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قدردانی در افراد داراي تجربه ي نزدیک به مرگ
Gratitude in people with near - death experiences
3

علی نقی قاسمیان نژاد جهرمی ،1محمدباقر کجباف ،2امیر قمرانی

چکيده:
هدف از پژوهش حاضر مقایسهی میزان قدردانی بین دو گروه
افراد تجربهکنندهی نزدیک به مرگ و افراد مواجه شده با
رویدادهای تهدیدکنندهی زندگی بود .نمونهگیری به صورت
نمونهگیری هدفمند انجام شد که برای تشخیص داشتن یا
نداشتن تجربهی نزدیک به مرگ از مقیاس  16سؤالی بروس
گریسون استفاده شد .تعداد افراد شرکتکننده در پژوهش  33نفر
بودند که  21نفر در گروه اول و  13نفر در گروه دوم جای
گرفتند .این افراد عالوه بر پاسخ به پرسشهای مقیاس تجربهی
نزدیک به مرگ ،پرسشنامههای جمعیتشناختی و پرسش نامه
ششگویهای قدردانی را تکمیل نمودند .سپس دادهها با استفاده
از آزمون تحلیل واریانس یکراهه مورد تجزیه و تحلیل قرار
گرفتند.نتایج پژوهش نشان داد که تجربیات نزدیک به مرگ
افراد ایرانی دارای عناصر مشابهی با تجربیات افراد غربی است و
همچنین مشخص شد که در میزان قدردانی بین گروهها تفاوت
معنادار وجود دارد ( .)p<1/15بهطوری که نمرهی قدردانی افراد
تجربهکنندهی نزدیک به مرگ بیشتر از افرادی بود که با رویداد
تهدیدکنندهی زندگی روبرو شده بودند.
واژههاي کليدي :تجربهی نزدیک به مرگ ،قدرشناسی،
تهدید زندگی

Abstract
The purpose of this quantitative study was
to compare gratitude between near-death
experiencers (NDErs) and people who
experienced a close brush with death
without an NDE (CBrs). The samples were
selected through Purposive sampling. To
distinguish NDErs from CBrs, Greyson’s
Near-Death Experience Scale was used.
The number of participants in this study
were 33, included 20 NDErs and 13 CBrs.
All participants completed demographic
and Gratitude Questionnaires (GQ-6) as
well as Greyson’s NDE scale. After that,
the data have been analyzed using one-way
ANOVA method. The results of this study
showed that NDEs are not rare in Iran and
there are similarities between Iranian and
Western NDEs elements. Also, there was
significantly difference between groups in
gratitude (p<0.05). The gratitude scores of
NDErs were more than CBrs scores.
Keywords: Near Death Experience,
Gratitude, Close Brush to Death

 -1دانشجوی دکترای روانشناسی ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،نویسنده مسئولali.ghasemian@ymail.com :
 -2دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه اصفهان.
 -3استادیار گروه کودکان با نیازهای خاص دانشگاه اصفهان.
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این تجربیات که سه مؤلفدهی اثدر مثبدت شددید،

