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Abstract 
Introduction: The death of an important person in every person's life is the hardest event that can 
experience. In the meantime, the bereaved children of a vulnerable population are at risk of social and 
psychological harm. The aim of this study was to investigate how children understand the concept of death 
and its components in cognitive-evolutionary periods based on Piaget's theory and Nagy' theory. 
Methods: This is a review study using a qualitative Content research method, the concepts of death in the 
Piaget and Nagy evolutionary theories are investigated and, with regard to open, axial, and selective coding, 
are partially conceptualized according to age and developmental stages and psychological features have 
been extracted. 
Results: According to the studies, Nagy and Piaget's theories on the concept of death have had a great deal 
of commonality and complementarity. Finally, from the implementation of these two theories, four axes or 
selected codes of the components of death are extracted: stability, generality, non-functionality and 
causation. The components of stability and causality are fully understood at the age of 7-11 and the rest of 
the components at the age of 11-16. 
Conclusions: The results of this research can be useful in improving the study of the evolution of the 
concept of death in children and the profound understanding of existing theories around this concept. Also, 
using the results can help raise the awareness of parents, educators, counselors, and pediatricians in the 
treatment of subsequent symptoms of mourning. 
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مقدمه

از واقعیت مرگ  کنندیامروزه کودکان بیش از آنچه والدین فکر م

واجه مرگ م دهیاند، زیرا آنها در سنین خیلی پایین با تجاربی از پدآگاه

واقعیت بیولوژیکی و روان شناختی  –. اگر چه مرگ یک [1] شوندمی

بوده و احساسات در مورد فرآیند مرگ و مردن ریشه در چگونگی 

اجتماعی شدن فرد در جامعه دارد، اما اندیشیدن به مرگ ترسناک بوده 

، به دلیل اینکه افراد [7]نکنندبه آن فکر  دهندیو اغلب مردم ترجیح م

 نندکیمرگ را به عنوان پایانی بر فعالیت آگاهانه موجود زنده تلقی م

وقتی کودک مرگ دوست یا یکی از اعضای خانواده را تجربه کند  [9]

 .[4]،امکان دارد اندوه خود را با برخی از باورهای غیرواقعی همراه سازد

دکان رشد در طول دوران کودکی مفهومی چند وجهی از مرگ در کو

در هر سطح رشدی جدید، کودک ویژگیهای متفاوت و به  .[5] ابدییم

تبع آن نیازهای متفاوتی دارد و در نتیجه برای کمک به کودکان 

 سطح رشد شناختی و توانایی زبانی آنها درنظر گرفته شود ستیبایم

پردازی مرگ هم سن تقویمی، هم سطح تحولی، توانایی مفهوم .[6]

توسط کودک و پاسخ او به فرایندهای مربوط به سوگواری را تحت تأثیر 

 . [2] دهدیقرار م

پیاژه در رابطه با درک مفهوم مرگ، کودکان در مرحله  یهیطبق نظر

سالگی( خود محور هستند، همان  6تا  7در  باًییعنی تقر) یاتیپیش عمل

 دیدگاه توانندیو نم فهمندیم کنندیچیزی را که در لحظه تجربه م

کودکان در این مرحله،  دهدیدیگران را در نظر بگیرند. شواهد نشان م

 چکیده

 7کند. در این میان، کودکان داغدیده تواند تجربه ای است که میترین حادثهمرگ یک شخص مهم در زندگی هر فرد، سخت مقدمه:

پذیر در معرض خطر آسیب اجتماعی و روانی هستند. این پژوهش با هدف بررسی چگونگی درک کودکان ساله یک جمعیت آسیب 16تا 

 نگی انجام شده است. هیپیاژه و نظر هیشناختی بر اساس نظر -های تحولیهای آن در دورهاز مفهوم مرگ و مولفه

تی شناخ –های تحولی در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی جهت دار به بررسی مفاهیم مرگ در نظریه روش کار:

لی و تحو یهاپیاژه و نگی پرداخته شده و با توجه به کدگذاری باز، محوری و انتخابی به صورت جزئی، مفاهیم با توجه به سن و دوره

 ردیده است.های روان شناختی استخراج گویژگی

های مرگ استخراج شده که عبارتند های انجام شده، از تطبیق این دو نظریه، چهار محور یا کد انتخابی از مولفهطبق بررسی ها:یافته

 16تا  11 نیها در سنو مابقی مؤلفه یسالگ 11تا  2وری و علیت. که مؤلفه ثبات و علیت در سنین کنشاز: ثبات، عمومیت، فقدان

 شوند.سالگی به صورت کامل درک می

تحول مفهوم مرگ در کودکان و شناخت عمیق نظریات  یهاتواند در جهت بهبود مطالعه دورهنتایج این پژوهش می نتیجه گیری:

توان به ارتقای سطح آگاهی والدین، مربیان، موجود پیرامون این مفهوم، مفید واقع شود. هم چنین با استفاده از نتایج بدست آمده می

 مشاوران و متخصصان کودک در جهت درمان عالئم متعاقب از سوگ، کمک کرد.

