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 به نام خدا
 دانشگاه علوم پزشکی تهران

 دانشکده پرستاری و مامایی

گروه حمایت و مراقبت از سوگ دانشکده 

 (Covid-19)در مدیریت  کرونا
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 سوگ  وبیناراطالعیه 

سوگ مدیریت حمایت و مراقبت از کارگروه  برگزار کننده:

 دانشگاه علوم پزشکی تهران ،کرونا، دانشکده پرستاری و مامایی

 آن در یهاسوگ و چالش ندآیمفهوم مرگ، فر نوان وبینار:ع

 ایحرفهبا رویکرد بین (Covid-19 کروناویروس  پاندمی

 ۳0/۱7-00/۱9ساعت:   ۱۳99 نیفرورد ۳۱ تاریخ:

  

 :سخنرانان 

 

 

 

 

 

 

 دبیر علمی و مجری وبینار: دکتر مرضیه حسن پور

 

 مخاطبین:
های   الینی رشتهاساتید، دانشجویان و همکاران ب

 ، روانپزشکی،پرستاری، مامایی، پزشکی، روانشناسی

 جامعه شناسی

 دکتر مرضیه حسن پور 

 دکترای تخصصی پرستاری
 های سوگ در پاندمی ویروس کروناچالش

 

 دکتر آزاده ملکیان
 یروان تن یپزشک پیروانپزشک و فلوش

 فرآیند سوگ و سازگاری با آن

 

 یمیکر یمرتضدکتر 
 انسان شناس و جامعه شناس 

 امل موثر بر آن مفهوم مرگ و مردن و عو
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 به نام خدا

 دانشگاه علوم پزشکی تهران

 دانشکده پرستاری و مامایی تهران

دانشکده  از سوگو مراقبت حمایت  روهگ

 (Covid-19)در مدیریت کرونا
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 به نام خدا

 دانشگاه علوم پزشکی تهران

تاری و مامایی تهراندانشکده پرس  

 از سوگ بیماریو مراقبت  حمایت گروه

 (Covid-19)کرونا
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 سازیو مستندسازی  مکتوبتیم  

ها، بازبینی توسط متن سخنرانی

ادبی و  -سخنرانان، ویرایش علمی

نهایی  سازی 

     

  دکتر مرتضی کریمی 

 

 

دکتر 

آزاده 

 ملکیان

 

  

 

 تهیه و تنظیم:   

 مرضیه حسن پوردکتر         

3/3/1399تاریخ: 

 آقای محمد صالح پورعمران

 دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری

 عضو گروه مستندسازی دانشکده در مدیریت کرونا

 دانشکده پرستاری و مامایی تهران

 

 دکتر مرضیه حسن پور

 دانشیار گروه کودکان و مراقبت ویژه نوزادان
سوگ دانشکده در مدیریت  ایت و مراقبت ازکارگروه حم مسئول  

۱9-و سرپرست گروه مستندسازی علمی کووید کرونا  

ندانشکده پرستاری و مامایی تهرا  

کبریخانم ملیحه ا  

و عضو کر.ه  دانشجوی دکترای بهداشت باروری  

 مستندسازی دانشکده در مدیریت در کرونا 

مامایی تهران ودانشکده پرستاری   

 سرکار خانم دکتر آسیه درویش

آموزش و مشاوره  عضو گروه فناوری در سالمت وگروه مسئول  

 و تیم اجرایی وبینار در مدیریت کرونا  دانشکده

 دانشکده پرستاری و مامایی تهران
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 "بسمه تعالی" 

 علمی وبینار گزارش

 حمایت و مراقبت از اولین وبینار کارگروه 

 ،ریت کرونایمدو صدای سوگیاران سوگ 

 دانشکده پرستاری و مامایی تهران

 

 عنوان وبینار:

ا ب  COVID-19مفهوم مرگ، فرآیند سوگ و چالش های آن در پاندمی ویروس کرونا  

، دانشکده 19تا  30/17، ساعت 1399فروردین سال  31تاریخ: ، ایرویکرد بین حرفه

 پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

 

Title of Webinar: 

 Death, Grief, and it’s Challenges in Coronavirus Pandemic (Covid-19): An 

Interdisciplinary Approach, Date: 19 April 2020   Time: 17:30- 19:00 PM, 

School of Nursing and Midwifery, Tehran University of Medical Sciences, 

Tehran, Iran. 

 میزبان:

 ندانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایرا
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وبینار:و مجری  دبیر علمی   

 پورسرکار خانم دکتر مرضیه حسن 

دکترای تخصصی پرستاری، عضو گروه سالمت معنوی 

دانشگاه ، دانشیار گروه کودکان و مراقبت ویژه نوزادان، 

سوگ و های حمایت  از  سرپرست کارگروه

 (۱9-مستندسازی دانشکده در مدیریت کرونا)کووید

 

 سخنرانان و کمیته علمی:
 جناب آقای دکتر مرتضی کریمی

 (پزشکی، مرگ، تولد و هویتشناس برجسته خصوصا در فیلد  )محقق، جامعه شناس و انسان 

 سرکار خانم دکتر آزاده ملکیان
 تنی از آلمان و از دوره دیده های سوگ و مرگ در بالیا در زلزله بم -)روانپزشک و فلوشیپ پزشکی روان 

 ناصفها سازمان تامین اجتماعی مدیریتروانپزشک و پژوهشگر با تجربه کاری در مراقبت تسکینی از اصفهان،  

 دکتر مرضیه حسن پور
سالمت  هارگروک، عضو عضو هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی تهران ، مربی بین المللی نیدکپ،دکترای تخصصی پرستاری

 کی ایرانزشزش پمعنوی دانشگاه، عضو کمیته کشوری مراقبت روانی معنوی تسکینی اداره سالمت نوزادان، و انجمن علمی آمو

 و

 مهمان داغدیده و سوگوار برنامه وبینار 

 :کمیته اجرایی وبینار
 سرپرستان  و اعضای کارگره های  

 تامین نیرو، آموزش و مشاوره، سوگ ومستندسازی وجذب منابع ، فناروری و روابط عمومی دانشکده

ی، سارکار غاانی معااون محتارم ماالی ادارسرکار خانم دکتر نو، ریاست محترم دانشکده دکتر علیرضا نیکبخت نصرآبادی

جنااب ب، ، سارکار خاانم مهنادس ادسرکار خانم دکتر آرزو راستی، سرکار خانم دکتر نکولعا خانم دکتر آسیه درویش، 

 کبری آقای اکبریان، سرکار خانم عطری، و دانشجویان پرستاری و مامایی جناب آقای صالح پور و سرکار خانم ا
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 نام خدابه 

 علوم پزشکی تهراندانشگاه 

 پرستاری و ماماییدانشکده 
 حمایت و مراقبت از سوگ دانشکده در مدیریت کروناکارگروه 

 19-سوگ در کووید جلسه اولین وبینار افتتاحیه 
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 ناروبی گزارش تفصیلی شرح

دقیقه روز  30/17در این وبینار که در ساعت 

دقیقه عصر  30/19و در ساعت  یکشنبه شروع

اتمام یافت  1399فروردین ماه  31همانروز مورخ 

ر ابتدا خانم دکتر حسن پور مقدمه ای در باب د

 سوگ و فرآیند مرگ فرمودند و سپس مهمانان به ترتیب به سخنرانی طبق برنامه وبینار پرداختند.

 :صحبت های آغازین سرکار خانم دکتر مرضیه حسن پور 

 خداوند آزادی و عشق و غم به نام خداوند نون و قلم         

-خدمت همه مهمانان گرامی، اساتید و دانشجویان و همکاران بالین از سراسر کشاور از رشاته

ی و های پرستاری، مامایی، روانشناسی، جامعاه شناسای، انساان شناسای، متخصصاین پزشاک

های مختلف تهاران ها و بیمارستانها، دانشگاهمراقبت تسکینی و سایر دوستان که از دانشکده

و سایر شهرهای کشور آنالین هستند، برای حضور در این وبینار که توسط دانشکده پرساتاری 

 و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران تدارک دیده شد؛ خیلی خیلی خوش آمد میگویم.

از مسئولین محترم دانشکده پرستاری و مامایی تهران، مخصوصا ریاسات محتارم  تشکر میکنم

دانشکده  جناب آقای دکتر علیرضا نیکبخت نصرآبادی کاه هماه جانباه از کاارگروه مادیریت 

 سوگیاران در دانشکده و دانشگاه حمایت کردند. صدای سوگ و  حمایت و مراقبت از کرونا و خصوصا کارگروه

 عرفی برنامه و تقدیر و تشکرخوش آمدگویی، م

 حسن پور بیان کرد:

 باشد کاهمی در دانشکده پرستاری و مامایی  تهران سوگ دانشکده در مدیریت کرونا مجازی کارگروه اولین وبیناراین برنامه 

پرساتاری و  ،روان شناس، روانپزشک، جامعه شناس/ انساان شاناس متخصص عزیزان با مشارکت و همکاریای با رویکرد بین حرفه

تشکی  شده است. وی افزود: امیدواریم با این رویکرد بین حرفه ای و نگاه ک  نگر به ایان کاه  ۱۳99فروردین  ۱5در تاریخ  مامایی

معنوی است و اینکه  شارو  هفتاه ساالمت از  فاردا  ،فرهنگی ،اجتماعی ،روانی ،انسان یک موجود همه جانبه و دارای ابعاد جسمی

گردد که بر همگان مبارک باد، حمایت از مراقبت کنندگان و کادر مراقبت و درماان شت به مدت یک هفته آغاز میاولین روز اردیبه

و همچنین بازماندگان عزیز را در سر لوحه کار خود قرار بدهیم. وی همچنین افزود: ما باید مبحث مرگ و سوگ را  با نگاه ک  نگار 
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 از متخصصاین کو رویکرد باین حرفاه ای نگااه کارده و هار یا

 در تعام  با همدیگر و با کار تیمای  ای از نیاز های انسان راجنبه

پوشش دهیم و بتوانیم همدالنه در این شارایط بحاران بیمااری 

در کنار هم باشیم. لذا بر خاود الزم مای دانام تاا از  ۱9 -کووید

تالش های ریاست محترم دانشکده جناب آقای دکتار نیکبخات 

محتاارم مااالی و اداری ساارکارخانم دکتاار  نصاارآبادی و معاوناات

نوغااانی و همچنااین مساائولین فناای و پشااتیبانی از جملااه 

سرکار خانم دکتار نکاو لعا  و ساایر دانشاجویان و  ،سرکار خانم دکتر راستی  ،سرکار خانم مهندس ادب ،سرکارخانم دکتر درویش

ز آنها برده شاود کماال تشاکر را داشاته باشام و از هماه که فرصت نشد اسمی ا فعالیت داشتند در تیم اجرایی که همکاران عزیزی

 مشتاقانه به این وبینار پیوستند سپاسگزاری کنم.   مهمانان عزیز که 

 حسن پور ضمن اعالم مدت زمان وبینار و مدت سخنرانی هر یک از سخنرانان مدعو ادامه داد:دکتر 

ین حرفه ای و ببا رویکرد   COVID-19آن در پاندمی ویروس کرونا  وبینار امروز با عنوان مفهوم مرگ، فرآیند سوگ و چالش های 

چاالش  وان مروری براینجانب که در خدمت هستم با عن سخنرانیو با  برگزار می گرددبا میزبانی دانشکده پرستاری و مامایی تهران 

نسان امحقق، جامعه شناس و  و سپس در خدمت جناب آقای دکتر مرتضی کریمیشرو   ۱9-های مرگ و سوگ در پاندمی کووید 

ر در اداماه د وشناس برجسته خصوصا در فیلد مرگ و با رویکرد جامعه شناسی اجتماعی با عنوان مفهوم مرگ و مردن خواهیم بود 

الیاا و مرگ در ب تنی از آلمان و از دوره دیده های سوگ -خدمت سرکار خانم دکتر آزاده ملکیان روانپزشک و فلوشیپ پزشکی روان

    -انادمی کوویادزلزله بم و تجربه در بخش مراقبت تسکینی از اصفهان با عنوان فرایند سوگ و راهکارهای سازش باا ساوگ در پ در

جاارب و تیم بود  تا خواهیم بود. وی افزود همچنین در این برنامه  در خدمت مهمان عزیز سوگوار وبینار همکار گرانقدرمان خواه۱9

 ان وبیناار باهلمین روز فقدان پدر عزیزشان در بحران پاندمی کرونا با مشاارکت کننادگان و مهماناهای سوگ خود را در چهچالش