مقدمه
در چندد دهدهی اخیدر ،همگددام بدا افدزایش انددواع

جدایی از بدن جسدمانی ،و عناصدر متعدالی و رمزآلدود

تصادفات و رخدادهای مرگبار ،پیشرفتهای جامعدهی

هسددتند تدداکنون بدده عددواملی نظیددر آشددفتگیهددای

پزشکی در راستای نجات جان آسیب دیدگان نیز رشد

فیزیولوژیکی ،مکانسیمهای دفاعی روانشناختی (بلدک

قابل توجهی داشته است .در این شرایط ،کدم نیسدتند

مور )1388 ،8و حقیقتی ورای تبیینهای علمی (رینگ،9
9

افرادی که با وجود رویارویی با مدرگ بدالینی 1و قطدع

(رینگ  )1981 ،اسناده داده شدهاند .واضدح اسدت کده

عالئم حیاتی ،از طریق فرایند احیا( 2شوك قلبی ،تنفس

اگر تبیین آخر صحیح باشد تجربهی نزدیک بده مدرگ

مصنوعی و غیدره) دوبداره بده حیدات دنیدوی خدویش

پدیدهای مهم و قابل توجه برای پژوهش خواهد بود .با

بازگشته و بعضا از مشهودات و تجربیات شدگفتانگیدز

این حال حتی اگدر ایدن تجربیدات ،رویددادهای روان-

خود در این مدت کوتاه صحبت میکنندد (ون لومدل،3

شناختی یا فیزیولوژیکی نیز باشدند بده علدت تحدوالت

 .)2114بدده عبددارتی ایددن پدیددده در لحظدداتی گددزارش

عمیق شخصیتی که در فرد تجربهکننده ایجاد میکنند

میشود که با معاینهی پزشک و صددور گدواهی ،فدرد

11

حائز اهمیت هستند (نویس .)1981 ،

بیمار مرده تلقدی شدده و یدا بده اسدتنباط پزشدکان در

بسددیاری از افددراد تجربددهکننددده بعددد از پشددت

آستانهی مرگ قرار گرفته است .شرح مکتوب تجربیات

سرگذاشتن تجربهی نزدیک به مرگ ،از تغییراتی سخن

این افراد هنگام رویارویی با چندین اتفاقداتی بده زمدان

میگویند که در کیفیت زندگی آنهدا بده وجدود آمدده

باستان بر میگردد (گریسون .)1983 ،4چندین بررسدی

است (آتواتر1994 ،11؛ گریسون2111 ،؛ رینگ.)2111 ،

روی این گزارشها و تجربیات در حوزه های پزشدکی،

این افراد اغلب دچار تغییرات قابدل توجده و مثبتدی در

روانشناسی ،فدرا روانشناسدی و مدذهبی انجدام شدده

باورهای معنوی ،ارزشها و نگرش نسبت به زنددگی و
12

مرگ میشوند (فنویدک  ،فنویدک1995 ،؛ گریسدون،

است.
اولین بار سال  ،1975ریموند مدودی ،5پزشدک و

13

14

2111؛ رینددددگ2111 ،؛ شددددوانینگر  ،آیزنبددددرگ ،

استاد دانشگاه ،در کتاب خود بده ندام «زنددگی بعدد از

اسکچمن 15و ویس .)2112 ،16با این حال عدهی کمی

زندگی» 6اصطالح تجربهی نزدیک مرگ 7را برای این

از این افراد نیز با پیامدهای استرسزا روبرو مدیشدوند

پدیده به کار برد .این کتاب بدر مبندای مصداحبههدایی

(نوری.)2118 ،17

است که وی با افرادی انجام داده بود که بعد از مدرگ
دوباره به زندگی بازگشته بودند (مودی.)1377 ،

1. Clinical Death
)2. CPR (cardiopulmonary resuscitation
3. Van Lommel
4. Greyson
5. Moody
6. Life after life
)7. Near Death Experience (NDE

8. Blackmore
9. Ring
10. Noyes.
11. Atwater
12. Fenwick
13. Schwaninger
14. Eisenberg
15. Schechtman
16. Weiss
17. Nouri
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تاکنون نویسندگان و محققان توجه خاصی را بده

ی کننددده نزدیددک بدده مددرگ و افددراد روبددروشددده بددا

پیآمدهای 1این تجربیدات داشدتهاندد و پدژوهشهدای

رویدادهای تهدیدکنندهی زندگی نشان داد که رویارویی

متعددی در این زمینه انجام شده است (ندوری.)2118 ،

با مرگ بدون پشت سر گذاشتن تجربدهی نزدیدک بده

اگرچه مودی در سال  1975اثدرات تجربدهی نزدیدک

مرگ نمیتواند پیامدها و اثرات عمیق تجربیات نزدیک

مرگ را روی زندگی تبیدین کدرد ،امدا ندویس ()1981

به مرگ را موجب شود.
7

اولین مطالعهی نظامدار را در این افدراد انجدام داد .وی

پددژوهش هددای اتددواتر ()2118؛ النددگ 6و پددری

دویست نفر را که تجربهی مرگ قریب الوقوع (تصادف

( )2111نیز نشان داد تجربدهکننددگان در ابعداد روابدط

با اتومبیل ،غرق شدگی و مانندد ایدنهدا) را پشدتسدر

اجتماعی ،معنوی ،مذهبی ،فردی و روابط خانوادگی بعد

گذاشته بودند ،مورد مطالعه قرار داد و گزارش کرد تعداد

از تجربهی نزدیک بده مدرگ دچدار تحدوالت مثبدت

قابل مالحظهای از آنها تعریف کردهاند که در نتیجهی

میشوند.

