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این پژوهش در دو مطالعه به بررسي چگونگي رابطه ميان اضططرا مطرب بطا آراوهطای
بيروني پرداخته است .مطالعۀ اول اا نوع توصيفي و همبستگي است 454 .دانشطجو بطه
روش نمونهگيری در دسترس ،انتخا شدند و مقياس اضططرا مطرب و نمایطۀ آراو را
کامل کردند .در مطالعۀ دوم که اا نوع آامایشي و در قالط رطر دو گروهطي بطا پط -
آامون بود .شرکت کنندگان  904نفر دانشطجو بطود نطد کطه بطه روش نمونطهگيطری در
دسترس انتخا و به رور تصادفي به دو گطروه آامطایش و کنتطرل واگطاار شطدند و بطا
بکارگيری تکليف فراخواني افکار مرب و نمایۀ آراو ،اثر برجسطتگي مطرب بطر آراوهطای
بيروني در ميان آنهطا آامطون شطد .در مطالعطۀ اول بطا اسطتفاده اا ضطری همبسطتگي
پيرسون ،رابطۀ مثبت معنادار ميان جاابيت ظاهری با اضطرا مرب و خطردهمقيطاس-
هایش مشاهده شد .نتایج حاصل اا تحليل واریان ِ چندمتغيرۀ مطالعۀ دوم نيطز نشطان
داد که برجستگي مرب منجر به کاهش اهميت آراوهطای بيرونطي ،در گطروه آامایشطي
نسبت به گروه کنترل شد .همچنين ،تأثير برجستگي مرب بر جاابيت ظاهری ،معنادار
بود .نتایج به دست آمده مطابق با مباني دیدگاههای انسانگرا و وجطودی و نرریطههطای
خودمختاری و مدیریت وحشت ،به نقش بيدارکنندۀ مربآگاهي بر اجتنا اا پيگيطری
سبک اندگيِ بياصالت (پيگيری آراوهای ناسالم) تأکيد ميکند.

Abstract
This research examine the relationship between death anxiety with
extrinsic aspirations in two studies. First study is descriptive and
correlational. 454 students were selected by convenience sampling
method and completed the death anxiety scale and aspiration index.
Second study conducted in an experimental method with 2 Group, Posttest Comparison. Participants were 904 students selected by convenience
sampling method and randomly assigned to two experimental and control
groups and with using the task of called death thoughts and the aspiration
index tested the effect of mortality salience on extrinsic aspirations
among them. In the first study with using the Pearson correlation
coefficient a significant positive association were observed between
attractiveness with death anxiety and its subscales. The results of
MANOVA in the second study showed that mortality salience decreased
importance of extrinsic aspirations in the experimental group in
comparison with the control group. Also, the effectiveness of mortality
salience on attractiveness was significant. The results in accordance with
the principles of humanist and existential views and Self-Determination
Theory and Terror Management Theory emphasize to awakening role of
death awareness on the avoiding of pursuit of non-authentic life style
(pursuit of unhealthy aspirations).
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مقدمه
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نرریه خودمختاری( 9کاسر و رایان )9111 ،2با تقسيم اهداف و
آراوها به دو دسته ذاتي (رشد شخصي یا خودپایری ،ارتباط یا
پيوندجویي ،همکاری اجتماعي یا احساس اجتماعي) و بيروني
(شهرت ،ثروت و ظاهر یا جاابيت فيزیکي) ،پيامدهای فردی و
اجتماعي متفاوتي را در نتيجۀ اراشگااری و دستیابي به آنها
بيان ميکند .مطالعات انجام شده در این نرریه در سطو مختلف
فرهنگي ،اقتصادی ،سني و جنسيتي نشان داده است که پيگيری
و اراشگااری محوری آراوهای بيروني با بهزیستي و سالمت
روانشناختي پایين همراه است و در مقابل ،اراشگااری آراوهای
ذاتي با پيامدهای مثبت روانشناختي توأم خواهد بود (کاسر،
 .)9315برای مثال ،تمرکز ایاد بر اهدافي اا قبيل پول و مقام با
مؤلفههایي اا قبيل صميميت کمتر و کنترل بيشتر فراندان
(کاسر ،رایان ،ااک  3و سامروف ،)9115 ،4ماکياولگرایي( 5مک-
هاوسکي ،)9111 ،1نگرشهای تعص آميز قومي و نژادی و نگرش
منفي نسبت به چندفرهنگي شدن کشورها (دوریز ،ونستينکيست،
سننز و دیوایت2004 ،4؛ دوریز 2099 ،الف ،) ،تعاون کمتر و
حرص بيشتر برای منابع (شلدون ،شلدون و اسبالدیستن)2000 ،۸
و اندگي آسي رساننده به محيط ایست (براون 1و کاسر)2005 ،
مرتبط بود .به عالوه در مطالعه کاسر ( )2099با استفاده اا
دادههای آرشيوی  20ملت ثروتمند نشان داده شد ،اراشهایي که
یک ملت بر آنها تأکيد ميکند بر خطمشيها و سياستها ،اعمال
مؤثر بر ميزان بهزیستي کودکان فعلي و نسلهای آتي ملت تأثير
ميگاارد.
تبيين این نرریه در خصوص یافتههای فوق این است که
آراوهای ذاتي به دليل فرآیند اکتسا خودمختارشان (این آراوها
اغل به واسطه انگيزشهای ذاتي و همسانساای شده 90پيگيری
ميشوند) و ارضاء نيااهای بنيادین روانشناختي (ارتباط،99

