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Introduction: Death is inevitable reality and each person may have a unique attitude 

and response toward it. Death education refers to a variety of educational activities and 

experiences related to death. Its main issues are meanings and attitudes towards death, the 

process of dying, grief and bereavement, and the care of people who have been affected. 

One of the most important tasks in the end of life care is preparation for death. Despite 

the importance of planning for the end of life care, some of health care professionals have 

not enough knowledge and skills to prepare their clients for exposure to death. Death 

education is a relevant international approach to grief, bereavement, and suicide counseling 

and psychotherapy. There are various approaches to death education program, including 

deductive, experiential approaches, and 8A conceptual model. Death education program has 

formal and informal forms with different methods. Conclusion: The 8A model has been 

presented as a framework to provide death education to health care professionals, such as 

social workers, nurses, physicians, thanatologists, psychologists, and psychiatrists. The 8A 

model, via improving of awareness, knowledge, attitude and action in individuals, can change 

behaviors associated with death.
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چــــــــكيد  ه

کلید   واژه ها:
1. مرگ

2. بهداشت روان
3. آموزش

مقدمه: مرگ واقعیت اجتناب ناپذير است و هر شخصي ممکن است پاسخ و رفتاري منحصر به فرد نسبت 
به آن داشته باشد. آموزش مرگ به تنوعي از فعالیت ها و تجربه های آموزشی مرتبط با مرگ اشاره دارد. اين 
موضوع هاي مهم معناها و نگرش ها نسبت به مرگ، فرايندهاي مردن، اندوه و داغديدگي و مراقبت از افرادي 
که تحت تأثیر قرار گرفته اند، هستند. آمادگي براي مرگ يکي از مهم ترين وظايف در مراقبت هاي پايان 
زندگي است. با وجود اهمیت برنامه ريزی برای مراقبت های پايان زندگی، برخي از متخصصان مراقبت هاي 
بهداشتي دانش و مهارت کافي جهت آمادگي مراجعان خود براي قرار گرفتن در معرض مرگ را ندارند. 
آموزش مرگ يك رويکرد مرتبط بین المللي براي مشاوره و روان درماني غم، داغديدگي و خودکشي مي باشد. 
رويکردهاي مختلفي براي برنامة آموزش مرگ شامل رويکردهاي تعلیمي، تجربي و مدل مفهومي 8A وجود 
 8A دارد. برنامة آموزش مرگ فرم هاي رسمي و غیررسمي با روش هاي متنوعي دارد. نتيجهگيري: مدل
به عنوان چارچوبي براي ارائة آموزش مرگ به متخصصان مراقبت های بهداشتی مانند مددکاران اجتماعي، 
از طريق   8A است. مدل  فراهم گرديده  روانپزشکان  روانشناسان،  بالیني،  پزشکان، متخصصان  پرستاران، 

بهبود آگاهي، دانش، نگرش و عمل در افراد مي تواند رفتارهاي مرتبط با مرگ را تغییر دهد.

اطالعات مقاله:
تاریخ د  ریافت: 4 مرداد 1395                                          اصالحیه: 22 مرداد 1395                                       تاریخ پذیرش: 26 مهر 1395 
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مقدمه
ــالح  ــت. اصط ــی اس ــری از زندگ ــش اجتناب  ناپذي ــرگ بخ م
ــداد  ــك روي ــان ي ــر، پاي ــان عم ــه پاي ــت ب ــن اس ــرگ ممک م
ــان يــك وضعیــت اطــالق گــردد. تنــش مــرگ شــامل  ــا پاي ي
اضطــراب مــرگ1، نگرانــی مــرگ2، تــرس از مــرگ3، وســواس 
ــی  ــده ای جهان ــرگ پدي ــرگ5 اســت. م ــرگ4 و افســردگی م م
ــن  ــرات بی ــم تأثی ــه ه ــوگ ک ــان س ــه و بی ــی تجرب ــت ول اس
فــردی و هــم درون فــردی دارد، شــخصی اســت. وقتــی مــرگ 
اتفــاق می افتــد، هــر فــردی را از نظــر فیزيکــی، روانشــناختی، 
ــن  ــا اي ــد. ب ــرار می ده ــر ق ــت تأثی ــوی تح ــی و معن اجتماع
ــه  ــد و ن ــت می کنن ــرگ صحب ــورد م ــه در م ــراد ن ــال، اف ح
ــدم  ــن ع ــی، همچنی ــدم آگاه ــوند. ع ــاده می ش ــرای آن آم ب
ــه  ــان ب ــرگ عزيزانم ــا م ــان ي ــرگ خودم ــرای م ــی ب آمادگ
ــج بیشــتری  ــش درد و رن ــری موجــب افزاي طــور اجتناب  ناپذي
می شــود و شــکیبايی و تحمــل پديــدۀ مــرگ، مــردن و 
داغديدگــی بــرای فــرد داغــدار نیازمنــد طــی  کــردن مراحلــی 
اســت. افــراد مختلــف ممکــن اســت در آمادگــی بــرای مــرگ، 
درجــات متفاوتــی از آمادگــی را نشــان دهنــد. در حالــی  کــه 
برخــی از افــراد ممکــن اســت مــرگ را به عنــوان يــك موضــوع 
ــاب  ــورد آن اجتن ــردن در م ــت ک ــد و از صحب ــو درک کنن تاب
ورزنــد، ســايرين امــکان دارد بــرای فکرکــردن دربــارۀ مــرگ و 
مــردن آمادگــی بیشــتری داشــته باشــند ولــی ممکــن اســت 

ــد )1(. ــل کنن ــه عمــل تبدي ــکار را ب ــه اف ــد کــه چگون ندانن
در  وظايــف  مهم تريــن  از  يکــی  مــرگ  بــرای  آمادگــی 
ــر ايــن اســت  مراقبت هــای پايــان زندگــی می باشــد. اعتقــاد ب
ــرل  ــاس کنت ــت احس ــن اس ــرگ ممک ــرای م ــی ب ــه آمادگ ک
بیمــاران را بــاال ببــرد. همچنیــن آمــاده  شــدن بــرای مــرگ بــا 
رضايــت بیشــتر از زندگــی همــراه اســت. نتايــج يــك پژوهــش 
در هنگ کنــگ نشــان داد کــه افــرادی کــه بــرای آمــاده شــدن 
ــد امــا هنــوز هیــچ کاری  ــرای مــرگ خــود فکــر کــرده بودن ب
ــرگ را  ــراب م ــری از اضط ــطوح باالت ــد6 س ــداده بودن ــام ن انج

ــد )2(. ــه کردن تجرب
يکــی از بهتريــن و شناخته شــده ترين کتاب هــا در زمینــة 
مــرگ، توســط هرمــان فیفــل7، تحــت عنــوان معنــای مــرگ8، 
ــد از انتشــار  در ســال 1959 منتشــر شــد. در دهــة 1960 بع
ايــن کتــاب، آمــوزش مــرگ9 منجــر بــه انجــام مطالعــات علمی 
بیشــتری گرديــد. فیفــل تابــوی غالــب در انجــام مطالعــة علمی 
ــی  ــه عموم ــت و کار وی توج ــم شکس ــرگ را در ه ــارۀ م درب
ــر  ــردن تغیی ــرگ و م ــردم از م ــت م ــت و برداش ــر انگیخ را ب
پیــدا کــرد. از آن زمــان بــه بعــد، تحقیقــات مرتبــط بــا 
ــیرها  ــرده و تفس ــدا ک ــترش پی ــیعی گس ــور وس ــه ط ــرگ ب م
ــه شــده اســت.  ــی از آمــوزش مــرگ ارائ و تعريف هــای متفاوت
ــتی و  ــای بهداش ــان مراقبت ه ــرای متخصص ــرگ ب ــوزش م آم

ــوده  ــعه ب ــال توس ــج در ح ــرب به تدري ــاوران ســوگ در غ مش
ــد  ــروری مفی ــة م ــن10 )1986 ،1977( دو مقال ــت )3(. پی اس
ــارۀ تاريخچــة اولیــة آمــوزش مــرگ در ايــاالت متحــدۀ  را درب
ــوزش از  ــوع آم ــن ن ــر، اي ــال حاض ــود. در ح ــه نم ــکا ارائ آمري
ــد  ــت می آي ــه دس ــا ب ــترده ای از موضوع ه ــف گس ــن طی بی
ــای درســی دانشــگاهی در  ــه در کتاب ه ــی ک ــد موضوعات مانن
ــامل:  ــا ش ــن موضوع ه ــوند )1(. اي ــت می ش ــه ياف ــن زمین اي
ــال  ــرگ، اعم ــه م ــبت ب ــا نس ــرگ، نگرش ه ــا م ــه ب مواجه
ــريفات  ــال و تش ــداری، اعم ــردن، داغ ــرگ، م ــا م ــط ب مرتب
ــای  ــن گروه ه ــرگ در بی ــا م ــات ب ــرگ، تجربی ــا م ــط ب مرتب
ــا ويــروس  رشــدی يــا گروه هــای فرهنگــی مختلــف، مقابلــه ب
اچ آی وی ايــدز، خودکشــی، خودکشــی يــاری شــده و مــرگ 
ــفی  ــی، فلس ــای مذهب ــی، ديدگاه ه ــای قانون ــان، موضوع ه آس

