
  اجتماعى در باليا و حوادث غیر مترقبه ويژه معلمان و مشاوران مدارس -حمایت روانی 

  

  مقدمه

  مفاھیم و تعاريف كلى

   هانواع بحران در مدرس

  واكنشھاى كودكان ونوجوانان به استرس

  نحوه مواجھه شدن با بحران در مدرسه

  اطالع رسانى

   بازي و نقش آن در مداخالت حمايتي و روان شناختي

  براى كودكانى كه تجربه مرگ عزيزان را داشته اند چه بايد كرد؟

  از معلمین چه كارى بر مى آيد ؟

  چه دانش آموزانى را بايد براى مداخالت تخصصى ارجاع دھید ؟

  

   

  

  مقدمه

  

واكنشھايى مثل ترس . حوادث آسیب زا، بدون توجه به شدت آن میتوانند به واكنشھاى مختلفي در دانش آموزان منجر شوند 

،افسردگى و ديدن تصاوير آزار دھنده در خواب يا بیدارى ، مشكالت حافظه، تمركز و يادگیرى در دانش آموزان خشم، احساس گناه 

  .میتواند از اين جمله باشد 

  : مدارس در زمان بحران وباليابه داليل مختلف از اھمیت زيادى برخوردارندكه به برخى ازآنھا اشاره میشود 

  مدرسه محلى براى فراگیرى است 

  رسه محلى براى برقرارى ارتباطات اجتماعى است مد

  .در مدرسه بچه ھا میتوانند به انجام فعالیتھاى عادى خود مثل بازى وبرقرارىرابطه دوستى ،ورزش و تحصیالت ادامه دھند 

  .مدرسه محیطى است كه میتواند امكان بیان احساسات وافكار را براى كودك فراھم نمايد 

  ند با احساسات ديگران شريك شوند درمدرسه كودكان میتوان

  .مدرسه محلى است كه میتواند امكان سازگارى وفراگیرى روشھاى حل مشكل را فراھم نمايد 

  .در مدرسه كودكان از طريق الگوھاى نقش میتوانند چگونگى بیان احساس وا نطباق با مشكال ت ناشى از بحران را فرا گیرند 

  

    مفاھیم و تعاريف كلى

اين فشارھا منجر به . عبارتست ازمجموعه اى از واكنش ھا كه در پاسخ به يك فشار جسمى يا روانى ايجاد مى شود : استرس 

برافروختگى و واكنشھاى روانى مانند اشتغال ذھنى با افكار  –تنگى نفس  –ايجاد عالئم جسمى يا روانى میگردد مانند تپش قلب 

  .و بیدارى  مزاحم و ديدن صحنه ھايى از حادثه در خواب

رويداد يا موقعیتى است كه در ان امكانات و منابع معمولى فرد براى تحمل و سازگارى با شرايط ممكن است كافى نباشد و : بحران 

  موجب بروز واكنش ھاى عاطفى ورفتارى مختلفى شود 

  

   انواع بحران در مدرسه

  .مرگ يك دانش اموز بدلیل حوادث رانندگى يا سوانح 

  عى مانند زلزله و سیل بالياى طبی

  آتش سوزى 

  مرگ يا صدمه شديد كاركنان مدرسه

  تھديد ادم ربائى و گروگان گیرى 

  خو دكشى يا قتل دانش اموز 

  ساير حوادث اجتماعى 

  

  



  واكنشھاى كودكان ونوجوانان به استرس

  :استرس برروى كودكان ونوجوانان اثرات مختلفى مى گذارد

  اثرات استرس بر روى بدن
استرس بر روى  اثر

  احساسات
 اثر استرس برروى رفتار  اثر استرس بر روى افكار 

  تند شدن ضربان قلب 

  انقباض يا سفتى عضالت

  خستگى و كاھش انرژى

شكايت ھاى بدنى و تنگى 

 نفس

  عصبانیت و خشم 

  دورى كردن از ديگران 

  بى حوصلگى

 نا امیدى

  كاھش توانايي براى تصمیم گیرى 

مشغولیت ذھنى با عدم تمركز 

 مشكالت

  پرخاشگرى 

  بھانه گیرى

بھم ريختگى و ناتوانى براى 

  انجام

 فعالیتھاى روزمره

  