ماایش نردن ناام  و اشتراک بگذارند. وی افزود الزم به ذکر است برای راحتی این عزیز داغدار و باا احتارام باه خواسات ایشاان از با

 کنیم.تصویرشان خودداری می

و  چاالش هاا و گارد هام آمادیم تاا بپاردازیم باه ۱9-یی یادی کنیم از جانباختگاان پانادمی کوویادما اینجا هستیم تا با هم صدا

ساتگی جهاانی و اعاالم اجارای سامفونی همب Tedros کمک به تسکین آالم سوگواران عزیز، و پیرو بیانات دکتر راهکارهایی برای 

ر و ر ایان وبیناادهم صدایی و  همدلی را با اجرا و شارکت  ، ما هم این سمفونیدر روزهای گذشته سازمان بهداشت جهانی از منازل

-وویادکپاندمی ان در کنار این عزیز بودن و شنیدن او  و پرداختن به چالش ها و راهکارهای کمک به سازگاری و حمایت از سوگوار

 بعم  آوریم. ۱9

 دهندبشارکت کنندگان وبینار قرار از عزیز سوگوار دعوت کردند تا تجربه خود را در اختیار سخنرانان و م ادامهدر 
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 مهمان سوگوار:

-مهمان سوگوار تجارب خود از سوگ پدر عزیز در بحران کووید

با عرض سالم خدمت خانم دکتار حسان  را چنین بیان کرد: ۱9

پور و اساتید محترم و دانشجویان و همکااران گرامای و شارکت 

م و دارای کنندگان عزیز در این وبینار. بنده مهمان برناماه هسات

 یک تجربه سوگ هستم که آنرا با شما درمیان می گذارم؛

کال رویارویی با مرگ یک عزیز از جمله دشوارترین اتفاق هایی است که باید در زندگی با آن روبه رو بشویم و شیو  ویاروس کروناا 

ز این ویروس در امان بمانند افاراد بیماار و در ودا  افراد را با عزیزانشان سخت تر کرده است. واقعیت این است که برای اینکه همه ا

اسافند باه دلیا   ۱5حال مرگ نمی توانند خانواده های خود را در این شرایط سخت درکنار خود داشته باشند. پدر مان در تااریخ 

افه شد و در در شهرستان ... بستری شد و سه روز بعد عالیم تب و تنگی نفس به آن اض CCUمشک  قلبی در بیمارستانی در بخش 

 به من خبر دادند ایشون درگیر کرونا شدند.  روز پدراسفند و  ۱8تاریخ 

من خیلی دوست داشتم در آن زمان در کنار ایشون باشم ولی متاسفانه اصال این امکان نباود. فقاط 

و همکارانی که در آنجا بودند و خیلی لطف داشتند و خاانواده ام کاه در آنجاا بودناد  ICUاز طریق 

اسفند مرگ مظلوماناه و غریباناه  20ونستم وضعیت پدرم را پیگیری کنم. و ایشون متاسفانه در میت

 ای داشتند و از دنیا رفتند.

من در تمام عمرم اسفند ماهی به این غمگینی و دل سردی ندیدم. من حتای نتونساتم در مراسام  

ی و سوگواری کنم و بتوانیم در این شرایط سخت در کنار هم تدفین پدرم شرکت کنم و نتونستم با برادر و خواهرانم نتونستم همدر

باشیم و حداق  با بغ  کردن و صحبت کردن و عزاداری، خودمان را تخلیه کنیم و بتاوانیم ایان واقعیات تلاخ را بپاذیریم. در حاال 

 ست.حاضر اکثر مردم احساس تنهایی می کنند اما وقتی سوگوار هستی این حس خیلی بیشتر و دردناک تر ا

 مقایسه مرگ دو عزیز در دو زمان قبل و بعد از پاندمی کرونا:

باا  قایسه میکنمخصوصا من که تجربه مرگ مادرم را هم در گذشته داشتم و وقتی این مرگ گذشته مادرم، عزیزم را با مرگ پدر م 

ین و راسام حتای مراسام تادفاینکه هر دو مرگ برای من خیلی سخت و عزیز و دردناک بود اماا مارگ پادرم بادون هایه گوناه م

نتظار تمااس خاکسپاری و بدون همدلی و همدردی نزدیکان و اقوام، خیلی دردناک تر و غیر قاب  درک هست. حتی گاهی اوقات م

 تلفن او هستم و گاهی فکر میکنم او هنوز زنده است!

و با هم ساوگواری کنایم و دردآورتار از هماه آنطوری که باید انجام نمیشود و ما نمیتوانیم در کنار هم باشیم  مراسم خاکسپاری 

این هست که ببینیم خانواده ها با فاصله دو متری از هم مجبورند بنشینند و نمیتوانند بهم نزدیک بشوند و همادیگر را بغا  کنناد. 
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همچنین تصور کنید چقدر میتواند ساخت باشاد تعیاین اینکاه 

رکت انتخاب کنیدچه کسانی میتوانند در مراسم خاکساپاری شا

 کنند و با تعداد محدود! 

مراسم تدفین را باه چیازی ناشاناخته بارای ماا  ویروس کرونا

تبدی  کرده! ما برای فوت، رسم و رساومی داشاتیم کاه انتظاار 

 میره وقتی فردی از بین ما می رود این مراسم را برگزار کنیم. 

ی وهه ماا و باه نحااش نیست! ضربه ای که ویاروس کروناا بااناز جمله اینکه از لحاظ فیزیکی در کنار هم باشیم، متاسفانه این امک

ست که از فوت پادرم روز ا 40ی این مراسم را برای ما تغییر داده است. امروز زندگی امون، مرگ و مراسم خاکسپاری وارد کرد همه

یکانم کاه ز گاهی فکر ما رفته! و هنوگذرد، ناباورانه! هنوز درک نبودنش برای من خیلی سخته و نمیتونم باورکنم که او از بین ممی

هماه  ایاد پاذیرفت.بتوی یک خواب طوالنی هستم و وقتی بیدار می شم تمام این قضایا به اتمام رسیده! اما متاسفانه این قضایه را 

لی کارد ناه همدمیتوان  عزیزانی که دوستان، نزدیکان، فامی ، پدر و مادرشون را از دست دادند واقعا در شرایط سختی قرار دارند. نه

ساتفاده امیشه گریه کرد! حتی من در مراسم فوت پدرم حتی تعطیالتی که به مدت یک هفته در هماه ارگاان هاا داده مای شاود 

 م سخت بود!نکردم و بعد از سه روز رفتم سرکارم بخاطر اینکه نمی تونستم حتی فضای محیط خونه را تحم  کنم اونقدر برای

عزیزانشان را از دست دادند واقعا برایشان آرزوی صبر و آرامش میکنم و از سرکار خانم دکتر حسن پاور در آخر از همه دوستانی که 

و هم چنین مسئوالن دانشکده که این موقعیت را در اختیار ما قرار دادند تا بتونیم حداق  مشاکالت و مساای  را باا آنهاا در میاون 

 بگذاریم؛ خیلی تشکر میکنم. خدانگهدار!
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 خانم دکتر حسن پور: نیسخنرامتن 

 حکیم سخن در زبان آفرین      به نام خداوند جان آفرین 

از مهمان عزیز سوگوار برنامه وبینار خیلی متشاکرم. مان عمیقاا 

خدمت این همکار گرانقدر تسلیت عارض میکانم. بارای شاادی 

روح پدر گرامی ایشان که امروز چهلمین روز در گذشات ایشاان 

کاه شامار آن در ایاران اکناون از  ۱9-واح پاک جان باختگان پاندمی کوویداست و همینطور به ار

نفر باالتر رفته است  و واقعا این رنج ها خیلی خیلی سخت است! ادای احترام می کنیم و همه با هم چند ثانیه این سامفونی  5000

 ۱9-رام تمامی جان باختگان پانادمی کوویادهمدلی را با هم در هر جایی که هستید داشته باشیم و چند لحظه سکوت کنیم به احت

در دنیا  و ایران و باالخص شهدای کادر مراقبت و درمان!  عزیزان کادر مراقبت و درمان که هم در خط مقادم محافظات و ساالمت 

رگذشاته همکاار مردم هستند و هم خود عزیز از دست داده اند؛  به یاد و احترام این عزیزان جانباخته و باالخص به احترام عزیاز  د

 مهمان گرانقدر در برنامه چند لحظه سکوت می کنیم. همچنین آرزوی سالمتی و صبر بی پایان برای باز ماندگان عزیزشان داریم.

بندی بیانات مهمان برنامه همینطاور کاه مهماان عزیاز تجاربشاان را باه  در جمع حسن پور بیان کرد:

ا نشاان مای داد و بعضای هام چاالش هاایی کاه بادلی  اشتراک گذاشتند بعضی از موارد فرآیند سوگ ر

روبرو شدند و نتوانستند شرایطی که بطور مثال برای فوت مادر عزیز  ۱9-مواجهه با پاندمی جهانی کووید 

داشتند برای فوت پدر خود انجام دهند. حال ما در اینجا به چالش های مارگ و ساوگ ماروری خاواهیم 

 داشت. 

" زندگی چیست؟ زندگی فاصله بین تولد و مرگ است. موالنا می فرمایدکرد: وی ادامه سخنان خود بیان 

مرگ اگر مرد است آید پیش من / تا کشم خوش در کنارش تنگ تنگ / من از او جانی برم بی رنگ و باو / او ز مان  دلقای ساتاند 

باالی دو میلیاون تا روز گذشته ی باشد: فروردین به این شرح م ۳0تا روز  ۱9آخرین آمار کووید  همچنانکه مستحضرید" رنگ رنگ.

و سیصد نفر در ک  جهان به این بیماری مبتال شدند که باالی صد و شصت هزار نفر از آنها جان باختند. در ایران نیز بااالی هشاتاد 

 و باالی پنج هزار نفر نیز دچار مرگ ناشی از این بیماری شدند. ۱۳99فروردین سال  ۳0هزار نفر مبتال تا 

 مه ای از چالش های مرگ و سوگ در کرونا:مقد 

راب یاا ما شاهد هستیم که بسیاری از افراد در رسانه هاای اجتمااعی و اخباار در ماورد چگاونگی وخامات عالیام اضاط 

 افسردگی ناشی از ویروس کرونا بحث می کنند.

 :چالش های سوگ 

اضر عزیزان خود را در پاندمی کرونا از دست داده اند. حتای فکر ما اکنون درگیر بسیاری از اعضای خانواده هایی است که در حال ح

قرار نگرفتید، شکی نیست که این موضو  بر سالمت روان بسیاری از ما تاثیر گذاشاته  ۱9-اگر شما بطور مستقیم تحت تاثیر کووید 
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است. در بحران پاندمی کرونا وقتای در شارایط ساوگواری قارار 

ز قب  درگیر و خسته شده میگیریم وضعیت روحی و عاطفی ما ا

است. اضافه شدن داغ یاک عزیاز سابب تشادید اساترس و بای 

ثباتی بیشتری می گردد که میتواند مقابلاه باا آن را نسابت باه 

شرایط عادی حتی سخت تر کند. در حال حاضر ما در مقایسه با 

دیگر کشورها دو ویروس داریم یکای ویاروس تحاریم و دیگاری 

ادر مراقبت و درمان و سایر مردم اگار ویروس کرونا؛ و چنانچه ک

 عزیزی از دست بدهند یک بحران جدید را متحم  می شوند که می شود بحران در بحران در بحران!

یان دانایم کاه ا از اضطراب خود بیماری گرفته تا نگرانی ها در مورد انزوای اجتماعی و اطمینان بخشیدن به کودکاان ، خاوب مای 

ار ه ای برخاوردچیده و شدیدتر شود. لذا مراقبت از سالمت روان در طول پانادمی ویاروس از اهمیات ویاژمیتواند با گذشت زمان پی

می سااجتماعی و ج است. امیدوارم تمامی عزیزانی که در اینجا گردهم آمدیم  بتوانیم به جنبه های مختلف روان و سالمت معنوی ،

د تاا ن اجاازه دهیان و مهمترین چیز در این شرایط این است که به خودتاانسان ها و خود مراقبتی خود توجه داشته باشیم. مهمتری

وب خان بگذاریاد. آنچه را که برای شما اتفاق می افتد را تصدیق و احساس کنید و آن را با سیستم حمایتی و حامیان خاود در میاا

ناد یااری گار تجربه می کنید مای توا فکر کنید که چه کسی ممکن است بهترین کسی باشد که برای پشتیبانی از شما در هر آنچه

ات و فکاار، احساسااشما باشد، چنین فرد یا سیستم حمایتی را پیدا کنید. شما درواقع به کسی نیاز دارید که با او صاحبت کنیاد و 

 نگرانی های خود را با او در میان بگذارید. 