ــرگ هســتند )4(. ــه م ــك ب ــات نزدي ــوی و تجربی ــا معن ي
ــرای  ــری ب ــان مختص ــع بی ــرگ در واق ــوزش م ــالح آم اصط
ــرگ  ــا م ــط ب ــر موضــوع و مبحــث مرتب ــورد ه ــوزش در م آم
ــارۀ  ــوزش درب ــن آم ــه همچنی ــرگ ک ــوزش م ــد. آم می باش
مــرگ، مــردن و داغــداری نامیــده شــده اســت بــر ايــن اعتقــاد 
اســتوار می باشــد کــه نگرش هــا و اعمــال انــکار مــرگ، 
مبــارزه بــا مــرگ و اجتنــاب مــرگ در فرهنــگ هــر کشــوری 
ــذارد  ــن می گ ــر اي ــرض را ب ــد و ف ــدا بکن ــر پی ــد تغیی می توان
ــه  ــادر ب ــات آموزشــی، ق ــراد و نهادهــا در نتیجــة اقدام کــه اف
ــا مــرگ خواهنــد شــد.  ــه اعمــال مرتبــط ب پرداختــن بهتــر ب
ــر  ــت و ب ــرگ اس ــارۀ م ــوزش درب ــرگ، آم ــوزش م ــة آم برنام
روی جنبه هــای انســانی و هیجانــی مــرگ متمرکــز می باشــد. 
گرچــه آمــوزش مــرگ ممکــن اســت شــامل آمــوزش در مــورد 
ــر  ــه ب ــز اولی ــد، تمرک ــرگ باش ــناختی م ــای زيست ش جنبه ه
روی آمــوزش دربــارۀ مواجهــه بــا ســوگ اســت. متخصــص در 
ايــن حــوزه تحــت عنــوان مــرگ شــناس11 شــناخته می شــود. 
بــر  در  را  مختلفــی  حیطه هــای  مــرگ  آمــوزش  برنامــة 
می گیــرد کــه عبارتنــد از آمــوزش علمــی عمومــی، دوره هــای 
ــی،  ــز علم ــی و متمرک ــای گواه ــای اعط ــگاهی، برنامه ه دانش
آمــوزش تخصصــی بهداشــتی، تحــوالت و پیشــرفت ها در 
آمــوزش پزشــکی، آمــوزش پرســتاری، آماده ســازی مشــاوران 
ســوگ، آمــوزش مــرگ بــرای عمــوم مــردم، آمــوزش مــرگ در 
ــك  ــوان ي ــرگ به عن ــراب م ــش اضط ــی و کاه ــدارس دولت م

ــی )5(. ــرگ و ارزياب ــوزش م ــة آم ــدف در برنام ه
برنامــة آمــوزش مــرگ در اهــداف خــاص، فرم هــا، طــول 
ــوع اســت  ــای شــرکت کنندگان متن ــدت، شــدت و ويژگی ه م
ــوع  ــد. ن ــمی باش ــا غیررس ــمی ي ــورت رس ــه ص ــد ب و می توان
رســمی آن شــامل برنامه هــای بســیار ســاختار يافتــة علمــی، 
مطالعــه و تجربــة بالینــی اســت. برنامــة آمــوزش مــرگ 
می توانــد در ســطوح مــدارس ابتدايــی، متوســطه، دبیرســتانی، 

1 Death anxiety
2 Death concern
3 Death fear
4 Death obsession
5 Death dpression
6 Contemplators

7 Herman Feifel
8 Meaning of death
9 Death education
10 Pine
11 Thanatologist
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در تحصیــالت دانشــگاهی، همچنیــن آماده ســازی متخصصــان، 
تحــت عنــوان ســمینارها يــا کارگاه هــای آموزشــی کوتاه مــدت 

ــه گــردد )4(. ــرای آمــوزش مــداوم عمومــی و تخصصــی ارائ ب
دو دلیــل عمــده بــرای ارائــة آمــوزش مــرگ وجــود دارد. ابتــدا 
آمــوزش مــرگ بــرای آماده ســازی متخصصــان حرفــه ای، 
به منظــور پیشــبرد ايــن حــوزه و تحقــق بخشــیدن بــه اهــداف 
ــه و  ــش پاي ــرگ، دان ــوزش م ــم اســت. دوم، آم آن، بســیار مه
ــت  ــرای جمعی ــه ب ــن زمین ــه ای را در اي ــعه يافت ــت توس حکم
عمومــی فراهــم می کنــد. اهــداف کلــی آمــوزش مــرگ ارتقــاء 
ــران و  ــود و ديگ ــرای خ ــردن ب ــی ک ــی و زندگ ــت زندگ کیفی
ــورد می باشــد.  ــن م ــظ شــرايط در اي ــه ايجــاد و حف کمــك ب
ــر در  ــترده و تغیی ــا گس ــد ي ــش جدي ــق دان ــر از طري ــن ام اي

نگرش هــا و رفتــار انجــام می گیــرد )5(.
ــا  ــن ب ــور يقی ــه ط ــوزش ب ــت آم ــاوران تح ــاوران و مش مش
ــه  ــا مســائل ســوگ و از دســت دادن مواجه ــه ب ــی ک مراجعان
هســتند، کار خواهنــد کــرد، بــا ايــن حــال ايــن امــکان 
وجــود دارد کــه بســیاری از آن هــا ممکــن اســت هرگــز دورۀ 
ــی  ــای کنون ــازی ها و راهبرده ــه روی مفهوم س ــی ای ک آموزش
بــرای کار بــا ايــن مســائل تأکیــد می کننــد را نگذراننــد 
ــوزش  ــت آم ــاوران تح ــاوران و مش ــن، مش ــر اي ــالوه ب )3(. ع
نیــاز دارنــد تــا در آينــده بــا يــك چشــم انداز جهانــی و 
مجموعــه ای از تجــارب مؤثــر بــر درک آن هــا از ســوگ، بــرای 
ــترامويچ12 و  ــند )12-6(. آس ــته باش ــی داش ــان آمادگ مراجع
ــوزش  ــد آم ــرۀ جدي ــه چه ــتند ک ــار داش ــون13 اظه ــی هرس پ
ــه  ــه ای ک ــت، حرف ــی اس ــاور بین الملل ــوزش مش ــاور، آم مش
ــان  ــر جه ــاوران در سراس ــر مش ــارت ب ــوزش و نظ ــرای آم ب
اختصــاص داده شــده اســت )13(. دوگتــی14 و هاوکینــز15 
ــا  ــاوران ب ــم، مش ــت و يک ــرن بیس ــه در ق ــد ک ــزارش دادن گ
ــك  ــق ي ــوگ، از طري ــا س ــط ب ــائل مرتب ــی مس ــش ارزياب چال
ــه طــور خــاص، مشــاوران  ــدرن مواجــه هســتند. ب عدســی م
ــادی  ــداد زي ــرای تع ــا ســوگ را ب ــط ب ــات مرتب ــروزی خدم ام
از شــهروندان جهانــی، هــر يــك بــا "فرهنــگ فــردی" متعلــق 
بــه خودشــان ارائــه می دهنــد. پژوهشــگران فــوق بــه بررســی 
ــوزش  ــی در آم ــك چشــم انداز بین الملل ــی اســتفاده از ي اجمال
مشــاوران بــرای کار بــا موضوع هــای ســوگ و برجســته کــردن 
ــی  ــة درس ــرگ در برنام ــوزش م ــازی آم ــت يکپارچه س اهمی
مشــاوره پرداختنــد، همچنیــن ســبك های عــزاداری ســازگارانه 
ــرای  ــی را ب ــط بین الملل ــك رويکــرد مرتب ــد و ي ــرور کردن را م
مشــاورۀ داغديدگــی ارائــه نمودنــد )16-14(. رويکردهــای 

ــامل  ــه ش ــود دارد ک ــرگ وج ــوزش م ــة آم ــی در برنام مختلف
ــت. ــدل 8A اس ــی17 و م ــی16، تجرب ــرد تعلیم رويک

هنگ کنــگ  دانشــگاه   18)CBH( رفتــاری  بهداشــت  مرکــز 
ــی و از  ــا داغديدگ ــازگاری ب ــرای س ــازی ب ــبکة توانمندس ش
دســت دادن در پايــان زندگــی )ENABLE(19 را در ســال 
ــای  ــة کمك ه ــا بودج ــروژه ای ب ــه پ ــود ک ــیس نم 2006 تأس
هنگ کنــگ  ســوارکاران  باشــگاه  خیريــة  ســازمان های 
می باشــد )17(. بــا ارائــة اطالعــات از طريــق ايــن مــدل 
اجتماعــی ســالمت، پــروژه توســط يــك تیــم چنــد رشــته ای 
ــان  ــناس، مربی ــرگ ش ــامل م ــگران ش ــکان و پژوهش از پزش
ــناس  ــی، روانش ــددکار اجتماع ــرگ، م ــوزۀ م ــه در ح ــا تجرب ب
ســالمت و متخصصــان مراقبت هــای بهداشــتی و طــب چینــی 
ــری  ــرگ، رهب ــوزش م ــی و آم ــی، زندگ ــة مرگ شناس در زمین
و هدايــت شــد. بــر اســاس يــك تحلیــل اولیــة ريشــه ای علّــی 
ــان  ــرگ را در می ــا م ــط ب ــای مرتب ــا و نگرانی ه ــه نگرش ه ک
جمعیــت عمومــی هنگ کنــگ شناســايی و تائیــد کــرد، شــبکة 
توانمندســازی بــرای ســازگاری بــا داغديدگــی و از دســت دادن 
در پايــان زندگــی بــرای آمــوزش مــرگ، مدلــی را بــه نــام مدل 
بیگانگــی20، اجتنــاب21، دسترســی22، تصديق/تائیــد23، عمــل24، 
پذيــرش25، درک قــدر يــا بهــای زندگی/مثبت گرايــی26 و خــود 
ــا مــدل فرانظــری  شــکوفايی27 پیشــنهاد نمــود کــه منطبــق ب
ــط  ــه توس ــد ک ــر29 می باش ــل تغیی ــدل مراح ــا م )TTM(28 ي
پروچاســکا30 و ولیکــر31 )1997( پروچاســکا و نورکــراس32 

