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ارائه پروتکل روانپویایی شندرمانی گروهی کوتاهمدت در
نوجوانان داغدیده
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تاریخ پذیرش34/4/11 :

چکیده
از دست دادن عزیزی که فرد با او رابطه عمیقی داشته است بهمثابه سقوط در گودالی بیانتها ،احساس
ناخوشایندی است که میتواند باعث سوگ در فرد شود .این واکنشها بسته به چگونگی رخداد حادثه،
اعتقادات اجتماعی ،فرهنگی و بهطورکلی مضمون و معنای که مرگ از دید افراد دارد متفاوت است .یکی
از گروههای آسیبپذیر در برابر فقدان ،نوجوانان هستند .احساس تعلقداشتن در این دوره از اهمیت ویژهای
برخوردار است .سوگ میتواند فرضیات شخص درباره جهان (انطباق معنوی) ،ارتباط با دیگران و هویت
شخصی (دنیایی درونی) را برهم زند .از اینرو انجام اقداماتی برای التیام زخمهای ناشی از فقدان ،ضروری
هست .در میان رویکردهای گوناگون بازیدرمانی ،یکی از بهترین درمانها داغدیدگی برای نوجوانان است.
بازیدرمانی ،هوشیارسازی و کالمیساختن آن چیزی است که ناهشیار و غیرکالمی است .شندرمانی ،نوعی
از بازیدرمانی است که برای افراد فرصتی را فراهم میکند تا خود را خالقانه و بهصورت غیرکالمی بیان
کنند .با توجه به اینکه تفاوتهای فرهنگی در حل و فصل این فرآیند از اهمیت ویژهای برخوردار است،
الزم است نظریات گوناگون حل فرآیند سوگ مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرند تا پروتکل شن درمانی
برای نمونه ایرانی حاصل شود .بدین منظور  22نفر از افرادی که ظرف دو ماه تا دو سال گذشته یکی از
بستگان درجه یک خود را ازدستداده بودند بهصورت در دسترس انتخاب شدند و پرسشنامههای تجربه
سوگ و فهرست صفات و آزمون محقق ساخته دستنوشته رؤیا و داستان زندگی من و شخص متوفی را
تکمیل کردند .در نهایت از طریق ادغام دادههای حاصل از پرسشنامهها (آمار توصیفی و استنباطی) و نظریات
مرتبط با حل فرآیند سوگ پروتکل مدون برای کاهش تجربه شدت سوگ تهیه گردید.

واژگان کلیدی :نوجوانان ،سوگ ،شندرمانی گروهی
 .1دانشجوی دوره دکترا روانشناسی دانشگاه تربیت مدرس sherminr26@yahoo.com
 .2استادیار گروه روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی
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مقدمه
ماتم ،اوج اندوه انسانی بهایی است که باید به خاطر دوست داشتن پرداخت .دوست داشتن
و ماتم دو روی یک سکهاند زیرا هر آنچه که انسان به آن دل میبندد ،هر لحظه ممکن
است از دست برود .هر عشقی را مرگی و هر مرگی را ماتمی از پی است .از دست دادن
عزیزی که فرد با او رابطه عمیقی داشته است به مثابه سقوط در گودالی بیانتها ،احساس
ناخوشایندی است که میتواند باعث سوگ در فرد شود .سوگ ،یک پدیده انسانی همگانی
(کاولز و راجرز ،)1331،بسیارشخصی (اوستویز ،سولومون ،گرین 1384؛ پارکز )1382 ،و
چندبعدی است (آوریل 1398؛ لیندمان )1344 ،و اثر جامعی بر فرد داغدار دارد .این
واکنشها بسته به چگونگی رخداد حادثه (هروود ،)2002 ،1اعتقادات اجتماعی ،فرهنگی و
بطور کلی مضمون و معنای که مرگ از دید افراد دارد متفاوت است (پژوه .)1989 ،در
سالهای اخیر موضوع مرگ ،مورد تأمل جدی در مباحث میانفرهنگی و انسانشناختی نیز
قرارگرفته است (رابین .)2009 ،یکی از گروههای آسیبپذیر در برابر فقدان نوجوانان هستند.
احساس تعلقداشتن در این دوره از اهمیت ویژهای برخوردار است ،چراکه نوجوان بهدنبال
شکلدهی هویت ایگو 2در خود هستند .احساسی که به انسان میگوید کیست و جایگاه وی
در نظام اجتماعی کجاست (ماسن1330 ،؛ یاسایی .)1980 ،این احساس نوین بطور طبیعی
سبب داغدیدگی نوجوانی 9میشود زیرا با مرگ کودکی و تولد بزرگسالی همراه است.
در این دوران نیروهای شناختی نوجوان نیز دستخوش تحول میشوند و او را بهسمت
آرمانگری و مدینه فاضله پیش میبرند .نوجوان بهصورت یک رؤیابین درمیآید که
نظریههایی برای برپا کردن یک دنیا بهتر میخواهد بسازد (فدایی .)1981 ،حال اگر در چنین
شرایطی فقدانی رخ دهد نوجوان دچار نوعی افکار جادویی میشود .او ممکن است
رخدادهای رویداده را ماحصل آرزوی اجابت شده خود بداند و احساس گناه کند؛ بنابراین
هر نوع تجربهی فقدان در این دورهی انتقالی 4تأثیر مضاعفی دارد (موالیی .)1988 ،از اینرو
1. Harwood
2. Ego Identify
3. Adolescent Bereavement
4. Transitional Stage

