
 
 

Provided by Hospice of the Northwest 
227 Freeway Dr, Mount Vernon, WA 98274 

360-814-5550 

 
ة حزنهم ج على درؤثر حل نمو االطفال ت مرا  

 الطفولة حتى سن عامين:  
 
ان  غياب الشخص الذي كيضا مع  سوف ستفاعلون ا .ن يرعاهمر ممشاعلكنهم يتفاعلون مع  ,فهوما للموتيهم شعورا او من الرضع ليس لدا

يومية.تهم اليا في حيااساس  
 

ة: ردود فعل شائع  
 *الهياج والتوتر

كل غير معقولشب او بضغببكاء ه بالحتجاجبر عن ا* يع  
بتعاد المتوتراو االرتباط الزائد اال*   
هتزموالسلوك الصعوبة في النوم وعدم االرتياح *   
صبع او العض االعسر الهضم, مص *   

 
رضيع الحزين:  ساعدة الكيفية م  

ا.  صبورا جدزيد من التقرب. كن  لمحضان وال االء من خالفد طمانينة الجسدية والتقديم القدر االمكان. لمعتاد اه كيومي للروتين الحافظ على ا
قضاء المزيد من الوقت مع الرضيع. ون للرضيع من ة االساسيتمكن مقدموا الرعايييساعدون في المهام المنزلية حتى رين دع االخ  

 
 االطفال الصغر\ مرحلة ما قبل المدرسة: من عمر عامين وحتى خمس سنوات 

كلمة بيلعبون ضر. حات الغالب في الوقمدة. هم يعيشون في الاضح  بالوقت او المستقبل او اللوحساس ااالطفال الى الار يفتقر افي هذه االعم
فل في  . يميل الطشهد التاليلكنها تعود في المصية ولرسوم الكاريكاتورية, تمون الشخال في اى. على سبيل المثال ستوعبون المعنلكن ذهب" و" 

يفهمونه. ال ح ما خدم التكير السحري لشرست. يصود الشخوقع ان يععكسه ويتعتقاد بان الموت يمكن سن ماقبل المدرسة الى اال  
 

دود الفعل الشائعة:  ر  
    ادة ل اعخالمن  –يحاول الطفل فهمها حدث. هذه هي الطريقة التي بما باء د يخبر الغرئلة مرارا وتكرارا. قاالسف يطرح نفس سو *    
  . غينردود البالت من ط االشاراوالتقااالستماع  كالم واعادةال       
التخاطب الطفولي(. , , مص االبهامء او المثانةمعايطرة على االك الطفلي )فقدان السالى السلو قد يتراجع الطفل  *     
.  صالفي اوقات االنفء و بكاغضب ابات . وقد ياتي بنوصالنفمقاومة اال* سلوك االلتصاق,      
لكن دون فهم ما تعنيه. مشاعر البالغين, و, يلتقط يقدوث شيئ عمقد يشعر بح*      
ثناء اللعب. ما حدث, وارتباكهم في ا بهم * قد يتصرف بمشاعرهم واحساس     
وم.  عوبة في النكوابيس او صني من ا* قد يع     
طبيعيا. ويلعب ق العاطفي ج من الضييخرسوف يتحرك و*      

 
:  مدرسة قبل ال ما ي سنزين فح مساعدة طفلكيفية   
ل يحكي القصة  جع الطفل على طرح االسئلة. دع الطفواساة. شعبارات الم بنختصرة. تجصادقة ومجعل التفسيرات حقيقة الموت, ااذكر 

ذا  س. اطقومشاركة في الوقعه. السماح باختيار التمكن بر الطفل بما يي االجابة عن تفس االسئلة عند تكرارها. اخمرارا وتكرارا. استمر ف
قاء في  ى البر عل اذا كان غير قادطفل ولي امر الغ اخر لتشخص بالجد واتد من , اشرح تماما ما سيحدث, وتاكسقوضور الطر الطفل حختاا
قبل  مافي سن  . شجع االطفال "الحوادث" لسلوكيات العنيفة او ي بالصبر مع احلارتباكه. التوعه او مع دمحنونا كن ثر ورفة. امسكه اكغال

ى  )باالضافة الف بمشاعرهم تراالصور واالعبعض الوقت للتذكر واستعراض ح ر او تلوين مشاعرهم. امنعلى رسم الصوالمدرسة  
. تابع الصفحة هتماو ال يتهامه بانه اناني سلوك الطبيعي, او ا ي الالنخراط فك او احضلعب او المشاعرك(. التعاقب او تنتقد الطفل بسبب ال