 ل، مرگ، تحلیل محتوای کیفی جهت داررشد و تحو ها:کلیدواژه
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ز: اند افهم ناقصی ازچهار مؤلفه اصلی مرگ دارند. این سه مؤلفه عبارت

-7(؛ شودیجسم متوفی دیگر زنده نم دانندینم ثبات )یعنی -1

فقدان کنش -9(؛ردیمیم یاهر موجود زنده فهمندی)یعنی نم تیعموم

 شودیبعد از مرگ تمام عالئم حیاتی شخص قطع م فهمندی)نم یور

غذا بخورد، احساس کند،  تواندیکه متوفی دیگر نم فهمندییعنی نم

مثل بیماری،  ز رویداد خاصی(علیت )مرگ ناشی ا -4بفهمد و ...(، 

کهونت، سانحه و ...( است. در ضمن چون خردساالن دنیا را بر اساس 

، مرگ را با تعابیری مثل خواب، جدایی کنندیتجارب ذهنی خود معنا م

. کنندیو مصدومیت که تجارب شایع پیشدبستانی ها هستند، توجیه م

بیماری، مصدومیت  در ضمن در این مرحله مرگ را به علل بیرونی )مثل

کودکان در  .[1] نه به علل زیست شناختی دهندیو جراحت( ربط م

سالگی( رفته رفته به  11تا  2مرحله عملیات عینی )یعنی بین 

ولی برای خودشان مرگی متصور  برندیهمیشگی بودن مرگ پی م

در واقع  .[3] رندیمیپیر م یهافقط آدم کنندی، یعنی فکر مشوندینم

که کودکان در این سن قطعیت،  دهندیمشاهدات سازمانیافته نشان م

. در [11] کنندیجهانشمولی، عدم فعالیت و علی بودن مرگ را درک م

 شودینوجوانی و با آغاز عملیات صوری، درک کودکان از مرگ کامل م

از  .[1] ردیگیآنان جای م یهاو نظرات دینی انتزاعی هم در برداشت

نخستین کسانی که به بررسی ادراک مفهوم مرگ در کودکان پرداخت 

او نشان داده است که سه مرحله متمایز در فرآیند ادراک نگی است. 