(خودپيروی 92و شایستگي )93با پيامدهای مثبت همراه بوده و به
رور عک  ،آراوهای بيروني به دليل فرآیند اکتسا
غيرخودمختارشان (این آراوها اغل بواسطه انگيزشهای بيروني و
درونفکني شده 94پيگيری ميشوند) و عدم ارضاء نيااهای رواني
با پيامدهای منفي همراه هستند (دچي 95و رایان.)2000 ،
اگرچه تمامي افراد در پي کس امکانات مادی برای ارضاء
نيااهای فيزیولوژیک پایهای و اساسي خود هستند؛ اما برخي به
شدت بر پيگيری اراشهای مادی متمرکزند .مطالعات این حواه
نشان داده است که ارتباري متقابل ميان ناامني ناشي اا عدم
ارضاء نيااهای رواني و فيزیولوژیک و اراشگااری محوری
آراوهای بيروني وجود دارد (کاسر .)9315 ،در واقع ،اراشهای
مادی هم نشانهای اا ناایمني ایربنایي و هم نشانهای اا راهبردهای
مقابلهای هستند (اگرچه راهبردی نسبتاً نامؤثر) که برخي افراد
برای التيام ناامنيها و اضطرا هایشان (اا جمله اضطرا
مرب )91به کار ميگيرند .برای مثال ،بکر )9145( 94بيان ميکند
که انسانها پول را ابزاری برای جاودانگي و متورمساای خویشتن
به حسا ميآورند؛ ایرا پول ميتواند وضعيت ربيعي فرد را اا
ناچيزی ،درماندگي و فاني بودن ،به بزرگي ،کنترل ،جاودانگي و
اهميت داشتن ،تغيير دهد.
اا ررف دیگر ،فالسفه ،مربآگاهي را به صورت شيریني با
رگههایي اا تلخي 9۸توصيف کردهاند چراکه؛ نه تنها با اضطرا ،
ترس و اجتنا مرتبط است؛ بلکه الهامبخش بوده و با نوآوری
همراه است و کمک ميکند تا فرد به عالمي ورای خود بپيوندد
(گرینبرب ،کول و پيزینسکي .)2004 ،91برای مثال ،هایدگر20
( )9314بيان ميکند که اگرچه مرب جسماً ما را نابود ميکند،
اندیشۀ مرب نجاتمان ميدهد و انسان را اا شيوه غيراصيل،
منحرف ،آسوده و سرشار اا نگرانيهای روامره به شيوهای اصيل
و مسئوالنه اا اندگي انتقال ميدهد .امي وندوران،)9114( 29

ميالد سبزه آرای لنگرودی و همکاران

نویسنده و رواندرمانگر وجودی با پایرش این ایده مينویسد:

«مرب یادآورِ ضروری اندگي است .تنها اماني که مستقيماً با
آن چهره به چهره ميشویم ،ميتوانيم فرصتي را که برای
اندگي داریم جدی بگيریم و بهترین استفاده را اا آن بکنيم».
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مطالعۀ اول اا نوع توصيفي و همبستگي است 454 .نفر اا
دانشجویان دانشگاه آااد اسالمي در سال تحصيلي  15-14به
روش نمونهگيری در دسترس ،انتخا شدند و در در گروههای 20
تا  30نفری ،مقياسهای موردنرر را با رضایت خود و بدون ذکر
نام ،کامل کردند.
مطالعۀ دوم اا نوع آامایشي و در قال رر پ آامون با گروه
کنترل است .رر پ آامون با گروه کنترل ،رر پژوهشي غال
در بررسي اثرات برجستگي مرب در نرریه مدیریت وحشت است
(برای مثال ،خوناس و همکاران2093 ،؛ کوهن و همکاران2093 ،؛
کای و ویر .)2095 ،تعداد  904نفر اا دانشجویان دانشگاه آااد
اسالمي در سال تحصيلي  15-14به روش نمونهگيری در
دسترس انتخا و برای اجرای کاربندیِ پژوهش ،به رور تصادفي
به دو گروه آامایشي و کنترل واگااری شدند .شرکتکنندگان
گروه آامایش به دو سؤال بااپاسخ در ارتباط با مرب خویشتن
(تکليف فراخواني افکار مرتبط با مرب) پاسخ دادند و گروه کنترل
نيز احساسات و هيجانات خود را در پاسخ به دو سؤال باا در
ارتباط با یک موضوع اضطرا آور غير مرتبط با مرب (دندان درد
و مراجعه به دندانپزشکي) بيان کردند .موضوع دندان درد در اکثر
بررسيهای نرریۀ مدیریت وحشت ،به عنوان موضوع گروه کنترل
به کار رفته است .سپ اا شرکتکنندگان خواسته شد ،تا یک
متن ،با موضوع خنثي را که خواندن آن در حدود 5دقيقه امان
الام دارد ،روخواني کنند .منرور اا موضوع خنثي موضوعي است
که هيجان غيرمعمول ،به ویژه اضطرا در شرکتکنندگان ایجاد
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رویهمرفته ،مطابق با متفکران وجودگرا 9و نرریه مدیریت
وحشت( 2گرینبرب ،پيزینسکي و سولومون )91۸1 ،3که سعي
دارد تا نرریات متفکران کالسيک در حواه مرب و دغدغههای
وجودی را در پژوهشهای آامایشي بررسي کند ،یادآوری مرب
خویشتن و اضطرا مرب ميتواند به صورت دووجهي شيوههای
رفتاری متفاوتي اا مادیگرایي (کاسر و شلدون2000 ،؛ خوناس،4
ساليوان 5و گرینبرب ،)2093 ،دوگماتيسم( 1یقين نسبت ًا غيرقابل
تغييرناپایر و توجيهناپایر نسبت به درستي افکار و باورهای خود)
و خشونترلبي(فریشليچ ،ریگر ،هين و بنتي )2095 ،4تا
معنویتگرایي (جانگ ،هالبراستات و بلومک2092 ،۸؛ کوهن،1
سنک ،90گرینبرب و سولومون ،)2093 ،نوعدوستي و تعاون
اجتماعي (کای و ویر )2095 ،99را برانگيزاند که در نهایت با
پيامدهای متفاوتي برای سالمت و بهزیستي روانشناختي فرد
همراه هستند (یالوم9314 ،92؛ کاسر.)9315 ،
با توجه به مطال ذکر شده ،پژوهش حاضر سعي کرده است
چگونگي رابطۀ ميان مربآگاهي و آراوهای بيروني را در دو
مطالعه بررسي کند .در مطالعه اول چگونگي رابطه ميان آراوهای
بيروني و اضطرا مرب در مطالعهای اا نوع همبستگي بررسي
شده است و در مطالعه دوم تأثير شرایط برجستگي
مرب(93شرایطي که مرب انسان را به سطح هشيار و آگاهي وی
ميکشانند) بر اهميت آراوهای بيروني مورد آامون قرار گرفته
است .انترار بر این است که مربآگاهي به صورت تجربهای
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بيدارکننده 94و مرای 95منجر به کاهش اراشگااری بر آراوهای
بيروني شده و اا ررف دیگر ،رابطهای مثبت ميان آراوهای بيروني
و اضطرا مرب مشاهده شود ،چراکه افراد با مادیگرایي باال،
ناامني و اضطرا مرب بيشتری را نشان ميدهند (کاسر و کاسر،
 )2009و آراوهای بيروني راهبردهای مقابلهای نسبتاً نامؤثر و
اغل کوتاهمدت برای کاهش ترس اا مرب هستند (کاسر،
.)9315

