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مقدمه
مرگ واقعيتي اجتنابناپذير است و هر شخص ممکن است
نسبت به آن برداشت و واکنشي منحصر بفرد داشته باشد .مرگ
بهخاطر اهميت پر از ابهامش براي بسياري از انسانها به
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صورت تهديدآميز جلوه ميکند .اضطراب و ترس از مرگ در
ميان تمام فرهنگها متداول است و اديان مختلف به طرق
گوناگون با آن برخورد ميکنند ( .)1از آنجايي که مرگ هرگز
تجربه نشده است و هيچکس آن را به وضوح لمس نکرده است
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همه به نوعي در مورد آن دچار اضطراب هستند ولي هرکس
بنابر عوامل معيني درجات مختلفي از اضطراب مرگ ( death
 )anxietyرا تجربه ميکند (Abdel-khalek & .)2
 )3( Tomas- sabadoاضطراب مرگ را به عنوان ترس از
مردن خود و ديگران تعريف ميکنند ،به بياني ديگر اضطراب
مرگ شامل پيشبيني مرگ خود و ترس از فرايند مرگ و
مردن در مورد افراد مهم زندگي است  .مرگ و زندگي بعد از
مرگ و نيز نگرش انسان نسبت به آن بدون ترديد يکي از
موضوعات اساسي مورد بحث در همه اديان الهي به شمار
ميرود .ترس از مرگ محرک نيرومند برانگيزاننده رفتار از جمله
وابستگيهاي فرهنگي است .بر اساس نظريه مديريت وحشت
( )4( )terror management theoryياداوري فناپذيري
منجر به توليد اضطراب فوقالعادهاي ميشود که افراد را در
جهت کاهش آن برانگيخته ميکند ( .)5ترس از مرگ تهديد
قابل مالحظهاي براي بهزيستي رواني ميتواند به شمار رود.
اين امر بهويژه در افراد جوانتر واقعيت بيشتري ميتواند داشته
باشد ،چرا که ترس از مرگ در اين گروه بسيار قويتر از
بزرگساالن است ( .)5-6از سوي ديگر ،در برخي از مطالعات
ترس از مرگ با بهزيستي وجودي (existential well-
 )beingو معنوي ( )spiritual well-beingرابطه نشان
داده است ( )7ولي به خاطر همپوشي مفهومي زيادي که بين
اضطراب مرگ ،بهزيستي وجودي و معنوي وجود دارد ،تفسير
اين يافتهها تا حدودي مشکل ميباشد .بنابراين ،رابطه بين
ترس از مرگ و سالمت رواني از شفافيت الزم نيست .با اينکه
دلمشغولي با مرگ در همه اديان و افراد مذهبي روشي براي
تدارک زندگي معنيدار تلقي ميگردد ،ولي پژوهشها پيشنهاد
کردهاند که اشتغال ذهني با مرگ ميتواند توليد اضطراب و
افسردگي در برخي افراد مذهبي نمايد (.)8
بعد از جنگ جهاني دوم رشته مرگ شناسي به عنوان گامي در
جهت جستجوي جوابي براي انتهاي اين دنيا و زندگي ،به
صورت يک رشته علمي بين رشتهاي ايجاد شده است .مطالعات
و تاريخچه پژوهشي در خصوص مفهوم مرگ ابتدا در حوزه
اضطراب مرگ شروع شده است ( )9و دهه هشتاد قرن بيستم
رشد چشمگيري در اين زمينه به دست آمد .موج دوم مطالعات
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مرگ در اواسط دهه  99قرن بيستم اتفاق افتاد و در آخرين دهه
