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  چکیده
با آن روبرو شود.  دیبحران است که فرد با نیتر مهم خانواده بزرگ یاز اعضا یکیمقدمه: از دست دادن 

کنندگان پژوهش از سوگ بعد از مرگ عضو  تجربه مشارکت یهدف پژوهش حاضر بررس رو نیازا
 ژوهشاطالعات درباره تجربه سوگ از پ یابیو ارز یآور جمع یپژوهش برا نیخانواده بود. روش: در ا

خانواده  یاز اعضا یکیکننده که تجربه مرگ  مشارکت ۲۱شده است.  استفاده یفیتوص یدارشناسیپد یفیک
ها تا  با آن قیمصاحبه عم قیها از طر داده یآور هدفمند انتخاب شدند و جمع یریگ ا داشتند به روش نمونهر
منجر  یمضمون فرع ریز ۲۴و  یمضمون اصل ۴ها به  داده لی: تحلها افتهی. افتی ادامه اشباع به هاداده دنیرس
خانواده،  یو همراه یعاطف تی: حمایفرع یها هیمؤثر با درون ما یخانوادگ یها نهیکه شامل: زم دیگرد

 یها انتقال خانواده از مراحل سوگ، تداوم کارکرد خرده نظام یساختار خانواده، چگونگ رییکارکرد و تغ
 یکنندگ لی: تعدیفرع یها هیمؤثر با درون ما یشخص یها نهیزم نواده؛در خا یفرد متوف گاهیخانواده و جا

تجارب گذشته فرد و رشد پس از ضربه؛  ریناسودمندانه زبان، تأث ای کاربرد سودمندانه ،یتیشخص یها یژگیو
 ینیو د یو سکوالر به مرگ، نگرش مذهب یرمذهبینگرش غ یفرع یها هیمؤثر با درون ما ینگرش یها نهیزم

کارکرد  یفرع یها هیفرهنگ مؤثر با درون ما یها نهیمرگ و زم تیواقع رشیعدم پذ ای رشیپذ گ،به مر
 نیا یها افتهی: یریگ جهیبود. نت یو عزادار یخانواده گسترده، فرهنگ مراسم سوگوار یتیشبکه حما
 مؤثر یها نهیزم نی. همچندهد یسوگ در بافت خانواده را گسترش م نهیگذشته در زم اتیپژوهش ادب
در سوگ  ریو افراد درگ نیمتخصص یفراوان برا یکاربرد حاتیتلو یمطالعه دارا نیشده ا استخراج

 .باشد یم

 .یدارشناسیپد سته،یسوگ، خانواده، تجربه ز :ها واژهکلید
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  همقدم
عمیقااای را ایجااااد  ۲بساااتگی یاااو موجاااود اجتمااااعی، پیونااادهای دل عناااوان باااهانساااان 

مادت و یاا مارگ، تمایال      یطاوالن یله جادایی  وسا  باه کناد و پاس از قطاع ایان پیونادها       یم
شااود کااه فاارد،   یماا، زمااانی ایجاااد ۴یاادگید داغ(. ۱۱۲۲، 3دارد )ماااریس ۱بااه سااوگواری

یااده نساابت د داغیی کااه در فاارد هااا واکاانشعزیاازی را بااه دلیاال ماارگ از دساات بدهااد.  
آیااد جساامی، رواناای و رفتاااری اساات )پااارکس، النگااانی و     یماابااه ایاان ضااایعه پدیااد  

ی انساااانی، هااام طبیعااای اسااات و هااام   ا تجرباااه عناااوان باااه 6(. ساااوگ۱۱۲5، 5یاناااگ
کاااه ماااا موجاااوداتی زیساااتی و اجتمااااعی هساااتیم و   جهااات ازآنسااااختاریافته. طبیعااای 

باعااپ پاساا  مااا بااه   -کااه برایمااان حیاااتی اساات  -بسااتگی مخاادوش شاادن پیوناادهای دل
ی نمااادین و در قالااف یااافتن ا گونااه بااهایاان پاساا   7شااود. در سااطخ ساااختاریافته یماافقاادان 

شااود )پااارکس و معنااا از واقعااه ماارگ و تغییاارات در هویاات فااردی و جمعاای نمااودار ماای
اسااات و  یهمگاااان یساااوگ، ازجملاااه تجاااارب انساااان  ان وفقاااد (.۱۱۲3، ۲ریگرساااونپ

 رغمیااعل نیاساات؛ بنااابرا یعااینشااان دادن واکاانش اناادوه طب ،میاارد یماا یزیاافاارد عز یوقتاا
بااا  یاجتماااع یو اناازوا نیمشااترم ماننااد خلااق غمگاا  یژگاایچنااد و یعاایاناادوه طب نکااهیا

دچااار  هکاا یناادارد. درواقااع اکفاار افااراد  یازیاادارد، امااا عمومااا  بااه درمااان ن  یافسااردگ
بااا  نیفاارد اناادوهگ کااه یو هنگااام آینااد یدرمااان برنماا یبااه جسااتجو شااوند یسااوگ ماا

 یابااد یسااوگ، فاارف ماادت چنااد ماااه کاااهش ماا     یهااا نشااانه آیااد یفقاادان کنااار ماا  
 زان،یاابااه دنبااال ماارگ عز یسااوگوار نی(؛ بنااابرا۱۱۱7، 9اسااتروب، اسااکات و اسااتروب)
؛ لااایکن کنناااد یاز افاااراد آن را تجرباااه مااا یاریو الزم اسااات کاااه بسااا یعااایطب ینااادیفرا

 نیا حال مشاکل ساوگ را ندارناد کاه ا      یالزم بارا  هاای  ییهاا و تواناا   مهاارت  زیا ن یگروه
 .(۱۱۲3، گرسونیگردد )پارکس و پر گریمشکالت د یاریمنشأ بس تواند یم

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Attachment 

2. Mourning 

3. Marris,P. 

4. Bereavement 

5. Parkes,S., Laungani,P & Young,W. 

6. Grief 

7. Constructed 

8. Prigerson,R. 

9. Stroebe,M., Schut,H & Stroebe,W. 



 201 |  یمراد دیام، فرحبخش ومرثیک، ییاسکو یاوغل میبانو عظ نیپرو

 مورد در ۲رأس کوبلر های نظری مهم در مورد تجربه سوگ دیدگاه یکی از چهارچوب
را در همه انواع سوگواری شناسایی  سوگ متداول مرحله سوگواری است. او پنج مراحل

 سپس و شوم بیمار ابتدائی واکنش انکارمی باشد که و اول شوم مرحله کرد که شامل:
مورد مرگ و احساس  خشم و عصبانیت در دوم مرحله. واقعیت مرگ عزیز است انکار
در این مرحله نیز هنوز واقعیت مرگ  ۱زنی ه یا چانهمعامل سوم مرحله .است فقدان
زنی  جای خشمگین بود فرد در یو موضع انفعال دست به چانه است اما به نشده پذیرفته
و عالئم فرد  شود افسردگی است فرد ناامید و افسرده می چهارم که در مرحله .پردازد می
 افکار احتماال  و ناامیدی خواب، اختالالت حرکتی، - روانی کندی گیری، گوشه صورت به

 مرگ که یابد درمی فرد پذیرش است که آخرین مرحله کند خودکشی فهور می
 رأس(. کوبلر ۱۱۲۴، 3و کسلر رأسکوبلر ) افتد می اتفاق همه برای و است اجتناب غیرقابل

 شیوه به فردی هر برای و نیستند توالی و ترتیف این به همیشه مراحل ( معتقد است۱۱۲۴)
 دارد همچنین زمان وجود مراحل میان وبرگشت رفت شود بنابراین امکان می تجربه خاصی
 زمان چه هر فرد قاعدتا  سوگ پس. است گون بیمار به عادی سوگ تبدیل اساسی عنصر
 به نیاز و گیرد می خود به غیرطبیعی حالت سوگ( ماه 6 باالی معموال ) بکشد طول بیشتری

 (.۱۱۲۴و کسلر،  رأسکوبلر ) است درمانی مداخالت
با آن  دیبا فرد بحران است که ترین بزرگمهم خانواده  یاز اعضا یکیاز دست دادن 
 باشد، ممکن است دیجد تیبا وضع قیتطب یفاقد منابع الزم برا این فقدان،اگر  روبرو شود.

 تیخانواده با واقع یو آنکه توسط  ندیفرآ نیا .گردد خانواده ستمیس سبف از بین رفتن
 شود یشناخته م ۴سوگ ندیفرآ عنوان بهاست  فیدر آن غا یکه متوف شودسازگار  دیجد
خود  خودی اشکال مختلف سوگ به .(۱۱۲3، 7دسمبر؛ ۱۱۲۲، 6؛ واردن۱۱۲۲، 5پریرا)

یابد های سوگ کاهش می ماه بعد از فقدان، اکفر نشانه 6 شود واختالل محسوب نمی
 (.۱۱۲۲، ۲کوتاکووا)روزنر، فوه و 
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مطالعات  .است بودهمتمرکز  یفرد یبر عزادار الوقوع فیقرفقدان اغلف متون مربوط به از 
؛ ۱۱۲۱، ۲چانگ، لو، چان و وو) اند صورت فردی پرداخته مختلفی به بررسی سوگ به

، ۴سیف-؛ سروتی۱۱۱7، 3؛ مکی جوسکی، ژانگ و پریگرسون۱۱۱7، ۱الرسون و هویت
(. ۱۱۲۲، به نقل از پریرا، ۱۱۱۲، 6؛ رایت و هورگان۱۱۱۲و همکاران،  5؛ تومارکن۱۱۱۴

های مهم در بحپ  عنوان یکی از مؤلفه های کمتری به بررسی اثرات خانواده به پژوهش
؛ ۲99۱، اند رول؛ ۱۱۲3، ۲؛ هایسلیف و پاژ۱۱۲3و همکاران،  7گاراند) اند سوگ پرداخته

 ۲۱کیسانه، زایدر، لی، هایچنبرگ، اسکولر، لیدربرگ، به نقل از ۲99۲و همکاران،  9کیسانه
 هستند مؤثر یفرد سوگدرمان  یکه برا ای مشاوره های ها و فن (. نظریه۱۱۲6و همکاران، 

فرایند سوگ نادیده  نقش خانواده را در اند، تائید شده (دیدگی داغ ای ینیب شی)چه پ
شده در کنار  بینی عد از مرگ پیشاند. کاربر روی خانواده چه در فرآیند قبل و چه ب گرفته

 (.۱۱۲6، ۲۲اورتون و کاتونه) باشد آمدن با سوگ مؤثر می
 طور بهاست که  یو فرهنگ یعمده اجتماع تأثیرو  یفرد مؤلفه وی یدارا ازآنجاکه سوگ

که در آن اندوه  هایی حالت نیتر از مهم یکبنابراین ی ؛است قرارگرفته موردمطالعهگسترده 
، ۲۱برین و اوکانر) است یخانوادگ یاندوه امر و ممکن است تجربه شود خانواده است

( در پژوهش ۲393) یزاده مراد علی بخشو  پور اسماعیل. (۱۱۲۱، ۲3؛ تامپسون۱۱۲۲
گزارش  یو درجهسوگ ناشی از فوت خویشاوندان  های واکنششدت با عنوان  شیخو

 ،یدر ابعاد جسمان یمخرب تأثیرات زانیاز عز یکیکردند که سوگ و از دست دادن 
 یدارد و برا یفرد متوف یو درجه شاوندانیخانواده و خو یبر اعضا یو ارتباط شناختی روان
 در پژوهش کند. میبا اختالل مواجه  یرا در ابعاد مختلف زندگ ها آنعملکرد  زمانی مدت
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منجر به مرگ بر  یکیسوانخ تراف یاجتماع -یروان یامدهایپ یبررسکه به  (۲39۱) این حسن
فرد سبف  زانیاز عز یکیکه مرگ  ها نشان داد پرداخته بود. یافتهبازمانده  های خانواده

نابهنجار نظیر استرس،  های نشانهاز  یفیبا ط یخانواده و یکه بازماندگان و اعضا شود می
 یکل ندیو اختالل در فرا یمختل شدن عملکرد جسمان ،یدیناام د،یو حزن شد یافسردگ
 مواجه شوند یزندگ

و  ۲نادائو برخی از پژوهشگران ازجمله برین، اسزیلت، گیلبرت، مو پرسون، مورفی،
ها  افراد درون خانواده بلکه ستند،ین نیها اندوهگ خانوادهاند که  ( بیان داشته۱۱۲9) همکاران
برخی از نظریات سیستمی  .دهند یخانواده انجام م نهیکار را در زم نیهستند و ا نیاندوهگ

نظر گرفتن سوگ در بستر خانواده  انداز مناسبی را برای در ( چشم۲97۲) ۱ازجمله بوئن
را فراهم  هایی مهارت تواند یخانواده م یودر  ها تیزبان، هنجارها و فرف اند. فراهم نموده
ی از کیدر واکنش به مرگ  معنوی فردو  یشد فردر شیمنجر به افزا درنهایتکند که 

