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ABSTRACT
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
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چــــــــكيده
مقدمه :مرگ واقعيت اجتنابناپذير است و هر شخصي ممكن است پاسخ و رفتاري منحصر به فرد نسبت
به آن داشته باشد .آموزش مرگ به تنوعي از فعالیتها و تجربههای آموزشی مرتبط با مرگ اشاره دارد .اين
موضوعهاي مهم معناها و نگرشها نسبت به مرگ ،فرايندهاي مردن ،اندوه و داغديدگي و مراقبت از افرادي
كه تحت تأثير قرار گرفتهاند ،هستند .آمادگي براي مرگ يكي از مهمترين وظايف در مراقبتهاي پايان
زندگي است .با وجود اهمیت برنامهریزی برای مراقبتهای پایان زندگی ،برخي از متخصصان مراقبتهاي
بهداشتي دانش و مهارت كافي جهت آمادگي مراجعان خود براي قرار گرفتن در معرض مرگ را ندارند.
آموزش مرگ يك رويكرد مرتبط بينالمللي براي مشاوره و رواندرماني غم ،داغديدگي و خودكشي ميباشد.
رويكردهاي مختلفي براي برنامة آموزش مرگ شامل رويكردهاي تعليمي ،تجربي و مدل مفهومي  8Aوجود
دارد .برنامة آموزش مرگ فرمهاي رسمي و غيررسمي با روشهاي متنوعي دارد .نتيجهگيري :مدل 8A
بهعنوان چارچوبي براي ارائة آموزش مرگ به متخصصان مراقبتهای بهداشتی مانند مددكاران اجتماعي،
پرستاران ،پزشكان ،متخصصان باليني ،روانشناسان ،روانپزشکان فراهم گرديده است .مدل  8Aاز طريق
بهبود آگاهي ،دانش ،نگرش و عمل در افراد ميتواند رفتارهاي مرتبط با مرگ را تغيير دهد.

كليد واژهها:
 .1مرگ
 .2بهداشت روان
 .3آموزش
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آمادگــی بــرای مــرگ یکــی از مهمتریــن وظایــف در
مراقبتهــای پایــان زندگــی میباشــد .اعتقــاد بــر ایــن اســت
کــه آمادگــی بــرای مــرگ ممکــن اســت احســاس کنتــرل
بیمــاران را بــاال ببــرد .همچنیــن آمــاده شــدن بــرای مــرگ بــا
رضایــت بیشــتر از زندگــی همــراه اســت .نتایــج یــک پژوهــش
در هنگکنــگ نشــان داد کــه افــرادی کــه بــرای آمــاده شــدن
بــرای مــرگ خــود فکــر کــرده بودنــد امــا هنــوز هیــچ کاری
انجــام نــداده بودنــد 6ســطوح باالتــری از اضطــراب مــرگ را
تجربــه کردنــد (.)2
یکــی از بهتریــن و شناختهشــدهترین کتابهــا در زمینــۀ
مــرگ ،توســط هرمــان فیفــل ،7تحــت عنــوان معنــای مــرگ،8
در ســال  1959منتشــر شــد .در دهــۀ  1960بعــد از انتشــار
ایــن کتــاب ،آمــوزش مــرگ 9منجــر بــه انجــام مطالعــات علمی
بیشــتری گردیــد .فیفــل تابــوی غالــب در انجــام مطالعــۀ علمی
دربــارۀ مــرگ را در هــم شکســت و کار وی توجــه عمومــی
را بــر انگیخــت و برداشــت مــردم از مــرگ و مــردن تغییــر
پیــدا کــرد .از آن زمــان بــه بعــد ،تحقیقــات مرتبــط بــا
مــرگ بــه طــور وســیعی گســترش پیــدا کــرده و تفســیرها
و تعریفهــای متفاوتــی از آمــوزش مــرگ ارائــه شــده اســت.
آمــوزش مــرگ بــرای متخصصــان مراقبتهــای بهداشــتی و
Herman Feifel
Meaning of death
9
Death education
10
Pine
11
Thanatologist

100

اصطــاح آمــوزش مــرگ در واقــع بیــان مختصــری بــرای
آمــوزش در مــورد هــر موضــوع و مبحــث مرتبــط بــا مــرگ
میباشـ�د .آمــوزش مــرگ کــه همچنیــن آمــوزش دربــارۀ
مــرگ ،مــردن و داغــداری نامیــده شــده اســت بــر ایــن اعتقــاد
اســتوار میباشــد کــه نگرشهــا و اعمــال انــکار مــرگ،
مبــارزه بــا مــرگ و اجتنــاب مــرگ در فرهنــگ هــر کشــوری
میتوانــد تغییــر پیــدا بکنــد و فــرض را بــر ایــن میگــذارد
کــه افــراد و نهادهــا در نتیجــۀ اقدامــات آموزشــی ،قــادر بــه
پرداختـ�ن بهتـ�ر بـ�ه اعمـ�ال مرتبـ�ط بـ�ا مـ�رگ خواهنـ�د شـ�د.
برنامــۀ آمــوزش مــرگ ،آمــوزش دربــارۀ مــرگ اســت و بــر
روی جنبههــای انســانی و هیجانــی مــرگ متمرکــز میباشــد.
گرچــه آمــوزش مــرگ ممکــن اســت شــامل آمــوزش در مــورد
جنبههــای زیستشــناختی مــرگ باشــد ،تمرکــز اولیــه بــر
روی آمــوزش دربــارۀ مواجهــه بــا ســوگ اســت .متخصــص در
ایــن حــوزه تحــت عنــوان مــرگ شــناس 11شــناخته میشــود.
برنامــۀ آمــوزش مــرگ حیطههــای مختلفــی را در بــر
میگیــرد کــه عبارتنــد از آمــوزش علمــی عمومــی ،دورههــای
دانشــگاهی ،برنامههــای اعطــای گواهــی و متمرکــز علمــی،
آمــوزش تخصصــی بهداشــتی ،تحــوالت و پیشــرفتها در
آمــوزش پزشــکی ،آمــوزش پرســتاری ،آمادهســازی مشــاوران
ســوگ ،آمــوزش مــرگ بــرای عمــوم مــردم ،آمــوزش مــرگ در
مــدارس دولتــی و کاهــش اضطــراب مــرگ بهعنــوان یــک
هــدف در برنامــۀ آمــوزش مــرگ و ارزیابــی (.)5
برنامـ�ۀ آمــوزش مــرگ در اهــداف خــاص ،فرمهــا ،طــول
مـ�دت ،شـ�دت و ویژگیهـ�ای شـ�رکتکنندگان متنـ�وع اسـ�ت
و میتوان��د بــه صوــرت رســمی یــا غیررســمی باشــد .نــوع
رســمی آن شــامل برنامههــای بســیار ســاختار یافتــۀ علمــی،
مطالعــه و تجربــۀ بالینــی اســت .برنامــۀ آمــوزش مــرگ
میتوانــد در ســطوح مــدارس ابتدایــی ،متوســطه ،دبیرســتانی،
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مــرگ بخــش اجتنابناپذیــری از زندگــی اســت .اصطــاح
مــرگ ممکــن اســت بــه پایــان عمــر ،پایــان یــک رویــداد
یــا پایــان یــک وضعیــت اطــاق گــردد .تنــش مــرگ شــامل
اضطــراب مــرگ ،1نگرانــی مــرگ ،2تــرس از مــرگ ،3وســواس
مــرگ 4و افســردگی مــرگ 5اســت .مــرگ پدیــدهای جهانــی
اســت ولــی تجربــه و بیــان ســوگ کــه هــم تأثیــرات بیــن
فــردی و هــم درونفــردی دارد ،شــخصی اســت .وقتــی مــرگ
اتف��اق میافت��د ،ه��ر ف�رـدی را از نظــر فیزیکــی ،روانشــناختی،
اجتماع��ی و معن��وی تح�تـ تأثی��ر قــرار میدهدــ .بــا ایــن
حــال ،افــراد نــه در مــورد مــرگ صحبــت میکننــد و نــه
بــرای آن آمــاده میشــوند .عــدم آگاهــی ،همچنیــن عــدم
آمادگــی بــرای مــرگ خودمــان یــا مــرگ عزیزانمــان بــه
طــور اجتنابناپذیــری موجــب افزایــش درد و رنــج بیشــتری
میشــود و شــکیبایی و تحمــل پدیــدۀ مــرگ ،مــردن و
ی کــردن مراحلــی
داغدیدگــی بــرای فــرد داغــدار نیازمنــد طـ 
اسـ�ت .افــراد مختلــف ممکــن اســت در آمادگــی بــرای مــرگ،
درجــات متفاوتــی از آمادگــی را نشــان دهنــد .در حالــیکــه
برخــی از افــراد ممکــن اســت مــرگ را بهعنــوان یــک موضــوع
تابــو درک کننــد و از صحبــت کــردن در مــورد آن اجتنــاب
ورزنــد ،ســایرین امــکان دارد بــرای فکرکــردن دربــارۀ مــرگ و
مــردن آمادگــی بیشــتری داشــته باشــند ولــی ممکــن اســت
نداننــد کــه چگونــه افــکار را بــه عمــل تبدیــل کننــد (.)1
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مقدمه

