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فصل اول :دورنمای رشد در گسترة عمر
این درس دربارة دگرگونیهایی است که در حیات ما رخ می دهد .در تن ما ،شخصیت ما شیوة تفکرمان ،احساساتمان ،رفتارمان،
روابطمان و نقشهایی که در دورههای مختلف زندگیمان ایفا میکنیم.

دورههای رشد
برای سهولت بحث ،گستره عمر معموالً به سه دوره رشدی عمده تقسیم میشود:
 -1رشد کودک  -2رشد نوجوان  -3رشد بزرگسال اولین و آخرین دوره نیز به دورههای کوتاهتری تقسیم میشوند .رشد کودک
شامل دورة پیش از تولد ،شیرخوارگی ،کودکی اولیه و کودکی میانه است .نوجوانی شامل نوجوانی اولیه و نوجوانی پایانی است .و
رشد بزرگسالی دربرگیرنده بزرگسالی اولیه ،میانی ،و پایانی است .طیف سنی برای هر دورة خاص ،به ویژه در رشد بزرگسالی
اندکی متفاوت و به نقطه نظر شخص روانشناس منوط است.
دورة پیش از تولد :شامل فرایند رشد از زمان لقاح تا تولد است که در طی آن موجود انسانی از یک سلول بارور شده به میلیونها
سلول تبدیل می شود .در این دوره ساختار اصلی بدن و اندامها شکل می گیرند ،ارث و محیط هر دو بر این مرحله از رشد تأثیر
گذارند .در این مرحله موجود زنده در برابر تأثیرات منفی محیطی بیش از زمان دیگر آسیبپذیر است.
شیرخواری :از زمان تولد آغاز شده و تا نوپایی معموالً سال دوم زندگی ادامه می یابد .دگرگونیهای عظیمی در این دوره رخ
میدهند .توانش و هماهنگی حرکتی شیرخوا رشد کرده ،مهارتهای حسی او توسعه یافته و توانش کاربرد زبان در او ایجاد میشود.
دلبستگی به اعضای خانواده و مراقبان پیدا می شود .اعتماد کردن یا نکردن ،بیان نمودن یا نکردن عشق و محبت و بیان احساسات
را یاد می گیرند حس خود و استقالل تا حدودی در آنها شکل گرفته و شواهد وجود تفاوتهای قابل توجه در شخصیت و
مزاجشان کم و بیش آشکار میسازد.
کودکی :کودکی اولیه یا سالهای قبل دبستان (از 3تا  5سالگی ،کودکان به رشد سریع جسمی شناختی ،و زبانی ادامه می دهند
و بهتر می توانند از خود مراقبت کنند مفهوم خود ،هویت جنسی و نقش جنسی در آنها پدیدار می شود و به بازی با کودکان
دیگر عالقمند می شوند.کیفیت روابط والد – کودک در فرایند در شرف تکوین اجتماعی شدن کودک اهمیت پیدا میکنند.
کودکی میانه 6( :تا  ) 11سالگی کودکان در توانش خواندن ،نوشتن و حساب کردن و نیز درک دنیای خود و تفکر منطقی
پیشرفت قابل مالحظهای می کنند .پیشرفت و سازگاری موفق با والدین اهمیتی زیاد پیدا می کند .رشد روانی – اجتماعی و رشد
اخالقی با سرعت قابل توجه پیشرفت می کند و کیفیت روابط خانوادگی همچنان به تأثیر بر سازگاری هیجانی و اجتماعی ادامه میدهد.

دورة پیش از تولد فاصله لقاح تا تولد
شیرخوارگی – دو سال اول زندگی
کودکی اولیه دورة پیش دبستان رشد از  3تا  5سالگی
کودکی میانه سالهای دبستان از  6تا  11سالگی
نوجوانی :مرحلة گذر از کودکی به بزرگسالی است .در نوجوانی اولیه ( 12تا  )14سالگی بلوغ جنسی صورت می گیرد .و تفکر
عملیاتی صوری آغاز می شود .نوجوانان رفته رفته درصدد کسب استقالل و جدایی از والدین برمیآیند و احساس تعلق خاطر و
مصاحبت نزدیکتری با همساالن را طلب می کنند .شکلگیری هویتی مثبت از تکالیف عمدة روانی اجتماعی در این مرحله است.
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در سالهای آخر نوجوانی ( 15تا  19سالگی) به انتخاب شغل ،تکمیل تحصیالت ،ورود به دنیای کار میپردازند و روابط با جنس
مخالف در آنان شکل می گیرد.
بزرگسالی :برقراری روابط صمیمانه ،انتخاب شغل و دستیابی به موفقیت حرفهای چالشهای عمده مرحلة بزرگسالی اولیه است.
جوانان با تصمیمات دیگری نظیر ازدواج کردن یا نکردن انتخاب همسر ،و بچهدار شدن یا نشدن نیز مواجه هستند .برخی با
دورنمای طالق و ازدواج مجدد روبرو میشوند .تصمیمات این مرحله ،وضعیت فرد را در دورههای بعدی زندگی تعیین میکنند.
بزرگسالی میانه :در این مرحله بازبینی جنبههای مختلف زندگی صورت می گیرد .برای آن دسته از والدینی که فرزندانشان به
سرانجامی رساندهاند سالهای میانه زمانی برای آزادی بیشتر است .در این مرحله افراد به حداکثر مسئولیت شخصی و اجتماعی و
موفقیت شغلی دست مییابند .سازش یافتن با جسم و موقعیت هیجانی ،اجتماعی و شغلی از ضرورتهای این دوره است.
بزرگسالی پایانی :زمان سازش یافتن .خصوصاً با ظرفیتهای فیزیکی ،موقعیتهای فردی و اجتماعی ،و روابط در حال تغییر است.
افزایش توجه به مراقبتهای بهداشتی الزم است.
حفظ توانشهای کالنی به برخی امکان می دهد که به توسعة دانش و مهارتهای شناختی خود ادامه دهند .روابط با فرزندان ،نوهها
و  ......معنای تازهای پیدا می کند .حفظ و تحکیم دویتهای معنیدار با همساالن خصوصاً در حفظ سالمتی موثر است .بسیاری از
افراد در این مرحله شادمانی و رضایت از زندگی و اندک بودن ترس از مرگ را گزارش میدهند.

