
كودكان در سوگ



سوگ          

.دست دادن شخص ، چيز یا عقيده و فکر خاصی است در واکنش به از اندوه و ناراحتی شدید درونی سوگ حالت 
. دادن چيزی است سوگ پاسخ هيجانی ، رفتاری و شناختی ما نسبت به از دست 

.پدیده سوگ روبرو می شودهر کودکی به روش خاص خود و به شيوه ای منحصر به فرد با 

انواع فقدان



  سوگ چرخه

وانكار شوك

افسردگي

مجدد بهبود

اعتراض



طبيعي سوگ جسمي هاي نشانه
اختالل سيستم گوارشی
سيستم دفاعی بدن
درد
اعصاب مرکزی  اختالل سيستم



واكنشهاي روانشناختي به فقدان
رفتاري                        روانشناختيهيجاني                     

اضطراب                          عدم تمرکز                          گریه                                   
افسردگی                       مشغله ذهنی                     بی قراری

خشم                             احساس درماندگی              فقدان اجتماعی
بيش برانگيختگی              احساس وابستگی               سردرگمی

احساس گناه                                                                     
احساس تنهایی



:پديده هائي كه واكنش سوگ را ايجاد مي كنند
مرگ عزيزان
مرگ حيوانات خانگي
طالق والدين
نقل مكان و مهاجرت
در معرض تهاجم بودن
جنسي( انواع سوء رفتار(
گم كردن و از دست دادن وسايل يا اسباب بازي
 حوادث و وقايع محيطي
 نقص عضو
 از دست دادن يا نداشتن مهارتي خاص



:واراحساسات، افكار و رفتارهاي شايع در كودكان سوگ
روياهاي شخص مرده
تقليد رفتارهاي او
الگو قرار دادن و ايده آل نمودن رفتار و شخصيت او
بازگو نمودن وقايع مرگ و مراسم و خاطرات او
احساس اينكه شخص مرده همراه اوست
طرد كردن دوستان قديمي و جستجوي دوستان جديد.
 والدينتلفني مكرر با منزل براي چك كردن سالمت تماس
  مرهروزكاهش توجه و تمركز روي تكاليف درسي و فعاليتهاي
  كالسگريه ناگهاني در
  متوفيجستجوي اطالعات پزشكي در مورد
 ناحساس نگراني راجع به سالمت خود و گاهي بي توجهي به آ



:سوگنگرش ها و برخوردهاي غلط در مواجهه با 
بچه ها در مراسم شركت نكنند.
جلوي كودك راجع به مرگ صحبت نكنيم.
ماز صحبت راجع به مسائلي كه كودك را به گريه مي اندازد اجتناب كني.
بچه هاي خردسال مفهوم سوگ را نمي فهمند.
اگر خدا مي خواست او را از ما نمي گرفت.
وقتي بزرگ شوي همه چيز را فراموش مي كني
او به يك مسافرت طوالني رفته است.
خدا او را از ما گرفت چون خيلي خوب بود.
او به خواب رفت و ديگر بيدار نمي شود.
او تو را از آسمان نگاه مي كند
 بزرگترها قادرند توضيح كافي راجع به روح و مرگ به كودكان بدهند.
 سوگ بزرگترها روي كودك سوگوار تاثير ندارد.
 كودكي كه فعال و پر جنب و جوش است سوگوار نيست
 اگر خيلي گريه كند دچار حمله و مشكل عصبي مي شود



كودكان در سوگ

 كودكان در سوگ فرايند مديريت
 

آن مفهوم و مرگ درك تسهيل 
سوگواري 
يادبود 
زندگي تداوم



 مختلف سنين در مرگ مفهوم
:سن صفر تا دوسالگي    

بقای شیء  مفهوم =دوم سال دوم نيمه : نظریه پياژه
ل به تدريج مفهوم بقاي شيئ شكپنهان و پيدا نمودن اشياء با بازي   .  ميگيرد
واكنشهاي رفتاري در مواجهه با فقدان:

اعتراض        نااميدي           انزوا
 سالگي ٧تا  ٢سن  :
 گشت كه باز مسافرتيمثل گذرا ، موقتی و قابل برگشت يك پديده مرگ .  خواب می دانددارد و يا چيزي شبيه 

واكنشهاي رفتاري در مواجهه با فقدان
 احساس= شدهعزيزش  اعمال و رفتار او باعث مرگبرخي از تصور ميكند مجازات از  گناه و ترس
 اجتناب كندخوابيدن كودك ممكن است مرگ را مشابه خواب دانسته و بدليل ترس از مردن از.