قرن گذشته عالقه در حوزه اضطراب مرگ همچنان در
حوزههاي پژوهشي خود را نشان داده است ( .)19در سال 1999
 Templerو همکاران ( )11مفهوم افسردگي مرگ را معرفي
کردند .سومين مؤلفه در اين حوزه توسط Abdel-khalek
( )12تحت عنوان وسواس مرگ معرفي شد .تحقيقات مختلفي
در ارتباط با سنجش نگرشهاي مرضي نسبت به مرگ انجام
گرفته است :مقياس اضطراب مرگ توسط )13( Templer
ساخته شده است .اين مقياس در فرهنگهاي مختلف مورد
مطالعه قرار گرفته است .مثال & Lonetto , Feleming
 )14( Merserدر تحقيقي روي نمونههاي ايرلندي و کانادايي
عاملهاي هيجاني شناختي ،تغييرات فيزيکي ،آگاهي به زمان،
درد و فشار شناسايي کردند .بررسيهاي بهعمل آمده پيرامون
روايي و پايايي مقياس اضطراب مرگ نشان ميدهد که اين
مقياس از اعتبار قابل قبولي برخوردار است (ضرايب بين 9/79
تا  )8( Maltby & Day .)14( )9/83در پژوهشي روايي و
پايايي مقياس وسواس مرگ را در نمونهاي از دانشجويان و
بزرگساالن انگليسي به ترتيب  9/68و  9/92گزارش کردهاند.
نتايج تحليل عاملي نيز بيانگر وجود سه خرده مقياس نشخوار
مرگ ،سلطه مرگ و عقايد تکراري مرتبط با مرگ در هر دو
نمونه دانشجويي و بزرگسال بودTomas-Sabado & .
 )15( Gomez-Benitoدر پژوهشي روي نسخه اسپانيايي
مقياس وسواس مرگ نشان دادند که اين مقياس به راحتي
گروههاي داراي اشتغال ذهني در مورد مرگ و افراد عادي را از
هم تميز ميدهد و ساختار عاملي آن نيز با نسخههاي اصلي
عربي و انگليسي يکسان ميباشد .مقياس افسردگي مرگ
توسط  Templerو همکاران ( )11ساخته شده است .اين
مقياس نگرشهاي افسردهوار مربوط به مرگ را در  6بعد
نااميدي مرگ ،تنهايي مرگ ،رعب مرگ ،غمگيني مرگ،
افسردگي مرگ و قطعيت مرگ ميسنجد Templer .و
همکاران ( )11ضرايب روايي همزمان آن را  9/67و پايايي به
روش ضريب همساني دروني را نيز  9/77گزارش کردهاند.
تاکنون در ايران براي سنجش نگرشهاي مرضي نسبت به
مرگ دو ابزار اعتباريابي شده است :مقياس اضطراب مرگ و
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مقياس وسواس مرگ رجبي و بحراني ( )14در پژوهشي
سؤالهاي مقياس اضطراب مرگ را که يک شاخص اضطراب
کلي در ارتباط با مرگ است ،مورد تحليل عاملي قرار دادند و
ساختار  5عاملي را در ايران براي اين پرسشنامه پيشنهاد
کردند .همچنين ،ضريب روايي تنصيفي  9/69و همساني دروني
 9/73را براي آن گزارش کردهاند .محمدزاده ،اصغرنژاد فريد و
عاشوري ( )16خصوصيات روانسنجي مقياس وسواس مرگ را
در ايران مورد بررسي قرار دادند .اين مقياس اشتغاالت ذهني،
تکانهها و عقايد مقاوم مربوط به مرگ را مورد ارزيابي قرار
ميدهد .تحليل عاملي به روش تحليل مؤلفههاي اصلي سه
عامل نشخوار مرگ ،سلطه مرگ و عقايد تکراري مربوط به
مرگ را پيشنهاد نمود .براي ابزار فوق ضريب روايي همزمان
 9/76و ضريب پايايي بازآزمايي  9/73گزارش شده است.