 اند دادهنشان  ها پژوهشبرخی از (. ۱۱۲9به نقل از برین و همکاران، ) اعضای خانواده شود
 -های فرهنگی های سوگ در برابر مرگ فرزند و والدین به تفاوت که حتی ابراز واکنش

، به نقل از پارکز و ۱۱۱۱، 3اجتماعی شرق و غرب بستگی دارد )مارتینسون و کیم
( نشان داد که ۱۱۲۲، )۴ی پژوهش میاباشی و یاسوداها افته(. برای مفال ی۱۱۲3پریگرستون، 

آمریکا ابراز احساسات در سوگ فرزند مفل سوگواری برای  برخالفدر کره و تایوان 
 ازنظرهایی  تفاوت گیرد. آنچه مشهود است در فرهنگ ما نیز والدین آشکارا صورت نمی

وجود دارد و  وی درجهی سوگ و سوگواری برای خویشاوندان ها واکنشابراز  شدت
هایی دیده  درجه خویشاوندی، تفاوت برحسفهای مربوط به سوگ  شدت واکنش ازنظر
ها در چارچوب فرهنگ و مذهف خود، البته مطالعات نشان داده است که خانوادهشود.  می

( فرهنگ، مذهف ۱۱۲۲) 6(. از نظر وب۱۱۲۱ ،5دهند )مالکینسونبه فقدان واکنش نشان می
کند و  و هنجارهای خانواده در نحوه ابراز سوگ توسط کودم نقش مهمی را بازی می

ای داشته باشند. در هنگام کار  درمانگران و مشاوران سوگ باید به این عوامل توجه ویژه
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گی تأثیر هویت هایشان، حساس بودن نسبت به چگون دیده و خانواده کردن با کودکان داغ
دیده، اهمیت  نژادی و فرهنگی کودم و خانواده و جامعه بر نحوه ابراز هیجان فرد داغ

( ارتباطات ۱۱۲3) ۱(. طبق پژوهش والش و مو گلدریچ۱۱۲۱، ۲زیادی دارد )اوپنهیمر
ها، به اشترام گذاشتن تجربه سوگ، درگیر شدن خانواده با  آالیش خانواده گشوده و بی

مربوط به عزاداری و تدفین متناسف بافرهنگ بومی و ابراز احساسات در ورسوم  آداب
 گردد. دیده می آسیف سوگ در فرد داغ سوگ باعپ کاهش

 به شکل مطالعات کمی و تجربی بیشتر مطالعات در زمینه سوگ و سوگ در خانواده
 های گذشته در بافت آن تاکنون در پژوهش و تجربه سوگ بوده است اما تجربه زیسته

توانند به همه سؤاالت  های کمی نمی خانواده کمتر موردمطالعه قرارگرفته است. روش
 ،۴)ون مانن افراد از یو پدیده چیست؟ 3که تجربه زیسته پاس  دهند، مانند این  پژوهش
، 7؛ کروتی۲99۱، 6؛ وان مانن۲99۴ ،5موستاکاس) (؛ از دیدگاه روش شناسان کیفی۱۱۲6
ها  برای مطالعه تجربه زیسته افراد از پدیده (۱۱۲3 ،۲ل از کرسلبه نق ؛۱۱۱۱ ؛ پاتون،۲99۲
ها با روش کیفی  است و مطالعه عمیق معنای پدیده 9ترین روش پدیدارشناسی مناسف
یابی به هدف این پژوهش نیاز است تا با کاربرد روش  پذیر است اکنون برای دست امکان

 تجربه از دست دادن عضوی ازکیفی پدیدارشناسی توصیفی تجربه زیسته سوگ در 
بنابراین با توجه به اهمیت سوگ اعضای خانواده و پیامدهای آن،  خانواده آشکار شود؛

های فرهنگ تجربه سوگ و کمبود مطالعات کیفی درزمینه تجربه سوگ سؤال اصلی  جنبه
های مؤثر تجربه سوگ پس از دست دادن عضوی از  این پژوهش بدین شکل است: زمینه

 ه چیست؟خانواد
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 روش
 پدیدارشناسی تحقیق. شد انجام پدیدارشناسی رویکرد با و کیفی روش به حاضر پژوهش
 مردم سوی از پدیده یو تجربه ماهیت و ساختار» کند می وجو جست را سؤال پاس  این
 است سؤال این به پاس  پدیدارشناسی کاربرد در اصلی مسئلة: (۱۱۲6)ون مانن، « چیست؟

های مؤثر در سوگ اعضای  زمینه خیر؟ یا دارد نیاز سازی به روشن موردنظر پدیده آیا که
 آن کنندگان تجربه دیدگاه از های گذشته پژوهش در هنوز دارد که اهمیتی تمام خانواده با

. شد استفاده یادشده از روش پژوهش این در رو، ازاین. است نشده روشن کافی اندازه به
 ها آن زندگی محل جغرافیایی که اند بوده ایرانی نمونه حاضر پژوهش کنندگان مشارکت

 کارگیری به با این مطالعه در کنندگان بود. شرکت 97-9۲های  سال طول در تهران شهر
 اخیر مطالعه در نمونه هدفمند انتخاب معیارهای. شدند انتخاب ۲هدفمند گیری نمونه مفهوم
را داشته  از اعضای خانواده خودمرگ یکی تجربه کنندگان  مشارکت :از بودند عبارت
ها  ماه سوگ آن 6بعد از  یعنیباشد  شده سپری ها آندر مدت سوگ از  ماه 6حداقل  ،باشد

حداقل و  خود باشند اتیگذاشتن تجرب اریبه در اخت متمایل و مند تداوم داشته باشد، عالقه
 داشته باشند. اریمصاحبه در اخت یرا برا یسواد شناخت

 به این. شد گرفته نظر در نمونه حجم تعیین برای ۱ها داده اشباع معیار نیز، حاضر پژوهش در
 ۲۱ حاضر پژوهش در تعداد این. یافت ادامه اشباع به رسیدن تا ها نمونه با مصاحبه که معنا
 همراه پاس  باز های سؤال و 3عمیق مصاحبه از استفاده ها داده آوری جمع استراتژی. بود نفر

 عمیق تجارب گذاشتن اختیار در برای کنندگان مشارکت تشویق برای پیگیرانه های با سؤال
 را ها مصاحبه مکان و زمان. بود متغیر دقیقه 9۱ تا 6۱ بین پژوهش این در مصاحبه مدت .بود

 بودند( تکمیلی) پاسخی باز مصاحبه سؤاالت. کردند تعیین دلخواه به کنندگان خود شرکت
بعد از تجربه خودتون بعد از مرگ عزیزتون حرف  مضمون این به کلی یو سؤال با که

 توانید مانند می پیگیرانه سؤاالت از پدیده کشف عمیق برای ادامه، در. شد می شروع بزنید؟
 پژوهش این در شده رعایت اخالقی مسائل .شد دهید؟ استفاده توضیخ بیشتر باره دراین
 ضبط و پژوهش در شرکت کنندگان برای مشارکت از آگاهانه رضایت کسف: شامل

 برای مستعار اسم از و استفاده اطالعات ماندن باقی محرمانه به اطمینان مصاحبه، محتوای
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 به مراحل تحقیق همه در پژوهش از انصراف حق اعطای همچنین و ها آن
 .بود کنندگان مشارکت
 تحلیل روش از بود، های مؤثر در سوگ زمینه توصیف حاضر مطالعه هدف ازآنجاکه

، ۱، به نقل از ماررو، رودریگز و کینگ۲97۲) ۲کالیزی توصیفی های پدیدارشناسی داده
 پژوهش در اساس، این بر. است شده ( استفاده شد. این روش از هفت مرحله تشکیل۱۱۲5
 متن کل از مفهومی تا شد خوانده چندین بار مصاحبه هر شده رونویسی متن ابتدا حاضر
 موردنظر، پدیده از افراد باتجربه مرتبط مهم جمالت و عبارات دوم، مرحله در. شود فهمیده
 فرموله کردن سوم، مرحله در. استخراج شد شده رونویسی متون از پایداری در ترم، یعنی
 همه چهارم، مرحله در .شد داده توضیخ مهم عبارات مفهوم آن طی که شد انجام معانی
 هستند های مضمون خوشه از فردی منحصربه ساختار که هایی مقوله در شده فرموله معانی
 های تا سازه شدند ادغام باهم مضمون های خوشه پنجم، مرحله در. شدند بندی گروه

 همدیگر، ساختار در مطالعه این های مضمون همه ادغام با. بدهند تشکیل را مجزا مضمون
 از یکی کمو از حاضر مطالعه گران پژوهش. شد استخراج موردنظر پدیده کلی

 جامع توصیف تأیید و ارائه جهت ها یافته تمامیت بررسی برای کیفی درزمینه متخصصان
 ها یافته تقلیل ششم، مرحله در. بردند بهره موردمطالعه پدیده از کنندگان تجربیات مشارکت

. شد زدوده بخش کل از آمیز اغراق و نامناسف زائد، توصیفات آن واسطه که به شد انجام
 از شده استخراج های مضمون و مضمون های خوشه بین رابط شد که انجام نیز اصالحاتی

 توصیف که شد می دوپهلو و مبهم ساختارهای از بعضی شامل حذف و شد روشن را ها آن
 اطالع به ها یافته و شد انجام نتایج یابی اعتبار درنهایت، .کردند می تضعیف را جامع

 تأیید را خود تجربیات با مطابقتش و نتایج ها صحت آن و شد رسانده کنندگان مشارکت
 .کردند می

، به نقل از کرسل، ۲99۴) ۴گوباولینکلن جداگانه معیار چهار از ها داده 3اعتمادپذیری جهت
 به مصاحبه هر تحلیل از پس ها داده 5اعتبار قابلیت تضمین برای .شد استفاده (۱۱۲3

. شد اعمال الزم تغییرات و تأیید نتایج وسقم صحت تا داده شد بازگشت کننده مشارکت
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 اعمال را ۱پرانتزگذاری در فعال فرایند یو ها محقق داده ۲تصدیق قابلیت تضمین جهت
 متن 3اطمینان قابلیت تضمین برای. شود محقق جلوگیری های فرض پیش ورود از تا کرد

 ۲5 باالی توافق ضریف و شد داده گر همکاران پژوهش به کدگذاری جهت مصاحبه
 .آمد دست به زمینه این در درصد

 ها یافته

از  کنندگان مشارکتاست.  شده ارائه کنندگان مشارکت جمعیتی های ویژگی ۲ جدول در
بودند که دارای تجربه سوگ عضوی از  شده لیتشکیا مجردی  متأهلزنان و مردان 

 .یا همشیرها بودند خانواده همانند فرزند، والد، همسر
 

 کنندگان پژوهش جمعیتی مشارکت های : ویژگی0جدول 

جایگاه 
 متوفی

 زمان مدت
شده از  سپری

 سوگ

وضعیت 
 اقتصادی

 تحصیالت شغل
وضعیت 
 تأهل

 شماره سن جنس

 لیسانس بیکار ضعیف سال ۱ فرزند
 مجرد

 طالق()
 ۲ 36 مرد

 ۱ 37 زن متأهل دیپلم فوق کارمند متوسط ماه ۲۲ فرزند
 والد
 (پدر)

 3 3۱ مرد متأهل دیپلم کارگر ضعیف سال 3

 والد
 پدر()

 ۴ ۴3 زن متأهل لیسانس کارمند خوب سال ۱

 5 5۱ مرد متأهل دیپلم فوق بازنشسته خوب سال 3 برادر
 6 3۲ مرد مجرد لیسانس فوق مهندس خوب سال ۲ برادر
 7 37 زن متأهل لیسانس فوق صدابردار متوسط سال ۴ خواهر

 کارگر ضعیف سال 3 فرزند
دانشجو 
 لیسانس

 ۲ 3۲ مرد متأهل

 9 3۲ زن مجرد دیپلم فوق آزاد ضعیف ماه ۲۲ همسر
 ۲۱ 5۱ مرد متأهل دیپلم بازنشسته خوب ماه ۲6 همسر
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جایگاه 
 متوفی

 زمان مدت
شده از  سپری

 سوگ

وضعیت 
 اقتصادی

 تحصیالت شغل
وضعیت 
 تأهل

 شماره سن جنس

 دیپلم بیکار متوسط سال ۱ فرزند
فوت ) مجرد

 همسر(
 ۲۲ 3۴ زن

 والد
 مادر()

 ۲۱ 37 مرد مجرد لیسانس آزاد متوسط سال 3

 
 و فرعی مضمون ۲۴ واحد معنایی، ۱5۱ شناسایی به منجر کنندگان مشارکت تجارب تحلیل

 .است شده ارائه ۱ جدول در که اصلی شد مایه درون یا مضمون ۴

 پژوهش شده استخراج: مضامین اصلی و فرعی 2جدل 
هایفرعیمضمونمضموناصلی 

۱ 
های خانوادگی  زمینه

 مؤثر در فرایند سوگ

ساختار خانواده، کارکرد و تغییر ، همراهی خانواده حمایت عاطفی و-
های  چگونگی انتقال خانواده از مراحل سوگ، تداوم کارکرد خرده نظام

