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ا رری نمونهگیری در دس رس ان یاب و با اس یاده ا پرسشنامههای
وسواس مر ع دالیال د جه گیری م ه ی آلرورت و خررده مییراس
عت ی پرسشنامه سنشهای صیتی ی نئو مورد بررسی قررار گرف نرد.
دادهها ا رری نرمافزار  SPSSنسی  16و برا اسر یاده ا آ مروزهرای
ضریب هم س گی پیرسوز و تحلیل رگرسیوز چنرد م غیرری تحلیرل
صدند .ن ایج تحلیل رگرسریوز چنرد م غیرری مشریو نمرود کره 91
درصد واریانس وسواس مر توسط م غیرهای پیشبین (جهر گیرری
م ه ی بیرونی و سنش صیتی ی عت ی ) ت یرین مریصرود .همچنرین
رابط بین وسواس مرر برا جهر گیرری مر ه ی بیرونری ()p<0/01د
جهرر گیررری مرر ه ی درونرری ()p<0/01د و سررنش صیترری عترر ی
( )p<0/01معنادار اس  .جه گیری م ه ی بیرونی و سرنش صیتری ی
عت ی می تواند موجب صکلگیری افکار نشیواری و وسواسگونره در
مورد مر و جن ههای می لف آز صود.
واژگان کلیدی

وسواس مر ؛ جه گیری م ه ی؛ سنش صیتی ی عت ی ؛ پرس اراز

مقدمه

بیتردید موضو مر و نگرش نس به آز یکی ا اساسریتررین چرالشهرای بشرر در
رول ندگی بوده اس  .ترس ا مر یا اضطراب مرر در قردیمیتررین تراریش برجرای
ماندۀ متری دیده صده اس  .متریهای باس از نردگی را دوسر داصر ند و ا مرر
م نیر بودند .آزهرا مرر را دصرمن خرود مریپنداصر ند ( انردی1د 1391د بره نیرل ا
ع دالیال 2د  .)2112با ظهور جن ش مر آگاهی در دهره 1391د مطالعر مرر توجره
یادی را به خود جلب کرد (ع دالیال د  .)2112تحیییات اکنروز صرواهدی مربروب بره
وابس ههای صیتی ید صناخ ی و اج ماعی وسواس مر در تعدادی ا نمونههای صرقی
و غربی گردآوری کردهاند (ع دالیال و مال بی9د .)2112

1. Zandee
2. Abdel-Khalek
3. Maltby
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اگرچه فهم پایازپ یری ندگی قسم ضروری ا وضعی بشر اس ؛ ولی تیاوتهرای
فردی مهمی در انوا نگرشهایی که مردم نس به مر توسعه مریدهنرد وجرود دارد
(نایمرد وی کوسکی و موسر1د  .)2112در حالی که عردهای بره مرر بره عنرواز چیرزی
تهدید کننده و غیرقابل درک میاندیشندد عدهای دیگر به مر بره عنرواز نیطر پایراز
ر یعی ندگی فکر می کنند که ح ی میتواند برای معنا دادز به ندگی خدم کند .در
رول تاریش بشر م هب در صکلهای گوناگونش اعم ا الهی یا انسانید همواره راهی اس
که مردم برای ح ف پریشانی ناصی ا مر اس یاده کررده انرد .مرر در همره مر اهب
بزر جهاز موضوعی اساسی اس (ال -س واح 2و ع ردالیال د  .)2119تعرداد یرادی ا
محییاز بره نیرش مر هب در صریوهای کره مرردم برا نگرانریهرای مربروب بره مرر و
پایازپ یری ندگی کنار میآیند اصاره کردهاند .به این دلیل کهد بسریاری ا نظریرههرای
روازصناخ ید نگرانیهای بشر در مورد مر و مردز را به مر هب پیونرد دادهاسر د بره
نظر میرسد بین نگرش افراد در مورد م هب و نگرش آزهرا بره مرر و مرردز ارت راب
خاصی وجود دارد (د اتررد الکرس و هاتسر وت9د  .)2113در مر هب اسرممد مسرلماناز
اع یاد دارند که خداوند مر و ندگی را خل میکند .آزهرا همچنرین براور دارنرد کره
مر دیدار خدا و ان یال ا ندگی موق مینی به نردگی ابردی در جهرنم یرا بهشر
اس  .هر مسلماز حیییی اع یاد دارد که خداوند ماز دقی مرر را بررای هرر فرردی
تعیین کرده اس  .به هر حال هیچکس این ماز را نمیدانرد (ال -سر واح و ع ردالیال د
.)2119
با اینکه اص غال ذهنی به مر در هم ادیاز و افراد م ه ی روصی برای معنری دادز
به ندگی فراهم میکند؛ پژوهشها نشاز میدهد که اضطراب به وجود آمده بره واسرطه
اص غال ذهنی به مر (اضطراب مر ) یا عمئم افسردگی ناصی ا افکار مر یا واکرنش
به آز (افسردگی مر )؛ با مر هبد تعردادی ا صراخوهرای بهزیسر ی روازصرناخ ید
آمو ش در مورد مر و مواردی ا این دسر ارت راب دارد (مالر بری و دی2د .)2111
مطالعات نشاز دادهاند اضطراب در مردمی که دیدگاههایِ مر ه یِ درونریِ وقروی دارنرد