 مراسم خاکسپاری بطور معمول و در فرهنگ ایران:

ن دهناد، کفامی کنند، او را می شویند و قب  از خاکسپاری غس  میتجامه های مرده را از وی جدا می در اسالم پس از مرگ همه

ر باه یگران در گاومی پوشانند، بر او نماز میت می خوانند که شام  دعا و تلقین است و سپس به واسطه یکی از محارم او و کمک د

 رده را درونماشد توسط محرم خود در قبر گذاشته می شود. هنگامی که پهلوی راست و رو به سمت قبله جای می دهند. اگر زن با

رار االتر اسات قاگور گذاشتند سر او را از درون کفن بیرون می گذارند و سپس سنگ های مسطح را بر ایوان قبر که کمی از جسد ب

 می دهند. این سنگ ها را لحد گویند.

ه ام باا د انجاام دادوگوار عزیز وبینار شنیدیم و چند مصاحبه دیگر که بنده خواما در شرایط فعلی همانطور که در گفتگوی مهمان س

مااز نکت نکاردن در برای آنها شارو را داشتند  و تلقین توسط روحانی سوگواران عزیز دیگر، اکثریت نگرانی خوانده نشدن نماز میت

ات چاه در مطالعا طور این دوست عزیز اشاره کردند وهایی که چه در مصاحبه با داغداران و همینمیت آزار دهنده بود.لیست چالش

 خارجی صورت گرفته را میتوانم به اشتراک بگذارم تا بزرگواران متخصص از رشته های مختلف به آن فکر کنند:
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 (:Covid-19های مرگ و سوگ در پاندمی کرونا)چالش

 چالش مرگ هراسی برای خود و دیگران 

 گ و خاکساپاری چالش خاداحافظی نکاردن باا عزیاز و مار

 غریبانه

  چالش آغوش و بوسیدن عزیاز و مالقاات عزیاز محتضار یاا

 متوفی )پیوستگی در بستر گسستگی(

 چالش تشییع و مراسم خاکسپاری و مناسک مذهبی متوفی 

 چالش اجرای مراسم ختم و سوگواری 

 چالش ترس از ابتال به کرونا در تماس با متوفی و کسانی که برای تسلیت می آیند 

 سوگواری در تنهایی چالش 

 د(توانست به آنها تسکین دهچالش اکرام و عزت عزیز از نظر فرهنگی) باورهایی که با اجرای یک مراسم می 

 چالش اداری درتحوی  جسد 

 )چالش سایر ترس و اضطراب های کرونا عالوه بر سوگ و داغ عزیز)قرنطینه و ایزوله شخصی 

 ضای خانواده چالش انجام تست کرونا و اصول قرنطینه اع 

 چالش مراقبت های قب  و بعد از فقدان در بیمارستان 

 )چالش شدت سوگ ناشی از چند مرگ در یک خانواده، سوگواری غریبانه و دردناک )داغ بر داغ 

 )چالش مرگ ناشی از مرگ )خودکشی 

 شاهد مردن و مرگ بیماران مبتال به کرونا بودن( در  چالش سوگ انتظار در کادر مراقبت و درمانICU) 

  چالش نوزادان به جا مانده از فقدان والد )مرگ مادر یا پدر( و ابتالی مادران و بستری در بخشICU 

 چالش مراقبت قب  و بعد از سوگ 

 چالش سوگ بی آغوش 

 و بسیاری دیگر 

مطلوبشاان سرنوشات نا وج ها زندگی مشقت بار زندان، دکتر فرانک  را بر این باور داشت که آنچه انسان ها را از پای در می آورد، رن

رناج و مارگ  نیست، بلکه بی معنا شدن زندگی است که مصیبت بار است و معنا تنها در لذت و شادمانی و خوشی نیست، بلکاه در

 هم میتوان معنایی یافت.

اریم حااد  سوگ یک تجربه تلخ و ناگواری است در ازدست دادن یک چیز مهم که معموال مرگ یک عزیزی است که او را دوست د

می شود؛ اما افراد تجربه مختلفی از فقدان ها را دارند از جمله طالق، بازنشستگی و تشخیص یاک بیمااری صاعب العاالس و ساوگ 
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ناشی از سایر فقدان ها مانند فقادان پوشایدن یاونیفرم، فقادان 

محیط کار، بیرون نارفتن یاا آسامان را ندیادن، ساوگ آغاوش، 

 دمی تجربه کردیم.دست دادن و ... که در این پان

هریک از ما سوگ را در زندگی مان تجربه می کنایم و در واقاع 

سوگ، منحصر باه فارد اسات و هایه دونفاری ساوگ یکساانی 

نخواهند داشت و هیه خانواده ای با خانواده دیگار در ساوگواری 

مشابه نخواهد بود. سوگ را میتوان یک واکنش شناختی، جسمی و عاطفی توصیف کرد. سوگ ناه 

نها با یک غمگینی عمیق مشخص می شود بلکه یک فرآیندی برای بودن در کنار فرد از دست رفته می باشاد. دردنااک اسات اماا ت

یک واکنش طبیعی به فقدان می باشد و در واقع افراد یاد میگیرند تا چگونه با آن کنار بیایند و با آن زندگی کنند. هار کسای بارای 

 ش درست و غلطی برای آن وجود ندارد.خود سوگواری انجام می دهد و رو

 دکتر حسن پور در ادامه به راه هایی برای کم کردن چالش های سوگ به شرح زیر پرداخت:

 ماردم باه  قرار دادن دفترچه خاطرات نویسی و خودکار بر درب منازل فرد متوفی به همراه بسته های شمع جهت روشن کاردن

دوق رار دادن صانقاضور در منازل سوگواران با رعایت فاصله گذاری اجتماعی و فیزیکی و یاد عزیز درگذشته و قرائت فاتحه بدون ح

ز دسات رفتاه اکوچکی برای خیرات صرفا انداختن سکه با قابلیت  ضدعفونی و سپس اهدا آن به نیازمندان برای شاادی روح عزیاز 

و.ساپس  کس از روشن کردن شمع پشات درب منازلبدون حضور افراد در منزل به منظور رعایت فاصله گذاری اجتماعی و تهیه ع

 ارسال به فرد صاحب عزا

  ول فکر کاردن بار ادقیقه  5دقیقه و  25نوشتن تاملی داستان افکار و احساس و تجارب روزانه فرد سوگوار برای چند روز به مدت

 احساس و افکار در یک زمان مشخص در روز 

 ایانفردی قاب  اعتماد و با درک سوگ آنان از بین دوستان و آشن صحبت کردن فرد سوگوار با سوگیاران حرفه ای با 

 ترتیب سوگواری مجازی 

 )حمایت های همدالنه تلفنی و مجازی )ترجیا ویدیویی 

  خوردن غذای مورد عالقه عزیز از دست رفته با هم بصورت مجازی توسط بستگان درجه یک متوفی و دوستان 

  زیز متوفی توسط دوستان و آرشیو کردن آن در فای  الکترونیکی با عکس از عارسال خاطرات و گفته های عزیز متوفی 

 تسهی  ارتباط مجازی بستگان با بیمار قب  از مرگ 

 یماار بارای نوشتن نامه از زبان بیمار فوت شده و ارسال کارت الکترونیکی و یاا خااطرات خاوب پزشاک و پرساتاران یاا ب

 بستگان

 ز پیچیادن درده یا سیستمی برای این منظور و با اجازه به دیدن فرد متوفی قبا  اگرفتن عکس توسط پرسن  برای خانوا 

 لباس های مخصوص برای دفن

 شکیرستاری و پزآموزش اصول مراقبت از بیمار در حال مرگ و ارتباط با خانواده و فراهم کردن مرگ با وقار به پرسن  پ 
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 آموزش پرسن  برای چگونگی اعالم خبر بد به خانواده 

 خاذ تدابیر حمایتی و مراقبتی از دیسترس هاای عااطفی و ات

 اخالقی و هم چنین سوگ قاب  انتظار کادر مراقبت و درمان

  حضاور روانشااناس و پرساتاران آمااوزش دیاده در خصااوص

 حمایت روانی عاطفی از پرسن  در بخش ها

  تساهی  سیساتم اماور اداری تارخیص و تحویا  جساد باه

 همراهان و بستگان

 سم خاکسپاریور روحانیون در بیمارستان برای بیماران و همراهان با نیازهای مذهبی و در قبرستان برای مراتاکید بر حض 

  ای بعدهتماس تلفنی پیگیر و ارتباط همدالنه پرسن  و یا فردی متخصص سوگ با بستگان بعد از تحوی  جسد و روز 

 اشات و فاصالهوگیاران با خانواده باا رعایات اصاول بهدتاکید بر ارتباط تلفنی، مجازی و درصورت لزوم ارتباط حضوری س 

 گذاری اجتماعی و فیزیکی

 نگیاز قب  از مرگ عزیز و زمان بستری در بیمارساتان در صاورت درخواسات بیماار مجموعاه ای از چیزهاای خااطره برا

 ر برگیرنادهدوند کاه شخصی اش را برای اش  با کسب اجازه از بیمارستان ارسال کنید و این چیزها باید طوری انتخاب ش

 حس بیمار باشد. 5محرکاتی از هر 

 سی است که ارسال صدا و یا ویدیو ضبط شده اعضای خانواده برای بیمار در صورت ممنو  بودن مالقات)شنیدن اخرین ح

 از کار می افتد(

 ر ین بیمااتسهی  حضور خویشاوند درجه یک با پوشیدن لباس مخصوص محافظت شخصی و رعایت اصول بهداشت بر باال

 در حال مرگ در موارد ضروری 

 ضبط و ارسال ویدیو و صدای ضبط شده بیمار برای خانواده در صورت درخواست خانواده 

 یماربز مرگ توجه به اهمیت کرامت انسانی و رعایت اصول مرگ با وقار و راحت بیماران و مراقبت قب ، حین، و بعد ا 

بق گفته دکتار و  ط 97کارگاه مراقبت تسکینی در دانشکده پزشکی هاروارد در سال حسن پور، بر اساس تجارب خود از شرکت در  

Sue Morris ی رود و در یاک بیان داشتند؛ سوگ یک حالت موجی دارد و باال و پایین م از اساتید دانشکده پزشکی هاروارد آمریکا

ن مقاومات آه در برابار نوگ تغییر کنیم وبا آن جلو برویم جاهایی بعد از سال ها احتمال دارد به سوگ برگردیم و بنابراین باید با س

 کنیم و نه با آن بجنگیم.

حاث بدر  2020ال همچنین به نق  از سوزان دیوید یکی دیگر از اساتید روانشناسی دانشکده پزشکی دانشگاه هاروارد آمریکاا در سا

هام باا آن  و روز به روز درحال تغییار اسات کاه مااسوگ گفتند: سوگ معلم آخر ماست و چیز واقعی و غیر قاب  پیش بینی است 

و  : صابر، شافقتتغییر می کنیم، وی گفت دکتر دیوید معتقد است سوگ این معلم اخر از ما می خواهد که سه چیز یاد یاد بگیریم

 پذیرش آرام آرام.
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و سخن آخر: ما باید در کنار کادر قهرمان مراقبت و درماان ایان 

هاای عزیاز داغ دار و ساوگ وار در مدافعان ساالمت و خاانواده 

پاندمی کرونا باشیم و به هر طریقی که میتوانیم خالقاناه فکاری 

کنیم  هر چند کوچک تا مساکنی باشایم بار آالم آناان در ایان 

 بحران جهانی کرونا دردناک و رنج آور!

 راه اندازی خط تلفنی صدای سوگیاران اعالم خبر 

 در پایان دکتر حسن پور بیان کرد:

ر خوش هم اینکه خط تلفنی صدای سوگیاران دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه تهران به پیشنهاد کار گروه ساوگ دانشاکده خب

در مدیریت کرونا و با حمایت ریاست محترم دانشکده پرستاری و مامایی جناب آقای دکتر علیرضا نیکبخت نصرآبادی از ایان هفتاه 

دارد و بیشتر به حمایت، همدلی، مراقبت و مشاوره سوگواران پانادمی کروناا مای پاردازد. در آماده است که رویکردی بین حرفه ای 

عصر یکی از روان شناسان، روان پزشکان، جامعه شناسان، پرستاران و یاا ماماهاای باا  5-6این برنامه در هفت روز هفته ساعت بین 

مشاوره تلفنی رایگان باه ماددجویان ساوگوار پانادمی کروناا در  تجربه در زمینه سوگ و مراقبت تسکینی از کارگروه سوگ به ارائه

جامعه خواهند پرداخت. تا بتوانیم خدمتی هر چند کوچک به این عزیازان داغ دیاده باا چاالش هاای ساوگ بای آغاوش و مراسام 

نشاده و  خاکسپاری و ختم  متفاوت از شرایط معمول برای طی فرایند طبیعی ساوگ و پیشاگیری از ساوگ هاای پیچیاده و حا 

روزگاار  ۱9-با آرزوی سالمتی برای همه شما عزیزان و امیدوارم همه در امنیات و ساالمت از کوویاد تسکین آالم آنها داشته باشیم.