این تجربده ،حتدی سدال هدا بعدد احسداس نیرومنددی

بر اسداس بررسدیهدایی کده نتدایج آن در پایگداه

دربارهی کوتاهی عمر و ارزشدمندی آن ،شدوق و ذوق

انجمن بین المللی مطالعات نزدیک مرگ 8آمدده اسدت

بیشتر بدرای زنددگی ،درك بداال و حساسدیت عداطفی

حدود  %81افرادی که تجربیات نزدیک مرگ داشتهاند

نسبت به محیط اطرافشان ،توانایی زنددگی در لحظده،

ادعا کردهاند زندگی آنها برای همیشه در نتیجهی این

آگاهی بیشتر نسبت به زندگی و ضرورت لذت بدردن از

اتفاق تغییر کدرده اسدت .ایدن تغییدرات در دو حدوزهی

لحظهی اکنون را داشدتهاندد .بسدیاری از افدراد نیدز از

روانشناختی و فیزیولوژیکی قرار

میگیرندد .عمدده

ارزیابی مجدد اولویتها و مهربانتر و انسانگراتر شدن

تغییرات روانشناختی عبارتند از :کاهش ترس از مرگ،

گفتهاند (یالوم.)1391 ،2

افزایش روحیهی معنوی ،افزایش قدرت تفکر انتزاعدی،

مودی در کتاب خود به نام زندگی پس از زنددگی

بخشندگی و تواضدع بیشدتر ،ارتقدای روابدط اجتمداعی

فهرستی از تغییرات صورت گرفته در نگرشها و ارزش

صمیمانه ،عشق بدیقیدد و شدرط بده دیگدران ،حدس

ها را آورده است .وی بیان داشته است که افراد با ایدن

همکاری باال و رقابت کمتر ،هدفمندی بیشدتر زنددگی

تجربیات معموالً ترس از مرگ را از دست داده و باوری

شخصی ،افزایش حساسیّت قدوای پدنجگانده ،افدزایش

قویتر نسبت به زندگی و زنده مانددن پیددا مدیکنندد.

تواناییهای شهودی و پیشبینی حوادث آینده ،تشنگی

آنچه که از آغاز مطالعات و بررسیها واضح بود قددرت

بدرای داندش و یدادگیری ،افدزایش کنجکداوی وغیددره

نیرومند این تجربیات در ایجاد تغییرات است.

(.)IANDS، 2111

نتایج پژوهش آیندهنگدر لومدل ،ویدس ،3میدرز 4و

همانگونه که مالحظه میشود پیامدهای

الفریچ )2111( 5که به بررسی مقایسهای افراد تجربهی

روانشناختی و اجتماعی تجربیات نزدیک به مرگِ

1. Aftereffects
2. Yalom
3. Wees, R.
4. Meyers, V.
5. Elfferich, I.

6. Long, J.
7. Perry, P.
8. IANDS - International Association for Near)Death Studies (Website: www.IANDS.org
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برای انجام پژوهش حاضر از ابزارهای زیر استفاده

میباشد .نظر به این که بررسی همهی این متغیرها و

گردید:

پیامدها در پژوهشی واحد غیر ممکن است ،با توجه به



مقياس تجربهي نزديک به مرگ :

پیشینهی تحقیقات و عالقهی پژوهشگر و همچنین در

این مقیاس  16سؤالی برای تعیین عمق تجربهی

نظرگرفتن وجود پرسشنامههای معتبر ،متغیر قدردانی

نزدیک مرگ توسط گریسون ساخته شد .در این

به عنوان متغیر وابسته برای این پژوهش انتخاب شد.