www.SID.ir

Archive of SID

114

ارائه پروتکل روانپویایی شندرمانی گروهی کوتاهمدت در...

انجام اقداماتی برای التیام زخمهای ناشی از فقدان ،ضروری هست .در میان رویکردهای
گوناگون بازیدرمانی ،یکی از بهترین درمانها داغدیدگی برای نوجوانان است.
بازیدرمانی ،یکی از بهترین درمانها داغدیدگی برای نوجوانان است .بازیدرمانی،
هوشیارسازی و کالمیساختن آن چیزی است که ناهشیار و غیرکالمی است (هانت.)2010 ،1
بازی یک ابزار طبیعی است که کودکان از طریق آن میتوانند خودشان را بیان کنند .بازی
موجب برانگیخته شدن افکار و کسب تجربیات میگردد (جکسون.)1333 ،
در مواردی نیز بازی میتواند نقش درمانی داشته باشد .بازیدرمانی یکی از رایجترین
شیوههایی است که اغلب روانشناسان بالینی ،روان تحلیلگران و مشاوران برای درمان
مشکالت عاطفی کودکان و نوجوانان به کار میبرند (برتمن .)2001 ،2بازی در درمان
کودکان و نوجوانان یک وسیله و ابزار ارتباطی است که با کلمات یعنی وسیله ارتباط
بزرگساالن قابلمقایسه است (شیاسی .(1981 ،انواع بازی و اسباببازیها کلمات کودکان
هستند و اگر آنها بهدقت انتخاب شوند ،میتوانند فرصتی برای آنان فراهم آورند تا
احساسات و مشکالت خود را همانگونه که تجربه کردهاند بیان دارند (هانت.)2010 ،
معموالً بازیدرمانی در غالب گروه صورت میگیرد ،چراکه اشخاص با درد مشترک درک
مناسبتری از شرایط یکدیگر دارند و بهگونهای کارآمدتر میتوانند به یکدیگر یاری
برسانند (شن.)2002 ،9
شندرمانی ،نوعی از بازیدرمانی است که برای افراد فرصتی را فراهم میکند تا خود را
خود را خالقانه و بهصورت غیرکالمی بیان کنند .شندرمانی فرآیندی است که امکان
دسترسی به ناهشیار و بیان احساسات را بدون استفاده از کلمات فراهم میکند .در حال حاضر
این شیوه درمانی یک روش مؤثر در کار با کودکان و نوجوان محسوب میشود (جینی،4
 .)2003از آنجایی که تفسیر و استفاده از نمادها جزءِ جدانشدنی فرآیند شن درمانی است،
اکثریت دیدگاههایی که در شندرمانی مورد استفاده قرار میگیرد فرافکن است
1. Hunt
2. Bertman
3. Shen
4. Jayne
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(جکسون1333،1؛ کستلونا و دانفرنس .)2002 ،2مارتین کالف ( )1339اعتقاد دارد که
شندرمانی سبب فراتر رفتن از هدفهای صرف رفتاری شده و امکان یک اکتشاف درونی
را برای مراجع فراهم میکند .در واقع این درمان یک تجربه منحصربهفرد برای هر شخص
است ،چراکه مفاهیم فردی و فرهنگی در آن اهمیت خاص دارد (کامرون2009 ،9؛ چیلی،4
1338؛ کانینگام.)1331 ،2
در مشاوره با نوجوانان داغدیده ،شندرمانی فضایی امن را ایجاد میکند .چنین فضایی
برای افراد داغدیده فرصت روبرو شدن با احساسات غیرقابلتحمل مانند غمگینی ،ترس و
آشفته بودن را فراهم میکند .داستان در جعبه شن ساخته میشود و بعد از آن احساسات
کودک نسبت به آن مورد کاوش قرار میگیرد.
بنابر مطالب ذکرشده اینگونه میتوان گفت ،فقدان هر عزیز ،ماتمی را از پی است.
دردی زائدالوصف که بنابر تواناییهای فردی و ویژگیهای فرهنگی عکسالعملهای
گوناگون در انسانها بر میانگیزد .کودکان و نوجوانان بهدلیل اقتضاء سنی در برابر فقدان
آسیبپذیرتر هستند .بطور کلی ،تحقیقات متنوعی در راستای شناسایی راهکارهایی در جهت
التیام زخمهای ناشی از فقدان در جهان صورت گرفته ،ولیکن در ایران علیرغم آمار باال
مرگومیر تحقیقات چندانی در این راستا انجامنشده است .با توجه به اینکه تفاوتهای
فرهنگی در حل و فصل این فرآیند از اهمیت ویژهای برخوردار هست ،الزم است نظریات
گوناگون حل فرآیند سوگ و پرسشنامههای تکمیلشده توسط افراد داغدیده مورد بررسی
و ارزیابی قرار گیرند تا پروتکل شن درمانی برای نمونه ایرانی حاصل شود.

