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Abstract
The aim of this study was to empirically investigate the
effect of death-awareness on state mindfulness and state
integrative
self-knowledge.
For
existentialists,
confrontation with the fact of one’s personal death and
tolerance of its inevitable anxiety is the most fundamental
conflict of human beings. If such confrontation occurs, it
leads to enhancement of one’s self-awareness. Empirical
testing of this existential assumption in a sample of
multiple sclerosis patients as well as a sample of nonpatients was the target of the study. Being plagued by such
a disabling chronic disease was considered to be a
boundary situation in which people are prone to existential
suffering and probably better candidates for existential
interventions. In this pseudo-experimental study, 32 female
patients with MS and 34 female non-patients were chosen
by accessibility method of sampling and were assigned to
four groups: patient experimental group, patient control
group, non-patient experimental group, and non-patient
control group. Then in the experimental groups, an
intervention supposed to induce death-awareness in
participants was held in contrast to control groups whose
intervention was not related to death. State mindfulness and
state integrative self-knowledge were measured before and
after intervention by State Mindfulness Scale (Brown &
Ryan) and State Integrative Self-knowledge Scale
(Ghorbani) respectively. The results of multivariate
analysis of co-variance (MANCOVA) showed no
significant difference between the groups. These findings
may challenge terror management theory (TMT).
Explanatory hypotheses and their theoretical implications
are discussed.
Key words: death-awareness, terror management theory
(TMT), mindfulness, integrative self-knowledge, multiple
sclerosis (MS).

رویارویي با واقعیت مرگ خویش و تحمل اضطراب آن بنیاديترین تعارض
 ميتواند آگاهي فرد را از خویش بهعنوان یک،بشر است که اگر اتفاق بیفتد
 پژوهش حاضر بر آن بود که تأثیر.کل منسجم در زمان افزایش دهد
«مرگآگاهي» را بر «خودشناسي انسجامي» و «بهوشیاري» در یک
- مرگ، در منظر وجودگرایان. به نحوي تجربي بیازماید،«موقعیت» خاص
 راهي ناگزیر به سوي زیست اصیل، به مثاب ه یک اضطرار وجودي،آگاهي
 بررسي تجربي این مفروضه در یک نمونۀ مبتال به مولتیپل.است
.( و یک نمونۀ غیرمبتال هدف این پژوهش بوده استMS) اسکلروزیس
 یک موقعیت مرزي تلقي شده است که به طور طبیعي فرد را براي،بیماري
 بیمار زن13 ، در این مطالعۀ شبهآزمایشي.مداخلۀ وجودي مستعد ميسازد
، به صورت نمونهگیري در دسترس انتخاب، زن غیربیمار19  وMS مبتال به
 گروه، گروه کنترل بیمار، گروه آزمایشي بیمار:و به چهار گروه تقسیم شد
، آنگاه در گروههاي آزمایشي. گروه کنترل غیربیمار،آزمایشي غیربیمار
 انجام شد و در،مداخلهاي که گمان ميرفت آزمودنيها را مرگآگاه کند
 مداخله در هر دو.گروههاي کنترل مداخلهاي دیگر که با مرگ بيارتباط بود
 پیش. نوشتن و حرف زدن دربارۀ آن ميشد،گروه شامل نمایش فیلمي کوتاه
 خودشناسي انسجامي موقعیتي با مقیاس خودشناسي،و پس از مداخله
انسجامي موقعیتي (قرباني) و بهوشیاري موقعیتي با مقیاس بهوشیاري
 نتایج تحلیل کوواریانس چند.موقعیتي (براون و رایان) اندازهگیري شدند
 این.متغیره (مانکووا) بین هیچیک از گروهها تفاوت معناداري نشان نداد
 فرضیههاي تبییني و. نظریه مدیریت وحشت را به چالش ميکشد،نتایج
.پیامدهاي نظري آن بحث و بررسي شده است
 خودشناسي، نظریۀ مدیریت وحشت، مرگآگاهي:واژههای کلیدی
 مولتیپل اسکلروزیس، بهوشیاري،انسجامي
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مقدمه
معضلهاي بوده است که گرچه مفهوم آن در فرهنگهاي
مرگ در معناي حالتي از وجود یا عدم
مختلف تفاوت چشمگیري نشان ميدهد ،همچنان در همه جا و همه وقت« ،راز غایي» زندگي تلقي شده
است (کستنبام ،3111 ،ص  .)339وجودگرایان معتقدند با وجود اینکه مرگ واضحترین و قابل درکترین
دلواپسي غایي 3بشر است ،اضطرابي در فرد برميانگیزد که براي بیشتر انسانها قابل تحمل نیست ،به
گونهاي که اغلب از آگاهي هشیار افراد دور نگه داشته ميشود (کوبلر-راس3118 ،؛ مي و یالوم3111 ،؛