ــت )19 ،18 ،1(. ــده اس ــرح ش )2001( مط
مــدل فرانظــری حاصــل ترکیــب نظريه هــای گوناگــون رفتــار 
ــار  ــای رفت ــة جنبه ه ــت، کلی ــن جه ــه همی ــت و ب ــور اس مح
ــدل،  ــن م ــد )20(. اي ــع پوشــش می ده ــه طــور جام ــرد را ب ف
مدلــی يکپارچــه و جامــع در تغییــر رفتــار می باشــد و از 
ــدل  ــی مشــتق شــده اســت. م ــای اساســی روان درمان نظريه ه
ــی پیشــرفت  ــرات جزئ ــه تغیی ــه ب ــی اســت ک فرانظــری الگوي
ــری دارای 4  ــدل فرانظ ــت. م ــاس اس ــیار حس ــار بس ــك رفت ي
ــار،  ــر رفت ــة تغیی ــامل مرحل ــه ش ــت ک ــزی اس ــاختار مرک س
ــر35  ــری33، خــود کارآمــدی34 و فراينــد تغیی ــادل تصمیم گی تع
ــزی  ــاختار مرک ــار، س ــر رفت ــل تغیی ــاختار مراح ــد. س می باش
ــه  ــت ک ــاختاری اس ــا س ــوده و تنه ــاختار آن ب ــن س و مهم تري
دارای بعــد زمــان و بعــدی از الگــو اســت کــه مرحلــة آمادگــی 
فــرد بــرای تغییــر رفتــار در هــر يــك از مراحــل تغییــر را نشــان 
می دهــد و شــامل راهبردهــای رفتــاری و شــناختی اســت کــه 
ــد.  ــتفاده می کن ــا اس ــود از آن ه ــار خ ــر رفت ــرای تغیی ــرد ب ف

12 Astramovich
13 Pehrsson
14 Doughty
15 Hoskins
16 Didactic approache
17 Experiential approache
18 Centre behavioral health
19 Empowerment network of adjustment to bereavement and 
loss in end-of-life
20 Alienation
21 Avoidance
22 Access
23 Acknowledgement

24 Action
25 Acceptance
26 Appreciation
27 Actualization
28 Trans-theoretical model
29 Stages of change
30 Prochaska
31 Velicer
32 Norcross
33 Decisional balance
34 Self- efficacy
35 Process of change
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ايــن ســاختار بیــان می کنــد کــه رفتــار طــی مراحــل خاصــی 
رخ می دهــد و شــکل می گیــرد. ســاختار مراحــل تغییــر 
رفتــار شــامل پنــج مرحلــة متوالــی اســت: 1- مرحلــة پیــش 
تعمــق يــا پیــش تفکــر36 کــه در آن فــرد قصــد تغییــر رفتــار 
ــدارد. 2- مرحلــة تعمــق  ــا شــش مــاه آينــده ن را طــی ســه ت
يــا تفکــر37 کــه در آن فــرد بــه تغییــر رفتــار خــود طــی ســه 
تــا شــش مــاه آينــده فکــر می کنــد. 3- مرحلــة آمادگــی38 کــه 
ــك  ــدۀ نزدي ــر در آين ــرای تغیی ــزی ب ــه برنامه ري ــرد ب در آن ف
ــا  ــدام ي ــة اق ــردازد. 4- مرحل ــده( می پ ــوالً 30 روز آين )معم
عمــل کــه در آن فــرد اقدامــات رفتــاری آشــکاری را در ســبك 
زندگــی خــود در زمینــة رفتــار مــورد نظــر بــه انجــام رســانیده 
ــه در آن  ــار ک ــا نگهداشــت39 رفت ــت ي ــة تثبی اســت 5- مرحل
فــرد در تــالش بــرای حفــظ رفتــار بهداشــتی و پیشــگیری از 
بازگشــت بــه عــادات غلــط قبلــی اســت )19 ،18(. در تعــدادی 
ــرای رفتارهــای مرتبــط  از پژوهش هــا اثربخشــی ايــن مــدل ب
ــی،  ــار ورزش ــیدن، رفت ــار سیگارکش ــد رفت ــالمت مانن ــا س ب
ــگیری  ــوردن، پیش ــار خ ــرل درد، رفت ــواد، کنت ــوء مصرف م س
ــا  ــت )1(. ب ــده اس ــزارش گردي ــی گ ــار خودکش ــدز و رفت از اي
توجــه بــه انطبــاق مــدل 8A بــا مــدل مراحــل تغییــر، انتظــار 
مــی رود ايــن مــدل از طريــق افزايــش آگاهــی، دانــش، نگــرش 
و عمــل افــراد بتوانــد رفتارهــای مرتبــط بــا مــرگ و مــردن را 

نیــز در آن هــا تغییــر بدهــد.
ــی و از  ــا داغديدگ ــازگاری ب ــرای س ــازی ب ــبکة توانمندس ش
دســت دادن در پايــان زندگــی از طريــق يــك رشــته عملیــات 
اجتماعــی وســیع بــرای آمــوزش جمعیــت عمومــی، به منظــور 
آمادگــی مؤثــر بــرای مــرگ و همچنیــن ارتقــاء فزاينــدۀ 
خدمــت  دادن،  دســت  از  و  داغديدگــی  بــرای  ســازگاری 
ــرای ســازگاری  می کنــد. پژوهشــگران شــبکة توانمندســازی ب
ــد  ــی معتقدن ــان زندگ ــت دادن در پاي ــی و از دس ــا داغديدگ ب
ــر و کام  ــیار زيبات ــد بس ــی می توان ــه زندگ ــال ک ــن ح در عی
ــا  ــان ب ــش و هم زم ــا آرام ــد ب ــرگ می توان ــود، م ــر بش بخش ت
ــود )22  ــوأم بش ــی ت ــة زندگ ــعادتمند از خاتم ــس س ــك ح ي
ــا  ــازگاری ب ــرای س ــازی ب ــبکة توانمندس ــت ش ،21(. مأموري
داغديدگــی و از دســت دادن در پايــان زندگــی بــه شــرح زيــر 

اســت:
• ارتقاء آگاهی عمومی در مورد مرگ، مردن و داغديدگی

• ارائــة تســهیالت بــرای جمعیــت ســالمندان، همچنیــن افــراد 
ــای  ــر و اعض ــالج ناپذي ــن و ع ــای مزم ــه بیماری ه ــال ب مبت
ــردن و  ــرگ، م ــرای م ــر ب ــی بهت ــرای آمادگ ــا ب ــوادۀ آن ه خان

ــی داغديدگ
• توســعة صالحیــت کلــی متخصصــان در حمايــت از بیمــاران 

رو بــه مــرگ و افــراد ســوگوار/داغديده
در  متخصصــان  کلــی  صالحیــت  افزايــش  و  گســترش   •

داغديدگــی و  زندگــی  پايــان  تســکینی،  مراقبت هــای 
• ايجاد يك مدل شبکة اجتماعی

• ايجاد فشار برای پیشبرد يك جنبش اجتماعی
• ادغــام مراقبت هــای پايــان زندگــی در تمــام ســطوح جامعــه 

.)10(
ــازی  ــبکة توانمندس ــروژۀ ش ــدی پ ــی کلی ــای پژوهش يافته ه
ــان  ــت دادن در پاي ــی و از دس ــا داغديدگ ــازگاری ب ــرای س ب

ــند: ــر می باش ــوارد زي ــامل م ــی ش زندگ

آموزشــی  نمونه هــای  و  مــرگ  آمــوزش  کارگاه هــای   -1
داد.  کاهــش  را  مــرگ  بــا  مرتبــط  اضطــراب  تخصصــی، 
اثربخشــی  مطالعــات  ســری  يــك  از  حاصــل  يافته هــای 
نشــان  پاســخ دهنده،   3000 بــه  نزديــك  بــا  نیرومنــد، 
ــرای ســازگاری  ــروژۀ شــبکة توانمندســازی ب ــه پ ــد ک می دهن
بــا داغديدگــی و از دســت دادن در پايــان زندگــی بــا برگــزاری 
کارگاه هــای آمــوزش مــرگ و نمونه هــای آموزشــی تخصصــی 
ــتی،  ــای بهداش ــرای مراقبت ه ــردن ب ــرگ و م ــاس م ــر اس ب
ــد و متخصصــان  ــش و آگاهــی کمــك کرده ان ــش دان ــه افزاي ب
بهداشــتی، بیمــاران، ســالمندان و خانواده هــای آن هــا را متحــد 
نموده انــد. بــه طــور خــاص، ايــن پــروژه در تســکین اضطــراب 
ــان در  ــش راحتیش ــرکت کنندگان، افزاي ــرگ ش ــا م ــط ب مرتب
ــرش  ــت از نگ ــن حماي ــرگ، در عی ــارۀ م ــردن درب ــت ک صحب
ــق  ــردن، موف ــرگ و م ــه م ــت نســبت ب ــاری مثب ــر رفت و تغیی