:  سالگي ١٢تا  ٧سن           
 مي پذيرند اجتناب ناپذير و جهان شموليك پديده  .
 فهمند كه با مرگ تمام عملكردهاي بدن آدمي متوقف مي شودمي 
ه قادر آنهايي كو  ناتوان ،پيرهنوز فكر مي كنند افراد خيلي  ولي .ميرندمي  به حركت نيستند
 احساسشان مشكل دارند بياندر در اين سن كودكان.

:  نوجواني         
 مي دانند ولي بازهم آن را پديده طبيعي نوجوانان مرگ را يك تصور مي كنند سالمندانمنحصر به 
ه انكار مرگ در نوجوانان جدي است و به راحتي نمي پذيرند ك اين ممكن است هر واقعه يا تصادفي منجر به مرگ شود،  بنابر . رفتارهاي پرخطر بروز مي دهند
 مي كنندراحت تر صحبت در مورد مرگ.



:آنچه بايد در برابر سوگ كودكان انجام دهيم .در پاسخ به سواالت كودك داستان سرائي نكنيد
.اطالعات مبهم به كودك ندهيد

.حقايق را بگوئيد
.اجازه دهيد كودك بداند كه متوفي برنمي گردد

.به كودك اطمينان بدهيد كه همراه او هستيد
.بدهيداجازه صحبت و طرح سواالت را به كودك 

.بدهيداجازه ابراز احساسات و كالمي نمودن آنها را به كودك 
.بدهيداجازه شركت در مراسم را به نحوي كه دوست دارد به كودك 
.نهراسيداحساسات خود را نشان دهيد و از ابراز آتها در حضور كودك 

.از احساسات مختلف كودك آگاه باشيد و آنها را بپذيريد
.مي توانيد اجازه دهيد كودك جسد متوفي را در صورتيكه خودش بخواهد ببيند

.مناسك و آداب و رسوم در حل سوگ استفاده كنيداز 
.براي سوگواري كودك مكاني را اختصاص دهيد



تكنيك
راههائي براي بروز نمادين يادبود ويادآوري شخص متوفي فراهم كنيد.

از رويا براي تخليه احساسات مهار شده استفاده كنيد: گشودن رويا

راي نقاشي و داستان روشهائي ب: استفاده از نقاشي و قصه گوئي همانند سازي و مدل از آنها مي توان براي . تخليه احساسات هستند .در حل سوگ كودكان استفاده نمودسازي 

 براي آرامش بخشي و كنترل اضطرابفنون تجسمي استفاده از.

گاه سكوت روش مناسبي براي تاييد احساسات كودك است: سكوت

رها كردن احساسات، افكار و خاطرات كودك مي توان : كار روي خاطره .  بروز دهداحساسات روش ديگري است كه به كودك كمك مي كند احساساتش را  نوشتن خاطرات و. استفاده كردنقاشي و داستان از تصاوير، عكس، 



درك مي كندطبيعي بودن مرگ در جريان زندگي و وجود افراد حمايت كننده را با ترسيم شجره نامه كودك  : شجره نامه و درخت خانواده.

در بروز احساسات كمك كننده است: استفاده از موسيقي.

است گاه كودك نسبت به فرد يا افرادي خشمگين: مديريت خشم  .

ريزي اسرارش فراهم نمود بايد راههائي را براي برون. كه قادر نيست با ديگران مطرح كندزمانيست كه به دليل فاجعه آميز بودن مرگ كودك رازهائي دارد :  مشاركت دادن كودك در فعاليتهاي مرتبط با رازهايش.

ولي مجبور به اين كار نيستدر صورت لزوم آنها با ديگران مطرح كند . داخل اين جعبه قرار دهدكودك مي تواند نگراني هايش را نوشته و : جعبه نگراني ها.