مشــاوران ســوگ در غــرب بهتدریــج در حــال توســعه بــوده
اســت ( .)3پیــن )1977، 1986( 10دو مقالــۀ مــروری مفیــد
را دربــارۀ تاریخچــۀ اولیــۀ آمــوزش مــرگ در ایــاالت متحــدۀ
آمریــکا ارائــه نمــود .در حــال حاضــر ،ایــن نــوع آمــوزش از
بیــن طیــف گســتردهای از موضوعهــا بــه دســت میآیــد
ماننــد موضوعاتــی کــه در کتابهــای درســی دانشــگاهی در
ایــن زمینــه یافــت میشــوند ( .)1ایــن موضوعهــا شــامل:
مواجهــه بــا مــرگ ،نگرشهــا نســبت بــه مــرگ ،اعمــال
مرتبــط بــا مــرگ ،مــردن ،داغــداری ،اعمــال و تشــریفات
مرتبــط بــا مــرگ ،تجربیــات بــا مــرگ در بیــن گروههــای
رشــدی یــا گروههــای فرهنگــی مختلــف ،مقابلــه بــا ویــروس
اچ آی وی ایـ�دز ،خودکشــی ،خودکشــی یــاری شــده و مــرگ
آســان ،موضوعهــای قانونــی ،دیدگاههــای مذهبــی ،فلســفی
ی��ا معن��وی و تجربیــات نزدیکــ ب��ه م��رگ هس��تند (.)4
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دو دلیــل عمــده بــرای ارائــۀ آمــوزش مــرگ وجــود دارد .ابتــدا
آمــوزش مــرگ بــرای آمادهســازی متخصصــان حرفــهای،
بهمنظــور پیشــبرد ایــن حــوزه و تحقــق بخشــیدن بــه اهــداف
آن ،بســیار مهــم اســت .دوم ،آمــوزش مــرگ ،دانــش پایــه و
حکم��ت توسعــه یافت�هـای را در ایــن زمینــه بــرای جمعیــت
عمومــی فراهــم میکنــد .اهــداف کلــی آمــوزش مــرگ ارتقــاء
کیفیــت زندگــی و زندگــی کــردن بــرای خــود و دیگــران و
کمــک بــه ایجــاد و حفــظ شــرایط در ایــن مــورد میباشــد.
ایــن امــر از طریــق دانــش جدیــد یــا گســترده و تغییــر در
نگرشهــا و رفتــار انجــام میگیــرد (.)5
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مدــل فرانظــری حاصــل ترکیــب نظریههــای گوناگــون رفتــار
محــور اســت و بــه همیــن جهــت ،کلیــۀ جنبههــای رفتــار
فــرد را بــه طــور جامــع پوشــش میدهــد ( .)20ایــن مــدل،
مدلــی یکپارچــه و جامــع در تغییــر رفتــار میباشــد و از
نظریههــای اساســی رواندرمانــی مشــتق شــده اســت .مــدل
فرانظــری الگویــی اســت کــه بــه تغییــرات جزئــی پیشــرفت
یــک رفتــار بســیار حســاس اســت .مــدل فرانظــری دارای 4
ســاختار مرکــزی اســت کــه شــامل مرحلــۀ تغییــر رفتــار،
35
تعــادل تصمیمگیــری ،33خــود کارآمــدی 34و فراینــد تغییــر
میباشــد .ســاختار مراحــل تغییــر رفتــار ،ســاختار مرکــزی
و مهمتریــن ســاختار آن بــوده و تنهــا ســاختاری اســت کــه
دارای بعــد زمــان و بعــدی از الگــو اســت کــه مرحلــۀ آمادگــی
فــرد بــرای تغییــر رفتــار در هــر یــک از مراحــل تغییــر را نشــان
میدهــد و شــامل راهبردهــای رفتــاری و شــناختی اســت کــه
فــرد بــرای تغییــر رفتــار خــود از آنهــا اســتفاده میکنــد.
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مشــاوران و مشــاوران تحــت آمــوزش بــه طــور یقیــن بــا
مراجعانــی کــه بــا مســائل ســوگ و از دســت دادن مواجهــه
هســتند ،کار خواهنــد کــرد ،بــا ایــن حــال ایــن امــکان
وجــود دارد کــه بســیاری از آنهــا ممکــن اســت هرگــز دورۀ
آموزشــیای کــه روی مفهومســازیها و راهبردهــای کنونــی
بــرای کار بــا ایــن مســائل تأکیــد میکننــد را نگذراننــد
( .)3عــاوه بــر ایــن ،مشــاوران و مشــاوران تحــت آمــوزش
نیــاز دارنــد تــا در آینــده بــا یــک چشــمانداز جهانــی و
مجموع ـهای از تجــارب مؤثــر بــر درک آنهــا از ســوگ ،بــرای
مراجعــان آمادگــی داشــته باشــند ( .)6-12آســترامویچ 12و
پـ�ی هرســون 13اظهــار داشــتند کــه چهــرۀ جدیــد آمــوزش
مشــاور ،آمــوزش مشــاور بینالمللــی اســت ،حرفــهای کــه
بــرای آمــوزش و نظــارت بــر مشــاوران در سراســر جهــان
15
اختصــاص داده شــده اســت ( .)13دوگتــی 14و هاوکینــز
گــزارش دادنــد کــه در قــرن بیســت و یکــم ،مشــاوران بــا
چالــش ارزیابــی مســائل مرتبــط بــا ســوگ ،از طریــق یــک
عدســی مــدرن مواجــه هســتند .بــه طــور خــاص ،مشــاوران
امــروزی خدمــات مرتبــط بــا ســوگ را بــرای تعــداد زیــادی
از شــهروندان جهانــی ،هــر یــک بــا "فرهنــگ فــردی" متعلــق
بــه خودشــان ارائــه میدهنــد .پژوهشــگران فــوق بــه بررســی
اجمالــی اســتفاده از یــک چشــمانداز بینالمللــی در آمــوزش
مشــاوران بــرای کار بــا موضوعهــای ســوگ و برجســته کــردن
اهمیــت یکپارچهســازی آمــوزش مــرگ در برنامــۀ درســی
مشــاوره پرداختنــد ،همچنیــن ســبکهای عــزاداری ســازگارانه
را مــرور کردنــد و یــک رویکــرد مرتبــط بینالمللــی را بــرای
مشــاورۀ داغدیدگــی ارائــه نمودنــد ( .)14-16رویکردهــای

