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چکیده
هدف :پژوهشگراني كه در حوزۀ مرگ و به خصوص مرگآگاهي و اضطراب مرگ مطالعه ميكنند ،بايد از
ابزارهايي استفاده كنند كه از روايي و پايايي كافي برخوردار باشند تا بتوانند نتايج دقيقتر و معتبرتری ارائه دهند .بنابر
اين ،هدف از انجام پژوهش حاضر ،بررسي ويژگيهای روانسنجي مقياس ترجمه شدۀ مرگآگاهي ريان( )1977بود.
روش :مطالعة حاضر يک پژوهش روششناسي با طرح توصيفي بود .جامعة آماری پژوهش حاضر ،شامل كلية
دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي ايالم در سال تحصيلي  1399-400بود كه با روش نمونهگيری در دسترس ،تعداد
 163نفر از آنان به عنوان اعضای نمونه انتخاب شدند .ابزار پژوهش شامل مقياس مرگآگاهي ريان و مقياس اضطراب
مرگ تمپلر( ،)1970نظرات متخصصان و فرم ارزيابي بود .یافتهها :نتايج بررسي روايي صوری كيفي و كمّي ،روايي
محتوايي و روايي مالكي از نوع همزمان و پايايي برای مقياس مرگآگاهي مطلوب و مناسب بود .همچنين بين
مرگآگاهي و اضطراب مرگ همبستگي منفي و معکوس معناداری وجود داشت( .)r=-0/866ميزان پايايي مقياس
مرگآگاهي با روش آلفای كرونباخ نيز برابر با  0/92بود .نتیجهگیری :فرم ترجمه شدۀ مقياس  19سؤالي
مرگآگاهي ريان از روايي و پايايي مطلوبي برخوردار است و برای اجرای پژوهش در ايران مناسب است.
واژگان کلیدی :مرگآگاهي ،اضطراب مرگ ،پايايي ،روايي.

 دريافت مقاله 00/03/10 :؛ تصويب نهايی.00/06/25 :
 .1استاد گروه روانشناسی ،دانشگاه شهيد چمران اهواز .اهواز ،ايران(نويسنده مسئول) /نشاني :اهواز ،بلوار گلستان ،دانشگاه شهيد چمران اهواز/
نمابرEmail: k.beshlideh@scu.ac.ir/ 33226777 :
 .2دكتری تخصصی روانشناسی ،دانشگاه شهيد چمران اهواز .اهواز ،ايران.
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الف) مقدمه
مرگ تنها قطعيت زندگي و بخش اجتنابناپذير آن است كه برگشتناپذير و ناعالج

است(باال و ميچواری،

 .)2019اصطالح مرگ ممکن است به پايان عمر ،پايان يک رويداد يا پايان يک وضعيت اطالق

1

شود(دادفر و

همکاران .)1396 ،وقتي مرگ اتفاق ميافتد ،هر فردی را از نظر فيزيکي ،روانشناختي ،اجتماعي و معنوی تحت
تأثير قرار ميدهد .با اين حال ،افراد نه در مورد مرگ صحبت ميكنند و نه برای آن آماده ميشوند .عدم
آگاهي ،همچنين عدم آمادگي برای مرگ خودمان يا مرگ عزيزانمان به طور اجتناب ناپذيری موجب
افزايش درد و رنج بيشتری ميشود و شکيبايي و تحمل پديدۀ مرگ ،مردن و داغديدگي برای فرد داغدار
نيازمند طي كردن مراحلي است .افراد مختلف ممکن است در آمادگي برای مرگ ،درجات متفاوتي از
آمادگي را نشان دهند؛ در حالي كه برخي از افراد ممکن است مرگ را به عنوان يک موضوع تابو درک
كنند و از صحبت كردن دربارۀ آن اجتناب ورزند ،سايرين امکان دارد برای فکر كردن دربارۀ مرگ و
مردن آمادگي بيشتری داشته باشند ولي ممکن است ندانند كه چگونه افکار را به عمل تبديل

كنند(.چان 2و

همکاران)2010 ،

امي ون دورزن )1997(3نويسنده و رواندرمانگر وجودی مينويسد :مرگ يادآور ضروری زندگي است.
تنها زماني كه مستقيماً با آن چهره به چهره ميشويم ،ميتوانيم فرصتي را كه برای زندگي داريم جدّی
بگيريم و بهترين استفاده را از آن كنيم(سبزهآرای لنگرودی و همکاران .)1395 ،همچنين هايدگر )1399(4بيان ميكند
كه اگرچه مرگ جسماً ما را نابود ميكند ،انديشة مرگ نجاتمان ميدهد و انسان را از شيوۀ غير اصيل،
منحرف ،آسوده و سرشار از نگرانيهای روزمره به شيوهای اصيل و مسئوالنه از زندگي انتقال ميدهد(.همان)