فلسفه رشد در گسترة عمر
رشد چند بعدی و بین رشته ای است :رشد انسان فرایندی پیچیده است که می توان آنرا به چهار بعد اصلی تقسیم کرد .رشد
فیزیکی ،شناختی ،هیجانی و اجتماعی.
هر یک از این ابعاد برجنبة خاصی از رشد تأکید دارند ولی بین این حوزهها وابستگی متقابل قابل توجهی وجود دارد.
رشد در تمام عمر ادامه می یابد :امروزه می دانیم که هر چند در برخی از جنبههای نمو فیزیکی توقف رخ میدهد ولی رشد
به معنی دگرگونی و انطباق در تمام عمر ادامه می یابد .و پیش هیجانی شناختی پس از  60سالگی نیز ادامه دارد .و برخی از
یافتهها بیانگر آن هستند که حتی نمرات آزمایه های نوعاً عملکردی که مستلزم سرعت و هماهنگی حرکتیاند ممکن است در
بزرگسالی پایانی بر اثر تمرین افزایش یابند .این تصور که بزرگساالن توانایی یادگیری ندارند ،خطاست.
ارث و محیط هر دو بر رشد تأثیر میگذارند .حقیقت این است که هم سرشت (ارث) ،و هم تربیت (محیط) تأثیر مهمی بر رشد دارند.
رشد بازتاب پیوستگی و ناپیوستگی است :برخی از روان شناسان رشد بر آن تأکید دارند که رشد فرایند تدریجی و پیوسته
نمو و دگرگونی است .و نمو فیزیکی ،رشد زبان یا سایر جنبههای رشد نشان دهندة تغییراتی روان و فزایندهاند .سایر روانشناسان
رشد آن را زنجیره ای از مراحل مجزا می دانند که در آن تغییری ناگهانی پیشقراول عبور از مرحلهای به مرحلة دیگر است .روان
شناسانی که بر پیوستگی رشد تأکید دارند گرایش به آن دارند که به تأثیر محیط و یادگیری اجتماعی بر فرایند نمو اهمیت
بیشتری بدهند .روان شناسانی که بر گسسته بودن رشد یا نظریههای مرحلهای رشد تأکید دارند ،نقش ارث (سرشت) و رشس
در زنجیرة نمو را مهم می شمارند .امروزه بسیاری از روان شناسان خود را طرفدار هیچ یک از این دو دیدگاه افراطی قلمداد
نمیکنند .آنها می دانند که برخی از جنبههای رشد پیوسته و برخی دیگر ویژگیهای مرحلهای شکل را نشان میدهد.
رشد جنبة انباشتی دارد :رشد پدیده ای انباشتی است .هرچند آنچه در ابتدا رخ می دهد .پیش بینی کننده صددرصد آنچه بعداً
واقع می شود نخواهد بود.
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رشد هم سلطهپذیر است هم فراسوی سلطة ما :هک هاوزن سلطه اولیه بر زندگی را از سلطه ثانویه جدا کرده است .سلطه
اولیه بر تالشهای فرد برای تغییر جهان خارج به گونهای که با نیازها و خواستههایش هماهنگ باشد مربوط میشود .سلطه ثانویه
برعکس ،دنیای درونی فرد را نشانه می رود تا آن را با جهان خارج هماهنگ سازد.
رشد هم بازتاب ثبات و دگرگونی است :طبق تحقیقات انجام شده شواهدی برای ثبات شخصیت در عدهای و تغییر شخصیت
در عده ای دیگر وجود دارد .گاه رویدادهای بیرونی با ماهیت آسیبزا به کلی مسیر زندگی فرد را تغییر میدهند به همین دلیل
است که خط مسیر رشد همیشه قابل پیش بینی نیست.
رشد تغییر پذیر است :نمو ناموزون است .همه ابعاد شخصیت با سرعتی واحد رشد نمییابند .کودکی ممکن است بسیار باهوش
باشد ولی از لحاظ رشد و نمو فیزیکی تأخیر داشته باشد .اکثر نوجوانان قبل از آنکه از لحاظ هیجانی رسیده و از لحاظ اجتماعی
مسئولیتپذیر شوند .از لحاظ فیزیکی رسیده می شوند.
رشدگاه چرخهای و تکراری است :در زندگی هر فرد ممکن است تکرارهایی رخ دهد .ممکن است در نوجوانی با بحران هویت
روبرو شود و بحران هویت دیگری را در میانسالی تجدید کند .عالوه بر تکرار دورههای مشابه در زندگی یک فرد ،ممکن است
دوره های مشابه در چرخه زندگی افراد مختلف در زمان های متفاوت تکرار شود .افراد مختلف ممکن است مراحل مشابهی را
منتهی با تفاوتهای فردی و فرهنگی تجدید کنند .عوامل متنوعی ممکن است جدول زمانی رشد را سرعت بخشند یا آنرا کند و
یا به طورکلی متوقف کنند.
رشد بازتاب تفاوتهای فردی است :گرچه زنجیره رشدی در افراد مختلف کم و بیش تکراری است ولی نباید از یاد برد که
گسترة وسیعی از تفاوتهای فردی نیز وجود دارد .بسیاری از این تفاوتها از همان زمان تولد وجود دارند .از سوی دیگر،
ناهمخوانیهایی نیز در درون افراد وجود دارد .روان شناسان رشد همخوانی یا همگنی میان افراد را اندازهگیری می کنند ولی باید
تالش خود را به توجیه ناهمگنی یا ناهمخوانی درونی افراد نیز معطوف سازند.
رشد بازتاب تفاوتهای جنسی است .ظاهراً شمار تفاوتهای ناشی از جنسیت بسیار است .تفاوتهای فیزیکی بین دختران و پسران
از سایر موارد آشکارتر است.
رشد بازتاب تفاوتهای فرهنگی و طبقاتی است :تفاوتهای فرهنگی و طبقاتی نیز تأثیر عمیقی بر رشد انسان دارند .نگاه والدین
به اهداف بلندمدت مطلوب و نامطلوب اجتماعی شدن و رفتار کودک از فرهنگ و وضعیت اجتماعی و اقتصادی آنان تأثیر میپذیرد.
جامعه و طبقهای که پدر و مادر در آن پرورش یافتهاند در تعیین ارزشهای آنان نقش دارد .نظامهای اعتقادی والدین نیز به نوبة
خود به نسلهای بعدی آموخته می شوند و بر رشد اجتماعی اثر میگذراند یکی از علل رایج تفاوتهای اجتماعی – فرهنگی در
اعتقادهای والدین طبقه اجتماعی – اقتصادی آنهاست .مطالعات نشان داده اند که والدین طبقه متوسط بیشتر دوست دارند
فرزندان خود ر ا پردازش کننده فعال اطالعات تلقی کنند تا دریافت کننده غیرفعال دستورات مستقیم و بیشتر بر خود فرمانی و
ابتکار تأکید می کنند تا همنوایی با مراجع قدرت .مقایسه فرهنگهای آسیایی با فرهنگهای غربی نیز بر برخی از همین تفاوتهای
ارزشی تأکید دارد.
فرهنگهای آسیایی اغلب بازتاب سنتهایی هستند که تأکید بر ارجحیت گروه بر فرد و همکاری بر رقابت و سلطه است .در حالی
که فرهنگ های غربی بیشتر بر توجه بر خود تأکید می ورزند .تفاوتهای میان فرهنگی در زمانبندیهای اجتماعی نیز دیده می
شود .در یک جامعه ابتدایی دختری ممکن است در  13سالگی ازدواج کند ،در حالی که در جوامع صنعتی این رویدادها دیرتر
رخ میدهد .سن عامل پیش بینی کننده ضعیفی برای زمانبندی رویدادهایی نظیر بارداری ،وضعیت خانوادگی ،سالمتی ،وضعیت
شغلی ،عالئق و فعالیتهاست .در این موارد تفاوتهای فرهنگی بیش از سن تقویمی نقش تعیین کننده دارند.
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عوامل فاقد رشدی دو سویهاند :روان شناسان در گذشته بر تاثیر بزرگساالن و محیط بر کودکان تأکید داشتند ولی اکنون
تأکید بر آن است که چگونه تفاوتهای کودکان بر مراقبان تأثیر می گذارد .شیرخواران و کودکان تنها دریافت کنندة غیرمراقبت
به شمار نمی آیند بلکه در تعامالت خود با افراد پیرامونشان شریکی تأثیرگذار محسوب می شوند .از این دیدگاه کودکان هر چند
غیرعمدی – تا حدودی مسئول خلق محیط خودشان هستند و به دلیل همین تفاوتهای فردی افراد مختلف در مراحل رشدی
مختلف به شیوهای متفاوت که حاصل آن ایجاد تجربههای متفاوت است .محیط خود را تفسیر و بر روی آن عمل میکنند.