  واكنش كودكان و نوجوانان بعداز وقوع حوادث آسیب زا

  وقتى كودكان و نوجوانان با بحران مواجه مى شوند واكنش ھاى

  .شديد ترى از خود نشان مى دھند 

  ع به آينده ترس و اضطراب و نگرانى راج

  احساس غم واندوه 

  احساس گناه 

  تغییرات خواب به صورت بیخوابى يا بیدار شدن مكرربین خواب و ديدن كابوس ھايى مربوط به حادثه 

  تغییرات اشتھا 

  برگشت به رفتارھاى دوران كودكى 

  كناره گیرى يا پرخاشگرى و تھاجم 

  بیش فعالى 

  افت تحصیلى 

  ادثه يادآورى خاطرات مربوط به ح

  بازسازى تجربه آسیب زا در ھنگام بازى 

  بیقرارى و گريه 

  شب ادرارى 

  عدم تمركز حواس 

  اجتناب از چیزھايي كه فرد را به ياد حادثه مى اندازد

  ...) احساس ترس ، اضطراب ، ازجاپريدن ھنگام شنیدن صدا ( برانگیختگى ھیجانى 

  

   واكنش ھاى طبیعى

كودكان میتوانند بسته به سن ، شخصیت ، فرھنگ خانوادگى ، . ن ممكن است با ھم متفاوت باشد واكنشھاى كودكان در زمان بحرا

محیط اجتماعى كه در ان زندگى میكنند ، آنچه تجربه كرده اند و يا شرايطى كه در معرض آن قرارگرفته اند و حمايتى كه از خانواده 

  . ى واكنش نشان بدھند ودوستان و معلمین و ديگران میگیرند به شیوه ھاى مختلف

  

   واكنش ھاى فورى

زمانى كه كودكان يك واقعه بحرانى مثل سیل و زلزله را تجربه میكنند و بستگان عزيزان خود را از دست مى دھند در مراحل اولیه 

ت گريه ھاى واكنشھاى ناگھانى بصور. ممكن است اصال واكنشى نشان ندھند ويا بر عكس احساسات شديدى را از خود بروز دھند 

  .شديد ، عصبانیت و پرخاشگرى تا بى تفاوتى شوك و بیحركتى ممكن است متفاوت باشد 

  

  :واكنشھاى شايع پس از وقايع آسیب زا 

  ترس و اضطراب 

  غم و دلتنگى

  تصاوير مزاحم و افكار ناراحت كننده درباره واقعه 

  مشكالت خواب و كابوس 

  عصبانیت

  انزوا و گوشه گیرى 

  و خود خورى  احساس گناه

  بازگشت به مراحل ابتدايي دوران رشد 

  اختالل استرس پس از سانحه 

  

  نحوه مواجھه شدن با بحران در مدرسه 

فعالیت مدرسه را پس از تامین نیازھاى اساسى افراد اغاز كنید يك فضاى حمايتى در مدرسه ايجاد كنید دانش اموزان بعلت ازدست 



یباشند پس عاقالنه نیست روند معمول زندگى را مانند اينكه ھیچ اتفاقى نیفتاده شروع كنید دادن عزيزانشان در رنج و عذاب م

  .بنابراين زمانى را براى ابراز احساسات و تجربیاتشان اختصاص دھید .

  : از بیان جمالتى مانند جمالت زير خوددارى كنید 

  زمان ھمه دردھا را درمان مى كند 

  )سعى میكنم درك كنم چه احساسى دارى : توانید بگويید مى.( مى فھمم چه احساسى دارى 

  ممكن بود از اين ھم بدتر شود 

  قولى ندھید كه نتوانید به آن عمل كنید 

رسانه ھا يا امدادگرانى كه بیش از اندازه در امور : دانش آموزان را از عوامل تنش زاى غیر ضرورى حتي االمكان محافظت كنید مثل 

  خالت میكنند شخصى آسیب ديدگان د

پس از بروز باليا يا حوادث غیر مترقبه در افرا د حس بى اعتمادى و بد بینى ايجاد مى شود و باورھا وشايعات نادرست گسترش 