و تروما داغديدگي
اولويت براي مداخله با كدام است؟ 



عوامل مؤثر بر فرآيند سوگ در حوادث طبيعي
جابجائي و مهاجرت

آشفتگي و هرج و مرج
نبود اطالعات كافي

عدم اطالع راجع به چگونگي مرگ شخص
پيدا نشدن اجساد



پيچيده سوگ علل
مرگ ناگهاني

مرگ همراه با برچسب هاي اجتماعي
از دست دادن هاي متعدد

ارتباط تعارض دار قبلي با متوفي
 
 

پيچيده سوگ انواع
سوگ دير رس

سوگ طول كشيده 
سوگ بيش از حد



كودكان در سوگ
:چگونه به كودكاني كه سوگ پيچيده دارند كمك كنيم

 همراه است برچسب هاي اجتماعي در مواردي كه مرگ با .كودك توضيح دهيدراجع به نحوه مرگ متناسب با سطح رشدي خودكشي  مثل
 را در كودك در مورد واكنشهايش ايجاد طبيعي بودن احساس .بازمانده استاين زمانيست كه كودك نگران سالمت خود و يا افراد . كنيد
 اين ترس بخشي از جريان سوگ است و برطرف خواهد شدمي شود توضيح دهيد كه ترس از مرگ زماني كه كودك دچار.



نشانه هاي مشترك افسردگي و سوگ
احساس غمگيني        
بي خوابي         
    كاهش اشتها         
كاهش وزن        

عالئمي كه بيانگر افسردگي هستند
احساس گناه نامتناسب
 اشتغال ذهني با مرگ
 احساس بي ارزشي
 كندي رواني حركتي
 افت شديد عملكرد
 وجود توهم

 .افسردگي مطرح استزمانيكه نشانه ها بيش از دو ماه باقي بماند و يا بيش از حد انتظار باشد 



كودكان در سوگ

 كودكان سوگ گروههاي 
باليا در



)جلسه اول(تكنيك ها  
اوليه مصاحبه                     

بحث موضوعات:
پاز ، كاله ، توپ بازي : يخها كردن باز:گروه اعضاي معرفي
گروه قوانين تعيين
عالقه مورد فرد كي فقدان با مواجهه در فرد واكنشهاي و احساسات افكار، :سوگ معناي تعريف.
است؟ كرده فوت چگونه و مرده كسي چه:فقدان بيان
وبزرگساالن نوجوانان:خاطره نوشتن( )٦-١٢ سنين براي نقاشي(:واقعه ترسيم(

:جلسه پايان
» مونه عالقه مورد اشخاص از يكي دادن دست از هم نآ و داريم مشتركي مشكل ما همه چون كنيم، صحبت مشكالتمون درمورد و نيمك حمايت همديگر از كنيم، كمك همديگر به كه بوديم شده جمع اينجا ما«  



)جلسه دوم(تكنيك ها

بيان جنبه هاي مختلف مرگ و مردن:
معرفي و آشنائي با تغييرات ايجاد شده بدنبال فقدان  :
واكنشهاي شايع سوگ

قطار زندگي



)جلسه سوم(تكنيك ها
مرور خاطرات فرد فوت شده و مواجهه اعضا با اين خاطرات.
خاطره اش  تاكيد بر اين نكته كه اگرچه فرد حضور فيزيكي ندارد ولي كاشت درخت، اهداء كتاب به كتابخانه، دفتر (همواره وجود دارد )خاطرات
بروز احساسات مربوط به فقدان
انطباق با هيجانات
تشييع جنازه

ترسيم و نقاشي
نمايش عروسكي
بازي با لگو



)جلسه چهارم(تكنيكها 
تعريف مراقبت و حمايت
بحث راجع به اهميت مراقبت و حمايت
روشهاي بدست آوردن حمايت ها و تمرين مراقبت از خود
روشهاي حل مسئله
را تن دوست داشتوانائي  دوباره(شناسائي توانائي هاي افراد .)  ببرند لذتتجربه كرده و از زندگي 
خداحافظي با گروه

مشخص كردن تغييرات و كودكان مي بايست  احساسات
نقاشي قبل و بعد




