رابطه بین اضطراب مرگ و نگرانی :بررسی نقش واسطهای کمالگرایی
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 .1کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد ارومیه ،ارومیه ،ایران( .نویسنده مسئول)
 .2استادیار گروه روانشناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوی ،خوی ،ایران.
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چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی نقش واسطهای کمالگرایی در رابطه بین اضطراب مرگ با نگرانی بود .طرح پژوهش حاضر توصیفی-
همبستگی از نوع معادالت ساختاری بود .جامعهی آماری شامل کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد ارومیه در سال تحصیلی  89-89و
نمونه آماری این پژوهش  393نفر از دانشجویان دانشگاه بود که به روش نمونهگیری در دسترس انتخاب گردیدند .برای سنجش
آزمودنیها از پرسشنامه نگرانی پنسیلوانیا ( ،)0881اضطراب مرگ تمپلر ( )0891و کمالگرایی هیل و همکاران ( )4112استفاده
گردید .جهت تحلیل دادهها از روشهای همبستگی پیرسون و مدل یابی معادالت ساختاری استفاده گردید .نتایج تحلیل نشان داد
اثر مستقیم اضطراب مرگ بر نگرانی و کمالگرایی مثبت و معنادار است .همچنین ،اثر غیرمستقیم اضطراب مرگ بر نگرانی بهواسطه
کمالگرایی مثبت و معنادار بود .نتایج این پژوهش شواهدی فراهم کرد که اضطراب مرگ باواسطه گری کمالگرایی قادر بهپیشبینی
نگرانی در دانشجویان بوده است و این یافته میتواند گامی در جهت شناخت بیشتر ماهیت نگرانی باشد.
واژههای کليدی :نگرانی ،اضطراب مرگ ،کمالگرایی.
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مقدمه
موضوع مرگ و توجه به آن در قالب اضطراب مرگ 0و فناپذیری ما در هرلحظه ،امنیت فکری انسان را تهدید میکند که بهعنوان
مسئله اساسی در دیدگاه هستی شناسانهای و وجودی انسانها ،موردتوجه بالینگران قرارگرفته است (کسل و دوبی.)4109 ،4
آگاهی از فناپذیری خود ،منجر به ترس از مرگ و مردن که کموبیش عینی است میشود و اضطراب در مورد مرگ و آنچه
پسازآن اتفاق میافتد را هشیارانه یا ناهشیارانه برمیانگیزد (سنتوس ،فیگریتو ،گومز و سیکروس .)4101 ،3پیترس ،کانت ،پاین،
اوکانر ،درموت و همکاران )4103( 2اضطراب مرگ را بهعنوان یك ترس غیر عادی و بزرگ از مرگ معرفی می کند که همراه
بااحساس اتی همچون وحشت از مرگ یا دلهره به هنگام فکر کردن به فرآیند مردن یا چیزهایی که پس از مردن رخ میدهد
تعریف میشود (رایس)4118 ،5؛ بنابراین ،آگاهی از فناپذیری و ترس از مرگ بهعنوان بخشی از وضعیت انسان در طول تاریخ
ثبتشده و جای تعجب نیست که اضطراب مرگ پدیدهای شایع میان مردم است (آبتیا ،جال و روتلگ)4102 ،6؛ بهطوریکه
تحقیقات شیوع آن را تا  %06در میان مردم عادی گزارش کردهاند و این در حالی است که  %3/3از آنها از نوع بسیار شدید
این مشکل رنج میبرند (بیرگیت ،تك ،رزمالن و ووشار .)4109 ،9در همین راستا ،پژوهشهای انجامشده در جمعیتهای بالینی
و غیر بالینی شواهد قانعکنندهای ارائه داده است که اضطراب مرگ این پتانسیل را دارد که عمیقاً بر روان انسان تأثیر بگذارد
(میلر ،لی و هندرسون .)4103 ،9چراکه به نظر میرسد ترسی اساسی و دربرگیرنده طیف وسیعی از اختالالت روانی ،ازجمله
خودبیمارانگاری (بیرگیت و همکاران ،)4109 ،اختالل هراس (روتلگز ،)4104 ،8اضطراب جدایی (بالدوین ،جوردن ،آبلی و
پینی ،)4106 ،01افسردگی (آنگیدر و ایوبوگلو )4103 ،و اختالالت خوردن (لی مارن و هریس )4106 ،می باشد .بسیاری از
پژوهشها نشان دادهاند که این اضطراب با نگرانی ،ناراحتی ،حس عدم امنیت و تنش همراه است (ایورچ ،منزیس و منزیس،00
)4102؛ بنابراین ،پژوهش درباره اضطراب مرگ و آزمون مدلهای تبیینی ضروری به نظر میرسد .یکی از دیدگاههای مطرح
در سببشناسی اختالالت اضطرابی دیدگاه شناختی است که در این دیدگاه بر نقش نگرانی تأکید شده است.