بنابر اين ،به آساني ميتوان پي برد كه يکي از مفاهيم و متغيّرهای مرتبط با مرگ ،مفهوم مرگآگاهي

5

است .فالسفه ،مرگآگاهي را به صورت شيريني با رگههايي از تلخي توصيف كردهاند؛ زيرا نه تنها با
اضطراب ،ترس و اجتناب مرتبط است ،بلکه الهامبخش بوده و با نوآوری همراه است و كمک ميكند تا
فرد به عالمي ورای خود بپيوندد(سبزهآرای لنگرودی و همکاران .)1395 ،در واقع؛ مرگآگاهي و مرگانديشي در
برابر غفلت از مرگ قرار دارد .مرگانديشي همچنان كه ميتواند موجب پيامدهای منفي همچون ركود و
سکون ،پوچي ،نوميدی و افسردگي شود ،ميتواند سبب اصالح نگرش و رفتار آدمي و ژرفانديشي وی
در زندگي و ارزشهای آن شود .در حقيقت؛ شيوۀ نگرش به مرگ است كه تعيين ميكند بايد از آن
گريخت و رنج آن را به فراموشي سپرد يا به آن انديشيد و با آن مواجه شد و به سوی آن رفت و آن را
1. Bala & Maheshwari
2. Chan
3. Emmy Van Duerzen
4. Heidegger
5. Self-Death Awareness
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آگاهانه پذيرفت .اگر مرگ را به معني مرگ مطلق ،پايان محض و نيستي بدانيم ،پيامدهايي همچون
نوميدی ،پوچي ،ترس و ...را به دنبال دارد؛ اما اگر آن را به عنوان پل عبور ،رهيدن از قفس ،وصول به
جاودانگي ،تکامل ،تولد دوباره و آغاز مرحلهای نوين از حيات و ...بدانيم ،سبب مثبتانديشي نسبت به
زندگي و معنابخشي به آن ميشود .در واقع؛ نحوۀ نگرش به مرگ است كه شيوۀ زندگي فرد را اصيل و
معنادار يا غير اصيل و بيمعنا ميكند(.اكبرزاده و همکاران)1393 ،

يکي ديگر از مفاهيم و متغيّرهای مربوط به مرگ ،اضطراب مرگ 1است .اضطراب مرگ به عنوان
احساس ناراحتي همراه با ترسي كه معطوف به مرگ خود يا ديگران است ،تعريف ميشود كه مرگ به
عنوان پايان حيات در نظر گرفته ميشود .اضطراب مرگ ترس مداوم ،غير منطقي و مرضي از مرگ يا
مردن است(شرمن و همکاران2010 2،؛ فايرستن و كاتلت .)2009 3،به عبارت ديگر؛ مرگ به خاطر ماهيت پر ابهام خود،
برای خيلي از افراد به صورت يک تهديد نمايان ميشود و ممکن است منجر به اضطراب مرگ و ترس از
مردن شود .در واقع؛ اضطراب مرگ را ميتوان به عنوان مفهومي تقريباً متضاد با آگاهي از مرگ تعريف
كرد(سيمون2014 4،؛ امانوئل و همکاران)2004 5،؛ زيرا همانطور كه اشاره شد ،مرگآگاهي سبب مثبتانديشي نسبت
به زندگي و معنابخشي به آن ميشود .حال آنکه غفلت از مرگانديشي ،سبب ناديده گرفتن ارزشهای
زندگي ،حقيقت آفرينش و زمينة پيدايش بسياری از مشکالت در زندگي انسان ميشود كه در نهايت باعث
ترس از مردن و اضطراب مرگ ميشود(اكبرزاده و همکاران .)1393 ،عالوه بر اين ،اضطراب مرگ با انواع
اختالالت روانپزشکي از جمله افسردگي ،غم و اندوه و اختالالت اضطرابي ،همچنين با سبک زندگي غير
رضايتمندانه ،عزّت نفس پايين ،فقدان هدف در زندگي ،منفيگرايي و سالمت رواني پايين مرتبط