 بگذرانید و متشکرم که به عرایض بنده گوش دادید. دعوت از سخنران بعدی برنامه وبینار 
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 مرتضی کریمی: آقای دکترسخنرانی متن 

خاادمت مهمانااان عزیااز و اساااتید گراماای. عاارض سااالم و ادب 

تسلیت عرض میکنم خدمت دوست عزیز که تجربه خود را با ماا 

به اشتراک گذاشتند و هم چنین به تمام هموطنانی عزیازی کاه 

بخاطر اینکه عزیزانشان را در این بیماری کرونا ازدسات دادناد و 

تشکر میکنم از خانم دکتر حسان پاور و تماامی دوساتانی کاه 

 این ارتباط را برقرار کردند. امکان

پور این بود که تمام ابعاد زندگی شخصی و اجتماعی ماا در برداشت من از  صحبت خانم دکتر حسن

واقع درگیر شرایط بیماری کرونا و دست خوش تغییر شده است و هر کدام از ما به نحوی دچار یاک 

ها عادت داشتیم نر جامعه ایران طی قرایم. به نظر من، مسئله ای که وجود دارد دنو  از سوگ شده

بعد از ازدست دادن عزیزی مراسام ساوگواری و عازاداری برگازار کنایم و  در ایاران و همچناین در 

جوامع شبیه به کشور ایران تحم  از دست دادن عزیزان نسبت به جوامع دیگر که به لحاظ فرهنگی 

تار و سانگین تار خواهاد کردند دشواریو اجتماعی حساب کمتری برای این مناسک اجتماعی باز م

تری را از دست داده است اگرچه که جوامع دیگار بود. در واقع میتوان گفت ما از این نظر تنها تر شدیم و جامعه ما یک کارکرد مهم

نکتاه دساته  4 هم به نحوی این مناسک را به اجرا می گذارند. چیزی که من امروز میخواهم با شما در میان بگذارم بطور خالصه در

 بندی می شود: 

ت مرگ چه نقشی در اختالل در مراحا  شاک  گیاری معناا و هویا -2معنا و هویت شخصی چیست و چگونه شک  می گیرد؟  -۱

مرگ مانع از ایان  جامعه در شرایط عادی چطور با قرار دادن سپری در برابر -۳شخصی دارد و چگونه می تواند به آن آسیب رساند؟ 

رگ کشای گ وارد سیستم معنایی ما شود؟ و هویت شخصی را در آن دچار اختالل می کند؟ و در واقع باه عما  مامی شود که مر

 وقتی یک مرگ ناگریزی رخ می دهد جامعه چطور از ما در برابر آن مرگ حمایت می کند؟  -4بپردازد و در آخر 

فاردی  وی  و کام  شرح دادند یاک فرآیناد شخصای همانطور که خانم دکتر حسن پور به خوب سوگواری و عزاداریچون فرآیند 

ر بیارون دنیست. معنا اگر بخواهم در یک جمله تعریف کنم داشتن احساس واقعیت است؛ یعنی من احساس می کنم یک واقعیتای 

ثا  مملی رم. عاواوجود دارد و نسبتا پایدار است. وقتی از پایداری و تداوم واقعیت بیرونی مطمئن هستم احساس امنیت وجاودی دا

 وند. شد معناسازی مرگ، بیماری، قت ، جنون و تبهکاری و... میتوانند در این اطمینان بخشی اخالل ایجاد کنند و مانع از فراین

داشتن احساس واقعیت چیه؟ یعنی وقتی من میخوابم و صبح بیدار می شوم خیابان ها و شهرها سر جاای خاود هساتن یاا افاراد و 

ود دارند و سر جای خود هستند و هر چیزی کاه در زنادگی روزماره باا آنهاا در ارتبااط هساتیم ترتیاب و نزدیکان و عزیزان ما وج

گذرد تا زندگی روزماره خاود را پیوستار خود را حفظ کرده است. در واقع در طول زندگی روزمره شاید میلیاردها فکر از ذهن ما می

 معنادار کنیم. فکرهای که بدل به عادت شده اند.
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مثال رانندگی، بعاد از مادتی عاادت مای شاود و بحالات  بطور 

روتین در می آید و وقتی میخواهید ترمز بگیرید قب  از آن فکار 

نمیکنید که حاال باید ترمز و کالس را باهم بگیرم. مثال جامع تار 

آن برداشتن غذا با قاشق از بشقاب و آوردن آن به سامت دهاان 

رسد اماا هام باه لحااظ است. شاید خیلی اتفاق ساده ای بنظر ب

جمعی و هم فردی ما سال ها و قرن ها تمرین و تجربه کردیم تا 

های به این راحتی این کار را انجام دهیم. انساان هاا در گذشاته

دور زمانی که به دنبال شکار یا برای جمع آوری میوه می رفتند برای نوشیدن آب مثال داخ  رودخانه خم مای شاده اناد یاا بعادتر 

ی را احتماال یک گودی داشته برای نوشیدن استفاده می کرده اند تا زمانی که آهن اخترا  شاد و تازماانی کاه تکنولاو ی مثال سنگ

باعث تبدی  آن به قاشق به شک  و شمای  امروزی شد )مثال جمعی(. به لحاظ فردی تجربه غاذا دادن باه یاک کاودک را میتاوان 

د بدهیم اینکه چطور از قاشق برای برداشتن غذا از بشقاب استفاده کند تاا غاذا باه مثال زد. خیلی کار سختی است که به کودک یا

بیرون بشقاب نریزد. یا چطور قاشق را باال بیاورد و داخ  دهان کند و بچرخاند که غذا نریزد در واقع ساعت ها صار  آماوزش مای 

و قسمتی از آگاهی عملی ما شده است و بنابراین یاک  کنیم. ولی االن که در حال غذا خوردن هستیم به این مسای  فکر نمی کنیم

امنیت وجودی برای ما بوجود آورده است. در حالی که اگر من بخواهم برای هر کاری فکار کانم و ایان فکرهاا تبادی  باه عاادت و 

دارد. ماا  روتین نشده باشند باعث ایجاد اضطراب و استرس وجودی در من می شود. چیزی که االن در ماورد دسات شساتن وجاود

قبال به شک  روتین دست های خود را می شستیم اما زیاد شدن دفعات و فکر کردن زیاد به آن باعث ایجاد استرس و اضاطراب  در 

 ما شده است. 

ر دادی است کاه چه عواملی در فرایند معنا سازی اخالل ایجاد می کنند؟ مرگ مهمترین و به قول مارتین هایدگر قطعی ترین رخد

  و ساازی را مختار فرد اتفاق می افتد و ما برخال  دیگر حیوانات از آن آگااه هساتیم. ایان مسااله میتواناد فرایناد معنازندگی ه

یان، عرفاان دترورکند. در جوامع مختلف یک سپری تعیین می شود که فرایند مرگ کشی را انجام می دهد. درجوامع گذشته شاید 

داناش  فتاه و علام و. ولی امروزه اثر این سه مورد کم رنگ شده یا شاک  دیگاری بخاود گریا هنر این کار را برای ما انجام میدادند

 مهام اسات کاه تجربی مدرن اهمیت بیشتری پیدا کرده و آنها کارکرد قب  خود را ندارند. نقش مرگ آنقدردر زندگی اجتمااعی ماا

یاز ن امعه شاناس(پیتر برکر )جگ بوده است. هم چنین مالینوفسکی)انسان شناس( معتقد بود منشا تمام ادیان مواجه با  ترس از مر

ر دسات دنند تا دسات معتقد بود  اساسا جامعه انسانی به این دلی  شک  گرفته و انسان ها به این دلی  خواسته اند با هم زندگی ک

 یکدیگر در مقاب  مرگ بایستند و مرگ را معنادار کنند. 

اک بدن ردن و اصطحکمدن و تکنولو ی به این منظور شک  گرفته اند تا من نمیرم! از مشاگرد فروید معتقد بود که اساسا ت اتورانک

شر بطول زندگی  من جلوگیری کنند. به عنوان مثال پزشکی مدرن، به عنوان یکی از مصادیق تمدن، به وجود آمده برای بلند کردن

دارد. باه ناندارد چاون امکاان بررسای تجربای آن را است. درحالیکه مرگ از آن دسته مواردی است که علم مدرن به آن دسترسی 

 همین علت مرگ در جوامع مدرن به یک تابو اجتماعی مهم تبدی  می شود.
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پرستاران در بیمارستان ها  %96تحقیقی در آمریکا نشان دادکه  

مرگ ندیدند، قبرستان ها از محیط خانه، محله و شهر باه مارور 

سا در جامعه مادرن مارگ خارس و به بیرون رانده می شوند. اسا

یک امر ناعادالنه محسوب می شود و هر کسای باه یاک دلیلای 

)دلی  پزشکی( می میرد؛ بنابراین مفهاوم تقادیر و اینکاه مارگ 

حق است تبدی  به یک شعار شده است و ماا از مارگ باا زباان 

سوم شخص غایب صاحبت مای کنایم. در جامعاه مادرن بارای 

که افتاده این است که تجربه مرگ به بیمارستان رفته و در آنجاا مصاادره شاده اسات. بارای  اینکه مرگ یک تابو هست یک اتفاقی

اینکه در فرآیند معناسازی اختاللی ایجاد نکند و ما در جامعه برخال  گذشته که با مردگان مان زندگی می کردیم و حتی روزی به 

ن ها)محیط های بسیار کنترل شده( اتفاق می افتد. نوربر  الیااس اسم اموات داشتیم اما امروزه مرگ در محاصره بیمارستان و زندا

هیچگاه محتضران با این سبک و سیاق چنین بهداشتی و بادون بوهاای باد از صاحنه حیاات اجتمااعی حاذ  و باه  "معتقد است

 "قبرستان منتق  نشدند.

ه فتاد جامعاه چاااست. وقتی که مرگ اتفاق می  در جامعه مدرن امروزی به هر حال  مرگ به هرحال اتفاق می افتد و امری ناگزیر

ی ماچه حمایتی  چاره اندیشی درقبال مواجهه با آن دارد؟ عم  مرگ کشی موفیقت آمیز نبوده و حال مرگی رخ داده و حاال جامعه

یه ساوگ باه ها یاناتواند انجام بدهد. و حاال که مرگی اتفاق می افتد مرحله سوگ که دوستان بهتر توضیح خواهند داد مواجهه با 

شاه عنوان یک مسئله فردی نیست. هر فردی حتی یک قهرمان کم و بیش با ازدست دادن یک فاردی کاه دوساش داشاته و عاشق

از طریاق  متاثر می شود و برای مواجهه درست و طی کردن سالم فرایند سوگ نیااز باه مشاارکت و حمایات دیگاران دارد. جامعاه

 جهه درست با مرگ کماک میکناد. مناساک اجتمااعی چاه چیازی هساتند؟ مجموعاه ایمناسک اجتماعی برای روبرو شدن و موا

 فعالیت های نمادین و جمعی هستند که برای بازسازی واقعیتی که ازآن صحبت کردیم اتفاق می افتد. 

ارناد. بطاور دمناسک اجتماعی معموال در وضعیت های بحرانی و آستانه ای و مارزی در جامعاه وجاود  وی در ادامه بیان نمودند:

ناسات ک جهاان ناآشیمثال در تولد، ازدواس، بلوغ، سال نو و زمانی که ما درآستانه وارد شدن به یک جهان جدید هستیم که معموال 

ا تجارب غیار شویم. اینه و غیر روتین است. ما چند بار نمی میریم یکبار  می میریم یا هر روز ازدواس نمی کنیم یا هر روز متولد نمی

ک هستند باه کما و ناآشنایی هستند. در این جا است که مناسک اجتماعی برای اهلی کردن تجربه هایی که برای ما ناآشناتکراری 

 ما می آیند. مناسک اجتماعی دارای دو وجه بیرونی و اجتماعی هستند.

