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مهری ماندگار فوقلیسانس روانشناسی  از نحوه گفتن مرگ عزیزان به کودک میگوید

کودک و مسالهای به نام «مرگ»

مهری ماندگار ،فوقلیسانس روانشناسی /عکس :امین ارجمند | پاسارگاد

 نجمه محمودآبادی
با همهگیری ویروس کرونا دریک سال
گذشته بیش از 60هزارنفردر ایران فوت کردند.
مطمئنا بسیاری از آنها پدر و مادرهایی بودند
که حاال فرزندانشان در سوگ آنها نشستهاند.
امکان سوگواری در این روزهای کرونایی برای
افراد داغدیده آن طور که باید و شاید فراهم
نیست .افراد در سوگ نشسته مجبورند دور از
کسانی که میتوانند التیامبخش آنها باشند،
عزاداری کنند و بار رنجی را که میبرند ،به تنهایی
به دوش بکشند .حال کودکان چگونه باید با غم
از دست دادن عزیزانشان کنار بیایند و سوگواری
کنند؟ در این هفته به دیدار مهری ماندگار
فوقلیسانس روانشناسی رفتیم و ازاو پرسیدیم.
 چگونه مرگ عزیزان را به کودک توضیح
دهیم؟
توضیح مرگ یکی از سختترین کارها برای
والدین و اطرافیان کودک است ،بخصوص زمانی
که بخواهیم مرگ عزیزی را که به کودک نزدیک
بوده برای او توضیح دهیم .باید توجه داشت که
فشارناشی ازمرگ نزدیکان ازدشوارترین مسایلی
است که ممکن است آدمی با آن رو به رو شود
و این در کودکان بسیاربیشترخواهد بود .در این
زمان والدین باید با توجه به رده سنی کودک و
میزان صمیمیت و نزدیکی او با فردی که فوت
کرده است اطالعات درستی در اختیار او قرار
دهند .بهترین راه برای شروع صحبت با کودک
سؤال پرسیدن از اوست .سعی کنید با پرسیدن
سؤاالت مختلف درک و احساس او را از اتفاق

پیش آمده متوجه شوید .مثال از او بپرسید؛ تو
میدونی چرا همه ما لباس مشکی پوشیدیم؟
تو میدونی چرا عمه داشت گریه میکرد؟ تو
فکر میکنی مامان چرا دیگه پیش ما نیست؟
پاسخهایی که کودک به این پرسشها میدهد
به شما کمک میکند تا بفهمید او چه اطالعاتی
دارد و شما چطور باید درک او را اصالح کنید.
در مرحله بعد وقتی میخواهید فوت شخصی
را برای کودک توضیح دهید و از آنجایی که
کودکان مفاهیم انتزاعی را متوجه نمیشوند ،باید
تا جایی که میتوانید مفهوم مرگ را به صورت
ملموس و با مثال عینی توضیح دهید .مثال
اگر کودک قبال شاهد مردن یک پرنده یا حیوان
خانگی بوده است ،میتوان ازاین مثال عینی برای
ملموسکردن مرگ انسان هم استفاده کرد.
 آیا کودک را درجریان مرگ عزیزان قرار
دهیم؟
کودک باید بداند که فردی را از دست داده
است و آن شخص دیگر پیش او باز نخواهد
گشت .بنابراین باید موضوع فوت شخص را
به اطالع او برسانید اما نحوه گفتن این واقعه
اهمیت بسزایی دارد .باید از گفتن دروغ و
داستانهای غیرواقعی پرهیز شود ،از دادن
وعدههای مبنی بر بازگشت فرد حتما اجتناب
شود .مثال نباید گفت بابا به مسافرت رفته
است ،زیرا در چنین شرایطی کودک همواره به
امید بازگشت او ازسفرخواهد بود .یا مثال گفتن
اینکهمردنشبیهخوابیدن است،میتواند کودک
را دچارکابوس شبانه و حتی بیخوابی و اضطراب

امـالک امیـرکبیـر

زمین  16قصب  2کله بر بلوار قائنی با تخفیف کارشناسی
زمین درب حیاط  24قصب با سند و کلیه امتیازات محدوده  M1خیابان تختی
زمین  22قصب مناسب برای انبوه سازی خیابان خواجو