تكالیف مشابه كه .آنھا را تائید نكنید وبه شايعات خاتمه دھید . میابد واين مسئله به سالمت روان بازماندگان آسیب وارد مى آورد 

  .كمتر از قبل با شد به دانش آموزان بدھید  مقدارشان

  . درس ھا را باسرعت كمتري ارائه دھید و امتحانات را عقب بیندازيد 

  .تكالیف را به بخش ھاى كوچكترى تقسیم كنید 

  .دانش آموزان را به خاطر انجام تكالیف تشويق كنید 

آنھا بايد بدانند كه اگر انگیزه ، توجه يا تمركزشان (طبیعى است به دانش آموزان اطمینان دھید كه واكنش ھايشان در برابر حادثه 

  )كاھش يافته ، جزئي از واكنش ھاي ناشي از حادثه است 

  اطالعات صحیح را به زبان ساده ، شفاف و روشن بیان كنید 

  .وجه قابل قبول نمي باشد ولي بايد توجه داشته باشید كه رفتار تھاجمي و پرخاشگري به ھیچ .حداقل مقررات را برقرار سازيد 

  .در صورت امكان فعالیت ھاي فوق برنامه را افزايش دھید 

  .در مراحل بعد مي توانید با والدين ارتباط برقرار كرده و آموزش ھاي الزم را به آنھا بدھید 

  .انتظارات والدين را در مورد برنامه ھاي تحصیلى كودكانشان تعديل كنید 

  .توجه خاص ھستند شناسايي كرده و به سرويس ھاي خدماتي معرفي نمايید كودكاني را كه نیازمند 

  .كودكان را به مشاركت در فعالیت ھاي گروھي تشويق نمايید و بازي ھاي دسته جمعي را بخصوص در مقطع دبستان برقرار كنید 

  .آموزش تكنیك ھاي تقويت حافظه و يادگیري نیز مؤثر است 

  .يج فعالیت ھاي عادي و روزمره را از سر بگیرند به كودكان كمك كنید تا بتدر

  

  اطالع رسانى

  :اطالعات بايد در زمینه ھاي زير ارائه شوند 

  چه اتفاقى روي داده است ؟

  چگونه اين اتفاق روي داده است ؟

  داليل شناخته شده آن چیست ؟

  بعد از اين چه خواھد شد ؟

ي افراد در بحران و عادي سازي اين واكنشھا به دانش آموزان كمك مي كند ھمچنین اطالع رساني در مورد واكنش ھاي روانشناخت

  .اين واكنشھا را در خود ناسايي كرده و ارتباط آن را با واقعه درك كند و به آنھا كمك مي كند كه براحتي احساساتشان را بروز دھند 

  دراطالع رسانى به موارد زير توجه داشته باشید 

  

  .نكنید احساس گناه را تقويت 

  .در صورت عدم اطالعات كافي ، جواب غلط ويا مشكوك ندھید . الزم نیست جواب ھمه سواالت را بدانید 

ولي سعي كنید خبرھاي ناگوار را در جمعي كه از فرد آسیب .ارائه اطالعات را به تعويق نیندازيد ھرچند اين اطالعات درد ناك باشند 

  .گفتن اين اطالعات وقتي كودك تنھا است خودداري كنید ديده حمايت مي كنند ارائه دھید و از 

  نحوه ارائه حمايت ھاي رواني اجتماعي به دانش آموزان توسط معلمین

  

با استفاده از روشھاي ساده و عملي در كالس مي توان به دانش آموزان كمك كرد تا زودتر به وضعیت و شرايط طبیعي زندگي 

  :فعالیت ھاي مانند . برگردند

  .یت ھايي كه به كودكان امكان بیان احساسات و افكار را بدھد فعال

  .فعالیت ھايي كه ھمكاري ، احساس مسئولیت و مشاركت را تشويق مي كند 

  .فعالیت ھايي كه امكان شركت در آن براي كودك وجود داشته باشد 

  

   بازي و نقش آن در مداخالت حمايتي و روان شناختي

تجربه خطر مرگ و ساير . و ھیجانات خود را بروز مي دھند و روش ھاي حل مسئله را تمرين مي كنند  كودكان در موقع بازي عواطف