مقیاس چهار مؤلفهی شناختی ،3هیجانی ،4فراهنجاری

5

در حقیقت ،پرسش پژوهش حاضر عبارت است از این

فراهنجاری 5و استعالیی 6تجربهی نزدیک به مرگ

که آیا بین افراد با تجربهی نزدیک مرگ و افرادی که

اندازهگیری میشود .در سال  1983پایایی و روایی این

با خطر تهدید زندگی روبرو شدهاند در متغیر قدردانی

مقیاس در کشور آمریکا ،توسط گریسون در پژوهشی

تفاوت معنیداری وجود دارد یا خیر؟

مورد بررسی قرار گرفت .نمونهها از بین افراد تجربه-
کننده و عضو پایگاه انجمن بین المللی مطالعات

روش

نزدیک به مرگ انتخاب شدند .در این پژوهش،

پژوهش حاضر یک پژوهش توصیفی از نوع علی

همبستگی به دست آمده بین جفت مؤلفهها مثبت بوده

 -مقایسهای است .در پژوهش حاضر با توجه به ماهیت

به طوری که کمترین همبستگی بین مؤلفههای

آن ،از روش نمونهگیری هدفمند استفاده شد .نمونهها

هیجانی و فراهنجاری 1/37 ،و بیشترین همبستگی بین

در فاصلهی زمانی شش ماه از طریق شناسایی افرادی

مؤلفههای هیجانی و استعالیی 1/59 ،میباشد.

که در آستانهی مرگ قرار گرفته یا از نظر بالینی مرده

همچنین نمرهی کلی مقیاس با هر یک از مؤلفههای

بودند و طی عملیّات احیا و دیگر اقدامات پزشکی

چهارگانهی آن ،همبستگی باالیی در حد  1/83داشت.

دوباره به زندگی بازگشته بودند انتخاب شدند .برای

بیشترین همبستگی با مؤلفهی استعالیی 1/83 ،و

نمونهگیری از درج آگهیهای کتبی در نیازمندیها،

کمترین همبستگی با مؤلفهی شناختی که  1/72به

آگهیهای اینترنتی و همچنین ارسال ایمیل تحت

دست آمده است .مقیاس کلی و هر چهار مؤلفهی بیان

عنوان دعوت به همکاری استفاده شد .همچنین پایگاه

شده ،همبستگی معناداری با سن ،جنسیت ،مدت زمان

اینترنتی ویژهای جهت اطالع رسانی دربارهی پژوهش

سپری شده از زمان تجربهی نزدیک مرگ و شرایطی

و دعوت به همکاری ایجاد شد 1.تعداد افراد شرکت

که منجر به حادثه و تجربهی نزدیک به مرگ شدهاند،

کننده در پژوهش مجموعا  33نفر ( 21نفر با تجربهی

نداشتند.

نزدیک به مرگ 13 ،نفر بدون تجربهی نزدیک به
مرگ) بودند.

 1پایگاه اطالع رسانی تحقیقات تجربیات نزدیک به مرگ به آدرس:
www.irande.org

در این پژوهش ،ثبات درونی مقیاس با ضریب
آلفای کرونباخ ارزیابی شد .نتایج به دست آمده عبارتند
2. Near Death Experience Scale
3. Cognitive
4. Emotional
5. Paranormal
6. Transcendental
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از :آلفا برای کل مقیاس  ،1/88مؤلفهی شناختی ،1/75

 پرسشنامهي شش گويهاي قدردانی :

مؤلفهی هیجانی  ،1/86مؤلفهی فراهنجاری  1/66و

این پرسشنامه توسط مککالوك ،3امونز 4و تسانگ

5

مؤلفهی استعالیی  .1/76واریانس خطای ناشی از حجم

( )2112در قالب شش سؤال تحت عنوان فرم شش

نمونهبرداری نیز با پایایی دونیمه کردن (زوج -فرد)

سؤالی  GQ-6طراحی گردیده است .آنها در چهار

ارزیابی شد .نمره های میانگین برای هر یک از دو نیمه

مطالعهی جداگانه ،کارآیی پرسشنامه را تایید نمودهاند.