 خانواده، جایگاه فرد متوفی در خانواده

۲ 
های نگرشی  زمینه

 مؤثر در فرایند سوگ
نگرش مذهبی و دینی به مرگ،  نگرش غیرمذهبی و سکوالر به مرگ،
 پذیرش یا عدم پذیرش واقعیت مرگ

۳ 
فرهنگی های  زمینه

 مؤثر در فرایند سوگ
کارکرد شبکه حمایتی خانواده گسترده، فرهنگ مراسم سوگواری و 

 عزاداری

۴ 
های شخصی  زمینه

 مؤثر در فرایند سوگ
های شخصیتی، کاربرد سودمندانِ یا ناسودمندانه زبان،  کنندگی ویژگی تعدیل

 تأثیر تجارب گذشته فرد، رشد پس از ضربه

 خانوادگی مؤثر در فرایند سوگ های مضمون اول: زمینه
ترین زمینه مؤثر در سپری کردن دوران  کنندگان این پژوهش مهم خانواده برای مشارکت

کنندگانی که دارای حمایت و همراهی خانواده خود  ها بوده است. مشارکت سوگ آن
اند بهتر و در طی زمان  کنندگانی که این حمایت را نداشته اند به نسبت مشارکت بوده

ترین مرکز حمایتی رد برای  عنوان مهم اند و خانواده به کمتری دوران سوگ را سپری کرده
ترین دلیل برای  ماندگان مهم عنوان باقی خانواده بوده است تا جایی که وجود خانواده به

عنوان  مرگ عزیزشان بوده است. تأثیر خانواده به کنندگان بعد از زنده ماندن مشارکت
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خرده مضمون است که شامل  5شده در این پژوهش دارای  استخراجترین مضمون  مهم
حمایت عاطفی و همراهی خانواده، کارکرد و تغییر ساختار خانواده، چگونگی انتقال 

های خانواده و جایگاه فرد متوفی در  خانواده از مراحل سوگ، تداوم کارکرد خرده نظام
 خانواده است.

 خانوادهحمایت عاطفی و همراهی : 0-0
و  به اهمیت حمایت عاطفی ها مصاحبهکننده در پژوهش حاضر در هنگام اغلف مشارکت

تجربه سوگواری موفق را  کهی کنندگان مشارکتکردند  یماشاره  خود ی خانوادههمراه
اما افرادی که تجربه سوگ  حمایت و همراهی عاطفی خانواده خود را دارا بودند دداشت

در  کنندگان مشارکتکه  یهنگام. دنبوداز این فاکتور محروم  ندداشتناموفق و طوالنی 
  توانستهبودند و از دیگر اعضای خانواده همدلی کسف و   شدهفضای خانواده خود درم 

ی خوب بهدر فضای خانواده به تخلیه هیجانات دوران سوگ بپردازند پروسه سوگ را  بودند
دلیل مهمی برای بازگشت به زندگی  خانواده ،کنندگان مشارکتبرای  بودند.  کردهطی 

حمایت و همراهی خانواده خود را شامل  کنندگان مشارکتعادی بعد از دوران سوگ بود. 
همراهی هیجانی باهم دیگر،  شدن توسط خانواده، همدلی در فضای خانواده، درم

... ترین دلیل زنده ماندن و  عنوان مهم عنوان مرکز حمایت فرد، خانواده به خانواده به
کنندگان بود.  اند که نشان از تأثیر بسزای زمینه خانوادگی در فرایند سوگ مشارکت دانسته
کنندگان که درگیر سوگ فرزندش است همراهی هیجانی  نمونه یکی از مشارکت عنوان به

سر  تا یو سال هر هفته» ترین بعد تأثیرگذار در سوگش بوده است: و همدلی خانواده مهم
بابایم  کردم. آید خیلی گریه می کردم. فقط یادم می تابی می خیلی بیرفتم من  خام می
کردند. ولی مادرم  کار میگفت نبودی مردم چه کرد. بغلم کرد و نوازشم می صدام کرد.

 ها نیاگذاشت. از این موضوع دلخورم شاید  کرد. خودش را جای من نمی درم نمی مرا
 رفتم مفال  آمد خودم تنها می سر خام نمیکردم. شوهرم  را حل می نبود زودتر این غم

یکی دیگر از  («.۱کننده شماره  موندم )مشارکتتنهایی سه چهار ساعت می
کند:  اشاره می صورت استعاری به حمایت خانواده به ای مشابه کنندگان در تجربه مشارکت

 مفال  آدمشود.  تر می سبو اگر خانواده همراهی کنند بارش من درسی که گرفتم این بود»
نبودن حمایت و ناآگاهی  مجبور هستی که بری، باال بره، خواهد یو کوه سخت را می
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دیگر احتمال  تر هست. سنگین خانواده باعپ میشه یو کوله بار هم بهت اضافه بشود. بارت
 «.(7کننده شماره  شود )مشارکت بیشتر می نرسیدن به قله هم

 کارکرد و ساختار خانواده :0-2
 خانواده به کارکرد و نوع ساختار ها مصاحبهکننده در پژوهش حاضر در هنگام مشارکت

ی که تجربه سوگواری موفق را کنندگان مشارکتکردند.  یماشاره  در دوران سوگ خود
اما افرادی که تجربه  کردند یمخود اشاره  و حمایتگر خانواده تنیده ساختار درهم ند بهداشت

بحپ  و کارکرد نامناسف خانواده خود گسستهاز ساختار  ندا داشتهسوگ ناموفق و طوالنی 
وابستگی متقابل  باهمیده و تن درهم کنندگان مشارکتکه ساختار خانواده  یهنگامکردند.  یم

ارتباط عاطفی داشتند در دوران سوگ خانواده کارکرد  هم باداشتند و اعضای خانواده 
اما  شد؛ یمر موفق فرد از پروسه سوگ کند و ساختار خانواده موجف عبو یمخود را ایفا 

سوگوار در  و فرد گسسته و افراد از هم دور بودند زمانی که خانواده دارای فضایی ازهم
 توانست ینمشد و ساختار خانواده  یمپروسه سوگ طوالنی  بود طردشدهساختار خانواده 

ارکرد و ک کنندگان مشارکتطی کند.  تر راحتبه فرد کمو کند که پروسه سوگش را 
تنیده خانواده، طرد  را شامل فضای درهم گسسته خانواده، فضای درهم ساختار خانواده

عدم ابراز  شدن از خانواده اصلی، وابستگی اعضا به هم ساختار متفاوت خانواده با فرد،
بازیابی دوباره  عاطفی در خانواده، خانواده سرکوبگر هیجان، نزدیو شدن اعضا به هم

دانستند. به این دلیل که سوگ تغییری در  و درهم فروپاشی ساختار می ساختار خانواده
آورد و مرگ یکی از اعضای خانواده ساختار آن را دستخوش  وجود می ساختار خانواده به
خواهد ساختار خود را در برابر این  اتفاق خانواده دوباره می نیبعدازادهد  تغییر قرار می

ای از تجربه بودن در ساختاری  کننده عنوان نمونه مشارکت تغییر حفظ و بازیابی کند. به
به او کمو کرده است که فرایند  زند که تنیده و وابسته در خانواده خود حرف می درهم

دهد و همه را به با همدیگر  خانواده اهمیت میمادرم خیلی به » سوگواری را بهتر طی کند:
مدام براش فاتحه  پدر وجود داره و ما دوست نداره از هم جدا باشیم کند. بودن دعوت می
ها را با هم گرامی  رفتاری ها و خوش به یادش هستیم و یاد اون خنده فرستیم و و صلوات می

ری که تجارب متفاوتی از کننده دیگ . مشارکت«(۴کننده شماره  داریم )مشارکت می
وقت با خواهر و  من هیچ»است:   ساختار خانواده داشت سوگ متفاوتی را تجربه کرده
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از هم دور بودیم. مشکل یکی و دوتا نیست. ما از هم جدا  برادرهایم زندگی نکردم و
بار همدیگر را ببینیم. نهایتش سه روز اومدن برای سوگواری و  بودیم. شاید سالی یو

 («.۲کننده شماره  مشارکت) همین بکار را برای من سخت کرد. کاش بودند .رفتند

 چگونگی انتقال خانواده از مراحل سوگ :0-۳
 به نحوه گذراندن مراحل سوگ در ها مصاحبهکننده در پژوهش حاضر در هنگام مشارکت
کردند خانواده نیز همانند فرد  یمبیان  کنندگان مشارکت .کردند یماشاره  خود خانواده
مراحل سوگ به حالت  سرنهادنآمیز و پشت  یتموفقشود و در صورت انتقال  یمسوگوار 
اما در غیر این صورت ممکن است خانواده نیز در سوگ ماندگار شود.  ،گردد یبرمعادی 
 عنوان بهدر مورد مراحل سوگ آشنایی داشته و هیجانات فرد سوگوار را  ها خانوادههرچه 

یت بگیرند توانایی مدیریت این بحران حمادوران سوگ تفسیر کنند و از منابع بیرونی نیز 
 کنندگان مشارکتدوران تجربه خواهند کرد.  نآ دررا خواهند داشت و انتقال موفقی را 

چگونگی انتقال خانواده از مراحل سوگ را شامل آشنایی خانواده با مراحل سوگ، درم 
 عنوان سوگواری، کمو گرفتن از منابع بیرونی، توانایی مدیریت بحران، هیجانات فرد به
کنندگان که  مشارکت یکی از اند. در سوگ دانسته آمیز و ماندن خانواده انتقال موفقیت

صورت  تجربه مرگ همسر را داشته از خانواده اصلی خود کمو گرفته که به
ه دخترخاله من منشی یه دکتر خوشبختان»آمیزی دوران سوگ را تجربه بکند:  موفقیت

ها  آن .گرفتند بود. خانواده من در آن زمان به این واسطه از او مشورت می روانشناس خوب
سوگ بگیرم. به همین خاطر  کردند بهم کمو می را کم کنند کردند سوگم تالش نمی
کردند که گریه کنم و هر حرفی هم که در دوران سوگ  ام همیشه کمو می خانواده

ای  کننده دیگر در تجربه . مشارکت«(۲۱کننده  مشارکت) کردند زدم با من مقابله نمی می
خیلی »زند:  مشابه از توانایی مدیریت بحران در خانواده خود در دوران سوگ حرف می

اوایل من  گریه نکن، نگن صبور باش، نگن مرگ حقه، مهم است که خانواده نگویند
باالخره خانواده  خواستم تو دهانش بزنم. زد می می عصبانی بودم هرکسی این حرف را

 .«(9کننده  مشارکت) خیلی مهم هستند که باهم این دوران را طی بکنند
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 های خانواده تداوم کارکرد خرده نظام :0-5
عالوه بر ساختار خانواده به کارکرد  ها مصاحبهکننده در پژوهش حاضر در هنگام مشارکت

به این  بودند.  کرده اشارهده برای گذراندن مراحل سوگ ی خانواها نظاممفبت خرده 
ی خانواده شامل همسری، والدی و همشیرها به کارکرد ها نظامصورت که هر چه خرده 

شود. در دوران  یم تر آسانخود در دوران سوگ ادامه دهند پیمودن فرایند سوگواری 
ی که فرزند خویش کنندگان مشارکتسوگ درم و همدلی همسر نقش حیاتی دارد. در 

ین نقش را در بازگرداندن فرد به تر مهمبودند کارکرد خرده نظام همسری  داده ازدسترا 
ی که تجربه درم، حمایت و همدلی کنندگان مشارکتزندگی عادی داشته است، بنابراین 

پروسه سوگواری را با موفقیت ادامه دهند اما  اند توانسته اند داشتههمسر خود را 
 ها آنی که از این حمایت و همراهی محروم بودند پروسه سوگواری ندگانکن مشارکت
یت و همراه بودن در دوران سوگ با حماتر شده بود. خرده نظام همشیرها نیز  یطوالن
توانند نقش مهمی در عبور دادن فرد از دوران سوگ داشتند. از جانبی دیگر کارکرد  یم

نمونه یکی از  عنوان به ز سوگ نقش مهمی دارد.خرده نظام والدی در عبور دادن خانواده ا
شدن همسرش او  کند با جدا داده اشاره می کنندگان که فرزند خویش را ازدست مشارکت

 جدا شد در که همسرم رفت و وقتی  من»دوران سوگ سختی را پشت سر گذرانده است: 
با رفتن  حقیقت تمام اون کوهی که درست کردم فروریخت. یو افسردگی کامل گرفتم.

تقریبا  کامل گرفتم که  یو افسردگی در حقیقت زیر پام خالی شد و سقوط کردم. همسرم
کننده  ماه سی کیلو وزن کم کردم در حالی که من سوگوار بودم )مشارکت 6در عرض 

داده از عدم  ای مشابه که فرزند خویش را ازدست کننده دیگر در تجربه . مشارکت«(۲
گوید که فرایند سوگواری او را بسیار  دوران سوگ می درم و همراهی همسرش در

کنم  گراست. من فکر می شوهرم با من متفاوت است. خیلی درون»سخت کرده است.: 
کننده  مشارکت) همراهی نکرد. فقط تو خودش بود اسکیزوئید است. تو این مراحل من را

۱)». 