شرايط خطر ناك مي تواند كودك نجات يافته را چنان گیج و وحشت زده كند كه برايشان بیان آنچه بر آنان مي گذرد با كلمات دشوار 

  .را در كاھش واكنش ھاي بعد از باليا ايفا كند بنابراين بازي مي تواند اين نقش مھم و اساسي .است 

  اجتماعید ركالس قابل اجراست –انواع بازي ھايي كه براي حمايت رواني 

  ھنرھاي تجسمي يا قصه گويي صامت مثل نقاشي يا مجسمه سازي 

  قصه گويي و قصه نويسي 



  حركات ورزشي 

  بازي ھاي ھمكاري 

  بازي ھاي نمايشي ، موسیقي 

  سازي نقاشي و مجسمه

  

  ساله استفاده مي شود  ١٨تا  ۵اين روش براي كودكان و نوجوانان 

نقاشي و مجسمه سازي در مورد رويداد مشكل ساز اين فرصت را براي آنھا فراھم مي سازد تا از توانا يي ھاي بیان غیر شفاھي 

  .خودبراي بیرون كشیدن تصاوير از درون خود و نمايش آن در بیرون استفاده كنند 

  

  صه نويسي و قصه گويي ق

ا قصه نويسي بچه ھا را در برابر تصاوير و تجربیات مثبت قرار داده و به آنھا اين فرصت را مي دھد كه بتوانند با ياد آوري قصه ھا خود ر

  :د از طريق قصه گويي و قصه نويسي مي توان به بچه ھا كمك كرد تا به موضوعات زير دست يابن.تسكین بخشیده و آرام سازند 

  اطمینان كردن -٢مشاركت واحساس ارزشمند بودن  -١

  پیدا كردن راھھاي مثبت براي برخورد با مشكالت اجتماعي-٣

  احساس تعھد و مسئولیت پذيري -۵ايثار و دوستي  -۴

  

  حركات ورزشى

ھايي كه توانايي ھاي  فعالیت ھا و حركات ساده و تكراري بطوري كه ھمه عضالت بزرگ بدن را به حركت در آورد و ھمچنین بازي

بر . جسمي آنان را فرا خواند مي تواند باعث افزايش اعتماد به نفس ، احساس امنیت و كنترل و كاھش احساس تنھايي شود 

استفاده از حركات موزون و .قراري ارتباط از طريق حركات ، امكان بیان تجربیاتي را فراھم مي آورد كه نمي توان با كلمات بیان كرد

مي تواند به كودكان كمك كند تا احساس انزواي خود را كاھش دھند و فرصتي به آنان مي دھد تا اضطراب و ترس خود را  منسجم

  .تخلیه كنند 

  

  بازى ھاى ھمكارى

اين بازي ھا باعث مي شود بچه ھا احساس . ھدف از بازي ھاي ھمكاري جلب توجه كودكان و كشاندن آنھا به گروه است 

  :بازي ھاي ھمكاري سه ويژگي كلي دارند . و ھمدلي را در بین گروه بدست آورند شادماني اعتماد 

  .ھیچ كس بازي را نمي بازد 

  .موفقیت كودك وابسته به موفقیت تمام كودكان ديگر است 

  .ھمه شركت كنندگان به آساني به موفقیت جسماني دست میابند 

  بازى ھاى نمايشى و موسیقى

يعني فرد احساس مي كند كه ھیج كنترلي برروي اتفاقي .بوجود آمدن احساس از دست دادن كنترل است يكي از اثرات شايع باليا 

بازي ھاي نمايشي مي تواند اين احساس را بھبود دھدچرا كه كودك در اين بازي نقشي را ايفا مي كند و خود به .كه افتاده ندارد 

متناسب با سن كودك و ھمچنین استفاده از ريتم مثل كف زدن موجب  استفاده از موسیقي ھاي محلي و.انجام كاري مي پردازد 

مي شود محیطي كه كودك درآن قراردارد به محیطى آرامش بخش ،تسلي دھنده و پر انرژي تبديل شود و به آنان احساس آرامش و 

  . تمركز بیشتري دھد 

  