  التالية.
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 االطفال في سن المدرسة: من سن ست منوات الى تسع \ عشر  سنوات 
 

ذين يحبونهم يمكن ان . يبدءاون ايضا في ادراك ان االسخاص الة فيهال رجعت دائم وون ان الموالطفال يفهمظم اسنوات معبع او س عند ست

ثر قدرة على  وت(. انهم اكالك المح, ماروحاصد االف من الموت وقد يخصصون الموت )مثل قد يعبرون عن الخوما فيهم انقسهم. توفوا, بي

. المشاعربتهم وتحديد رلمعالجة تجتللغة استخدام ا  

 

دود االفعال الشائعة:  ر  

لعب. اء تتخللها العودة الى االنشطة العادية والبكت بانو *     

.ؤولية عن التسبب في الوفاةيشعر بالمس* قد      

. سارة وربما فقدان الحافزن الخم* القلق و االرق و الخوف من المزيد      

ء.فقدان االسيا \نسيان ير, القصف الذاكرة علي المدى  ضع* صعوبة التركيز في المدرسة, قد ت     

 

مدرسة:  فية مساعدة الطفل الحزين في الكي  

: تهم. استمع الى مخاوفهمبمعاق حكم عليهم اوجاتهم دون الحتياستجابة البتهم. االصف تجرو \شاعرهم مللتعبير عن واية القصص الفن ور عتشجي

   ئلة. ب عن االساجن عن الموت. ليؤوسانهم ليسو م شرح, ا حة الطفل وافراد االسرة االخرين(صف من المزيد من الخسارة )لمخاوطمانهم بشان ا

شخص العزيز عليه. وفقدان الالعالقة بين مظاهر الحزن  ؤيةئلة. ساعد الطفل على ريعرف البالغين جميع االجابات على جميع االسال باس ان ال 

  طفل يعاني من عبء العمل. ت اذا كان الساعد في ضبط التوقعا \تحدث مع المعلمين 
 

 ما قبل المراهقة: من سن العاشرة الى الثالثة عشرة

 
هذه الخسارة  ؤثر في فهم كيف ستبدء ة العمرية بالفي هذه الفئنتيجة لالطفال فهم السبب والدني كبير. يسمح بفترة ما قبل المراهقة هي وقت تقير 

, لكنهم ال يزالون بحاجة  مشاعرهمم وبتهدث عن تجر. قادرون على التحعنى الموتحول معلى حياتهم. يفهمون ان الموت الى االبد وهم واقعيون 
شغل تفكيرهم بشئ اخر.  ل نية /اللعب وممارسة الرياضة(الى منافذ بد  

 
 ردرد الفعل الشائعة:  

            المهنيين الصحيين \جسم وكيف يعتني االطباء الذي يحدث للما  –فاة جية للوب الفسيولوفضول لمعرفة الجوانديهم ون لقد يك *    
حتضرين.  والم بالمرضى          
ي(.  هضمجهاز الفي الرابات , اض د * قد يعاني من اعراض نفسية جسدية )صداع, بر     
جة الى دعم االقران.  والحا سرةاجة الى دعم االبين الحيتقلب * قد      
ين. غر سنا او ان يحمي االباء المحزونير مناسبة لالشقاء االصغؤولية حمل مس* فد يت     
.  هامتنافس على المصعوبة في اليقظة, يواجه  حالم اليستغرق في اانتباهه, , قد يصرف * قد تنخفض الدرجات     
ين. روتال \  رات في العائلةيغييستاء من التسارة ووم االخرين على الخدائيا وبعيدا ويلقد يكون ع*      

 
ة مساعدة ما قبل المراهقه:  كيفي  

ئلة او جب عن االسا ر.حة للتنفيس عن المشاعي مساعط. الكن قدم الدعم كل في المدرسة, ب عن االسئلة. ال توبيخ على المشااج, حيماكن ر
ستعداد. اذا عبروا ا على اذا كانوم اقهعانستمع لهم. ستمع لهم, اا, ستمع لهما ساعدهم في العثور على اجابات من االخرين اذا لزم االمر.

االنشطة   \جعهم على المشاركة في الطقوس فهم. شبشان مخاوم الطمانينة له. قدم  بوراناتج عن القلق. كن صد البتعاغبتهم في االر عن 
ج. ازقلبات المهما لتفجبرهم على ذلك. كن متال تلكن رسمية, وغير الو ميةرسالتذكارية ال  

 
          مواد. فقدان الركز دوحي واالكاديمية االمريكية لمقتبس من م

  