است(باال

و ميچواری2019 ،؛ سمنووا و استادتالندر2016 6،؛ رستمي و همکاران .)1398 ،گفتني است كه نتايج مطالعات ،بيانگر وجود
اضطراب مرگ باال در اكثريت جمعيت(اعم از جمعيت عمومي و باليني) است كه ميتواند ناشي از عدم
مرگآگاهي و عدم آموزش كافي مقابله با اضطراب مرگ باشد(.بشرپور و همکاران)1397 ،

با توجه به مطالب گفتهشده ،اهميت و ضرورت انجام اين پژوهش ،بيشتر از آن نظر است كه موضوع
مرگآگاهي و اضطراب مرگ يکي از چالشهای جدّی فکری انسان ،به ويژه انسان معاصر است .از طرف
ديگر ،در بيان اهميت و ضرورت پژوهش حاضر الزم است به اين نکته نيز اشاره كنيم كه درک مفهوم
مرگآگاهي و اضطراب مرگ ميتواند تأثير عميقي بر همة ابعاد زندگي در جمعيت عمومي و همچنين

1. Death Anxiety
2. Sherman, Norman & McSherry
3. Fireston & Catlett
4. Simon
5. Emanuel, Fairclough, Wolfe & Emanuel
6. Semenova & Stadtlander
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تأثير قابل توجهي بر سطح مراقبتهای

الزم و مؤثر در جمعيتهای باليني و بيماران داشته باشد(.شريفنيا و همکاران،

1395؛ اكبرزاده و همکاران)1393 ،

بنابر اين ،پژوهشگراني كه در حوزۀ مرگ و به خصوص مرگآگاهي و اضطراب مرگ مطالعه
ميكنند ،بايد از ابزارهايي استفاده كنند كه از روايي و پايايي كافي برخوردار باشند تا بتوانند نتايج دقيقتر و
معتبرتری ارائه دهند .متداولترين پرسشنامهای كه در زمينة اضطراب مرگ تا به امروز استفاده شده است،
مقياس اضطراب مرگ است كه توسط تمپلر طراحي و در سال  1970منتشر شد .اين مقياس ،نگرش
آزمودنيها را نسبت به مرگ ميسنجد .آزمودنيها پاسخهای خود به هر سؤال را با گزينههای بلي يا خير
مشخص ميكنند كه پاسخ بلي ،نشاندهندۀ وجود اضطراب در فرد

است(بشرپور و همکاران1397 ،؛ شريفنيا و

همکاران .)1395 ،در زمينة پايايي و روايي اين پرسشنامه ،پژوهشهای انجامشده نشاندهندۀ پايايي و روايي قابل
قبول اين ابزار است(.بريور2002 1،؛ بشرپور و همکاران1397 ،؛ شريفنيا و همکاران)1395 ،

اما در زمينة مرگآگاهي كه مفهوم و متغيّر جديدتری است و بر عکس اضطراب مرگ كه با پيامدهای
منفي همراه است ،مي تواند با پيامدهای مثبت نيز همراه باشد ،تحقيقات به مراتب كمتری انجام شده است.
مقياس مرگآگاهي توسط توماس فرانسيس ريان )1977(2طراحي شده است و ميزان تفکر افراد دربارۀ مرگ
و همچنين آگاهي و شناخت آنان را بررسي ميكند .طبق بررسيها و جستجوهای پژوهشگران اين مطالعه
در پايگاههای مختلف و منابع گوناگون در اينترنت ،حداقل در ايران ،ويژگيهای روانسنجي مقياس
مرگآگاهي بررسي نشده است .بنابر اين ،هدف پژوهش حاضر بررسي ويژگيهای روانسنجي مقياس 19
سؤالي مرگآگاهي ريان است .بدين منظور ،برای مشخص كردن اعتبار يا روايي مقياس مرگآگاهي ،از
روشهای روايي صوری(كيفي و كمّي) ،روايي محتوا و روايي مالكي از نوع همزمان(اجرای مقياس
مرگ آگاهي و مقياس اضطراب مرگ) و برای مشخص كردن پايايي اين مقياس ،از روش همساني
دروني(آلفای كرونباخ) استفاده شده است.