، نوشتن درباره مطلبي آزاد ،نوشتن انشاء درباره حادثه اي عالوه بر بازي ھاي ذكر شده فعالیت ھايي مانند نوشتن خاطرات روزانه 

  كه اتفاق افتاده و تكمیل جمالتي نا تمام مانند 

  :جمالت زير نیز كمك كننده خواھد بود 

  .....من وقتي خوشحال مي شوم كه 

  .....من اغلب اندوھگین ھستم زيرا 

  ....وقتي درباره فاجعه فكر مي كنم

  ..... ينده اين است كه بزرگترين آرزوي من در آ

  

  چند نكته كلیدى در استفاده از اصول بازى

  .بھتر است بازيھا بیشتر به صورت گروھي انجام شود زيرا اثرات مثبت بیشتري خواھد داشت 

به مشترك كودكان و نوجوانان شركت كننده در گروه بھتر است از نظر يكي از موارد ، سن ، مدرسه ، زبان ، شرايط خانوادگى و يا تجر

  از شرايط دشوار، مشابھتي با يكديگر داشته باشند 

  .محل بازي بايد محصور و اختصاصي باشد 

  .نقاشي ، شعر ، مجسمه ، موسیقي ھرگز بدون اجازه در معرض تماشا قرار داده نشود 

  .است و منظور ايجاد تصويري زيبا نیست »بیان «به كودكان توضیح داده شود كه ھدف از كار ھنري 

  براى كودكانى كه تجربه مرگ عزيزان را داشته اند چه بايد كرد؟

  

  :تعريف سوگ

كودكان درجات مختلفى .سوگ حالت اندوه و ناراحتي شديد دروني در واكنش به از دست دادن شخص يا عقیده و فكري خاص است 



اين وقايع مي . اھمیت باشد، تجربه مي كنند از غم و اندوه را حتي به ديل اتفاقات مختلفي كه ممكن است به نظر ما كوچك و كم 

  .توانند براي كودكان معنايي مترادف با از دست دادن فردي مھم در زندگي داشته باشد

  به دنبال باليا و فجايع چه مسائلي باعث ايجاد اندوه و سوگ در كودكان مي شود ؟ 

  .كه ممكن است به نظر بزرگساالن بي اھمیت باشد مرگ والدين ، بستگان ، دوستان ، معلمان و آشنايان وحتي چیزھايي 

  .مجروح شدن والدين و بستري شدن طوالني مدت آنان در بیمارستان 

  از دست دادن خانه و مدرسه در اثر زلزله ، سیل و آتش سوزي 

  

  نقص عضو 

  گم كردن و از دست دادن وسايل شخصي ، اسباب بازي 

  كودكان چه دركي از مفھوم مرگ دارند ؟

نبود مادر در اين سن براي او .دك در نیمه دوم سال اول زندگى نسبت به جدايي بسیار حساس است و جدايي او را آزار مي دھد كو

  . قابل تشخیص است و در او ايجاد واكنش مي كند 

اين سن داراي  ھمچنین كودك در)چیزي مثل خواب يا يك مسافرت (سالگي مرگ را يك پديده گذرا و موقتي مي داند  ٧تا ٢در سن 

  . تفكر جادويي است و بین دو پديده ھمزمان رابطه علت و معلولي برقرار مي كند 

سالگي مرگ را به عنوان يك پديده جھان شمول و اجتناب ناپذير مي پذيرد ، ولي ھنوز فكر مي كند افراد خیلي پیرو  ١٢تا  ٧در سن 

  .ناتوان مي میرند 

رايند طبیعي مي پذيرد ولي آن را خیلي دور مي بیند و به راحتي نمي پذيرد كه ھر تصادفي مي در سن نوجواني مرگ را بعنوان يك ف

  .به ھمین دلیل رفتارھاي پر خطر در نوجوانان زياد ديده مي شود . تواند منجر به مرگ شود 

  

  مراحل سوگ

  . ند و تعديل میابد سوگ يك فرايند است كه بتدريج شخص در آن پیش مي رود ، احساس و افكارش تغییر مي ك

  :مرحله است  ۴فرايند سوگ داراي 

  .در اين مرحله فرد احساس كرختي ، بھت ، گیجي و ناباوري دارد و مرگ عزيزش را نمي پذيرد :مرحله شوك و انكار