مرکــز بهداشــت رفتــاری ( 18)CBHدانشــگاه هنگکنــگ
شــبکۀ توانمندســازی بــرای ســازگاری بــا داغدیدگــی و از
دســت دادن در پایــان زندگــی ( 19)ENABLEرا در ســال
 2006تأســیس نمــود کــه پــروژهای بــا بودجــۀ کمکهــای
ســازمانهای خیریــۀ باشــگاه ســوارکاران هنگکنــگ
میباشــد ( .)17ب��ا ارائ�ۀـ اطالعـ�ات از طریــق ایــن مــدل
اجتماعــی ســامت ،پــروژه توســط یــک تیــم چنــد رشــتهای
از پزشــکان و پژوهشــگران شــامل مــرگ شــناس ،مربیــان
بــا تجربــه در حــوزۀ مــرگ ،مــددکار اجتماعــی ،روانشــناس
س�لامت و متخصص��ان مراقبته��ای بهداشــتی و طــب چینــی
در زمینــۀ مرگشناســی ،زندگــی و آمــوزش مــرگ ،رهبــری
و هدایــت شــد .بــر اســاس یــک تحلیــل اولیــۀ ریشـهای علّــی
کــه نگرشهــا و نگرانیهــای مرتبــط بــا مــرگ را در میــان
جمعیــت عمومــی هنگکنــگ شناســایی و تائیــد کــرد ،شــبکۀ
توانمندســازی بــرای ســازگاری بــا داغدیدگــی و از دســت دادن
در پایــان زندگــی بــرای آمــوزش مــرگ ،مدلــی را بــه نــام مدل
بیگانگــی ،20اجتنــاب ،21دسترســی ،22تصدیق/تائیــد ،23عمــل،24
پذیــرش ،25درک قــدر یــا بهــای زندگی/مثبتگرایــی 26و خــود
شــکوفایی 27پیشـ�نهاد نمــود کـ�ه منطبــق ب��ا مــدل فرانظــری
( 28)TTMیــا مــدل مراحــل تغییــر 29میباشــد کــه توســط
32
پروچاســکا 30و ولیکــر )1997( 31پروچاســکا و نورکــراس
( )2001مطــرح شــده اســت (.)1، 18، 19
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در تحصیــات دانشــگاهی ،همچنیــن آمادهســازی متخصصــان،
تحــت عنــوان ســمینارها یــا کارگاههــای آموزشــی کوتاهمــدت
بــرای آمــوزش مــداوم عمومــی و تخصصــی ارائــه گــردد (.)4

مختلفــی در برنامــۀ آمــوزش مــرگ وجــود دارد کــه شــامل
رویکــرد تعلیمــی ،16تجربــی 17و مــدل  8Aاســت.
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• ارتقاء آگاهی عمومی در مورد مرگ ،مردن و داغدیدگی
• ارائــۀ تســهیالت بــرای جمعیــت ســالمندان ،همچنیــن افــراد
مبتــا بــه بیماریهــای مزمــن و عــاج ناپذیــر و اعضــای
خانــوادۀ آنهــا بــرای آمادگــی بهتــر بــرای مــرگ ،مــردن و
داغدیدگــی
• توســعۀ صالحیــت کلــی متخصصــان در حمایــت از بیمــاران
رو بــه مــرگ و افــراد ســوگوار/داغدیده
• گســترش و افزایــش صالحیــت کلــی متخصصــان در
مراقبتهــای تســکینی ،پایــان زندگــی و داغدیدگــی
• ایجاد یک مدل شبکۀ اجتماعی
Preparation
Maintenance
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 -1کارگاههــای آمــوزش مــرگ و نمونههــای آموزشــی
تخصصــی ،اضطــراب مرتبــط بــا مــرگ را کاهــش داد.
یافتههــای حاصــل از یــک ســری مطالعــات اثربخشــی
نیرومنــد ،بــا نزدیــک بــه  3000پاســخدهنده ،نشــان
میدهنــد کــه پــروژۀ شــبکۀ توانمندســازی بــرای ســازگاری
بــا داغدیدگــی و از دســت دادن در پایــان زندگــی بــا برگــزاری
کارگاههــای آمــوزش مــرگ و نمونههــای آموزشــی تخصصــی
بــر اســاس مــرگ و مــردن بــرای مراقبتهــای بهداشــتی،
بــه افزایــش دانــش و آگاهــی کمــک کردهانــد و متخصصــان
بهداشــتی ،بیمــاران ،ســالمندان و خانوادههــای آنهــا را متحــد
نمودهانــد .بــه طــور خــاص ،ایــن پــروژه در تســکین اضطــراب
مرتبــط بــا مــرگ شــرکتکنندگان ،افزایــش راحتیشــان در
صحبــت کــردن دربــارۀ مــرگ ،در عیــن حمایــت از نگــرش
و تغییــر رفتــاری مثبــت نســبت بــه مــرگ و مــردن ،موفــق
بــوده اســت.
 -2در جامعــۀ محلــی در مــورد تابــوی مــرگ در مقایســه بــا
ارقــام در ســال  ،2007تغییــرات نگرشــی وجــود دارد .عــاوه
بــر ایــن ،یــک مطالعــۀ همگروهــی آیندهنگــر  3ســاله
کــه تغییــرات نگرشــی بــر اســاس مــرگ را در میــان 1475
پاســخدهندگان چینــی در هنگکنــگ مــورد مشــاهده قــرار
داده ،نتایــج بســیار امیدوارکننــدهای را نشــان میدهــد .بــه
طــور خــاص بیــن ســالهای  2007و  ،2010درصــد افــرادی که
اعتقــاد داشــتند کــه صحبــت کــردن در مــورد مــرگ و دیــدن
جســد یــا تابــوت یــک مــرده بــرای آنهــا بدشانســی بــه دنبــال
خواهــد آورد ،کاهــش قابــل مالحظـهای را نشــان داد ،در عیــن
حــال در تمــاس اجتماعــی بــودن یــا مالقــات بــا خانــوادهای کــه
اخیــرا ً داغــدار شــده اســت ،کمتــر بهعنــوان بــا ،کفــر و نفریــن
نگریســته میشــود بلکــه بــه آن بیشــتر بهعنــوان یــک عمــل
مراقبــت و شــفقت نگریســته میشــود.
 -3بزرگســاالن میانســال و افــراد ســالمند در حــال حاضــر
بــرای شــروع تــدارک و تهیــۀ مقدمــات بــرای مــرگ ،آمــاده
هســتند .نتایــج حاصــل از ایــن مطالعــۀ همگروهــی همچنیــن
نشــان میدهــد کــه درصــد بزرگســاالن میانســال و ســالمندی
کــه مقدمــات و تدارکهایــی را بــرای مرگشــان تهیــه
دیدهانــد ،بــه میــزان قابــل توجهــی در خــال  3ســال گذشــته
افزایــش یافتــه اســت .در مقایســه بــا ســال  ،2007بیشــتر از
 %20 - %30بزرگســاالن میانســال و ســالمند در ســال 2010
بیمــۀ عمــر خریــداری کردهانــد ،بیشــتر از  %10 - %25افــراد
Precontemplation
Contemplation
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شــبکۀ توانمندســازی بــرای ســازگاری بــا داغدیدگــی و از
دســت دادن در پایــان زندگــی از طریــق یــک رشــته عملیــات
اجتماعــی وســیع بــرای آمــوزش جمعیــت عمومــی ،بهمنظــور
آمادگــی مؤثــر بــرای مــرگ و همچنیــن ارتقــاء فزاینــدۀ
ســازگاری بــرای داغدیدگــی و از دســت دادن ،خدمــت
میکنــد .پژوهشــگران شــبکۀ توانمندســازی بــرای ســازگاری
بــا داغدیدگــی و از دســت دادن در پایــان زندگــی معتقدنــد
در عیــن حــال کــه زندگــی میتوانــد بســیار زیباتــر و کام
بخشتــر بشــود ،مــرگ میتوانــد بــا آرامــش و همزمــان بــا
یــک حــس ســعادتمند از خاتمــۀ زندگــی تــوأم بشــود (22
 .)21،مأموریــت شــبکۀ توانمندســازی بــرای ســازگاری بــا
داغدیدگــی و از دســت دادن در پایــان زندگــی بــه شــرح زیــر
اســت:

یافتههــای پژوهشــی کلیــدی پــروژۀ شــبکۀ توانمندســازی
بــرای ســازگاری بــا داغدیدگــی و از دســت دادن در پایــان
زندگــی شــامل مــوارد زیــر میباشــند:
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ایــن ســاختار بیــان میکنــد کــه رفتــار طــی مراحــل خاصــی
رخ میدهــد و شــکل میگیــرد .ســاختار مراحــل تغییــر
رفتــار شــامل پنــج مرحلــۀ متوالــی اســت -1 :مرحلــۀ پیــش
تعمــق یــا پیشــ تفکــر 36کــه در آن فــرد قصــد تغییــر رفتــار
را طــی ســه تــا شــش مــاه آینــده نــدارد -2 .مرحلــۀ تعمــق
یــا تفکــر 37کــه در آن فــرد بــه تغییــر رفتــار خــود طــی ســه
تــا شــش مــاه آینــده فکــر میکنــد -3 .مرحلــۀ آمادگــی 38کــه
در آن فــرد بــه برنامهریــزی بــرای تغییــر در آینــدۀ نزدیــک
(معمــوالً  30روز آینــده) میپــردازد -4 .مرحلــۀ اقــدام یــا
عمــل کــه در آن فــرد اقدامــات رفتــاری آشــکاری را در ســبک
زندگــی خــود در زمینــۀ رفتــار مــورد نظــر بــه انجــام رســانیده
اســت  -5مرحلــۀ تثبیــت یــا نگهداشــت 39رفتــار کــه در آن
فــرد در تــاش بــرای حفــظ رفتــار بهداشــتی و پیشــگیری از
بازگشــت بــه عــادات غلــط قبلــی اســت ( .)18، 19در تعــدادی
از پژوهشهــا اثربخشــی ایــن مــدل بــرای رفتارهــای مرتبــط
بــا ســامت ماننــد رفتــار سیگارکشــیدن ،رفتــار ورزشــی،
ســوءمصرف مــواد ،کنتــرل درد ،رفتــار خــوردن ،پیشــگیری
از ایــدز و رفتــار خودکشــی گــزارش گردیــده اســت ( .)1بــا
توجــه بــه انطبــاق مــدل  8Aبــا مــدل مراحــل تغییــر ،انتظــار
مـیرود ایــن مــدل از طریــق افزایــش آگاهــی ،دانــش ،نگــرش
و عمــل افــراد بتوانــد رفتارهــای مرتبــط بــا مــرگ و مــردن را
نیــز در آنهــا تغییــر بدهــد.

• ایجاد فشار برای پیشبرد یک جنبش اجتماعی
• ادغــام مراقبتهــای پایــان زندگــی در تمــام ســطوح جامعــه
(.)10

مقاله مروري

شــبکۀ توانمندســازی بــرای ســازگاری بــا داغدیدگی و از دســت
دادن در پایاــن زندگ��ی ،مــدل  8Aرا بــرای ترویــج تغییــرات
نگرشــی و رفتــاری مثبــت بــرای حفــظ پیونــد اجتماعــی
انس��انی ،در آمادگــی و مواجه��ه بــا مرــگ و برنامهریــزی بــرای
مراقبته��ای پای��ان زندگ��ی بــه وجــود آورد .مــدل  8Aدر
جســتجوی کمــک بــه مــردم بــرای درک تفکــر و تجربیاتشــان
در مراحــل مختلــف تغییــر آگاهی/دانــش ،نگــرش و اعمــال
اســت .ایــن مــدل میتوانــد درک نیــاز مــردم جهــت آمــاده
شــدن بــرای مــرگ را غنــی ســازد و همچنیــن ممکــن اســت
میــزان مداخلــه را بــهواســطۀ در نظــر گرفتــن آن ،بهعنــوان
یــک فراینــد تغییــر رفتــار افزایــش دهــد .مــدل  8Aهمچنیــن
نقشــۀ راهــی را فراهــم میکنــد کــه مجــوز مداخلــۀ منطبــق
بــا مرحلــۀ بالقــوه را بــرای بــه حداکثــر رســانیدن احســاس
مــردم از اســتقالل ،در پرداختــن بــه موضوعهــای مرتبــط
بــا مــرگ صــادر میکنــد .مــدل  8Aدر عمــل بهعنــوان
چارچــوب راهنمایــی بــرای اقدامــات ســازماندهی اجتماعــی
کلــی شــبکۀ توانمندســازی بــرای ســازگاری بــا داغدیدگــی و
از دســت دادن در پایــان زندگــی و همچنیــن دو برنامــۀ اصلــی
آمــوزش مــرگ یعنــی برنامــۀ آمــوزش مــرگ تعلیمــی و برنامــۀ
آمــوزش مــرگ تجربــی عمــل میکنــد؛ بنابرایــن چارچــوب
ایــن مــدل بهعنــوان یــک اقــدام مقدماتــی در آمــوزش مــرگ
طرحری�زـی ش��ده استــ ک��ه منطبقــ باــ م��دل فرانظ��ری در
درک و فهــم رفتارهــای مثبــت آمادهســازی بــرای مــرگ
اســت .مــدل  8Aپنــج مرحلــۀ مــدل فرانظــری را بــه هشــت
مرحلــۀ (بیگانگــی ،اجتنــاب ،دسترســی ،تصدیق/تائیــد ،عمــل،
پذیرــش ،درک ق��در ی��ا به��ای زندگی/مثبتگرای��ی و خــود
شــکوفایی) گســترش میدهــد کــه درجــات مختلــف آمادگــی
بــرای مــرگ را در دانــش ،نگرشهــا و عمــل تجربــۀ زندگــی
نشــان میدهــد .ایــن مــدل همچنیــن یــک فراینــد درونــی را
بــه وجــود مـیآورد کــه ممکــن اســت در مراحــل تغییــر دادن،
از شــناخت ابتدایــی بیشــتر تــا پیامدهــای رفتــاری بیشــتر،
اتفــاق بیفتــد .بــا اتخــاذ منابــع منطبــق از مــدل فرانظــری،
مــدل  8Aهمچنیــن بــه طیفــی اشــاره دارد کــه در آن مــردم
بــه واســطۀ تغییراتشــان در رفتــار آمادگــی بــرای مــرگ،
ممکـ�ن اسـ�ت بـ�ه پیـ�ش برونـ�د یـ�ا بـ�ه عقـ�ب برگردنـ�د (.)1
خالص��های از مــدل  8Aب��رای آم��وزش م��رگ در جــدول 1
نشــان داده شــده اســت.
Cecilia Chan
Andy Hoo
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پروفســور سســیلیا چــان ،40مجــری پروژۀ شــبکۀ توانمندســازی
بــرای ســازگاری بــا داغدیدگــی و از دســت دادن در پایــان
زندگــی بیــان میکنــد دیــدن اینکــه جمعیــت عمومــی
چشــمانداز مثبتتــری را هنــگام پرداختــن بــه موضوعــات
مرتبــط بــا مــرگ تائیــد کردهانــد ،واقع ـاً دلگرمکننــده اســت.
مــرگ در هنگکنــگ کمتــر یــک تابــوی فرهنگــی شــده
اســت ،در عیــن حــال مــردم بســیاری بیشــتر تمایــل بــه
پذیرفتــن ایــن واقعیــت کــه مــرگ یــک بخــش طبیعــی از
زندگــی آنهــا اســت دارنــد و لــذا ظرفیــت بیشــتری بــرای
رویارویــی بــا مــرگ خــود و عزیزانشــان پیــدا کردهانــد .از
نظــر وی فقــدان برنامــۀ درســی آمــوزش زندگــی و مــرگ در
نظــام مدرســهای هنگکنــگ یکــی از بزرگتریــن موانــع در
آمــوزش افــراد جــوان دربــارۀ اهمیــت معنــای زندگــی اســت.
در مقایســه بــا کــودکان جــوان در تایــوان یــا ســایر کشــورهای
غربــی کــه در مــورد زندگــی و مســائل مرتبــط بــا مــرگ،
از طریــق یــک برنامــۀ درســی پیشــرفتۀ یادگیــری خــاق و
تجربــی آمــوزش میبیننــد کــه گســترۀ آن از کودکســتان تــا
پایــان دورۀ متوســطه میباشــد ،کــودکان هنگکنــگ توجــه
کمــی را در ایــن زمینــه دریافــت میکننــد .شــاید قیــام
فــوری و ناگهانــی اخیــر در پوشــش رســانهای و همچنیــن
افزایــش آشــکار در مقالههــای روزنامـهای کــه بــر روی مســائل
مرتبــط بــا مــرگ متمرکــز هســتند ،یــک گام امیدوارکننــده
در جهــت صحیــح اســت بــه طــوری کــه آنهــا نقشــهای را
بــرای گفتگــوی بــاز میــان عمــوم مــردم ارائــه دهنــد؛ امــا
چیــزی کــه مهمتــر اســت گســترش آمــوزش زندگــی و مــرگ
اســت کــه هــدف طیــف وســیعتری از مخاطبــان را در بــر
میگیــرد ،بهویــژه کســانی کــه هدایتکننــدۀ نســلهای
جوانتــر هســتند .ایــن امــر برتریــن اهمیــت بــرای تقویــت
افــراد جــوان اســت کــه در عیــن احســاس از دســت دادن
و ناامیــدی ،در یــک دنیــای چالــش برانگیــز پــر از هــرج و
مرجهــا و تیرهبختیهــا از مــرگ میترســند .ایــن فقــط
میتوانــد از طریــق یــک برنامــۀ جامــع پژوهشــی و خدماتــی
بــه دســت آیــد کــه نیازهــای خــاص گروههــای مختلــف را
بــرای فرمولــه کــردن راهبردهــا و طرحهــای عملــی گــرد
هــم م ـیآورد کــه در خدمــت ارتقــاء ســطح آگاهــی عمومــی،
تســهیل آمــوزش تخصصــی ،گســترش تــدارکات خدماتــی و در
نهایــت دفــاع بیشــتر بــرای از بیــن بــردن فشــار و افســردگی
مــرگ در میــان جوانــان هنگکنــگ باشــد .انــدی هــو ،41ســر
پژوهشــگر پــروژۀ شــبکۀ توانمندســازی بــرای ســازگاری بــا
داغدیدگــی و از دســت دادن در پایــان زندگــی نیــز اظهــار
میکنــد کــه دیــدن تغییــر رفتــاری و نگرشــی مثبــت در
میــان جمعیــت میانســال و بهویــژه جمعیــت ســالمند واقعــاً