ــوده اســت. ب

ــا  ــرگ در مقايســه ب ــوی م ــورد تاب ــی در م ــة محل 2- در جامع
ــالوه  ــود دارد. ع ــی وج ــرات نگرش ــال 2007، تغیی ــام در س ارق
ســاله  آينده نگــر 3  هم گروهــی  مطالعــة  يــك  ايــن،  بــر 
ــان 1475  ــرگ را در می ــاس م ــر اس ــی ب ــرات نگرش ــه تغیی ک
ــرار  ــاهده ق ــورد مش ــگ م ــی در هنگ کن ــخ دهندگان چین پاس
ــه  ــد. ب ــان می ده ــده ای را نش ــیار امیدوارکنن ــج بس داده، نتاي
طــور خــاص بیــن ســال های 2007 و 2010، درصــد افــرادی که 
اعتقــاد داشــتند کــه صحبــت کــردن در مــورد مــرگ و ديــدن 
جســد يــا تابــوت يــك مــرده بــرای آن هــا بدشانســی بــه دنبــال 
خواهــد آورد، کاهــش قابــل مالحظــه ای را نشــان داد، در عیــن 
حــال در تمــاس اجتماعــی بــودن يــا مالقــات بــا خانــواده ای کــه 
اخیــراً داغــدار شــده اســت، کمتــر به عنــوان بــال، کفــر و نفريــن 
ــه آن بیشــتر به عنــوان يــك عمــل  نگريســته می شــود بلکــه ب

ــود. ــته می ش ــفقت نگريس ــت و ش مراقب

ــر  ــال حاض ــالمند در ح ــراد س ــال و اف ــاالن میانس 3- بزرگس
ــاده  ــرگ، آم ــرای م ــات ب ــة مقدم ــدارک و تهی ــرای شــروع ت ب
هســتند. نتايــج حاصــل از ايــن مطالعــة هم گروهــی همچنیــن 
نشــان می دهــد کــه درصــد بزرگســاالن میانســال و ســالمندی 
تهیــه  مرگشــان  بــرای  را  تدارک هايــی  و  مقدمــات  کــه 
ديده انــد، بــه میــزان قابــل توجهــی در خــالل 3 ســال گذشــته 
ــا ســال 2007، بیشــتر از  افزايــش يافتــه اســت. در مقايســه ب
30% - 20% بزرگســاالن میانســال و ســالمند در ســال 2010 
بیمــة عمــر خريــداری کرده انــد، بیشــتر از 25% - 10% افــراد 
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ــد، بیشــتر از 20% - 6% افــراد قطعــة  وصیتنامــه تهیــه کرده ان
ــتر از %20 -  ــال، بیش ــن ح ــد، در عی ــداری کرده ان ــن خري دف

ــد )17(. ــاب کرده ان ــو را انتخ ــداء عض ــراد اه 15% اف
پروفســور سســیلیا چــان40، مجــری پروژۀ شــبکة توانمندســازی 
ــان  ــت دادن در پاي ــی و از دس ــا داغديدگ ــازگاری ب ــرای س ب
زندگــی بیــان می کنــد ديــدن اينکــه جمعیــت عمومــی 
ــات  ــه موضوع ــن ب ــگام پرداخت ــری را هن ــم انداز مثبت ت چش
دلگرم کننــده  واقعــاً  تائیــد کرده انــد،  بــا مــرگ  مرتبــط 
ــی  ــوی فرهنگ ــك تاب ــر ي ــگ کمت ــرگ در هنگ کن ــت. م اس
ــل  ــردم بســیاری بیشــتر تماي ــال م ــن ح ــده اســت، در عی ش
ــن واقعیــت کــه مــرگ يــك بخــش طبیعــی  ــه پذيرفتــن اي ب
از زندگــی آن هــا اســت دارنــد و لــذا ظرفیــت بیشــتری بــرای 
ــد. از  ــدا کرده ان ــان پی ــود و عزيزانش ــرگ خ ــا م ــی ب روياروي
نظــر وی فقــدان برنامــة درســی آمــوزش زندگــی و مــرگ در 
ــع در  ــن موان ــی از بزرگ تري ــگ يک ــه ای هنگ کن ــام مدرس نظ
آمــوزش افــراد جــوان دربــارۀ اهمیــت معنــای زندگــی اســت. 
در مقايســه بــا کــودکان جــوان در تايــوان يــا ســاير کشــورهای 
ــرگ،  ــا م ــط ب ــائل مرتب ــی و مس ــورد زندگ ــه در م ــی ک غرب
ــری خــالق و  ــة درســی پیشــرفتة يادگی ــك برنام ــق ي از طري
تجربــی آمــوزش می بیننــد کــه گســترۀ آن از کودکســتان تــا 
ــه  ــگ توج ــودکان هنگ کن ــد، ک ــان دورۀ متوســطه می باش پاي
کمــی را در ايــن زمینــه دريافــت می کننــد. شــايد قیــام 
ــن  ــانه ای و همچنی ــش رس ــر در پوش ــی اخی ــوری و ناگهان ف
افزايــش آشــکار در مقاله هــای روزنامــه ای کــه بــر روی مســائل 
ــده  ــك گام امیدوارکنن ــا مــرگ متمرکــز هســتند، ي ــط ب مرتب
ــا نقشــه ای را  ــه آن ه ــوری ک ــه ط ــح اســت ب ــت صحی در جه
ــا  ــد؛ ام ــه دهن ــردم ارائ ــوم م ــان عم ــاز می ــوی ب ــرای گفتگ ب
چیــزی کــه مهم تــر اســت گســترش آمــوزش زندگــی و مــرگ 
ــر  ــان را در ب ــیع تری از مخاطب ــف وس ــدف طی ــه ه ــت ک اس
می گیــرد، به ويــژه کســانی کــه هدايت کننــدۀ نســل های 
ــت  ــرای تقوي ــت ب ــن اهمی ــر برتري ــن ام ــتند. اي ــر هس جوان ت
ــت دادن  ــاس از دس ــن احس ــه در عی ــت ک ــوان اس ــراد ج اف
ــرج و  ــر از ه ــز پ ــش برانگی ــای چال ــك دنی ــدی، در ي و ناامی
مرج هــا و تیره بختی هــا از مــرگ می ترســند. ايــن فقــط 
ــد از طريــق يــك برنامــة جامــع پژوهشــی و خدماتــی  می توان
ــف را  ــای مختل ــاص گروه ه ــای خ ــه نیازه ــد ک ــت آي ــه دس ب
ــرد  ــی گ ــای عمل ــا و طرح ه ــردن راهبرده ــه ک ــرای فرمول ب
هــم مــی آورد کــه در خدمــت ارتقــاء ســطح آگاهــی عمومــی، 
تســهیل آمــوزش تخصصــی، گســترش تــدارکات خدماتــی و در 
نهايــت دفــاع بیشــتر بــرای از بیــن بــردن فشــار و افســردگی 
مــرگ در میــان جوانــان هنگ کنــگ باشــد. انــدی هــو41، ســر 
ــا  ــازگاری ب ــرای س ــازی ب ــبکة توانمندس ــروژۀ ش ــگر پ پژوهش
ــار  ــز اظه ــی نی ــان زندگ ــت دادن در پاي ــی و از دس داغديدگ
ــت در  ــی مثب ــاری و نگرش ــر رفت ــدن تغیی ــه دي ــد ک می کن
ــاً  ــالمند واقع ــت س ــژه جمعی ــت میانســال و به وي ــان جمعی می

ــا ايــن حــال، کار بیشــتری الزم اســت  تشــويق کننده اســت، ب
تــا بــر روی گروه هــای ســنی جوان تــر انجــام گیــرد. او اشــاره 
ــراد جــوان در هنگ کنــگ، مــرگ هنــوز  کــرد کــه در بیــن اف
ــه  ــا ن ــود. آن ه ــو درک می ش ــك تاب ــوان ي ــم به شــدت به عن ه
تنهــا از مــرگ می ترســند، بلکــه همچنیــن در مــورد زندگــی 
مــردد هســتند، اغلــب نســبت بــه تحــوالت و تغییــرات زندگــی 
ــم گشــتگی،  ــی، گ ــا، احســاس شکســت خوردگ و تیره بختی ه