 4تا  9در مرحله نخست در کودکان  .شودیمرگ در کودکان دیده م

کودکان باور دارند که فرد مرده فقط به جای  نی. اشودیسال یافت م

و فرد متوفی به زودی باز خواهد  کندیدیگری رفته و در آنجا زندگی م

ها معتقدند که ال در مرحله دوم قرار دارند. آنس 3تا  5گشت. کودکان 

از مرگ اجتناب کرد و مرگ پایان راه است اما این  توانیبه طور کلی م

رخداد صرفاً برای سالمندان است. در مرحله سوم کودک مرگ را 

که مخصوص همه موجودات  داندیپدیدهای جاودان و بازگشت ناپذیر م

 .[11] ل در این مرحله قرار دارندسا 11تا  3زنده است. که کودکان 

ارند که شنیده شوند و تشویق شوند که افکار کودکان و نوجوانان نیاز د

خود را در مورد اینکه چگونه جهان اطرافشان را بعد از یک رویداد 

 ، با دیگران به اشتراکنندیبیآسیبزا مانند مرگ یک فرد موردعالقه م

 دهندیاین در حالی است که بزرگساالن ترجیح م .[17] بگذارند

کودکان را از شناخت این واقعیت هولناک زندگی مصون بدارند. بسیاری 

کودکان را از مواجهه با  خواهندیروی خوش نیتی ماز بزرگساالن از 

مرگ محافظت کنند و بنابراین از بحث با آنها پیرامون مرگ خودداری 

 .[19] کنندیم

کنون در رابطه با این موضوع از کاربرد این های انجام شده تادر پژوهش

که در این مفاهیم و نظریات در مشاوره استفاده شده است. در صورتی

کدیگر آنها با ی سهیتر این نظریات، تطبیق و مقابررسی دقیقپژوهش به 

تر از نظریات قلبی پرداخته شده است. و ارائه مدل نظری جدید و جامع

ایم که به تکمیل در واقع در این تحقیق داده بنیاد بر این هدف بوده

این نظریات بپردازیم. به دلیل اهمیت بهبود سالمت روان کودکان، به 

اند، حائز اهمیت است انی که با سوگ عزیزان مواجه شدهخصوص کودک

تری در اختیار داشته باشیم. در های بنیادی جامعکه بتوانیم نظریه

صورتی که کمبود این منابع علمی در رابطه با درک مفهوم مرگ در 

کودکان کامالً مشهود است، به خصوص تحقیقاتی که در ایران انجام 

 ضوع، بسیار کم است.شده با توجه به اهمیت مو

 کار روش

برای گسترش منابع و بهبود وضعیت درمان کودکان داغدیده، ابتدا 

مستلزم به بررسی و پردازش اطالعات و سپس گنجاندن اطالعات جدید 

های قبلی از طریق تلفیق های قبلی و اصالح نظریهنظریه نهیدر گنج

طه نظر که پژوهشی این پژوهش از این نق ها با اطالعات جدید باشیم.آن

باشد و در نهایت به یک مدل نظری تحلیل محتوای کیفی جهت دار می

 مرتبط یهاهیایم، با هدف توسعه و گسترش دانش و نظرجامع رسیده

به تحول شناختی مفهوم مرگ انجام شده است. به دلیل آنکه بررسی 

 ،نظر یعنی پیاژه و نگی بودهدو صاحب هیاین پدیده با توجه به نظر

شناسی تحولی کرده است. روش بیشتر کمک به بخش بنیادی روان

کدیگر با ی هاهیدار برای بررسی تمایزات نظرتحلیل محتوای کیفی جهت

دار معتبر ساختن و گسترش است. هدف تحلیل محتوای کیفی جهت

دادن مفهومی چارچوب نظریه و یا خود نظریه است. نظریة 

های تحقیق کمک کند. این بر پرسش تواند به تمرکزموجود میازپیش

هایی را دربارة متغیرهای مورد نظر یا دربارة ارتباط بین بینیامر پیش

ار پیشین، پژوهشگر ک یهاهیکارگیری نظرکند. با بهمتغیرها فراهم می

 بندی کدهایخود را با شناسایی متغیرها یا مفاهیم اصلی برای طبقه

انجام روش تحلیل محتوای کیفی جهت دار . [14] کننداولیه آغاز می

بسته به مراحل مختلفی است و همانگونه گفته شد این مراحل به صورت 

 مراحل زیر را از هم باز شمرد: توانیمبنایی م هیخطی نیست. در نظر

ها تعریف و مقوله بندی داده -9ها دادهکدگذاری  -7ها تولید داده -1

 ها وها )کنش متقابل بین دادهدر ارتباط گذاشتن سؤاالت با داده -4

 تولید نظریه -6ادامه دادن این مراحل تا مرحله اشباع  -5سؤاالت( 

[15] 

در پژوهش حاضر با توجه به ماهیت موضوع پژوهش، برای کشف 

استفاده شده است. بررسی  یامورد تحقیق از روش کتابخانه یهایژگیو

سوابق نظریات غربی درباره مفهوم مرگ )مکتوب در متن مرجع 

تخصصی( و مراجعه به کتب موجود در این زمینه از مهمترین منابع 

، با یا. روش مبتنی بر روش کتابخانهباشدیاین موضوع م یاکتابخانه

استفاده از کتب مرجع روان شناسی، مقاالت منتشره در مجالت 

اطالعاتی و پایگاههای تخصصی داخلی  یهاتخصصی، و مراجعه به بانک

و خارجی نسبت به گردآوری اطالعات اقدام شده است. در این پژوهش 

پژوهشی و  یهافنی )یعنی گزارش یهااسنادی و نوشته یهااز داده

مقاالت نظری و فلسفی( مربوط به حوزه عام مساله نیز استفاده شده 

 است.

اصلی و  یهاهیش محتوای نوشتارها برای استخراج درون مادر این رو

ها وجود دارند مورد تجزیه و تحلیل قرار الگوهایی که در بین داده

گرفتند. برای این منظور کلیه متون موجود درباره موضوع اصلی چندین 

بار مرور شده تا به کوچکترین واحدهای تشکیل دهنده و معنادار 

، هاهیبا مرور مجدد این کلمات و درون ما )درونمایه( شکسته شود.

جدید و  یهاهیشباهت در معنا و مفهوم آنها روشن شده و درون ما

به دست آمده است. این مرورها و لغزیدن کلمات بر روی  یتریکل

نهایی، آنقدر  یهااولیه و طبقه یهاها در بین نوشتهیکدیگر، و ادغام

اس ها واحسقابل قبول در بین دادهتکرار گردیده تا در نهایت به ثبات 

ها، ابتدا به منظور کدگذاری داده اشباع درباره طبقه رسیده است.

مفاهیم از طریق مراجعه به نظریات مورد بررسی، کتب و مقاالت حوزه 
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ها شناسی جمع آوری گردید. با مرور مکرر این مفاهیم، مشابهتروان

 اندوله کوتاه ثبت شدهدر معنا و مفهوم استخراج و به صورت یک مق

ها پس از اشباع در حد کفایت، وارد )کدگذاری باز(. سپس این مقوله

جداول مختص به کدگذاری محوری شده است. سطح دو کدگذاری 

ها را پوشش داده. دربرگیرنده چهار محور ارتباطی است که تمام مقوله

 شده است. یاسپس وارد کدگذاری هسته

 هاافتهی

های تحلیلی پژوهش پرداخته شده است، ه ارائه یافتهدر این قسمت ب

های و نتایج در پاسخ به سؤاالت تحقیق و تجزیه و تحلیل این یافته

محورهای کلیدی موضوع تحقیق بر اساس مراحل کدگذاری بدست 

و پیاژه  نگیآمده است. در یک نگاه کلی، روند بررسی تطبیقی دو نظریه

 شامل موارد زیر است:

ابطه با نگی در ر هیهای مرگ، بررسی تحلیلی نظرلیلی مولفهبررسی تح

تحولی پیاژه و موارد  هیمفهوم مرگ در کودکان، بررسی تحلیلی نظر

مربوط به درک مفهوم مرگ در کودکان، وجه اشتراک مفاهیم دو نظریه، 

ه ب هاهیوجه تمایز مفاهیم دو نظریه که پس از بررسی تحلیلی نظر

که  میادو نظریه پرداخته یهابطه با شباهت و تفاوتزیر در را یهاافتهی

 مشخص شده است. 1جدول این موارد در 

 نگی و پیاژه: هیهای دو نظرشباهت

پیاژه و نگی هر دو برای سن کودکی مرگ را از منظر کودک امری 

. از استای ناپایدار دانند که پایان راه نیست و واقعهپذیر میبازگشت

کند کند فکر مینظر هر دو، کودک مفهوم نیستی همیشگی را درک نمی

تواند زنده شود و مرگ را با غیبت موقت فرد مانند فرد متوفی می

داند. در واقع پیاژه و نگی هر دو مسافرت رفتن یا خوابیدن برابر می

 .اتفاق نظر دارند که کودکان در این سن مؤلفه ثبات را درک نکرده است

ه )دور یوری در سن کودکپیاژه و نگی برای درک مؤلفه فقدان کنش

کنند که کودک در این مرحله، اول( نیز اتفاق نظر دارند و هر دو بیان می

پندارد. فقدان مرگ را در جنبه فقدان صحبت و دیدن و حرکت می

وری فقط در رفتارهای عینی در مرگ تعریف شده است، به این کنش

شود. صرفاً باعث از بین رفتن بعضی از عالئم حیاتی میصورت که مرگ 

زند و حرکت و حرف نمی ندیبیمیرد، نمکسی که می "برای مثال 

 ."کندنمی

های مرگ در مرحله نگی و پیاژه هر دو در رابطه با عمومیت از مولفه

 اند.اول دوران کودکی نظری را ارائه نداده

یاژه و نگی، کودک مرگ را پایان )دوره دوم( از نظر پ یدر سنین کودک

داند و از نظر پیاژه این ویژگی با ایجاد مفهوم نگهداری ذهنی در راه می

 کودک ایجاد شده و در این مرحله به درک مفهوم ثبات رسیده است.