رفتارهای بادنی و فعالیات  های صورت وکه تا حدودی زیادی بدنی و بدنمند هست زبان بدن و شام  حرکت externalبیرونی یا  

های ما میشود و در مناسک اجتماعی نشان دهنده آن چیزی است که در درون ما می گاذرد و در حاال اتفااق افتاادن اسات. بعاد 

اجتماعی هم به این معنی که یک فعالیت جمعی است و فردی نیست و درکنش متقاب  من و کسانی کاه بارای مان مهام هساتند 

هاا، ان...( اتفاق می افتد. کارکرد اصلی مناسک اجتماعی مرتبط با مرگ، در واقع اهلی کردن تجربه هاا، حس)اعضای خانواده، دوست

 فکرهای ناآشنا و بحران های مخصوصا ناگهانی است.
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اولین کارکرد مناسک اجتماعی مرتبط با مرگ این است که باه  

کند بدن کسای کاه از دسات وضعیت بدن متوفی رسیدگی می

که چگونه جنازه  و یا بدن فارد عزیزماان را چگوناه از دادیم. این

این محیطی که در آن زندگی می کنیم دور کنایم. بادن انساان 

برخال  سایر حیوانات یک ارگانیسم ساده نیست و ما نمیتاوانیم 

بدن را بدنی که فوت شده را بعناوان چیازی کاه باه آن نیاازی 

رای آن قای  نداریم مث  مابقی چیز ها دفع کنیم و یک حرمت ب

هستیم. بنابراین راه ح  های فیزیکی مختلف فرهنگی در طول تاریخ وجود داشتند مث  مومیایی کردن، ساوزاندن و دفان کاردن و 

خاک سپاری. در واقع مناسک اجتماعی مربوط به مرگ کمک می کنند که ما بدانیم به لحااظ فیزیکای چگوناه از بادن فارد عزیاز 

شاد. ماا حتای شاید بنظر ساده برسد اما بسیار فرایند پیچیده ای بود اگر بعهده یک فارد گذاشاته مایازدست رفته جدا شویم. این 

 اشیایی که مدتها با آنها زندگی کرده ایم و حاال به انها نیاز نداریم را به سختی به زباله می اندازیم. 

ه هام بسایار کارکرد دوم باور پذیری مرگ است. به جز جدایی فیزیکی از بدن متوفی، جدایی روانی و حسای از عزیاز ازدسات رفتا

 ساابقا باا او کنند که ما تشخیص بدهیم اوال عزیز ما واقعا فوت شده و ارتباطی که مااسخت است. مناسک اجتماعی مرگ کمک می

ماس دن جناازه، لت و این ماجرا را بپذیریم که این اتفاق یک بار و برای همیشاه اسات. دیاداشته ایم و به شک  قدیم قطع شده اس

یادن دم  جناازه،  حکردن آن و ودا  و بوسیدن جنازه در باور پذیر کردن این اتفاق بسیار کمک کننده است. نگاه کردن به تابوت، 

نند ها کمک می کک سرد می کند سوگوار را در واقع همه اینقبر و فرایند خاکسپاری و پاشیدن خاک بر روی جنازه که معتقدند خا

 به ما تا باور کنیم فردی که برای ما عزیز بوده و هنوز هم عزیزهست از دنیا رفته است. 

مثبات آن  سیار به اثارآخرین ودا  با جنازه بسیار مهم است که در اسالم با باز کردن صورت فرد از کفن اتفاق می افتد در مقاالت ب

 ی کاه از الیاره شده است؛ و باعث تصویر سازی و ساختن و ذخیره کردن آخرین تصویر بازماندگان با متوفی مای شاود. تصاویراش

ه ویژگی ها ب کفن مالحظه می کنیم، سرد، غیر زنده، بی خون و سفت شده است و در واقع پ  بین مرگ و زندگی است. و همه این

ن یکنناد. ساومیه قبلی را قطع و تصویر و رابطه جدیدی بین بازماناده و متاوفی ایجااد مباورپذیر کردن مرگ کمک می کنند. رابط

سایختگی یاا کارکرد مناسک اجتماعی مرگ ، کارکرد انسجام بخشی می باشد. وقتی ما فردی را از دست می دهیم دچار از هم گس

 شویم.و هستی می نسبت به خود، جامعه، خانواده،  Disintegrationواگرایی 

سبت به خود، یعنی بازمانده حتی امکان دارد نیاز های اولیه خودش را فراموش کند مثا  خاوردن، آشاامیدن، خوابیادن و ممکان ن

است حتی به فکر سالمت خود هم نباشد بطور مثال مسواک نزند، سیگار بکشد یا رو به ماواد مخادر بیاوریاد و خیلای مهام اسات 

داشته باشند. از فرد مراقبت کنند. به لحاظ خانوادگی ممکن است بازمانده دچاار مشاک   دیگران در این شرایط به این مسای  توجه

شود. اینکه فرد متوفی ممکن است نان آور خانواده باشد و بنابراین خانواده از نظر اقتصادی دچار از هم گسیختگی شاود. یاا ممکان 

فوت آن فرزند دو طر  بخواهند رابطه خود را دوباره تعریف کارده است یه خانواده به خاطر وجود فرزند تداوم داشته باشد و بعد از 

 و شاید از هم جدا شوند.
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در بعد هساتی شاناختی  هام ذهان و هویات بازماناده دچاار  

گسیختگی می شاود. ساواالتی از قبیا  اینکاه مان چاه کسای 

هستم؟ از کجا آمده ام و برای چه زندگی میکنم ایجاد می شود.  

اید هویت شخصی و هویت اجتماعی و هساتی بنابراین بازمانده ب

شناختی را بااز ساازی و باازتعریف کناد. لاذا کاارکرد مناساک 

اجتماعی را می توان اینطور خالصاه کارد؛ واقعیات بخشای باه 

مرگ عزیز از دسات رفتاه و ساازمان دهای مجادد باه زنادگی 

وش نمیکینم بلکه وارد رابطه جدید با فرد متاوفی مای شخصی بازمانده و رابطه جدید با فرد متوفی است )ما در سوگ رابطه را فرام

شویم(. جهت دادن به رفتار فرد که بدونه داره چیکار می کند که با مراسم به اینکار کمک می کنند/ تایید و نرمال کاردن برخای از 

دن ایان مرحلاه احساسات و کمک به بیرونی کردن احساسات فرد توسط بدن جمعی )آغوش و بادن فاردی وساوگوار بارای گذرانا

کفایت نمی کند و نیاز به آغوش و بدن جمعی می باشد(. تشکر میکنم بابت اختصاص وقت به بنده و تسلیت دوباره به مهمان عزیاز 

 و تمامی دوستان دیگر. خدانگهدار
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 متن سخنرانی دکتر آزاده ملکیان

خانم دکتر ملکیان هساتم. ممناونم کاه مان رو باه ایان جماع  

خانم دکتار حسان پاور متشاکرم کاه کارهاا را  دعوت کردید از

پیگیری کردند. از همکار عزیزمون که در جمع ما اومدن و ایثاار 

و از خود گذشتگی نشان دادند تا به ماا یااد بدهناد در شارایط 

غمگیناای و سااوگواری باااز هاام در کنااار هاام باشاایم بساایار 

میاان دوساتان و در میاان سپاسگزارم.  در چنین شرایطی  به فکر دیگاران باودن و  حضاور در 

طلبد و همانطور کاه دوساتان گذاشتن تجربه ناگوار سوگ برای یاددادن به اونها انر ی روانی می

های سالمت روان به داغداران هام همیناه کاه ارتباطاات اجتمااعی توضیح دادند یکی از توصیه

این همکار گرامای  های زندگیشون رو بازچینی کنند وخودشون رو حفظ کنند و اهدا   و برنامه

به شک  زیبایی بهش عم  کرده اند. امیدوارم به لطف خدا دلشون  و دل خانواده شون  تساکین 

  .پیدا کنه و روح عزیز از دست رفته شون شاد باشه

چون شاید برخی از افرادی که در این جمع هستند قراره  بعدا در مداخالت تلفنی سوگ شرکت کنند یاک بحاث کلای رو کاه باه  

خواهم روش تاکید بکنم.  این  که  درمیان همه نقشاهایی کاه کلهای مختلفی همکارانم پیش از من هم بهش اشاره کردند رو میش

است.  اگر دلواپس این هساتیم کاه  گوش دادندر مداخالت سوگ برای التیام فرد سوگوار میشه  ایفا کرد مهمترین نقش ما نقش 

گوید نه بارای شانیدن  آنچاه ان داد داشتن  یک گوش باز برای شنیدن آنچه که سوگوار میچه  مهارتهایی باید داشت میشه اطمین

ای رو که او مای گویاد بشناسایم.  ما انتظار داریم بگوید مهمتر از همه است. این که تالش کنیم به دنیای او نزدیکتر شویم و تجربه

 این  پیوستن  به تجربه سوگوار بسیار ارزشمند است.

کانم هایی که االن افراد سوگوار دارند با شرایط معمولی صحبت کردند، این بحث رو تکارار نمایبلی در مورد تفاوت تجربههمکار ق 

یا فقدان رو به رو هستیم و گاهی با یک فقدان تروماتیک. با  loss  ولی توجهتون رو جلب می کنم به این که گاهی ما با یک تجربه

 بنادی آسایب،گیری یک فقدان تروماتیک است.  این جای بحث داره چون در قالبر شرایط همهبرخی معیارها میشه گفت فقدان د

های معماول روان  فارد بارای آورد به روان فرد  از ظرفیتی که رویداد وارد میبرند که فشاراصطالح تروماتیک رو وقتی به کار می

یا حادثه یا سریعتر از آن روی داده باشد یا  فشاری که به ذهان های گریز و جنگ به صورت معمول است یعنی فعال کردن واکنش

درنتیجه  تصویر رویاداد در ذهان  صت عملکرد عادی پیدا کند وفر   Fight & Flightتر از آن باشد که تر و عظیموارد کرده مهیب

حادثه  مکرر روی بیاورد و رویاداد  را در برد که  به شود و سازمان روان،  فرد رو  به سمتی  میبه شک   یکپارچه ثبت و هضم نمی

های پراکناده خااطرات رو کناارهم کند  تا تکهو فشار روانی مکرر بیدار شود گویا  به نوعی ذهن  تقال می ذهن مکرر بازآفرینی کند

بموقاع حمایات نشاود  اگربگذارد تصویر را کاملتر کند، در واقع اگر نافرجام ادامه پیدا کنه این مکانیسم روانشناختی مثال بخصوص 

توناه هام پاس از مادتی باه انساجام برساه و حا  کناه می ای شود ولی البته فردتواند منجر به اختالالت روانپزشکی پساضربه می

مشکلش رو با کمک  منابع  درونی یا  بیرونی حمایت یعنی منابع  از پیش موجاود مثا  خاانواده و یاا باه کماک مناابع حرفاه ای 
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عنی با مداخالت  پیشاگیرانه یاا درماانی بموقاع حمایت روانی ی

وقتی که تروماا  کنه.یعنی کمکهایی که از  امثال  ما دریافت می

به فرد وارد می شود و مرگ نابهنگام افراد نزدیک معموال تجرباه 

ای تروماتیک است، صر  نظار از تعااریفی کاه از تروماای روان 

 ه شاااناختی داریااام، دکتااار جاااورس انگااا  کاااه مفهاااوم و وا

شااناس و بایوسایکوسوشاایال را از او بااه یادگااار داریاام  سااوگ

درمانگر سوگ بود و ایشان  فقادان اعضاای خاانواده را در هماه 

 .کردحال نوعی تروما قلمداد می 

باه  تالنیم عزیزی مبامعمول مقابله ای فرد است. خوب حاال تصور ک چالشی فراتر از سازوکار و ظرفیت تروما تجربه فشار روانی که  

یماار وس بدحالی باکرونا میشه و ما نگرانش هستیم و خودمون هم در برابر کورونا آسیب پذیریم، بعد بیماریش پیشرفت می کنه در 

آسایب  یعنی درست  زمانی که درمعرض ضربه روانی از دست دادن اون به دلی  پیشارفت بیمااری  هساتیم خودماون هام در اوس

د شاب و روز  وجود بیماری مسری و خطرناک مای ایساتا حمایتی خانواده که در شرابط غیر ازپذیری قرار می گیریم یعنی سیستم 

 اال نسابت باهکنار بسترش و بیشترین حمایت رو از او می کرد و روان خودش رو هم  با انجام ایان کاار  کمای  تساال مای داد  حا

انناد زاد  نمای توآبه یاری او بشاتابند، آساوده خااطر و  بیماریش آسیب پذیرند و نمی تونند به همان اندازه که  دلشون می خواهد

 حمایتش کنند و باید  مالحظاتی داشته باشند.