 7/64±4/22و  7/38±3/94بودند .همچنین ضریب

قمرانی و همکاران ( )1388در پژوهشی به بررسی

پایایی همبستگی گشتاوری پیرسون  1/84به دست

روایی و پایایی این پرسشنامه پرداختند .نتایج حاصل از

آمد .خطای واریانس ناشی از زمان نمونهبرداری با

این تحقیق در خصوص روایی و پایایی این ابزار در

آزمون مجدد روی  51شرکتکننده در فواصل زمانی 2

ایران با نتایج پژوهش مککالوك و همکاران ()2112

و  6ماه بعد ،ارزیابی شد و فاصلهی زمانی بین روزهای

در رابطه با تعیین روایی و پایایی فرم اصلی مقیاس

تکمیل مقیاس ،همبستگی معناداری با هیچکدام از این

قابل قیاس بود و در سطح بسیار مطلوبی قرار داشت.

ضرایب پایایی نداشت .ضریب پایایی بین این دو گروه

همچنین در این پژوهش تأثیر تفاوتهای سنی بر

از نمرهها برای کل مقیاس  ،1/92مؤلفهی شناختی

قدردانی تایید نشد .در پژوهش حاضر ضریب آلفای

 ،1/79مؤلفهی هیجانی ،1/88

مؤلفهی فراهنجاری

کرونباخ محاسبه و مقدار  1/81به دست آمد.

 1/72و مؤلفهی استعالیی  1/95به دست آمد.
اعتبار مالك مقیاس تجربهی نزدیک به مرگ از
طریق بررسی همبستگی آن با مقیاس WCEI

1

يافتهها
جدول.1

رینگ مورد ارزیابی قرار گرفت .نمرههای مقیاس

نمونهی پژوهش به تفکیک گروهها

تجربهی نزدیک به مرگ همبستگی باالیی با نمرههای

گروهها

n

%

مقیاس رینگ داشتند ( .)1/91به طوری که مؤلفهی

گروه با تجربهی نزدیک مرگ
گروه بدون تجربه نزدیک به
مرگ

21
13

61/61
39/41

استعالیی بیشترین همبستگی معادل  1/83و مؤلفهی
شناختی کمترین همبستگی را معادل  1/63داشت.
البته الزم به ذکر است که فقدان همبستگی بین نمره-

همانگونه کده در جددول  1مالحظده مدیشدود از

های مقیاس با سن و جنسیت افراد و زمان سپری شده

مجموع  33نفر شرکتکننده 21 ،نفر در گروه با تجربه-

از تجربهی نزدیک به مرگ را میتوان شاهدی برای

ی نزدیک به مرگ و  13نفر در گروه بددون تجربدهی

روایی مقیاس مربوطه در نظر گرفت (گریسون.)1983 ،

نزدیک به مرگ قرار دارند.

از این مقیاس به عنوان پرسشنامهای معتبر در
پژوهشهای تجربیات نزدیک به مرگ به وفور استفاده
شده است.
1. Weighted Core Experience Index

2. Gratitude Questionnaire Six-Items
3. McCullough, M. E.
4. Emmons, R. A.
5. Tsang, J.
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برای گمارش افراد در گروهها از مقیاس تجربدهی

بیماری یا تصادف در آستانهی مرگ قرار گرفتهاید یا به

نزدیک به مرگ گریسون استفاده شد .بدین صورت که

مرگ نزدیک شدهاید؟» ،پرسشنامهی مربوطه را تکمیل

افراد در صورت پاسخ مثبدت بده سدؤال «آیدا در طدول

نمودند .نمرههای این افراد در جدول  2آمده است.

زندگی به علت رویدداد تهدیددکننددهی زنددگی نظیدر
جدول.2
میانگین ،انحراف استاندارد و نمرات مقیاس تجربهی نزدیک به مرگ آزمودنیها
گروهها
گروه با تجربهی نزدیک به مرگ
گروه بدون تجربهی نزدیک به مرگ

طبق این مقیاس ،افرادی که نمرهی  7و باالتر از
آن کسب نمایند در گروه افراد تجربهکنندهی نزدیک به

محدودهي نمره

M

SD

7-24

13/5

5/41

1-6

3/84

2/37

 33فرد شرکتکننده 21 ،نفر در گروه اول و  13نفر در
گروه دوم گمارده شدند.