مربآگاهي تجربهای بيدارکننده؛ دو مطالعه . . .

نکند .در این پژوهش یک پاراگراف ساده اا یک داستان انتخا و
به شرکتکنندگان ارائه شد .ارائۀ موضوع خنثي بدین علت است
که پيزینسکي ،گرینبرب و سولومون ( ،)9111ایجاد یک فاصله
( 3الي  5دقيقهای) بين برجستهکردن افکار مرب و اندااهگيری
متغير وابسته را در افزایش دسترسيپایری افکار مرب پيشنهاد
ميکنند .ایرا بکارگيری مکانيزم دفاعي سرکوبي 9منجر به اثر
بااگشتي 2افکار مرب ميشود .در پایان ،شرکتکنندگان به نمایه
آراو پاسخ دادند.
ابزار

 -9تکليف فراخواني افکار مرتبط با مرب (گرینبرب ،پيزینسکي،
سولومون ،رانبالت ،ویدر و همکاران :)9110 ،برای فراخواني افکار

یافتهها
مطالعه اول :این مطالعه روی  454نفر ( 302ان 929 ،مرد و
 34نفر گزارش نشده) با ميانگين سني  21/04و انحراف استاندارد
 ۸/49انجام شد .ماتری همبستگي و شاخصهای توصيفي
اضطرا مرب و آراوهای بيروني در جدول 9نشان داده شده
است.

 -2نمایه آراو (گروات ،کسر ،آهویا ،دالز ،کيم و همکاران،3
 :)2005نمایه آراو 4دارای  44ماده بوده و پاسخدهنده با  99آراو

همانطور که مشطاهده مطيشطود ،در ميان همه آراوهای بيروني،
همبستگي مثبت معنادار ،بين نمرۀ کل اضطرا مرب و اهميت
ایبایي وجود دارد (ضری همبستگي  0/91و  .)P<0/09به
عالوه ،اهميت ایبایي به رور مثبتي با خردهمقياسهای ترس اا
مرب و ترس اا مرب رنجآور (به ترتي ضری همبستگي  0/92و
 0/29و معناداری  P<0/05و  )P<0/09رابطه دارد.
مطالعه دوم .این مطالعه روی  904نفر 55 ،نفر گروه آامایشي
( 30ان 9۸ ،مرد و  4نفر گزارش نشده) با ميانگين سني 24/20
و انحراف استاندارد  1/59و  41نفر گروه کنترل ( 35ان 93 ،مرد

1. suppression
2. rebound effect
3. Grouzet, Kasser, Ahuvia, Fernandez-Dols, Kim & et al.
)4. Aspiration Index (AI
5. self-transcendence-physical-self

)6. Templer Death Anxiety Scale (DAS
7. Chalgujian & Thomas-Dobson
8. Conte, Weiner & Plutchik
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در دو بُعد آراوهای ذاتي-بيروني و آراوهای تعالي خود-خود
جسماني 5مواجه ميشود و ميبایست ميزان اهميت و شان
دستیابي به هر هدف را در مقياسي  1درجهای ( =9اصالً =1 ،به-
شدت) ارایابي کند .در مطالعه گروات و همکاران ( )2005در 95
کشور جهان ،همساني دروني  99آراو در دامنهای بين  0/14تا
 0/10قرار داشت .در این مطالعه اا ایرمؤلفه اهميت آراوهای
بيروني در نمایه آراو که سه آراوی شهرت ،ثروت و جاابيت
ظاهری را شامل ميشود ،استفاده شد .همساني دروني اهميت