ضرورتي که انجام پژوهش حاضر را موجه مينمايد ،فقدان ابزار
معتبر در ايران براي سنجش بعد سوم نگرش مرضي نسبت به
مرگ يعني افسردگي مرگ است .از آنجايي نگرشهاي مرضي
نسبت به مرگ به عواملي مانند تأثيرات جهتگيريهاي
فرهنگي وابسته است ( ،)17-18بنابراين ،هدف اين پژوهش
بررسي خصوصيات روانسنجي مقياس افسردگي مرگ در
دانشجويان دانشگاههاي شهر تبريز به منظور استفاده از آن در
تحقيقات مربوط به مرگ در فرهنگ ايراني ميباشد.
مواد و روشها
جامعه آماري عبارت بود از کليه دانشجويان دختر و پسر
دانشگاههاي شهر تبريز شامل دانشگاه تبريز ،دانشگاه آزاد
اسالمي تبريز و دانشگاه پيام نور تبريز که در سال تحصيلي
 91-99مشغول به تحصيل بودند .حجم نمونه در اين پژوهش
بر اساس جدول مورگان انتخاب گرديد و با توجه به اينکه
تعداد کل جامعه آماري تقريبا برابر با  69999نفر است حداقل
 382نفر بايستي به عنوان نمونه انتخاب شوند ،اما براي
افزايش توان تعميم نتايج حجم نمونه انتخاب شده  1999نفر
گرديد .بعد از تکميل پرسشنامهها  196مورد بهدليل نقص در
اطالعات خواسته نامعتبر تشخيص داده شدند و از تحليل کنار
گداشته شدند .بدين ترتيب حجم نمونههايي  894نفر شد.
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روش نمونهبرداري از نوع تصادفي طبقهاي و متناسب با توزيع
جمعيتي بر اساس جنسيت بود .مقياس افسردگي مرگ ابتدا به
فارسي برگردانده شد .سپس از دو نفر متخصص زبان انگليسي
خواسته شد که مادههاي برگردانده شده فارسي را به انگليسي
ترجمه نمايند و شکافهاي موجود در تطابق دو ترجمه اصالح
شدند .سپس ،آزمون حاصله روي چند آزمودني به صورت
آزمايشي اجرا شد و اشکاالت پيش آمده براي کاربرد نهايي
آزمون اصالح و رفع گرديد .پس از انتخاب کالسها در هر
دانشکده نخست محققين خود را به دانشجويان معرفي و
هدف تحقيق را بيان کردند .سپس سؤاالت مقياس افسردگي
مرگ در اختيار آنها قرار گرفت و به آزمودنيها گفته شد
محدوديت زماني وجود ندارد و آنها بر اساس نوع سؤاالت
تنها جواب بلي -خير يا چند گزينهاي بايد بدهند .مقياس
اضطراب مرگ هم به عنوان ابزار دوم و به منظور احراز روايي
همزمان بر روي  199نفر به کار گرفته شد .به منظور رعايت
اخالق پژوهشي و حقوق آزمودنيها ،اوال ،آزمودنيها در ورود
به پژوهش مختار بودند و بدون هيچگونه محظوريت و بعد از
اتمام کالس درس برگههاي پرسشنامه در اختيار آنها قرار
داده شد ثانيا" هم بهصورت شفاهي (قبل از اجرا) و هم
بهصورت کتبي (باالي پرسشنامه) خاطرنشان گرديد
اطالعات درخواستي در اين پرسشنامهها ،صرفا" به منظور
اهداف پژوهشي است .جهت اطمينان خاطر شما ،به جز تعيين
جنسيت نيازي به ذکر نام و نام خانوادگي و ديگر مشخصات
خصوصي نيست .دادهها با استفاده از روش تحليل عاملي
اکتشافي و همبستگي پيرسون تحليل شدند.
ابزار سنجش
مقياس افسردگي مرگ ( Death Depression