 جایگاه فرد متوفی در خانواده: 0-4
یر خانواده در فرایند سوگواری به تأثکنندگان در پژوهش حاضر در بیان مشارکت
اهمیت جایگاه فرد متوفی در خانواده است. به هر  دهنده نشانکردند که  یی اشارهها مؤلفه
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تجربه  ها آنمهم بوده  کنندگان مشارکتمیزان که جایگاه فرد متوفی در خانواده برای 
تر بوده  نمونه هر چه سن فرد متوفی کم عنوان به. دان گذاشتهی را پشت سر تر سختسوگ 

شده است. برای همسران مرگ فرزند بسیار  تری تجربه یطوالناست به همان میزان سوگ 
 ها خانوادهباشد. مرگ والد برای  فرزند تواگر مرگ  مخصوصا شود  یمسخت تجربه 

رود، بنابراین هر چه  یمی مهم خانواده از دست ها ستونترومای سختی است چون یکی از 
ی شدیدتری  یگاه فرد در خانواده از اهمیت بیشتری برخوردار باشد خانواده دچار ضربهجا
این خرده  کنندگان مشارکتشود. برای  یم تر سختشود و گذراندن مراحل سوگ  یم

مضمون شامل واحدهای معنایی همچون نقش فرد متوفی در خانواده، سن فرد متوفی، 
یر تأث دهنده نشانجایگاه فرد متوفی است که  پر کردندن متوفی، والد متوفی و بو فرزند تو

دارد  ای که تجربه مرگ فرزندش را کننده بسزای خانواده در فرایند سوگ است. مشارکت
مرگ فرزند را خداوند نصیف  چه بگویم.»شمارد:  ترین ضایعه در کل زمین می آن را مهم

مرگ  خیلی بی رخم است که مرگ فرزند را جلوتر ازمادری نکند. خداوند  پدر و هیچ
 شود وقت آرام نمی دهد. داغی که بر دلم نشسته است هیچ مادر قرار می پدر و

کنندگان که تجربه مرگ همسرش را داشته  مشارکت یکی دیگر از(«. ۲کننده  مشارکت)
ست که آدم تنهایی چیزی ا»تنهایی مطلق تشبیه کرده است:  کس شدن و است آن را به بی

دهد کسی که سالیان زیادی باهاش زیر یو سقف بوده است.  همدمش را از دست می
 .«(۲۱کننده  شوم )مشارکت هرکسی بهم میگه برو دوباره ازدواج کن ناراحت می

 های نگرش مؤثر در فرایند سوگ مضمون دوم: زمینه
شده است  اشارهکنندگان یکی از مضامین اصلی که به آن  در فرایند سوگواری مشارکت

ها داشته است. نوع نگرش  است که نقش بسزایی در فرایند سوگ آن نوع نگرش به مرگ
 ها تأثیر گذاشته است. نگرش به مرگ کنندگان بر حل فرایند سوگ آن به مرگ مشارکت

خرده مضمون است که شامل  3شده در این پژوهش دارای  مضمون استخراج عنوان به
به مرگ، نگرش دینی و مذهبی به مرگ و پذیرش یا عدم  نگرش سکوالر و غیرمذهبی
 باشد. پذیرش واقعیت مرگ می
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 نگرش سکوالر و غیرمذهبی به مرگ: 2-0
های خود به نگرش غیردینی به مرگ  کنندگان این پژوهش در مصاحبه بعضی از مشارکت

کنندگان  کتاین دسته از مشار ها مرتبط بوده است. بودند که با مسئله سوگ آن  کرده اشاره
تصور بود زندگی  معتقد بودند که مرگ پایان زندگی است و تنها زندگی که برایشان قابل

عنوان نمونه  آور بوده است. به ها مرگ هراس این جهانی بوده است. به این دلیل برای آن
مرگ او دچار نوعی  داده است بعد از ای که پسر جوان خویش را ازدست کننده مشارکت
چرا که فرزند جوان او با بیماری سرطان فوت  به زندگی شده است انه و پوچنگاه بدبین

ها است به  ها مرگ عزیزشان نوعی خداحافظی پایان برای آن کرده است؛ بنابراین برای آن
تری را نسبت  شوند و پروسه سوگواری سخت ها با سوگ سختی مواجه می همین دلیل آن

ها به  عنوان نمونه آن به اند. ند پشت سر گذاشتهبه افرادی که نگرش مذهبی و دینی دار
های عرفانی عجیف همانند  و حتی گاهی به نگرش جاودانگی فقط در خاطره معتقد بودند

کنندگان به واحدهای  اند. مشارکت ها روی آورده های موازی یا تداوم سلولی بدن زندگی
های عرفانی عجیف به  رشنگ آمیز بودن مرگ، پایان، هراس عنوان مرگ به معنایی همچون

 سخت شدن فرایند سوگ، ماندگار شدن خاطره فرد، برخورد با پوچی زندگی، مرگ،
دهنده  اند که نشان کرده پوچی زندگی و ... در نگرش غیردینی به مرگ اشاره برخورد با

عنوان نمونه  به کنندگان است. اهمیت نوع نگرش به مرگ در فرایند سوگواری مشارکت
داده و دوران سوگ  که فرزند جوانش را به علت سرطان ازدست ۲کننده شماره  مشارکت

هرکسی این دنیا رو  دنیا ناعادالنه است.» گوید: می گذاشته است طوالنی را پشت سر
دونم خدا وجود داره یا؟ وقتی فکر درست کرده بلد نبوده چطور درستش کند. من نمی

دهم خدا نباشد چون  دانم ها هستم ولی از نظر احساسی ترجیخ می نمی دسته کنم جزء می
 .«(۲کننده  مشارکت) خیلی باهاش حرف داشتم اگر بود

 نگرش دینی و مذهبی به مرگ: 2-2
به  های خود به نگرش دینی و مذهبی کنندگان پژوهش در مصاحبه بعضی دیگر از مشارکت

ا مرتبط بوده است. این دسته از ه اند که با مسئله سوگ آن کرده مرگ اشاره
کنندگان معتقد بودند که مرگ پایان زندگی نیست و حیات بعد از مرگ ادامه  مشارکت

عنوان نمونه  دارد. برخالف نگرش غیردینی زندگی دارای معنا و جهتی است. به
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مرگ او اعتقاد  داده است بعد از ای که پسر جوان خویش را ازدست کننده مشارکت
است که پسرش در آن جهان زندگی خوشایندی دارد و جایش در بهشت است. پیداکرده 

ها با سختی  به همین دلیل آن او روزی دوباره پسرش را در آن جهان مالقات خواهد کرد؛
تری را نسبت به افرادی که نگرش غیرمذهبی  آیند و پروسه سوگواری آسان سوگ کنار می

کنندگانی که دارای نگرش دینی به مرگ  ارکتاند. مش غیردینی دارند پشت سر گذاشته و
اند از  اند به همین دلیل توانسته بوده اند از منبع حمایت دینی در دوران سوگ برخوردار بوده

کنندگان به واحدهای  این منبع حمایتی برای حل سوگ خود استفاده بکنند. مشارکت
همگانی  از مرگ، بعد ترس از جاودانگی فرد متوفی، معنایی همچون پایان نبودن مرگ،

و خواست  بودن مرگ، تداوم زندگی خوشایند متوفی، حیات هدفمند و دارای جهت
دهنده اهمیت نوع نگرش به  اند که نشان کرده خداوند و ... در نگرش دینی به مرگ اشاره

کنندگان  یکی از مشارکت کنندگان است. برای نمونه مرگ در فرایند سوگواری مشارکت
اوایل یو » داند: داده است مرگ پدرش را خواست خداوند می را ازدستکه پدر خویش 

داند  متقاعد کردم خدا خودش می ولی اآلن خودم را مقدار شکایت داشتم خدایا زود بود،
یکی  .«(3کننده شماره  کند )مشارکت مدیریت می چیز را و همه دست خودش است و

داده است با یو نگرش مذهبی  کنندگان که پسر خویش را ازدست مشارکت دیگر از
خدا تا اون روز این بچه را از به من داده است اون »کند:  می مرگ پسر خویش را تفسیر

روز هم پیش خودش برده است. بچه من گناهی نکرده است جاش بهترین جا هست. 
 .«(۲۲کننده  مشارکت) روحش همیشه شاد است

 پذیرش یا عدم پذیرش واقعیت مرگ: 2-۳
بر نگرش مذهبی و غیرمذهبی یکی دیگر از عوامل نگرشی که بر فرایند سوگواری عالوه 

کنندگان این پژوهش تأثیر گذاشته است پذیرش یا عدم پذیرش واقعیت مرگ  مشارکت
رسد  نظر می شده است. به کنندگان بیان ها توسط مشارکت است که در مصاحبه

پردازند سوگ موفقی  به انکار آن نمی اند و کنندگانی که واقعیت مرگ را پذیرفته مشارکت
از آن هراس  کنندگانی که واقعیت مرگ را انکار و اما مشارکت اند را پشت سر گذاشته
کنندگان هنگام تجربه مرگ عزیزترین  شود. مشارکت تر می ها طوالنی دارند سوگ آن

دن به آیند و اندیشی کردند بیرون می نزدیکشان از موقعیت عادی که به مرگ فکر نمی
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تواند به هر دودسته  شود. پذیرش واقعیت مرگ می ها می مرگ اشتغال آن
 کمو کند. کنندگان هم دارای نگرش دینی و هم غیردینی برای حل سوگ مشارکت
همچون حقیقی  واحدهای معنای پذیرش مرگ به کنندگان پژوهش در مضمون مشارکت

متوفی، پذیرش مرگ بعد از پوچی زندگی بعد از مرگ  انکار حقیقت مرگ، بودن مرگ،
دهنده اهمیت نوع نگرش به  اند که نشان کرده .. اشاره.روبرو شدن با مرگ خود و سوگ،

عنوان نمونه یکی از  کنندگان است. به مرگ در فرایند سوگواری مشارکت
بیان  کنندگان که به پذیرش واقعیت مرگ بعد از دوران سوگ رسیده است مشارکت

دهد. این  خیلی تغییر آدم را تواند م تجربه یو سوگ عمیق میکن احساس می»کند:  می
زندگی معنی  تر باشه و در که هرچه اون آدم بهت نزدیو فقدان برام خیلی سخت بود چون

دونم مرگ یو واقعیت است بیشتری برات داشته باشد خیلی سخت است. اآلن دیگه می
یکی  «(.۲۱کننده  مشارکت) آید به دهان بقول سهراب سپهری مرگ با خوشه انگور می

کنندگان که هنوز واقعیت مرگ پسرش را نپذیرفته است بعد از یو سال  دیگر از مشارکت
کننده موجف طوالنی  پردازد. انکار واقعیت مرگ در این مشارکت هنوز به انکار مرگ می

پایین قدر آدم با سن  توانم بپذیرم که مرده مگر این نمی»شدن فرایند سوگواری شده است: 
هرروز میرم  بچه من، چرا میرد. باورش برام سخت هست. اآلن همه دوستانش و مبینم. می

وقت از خواب بیدار نشده  میگم کاش هیچ بینم نیست. شوم می زنم بیدار می صدایش می
 «.(6کننده شماره  مشارکت) بودم

 های فرهنگی مؤثر بر فرایند سوگ مضمون سوم: زمینه
کنندگان پژوهش در تجربه سوگواری خود به  دیگر که مشارکتیکی از مضامین اصلی 

از دیدگاه  ها بوده است. های فرهنگی مؤثر در سوگواری آن اند زمینه کرده آن اشاره
تر  ها را تسهیل یا سخت تواند سوگواری آن کنندگان فرهنگ سوگواری می مشارکت

اند و با توجه  درگیر بوده کنندگان با جنبه فرهنگی مراسم سوگواری گرداند. همه مشارکت
های سوگواری و نحوه برگزاری  اند. مراسم به بافت فرهنگی خود مراسم سوگواری داشته

کنندگان در پروسه سوگواری  تواند به مشارکت ها در این مراسم می آن و فرهنگ خانواده
جای  ر بهعنوان نمونه مراسم تجملی و دست و پاگی به کمو کند یا آن را به تعویق بیندازد.