روش پژوهش
بهمنظور بررسی تعیین مؤلفههای داغ دیدگی و ساخت بستهی آموزشی یک پژوهش پیمایشی
انجامشده است.
1. Jackson
2. Castellana & Donfrancesco
3. Cameron
4. Chiaia
5. Cunningham
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جامعه آماری ،روش نمونهگیری و تعداد نمونه :جامعه پژوهش حاضر شامل کلیه
نوجوانان  19تا  22شهر تهران است که در ظرف دو ماه تا دو سال گذشته یکی از بستگان
درجه یک خود را ازدستدادهاند .بهمنظور بررسی متغیرها و دستیابی به دادهها ،نمونهای
بالغبر  24نفر که مالکهای شرکت در تحقیق را داشته باشند ،توسط روش نمونهگیری
بهصورت هدفمند انتخاب خواهد شد .این مالکها عبارتاند از اینکه تجربه سوگ به علت
مرگ یکی از بستگان درجه یک (شامل والدین ،همشیرها ،نیاکان) باشد ،این تجربه در ظرف
دو ماه و حداکثر در دو سال گذشته بوده باشد .این مالک به این دلیل موردتوجه است که
واکنشهای حاد سوگ در طول دو ماه اول ظاهر میشوند (بارت و اسکات .)1383 ،از
طرفی بهدلیل آنکه در افراد با فرهنگها و خصوصیات متفاوت نشانگان داغدیدگی ،به میزان
قابلمالحظهای متفاوت است و طبق ادبیات پژوهش در برخی یک تا سه سال طول میکشد،
مالک حداکثر دو سال در نظر گرفته شد تا هم امکان یافتن آزمودنی تسهیل گردد ،هم
اینکه مدت زمان بیشتر در یادآوری خاطرات تداخل ایجاد کند (مهدیپور .)1982 ،مالک
دیگر این است که از زمان تجربه فقدان تا پایان پژوهش ،تحت دارودرمانی و یا رواندرمانی
برای سوگ قرار نگیرند.
ابزار پژوهش:

پرسشنامه جمعیتشناختی :این پرسشنامه محققساخته دارای دو قسمت است .قسمت
اول دربرگیرنده سؤاالتی درباره خصوصیات شخصی فرد همچون جنسیت ،تأهل و میزان
تحصیالت است .قسمت دوم این پرسشنامه برای بررسی اطالعاتی درباره فقدان رخداده شده
مانند نسبت با متوفی ،مدت زمان تجربهشده از تجربه فقدان ،نوع مرگ (قابل انتظار یا
ناگهانی) و علت مرگ (بیماری ،طبیعی ،تصادف؛ خودکشی ،قتل و سایر سوانح) است.
پرسشنامه تجربه سوگ ( :)GEQ1این پرسشنامه یک ابزار اندازهگیری خود
گزارشدهی است که توسط بارات و اسکات ( )1383ساختهشده است .این ابزار مشتمل
است بر  22سؤال که برای  11عامل سوگ طراحیشده است .عوامل عبارتاند از :واکنش