روزنبالت ،گرینبرگ ،سولومون ،پیزینسکي و الیِن7898 ،؛ یالوم7891 ،؛ محمدپور .)3177 ،تعارض
اگزیستانسیال اصلي ،تنشي است که میان آگاهي از اجتنابناپذیري مرگ و آرزوي ادامۀ زندگي وجود
دارد (یالوم ،3177 ،ص  .)765هر آنچه تهدیدکننده و رنجآور ارزیابي ميشود ،از آن جهت اینگونه است
که تداعيکنندۀ مرگ است (یالوم7891 ،؛ مي و یالوم3111 ،؛ علياکبري دهکردي و دلیر .)3118 ،اگر
سالمتي را بسط هشیاري و خودشناسي تعریف کنیم (قرباني )3171 ،و رویارویي را جوهرۀ تمام فنون
رواندرماني بدانیم (مک کالو و همکاران ،)3111 ،ارزش رویارویي واقعي با مرگ و مرگآگاه شدن برابر با
تمام درمان است (یالوم7891 ،؛ مي و یالوم3111 ،؛ علياکبري دهکردي و دلیر .)3118 ،راه دادن هیچ
محرکي به هشیاري به اندازۀ راه دادن مرگ به هشیاري باعث بسط هشیاري و خودشناسي نميشود،
چون اساساً «خود» براي چیرگي بر اضطراب مرگ تحول یافته است .رویارویي با مرگ ،فرصت دوبارهاي
براي وارسي «خود» به دست ميدهد (یالوم7891 ،؛ فایرستون و کتلت .)3118 ،ایدۀ اصلي در روان-
پویششناسي اگزیستانسیال 1این است که با کنار گذاشتن مکانیسمهاي دفاعي و آگاهي از دلواپسيهاي
غایي و تحمل اضطراب ناشي از آن ،آگاهي فرد از «من» به مثابه یک کل منسجم در زمان ارتقاء ميیابد
(یالوم7891 ،؛ فایرستون و کتلت3118 ،؛ علي اکبري دهکردي و دلیر3118 ،؛ صفارزاده.)3171 ،
خودشناسي انسجامي« ،9فهم فرایندهاي جاري در خود است به گونهاي که از لحاظ زماني
یکپارچه 5باشد که در چنین فهمي ،تجربۀ فراروندۀ آگاهي در لحظۀ حال با بازنمایيهاي ذهني باثباتي که
از تجارب گذشته تکوین یافتهاند ،منسجم ميشود( ».قرباني3171 ،؛ قرباني ،واتسون ،بینگ ،دیویسون و
لِبرتون .)3111 ،بنا بر تعریف دیگري « خودشناسي انسجامي بهعنوان تالش سازگارانۀ «خود» در فهم و
ادغام تجربههایش در طي زمان تعریف ميشود .در این دیدگاه« ،خودآگاهي» عبارت است از تالش
وجود،7
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. a state of existence or nonexistence
. ultimate concern
1
. existential psychodynamics
9
. integrative self-knowledge
5
. temporally integrated
3
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«خود» در ادغام تجربههاي گذشته با آگاهي تجربي کنوني و پیوستن آن به آیندۀ مطلوب مورد انتظار».
(سرافراز ،بهرامي احسان و زرندي .)3177 ،در مطالعهاي در مورد بیماران اتوایمیون (مانند مولتیپل
اسکلروزیس) مشخص شد که مقیاس خودشناسي انسجامي ميتواند پویشهاي روانتني بیماران اتو
ایمیون را آشکار کند (قرباني ،موسوي ،واتسون و چن .)3177 ،بهوشیاري 7را توجه و آگاهي ارتقاء یافته
تعریف کردهاند (براون و رایان 3111 ،و  .)3119به هر میزان که فرد توجه خود را به محرکهایي که در
هر لحظه در میدان پدیدارياش قرار دارند ،صرف نظر از آنکه آنها را دوست دارد یا دوست ندارد،
قصدمندانه معطوف کند ،بهوشیارتر است (براون و رایان 3111 ،و 3119؛ قرباني .)3171 ،بهوشیاري را
ميتوان با جنبهاي از خودشناسي انسجامي برابر دانست که ماهیتي تجربهاي 3دارد (قرباني.)3171 ،
تحقیقات بسیاري همبستگي مثبت این سازهها را با نشانگرهاي سالمت روان آشکار ساختهاند
(قرباني ،واتسون و هارگیس3119 ،؛ سرافراز ،بهرامي احسان و زرندي3177 ،؛ قاسميپور3171 ،؛ براون
و رایان 3111 ،و  .)3119مطالعات قابل توجهي ،همبستگي باالي دو سازۀ خودشناسي انسجامي و
بهوشیاري را با یکدیگر نشان دادهاند (قرباني ،3171 ،فصل پنجم) .هر دو سازه در تحقیقات حوزۀ
روانشناسي تجربهاي و وجودگرا بهکار رفتهاند (به عنوان مثال :نیمیک ،براون ،کشدن ،کوزولینو ،برین،
لوسک-بریستول و رایان3171 ،؛ قرباني و همکاران.)3173 ،
5
9
بنا بر نظریۀ مدیریت وحشت ،1جهانبینيهاي فرهنگي و عزت نفس در انسانها به مثابه یک
دفاع براي مدیریت وحشت ناشي از برجسته شدن مرگ 6تحول ميیابند .بدینسان تهدید مرگ مهمترین
و بنیاديترین منبع ساختارهاي رواني سازشیافته و سازشنایافته مانند عزت نفس باال و پایین است
(محمدي ،قرباني و عبداللهي3171 ،؛ عبداللهي ،هنثورن و پیزینسکي3177 ،؛ گرینبرگ ،سولومون،
پیزینسکي ،روزنبالت ،ویدر ،کرکلند و الین7881 ،؛ روزنبالت و همکاران .)7898 ،پژوهشگران حوزۀ
 TMTنشان دادهاند که با برجسته کردن مرگ ،دفاعهایي که مانند ضربهگیري 1در برابر اضطراب عمل
ميکنند ،فعال ميشوند و افراد در آن موقعیت خودآگاهي پاییني را تجربه ميکنند (برک ،مارتنز و فوشه،
3171؛ گرینبرگ و همکاران7881 ،؛ روزنبالت و همکاران .)7898 ،به بیان دیگر ،برجستگي مرگ باعث
ميشود که افراد از حالت متمرکز شدن بر خود اجتناب کنند (آرنت ،گرینبرگ ،سیمون ،پیزینسکي و