)دوره دوم(  یپیاژه و نگی برای درک مفهوم عمومیت در سنین کودک

ی که با آنها رابطه عاطفی هر دو معتقدند که کودکان مرگ را برای کسان

نزدیک دارند، مانند خانواده، دوستان و نزدیکان و حتی خودش اتفاق 

ها و سالمندان اتفاق می افتد و مرگ امری است که برای غریبهنمی

 افتد.

در مرحله نوجوانی هر دو اتفاق نظر دارند که نوجوان همه مفاهیم مرگ 

ه عمومیت، نوجوان قابلیت را به درستی درک کرده است. یعنی در مؤلف

افتد حتی برای درک این موضوع را دارد که مرگ برای همگان اتفاق می

شمول بودن در این سن اتفاق اش و درک مؤلفه جهانخودش و خانواده

های حیات وری را در تمام جنبهافتد. همچنین مؤلفه فقدان کنشمی

است. به دلیل کنند، حتی آنهایی را که از دید کودک خارج درک می

 ترین واینکه پیاژه معتقد است که ساختار ذهن در این سن انتزاعی

 کند.ها را از مرگ درک میترین مفهومپیچیده

 نگی و پیاژه هیهای دو نظرتفاوت

نگی برای سنین زیر سه سال هیچ درکی را از مفهوم مرگ در نظر 

ر سال و د نگرفته است در صورتی که پیاژه برای خردسالی که زیر دو

حرکتی است مفهوم فقدان را با توجه به ویژگی -مرحله عملیات حسی

 پایداری شیء بیان کرده است.

)دوره اول(، نگی بیان کرده که کودک با توجه به یک  یدر مرحله کودک

تواند جلوی مرگ افراد را بگیرد و همینطور کودک سری از اعمال می

 کند که دروه افراد تغییر میکند که با مرگ، جلدر این دوره فکر می

 این دو مورد پیازه نظری ارائه نداده است.

در دوره دوم کودکی از نظر پیاژه در درک مؤلفه مرگ در رابطه با فقدان 

وری، کودک در این مرحله این فقدان را شامل توقف اعمالی مانند کنش

فه لداند که نگی در رابطه با این مؤفکر کردن و توقف ضربان قلب می

 هیچ نظری ارائه نداده است.

ند. کدر دوره دوم کودکی از دید نگی، کودک برای مرگ علت تعیین می

داند. همچنین ارواح را بعد از مرگ مثالً مرگ را محصول تاریکی می

 واقعی تلقی کرده است.

 بندی برای سنین کودکان در درکتفاوت این دو نظریه تقسیم نیترمهم

باشد که به صورت نمودار پایین آن هر دوره می های مرگ برایمولفه

 ایم.را نشان داده

در تحلیل محتوای کیفی الزم است محقق بارها به دوران عناصر 

مفهومی خود بپردازد، تا ارتباط علّی یا فرآیندی میان مفاهیم و مقوالت 

را کشف کند و میان آن عناصر هارمونی الزم را برقرار کند. در حقیقت 

همانگونه که روش نظریه از دل مبانی پارادایمیک بر ساختگرایانه 

خیزد، محقق در گام نهایی باید دست به بازسازی عناصر مفهومی برمی

خود پرداخته و به ساخت مدل مفهومی و نظری خود دست زند. در این 

قسمت با کدگذاری به مقوالت مرکزی تطبیق نظریه پرداخته و در انتها 

 جدید ارائه داده شده است. یک مدل نظری

ها و اختالفات مدل نظری پیشنهادی جدید بر اساس کمبودها و تفاوت

یاژه در شناختی پ-تحولی هیدو نظریه، همچنین نگاهی زیر بنایی بر نظر

 باشد.های بیان شده از نظر پیاژه میمورد مراحل رشد کودک و ویژگی

موضوع فقدان با توجه سالگی: به دلیل فهم  7تا  1در نظر گرفتن سن 

به رسیدن کودک به درک مفهوم پایداری شیء برای حدود سنی درک 

 های مرگ.مولفه

( از نظر پیاژه و مرحله 7-2) یاتیعملبرای دوره اول کودکی مرحله پیش

 عملیاتیهای مرحله پیشسالگی از نظر نگی و نگاه به ویژگی 5-9

 قسیم کرد.شود این مرحله را به دو قسمت تپیشنهاد می

ها و حتی درک کودکان سالگی و مشخصات و ویژگی 5-2سالگی و  7-1

 از مفهوم مرگ به دالئل زیر با توجه به پژوهش انجام شده متفاوت است.