ــد )17(. ــودن می کنن ــف ب ــی و ضعی ناتوان
شــبکة توانمندســازی بــرای ســازگاری بــا داغديدگی و از دســت 
ــرات  ــج تغیی ــرای تروي ــدل 8A را ب ــی، م ــان زندگ دادن در پاي
ــی  ــد اجتماع ــظ پیون ــرای حف ــت ب ــاری مثب ــی و رفت نگرش
انســانی، در آمادگــی و مواجهــه بــا مــرگ و برنامه ريــزی بــرای 
ــدل 8A در  ــود آورد. م ــه وج ــی ب ــان زندگ ــای پاي مراقبت ه
جســتجوی کمــك بــه مــردم بــرای درک تفکــر و تجربیاتشــان 
ــال  ــرش و اعم ــش، نگ ــر آگاهی/دان ــف تغیی ــل مختل در مراح
ــاده  ــت آم ــردم جه ــاز م ــد درک نی ــدل می توان ــن م ــت. اي اس
شــدن بــرای مــرگ را غنــی ســازد و همچنیــن ممکــن اســت 
ــوان  ــه  واســطة در نظــر گرفتــن آن، به عن ــه را ب ــزان مداخل می
يــك فراينــد تغییــر رفتــار افزايــش دهــد. مــدل 8A همچنیــن 
نقشــة راهــی را فراهــم می کنــد کــه مجــوز مداخلــة منطبــق 
ــاس  ــانیدن احس ــر رس ــه حداکث ــرای ب ــوه را ب ــة بالق ــا مرحل ب
ــط  ــای مرتب ــه موضوع ه ــن ب ــتقالل، در پرداخت ــردم از اس م
بــا مــرگ صــادر می کنــد. مــدل 8A در عمــل به عنــوان 
ــی  ــات ســازمان دهی اجتماع ــرای اقدام ــی ب چارچــوب راهنماي
ــا داغديدگــی و  کلــی شــبکة توانمندســازی بــرای ســازگاری ب
از دســت دادن در پايــان زندگــی و همچنیــن دو برنامــة اصلــی 
آمــوزش مــرگ يعنــی برنامــة آمــوزش مــرگ تعلیمــی و برنامــة 
ــوب  ــن چارچ ــد؛ بنابراي ــل می کن ــی عم ــرگ تجرب ــوزش م آم
ايــن مــدل به عنــوان يــك اقــدام مقدماتــی در آمــوزش مــرگ 
ــدل فرانظــری در  ــا م ــق ب ــه منطب ــزی شــده اســت ک طرح ري
درک و فهــم رفتارهــای مثبــت آماده ســازی بــرای مــرگ 
ــه هشــت  ــة مــدل فرانظــری را ب اســت. مــدل 8A پنــج مرحل
مرحلــة )بیگانگــی، اجتنــاب، دسترســی، تصديق/تائیــد، عمــل، 
ــود  ــی و خ ــای زندگی/مثبت گراي ــا به ــدر ي ــرش، درک ق پذي
شــکوفايی( گســترش می دهــد کــه درجــات مختلــف آمادگــی 
ــة زندگــی  ــا و عمــل تجرب ــش، نگرش ه ــرگ را در دان ــرای م ب
نشــان می دهــد. ايــن مــدل همچنیــن يــك فراينــد درونــی را 
بــه وجــود مــی آورد کــه ممکــن اســت در مراحــل تغییــر دادن، 
ــتر،  ــاری بیش ــای رفت ــا پیامده ــتر ت ــی بیش ــناخت ابتداي از ش
ــری،  ــدل فرانظ ــق از م ــع منطب ــاذ مناب ــا اتخ ــد. ب ــاق بیفت اتف
مــدل 8A همچنیــن بــه طیفــی اشــاره دارد کــه در آن مــردم 
ــرگ،  ــرای م ــی ب ــار آمادگ ــان در رفت ــطة تغییراتش ــه واس ب
ــد )1(.  ــب برگردن ــه عق ــا ب ــد ي ــش برون ــه پی ــن اســت ب ممک
ــدول 1  ــرگ در ج ــوزش م ــرای آم ــدل 8A ب ــه ای از م خالص

نشــان داده شــده اســت.

40 Cecilia Chan
41 Andy Hoo
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مراحل بیگانگی و اجتناب
ــا مــدل فرانظــری در مراحــل اولیــه قبــل از مرحلــة  مطابــق ب
آمادگــی، طــی زمانــی کــه تســلط فراينــد انکوباســیون روانــی42 
تغییــر  می افتــد،  اتفــاق  فــرد  درون  در  کــه  دارد  وجــود 
رفتارهــای آشــکار اغلــب وجــود ندارنــد. مرحلــة پیــش تعمــق/

ــر  ــاب را در ب ــة اجتن ــی و مرحل ــة بیگانگ ــر، مرحل ــش تفک پی
می گیــرد. مرحلــة بیگانگــی عمدتــاً توســط ايــن بــاور معمــول 
ــن  ــت. اي ــی دور اس ــرگ خیل ــه م ــد ک ــدا می کن ــی پی تجل
ــه  ــود ک ــاهده می ش ــر مش ــاالن جوان ت ــاً در بزرگس ــاور غالب ب
ــرار دارد و  ــت ق ــرگ در دور دس ــد م ــر کنن ــت فک ــن اس ممک
از ايــن رو نســبت بــه فکــر کــردن يــا صحبــت کــردن دربــارۀ 
ــه مــردم  ــن مرحل ــه هســتند. در اي مــرگ بی تفــاوت و بی عالق
ــدا کــردن و  ــی در خصــوص آگاهــی و اطــالع پی ــه طــور کل ب
ــه  ــا مــرگ بی عالق ــارۀ موضوعــات مرتبــط ب بحــث کــردن درب
هســتند. عــالوه بــر هنجــار اجتماعــی بیگانگــی، چــو43 و چــان 
ــرگ  ــی م ــکار کل ــك ان ــه ي ــد ک ــنهاد می کنن ــن پیش همچنی
ــن  ــر اي ــاد ب ــود دارد )23(. اعتق ــن وج ــت چی ــن جمعی در بی
اســت کــه صحبــت کــردن دربــارۀ مــرگ بدشانســی مــی آورد، 
ــتعاره ها  ــری اس ــیلة به  کارگی ــه  وس ــردم ب ــه م ــوری ک ــه ط ب
يــا ســرپوش گذاشــتن بــر واقعیــت مــرگ، بــه  واســطة نمــای 

ــد )24(. ــاب می کنن ــرگ اجتن ــوع م ــی، از موض زندگ
رفتارهــای  مرحلــة  بــر  مبتنــی  چارچوبــی  داشــتن  بــا 
آماده ســازی بــا مــرگ، مداخــالت منطبــق بــا مرحلــة بالقــوه، 

ــه  ــبت ب ــردم نس ــرش م ــانیدن پذي ــر رس ــه حداکث ــرای ب ب
ــا مــرگ،  دانــش و آگاهــی، نگرش هــا و رفتارهــا در آمادگــی ب
ــش  ــة پی ــد. در مرحل ــزی گردن ــده طرح ري ــد در آين می توانن
ــرورش دادن  ــه، پ ــدی مداخل ــدف کلی ــر، ه ــش تفک تعمق/پی
ــوی  ــتن تاب ــم شکس ــرای در ه ــت ب ــث مثب ــای بح ــك فض ي
ــا  ــط ب ــائل مرتب ــه مس ــبت ب ــیت نس ــش حساس ــرگ، افزاي م
مــرگ و معرفــی يــك مفهــوم و تصــور مثبــت از موضوع اســت. 
فرم هــای چنــد رســانه ای اطالعــات، عملیــات رســانه های 
ــخنرانی ها،  ــمینارها، س ــد س ــی مانن ــوزش عموم ــی و آم جمع
ــور  ــت به منظ ــن اس ــی ممک ــی آموزش ــت روان ــو و صحب گفتگ
ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــی م ــة عموم ــی و عالق ــاء درک کل ارتق
بگیرنــد. مطالعــات مــوردی و اخبــار روزانــة مرتبــط بــا 
موضوعــات مــرگ نیــز ممکــن اســت بــرای بــاال بــردن آگاهــی 
از مــرگ و ســاختن عناصــر مثبــت يــا زبــان جديــد در بحــث 

ــد. ــرار بگیرن ــتفاده ق ــورد اس ــوع م ــارۀ موض ــردن درب ک

مراحل دسترسی و تصدیق/تائید

ــة دسترســی مشــخص  ــه  وســیلة مرحل ــة تعمق/تفکــر ب مرحل
می شــود کــه در طــی آن مــردم آگاهــی بیشــتری از موضــوع 
ــارۀ  ــردن درب ــدا ک ــالع پی ــی و اط ــه آگاه ــد و ب ــرگ دارن م
موضــوع عالقه مندتــر هســتند؛ امــا بــه ايــن دلیــل کــه مــرگ 
ــا  ــت آن ه ــو اس ــوع تاب ــك موض ــن ي ــردم چی ــرای م ــوز ب هن
اغلــب بــه اطالعــات دسترســی ندارنــد يــا نمی داننــد از کجــا 
ــات  ــه اطالع ــبت ب ــی نس ــور کل ــه ط ــا ب ــد. آن ه ــروع کنن ش

42 Mental incubation
43 Chow

جدول 1- مدل 8A برای آموزش مرگ )1(.
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ــورد  ــتن در م ــارۀ دانس ــت درب ــن اس ــتند و ممک ــر هس بازت
تجربــة مــرگ کنجــکاو باشــند. هنگامی کــه افــراد نســبت بــه 
دانــش در مــورد مــرگ بــاز هســتند، بعدهــا ممکــن اســت در 
برخــورد بــا احساســات منفــی بالقــوه ای کــه ممکــن اســت در 
ــد.  ــی کنن ــوند، احســاس ناراحت ــدازی44 بش ــد راه ان ــن فراين اي
طــی مرحلــة تصديق/تائیــد، مــردم ممکــن اســت هیجان هــای 
معمولــی ماننــد اضطــراب مــرگ و واکنش هــای ســوگ نســبت 

ــد )1(. ــه کنن ــی را تجرب ــه از دســت دادن هــای قبل ب
به منظــور فراهــم ســاختن اطالعــات الزم، روش هــای مختلفــی 
ــت،  ــو و صحب ــد. گفتگ ــرار بگیرن ــتفاده ق ــورد اس ــد م می توانن
ــا  ــا جزوه ه ــورها ي ــايت، بروش ــر وب س ــی ب ــات مبتن اطالع
می تواننــد اطالعــات بــا جزئیــات بیشــتری را در کارهــای 
ــرای مراســم ترحیــم،  ــزی ب ــا مــرگ ماننــد برنامه ري مرتبــط ب
ــاء  ــپاری، ارتق ــه خاک س ــن و ب ــن و دف ــازه، کف ــییع جن تش

برنامه ريــزی مراقبتــی و تهیــة وصیت نامــه ارائــه دهنــد.