7

. mindfulness
. experiential
1
). Terror Management Theory ( TMT
9
. cultural worldviews
5
. self-esteem
6
. mortality salience
1
. anxiety buffer
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سولومون7889 ،؛ پیزینسکي ،گرینبرگ و سولومون .)7888 ،پژوهش حاضر ميکوشد با روش تجربي،
این مفهومبندي از واکنش انسان به تهدید مرگ را بررسي کند .آیا الزاماً واکنشهایي که بر اثر مرگ-
آگاهي رخ ميدهند ،دفاعي هستند؟.
7
نظریۀ مدیریت وحشت ،ناتواني انسان را در پذیرش فناپذیري خود مفروض ميگیرد و مداخلههایي
که در پژوهشهاي حوزهي  TMTبهکار بسته ميشوند (دستکاري برجستگي فناپذیري ،)3کامالً با این
مفروضه هماهنگاند :محقق صرفاً آزمودني را در معرض محرکهاي تداعيگر مرگ قرار ميدهد و
تالشي براي رویارو کردن او با حقیقت میرایي خود نميکند ،آنگونه که آزمودني را به پذیرش آن وادارد
(کوزولینو .)3116 ،در عوض ،درمانگران وجودي ميکوشند که عالوه بر آنکه فرد را در معرض محرک-
هاي تداعيگر مرگ قرار ميدهند ،با او چالش کنند ،دفاعها را خنثي سازند ،فرد را با میرایي خود رویارو1
کنند و او را به تحمل اضطراب مرگ و پذیرش آن تا جایي که ممکن است سوق دهند .در پژوهش
حاضر نیز با مبنا قرار دادن رواندرماني وجودي ،مداخلهاي به کار بسته شد که از «دستکاري برجستگي
مرگ»ِ  TMTفراتر ميرود .اگر بهوشیاري و خودشناسي انسجامي در موقعیت مداخله ارتقاء یابد ،آنگاه
هم در مفروضۀ  TMTميتوان تردید کرد و هم از آن فراتر رفت و مرگآگاهي را به معناي دقیق و
واقعي آن امکانپذیر دانست .از این رهگذر ،ميتوان تغییراتي را که مرگآگاهي در زندگي افراد به بار
ميآورد ،صرفاً دفاعي ندانست و آن را در کانون روانشناسي مثبتنگر قرار داد (لي3119 ،؛ فري اِس،
واتکینز ،وبر و فرا3171 ،؛ وِیل ،یول ،آرنت ،وِس ،راتلج و روتیِنز.)3173 ،
در یک تقسیمبندي کلي ،ميتوان مداخالت مرگآگاهي را به دو دسته تقسیم کرد :دستهاي از
مداخالت براي پژوهشها طراحي شدهاند و دستهاي دیگر در کار بالیني و درماني بهکار ميروند .این
دستۀ اخیر را نیز ميتوان به دو دسته تقسیم کرد (یالوم ،7891 ،فصل پنجم؛ کوپر ،3111 ،ص :)16
روشهاي طبیعي و روشهاي مصنوعي .در روشهاي طبیعي ،مداخله بر حالتي از نزدیکي به مرگ که به
صورت طبیعي رخ داده متمرکز ميشود ،مانند سرطان و ایدز .در روشهاي مصنوعي ،درمانگر آگاهي از
مرگ را براي مراجع ميآفریند ،مانند اینکه مراجع ،آگهي ترحیم خود را بنویسد .یالوم و کوپر (همان)
فهرستي از این روشها را مرور کردهاند.
کوزولینو ،استپلز ،مِیِر و سمبوستي ( )3119در برابر مداخلۀ  TMTمداخلۀ دیگري طراحي کردهاند
که از تجربههاي نزدیکِ مرگ الهام گرفته شده است .آنها در مداخلۀ خود از آزمودني ميخواهند که
حوادثي را که در سناریویي که دارند ميخوانند ،آمده به خوبي تجسم کنند و سپس گویي که آن حوادث
7

. acceptance
. mortality salience manipulation
1
. confrontation
3

19

تأثیر مرگآگاهي بر میزان بهوشیاري موقعیتي و خودشناسي انسجامي موقعیتي ...

واقعاً برایشان رخ داده ،به چهار سؤال بازپاسخ جواب دهند .دو پرسش اول ،بر رویارو شدن با مرگ واقعي
خود متمرکزاند ،در برابر مفهوم انتزاعي فناپذیري که در مداخله  TMTبهکار ميرود .پرسشهاي  1و 9
مرور زندگي در تجربۀ نزدیک مرگ را انعکاس ميدهند .این مداخله نیز یک مداخلۀ پژوهشي بوده است.
کوزولینو ( )3116پیشنهاد ميدهد که این مداخله که مداخلۀ تأمل دربارۀ مرگ 7نامیده شده است ،بر
خالف مداخلۀ  ،TMTبا سیستم وجودي اختصاص یافته به زمان و مکان و بافت خاص و شخصيشده
درگیر ميشود.
لیمي و ویلسون ( )3119بعد از بررسي جامع هشت مداخلۀ دستورالعملدار براي حل و فصل مسائل
وجودي بیماراني که یک بیماري کشنده و العالج را تجربه ميکنند ،چنین نتیجهگیري کردهاند که فهم
متخصصان حوزه سالمت از مشکالت معنوي و وجودي بسیار نابسنده است .اگرچه تالشهایي براي
تعریف کردن این سازهها صورت گرفته است ،هنوز به تعاریف روشن و چارچوبهاي نظري کارآمد براي
طراحي مداخالت مؤثر احتیاج است.
حجم عمدهاي از تحقیقات و مداخالت وجودگرایانه به بیماران مبتال به سرطان یا ایدز اختصاص
یافته است (براي نمونه :هناک و دنیلسون3118 ،؛ لیمي و ویلسون3119 ،؛ لیتل و سِیِرز3119 ،؛ یالوم،
7891؛ وایزمن و وردن .)7816 ،به نظر یالوم ،بیماري کشنده و العالج ،به مثابه یک «موقعیت مرزي»3
عمل ميکند" :موقعیت مرزي عبارت است از رویداد یا تجربهاي فشارآور و اضطراري که فرد را به
رویارویي با «موقعیت» اگزیستانسیال خود در جهان سوق ميدهد :تجربیاتي نظیر رویارویي با مرگ
خویش ،یک تصمیمگیري اساسي برگشتناپذیر و غیر قابل تغییر و یا فروپاشي طرحوارههایي که تا کنون
معناي بنیادیني براي زندگي فراهم ميکردهاند( ".یالوم ،3177 ،ص  39و ص 317؛ یالوم ،7891 ،ص 9
و ص  .)758در این پژوهش ،ابتال به مولتیپل اسکلروزیس )MS( 1یک موقعیت مرزي در نظر گرفته
شده است .مولتیپل اسکلروزیس ،با علت ناشناخته ،شایعترین بیماري سیستم اعصاب مرکزي است که
باعث ناتواني افراد بالغ جوان ميشود و نسبت ابتالء زنان به مردان حداقل دو برابر است (مسعودي ،نبوي
و احمدي3119 ،؛ سلیماني ،حبیبي و بشرپور MS .)3173 ،کشنده نیست ،اما ویژگيهایي دارد که آن را
از یک بیماري ساده تا حد یک موقعیت مرزي ارتقاء ميدهد :دورۀ اوج بروز آن ( 31-15سال) سنیني
است که فرد همزمان با مسئولیتهاي شخصي و حرفهاي و موقعیتهایي چون تشکیل خانواده و یافتن
شغل و امنیت مالي مواجه ميشود؛ از کار افتادگي ناشي از آن ،استقالل و توانایي فرد را در ایفاي نقش
مؤثر در خانواده و اجتماع تهدید ميکند ،فرد احساس کفایت و اعتماد به نفس خود را از کف ميدهد و
7