نگرانی04

پاتولوژیك یا مزمن با بسیاری از اختالالت اضطرابی و بیشتر با اختالل اضطراب فراگیر ارتباط دارد (براون ،آنتونی و بارلو،03
 .)0884نگرانی مزمن در اختالالت اضطرابی بهوسیله تعدادی از ویژگیهای متمایز مثل تداوم فعالیتهای نگرانکننده ،احساس

1

. death anxiety
.Cassell & Dubey
3
. Santos., Figueiredo, Gomes& Sequeiros
4
. Peters, Cant, Payne, O’Connor, Mc Dermott, et al
5
. Rice
6
. Abeyta, Juhl & Routledge
7
. Birgit, Tak, Rosmalen & Voshaar
8
. Miller, Lee, & Henderson
9
. Routledge
10
. Baldwin, Gordon, Abelli, & Pini
11
. Iverach, Menzies & Menzies
12
. worry
4
. Brown, Antony & Barlow
2

فصلنامه راهبردهای نو در روان شناسی و علوم تربیتی ،دوره سوم ،شماره نهم ،بهار 1011

49

پورباقری بهابادی و همکار

رابطه بین اضطراب مرگ و نگرانی :بررسی نقش واسطه...

عدم کنترل هنگام وقوع نگرانی و تمایل به فاجعه پنداری موضوع نگرانی و احساسات همزمان از ناراحتی و خلق منفی که در
برخی موارد منجر به افزایش سطح پریشانی میشود ،مشخص میگردد .در این راستا ،بورکوویك ،آلکائین و بهار )4112( 0مدل
اجتنابی نگرانی را مطرح کردند .طبق این مدل نگرانی بهصورت کارکرد محافظتی ،اجتنابی ،فراهمسازی زمینه برای کاهش
کوتاهمدت پریشانی و به خیال کنترل موقعیتهای نامشخص صورت میپذیرد درواقع نگرانی مزمن بهعنوان یك پاسخ اجتنابی
نسبت به یك تهدید ادراکشده در آینده است .بـارلو ) 4114( 4بر این باور است که کارکرد اصلی نگرانی ،آماده شدن بـرای
مقابله با تهدیدهای آینده اسـت .همانطور که اشاره شد طبق نظر بارلو ( )4114نگرانی ناشی از ادراک تهدیدی در آینده می
باشد .منظور از تهدید نیز عموماً عاملی است که میتواند بقاء خود یا دیگری را به خطر بیاندازد و از این منظر ارزش تکاملی
دارد ،زیرا زمینهساز واکنشهایی برای اجتناب یا محافظت از خود یا کنترل شرایط میگردد .از این منظر نوعی واکنش به
اضطراب مرگ تلقی میگردد (قربانعلی پور .)0398 ،در این زمینه دیوانس )4105( 3در مطالعات خود گزارش نمود که بین