در مرحلــة تصديق/تائیــد مرحلــة آمادگــی ممکــن اســت 
تأکیــد بــر روی آمــوزش روانــی هیجان هــای معمــول مرتبــط 
ــرش  ــان و پذي ــاء بی ــن ارتق ــا آن همچنی ــه ب ــرگ و مقابل ــا م ب
ــان  ــات متخصص ــی اوق ــود. گاه ــرار داده ش ــا ق ــن هیجان ه اي
ــی  ــت اضاف ــه حماي ــاز ب ــراد نی ــه اف ــت هنگامی ک ــن اس ممک
ــن  ــه اي ــت ب ــور حرک ــان به منظ ــا هیجان هايش ــورد ب در برخ
فراينــد دارنــد، نیــاز بــه آمــاده شــدن بــرای پیگیــری داشــته 
برنامه هــای  کــه  می کنــد  پیشــنهاد  دورالک45  باشــند. 
آمــوزش زندگــی و مــرگ بــه طــور کلــی در اصــالح و تعديــل 
شــناخت ها و رفتارهــای مرتبــط بــا مــرگ متخصصــان نســبتاً 
موفــق هســتند، در حالــی  کــه برنامه هــای تجربــی در تســهیل 
تغییــرات مثبــت در احساســات مؤثرتــر هســتند )25(. تومــر46 
و الیاســون47 مــدل اضطــراب مــرگ48 را مطــرح کردنــد کــه در 
آن اضطــراب مــرگ بــه  وســیلة معنــای مــرگ، تأســف مربــوط 
ــردد.  ــن می گ ــده تعیی ــه آين ــوط ب ــف مرب ــته و تأس ــه گذش ب
مداخــالت درمانــی شــامل بحث هــای وجــودی، مــرور زندگــی 
و برنامه ريــزی بــرای زندگــی بعــداً می تواننــد بــه طــور تجربــی 
بــرای تســهیل ايــن تغییــر نگــرش بــه کار بــرده شــوند )26(. 
تــرس از مــرگ بیشــتر بــا احســاس نگرانــی و وحشــت فلســفی 
»وجــودی«49 ارتبــاط دارد. اضطــراب مــرگ و احســاس نگرانــی 
ــه از  ــرادی ک ــرس مرضــی نیســتند. اف ــودی، ت و وحشــت وج
ــا  ــادی ب ــری زي ــد مشــغولیت فک ــج می برن ــرگ رن ــرس از م ت
ــد و ايــن موضــوع می توانــد روی زندگــی  مــرگ و مــردن دارن
روزانه شــان تأثیــر بگــذارد )27(. نگرش هــای مذهبــی نســبت 
ــی  ــت روان ــای بهداش ــی از تهديده ــد يک ــرگ می توانن ــه م ب
ــی نگرش هــای مذهبــی نســبت  ــه طــور کل ــد. ب ــه شــمار آي ب
بــه مــرگ در ســه ويژگــی اضطــراب مــرگ، وســواس مــرگ و 
ــان و  ــتند )28(. متخصص ــث هس ــل بح ــرگ قاب ــردگی م افس

محققیــن مختلــف همچنیــن رويکردهــای درمانــی و روندهــای 
مداخلــه ای متفاوتــی در برخــورد بــا ســوگ و داغديدگــی مــردم 
پیشــنهاد کرده انــد. آن هــا ممکــن اســت روش هــای درمانــی و 
تجربــی مناســبی را بــرای حمايــت از مشــارکت فــردی در کار 
ــه مــرگ پیــدا کننــد  ــی خــاص مرتبــط ب ــا پريشــانی هیجان ب
ــدن و آمادگــی  ــار آم ــه توســعة کن ــد ب ــه بتوانن ــه طــوری ک ب

مثبــت بــرای مــرگ تــداوم پیــدا کننــد.

مراحل پذیرش و اقدام/عمل
مرحلــة اقدام/عمــل آمادگــی مثبــت بــرای مــرگ شــامل 
ــگ50،  ــة وان ــق گفت ــرش و اقدام/عمــل اســت. طب مراحــل پذي
ريکــر51 و جســر52 ســه نــوع پذيــرش مــرگ وجــود دارد: 
پذيــرش نزديــك شدن/رســیدن53، خنثــی54 و گريــز55. پذيــرش 
ــوط  ــی مرب ــای مذهب ــا باوره ــب ب ــیدن اغل ــك شدن/رس نزدي
اســت و بــه پیش بینــی يــك پــاداش در زندگــی پــس از 
ــا تأيیــدی  ــق ي ــه تصدي ــرش خنثــی ب مــرگ اشــاره دارد. پذي
اشــاره دارد کــه مــرگ يــك بخــش طبیعــی از چرخــة زندگــی 
ــن  ــر اي ــه طــور نســبی ب ــز ب ــرش گري ــر عکــس، پذي اســت. ب
بــاور منفــی اســتوار اســت کــه مــرگ فقــط بــه دلیــل ماهیــت 
غیــر قابــل تحمــل زندگــی، پذيرفتنــی و مقبــول اســت )29(. 
متخصصــان بايســتی بــرای ترويــج پذيــرش نزديــك شــدن يــا 
ــراد  ــزۀ اف ــاد انگی ــه در ايج ــد ک ــالش کنن ــی ت ــرش خنث پذي
بــرای ترغیــب افکارشــان بــه ســمت رفتارهــای آشــکار و 
اقدام/عمــل واضــح مفیدتــر هســتند. هنگامی کــه مــردم بــرای 
ــزی  ــد برنامه ري ــا می توانن ــاده هســتند، آن ه ــل آم ــة عم مرحل
دقیقــی مربــوط بــه آمادگــی بــرای مــرگ انجــام دهنــد. آن هــا 
ممکــن اســت دســت بــه انتخــاب بزننــد و برنامه هــای روشــنی 
ــم  ــب دادن مراس ــی، ترتی ــزی مراقبت ــبرد برنامه ري را در پیش
ــپاری و  ــه خاک س ــن و ب ــن و دف ــازه، کف ــم، تشــییع جن ترحی
ــة اقدام/عمــل همچنیــن  ــد. مرحل ــزی کنن ــه طرح ري وصیت نام
ممکــن اســت شــامل گفتگــو کــردن بــه طــور فعــال بــا اعضــای 
خانــواده باشــد بــه گونــه ای کــه آن هــا تصمیم گیری هــا 
ــن  ــرگ همچنی ــت م ــد. واقعی ــان کنن ــان را بی و نگرانی هايش
ــات،  ــا، احساس ــذاری هیجان ه ــتراک گ ــه اش ــت ب ــن اس ممک
ــد )1(.  ــج ده ــواده تروي ــای خان ــن اعض ــم را در بی درک و فه
ــام در طــول مکالمه هــای  ــوع پی ــی56 دريافــت کــه پنــج ن کیل
ــای  ــان، کارکرده ــرگ و خانوادهايش ــه م ــاران رو ب ــن بیم بی
مهمــی در روابــط نزديــك آن هــا دارد: عشــق، هويــت، مذهــب 
ــوط  ــای مرب ــره و موضوع ه ــادی و روزم ــور ع ــت، ام ــا معنوي ي
بــه رابطــة مشــکل. ايــن پیام هــا ممکــن اســت بینشــی ايجــاد 
کننــد بــه ســمت اينکــه مــردم چگونــه می تواننــد از لحظــات 
ــود  ــت بهب ــت، جه ــط مثب ــراری رواب ــرای برق ــر ب ــال حاض ح
کیفیــت روابــط، تســهیل مصالحــه و آشــتی و کاهــش تأســف 
ــواده،  ــای خان ــرگ اعض ــد از م ــواده بع ــرای خان ــی ب احتمال