. death reflection
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1
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3
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نسبت به سالمت جسمي و ذهني عدم اطمینان او را فرا ميگیرد و به خاطر روند پیشبینيناپذیر عودها،
بیمار قادر نیست براي آیندۀ خود برنامهریزي کند (راسل و همکاران .)3116 ،مفروضۀ اصلي این است که
رویارویي با مرگ MS ،و هر وضعیت مخاطرهآمیزي که به فرو ریختن این باور منجر شود که فرد مي-
تواند در فرایندي پیشبینيپذیر ،کنترل زندگي خود را در دست گیرد ،تعارضهاي وجودي را فراميخواند
و فرد را در موقعیت مرزي قرار ميدهد.
هماهنگ با این مفروضه ،اهللبخشیان ،جعفرپور و پرویزي ( )3177بهزیستي وجودي و معنوي
بیماران مبتال به  MSرا بررسي کردهاند .یافتههاي آنها بهزیستي معنوي متوسط را در بیماران MS
نشان داد .همچنین بررسي مقایسهاي دو وجه بهزیستي معنوي ،یعني بهزیستي وجودي و بهزیستي دیني
نشان داد که بهزیستي وجودي بیماران از بهزیستي دیني باالتر بود .این یافتهها را ميتوان با توجه به
سیر دژنراتیو و پیشبینيناپذیر بیماري  MSتبیین کرد .بهزیستي معنوي در گروه سني  91-98سال از
سایر گروههاي سني باالتر بود که ميتوان آن را به دلیل روي آوردن به معنویت در نتیجۀ ورود به سنین
باالتر دانست؛ پدیدهاي که احتماالً در سازگاري فرد با واقعیت مرگ (که با افزایش سن ،شخص به آن
نزدیکتر ميشود) مؤثر است (اهللبخشیان ،جعفرپور و پرویزي .)3177 ،مکنالتي ،لیونه و ویلسون
( )3119در پژوهش خود دربارۀ عدم قطعیت ادراک شده ،7بهزیستي معنوي ،و سازگاري رواني-اجتماعي
در بیماران مبتال به  MSبه این نتیجه رسیدند که هم عدم قطعیت ادراک شده و هم بهزیستي معنوي،
به طور مستقل ،سازگاري رواني-اجتماعي را پیشبیني ميکردند .همچنین هر دو جنبۀ بهزیستي معنوي،
یعني باور به تعهدات مذهبي و حس وجودي از هدفمندي و رضایت در زندگي در رابطۀ میان عدم
قطعیت ادارک شده و سازگاري رواني-اجتماعي نقش متغیر میانجي را نشان دادند.
در مقالۀ مروري دنیسن ،موس-موریس ،و چالدر ( ،)3118عدم قطعیت به نحوي نسبتاً قوي با
سازگاري پایینتر مرتبط بود .این مؤلفان ،اجتنابشکني و پذیرش زندگي در عدم قطعیت را دو عامل مهم
دخیل در سازگاري با  MSیافتند .این دو عامل در مداخله و مفهومبندي پژوهش حاضر پوشش داده
شدهاند :اگر بیماران را بتوان با فاجعۀ مرگ گریزناپذیر خود که زمان رخداد و چگونگي آن مشحون از
عدم قطعیت است ،مواجه کرد ،بیماران احتماالً خواهند توانست به نحو مؤثرتري با استرس ناشي از
بیماري و عدم قطعیت آن کنار بیایند .بر این اساس ،فرضیههاي این پژوهش عبارت بودند از .7 :مرگ-
آگاهي در افزایش سطح بهوشیاري موقعیتي و خودشناسي انسجامي موقعیتي در افراد غیرمبتال به MS
اثربخش است .3 .مرگآگاهي در افزایش سطح بهــوشیاري موقعیتي و خودشناسي انسجـامي موقعیتي
در افراد مبتــال به  MSاثربخش است .1 .تغییرات سطح بهوشیاري موقعیتي و خودشناسي انسجامي