ب) روش پژوهش
مطالعة حاضر يک پژوهش روششناسي 3با طرح توصيفي بود كه با هدف بررسي ويژگيهای روانسنجي
مقياس  19سؤالي مرگآگاهي

ريان()1997

انجام شد .در واقع؛ هدف اصلي اين پژوهش ،تعيين روايي و

پايايي مقياس مرگآگاهي بود .جامعة آماری پژوهش حاضر شامل كلية دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي

1. Brewer
2. Thomas Francis Ryan
3. Methodological Research
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ايالم در سال تحصيلي  1399-400بود كه با روش نمونهگيری در دسترس ،تعداد  163نفر از دانشجويان
دختر و پسر در مقاطع تحصيلي كارشناسي ،كارشناسي ارشد و دكتری به عنوان اعضای نمونه انتخاب شدند
و پرسشنامههای مرگآگاهي و اضطراب مرگ در اختيار آنها قرار داده شد و البته زمان كافي برای تکميل
اين پرسشنامه به آنان داده شد.
گفتني است قبل از اجرای اين پژوهش در گروه نمونة مدّ نظر ،از نظرات  15متخصص در رشتههای
مختلف (روانپزشکي ،روانشناسي ،فلسفه ،علوم اجتماعي ،جامعهشناسي ،علوم تربيتي) برای تعيين روايي
محتوايي استفاده شد .عالوه بر اين ،در يک مرحلة ديگر نيز نظرات  15دانشجوی رشتة روانشناسي(در
مقاطع تحصيلي كارشناسي ،كارشناسي ارشد و دكتری) برای تعيين روايي صوری به كار گرفته شد.
به اين نکته نيز اشاره كنيم كه برای رعايت معيارها و اصول اخالقي مربوط به پژوهش ،قبل از شروع
مطالعه ،اهداف كلي برای دانشجويان توضيح داده شد و از آنان رضايت آگاهانه برای ورود به مطالعه
كسب شد .همچنين به تمامي شركتكنندگان اطمينان داده شد كه اطالعات آنان محرمانه باقي خواهد ماند
و نتايج اين پژوهش به صورت گروهي تحليل ميشود .بنابر اين ،اصول محرمانه بودن نتايج ،رازداری ،حق
انتخاب و آزادی برای شركت در اين پژوهش رعايت شد .در نهايت پس از جمعآوری اطالعات از طريق
نرمافزار اس.پي.اس.اس ،21-دادهها در سطحهای توصيفي و استنباطي توسط شاخصهای فراواني ،درصد،
ميانگين ،انحراف معيار ،آزمون همبستگي و آزمون آلفای كرونباخ ،تجزيه و تحليل شدند.
همانطور كه قبالً اشاره شد ،برای بررسي ويژگيهای روانسنجي مقياس مرگآگاهي و تعيين روايي،
از روشهای روايي صوری(كيفي و كمّي) ،روايي محتوا و روايي مالكي(همزمان) و برای تعيين پايايي ،از
روش همساني دروني(آلفای كرونباخ) استفاده شد.
یک) روایي صوری :روايي صوری مقياس مرگآگاهي در دو سطح كيفي و كمّي بررسي شد .در
بخش روايي صوری از نوع كيفي ،از  15دانشجوی رشتة روانشناسي(در مقاطع كارشناسي ،كارشناسي
ارشد و دكتری) دعوت به عمل آمد و نظرات آنان در خصوص قابل فهم بودن ترجمة پرسشنامه ،تناسب،
مشکل ،ارتباط و ابهام سؤاالت پرسشنامة مرگآگاهي جمعآوری شد و اصالحات ضروری روی ابزار طبق
نظرات صورت گرفت .برای بررسي روايي صوری از نوع كمّي نيز از همان  15دانشجو درخواست شد
اهميت گويههای ابزار را در يک مقياس ليکرت از گزينة بياهميت( )1تا بسيار مهم( )5بيان كنند .سپس
امتياز اهميت هر گويه از ابزار از طريق «نمرۀ اهميت × فراواني» محاسبه شد .در اين فرمول ،فراواني برابر بود
با تعداد افرادی كه نمرۀ  4يا  5به گوية مدّ نظر داده بودند و اهميت برابر بود با نمرۀ  4و  .5نمرۀ اثر باالتر از
 1/5برای هر گويه ،مطلوب در نظر گرفته شد.
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دو) روایي محتوایي :در اين مرحله ،نسخة فارسي و ترجمهشدۀ مقياس مرگآگاهي به  15متخصص
واجد شرايط (سه نفر متخصص روانپزشکي ،پنج نفر دكترای روانشناسي ،دو نفر دكتری علوم اجتماعي،
دو نفر دكتری جامعهشناسي ،دو نفر دكتری علوم تربيتي و يک نفر دكتری فلسفه) داده شد و از آنان
درخواست شد پس از بررسي كيفي پرسشنامه بر اساس معيارهای رعايت دستور زبان ،استفاده از واژههای
مناسب ،قرارگيری عبارات در جای مناسب خود و امتيازدهي مناسب ،بازخورد الزم را ارائه دهند .سپس
پرسشنامه طبق پيشنهادهای مختصر دستور زباني اصالح شد كه در ذيل به نمونهای از اين تغييرات اشاره
شده است.
قبل از روایي محتوایي کیفي