زمین  3نبش  15قصب با بهترین چشمانداز شهر پاریز توافقی
منزل 10/5قصب دوبلکس شنارژدار  175متر زیربنا خیابان طالقانی
درب حیاط خیلی تمیز
منزل  24قصب دو نبش بر خیابان مولوی
منزل  10/5قصب  3خوابه شنارژدار روبروی فضای سبز باسفهرجان
زمین  8قصب درب ساختمان  165متر پروانه فاز  1بهرامی
آپارتمان  100متر طبقه سوم دارای نور شمال و جنوب پارکینگ انباری آسانسور
خیلی تمیز  1میلیارد
آپارتمان  195متر زیربنا پزشکان  1توافقی
آپارتمان  90متری دو خوابه مجتمع سالمت تحویل  6ماه آینده  450میلیون
منزل ویالیی  300متر زیربنا  4خوابه دارای زیرزمین بلوار دکتر صادقی  200میلیون رهن کامل
 150قصب زمین با حصار دور دهیادگار نزدیک جاده اصلی جهت انبار یا کارگاه

آدرس :ابتدای خیابان امیر کبیر ،جنب تاکسی تلفنی توسن
09217593889 - 42205360
09923963619 - 09132799667

حمل اثاثیه منزل ،مبلمان ،کاالی تجاری ،صنعتی و غیره
با مجوز رسمی و بیمه معتبر

آدرس :انتهای بلوار فاطمیه جنب شرکت لنگر بار
42252330 - 09136473880
 09139473880سلطانی(قدیم)

به یک شاگرد
جهت کار در تعمیرگاه
ماشین های بنزینی
نیازمندیم.
09138075817

خریدار
ضایعات آهن و
غیره هستیم
09132476144
09133470520

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحلهای

خرید دو دستگاه خودروی ون (نوبت دوم)

شـهرداری سـیرجان در نظـر دارد مناقصـه عمومـی خدمـات (شـرح مختصـر :خریـد دو
دسـتگاه خـودروی ون) بـه شـماره  2000005674000003را از طریـق سـامانه تـدارکات
الکترونیکـی دولـت برگـزار نمایـد .کلیـه مراحـل برگـزاری مناقصـه از دریافت اسـناد مناقصه تا ارایه پیشـنهاد
مناقصهگران(حقوقـی) و بازگشـایی پاکتهـا از طریـق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولت(سـتاد) بـه
آدرس www.setadiran.ir :انجـام خواهـد شـد و الزم اسـت مناقصهگـران در صـورت عـدم عضویـت قبلـی،
مراحـل ثبتنـام در سـایت مذکـور و دریافـت گواهـی امضـای الکترونیکـی را جهـت شـرکت در مناقصـه محقـق
سـازند.
تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه مورخ  1400/01/16میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسـناد مناقصه از سـایت :از تاریخ انتشـار اسـناد مناقصه تا سـاعت  18:00روز سهشـنبه
تاریخ 1400/01/24
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز شنبه تاریخ 1400/02/04
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  17:00روز یکشنبه تاریخ 1400/02/05
اطالعات تماس دستگاه مناقصهگزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتها
الف :آدرس :سیرجان -میدان انقالب -شهرداری مرکزی -امور قراردادها شماره تماس034 - 41325077 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021 -41934
دفتر ثبتنام  88969737و 85193768

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحلهای
خرید یک دستگاه تراکتور دو دیفرانسیل (نوبت دوم)

شـهرداری سـیرجان در نظر دارد مناقصـه عمومـی خدمات (شـرح مختصـر :خرید یک دسـتگاه
تراکتـور دو دیفرانسـیل) بـه شـماره  2000005674000001را از طریـق سـامانه تدارکات
الکترونیکـی دولـت برگـزار نمایـد .کلیـه مراحل برگـزاری مناقصه از دریافت اسـناد مناقصه تا ارایه پیشـنهاد
مناقصهگـران و بازگشـایی پاکتهـا از طریـق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولت(سـتاد) بـه آدرس:
 www.setadiran.irانجـام خواهـد شـد و الزم اسـت مناقصهگـران در صـورت عـدم عضویـت قبلـی ،مراحـل
ثبتنـام در سـایت مذکـور و دریافـت گواهـی امضـای الکترونیکـی را جهـت شـرکت در مناقصـه محقق سـازند.
تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه مورخ  1400/01/16میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسـناد مناقصه از سـایت :از تاریخ انتشـار اسـناد مناقصه تا سـاعت  14:00روز پنجشـنبه
تاریخ 1400/01/26
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  14:00روز دوشنبه تاریخ 1400/02/06
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  17:00روز سهشنبه تاریخ 1400/02/07
اطالعات تماس دستگاه مناقصهگزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتها
الف :آدرس :سیرجان -میدان انقالب -شهرداری مرکزی -امور قراردادها شماره تماس034 - 41325077 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021 -41934
دفتر ثبتنام  88969737و 85193768