. perceived uncertainty
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موقعیتي در اثر مرگآگاهي در بیماران مبتال به  ،MSبهطور معناداري بیشتر از تغییرات سطح بهوشیاري
موقعیتي و خودشناسي انسجامي موقعیتي در اثر مرگآگاهي در افراد غیرمبتال به  MSاست.
روش
پژوهش حاضر که از نوع «شبهآزمایشي» و با طرح «پیشآزمون-پسآزمون با گروه کنترل» بود ،بر روي
 13بیمار زن مبتال به  MSو  19زن غیر بیمار انجام شد .شرکتکنندگان به  9گروه تقسیم شدند.7 :
گروه آزمایشي غیر بیمار .3 ،گروه کنترل غیر بیمار .1 ،گروه آزمایشي بیمار .9 ،گروه کنترل بیمار .در تمام
گروهها پس از پر کردن فرم رضایت آگاهانه ،خودشناسي موقعیتي و بهوشیاري موقعیتي پیشآزمون
شدند ،مداخله انجام شد و سپس از آن دو مقیاس پسآزمون به عمل آمد .جامعۀ آماري این پژوهش براي
گروه بیماران مبتال به « ،MSهمۀ بیماران زن مبتال به  MSساکن شهر تهران در شهریور  »83بود.
براي گروه غیربیمار ،جامعۀ آماري را «زنان ساکن شهر تهران در شهریور  »83تشکیل ميداد .با توجه به
طرح پژوهش ،براي هر یک از گروهها ،حجم نمونۀ  31نفر مناسب تشخیص داده شد ،اما به علت برخي
محدودیتها ،در نهایت  19نفر در گروههاي غیر بیمار ( 71نفر آزمایشي و  71نفر کنترل) و  13نفر در
گروههاي بیمار ( 71نفر آزمایشي و  75نفر کنترل) جاي گرفتند .به سبب دشواري نمونهگیري تصادفي
حقیقي ،نمونهگیري به روش غیرتصادفي در دسترس انجام گرفت .تشخیص  ،MSبر اساس قضاوت
بالیني دکتر سید مسعود نبوي ،فوقتخصص نوروایمونولوژي و  ،MSروي بیماران شرکتکننده گذاشته
شده بود.
مداخلۀ آزمایشی :این مداخله به صورت انفرادي انجام ميگرفت .ابتدا با لپتاپ پژوهشگر،
فیلمي نمایش داده ميشد .این فیلم صامت و سیاه و سفید بود .در این فیلم ،ابتدا حدود یک دقیقه
تصاویري از تولد نوزاد نمایش داده ميشد ،سپس  31ثانیه ،تصویر سیاه و ثابت بود و بعد حدود یک دقیقه
تصاویري مرتبط با مرگ نشان داده ميشد :مرد جواني روي تخت بیمارستان در کما ،تصاویر غسل میت،
تشییع جنازه و به خاکسپاري .سپس به آزمودني برگهاي سفید داده ميشد و پژوهشگر به او ميگفت
"دربارۀ تصاویري که دیدید هر چه به ذهنتان ميرسد بنویسید ".در بیماران مبتال به  ،MSاگر نوشتن
سخت بود از آزمودني خواسته ميشد که هر چه به ذهنش ميرسد ،بگوید .بعد دوباره همان فیلم براي
آزمودني به نمایش درميآمد و سپس این تکلیف از آزمودني خواسته ميشد" :یک خط مستقیم رسم
کنید .ابتداي این خط ،تولد شماست و انتهاي این خط ،مرگتان .حال با عالمتي بر روي این خط،
مشخص کنید که اکنون در کجا هستید 5 .دقیقه به آن فکر کنید ".پژوهشگر با هدف «رویارویي شخص
با مرگ خود و برانگیختن اضطراب مرگ» ،سعي ميکرد آزمودني را به تجسم مرگ خویش وادارد.
11
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مداخلۀ گروه کنترل :این مداخله نیز به صورت انفرادي انجام ميگرفت .براي گروههاي کنترل
مداخله و ترتیباتي پیشبیني شده بودکه تا حد ممکن به مداخله و ترتیبات گروههاي آزمایشي شباهت
داشته باشد ،اما نشانهاي از مرگ در آن نباشد .ابتدا با لپتاپ پژوهشگر ،فیلمي صامت و سیاه و سفید
نمایش داده ميشد .در تصویر ابتدایي این فیلم این نوشته ميآمد" :پدر سارا از هنگام تولد دخترش تا
حاال که دوازده ساله است ،هر هفته از او فیلم گرفته است .در کلیپي که ميبینید با استفاده از یکي از
فنون تصویربرداري همۀ این فیلمها به هم متصل شده و با تند کردن تصاویر ،به ترتیب از پي هم آمده
است .ساراي نوزاد ،در دو دقیقه و چهل و پنج ثانیه ،سال به سال بزرگ ميشود تا به دوازده سالگي
برسد .ببینید ".بعد از دیدن این فیلم ،از شرکتکننده خواسته ميشد که "دربارۀ تصاویري که دیدید هر
چه به ذهنتان ميرسد بنویسید ".بعد دوباره همان فیلم براي مشارکتکننده به نمایش درميآمد و سپس
این تکلیف از آزمودني خواسته ميشد" :به نظر شما در ادامۀ زندگي سارا چه اتفاقاتي خواهد افتاد؟ پنج
دقیقه به آن فکر کنید ".پژوهشگر آزمودني را تشویق ميکرد که مثل یک سناریونویس ،ادامه داستان
زندگي سارا را در ذهن خود مجسم کند.
ابزار
ابزارهاي اندازهگیري در این پژوهش عبارت بودند از:
7
الف) نسخۀ موقعیتی مقیاس خودشناسی انسجامی  :نسخۀ صفتي مقیاس خودشناسي
انسجامي توسط قرباني ،واتسون و هارگیس ( ،)3119با ادغام دو وجه تجربهاي و تأملي خودشناسي
ساخته شده است .این ابزار داراي  73ماده است و دامنۀ  5درجهاي پاسخهاي آن از «کامالً نادرست»(،)7
تا «کامالً درست»( ،)5درجهبندي ميشود .در نمرهگذاري این مقیاس ،تعدادي موارد معکوس وجود دارد.
همساني دروني ،روایي مالک و همگرایي این مقیاس در ایران و آمریکا مطلوب گزارش شده است
(میانگین ضرایب آلفاي این مقیاس در مطالعات مذکور 1/91 ،بوده است( ).قرباني و همکاران.)3119 ،
نسخۀ موقعیتي این مقیاس از روي نسخۀ صفتي آن و توسط پژوهشگر و با تأیید قرباني (قرباني،
گفتگوي شخصي) ساخته شده است .این مقیاس داراي  8ماده است و مانند نسخۀ صفتي ،دامنۀ  5درجه-
اي پاسخهاي آن از «کامالً نادرست»( ،)7تا «کامالً درست»( ،)5درجهبندي ميشود .آلفاي کرونباخ
مقیاس در این پژوهش 1/95 ،به دست آمد .نمرۀ این مقیاس را ميتوان شاخصي براي «دفاعي بودن»
تلقي کرد (قرباني ،گفتگوي شخصي).

. Integrative Self-Knowledge Scale, state version
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ب) نسخۀ موقعیتی مقیاس بهوشیاری :MAAS 7نسخۀ صفتي این مقیاس  75مادهاي ،توسط
براون و رایان ( ،)3111ساخته شده است که پاسخهاي افراد را در یک طیف  6درجهاي از «تقریباً
همیشه»( )7تا «تقریباً هیچ وقت»( )6درجهبندي ميکند .روایي این مقیاس ،مطلوب (براون و رایان،
 ،)3111و همساني دروني آن روي نمونۀ ایراني  1/97و نمونۀ آمریکایي  1/93گزارش شده است (قرباني،
واتسون و ویتینگتون .)3118 ،در این پژوهش ،از نسخۀ موقعیتي این مقیاس استفاده شد .نسخۀ موقعیتي
این مقیاس داراي  5ماده است که بهوشیاري را در کوتاهمدت یا در یک موقعیت خاص ميسنجد و از
نسخۀ صفتي آن استخراج شده است .این مقیاس در مطالعات ویژگيهاي روانسنجي مطلوبي از خود
نشان داده است .براون و رایان ( )3111آلفاي کرونباخ آن را  1/83گزارش کردهاند .مطالعات روایي سازه،
همبستگي باالي این مقیاس را با نسخۀ صفتي آن و نیز نشانگرهاي سالمت روان نشان دادهاند (براون و
رایان .)3111 ،در پژوهش حاضر ،آلفاي کرونباخ این مقیاس 1/13 ،بدست آمده است .این مقیاس ،پاسخ-
هاي افراد را در یک طیف  1درجهاي از «اصالً»( )1تا «خیلي زیاد»( )6درجهبندي ميکند .در پژوهش
حاضر ،نمرهگذاري آن به این صورت است که هر چه نمرۀ فرد کمتر باشد ،فرد بهوشیاري موقعیتي
باالتري دارد .نمرۀ این مقیاس را نیز ميتوان شاخصي براي دفاعي بودن در نظر گرفت (قرباني ،گفتگوي
شخصي).
یافتهها
جدول  7ویژگيهاي جمعیتشناختي شرکتکنندگان را در گروههاي چهارگانه نشان ميدهد.
جدول  -1ویژگیهای جمعیتشناختی آزمودنیها در گروههای چهارگانه
تعداد سالهایی
که از تشخیص MS
میگذرد

سن

گروه کنترل
شرکت کنندگان غیر بیمار
گروه آزمایشي
گروه کنترل
شرکت کنندگان بیمار
گروه آزمایشي