44 Trigger
45 Durlak
46 Tomer
47 Eliason
48 Death anxiety model
49 Existential
50 Wong

51 Reker
52 Gesser
53 Approach
54 Neutral
55 Escape
56 Keeley
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ــد )30(. ــتفاده نماين اس
مــرور زندگــی کــه توســط باتلــر57 مطــرح شــده اســت بــه طــور 
ــة  ــا مــن58 در مرحل ــاء يکپارچگــی خــود ي ــرای ارتق رايجــی ب
ــر  پايانــی زندگــی بــه کار گرفتــه شــده اســت )31(. اعتقــاد ب
ايــن اســت کــه يکپارچگــی زندگــی می توانــد پذيــرش و درک 
ــج  ــرش مــرگ را تروي ــرای پذي زندگــی، پیــش شــرط مهــم ب
دهــد )32(؛ بنابرايــن پیشــنهاد می شــود کــه برنامه هــای 
ــرکت کنندگان در کار  ــرای ش ــك ب ــای کوچ ــی و گروه ه تجرب
بــر مــرور زندگــی ممکــن اســت در مــرور داســتان های زندگــی 
مــورد  شــرکت  کنندگان  گذشــتة  ارزشــمندی  تصديــق  و 
ــرای  ــد ب ــراد بتوانن ــه اف ــه طــوری ک ــرد، ب ــرار بگی ــتفاده ق اس
ــارت  ــجاعت و جس ــرگ ش ــی م ــد و نامعلوم ــا تردي ــه ب مواجه
پیــدا کننــد. بحــث و شناســايی موضوعــات معنــوی و وجــودی 
نیــز در تســهیل پذيــرش مــرگ حیاتــی هســتند. وقتــی 
ــان  ــه برنامه هايش ــیدن ب ــق بخش ــرای تحق ــرکت کنندگان ب ش
آمــاده هســتند، بــرای انجــام برنامه هــا در صــورت لــزوم 
ــه  ــوان ب ــوس، می ت ــت ملم ــف حماي ــواع مختل ــیلة ان ــه  وس ب
آن هــا کمــك نمــود. مشــارکت اعضــای خانــواده نیــز در طــول 
ــواده  ــر روی کل خان ــة اقدام/عمــل مهــم اســت. مــرگ ب مرحل
ــه  ــوط ب ــائل مرب ــزی مس ــدف از برنامه ري ــذارد. ه ــر می گ تأثی
ــت و مراســم  ــرای مراقب ــزی ب ــد پیشــبرد برنامه ري ــرگ مانن م
ــپاری،  ــه خاک س ــن و ب ــن و دف ــازه، کف ــییع جن ــم، تش ترحی
ــه کار مــی رود  ــة شــخصی ب ــرای اجــرای وصیتنام ــه فقــط ب ن
ــس از  ــا ســوگ را پ ــدن ب ــار آم ــواده و کن ــرش خان ــه پذي بلک
ــن متخصصــان ممکــن  ــوع مــرگ تســهیل می کنــد؛ بنابراي وق
اســت از طريــق ايــن فراينــد، کمــك بــه ارتقــاء ارتبــاط و درک 

ــد. ــواده را فراهــم کنن خان

ــی و  ــای زندگی/مثبت گرای ــا به ــدر ی ــل درک ق مراح
ــكوفایی ــق بخشی/ش تحق

ــوند و  ــت می ش ــه تثبی ــر يافت ــای تغیی ــه رفتاره ــان ک همچن
ــرد يکپارچــه و ادغــام می شــوند،  ــا زندگــی ف اقدام ها/اعمــال ب
بــه مرحلــة نگهــداری مــدل فرانظــری نزديــك می شــويم. يــك 
عنصــر اضافــی تغییــر بــه مرحلــة نگهــداری افــزوده می گــردد، 
ــه  ــد ک ــان می ده ــتری نش ــواهد بیش ــه ش ــل ک ــن دلی ــه اي ب
تجربــة مــرگ ممکــن اســت منجــر بــه رشــد شــخصی بیشــتر 
ــه  ــرگ ب ــت م ــه واقعی ــرد ک ــنهاد ک ــوم پیش ــود )33(. يال ش
ــه  ــود ک ــر می ش ــرزی"59 منج ــت م ــك "موقعی ــا ي ــه ب مواجه
ــارۀ  ــردن درب ــر ک ــل و فک ــه تأم ــور ب ــردم مجب ــی آن م در ط
ــان  ــبك زندگیش ــی را در س ــوند و تغییرات ــان می ش زندگیش
ــرای  ــی ب ــداری آمادگ ــر و نگه ــة تغیی ــد )34(. مرحل می دهن
ــی/ ــای زندگ ــا به ــدر ي ــل درک ق ــه مراح ــتر ب ــرگ بیش م

مثبت گرايــی و تحقــق بخشی/شــکوفايی تقســیم می شــود. 
ــه  وســیلة  ــی ب ــا بهــای زندگی/مثبت گراي ــدر ي ــة درک ق مرحل
ــی  ــرای ارزياب ــی ب ــی، تواناي ــدود زندگ ــت مح ــی از ماهی آگاه
ــی  ــا در زندگ ــرای معن ــتجوی ب ــی و جس ــمندی زندگ ارزش
مشــخص می شــود. ايــن واقعیت هــای وجــودی ممکــن اســت 

منجــر بــه تحقــق بخشی/شــکوفايی عملــی در زندگــی روزمــره 
ــا  ــدد ب ــازگاری مج ــه س ــادر ب ــه ق ــس از آنک ــردم پ ــردد. م گ
اولويت هــای خــود شــدند، در حــال حاضــر زندگــی می کننــد، 
ــای  ــط خانوادگــی را ارج می نهنــد و اهــداف آينــده و معن رواب

ــد. ــن می کنن ــی تعیی ــد را در زندگ جدي
وانــگ پیشــنهاد کــرد کــه نــوع مثبــت پذيــرش خنثــی بــا خود 
ــردم  ــی م ــه وقت ــل ک ــن دلی ــه اي ــط اســت، ب شــکوفايی مرتب
ــد  ــاد می آورن ــه ي ــد، ب ــی می برن ــی پ ــودن زندگ ــاه ب ــه کوت ب
ــا از وقتشــان خــوب اســتفاده کننــد و کارهــای ارزشــمندی  ت
انجــام دهنــد )35(. پذيــرش مــرگ طــی مرحلــة قبلــی 
به عنــوان يــك گام مهــم بــرای درک قــدر يــا بهــای زندگــی/

مثبت گرايــی و تحقــق بخشی/شــکوفايی بیشــتر زندگــی عمــل 
می کنــد. متخصصــان ممکــن اســت يــك رويکــرد وجــودی را 
در کمــك بــه شــرکت کنندگان در جســتجوی معنــای زندگــی 
ــی  ــای مختلف ــد. مکتب ه ــاذ کنن ــودی اتخ ــخ های وج و پاس
توســط دانشــمندان متفــاوت گســترش پیــدا کرده انــد از 
ــن  ــط ايروي ــودی توس ــا وج ــتی گرا ي ــی هس ــل روان درمان قبی
يالــوم60 ســال 1980 )34(، لوگوتراپــی61 توســط ويکتــور 
ــر  ــکل62 ســال 1984 )36( و رويکــرد مشــاورۀ متمرکــز ب فران
ــگ63 ســال 2008 )37(، ممکــن اســت  ــل وان ــا توســط پ معن
ــند.  ــه باش ــن زمین ــد در اي ــع مفی ــع و مراج ــی از مناب برخ

ــت: ــار داش ــکل اظه ــه فران ــور ک همان ط
ــت  ــه واقعی ــتند ک ــرگ هس ــا و م ــد غم ه ــد درياب ــان باي انس
بــودن و زندگــی را توجیــه می کننــد و وجــود انســان را 
ــد  ــس باي ــانند پ ــی می رس ــه تعال ــازند و او را ب ــکوفا می س ش

ــرد )36(. ــگاه ک ــری ن ــة ديگ ــا را از دريچ اين ه
نتیجه گیری

فواید بالقوۀ مدل 8A برای آموزش مرگ

ــددکاران  ــه م ــرگ ب ــوزش م ــرای آم ــدل 8A ب ــی م ــا معرف ب
اجتماعــی و متخصصــان مراقبت هــای بهداشــتی، انتظــار 
مــی رود کــه ايــن متخصصــان بتواننــد نیازهــای متغیــر 
ــرگ  ــرای م ــازی ب ــف آماده س ــل مختل ــان را در مراح مراجع
بهتــر درک کننــد. بــرای مثــال بجــای درک مراجعــان تحــت 
ــرگ،  ــرای م ــی ب ــاوم" در آمادگ ــا "مق ــزه" ي ــوان "بی انگی عن
ــان در  ــاز مراجع ــرای درک نی ــی را ب ــدگاه نوين ــدل 8A دي م
ــت  ــت تح ــن اس ــه ممک ــد ک ــنهاد می کن ــه پیش ــة اولی مرحل
عنــوان »اجتنــاب« يــا »بیگانگــی« نشــان داده شــود. بــه نوبــة 
ــبی  ــالت مناس ــد مداخ ــن می توانن ــان همچنی ــود متخصص خ
شــامل ســطوح فــردی، گروهــی و اجتماعــی مختلــف را بــرای 
ــه  ــر ب ــان عم ــای پاي ــرای مراقبت ه ــزی ب ــهیل برنامه ري تس
ــن  ــن ممک ــدل 8A همچنی ــد. م ــه دهن ــود ارائ ــان خ مراجع
ــرگ  ــه م ــه گرچ ــد ک ــادآوری کن ــان ي ــه متخصص ــت ب اس
يــك موضــوع اصلــی در برنامه ريــزی بــرای مراقبت هــای 
ــا  ــدر ي ــه درک ق ــی ک ــای زندگ ــد، معن ــر می باش ــان عم پاي
ــکوفايی را در  ــق بخشی/ش ــی و تحق ــای زندگی/مثبت گراي به

57 Bulter
58 Ego
59 Boundry situation
60 Irvin Yalom

61 Logotherapy
62 Viktor Frankl
63 Paul Wong
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ــان  ــر مراجع ــم اســت، اگ ــدازه مه ــان ان ــه هم ــرد ب ــر می گی ب
قــادر باشــند کــه بــه طــور مثبتــی بــرای مــرگ آمــاده بشــوند. 
ــر و  ــکان تغیی ــه ام ــدل 8A ب ــودی، م ــدگاه وج ــا دي ــابه ب مش
ــت دارد )37 ،36(. ــرگ دالل ــرای م ــی ب ــی در آمادگ دگرگون