مرگ قرار میگیرند و هرچه نمرهی فدرد بداالتر باشدد

در جدول  3میدزان بدروز عناصدر مهدم تجربدهی

تجربهی او عمیقتر خواهد بود .براین اساس ،از مجموع

نزدیک به مرگ به تفکیک جنسیت در تجربیات افدراد
شرکت کننده در این پژوهش آمده است.

جدول .3
میزان بروز عناصر تجربهی نزدیک به مرگ به تفکیک جنسیت
کل

مرد

زن

n=21
%61
%21
%55
%51
%41
%85
%41
%35

n=14
%57
%7
%51
%43
%35
%111
%43
%28

n=6
%67
%17
%67
%67
%51
%51
%34
%51

مؤلفه
تجربهی خروج از بدن
تجربهی عبور از تونل
احساسات و هیجانات مثبت
رویت نور تابان
دیدار با اقوام و دوستان فوتشده و شخصیتهای مذهبی
احساس تغییر ماهیت زمان و مکان
مرور آنی رویدادهای زندگی
ورود به قلمروی فرامادی

یکی از شروط تحلیل واریانس ،همتا بودن گروههدا

متغیّرهای مورد نظر با عدم معناداری آزمون خی دو به

است که در این پژوهش گروهها در متغیّرهای جنسیّت،

دست میآید .اطالعدات جمعیدتشدناختی و همچندین

تحصیالت و سدن همتدا بودندد .همتدایی گدروههدا در
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معناداری آزمون خی دو برای تعیین همتابودن گروههدا

مورد ارتباط متغیر مستقل با نمرات آزمودنیهدا اظهدار

در جدول  4مشاهده میشود.

نظر کرد .به همین دلیل ،معناداری این روابط در تحلیل

جدول.4

استنباطی دادهها مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

ومشخصههای جمعیت شناختی گروههای مورد مطالعه
متغیرها

NDErs

CBRs

()n=21

()n=13

جنسیت
مرد
زن
تحصیالت
زیردیپلم
دیپلم
کارشناسی
کارشناسیارشد
دکترا
سن
18-31
31-51
باالی 51

پیشفرض تساوی واریانسهدا بدا عددم معنداداری
2

 2/163و با سطح معنیداری  1/161بدسدت آمدد کده
1/96

14
6

9
4

2
11
5
1
2

1
6
4
2
1

5
14
1

3
8
2

آزمون لوین بررسی شد .مشخصه آمداری ایدن آزمدون
بیددانگر برقددراری شددرط همسددانی واریددانسهددا بددرای
گروههای مورد مطالعه است (.)P>1/15

1/66

برای بررسی پرسش تحقیق از تحلیل واریانس یک
راهه استفاده شد .نتایج این آزمون در جدول  6قابل
مشاهده است.
جدول .6
خالصه تحلیل واریانس یک راهه
SS

df

بین گروهی

149/186

1

9/117 149/186

درون گروهی

512/551

31

16/534

8/461

-

مجموع

661/636

32

-

-

-

1/59

مشخصههدای آمداری آزمدودنیهدا نیدز بدر حسدب

MS

F

Sig.
1/115

نمرههای قدردانی به تفکیک گدروه در جددول  5آمدده
همانگونه که از اطالعات جدول  6مشخص است،

است.
جدول .5

مقدار  Fبرابر با  9/117و در سطح  P > 1/115از

میانگین و انحراف معیار نمره قدردانی در دو گروه

لحاظ آماری معنادار است .بنابراین فرضیهی صفر مبنی

گروه
تجربهکنندگان نزدیک به
مرگ
افراد روبروشده با تهدید
زندگی

M

SD

f

بر عدم تفاوت در میزان قدردانی بین دو گروه رد

26/35

3/345

21

میشود.