1. Neimeyer, Wittkowski, & Moser
2. Al-sabwah
3. Dezutter, Luyckx, & Hutsebaut
4. Day
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کم ر و اضطراب در مردم دارای باورهای م ه ی برونی بیش ر اس (وز1د  .)2111بررای
نمونه کوهند پیر د چام ر د مید و همکاراز )2119( 2نشاز دادند که جه گیری م ه ی
درونی به صورت منیی و جه گیری م ه ی بیرونی به صورت مث برا اضرطراب مرر
در ارت اب هس ند.
ع دالیال ( )1332برای اولین بار میهوم وسواس مرر را معرفری کررد و ابرزاری را
برای اندا هگیری آز ساخ  .وسواس مر اصر غاالت ذهنرید تکانرههرا و عیایرد ِمیراوم
مربوب به مر را صامل می صود .افراد در قطب نهایی پیوس ار وسواس مرر برا عیایرد
مربوب به مر دچار وسرواس مریصروند (ع ردالیال د  .)2119ع ردالیال ( )2112در
مطالع ر خررود برره بررسرری وسررواس مررر در بررین م میرراز برره اخ ر مالت اضررطرابید
اسکیزوفرنیا و سوء مترف مواد و افراد عادی پرداخ و به این ن یجه رسید کره بیمراراز
مرد و ز دارای اخ مالت اضطرابی بیش رین میزاز وسواس را در بین این گروهها تجربه
میکردند .ع دالیال د ال-ارجاد و ع داهلل )2119( 9سطح وسواس مر و وابس ه های آز
را در نمونهای ا مرداز و ناز فلسطینی که در صرایط جنگی و تحر اسر رس نردگی
میکردند مطالعه کردند و به این ن یجه دس یاف نرد کره فلسرطینیهرا وسرواس مرر
بیش ری نس به ناز و مررداز اسررانیایید آمریکرایی و بری انیرایی تجربره مریکننرد.
یاف ههای این تحیی نشاز داد وسواس مر رابط مث ی با جه گیری م ه ی بیرونی
داردد در حالی که با جه گیری م ه ی درونی رابط منیی دارد.
به نظر میرسد سیس مهای باور م ه ی در فراهم کردز چهارچوبی بررای میابلره برا
موضوعات وجودید نیش مهمری اییرا مریکننرد (د اترر و همکرارازد  .)2113مطالعرات
می لف (مالر بری و دید 2111؛ سرلماز پرور و عیسری ادگراز2د 2112؛ محمرد اده و
نجیید  )1923نشاز دادهاند که بین جه گیری م ه ی بیرونی و وسواس مرر رابطر
معنادار منیی و بین جه گیری م ه ی درونی و وسواس مرر رابطر معنرادار مث ری
وجررود دارد .ایررن در حررالی اس ر کرره مطالع ر السر واح و ع رردالیال ( )2119بررر روی
دانشجویاز کوی ی نشاز داد که هرچند بین اضطراب و افسردگی مر برا جهر گیرری
م ه ی بیرونی رابط معنادار منیی وجود دارد امرا برین وسرواس مرر و جهر گیرری
1. wen
2. Cohen, Pierce, Chambers, Meade, Gorvine & etal
3. Al-Arja, & Abdalla
4. Salmanpour, & Issazadegan
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م ه ی درونی رابطهای وجود ندارد .همچنین ع دالیال و لس ر 2113( 1به نیرل ا وزد
 )2111نشاز داده اند که بین م ه ی بودز و اضرطراب مرر رابطر معنراداری وجرود
ندارد .در عین حالد مطالع محمرد اده و همکراراز ( )1931نشراز داد دانشرجویاز برا