] [ DOR: 20.1001.1.20080166.1395.10.4.6.7

مرتبط با مرب خویشتن به سطح توجه کانونيِ شرکتکنندگان در
گروه آامایش (برجستگي مرب) ،اا ابزار برجستهساای افکار
مرتبط با مربِ گرینبرب و همکاران ( )9110استفاده شد .افکار
ماکور به وسيله درخواست اا شرکتکنندگان برای جوا به دو
سؤال بااپاسخ دربارۀ مربشان ،فراخوانده ميشوند .این دو سؤال
عبارتند اا .9 :وقتي به مرب خود فکر ميکنيد ،چه احساساتي در
شما ایجاد ميشود؟ (شر دهيد) و  .2به رور مشخص توضيح
دهيد که چه اتفاقاتي بعد اا مرب برای جسم شما روی ميدهد؟
این روش در اکثر آامایشهای مشابه به کار گرفته شده است
(برای مثال ،آرنت و سولومون.)2003 ،
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شهرت  ،0/۸3اهميت ثروت  0/۸4و اهميت جاابيت ظاهری
 0/۸9به دست آمد.
 -3مقياس اضطرا مرب تمپلر (تمپلر :)9140 ،مقياس اضطرا
مرب تمپلر )9140( 1دارای  95ماده بوده و پرکاربردترین مقياس
برای سنجش اضطرا مرب است .شرکتکنندگان پاسخ خود را
ال
ال غلط= 5 ،کام ً
به هر ماده در یک پيوستار  5درجهای ( =9کام ً
درست) رتبهبندی ميکنند .نمرههای این مقياس بين  95تا 45
متغيرند که نمره باالتر بيانگر اضطرا مرب شدیدتر است .تمپلر،
چلگوجيان و توماس-دابسون )9110( 4ضری بااآامایي این
مقياس را  0/۸3به دست آوردهاند .کونتي ،وینر و پالچيک۸
( )91۸2پایایي دو نيمهساای مقياس را  0/41و همبستگي هر
سؤال با نمره کل را اا  0/30تا  0/44و با ميانگين  0/44برای گروه
دانشجویان گزارش کردهاند .در مطالعه محمدی ،نوری مقدم،
شهسواراني و سبزهآرای لنگرودی ( )9312همساني دروني مقياس
 0/4۸و پایایي دو نيمهساای آن  0/43به دست آمد.

ميالد سبزه آرای لنگرودی و همکاران
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پژوهش حاضر در دو مطالعه ،چگونگي رابطه ميان اهميت
آراوهای بيروني با اضطرا مرب و تأثير شرایط برجستگيِ مرب
بر ميزان اراشگااریِ آراوهای بيروني (ثروت ،شهرت ،ایبایي) را
مورد بررسي قرار داده است .مطابق با فرضيات پژوهش ،در مطالعۀ
اول رابطۀ مثبتِ معنادار ميان اهميت جاابيت ظاهری با اضطرا
مرب و خردهمقياسهایش ،مشاهده شد .به عالوه ،یافتههای
حاصل اا مطالعه دوم نشان داد که برجستگي مرب منجر به
کاهش اهميت آراوهای بيروني ،در گروه آامایشي ،در مقایسه با
گروه کنترل ميشود .همچنين ،تأثير برجستگي مرب بر اهميت
جاابيت ظاهری معنادار است.

12

0/04

0/۸2
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اهميت
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و  9نفر گزارش نشده) با ميانگين سني  25/30و انحراف استاندارد
 1/04انجام شد.
ميانگين و انحراف استاندارد اهميت آراوهای بيروني به تفکيک
گروههای آامایش و کنترل در جدول  2منعک شده است.
همانطور که در جدول مشاهده ميشود ميانگينِ اهميت آراوهای
بيروني در گروه آامایشي ،در مقایسه با گروه کنترل ،پایينتر
است .بهعبارت دیگر ،برجستگي مرب به کاهش اهميت آراوهای
بيروني منجر شده است .جهت بررسي همساني ماتری های
واریان -کوواریان اا آامون باک استفاده شد ( P = 0/00و
 .)Box’s M = 902/1۸ ،F = 9/15به عالوه جهت بررسي
همگني واریان ها اا آامون لوین استفاده شد که در جدول3
نشان داده شده است .برای بررسي معناداریِ اثرِ برجستگي مرب
بر اهميت آراوهای بيروني ،اا تحليل واریان چندمتغيره استفاده
شد .نتایج تحليل واریان ِ چندمتغيرۀ اثر برجستگي مرب بر
آراوهای بيروني ،بيانگر اثر معنادار برجستگي مرب بر اهميت
ایبایي است (جدول  .)4معناداری شاخص المبدای ویلک نيز
نشاندهنده تأثيرپایری آراوهای ذاتي اا شرایط برجستگي مرب
است ( P = 0/02و .)Wilks' Lambda = 0/41 ،F = 2/94
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جدول  .9ماتری