مضمون اصلی  .داشتن دیگران است تسلی دادن به خانواده سوگوار صرفا  برای راضی نگه
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های فرهنگی شامل دو مضمون فرعی کارکرد شبکه حمایتی خانواده گسترده و  زمینه
های فرهنگی در  دهنده تأثیر زمینه فرهنگ مراسم سوگواری و عزاداری است که نشان

 است. کنندگان تجربه سوگ مشارکت

 : کارکرد شبکه حمایتی خانواده گسترده۳-0
های خود به کارکرد حمایتی خانواده گسترده  کنندگان این پژوهش در مصاحبه مشارکت

تری غیر از خانواده  اند که شبکه حمایتی گسترده کرده فرایند سوگواری خود اشاره در
قوام و خویشان و کند. حضور ا اصلی برای همراهی فرد در دوران سوگواری فراهم می

بوده  کنندگان پژوهش های فرهنگی مشارکت ها در مراسم سوگ از مؤلفه نقش مهم آن
کنندگان این پژوهش مهم بوده است که این شبکه در دوران  است. برای مشارکت

محدود نشود چون  سوگواری  ها فقط به مراسم سوگواری حضورداشته باشند و همراهی آن
کنندگان  صورت پیوسته منبع حمایتی دیگری برای مشارکت بهها  همراهی و همدردی آن

های سوگوار با  عنوان نمونه رابطه خانواده کند. به برای گذراندن دوره سوگ فراهم می
اند منبعی همدردی  های سوگ مشابه داشته خانواده همدرد در خویشاوندان که تجربه

رده است. مشارکت کندگان ها در طی کردن پروسه سوگواری فراهم ک مشترکی برای آن
پژوهش حاضر در مورد کارکرد خانواده گسترده به مواردی همچون حمایت عاطفی و 

تنها نگذاشتن خانواده بعد از مراسم سوگواری، همدلی  همراهی در دوران سوگ،
تأمین شبکه حمایتی گسترده  های هم سوگ، غیاب بعد از مراسم سوگواری، خانواده

کنندگان در  دهنده تأثیر خانواده گسترده بر تجربه مشارکت که نشاناند  کرده و ...اشاره
ای به نقش پررنگ این شبکه در تجربه  کننده مشارکت دوران سوگواری بوده است.

زدند.  هایم و اقوامم کمو کردند. زنگ می من دخترخاله» کند. سوگواری خود اشاره می
شدم و  ها عصبانی می عضی وقتآوردند. خدا شاهده حتی ب کردند و می غذا درست می
امیدوارم روزی  کردند که عزادارم. درم می گفتند. چیزی نمی کردم، اما می بهشون توهین

کند که  کننده دیگری نیز بیان می مشارکت .«(7کننده  مشارکت) تو عذاشون جبران کنم
 شود خانواده که فقط به مراسم سوگواری محدود می حضور این منبع گسترده هنگامی

که سر قبر میان؟ تا حاال  بودند ها کجا نمی دونم این فامیل»دهد:  سوگوار را بیشتر آزار می
بعد  کنند و اطراف خانواده رو شلوغ می بهتره. فقط دو روز میان کجا بودید؟ اصال  نیان
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 نظرم نیامدنشان به این شکل بهتر از آمدنشان است به شود. پیدایشان نمی میزارن میرن و
 .«(۲۲کننده  مشارکت)

 فرهنگ مراسم سوگواری و عزاداری :۳-2
کنندگان این  های فرهنگی مؤثر در دوران سوگ که توسط مشارکت یکی دیگر از جنبه

کنندگان  شده است فرهنگ مراسم سوگواری و عزاداری است. برای مشارکت پژوهش بیان
ها بر تجربه  این پژوهش نحوه برگزاری مراسم سوگواری با توجه به فرهنگ خانواده آن

کنندگان این پژوهش نحوه برگزاری  مشارکتسوگشان مؤثر بوده است. از دیدگاه 
ها را تسهیل یا به تأخیر بیندازد. بعضی از  های سوگواری توانسته است سوگواری آن مراسم
ها و خویشاوندان در سوگواری  های فرهنگی همانند حمایت خانواده مؤلفه

دم تخلیه ی فرهنگی همانند عها مؤلفهکنندگان مؤثر بوده است اما بعضی دیگر از  مشارکت
های سوگ یا پنهان کردن یادگارهای متوفی تأثیر منفی در سوگواری  هیجانی در مراسم

های تجملی و اشرافی که در  برگزاری مراسم .کنندگان این پژوهش داشته است مشارکت
آن فقط بر پذیرایی و نمایش دادن عزا تأکیددارند فرد سوگوار را از ماهیت اصلی 

های سوگواری جهت تخلیه هیجانی فرد  برگزاری مراسم کند اما سوگواری دور می
ها برای نیازمندان به تسهیل  سوگواری و یادآوری خاطرات فرد متوفی و صرف هزینه

کنندگان مراسم  کنندگان کمو کرده است. از نگاه مشارکت سوگواری مشارکت
آزاد  کننده فراهم آورد و فرد سوگوار را سوگواری باید فرصتی برای وداع مشارکت

گذاشت تا نحوه خداحافظی خود را انتخاب کند و مراسمی را که مورد تمایلش است برای 
 کنندگان همانند سر های فرهنگی دیگری سوگواری مشارکت متوفی برگزار کند. مؤلفه
ریزی  ساز برون های سیاه و تغییر در آرایش صورت اگر سبف مزار رفتن، پوشیدن لباس

کنندگان داشته است. این  تأثیری مفبت در تجربه مشارکت ودهکنندگان ب هیجانی مشارکت
شده است که با سیستم عقاید  بندی های فرهنگی مؤثر بر سوگ طبقه عنوان زمینه مضمون به

از  کننده عنوان نمونه مشارکت به کنندگان ارتباط تنگاتنگ دارد. دینی و مذهبی مشارکت
سر مزار خیلی شلوغ بود. »زند:  رف میفرهنگ نادرست ندادن فرصت برای آخرین وداع ح

هنوز تو  انگار صحرای کربال بود. هنوز تو دلم مانده است. نداشتند باهاش خداحافظی کنم.
. «(۱کننده  جنازه روی زمین بماند )مشارکت نباید گفتند کافی هست سریع دلم مانده است.
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بیشتر  زند که یهای سوگواری حرف م کننده دیگری از فرهنگ نادرست مراسم مشارکت
ها و  کنم یو سری فرهنگ من فکر می» تجملی و حالت هزینه برای بازماندگان را دارد:

مفال  من تو  عزا واقعا  نباید به فکر پذیرایی باشه؛ مسائل ما اشتباه و غلط هست. صاحف
 زارد. عزا حتی یو لیوان آبم جلوی مردم نمی کردستان تحقیق کردم برعکس بود صاحف

ما گفتیم بجای  جز اذیت کردن و خسته کردن خانواده هیچ تأثیری ندارد. ها به سماین مرا
دهیم. هر بار  کنیم و به مؤسسات خیریه می جمع می ها هر بار پول و مراسم  همه نذری این

 («.۲کننده  دهیم )مشارکت چهارراه می های سر گیریم و به بچه روز تولدش هدیه می

 شخصی مؤثر در فرایند سوگهای  مضمون چهارم: زمینه
کنندگان در  کنندگان یکی از مضامین اصلی که مشارکت در فرایند سوگواری مشارکت
بود که نقش  های شخصی مؤثر در سوگ اند زمینه کرده تجربه سوگ خود به آن اشاره
شد  هایی تشکیل می مایه ها داشته است. این مضمون از درون بسزایی در فرایند سوگ آن

 های شخصی مؤثر در سوگ کنندگان بود. زمینه از تجارب شخصی مشارکتکه ناشی 
که  شده در این پژوهش دارای چهار خرده مضمون بود استخراج مضمون اصلی عنوان به

های شخصیتی، کاربرد سودمندانه و ناسودمندانه زبان،  کنندگی ویژگی شامل نقش تعدیل
 نقش تجربیات گذشته فرد و رشد پس از ضربه است.

 های شخصیتی کنندگی ویژگی : تعدیل5-0
های خود به  کنندگان که در مصاحبه های شخصی در تجربه سوگ مشارکت یکی از جنبه
ها در پروسه سوگ بوده  های شخصیتی آن کننده بودن ویژگی اند تعدیل کرده آن اشاره

ها  آنهای شخصیتی  دهد که ویژگی کنندگان نشان می است به این معنا که تجربه مشارکت
ای برای برخورد با  ها واسطه آوری آن گرایی، حساسیت، میزان اضطراب یا تاب مانند درون

های شخصیتی  اند که با ویژگی کرده کنندگان اشاره دوران سوگ بوده است. مشارکت
ها  بستگی ناایمن سوگ آن گرایی، حساسیت، زودرنجی، مضطرب بودن یا دل همانند درون

های شخصیتی همانند  کنندگان با ویژگی اما مشارکت ؛شده است دشوارتر سپری
شده است.  تر سپری آوری و ثبات بیشتر در شخصیت، سوگشان آسان گرایی، تاب برون

توانند به تخلیه  کمتر می های شخصیت منطقی در دوران سوگ کنندگان با ویژگی مشارکت
ها اشاره  کنندگان این پژوهش به آن های شخصیتی که مشارکت ویژگی هیجانی بپردازند.
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مضطرب بودن، منطقی بودن یا –گرایی، آرام بودن  برون–گرایی  اند شامل درون داشته
آوری و صبوری بوده است. هرچند ممکن است  هیجانی بودن، حساسیت و زودرنجی، تاب

کنندگان بدان اشاره  مشارکت که وجود داشته باشد های شخصیتی مؤثر در سوگ ویژگی
های شخصیتی نقش  ها نشان داده است که این ویژگی اند اما تجربه آن نداشته
ای  کننده عنوان نمونه مشارکت ها داشته است. به ای بر سپری شدن سوگ آن کننده تعدیل

داده است از سوگواری متفاوت خود و همسرش حرف  که فرزند جوان خویش را ازدست
ها دورویه متفاوت بوده است که حتی به  های شخصیتی آن بر اساس ویژگیزند که  می

 همسرم من که اصال  سوگواری نکردم. شاید غمگین بودم.»ها ختم شده است.:  جدایی آن
من  دیدم. درنتیجه دوتا راه مختلف پیش گرفتیم هم شاید به طریق خودش بود که من نمی

 دونم چی هست برای خودش انتخاب کرد؛میراهی که ن راه افسردگی پیش گرفتم همسرم
یکی از اشتباهات من این بود که خودم را . در حقیقت کامال  از هم دور شدیم آنجا
تجربه  .«(۲کننده  مشارکت) مستقیم سوگواری نکردم دادم دادم و صورت کوهی نشان می به

گرایش به  گرای و عدم های شخصیتی درون دهد که ویژگی کننده دیگر نشان می مشارکت
ساختار شخصیتی » تری را سپری کند: جمع در او باعپ شده است که دوران سوگ طوالنی
انزوا گونه داشتم. مفال  همه عروسی  من خیلی تأثیر داشت. من یو ساختار شخصیتی

نشستم  رفتیم بیرون من حداقل دو ساعت جدا می می رفتند من حوصله نداشتم برم. وقتی می
 .«(5کننده  کردند )مشارکت بازی میو اونا همه با هم 

 : کاربرد سودمندانِه یا ناسودمندانه زبان5-2
کرده  های خود بدان اشاره کنندگان که در مصاحبه های تجربه سوگ مشارکت یکی از جنبه

ها داشته است کاربرد سودمندانه یا ناسودمندانه  بودند و نقش مهمی در فرایند سوگواری آن
کنندگان جزء  اند. این مضمون را مشارکت دیگران دریافت کرده زبان بوده است که از

اند و از دریافت بازخوردهای کالمی و غیرکالمی دیگران  تجربه شخصی خود قلمداد کرده
کنندگانی که از دیگران  اند. به این معنا که مشارکت در دوران سوگ سخن گفته

ها  پروسه سوگ آن اند در هبازخوردهای کالمی و غیرکالمی مناسف و بجا دریافت کرد
کنندگانی که از دیگران بازخوردهای کالمی و غیرکالمی  مناسف بوده است اما مشارکت

توان  بنابراین می ها ناسودمند بوده است؛ اند برای فرایند سوگ آن نامناسف دریافت کرده
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دستور زبانی تصور کرد که برای افرادی که در دوران سوگ هستند مناسف باشد. 
 ترین پاس  اند که گاهی سکوت کردن مناسف کرده کنندگان این پژوهش اشاره رکتمشا

هایی که جنبه  ها از بازخوردهای تکراری و تسکین ها بوده است به این معنا که آن برای آن
ها بهترین نوع همدلی در کردار فرد  اند. همچنین برای آن واقعی ندارند بیشتر آزرده شده

عنوان  برند. به ها برای افراد سوگوار بکار می جمالت تکراری که آدمبوده است نه در بیان 
واقعا  جای تو »نمونه حضور واقعی فرد در دوران سوگواری یا بیان جمالتی مانند اینکه 

های اشتباه یا  کنندگان مقایسه نوع همدلی است. یا اینکه زمانی که مشارکت بهترین« نیستم
اند. همچنین برای  اند بیشتر آزرده شده ههای غلوآمیز دریافت کرد همدردی
اند بیشتر واقعی جلوه  ها را داشته های مشابه آن کنندگان زبان افرادی که تجربه مشارکت
کنندگان کاربرد زبان با سکوت مناسف و بازخوردهای  است بنابراین برای مشارکت کرده

وده است که تجربه های زبانی ب های عملی سودمندترین همراهی همدالنه بجا و همدلی
زند  ای در بیان تجارب خویش از دوستی حرف می کننده عنوان نمونه مشارکت اند. به کرده

حرف قشنگی زد. گفت: من  دوستم»بینانه استفاده نکرده است:  که از همدردهای غیرواقع
 برابر مرگ ناتوان است جایت نیستم اما کنارت هستم. دونم چی بهت بگویم آدم درنمی
ای  کننده مشارکت(«. 6کننده  مشارکت) کنم درکم کرد خیلی کمکم کرد. احساس میاین 

