 راهنمای عبور از بحران
گبّی صًذگی ثسیبس سخت هی ضَد .گبّی اتفبق هی افتذ وِ ّیچ وٌتشلی ثش صًذگی ًذاسیدذ ٍ حد هدی وٌیدذ اًگدبس
سشسضتِ صًذگی تبى اص دست ضوب خبسج ضذُ؛ هثال ٌّگبم اص دست دادى یىی اص ػضیضاىٍ ،سضىستگی یب ثیىبس ضذى ٍ...
گبّی ًیض هطىالت ون اّویت تشی هثل لغغ ساثغِ ثب یىی اص دٍستبى یب خش ٍ ثحث ثب یىی اص ًضدیىبى سٍی هی دّدذ.
چٌیي ٍلبیؼی هوىي است ثشای هذت وَتبّی صًذگی سا دضَاس وٌذ ٍ عجیؼی است وِ دس چٌیي ضشایظ دضَاسی ،حفظ
آساهص ٍ اهیذ ًٍطبط دسًٍی ثسیبس دضَاستش (اهب ًِ غیشهوىي) هی ضَد.
ثحشاى ّبی صًذگی تدشثِ ّبیی ّستٌذ وِ استشس ثسیبس صیبدی ثِ هب تحویل هی وٌٌذ .الجتِ ّش فشدی دس صًذگی اش
فشاص ٍ فشٍدّبیی سا تدشثِ هی وٌذ اهب صًذگی ثؼضی ّب پشتٌص تش ٍ پشچبلص تش است .ثِ ّش حبل ایدي ثحشاًْدب هبًدذگبس
ًیستٌذ ٍ آًْبیی وِ اًؼغبف پزیشتشًذ ،آهبدگی ثیطتشی ثشای هَاخِْ ثب ثحشاى داسًذ ٍ هؼوَال هی تَاًٌدذ ثدِ ضدیَُ ای
سبلن ،ثِ هطىالت ٍ ثحشاًْبی صًذگی ٍاوٌص ًطبى دٌّذ .هٌظَس اص «اًؼغبف پزیشی» ،تَاًبیی سبصگبسی ثب سختی ّبی
صًذگی ٍ استفبدُ اص تدشثیبت خَد ٍ دیگشاى ثشای اصالح ضشایظ ٍ ثبصگطت ثِ صًذگی است.
 تَصیِ ّبیی ثشای ًطبى دادى اًؼغبف پزیشی ثیطتش:
 سٍاثظ تبى سا ثب اػضبی خبًَادُ ثْجَد ثجخطیذ.

 ثِ هطبٍس هشاخؼِ وشدُ ٍ ساثغِ صویوبًِ تشی ثب هطبٍستبى ثشلشاس وٌیذ.

 دٍستبًی سا اًتخبة ٍ حفظ وٌیذ وِ حبهی تبى ّستٌذ ٍ سفتبسضبى هسٍَالًِ است.
 دس هجبسصُ ثب سختی ّبی صًذگی تسلین ًطَیذ.

 ثشای هَاخِْ ثب سختی ّبی صًذگی اص اًتخبة سفتبسّبی ًبسبلن (هبًٌذ هصدشف هدَاد سٍاًگدشداى یدب الىدل ٍ )...
اختٌبة وٌیذ.
 دس صَست ًیبص ،دسخَاست ووه ٍ حوبیت وٌیذ.


مراحل مواجهه با بحرانهای زندگی

ثیطتش هشدم دس هَاخِْ ثب ثحشاى ّبی صًذگی ایي پٌح هشحلِ سا هی گزساًٌذ:
.1
.2
.3
.4
.5

اًىبس ً :پزیشفتي ایي حمیمت وِ ثحشاًی سخ دادُ یب دس حبل ٍلَع است
خطن :ػصجبًی ضذى اص اتفبلی وِ افتبدُ یب دس حبل ٍلَع است
چبًِ صًی :ثب اهیذ ٍػذُ ٍ ٍػیذ دادى ثِ تغییش ضشایظ
افسشدگی :افسشدُ ضذى صهبًی وِ ضشایظ لبثل تغییش ًیست
پزیشش :لجَل حمیمت ٍ وٌبس آهذى ٍ سبصگبسی ثب آى