  . فرد از جھان و مردم عصباني است ، به شرايطي كه پیش آمده اعتراض دارد و احساس آشفتگي مي كند : مرحله خشم 

در اين مرحله فرد داغديده بیقرار است و گريه مي كند حتي ممكن است احساس گناه داشته : مرحله نا امیدي و در ھم ريختگي

  .باشد 

  .فرد وضعیت موجود را مي پذيرد وبا آن كنار آمده و به زندگي معمولش باز مي گردد : مرحله پذيرش

  

  سوگ پیچیده چیست ؟

يعني فرد در يكي از اين مراحل باقي بماند و يا اينكه مراحل را به كندي طي كند و يا شدت وقتي مراحل سوگ خوب طي نشود ، 

در اين موارد سوگ منجر به بروز مشكالتي . واكنش ھايش بیش از حد معمول باشد اصطالحًا مي گويیم سوگ پیچیده شده است 

  .در زندگي معمول شخص شده و عملكرد او را تحت تأثیر قرار مي دھد 

  اكنش ھايى كه بطور شايع در كودكان در حال سوگ ديده مي شود و

  شوكه شدن و ناباورى

  گريه ھاى شديد و طوالنى 

  )انجام رفتارھاى معمول مثل اينكه اتفاقى نیفتاده (انكار و بى تفاوتى 

  ترس و اضطراب 

  اجتناب از ماندن در خانه 

  اجتناب از تنھا خوابیدن 

  آمدن به مدرسه  چسبندگى به والدين و ترس از

  شكايات جسمى مانند سر درد ، دل درد ، حالت تھوع ، به خصوص ھنگام ترك منزل و رفتن به مدرسه 

  مشكالت خواب 

اندوه و دل تنگي كه ممكن است خود را با عالئم گريه ھاي مكرر ، گوشه گیري و بي تفاوتي نسبت به وضعیت سالمت واحساس 

  .گناه نشان دھد 

  ھايي كه قبًال به ھمراه شخص از دست رفته انجام مي داده يا تقلید رفتارھاي او دست زدن به كار

  اشتغال ذھني با خاطرات شخص از دست رفته و ھمچنین احساس اينكه شخص از دست رفته به طريقي با اوست 

  .طرد دوستان قديمي و پیدا كردن دوستان جديدي كه شرايط مشابھي را تجربه كرده اند 

  ، مشكل تمركز و توجه روي تكالیف مدرسه  افت تحصیلي

ديدن تصوير يا شنیدن صداي شخص از دست رفته به صورت گذرا در زمان سوگواري احساس خشم كه در پسران بیشتر ديده مي 

  .اغلب اين واكنش ھا گذرا و طبیعي مي باشند .شود 

  نشانه ھايي كه به معلمین كمك مي كند

  سندتا دانش آموزان سوگوار را بشنا

  غیبت ناگھاني و غیر موجه از مدرسه 

  گوشه گیري و امتناع از تماس با دوستان و ھمكالسي ھا

  بروز ھیجانات با بیرون رفتن ناگھاني از كالس ، بیرون از كالس قدم زدن و يا گريه كردن در كالس 

  اشكال در تمركز روي تكالیف محول شده 



  افت بارز در نمرات درسي 

  مرتب ظاھر ژولیده و نا 

  

نمونه ھايي ازعقايدو افكار كلیشه اى در موردمرگ ودرك كودكان ازآن دربین بزرگساالن، كه سبب خلل در فرايند 

  .سوگواري كودك مي گردد 

  .بھتر است جلوي كودك داغديده راجع به مرگ صحبت نكنیم 

  .بھتر است از صحبت ھايي كه در بچه ايجاد گريه مي كند اجتناب كنیم 

  .بچه ھا در مراسم سوگواري شركت نكنند بھتر است 

  بچه ھاي خرد سال آنقدر كوچك ھستند كه سوگ و اندوه را نمي فھمند 

  ھنوز بچه اي ، بزرگ كه شوي ھمه چیز فراموشت مي شود

  . او يك مسافرت طوالني يا به يك خواب عمیق رفته است 

  انسانھاي خوب زودتر مي میرند .چون خیلي خوب بود رفت 

  را از آسمان نگاه مي كند پس مواظب رفتارت باشاو تو 

  اينقدر گريه نكن ، عصبي و بیمار مي شوي 

  چه خوب بازي مي كند ، انگار نه انگار اتفاقي افتاده 

  سوگ بزرگترھا روي كودك تأثیر نمي گذارد 

  .اين نگرشھاوانتقال آنھابه كودكان مانع طي شدن مراحل سوگ شده وبه كودكان آسیب مي زند