جه گیری م ه ی درونی نس به دانشجویاز با جه گیری م ه ی بیرونری اضرطراب
مر کم ری دارند همچنین دانشجویاز مرد نس به دانشجویاز مرد اضطراب براالتری
را گزارش کردند.
ا سوی دیگر مطالعات در مینه رابط بین ویژگریهرای صیتری ی و جهر گیرری
م ه ی نشاز میدهد که بین جهر گیرری مر ه ی بیرونری و ویژگریهرای صیتری ی
عت ی (سلمازپور و عیسی ادگازد  )2112رابط معنادار مث ر وجرود دارد .تحیییرات
این دو در مورد رابطه بین ویژگیهای صیتی ی و جه گیری م ه ی با وسرواس مرر
نشاز داد که بین جه گیری م ه ی بیرونی و سنش صیتی ی عت ی با وسواس مرر
رابط مث معناداری وجود دارد .همچنین یاف هها بیانگر این بود که برین جهر گیرری
م ه ی درونی و سنش صیتی ی وجدانی بودز رابط منیی معنرادار وجرود دارد .مطالعره
مال بی ( )1331نیز نشاز میدهد که بین بیماری روانی با جه گیری م ه ی بیرونری
رابط منیی و با جه گیری م ه ی درونی رابط معنادار منیی وجود دارد.
ن ایج تحییر آزهرا نشراز داد برههرمریی گری مر ه ی براالترین هم سر گی را برا
روازپریشی و عت ی دارد .ابراهیم مرداحید خلع ررید صرمد ادهد امرائرید احمردی و
همکاراز )2111( 2نیز در پژوهشری نشراز دادنرد کره برین اضرطراب مرر برا ویژگری
صیتی ی عت ی رابط مث معنادار و با ویژگی صیتی ی تواف رابط منیی معنرادار
وجود دارد.
مراق ا بیمراراز در حرال مرر بررای افرراد نزدیرآ بره آزهرا و نیرز پرسر اراز
چالشانگیز اس و این پدیدهای اس که ری سالهای اخیر توجه تعدادی ا محییاز را
به خود جلب کرده اس  .در اذهاز بسیاری ا افرادد مشاغل پرسر ارید پزصرکی و دیگرر
مشاغل حو ه سمم با مر و مردز رو به رو هس ند (ال -س واح و ع ردالیال د -2119
 .)2119تحیییات می لف نشراز داده اسر کره پرسر اراز بره میرزاز نسر اا یرادی ا
م غیرهای مربوب به سمم رواز نظیر افسردگی و اضطراب عمرومید و نیرز پریشرانی و
1. Lester
2. Ebrahim Maddahi, Khalatbari, Samadzadeh, Amraei, Ahmadi, & etal
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اضطراب و وسواس مر رنج میبرند (چند برند فورتسراز و لرویسد2119 1؛ دهیرانید
ذوالعدلد بلندپروا د کش کارازد محمودی و همکارازد .)1922
هر چند تحیییات در مینه وسواس مر با برخی ا م غیرهراد در دیگرر کشرورهای
مسلماز انجام گرف ه اس د اما با توجه به تیراوتهرای فرهنگری کره برین ایرراز و ایرن
کشورها وجود دارد ال م اس در فرهنگ ماد بررسی بیش ری در این مینه انجرام گیررد.
با توجه به این مهمد محییاز در پژوهش حاضر به دن ال دس یابی به این سروال هسر ند
که آیا م غیرهای جه گیرری مر ه ی و سرنش صیتری ی عتر ی وسرواس مرر در
پرس اراز را پیشبینی میکند؟ بنابرایند برای پاسش به سوال مطررح صردهد ایرن فرضریه
مطرح اس که م غیرهای جه گیری م ه ی و سرنش صیتری ی عتر ی مری تواننرد
وسواس مر را در پرس اراز پیشبینی کنند.
روش پژوهش