بعد از روایي محتوایي کیفي

نوشتن وصيتنامه؟

به تهية وصيتنامه فکر كردهايد؟

چقد از زندگي شما گذشته است؟

به اين فکر كردهايد كه چقدر از زندگي شما سپری شده است؟

مرگ چگونه است؟

به چيستي مرگ فکر كردهايد؟

سه) روایي مالکي(همزمان) :برای بررسي روايي مالكي از نوع همزمان ،پرسشنامة مرگآگاهي
ريان( )1977و پرسشنامة اضطراب مرگ تمپلر( )1970به صورت همزمان استفاده شدند .البته الزم است بدانيم
كه اضطراب مرگ مربوط به حالتهای ناخوشايند و پيامدهای منفي ميشود ،ولي مرگآگاهي جنبههای
مثبت و پيامدهای مثبت را در بر ميگيرد .لذا همبستگي بين اين دو متغيّر بايد به صورت منفي و معکوس
باشد.
چهار) پایایي با روش همساني دروني(آلفای کرونباخ) :برای ارزيابي پايايي مقياس مرگآگاهي ،از
روش ثبات يا همساني دروني با ضريب آلفای كرونباخ استفاده شد .ثبات دروني ابزاری كه بيش از 0/7
باشد ،مناسب در نظر گرفته شده است .هر چند در برخي از منابع بيان ميشود ميزان مطلوب آلفا حداقل بايد
 0/9در نظر گرفته شود؛ اما برخي از متخصصان اظهار ميكنند كه ميزان آلفای بيش  0/9نشاندهندۀ باال
بودن تعداد سؤاالت است و بايد از ميزان سؤاالت كم شود(.مايرز2013 1،؛ دیولس2003 2،؛ شريفنيا و همکاران)1395 ،

ابزار پژوهش
یک) مقیاس مرگآگاهي :مقياس مرگآگاهي يا آگاهي از مرگ خود 3توسط توماس فرانسيس
ريان( )1977طراحي شده و دارای  19سؤال در طيف ليکرتي چهار درجهای(هرگز ،به ندرت ،گاهي اوقات،
اغلب اوقات) است .در نمرهگزاری اين مقياس به گزينة هرگز= ،0به ندرت= ،1گاهي اوقات= 2و اغلب
اوقات= 3تعلق ميگيرد .بنابر اين ،كمترين نمرۀ اين پرسشنامه ،صفر و بيشترين نمرۀ آن 57 ،است .پايايي و
1. Mayers
2. DeVellis
)3. Self-Death Awareness Scale (SDAS
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روايي اين مقياس توسط ريان بررسي شده است؛ از جمله برای بررسي روايي صوری ،از نظرات 10
متخصص روانشناسي استفاده شد و برای بررسي اعتبار محتوايي آن ،در بين گروهي از دانشجويان اجرا شد
كه نتايج نشان داد بين مقياس مرگآگاهي و مقياس اضطراب و همچنين شاخصهای فردی در MMPI
همبستگي وجود دارد(.ريان)1977 ،

دو) مقیاس اضطراب مرگ 1:اين مقياس كه توسط تمپلر در سال  1970ساخته شد ،شامل  15ماده است و
نگرش آزمودنيها را نسبت به مرگ ميسنجد .آزمودنيها پاسخهای خود به هر سؤال را با گزينههای بلي يا خير
مشخص ميكنند و پاسخ بلي ،نشاندهندۀ وجود اضطراب در فرد است .نمرات اين مقياس بين صفر تا  15متغيّر است
و حد وسط آن( )7-6نقطة برش در نظر گرفته شده است؛ بيشتر از آن( 7تا  )15اضطراب مرگ باال و كمتر از آن(0
تا  )6اضطراب مرگ پايين در نظر گرفته ميشود .در پژوهشي ،پايايي اين پرسشنامه با استفاده از دو روش آلفای
كرونباخ و دو نيمهسازی بررسي شد كه نتايج به ترتيب عبارت بود از  0/65و  0/78كه نشاندهندۀ پايايي قابل قبول
اين ابزار است .در پژوهشي ديگر ،ثبات دروني پرسشنامه  0/76و اعتبار آن از طريق بازآزمون  0/83گزارش شده
است(.بشرپور و همکاران1397 ،؛ شريفنيا و همکاران)1395 ،