 :)Scaleاين مقياس توسط  Templerو همکاران ()11
ساخته شده است ،شامل  17سؤال و داراي دو فرم دو
گزينهاي و ليکرت است .اين مقياس نگرشهاي افسرده وار
مربوط به مرگ را در  6بعد نااميدي مرگ ،تنهايي مرگ ،رعب
مرگ ،غمگيني مرگ ،افسردگي مرگ و قطعيت مرگ مي
سنجد .آزمودني پاسخ خود به هر سؤال را با گزينههاي بلي يا
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خير مشخص ميکند که پاسخ بلي نشانگر وجود افسردگي
مرگ است .بدين ترتيب نمرات اين مقياس ميتواند بين  9تا
 17متغير باشد که نمره باال معرف ميزان باالي افسردگي
مرگ در افراد است .بررسي هاي بهعمل آمده پيرامون روايي
و پايايي مقياس افسردگي مرگ نشان ميدهد که اين مقياس
از اعتبار قابل قبولي برخوردار است Templer .و همکاران
( )11ضرايب روايي و پايايي مطلوبي را براي اين مقياس
گزارش کردهاند.
مقياس اضطراب مرگ (:)Death Anxiety Scale
اين مقياس توسط  )13( Templerساخته شده است و
شامل  15ماده است که نگرشهاي آزمودنيها را نسبت به
مرگ مطرح ميکند .آزمودني پاسخ خود به هر سؤال را با
گزينههاي بلي يا خير مشخص ميکند که پاسخ بلي نشانگر
وجود اضطراب در فرد است .بدين ترتيب نمرات اين مقياس
ميتواند بين  9تا  15متغير باشد که نمره باال معرف ميزان
باالي اضطراب مرگ در افراد است .بررسيهاي بهعمل آمده
پيرامون روايي و پايايي مقياس اضطراب مرگ نشان ميدهد
که اين مقياس از اعتبار قابل قبولي برخوردار است .در فرهنگ
اصلي ضريب پايايي بازآزمايي آن  9/83گزارش شده است.
روايي همزمان آن به وسيله همبستگي آن با مقياس اضطراب
آشکار  9/27و با مقياس افسردگي  9/49در فرهنگ اصلي
گزارش شده است ( .)14پايايي و روايي اين پرسشنامه در
ايران ،توسط رجبي و بحراني ( ،)14مورد بررسي قرار گرفته
است و بر اين اساس ضريب پايايي تنصيفي  9/62و ضريب
همساني دروني  9/73گزارش شده است .براي روايي مقياس
اضطراب مرگ از دو آزمون مقياس نگراني مرگ و مقياس
اضطراب آشکار استفاده شده است و ضريب همبستگي مقياس
اضطراب مرگ با مقياس نگراني مرگ  9/49و با مقياس
اضطراب آشکار  9/43بهدست آمده است (.)14
یافتهها
فراواني شرکتکنندگان در طبقات جنسيتي و تأهل بر اساس
مشخصههاي توصيفي در جدول  1نشان داده شده است.
نخست قابليت تحليل عاملي از طريق آزمون کايزر -ماير-
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اولکين ( )Kaiser-Meyer-Olkin Measureو آزمون
کرويت بارتلت () Bartlett's Test of Sphericity
بررسي شد .بر اين اساس ،مقدار آزمون کايزر -ماير -اولکين
( )KMO = 9/89بيانگر کفايت نمونهبرداري و مشخصه
آزمون کرويت بارتلت ( )p =9/9991 ،3185/3معنيدار است