روش پژوهش حاضر توصییی ا نو هم س گی اس  .جامعه آماری پژوهش صامل کلیره
پرس اراز ز صاغل در بیمارس ازهای ختوصی صهر تهرراز در سرال  1931برود111 .
پرس ار ز به روش نمونهگیری در دس رس ا بیمارسر ازهرای اللره ( 29نیرر) دی (29
نیر)د آپادانا ( 19نیر)د آسریا ( 19نیرر)د تهرانررارس ( 11نیرر)د خراتم االن یراء ( 21نیرر)
ان یاب صدند .برای بررسی سؤال اصلی تحیی ا صاخوهای آمار توصییی (میرانگین و
انحراف معیار) و اس ن اری (ضریب هم سر گی پیرسروز و رگرسریوز چنرد م غیرری) و
همچنین تحلیل دادهها با اس یاده ا بس ه نرم افزار آماری برای علوم اج مراعی ویررایش
 )SPSS-19( 19اس یاده صد.
ابزارها

پرسشنامه شخصیتی نئو  .NEO-FFIپرسشنامه صیتی ی نئو که توسط مآ کرری و

کاس ا ( )1332تدوین صدهد حاوی  91ماده اس و پنج بعد بزر صیتی ی (با برودزد
عت ی د بروزگرایید تواف و وجدانی بودز) را اندا هگیری مریکنرد .هرر یرآ ا خررده
مییاسهای پرسشنامه دارای  12پرسش اس و پاسش به هر یآ ا پرسشها به صرورت

1. Chen, Ben, Fortson, & Lewis
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لیکرتی ا ( 1قویاا میالف) تا ( 2قویاا مواف ) می باصد .نمرۀ هر خرده مییاس ا جمر 12
پرسش به دس می آید و میتواند برین  1ترا  22باصرد .کاسر ا و مرآ کرری ()1323
همسانی درونی پرسشنامر  NEO-FFIرا برا اسر یاده ا ضررایب آلیرای کرون را د بررای
عت ی 1/29د بروز گرایی1/11د با بودز 1/19د تواف  1/92و وجدانی برودز  1/21بره
دس آوردند (ح صناسد  .)1929مآ کری و کاس ا ( )1332ضررایب آلیرای کرون را
برای خرده مییاس های عت ی 1/29د بروز گرایی 1/11د با بودز 1/19د توافر 1/92
و وجدانی بودز را 1/21د گزارش کردند .در مطالع حاضر برای بررسی سرنش صیتری ی
عت ی ا خرده مییاس  12سؤالی عت ی پرسشنام نئو اس یاده صد .آلیای کرون را
این خرده مییاس در پژوهش حاضر  1/31به دس آمد.
پرسشنامۀ جهت گیری مذهبی آلپورت .این مییاس توسرط آلررورت ( )1391بررای

اندا هگیری سوگیری م ه ی ساخ ه صده اس  .بر اساس ساخ ار اولیهد این مییراس 21
گزینه دارد که  11گزین آز به جه گیری م ه ی بیرونی و  3گزین آز به جه گیری
م ه ی درونی مربوب می صود .بعدها روازصناسی به نام فریگن 1نسری 21گزینره ای ا
روی پرسشنام آلرورت ساخ که سؤاالت  1تا  12جه گیری م ه ی برونری و  19ترا
 21جه گیری م ه ی درونی را می سنجیدند .در این مییاس گزینهها بر اسراس ریرف
لیکرت تنظیم صرده انرد .در ایرراز جراز بزرگری ( )1921ضرریب آلیرای کرون را ایرن
پرسشنامه را  1/112گزارش کررد .در پرژوهش حاضرر آلیرای کرون را خررده مییراس
جه گیری م ه ی بیرونی  1/29و جه گیری م ه ی درونی  1/32به دس آمد.
مقیاس وسواس مرگ .مییاس وسواس مر