روشهای جمع آوری داده
مشاهدة طبیعی :به معنی مشاهده مردمان در محیط طبیعی خودشان (مانند خانه ،مدرسه محلة مهمانی) و ثبت رفتارشان
بدون تالش برای کوچکترین دستکاری موقعیت است .ولی چیزی دربارة آنکه چرا چگونه این رفتارها رخ دادهاند یا آنکه اگر
موقعیت تغییر کند چه تغییری می کنند به ما نمی گوید .چون مشاهده گران برای اثرگذاری بر آنچه رخ می دهد تالش نمیکنند
تنها باید به ثبت آنچه می بینند اکتفا کنند.
مصاحبه :خود مصاحبه به روش چهره به چهره انجام می شود .اطالعات شخصیتر و دقیقتر را می توان با مطرح کردن سواالت
تازه به منظور روشن کردن پاسخهای قبلی به دست آورد در مصاحبه احساسات ،هیجانها و بازخوردها گهگاه از اطالعات مبتنی
بر واقعیات مهمترند .فایدة دیگر مصاحبه انعطاف پذیر بودن آن است .از معایب آن است که وقتگیر و گران است و معموالً فقط
در تعداد محدودی از آزمودنیها قابل اجراست .موفقیت مصاحبه به توانایی مصاحبهگر برای برقراری ارتباط با آزمودنی و تشویق
او به خود افشاگری منوط است.
پرسشنامه و فهرست :یکی از روشهایی که در عرصة پژوهش رشد انسان زیاد به کار برده می شود روش پیمایشی است که در
آن پژوهشگر از طریق پرسشنامه به جمع آوری اطالعات می پردازد .ممکن است از آزمودنیها خواسته شود پرسشنامهای نوشتاری
را پرکنند یا ممکن است مصاحبه گر سواالت را شفاهاً بپرسد و پاسخ را بنویسید.
یکی از فواید پرسشنامه آن است که می توان تعداد کثیری از افراد را از طریق پست یا در گروههای بزرگ با حداقل هزینه
پیمایش کرد و داده های معیار شدهای را ک ه خالصه کردن آن آسان است به دست آورد .چون پرسشنامهها بی نام هستند افراد
معموالً پاسخ صحیح میدهند.
فهرست فرم کوتاهی از پرسشنامه است که داده ها را سریع و آسان جمع آوری میکنند.
موردپژوهی :بیشتر شیوه ای برای خالصه کردن داده است تا روشی برای کسب اطالعات و شامل بررسی افراد به طور انفرادی
است تا گروهی .از این روش برای مطالعة عمقی افراد بهنجار نیز استفاده می شود .عیب عمده این رویکرد آن است که داده های
بدست آمده دربارة برخی از افراد ممکن است در مورد افراد دیگر درست نباشد.
روش علمی :رشتهای از مراحل که به منظور دستیابی به داده های صحیح به کار می رود.
این مراحل عبارتند از صورتبندی مسأله ،فرضیهنویسی ،فرضیه آزمائی و نتیجهگیری که در قالب یک نظریه بیان می شود.
سنجشهای معیارشده :روان شناسان آزمونهای بسیار متنوعی را برای اندازهگیری ویژگیهای خاص ساختهاند .این آزمونها
شامل آزمونهای هوش ،استعداد ،پیشرفت ،عالیق شغلی و شخصیت هستند .اگر آزمونها واقعاً آنچه را که مدعی اندازهگیری آن
هستند ،اندازه بگیرند از اعتبار باالیی برخوردار خواهند بود .همچنین آزمونی پایایی زیاد دارد که وقتی دو یا چند بار توسط دو یا
چند آزمونگر اجرا شود همان نمرة بار اول بدست آمد.
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نمونهگیری :نمونه (گروه گزینش شدة آزمودنیها) یکی از مالحظات بسیار مهم در پژوهش است .نمونههای تصادفی اغلب از میان
گروهی انتخاب می شوند که در مطالعه منظور شدهاند .نمونة معرف واقعی یک جمعیت باید از افرادی با زمینة فرهنگی ،قومی،
اجتماعی اقتصادی و تحصیلی مختلف با همان ترکیب درصدی جمعیت موردمطالعه تشکیل شده باشد .عالوه بر آن برای آنکه
بتوان نمونهای را معرف جمعیت بزرگی به شمار آورد باید تعداد آن کافی باشد.
روش تجربی :روش کنترل شده دقیقی است که آزمایشگر از طریق آن به دستکاری متغیرها میپردازد و تا تعیین کند که آنها
چگونه بر یکدیگر تأثیر میگذارند چون آزمایشگر متغیرها را تغییر می دهد وجود رابطة علت – معلولی را در این نوع پژوهش
آسانتر می توان ثابت کرد.
متغیر مستقل و وابسته :متغیر مستقل متغیری است که آزمایشگر بر روی آن کنترل مستقیم دارد .متغیر وابسته از آن جهت
وابسته نام گرفته است که با تغییر متغیر مستقل تغییر می کند.
اثبات رابطه :مطالعات همبستگی :یکی از راههای ارزیابی داده ها آن است که پس از جمع آوری آنها میزان همبستگی بین
متغیرها را مشخص کنیم .وقتی همبستگی وجود داشته باشد به معنی آن است که نوعی رابطه یا پیوند بین متغیرها موجود است.
همبستگی از لحاظ آماری با دامنة  -1تا  + 1نشان داده می شود .تنها یک نشان دهنده متغیر دیگر است .به عالوه یک نشان
دهنده پیوندی کامالً م ثبت است .بعضی وقتی متغیری افزایش یافته ،دیگری هم افزایش پیدا می کند .صفر ،یعنی هیچگونه
همبستگی یا رابطهای بین متغیری وجود ندارد .ضریب همبستگی در قالب مقادیر  rاز  -1تا  +1نشان داده می شود .همبستگی
مفهومی بسیار مهم است ولی بیانگر علیت نیست .وجود رابطة بین  B , Aبه معنی آن نیست که  Aسبب  Bمیشود یا  Bسبب
 Aمی شود .هم  Aو هم  Bممکن است بر اثر عوامل دیگری ایجاد شده باشد.