تشــویقکننده اســت ،بــا ایــن حــال ،کار بیشــتری الزم اســت
تــا بــر روی گروههــای ســنی جوانتــر انجــام گیــرد .او اشــاره
کــرد کــه در بیــن افــراد جــوان در هنگکنــگ ،مــرگ هنــوز
هــم بهشــدت بهعنــوان یــک تابــو درک میشــود .آنهــا نــه
تنهــا از مــرگ میترســند ،بلکــه همچنیــن در مــورد زندگــی
مــردد هســتند ،اغلــب نســبت بــه تحــوالت و تغییــرات زندگــی
و تیرهبختیهــا ،احســاس شکســت خوردگــی ،گــم گشــتگی،
ناتوانــی و ضعیــف بــودن میکننــد (.)17
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مطابــق بــا مــدل فرانظــری در مراحــل اولیــه قبــل از مرحلــۀ
42
آمادگــی ،طــی زمانــی کــه تســلط فراینــد انکوباســیون روانــی
وجــود دارد کــه در درون فــرد اتفــاق میافتــد ،تغییــر
رفتاره��ای آش�کـار اغل��ب وج��ود ندارن�دـ .مرحلــۀ پیــش تعمــق/
پی��ش تفکرــ ،مرحلــۀ بیگانگــی و مرحلــۀ اجتنــاب را در بــر
میگیــرد .مرحلــۀ بیگانگــی عمدتـاً توســط ایــن بــاور معمــول
تجلــی پیــدا میکنــد کــه مــرگ خیلــی دور اســت .ایــن
بــاور غالبــاً در بزرگســاالن جوانتــر مشــاهده میشــود کــه
ممکــن اســت فکــر کننــد مــرگ در دور دســت قــرار دارد و
از ایــن رو نســبت بــه فکــر کــردن یــا صحبــت کــردن دربــارۀ
مــرگ بیتفــاوت و بیعالقــه هســتند .در ایــن مرحلــه مــردم
بــه طــور کلــی در خصــوص آگاهــی و اطــاع پیــدا کــردن و
بحــث کــردن دربــارۀ موضوعــات مرتبــط بــا مــرگ بیعالقــه
هســتند .عــاوه بــر هنجــار اجتماعــی بیگانگــی ،چــو 43و چــان
همچنیــن پیشــنهاد میکننــد کــه یــک انــکار کلــی مــرگ
در بیــن جمعیــت چیــن وجــود دارد ( .)23اعتقــاد بــر ایــن
اســت کــه صحبــت کــردن دربــارۀ مــرگ بدشانســی مـیآورد،
بــه طــوری کــه مــردم بــهوســیلۀ بهکارگیــری اســتعارهها
یــا ســرپوش گذاشــتن بــر واقعیــت مــرگ ،ب ـ ه واســطۀ نمــای
زندگــی ،از موضــوع مــرگ اجتنــاب میکننــد (.)24
بــا داشــتن چارچوبــی مبتنــی بــر مرحلــۀ رفتارهــای
آمادهســازی بــا مــرگ ،مداخــات منطبــق بــا مرحلــۀ بالقــوه،

بــرای بــه حداکثــر رســانیدن پذیــرش مــردم نســبت بــه
دانــش و آگاهــی ،نگرشهــا و رفتارهــا در آمادگــی بــا مــرگ،
میتوانن��د در آین��ده طرحری��زی گردن��د .در مرحلــۀ پیــش
تعمق/پیــش تفکــر ،هــدف کلیــدی مداخلــه ،پــرورش دادن
یــک فضــای بحــث مثبــت بــرای در هــم شکســتن تابــوی
مــرگ ،افزایــش حساســیت نســبت بــه مســائل مرتبــط بــا
مــرگ و معرفــی یــک مفهــوم و تصــور مثبــت از موضوع اســت.
فرمهــای چنــد رســانهای اطالعــات ،عملیــات رســانههای
جمعــی و آمــوزش عمومــی ماننــد ســمینارها ،ســخنرانیها،
گفتگ��و و صحب��ت روانــی آموزشــی ممکــن اســت بهمنظــور
ارتقــاء درک کلــی و عالقــۀ عمومــی مــورد اســتفاده قــرار
بگیرنــد .مطالعــات مــوردی و اخبــار روزانــۀ مرتبــط بــا
موضوعــات مــرگ نیــز ممکــن اســت بــرای بــاال بــردن آگاهــی
از مــرگ و ســاختن عناصــر مثبــت یــا زبــان جدیــد در بحــث
کــردن دربــارۀ موضــوع مــورد اســتفاده قــرار بگیرنــد.
مراحل دسترسی و تصدیق/تائید
مرحلــۀ تعمق/تفکــر بــهوســیلۀ مرحلــۀ دسترســی مشــخص
میشــود کــه در طــی آن مــردم آگاهــی بیشــتری از موضــوع
مــرگ دارنــد و بــه آگاهــی و اطــاع پیــدا کــردن دربــارۀ
موضــوع عالقهمندتــر هســتند؛ امــا بــه ایــن دلیــل کــه مــرگ
هنــوز بــرای مــردم چیــن یــک موضــوع تابــو اســت آنهــا
اغلــب بــه اطالعــات دسترســی ندارنــد یــا نمیداننــد از کجــا
شــروع کننــد .آنهــا بــه طــور کلــی نســبت بــه اطالعــات
Mental incubation
Chow
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برای آموزش مرگ (.)1
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در مرحلــۀ تصدیق/تائیــد مرحلــۀ آمادگــی ممکــن اســت
تأکیــد بــر روی آمــوزش روانــی هیجانهــای معمــول مرتبــط
بــا مــرگ و مقابلــه بــا آن همچنیــن ارتقــاء بیــان و پذیــرش
ایــن هیجانهــا قــرار داده شــود .گاهــی اوقــات متخصصــان
ممکــن اســت هنگامیکــه افــراد نیــاز بــه حمایــت اضافــی
در برخــورد بــا هیجانهایشــان بهمنظــور حرکــت بــه ایــن
فراینــد دارنــد ،نیــاز بــه آمــاده شــدن بــرای پیگیــری داشــته
باشــند .دورالک 45پیشــنهاد میکنــد کــه برنامههــای
آمــوزش زندگــی و مــرگ بــه طــور کلــی در اصــاح و تعدیــل
شــناختها و رفتارهــای مرتبــط بــا مــرگ متخصصــان نســبتاً
موفــق هســتند ،در حالـی کــه برنامههــای تجربــی در تســهیل
46
تغییــرات مثبــت در احساســات مؤثرتــر هســتند ( .)25تومــر
و الیاســون 47مــدل اضطــراب مــرگ 48را مطــرح کردنــد کــه در
آن اضطــراب مــرگ بــهوســیلۀ معنــای مــرگ ،تأســف مربــوط
بــه گذشــته و تأســف مربــوط بــه آینــده تعییــن میگــردد.
مداخــات درمانــی شــامل بحثهــای وجــودی ،مــرور زندگــی
و برنامهریــزی بــرای زندگــی بعــدا ً میتواننــد بــه طــور تجربــی
بــرای تســهیل ایــن تغییــر نگــرش بــه کار بــرده شــوند (.)26
تــرس از مــرگ بیشــتر بــا احســاس نگرانــی و وحشــت فلســفی
«وجــودی» 49ارتبــاط دارد .اضطــراب مــرگ و احســاس نگرانــی
و وحشــت وجــودی ،تــرس مرضــی نیســتند .افــرادی کــه از
تــرس از مــرگ رنــج میبرنــد مشــغولیت فکــری زیــادی بــا
مــرگ و مــردن دارنــد و ایــن موضــوع میتوانــد روی زندگــی
روزانهشــان تأثیــر بگــذارد ( .)27نگرشهــای مذهبــی نســبت
بــه مــرگ میتواننــد یکــی از تهدیدهــای بهداشــت روانــی
بــه شــمار آیــد .بــه طــور کلــی نگرشهــای مذهبــی نســبت
بــه مــرگ در ســه ویژگــی اضطــراب مــرگ ،وســواس مــرگ
و افســردگی مــرگ قابــل بحــث هســتند ( .)28متخصصــان و