عملیاتی دو شناختی برای مرحله پیش -الف( پیاژه در مراحل رشدی

 فکرمفهومی و تتفکر را دارد و دو قسمت در نظر گرفته است: تفکر پیش

 شهودی

از  عملیاتی به مفاهیمیب( به گفته پیاژه کودک در انتهای مرحله پیش

ساله که به مفاهیمی از  6-1رسد. بنابراین کودکان نگهداری ذهنی می
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که هیچ درکی از  یاند مسلماً متفاوت از کودکاننگهداری ذهنی رسیده

 کنند.این مفهوم ندارند، در رابطه با مرگ فکر می

پیاژه برای ویژگی جاندارپنداری محدوده سنی متفاوت  هیج( در نظر

 شود:است که به صورت زیر بیان می

 همه چیز جاندار است. :ساله 6-7

 هر چیزی که حرکت کند، جاندار است. :ساله 1-6

کند هر چیزی که حرکت کند، جاندار در نتیجه کودکی که فکر می

 د و در نتیجه برایگیربرای زنده بودن حرکت را در نظر می یعنیاست. 

وری در شود. در اینجا فقدان کنشمرگ فقدان حرکت را متصور می

شود. اما ها شامل توقف حرکات فرد نیز میساله 6-1نتیجه برای 

ساله از نظر محقق درک دقیقی از این مفهوم نخواهند  7-6کودکان 

 داشت.

وری پنداری که )به علت خودمحساخته یژگید( به دلیل دارا بودن و

کودکان معتقدند که وقایع طبیعی به دست انسان و با اعمال او انجام 

شوند(، در نتیجه به این مورد از نظر نگی که بیان کرده است کودکان می

توانند جلوی مرگ افراد را کنند خودشان میسالگی فکر می 9-5در 

ی در ندبای نکرده که در این تقسیمبگیرند، که پیاژه به این مورد اشاره

 گیرد.قرار می 7-6سنین 
 

 پیاژه و نگی یهاهینظر یهاها و تفاوتشباهت :1جدول 

 نگی و پیاژه هیهای دو نظرتفاوت نگی و پیاژه هیهای دو نظرشباهت 

دوره اول 

 کودکی

 داند.پذیر میمرگ را امری بازگشت-

 امری دائمی نیست.-

 کند.نیستی همیشگی را درک نمیکودک مفهوم -

 گردد.فرد متوفی برمی-

 فرد متوفی به مسافرت رفته و یا خوابیده است.-

 ای ناپایدار است.مرگ واقعه-

 کند.ثبات را درک نمی-

 در این دوره، هردو در رابطه با عمومیت نظری ندارند.-

وری فقط در صحبت نکردن مرگ را در جنبه فقدان کنش-

 داند.میو ندیدن 

 داند.مرگ را در حرکت نکردن می-

 کند.مرگ را فقط در توقف رفتاری عینی درک می-

ای نداده در صورتی که پیاژه مفهوم فقدان را برای سنین زیر دو سال نظریه 9نگی برای سنین زیر 

 سال بیان کرده است.

واند جلوی مرگ را بگیرد تکند با یک سری اعمال مینگی در این سن عقیده دارد که کودک فکر می

 که پیاژه نظری در این باره ارائه نداده است.

ای به جلوه دیگر تبدیل کند افراد با مرگ از جلوهنگی عقیده دارد که کودک در این سن فکر می

 شوند که پیاژه نظری در این باره ارائه نداده است.می

دوره دوم 

 کودکی

 دانندمرگ را پایان راه می -

 رسند.مؤلفه ثبات در این دوره می به درک -

 دانند.مرگ را برای سالمندان می -

 دانند.ها میمرگ را مخصوص غریبه -

 افتد.مرگ برای خودشان اتفاق نمی -

مرگ برای کسانی که رابطه عاطفی نزدیکی با آنها دارند و 

 دهد.شان روی نمیخانواده

 ن حیاتی را مقداری وسعت داده و شاملدر این دوره از نظر پیاژه کودک درک مؤلفه فقدا

ارائه  ایداند که در رابطه با این مفهوم نگی نظریهاعمالی مانند توقف فکر کردن یا ضربان قلب می

 نداده است.

 اند.دکند مثالً مرگ را محصول تاریکی میدر این دوره از نظر نگی کودک برای مرگ علت تعیین می

 واقعی هستند.در این دوره از نظر نگی ارواح 

های شود. در صورتی که ویژگیعملیاتی و اوایل عینی پیاژه میدوره دوم نگی شامل اواخر پیش

 مرحله عملیات عینی را دارد.

 نوجوانی

 گیرد.درک مؤلفه عمومیت در این مرحله شکل می

 داند.شمول میکودک مرگ را جهان

هان ها، گیااز نظر کودک، مرگ برای همه موجودات )انسان

 و حیوانات( رخ خواهد داد.

درک مفهوم مرگ به عنوان مؤلفه مرگ به طور اعم و 

 همگانی

های مرحله عملیات صوری را گیرد در صورتی که ویژگیدوره سوم نگی در آخر مرحله عینی قرار می