صامل  19ماده اس و توسط ع ردالیال

(1332د رج ید  )2113به منظور سنجش اصر غاالت ذهنرید تکانرههرا و عیایرد میراوم
مربوب به مر ساخ ه صد .پاسش به هر ماده در یآ لیکرت پنج درجهای ا  =1خیرر ترا
 =9خیلی یاد رت هبندی میصود و بر این اساسد نمرههای این مییراس برین  19ترا 19
قرار میگیرد و نمرۀ باال نشازدهندۀ وسواس مر باالتر در فرد اسر  .مالر بری و دی
()2111د رج ررری ()2113د ع ررردالیال ()1332د محمرررد اده و همکر راراز ()1922د و
1. Feagin
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ع دالیال ()2112د نشاز دادند که این ابزار همسرانی درونری براالیی دارد .در پرژوهش
حاضر ضریب پایایی این مییاس با اس یاده ا آلیای کرون ا  1/23به دس آمد.
یافتهها

همانطور که در ذیل مشاهده میصود میانگین و انحراف معیار نمرههای کسرب صرده در
م غیرهای پژوهش در جدول  1خمصه صده اس .
جدول  .1میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش
متغیر

وسواس مرگ

سنخ شخصیتی عصبیت

جهتگیریمذهبیدرونی

جهتگیری مذهبیبرونی

میانگین

انحراف معیار

19.19

2.92

29.12
22.11
91.21

2.92
3.39
3.19

جدول صماره  2ضریب هم س گی بین م غیر وسواس مر را با جه گیری بیرونی
و درونی و نیز سنش صیتی ی عت ی نشاز میدهرد .ن رایج حراکی ا آنسر کره برین
م غیر وسواس مر با سایر م غیرهای پژوهش رابط معنادار وجود دارد ( .)p<1/11هرر
چند این رابطه در مورد م غیر جه گیری م ه ی درونی منیی میباصد.
جدول  .1همبستگی بین متغیر وسواس مرگ با جهت گیری مذهبی
بیرونی و درونی ،و سنخ شخصیتی عصبیت

متغیرها
وسواس مر

جهت گیری مذهبی
بیرونی
1/93

جهت گیری مذهبی-
درونی
-1/92

سنخ شخصیتی
عصبیت
1/21

همانطور که مندرجات جدول  9نشاز میدهردد برر اسراس ن رایج حاصرل ا تحلیرل
رگرسیوز چند م غییری و با اسر یاده ا روش ورودد ضرریب هم سر گی چنرد م غیرری
برای ترکیب خطی جه گیری مر ه ی بیرونری و سرنش صیتری ی عتر ی برا م غیرر
وسواس مر برابر  ./92و ضریب تعیین آز  ./91اس که در سرطح  P<1/111معنرادار
اس  .بنابراین با توجه به ضریب تعیین به دسر آمردهد مشریو اسر کره حردود 91
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درصد واریانس وسواس مر توسط م غیرهای پیش بین جه گیری مر ه ی درونری و
سنش صیتی ی عت ی ت یین می صود .این یاف ه نشاز میدهد کره ا برین م غیرهرای
داده صررده برره معادلرره رگرسرریوز دو م غیررر جه ر گیررری بیرونرری (t=2/12د β=1/21د
 )P<1/119و سنش صیتی ی عت ی (t=9/11د β=1/99د  )P<1/111وسرواس مرر را
در پرس اراز پیشبینی میکنند .به این معنا که هر چیدر ایرن دو م غیرر افرزایش یابنرد
وسواس مر نیز افزایش مییابد.
جدول  .9ضرایب استاندارد و غیر استاندارد معادلۀ پیشبینی وسواس مرگ
متغیرهای پیش بین