  

  از معلمین چه كارى بر مى آيد ؟

خالقانه عمل كنید ، مي توانید گروھي از دوستان و ھم .برنامه اي براي دانش آموزاني كه به مدرسه نمي آيند داشته باشید 

  . كالسي ھاي آنان را با ھديه اي از طرف كالس به ديدن او بفرستید 

كه در اين حادثه كشته شده اند ترتیب دھید و براي برنامه ريزي و اجراي مي توانید مجلس يادبودي براي دانش آموزان يا معلمیني 

  .آن از خود دانش آموزان كمك بگیريد 

  .به دانش آموزان فرصت دھید در مورد احساسات و افكارشان صحبت كنند 

  .مي توانید از آنان بخواھید نامه اي به فرد از دست رفته بنويسند 

  .استاني واقعي يا خیالي در باره مرگ آدمھا براي بقیه تعريف كنندمي توانید از آنان بخواھید د

  .مي توانید از آنھا بخواھید در مورد سوگ فردى كه از دست داده اند يا احساسى كه دارند نقاشي كنند 

زاني كه قبًالاز دست با استفاده از بیان خاطرات توسط دانش آمو.در مورد پديده مرگ به روشني توضیح دھید و واقعیت ھا را بگويید 

  .دادن فرد عزيزى را تجربه كرده اند ، به طبیعى نشان دادن آن بپردازيد 

  »نمي دانم ، مي توانیم آن را از ديگران بپرسیم «به سواالت دانش آموزان در مورد مرگ پاسخ دھید و اگر چیزى را نمي دانید بگويید 

  .از تشبیه كردن مرگ به خواب يا سفر خوددارى كنید 

برگشتن به مدرسه باعث بوجود آمدن حس آرامش بخش برگشت به زندگي طبیعى مي شود، ولى نبايد انتظار داشت كودك به 

  .سرعت به سطح تحصیلي قبلي باز گردد 

  ؟ چه دانش آموزانى را بايد براى مداخالت تخصصى ارجاع دھید

  :دانش آموزان پیش دبستانى يا ابتدائى كه 

  .ه گیر است شديدًا افسرده و گوش

  .به اقدامات اولیه اى كه براي بیرون آوردن او از اين وضعیت انجام داده ايد پاسخ نمي دھد 

  .عالئم مشخص اضطراب مانند چسبیدن بیش از حد به والدين داشته و بدون آنھا به مدرسه نمي رود 

  .ول كشیده است تحريك پذيري ، مشكالت تغذيه اي و خواب او به گفته والدين بیش از يك ماه ط

  :دانش آموزان مقطع راھنمايي و دبیرستان كه 

  .نام خود ، نام شھر يا تاريخ را به ياد نمي آورد . گیج و سر در گم است 

  .از اختالل حافظه رنج مي برد 

  بي قرار و بر آشفته به نظر مي رسد و نمي تواند يك جا بنشیند 

  .ي كند شديدًا افسرده است و از ديگران كناره گیري م

  .به خودش صدمه زده است و يا در مورد خود كشي با دوستانش يا شما صحبت كرده است 

  .از سیگار يا ساير موا مخدر استفاده مي كند 

  .غذا و آب نمي خورد ،حمام نمي ود و لباسش را عوض نمي كند . قادر به مراقبت از خود نیست 

  .حركات و رفتارھاي عجیب پیدا كرده 

  .ي يا بینايي پیدا كرده است توھم شنواي

  .بدبین شده و فكر مي كند افرادي ھستند كه مي خواھند به او يا خانواده اش صدمه بزنند 

  .مي ترسد به خودش يا ديگران صدمه اي بزند 

 .قادر به تصمیم گیري در امور عادي نیست 