 از نظر درک مفهوم مرگ دارد

گنجی در دوره عملیات عینی به دلیل دارا بودن ویژگی اصل درون 

کند و اغلب مرگ را به کودک در این مرحله برای مرگ علت تعیین می

 داند.دنبال یک کار اشتباه خود می

وری به دلیل ویژگی تمرکززدایی در این مرحله درک مؤلفه فقدان کنش

تواند روی ابعاد شود. و کودک در رابطه با مرگ افراد میتر میگسترده

 از مرگ فکر کند.تری بیش

 رسد.ناپذیری میبه دلیل ویژگی نگهداری ذهنی نیز به مفهوم بازگشت

نگی  دهیبر اساس اصل هویت، در این مرحله )عملیات عینی( به عق

کنند. به دلیل اینکه در اصل هویت کودکان ارواح را واقعی تصور می

شوند خصوصیات اصلی شیء و ... گفته شده که کودکان متوجه می

 کند.غییر نمیت

شود به دلیل تفکر سال به باال شروع می 11و در عملیات صوری که از 

انتزاعی نوجوانان درک کاملی از مفهوم مرگ دارند. و این محدوده سنی 

های تفکر انتزاعی شود اما به دلیل ویژگیشروع می 3-11در نگی از 

ی درک سالگی به بعد برا 11محدوده سنی مشخص شده پیاژه یعنی از 

 تر بوده است.کامل از مفهوم مرگ مناسب

طبق تطبیق نظریات پیاژه و نگی در رابطه با درک مفهوم مرگ و با 

 هیاین دو نظریه و بررسی دقیق نظر یهاها و تفاوتتوجه به شباهت

 پیاژه به مدلی به شرح زیر رسیده شده است.

سالگی  5تا  7 . ازکنندیسالگی فقط به مفهوم فقدان فکر م 7کودکان تا 

مرگ را درک نکرده و مرگ را امری کامالً  یهاهیچ مفهومی از مؤلفه

جلوی وقوع آن  توانیکه با کمک یک سری اعمال م دانندیموقتی م

 را گرفت.

مفهوم نگهداری ذهن  نهیسالگی با توجه به اینکه زم 2تا  5در سنین 

به  و دانندیمبه صورتی که مرگ را امری مطلقاً موقتی ن ردیگیشکل م

که باز هم این مورد در فرهنگ  کنندیبرگشت ناپذیری مرگ هم فکر م

و همینطور برای مؤلفه فقدان  شودیو ادیان مختلف متفاوت درک م

گ و مر دانندی، منندیبیکنش وری مرگ را فقط در فقدان اعمالی که م
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یک  مکه انجا کنندی، برای مثال فکر مدهندیرا به علل بیرونی ربط م

عمل نادرست سبب مرگ عزیزانش شده و هنوز علل زیست شناختی 

 .شوندیرا برای مرگ متصور نم

، باشدیسالگی که متعاقب با عملیات عینی پیاژه هم م 11تا  2در سنین 

و فقدان کنش وری را  دانندیمرگ را امری دائمی و بازگشت ناپذیر م

 برای اعمالی مانند توقف عالوه بر فقدان اعمال حیاتی قابل مشاهده فقط

و مؤلفه عمومیت را فقط در  دانندیفکر کردن و توقف ضربان قلب م

 دهدیرخ م هابهیاین سطح که مرگ امری است که برای سالمندان و غر

و همچنین مؤلفه علیت را در این سن به طور کامل متوجه  دانندیم

یعنی علی بودن مرگ را به طور صحیح و همه جانبه درک  شوندیم

سالگی نوجوانان همراه تشکیل تفکر انتزاعی  16تا  11. در سن کنندیم

. یعنی فقدان کنش کنندیمرگ را به طور کامل درک م یهاهمه مؤلفه

وری شامل فقدان همه اعمال حیاتی که قابل مشاهده باشند و هم 

 یاهستند و آن را به عنوان توقف همه جنبهاعمالی که قابل مشاهده نی

. و همچنین به درک مؤلفه ثبات یعنی درک مرگ به دانندیحیات م

 .انددهی، رسباشدیعنوان امری بازگشت ناپذیر م

 

 های مرگکدگذاری تطبیق نظریات پیاژه و نگی در رابطه با درک مولفه: 2جدول 

 ایکدگذاری هسته کدگذاری محوری کدگذاری باز

 کودکی )دوره اول(

 ثبات رویدادی بازگشت ناپذیر گردد.فرد فوت شده دوباره باز می

 ثبات نهایی بودن مرگ مرگ پایان راه نیست.

 ثبات موقتی بودن باشد.مرگ به معنی نیستی همیشگی نمی

 وریفقدان کنش توقف اعمال حیاتی شود.مرگ صرفاً باعث از بین رفتن بعضی عالئم حیاتی می

 وریفقدان کنش توقف بینایی بیند.میرد، نمیکسی که می

 وریفقدان کنش توقف صحبت کردن زند.میرد حرف نمیکسی که می

 ثبات موقتی بودن مرگ مرگ سفری موقت است.

 ثبات موقتی بودن مرگ مرگ مانند خوابیدن است.

 ثبات ناپذیریبازگشت  مرگ امری دائمی نیست.

 ثبات بازگشت ناپذیری پذیر است.مرگ رویدادی برگشت

 ثبات موقتی بودن ای ناپایدار است.مرگ واقعه

 ثبات موقتی بودن مرگ رویدادی موقت است.

 وریفقدان کنش توقف رفتار عینی کند.وری را صرفاً در حرکات و رفتارهای عینی تلقی میفقدان کنش

 وریفقدان کنش توقف حرکت داند.حرکت میمرگ را در فقدان 

 ایکدگذاری هسته کدگذاری محوری کدگذاری باز

 کودکی )دوره دوم(

 ثبات دائمی بودن مرگ مرگ پایان راه است.

 عمومیت هامرگ برای هر غریبه داند.مرگ را منحصر به کسانی که دور از او هستند می

 عمومیت هامرگ برای هر غریبه رابطه عاطفی نزدیک با او ندارند.داند که مرگ را منحصر به کسانی می

 عمومیت هامرگ برای هر غریبه ای رخ خواهد داد.مرگ برای هر غریبه

 عمومیت هامرگ برای هر غریبه مرگ دوستان، خانواده و خودش را باور ندارد.