کند که نوعی  ای مشابه اشاره می داده است در تجربه خویش را ازدست دیگر که پسر
کاربرد ناسودمندانه زبان را دریافت کرده است و به همین دلیل بسیار آزرده شده است: 

زد  ام شانهو به  کنم اومد درسه دید که من خیلی گریه میبعد از مراسم امیرعلی تو م مدیر»
و گفت دیگه گریه نکن تو که از امام حسین بدتر نیستی؟ خیلی عصبانی شدم. این چه 

 («.۲کننده  مشارکت) ای اشتباه است. بهش گفتم الزم نیست به من دلداری بدهید مقایسه

 : تأثیر تجارب گذشته فرد5-۳
های خود به  کنندگان که در مصاحبه در تجربه سوگ مشارکتهای شخصی  یکی از جنبه
تجارب  در پروسه سوگشان بوده است. ها اند تجارب گذشته خود آن کرده آن اشاره

یو جنبه تجربه خودش بوده است همانند اینکه قبل از سوگ حاضر  گذشته خود فرد از
درپی  های پی ه سوگای ک کننده های دیگر را تجربه کرده است؟ برای مشارکت آیا سوگ

کند. جنبه مهم دیگر از تجارب  تر می کند امکان کنار آمدن با سوگ را مشکل را تجربه می
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دهد هر چه  کننده در ارتباط با فرد متوفی بوده است که نشان می گذشته مشارکت
ای مناسف با فرد متوفی داشته است و کمتر با او در تعارض بوده است  کننده رابطه مشارکت

تواند پروسه سوگواری را طی کند اما هر چه  اطرات خوشایندی از او دارد بهتر میو خ
اند  خود دارای ارتباط نامناسف با فرد متوفی بوده کنندگان در تجارب گذشته مشارکت

ای که این ارتباط دارای تعارض بوده است و همراه با خاطرات ناخوشایند بوده است  گونه به
کنندگان دچار احساس  کند چراکه این مشارکت تر می را سخت امکان کنار آمدن با سوگ
ماندگار را تجربه خواهند  نوعی سوگی شوند و به عدم جبران می گناه و ناتوانی ناشی از

 اند شامل ها اشاره داشته کنندگان این پژوهش به آن که مشارکت ای تجارب گذشته کرد.
ط با فرد متوفی، تعارض با فرد متوفی، بستگی ایمن، نوع ارتبا های دیگر، دل تجربه سوگ

بنابراین تأثیر تجارب گذشته فرد با  خاطرات خوشایند یا ناخوشایند با فرد متوفی است؛
کنندگان بوده است.  کننده یا دشوار کننده فرایند سوگواری مشارکت متوفی نوعی تسهیل

لد متوفی خود احساس ی واها محبتای از ناتوانی در جبران  کننده عنوان نمونه مشارکت به
 که جبران محبت هاش خواستم یم تیندانستم و فرص را من واقعا  قدرش» ناخوشایندی دارد:

اگر بود دوست داشتم  .ام ولی خوب این فرصت گیرم نیامد. از این بابت شرمنده. بکنم را
دیگر نیز به  ای کننده مشارکت «.(۲۱ کننده مشارکت) بیشتر فراهم کنم را این شرایط

 پدر و مادر مردند ندارم. ببینید من دیگر جانی»کند:  می  تجارب مکرر سوگ خود اشاره
بینی پسرت هم  میرد. بعد می می فکر کن او هم مانده از خانواده خواهرم بود. تنها عضو باقی
ا تا روز مرگم فر کنم. تحمل توانم دونم چقدر دیگر مینمی درم نیستم. مرد. واقعا  قابل

 .«(۲۲کننده  مشارکت) برسد

 : رشد پس از ضربه5-5
این پژوهش که در  کنندگان مشارکتی شخصی تجربه سوگ ها جنبهیکی دیگر از 

رشد پس از ضربه است که نشان از تغییر مفبت  اند داشتهبدان اشاره  ها مصاحبه
خانواده است. رشد پس از ضربه در  بعد از تجربه مرگ عضو کنندگان مشارکت
و اکنون با نگرش جدیدی   گذاشتهی مشاهده شد که سوگ را پشت سر کنندگان مشارکت

که تجربه  هرچندبا مرگ بوده است.  ها آنکنند که ناشی از برخورد  یمبه زندگی نگاه 
تل  و ناخوشایند بوده است اما بعد از پذیرش سوگ به  کنندگان مشارکتمرگ برای 
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است که این  شده دگرگون ها آنی زندگ و اند هپرداختتغییرات مفبت در شخصیت خود 
از بوده است. بعضی  کنندگان مشارکتیرگذاری سوگ بر تأثمضمون ناشی از 

 اند کردهیت مرگ را پذیرش واقع که بعد از تجربه سوگ اند کرده اشاره کنندگان مشارکت
کنند و  یم اکنون به نحوی دیگر به زندگی نگاه ها آنبیشتر شده است.  ها آنی آور تابو 

بعد از تجربه  کنندگان مشارکتکنند. بعضی از  یم جستجو رامعنای جدیدی از زندگی 
 اند شدهنمونه وارد حوزه معنویات  عنوان به .اند کردهعزیزانشان راه زندگی را عوض  مرگ
 اند داده. بعضی دیگر ادامه تحصیل اند کردهی و کمو به دیگران را تجربه دوست نوعو بیشتر 

ی گروهی، ها کالسبا شرکت در  ها آن. اند کردهو در مورد مرگ بینش جدیدی کسف 
که اند  شدههای جدیدی مجهز  یدگاهدو مراجعه به روانشناس به  ها کتابمطالعه منابع و 

در این پژوهش در رشد پس از  کنندگان مشارکتاست.  ها آننشان از قوی شدن شخصیت 
دوستی،  نوع رش مرگ، تاب آری بیشتر، رشد معنویت وضربه خود به تجاربی همانند پذی

دهنده تأثیر مفبت  اند که نشان کرده و جستجوی معنا در زندگی اشاره قوی شدن شخصیت
مرگ  کند که بعد از ای اشاره می کننده ها بوده است. مشارکت سوگ بر شخصیت آن

رود مرگ کسف عزیزش به مطالعه در مورد مرگ پرداخته است و بینش جدیدی را در م
من »داند:  کرده است او از روانشناسی نیز اطالع دارد تجربه خود را رشد پس از تروما می

خواستم ببینم مرگ  یعنی می مرگ را خواندم های خواندم. تمام رساله مورد مرگ می در
دیدگاه من تغییر کرد دیدم مرگ  بخشی از زندگی هست. مرگ هم یو چی هست؟ دیدم

تر  اینکه رشد کردم آدم مقاوم ها بخش از زندگی هستند. فقدان است واز زندگی  بخشی
ای  کننده . مشارکت«(5کننده  )مشارکت رشد پس از تروما شدم. تو روانشناسی بهش میگن

کند. او اکنون دیگر ارزش  دیگر از تغییر نگرشش بعد از روبرو شدن با مرگ اشاره می
دیگر مفل قبال  نیستم. »کند:  ه و آینده زندگی میداند و کمتر درگذشت ها را بیشتر می لحظه

 گیرم. دنیا حبابی است. چون قبال  دنیا برام خیلی جدی بود. ولی اآلن خیلی سخت نمی
رفتم  من خیلی به گذشته می بگیری. اش نباید جدی هرلحظه ممکنه بترکه. هیچی هم نداره.

ته است و آینده هم نامعلوم دیگر گذشته رف مهم است جایی رسیدم که حال ولی اآلن به
 .«(۴کننده  مشارکت) است
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 ها بحث در مورد یافته
های مؤثر در تجربه سوگ پس از مرگ  پژوهش حاضر برای پاسخگویی به سؤال زمینه

مضمون  ۲۴مضمون اصلی و  ۴از اعضای خانواده چیست؟ طراحی شد که نتیجه آن  یکی
های خانوادگی، فرهنگی،  های اصلی مؤثر در این تجربه زمینه ها بود. زمینه فرعی از داده

ترین زمینه  گیرند. مهم شخصی و نگرشی بود که در این قسمت موردبحپ قرار می
کنندگان تجربه  کنندگان زمینه خانوادگی بود که مشارکت تأثیرگذار بر تجربه مشارکت

 ساختار تغییر و خانواده، کارکرد همراهی و عاطفی حمایتعی مضمون فر 5خود را در 
خانواده  های نظام خرده کارکرد سوگ، تداوم مراحل از خانواده انتقال خانواده، چگونگی

دهنده اهمیت تأثیر بافت خانواده در  خانواده بیان کردند که نشان در متوفی فرد و جایگاه
 کنندگان است. تجربه مشارکت

در مورد اهمیت حمایت و همراهی کردن و کارکرد خانواده برای سپری کردن دوران 
زنان  کنند می شنهادیپ (۱۱۲۱، به نقل از تامپسون، ۲996) ۲، مورس و تاسونهوگانسوگ 
 ی، نسبت به افرادکنند میناکارآمد ادرام  ت،یرا در ارائه حما هایشان خانوادهکه  ای بیوه

نشان داده شد  زینوجوانان ن روی بر یدر پژوهش دانند. می دیا مفخانواده خود ر تیکه حما
 دهیچیسوگ پ جادیدر ا ها آن تیخطرساز مرتبط با عملکرد خانواده و حما عوامل که نقش

(. ۱۱۱۱ ،۱نرسی)م باشد می تر مهم( تی)مانند سن و جنس یشناخت تیجمعی رهایاز نقش متغ
( ۱۱۱6) و همکاران 3موسکویتز، مو کنزی، اونیله، مو کنزی، بالج، سانیک ی مطالعهدر 

در  دیدگی داغ یامدهایکننده پ بینی پیش ترین باثباتنشان داده شد که عملکرد خانواده 
نمود که سطخ عملکرد خانواده  دییتأ زین گرید یمطالعه طول جیخانواده است. نتا یاعضا
 (.۱۱۲6و همکاران،  هسانیباشد )ک دیدگی داغ یامدهایکننده پ بینی پیش ترین قوی تواند می

در مورد تأثیر سوگ بر ساختار خانواده و اهمیت کارکرد خانواده و ساختاریابی مجدد بعد 
های  پژوهش از مرگ یکی از اعضا که در پژوهش حاضر نیز یکی از مضامین اصلی بود

ز فقدان، دچار پس ا راتییبدون انعطاف، در مقابله با تغ های اند خانواده گذشته نشان داده
 نیبدر پژوهشی نشان داده شد (. ۱۱۲6، و همکاران هسانی)ک گردند می یمشکل و فروپاش

عملکرد  یدرصد دارا ۱۱-۲5 یبه مراکز درمان کننده مراجعه ی دیده داغ های خانواده
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 یابد می شیافزا دیدگی داغ هیاول لهدرصد در طول مرح 3۱به  زانیم نیناکارآمد هستند که ا
 بر ای مطالعهدر نیز ( ۲39۱زاده ) یو فاتح یاحمد ،یفیشر (.۱۱۱6، ه و همکارانکیسان)

قرار  موردبررسیرا  سوگ آثارخانواده و  عملکرد نیرابطه ب دیده داغ های خانواده روی
حل  ،کلی کارکردعملکرد خانواده  های مؤلفه نینشان داد که ب آمده دست به جی. نتااند داده

با آثار مفبت و  یو کنترل رفتار یعاطف یریدرگ ،یعاطف دهی پاس ، ها نقشمسئله، ارتباط، 
در  ونیرگرس لیتحل جی. نتاداردوجود  داری معنیخانواده روابط  یسوگ در اعضا یمنف
آثار  دار معنی ینیب پیش بهقادر  ،یکل کارکردارتباط و  ی مؤلفهپژوهش نشان داد که دو  نیا

 .باشند میخانواده  یسوگ در اعضا یمنف
 ندیفرا لیتسه منظور به درمانی خانوادهکه جلسات  هستند( معتقد ۱۱۲6) کیسانه و همکاران

 یاعضا یبرا دیاست و با یضرور گریکدیخانواده از  یو فهم بهتر اعضا دیدگی داغ
داده شود که هر کس به شیوه خاص خود فقدان را تجربه نموده و  خیخانواده توض

که  میبدان دی(، ابتدا با۲976بوئن ) های خانواده یه سیستمطبق نظر بر .نماید می یسوگوار
شده در سیستم خانواده چه بوده است و  ، نقش فوتاست شده پیکربندیچگونه خانواده 

اینکه چه کسی توانایی تغییرات سازگارانه را در سیستم خانواده بر عهده دارد. هر نوع 
د کمو دهنده باشد را باید تشخیص داد و توان حمایت اجتماعی و خانوادگی را که می

تر کند  تواند شرایط خانواده را بهبود ببخشد یا میزان سوگ را پیچیده اینکه چه تغییراتی می
همچنین بر طبق نظریه ساختاری  (.۱۱۲6به نقل از برین و همکاران، ) را باید در نظر گرفت