اضطراب مرگ و نگرانی رابطه معناداری وجود دارد .نتایج پژوهش جالل و هینتون ( )4105نیز نشان داد بین اختالل خواب،
عالئم اضطرابی ،نگرانی پاتولوژیك و اختالل پس از حادثه رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد .همچنین ،در پژوهشی که ونس
و تیبر ) 4103( 2انجام دادند به این نتیجه رسیدند که بین اضطراب مرگ و نگرانی رابطه مثبت معنادار وجود دارد یا به عبارتی
با افزایش اضطراب مرگ میزان نگرانی نیز افزایش خواهد یافت .در مورد مکانیسمهای زیربنایی در رابطه بین نگرانی و اضطراب
تبیینهای مختلفی صورت گرفته است .همانطور که پژوهشهای مختلف نشان داده افراد مبتال به نگرانی عموماً مشکالت
بسیاری در خصوص کمالگرایی 5تجربه میکنند (الی ،لنگ ،کمپل و کلونینجر.)4109 ،6
کمالگرایی تالش برای رفع نواقص می باشد و کمالگرایان افرادی هستند که میخواهند در همه ابعاد زندگی ،افراد کاملی
باشند و با ویژگیهایی همچون تالش فزاینده برای بینقص بودن و تعیین کردن استانداردهای افراطی بهطور مداوم برای خود
همراه با تمایل برای ارزیابی انتقادی باال برای رفتارشان مشخص میشوند (استوبر و یانگ .)4101 ،9افراد مبتال به اضطراب
مرگ نیز هر نوع شرایط غیر ایده آل را حمل بر وجود خطر کرده و در مقابل چنین شرایطی احساس شدید اضطراب را تجربه
مینمایند .از این منظر کمالگرایی نوعی تالش برای پیشگیری از خطر محسوب شده و میتواند روابطی با اضطراب مرگ
داشته باشد (قربانعلی پور .)0398 ،پژوهشهای مختلفی در این راستا صورت گرفته است .برای مثال ،ساپوپو ،راگیرو ،کسلی
و ساسارولی )4109( 9در پژوهشی با موضوع باورهای منفی ،کمالگرایی ،عزتنفس و نگرانی نشان دادند که بین باورهای

1

. Borkovec, Alcaine & Behar
. Barlow
3
. Devins
4
. Venes & Taber
5
. perfectionism
6
. Eley, Leung,,Campbell, & Cloninger
7
. Stoeber & Yang,
8
. Sapuppo, Ruggiero,Caselli & Sassaroli,
2

فصلنامه راهبردهای نو در روان شناسی و علوم تربیتی ،دوره سوم ،شماره نهم ،بهار 1011

49

پورباقری بهابادی و همکار

رابطه بین اضطراب مرگ و نگرانی :بررسی نقش واسطه...