 وریفقدان کنش توقف ضربان قلب توقف ضربان قلب یعنی مرگ

 وریفقدان کنش توقف تنفس کشد.میرد، نفس نمیمی کسی که

 عمومیت مرگ برای سالمندان مرگ رویدادی است که صرفاً برای سالمندان است.

 علیت تعیین علت مرگ کنند.برای مرگ علت تعیین می

 علیت تاریکی علت مرگ دانند.مرگ را محصول تاریکی می

 نوجوانی

 عمومیت همگانی بودن مرگ همگانیقابلیت درک مرگ به عنوان امری 

 عمومیت غیر قابل اجتناب ای غیر قابل اجتنابمرگ به عنوان تجربه

 عمومیت شمولای جهانپدیده شمولمرگ به عنوان امری جهان

 وریفقدان کنش توقف تمام اعمال حیاتی توقف تمام اعمال حیاتی در مرگ

بحث

انجام شده در رابطه  یهادر مقایسه با پژوهش تواندیپژوهش منتایج این 

با مفهوم مرگ قرار بگیرد و عوامل مؤثر بر درک مفهوم تحول مرگ مورد 

انجام شده در این حیطه مورد  یهابررسی قرار گیرد. از جمله پژوهش

بررسی شده با روش پژوهشی  یهابررسی قرار داد. هر چند که پژوهش

اند اما برای مقایسه تحول مرگ از نقطه نظر کیفی مورد بررسی قرار گرفته

سایر  یهاافتهیکودکان به استنباط این کودکان از این پدیده به 

و  Yan پژوهشگران در نقاط دیگر جهان پرداخته شده است. برای مثال

 6الی  9ط کودکان استنبا"( در پژوهشی تحت عنوان 7112همکاران )

مؤلفه مفهوم مرگ شامل:  6به منظور بررسی  "ساله چینی از مفهوم مرگ

ناپذیری، اختالل در عملکرد، علیت، شمولی، بازگشتکاربردپذیری، جهان

ساله، درک  6الی  9کودکان  -1و قضاوت به نتایج زیر دست یافتند 

م مرگ بین در درک مفهو -7تری از مرگ نسبت به سنشان دارند. دقیق

کودکانی که  -9کودکان با جنس مختلف، تفاوت معناداری وجود ندارد. 

تری نسبت به مرگ تجربه داشتن حیوانات خانگی را دارند، درک دقیق

کودکان دارای درک نامتعادل از شش مؤلفه مفهوم مرگ هستند.  -4دارند 

. اشاره [16] خودمحوری است هیادراک کودکان از مفهوم مرگ بر پا -5
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به این نکته که براساس نظریه شناختی و تحولی پیاژه و نگی ویژگی 

خودمحوری یا خودمرکز بینی در تمام فرایند درک تحولی مرگ به تناسب 

زندگی متفاوت  یهادارد. هر چند که، تجربهمرحله رشدی کودک نقش 

کودک را با  تواندیهمانند داشتن حیوان خانگی و مشاهده مرگ آن م

مفهوم مرگ قدری سریعتر مواجه سازد. با این حال، همچنان سایر 

 Panagiotaki. همچنین، ابندییرشد شناختی با سن تغییر م یهایژگیو

درک کودکان و بزرگساالن "ان ( در پژوهشی تحت عنو7111و همکاران )