طرح پژوهش
سن ،کوهورت و زمان سنجش :یکی از اهداف رایج پژوهشها کشف تغییراتی است که واقع می شود .اگر با افزایش سن افراد تغییر
میکنند .آیا سن ع امل مسئول این تغییرات است یا علل دیگری نیز دخالت دارند؟ یکی از این علل ممکن است به کوهورت
مربوط باشد .کوهورت متشکل از گروهی از افراد است که در دورة زمانی واحدی زاده شدهاند .میان افرادی که در دورههای زمانی
مختلف به دنیا آمدهاند ،ممکن است اختالفهای چشمگیری وجود داشته باشد ،نه به دلیل آنکه من آنان متفاوت است بلکه چون
شرایط اقتصادی و اجتماعی رشد انان متفاوت بوده است .به همین ترتیب نیز زمان اجرای آزمایش ممکن است عامل تأثیرگذاری
باشد .سه نوع اصلی طرح پژوهش عبارتند از )1 :مطالعات مقعطی  )2مطالعات طولی  )3مطالعات زنجیرهای.
مطالعات مقطعی :یک گروه سنی را با گروه سنی دیگر در یک زمان واحد مقایسه می کنند تا تفاوتهای آنها را با یکدیگر تعیین
کنند .مزیت اصلی رویکرد مقطعی آن است که داده های مربوط به گروههای سنی مختلف را می توان در یک دورة زمانی واحد،
که معموالً کوتاه نیز هست بدست آورد .بنابراین بدست آوردن اطالعات و نتیجهگیری از مطالعه نسبتاً سریع است .ولی با کاربرد
این روش ،تعیین دقیق علت تفاوتهای سنی یافت شده دشوار خواهد بود.
مطالعات طولی :یک گروه واحد از افراد را طی دورهای چندساله بارها بررسی میکند .مشکل عمده این نوع مطالعه زمان و
هزینة الزم برای تکمیل مطالعه است .عالوه بر آن ،پژوهشگران ممکن است فوت کنند یا عالقهشان را به ادامه کار از دست بدهند
و آزمودنی ها ممکن است به جای دیگر نقل مکان کنند بدون آنکه آدرسی از خود برجای بگذارند یا به گونهای دیگر از دسترس
پژوهشگرا ن خارج شوند .حتی برخی ممکن است قبل از خاتمه مطالعه بدرود حیات گویند .مزیت اصلی مطالعه طولی آن است
که اثر کوهورتی را حذف می کند.
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مطالعات زنجیرهای :به دلیل مشکالت مطالعات مقطعی و مطالعات طولی ،پژوهشگران رویکرد دیگری را طراحی کردهاند که
بهترین ویژگیها هر دو روش را با هم ترکیب میکند .این الگو مطالعة زنجیرهای خوانده می شود .با کاربرد این روش ،دیگر
پژوهشگران ناگریز نیستند .که گروهی از کودکان را در طول سالها پی گیری کنند بلکه آنها به مطالعه کودکان دارای سنین
مختلف برای دورههای کوتاهتر می پردازند.
پژوهش میان فرهنگی :یکی از نتایج بسیار عمده پژوشهای میان فرهنگی جمع آوری مستنداتی دربارة محیطهای رشد دارای
ساخت فرهنگی گوناگون است .این مستندسازی بینش ما را دربارة الگوهای گستردهتر سازمان فرهنگی وسعت میبخشد و تنوع
تجربه انسان را پیش روی ما می گستراند.
مسائل اخالقی در پژوهش :معیارهای اخالقی انجمن روان شناسی آمریکا ( )APAو انجمن جامعه شناسی آمریکا ()ASA
بر دو اصل بنیادی تأکید دارد :رضایت آگاهانه و محافظت از آسیب رضایت آگاهانه شامل ماهیت هدف و روش پژوهش قبل از
شروع مطالعه است و محافظت از آسیب شامل حفظ اسرارآزمودنی است.
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خالصه:
 -1دیدگاه رشد انسان در گستره عمر درصدد توصیف تبیین ،پیشبینی و تأثیرگذاری بر تغییراتی است که از لقاح تا بزرگسالی رخ می دهد.
 -2رشد انسان در فراخنای عمر به سه دورة اصلی رشدی تقسیم می شود .رشد کودک ،رشد نوجوان و رشد بزرگسال
 -3رشد کودک به سه دوره پیش از تولد (از لقاح تا زمان تولد) ،شیرخواری ( 2سال اول عمر) کودکی اولیه ( 3تا  5سال)،
کودکی میانه ( 6تا  11سال) تقسیم می شود.
 -4رشد نوجوانی از  12سالگی تا  19سالگی ادامه می یابد .نوجوانی اولیه  12تا  14سالگی و نوجوانی پایانی  15تا  19سالگی است.
 -5رشد بزرگسالی (دهه های  20تا  30عمر) و بزرگسالی میانه (سالهای  40و  50عمر) و بزرگسالی پایانی ( 60سال و بیشتر)
تقسیم می شود.
 -6فلسفه رشد در گسترة عمر شامل اجزاء عمده زیر است:
 رشد چندبعدی و چند رشتهای و شامل چهار بعد زیر است :رشد فیزیکی ،رشد شناختی ،رشد هیجانی و رشد اجتماعی. رشد در تمام طول عمر ادامه می یابد .به عبارت دیگر رشد در نوجوانی متوقف نمی شود. هم عوامل ارثی و هم عوامل محیطی بر رشد تأثیر میگذارند. رشد هم بازتاب پیوستگی است و هم ناپیوستگی. رشد پدیدهای انباشتی است هر چند آنچه در ابتدا رخ می دهد ،پیش بینی کننده  %100آنچه بعداً واقع می شود .نخواهد بود. رشد هم سلطهپذیر است و هم بیرون از سلطة ما. رشد هم بازتاب است و هم تغییر. رشد تغییرپذیر است ،به نحوی که همه ابعاد شخصیت با سرعت واحدی رشد نمییابند. رشد گاهی چرخهای و تکراری است. رشد بازتاب تفاوتهای فردی است. رشد بازتاب تفاوتهای فرهنگی است. عوامل تأثیرگذار رشدی دوسویهاند .کودکان نه فقط بر سر مراقبان و محیط تأثیر میگذارند بلکه از آنها تأثیر نیز میپذیرند. -7روشهای جمع آوری داده شامل مشاهدة طبیعی ،مصاحبه ،پرسشنامه و فهرست .موردپژوهش و سنجش معیار شدهاند.
 -8روشهای تجربی متغیرها را دستکاری می کنند تا ببینند چگونه یکی بر دیگری تأثیر میگذارد .با تغییر دادن متغیرها ،پیوند
بین علت و معلول را آسانتر از روشهای غیرتجربی می توان اثبات کرد .متغیر مستقل متغیری است که آزمایشگر بر آن کنترل
دارد .متغیر وابسته ،وابسته به متغیر مستقل است .مطالعات همبستگی رابطة بین متغیرهای مستقل و متغیرهای وابسته را نشان می دهد.
 -9در پژوهش های حیطة رشد آزمایشگران درصدد آن هستند که تأثیر سنی عواملی نظیر سن ،کوهورت و زمان سنجش را
تعیین کنند.
 -10طرح پژوهش از سه نوع اصلی و اساسی تشکیل می شود :مطالعات مقطعی ،مطالعات طولی و مطالعات زنجیرهای.
 -11معیارهای اخالقی حاکم بر پژوهش بر دو اصل بنیادی تأکید دارد :رضایت آگاهانه و محافظت از آسیب.
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تفاوتهای فردی
شیرخواران از همان هفته اول تولد ،مزاجی با ویژگیهای فردی شخص دارند .و در سطح فعالیتهای آنها تفاوتهایی دیده می
شود .برخی بسیار هشیار ،پاسخگو و فعال اند و برخی خواب آلود و آراماند .برخی شاداب و سرحال و برخی دیگر تحریکپذیرند
و زیاد گریه می کنند .برخی بسیار اجتماعی و برون گرا و برخی خجالتی و کناره گیرند .از همه شیرخواران نمی توان مثل هم
مراقبت کرد چون همه شیرخواران یک جور نیستند.

واکنش به استرس
شیرخواران به استرس واکنش فیزیولوژیکی نشان می دهند .استرس سبب افزایش کورتیزول ترشح شده از قشر نمره فوق کلیوی می
شود .اپی نفرین نیز پس از ترشح وارد جریان خون شده و به سلولهای بدن می رود .کارکرد قلبی – عروقی افزایش می یابد که شامل
افزایش سرعت ضربانات قلب ،فشارخون و انقباض عروق خونی است .سرعت تنفس و تنش و قدرت عضالت نیز افزایش می یابد.
انقباضات رحمی نمونهای از استرس متناوب است .پاسخ به استرس ممکن است از لحظة تولد برای هر فرد اختصاصی باشد و سبک
رفتاری او را در تمام دورة شیرخواری تحت تأثیر قرار دهد .شیرخوارانی که واکنش ضربان قلب آنها در طی زایمان متغیر یا مختلط
است .در همه موارد در گروه کودکان آسان یا خوشایند قرار می گیرند .پاسخپذیری به استرس سبب ایجاد ویژگیهای مزاجی و انطباقی
و غیرانطباقی می شود .پس واکنشپذیری به استرس یکی از ویژگیهای مزاجی است.
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خالصه:
 -1آمادگی برای زایمان به آمادگی جسمی ،اجتماعی ،فکری و هیجانی الزم برای تولد طفل اطالق می شود.
 -2یکی از معروفترین روشهای زایمان روش الماز است.
 -3زایمان واقعی کیفیتی ریتمیک دارد و می توان آن را به سه مرحله تقسیم کرد :مرحله اتساع دهانه رحم ،مرحلة وضع محل باالخره
مرحلة عبور جفت و پرده های جنین.
 -4از هوشبری عمومی یا موضعی یا منطقه ای می توان به منظور کاهش درد در طی زایمان استفاده کرد .هوشبری عمومی از طریق
تأثیر بر دستگاه عصبی بر تمام بدن تأثیر می گذارد .و از جفت عبور کرده و جنین را تحت تأثیر قرار می دهد .هوشبری موضعی احساس
درد در مناطقی خاص را مسدود می کند .و تأثیر آن بر نوزاد ناچیز است.
 -5زایمان برای طفل نیز استرس به شمار می رود ولی اثر تحریکی مقدار زیاد آدرنالین و نورآدرنالین تولید شده در بدن نوزاد کمک
می کند تا بالفاصله پس از تولد تنفس او آغاز شود.
 -6یکی از وخیم ترین عوارض وضع حمل ،آنوکسی (نرسیدن اکسیژن کافی به مغز) است .که ممکن است بر اثر افتادگی طناب نافی یا
عوامل دیگر ایجاد شود .نتیجه آن آسیب دائمی مغز و حتی مرگ نوزاد است .آسیب مغزی ممکن است در اثر استفاده نادرست از
فورسپس هم به وجود آید.
 -7پس از زایمان پزشک وضعیت سالمتی نوزاد را ارزیابی و نمرة آبگار او را تعیین می کند .از مقیاس ارزیابی رفتاری نوزادان برازلتون
نیز ،برای ارزیابی وضعیت عصب شناختی و هم رفتاری نوزاد استفاده می شود.
 -8افسردگی پس از زایمان رویدادی شایع است که مادر به کمک و تفاهم هم نیاز دارد .عوامل فرهنگی در مراقبت ارائه شده به مادر
نقش دارند.
 -9نوزادان را می توان به سه گروه اسید (هفته  37تا  42بارداری) زودرس قبل از هفتة سی و هفتم و دیررس (بعد از هفتة چهل و
دوم) تقسیم کرد.
 -10شیرخواران کم جثهتر از سن بارداری ( ) SGAکه دارای وزن زیرصدک (هم برای سن بارداری خود هستند ممکن است زودرس،
رسیده یا دیررس باشند .ویژگی جسمی و رفتاری آنها شبیه شیرخواران دارای اندازه بهنجار و سن بارداری یکسان است .خفگی زایمانی
فقدان اکسیژن) عمده ترین مشکلی است که آنها را تهدید می کند ولی در هر حال ،در سراسر دورة کودکی خصوصاً در  6سال اول ،در
مقایسه با شیرخواران دارای اندازه بهنجار از سالمت پائینتری برخوردارند.
 -11نوزاد رسیده متوسط حدود  20اینچ طول و  7پوند وزن دارد.
 -12نوزادان خود به خود تنفس می کنند و دستگاه گردش خونی آنها از هفته ششم بارداری مستقالً کار میکند.