منفی ،کمالگرایی و عزتنفس با نگرانی رابطه معنیداری وجود دارد .هندلی ،ایگن ،کان و ریس )4102( 0نیز در پژوهشی که
انجام دادند به این نتیجه رسیدند که بین کمالگرایی ،نگرانی پاتولوژیك و اضطراب رابطه معنیداری وجود دارد .همچنین،
فلت ،نیپون و هویت )4106( 4در پژوهشی که با عنوان کمالگرایی  ،نگرانی و نشخوار فکری انجام دادند ،نشان دادند که بین
کمالگرایی و نشخوار فکری با نگرانی رابطه معنیداری وجود دارد .باالخره ،در پژوهشی که میرزایی ،غرایی و بیرشك ()0383
در بررسی رابطه بین کمالگرایی و میزان نگرانی انجام دادند به این نتیجه رسیدند که بین میزان نگرانی و کمالگرایی رابطه
معناداری وجود دارد به عبارتی هر چقدر میزان کمالگرایی منفی بیشتر باشد به همان اندازه نیز میزان نگرانی افزایش خواهد
یافت .همچنین کمالگرایی با تأثیر بر روی اضطراب موجب بروز نگرانی در دانشجویان میشود .در بررسی مدلهای پژوهشی
مرتبط با مدل مفهومی پژوهش ،ذهن آگاهی (صمدی فرد و نریمانی )0383،و امید به زندگی (محمدی ،حافظ نیا و
بخشایش )0385،بیشترین مؤلفههایی میباشند که بهعنوان نقش میانجی در ارتباط با اضطراب مرگ موردبررسی قرارگرفتهاند
اما در هیچیك از مدلهای پژوهشی نقش میانجی کمالگرایی بهعنوان مهمترین مؤلفه تأثیرگذار بر اضطراب مرگ و نگرانی
موردبررسی قرار نگرفته است .چراکه این مدل در جستجوی تبیین مدلی برای تعیین ارتباط اضطراب مرگ و نگرانی می باشد
که برای اولین بار نقش اثرگذار کمالگرایی را با اضطراب ناشی از مرگ ارائه میدهد.
بررسی متغیرهای یادشده در قالب یك مدل پژوهشی میتواند درک روشنتری از مشکالت شناختی افراد مبتال به اضطراب
مرگ ارائه کند و ما را برای طراحی برنامههای درمانی کارآمد یاری دهد .با عنایت به موارد مطرحشده پژوهش حاضر به دنبال
پاسخگویی به این سؤال است که آیا بین اضطراب مرگ و نگرانی با توجه به نقش میانجی کمالگرایی رابطه وجود دارد و سهم
این متغیرها در پیشبینی نگرانی چقدر است؟
کمال گرایی

اضطراب مرگ

نگرانی
شکل  .1مدل مفهومی پژوهش

Handley, Egan., Kane,& Rees
Flett., Nepon& Hewitt
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روش پژوهش
پژوهش حاضر با توجه به اهداف از نوع مطالعات همبستگی و به لحاظ شیوه جمعآوری دادهها از نوع توصیفی است .جامعه
موردمطالعه عبارت بود از کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد ارومیه در سال تحصیلی  89 -89به تعداد  04536نفر و برای نمونه بر
اساس نتایج حاصل از جدول مورگان  393نفر در نظر گرفته شد و برای انتخاب نمونه از روش نمونهگیری در دسترس استفاده
گردید .روش اجرای پژوهش به این صورت بود که پس از کسب مجوز از دانشگاه آزاد اسالمی واحد ارومیه با مراجعه به
کالسها و ضمن توضیح اهداف پژوهش و جلب نظر دانشجویان بهمنظور شرکت در پژوهش ،پرسشنامههای پژوهش بین آنها
توزیع و از آنان خواسته شد تا به این پرسشنامهها پاسخ دهند .جهت تحلیل دادههای جمعآوریشده از روشهای آمار توصیفی
(محاسبه میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (روش مدل یابی معادالت ساختاری) استفاده شد.
ابزارهای پژوهش
پرسشنامه نگرانی پنسيلوانيا :این ابزار یك پرسشنامه خود سنجی  06مادهای است که توسط می یر ،میلر ،میتزگر و