8A محدودیت ها و توسعه های آیندۀ مدل
در ايــن مقالــه، مــدل 8A بــرای آموزش مــرگ برای مــددکاران 
اجتماعــی و متخصصــان مراقبت هــای بهداشــتی معرفــی شــد. 
ايــن مــدل معطــوف بــه توانمندســازی ايــن متخصصــان 
ــرگ و  ــر م ــوزش بهت ــان در آم ــه مراجعانش ــك ب ــرای کم ب
برنامه ريــزی بــرای مراقبت هــای پايــان زندگــی می باشــد. 
محتــوا و نتیجــة ايــن مــدل بــا اســتناد بــه داده هــای تجربــی 
گســترش پیــدا نکــرده اســت. در عــوض آن هــا تــا حــد زيــادی 
از طريــق تجربــه و مشــاهدات اعضــای شــبکة توانمنــد ســازی 
ــان  ــت دادن در پاي ــی و از دس ــا داغديدگ ــازگاری ب ــرای س ب
زندگــی در کار بــر روی بیمــاران و افــراد مســن مؤثــر گــزارش 
شــده اســت. اگرچــه همــة اعضــای شــبکة توانمندســازی بــرای 
ســازگاری بــا داغديدگــی و از دســت دادن در پايــان زندگــی در 
حــوزۀ مــرگ و مــردن بــا تجربــه هســتند، مطالعــات کّمــی و 
کیفــی سیســتماتیك بــا گروه هــای مختلــف مراجعــان ممکــن 
ــك  ــدل کم ــن م ــب اي ــون تناس ــی و آزم ــرای بررس ــت ب اس
ــرض  ــد ف ــر می رس ــه نظ ــدل 8A ب ــال، م ــرای مث ــد. ب کنن
را بــر ايــن می گــذارد کــه مراجعــان در گروه هــای ســنی 
مختلــف ممکــن اســت نگرانی هــای مشــابهی ماننــد اجتنــاب، 
ــر  ــود اگ ــد ب ــد خواه ــد. مفی ــه کنن ــره را تجرب ــی و غی بیگانگ
ــای  ــه گروه ه ــد ک ــی کنن ــد بررس ــتری بتوانن ــات بیش تحقیق
ســنی مختلــف طــی آماده ســازی بــرای مــرگ چگونــه ممکــن 
ــرای  ــدل 8A ب ــاد م ــدۀ ايج ــد. اي ــان دهن ــش نش ــت واکن اس
ــن،  ــت؛ بنابراي ــده اس ــه ش ــر گرفت ــرگ از TTM ب ــوزش م آم
اعضــای شــبکة توانمندســازی بــرای ســازگاری بــا داغديدگــی 
و از دســت دادن در پايــان زندگــی عمــداً مدلــی را بــه وجــود 
 8As ــه کــه توســط ــد کــه در آن هشــت حــوزه )آن گون آوردن
معرفــی شــد( بــا اســتناد بــه مراحــل مختلــف مــدل فرانظــری 
می توانــد مــورد بحــث قــرار گیــرد. بــاز هــم تحقیقــات 
بیشــتری جهــت بررســی الزم اســت صــورت گیــرد اگــر ايــن 
ــه در  ــه ای ک ــه گون ــه ای ب ــدل مرحل ــرفت م ــا پیش ــا ب حوزه ه
ــد.  ــدا کنن ــت پی ــده اســت، مطابق ــدل فرانظــری مطــرح ش م
ــرای ســازگاری  هــدف ديگــر اعضــای شــبکة توانمندســازی ب
ــعة  ــی توس ــان زندگ ــت دادن در پاي ــی و از دس ــا داغديدگ ب
معیارهــای خــاص يــا اندازه گیــری بــه طــور تجربــی بــا اشــاره 
بــه مــدل 8A می باشــد. ايــن امــر ممکــن اســت مــدل 8A را 
از يــك مــدل توصیفــی و نظــری بــه ســمت يــك ابــزار ارزيابــی 
بالینــی عملــی در مــرگ و مــردن، بیشــتر پیــش ببــرد. مــدل 
ــبکة  ــای ش ــط اعض ــرگ توس ــوزش م ــرای آم ــم ب 8A در تعلی
ــت  ــی و از دس ــا داغديدگ ــازگاری ب ــرای س ــازی ب توانمندس

دادن در پايــان زندگــی اجــرا شــده اســت. بازخــورد اولیــة ايــن 
ــت اســت )39 ،38(. جلســات آموزشــی مثب

ــك  ــد و بیرش ــف وحی ــتر64، عاط ــد، لس ــژاد فري ــر، اصغرن دادف
ــك  ــا ي ــون، ب ــون، پس آزم ــی )پیش آزم ــة آزمايش ــك مطالع ي
ــرگ  ــی م ــای نگران ــتفاده از مقیاس ه ــا اس ــرل( ب ــروه کنت گ
)DCS(65، تــرس از مــرگ کولیــت –لســتر )CLFDS(66، داليــل 
 ،68)DAS( ــر ــرگ تمپل ــراب م ــرگ )RDFS(67، اضط ــرس از م ت
وســواس مــرگ )DOS(69، افســردگی مــرگ )DDS(70 و مرحلــة 
ــای  ــد. برنامه ه ــام دادن ــتاران انج ــر روی پرس ــر )SCS(71 ب تغیی
آمــوزش مــرگ در 6 کارگاه 6 روزه 6 ســاعته بــه طــور هفتگــی 
ــی داری  ــای معن ــه تفاوت ه ــان داد ک ــج نش ــد. نتاي ــزار ش برگ
ــی در  ــرد تعلیم ــرای رويک ــون ب ــون و پس آزم ــن پیش آزم بی
ــود  ــرگ وج ــواس م ــرگ و وس ــی م ــای نگران ــرات مقیاس ه نم
ــون  ــون و پس آزم ــن پیش آزم ــی داری بی ــاوت معن ــتند. تف داش
ــود  ــرگ وج ــاس افســردگی م ــرات مقی ــدل 8A در نم ــرای م ب
ــی داری  ــای معن ــر، تفاوت ه ــة تغیی ــاس مرحل ــت. در مقی داش
ــای  ــدل 8A در نمره ه ــرای م ــون ب ــون و پس آزم ــن پیش آزم بی
ــای  ــتند. تفاوت ه ــود داش ــی وج ــی و دسترس ــل بیگانگ مراح
ــروه  ــی و گ ــرد تجرب ــرای رويک ــون ب ــن پس آزم ــی داری بی معن
ــرل  ــروه کنت ــدل 8A و گ ــرای م ــون ب ــن پس آزم ــرل و بی کنت
ــای  ــتند. نمره ه ــود داش ــرگ وج ــواس م ــاس وس ــرۀ مقی در نم
ــردگی  ــرگ و افس ــواس م ــرگ، وس ــراب م ــای اضط مقیاس ه
ــا  مــرگ در مرحلــة پس آزمــون در گــروه کنتــرل در مقايســه ب
رويکردهــای تعلیمــی و تجربــی و مــدل 8A افزايــش بیشــتری 
نشــان داد؛ امــا ايــن تفاوت هــا از نظــر آمــاری معنــی دار نبودنــد. 
ــواس  ــای وس ــب در مقیاس ه ــه ترتی ــر ب ــدازۀ اث ــترين ان بیش
مــرگ )14%( و افســردگی مــرگ )11%( بــود. در مقیــاس 
ارزيابــی برنامــة آمــوزش مــرگ )SDEPE(72 تفــاوت معنــی داری 
ــدل 8A وجــود داشــت. پرســتاران  ــرد تعلیمــی و م ــن رويک بی
ــی  ــر ارزياب ــی، مفیدت ــا روش تعلیم ــه ب ــدل 8A را در مقايس م
کردنــد )40(. همچنیــن دادفــر، لســتر، بیرشــك، اصغرنــژاد فريد 
و عاطــف وحیــد گــزارش دادنــد کــه تفــاوت معنــی داری بیــن 
ــرات  ــی در نم ــرد تعلیم ــرای رويک ــون ب ــون و پس آزم پیش آزم
ــت )41(.  ــود داش ــتاران وج ــرگ در پرس ــواس م ــاس وس مقی
ــر  ــد ب ــت، امی ــرفت اس ــال پیش ــرگ در ح ــوزش م ــروژۀ آم پ
ايــن اســت کــه بتــوان در آينــده ای نزديــك، داده هــای تجربــی 
بیشــتری در خصــوص اثربخشــی آمــوزش مــرگ بــا ايــن مــدل 

ــود. ــزارش نم 8A را گ

تشكر و قدردانی
چینــی  دانشــگاه  از  چــان  هــو  چــی  واالس  پروفســور  از 
هنگ کنــگ و اگنــس تیــن فونــگ از مرکــز مــددکاری اجتماعــی 
ــرای  ــگ ب ــاری هنگ کن ــالمت رفت ــگاه س ــت روان دانش بهداش
ــراردادن  ــار ق ــان و در اختی ــد و ارزشمندش ــای مفی راهنمايی ه

ــم. ــکر می کنی ــدل 8A تش ــوص م ــات در خص اطالع

64 Lester
65 Death concern scale
66 Collett-Lester fear of death scale
67 Reasons for death fear scale
68 Death anxiety scale

69 Death obsession scale
70 Death depression scale
71 Stage of change scale
72 Scale of death education program evaluation
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