابراز کند.  بتواند

 دایپ نیکتس یگفت و گو کند تا اندک هایبا دوستان و همکالس یمجاز یدر فضا دیباالتر و نوجوانان اجازه ده نیبه کودکان سن (3

 به عهده بزرگسال مسئول است.   یمجاز یه نظارت بر فضاالبتکند. 

 شدن دهیچیسرکوب کردن احساسات کودک تنها باعث ازمان و پ ایخاموش  .دیرا بده احساساتش انیابراز و ببه کودک اجازه  (4

اک کن تا اون اشکهاتو پ د،ایبابا داره م گهیحاال د»: دیینمونه به او نگو یامکان شدن دارد. برا دهیچیخود پ یکه به خود شودیم سوگ

دوست  یلیتو مامانت را خ ... یو ناراحت یتو دلت چقدر غم دار دونمی... م یزمیعز» :دییدر عوض به او بگو و« ناراحت نشه شتریهم ب

 ...«یداشت

 نکمم شودیو به قصد کمک به کودک گفته م یدلسوز یجمالت که از رو یبرخ .دیخودتان باش یهاهیها و توصگفتهمواظب  (5

و  شهیم فیت ضعبدن یکنیم هیو گر یقراریکه تو ب ینجورینکن، ا هیگر گهید» مانند: کند شتریو اضطراب او را ب یترس، ناراحت است

 ...« یشیم ضیخودت هم مر

 اشدنب یبه کودک کمک کند تا در نظر خودش تنها انسان تواندیم زانیبا مضمون سوگ و از دست دادن عز ییهاخواندن داستان (6

 ،است یعیسوگ طب کی یعیطب طیشرا کندیکه تجربه م یمتوجه شود که تمام عالئم نیو همچن کندیرا تحمل م یرنج نیچن که
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 داستان تیتا کودک با شخص کندیروش کمک م نیا نیهمچن .ستین یرعادیها و رفتارش غاست و حالت هیمثل بقاو هم 

 .کند و احساساتش را بروز دهد یسازهمانند

  .ینقاش دنیاحساساتش را نشان دهد مثل کش زین یرکالمیغ یهاراهتا کودک از  دیرا فراهم کن یطیشرا  (7

تر از ک)در مورد کودکان کوچ سدیاحساسات و افکارش را بنو تواندیکه م دییو بگو دیکن هیرا با کمک کودک ته یقلک ایجعبه   (8

جعبه  نیرنه اگ شما بخواند و یاش را برانوشته تواندیاگر دوست دارد م دییبه او بگو .ندازدیو داخل جعبه ب (دیریکمک بگ ینقاش

 ۀو داخل جعب سدیاز دست رفته بنو زیعز یبرا یانامه تواندیندارد آنها را بخواند. کودک م هکس اجاز چیهاست و  یخصوص

 احساسات خود باز کنند.   انیب یبرا انهیرا در را یلیتا فا دیکن یینوجوانان را راهنما دیتوانیم .ندازدیاحساساتش ب

  انگریآنها احساساتش را با د قیشود و کودک از طر یمراسم و مناسک رسم نیگزیجا تواندیم یررسمیغ یهاروش یبرخانجام  (9

 از دست رفته.   زیعز یهااز عکس یپیمطرح کند مانند ساخت کلمشارکت 

 و محدود به کنواختیواکنش آنها را  دیتالش نکن کند،یم یمنحصر به فرد است و به روش خاص خودش سوگوار یهر کودک (10

نمونه  یاست. برا رفتهیتوسط آنها اعم از خشم، اندوه، غم، نفرت، حسادت و ... پذ یتجربه هر نوع احساس .دیخاص کن یالگو کی

 حسادت داشته باشند.  ایتنفر و  یعدالتیمادرش است احساس خشم و ب ایکه در آغوش پدر  یکودک دنیاست آنان با دممکن 

 ازیاست ن از آن ممکن یو سوگ ناش یماریب نیاز ا یناش ژهیو طیشرا لیبه دل زیبزرگسالشان ن انیاطراف یاز کودکان و حت یبرخ (11

 نیالزم باشد ا دیشا ،یکیزیحضور ف تیکرونا و محدود یماریب یریدر زمان همه گ .داشته باشند یمشاوره و مداخالت درمان به

 یماریپس از فروکش کردن ب یانجام شود. ول یتلفن ای یریو به صورت تماس تصو یرحضوریها به صورت غها و درمانمشاوره

  .کمک کننده باشد اریبس تواندیکودکان م نیا یحضور تیزیو

 : دیکن افتیکودک در نیاز روانپزشکان کودک، روانشناسان و مشاور یاکمک حرفه ریدر صورت وجود عالئم ز (12

o  یصحبت در مورد خودکش ایهر گونه اشاره  

o رساندن به خود  بیآس 

o دیشد یقراریو ب یپرخاشگر  

o در نوجوانان  یناراحت نیتسک یالکل و مواد برا گار،یبه مصرف س لیتما 

o روزمره  طیبه شرا زشیکودک بالفاصله پس از مرگ عز میشدن عالئم سوگ کودک )گرچه ما انتظار ندار یطوالن

خود  از مراقبتو  یو ارتباط اجتماع لیکودک در حوزه تحص یاز عملکردها یبرخ میبرگردد اما انتظار دار یقبل یمعمول

 ماه به حالت قبل برگردد(.  دنیپس از چند

 

 

 

 