)1. Grief Experience Questioner (GEQ
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جسمانی ،1واکنش عمومی سوگواری ،2جستجو برای یافتن توضیح ،9از دست دادن
حمایت ،4برچسب خوردن ،2احساس گناه ،مسئولیت ،9شرم ،1طرد ،8رفتار خود تخریبی 3و
واکنشهای منحصربهفرد .10آزمودنیها روی یک مقیاس لیکرت هفت درجهای پاسخ خود
را مشخص میکنند .بارت و اسکات ( ،)1383در تحقیق خود نشان دادهاند که ضریب
همسانی درونی بر اساس آلفای کرونباخ برابر  0/31است .ضریب آلفا کرونباخ برای هر
کدام از زیر مقیاسها بدینصورت است :واکنشهای جسمانی  ،0/13واکنشهایکلی
سوگ  ،0/98تالش برای یافتن توضیح  ،0/98از دست دادن حمایت  ،0/89برچسب خوردن
 ،0/88احساس گناه  ،0/83مسئولیت  ،0/88شرم  ،0/89طرد  ،0/81رفتار خودتخریبی 0/13
و واکنشهای منحصربهفرد  .0/19مطالعه مهدیپور ( ،)1982نشان میدهد که فرم فارسی
 GEQاز همسانی درونی مناسب برخوردار است .وی ( ،)1982جهت بهدست آوردن اعتبار
این تست از شیوههای اعتبار تصنیف و همسانیدرونی استفاده کر ده است .ضریب آلفای
کرونباخ برای کل پرسشنامه  0/88است .ضریب آلفای کرونباخ برای زیر مقیاسها بدین
ترتیب که ترک  /طرد  ،0/11بدنامی  ،0/42تالش برای یافتن توضیح  ،0/84احساس گناه
 ،0/89واکنشهای جسمانی  ،0/11قضاوت شخص و دیگران در مورد دلیل فوت ،0/40
رفتار خودتخریبی  ،0/18خجالت و شرمندگی ( 0/90مهدیپور.)1982 ،
آزمون فهرست صفات ( :)ACLپرسشنامه آزمون فهرست صفات ،دربرگیرنده 900
صفت است .این مقیاس اولینبار توسط موسسه ارزیابی شخصیت برکلی ( )1343ساخته شد.
گاف و همکاران ( )1328بعدها با اضافه کردن سیستم فشارهای موری ( )1398آن را
گسترش دادند .این آزمون  91ویژگی را تحت پنج گروه کلی مقیاسهای نحوه برخورد،11
1. somatic reaction
2. general grief reaction
3. search for explanation
4. loss of social support
5. stigmatization
6. responsibility
7. shame
8. rejection
9. Self - Distractive behavior
10. unique reaction
11. Modus Operandi scales

www.SID.ir

Archive of SID

141

ارائه پروتکل روانپویایی شندرمانی گروهی کوتاهمدت در...

نیاز ،1موضوع ،2تحلیل تبادلی 9و مقیاس منطقی  -خالقیت 4میسنجد .امروزه متخصصان این
آزمون را برای توصیف ویژگیها و نگرشهای افراد مورد استفاده قرار میدهند .بهعالوه
این ابزار به افراد برای ارزیابی خصوصیات و نگرش خود یا دیگران کمک میکند .این
آزمون ازآنجهت که ویژگیهای کلی ،بارز و برجسته را مشخص میکند ،منحصربهفرد
است .گاف 2و همکاران بهنقل از عابدین ( )1339ضریب آلفای کرونباخ را در مردان 0/29
تا  0/32با میانه  .0/12متغیر بوده است ،برای زنان این گستره از  0/29تا  0/34و میانه 0/12
بهدستآمده است .همبستگی پیشآزمون -پسآزمون نیز از  0/94تا  0/11و با میانه 0/92
ارزیابیشده است .در ایران نیز بر جهت بررسی ابعادی چند از شخصیت و هویت اقلیت یهود
(روبنزاده )1988 ،و قومیت ترک (مطیعی )1988 ،از این ابزار استفادهشده است.
آزمون دستنوشته رؤیا :در این قسمت از آزمودنی خواسته میشود سه مورد از
برجستهترین رؤیاهایی که عزیز ازدسترفته اخیراً دیدهاند را یادداشت کنند.
داستان زندگی من و شخص متوفی :در این قسمت آزمودنی داستانی کوتاه درباره
خود و شخص ازدسترفته یادداشت کردند .این داستان منعکسکننده وقایع ،خاطرات،
افکار ،خواستهها و احساسات میان آن دو نفر بود.
شیوه اجرا :بهمنظور اجرای پژوهش حاضر ،نخست آگهیهایی در سطح شهر تهران
توزیع گشت تا افراد واجد شرایط شرکت در طرح پژوهشی شناسایی شوند .از این میان 24
نفر انتخاب شدند و پرسشنامهها را تکمیل کردند .سپس با بررسی مؤلفههای پرسشنامههای
تکمیلشده و مطالعهی برنامههای تهیهشده در کشورهای دیگر ،همچنین تشکیل یک گروه
متمرکز از متخصصین ،بستهی آموزشی تهیه شد.