ﺗﺎﻧﯿﺶ ﻧﺎﺷﺮ ﺗﺨﺼﺼﻰ ﮐﺘﺐ ﮐﻤﮏ درﺳﻰ و ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎى آﻣﻮزﺷﻰ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﻰ
49

www.tanishbook.com

روانـشناسی رشـد

 -13نوزدان از تمام حواس برخوردارند .اجسام را در فاصله  7تا  15اینچی واضح می بینند .از سن  6ماهگی ،تیزی بینایی آنها به
حدهنجار می رسد.
 -14از شیرخواران در رحم می توانند صدها را بشنوند و پس از تولد حساسیت شنوایی آنها تنها اندکی کمتر از شنوایی بزرگسالی است.
 -15نوزاد انسان به بوهای مختلف ،از جمله بوی پستان مادرش ،واکنش نشان می دهد.
 -16بازتابها ،پاسخهای رفتاری آموخته نشد به حرکات خاص موجود در محیط هستند رفلکسها به بقای شیرخوار کمک میکنند تا
خود را از آسیب و ناراحتی جسمی مصون بدارند.
فقط بازتاب های پلک زدن ،پرش زانو و عطسه کردن دائمی هستند ،سایر بازتابها رفته رفته ناپدید و حرکات آگاهانهتر و ارادی جایگزین
می شوند .نوزادان کنترل چندانی بر حرکات ارادی خود ندارند .رشد هماهنگی دست دهان به کندی صورت می گیرد.
 -17نشانگان مرگ ناگهانی شیرخوار ( )SIDSیکی از علل شایع مرگ در فاصلة دوهفتگی تا یک سالگی است که حدود  %30از مرگها
را در این گروه سنی تشکیل می دهد.
 -18شیرخواران از همان هفتههای اول تولد ویژگیهای مزاجی فردی مشخصی را نشان می دهند.
 -19شیرخواران به استرس واکنش فیزیولوژیکی نشان می دهند که به واکنشهای یافت شده در بزرگساالن شباهت دارد .واکنش به
استرس زایمان متفاوت است که بیانگر تفاوت مزاجی است .واکنش به استرس ممکن است از زمان تولد برای فرد جنبة اختصاصی داشته
باشد و بر سبک رفتاری او در سراسر دورة شیرخواری تأثیر بگذارد.
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فصل پنجم

دورنـمای رشـد کـودک
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حسادت ،عدم تفاهم ،عدم توافق و فقدان ارتباط.
اکثر جوانان احساس مسئولیت کافی برای ازدواج ندارند .یکی از مشکالت عمده ازدواج زودرس نگرانیهای مالی است .مشکالت
اصلی عبارتند از درآمد ناکافی و افزایش نیافتن آن به سطح مورد انتظار مشکل دیگر زودرس آن است که در اغلب موارد به
والدشدن زودرس منجر میشود.

رشد قضاوت اخالقی
دو نظریه الرسن کوهلبرگ و نظریه کارول گیلیگان بر آن تأکید دارند که رشد قضاوت اخالقی فرایندی شناختی است که ازدیاد
تغییر روابط اجتماعی کودک یا افزایش سن او سبب تحریک آن میشود.

الرنس کوهلبرگ
کوهلبرگ برای قضاوت اخالقی سه سطح رشدی اصلی و در هر سطح دو نسخ انگیزه را شناسایی کرده است.
در سطح  ، Iیا سطح پیش اخالقی کودک براساس تعاریف والدین به عنوان مرجع قدرت از خوب و بد واکنش نشان میدهد.
تصمیمات برمبنای منافع شخصی گرفته می شود تفسیر کودک از خوب و بد براساس پیامدهای فیزیکی آن عمل صورت میگیرد.
دو نسخ  1به منظور اجتناب از تنبیه از مقررات پیروی میکند و نسخ  2به منظور اخذ پاداش یا جبران لطف دیگران همنوایی
میکند.
سطح  ،IIاخالق همنوایی با نقش قراردادی ،نسخ  3و نسخ  4را شامل میشود .خودمحوری کنند و اجتماع محوری بیشتر دیده
میشود .این سطح بر میل به توجیه ،حمایت و حفظ ساختار اجتماعی موجود مبتنی است .سوگیری نسخ  3پسرخوب – دختر
ناز ،است که در آن همنوایی کودک به دلیل پرهیز از عدم تأئید و از دست دادن عالقة دیگران صورت میگیرد دلیل همنوایی
نسخ  4میل به حفظ نظم و قانون یا توجه به جامعه وسیعتر است.
سطح  IIIسطح اخالق مبتنی بر اصول اخالقی خودپذیر شامل افرادی است که اصول حقیقی جهان شمول پذیرفته شده مردم
را نه اجباراً بلکه برمبنای اعتقاد شخصی میپذیرند.
در این سطح نسخ  5حفظ احترام متقابل با افراد یا گروههای دیگر را مبنای تصمیمگیری قرار میدهد .در این مرحله فرد تفکر
اخالقی را برمبنای تعهد متقابل ،توافق قراردادی ،اصل برابری ،کرامت انسان و حقوق انسانی تعریف میکند و باالخره نسخ  6به
منظور اجتناب از خود محکومسازی به همنوایی می پردازد .انگیزه او ،پاسداری از اصل جهان شمول عدالت است که اعتبار آن از
قوانین موجود ،اصول اخالقی همتایان یا شرایط اجتماعی فراتر میرود.
مراحل کوهلبرگ مفهومی زنجیرهای است .او بر جهان شمول بودن زنجیرة رشدی مراحل تأکید میکند.
قضاوت اخالقی با هوشبهر نیز همبستگی زیادی دارد .این امر بیانگر ماهیت نسبتاً شناختی آن است.

