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  سخت یروزها در کودکان سوگوار

 کرونا از باخته جان زانیعزاز دست دادن 

 

ز دوری یا مرگ عزیزان گیری بیماری کرونا هستند و مانند آنان اهای ناشی از همهرگساالن در معرض فشارها و نگرانیکودکان نیز چون بز

ان برای های پیش آمده کمتر از بالغین است و روند سوگواری آنفقدانبرند. توانایی کودکان برای سازگاری با شرایط پر تنش و خود رنج می

هایی برای کمک به این کودکان برای بهتر گیرد. توصیهه بیماری واگیردار کرونا قرار میثیر شرایط خاص ابتال باز دست رفتگان خود تحت تأ

 شود.رد و غم جدایی از عزیزان ارائه میبا دکنار آمدن 

 

 ؟توان کردمیکودکان سوگوار چه  یارب

را به  مراقبت از کودک فرد بزرگسال سالم کی دیبا کند،ایجاد مییی که شرایط ابتال به کرونا برای کودک و خانواده هایبا تمام سخت (1

 دوست کی ایدهد( میخودش اجازه  طیباز مانده )چنانچه شرا خاله، عمه، والدبزرگ،  تواند مادریفرد م نیا ،و همراه او باشد ردیعهده بگ

کند تا سوگ  تیرا رعا هانگاه باشد و آآ زین یبه نکات بهداشت ،رایگر و پذتیحمادر کنار رفتار و منش که  یباشد، فرد ی نزدیکآشنا و

 نشود.چندان  دوعضو دیگری از خانواده شدن  ماریب ایکودک با از دست دادن 

بتواند  و یریو تصو یدر ارتباط باشد مانند ارتباط تلفن خطر امن و کم یبازماندگان با روش ریکودک بتواند با ساتا  دیفراهم کن یطیشرا (2

 احساساتش را ابراز کند.

د. ا کندپی نیتسک یاندک کند تاگفت و گو  هایبا دوستان و همکالس یمجاز یدر فضااجازه دهید باالتر و نوجوانان  نیکودکان سن به (3

 است. به عهده بزرگسال مسئول یازمج یالبته نظارت بر فضا

 یشدن سوگ دهیچیتنها باعث ازمان و پ کودک کردن احساسات خاموش یا سرکوب. دیرا بده احساساتش انیابراز و ببه کودک اجازه  (4

 شتریهاتو پاک کن تا اون هم بد، اشکآیم داره بابا گهید حاال»: دییبه او نگو برای نمونه شدن دارد.امکان  دهیچیپ ی خودخودبه شود که یم

 «... یداشت دوست یلیخ را مامانت تو...  یو ناراحت یدونم تو دلت چقدر غم داری... م یزمیعز» :دییبه او بگو و در عوض« ... نشه ناراحت

 است ممکن شودیم گفته کودک به کمک قصد به و یدلسوز یرو از که جمالت یبرخ. دیباش خودتان یهاهیها و توصگفتهمواظب  (5

شه و خودت هم یم فیبدنت ضع ،یکنیم هیو گر یرقرایب تو که ینجوریا نکن، هیگر گهید» :مانند کند شتریب را او اضطراب و یناراحت ترس،

   «...یشیم ضیمر

که نباشد  یتنها انسان کند تا در نظر خودشکمک کودک  بهتواند یمعزیزان با مضمون سوگ و از دست دادن  ییهاخواندن داستان (6

او هم  ،است طبیعیسوگ  کی یعیطب طیکند شرایکه تجربه م یکه تمام عالئم توجه شودم نیهمچن و کندیم تحمل را یرنج نیچن

د نک یساز همانند داستان تیکند تا کودک با شخصیکمک م روش نیا نیهمچن. ستین یرعادیو رفتارش غ هااست و حالت هیمثل بق

  و احساساتش را بروز دهد.

 .ینقاش دنیتش را نشان دهد مثل کشاحساسا زین یرکالمیغ هایراهاز کودک تا  دیرا فراهم کن یطیشرا (7



2 
 

 ینقاش ازتر در مورد کودکان کوچک) سدیتواند احساسات و افکارش را بنویکه م دییو بگو دیکن هیته دکوکرا با کمک  یقلک ایجعبه  (8

است  یجعبه خصوص نیا نهشما بخواند وگر یاش را براتواند نوشتهیم رددا دوست اگر دییبگو او به. ندازدیو داخل جعبه ب( مک بگیریدک

. ندازدیاحساساتش ب ۀو داخل جعب سدیبنو رفته دست از زیعز یبرا یاتواند نامهیم کودک .خواندب زه ندارد آنها رااجکس ا چیو  ه

 .احساسات خود باز کنند بیان یبرا رایانهدر فایلی را تا  دیکن ییراهنمانوجوانان را توانید می

 گرانیاحساساتش را با د آنها قیطر از کودک و شود یرسم مناسک و مراسم نیگزیجا تواندیم یررسمیغ یهاروش یانجام برخ (9

 از دست رفته. زیعز یهااز عکس یپیمانند ساخت کل مطرح کندمشارکت 

 کی هب محدودو  یکنواختآنها را واکنش  دیکند، تالش نکنیم یمنحصر به فرد است و به روش خاص خودش سوگوار یهر کودک (10

ممکن  برای نمونه .است رفتهیپذ، نفرت، حسادت و ... خشم، اندوه، غم زآنها اعم اتوسط  سیاحسار نوع هتجربه . دیخاص کن یالگو

 د.نباش داشته حسادت ایتنفر و  ،یعدالتیست احساس خشم و بامادرش  ایکه در آغوش پدر  یکودک دنیبا د آناناست 

 به ازیممکن است نناشی از آن سوگ ناشی از این بیماری و  ژهیو طیشرا لیبه دلنیز بزرگسالشان  انیاطراف یاز کودکان و حت یبرخ (11

ها مشاوره نیالزم باشد ا دیشا ،یکیزیحضور ف تیکرونا و محدود یماریب همه گیری زمان در. باشند داشته یدرمان مداخالت و مشاوره

 یحضور تیزیو یماریپس از فروکش کردن ب یانجام شود. ول یتلفن ای یریتماس تصو ه صورتبو  یحضورریها به صورت غو درمان

 کمک کننده باشد. اریتواند بسین کودکان میا

 :دیکن افتیدر کودک نیمشاور و روانشناسان کودک، روانپزشکان از یاحرفه کمک ریدر صورت وجود عالئم ز (12

o  یخودکش در مورد صحبتاشاره یا هر گونه 

o رساندن به خود بیآس 

o دیشد یرقرایو ب یپرخاشگر 

o در نوجوانان ناراحتی نیتسک یو مواد برا ، الکلگاریبه مصرف س لیتما 

o یقبل یمعمول روزمره طیشرا به زشیعز مرگ از پس بالفاصله کودک میندار انتظار ما گرچه) کودک سوگ مئعال نی شدنطوال 

 به ماه دنیچند از پس خود از مراقبت و یاجتماع ارتباط و لیتحص حوزه در کودک یعملکردها از یبرخ میدار انتظار اما برگردد

 .(برگردد قبل حالت

 

  دکتر فریبا عربگل

 فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 

 

 


