
کودکان چگونه با فقدان

سازگار می شوند؟

سازگاری با فقدان برای کودکان، حتی برای بزرگترها

فرایندی زمان بر است. برحسب ویژگی های کودک،

نوع و شرایط فقدان، مدت سازگاری با آن متفاوت
است. فوت های ناگهانی همراه با وقایع دلخراش،

فرایند سازگاری را طوالنی و با مشکل روبه رو

می کنند. در مدت سازگاری با فقدان، واکنش های

مختلفی را می توان مشاهده کرد.

واکنش طبیعی به سوگ در بزرگساالن، دارای

مراحلی است که با شوک و انکار شروع و به

عصبانیت و در نهایت، غمگینی منجر می شود و به

دنبال آن به تدریج فرد سعی می کند به زندگی

طبیعی برگردد. در مرحله انکار، فرد در وضعیت

شوک و ناباوری است و نمی تواند بپذیرد که آن

واقعه رخ داده است. در مرحله عصبانیت، ممکن

است دائم بپرسد چرا او باید بمیرد و شاید از خود،

اطرافیان، خدا و حتی فرد متوفی خشگین باشد.

مرحله بعد، تجربه غم و ناراحتی به خاطر از دست

دادن متوفی است و در این مرحله فرد فقدان را

می پذیرد. البته، این مراحل ممکن است تا حدودی

هم زمان باهم دیده شوند.

این فرایند در کودکان به طور مشخص به این شکل

دیده نمی شود. تغییرات خلقی، پرخاشگری، لجبازی

و تشدید اضطراب جدایی از نشانه هایی است که به
دنبال فقدان بروز می کند.

برخی کودکان درباره فقدان صحبت می کنند، برخی

دیگر، هیچ حرفی درباره ان نمی زنند و عالقه ای هم به
مواجهه با آن ندارند، برخی بی قراری و گریه ناگهانی و

برخی ابراز دلتنگی پی در پی نسبت به متوفی دارند.

چه کارهایی کمک می کند کودکان، بهتر با

فقدان سازگار شوند؟

کودکان نیز مانند بزرگترها نیاز دارند فرایند سوگ را

طی کنند و با فقدان سازگار شوند، با توجه به

شرایط سنی و آسیب پذیری آن ها باید بدانیم با چه

اقداماتی کمکشان کنیم. در کودکان زیر سه سال،

به خصوص در شیرخواران، بهتر است، تا حد

ممکن، افراد ثابتی از او مراقبت کنند. مثال چنانچه

کودکی خردسال در اثر تصادف هردو والدش را از

دست داده است مراقبت او را از ابتدا یک یا

چندنفر از اطرافیان بطور ثابت برعهده گیرند و

نگهداری او از یک مراقب به مراقب دیگر منتقل

نشود. سعی کنید سبک غذا خوردن، خوابیدن و

عادت های معمول کودک را مانند گذشته رعایت و

محیطی امن برایش فراهم کنید، در کودکان بزرگتر

هم، تا حد امکان، باید روال معمول زندگی را برقرار

و به شرایط طبیعی و قبل از فوت متوفی نزدیک
کنید.

اگر احساس می کنید برای کنار امدن با سوگ

خودتان نیاز به تنهایی دارید، از سایر مراقبان برای

همراهی با کودک کم بگیرید. شما نیز مانند

کودکتان برای طی کردن فرایند سوگ به حمایت

اطرافیان نیاز دارید. در این شرایط سعی کنید

فرصت های سوگواری را برای خودتان فراهم کنید.
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اصول فرزندپروری و ساختار را رعایت کنید. در

شرایطی که کودک یک مراقب مهم مثل پدر یا مادر

را از دست می دهد، اطرافیان به دلیل ترحم و

دلسوزی به همه خواسته های او تن می دهند و

قانون های قبلی را رعایت نمی کنند. یادمان باشد اگر

کودک را موظف به اجرای قانون کنیم، به احساس

امنیت او کمک می کند. گاهی قانون ها با توجه به

شرایط جدید به بازنگری یا تعدیل نیاز دارند، اما باید

از کودک بخواهیم قانون ها را مثل سایر روال زندگی
اش رعایت کند.

باید فرصت هایی فراهم کنید تا کودکان به ویژه با

سن بیشتر از سه سال بتوانند احساس خود را بروز

دهند. بسیاری از افراد تصور می کنند اگر حواس

کودک را از فقدان پیش آمده پرت کنند، آسیب

کمتری می بیند. اما او خواه ناخواه به این مسائل فکر

می کند و برای سازگاری بهتر به کمک مستقیم شما

نیاز دارد. بنابراین، زمان هایی را اختصاص دهید تا
درباره فرد تازه درگذشته صحبت کنید، به یاد او

مراسم کوچکی بگیرید و عکس ها و خاطراتش را مرور

کنید.

در طول هفته، فرصت هایی برای سوگواری کودک

فراهم کنید؛ برای متوفی شمع روشن کنید، حلوا بپزید

و از کودک درباره کارهایی سوال کنید که می توان به
یاد متوفی انجام داد.

برای کودکانی که قادر به گفت وگو درباره فقدان

نیستند، می توان فرصت نقاشی، نوشتن یا برگزاری

مراسم سوگواری در قالب بازی و ... فراهم کرد تا از

این طریق افکار و احساسشان را بیان کنند.

چنانچه کودک تمایل دارد او را همراه خود به مقبره

متوفی ببرید. از این فرصت برای صحبت درباره

متوفی و بروز احساسات استفاده کنید، هرگز او را

وادار به حضور در قبرستان نکنید.
گاهی خاطرات دوران حیات متوفی را مرور کنید و

اجازه دهید کودک عکس یا یک یادگاری از او داشته

باشد. کودک شما ممکن است نگران باشد فرد عزیز

دیگری را از دست بدهد، به او اطمینان دهید همیشه

کارش می مانید و در نبود فرد از دست رفته از او

مراقبت می کنید.

 

کودک مطمئن است سواالتی درباره مرگ و مردن

داشته باشد. به سواالت وی پاسخ های ساده، قابل

فهم و واقعی بدهید.