که نشان ميدهد ماتريس همبستگي دادهها در جامعه صفر
نيست و بنابراين عمل عامليابي قابل توجيه است .آنگاه ،به
منظور بررسي ساختار عاملي مقياس وسواس مرگ از شيوه
اکتشافي و روش تحليل مؤلفههاي اصلي با چرخش پروماکس
استفاده شد .دادههاي کل نمونه آماري ( )n=894در تحليل
عاملي وارد شدند .مادههايي مشمول يک عامل شدند که وزن
عاملي  9/39يا باالتر را داشتند .جدول  2وزنهاي عاملي هر
يک از مادهها را براي هر يک از آنها بعد از چرخش
پروماکس نشان ميدهد .در کل 4 ،عامل ارزش ويژه باالتر از
يک داشتند و عبارت بودند از  1/26 ،1/59 ،4/64و  .1/93اين
چهار عامل بر اساس رسم نمودار ارزشهاي ويژه (آزمون
 )screeو الگوي وزنهاي عاملي پيشنهاد شدند و 49/71
درصد واريانس کل را تبيين ميکنند .عامل اول ( 6ماده)
ارزش ويژه برابر با  4/64داشت و  27/32درصد واريانسهاي
مشاهده شده را توجيه ميکند .اين عامل " ،نااميدي مرگ
" نام گرفت .دومين عامل ( 6ماده) ارزش ويژه برابر با 1/59
داشت و  8/84درصد واريانس را تبيين مي کند .اين عامل" ،
شکست مرگ " نام گرفت .عامل سوم ( 5ماده) ارزش ويژه
برابر با  1/26داشت و  7/43درصد واريانس را تبيين ميکند.
اين عامل " ،تنهایي مرگ " نام گرفت .عامل چهارم (3
ماده) ارزش ويژه برابر با  1/93داشت و  6/11درصد واريانس
را تبيين ميکند .اين عامل " ،پذیرش مرگ " نام گرفت.
آزمون اسکري که نشانگر تعداد عاملهاي مستخرج ميباشد،
در نمودار  1قابل مشاهده ميباشد .به منظور بررسي روايي
همزمان ،از اجراي همزمان مقياس اضطراب مرگ استفاده
شد .بدين منظور  199نفر از نمونه تحقيقي که به طور
تصادفي انتخاب شده بودند ،همزمان به سؤاالت دو
پرسشنامه جواب دادند .نتايج تحليل نشان داد که همبستگي
بين دو پرسشنامه  )p< 9/991( 9/68ميباشد .همچنين
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نتايج تحليل حاکي از آن بود که همبستگي عاملهاي
چهارگانه مقياس افسردگي مرگ با مقياس اضطراب مرگ به
ترتيب  9/69 ،9/61 ،9/69و  -9/58ميباشد (.)p< 9/991
پايايي مقياس نيز با سه روش بازآزمايي ،تنصيفي و همساني
دروني محاسبه شد .براي تعيين پايايي بازآزمايي مقياس ،تعداد
 46نفر به صورت نمونهگيري داوطلب از نمونه آماري انتخاب
و سپس در فاصله  4هفته دوباره آزمايش شدند .ضريب پايايي
کل مقياس  9/76و براي خرده مقياسهاي نااميدي مرگ،
شکست مرگ ،تنهايي مرگ و پذيرش مرگ به ترتيب ،9/77
 9/81 ،9/79و  9/69به دست آمد ( .)p< 9/991به منظور
تعيين پايايي تنصيفي مقياس ،از دادههاي کل نمونه استفاده
شد .بدين منظور سؤاالت به دو قسمت زوج و فرد تقسيم و
نمره آزمودنيها در هر قسمت محاسبه گرديد .سپس ،ضريب
همبستگي بين دو قسمت بر اساس ضريب همبستگي