جهتگیری مذهبی بیرونی
سنخ شخصیتی عصبیت

B

β

T

1/22

1/21

2.12

1/92

1/99

R2 = 1/91 R = 1/ 92
119( = 19/91 P<1/111د F= )9

9.11

سطح معناداری
1/119
1/111

بحث و نتیجهگیری

هدف پژوهش حاضر بررسی پیشآیندهای وسواس مر ا رری جه گیری مر ه ی و
سنش صیتی ی عت ی در پرس اراز ز بود .به منظور رسیدز به این هدف فرضیه یرر
مطرح صد که م غیرهای جه گیرری مر ه ی و سرنش صیتری ی عتر ی مریتواننرد
وسواس مر را در پرس اراز پیشبینی کنند.
همانطور که ن ایج پژوهش حاضر نشراز مریدهرد م غیرهرای جهر گیرری مر ه ی
بیرونی و سنش صیتی ی عت ی میتوانند وسرواس مرر را در پرسر اراز پریشبینری
کنند .این یاف ه با ن ایج تحیی سلمازپور و عیسی ادگاز ( )2112که نشاز دادنرد برین
جه گیری م ه ی بیرونی و سنش صیتی ی عتر ی برا وسرواس مرر رابطر مث ر
معناداری وجود داردد همسو میباصد.
عموه بر تأیید فرضیه اصلید یکی ا یاف ههای پژوهش نشاز داد که بین جه گیرری
م ه ی بیرونی با وسواس مر رابط مث معنیدار و بین جه گیری م ه ی درونی و
وسواس مر رابط معنادار منیی وجود دارد .این یاف ه با ن ایج تحییر مالر بری و دی
()2111د ع دالیال و السر واح ()2119د فرالکنهین و هنردال)2119( 1د و محمرد اده و
1. Falkenhain, & Handal
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نجیی ( )1923که نشاز دادند بین جه گیری م ه ی بیرونری و وسرواس مرر رابطر
معنادار مث وجود داردد همسو و با ن ایج تحیی ع دالیال و لس ر (2113؛ بره نیرل ا
وزد )2111د الس واح و ع دالیال ( )2119که نشاز دادند بین م ه ی برودز و وسرواس
مر رابط وجود ندارد ناهمسو میباصد .ضمن اینکرهد مطالعر مالر بری ( )1331نیرز
نشاز میدهد که بین بیماری روانی و جه گیری م ه ی درونری رابطر معنرادار منیری
وجود دارد .لمینگ )1321( 1نیز در تحیی خرود نشراز داد کره برین مر ه ی برودز و
اضطراب مر رابط معناداری وجود ندارد.
در ت یین این یاف هها میتواز گیر کره بسریاری ا محییراز برر نیرش مر هب در
سا گاری با نگرانیهای مربوب به مر و مردز تأکید کردهاند .عییده رایج این اس کره
م هب به سؤاالت وجودی و مرت ط با مر پاسشهایی مریدهرد و بررای افرراد احسراس
قابل پیشبینی بودز و کن رل فراهم میکند؛ در ن یجه این احساسات مریتوانرد ا او در
برابر اضطراب ناصی ا افکار مربوب به مر حیاظ کند (د اتر و همکرارازد  .)2113بره
اع یاد آلرورت (1391د به نیل ا جعیررید  )1929کوتراهتررین راه بررای تیسریمبنردی
م هب ا نظر موضوعی این اس که بگوییم صیتی که ا بیروز انگیی ه صدهد م ه ش
را مورد اس یاده قرار میدهرد د در حرالی کره صیتری کره ا دروز برانگیی ره صرده برا
م ه ش ندگی میکند .صیتی که جه گیری م ه ی درونی داردد انگیزههرایش را در
خود م هب مییابد .چنین اصیاصی م هب و صیتی شاز یکی می صود .در حرالی کره