بورکوویك0

در سال  0881تدوینشده و نگرانی شدید ،مفرط و غیرقابلکنترل را در زمانها و موقعیتهای مختلف بالینی و غیر بالینی
موردسنجش قرار میدهد و بهعنوان ابزاری برای غربالگری اختالل اضطراب فراگیر و نیز بهترین شاخص بهبودی اختالل
اضطراب فراگیر مورداستفاده قرارگرفته است .این پرسشنامه بهصورت لیکرت  5درجهای از اصالً درست نیست (نمره  )0تا
کامالً درست است (نمره  )5نمرهگذاری میشود و دامنه نمرههای آن از  06تا  91متغیر است که نمره بیشتر نشانگر اضطراب
باالتر می باشد .مطالعات مختلف ویژگیهای روانسنجی این پرسشنامه را موردبررسی قرار دادهاند که حاکی از اعتبار و روایی
مطلوب آن می باشد .روایی و پایایی این مقیاس در نمونه ایرانی در مطالعه کمالی ،غرایی و بیرشك ( ،)4103توسط آلفای
کرونباخ  1/83و همبستگی درونی آیتم ها  1/24گزارششده است.
مقياس اضطراب مرگ :این مقیاس ،یك پرسشنامه خود اجرایی متشکل از  05سؤال صحیح -غلط است .دامنه نمرات از صفر
تا پانزده می باشد و نمره زیاد (نمره باالتر از متوسط "نمره  ) "9معرف درجه باالیی از اضطراب مرگ است (رجبی و بحرانی،
 .)4110نمره  0درصورتیکه پاسخ فرد نشاندهنده وجود اضطراب باشد و نمره  1درصورتیکه پاسخ فرد نشاندهنده نبود
اضطراب باشد (مسعودزاده ،ستاره ،محمدپور و مدانلو کردی .)0399 ،در فرهنگ اصلی ضریب پایایی بازآزمایی مقیاس 1/93
و روایی همزمان آن بر اساس همبستگی با مقیاس اضطراب آشکار  1/49و با مقیاس افسردگی  1/21گزارششده است (تمپلر،4
 .)0891رجبی و بحرانی ( )4110پایایی و روایی این مقیاس را موردبررسی قرار دادهاند که بر اساس آن ضریب پایایی تنصیفی
را  1/61و ضریب همسانی درونی را  1/93گزارش کردهاند .در پژوهش کجباف ،قاسمیان نژاد جهرمی و احمدی فروشانی
( ،)0382پایایی این پرسشنامه با استفاده از دو روش آلفای کرونباخ و دونیمه سازی ،بررسی شد که نتایج بهدستآمده به ترتیب
عبارت بود از 1/65 :و  1/99که نشاندهنده پایایی قابلقبول این ابزار است.
. Meyer, Miller, Metzger & Borkovec
. Templer
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پرسشنامه کمالگرایی هيل و همکاران ( :)PIپرسشنامه کمالگرایی توسط هیل ،هوئلسمن ،فور ،کیبلر ،ویسنت و

همکاران0

( )4112ساخته شد .این ابزار دارای  58گویه و دارای دو خرده مقیاس کمالگرایی مثبت ( 49گویه) و کمالگرایی منفی (30
گویه) است که با استفاده از مقیاس پنجدرجهای لیکرت ( =0کامالً مخالفم تا  =5کامالً موافقم) نمرهگذاری میشود .نمره خرده
مقیاسها با مجموع نمره گویه های آن بعد به دست میآید ،لذا دامنه نمرات کمالگرایی مثبت بین  49تا  021و کمالگرایی
منفی بین  30تا  055است و نمره باالتر به معنای بیشتر داشتن آن ویژگی می باشد .در پژوهشهای مختلف همسانی درونی
پرسشنامه در طیف  1/93تا  1/80گزارش شد (هیل و همکاران .)4112 ،ابوالقاسمی روایی ابزار را با نظر متخصصان تأیید و
پایایی ابعاد کمالگرایی مثبت و کمالگرایی منفی را با روش آلفای کرونباخ به ترتیب  1/95تا  1/98گزارش کرد (ابوالقاسمی،
 .)4105در مطالعه رضایی و دشت بزرگی ( )0389پایایی ابعاد مذکور با روش آلفای کرونباخ به ترتیب  1/96و  1/93به دست
آمد.
یافتهها
آمارهای توصیفی که شامل شاخصهای مرکزی و پراکندگی متغیرهای موردمطالعه می باشد در جدول  ،0ارائهشده است.
مندرجات جدول ،0نشان میدهد که :میانگین و انحراف معیار کمالگرایی بیشتر از سایر متغیرها می باشد (،SD=33/16
 .)M=419/94قبل از گزارش یافتهها مفروضه توزیع بهنجار تك متغیری نمرات موردبررسی قرار گرفت .نتایج جدول  ،0نشان
میدهد که با در نظر گرفتن کجی ( 4شوماخر و لوماکس )4104 ،4و کشیدگی ( 9وست 3و همکاران ،)0885 ،کجی و کشیدگی
در تمامی م تغیرها در سطح مطلوبی قرار دارد و نرمال بودن تك متغیره محقق شده است .به این ترتیب ،شاخصهای برازش
مدل فرضی بررسی شد .همچنین جدول  ،4ضریب همبستگی بین متغیرهای پژوهش را نشان میدهد.
جدول  .1شاخصهای توصيفی اضطراب مرگ ،کمالگرایی و نگرانی