مذکر
مؤنث
مجرد
متأه
ک نمون

تصحيح شده اسپيرمن براون محاسبه گرديد .اين ضريب براي
کل مقياس  9/77و براي خرده مقياسهاي نااميدي مرگ،
شکست مرگ ،تنهايي مرگ و پذيرش مرگ به ترتيب ،9/65
 9/57 ،9/62و  9/34بهدست آمد ( .)p< 9/991جهت
سنجش همساني دروني مقياس نيز از ضريب آلفاي کرونباخ
استفاده شد .در اين جا نيز دادههاي کل نمونه وارد تحليل
شدند .بر اساس نتايج حاصله ضريب آلفا براي کل مقياس
 9/78و براي خرده مقياسهاي نااميدي مرگ ،شکست مرگ،
تنهايي مرگ و پذيرش مرگ به ترتيب  9/59 ،9/65 ،9/62و
 9/34بهدست آمد ( )p< 9/991که رضايت بخش ميباشد
(به جز عامل پذيرش مرگ) .جدول  3تمام ضرايب پايايي
پرسشنامه و عاملهاي آن را خالصه کرده است.

جدول  .2مشخصات جمعیتشناختي نمونه تحقیق بر اساس جنسیت
میانگین سني
درصد
تعداد
20/13
38
308
28/27
87/2
081
23/7
13/1
809
24/13
28/3
230
23/1
700
498

انحراف معیار
8/98
1/82
8 /1
1/97
4 /4

 83نفر ( 8/84دکص ) ن ز جنس ه خود کا ممخص ن رده عودن
جدول  .2مشخصات جمعیتشناختي نمونه تحقیق بر اساس جنسیت
مادهها

وزن عاملي

عامل اول :ناامیدی مرگ
-7

وقتی ع مرگ ف ر می کن افسرده میشوم

0/43

-71

شن ن کلم مرگ مرا غمگ ن میکن

0/17

-8

کو يهی عمر ع ش ت مرا آشفت میسيزد

0/01

-73

وقتی ع مرگ ف ر میکن احسيس خستگی و مردگی میکن

0/00

-72

مرگ چ ز ن سه ک ع خيطر آن احسيس افسردگی کرد

-0/03

عامل دوم :شکست مرگ
-78

عيال رین ش سه دک زن گی مرگ اسه

0/12

-1

قطد ه مرگ کا نمی وان عپذیرم

0/10

-4

مرگ زن گی کا از مدني آن دوک میکن

0/04

-8
-78
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مرگ ع مدني

نهيیی ش ی اسه

مرگ دکدنيك اسه

0/03
0/30
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-70

وقتی عم رم هم آشنيیين و کسينی کا ک دوستمين داکم ع طوک کيم از دسه خواه داد

0/31

عامل سوم :تنهایي مرگ
-0

وقتی ف ر میکن دوستين و آشنيیين یك کوز خواهن مرد ع ش ت غمگ ن میشوم

0/10

-70

ف ر کردن دک موکد مرگ آشنيیين و کسينی ک دوستمين داکم وحمهزدهام میکن

0/10

-3

عبوک از قبرستينهي مرا غمگ ن میکن

0/00

-70

وقتی عم رم هم آشنيیين و کسينی کا ک دوستمين داکم ع طوک کيم از دسه خواه داد

0/31

-9

از نهي مردن می رس

0/38

عامل چهارم :پذیرش مرگ
-4

مرگ زن گی کا از مدني آن دوک میکن

0/30

-77

مرگ زن گی کا از مدنيیش ج ا نمیکن

0/43

-72

مرگ چ ز ن سه ک ع خيطر آن احسيس افسردگی کرد

0/80

مادههای  21 ،4و  21بهطور مشترک روی عامل های  2و 1 ،3و 2 ،3و  3بار شدهاند
جدول  .3خالصه ضرایب پایایي مقیاس افسردگي مرگ
كل مقیاس عامل اول عامل دوم عامل سوم
پایایي
0/47
0/19
0/11
0/18
عيزآزميیی
0/01
0/82
0/80
0/11
نص ف
0/09
0/80
0/82
0/14
همسينی دکونی