بعد از پدیده سوگ  خانواده یها نظامتوجه به تغییر ساختار و خرده  ۲خانواده مینوچین
دارای اهمیت است و مداخالت خانواده در دوران سوگ باید با هدف بازیابی مجدد 

، ترجمه ۱)گلدنبرگ و گلدنبرگ باشد یمی آن ها نظام خردهکارکرد  ساختار خانواده و
 (.۲396حسین شاهی برواتی و همکاران، 

بیان  (۱۱۲۱) 3از مراحل سوگ ترکرو و ناوارادر زمینه اهمیت آشنایی و انتقال خانواده 
و مشارکت،  تیحما امیانتقال پ کند هدف از مداخله در خانواده در دوران سوگ می

احساسات، اجازه دادن  انیب لی، تسهکنار آمدن با سوگ یمراسم برا نیتر تمرکز بر مناسف
 و یرونیب طیاز مح یبانیپشت یشنهادهایدر آن زمان و استفاده از پ یروابط خانوادگ تیو تقو
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 نانیاطمبنابراین باید  ؛متقابل است تیبه حما ازیبر ن تأکیدمتقابل و  تیبه حما ازیبر ن تأکید
خانواده  وی جادیمجدد خود و ا دهی سازمانخانواده شروع به  ستمیکه س میحاصل کن

 نیاما همچن کند، یها و ارتباطات م الزم، کانال اردو مو نی، قواندیجد یها با نقش دیجد
سازگار  یدیو با جد دهند یم رییانداز خود از جهان را تغ خانواده چشم یتمام اعضا

رفیعی اردستانی، اسکندری، برجعلی  .(۱۱۲۲پریرا، ) نداردوجود  یکه در آن متوف شوند یم
( در پژوهشی کیفی در مورد ادرام فقدان به این نتیجه رسیدند که واکنش ۲39۲و فرخی )

 ی متداول در برابر سوگ شبیه هستند.ها واکنشی مختلف فردی و اجتماعی با ها فقدانبه 
 یمدت یبرا شود میوارد  ها بدانکه  یشوم نابهنگام لیبه دل یافراد متوف های خانواده
خشم و  ،یاسترس و نگران د،یحزن و اندوه شد رینظ ندیناخوشا های نشانهبا  نکهیضمن ا
 زیو تعادل آن در بستر خانواده را ن شیخو یبات ساختار ارتباط، ثشود میمواجه  تیعصبان

 یدر سطخ اجتماع یفرد نیو ب یو کارکردشان عالوه بر ابعاد درون فرد دهند میاز دست 
را  ها آسیف نیمقابله با ا یبرا هایی برنامه نیواقعات تدو نیکه ا شود میبا اختالل مواجه  زین

(. اهمیت تأثیر بافت ۲39۴ی، فتاحی و آقایی، کند )کالنتر میکرده و  لینام تبد یبه ضرورت
اسچولر، زایدر، لی، مترسون، مو دانل،  قدری است که خانواده در دوران سوگ به

( در پژوهشی با عنوان درمان سوگ خانوادگی بیان داشتند ۱۱۲7) و همکاران ۲هایچنبرگ
ن درمان برای مسائل های قومی بهتری درمانی مبتنی بر سوگ در اقلیت که خانواده

( بیان ۱۱۲3) مترسون، اسچولر و کیسانه .باشد در پژوهشی دیگر دیدگی و سوگ می داغ
 ،ارتقا کارکرد خانواده قیناکارآمد از طر یها خانواده داشتند که در دوران سوگ باید به

 یاری رساند.تعارض  تیریانسجام و مد ،ارتباط
در پژوهش حاضر و تجربه ناگوار مرگ فرزند در مورد جایگاه فرد متوفی در خانواده 

کند از دست  بیان می 3( در کتاب دژخیم عشق۱۱۲۱) ۱نسبت به دیگر اعضای خانواده یالوم
های  ها تنها شاهدان سال مادر به معنای از دست دادن گذشته است چون آن دادن پدر و

است به معنای کسی  ها فقدان محبوب نوعی از دست دادن آن طالیی گذشته فرزند بودند به
که نقش مؤثری در ساختن جهان درونی فرد داشته است اما از دست دادن فرزند به معنای 

کنند دیگر چیزی پیش رو  مادر احساس می از دست دادن آینده است بعدازاین پدر و
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مادر فقدان  بنابراین از دست دادن فرزند برای پدر و خاطرش زندگی بکنند؛ ندارند که به
 نیز مطالعه نیچند رفته است. است به این معنا که اصل سازمان دهنده زندگی ازدست برنامه

، ۲سمیلیمرتبط است ) دیدگی داغ یمنف یامدهایبا پ تر پایینکه سن  کنند میگزارش 
 (.۱۱۱3 ،۱بوان و تامسون ؛۱۱۲7

های مؤثر در تجربه سوگ یکی از اعضای خانواده در  یکی دیگر از زمینه
کنندگان تجربه  های شخصی است که مشارکت کنندگان پژوهش حاضر زمینه مشارکت

 یا سودمندانِ شخصیتی، کاربرد های ویژگی کنندگی تعدیلخود را در چهار مضمون فرعی 
در مورد  اند. ضربه بیان کرده از پس فرد و رشد گذشته تجارب زبان، تأثیر ناسودمندانه
شده پژوهش  عنوان یکی از مضامین استخراج های شخصیتی به کننده ویژگی نقش تعدیل
 ترین مهم ازجمله را متغیرهای شخصیتیهای گذشته نیز  توان اشاره کرد پژوهش حاضر می

(. ۱۱۲۴، 3ماش، فولرتون، شیر و اورسانو)دانند  میسازگاری با فقدان  های کننده تعیین
راهبردهای خاص مقابله با عوامل فشارزای  کارآمدیشخصیتی با انتخاب و نیز  های ویژگی

حاد از قبیل مرگ عزیزان و عوامل فشارزای مزمن مانند مراقبت از بیمار در حال مرگ 
مانند روان آزرده خویی، فرد را  ای سازگارانهکمتر  های ویژگیبرای مفال  باشد میمرتبط 

؛ به نقل از پریرا، ۱۱۱۱ ،)میسر و مارویت دهد میخطر سوگ پیچیده قرار در معرض 
و روان رنجوری  گرایی برون( نیز نشان دادند که ۱۱۱۴) ۴، وارتمن و نس. بونانو(۱۱۲۲
 ی مطالعهراستا  نیدر هم نمایند. بینی پیشالگوهای سوگ متعاقف فقدان همسر را  توانند می
 نیکه ب دهد مینشان  دیده داغ انیدانشجو روی بر( ۲39۲زاده ) یوفاتح یاحمد ،یفیشر

به تجربه با آثار  یو گشودگ ییوجدان گرا ،یریتوافق پذ ،گرایی برون یتیعوامل شخص
 داری معنیرابطه مفبت و  یو با عامل رشد شخص ی( سوگ رابطه منفی)درماندگ یمنف

ضمن حفظ  توانند میاد تاب آور که افر است آن انگریب زیمطالعات ن جیوجود دارد. نتا
 (.۱۱۱۴ و همکاران، )بونانو ندینما یرا سپر دیدگی داغخود، دوره  یعیعملکرد طب

با متوفی و تجربه  کنندگان به اهمیت نوع ارتباط گذشته خود مشارکت در پژوهش حاضر
در مورد  5کتاب مامان و معنای زندگی ( در۱۱۲۴یالوم ) اند. کرده اشاره های دیگر سوگ
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اند، فرایند  هایی که بهترین ازدواج را داشته دهد بیوه شواهد نشان میکند:  سوگ بیان می
تری  های عمیق گذارند که تعارض تر از کسانی پشت سر می شدن را ساده سوگ و جدا

؛ به نقل از پارکس و ۲965پارکس ) ،پزشکی روان مارانیب روی برمطالعه  ویدر  .اند داشته
، نسبت به اند داشته یبا متوف انهیکه روابط دوسو گرا یمارانی( نشان داد ب۱۱۲۱ گرسون،یپر

قرار دارند. مطالعه رافائل  دهیچیدر معرض سوگ پ شتری، باند داشتهکه روابط سالم  یافراد
نشان داد که  زین ییایاسترال وهیب ۱۱۱ ی( بر رو۱۱۱6کیسانه و همکاران، ؛ به نقل از ۲977)

 نتایج .زنان بوده است نیدر ا دهیچیسوگ پ نندهک بینی پیش انهیدو سو گرا ییرابطه زناشو
 نیکه رنج چند در افرادی دید توان میرا  دهیچینشانگان سوگ پ این پژوهش نشان داد
 اند. نگذراندهرا  یسوگوار ی دورهفقدان را متحمل شده و 

بعد از فوت یکی از کنندگان پژوهش حاضر به تجربه رشد پس از ضربه در خود  مشارکت
مفبت  یامدهایپ درزمینه نهیشیپهای گذشته  در پژوهش اند. کرده اعضای خانواده خود اشاره

 نیدر ا هیاولی  ایدهآن است.  یمنف های جنبهکمتر از  ای مالحظه قابل طور به دیدگی داغ
داشته باشد، به  یدوگانه هم مفبت وهم منف یامدهایپ تواند میرابطه که تجارب ضربه زا 

 درروان. گردد برمی( ۱۱۱9 ،۱هیپوی؛ به نقل از هوپر، ماروتا و د۲96۲) ۲فرانکل یکارها
 آید می وجود به لیدل نیبه ا یآن، رشد در سطخ فرد ییربنایز ی فلسفهو  یوجود یشناس

 یچارچوب ده یدر زندگ یاساس راتییتغ یبرا هایی فرصت عنوان بهدشوار،  بکه تجار
( نشان دادند که افراد پس از ۱۱۲۱) 3الهون، تدسچی، کان و هانکسک .شوند میمجدد 
احساس نموده و  گرانیدر روابطشان با د یشتریب یبا ضربه )تروما( دلخوش شدن مواجه

 ۴اقبال، لی، تانگ، شین، یانگ و هسو. کنند می دایپ یشتریب یاحساس شفقت و دلسوز
نسبت به  یشتریخاطر ب دغدغهو  یگشودگ دیده داغنشان دادند که افراد  زی( ن۱۱۲۲)
را  یکه محبوب یکسان .آورند می دست بهبر خانواده  یشتریب دیتأک نیهمچن و گرانید

بر  یشتریارزش قائل شده و تمرکز ب یزندگ یاز قبل برا شتریممکن است ب اند داده ازدست
دادن  رییتغ بهفرد را  اشتیاق و ازین تواند می زیعز ویمرگ  .زمان حال داشته باشند

 شیکه از زمان قبل از فقدان در حالت رکود قرار داشته، افزا یمیناکارآمد قد یرفتارها
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 لیممکن است شخص را به تجربه احساسات و تسه طبعی شوخحس  شیافزا یدهد. حت
 (.۱۱۲3، ۲گوردون) دهدمقابله سوق 

کنندگان زمینه نگرشی است که در  های مؤثر در تجربه مشارکت یکی دیگر از زمینه
 به سکوالر و غیرمذهبی نگرشها تجربه خود را در سه مضمون فرعی  پژوهش حاضر آن

اند.  مرگ بیان کرده واقعیت پذیرش عدم یا مرگ، پذیرش به دینی و مذهبی مرگ، نگرش
کنندگان با نگرش دینی و مذهبی به مرگ به نسبت  در پژوهش حاضر مشارکت

اند بهتر فرایند  کنندگانی که دارای نگرش سکوالر و غیرمذهبی به مرگ بوده مشارکت
 شرایط طول در غالبا  که اعتقادی های نظام ترین مهم از یکیاند.  سوگواری را سپری کرده

 نشان محققان. است مذهف شود، می تکیه آن به دیدگی داغ مانند زا، و آسیف پرفشار
 شناختی بازسازی شامل مقابله، فرایند مراحل تمامی در مذهبی اعمال باورها و که اند داده
پارگامنت، ) دارند مشارکت مطلوب، پیامدهای و ای مقابله انتخاب راهبردهای واقعه،

 (.۱۱۱۴، ۱کونیگ، تاراکشوا و هان
دهد که  ( نشان می۲39۴نتایج پژوهش نعمتی پور و گلزاری ) راستا با پژوهش حاضر هم

دیده  مشاوره و درمان سوگ با رویکرد دینی، در ارتقاء سطخ کیفیت زندگی مادران داغ
و  3که توسط بکر، خاندر، بلوم، الترباخ، مام، گایسل در پژوهشی نیز مؤثر است.
دیدگی  نقش اعتقادات مذهبی و معنوی در سوگ و داغ( انجام شد به ۱۱۲۲همکارانش )

گونه که سن و جنس در سوگ تأثیرگذار است، مذهف و ها، همان پرداختند. به بیان آن
 ( نیز۱۱۲۱) ۴مای، لیتز، بویسیو و بارلو-نتایج پژوهش بنت، اهرنریچمعنویت هم مؤثرند 

مالحظات معنوی مذهبی؛ تواند با استفاده از درمانی می نشان داد که مداخالت سوگ
بینی معنوی مذهبی دارند، در مقابله با فقدان کمو در مورد مراجعانی که جهان ژهیو به