مرحلــۀ اقدام/عمــل آمادگــی مثبــت بــرای مــرگ شــامل
مراحــل پذیــرش و اقدام/عمــل اســت .طبــق گفتــۀ وانــگ،50
ریکــر 51و جســر 52ســه نــوع پذیــرش مــرگ وجــود دارد:
پذیــرش نزدیــک شدن/رســیدن ،53خنثــی 54و گریــز .55پذیــرش
نزدیــک شدن/رســیدن اغلــب بــا باورهــای مذهبــی مربــوط
اســت و بــه پیشبینــی یــک پــاداش در زندگــی پــس از
مــرگ اشــاره دارد .پذیــرش خنثــی بــه تصدیــق یــا تأییــدی
اشــاره دارد کــه مــرگ یــک بخــش طبیعــی از چرخــۀ زندگــی
اســت .بــر عکــس ،پذیــرش گریــز بــه طــور نســبی بــر ایــن
بــاور منفــی اســتوار اســت کــه مــرگ فقــط بــه دلیــل ماهیــت
غیــر قابــل تحمــل زندگــی ،پذیرفتنــی و مقبــول اســت (.)29
متخصصــان بایســتی بــرای ترویــج پذیــرش نزدیــک شــدن یــا
پذیــرش خنثــی تــاش کننــد کــه در ایجــاد انگیــزۀ افــراد
بــرای ترغیــب افکارشــان بــه ســمت رفتارهــای آشــکار و
اقدام/عمــل واضــح مفیدتــر هســتند .هنگامیکــه مــردم بــرای
مرحلــۀ عمــل آمــاده هســتند ،آنهــا میتواننــد برنامهریــزی
دقیقــی مربــوط بــه آمادگــی بــرای مــرگ انجــام دهنــد .آنهــا
ممکــن اســت دســت بــه انتخــاب بزننــد و برنامههــای روشــنی
را در پیشــبرد برنامهریــزی مراقبتــی ،ترتیــب دادن مراســم
ترحیــم ،تشــییع جنــازه ،کفــن و دفــن و بــه خاکســپاری و
وصیتنامــه طرحریــزی کننــد .مرحلــۀ اقدام/عمــل همچنیــن
ممکــن اســت شــامل گفتگــو کــردن بــه طــور فعــال بــا اعضــای
خانــواده باشــد بــه گونــهای کــه آنهــا تصمیمگیریهــا
و نگرانیهایشــان را بیــان کننــد .واقعیــت مــرگ همچنیــن
ممکــن اســت بــه اشــتراک گــذاری هیجانهــا ،احساســات،
درک و فهــم را در بیــن اعضــای خانــواده ترویــج دهــد (.)1
کیلــی 56دریافــت کــه پنــج نــوع پیــام در طــول مکالمههــای
بیــن بیمــاران رو بــه مــرگ و خانوادهایشــان ،کارکردهــای
مهمــی در روابــط نزدیــک آنهــا دارد :عشــق ،هویــت ،مذهــب
یــا معنویــت ،امــور عــادی و روزمــره و موضوعهــای مربــوط
بــه رابطــۀ مشــکل .ایــن پیامهــا ممکــن اســت بینشــی ایجــاد
کننــد بــه ســمت اینکــه مــردم چگونــه میتواننــد از لحظــات
حــال حاضــر بــرای برقــراری روابــط مثبــت ،جهــت بهبــود
کیفیــت روابــط ،تســهیل مصالحــه و آشــتی و کاهــش تأســف
احتمالــی بــرای خانــواده بعــد از مــرگ اعضــای خانــواده،
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بهمنظــور فراهــم ســاختن اطالعــات الزم ،روشهــای مختلفــی
میتواننــد مــورد اســتفاده قــرار بگیرنــد .گفتگــو و صحبــت،
اطالعــات مبتنــی بــر وب ســایت ،بروشــورها یــا جزوههــا
میتواننــد اطالعــات بــا جزئیــات بیشــتری را در کارهــای
مرتبــط بــا مــرگ ماننــد برنامهریــزی بــرای مراســم ترحیــم،
تشــییع جنــازه ،کفــن و دفــن و بــه خاکســپاری ،ارتقــاء
برنامهریــزی مراقبتــی و تهیــۀ وصیتنامــه ارائــه دهنــد.

مراحل پذیرش و اقدام/عمل
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بازتــر هســتند و ممکــن اســت دربــارۀ دانســتن در مــورد
تجربــۀ مــرگ کنجــکاو باشــند .هنگامیکــه افــراد نســبت بــه
دانــش در مــورد مــرگ بــاز هســتند ،بعدهــا ممکــن اســت در
برخــورد بــا احساســات منفــی بالقــوهای کــه ممکــن اســت در
ایــن فراینــد راهانــدازی 44بشــوند ،احســاس ناراحتــی کننــد.
طــی مرحلــۀ تصدیق/تائیــد ،مــردم ممکــن اســت هیجانهــای
معمولــی ماننــد اضطــراب مــرگ و واکنشهــای ســوگ نســبت
بــه از دســت دادنهــای قبلــی را تجربــه کننــد (.)1

محققیــن مختلــف همچنیــن رویکردهــای درمانــی و روندهــای
مداخلـهای متفاوتــی در برخــورد بــا ســوگ و داغدیدگــی مــردم
پیشــنهاد کردهانــد .آنهــا ممکــن اســت روشهــای درمانــی و
تجربــی مناســبی را بــرای حمایــت از مشــارکت فــردی در کار
بــا پریشــانی هیجانــی خــاص مرتبــط بــه مــرگ پیــدا کننــد
بــه طــوری کــه بتواننــد بــه توســعۀ کنــار آمــدن و آمادگــی
مثبــت بــرای مــرگ تــداوم پیــدا کننــد.
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نتیجهگیری
فواید بالقوۀ مدل  8Aبرای آموزش مرگ

همچنــان کــه رفتارهــای تغییــر یافتــه تثبیــت میشــوند و
اقدامها/اعمــال بــا زندگــی فــرد یکپارچــه و ادغــام میشــوند،
بــه مرحلــۀ نگهــداری مــدل فرانظــری نزدیــک میشــویم .یــک
عنصــر اضافــی تغییــر بــه مرحلــۀ نگهــداری افــزوده میگــردد،
بــه ایــن دلیــل کــه شــواهد بیشــتری نشــان میدهــد کــه
تجربــۀ مــرگ ممکــن اســت منجــر بــه رشــد شــخصی بیشــتر
شــود ( .)33یالــوم پیشــنهاد کــرد کــه واقعیــت مــرگ بــه
مواجهــه بــا یــک "موقعیــت مــرزی" 59منجــر میشــود کــه
در طــی آن مــردم مجبــور بــه تأمــل و فکــر کــردن دربــارۀ
زندگیشــان میشــوند و تغییراتــی را در ســبک زندگیشــان
میدهنــد ( .)34مرحلــۀ تغییــر و نگهــداری آمادگــی بــرای
م��رگ بیش��تر ب��ه مراح��ل درک قــدر یــا بهــای زندگــی/
مثبتگرای��ی و تحقــق بخشی/شــکوفایی تقســیم میشــود.
مرحل�ۀـ درک ق��در ی��ا به��ای زندگی/مثبتگرای��ی بــهوســیلۀ
آگاهــی از ماهیــت محــدود زندگــی ،توانایــی بــرای ارزیابــی
ارزشــمندی زندگــی و جســتجوی بــرای معنــا در زندگــی
مشــخص میشــود .ایــن واقعیتهــای وجــودی ممکــن اســت