1. Need
2. Topical scales
3. Transactional Analysis Scale
4. Origence- Intellectence scales
5. Gough
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یافتههای پژوهش
جهت بررسی اطالعات جمعیت شناختی ابتدا از آمار توصیفی استفاده شد.
جدول  .1جدول توزیع فراوانی آزمودنی با توجه به علت فوت
علت فوت

کهولت سن

بیماری

تصادف رانندگی

سایر سوانح

خودکشی

قتل

2

11

9

1

1

0

جدول  .2جدول توزیع فراوانی نوجوانان با میران حمایت رسمی و غیررسمی دریافت شده برای سوگ
میزان حمایت دریافت شده

زیاد

متوسط

کم

8

10

2

همانگونه که در جدول اول و دوم نشان دادهشده است ،بیشترین علت مرگ ،بیماری
است و میزان حمایت دریافت شده از دید افراد زیاد است.
در جدول سوم تست فهرست صفات مورد تجزیهوتحلیل قرارگرفته است.
جدول .3فهرست صفات افراد داغدیده
میانگین
2132/49

انحراف استاندارد
8/8989

تعداد کل صفات

www.SID.ir

تعداد صفت مطلوب

9889/42

1/1102

صفت نامطلوب

0190/48

9/1999

ارتباط

4419/42

1/4341

پیشرفت

9294/49

0928/8

تسلط

2208/49

0023/8

پشتکار

2121/43

9802/1

نظم جویی

20/9111

2331/8

روابط میان فردی

3910/44

9202/8

حمایتگری فرزندپروری

3031/43

1922/1
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9911/43

1/1112

پیوندجویی
دگرجنسخواهی

8182/21

3/1242

نمایشگری

9929/49

10/811

خودمختاری

1409/49

2101/1

پرخاشگری

1322/41

1222/3

نیاز به تغییر

2821/41

8/2289

یاریکردن

9911/49

1/9121

خواریطلبی

9889/28

1/3910

تمکین

1233/20

8/2382

آمادگی برای مشاوره

0930/20

10/912

1292/42

10/492

خودکنترلی
اعتمادبهنفس

44/1818
4239/42

8/3241
4930/8

انطباقپذیری
9889/21

8/2983

خود ایدهآل
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شخصیت خالق

1233/44

10/199

قدرت رهبری

1228/49

1/8029

نگرش زنانه

0943/20

10/122

نگرش مردانه

0000/49

1/9101

والد انتقادی

29/3221

1/2120

والد حمایت گر

24/8211

1/1181

بالغ

4392/41

8/1292
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کودک آزاد و رها

2314/49

10/111

کودک سازشپذیر

4392/43

1/211

خالقیت باال ،هوش پایین

8101/20

1/8813

خالقیت باال ،هوش باال

1228/49

1/1941

0213/41

1/1922

خالقیت پایین ،هوش پایین
3921/48

8/4019

خالقیت پایین ،هوش باال

نتایج جدول فهرست صفات نشان میدهد نیاز به خواریطلبی ،والد انتقادی و
حمایتگری در این افراد بیشتر از نیازهای دیگر است .همچنین انطباقپذیری ،خود ایدهال
و اعتمادبهنفس در این افراد کم است.
در جدول چهارم پرسشنامه تجربه سوگ مورد تجزیهوتحلیل قرارگرفته است.
جدول .4تجزیهوتحلیل پرسشنامه تجربه سوگ
مؤلفه