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

درهنگام به خواب رفتن کند.
 چه کسی این واقعه را به کودک بگوید؟
برای گفتن ماجرا به کودک مهم است که
شخصی مورد اعتماد و دوستداشتنی از نظر
کودک که با او احساس راحتی دارد و در عین
حال به او اطمینان دارد این خبر را به کودک
بدهد.
 آیا بردن کودک به مزار متوفی کار
صحیحیاست؟
این موضوع به سن کودک و نسبت او با فرد
فوت شده بستگی دارد .شرکت کردن یا نکردن
کودک درمراسم سوگواری نباید با اجبارباشد .نظر
کودک و شرایط سوگواری در این زمان بسیارمهم
است و اگرممکن است اتفاقات ناراحتکنندهای
رخ دهد ،بهتر است کودک در مراسم حضور
نداشته باشد .با این حال بعد از  9سالگی زمان
مناسبتری است که کودک بر مزار فرد فوت
شده حاضرشود و درکناردیگران آیین سوگواری
را تجربه کند .خصوصا اینکه کودک با مشاهده
سوگواری و اشکریختن دیگران میتواند درک
کند که دیگران نیز برای آن فرد ارزش قایل
هستند و برای او دلتنگاند اما دیگر نمیتوانند
او را ببینند و ازاین بابت غمگین هستند .بهعالوه
اگرکودک خواست گریه کند نباید مانعش شویم
بلکه بهتر است حمایتگرانه برخورد کرد تا از این
لحاظ در آرامش باشد.
 فقدان و مرگ عزیزان سبب بروز چه
مشکالت روانی درکودکان میشود؟
هنگامی که کودک در سنین خردسالی والد

خود را از دست میدهد و هنوز به درک الزم و
صحیح ازمرگ نرسیده ،احتمال ایجاد مشکالت
رفتاری -هیجانی دراو بیشترازسایرسنین است.
همچنین کودکان سوگوار در مقایسه با سایر
همساالن که دارای پدر و مادر هستند اغلب
احساس تنهایی یا انزوا کرده و خود را از آنها
جدا میبینند و گمان میکنند هیچ کس شرایط
و احساسشان را درک نمیکند و متوجه درد و
رنجی که تحمل میکنند ،نیستند .این موضوع
منجربه شکلگیری اضطراب و افسردگی در آنان
میگردد .از سوی دیگر متوجه برخورد و رفتار
متفاوت اطرافیان هستند که باعث بدتر شدن
شرایط روحی کودک میشود .بهعالوه گاهی
اوقات کودکان سوگ با متفاوت دانستن خود
از همساالنشان خواهان توجه بیشتر اطرافیان
نسبت به خود هستند که این امر باعث بر هم
زدن روال طبیعی زندگی کودک و مانع تربیت
صحیح او میگردد و به نوبه خود میتواند اثرات
منفی فقدان والد را تشدید نماید.
 بایدها و نبایدهای رفتار با کودکان
داغدارچیست؟
او را در فرصتهای مناسب در آغوش
بگیرید .این کار برای تقویت حس همدردی و
همدلی موثر است .همراه با او آلبوم عکسهای
خانوادگی را مرور کنید .این کار باعث میشود
خاطرات مربوط به فرد فوت شده را با هم
مرور کنید و هرگز از او نخواهید که عزیز
ازدسترفتهاش را فراموش کند ،زیرا این کار
ممکن است در او احساس گناه ایجاد کند.

نقاشیساختمان

به کودک اجازه دهید غم و اندوه خود را به هر
طریقی که میخواهد مانند گریه ،بازی ،خشم،
نقل خاطرات و رفتارهای غیرقابلانتظار بیرون
بریزد .اجازه دهید درباره احساسات و رفتارش
صحبت کند .نباید با بیان داستانهای تخیلی بر
مسئلهمرگسرپوش گذاشتوهمچنیننباید از
تعبیرو تفسیرهای فلسفی و مذهبی برای کودکان
نوسال استفاده کرد.
کمس 
 چگونه میتوان به کودکان کمک کرد تا
با مرگ عزیزانشان کناربیایند و مراحل سوگ
را با کمترین مشکلی طی کنند؟
در خصوص کودکان حل شدن سوگ و طی
کردن مراحل آن از اهمیت خاصی برخوردار
است.کودکان همیشه این امکان را ندارند تا
در مراسم شرکت کنند و هیجانات خود را بروز
دهند .گاهی نیز به غلط تصور میشود که چون
فعالهستندوبازیمیکنندمشکلیندارند .افکار
و عقاید کلیشهای فراوانی پیرامون مسئله مرگ
در بین بزرگساالن وجود دارد.بهتر است جلوی
کودک داغدیده راجع به مرگ صحبت نکنیم.
بهتر است ازصحبتهایی که دربچه ایجاد گریه
میکند اجتناب کنیم .اینقدر گریه نکن بیمار
میشوی .هنوزبچهای ،بزرگ که شوی همه چیز
فراموشت میشود .این نگرشها و انتقال آنها
به کودکان مانع طی شدن مراحل سوگ شده و
به کودک آسیب م یزند .در پایان میتوان گفت
که اطرافیان کودک با کنار گذاشتن این افکار و
عقاید کلیشهای میتوانند در طی شدن مراحل
سوگ نقش ارزندهای را ایفا کنند.