( به این نتیجه رسید که کیفیت ارتباط با خدا و ۲397کند. در پژوهشی همسو منصوری )
پژوهش  با اضطراب مرگ است. ارتباط مطلوب با خداوند یکی از راهکارهای اصلی مقابله

 اند توانستهبهتر  اند کردهی که واقعیت مرگ را پذیرش کنندگان مشارکتاضر نیز نشان داد ح
با توجه به رویکرد وجودی در زمینه  توان یمبا فرایند سوگ کنار بیایند این نتایج را 
 ها انساندلواپس وجودی  نیتر مهم( مرگ ۱۱۲۴اضطراب مرگ تبیین کرد. از نگاه یالوم )
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ی ما هست بنابراین افراد بعد از ها اضطرابس از مرگ ریشه بنیادین است. انکار و هرا
 .کنند یمی پیدا بامعناترو  تر یغنپذیرش مرگ و نهراسیدن از آن زندگی 

های مؤثر در تجربه سوگ یکی از اعضای خانواده در  یکی دیگر از زمینه
کنندگان تجربه  است که مشارکت های فرهنگی کنندگان پژوهش حاضر زمینه مشارکت

 مراسم گسترده، فرهنگ خانواده حمایتی شبکه کارکردخود را در دو مضمون فرعی 
ورسوم  دهنده تأثیر فرهنگ جمعی و آداب اند که نشان عزاداری بیان کرده و سوگواری

نشان داده است که  گذشته نیز البته مطالعاتکنندگان است.  عزاداری در سوگ مشارکت
دهند )مالکینسون، در چارچوب فرهنگ خود، به فقدان واکنش نشان می ها و افراددهخانوا
( فرهنگ، مذهف و ۱۱۲۲. از نظر وب )(۲39۲و همکاران،  رفیعی اردستانی، ۱۱۲۱

کند و  هنجارهای خانواده در نحوه ابراز سوگ توسط کودم نقش مهمی را بازی می
ای داشته باشند. در هنگام کار  درمانگران و مشاوران سوگ باید به این عوامل توجه ویژه

هایشان، حساس بودن نسبت به چگونگی تأثیر هویت  دیده و خانواده کردن با کودکان داغ
دیده، اهمیت  هنگی کودم و خانواده و جامعه بر نحوه ابراز هیجان فرد داغنژادی و فر

( ارتباطات ۱۱۲3(. طبق پژوهش والش و مو گلدریچ )۱۱۲۱زیادی دارد )اوپنهیمر، 
ها، به اشترام گذاشتن تجربه سوگ، درگیر شدن خانواده با  خانواده شیآال یبگشوده و 

بومی و ابراز احساسات در  بافرهنگناسف مربوط به عزاداری و تدفین مت ورسوم آداب
موندیا، در این زمینه  گردد. دیده می آسیف سوگ در فرد داغ سوگ باعپ کاهش
آمریکایی بیان  –های آسیایی  ( در کار با خانواده۱۱۲۱و همکاران ) ۲هایچنبرگ و کرر

به توجه به  ازین کند، یکار م یمتنوع فرهنگ یها که با خانواده ای خانوادهدرمانگر  کنند می
و  دهنده نیتسک یها مراقبت یدر ط کنند یها تالش م آن چراکهدارد، و قومی  یمسائل نژاد
( نیز نشان داد ۱۱۱7) های پژوهش میاباشی و یاسودا استفاده نمایند. یافتهها  از آن یعزادار

ی که در کره و تایوان برخالف آمریکا ابراز احساسات در سوگ فرزند مفل سوگواری برا
 معمولی فرهنگ یو در که های سوگواری گیرد. گرایش والدین آشکارا صورت نمی

 الزم اندوه، و غم در افراد با کار هنگام. باشد شده مذموم دیگری در است ممکن است
 (.۱۱۲۴، ۱گایر) باشند داشته ذهن در را فرهنگی تأثیرات درمانگران که است

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Mondia,S., Hichenberg,S., Kerr,E. 

2 . Gire, J. 
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حیدری گرای کشور ما  در مورد تأثیر حمایت خانواده گسترده با توجه به فرهنگ جمع
آوری  گرایی، حمایت اجتماعی و تاب جمع -رابطه فردگرایی ( در پژوهشی با عنوان۲395)

غرب، به این نتیجه رسید که  با افکار خودکشی در زنان سوگ دیده شهرستان گیالن
در افراد سوگ دیده بیشتر باشد میزان رفتارهای  یگرایی، حمایت اجتماعهرچقدر جمع

از آن میان حمایت اجتماعی بیشترین  و کند پرخطر مانند خودکشی در آنان کاهش پیدا می
شده است  های خارجی نیز نشان داده ارتباط با افکار خودکشی را دارا هست. در پژوهش

و مقابله سازگارانه با  دیدگان داغبا سالمت  ی، رابطه مفبتشده ادرام یاجتماع تیحماکه 
 یشتریب یاجتماع تیکه حما دیدگانی داغ (.۱۱۲۱، ۲کوتسوگ دارد )استروب و اس

برگ، النن، وانلوف  کریس) دهند می یبه خودشان اجازه سوگوار شتری، بکنند می افتیدر
 که درحالی ند؛ینما وفصل حلمسائل مرتبط با فقدان را  توانند می( و بهتر ۱۱۱7، ۱و ولف
، 3مرتبط است )هاون یو نشانگان افسردگ یمنف خلقبا  یاجتماع حمایت تر پایینسطوح 

 (.۱۱۲۱و همکاران، استروب، استروب 

 گیری یجهنت

که سوگ  نشان داد (۱۱۲5و همکاران ) ۴ی، ماورو، رابیناوخبوئهای تبیینی پژوهش  یافته
ابعاد درون  ریبازماندگان نظ یابعاد وجود یاست و تمام چندبعدی و دهیچیپ یندیفرا
 ،یدیناام ،یافسردگ رینظ یعالئم جادیو با ا کند میرا مختل  یو اجتماع یفرد نیب ،یفرد

 یکار کرد تیفیتمرکز ک ندیراکاهش تمرکز حواس و مختل شدن ف ،قراری بیاضطراب و 
را کاهش  ها آن یخانوادگ یو شادکام کند میمختل  یفرد بازمانده را در ابعاد مختل زندگ

 ندیفرا نیا برای کمو به بازماندگان که هایی تدوین برنامه با توجه به این نشانگان .دهد می
نتایج این پژوهش نیز نشان داد  .رسد یمضروری به نظر  کنند یسالم ط یرا در قالب یعیطب

توانند تجربه سوگ را بعد از مرگ عضوی از خانواده  های متعددی هستند که می که زمینه
 های خانوادگی، شخصی، فرهنگی، نگرشی هستند. تحت تأثیر قرار دهند که شامل زمینه

ات که از نتایج این پژوهش استخراج شد دارای تلویح های مؤثر در تجربه سوگ زمینه
افراد و  درمانی و مشاوره همچنین کاربردی و پژوهش فراوانی برای متخصصان حوزه روان

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Stroebe, M., & Schut,H. 

2. Kreicbergs,U., Lannen,P., Onelov,E & Wolfe,G. 

3. Houwen,K. 

4. Bui,E., Mauro,S., Robinaugh,D. 
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باشد. با توجه به  که با سوگ یکی از اعضای خانواده درگیر هستند؛ می هایی خانواده
هایی که درگیر سوگ  توان به افراد و خانواده شده در این پژوهش می های استخراج زمینه

های متنوع مؤثر بر آن ارائه داد.  تری مبتنی بر زمینه ی مناسفهای تخصص هستند کمو
ها برای انتقال از مراحل سوگ با توجه به بازیابی ساختار حمایتی،  عنوان نمونه به خانواده به

های مؤثر  و آشنا کردن با فرایند سوگ و دیگر زمینه های آن کارکرد کلی و خرده نظام
شده  های ارائه ر سوگ پیچیده هستند با توجه به زمینهکمو کرد یا به افرادی که درگیر د

توان با توجه به  در این پژوهش برای عبور از مرحله سوگواری کمو کرد. همچنین می
های حل سوگ و رشد پس از ضربه  های کاربرد سودمندانه زبان، مکانیسم مایه درون
هرکدام از مضامین  های مؤثرتری به افرادی که درگیر سوگ هستند ارائه داد. مشاوره
تنهایی در افرادی که درگیر  های آتی به توانند در پژوهش شده در این پژوهش می استخراج

تری در این حوزه  سوگ هستند موردپژوهش قرار گیرد تا از این طریق به شناخت عمیق
 بافت در که هدفمندی کنندگان مشارکت تجربه توصیف وسیله به مطالعه این رسید.

 تمرکز بنابراین، .است شده در خانواده محدود سوگ بافت و استان تهران فرهنگی

 خاصی از سوگ )مرگ عضوی از خانواده( بافتی و خاص ای نمونه بر حاضر پژوهش
 دیگر و دیگر های بافت به را نتایج تعمیم کاربرد نمونه این های محدودیت .است بوده

 دیگر های فرهنگ در پژوهش این شود پیشنهاد می .کند می محدود سوگ های گروه

 .تکرار شود های دیگر و انواع سوگ نمونه با و کشورمان

 قدردانی و تشکر

کنندگانی محترمی که در این پژوهش شرکت  دانند که از همه شرکت پژوهشگران الزم می
 آورند. اند؛ کمال تقدیر و تشکر را به عمل کرده
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 منابع

 از ناشی سوگ های واکنش شدت (.۲393) .شهناز مرادی،  زاده و بخشعلی خلیل؛ پور، اسماعیل
-363 ،(۴) ۱۱ ایران، بالینی روانشناسی و روانپزشکی مجله .یو درجه خویشاوندان فوت
37۲. 

منجر به مرگ بر  یکیسوانخ تراف یاجتماع -یروان یامدهایپ یبررس(. ۲39۱حسن نیا، بهرام. )
ارشد، رشته مشاوره، دانشکده روانشناسی و علوم کارشناسی  رساله .بازمانده های خانواده

 تربیتی، دانشگاه عالمه طباطبایی.
با افکار  یآور جمع گرایی، حمایت اجتماعی و تاب -رابطه فردگرایی(. ۲395) .حیدری، سمانه

، دانشکده کارشناسی ارشد رساله ،خودکشی در زنان سوگ دیده شهرستان گیالنغرب
 .دانشگاه مالیر ادبیات و علوم انسانی،

بررسی رابطه عملکرد (. ۲39۲مریم السادات. )، و فاتحی زاده ؛مرضیه؛ سیداحمد احمدی ،شریفی
 -دومین همایش ملی روانشناسی  داغدیده، یها خانواده با آثار سوگ در خانواده

 روانشناسی خانواده، مرودشت، دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت.
 شناخت(. ۲39۲. )نورعلی فرخی، احمد؛ و برجعلی، حسین؛ اسکندری، مانی؛ اردستانی، رفیعی

 پژوهش یو: تهران ساکن جوانان زندگی ی تاریخچه در شده تجربه های فقدان
 .9۲-63 ،(37) ۲۱ ی،درمان روان و مشاوره فرهنگ .پدیدارشناختی

درمانی  مقایسه اثربخشی سوگ(. ۲393) .مولوی، حسینو فتاحی، راضیه؛ کالنتری، مهرداد؛ 
 ،دختران نوجوان داغدیده یساز یاسالمی با برنامه سوگ درمانی گروهی بر مشکالت برون

 .6۴-39 ،(۲) ۲5شناسی.  مطالعات اسالم و روان

سوگ و داغدیدگی در کودکان و (. ۲39۴الهام؛ و فتاحی، راضیه. ) کالنتری، مهرداد؛ آقایی،
 تهران: انتشارات ارجمند. نوجوانان،

 شاهی حسین حمیدرضا ترجمهی، درمان خانواده(. ۲396) رنه؛ و گلدنبرگ، هربرت.گلدنبرگ، ای

زبان اصلی، تاری  انتشار اثر به نشروان ) تهران، ارجمند، الهام و نقشبندی سیامو برواتی،
۱۱۲۱). 

ها با  اضطراب مرگ سالمندان بر اساس کیفیت ارتباط آن ینیب شیپ(. ۲397بهمن. ) ،منصوری
 .۲6۱-۲۴5 (،36) 9 ی،درمان مشاوره و روانفرهنگ   .خدا

 رویکرد با سوگ درمان و مشاوره اثربخشی بررسی(. ۲39۴) محمودنعمتی پور، زهرا؛ گلزاری، 

مجله  ،فرزند داغدیده مادران زندگی کیفیت ارتقاءسطخ بر گروهی به شیوه دینی
 .5۱-69 ،(۲) 5مشاوره،  و بالینی یشناس روان های پژوهش



 2500بهار |  54شمارة  | سال دوازدهم | یدرمان فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان  | 211

درمانی بین فردی: راهنمای فوری  (. روان۱۱۱7کلرمن، جرالد. )و ویتز، مارکو؛  ؛ ماریانوایزمن، 
انتشارات  :. تهران(۲3۲۲) یمهدی زمستانو  ترجمه پروانه محمدخانی متخصصان بالینی.
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