همبستگي و شاخصهای توصيفي متغيرهای مورد مطالعه (مطالعه )9
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جدول  .2شاخصهای توصيفي آراوهای بيروني (مطالعه )2

ميالد سبزهآرای لنگرودی و همکاران
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یافتههای این دو مطالعه نشان ميدهد که اا یکسو ،مطابق با
مطالعۀ اول ،افراد با آراوهای بيروني ،اضطرا ِ مرب بيشتری را
گزارش ميدهند این یافته با یافتههای نرریهپردااان این حواه
(یالوم9314 ،؛ کاسر )9315 ،مبني بر اینکه پيگيری اراشهای
مورد تأکيد در جامعه مدرن ،راهبرد مؤثری در کاهش ناامنيهای
وجودی نيست ،همسو است .و اا ررف دیگر ،مطابق با مطالعۀ دوم
که مبتني بر نگاه هایدگر ( )9314است ،اضطرا ِ مرب ميتواند
به صورت تجربهای مرای ،انسان را اا سطح روامره اندگي و
جستجوی تأیيد دیگران که در پيگيری آراوهای بيروني دیده
ميشود ،به سطح هستيشناسانه اندگي و در نتيجه ،پيگيری
اندگيای اصيل 9و تجربۀ سراندگي سوق دهد.
در واقع ،مربآگاهي همانطور که اا یکسو ،موج برانگيختن
اضطرا و به کارگيری مکانيزمهای دفاعي نزدیک( 2مکانيزمهایي
اا قبيل انکار3و سرکوبي که افکار مرب را اا سطح هشيار ذهن
خارج ميکنند ).و دور 4ميشود (مکانيزمهایي که جاودانگي
نمادیني به فرد ميبخشند و باوری اا خدشهناپایری 5و وجود
نجاتدهندۀ غایي 1را در وی شکل ميدهند)؛ اا سوی دیگر ،به
صورت تجربهای برانگيزاننده سب ميشود تا فرد در پي یافتن
معنایي در اندگي خود باشد و شيوهای اصيل اا اندگي را در پيش
گيرد (یالوم9314 ،9312 ،؛ پيزینسکي ،گرینبرب و سولومون،
.)9111
برای مثال ،ماکالمز و بالسکوویچ )2099( 4در مطالعۀ خود با
عنوان پاسخهای فرهنگي متفاوت به برجستگي مرب ،تفاوت افراد
در جوامع شرقي و جمعگرا را نسبت به افراد در جوامع غربي و
فردگرا بعد اا قرارگيری در شرایط برجستگي مرب مورد بررسي
قرار دادند .محققان در دو مطالعه نشان دادند که پ اا قرار
گرفتن شرکتکنندگاني اا نژاد آسيایي-آمریکایي در شرایط
برجستگي مرب ،آنها نگرش مثبتتر و رفتار نوعدوستانهتری را
نسبت به فردی مغایر با هنجارهای فرهنگيشان (برای مثال ،یک
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ان روسپي) نشان دادند .به عالوه ،در مطالعۀ دوم نيز فردی را که
در یک تصادف رانندگي بدون هيچگونه تقصيری فلج شده بود
کمتر سرانش کردند .در واقع ،مطابق با تبيين محققان ،افراد
نمونه به دنبال مربآگاهي ،در تناس با فرهنگ جمعگرایشان و
اهميتي که انسجام اجتماع و مردم برای حرمت خود ۸آنها داشت،
رفتار کردند.
در خصوص یافتههای به دست آمده در مطالعه اول نيز
مطالعات نشان دادهاند که مادیگرایي و اراشگااریِ محوریِ
آراوهای بيروني ،راهبرد مقابلهای مؤثری برای کاهش اضطرا
مرب نيست .برای مثال ،کاسر و کاسر ( )2009با هدف بررسي
رابطۀ ميان ناایمني در خصوص نيااهای جسماني (بقاء) و رواني
(ارتباط ،شایستگي و خودپيروی) و گرایش به مادیگرایي به مثابه
یک واکنش دفاعي تسکينبخش ،دانشجویان دوره کارشناسي که
نمرات مادیگرایي بر نمایه آراو ،آنها را در مقایسه با
همساالنشان جزو 90درصد باال یا پایين بود ،مورد بررسي قرار
دادند .سپ اا آنها خواستند که دو رویا اا معنادارترین ،به یاد
ماندنيترین و قویترین رویاهای اندگيشان را تعریف کنند.