کارول گلیگان
گلیگان دریافت که زنان از چشماندازی متفاوت به مسائل اخالقی مینگرند .زنان بر حساسیت نسبت به احساسات و حقوق دیگران
و توجه و مراقبت از آنان تأکید دارند .برای زنان توجه به انسان مهمتر از اطاعت از اصول انتزاعی است درحالی که مردان بر عدالت
یعنی حفظ اصول ،حقوق و قوانین بشر بیشتر تأکید میکند .به نظر گیلگان در سطح  Iزنان به حفظ بقا و منافع شخصی اهمیت
میدهند .در سطح  IIزنان صرفنظر از خواستههای خود و قبول مسئولیت مراقبت از دیگران را آغاز میکنند .و در سطح  IIIکه
ممکن است هرگز حاصل نشود زنان به چشماندازی جهان شمول دست مییابند که در آن دیگر خود را ناتوان و مطیع تلقی
نمیکنند بلکه فردی فعال در تصمیمسازی می بینند.
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مراحل کوهلبرگ و گلیگان موازی یکدیگرند .به نظر گلیگان در عرصه استدالل اخالقی جنس مونث کاربردیتر است و استدالل
اخالقی در عالیترین شکل خود باید بتوانند تأکید زنان بر مسئولیت و مراقبت را با تأکید مردان بر حقوق و عدالت تفسیر و ترکیب
کرده و به کار بندد.

اشتغال
حرفهآموزی و حفظ موقعیتهای شغلی مسئوالنه بخش مهمی از اجتماعی شدن است.
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خالصه:
 -1تعارض نوجوان – والد حول شش محوری چرخه :ارزش و اخالق ،روابط خانوادگی ،مدرسه مسئولیتها ،فعالیتهای اجتماعی
و دنیای خارج از خامنه.
 -2وظایف والدین دارای ابعاد چهارگانه است :برآورده ساختن نیازهای اساسی فرزندان ،محافظت ،راهنمایی و حمایت.
 -3یکی از مهمترین اهداف اجتماعی در نوجوانی میانه برقرار کردن روابط اجتماعی دگرخواهانه است.
 -4کوهلبرگ سه سطح برای رشد اخالقی شناسایی کرده است .سطح  ،Iسطح پیش اخالقی سطح  ،IIاخالق مبتنی بر همنوایی
با نقش قراردادی و سطح  IIIاخالق مبتنی بر اصول اخالقی خودپذیر خوانده میشود.
 -5رشد قضاوت اخالقی با هوشبهر همبستگی قدرتمندی دارد.
 -6کارول گلیگان تأکید کرد که زنان از چشماندازی متفاوت با مردان به مسائل اخالقی مینگرند .مردان بر سوگیری عدالت
خواهانه و زنان بر سوگیری بین فردی یا مراقبتی بیشتر تأکید میکنند.
 -7گلیگان سه سطح رشدی را طراحی کرد .سطح  Iمنافع شخصی ،سطح  ،IIتوجه به نیازهای دیگران و سطح  IIIچشمانداز
جهان شمول که به پیامدهای تصمیمات اخالقی توجه دارد.
 -8براساس نظریة کنش منطقی ،رفتاراخالقی توسط دو عامل تعیین میشود که بر اهداف رفتاری ،نگرشهای فردی و هنجارهای
اجتماعی تأثیر میگذارند.

ﺗﺎﻧﯿﺶ ﻧﺎﺷﺮ ﺗﺨﺼﺼﻰ ﮐﺘﺐ ﮐﻤﮏ درﺳﻰ و ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎى آﻣﻮزﺷﻰ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﻰ
155

www.tanishbook.com

روانـشناسی رشـد

فصل پانزدهم

دورنمای رشد در بزرگسالی

ﺗﺎﻧﯿﺶ ﻧﺎﺷﺮ ﺗﺨﺼﺼﻰ ﮐﺘﺐ ﮐﻤﮏ درﺳﻰ و ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎى آﻣﻮزﺷﻰ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﻰ
156

www.tanishbook.com

روانـشناسی رشـد

فصل پانزدهم :دورنمای رشد در بزرگسالی
ویژگیهای جمعیت شناختی :دورههای سنی
فراخنای بزرگسالی به سه دورة سنی تقسیم شده است :بزرگسالی اولیه (سالهای  20و  30عمر) بزرگسالی میانه (سالهای  40و
 50عمر) و بزرگسالی پایانی ( 60سالگی و بیشتر)
نسبت وابستگی :به معنی تعداد افرادی است که از لحاظ اقتصادی به هر یک نفر موجود در نیروی کار وابستهاند که هم شامل
کودکان و هم سالمندان است.
چالشها :یکی از جالشها تغییر هنجارهای رفتاری در خود سن و ایجاد سازشهای روانشناختی الزم برای سپری کردن یک
زندگی طوالنیتر و فعالتر است .مراحل چرخة حیات به تأخیر افتاده است .نوجوانی طوالنی است ورود به دورة بزرگسالی دیرتر رخ
میدهد و سن تثبیت شغل و ازدواج و والدگری به تعویق افتاده است .جامعه باید دیدگاه خود را دربارة تعریف سالمند اصالح کند.
معنای بزرگسالی :برای افراد مختلف ،متفاوت است .برای کودک به معنای برخورداری از امتیازات ویژه نظیر دیر خوابیدن و عدم
اجبار به رفتن مدرسه است .برای والدین کودک رفتاری پخته داشتن و قبول مسئولیت معنی میدهد .برای نوجوان یعنی روی
پای خود بودن داشتن سکنی مستقل و آزادشدن از کنترل والدین است.
معنای بزرگسالی هر چه باشد عامل اصلی تعیین کننده آن اجتماع است.
ابعاد زیست شناختی :کتاب فرهنگ لغات بزرگسال را فردی که به اندازه و قدرت کامل خود رسیده است ،تعریف میکنند .این
تعریف به معنی رسش زیستشناختی و رسیدن به مرزهای رشد جسمی و کسب توانایی باروری است.
ابعاد هیجانی :بزرگسال بودن رسش هیجانی را نیز شامل میشود به عبارت دیگر بزرگسال کسی است که از ثبات هیجانی کافی
برخوردار باشد یعنی بتواند تکانههای خود را کنترل کند و در برابر ناکامی تاپ درد و دستخوش نوسانات خلقی شدید نشود .یکی
از شرایط الزم بزرگسالی ،گشتن پیوندهای کودکانه وابستگی به والدین و اتخاذ عملکرد مستقل است.
ابعاد حقوقی :قوانین حق دارند که مشخص کنند که از دیدگاه حقوقی چه کسی واجد حقوق و مسئولیتهای بزرگسالی و چه
کسی فاقد آنهاست .آنها سن تقویمی را برای اعطای امتیازات و پاسخگویی به مسئولیتهای بزرگسالی در نظر گرفتهاند.

ابعاد حقوقی
قوانین قصد دارند مشخص کنند که از دیدگاه حقوقی چه کسی واحد حقوق و مسئولیتهای بزرگسالی و چه کسی فاقد آنهاست.
یکی از مشکالت روش اتخاذ شده قانونی برای تعیین موقعیت فرد به عنوان یک بزرگسال آن است که سن تقویمی همیشه بهترین
تعیین کننده توانمندی نیست.

گذر به بزرگسالی :مناسک گذر
در فرهنگ ما قبل از رسیدن به دورة بزرگسالی مناسک گذر متعددی برگزار میشود از جمله مراسم تکلیف ،امتحان رانندگی و
جشن فارغالتحصیلی.
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فصل بیستم :مرگ ،جان دادن و داغدیدگی
علل پیشتاز مرگ
بیماری قلبی قاتل شماره یک است .سرطان دومین قاتل به شمار میآید .نرخ مرگ ناشی از سوانج رو به کاهش است و نرخ مرگ
ناشی از قتل نیز کم و بیش ثابت باقی مانده است.
در نرخ مرگ تفاوتهای بارزی دیده میشود -1 :نرخ مرگ در مردان در تمام گروههای سنی از زنان بیشتر است -2نرخ مرگ در
جمعیت غیر سفیدپوست بیشتر است -3 .نرخ مرگ در میان شیرخواران غیرمقید پوست دو برابر است -4 .سوانح نخستین عامل
پیشتاز مرگ در میان افراد  15تا  24ساله است  -5مرگ ناشی از خودکشی در گروه سنی  75تا  84ساله به اوج میرسد.