 هثبل
هشاحل پٌدگبًِ سَي سا هی تَاى ثب روش هثبلی ثِ ایي صَست ضشح داد:
ثیطتش افشادی وِ اص پضضه هی ضًٌَذ ثِ ثیوبسی صؼت الؼالخی هجتال ضذُ اًذ ،هؼوَال دس اثتذا ثیوبسی خَد سا اًىبس هی
وٌٌذ ٍ هوىي است تطخیص پضضه سا ًبدسست للوذاد وشدُ ٍ پضضه خَد سا ػَض وٌٌذ .سپ ٍاسد هشحلِ خطن هی

ضًَذ .آًْب هوىي است اص دست اػضبی خبًَادُ ،دٍستبى ٍ پضضىبى خَد خطوگیي ضًَذ .سپ ثِ چبًِ صًی سٍی هدی
آٍسًذ ٍ ثشای اختٌبة اص پزیشش هشي سؼی هی وٌٌذ ثب خذا یب خَدضبى یب دیگشاى ػْذ ٍ پیودبى ثجٌذًدذ ٍ ًدزس ٍ ًیدبص
وٌٌذ .صهبًی وِ هتَخِ هی ضًَذ ایي چبًِ صًی ّب حمیمت سا تغییش ًوی دٌّذ ،دچبس افسدشدگی هدی ضدًَذ.دس ًْبیدت
ٍلتی حمیمت هشي سا هی پزیشًذ ،ون ون ثب خَدضبى ٍ دیگشاى آضتی هی وٌٌذ ٍ احسبسبت ٍ افىبسضبى سا ثِ صثبى هدی
آٍسًذ ٍ سؼی هی وٌٌذ اص ثمیِ صًذگی خَد لزت ثجشًذ .
ثؼضی افشاد توبم ایي هشاحل سا ثِ تشتیت پطت سش هی گزاسًذ اهب ثؼضی دیگدش ،هوىدي اسدت دس یىدی اص ایدي هشاحدل
هتَلف ضذُ یب ثِ ػمت ثبص گشدًذ  .اػضبی خبًَادُ ٍ دٍستبى ًضدیه ثیوبس ًیدض هوىدي اسدت ّوضهدبى ،ایدي هشاحدل سا
تدشثِ وٌٌذ.


تجربه سوگ

یىی اص اًَاع ضذیذ ثحشاى ،تدشثِ سَي است .فمذاى ٍ سَي ،دس ٍالغ احسبس ًبضی اص هشي یىدی اص ػضیدشاى یدب لغدغ
ساثغِ ثب یىی اص ػضیضاى است .سَي ،سًح ػبعفی ضذیذی است وِ ثِ دًجبل فبخؼِ یب اتفدبلی ًدبگَاس تدشثدِ هدی ضدَد.
تمشیجب ّیچ وسی ًیست وِ دس عَل صًذگی اش ثب تدشثِ سَي هَاخِ ًطَد.
غوگیٌی ّیچ لبًًَی ًذاسدّ .یچ ضیَُ لغؼی ٍ غیشلبثل تغییشی ثشای اثشاص سَي ٍخَد ًذاسدّ .ش وسی غن ٍ اًذٍّص سا
ثِ ضیَُ خَدش تدشثِ هی وٌذ.
دس عَل دٍساى فمذاى ٍ سَيّ ،ش تالضی ثشای سفتبس وشدى هغبثك اًتظبسات دیگشاى ،فمظ ثِ تطدذیذ تدٌص ٍ اضدغشاة
ووه هی وٌذ .ثؼضی ّب هوىي است ثسیبس غوگیي ثبضٌذ اهب غن ٍ اًذٍُ خَد سا ثب پشداختي ثِ وبسّبی ٌّشیًَ ،ضدتي،
ٍسصش یب سبیش ساّْبی سبلن ،تغْیش ٍ ٍاالیص وٌٌذ .ثسیبسی اص ًَخَاًبى هوىي است چٌذیي ّفتِ ثب چٌذیي هبُ دس فبص
اًىبس ثبلی ثوبًٌذ ٍ گیح یب ثی تفبٍت ثِ ًظش ثشسٌذ .اهب هؼوَال ثبالخشُ ایي دٍساى عی هی ضَد ٍ آًْب ٍاسد هشاحل ثؼذی
سَي هی ضًَذ .دسچٌیي ضشایغی آًْب ثِ حوبیت اعشافیبى ثشای پیوَدى هشاحل سَي ًیبص داسًذ .
🔸عالئم غم و اندوه ناشی از سوگ عبارتند از:
ثی حسی ،ثْت صدگی ،ثی اضتْبیی ،سَء ّبضوِ ،اختالل خَاة ،فمذاى اًشطی ،تٌگی تٌف  ،احسبس گیدی ،گشیِ ،افت
سٍحیِ ٍ خلك ٍ خَ ،ػصجبًیت ،افسشدگی گشیستي یىی اص ضیَُ ّبی سبلن ٍ هَثش اثشاص احسبسبت است وِ ثِ هْبس تٌص
ّب ووه هی وٌذ .تالش ثشای گشیِ ًىشدى ٍ وٌتشل احسبسبتً ،تبیح خَثی ًذاسد ٍ ثبػث هی ضَد هشاحل سَي هدذت
صهبى ثیطتشی عَل ثىطذ .ثْشحبل آدم ّب ثب ضیَُ ّبی هتفبٍتی اص دٍستبى خَد خذا هی ضًَذ ،ثب گزضت صهبى ثْجدَد
هی یبثٌذ ٍ ثِ صًذگی ثش هی گشدًذ.
نوع واکنش ما به فقدان و سوگ بستگی دارد به اینکه:

 -1هب چِ وسی ّستین
- -2چِ وسی یب چِ چیضی سا اص دست دادُ این
 ٍ -3صًذگی هب تب چِ حذی دستخَش تغییش ضذُ است.
 توصیه هایی برای کنار آمدن با فقدان و سوگ
ثشای وٌبس آهذى ثب غن فمذاى ٍ سَي هی تَاًیذ اص تَصیِ ّبی صیش استفبدُ وٌیذ:

.1ثب اػضبی خبًَادُ ،دٍستبى یب هطبٍساى لبثل اػتوبدتبى ّوفىشی ٍ اص آًْب علت حوبیت وٌیذ.
.2اگش دٍست ًذاسیذ دس ایي ضشایظ تٌْب ثبضیذ ،اص یىی اص ًضدیىبى تبى ثخَاّیذ هذتی وٌبستبى ثوبًٌذ.
.3دسخلَت خَد ،صهبًی ساثشای اثشاص احسبسبت غوگٌبًِ خَد (هثال گشیستي) دس ًظش ثگیشیذ.
.4احسبسبت خَد سا ثِ ضیَُ ای سبلن اثشاصوٌیذ :ساحت گشیِ وٌیذ ،اگش ػصجبًی ّستیذ اص هْبستْبی وٌتشل خطن ووه
ثگیشیذ ،احسبسبت خَد سا دس یه دفتشچِ یبدداضت ثٌَیسیذًَ .ضتي ثِ ضوب ووه هی وٌذ ساحت تش ثب غن ٍ اًذٍُ تدبى
وٌبس ثیبییذ.
 .5ثشًبهِ هٌظوی ثشای صًذگی خَد تذاسن ثجیٌیذ ٍ ون ون ثِ آى ػول وٌیذ تب آسام آسام ثِ صًذگی ثشگشدیذ.
 .6اص سالهت خَد هشالجت وٌیذٍ :سصش وٌیذ ،هصشف ضىش ٍ وبفئیي سا هحذٍد وٌیذ ،سدبػت خدَاة ٍ ثیدذاسی تدبى سا
هٌظن وٌیذ ،اص تىٌیه تٌف ػویك استفبدُ وٌیذ.
.7اص سٍی آٍسدى ثِ سفتبسّبی ًبسبلن ثشای وبّص غن ٍ اًذٍُ خَد استفبدُ ًىٌیذ :سیگبس ًىطیذ ،الىل هصشف ًىٌیذ ٍ اص
ّوِ اًَاع هَاد هخذس ٍ هحشن پشّیض وٌیذ .فشاهَش ًىٌیذ ایي سٍصّب هی گزسًذ ،اهب آثبس هخشّة هصشف ایي هَاد ثدشای
ضوب خَاٌّذ هبًذ.
.8اگش ثب ػول ثِ توبم ایي تَصیِ ّب ّوچٌبى ًوی تَاًیذ ثدِ صًدذگی ػدبدی ثشگشدیدذ ،اص سٍاًطدٌبس یدب هطدبٍس ووده
ثخَاّیذ.