اصیاص دارای جه گیری م ه ی برونید برای رسیدز به اهداف دیگر به سم مر هب
می روند .به ع ارت دیگرد به سم خداوند می روندد بدوز اینکه ا خود روی برگردانند.
به ع ارت به رد افرادی که باور دارند م هب برای آزها درونری صرده و مر هب را بره
خارر خود م هب میخواهند اح مال کم ری وجود دارد که دچار وسواس مر یا دیگر
م غیرهای مربوب به حو ۀ مر نظیر اضطرابد افسردگید ترس و پریشانی صوند؛ این در
حالی اس که افراد بیرونی که م هب را وسیلهای برای دس یابی به چیزهای دیگرر و بره
ع ارتی رسیدز به مناف خود میدانند با اح مال بیش ری در رابطه برا افکرار مربروب بره
مر و مردز دچار وسواس مر مریصروند .مریترواز اینگونره گیر کره افرراد دارای
جه گیری م ه ی درونی به نیرویی ورای این جهاز اع یاد دارند و پدیدۀ مرر را نیرز
مشی و تیدیر او میدانند و به دلیل همرین اع مرادی کره وجرود دارد آز را راحر ترر
1. Leming
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میپ یرند .ضمن اینکه اع یاد راسش به وجود جهاز بعد ا مر عییدۀ فانی بودز حضور
و وجود انساز را در این جهاز کمرنگ می کند و به ع ارتی ا اضطراب او میکاهد.
همچنیند یاف دیگر تحیی حاکی ا آنسر کره برین سرنش صیتری ی عتر ی و
وسواس مر رابط وجود دارد .این یاف ه نیز با ن ایج تحیی مال بری و دی ( )2111و
نیز سلمازپور و عیسی ادگاز ( )2112همسو میباصد .اح مال بیش ری وجود دارد کره
افراد عت ی دارای باورهای غیر منطیی باصندد قردرت کم رری در کن ررل تکانره هرا
داص ه باصند و درجه های انط اق ضعیف تری با دیگراز و صرایط فشار روانی ا خرود
نشاز دهند .این افراد احساسرات منیری همچروز تررسد غرمد برانگیی گرید خشرمد
احساس گناهد احساس کم فگی دائمی و فراگیر م نرای سرنش صیتری ی عتر ی را
تجربه میکنند (ح صناسد )1912د و بنابراین غیر قابل پریش بینری نیسر کره در
برخورد با موضو چالش برانگیزی همچوز مر د دچار ترسد پریشرانی و در نهایر
افکار وسواس گونه صوند.
1
ر گی ابوحاصیشد ابو یدد ال -سعید و الحجیلی ( )2119تجارب پرسر اراز در
برخورد با مسئل مر و مردز در بیمارس ازها میتواند آزها را مضطرب کند و در عرین
حال نگرشهای نامطلوبی را در آزها به وجود آورد که این خود بر کییی کرار مراق ری
آزها اثر دارد .همچنین تحیییات می لف در حو ۀ مر نشاز دادهانرد کره پرسر اراز ا
افسردگی و اضطراب عمومی و نیزد اضطراب و وسواس مر رنرج مریبرنرد .بنرابراین برا
توجه به ن ایج به دس آمده ا تحیی حاضر و نیز یاف ههرای مطالعرات ق لری پیشرنهاد
میصود که مسئولین بیمارس ازها و مراکز درمانی نس به فراهم آوردز امکانات رفاهی
و نیز کاهش ساعات کاری این دس ه ا کارمنداز اقدام نمایند .به ت این اقردام موجرب
کاهش اس رسهای این افرادد افزایش کییی ندگی و نیز صغلی آزها خواهد صد.
منابع