خوب  حاال در نظر بگیرید  که سیستم حمایتی  اجتماعی  و حرفه ای هم که چناین وقتهاایی حمایات مای کارده از ماا  و عزیاز  

تش به بستری می کشد آنجا که تعداد ویاروس در بادن بیماار باه بیمارمون، یعنی سیستم درمانی هم درست وقتی که بیمار وضعی

احتمال زیاد باالست و احتمال سرایت باالتر از همه وقته  سیستم درمانی هم  وقتی  که داریم عزیزمون رو از دست می دهایم و باا 

ناه اون مای  ، وزاد حمایات بخاواهیمعزیزمون که در معرض مرگه  در برخورد با ما  آسیب پذیرتره نه ما می تونیم آسوده خاطر و آ

ده داغدیاده عاادی  ای که عزیزی از دست مینشون می ده که خانواده ها گذشته بی پروا باشه در حمایت کردن  و همین  تونه  مث

شای فراتار شه از جنس عزیز از دست دادن و چالای که به روان فرد وارد میضربه نیست اینجا با فاجعه روبرو هستیم یعنی نه فقط،

از معمول برای منابع درونی روان اوست بلکه همزمان همه منابع بیرونی حمایتش رو هم از دسات داده و خااطراتی کاه باا خاودش 

غیر فاجعه تونسات  از مرگ تا اثنای مرگ تا آمبوالنس و  به خاکسپاری و ...خالی از   کارهاییه  که در شرایط کنه از پیش،حم  می

تجربه سوگ در زندگی به همان اندازه  حتمی است که تجربه از دسات دادن  .هایی که می تونست دریافت کنهکرده باشه و حمایت

گریزناپذیره، اتفاق  از دست دادن رو در زندگی نمی تونیم تجربه نکرده باشیم، فقدان فقط این نیست کاه عزیازی را از دسات داده 

را  باه خودماان در ذهان از دسات داده باشایم مای تواناد بخشای از هویات و باشیم  می تواند این باشد که تصویر محبت عزیزی 

هاای خااطرات اده باشیم می تاوانیم تاداعی کننادهبرداشتمون از خودمون رو از دست داده باشیم جایگاه و خوشنامی رو از دست د

کنایم بارای به تجربه  ناگواری که حس مای افتد ، هر فقدانی اتفاق میاولیه زندگی و زادگاهمون را با مهاجرت از دست داده باشیم

رقابتی  که بارای رسایدن  دست دادن موفقیت در یک لجظه یا روزها و ماهها سوگ گفته می شود. فقدان ناشی از شکست یعنی از
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کند  فرد را سوگوار می ک جایگاه دلخواه دراون شرکت کردهبه ی

شکست خورده کنکور هم فردی سوگوار است و مداخالت سوگ 

م که  همه فقدان کنه. می خواهم بگویدرمورد وی هم صدق می

رو تجربه کرده ایم. پس شاید بتونیم به یااد  رو و درنتیجه سوگ

بیاریم که حس ناگواریه، بسته به خیلی چیزها شدت و ضاعف و 

دیر و زود و کوتاه و مدید داره و شاید بتونیم باه یااد بیااریم در 

ه دو نفری تجربه سوگشون مث  یک  فقدان ظاهرا مشابه هم هی

ربه ناگوار سوگ در برابر فقدان یک دوست یا همکارمشاترک یاا یاک شخصایت علمای در جهم نیست  و مدت و شدت و کیفیت ت

 .کشوری دیگر برای دو نفر ما یکسان نخواهد بود

 یاداروا ه عاز یدر فارسا ساتندین از هم جادا یوا ه ها در فارس نیا میدار یآن در فارس یبرا یفراوان یسوگ، ماتم و وا ه ها 

برابار فقادان  در الیکوسوشیسا ویاست و سوگ واکنش با Loss ،فقدان یسیدر انگل یماند ولیکردن و عزاداربودن م یمث  عزادار

 . سوگ یا گریف.در برابر فقدان است الیکوسوشیسا ویبا ابعاد با یتجربه ا کیاست 

 کناد. یو داشتن واکنش نسابت باه آن را تجرباه ما یزیرد از دست دادن چکه ف یتیبودن وضع دهیداغد یعنی یدگیداغد

 .منتفیگر ای یدگیشود داغدیداشتن تجربه سوگ م

 ن ه وجاود آوردکردن را جوامع و انسان متمادن با ی. عزادارردیگ یرا دربر م یدگیداغد یو اجتماع یفرهنگ یجنبه ها یعزادار

اسات در جامعاه  و افراد خانواده چقادر ساخت زانیفقدان عز ژهیکه به و میدانیم مو ه میکنیفقدان را تجربه م ای Lossچون هم 

 ییاها نیایآ یجرارا راه انداخته است که سوگ همراه باشد با ا یکمک کند سازو کار گرانیبه خودش و د نکهیا یمتمدن انسان برا

 نکاهیهاا ا نیایآ نیاا تیاکشد علت اهم یه دوش ماز آن را جامعه ب یکند و مقدار یکه در گذر بعد از دوران سوگ به او کمک م

 یعت هااکه فرد سوگوار است و ساا یروز اول یشود حت یاندوه مث  موس بلند م یعنیموس است تجربه سوگ موس است  کیسوگ 

رد احسااس اول ممکن اسات فا یسر آدم آمده و او را غرق نکرده است ممکن است شادمان باشد در روزها یکه رو یاول مث  موج

 د. از غم نداشته باش یو و بدون وقفه ا داریپا ر،یاحساس فراگ یعنیکند  یادمانش

 یتیروان خاود فارد و مناابع حماا جیافتد چه با دخالت ما و چه با بسا یاست آنچه در کار سوگ اتفاق م نطوریاوقات ا شتریب 

خودشاان را از دسات  ینیوند موس ها سهمگش یکوتاه و کوتاه تر م نطوریهم جیبلند سوگ بتدر یموس ها نیاست که ا نیخودش ا

توانم و یشود که آره میکم کم متوجه م یفرد عاد کیشوم به   یتوانم تبدیا من میکند که آ یکه فرد احساس م ییدهند جا یم

 یوقتا ایارد دارد ماثال در ساالگرد فا یریواقع  امواس سوگ دوباره بااالگ در. ابمییم نیو تسک دیآیدارد به کمکم م یکم کم عوامل

از دوساتانش  یکیکه  گهیسال د 5مثال  ایشناخته  یآن فرد را  م ای میشناس یکه  م یهر کس دنیبا د میده یرا از دست م یزیعز

در کناار ماا نباوده  ماوس ساوگ  زیشدن آن عز تکه خارس از کشور  بوده  و بعد از فو یاز افراد یکی گریدو سال د ای دینیب یرو م

 یادیاشود که افراد ز یکند و باعث م یم یاریکمک بس یو مراسم سوگوار یشود عزادار یم نیسهمگ یلیود و خش یدوباره بلند م

 گارید ییجا در گریرا بار د یکه فرد ستیالزم ن گریو د دینیب یم کبارهیکه هربار قرار است موس سوگ را بر سر شما خراب کنند را 
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باار  نیفرد را اولا نیا زیکه بعد از فوت عز دیایب ادتونیو  دینیبب

کند که سوگ فشارده تار ،  یکمک م یمراسم عزادار دینیب یم

  . شود یسالم تر ط یدردناک تر و در مدت کوتاه تر

 کاه  یکناد صاحبت یما یطا یسوگ را به شکل یفرد هر

 کالیماا ساوگ را ماد نکاهیباود ا بایکردن ز یمیدکتر کر یآقا

امنه موضوعات به د یهست یعیو از دامنه موضوعات طب میاکرده

 میمواظاب باشا .میکنایو با طب با آن برخورد ما  میابرده یطب

کاه از  یکسا یبلکه در قالب حام میدر قالب فرد درمانگر وارد نشو رندیگیم سبا ما تما ای میریگیما با افراد سوگوار تماس م یوقت

 نیا.در ا میکن تیاز او حما میخواهیم یول میخبریب ندیوگیم شانیکه ا یشدت نیاز ا یحت ای میکه ما از آن با خبر یتجربه دردناک

 یعایطب دهیپد کیهمانطور که سوگ  یعنیاست  شنیزیخواهد کمک نرمالیکه م یفرد فیاز وظا یادیمقدار ز میکن تیقالب حما

 . میکن یساز یعیطب دیاست ما هم با یعیطب دهیاست فقدان پد

 شاما  یز باراکه فارد باا دل باا یکنند از فرد از دست رفته زمان یم فیعرشما ت یبرا دیکن یبا سوگواران صحبت م یوقت

ا کند شاما با یاز دست رفته صحبت م زیاو از عز ی. وقتدیکه خوب کار کرده ا دیفکر کن دیتوان یاست که م یکند زمان یصحبت م

ه توجا دیاا بارا دارم. ما یحااالت نیکاه چنا دیگو یشما از عالئم خودش م یو بعد از آن برا دیگوش کردن تون به او کمک کرده ا

د ممکان از افارا یضشود بع یحاالت کمتر م نیاست و به مرور زمان ا یعیطب نیا یدرد ناک نیبه ا یکه در برابر فقدان میداشته باش

ت ماا د داشنخواهن سابق را یزندگ یارای گریاند و د دهش ختهیاز هم گس یاز نظر روان ایافتد  یاست احساس کنند قلبشون از کار م

ک کاردن  به او کمکه قبال ییروهایکه همه ن میدار دیکه ما ام میبده نانیو اطم ستین یزیچ نیکه چن میبده نانیبه آنها اطم دیبا

  . مساله هم گذر کند نیکند از ا یگذر کنند حاال هم کمک م یادیکه از مسائ  ز

 ساوگ  یجسم ینشانه ها نیتر عیاز شا یکی مینیبب میتوان یمختلف م یرا در ارگان ها یعیسوگ طب یجسم یها نشانه

تجرباه  کاه ساوگ را یدافارا نکهیافراد باشد نقش ما ا نیحواسمون به ا دیخورند ما با یغذا نم ایتهو  دارند  ایاست .افراد  یگوارش

ب ماا در قالا نقاش گارید نجاایاز دسات داده اناد ا یادیادارند و وزن ز یکم اریبس یتهااگر سالمند هستند و اش ژهیکنند به و یم

 سابک و خاوش یو غذاها فتدین یاتفاق نیکه چن میمواظب باش میو امکانش را دار میکه در کنارش هست ییتا جا  دیآ یم کالیمد

رد سوگ سارد یصبع ی. نشانه هامیقرار ده ارشیاختو غذا را در  میو حواس او را دوباره به غذا خوردن جمع کن میکن هیگوارش ته

 باشند .  یم یخواب یچشم و ب پرش ،ی، خستگ

 طیاد در شاراهساتند در هماه افار ریپاذ بیآس اریکه سالمندان در برابر سوگ بس میکن دیتاک دیبا یمنیا  ستمیاز نظر س 

 راتییاتغ یدارد بارا ازیاکاه ن یایرویو آن ن ندک دایپ یشود اما ممکن است فرسودگ یم جیدر برابر سوگ بس یمنیا ستمیسوگ س

 یما شتریفاق بات نیا یشود و در سالمند یخارس م یمنیا ستمیاز توان س یبدن ستمیس یابیو باز یبدن یروین یهو سازماند یجسم

 ایا همسار فاوتز که  بعاد ا مینیب یرا م یادیسالمندان ز رندیاز جوانان در معرض خطر قرار گ شتریافتد و سالمندان ممکن است ب

 یکاه ما میکنا یو فکار ما میکنا یاگر با خودش صحبت م ژهیونا از سالمندان به وکر طیدر شرا دیبا نیکنند بنابرا یفرزند فوت م

 د.شون جیبس شیتیحما یروهایتا ن میبه او کمک کن میتوان
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 و  ی،شاناخت یجاانیها به فقادان باه طاور عماده ه پاسخ

 ی،اضطراب و واکانش هاا یباشند  مث  غم ،افسردگ یم یرفتار

 گاهید دیاگو یما هنکایآن عدم تمرکاز و ا عیشا یلیخ یشناخت

 ینما اماکیدونه پ کیتوانم انجام بدهم مثال  یرا نم یکار هیه

 یالتحا کیاتوانم پول بکشام  ینم یتوانم بفرستم از کارت بانک

اندوه  طیاست که در شرا نیا میکه در همه غم ها و اندوه ها دار

کاه  یماناد در حاال یم یباق طیشرا نیکند در هم یفرد فکر م

را مث  قبا  اداره  یمسائ  زندگ میتوانست ینم طیشرا نیدر ا میدر اندوه بوده ا یکه وقت دیآ یم ادمانی میکن اگر به خودمان رجو 