عامل چهارم
0/89
0/38
0/38

نمودار .2آزمون اسکری

بحث و نتيجهگيري
هدف پژوهش حاضر بررسي ساختار عاملي و ديگر خصوصيات
روانسنجي نسخه دو گزينهاي مقياس افسردگي مرگ بود.
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نتايج تحليل عاملي با استفاده از روش تحليل مؤلفههاي اصلي
نشان داد اين پرسشنامه مقياسي چند بعدي بوده و عوامل
چهارگانه نااميدي مرگ ،شکست مرگ ،تنهايي مرگ و
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پذيرش مرگ ،به ترتيب بيشترين ميزان واريانس را تبيين
ميکنند .در تحليل عاملي يافتن راه حل ساده (عاملهاي
واضح) تا حد ممکن از يک طرف و تبيين واريانس بيشتر در
مجموعه دادهها از طرف ديگر مد نظر است .از آنجايي که
عوامل مشخصي در پژوهش حاضر براي مقياس افسردگي
مرگ شناسايي شدند و همچنين درصد واريانس تبيين شده در
بررسي روايي سازه مناسب تلقي ميشود ،لذا همسو با پيشينه
پژوهش درصد واريانس تبيين شده مطلوب ارزيابي ميشود.
نتايج تحليل عاملي نشان داد که احساس افسردگي ناشي از
تفکر در مورد مرگ و يا تصور آن مهمترين ويژگي افسردگي
مرگ ميباشد .عالوه بر اين ،دردناکي مرگ و نيز از دست
دادن دوستان و آشنايان در نتيجه مرگ (تنهايي) از ويژگي
هاي ديگر نگرشهاي افسردهوار در مورد مرگ ميباشد.
پژوهش حاضر نشان داد که پذيرش مرگ کمترين واريانس
مشاهده شده را تبيين ميکند و اين نتيجه حاکي از آن است
اکثريت نمونه مورد مطالعه در مورد مرگ از نگرشهاي
سازگارانهاي برخوردار نيستند .در مقايسه ساختار عاملي
پرسشنامه با مطالعه  Templerو همکاران ( )11مشخص
ميشود که درصد واريانس تبيين شده در اين مطالعه شبيه به
پژوهش مذکور بوده اما از نظر عوامل استخراج شده متفاوت
هستند و اين احتماال حاکي از تأثير عوامل فرهنگي در
نگرشهاي منفي به مرگ باشد .ابعاد شناختي ،تجربي و يا
حتي عاطفي اضطراب مرگ ممکن است توسط فرهنگ شکل
گيرند و از اينرو اين ابعاد به وسيلهي فرهنگ از يکديگر
متفاوت ميشوند .وظيفهي اوليهي فرهنگها فراهم کردن
حمايت و پشتيباني در قبال آگاهي از مرگ و ترس از آن است
( )29( Ubler- Ross .)19هم اشاره ميکند که فرهنگها
در مفهومسازي مرگ متفاوت هستند و برخي فرهنگها در
کاستن تأثيرات مرگآگاهي بسيار تأثيرگذار ميباشند .مثال
انکار ( ،)denialنگرش رايج نسبت به مرگ در جامعهي
آمريکا است و اضطراب مرگ به وسيلهي عدم يادآوري
ناتواني ،پيري ،بيماري و مرگ واپسرانده ميشودMartz .
 )21( & Linvehنيز مطرح ميکنند که بافت فرهنگي
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مؤلفههاي شناختي ،تجربي و عاطفي اضطراب مرگ را شکل
ميدهد .ضرايب حاصل از اجراي همزمان مقياس اضطراب
مرگ و هر مقياس افسردگي مرگ به منظور احراز روايي
همزمان نيز رضايتبخش ميباشد .در مطالعه  Templerو
همکاران ( )11ضرايب روايي همزمان مقياس  9/67محاسبه
شده بود که در پژوهش حاضر نيز  9/69بهدست آمد.
شاخصهاي ضرايب پايايي در سطح مطلوبي گزارش گرديد.
بدين منظور ،از سه روش بازآزمايي ،تنصيفي و ضريب
همساني دروني استفاده شد .ضرايب پايايي براي کل
مقياسها و عاملهاي آنها ضرايب مطلوبي است و به
مطالعات قبلي انجام گرفته ( )11نزديک است .مثال ضرايب
پايايي به روش ضريب همساني دروني در مطالعه حاضر که
 9/78بهدست آمد به يافتههاي  Templerو همکاران ()11
که  9/77گزارش کردهاند نزديک است .شاخصهاي ضريب
پايايي بيانگر اين است که مقياس افسردگي مرگ زياد
دستخوش تغييرات وضع و حالت نميشود و در طول زمان
داراي ثبات کافي ميباشد .همچنين ،ضرايب روايي و پايايي
محاسبه شده براي مقياس افسردگي مرگ مشابه ضرايب دو
ابزار ديگر موجود براي سنجش نگرشهاي مرضي نسبت به
مرگ يعني مقياس اضطراب مرگ و مقياس وسواس مرگ
است .از آنجايي که اضطراب ،وسواس و افسردگي مرگ ابعاد
سه گانه نگرشهاي مرضي مرگ را تشکيل ميدهند ،تشابه
خصوصيات روانسنجي آنها نيز موجه به نظر ميرسد.
در مجموع ،نتايج پژوهش حاضر نشان ميدهد که با استفاده
از مقياس افسردگي مرگ ميتوان به طور قابل قبولي
خصيصههاي مرضي مربوط به مرگ را در دانشجويان و
احتماال" گروه هاي ديگر اجتماعي جامعه ايران مورد
اندازهگيري قرار داد .استفاده از اين مقياس ميتواند راهگشاي
بسياري از تحقيقاتي باشد که در آنها اندازهگيري نگرشهاي
مربوط به مرگ از اهميت ويژهاي برخوردار است .ضمن اينکه
در مقايسه دو فرم مقياس افسردگي مرگ ضرايب روايي و
پايايي فرم ليکرت باالتر از فرم بلي/خير ميباشد و بر پايه
نتايج حاصله استفاده از فرم ليکرت در تحقيقات مربوط به
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 بنابراين پيشنهاد ميشود يافتههاي پژوهش حاضر،ميشود
روي نمونههاي ديگر بهويژه سالمندان و افراد محتضر تکرار
.شود
تقدیر و تشکر
اين تحقيق با استفاده از اعتبارات دانشگاه آزاد اسالمي واحد
 بدين وسيله از رياست و اعضاي،تبريز انجام شده است
.شوراي پژوهشي آن دانشگاه قدرداني ميگردد