متغیرها

کمینه

بیشینه

میانگین

انحراف معیار

کجی

کشیدگی

اضطراب مرگ

1

05

9/83

4/95

1/110

-1/04

نگرانی

34

59

25/34

5/26

-1/49

-1/15

49

68

30/59

2/99

-1/36

-1/02

04

21

49/98

6/44

-1/06

-1/29

تمرکز بر اشتباهات

01

21

46/54

6/88

-1/01

-1/56

فشار از سوی والدین

04

21

49/34

6/69

-1/09

-1/51

نشخوار فکری

01

21

45/66

6/09

1/19

-1/26

نمره کل کمال گرایی

012

485

419/94

33/16

-1/15

-1/19

کمال گرایی معیارهای باال برای دیگران
نیاز به تأیید

1

. Hill.,Huelsman, Furr, Kibler, Vicente, et al
. Schumaker & Lomax
3
. West, et al
2
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مندرجات جدول ،1نشان میدهد که :میانگین و انحراف معیار کمالگرایی بیشتر از سایر متغیرها می باشد (،SD=33/60
 .)M=762/27قبل از گزارش یافتهها مفروضه توزیع بهنجار تک متغیری نمرات موردبررسی قرار گرفت .نتایج جدول  ،1نشان
میدهد که با در نظر گرفتن کجی ( 7شوماخر و لوماکس )7617 ،1و کشیدگی ( 2وست 7و همکاران ،)1991 ،کجی و کشیدگی
در تمامی متغیرها در سطح مطلوبی قرار دارد و نرمال بودن تک متغیره محقق شده است .به این ترتیب ،شاخصهای برازش
مدل فرضی بررسی شد .همچنین جدول  ،7ضریب همبستگی بین متغیرهای پژوهش را نشان میدهد.
جدول  .2ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش
1
اضطراب مرگ
معیارهای باال برای دیگران

