ﻓﻘﺪان
ﻋﺰﯾﺰان و ﺳﻮگ

ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎ ﻣﺮگ آﺷﻨﺎﯾﯽ دارﻧﺪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻔﻬﻮم آن
را ﻧﻔﻬﻤﻨﺪ و در ﻣﻮرد آن ﮔﯿﺞ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻓﻘﺪان ﻋﺰﯾﺰان ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن ﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻫﺎ دردﻧﺎک اﺳﺖ .وﻟﯽ
ﻧﺤﻮه واﮐﻨﺶ و ﺳﻮﮔﻮاری ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ درد ﻓﻘﺪان را در ﮐﻮدک ﮐﻢ ﮐﻨﯿﻢ وﻟﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ
ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﺎ ﻓﻘﺪان و ﺳﻼﻣﺖ روان وی ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﻢ.
ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ ﻓﻘﺪان ﻋﺰﯾﺰان ﭼﮕﻮﻧﻪ واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ:
واﮐﻨﺶ ﮐﻮدﮐﺎن از ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﺗﺎ رﻓﺘﻦ ﺳﺮاغ ﺑﺎزی ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﻮگ او ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ،ﺧﻔﯿﻒ اﺳﺖ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﺻ ﻼ ً ﻣﺘﻮﺟﻪ
ﻣﺎﺟﺮا ﻧﯿﺴﺖ.
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﻠﻖ ﮐﻮدک ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ و ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﺑﺎزی از ﻓﺸﺎر ﻫﯿﺠﺎن ﺳﻮگ ﺑﺮ ﮐﻮدک ﻣﯽ
ﮐﺎﻫﺪ.
اﺣﺴﺎﺳﻬﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ،اﺿﻄﺮاب ،اﺣﺴﺎس ﮔﻨﺎه و ﺧﺸﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺘﻮﻓﯽ در ﮐﻮدﮐﺎن
دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ.
ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﺮدﺳﺎل ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮﺧﯽ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎی رﺷﺪی را ﮐﻪ اﺧﯿﺮا ً ﮐﺴﺐ ﮐﺮده اﻧﺪ ،ﻣﺜﻞ
ﮐﻨﺘﺮل ادرار و  ...از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ.
ﮐﻮدک را از ﻣﺎﺟﺮای ﻓﻘﺪان آﮔﺎه ﮐﻨﯿﺪ.
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐﻮدک از ﻣﺎﺟﺮای ﻓﻘﺪان آﮔﺎه ﻧﯿﺴﺖ ،ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ در اوﻟﯿﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﮐﻮدک را از
ﻣﺎﺟﺮای ﻓﻘﺪان آﮔﺎه ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ دو ﯾﺎ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ از ﻣﺮاﻗﺒﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﮐﻮدک ﺑﺎ آﻧﻬﺎ راﺣﺖ ﺗﺮ اﺳﺖ،
ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﺮ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺧﻮد ﻣﺴﻠﻂ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﻣﺎﺟﺮای ﻓﻘﺪان را ﺑﺨﺼﻮص اﮔﺮ ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮه و ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ
اﺳﺖ ،ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﺑﮕﻮﺋﯿﺪ.
ﺑﻪ زﺑﺎن ﺳﺎده ﺑﮕﻮﺋﯿﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﻮدک ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻏﯿﺮ واﻗﻌﯽ ،ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ درک را ﻣﻄﺮح ﻧﮑﻨﯿﺪ .ﻣﺜﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاب
ﻃﻮﻻﻧﯽ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﻫﺎ ﺳﻔﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ،داﺧﻞ ﯾﮏ ﺑﺎغ زﯾﺒﺎ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ در ﺑﺮﺧﯽ اوﻗﺎت ﺑﺎﻋﺚ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ،ﺗﺮس ﯾﺎ ﺧﺸﻢ ﮐﻮدک ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ ﮐﻮدک ﻧﺎراﺣﺘﯽ اش را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﻻزم را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﯿﺪ.

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻓﻘﺪان ﺑﺪﻟﯿﻞ ﺣﻮادﺛﯽ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻮدک در آن آﺳﯿﺐ دﯾﺪه اﺳﺖ
ﻣﯿﺘﻮان آﮔﺎه ﺳﺎزی را ﺗﺎ زﻣﺎن ﺑﻬﺒﻮدی ﻧﺴﺒﯽ ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ اﻧﺪاﺧﺖ.