وقتی یکی از نسدیکانمان در بستر مرگ است چه کنیم؟

ٍلتی یىی اص ًضدیىبًوبى دس آستبًِ هشي استّ ،ن هب ٍ ّن اٍ ،ثِ «سَي پیص ثیٌی ًطذُ» دچبس هی ضَین .اٍ ثشای اص
دست دادى صًذگی اش غوگیي است ٍ هب ثشای اص دست دادى اٍ .دس چٌیي ضشایغی هؼوَال ثِ فشصتْبی اص دست سفتدِ
ای فىش هی وٌین وِ ضبیذ هی تَاًستین ثب ّن ثگزساًین ٍلی ثبّن ًجَدین .اهب ثِ ّشحبل ،هی تدَاًین اص ّودیي لحظدبت
اسصضوٌذی وِ ثشایوبى ثبلی هبًذُ ،ثِ ضىلی هؼمَل ٍ هغلَة استفبدُ وشد.
 تَصیِ ّبیی ثشای وسبًی وِ یىی اص ًضدیىبًطبى دس ثستش هشي است:











ثب اٍ ،اٍلبت خَضی سا سپشی وٌیذ.
احسبسبت تبى سا ثِ صثبى آٍسیذ ٍ خبعشاتتبى سا ثب ّن هشٍس وٌیذ.
ثِ ساحتی دس ثبسُ دسد ٍ سًح خَد حشف ثضًیذ.
اٍ سا تطَیك وٌیذ دسثبسُ احسبسبت خَدش ٍ حتی دسثبسُ هشي خَدش صحجت وٌذ.
فؼبالًِ ٍ ثب دلت ثِ احسبسبت ٍ افىبس ٍ گفتبسش تَخِ وٌیذ.
ثب اثشاص ّوذسدی ،فطشدى دست ٍ ثغل وشدًص ثِ اٍ اعویٌبى ثذّیذ وِ حبهی ٍ ّوشاّص ّستیذ.
غن ٍ اًذٍّتبى سا ثِ اػضبی خبًَادُ ٍ دٍستبى خَد ثگَییذ.
دس حذ اهىبى ،ثِ ثشًبهِ ّبی هؼوَل ٍ سٍصاًِ خَد ثپشداصیذ.
ثِ وبسّبیی وِ هی تَاًیذ اًدبم دّیذ تب یبد ػضیضتبى صًذُ ثوبًذ فىش وٌیذ ٍ ...
ثِ خَدتبى فشصت سَي ٍ گشیستي ثذّیذ.

 وقتی یکی از نسدیکانمان سوگوار است چه کنیم؟

ٌّگبهی وِ یىی اص ًضدیىبى تبى ثِ خبعش اص دست دادى یىی اص ثستگبى یب یه دٍست صویوی سَگَاس است ،ضوب ثبیدذ
ایي تَاًبیی سا داضتِ ثبضیذ وِ اٍ سا دس چٌیي ضشایغی تسىیي دّیذ .ثِ ایدي هٌظدَس ثبیدذ حتدی الومدذٍس ّویطدِ دس
دستشس اٍ ثبضیذ ٍ ثِ خبعش داضتِ ثبضیذ وِ دٍستبى ٍالؼی ّویطِ دس ضشایظ سخت ،اص سبیشیي هتوبیض هدی ضدًَذ ٍ
سفبلت ٍ حوبیت خَد سا ًطبى هی دٌّذ.
 تَصیِ ّبیی ثشای تسىیي دادى ثِ افشاد سَگَاس :
ّ ش اص گبُ ثب اٍ توبس ثگیشیذ ٍ ّوذلی وٌیذ.

 ثب حضَس دس هشاسن یبدثَد حوبیت خَد سا ًطبى دّیذ.

 دس ولوبتی وِ ٌّگبم اثشاص ّوذسدی ثِ وبس هی ثشیذ دلت وٌیذ؛ هثال ًگَییذ «خَدش ثبػث ضذ ودبس ثدِ ایٌددب
ثىطذ» دس ػَض هی تَاًیذ ثگَییذ «هي ٍالؼب هتبسفن وِ تَ غوگیي ٍ ًبساحتیٍ ،لدی ایٌددب ّسدتن ودِ اص تدَ
حوبیت وٌن»
 اٍ سا تشغیت وٌیذ دسثبسُ غن ٍ اًذٍّص صحجت وٌذ.

 اٍسا تطَیك وٌیذ هشالت ػالئن ّطذاسدٌّذُ افسشدگی ثبضذ ٍ دس صَست اثتالی ٍی ثِ افسشدگی یب پٌبُ ثشدًص
ثِ هصشف الىل ٍ هَاد ،ثغَس خذی هذاخلِ وٌیذ.
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