بــا معرفــی مــدل  8Aبــرای آمــوزش مــرگ بــه مــددکاران
اجتماعــی و متخصصــان مراقبتهــای بهداشــتی ،انتظــار
مــیرود کــه ایــن متخصصــان بتواننــد نیازهــای متغیــر
مراجعــان را در مراحــل مختلــف آمادهســازی بــرای مــرگ
بهتــر درک کننــد .بــرای مثــال بجــای درک مراجعــان تحــت
عنــوان "بیانگیــزه" یــا "مقــاوم" در آمادگــی بــرای مــرگ،
مــدل  8Aدیــدگاه نوینــی را بــرای درک نیــاز مراجعــان در
مرحلــۀ اولیــه پیشــنهاد میکنــد کــه ممکــن اســت تحــت
عن��وان «اجتن��اب» ی��ا «بیگانگ��ی» نش��ان داده شوــد .بــه نوبــۀ
خــود متخصصــان همچنیــن میتواننــد مداخــات مناســبی
شــامل ســطوح فــردی ،گروهــی و اجتماعــی مختلــف را بــرای
تســهیل برنامهریــزی بــرای مراقبتهــای پایــان عمــر بــه
مراجعــان خــود ارائــه دهنــد .مــدل  8Aهمچنیــن ممکــن
اســت بــه متخصصــان یــادآوری کنــد کــه گرچــه مــرگ
یــک موضــوع اصلــی در برنامهریــزی بــرای مراقبتهــای
پای��ان عمـ�ر میباش��د ،معن��ای زندگ��ی ک��ه درک قــدر یــا
بهـ�ای زندگی/مثبتگرای��ی و تحقــق بخشی/شــکوفایی را در
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انســان بایــد دریابــد غمهــا و مــرگ هســتند کــه واقعیــت
بــودن و زندگــی را توجیــه میکننــد و وجــود انســان را
شــکوفا میســازند و او را بــه تعالــی میرســانند پــس بایــد
اینهــا را از دریچــۀ دیگــری نــگاه کــرد (.)36

مراحــل درک قــدر یــا بهــای زندگی/مثبتگرایــی و
تحقــق بخشی/شــکوفایی

Logotherapy
Viktor Frankl
63
Paul Wong
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وانــگ پیشــنهاد کــرد کــه نــوع مثبــت پذیــرش خنثــی بــا خود
شــکوفایی مرتبــط اســت ،بــه ایــن دلیــل کــه وقتــی مــردم
بــه کوتــاه بــودن زندگــی پــی میبرنــد ،بــه یــاد میآورنــد
تــا از وقتشــان خــوب اســتفاده کننــد و کارهــای ارزشــمندی
انجــام دهنــد ( .)35پذیــرش مــرگ طــی مرحلــۀ قبلــی
بهعنــوان یــک گام مهــم بــرای درک قــدر یــا بهــای زندگــی/
مثبتگرایــی و تحقــق بخشی/شــکوفایی بیشــتر زندگــی عمــل
میکنــد .متخصصــان ممکــن اســت یــک رویکــرد وجــودی را
در کمــک بــه شــرکتکنندگان در جســتجوی معنــای زندگــی
و پاســخهای وجــودی اتخــاذ کننــد .مکتبهــای مختلفــی
توســط دانشــمندان متفــاوت گســترش پیــدا کردهانــد از
قبیــل رواندرمانــی هســتیگرا یــا وجــودی توســط ایرویــن
یالــوم 60ســال  ،)34( 1980لوگوتراپــی 61توســط ویکتــور
فرانــکل 62ســال  )36( 1984و رویکــرد مشــاورۀ متمرکــز بــر
معنــا توســط پــل وانــگ 63ســال  ،)37( 2008ممکــن اســت
برخــی از منابــع و مراجــع مفیــد در ایــن زمینــه باشــند.
همانطــور کــه فرانــکل اظهــار داشــت:
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اســتفاده نماینــد (.)30
مــرور زندگــی کــه توســط باتلــر مطــرح شــده اســت بــه طــور
رایجــی بــرای ارتقــاء یکپارچگــی خــود يــا مــن 58در مرحلــۀ
پایانــی زندگــی بــه کار گرفتــه شــده اســت ( .)31اعتقــاد بــر
ایــن اســت کــه یکپارچگــی زندگــی میتوانــد پذیــرش و درک
زندگــی ،پیــش شــرط مهــم بــرای پذیــرش مــرگ را ترویــج
دهــد ()32؛ بنابرایــن پیشــنهاد میشــود کــه برنامههــای
تجربــی و گروههــای کوچــک بــرای شــرکتکنندگان در کار
بــر مــرور زندگــی ممکــن اســت در مــرور داســتانهای زندگــی
و تصدیــق ارزشــمندی گذشــتۀ شــرکتکنندگان مــورد
اســتفاده قــرار بگیــرد ،بــه طــوری کــه افــراد بتواننــد بــرای
مواجهــه بــا تردیــد و نامعلومــی مــرگ شــجاعت و جســارت
پیــدا کننــد .بحــث و شناســایی موضوعــات معنــوی و وجــودی
نیــز در تســهیل پذیــرش مــرگ حیاتــی هســتند .وقتــی
شــرکتکنندگان بــرای تحقــق بخشــیدن بــه برنامههایشــان
آمــاده هســتند ،بــرای انجــام برنامههــا در صــورت لــزوم
بــهوســیلۀ انــواع مختلــف حمایــت ملمــوس ،میتــوان بــه
آنهــا کمــک نمــود .مشــارکت اعضــای خانــواده نیــز در طــول
مرحلــۀ اقدام/عمــل مهــم اســت .مــرگ بــر روی کل خانــواده
تأثیــر میگــذارد .هــدف از برنامهریــزی مســائل مربــوط بــه
مــرگ ماننــد پیشــبرد برنامهریــزی بــرای مراقبــت و مراســم
ترحیــم ،تشــییع جنــازه ،کفــن و دفــن و بــه خاکســپاری،
نــه فقــط بــرای اجــرای وصیتنامــۀ شــخصی بــه کار م ـیرود
بلکــه پذیــرش خانــواده و کنــار آمــدن بــا ســوگ را پــس از
وقــوع مــرگ تســهیل میکنــد؛ بنابرایــن متخصصــان ممکــن
اســت از طریــق ایــن فراینــد ،کمــک بــه ارتقــاء ارتبــاط و درک
خانــواده را فراهــم کننــد.
57

منجــر بــه تحقــق بخشی/شــکوفایی عملــی در زندگــی روزمــره
گــردد .مــردم پــس از آنکــه قــادر بــه ســازگاری مجــدد بــا
اولویتهــای خــود شــدند ،در حــال حاضــر زندگــی میکننــد،
روابــط خانوادگــی را ارج مینهنــد و اهــداف آینــده و معنــای
جدیــد را در زندگــی تعییــن میکننــد.