ﺳﻮگ ﺧﻮدﺗﺎن را ﻣﺨﻔﯽ ﻧﮑﻨﯿﺪ.
ﮐﻮدﮐﺎن ﺷﯿﻮه ﺳﻮﮔﻮاری را از واﻟﺪﯾﻨﺸﺎن ﻣﯽ آﻣﻮزﻧﺪ ،ﻧﺎراﺣﺘﯽ و ﺳﻮگ ﺧﻮد را از ﮐﻮدک
ﻣﺨﻔﯽ ﻧﮑﻨﯿﺪ.
اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪارد در ﺣﻀﻮر وی ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن دﻫﯿﺪ.
ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ واﮐﻨﺶ ﻫﺎی ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﻧﺸﺪه و ﺷﺪﯾﺪ در ﺣﻀﻮر ﮐﻮدک ﻧﺪاﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﮐﻮدک را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﯿﺪ اﺣﺴﺎﺳﺶ را ﺑﺮوز دﻫﺪ.
ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺑﺮوز اﺣﺴﺎس ﺑﺮای ﮐﻮدک ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﻓﺮد
ﺗﺎزه درﮔﺬﺷﺘﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﯿﺎد او ﻣﺮاﺳﻢ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،ﻋﮑﺲ ﻫﺎ و ﺧﺎﻃﺮاﺗﺶ را ﻣﺮور
ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺮای ﺷﺮوع ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ در ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﺮدﺳﺎل ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﺘﺎب ﻗﺼﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺮگ و
ﻓﻘﺪان ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و در آن ﺑﻪ ﮐﻮدک ﻧﺸﺎن دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﻏﻤﮕﯿﻦ ﺷﺪن و ﺑﺮوز ﻧﺎراﺣﺘﯽ اﻣﺮی
ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ و دﯾﮕﺮان ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻦ اﺣﺴﺎس ﻫﺎ را دارﻧﺪ.
ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻓﻘﺪان ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای
ﻧﻘﺎﺷﯽ ،ﻧﻮﺷﺘﻦ و ﯾﺎ ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻢ ﺳﻮﮔﻮاری در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺎزی و  ...ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮد.

آﯾﺎ اﺟﺎزه دﻫﯿﻢ ﮐﻮدک در ﻣﺮاﺳﻢ ﺧﺎﮐﺴﭙﺎری و
ﺳﻮﮔﻮاری ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ؟
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻮدک در ﻣﺮاﺳﻢ ﺧﺎﮐﺴﭙﺎری و دﯾﺪن ﺟﻨﺎزه ﻣﺘﻮﻓﯽ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪه اﺳﺖ
از ﯾﮏ ﺳﻮ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﯽ ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﮐﻨﺪ و ﻓﻘﺪان را ﺑﭙﺬﯾﺮد و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ
ﻧﻮع ﻣﺮاﺳﻢ و ﺷﺪت واﮐﻨﺶ ﻫﺎی ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﻮدک اﺳﺘﺮس زﯾﺎد ﺗﺤﻤﯿﻞ و در
او ﺗﺮس اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ.
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در ﻣﺮاﺳﻢ ﺧﺎک ﺳﭙﺎری ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮردی و ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺷﺮاﯾﻂ اﻧﺠﺎم
ﺷﻮد.
ﮐﻮدک ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮدش ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎﺷﺪ و ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ در ﻣﻮرد ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺳﻢ و واﮐﻨﺶ ﻫﺎی
اﻃﺮاﻓﯿﺎن آﻣﺎده ﺷﻮد.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﺎزﻫﻢ رﻓﺘﺎر ﮐﻮدک ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﻮدک
دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﻧﺸﻮد.
در ﻣﻮرد ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺮاﺳﻢ آﻣﺎدﮔﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﻪ روش ﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﯽ ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﺎ ﻓﻘﺪان در ﻃﻮل زﻣﺎن
ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﺎ ﻓﻘﺪان ﻓﺮاﯾﻨﺪی زﻣﺎن ﺑﺮ اﺳﺖ.
ﺑﺮﺣﺴﺐ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﮐﻮدک ،ﻧﻮع و ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻘﺪان ﻣﺪت زﻣﺎن آن ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﺎ آن ﻣﺘﻔﺎوت
اﺳﺖ.