N
71
71
75
71

میانگین
19/7
11/69
11/51
16/65

انحراف معیار
71/59
73/71
1/1
71/69

میانگین
6/1
6/7

انحراف معیار
6/88
9/98

تعداد سالهای
تحصیل
میانگین
79/93
75/97
75/11
71/65

انحراف معیار
3/19
1/11
3/6
1/97

. Mindful Attention Awareness Scale (MAAS), state version
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مقایسۀ گروهها از نظر سن ( F=0/66 ،df=3 ،ss=250و  )P=0/58و سطح تحصیالت
( F=1/47 ،df=3 ،ss=41/63و  )P=0/23با استفاده از تحلیل واریانس یکراهه نشان داد که
گروهها از این نظر همگن هستند و تفاوت معناداري بین آنها وجود ندارد.
طول دورۀ بیماري دو گروه شرکتکنندۀ بیمار نیز با بهکارگیري آزمون  tمقایسه شد که از این نظر
تفاوتي میان دو گروه وجود نداشت ( .)t=-0.1, df=3, P=0.92جدول  3میانگین ،انحراف
استاندارد و آلفاي متغیرها را در پیشآزمون و پسآزمون نشان ميدهد.
جدول  -2میانگین ،انحراف استاندارد و آلفای متغیرها را در پیشآزمون و پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون

متغیر
بهوشیاري موقعیتي
خودشناسي انسجامي موقعیتي
بهوشیاري موقعیتي
خودشناسي انسجامي موقعیتي

میانگین
7/59
3/1
7/95
3/17

انحراف استاندارد
7/79
1/8
7/91
1/88

آلفای کرونباخ
1/13
1/95
1/19
1/99

براي آزمون فرضیههاي این پژوهش ،آزمون تحلیل کواریانس چندمتغیره ( )MANCOVAمناسب
تشخیص داده شد .قبل از انجام تحلیلها ،باید دادهها را از نظر هماهنگي با مفروضههاي زیربنایي
تحلیل ،ارزیابي نمود .مفروضههاي تحلیل مانکووا عبارتند از .7 :بررسي دادههاي مفقود و الگوي معنادار
احتمالي آنها .3 ،بررسي نرمال بودن توزیع دادهها .1 ،بررسي مقادیر پرت .9 ،وجود رابطۀ خطي میان
متغیرها .5 ،پایایي 7متغیرهاي همپراش .6 ،همگني 3واریانس خطاي متغیرها .1 ،همگني کوواریانس بین
متغیرها .9 ،عدم وجود همخطي چندگانه 1بین متغیرهاي وابسته ،و  .8نرمال بودن توزیع باقيماندهها
(تاباچنیک و فیدل .)3111 ،با توجه به این که در میان دادهها ،دادۀ مفقودي به چشم نميخورد ،مفروضۀ
اول محقق بود .براي بررسي مفروضۀ دوم ،یعني نرمال بودن توزیع دادهها ،از دو آزمون کالموگروف-
اسمیرنف و شاپیرو-ویلک و با توجه به نمودار هیستوگرام استفاده شد .جدول  1به شرح نتایج دو آزمون
ذکر شده ميپردازد .همانطور که این جدول نشان ميدهد ،توزیع نمرههاي متغیرها از فرض نرمال بودن
تبعیت نميکرد.

7

. reliability
. homogeneity
1
. multicollinearity
3
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جدول  -3ارزیابی نرمال بودن توزیع دادهها با استفاده از دو آزمون کالموگروف-اسمیرنف و شاپیرو-ویلک
متغیر
بهوشیاری موقعیتی
(پیشآزمون)
خودشناسی انسجامی
موقعیتی(پیشآزمون)
بهوشیاری موقعیتی
(پسآزمون)
خودشناسی انسجامی
موقعیتی(پسآزمون)

شاپیرو-ویلک

کالموگروف-اسمیرنف
مشخصه آماري

درجه آزادي

معناداري

مشخصه آماري

درجه آزادي

معناداري

1/731

66

1/171

1/815

66

1/113

1/716

66

1/163

1/859

66

1/176

1/777

66

1/191

1/811

66

1/113

1/717

66

1/185

1/851

66

1/179

در این موارد ،باید دادهها را با استفاده از روشهاي تبدیل ،به دادههاي نرمال تبدیل کرد (تاباچنیک و
فیدل .)3111 ،در نتیجه ،دادهها با استفاده از فرمول رنکیت 7تبدیل شدند .بررسي مجدد دادههاي تبدیل
شده نشان داد که این دادهها از فرض نرمال بودن تبعیت ميکنند( .جدول )9
جدول -4ارزیابی نرمال بودن توزیع دادههای تبدیل شده با فرمول رنکیت با استفاده از دو آزمون کالموگروف-
اسمیرنف و شاپیرو-ویلک
متغیر

شاپیرو-ویلک

کالموگروف-اسمیرنف
مشخصه آماري

درجه آزادي

معناداري

مشخصه آماري

درجه آزادي

معناداري

بهوشیاری موقعیتی
(پیشآزمون)

1/165

66

1/31

1/893

66

1/95

خودشناسی انسجامی
موقعیتی(پیشآزمون)

1/155

66

1/31

1/885

66

1/886

بهوشیاری موقعیتی
(پسآزمون)

1/153

66

1/31

1/899

66

1/567

خودشناسی انسجامی
موقعیتی(پسآزمون)

1/191

66

1/31

1/886

66

1/889

مفروضۀ سوم ،یعني بررسي مقادیر پرت ،با استفاده از نمودار باکس 7انجام گرفت که برقرار بود .مفروضۀ
چهارم ،وجود رابطۀ خطي میان متغیرهاست .این مفروضه ،با استفاده از نمودار پراکندگي 3مورد بررسي

. Rankit
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قرار گرفت و رابطۀ خطي تأیید شد .مفروضۀ پنجم ،پایایي متغیر همپراش 1است که در این پژوهش،
عبارت بودند از :پیشآزمون بهوشیاري موقعیتي و پیشآزمون خودشناسي انسجامي موقعیتي .با توجه به
جدول  3که آلفاي کرونباخ باالیي براي دو متغیر نشان ميدهد ،ميتوان گفت که این مفروضه نیز برقرار
است؛ چه ،آلفاي کرونباخ شاخصي براي همساني دروني است و همساني دروني یک آزمون را ميتوان به
مثابه شاخصي براي پایایي آن در نظر گرفت .مفروضۀ ششم ،همگني واریانس خطاهاست که با آزمون
لِوِن بررسي ميشود .نتایج این آزمون ،در جدول  5آمده است که نشان ميدهد این مفروضه نیز در داده-
هاي پژوهش وجود دارد.
جدول  -5بررسی برابری واریانس خطاها با استفاده از آزمون لون
متغیر وابسته

F

df1

df2

معناداری

بهوشیاری موقعیتی

1/856

1

63

1/978

خودشناسی انسجامی موقعیتی

7/195

1

63

1/758

مفروضۀ هفتم با مشخصۀ  Box’ Mبررسي شد که در جدول  6نتایج آن آمده است.
جدول  -6مشخصۀ  Box’ Mبرای بررسی مفروضۀ همگنی ماتریس کوواریانس دادهها
Box’s M

F

df1

df2

معناداری

71/776

7/159

8

97118/979

1/187

براي بررسي عدم وجود همخطي چندگانه بین متغیرهاي وابسته ،مفروضۀ هشتم ،ابتدا ماتریس
همبستگي بین متغیرها بدست داده شد (جدول ،)1سپس با در نظر گرفتن اینکه همبستگي میان
متغیرهاي وابسته بیش از  1/1نیست ،همخواني دادهها با این مفروضه نیز به تأیید رسید.