مقاله مروري
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محدودیتها و توسعههای آیندۀ مدل 8A

تشکر و قدردانی
از پروفســور واالس چــی هــو چــان از دانشــگاه چینــی
هنگکنــگ و اگنــس تیــن فونــگ از مرکــز مــددکاری اجتماعــی
بهداشــت روان دانشــگاه ســامت رفتــاری هنگکنــگ بــرای
راهنماییهــای مفیــد و ارزشمندشــان و در اختیــار قــراردادن
اطالعــات در خصــوص مــدل  8Aتشــکر میکنیــم.
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66
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در ایــن مقالــه ،مــدل  8Aبــرای آموزش مــرگ برای مــددکاران
اجتماعــی و متخصصــان مراقبتهــای بهداشــتی معرفــی
شــد .ایــن مــدل معطــوف بــه توانمندســازی ایــن متخصصــان
بــرای کمــک بــه مراجعانشــان در آمــوزش بهتــر مــرگ و
برنامهریــزی بــرای مراقبتهــای پایــان زندگــی میباشــد.
محتــوا و نتیجــۀ ایــن مــدل بــا اســتناد بــه دادههــای تجربــی
گســترش پیــدا نکــرده اســت .در عــوض آنهــا تــا حــد زیــادی
از طری��ق تجربهــ و مش��اهدات اعضـ�ای شــبکۀ توانمنــد ســازی
بــرای ســازگاری بــا داغدیدگــی و از دســت دادن در پایــان
زندگ��ی در کار بــر روی بیمــاران و افــراد مســن مؤثــر گــزارش
شدــه اســت .اگرچ��ه همـ�ۀ اعضـ�ای شــبکۀ توانمندســازی بــرای
ســازگاری بــا داغدیدگــی و از دســت دادن در پایــان زندگــی در
کمــی و
حــوزۀ مــرگ و مــردن بــا تجربــه هســتند ،مطالعــات ّ
کیفــی سیســتماتیک بــا گروههــای مختلــف مراجعــان ممکــن
اســت بــرای بررســی و آزمــون تناســب ایــن مــدل کمــک
کننــد .بــرای مثــال ،مــدل  8Aبــه نظــر میرســد فــرض
را بــر ایــن میگــذارد کــه مراجعــان در گروههــای ســنی
مختلــف ممکــن اســت نگرانیهــای مشــابهی ماننــد اجتنــاب،
بیگانگــی و غیــره را تجربــه کننــد .مفیــد خواهــد بــود اگــر
تحقیقــات بیشــتری بتواننــد بررســی کننــد کــه گروههــای
ســنی مختلــف طــی آمادهســازی بــرای مــرگ چگونــه ممکــن
اســت واکنــش نشــان دهنــد .ایــدۀ ایجــاد مــدل  8Aبــرای
آمــوزش مــرگ از  TTMبــر گرفتــه شــده اســت؛ بنابرایــن،
اعضاــی شــبکۀ توانمندســازی بــرای ســازگاری بــا داغدیدگــی
و از دســت دادن در پایــان زندگــی عمــدا ً مدلــی را بــه وجــود
آوردنــد کــه در آن هشــت حــوزه (آنگونــه کــه توســط 8As
معرفــی شــد) بــا اســتناد بــه مراحــل مختلــف مــدل فرانظــری
میتوانــد مــورد بحــث قــرار گیــرد .بــاز هــم تحقیقــات
بیشــتری جهــت بررســی الزم اســت صــورت گیــرد اگــر ایــن
حوزههــا بــا پیشــرفت مــدل مرحلــهای بــه گونــهای کــه در
مــدل فرانظــری مطــرح شــده اســت ،مطابقــت پیــدا کننــد.
هــدف دیگــر اعض��ای شــبکۀ توانمندســازی بــرای ســازگاری
بــا داغدیدگــی و از دســت دادن در پایــان زندگــی توســعۀ
معیارهــای خــاص یــا اندازهگیــری بــه طــور تجربــی بــا اشــاره
بــه مــدل  8Aمیباشــد .ایــن امــر ممکــن اســت مــدل  8Aرا
از یــک مــدل توصیفــی و نظــری بــه ســمت یــک ابــزار ارزیابــی
بالینــی عملــی در مــرگ و مــردن ،بیشــتر پیــش ببــرد .مــدل
 8Aدر تعلیــم بــرای آمــوزش مــرگ توســط اعضــای شــبکۀ
توانمندســازی بــرای ســازگاری بــا داغدیدگــی و از دســت

دادفــر ،اصغرنــژاد فریــد ،لســتر ،64عاطــف وحیــد و بیرشــک
یــک مطالعــۀ آزمایشــی (پیشآزمــون ،پسآزمــون ،بــا یــک
گــروه کنتــرل) بــا اســتفاده از مقیاسهــای نگرانــی مــرگ
( ،65)DCSتــرس از مــرگ کولیــت –لســتر ( ،66)CLFDSدالیــل
تــرس از مــرگ ( ،67)RDFSاضطــراب مــرگ تمپلــر (،68)DAS
وســواس مــرگ ( ،69)DOSافســردگی مــرگ ( 70)DDSو مرحلــۀ
تغییــر ( 71)SCSبــر روی پرســتاران انجــام دادنــد .برنامههــای
آمــوزش مــرگ در  6کارگاه  6روزه  6ســاعته بــه طــور هفتگــی
برگــزار شــد .نتایــج نشــان داد کــه تفاوتهــای معنــیداری
بیــن پیشآزمــون و پسآزمــون بــرای رویکــرد تعلیمــی در
نمــرات مقیاسهــای نگرانــی مــرگ و وســواس مــرگ وجــود
داشــتند .تفــاوت معنــیداری بیــن پیشآزمــون و پسآزمــون
بــرای مــدل  8Aدر نمــرات مقیــاس افســردگی مــرگ وجــود
داشــت .در مقیــاس مرحلــۀ تغییــر ،تفاوتهــای معنــیداری
بیــن پیشآزمــون و پسآزمــون بــرای مــدل  8Aدر نمرههــای
مراحــل بیگانگــی و دسترســی وجــود داشــتند .تفاوتهــای
معنــیداری بیــن پسآزمــون بــرای رویکــرد تجربــی و گــروه
کنتــرل و بیــن پسآزمــون بــرای مــدل  8Aو گــروه کنتــرل
در نمــرۀ مقیــاس وســواس مــرگ وجــود داشــتند .نمرههــای
مقیاسهــای اضطــراب مــرگ ،وســواس مــرگ و افســردگی
مــرگ در مرحلــۀ پسآزمــون در گــروه کنتــرل در مقایســه بــا
رویکردهــای تعلیمــی و تجربــی و مــدل  8Aافزایــش بیشــتری
نشــان داد؛ امــا ایــن تفاوتهــا از نظــر آمــاری معنـیدار نبودنــد.
بیشــترین انــدازۀ اثــر بــه ترتیــب در مقیاسهــای وســواس
مــرگ ( )%14و افســردگی مــرگ ( )%11بــود .در مقیــاس
ارزیابــی برنامــۀ آمــوزش مــرگ ( 72)SDEPEتفــاوت معنـیداری
بیــن رویکــرد تعلیمــی و مــدل  8Aوجــود داشــت .پرســتاران
مــدل  8Aرا در مقایســه بــا روش تعلیمــی ،مفیدتــر ارزیابــی
کردنـ�د ( .)40همچنیــن دادفــر ،لســتر ،بیرشــک ،اصغرنــژاد فرید
و عاطــف وحیــد گــزارش دادنــد کــه تفــاوت معن ـیداری بیــن
پیشآزمــون و پسآزمــون بــرای رویکــرد تعلیمــی در نمــرات
مقیــاس وســواس مــرگ در پرســتاران وجــود داشــت (.)41
پــروژۀ آمــوزش مــرگ در حــال پیشــرفت اســت ،امیــد بــر
ایــن اســت کــه بتــوان در آینــدهای نزدیــک ،دادههــای تجربــی
بیشــتری در خصــوص اثربخشــی آمــوزش مــرگ بــا ایــن مــدل
 8Aرا گــزارش نمــود.

] [ DOI: 10.18869/acadpub.shefa.5.4.98

بــر میگیــرد بــه همــان انــدازه مهــم اســت ،اگــر مراجعــان
قــادر باشــند کــه بــه طــور مثبتــی بــرای مــرگ آمــاده بشــوند.
مشــابه بــا دیــدگاه وجــودی ،مــدل  8Aبــه امــکان تغییــر و
دگرگون��ی در آمادگــی بــرای مــرگ داللــت دارد (.)36، 37

دادن در پایــان زندگــی اجــرا شــده اســت .بازخــورد اولیــۀ ایــن
جلســات آموزشــی مثبــت اســت (.)38، 39
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