در ﻃﻮل ﻣﺪت ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﺎ ﻓﻘﺪان واﮐﻨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮد.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ واﮐﻨﺶ ﻫﺎی ﺳﻮگ ﺑﺎ ﺷﻮک و اﻧﮑﺎر ﺷﺮوع و در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ و
ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ً ﻏﻤﮕﯿﻨﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺪﻧﺒﺎل آن ﺑﺘﺪرﯾﺞ ﻓﺮد ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ
ﺑﺮﮔﺮدد.
در ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ دﻗﯿﻘﺎ ً ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ دﯾﺪه ﻧﺸﻮد ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺧﻠﻘﯽ،
ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی ،ﻟﺠﺒﺎزی و ﺗﺸﺪﯾﺪ اﺿﻄﺮاب ﺟﺪاﺋﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﻫﻢ زﻣﺎن دﯾﺪه ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ ﮐﻮدﮐﺎن در ﻣﻮرد ﻓﻘﺪان ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺮﺧﯽ ﺑﯽ ﻗﺮاری و ﮔﺮﯾﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ دارﻧﺪ،
ﺑﻌﻀﯽ اﺑﺮاز دﻟﺘﻨﮕﯽ ﭘﯽ در ﭘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺘﻮﻓﯽ دارﻧﺪ و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﻫﯿﭻ ﺻﺤﺒﺘﯽ راﺟﻊ ﺑﻪ
آن ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻋﻼﻗﻪ ای ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ آن ﻧﺪارﻧﺪ.
ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎ ﻓﻘﺪان
ﺑﺮای ﮐﻮدک ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺳﻮﮔﻮاری در ﻃﯽ ﻫﻔﺘﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﺮاﺳﻢ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﮐﻪ در
آن ﺑﯿﺎد ﻣﺘﻮﻓﯽ ﺷﻤﻊ روﺷﻦ ﮐﻨﯿﺪ و ....
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ دارد او را ﻫﻤﺮاه ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻣﻘﺒﺮه ﻣﺘﻮﻓﯽ ﺑﺒﺮﯾﺪ و از اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮای
ﺻﺤﺒﺖ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﺘﻮﻓﯽ و ﺑﺮوز اﺣﺴﺎﺳﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
ﻫﺮ از ﮔﺎﻫﯽ ﺧﺎﻃﺮات دوران ﺣﯿﺎت ﻣﺘﻮﻓﯽ را ﻣﺮور ﮐﻨﯿﺪ و اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ ﮐﻮدک ﻋﮑﺲ ﯾﺎ ﯾﮏ
ﯾﺎدﮔﺎری از وی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﮕﺮاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮد ﻋﺰﯾﺰ دﯾﮕﺮی را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ .ﺑﻪ او اﻃﻤﯿﻨﺎن دﻫﯿﺪ ﮐﻪ
ﺷﻤﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻫﻤﺮاه او ﻫﺴﺘﯿﺪ.
ﮐﻮدک ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺳﺌﻮاﻻﺗﯽ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﺮگ و ﻣﺮدن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﺳﺌﻮاﻻت وی
ﭘﺎﺳﺨﻬﺎی ﺳﺎده ،ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ و واﻗﻌﯽ ﺑﺪﻫﯿﺪ.
رواﻟﻬﺎی ﻣﻌﻤﻮل زﻧﺪﮔﯽ را ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﯿﺪ .ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ روال زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻮدک را ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻃﺒﯿﻌﯽ
ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
اﮔﺮ اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺮای ﮐﻨﺎر آﻣﺪن ﺑﺎ ﺳﻮگ ﺧﻮدﺗﺎن ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،از ﺳﺎﯾﺮ
ﻣﺮاﻗﺒﯿﻦ ﺑﺮای ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺑﺎ ﮐﻮدک ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
در ﺻﻮرت ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺷﺪن واﮐﻨﺶ ﻫﺎی ﺳﻮگ ﮐﻮدک ،ﻣﺸﺎﻫﺪه واﮐﻨﺸﻬﺎی ﺷﺪﯾﺪ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ
ﻣﻌﻤﻮل ،وﺟﻮد اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت ،اﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ،ﻣﺸﮑﻞ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺎﻻن،
اﻓﮑﺎر آﺳﯿﺐ ﺑﻪ ﺧﻮد ﯾﺎ دﯾﮕﺮی ،و ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ رﻓﺘﺎر ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻤﻮل دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ اﯾﻦ ﺣﻮزه
ﻣﺸﻮرت ﮐﻨﯿﺪ.
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