نگرش به مرگ و مردن
وجه بارز مرگ در قرن بیستم نامرئی بودن آن است .در دورانهای گذشته ،مرگ بیشتر جزئی از زندگی روزمره به شمار میآید.
افکار در مورد م-رگ میتواند یکی از سازوکارهای مقابلهای مهم باشد .یکی از راههای کنار آمدن با فقدان برای برخی از افراد آن
است که با درکند چنین اتفاقی نیافتده است.
ولی دقیقاً همین افکار است که وقتی به سوی افراط میگراید مانع پذیرش و سازش مثبت میشود .پس از مرگ یکی از مهمترین
شیوههای مقابله با مرگ توانایی بیان آن و گفت و گو دربارة عزیز از دست رفته است.

سیمای مرگ :مرگ چیست؟
در مرگ فیزیولوژیکی تمام اندامهای حیاتی از فعالیت باز میمانند و موجود زنده دیگر قادر به ادامة حیات در هیج معنای این
واژه نیست .و مرگ بالینی به توقف کلیه فعالیتهای مغز اطالق میشود که فقدان امواج مغز و شاخص اصلی آن است .در این
وضعیت هشیاری و آگاهی دیگر مفهومی ندارد .مرگ سیمای دیگری نیز دارد .مرگ جامعه شناختی ،به معنی کنارهجویی دیگران
و دوری گزینی آنان از بیمار است .این حالت ممکن است هفتهها قبل از خاتمه زندگی پیش بیاید و مرگ روانی زمانی رخ میدهد
که فرد مرگ را میپذیرد و به درون خود واپس مینشیند و قبل از مرگ فیزیولوژیکی رخ میدهد.

نگرش گروههای مختلف سنی به مرگ
در بین افراد میانسال  45تا  54ساله بیشترین و سالمندان  65تا  74ساله کمترین میزان ترس از مرگ را نشان دادند.
نگاه سالمندان به مرگ در قیاس با افراد دیگر اغلب فلسفیتر ،واقعگرایانهتر و توام با اضطراب کمتر است.

الگوی مرگ
در الگوی اول مرحلة پایانی وقتی آغاز میشود که فرد از زندگی دست میشود و نوعی مرگ جامعه شناختی وجود دارد .بیمار به
مرگ گردن مینهد (مرگ روانی) مغز از فعالیت باز میماند و مرگ بالینی ،و باالخره نیز میمیرد (مرگ فیزیولوژیکی)
در الگوی دوم :مدتها قبل از آنکه مرگ واقع شود دیگران فرد را طرد میکنند و از او کناره میگیرند (مرگ جامعهشناختی)
که به مرگ روانی و نهایتاً بالینی و فیزیولوژیکی منجر میشود.
در الگوی سوم :هم بیماری و هم دیگران از پذیرش مرگ ترتیب الوقوع سرباز میزنند و نوعی شوک به وجود میآید.
در الگوی چهارم :بیمار از زندگی سرباز میزند و به مرگ روانی دچار میشود .این حالت با عدم تأئید اجتماعی و تالش خانواده
و دوستان برای برانگیختن فرد به ادامة زندگی روبهرو میشود.
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در الگوی پنجم :این واقعیت که مرگ روانی و مرگ بالینی رخ داده با افکار اجتماعی روبه رو میشود و زندگی فیزیولوژیکی
بیمار به وسیلة ابراز مصنوعی حفظ میشود.

شرایط متفاوت مرگ
 -1مرگ غیرقطعی  -2مرگ قطعی در زمان مشخص یا نامشخص  -3مرگ نابهنگام که ممکن است زودرس ،پیشبینی نشده یا
فجیع باشد.

مرگ غیرقطعی
شرایط مرگ غیرقطعی در مواردی که فرد به شدت آسیب دیده و در شرایط بحرانی است یا عمل جراحی بزرگی بر روی او انجام
شده است که نتیجه آن معلوم نیست میتواند بسیار استرسزا باشد.
دشوارترین بخش این عدم قطعیت ،انتظار کشیدن است وحشت از وقوع رویدادی نامطلوب ،امید به بهبود.

مرگ قطعی
این مرگ به نوع دیگری از سازش نیاز دارد .زمان تقریبی مرگ ممکن است معلوم یا نامعلوم باشد یا تنها بتوان آن را حدس زد.

کوپلر -راس پنج مرحله مردن
کوبلر راس پنج مرحله را مشخص کرده که زنجیره آن ثابت نیست و عبارتند از ،انکار خشم ،چانه زدن ،افسردگی و پذیرش .افکار:
(مزمن ،حقیقت ندارد)
پس از پذیرش واقعیت خشم( :چرا من؟ بی انصافی است) و پس از آن که بیمار تشخیص داد مرگ ممکن است عنقریب از
راه برسد سعی میکند با چانه زدن وقوع آن را به تعویق بیندازد.
و وقتی بیمار امید خود را به زندگی از دست داد و اجتنابناپذیری مرگ را پذیرفت افسردگی ممکن است از راه برسد و مرحلة
آخر فرایند مردن پذیرش است که نزدیکان بیمار به او نشان دهند که مرگ چندان تجربة ترسناکی نیست.

پاتیسون :خط سیرزیستن – مردن
به نظر پاتیسون همة ما خط سیری ،شامل طول عمر پیشبینی شدة معین را برای حیات خود در نظر میگیریم و سعی میکنیم
به فعالیتها و زندگی مان در آن مدت سروسامان دهیم .پس با بحران مرگ و آگاهی از آن روبرو میشویم خط سیر ممکن است
زندگی ما را ناگهان تغییر دهد فاصلة بحران و آگاهی از مرگ تا لحظة مرگ ،فاصلة زیستن – مردن است و به سر مرحلة بحران
حاد ،مرحلة زیستن – مردن دیرپا و مرحله پایانی تقسیمبندی میشود.

رو به مرگ پریشان خاطر
فروپاشی عاطفی و از دست دادن توانایی عملکرد پس از آگاهی از مرگ قریبالوقوع

رو به مرگ آسوده خاطر
توانایی ساماندهی به زندگی و سازش رضایتبخش با فرایند مرگ.

مرگ نابهنگام و زودرس
واکنش سوگ ممکن است در پی سقط جنین ،زایمان نوزاد مرده ،حاملگی نابجا یا مرگ نوزاد بسیار شدید باشد .زمان در اکثر
موارد سوگ خود را ابراز میکنند در حالیکه مردان آن را پنهان میکنند .واکنشهای روانشناختی به مرگ در سنین کودکی با
کم و بیش جوانی رخ داده باشد بسیار شدیدتر است.
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نشانگان مرگ ناگهانی شیرخوار

(1)SIDS

این نوع مرگ یا مرگ اسرارآمیز شیرخواران در هنگام خواب شایعترین علت مرگ شیرخواران دو هفتهای تا یک ساله است .که
حدود  %30از مرگها را در این گروه گروه سنی شامل میشود و یکی از انواع مرگهای پیشبینی نشده است که سبب بروز
شوک و به هم ریختن شیرازة خانواده میشود.

مرگ نابهنگام :مرگ پیشبینی نشده
این نوع مرگ به مرگ ناگهانی فردی سالم اطالق می شود .تأثیر هیجانی این رویداد بر بازماندگان با میزان سرزندگی ،نشاط و
شاخص بودن فرد در لحظة مرگ برآورده میشود.

مرگ نابهنگام :مرگ فجیع
این مرگ نه تنها پیشبینی پذیر نیست بلکه میتواند خشن ،ویرانساز ،تحقیرکننده و حتی خفتبار باشد .این نوع مرگ سوانح،
قتل غیرعمد ،قتل عمد و خودکشی را شامل میشود.

خودکشی
خودکشی نوعی رفتار برونریزی است که اغلب نشانة آشفتگی شدید هیجانی است .نرخ آن با پیشرفت سن افزایش مییابد .زنان
بیشتر از مردان به خودکشی اقدام میکنند اما مردان در اقدام خود بیشتر موفق میشوند .مردان مجرد بیشتر از مردان متأهل
خودکشی میکنند و افراد مسنی که اقدام به خودکشی میکنند بسیار کمتر از جوانان در اقدام خود شکست میخورند از این رو
هرگونه تهدید یا نشانه را در آنان باید کامالً جدی گرفت.