22/11

5/111

13

با توجه به اطالعات جدول  ،5مالحظه میشود کده
میانگین قدردانی گروه افراد با تجربهی نزدیک به مرگ
در مقایسه با دو گروه دیگر باالتر میباشد .با این حال،
براساس یافتههای توصیفی نمیتوان به طدور قطدع در

بحث
هدف پژوهش حاضر مقایسهی میزان قدردانی بین
افراد با تجربهی نزدیک به مرگ و بدون تجربهی
نزدیک به مرگ بود .جامعهی آماری پژوهش را کلیهی
افرادی که در طول زندگی در آستانهی مرگ قرار
گرفته یا دچار مرگ بالینی شده بودند ،تشکیل میدادند.
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طرح پژوهش به صورت پژوهش توصیفی از نوع علی-

در تببین نتایج حاصل از نتایج پژوهش میتوان به

مقایسهای بود .به منظور اجرای پژوهش ابتدا با توجه

اظهارات و گزارشهای افراد تجربهکننده اسدتناد کدرد.

به دشواری یافتن افراد تجربهکنندهی نزدیک به مرگ،

این افراد باور دارند که این رویداد ،تجربدهای از مدرگ

از روش درج آگهیهای کتبی و اینترنتی و ارسال ایمیل

واقعی -هر چند کوتاه و مختصر -بوده است که موجب

تحت عنوان دعوت به همکاری ،استفاده شد .سپس با

شده نگرش آنها به جهان تغییر کند و حقیقتی متعالی

توجه به مقیاس تشخیصی تجربهی نزدیک به مرگ

برای آنها مکشوف سازد .آنها درباره حس عمیقدی از

(مقیاس بروس گریسون) افراد شرکتکننده در دو گروه

اهمیت یا سرنوشتی خاص صدحبت مدیکنندد و بیدان

افراد تجربهکننده و افرادی که در آستانهی مرگ قرار

میدارند لطف ویژهای از جانب خددا بده همدراه اعتقداد

گرفته ولی تجربهی نزدیک به مرگ نداشتهاند قرار

عمیقی به ادامهی حیات پس از مرگ شامل حال آنها

گرفتند ،بدین صورت که افراد با نمرهی  6به پایین در

شده است .تجربهکنندگان بر این باورند که خالق دنیدا،

گروه دوم و افراد با نمرهی  7به باال در گروه اول قرار

بدده آنهددا هدیددهی بددا ارزش زندددگی را مجددددا بددرای

میگرفتند.

ماموریت و هدفی خاص ارزانی داشدته اسدت .ادراك و

نتایج این پژوهش نشان میدهد تفداوت معنداداری

فهم تولد دوباره که از مهمترین پیامدهای ایدن تجربده

بین گروههای پژوهش در میزان قددردانی وجدود دارد.

میباشد در ایجاد تغییرات و دگرگدونیهدای زنددگی و

پژوهش رینگ ( )2111نشدان مدیدهدد ژرفنگدری و

سازمان شناختی فرد تجربهکننده نقشی اساسی را بازی

قدردانی بیشتر از زندگی از پیامدهای مثبت اجتماعی و

میکند .تجربهکنندگان میکوشند تا قددر و ارزش ایدن

فردی تجربیات نزدیک به مرگ میباشد .پایگاه اطالع

زندگی را بدانند و نسبت به لحظه لحظهی این موهبت

رسانی تحقیقات تجربیات نزدیک به مرگ نیز یکدی از

و عطای الهی قدردان و سپاسگزار باشند.

تغییرات عمدهی روانشناختی را کده در پدی تجربدهی

تجربدهی نزدیددک بدده مددرگ را مددیتددوان نددوعی

نزدیک به مرگ به وجود میآیند حس قدردانی بیشدتر

بیدارسازی معنوی برای فرد تجربهکنندده دانسدت کده

عنوان کدرده اسدت .نتدایج پدژوهش حاضدر بدا نتدایج

موجب میشود اولویّتها و ارزشهای زندگی وی تغییر

پژوهش های اتدواتر ()2118؛ الندگ و پدری ()2111؛

کند .بسیاری از این افراد از ارزیابی دوبارهی اولویّتها و

مددورس ()1381؛ رینددگ ( )2111و گریسددون ()2111

مهربانتدر و انسدانگدراتدر شددن سدخن مدیگویندد.