چهار مجموعه از عوامل مؤثر بر ادراک از مفهوم مرگ را بررسی  "از مرگ

اند که شامل: دین والدین و باورهای معنوی، توانایی شناختی، کرده

ها به این نتایج آن اقتصادی و تجربه بیماری و مرگ.-وضعیت اجتماعی

های کلیدی مرگ را درک سالگی، جنبه 5یا  4رسیدند که کودکان در 

های اجتناب ناپذیری، جهان شمولی و علیت را به صورت کنند و مولفهمی

های عدم . همچنین درک اولیه از مولفهشوندیبیولوژیکی متوجه م

ذهنی و فیزیکی نیز در اوایل  یندهایپذیری و پایان یافتن فرآبرگشت

 تا حدی به طرزاجتماعی -اقتصادی تیکنند. وضعدوران کودکی ظهور می

های که تواناییتفکر کودکان در رابطه با مرگ مرتبط بود، در حالی

. [12] کمتری داشتند ریشناختی و داشتن تجربه بیماری و مرگ تأث

 در تواندیاجتماعی و باورهای والدین م–جالب آنکه وضعیت اقتصادی 

ودکان نسبت به تحول مفهوم مرگ تاثیرگذار باشد. در پژوهش نوع درک ک

Russell (7112 در پژوهشی تحت عنوان )" های معنای مرگ از کاوش

انجام دادند به اهمیت  "نظر کودکان در روابط انسان، حیوانات و طبیعت 

کنند که تجربیات کودکان در مورد مرگ یک جزء این موضوع اشاره می

احساس در حال توسعه آنها نسبت به حیوانات و طبیعت بالقوه حیاتی از 

چنین عقیده دارند که درک کودکان در رابطه با مرگ به خوبی است. هم

چنین در روابط طبیعت و های زیست محیطی و هماز طریق سیستم

دیگری برای  یها. در همین راستا پژوهش[11] گیردحیوانات شکل می

درک تحول شناختی پیرامون مفهوم مرگ در کودکان از نقاشی بهره 

( در پژوهشی تحت 7119) Leondari & Mastura بردند. برای مثال؛

 اشی و پرسشنامهکشف درک کودکان از مفهوم مرگ؛ بر اساس نق "عنوان 

جهت بررسی اینکه آیا درک کودکان از مفهوم مرگ با  "مفهوم مرگ

تجربه مرگ و سن رابطه دارد یا خیر، انجام شد، به این نتیجه رسیدند که 

درک کودکان از مفهوم مرگ هم با سن و هم با تجربه گذشته از مرگ 

ک رسد کودکان با تجربه مرگ درارتباط دارد. درواقع به نظر می

 نی)بدون تجربه مرگ( دارند. همچن تری نسبت به همساالن خودواقعی

های کند که با افزایش سن درک کودکان از مؤلفههای آنها تائید مییافته

مرگ از طریق فرآیندهای زندگی همانند تجربه مرگ سایرین یا دیدن 

 Leondari & Slaugher چنین،. هم[13] یابدمرگ حیوانات توسعه می

and Griffiths (7112 در پژوهشی تحت عنوان )" درک مرگ و ترس

به منظور بررسی اینکه آیا درک رشدیافته از مفهوم  "از مرگ در کودکان

ان های آنها نشدارد یا خیر، انجام شد. یافته ریمرگ بر اضطراب از مرگ تأث

تری از اضطراب و ترس اییندهد که شناخت باالتری از مرگ با سطح پمی

از مرگ همراه است به ویژه زمانی که عواملی همانند سن و اضطراب 

سی این پژوهش آشکار ساخت که . برر[71] عمومی کنترل شده باشند

درک مفهوم مرگ در کودکان ایرانی برپایه نظریه نگی است و هر چند 

که در نظریه تحولی و شناختی پیاژه هم به عامل سن در رسیدن به 

از جمله؛ وضعیت  یانهیمفاهیم انتزاعی اشاره کرده است، اما به عوامل زم

اجتماعی خانواده، موقعیت فرهنگی و تحصیالت والدین و  –افتصادی 

ر د رسدیهمچنین تجربه مرگ حیوانات کمتر اشاره اشه است. به نظر م

 یانهیبه عوامل بافتاری و زم تواندیفرایند رشد تحولی ذهنی کودکان م

به موارد زیر  توانیاین پژوهش م یهاتیبا نگاهی نو پرداخت. از محدود

های علمی در رابطه با درک اشاره کرد: شمار اندک تحقیقات و مقاله

مفهوم مرگ، عدم وجود پژوهش با به کارگیری روش تحلی محتوای کیفی 

 جهت دار، برای بررسی این مفهوم تحولی در کودکان.

 گیرینتیجه

اختی نش-پیاژه از لحاظ طبقه بندی سنی با توجه به مراحل رشدی هینظر

است. اما به دلیل مسائل فرهنگی و مذهبی  ترقیبه روزتر و دق اشهینظر

 یهاایران و با توجه به سیستم حمایتی خانواده در کشور سن درک مؤلفه

طور و همین باشدیپیاژه م هیاز سنین مشخص شده در نظر ترنییمرگ پا

ی با تاکید گاست. تحقیقات بین فرهن ترکینگی در این رابطه نزد هیبه نظر

کلیمی( نشان داده است که -اسالمی-)مسیحیت یبر اعتقادات مذهب

کودکان مسلمان و دروزی از نظر سرعت دستیابی به مفهوم مرگ و نحوه 

کنار آمدن با آن، نسبت به مذاهب دیگر از موفقیت باالتری برخوردارند. 

رگ به مالبته بی درنگ باید تاکید کرد که توجیه و تفسیری که از مفهوم 

، در صورتی برداشت مثبت و میدهیلحاظ دید مذهبی به کودک ارائه م

سازنده دارد. که متناسب با ظرفیت ادراکی وی و همراه با پذیرش طبیغی 

علیت  یهانگی با توجه به اینکه به مؤلفه هیو فطری او باشد. همینطور نظر

، باشدیتر از نظریه پیاژه مو اجتناب پذیری اشاره کرده است جامع

نگی اشاره شده که در نظریه پیاژه در  هیهمینطور مواردی که در نظر

مراحل  یهایژگیبا و توانیرابطه با درک مفهوم مرگ اشاره نشده اما م

شناختی پیاژه توجیه کرده و همین، دلیلی بر علمی بودن موارد  -رشدی

پیاژه به دلیل آنکه بر اساس  هی. نظرباشدینگی م هیاشاره شده در نظر

ها و مذاهب صدق در همه فرهنگ باشدیشناختی م -مراحل رشدی

تر است. در نتیجه با توجه به تحوالت جهان شامل یاهیو نظر کندیم

پیاژه کاربرد بیشتری خواهد داشت. الزم به ذکر است، طبق  هینظر

یل لفی از قبعوامل مخت ریپژوهشی درک مفاهیم مرگ تحت تأث یهاافتهی

عوامل فردی که شامل سن، سطح رشدی، عوامل ژنتیکی، خلق و خو، 

هوش، ماهیت ارتباطی با متوفی، احساس ایمنی کودک در روابط فعلی و 

قومی،  نهیتجارب زندگی، عوامل شخصیتی و عوامل اجتماعی مانند زم

ات دخانواده، تعداد افراد خانواده و اعتقا یافرهنگی، مذهبی، سبک مقابله

پژوهشی در این  یهاافتهی. برای مثال، باشدیو توجهات مذهبی خانواده م

، کودکانی که در زندگی روزمره با حوادث و دهدیزمینه نشان م

طبیعی و  وهیرویدادهای گوناگون مرگ و مردن موجودات زنده به ش

اند، آمادگی بیشتری برای پذیرش حقیقت مرگ ارتجاعی برخورد کرده

 دارند.

 سگزاریسپا

کارشناسی ارشد مشاوره خانواده در  انامهیاین پژوهش برگرفته از پا
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