میانگین

انحراف معیار

جستجوی توضیح

21/1

1 /2

احساس گناه

22/12

1/49

برچسب خوردن

10/02

4/09

ترک /طرد

12/12

4/21

خجالت /شرمندگی

9 /8

2/99

واکنش بدنی

8/08

9/28

نتایج جدول پرسشنامه تجربه سوگ نشان میدهد که به ترتیب جستجوی توضیح،
احساس گناه و ترک طرد بیشترین میانگین را کسب کردهاند .در کنار یافتههای حاصل از
تحلیل آماری دادهها ،تحلیل محتوای دستنوشته رؤیا و داستان زندگی من و شخص متوفی
ارائهشده در گروه نشان داد برخی موضوعات مشترک در بین اعضای گروه وجود دارند.
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نیاز به پیوند جویی ،حمایت و کنترل موضوعات اصلی و مشترک در آزمونهای ارائهشده
بودند.

بحث و نتیجهگیری
مجموعه حاضر پروتکل روانپویایی شندرمانی گروهی کوتاهمدت در نوجوانان داغدیده
است .پروتکل فوق از تلفیق استراتژیهای سوگ درمانی ،شن درمانی ،پرسشنامههای تجربه
سوگ ،فهرست صفات و دستنوشته رؤیا ساختهشده است .این مجموع درمانی شامل ده
جلسه نود دقیقهای است که در طی آن پنج فاز درمانی طی میگردد.
مرحله اول شامل ایجاد اتحاد درمانی است ،چراکه نوجوان مأوای گرمی را که بطور
طبیعی جهت ساختن هویت ایگو و ایجاد احساس کنترل نیاز دارد را با فقدان ازدستداده
است (فدایی .)1981 ،در این مرحله معرفی مینیاتورها توسط هر یک از اعضاء گروه نقش
کلیدی را بازی میکند .داستان هر مینیاتورها بخشی از رابطه فرد با متوفی را جلوهگر میکند.
انعکاس این رابطهها سبب به وجود آمدن فضای مشترک بین اعضاء گروه و درنهایت حس
همدلی بین آنان میگردد.
در مرحله دوم شندرمانی نوجوان شروع به ترسیم خویشتن خود قبل و بعد از این اتفاق
میکند تا با تغییرات حاصل از این رخداد مواجه گردد و توانایی خارج شدن از شوک و
انکار را داشته باشد.
پس از ترسیم ،در مرحله سوم نوجوان شروع به بازگو کردن داستان خود قبل و بعد این
حادثه مینماید تا با مشاهده عینی و ملموس قبل و بعد این اتفاق و رهنمودهای درمانگر
تغییرات حاصل از سبک زندگی خود را بشناسد .احساس شایع در این مرحله اضطراب و
ترس است ،چراکه مراجع گمان میکند قدرت تحمل احساسات حاصل از این رخداد را
ندارد .درمانگر از طریق زیر سؤال بردن و مواجه کردن مراجع با سبک زندگی ناکارآمد
خود در نهایت سبب می شود شخص سپر دفاعی را که برای حس نکردن احساسات ایجاد
کرده است بر زمین اندازد.
در مرحله چهارم فرآیند شندرمانی تالش میشود فضایی امن برای بازنمود کردن
احساسات حاصل از این رخداد بر روی شن ایجاد شود .بدین ترتیب که از افراد خواسته
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میشود «احساسات حاصل از این رخداد» یا «احساسات حاصل از تغییرات من را بر روی
شن» ترسیم کنند .درمانگر با ایجاد فضای حمایتی به مراجع کمک میکند تا بایستد و به
احساسات خود نگاه کند ،آنان را شناسایی کند و بتواند این احساسات را از هم تفکیک کند.
احساس شایع در این فضا احساس خشم و افسردگی و گناه است.
در مرحله پنجم ،اقداماتی برای بازسازی معنا 1صورت گیرد .شخص به کمک جعبه شن
و مینیاتورها معنایی را که برای خود یافته است را ترسیم میکند .او بدین ترتیب میتواند
راهی جهت بازپسگیری انرژی خود از فرد متوفی پیدا کند و سپس لیبدو خود را روی
روابط جدید سرمایهگذاری کنند تا کارآمدی و سالمت خود را بازیابد (لگان.)2003 ،2
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