7

. box plot
. scatter plot
1
. covariate
3
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جدول -7ماتریس همبستگی میان متغیرهای پژوهش
بهوشیاری
موقعیتی (پیش-
آزمون)
بهوشیاری موقعیتی
(پیشآزمون)
خودشناسی انسجامی
موقعیتی(پیشآزمون)

خودشناسی انسجامی
موقعیتی (پیشآزمون)

بهوشیاری موقعیتی
(پسآزمون)

خودشناسی انسجامی
موقعیتی (پسآزمون)

**1/998

**1/651

**1/977

7

**1/599

**1/199

7

**1/617

7

بهوشیاری موقعیتی
(پسآزمون)
خودشناسی انسجامی
موقعیتی(پسآزمون)

7

** همبستگي ،در سطح ( 1/17دو دامنه) معنادار است.

سرانجام ،نرمال بودن توزیع باقيماندهها ،با استفاده از نمودار باقيماندهها 7بررسي و احراز گردید.
در طرح مانکووا ،پسآزمون بهوشیاري موقعیتي و خودشناسي انسجامي موقعیتي ،بهعنوان متغیر
وابسته و پیشآزمون این دو متغیر ،به عنوان متغیر همپراش در نظر گرفته شد .همچنین گروههاي مورد
مقایسه ،دو گروه آزمایشي و کنترل افراد غیربیمار و افراد بیمار ،یعني هر چهار گروه پژوهش بودند.
نتیجهي آزمون چندمتغیرۀ مانکووا نشان داد که بین هیچیک از گروهها از نظر پسآزمون متغیرهاي
وابسته تفاوتي وجود ندارد (جدول .)9
جدول -8نتایج آزمون چندمتغیرۀ مانکووا جهت مقایسه تفاوت میانگینهای متغیرهای وابسته
در دو گروه
نام آزمون
اثر پیالیي
1
المبداي ویلکز
9
اثر هتلینگ
5
بزرگترین ریشۀ روي
3