3

7

4

1

0

8

2

1
*6/13

1

نیاز به تأیید

**6/33

**6/79

1

تمرکز بر اشتباهات

**6/79

**6/12

*6/71

1

فشار از سوی والدین

**6/71

**6/44** 6/46** 6/79

نشخوار فکری

**6/33

**6/38** 6/16** 6/41** 6/70

نمره کل کمال گرایی

**6/20

نگرانی

**6/33

1
1

**6/06** 6/03** 6/09** 6/00** 6/31
6/61

6/11* 6/61
*P≥6/61

6/63

1

**6/79** 6/79

1

**P≥6/61

همانطور که جدول  ،4نشان میدهد ارتباط بین تمامی متغیرها مثبت و معنادار می باشد ( )P>1/10بهجز ارتباط نگرانی با
معیارهای باال برای دیگران ،نیاز به تأیید و فشار از سوی والدین؛ و بیشترین میزان همبستگی به ارتباط بین کمالگرایی و
اضطراب مرگ مربوط میشود ( .)r=1/96سپس برای بررسی اثرات مستقیم و غیرمستقیم در قالب تحلیل مسیر ابتدا
پیشفرضهای روابط خطی میان متغیرها (از طریق نمودار پراکندگی) و عدم هم خطی چندگانه ( =4/39بیشترین مقدار،VIF
 =1/98بیشترین مقدار عامل تحمل) رعایت گردید .شاخص تحمل کوچكتر از  0و بزرگتر از  1/21و شاخص تورم واریانس
کوچكتر از  01باشد نشاندهنده آن است که مفروضه عدم هم خطی چندگانه محقق شده است (استیونس .)4104 ،3در راستای
پاسخدهی به سؤال پژوهش ،با استفاده از روش مدل یابی معادالت ساختاری ،مدل اندازهگیری شده ،به استناد شاخصهای
برازش محاسبه گردید .نتایج برازش مدل به شرح شکل  4است:

1

. Schumaker & Lomax
. West, et al
3
. Stevens
2
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نگرانی

اضطراب مرگ

1/36
1/30

1/34
کمال گرایی

1/95

1/90

1/68
فشار والدین

1/93

تمرکز بر اشتباهات

1/28
نیاز به تایید

معیار باال برای دیگران

نشخوار فکری

شکل  .2مدل برازش روابط ساختاری متغيرهای برونزاد و درونزاد
جدول  .3شاخصهای برازندگی مدل نهایی اصالحشده
A
G
C
I
R
2
d
P
χ2
G
F
F
F
M
/
f
8I
8I
8I
1
2
/02
F8
S1
d9
برازش مدل حاکی 1از آن است9fکه مدل E9
نسبتاً مطلوبی5با دادهها 5
نهایی ،برازش 5
4
بررسی جدول 00 ،3
دارد؛ بنابراین0I ،پاسخ
شاخصهای
A
χ
/
مرگ بهواسطه /
/
سؤال اصلی پژوهش 6مثبت بوده و میتوان بیان 0داشت که /
تغییرات نگرانی /را در
کمالگرایی /میتواند
اضطراب
/

4

1

1

1

1

1

قالب روابط ساختاری تبیین کند .در ادامه اثرات مستقیم ،غیرمستقیم و اثرات کل در جدول  ،2گزارششده است.
1
جدول  .4برآورد ضرایب اثرات مستقیم ،غیرمستقیم و کل مدل اصالحشده پیشبینی نگرانی

اثرات مستقیم
ضریب مسیر

معناداری

ضریب مسیر

نگرانی

معناداری

اضطراب مرگ

نگرانی (اثرات کل مدل)