 نجاایدر ا میماان یحالات ما نیادر ا میکنا یو فکر ما مییایب رونیحالت ب نیکه از ا میکه باور نداشت دیا یم ادمونیهمزمان  میکن

 . است یعیطب یتیوضعپاسخ  نیپاسخگر است که روشن کند که ا فهیوظ

 ر افاراد د نیاا دینیب یرا م یکه شما عالئم افسردگ یاز افراد یاریدر بس میشو یو سوگ قائ  م یافسردگ نیافتراق ب کی

ه کاافاراد اسات  و تنها بخااطر حفاظات از ندیآ یم رونیعالئم ب نیکنند و در زمان مناسب از ا یم یواقع دارند واکنش سوگ را ط

اشاته دآن  یبارا یحاداشته باشد و طر یافکار خودکش یاگر فرد نکهی. مث  ارندیگ ینظر م ردو د نیافتراق ا یرااز نکات را ب یبعض

 ندین و آشاامخاورد یاز جنس حفاظت از جان فرد چه برا یزیدارد و هر چ یادیز تیاهم نیباشد و واقعا قصد مردن داشته باشد ا

ر کاه د یه سوگ کسااز همه مهمتر در جلس توجه شود و دیبااست که  یمساله ا هانیدارد خوردن داروها ا یماریاگر ب ایآن باشد و 

 اگار طیشرا نیو در ا میکن یکه از آن چشم پوش ستین یزیچ نیکند ایو اندوه م یدیاحساس نا ام زانشیاز دست دادن عز طیشرا

ازگو بما  ی  را برامسائ دخود فرد دار یوقت. دشو یدر او نم یاحتمال خودکش شینه باعث افزا ایدارد  یقصد خودکش ایآ میما بپرس

ر کاه د یر خاانمماثال دختا  ،خواهد زنده بمانادینم گرید نکهیاگر رفت به سمت ا یول فتدیبا سوال اتفاق ن میکنیم یکند سع یم

 یو تاا وقتا میریامکرد که بهتر اسات هماه ماا بیم انیب نطوریخواهر و شوهر خواهرش را از دست داده بود ا مایحادثه سقوط هواپ

واهد دسات بکشاد خیچرا م میبپرس دیدهم ما قطعا بایرو سامان نم یزندگ ایخوانم و ینم. درس کنمینم یاقدام هیه گرید رمیبم

کناد  بااز گاو ماانیا برارکه چارا و نتوانساتن  میریگیتوانم ما جنبه نتوانستن آن را میخواهم و نمیتمرکز ندارم، نم دیگویمثال م

تظاار اشاد از او  انبکه تمرکز داشاته  میدهیآموزش م نکهیاست ضمن ا نیکه باور ما ا مییو بگو میکن یسازنرمال دیکه با استنجیا

 . انتظار را داشته باشند نیاز او ا دیرا داشته باشد و خانواده هم نبا یکه بتواند عملکرد قبل میندار

و  بایساتی نکنایم اینجاست که ما بایاد رودر ،خواهم زندگی طول بکشدیاد نمیخواهم زندگی کنم ویا زگوید من نمیولی زمانی می

-امبه صورت انجا افتد که خودش هم باید کاری کند. آیاکند؟ در واقع گاهی به فکرش مییم آیا در هر لحظه آرزوی مردن میبپرس

ای خاوای بارم میهکارهایی است باید آیا خودت دادن کارهایی است یا به صورت انجام ندادن کارهایی و اگر به صورت انجام دادن 

عمدا خودش  زندگی نکردن اقدامی کنی، و خیلی علنی ازش بپرسیم در چه فکری است و پرس و جو کنیم آیا به فکر این هست که

ال ایفاا را کامدمان یا اقدام فعال برای کشتن خود  انجام دهد؟  کامال برای ما روشن شود و نقش حفاظتی خو قرار را در معرض خطر

 کنیم. 
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هاای هیجاانی باه از واکنش دکتر ملکیان در ادامه بیان کرد:

سوگ عالوه بر افسردگی اضطراب هم هست. اضاطراب و گاوش 

به زنگ بودن این که  با صدای کمای  از جاا بپارد و یاک جاور 

از پا در آورنده در زندگی داشته باشد  و  احساس نگرانی مفرط و

هیه وقت امنیت و آرامانش ساابق را  احساس کند زندگی دیگر

 پیدا نمی کند و دنیا خراب شده است. 

از جنبه شناختی عدم تمرکز و احساساتی مانند اینکه آدم هاا و  

دنیا یک جور عجیب هستند دنیا کوچک است یا بزرگ است و من با محیط اتصالم طبیعی نیست این حالت ها باید طبیعای ساازی 

ی شوند و یا احساس اتصال با فرد از دست رفته در روزهای اول حتی به صورت شنیدن صدای او و بااور باه شوند و نباید بیماری تلق

اینکه حضور دارد در این شرایط غیر طبیعی تلقی نمی شود در شرایطی غیر طبیعی است که ماا انتظاار داریام بسایاری از رفتارهاا  

یم سوگ بیش از  زمانی که در  جامعه و  فرهنگ  انتظاار مای رود  باه قاوت تخفیف یافته باشد لی رفتارها یا باورهایی چنین و عال

 خود باقی مانده باشد. در این مورد حتی در صورت تردید باید ارجا  کرد.

ناگ داشاته فته در  فرهباور به اینکه فرد وجود دارد اگر مبنای اعتقادی و با معنای بعد روحانی وجود  و یا حتی مبنای خرافی پذیر

 د  سالها پس از فقدان هم طبیعی استباش

مااه گذشات  و  6گفتند اگار  از فقادان سابقا می. دوماه اول بعد از سوگ واکنشها شدید و حاد است عالئم سوگ خیلی شدید است

االن  عی است. ولایفرد نتوانست امور روزمره را به دست بگیرد و زندگی خود را به وضعیت قب  از سوگواری برگرداند سوگ غیر طبی

ه کثال بچه ای احتیاطات زیادی توصیه می شود. در سوگ فقط فقدان یک نفر اتفاق نمی افتد بسته به نقش هایی که داشته است م

-شااید سااعت وکنناد مادرش را از دست می دهد فقط مادر را از دست نداده است او را می برند در جای دیگری از آن مراقبت می

شاک  شاود . در موضو  تماس داشتن با پدر وقتی خانواده مادر از بچه مراقبت مای کنناد دچاار م های تماس با پدرش کم شود و

دچاار  ر برده االنسجایگاه امن قب  خودش را ندارد وقتی پدر خانواده از دست می رود خانواده که قبال در وضعیت رفاهی خوبی به 

 د .برمی دارد باید فکرمون به سمت طبیعی بودن باش مشکالت زیادی می شود اگر فرد در جهت بهبود اوضا  گامهایی 

سات ئم طبیعی ادر سوگ و در حواد  روانی اجتماعی حاد ما همیشه باید سعی مون بر نرمال سازی و گلوبالیزیشن باشدکه این عال

و  یام شماسات .  عالو گلوبال است و تمام مردم جهان وقتی چنین اتفاقی برایشان می افتد طیفی وسیع از عالئمی دارند که شاام

 این واکنش جهانی به فقدان است .

باید به آن توجه داشته باشیم نگرانی از بابت کودکان است. در مورد  بزرگترها و والادین  ۱9-نکته دیگری که در همه گیری کووید 

اما بچاه هاا هایه بار آوردی شان یک برآوردی از میزان خطر و اینکه چه اتفاقاتی ممکن است بیفتد دارند براساس ظرفیت شناختی

ندارند بچه ها نگاهشان به بزرگترهاست هرجا که بزرگتری برای موضوعی نگران باشد برای کودک جای خطر است زیرا کودکان نیاز 

یاد ووکگیری افتد مانند همهشان به زندگی امیدوار باشند و به پدر و مادر اعتماد دارند. وقتی ماتمی اتفاق میدارند دو ستون زندگی

توانم از خودم محافظت کنم یا ناه  دانم میشود و اظهار نمیدانم چه مینند و  اظهار نمیکو پدر و مادر احساس سرگشتگی می ۱9-

میرم کودک اعتمااد خاود اگر مبتال شوم به دلی  زمینه فالن حتما می شود یا نهدانم آذوقه در آینده کم مینمی کنند یا این کهمی

دهد چه رسد به کودکی که در این شرایط پدر یا مادرش را از دست بدهاد کاه چاه بساا احسااس نااامنی دین از دست میرا به وال

ها گروه بسیار آسیب پذیر کودکان هستند و اما در این شرایط بحاران پایداری را زندگی حم  کند. بنابراین در بالیا و در همه گیری
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هاا باه برگرداندن بچاه گیری اقدام آموزش و پرورش برایو همه

وضعیت آموزش قبلی بسیار قاب  تقدیر است اینکه زندگی بچاه 

ها در وضعیت سوگ و بالیا ساختار پیادا کارده  خیلای ارزناده 

است ولی باز تحرک ممکن است کمتر شده باشد و دوستانشاان 

توانند از خانه بیرون بروناد. و گااهی والادین بینند و نمیرا نمی

هاای کاودک در خاناه مجباور مای شاود وا ه برای نگه داشاتن

ترسناکی در مورد کرونا مطرح کند و باز ایان تلقای کاه پادر و 

مادر هم ننوانسته اند جلوی حواد  بد را بگیرند و این تصور که  در برابر کرونا هم نمای توانناد از 

 .کندذیر میگیری خود بخود آسیب پمن و خودشان حمایت کنند کودکان را در موضو  سوگ در همه

ا باه مناابع رگوییم ولی یک تاکید اخر در این جلسه در مداخله سوگ اینکه خوب گوش بدهیم و فارد جلسه بعدی مداخالت را می

بع ناونی باه منااکحمایتی موجود خود بپیوندیم و اگر منابع حمایتی کمی می  شناسد از او بخواهیم با همین حافظه اش در شرایط 

و  ش اشااره کنادد فکر کند و هرچه ممکن است تعداد منابع بیشتری برایمان بگوید و به منابع حمایتی خودحمایتی دیگری که دار

کاز حمایات ود را در مراین منابع حمایتی خود را بر زبان آورد احتمال اینکه از آنها استفاده کند بیشتر است فرد را تشویق کنیم خا

ت از روی صاداق او نشان دهیم که برایمان مهم است در کنارش هستیم وسعی کنایمقرار دهد و خود ما هم از او حمایت کنیم و به 

 باشد و به او اطمینان دهیم که این وضعیت بهتر می شود. 
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 سخنرانی آقای دکتر کریمیپایانی بخش متن 

دو نکته مهم اینکه همانطور که این بیماری و ویروس اپیادمیک 

نی مطارح اسات و پاندمیک شده است و در ساطح ملای و جهاا

سپری که قرار بود در مقاب  مرگ از ما حفاظت کناد باه شاک  

اجتماعی و در سطح ملی و جهانی شکسته شده است و در واقاع 

جامعه در ارتباط با حفظ پیله حفاظتی خاود شکسات خاورده و 

مرگ وارد دستگاه امنیت بخش ما شده اسات. بناابراین تارس و 

اندمیک شده است و در سطح کالن بحران معنایی ایجاد کرده اسات. نکتاه دوم اینکاه بایاد اضطراب ناشی از مرگ هم اپیدمیک و پ

توجه داشته باشیم هر کسی به یک شکلی فقدان را تجربه می کند، بسته به روایتی که شخص از تجربه دارد و و اینکه فردی کاه از 

فته و کیفیت ماردن آن عزیاز کاه مای تواناد باه فارد دست داده چه کسی بوده و چه سن و سالی داشته و به چه شکلی از دست ر

احساس خیلی خوبی بدهد و اگر بازمانده بداند که عزیزش کیفیت مردن خوبی داشته، و لحظات آخر آرامش داشته خودش هام باه 

 آرامش می رسد. 

روایت شخصی از مرگ خیلی مهم است. اینکه من دارم چی را تجربه می کانم و مارگ عزیازم چاه 

داللتی برای من دارد. در یک متن انگلیسی خواندم فردی مرگ عزیزان را توصیف کارده باود معنا و 

که مرگ مادرش، مرگ گذشته اش بوده و مرگ همسرش ، مرگ اکنونش بوده و خودکشی پسارش 

بناابراین گااهی مارگ  .به منزله مرگ همه آرزوها و لحظاتی بوده که در آینده می توانسات باشاند

د و مرگ اجتماعی برای فرد رخ می دهد. برای اینکه این اتفاق آسایب کمتاری را روایتی رخ می ده

به روایت های شخصی و هویت شخصی ما بزند نیاز هست که همه دوستان در همه حوزه ها کماک 

، جامعه شناسان و روانشناساان نیسات کنند و خالقانه یاری رسانی کنند و این فقط وظیفه پزشکان

مخصوصا اینکه چیزی که ما فعال دردست داریم فقط حر  است و اطال  رسانی ولی دوساتان هنرمناد و  ،ردازندکه به این مساله بپ

دوستانی که کارگردان هستند می توانند کمک کنند که مثال چگونه می شود به شک  نماادین ساوگ را برگازار کارد و عزیازان در 

شود درختی را به نام این عزیازان سان سازی سوگواری و  اینکه مثال میمعاونت اجتماعی شهر تهران هم می توانند کمک کنند به آ

در شهر تهران نامگذاری کرد. می توانند متعلقات این عزیزان را پس از پاک سازی به افراد نیازمند بدهناد کاه احسااس خاوبی باه 

 بازماندگان می دهد .