همسو بود .از یافتده هدای پدژوهش حاضدر همچندین

بدین صورت که در اکثر مدوارد مادّیدات و ارزشهدای

استنباط می گردد که رویارویی با مدرگ بددون پشدت

مادی در پایینترین درجهی اهمیّت در زندگی وی قرار

سرگذاشتن تجربهی نزدیک به مرگ نمیتواند پیامددها

میگیرند و فرد تجربهکنندده ،کمتدر بده مسدائل پدیش

و اثرات عمیق تجربیات نزدیک به مرگ را موجب شود.

پاافتاده و بیاهمیّت توجه میکند .در پدی ایدن تجربده،

این یافته با نتایج پژوهش لومل ( )2111همسدو مدی-

چون فرد به فناپذیری و کوتاهی زندگی در دنیا یقین

باشد.

حاصل کرده و موطن و جایگاه اصدلی خدود را مکدانی
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متعالیتر میداند ،دلواپسدی بدرای شدهرت ،دغدغدهی

بستهپاسخ بودن آنها مانع از بررسی عمیق تغییدرات و

قدرت و کسب ثروت در وی به شدت کمرنگ میشود.

پیامدهای تجربیات نزدیک به مرگ میشد.

از دیدددگاه اگزیستانسددیال (وجددودی) ،تجربددهی

با توجه به اینکه پیامدهای تجربیدات نزدیدک بده

نزدیک به مرگ در حقیقت نوعی ادراك و رویارویی بدا

مرگ ابعاد مختلفی دارد شایسدته اسدت ایدن ابعداد بده

یکی از مهدمتدرین غایدتهدای هسدتی یعندی مدرگ

وسیله تحلیل عاملی شناسایی شده تا روابط بین آنها و

میباشد .در پی این رویدداد ،موضدوعی کده انسدان در

متغیرهای پیشبین مورد ارزیابی قرار گیرند .همچندین

طددول زندددگی خددویش سددعی در سددرکوب ،انکددار و

پیشنهاد میشود در پژوهشهدای آیندده ،ارتبداط بدین

پنهانکردن آن در درونیترین الیههای ذهن میکند،

عمق تجربهی نزدیک به مرگ ،مدت زمان سپریشده

تجربه میشود و بعد از آن ،فدرد بده جدای سدرکوب و

از تجربهی نزدیک به مرگ و مؤلفههای این تجربه ،با

به کاربدردن اندواع مکانیسدم هدای دفداعی در مقابدل

شدّت تغییرات به وجودآمده مورد بررسی قرار گیرد .بدا

اضطراب مدرگ ،بده زنددگی اصدیل پرداختده و سدعی

توجه به اثرات روانی ،اجتماعی و معندوی رویدارویی بدا

میکند بهترین استفادههدا را از فرصدت کوتداه زنددگی

مرگ و تجربهی آن ،شایسته است گدزارش کداملی در

بنماید.

قالب طرح پژوهشی با محوریدت سدبک زنددگی افدراد

این پژوهش نیدز همانندد سدایر پدژوهشهدا ،بدا

تجربهکننده جهت اسدتفادهی مجدامع علمدی و عمدوم

محدودیّتها و مشکالتی مواجه بود که باید در کداربرد

افراد جامعه ارائه گردد .برگزاری کارگاههای رشددی بدا

یافتهها به آنها توجه نمدود .یکدی از محددودیتهدا و

موضوع مرگآگاهی و مرگاندیشی با تکیه بر گدزارش

مشکالت پژوهش با موضوع تجربدههدای نزدیدک بده

های افراد تجربهکننده به منظدور سدالمت و بهداشدت

مرگ ،فراواندی کدم و پدیشبیندی ناپدذیربدودن آنهدا

روان فردی و بهبود روابط اجتماعی میتواند یکی دیگر

میباشد .به همین علت ،ارزیابی مشخصههدای فدردی

از جنبه های کاربردی این پژوهش باشد.

قبل از تجربهی مورد نظر مشکل و دشوار خواهد بدود.
در پژوهش حاضر نیدز ایدن محددودیت وجدود داشدت.

منابع:

همچنین نمونهگیدری افدراد تجربدهکنندده بده صدورت
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