یافتههای این مطالعه سه تفاوت را در رویاهای افراد با مادیگرایي
ایاد و کم نشان داد که یکي اا این تفاوتها در خصوص مرب
بود .مرب در رویاهای افراد به شدت مادیگرا نقش بيشتری باای
ميکرد .این موضوع در خود رویا یا در تداعيهای رویا در 20/5
درصد رویاهای افراد مادیگرا در مقایسه با تنها 3درصد اا
رویاهای افراد کمتر مادیگرا اشاره شده بود .برای مثال ،در
رویاهای دو فردِ به شدت مادیگرا ،افرادی ظاهر شده بودند که در
اندگي در عالم بيداری مرده بودند و فرد دیگری این رویا را دیده
بود که «اني همچون شبح که لباس سياهي پوشيده بود ...اا
صلي {یک کليسا} حلقآویز شده بود و مرا صدا مياد» .برای
سایر افرادی که به شدت اهداف مادی را اراشگااری کرده بودند،
مرب حتي اماني که به رور آشکار در رویا ظاهر نشده بود ،به
صورت یک تداعي مهم قلمداد شده بود .دومين تفاوت نيز مرتبط
با ناایمني بود95 .درصد اا رویاهای افرادِ در گروه به شدت
مادیگرا در مقایسه با 3درصد اا رویاهای افرا ِد در گروه کمتر
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4. existential guilt
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مادیگرا سقوط 9را در برداشت .سقوط تقریباً به رور همگاني
توسط نرریهپردااان به عنوان تراهر ناایمني (وندیکسل،2
 ،)9113اا کنترل خارج شدن فرد ،پ رفت کردن و نداشتن
چيزی برای حفظ کردن تفسير شده است .دو فرد اا گروه به
شدت مادیگرا ،سقوط درون آتش ،نفر سوم سقوط اا سقف انبار
غله و چهارمين نفر نگراني در خصوص سقوط اا جرثقيل را
گزارش کرده بودند .تفاوت دیگر ميان گروهها این بود که در
رویاهای افراد به شدت مادیگرا نگرش بسيار متفاوتي به اشيای
ترسناک نشان داده شده بود .به رور خاصي 9۸درصد اا رویاهای
ال ترسناکي را به این صورت که
گروهِ کمتر مادیگرا ،شيء کام ً
خيلي هم وحشتناک نبود ،مجدداً قال بندی کرده بود .هيچ فردی
اا گروهِ به شدت مادیگرا به این شکل با ترسهایش مواجه نشده
بود .برای مثال ،دو نفر اا گروه کمتر مادیگرا در رویایشان ابتدا
اا یک کرگدن و یک سگ پشمالوی ارغوانيِ غول پيکر ترسيده
بودند؛ اما بعداً فهميده بودند که نيات حيوانات خو است .سایر
افراد این گروه فهميده بودند که فرد مهاجم به آنها واقعاً «مردی
خو و شاد» بود یا کامالً مطمئن بودند که به آنها آسي نخواهد
رساند .حتي یکي اا آنها گزارش کرده بود ،در حاليکه با استفاده
اا تخته سنگي مجبور به فرار به ررف پایين صخرهها شده بود
«بعضي اوقات این کار به جای فرار به نوعي سرگرمي شبيه بود».
این رویاها بيان ميکنند؛ افرادی که خيلي نگران پيگيری
اراشهای مادی نيستند ،نسبت به آنهایي که گرایشي به شدت
مادی دارند ،ممکن است توانایي بيشتری برای غلبه بر ناایمنيها
داشته باشند.
اگرچه ميانگين تمامي آراوهای بيروني در گروه آامایشي ،در
مقایسه با گروه کنترل به واسطۀ برجستگي مرب ،کاهش یافت؛
اما عدم معناداری آراوی شهرت ،احتماالً تبييني فرهنگي دارد.
چراکه مطابق با ساختار مدور 3به دست آمده در مطالعه گروات و
همکاران ( ،)2005هستۀ اصلي این آراو بيشتر گرایشات
پيوندجویانه ،کس تأیيد و تحسين دیگران و نزدیکي به بُعد
تعالي خود است .این موضوع شاید بيانکننده این مطل است که
در جامعۀ ایراني که نسبت به کشورهای غربي ،فرهنگي جمعگراتر