ج) یافتهها
تعداد  163نفر از دانشجويان دختر و پسر در مقاطع تحصيلي كارشناسي ،كارشناسي ارشد و دكتری با
ميانگين سني  26/8و انحراف استاندارد  2/87در اين پژوهش شركت كردند .از اين بين 107 ،نفر
دختر( 65/64درصد) و  56نفر پسر( 34/36درصد) بودند .همچنين  92نفر( 56/44درصد) در مقطع
كارشناسي 61 ،نفر( 37/43درصد) در مقطع كارشناسي ارشد و  10نفر( 6/13درصد) در مقطع دكتری
مشغول به تحصيل بودند .در اين بين 117 ،نفر( 71/77درصد) مجرد و  46نفر ( 28/23درصد) متأهل بودند.
جدول  :1میانگین و انحراف معیار متغیّرهای مرگآگاهي و اضطراب مرگ در گروه نمونه
شاخص

میانگین )(M

انحراف معیار )(SD

مرگآگاهي

30/82

10/03

اضطراب مرگ

8/23

2/24

متغیّر

)1. Death Anxiety Scale (SAS
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جدول  ،1ميانگين و انحراف معيار متغيّرهای مرگآگاهي و اضطراب مرگ را در گروه نمونه نشان ميدهد.
همانطور كه نتايج جدول نشان ميدهد ،ميانگين و انحراف معيار متغيّر مرگآگاهي در گروه نمونه برابر با
 30/82 ،10/03و ميانگين و انحراف معيار متغيّر اضطراب مرگ در گروه نمونه برابر با  8/23 ،2/24است.
جدول  :2نتایج آزمون همبستگي پیرسون بین متغیّرهای مرگآگاهي و اضطراب مرگ
متغیّر
مرگآگاهي

مرگآگاهي

اضطراب مرگ

1

-0/866

سطح معناداری
تعداد

0/000
163

163

اضطراب مرگ

-0/866

1

سطح معناداری

0/000

تعداد

163

163

جدول  ،2نتايج آزمون همبستگي پيرسون را برای بررسي اعتبار يا روايي مالكي(از نوع همزمان) بين
متغيّرهای مرگآگاهي و اضطراب مرگ در گروه نمونه نشان ميدهد .همانطور كه نتايج اين آزمون نشان
ميدهد ،بين مرگآگاهي و اضطراب مرگ در گروه نمونة دانشجويان رابطة منفي و معکوس معناداری وجود
دارد( .)r=-0/866, P<0/000به عبارت ديگر؛ با افزايش ميزان مرگآگاهي ،ميزان اضطراب مرگ كاهش
مييابد و برعکس؛ همچنين با كاهش ميزان مرگآگاهي ،ميزان اضطراب مرگ افزايش مييابد و برعکس.
گفتني است كه برای برآورد روايي صوری از نوع كيفي ،نظرات جمعآوری و اصالحات مورد نياز
اعمال شد .برای برآورد روايي صوری از نوع كمّي ،با توجه به محاسبة ضريب اثر باالتر از  0/5برای هر
يک از گويهها ،روايي صوری كمّي مناسب ارزيابي شد .در نهايت ،برآورد روايي محتوای كيفي نيز پس از
اصالح ابزار توسط متخصصان واجد شرايط و اصالحات الزم دستور زباني ،تأييد شد.
جدول  :3نتایج آزمون آلفای کرونباخ و همبستگي درونردهای برای بررسي پایایي مقیاس مرگآگاهي
شاخص
متغیّر
مرگآگاهي

ضریب آلفای کرونباخ

همبستگي درون ردهای

حد پایین

حد باال

سطح معناداری

0/928

0/980

0/951

0/992

0/000

جدول  ،3نتايج آزمون آلفای كرونباخ را برای تعيين ميزان پايايي(روش همساني دروني) در مقياس
مرگآگاهي نشان ميدهد .همانطور كه نتايج جدول نشان ميدهد ،ضريب آلفای كرونباخ برای مقياس
مرگآگاهي برابر با  0/92ميباشد كه نشان ميدهد مقياس مرگآگاهي از ثبات و همساني دروني يا پايايي
بسيار مطلوبي برخوردار است.

د) بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف بررسي ويژگيهای روانسنجي پرسشنامة  19سؤالي مرگآگاهي

ريان()1977

روی

دانشجويان انجام گرفت .نتايج اين مطالعه نشان داد كه مقياس ترجمه شدۀ مرگآگاهي از روايي و پايايي مناسب و
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مطلوبي برخوردار است .به عبارتي ،برای تعيين روايي از روشهای روايي صوری(كيفي و كمّي) ،روايي محتوايي و
روايي مالكي(همزمان) و همچنين تعيين پايايي ،از روش همساني دروني(آلفای كرونباخ) استفاده شد .تحليل نتايج
نشان داد مقياس ترجمه شدۀ  19سؤالي مرگآگاهي از روايي و پايايي مناسب و مطلوبي برخوردار است .به عبارت
دقيقتر؛ در اين پژوهش عالوه بر بررسي و تأييد پايايي ،روايي صوری و روايي محتوايي مقياس ترجمه شدۀ 19
سؤالي مرگآگاهي ريان( ،)1977برای تعيين روايي مالكي(همزمان) اين مقياس ،پرسشنامة اضطراب مرگ تمپلر()1970

نيز اجرا شد .تحليل نتايج نشان داد بين مرگآگاهي و اضطراب مرگ ،همبستگي منفي و معکوسي وجود دارد .در
واقع؛ با افزايش ميزان مرگآگاهي ميزان اضطراب مرگ كاهش مييابد و برعکس .همچنين با كاهش ميزان
مرگآگاهي ،ميزان اضطراب مرگ افزايش مييابد و برعکس.
در تبيين اين نتايج ميتوان اينگونه استدالل كرد كه مقابله با مرگ و نگراني ناشي از گريزناپذيری از آن ،يک
سردرگمي رواني منحصر به فرد برای انسان است و ممکن است منجر به اضطراب مرگ شود كه اين اضطراب،
حالتهای ناخوشايند و پيامدهای منفي به دنبال دارد(شريفنيا و همکاران .)1395 ،اما در مقابل ،مرگآگاهي گرچه تجربهای
مرزی و دولبهای است ،ولي ميتواند انسان را از سطح روزمرۀ زندگي و جستجوی تأييد ديگران كه در پيگيری
آرزوهای بيروني ديده ميشود ،به سطح هستيشناسانة زندگي و در نتيجه ،پيگيری زندگيای اصيل و تجربة
سرزندگي سوق دهد(.سبزهآرای لنگرودی و همکاران)1395 ،

در واقع؛ بر خالف اضطراب مرگ كه جنبة منفي دارد ،مرگآگاهي هم جنبة منفي و هم جنبة مثبت دارد .به
بيان ديگر؛ بر عکس اضطراب مرگ كه با سردرگمي رواني ،نگراني و پيامدهای منفي همراه است ،مرگآگاهي
مفهومي الهامبخش است كه با نوآوری همراه است و كمک ميكند تا فرد به عالمي ورای خود بپيوندد؛ يعني
مرگآگاهي ممکن است از يک سو موجب برانگيختن اضطراب و به كارگيری سازوكارهای دفاعي نزديک(از
قبيل انکار و سركوبي كه افکار مرگ را از سطح هشيار ذهن خارج ميكنند) و دور(سازوكارهايي كه جاودانگي
نمادين به فرد ميبخشند و باوری از خدشهناپذيری و وجود نجاتدهندۀ غايي را در وی شکل ميدهند) شود و از
سوی ديگر ،به صورت تجربهای برانگيزاننده ،سبب شود تا فرد در پي يافتن معنايي در زندگي خود باشد و شيوهای
اصيل از زندگي را در پيش گيرد(.يالوم1399 ،؛ پيزينسکي و همکاران)1999 1،