مقدار
1/719
1/989
1/771
1/188

F
7/791
7/716
7/713
7/891

dfفرضیه
6
6
6
1

 dfخطا
731
779
776
61

معناداری
1/199
1/196
1/199
1/736

7

. residual plot
. Pillai’s Trace
1
. Wilk’s Lambda
9
. Hotelling’s Trace
5
. Roy’s Largest Root
3
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این نتایج نشان ميدهد که پس از کنترل نمرههاي پیشآزمون خودشناسي انسجامي موقعیتي و
بهوشیاري موقعیتي در دو گروه آزمایشي و کنترل افراد غیربیمار و بیمار ،نمرههاي پسآزمون این چهار
گروه ،تفاوت معناداري با یکدیگر ندارند و این به معناي رد تمامي فرضیههاي پژوهش حاضر است.
بحث و نتیجهگیری
رخ ندادن تفاوت در گروههاي کنترل کامالً مورد انتظار بود ،اما در گروههاي آزمایشي این امر بر خالف
انتظار پژوهشگر بود .مرگآگاهي یک سازۀ جدید در روانشناسي تجربيست که هنوز راه تثبیت شدهاي
براي عملیاتي کردن آن وجود ندارد .مداخلۀ پژوهش حاضر بنا بر تقسیمبندي یالوم ،یکي از روشهاي
مصنوعي براي مرگآگاهي بوده است« :تمریني ساده و کوتاه که تقریب ًا همیشه واکنشهاي قدرتمند و
عمیقي برانگیخته است( ».یالوم ،7891 ،ص 719؛ کوپر ،3111 ،ص  .)16اما در جلسه کوتاه اجراي
پژوهش (حدود نیم ساعت) ،فرصت چالش با دفاعها و رفع «موانع» محدود بود .همچنین ،این مداخله از
حیث ساختار و اهداف و شکل اجرا به «مداخلۀ معناسازي» ویرجینیا لي بسیار نزدیک بود و در واقع مي-
شد آن را خالصهاي بسیار کوتاه از مداخلۀ  9جلسهاي لي دانست (نگاه کنید به :لي .)3119 ،هدف این
مداخله مانند مداخلۀ کوزولینو درگیر کردن سیستم وجودي تجربهاي و شخصي بود در برابر مداخلۀ
انتزاعي و ذهني  .TMTنتیجهاي که حاصل شد ،از یک طرف اگرچه مطابق انتظار پژوهشگر ،باعث
ارتقاء بهوشیاري و خودشناسي انسجامي موقعیتي نشد ،اما از طرف دیگر نیز ،مفروضههاي  TMTرا
تأیید نکرد ،چه ،در صورت صحت مفروضههاي  ،TMTآزمودنيها باید دچار کاهش معنادار بهوشیاري و
خودشناسي انسجامي ميشدند .این نتیجهگیري با نحوه استدالل و یافتههاي کوزولینو همسوست و
نظریه مدیریت وحشت را به چالش ميکشد (کوزولینو .)3116 ،اگر طول مداخله بیشتر بود (مثالً به جاي
نیم ساعت ،یک یا دو ساعت بود) ،یا اگر شدتي بیشتر داشت ،یا مداخله در فواصلي تکرار ميشد و به یک
بار مداخله بسنده نميشد ،شاید نتایجي متفاوت بدست ميآمد .این احتماالت ،با نتایج پژوهشهاي قبلي
(علياکبري دهکردي و دلیر3118 ،؛ صفارزاده )3171 ،همسوست که در آنها آزمودنيها در جلسات اول
مرگآگاهي دفاعي ميشدند ،اما به تدریج دفاعها را کنار ميگذاشتند .دفعي بودن مداخلۀ این پژوهش ،به
یکباره اضطراب مرگ زیادي را فراميخواند و شاید حالتي شوکآور داشت؛ به گونهاي که آزمودني
فرصت نميیافت آن را لمس کند و با واکنشي سریع نسبت به آن ،همراه با افت کارکردهاي شناختياش
از خود دفاع ميکرد و مجال چالش با دفاع نیز براي پژوهشگر وجود نداشت .نکتۀ دیگر آنکه ،مداخلۀ
پژوهش حاضر برخالف نسخۀ اولیهاش که در محیط درماني ،توسط مشاور یا درمانگر و روي افرادي اجرا
ميشود که شکایتهاي رواني دارند یا از برخي مشکالت به ستوه آمدهاند (یالوم 3177 ،ص 353؛ کوپر،
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 ،3111ص  ،)16روي افراد عادي و توسط پژوهشگر اجرا شد .این مسأله ميتواند تأثیر مداخله را تا حدي
کاهش دهد ،و سرانجام این مداخله ،به هیچ وجه بار فرهنگي نداشت و به بیان دیگر با نگرش7هاي
آزمودنيها نسبت به مرگ درگیر نميشد TMT .نگرشهاي معنادهندۀ زندگي را که تشکلبخش
فرهنگاند ،به یکباره تحت غریزۀ حفاظت از خود 3و سپري در برابر اضطراب مرگ ميداند (گرینبرگ،
کول و پیزینسکي .)3119 ،یالوم نیز وحشت مرگ را امري فطري و غریزي ميداند که پیش از تحول
زبان و بیان نیز وجود دارد (یالوم ،3177 ،ص  .)11این فطرينگري در تعیین نسبت انسان با مرگ ممکن
است ما را از تفاوتهاي فرهنگي در نگرشها نسبت به مرگ بازدارد (رایان و دسي .)3119 ،حتي اگر
وحشت از مرگ ،امري غریزي یا فطري باشد ،نحوۀ مواجهه با وحشت مرگ و پاسخهاي عاطفي،
شناختي و رفتاري به آن نه تنها تابع تفاوتهاي فردي است بلکه از فرهنگي به فرهنگ دیگر تفاوت
ميکند که این تفاوتها باید در طراحي مداخلۀ مرگآگاهي در نظر گرفته شود .مداخلۀ به کار رفته در
این پژوهش با فضاي منفي کلي وجودگرایي هماهنگ بود که در آن وجه تراژیک مرگ برجسته است ،و
پاسخهایي که در یک بافت فرهنگي خاص ،مرگ را به زندگي ابدي بعد از مرگ متصل ميکنند ،به
تمامي «دفاعي» تلقي ميشوند .این ناسازي فرهنگي با محیط ایدیولوژیک آزمودنيها ميتواند به واقع
آنها را دفاعي کند و بهخصوص اگر پاسخهاي خاصي را نیز همدوش مرگآگاهي« ،فطري» تلقي کنیم،
این امر برجستهتر ميشود .با این حال ،حرکت این مداخله از سیستم پردازش وجودي ذهني /انتزاعي/
مقولهاي به سیستم وجودي تجربهاي /اختصاصیافته به زمان و مکان و بافت /شخصيشده (کوزولینو،
 )3116آنقدر بود که اگر فرضیات پژوهش تأیید نشدند ،دست کم آزمودنيها دفاعي نیز نشدند ،آنگونه
که پیشبیني  TMTدرست از آب دربیاید .به نظر ميرسد که مداخلۀ این پژوهش چیزي در میانۀ
مداخلۀ  TMTو مداخلۀ کوزولینو بود و در نتیجه اثراتي هم که بار آورد ،در میانۀ آن دو قرار گرفت.
مفروضۀ اصلي این پژوهش این بود که مرگآگاهي اگرچه دردناک است ،باعث استذکار به سلسلهاي
از بینشهاي فطري ميشود که براي فرد سالمتآفرین است .انتظار ميرفت که مداخلۀ مختصر این
پژوهش ،تأثیرات مثبت مرگآگاهي را اگر نه در سطح صفت ،حداقل در همان موقعیت نشان دهد .اما
یافتههاي پژوهش ،این مفروضه را به این صورت به چالش ميکشند که این نحوه از مرگآگاهي در همۀ
افراد رخ نميدهد؛ چون به دالیلي که تابع تفاوتهاي فردي و فرهنگي است ،در هم شکستن مقاومت
افراد براي کنار گذاشتن دفاعها و رویارویي با مرگ به هیچ وجه کار آساني نیست .پیش از پذیرش مرگ،
فرد باید قادر شده باشد که بیماري را بپذیرد و مشاهدات بالیني به خوبي نشان ميدهد که اغلب بیماران

. death attitudes
. self-preservation

95

7
3

فصلنامه پژوهشهاي کاربردي روانشناختي ،علمي -پژوهشي ،شماره  ،5سال ششم

از پس این کار برنميآیند و تذکر به مرگ در شرایط بیماري ،آنها را به نحو مضاعفي دفاعي ميکند
(قرباني ،گفتگوي شخصي).
محدودیت اصلي این پژوهش آن بود که مفهوم مرگآگاهي ،هنوز یک سازه نیست ،یا اگر هم باشد یک
سازۀ خوشساخت 7نیست .محدودیت دیگر آن بود که شرکتکنندگان از لحاظ بهوشیاري صفتي،
خودشناسي انسجامي صفتي و جهتگیري مذهبي اندازهگیري نشدند .این سازهها ميتوانند بر رابطه میان
مرگآگاهي و خودشناسي انسجامي موقعیتي و بهوشیاري موقعیتي تأثیرگذار باشند .از این رو ،کنترل این
متغیرها و بررسي نقش واسطهاي یا تعدیل کنندۀ احتمالي در پژوهشهاي آتي باید مد نظر قرار گیرد .این
مالحظه احتماالً مي تواند توضیح دهد که چرا برخي از افراد با مواجهه با مرگ ،به سطح باالتري از رشد
رواني ميرسند و برخي دیگر آشفتگي روانشناختي بیشتر را تجربه ميکنند .در حقیقت ،رواندرماني
اگزیستانسیال ،حوزۀ پژوهشي بکر و جواني است که ایدههاي مطرح شده در آن شایستۀ پژوهشهاي
دامنهدار کمي و کیفياند (گرینبرگ ،کول و پیزینسکي .)3119 ،امري که به سبب دشواريهایش و شاید
بیش از همه به سبب مرگگریزي عالم مدرن (آریس ،ترجمهي عبداللهي )3171 ،همواره نسبت به آن
تغافل ميشود.
از آقایان علي میکاییلي و محمود امیربیگي بابت همکاري در این پژوهش صمیمانه سپاسگزاري ميشود.
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