داشته و کس تأیيد و نرر مثبت دیگران اا اهميت بيشتری
برخوردار است ،به دنبال برجستگي مرب ،کاهش این قبيل
اراشها کمتر خواهد بود .البته این یافته به همراه عدم معناداری
آراوی ثروت ،نياامند بررسيهای بيشتر است.
مطابق با رواندرماني وجودی اماني فرد ایستني اصيل خواهد
داشت که بتواند شجاعانه با امکانيت مرب رویاروی شود .چراکه
اضطرا ناشي اا مربآگاهي و برعهده گرفتن مسئوليت ایستن،
انرژیِ اندگي است .رواندرمانگرِ وجودی به دنبال کاهش اضطرا
ال ایمن نيست؛ بلکه افراد را تشویق
و بشارتدهندۀ اندگيای کام ً
کرده تا با اضطرا رویاروی شده ،آن را بپایرند و یاد بگيرند که اا
آن لات برده و استفاده کنند .در نهایت ،همخوان با یافتههای این
مطالعه نيز ،دستاورد رویارویي با اضطرا ِ وجودی و عدم انکار و
سرکو آن ،کاهش اراشگااریِ محوری بر آراوهای بيروني است.
آراوهایي اا قبيل کس شهرت (برخي مادههای آن عبارتند اا:
مورد تحسين و تمجيد انسانهای ایادی قرار ميگيرم ،معروف
خواهم شد) ،ظاهر مناس (برای مثال ،ظاهرم اا نگاه دیگران
جاا خواهد بود ،در آرایش مو و لباس پوشيدن مطابق با مُد روا
خواهم بود) و ثروت (برای مثال ،دارایيهای گران قيمت بسياری
خواهم داشت ،به لحاظ مالي موفق خواهم بود) که به وضو
جستجوی تأیيد دیگران و ایرپا گااشتن خودپيروی و در نتيجه
احساس گناهِ وجودی( 4احساس گناه ناشي اا بالفعل نساختن و
قرباني کردن ظرفيتهای خویش) را در پي خواهند داشت (ون-
دوران9314 ،؛ یالوم9314 ،9312 ،؛ کاسر.)9315 ،
این پژوهش نيز با محدودیتهایي همراه بود .رر آامایشي
پژوهش مانع اا آن شد که بتوان اراشگااری مشارکتکنندگان
در گروههای کنترل و آامایشي ،بر آراوهای بيروني را ،پيش اا
قرار گرفتن در شرایط برجستگي مرب در اختيار داشت .همچنين
حجمِ ک ِم نمونه و استفاده اا ابزارهای خودگزارشي که با سوگيری
در ارائه پاسخها همراه هستند اا دیگر محدودیتهای این پژوهش
است .پژوهشهای آتي ميتوانند درک بيشتر و روشنتری را در
خصوص چگونگي تأثير مربآگاهي و اضطرا مرب در فرهنگ
ایراني فراهم کنند .رسيدن به این جایگاه با بررسي بيشتر و
دقيقترِ مکانيزم اثرگااری اضطرا ِ مرب ،به خصوص در سطو
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