پیشاندازی اجتماعی مرگ
در معنای وسیع کلمه پیش اندازی اجتماعی مرگ ،مجاز شمردن جامعه به ایجاد هرگونه شرایط یا انجام هر اقدامی است که سبب
کوتاه شدن حیات و تسریع مرگ میشود.

مهرینکشی
روا داشتن مرگ طبیعی در بیمار پایانی یا قطع روشهای نگهدارندة حیات ،امکانپذیر کردن مرگ فردی که از بیماری العالج
رنج میبرد (کشتن از روی ترحم) یا کشتن فردی که دیگر برای اجتماعی فایدهای ندارد( .مرگ گزینی)

مرگ با رفتار
مهرینکشی سه مفهوم را در برمی گیرد :مرگ با وقار ،کشتن از روی ترحم و مرگ گزینی مرگ با وقار ،مرگ طبیعی یک بیمار
را در مراحل پایانی بدون استفاده از ابزارهای ماشینی نگهدارنده حیات که میتواند مرگ را به آزمونی سخت تبدیل کند ،امکانپذیر
میکند.

وصیتنامه
درخواست مکتوب بیمار مبنی بر آن است که در صورت فقدان امید منطقی به بهبودی یا بازیابی زندگی دارای کیفیت معنادار از
اعمال روشهای نگهدارندة حیات خودداری شود.

1. Sudden infant death syndrome
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کشتن از روی ترحم
کشتن از روی ترحم ،مهرین کشی مثبت و فعال ،خواه اختیاری و خواه اجباری است درحالی که مرگ با وقار طبیعی را امکانپذیر
میکند .کشتن از روی ترحم عملی است که سبب مرگ یا حداقل تسریع آن مثالً با تزریق مادهای کشنده میشود .کشتن از روی
ترحم شامل قطع یا عدم استفاده از مراقبتهای معمول پزشکی نیز هست یعنی عدم استفاده از هرگونه روش طبی یا جراجی
رایج برای تسکین رنج و مشکالت ناشی از آسیبدیدگی یا بیماری.

مرگگزینی
یعنی کشتن غیرداوطلبانه یا حتی اجباری افرادی که برای اجتماع دیگر سودی ندارند یا افرادی که باری بر دوش جامعه به شمار
میآیند.

داغدیدگی
فقدان با دورهای سوگواری برای متوفی و ماتم برای درگذشته دنبال میشود .دورة فرایند سوگ ممکن است کوتاه یا پایانناپذیر
باشد.

واکنشهای سوگ
 -1فیزیکی -2هیجانی  -3عقلی  -4جامعهشناختی
واکنشهای فیزیکی :این موارد شامل بی خوابی ،از دست دادن اشتها یا پرخوری ،ناراحتی معده ،یبوست یا اسهال ،خستگی،
سردرد ،تنگی نفس ،تعریق شدید می باشد.
استرس ناشی از سوگ معموالً سبب کاهش کارآیی سیستم ایمنی شده و مقاومت داغدیده را در برابر عفونت و بیماری کاهش
میدهد.

واکنشهای هیجانی
واکنشهای هیجانی به سوگ عبارتند از افسردگی ،نومیدی ،گریه شوک و ناباروری و خشم گناه ،اضطراب ،تحریکپذیری ،اشتغال
خاطر با فکر متوفی ،احساس درماندگی ،اشکال در تمرکز بیاحساسی ،عدم تصمیمگیری و کنارهگیری از دیگران یا احساس
تنهایی.

واکنشهای عقلی
واکنشهای عقلی به سوگ شامل تالش برای توجیه و پذیرش علل مرگ متوفی و گاه دلیل تراشی یا تالش برای درک دالیل مرگ
است .افراد می خواهند بدانند چه روی داده و چرا؟ گاه دالیل پذیرفته شده به هیچ وجه قانع کننده نیست ولی با این وجود تالش
میکنند علت و معنی مرگ را درک کنند .یکی از واکنشهای عقلی رایج به داغدیدگی آرمانی کردن است .تالش برای تطهیر
خاطرة فرد درگذشته از طریق حذف ذهنی ویژگیهای منفی او.

واکنشهای جامعهشناختی
واکنشهای جامعهشناختی سوگ شامل تالش خانواده و دوستان برای اتحاد با یکدیگر و سهیم شدن در این تجربه و پشتیبانی و
همیاری یکدیگر است .و شامل کلیه تالشهایی است که به منظور بازسازی زندگی فرد پس از مرگ او به عمل میآید .نظیر ساماندهی
امور مالی ،خوگیری خانواده و جامعه با نقشهای تازه ،بازگشت به کار و از سوگیری فعالیتهای اجتماعی و ارتباط با جامعه.
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مراحل سوگ
سوگ از سه مرحله تشکیل میشود .نخستین مرحلة دورة کوتاهمدت شوک است که در طی آن اعضای بازمانده خانواده بر اثر
سوگ و ناباوری بهت زده و فاقد توانایی عکسالعملاند.
مرحلة دوم :دورة رنج کشیدن شدید است که در طی آن افراد نشانههای فیزیکی و هیجانی اختاللی بسیار شدید را نشان میدهند
و مرحلة سوم رفتهرفته عالقه به زندگی از نوبیدار میشود.
مرحلة سوم معموالً ظرف یکسال پس از مرگ پدیدار میشود و ویژگی بارز آن از سرگیری فعالیتهای عادی ،افزایش احتمال
یادآوری خاطرات خوشایند مربوط به متوفی و برقراری مجرد روابط تازه با دیگران است.

تفاوتهای جنسی
احساس رنج و سوگ در زن و مرد یکسان است .مردان به عدم ابزار هیجانهای خود عادت داده شدهاند .و زنان در وقت فقدان از
حمایت دوستانشان بیشتر بهرهمند میشوند و تفاوتهای فرهنگی در نحوة کنار آمدن افراد با مرگ نقش دارند.
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خالصه:
 -1بیماری قلبی علت شماره یک و سرطان علت شماره دو مرگ است.
 -2در میان گروههای مختلف سنی بزرگساالن ،میانساالن بیش از همه از مرگ میترسند و اضطراب سالمندان در ارتباط با مرگ
از همه کمتر است.
 -3مرگ چهارمی دارد :مرگ فیزیولوژیکی ،مرگ بالینی ،مرگ جامعهشناختی و مرگ روانی.
 -4شرایط متفاوت مرگ عبارتند از :مرگ غیرقطعی ،مرگ قطعی ،مرگ نابهنگام که زودرس ،پیشبنی نشده و یا فجیع میباشد.
 -5کوبله راس واکنش فرد به مرگ را به  5مرحله تقسیم کرده :افکار ،خشم ،چانهزدن افسردگی و پذیرش.
 -6پاتسیون خط سیر زیستن -مردن را ترسیم کرده که شامل سه مرحله است ،بحران حاد ،مرحلة زیستن -مردن دیرپا و مرحله پایانی.
 -7مرگ پیشبینی نشده به مرگ ناگهانی فردی سالم اطالق میشود .مرگ فجیع شامل مرگهای ناشی از سوانج ،قتل غیرعمد،
قتل عمد و خودکشی است.
 -8مرگ شتاب یافته اجتماعی مجاز شمردن جامعه به ایجاد هرگونه شرایط یا انجام هرگونه عملی است که سبب کوتاه شدن
عمر و تسریع مرگ میشود.
 -9مهرین کشی شامل سه مفهوم متفاوت است :مرگ با وقار ،کشتن از روی ترحم و مرگ گزینی.
 -10واکنشهای سوگ در چهار سطح واقع میشود :فیزیکی ،هیجانی ،عقلی و جامعه شناختی.
 -11سوگ دارای سه مرحله است ،شوک ،رنج شدید و بیدار شدن تدریجی عالقه به زندگی.
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