09223194846

فراخوانتجدیدمناقصهعمومییکمرحلهایتامین 25دستگاهخودرویسواری
جهت انجام امور نقلیه مربوط به شهرداری سیرجان و سازمانهای تابعه (نوبت دوم)

شـهرداری سـیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات (شـرح مختصر :تامین 25
دسـتگاه خودروی سـواری جهت انجام امور نقلیه مربوط به شـهرداری سـیرجان و سـازمانهای تابعه)
بـه شـماره  2000005674000002را از طریق سـامانه تدارکات الکترونیکـی دولت برگزار نماید.
کلیـه مراحـل برگـزاری مناقصـه از دریافـت اسـناد مناقصـه تـا ارایـه پیشـنهاد مناقصهگـران(دارای
پروانـه اعتبـاردار از سـازمان حمـل و نقـل درونشـهری) و بازگشـایی پاکتها از طریق درگاه سـامانه
تدارکات الکترونیکی دولت(سـتاد) به آدرس www.setadiran.ir :انجام خواهد شـد و الزم اسـت
مناقصهگـران در صـورت عـدم عضویـت قبلـی ،مراحـل ثبتنـام در سـایت مذکـور و دریافـت گواهی
امضـای الکترونیکـی را جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند.
تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه مورخ  1400/01/16میباشد.
مهلـت زمانـی دریافـت اسـناد مناقصـه از سـایت :از تاریـخ انتشـار اسـناد مناقصـه تا سـاعت 18:00
روز سهشـنبه تاریـخ 1400/01/24
مهلـت زمانـی ارائـه پیشـنهاد :از تاریـخ دریافـت اسـناد مناقصـه تـا سـاعت  19:00روز شـنبه تاریخ
1400/02/04
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  16:30روز یکشنبه تاریخ 1400/02/05
اطالعـات تمـاس دسـتگاه مناقصهگـزار جهـت دریافـت اطالعات بیشـتر در خصـوص اسـناد مناقصه و
ارائـه پاکتها
الف :آدرس :سیرجان -میدان انقالب -شهرداری مرکزی -امور قراردادها شماره تماس:
034 - 41325077
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021 -41934
دفتر ثبتنام  88969737و 85193768

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان
فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحلهای
خرید دو دستگاه مینی غلطک دوچرخ آهنی کمرشکن (نوبت دوم)

شـهرداری سـیرجان در نظـر دارد مناقصه عمومـی خدمـات (شـرح مختصـر :خریـد دو دسـتگاه
مینـی غلطـک دوچرخ آهنی کمرشـکن) به شـماره  2000005674000004را از طریق سـامانه
تـدارکات الکترونیکـی دولـت برگـزار نمایـد .کلیـه مراحـل برگزاری مناقصـه از دریافت اسـناد مناقصه تـا ارایه
پیشـنهاد مناقصهگران(حقوقی) و بازگشـایی پاکتها از طریق درگاه سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت(سـتاد)
بـه آدرس www.setadiran.ir :انجـام خواهـد شـد و الزم اسـت مناقصهگـران در صـورت عـدم عضویت قبلی،
مراحـل ثبتنـام در سـایت مذکـور و دریافـت گواهـی امضـای الکترونیکـی را جهـت شـرکت در مناقصـه محقـق
سازند.
تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه مورخ  1400/01/16میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسـناد مناقصه از سـایت :از تاریخ انتشـار اسـناد مناقصه تا سـاعت  18:00روز سهشـنبه
تاریخ 1400/01/24
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز شنبه تاریخ 1400/02/04
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  17:30روز یکشنبه تاریخ 1400/02/05
اطالعات تماس دستگاه مناقصهگزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتها
الف :آدرس :سیرجان -میدان انقالب -شهرداری مرکزی -امور قراردادها شماره تماس034- 41325077 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021 -41934
دفتر ثبتنام  88969737و 85193768

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