مراسام شارکت  توانناد درردن شمع قرار دهند واگر دوستان نمایتوانند جاهای خاصی در شهر را برای پارچه نویسی یا روشن کمی

ه خاانوادگی م و شجره نامعزیزان می توانند آلبو. کنند می توانند پارچه بنویسند که برای تسالی خاطر عزیزان و بازماندگان بگذارند

همادیگر را  ینترنتای انجاام شاوند ودرست کنند و بهتر است این کارها به شک  دسته جمعی و و با حفظ فاصله فیزیکای و حتای ا

دهند.  ر خاصی انجامتوانند بدون قضاوت آنها را بشنوند بدون اینکه حتی کاحمایت کنند و بازماندگان بروند به سمت کسانی که می

ر عاین دتواند کمک کننده باشد همین که من برای تو هستم و در دسترس هستم می تواند تسلی بخاش باشاد صر  حضور ما می

حتارام افراد هم ا ال باید توجه داشته باشیم که ممکن است این عزیزان به سکوت نیاز داشته باشند که باید به حریم خصوصی اینح

 بگذاریم. 
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 سرکار خانم دکتر حسن پور –بخش پایانی وبینار 

در آخر خانم دکتر حسن پور جماع بنادی کردناد موضاو  را و 

یاز برناماه کاه وقات تشکر از ساخنرانان و میهماان ساوگوار عز

گذاشتن و در این دور همی شرکت کردن و برای روح پادر ایان 

 .عزیز و سایر جانباختگان کوید در دنیا طلب رحمت کردند

 از سوی مطرح شده  پاسخگویی به سواالت

 چند پیشنهاد: کنندگان و مشارکت 
آقای دکتر کریمی بخاطر توجه سخنران  از ی از مشارکت کنندگان در وبیناریکدکتر حسن پور پیام تشکر 

 را قرائت کردند.به اهمیت ساپورت اجتماعی در نرمال کردن پروسه سوگ 

از طار  ساتاد پروتک  ملای ساوگ  خبر خوش این است که چند روز پیش عالوه بر این اشاره نمودند که

منتشار  ۱9-کوویدو در جهت حمایت از سوگواران و جانباختگان نوشته مدیریت و مقابله با کرونای وزارت 

تک بعدی باه به نظر می رسد علی رغم محاسن  زیاد و گام ارزشمند این حرکت نا حدودی شده است اما 

روان و روانپزشاک اجاازه ساوگویاری و  و فقط به مشاورین ساالمت ایند و تک رشتهااین قضیه نگاه کرده

ساالمت باا دیادگاه کا  نگار باه انساان و از خانواده مدافعات گروه بزرگی که و پرستاران ند اداده مشاوره

دیگار پزشاکان و وگ کار کرده اند در بحث پریناتال، جامع شناساان و انساان شناساان، ماماهایی که سهمچنین هستند و سالمت 

 یرد.ای به مبحث سوگ و مرگ کمتر مورد توجه قرار داده اند. امید است مورد بازنگری قرار بگگروهای مرتبط را با نگاه بین حرفه

باه  قاعتناد کاه در واپراداخخانم دکتر ملکیان  دیگر از شرکت کنندگان  در رابطه با تشکر ازیکی حسن پور در ادامه به قرائت پیام 

و اناگ  گما که دفن در مح  های خااص مای تواناد اساتی یکی از شرکت کنندگان نیزپیشنهاد  . در رابطهنکات خوبی اشاره کردند

د که باید ماور موافق بودند و اشاره کردند که اینهم یکی دیگر از چالش های سوگ است یک چالش است ایجاد کند و ایناجتماعی 

 ز هماان دالیا او ایان یکای دیگار بیماران تیفوسی یا جاذامی وی بیان کرد مث  اینکه در گذشته می گفتند مثال  توجه قرار گیرد

ادی چه برای افار اعی و بحث استیگما مهم است چه برای خانواده ها وانگ اجتم است که ابتدای بحثم آورده بودم، بلهمرگ هراسی 

 وندشا ۱9-کووید و باعث انتقال بیشتر بیماری که بیمار هستند و حتی ممکن است بیماری را مخفی کنند بخاطر اینکه انگ نخورند

 و این جای کار و تحقیق و ساپورت اجتماعی دارد . 

. حسن پاور پاساخ را ضبط کنیممراسم خاکسپاری که همه  ودآیا توصیه می ش ی داشتند کهدیگر از شرکت کنندگان نیز سوالیکی 

در کشاورهای د. خواست خاانواده هاا دارمی کنید و همیشه بستگی به فرایند سوگ کمک  داد این کار خوب است و به سازگاری و

حتی اثر کف پای بچه را با یک گاه درسات  دهند وخارجی یک سری شرکت ها برای هفته و چهلم و سالگردشون کارت پستال می

مان شااهد باودم در  و حتی اسمشون را باا مهاره هاای قشانگ مای نویساند و حتایدر بخش  دارند می کنند و برایشان نگه می

 داشاتند در بخش انکولو یپروانه کارت پستالهایی مث  قاصدک و یا گ  آفتابگردان یا  بیمارستان کانادا که پزشک مراقبت تسکینی

ممکن اسات  .کردندو برایشان پست می دمی نوشتن را روی آن یک جمله از خودش که از بیمار خاطره داشت که موقع مرگ کودک

ذشت عزیزش در دیروز که با خانم سوگواری از درگمثال چند سال بعد ممکن است بخواهند.  بعضی از خانواده ها نخواهند ولی بعدا 

اون می کردم می گفت ای کاش که در آن لحظات آخر که مادرم هنوز سرحال بود و مای توانساتم  بحتکرونا صی اثر ابتال به بیمار

را ضبط کنم و باهاش صحبت می کردم و ضبط می کردم خودم داشته باشم. در بحث آغوش در آمریکا مادری که بچاه اش را ویدئو 
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را به مادر مای مرده روز بچه  5روز و در انگلیس  ۳از دست داده 

 که در آغوش بگیرند یک تشک سرد درست کرده اناد کاه دهند

ناوزاد را بغا  کناد او را  خواهدهایی که نمیمادر بتواند در زمان

دارد. داخ  این تشک سرد قرار داده و در کنار تخت اش نگه می

 مادر بتواند آهسته آهسته از اون جدا شود . تا 

کار کنیم اینها همه بحث هایی است که ما در موقعیت جدید چ 

یک موضو  که دکتر کریمی به آن اشاره کردند بحث هنار باود 

مای باشاند و   Spotifyاسات تحات عناوان اساپاتی فاایموسیقی  در خارس یک گروه موزیکال 

به اشتراک گذاشته اند که چه کارهایی کرده اند و افراد مای دیگر کشورها  سوگواران  هستند که مراکز مراقبت تسکینی و چیزهایی

هاای خااص و ، موزیاکهای خااصانند به این گروه بپیوندند این خیلی مهم است که ما مطابق با فرهنگ و باورهای خودمان دعاتو

 Netflix سدیگار نات فلایک اپلیکیشان قرآن برای سوم ،هفته و... آماده کنیم تا در گروههای مجازی بتاوانیم باه هام بپیونادیم .

هنرمندان و سوشایال  مهندسی کامپیوتر و  که باید ک زمان با هم فیلم ببنیند و بحث کننددر ی های مجازی قب  از مردندورهمی

مدیا کمک کند تا بتوانیم این مراسم های مجازی را کاور کنیم .این موارد را هم من اضافه کنم که ماهم باید اقداماتی انجاام دهایم 

ه فضاهای مجازی مث  تلگرام دولت کمک کند. دیروز در تلگرام باا دسترسی ب رو د یمکم کن را اینترنت دسترسی به باید محدودیت

یک خانواده سوگوار صحبت کردم که گفتند قرآن خوانی گروهی انجام دادند نماز وحشت و دعاهایی راخواندند و بهم پیام دادند کاه 

 در پایان بار دیگر حسن پاور از م باشند.انجام شده است. و خیلی از کارها را دوستان خالقانه انجام دادند و چه خوب است که منسج

مسائول تایم پشاتیبانی و  از سخنرانان و مسئولین محتارم همچنین که وقت ارزشمندشون را گذاشتندشرکت کننده مهمانان عزیز 

IT   کردند.خانم دکتر درویش و مهندس ادب عزیز تشکر 

 

 ریپیاده سازی محتوای صوتی سخنرانی ها: آقای صالح پور و خانم اکب

 بازبینی محتوای مکتوب شده: دکتر ملکیان، دکتر کریمی و دکتر حسن پور

 ادیت علمی و ادبی و تنظیم نهایی فایل: دکتر مرضیه حسن پور

 گیری: دکتر آسیه درویش و آقای اکبریانهماهنگی ضبط صدا و پی

 : مهندس ادبناروبیانالین برنامه  دستگاه های لپ تاپ برای اجرای تنظیماتموارد فنی و هماهنگی 

 فراوان تشکربا 

 حسن پوردکتر مرضیه 

  مسول گروه حمایت و مراقبت از سوگ دانشکده در مدیریت کرونا

 گروه مستندسازی علمیو سرپرست 

 تهیه و تنظیم

 3/2/1398تاریخ 
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 نمونه ای از ارائه وبینار 

 سرکار خانم دکتر آزاده ملکیان 

 روانپزشک و پزشکی روان تنی
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 ی از ارائه وبینار نمونه ا

آقای دکتر مرتضی کریمی جناب 

شناس و انسان شناس هجامع
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نمونه ای از ارائه وبینار سرکار 

 خانم دکتر مرضیه حسن پور 

 دکترای تخصصی پرستاری
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 وبینار  سوگ

کار گروه حمایت و مراقبت از سوگ و 

صدای سوگیاران دانشکده در مدیریت 

 (Covid-19کرونا)
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 ر  سوگوبینا

کار گروه حمایت و مراقبت از سوگ و 

صدای سوگیاران دانشکده در مدیریت 

 (Covid-19کرونا)



 

40 

 

اعضای گروه مجازی حمایت و مراقبت 

دانشکده در مدیریت کرونااز سوگ 

کترای تخصصی پرستارید نیکبخت نصرآبادیعلیرضا دکتر   

کرونامدیریت  گروه دانشکده در کار و رئیس رئیس دانشکده   

 دکتر آزاده ملکیان

و پزشکی روان تنی متخصص روانپزشکی  

 

 خانم ثریا نجاتی

و سالمندی کارشناس ارشد پرستاری  

 

  ردکتر مرضیه حسن پو

، سرپرست گروه مستندسازی علمی و دکترای تخصصی پرستاری   

مدیریت کرونا  دانشکده در گسو حمایت و مراقبت از مسئول گروه

  دانشکده

آرامی امیر دکتر  

بالینی دکترای روانشناسی  

 

مقبلی معصومه خانم  

روانشناسی و دانشجوی دکترای کارشناس ارشد  

 

 دکتر منیژه سرشتی

 دکترای بهداشت باروری

 

رجبیگیلدا خانم   

روانشناسیکارشناس ارشد و دانشجوی دکترای    

 

کریمی مرتضی دکتر  

سی ن شنااسه شناسی و انجامعدکترای   

شریعتسید وحید دکتر  

 متخصص روانپزشکی

 

نکولعل مریم دکتر  

بهداشت باروریدکترای   

دانشکده در مدیریت کرونا سرپرست گروه آموزش و مشاوره   

 

قربانیفاطمه خانم   

 کارشناس ارشد روانشناسی
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انیملک دکتر  

و پزشکی روان تنیروانپزشک    

آرامی دکتر  

دکترای روانشناسی بالینی   

نجاتی  سرکار خانم  

  سالمندیو  ارشدپرستاریکارشناس 

 خانم قربانی 

یروانشناسکارشناس ارشد   

 دکتر کریمی

ناسین شناسی و جامعه شدکترای انسا  

 دکتر حسن پور

ترای تخصصی پرستاریدک   

 خانم مقبلی

کارشناس ارشد روانشناسی    