 خاطر نشان ميشود نمونه، در انتها.مرگ مطلوبتر خواهد بود
مورد بررسي در پژوهش حاضر تنها شامل دانشجويان بوده
 به نظر ميرسد که در تعميم يافتههاي پژوهش، بنابراين،است
حاضر به ساير طبقات اجتماعي بايد جانب احتياط را نيز رعايت
 چرا که احتمال اينکه در نگرشهاي مربوط به مرگ با،کرد
،توجه به عوامل جمعيتشناختي تفاوتهايي مشاهده شود
 در پژوهش حاضر امکان دسترسي به نمونه.)22( وجود دارد
متشکل از افراد مسن به منظور مقايسه يافتههاي بهدست
آمده فراهم نشد و از آنجايي که نگرشهاي مربوط به مرگ
در دورههاي مختلف تحول به احتمال زياد دچار نوسان
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Validation of Death Depression Scale among Tabriz universities students
in 2012
Seyed Ebrahim Aghazadeh 1, Ali Mohammadzadeh 2, Akbar Rezaie 3
Original Article
Abstract
Aim and Background: Death anxiety, death depression, and death obsession are dimensions of
pathological attitudes toward death.The scales of death anxiety & death obsession has been validate in
Iran. The aim of this study was to investigate validating of death depression scale.
Methods and Materials: The current study was conducted in survey and cross sectional context. A group
of 894 normal participants, using Stratified random sampling method, took part in this research.
Participants answered to the Death Depression Scale (Templer et al, 1990) and The Death Anxiety Scale
(Templer, 1970 ). Data were analyzed using explanatory factor analysis of variance and Pierson
correlation methods.
Findings: Principal Component Analysis with promax rotation showed multidimensional structure of
scale and extracted four factors (49.71percent of total variance) which were labeled death despair, death
finality, death loneliness & death acceptance. Concurrent validity reported parallel using of The Death
Anxiety Scale, showing good coefficient. However three types of reliabilities, test retest (r= 0.78
p<0.001), split half (r= 0.77 p<0.001)  internal constancy (r= 0.76 p<0.001) were reported.
Conclusions: Based on these results, it was concluded that the Death Depression Scale has good validity
and reliability in Iranian population and it can be used, as valid measure, in empirical studies surrounding
death distress.
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