گفتني است با توجه به فرهنگ اسالمي در جامعة ما ،توجه به پيامدهای سازندۀ مرگآگاهي(مرتبط و همسو با
تعاليم اسالمي) ،به عنوان عاملي كه فرد را به سوی يافتن معنای زندگي سوق ميدهد و منجر به ديدگاه هستيشناسانه
برای زندگي فرد ميشود ،امری مهم و حياتي است؛ زيرا مادیگرايي و ارزشگذاری محوری آرزوهای بيروني،
راهبرد مقابلهای مؤثری برای كاهش اضطراب مرگ نيستند؛ در حالي كه توجه به تأكيدها و ارزشهای اسالمي در
زمينة مرگآگاهي ،راهبردهای مؤثرتریاند .در تأييد اين ديدگاه و همسو با تبيين و تحليلهای اين پژوهش ،نتايج
1. Pyszczynski, Greenberg & Solomon
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مطالعات ماكالمز و بالسکوويچ )2011(1در زمينة پاسخهای فرهنگي متفاوت به برجستگي مرگ ،نشان دادكه تفاوت
افراد در جوامع شرقي و جمعگرا نسبت به افراد در جوامع غربي و فردگرا ،بعد از قرارگيری در شرايط برجستگي
مرگ ،قابل تأمل است .اين محققان نشان دادند كه شركتكنندگاني از نژاد آسيايي-آمريکايي(فرهنگ جمعگرا)
پس از قرار گرفتن در شرايط برجستگي مرگ ،نگرش مثبتتر و رفتار نوعدوستانهتری را نسبت به افراد با هنجارهای
فرهنگي غربي(فرهنگ فردگرا) نشان دادند .برای مثال ،آنها فردی كه در يک تصادف رانندگي بدون هيچگونه
تقصيری فلج شده بود ،كمتر سرزنش كردند .در واقع؛ مطابق با تبيين محققان ،افراد نمونه به دنبال مرگآگاهي ،در
تناسب با فرهنگ جمعگرايشان و اهميتي كه انسجام اجتماع و مردم برای حرمت خود آنها داشت ،رفتار
كردند(|.ماكالمز و بالسکوويچ2011 ،؛ سبزهآرای لنگرودی و همکاران)1395 ،

در نهايت ،در تبيين نتايج اين پژوهش به لحاظ رويکردها و ديدگاههای روانشناسي ميتوان به ديدگاه وجودی
اشاره كرد .برای مثال ،هايدگر از بنيانگذاران پارادايمهای فلسفي قرن بيستم ،فيلسوفي اگزيستانسياليست است كه با
تأسيس هستيشناسي بنيادی ،پرسش از حقيقت وجود را طرح كرد و با طرح مفاهيم هستيشناسانه ،طرحي تازه برای
زندگي اصيل و انسان اصيل در افکند .در واقع؛ مطابق با ديدگاه رواندرماني وجودی ،زماني فرد زيستني اصيل
خواهد داشت كه بتواند شجاعانه با امکانيت مرگ رويارو شود؛ زيرا اضطراب ناشي از مرگآگاهي و بر عهده
گرفتن مسئوليت زيستن ،انرژیِ زندگي است .در واقع؛ رواندرمانگرِ وجودی به دنبال كاهش اضطراب و
بشارتدهندۀ زندگيای كامالً ايمن نيست؛ بلکه افراد را تشويق ميكند تا با اضطراب رويارو شوند ،آن را بپذيرند و
ياد بگيرند از آن لذت بيرند و استفاده كنند(.مجيدی1397 ،؛ سبزهآرای لنگرودی و همکاران)1395 ،

به طور خالصه ،با توجه به نقش و تأثير سازندۀ مرگآگاهي و پيامدهای مثبت آن برای انسان ،الزم است برای
بررسي و سنجش مفهوم و متغيّر مرگآگاهي ،ابزار معتبر و پايا داشته باشيم؛ كه در اين پژوهش به بررسي
ويژگيهای روانسنجي يا تعيين پايايي و روايي مقياس ترجمه شدۀ  19سؤالي مرگآگاهي ريان( )1977پرداخته شد.
نتايج نشان داد كه اين مقياس ،از روايي و پايايي مطلوب و مناسبي برای اجرا در پژوهشهای داخلي برخوردار است.
در انتها گفتني است كه اين پژوهش همانند ساير پژوهشها ،محدوديتهايي داشت؛ از جمله اينکه جامعة آماری
آن شامل دانشجويان بود؛ حال آنکه متغيّر مرگآگاهي در جوامع آماری باليني از قبيل بيماران مزمن ،بيماران
سرطاني ،بيماران كرونايي و ...ميتواند تأثير و نقش بيشتری داشته باشد .لذا پيشنهاد ميشود در پژوهشهای آتي ،اين
متغيّر در جوامع آماری باليني و بيماران بررسي شود.
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