جاز بزرگید مسعودد اللهیارید ع اس علی؛ رسول اده ر ار ایید کراظم ( .)1921رابطر جهر
گیری م ه ی با میزاز تنیدگی .مجل روازصناسید صمارۀ 9د .99-91

جعیرید علیرضا ( .)1929بررسی رابط جه گیری م ه ی (درونی -برونی) با صیوههای میابلره
با اس رس در دانشجویاز .فتلنام علوم رف ارید 1د 1د .112-31
1. Abu Hasheesh, AboZeid, El-Said, & Alhujaili

12/2/2014 1:14:33 PM

Text [3] ed 2.indd 127

1393  بهار و تابستان،1  شمارة،2 دورة

مطالعات زن و خانواده

128

 ررح پنج عاملی ویژگی های صیتی راهنمای تیسیر و هنجارهای.)1912( ح صناسد حسن
. ان شارات دانشگاه علوم پزصکی:  صیرا.NEO FFI  وNEO PI-R آ موز
دهیانید مینا؛ ذوالعدلد محمد؛ بلندپروا د صهرام؛ کش کارازد هرا؛ محمرودید رضرا و ج رارنژادد
. بررسی افسردگی پرس اراز بیمارس از نما ی صیرا و عوامل مرت ط با آز.) 1922( ع اس
.91-22 .د صو9 د9 فتلنام سمم کار ایرازد
 پیشبینی وسرواس مرر برر اسراس سروگیریهرای.)1923( محمد ادهد علی؛ نجیید محمود
.99 -12 د9  مجل روازصناسی بالینید سال دومد صمارۀ.  بررسی نیش جنسی:م ه ی
Abdel-Khalek, A. (1998). The structure and measurement of death obsession. Pers
Individ Dif. 24, 159-165.
Abdel-Khalek, A. (2002). Death obsession in Egyptian samples: differences among
people with anxiety disorders, schizophrenia, addictions and normal. Death
Studies, 26, 413-426.
Abdel-Khalek, A. (2005). happiness and death distress: two separate factors. Death
Studies, 29, 949–958.
Abdel-Khalek, A., Al-Arja, N, S., & Abdalla, T. (2006). Death Obsession in
Palestinians. Death Studies. 30, 3, 203-215.
Abdel-Khalek, A., Maltby, J. (2008). The comparison of predictors of death
obsession within two cultures. Death Studies, 32, 366-77.
Abu Hasheesh, M.O., AboZeid, S.A., El-Said, S.G., & Alhujaili A.D. (2013). Nurses'
characteristics and their Attitudes toward Death and Caring for Dying Patients
in a Public Hospital in Jordan. Health Science journal. 7, 4, 384-394.
Al-Sabwah, M.N., & Abdel-khalek, A.M. (2005-2006). Four year cross-sectional
comparison of death distress among nursing college students. omega, 52, 3,
237-248.
Al-Sabwah, M., & Abdel-Khalek, A. (2006). Religiosity and death distress in Arabic
college students. Death Studies, 30, 365–375.
Chen Y, C., Ben K., Fortson B, L., Lewis J. (2006). Differential dimensions of death
anxiety in nursing students with and without nursing experience. Death
Studies. 30. 919-929.
Cohen, A., Pierce, J., Chambers, J., Meade, R., Gorvine, B., & Koenig, H. (2005).
Intrinsic and extrinsic religiosity, belief in the afterlife, death anxiety, and life
satisfaction in young Catholics and Protestants. Journal of Research in
Personality, 39, 307-324.
Dezutter, J., Luyckx, K., & Hutsebaut, D. (2009). Are you afraid to die? Religion and
death attitudes in an adolescent sample. Journal of Psychology and Theology,
37, 163-173.

Text [3] ed 2.indd 128

12/2/2014 1:14:34 PM

129

... بررسی پیشبینهای وسواس مرگ بر اساس متغیرهای جهتگیری مذهبی

Dezutter, J., Soenens, B., Luyckx, K., Bruyneel, S., Vansteenkiste, M., Duriez, B., &
Hutsebaut D. (2009) The Role of Religion in Death Attitudes: Distinguishing
Between Religious Belief and Style of Processing Religious Contents. Death
Studies, 33, 73-92.
Ebrahim Maddahi, M., Khalatbari, J., Samadzadeh, M., Amraei, M., Ahmadi, R., &
Keikhayfarzaneh., M. (2011). The Study of the Quality of Life and Personality
Traits of NEO Five Factors Concerning Death Anxiety in Shahed University
Students. International Journal of Scientific & Engineering Research, 2, 12, 1-4.
Falkenhain, M., & Handal, P.J. (2003). Religion, death, attitudes, and belief in
afterlife in the elderly. Untangling the relationship, 42, 67-76.
Iranmanesh, S., Savenstedt, S., Abbaszadeh, A. (2008). Student nurses’ attitudes
towards death and dying in south-east Iran, International Journal of Palliative
Nursing, 14, 5, 214-219.
Leming, M.R. (1980). Religion and death: A test of Homan’s thesis. Omega. 10, 347364.
Maltby, J. & Day, L. (2000). Religious orientation and death obsession. Journal of
Genetic Psychology, 16, 122–124.
Maltby., J. (1999). Religious orientation and Eysenck's personality dimensions: The
use of the amended religious orientation scale to examine the relationship
between religiosity, psychoticism, neuroticism and extraversion. Personality
and Individual Differences, 26, 79-84.
Neimeyer, R., Wittkowski, J., & Moser, R. P. (2004). Psychological research on death
attitudes: An overview and evaluation. Death Studies, 28, 309-340.
Rajabi, G. (2009). The psychometric properties of death obsession scale in
freshman undergraduate students. Journal of Applied Sciences, 9, 360-365.
Salmanpour, H., & Issazadegan., A. (2012). Religiosity Orientations and Personality
Traits with Death Obsession, International Journal of Psychological Studies, 4,
1, 150-157.
Wen, Y., H. (2010). Religiosity and Death Anxiety, The Journal of Human Resource
and Adult Learning, 6, 2, 31-37.

Text [3] ed 2.indd 129

12/2/2014 1:14:34 PM