ضریب مسیر

اضطراب مرگ

کمالگرایی

کمالگرایی

نگرانی

اثراتغیرمستقیم

معناداری

مسیرها

اثرات کل

6/44

6/663

6/13

6/61

6/12

6/667

6/76

6/663

6/10

6/667

-

-

6/37

6/661

6/30
6/37

6/61
6/661

یافتههای جدول  ،2نشان میدهد که اضطراب مرگ و کمالگرایی بهصورت مستقیم و مثبت قادر به تبیین نگرانی می باشد و
اثر غیرمستقیم اضطراب مرگ بر نگرانی بهواسطه کمالگرایی نیز مثبت و معنادار است (.)P>1/10
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بحث و نتيجهگيری
هدف از این پژوهش تعیین رابطه بین اضطراب مرگ و نگرانی باواسطه گری کمالگرایی بوده است .یافتههای حاصل از مدل
یابی معادالت ساختاری نشان داد که اضطراب مرگ و کمالگرایی بهصورت مستقیم و مثبت قادر به تبیین نگرانی است .اثر
غیرمستقیم اضطراب مرگ بر نگرانی بهواسطه کمالگرایی مثبت و معنادار بود .بر این اساس نتایج پژوهش حاضر تأیید میشود.
بدین معنی که بین اضطراب مرگ و نگرانی با توجه به نقش میانجیتر کمالگرایی رابطه معناداری وجود دارد .نتایج حاصل از
این یافته پژوهشی همسو با یافتههای مطالعات پیشین دیوانس ( ،)4105جالل و هینتون ( ،)4105ساپوپو و همکاران (،)4109
هندلی و همکاران ( ،)4102فلت و همکاران ( ،)4106همچنین میرزایی و همکاران ( )0383می باشد .در تبیین این یافته
پژوهشی میتوان چنین بیان داشت محرک اصلی در زندگی افراد کمالگرای منفی ،خود شکوفایی استعدادها نیست ،بلکه
برتری یافتن است ،آنها باید در هر کاری به حد کمال برسند و به بهترین نحو آن را انجام دهند وگرنه راضی نخواهند شد.
نرسیدن به کماالت آنان را دچار اضطراب و احساس گناه شدید میکند .این افراد معموالً در رسیدن به اهداف خود با شکست
مواجه شده و در نتیجه ارزش آنان در نظر خودشان کاهش مییابد و دچار احساس کهتری و پوچی میشوند و چنین تصور
میکنند که دیگران هم نسبت به آنان همین نظر را دارند و به این باور میرسند که حرمت و اعتبار خود را نزد دیگران نیز
ازدستدادهاند و در نتیجه دچار اضطراب میشوند .همین اضطراب نیز باعث تشدید نگرانی در این افراد میشود به عبارتی
نگرانی در مورد احتمال حوادث منفی چون مرگ که از آن میترسند در این افراد بسیار است و چون افکار منفی در این افراد
بر افکار مثبت برتری دارد و از طرفی این افراد تمایل دارند در هر کاری به حد کمال برسند دچار اضطراب و تبع آن دچار
نگرانی میشوند .درنهایت میتوان چنین جمعبندی کرد که کمالگرایی منفی ،در همه ابعاد آن میتواند یکی از منابع اضطراب
مرگ باشد زیرا که اغلب اوقات فرد را بااحساس ناکامی و شکست باقی میگذارد .افراد کمالگرا خود را ملزم به بینقص
بودن میدانند و این انتظار ثابت و مداوم یك منبع اضطراب محسوب میشود .آلبرت الیس )4113( 0نیز کمالگرایی منفی را
یکی از دوازده باور غیر منطقی اساسی تعریف میکند که به پریشانی روانشناختی منجر میشود و همین پریشانی منجر به باال
رفتن سطوح نگرانی در خصوص احتمال شکست در اهداف فرد میشود .ارزوکان )4106( 4در بررسی رابطه ابعاد کمالگرایی،
اضطراب مرگ و نگرانی نشان داد افراد دچار اضطراب مرگ بر این باورند که خطاها کنترل آنها را کاهش میدهد و بنابراین
هر چیزی باید به شکل کامل انجام شود .هنگامیکه این کمال وجود نداشته باشد ،نگرانی در مورد اشتباهات شدیدتر و به
افزایش اضطراب ،کاهش کارآیی و مجدداً افزایش احتمال خطاهای جدید منجر میشود .بنابراین ،چرخه اضطراب مرگ و
کمالگرایی خیلی به هم نزدیك است .کمالگرایان منفی از ترس سرزنش دیگران ،به خاطر اینکه هر چیزی کامل نباشد و طبق
برنامه پیش نرود ،مضطرب میشوند .هرگونه انحراف از امور معمول و از پیش برنامهریزی نشده به اضطراب مرگ ،نگرانی،
بالتکلیفی و هیجانهای منفی در این افراد منجر میشود .همچنین این افراد به خاطر تمایالت شخصیتی خودشیفته وار به لحاظ
. Ellis
. Erozkan
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تعریف خود و حرمت خود بهشدت به دیگران وابسته هستند .در صورت رعایت نشدن معیارهای آنها نزد دیگران ،احساساتی
مبنی بر برانگیختگی زیاد به همراه افزایش اضطراب در آنها ایجاد میشود و نیز به دلیل تردید در مورد اعمال دیگران ،نگرانی
از اشتباهات آنها و ناتوانی در کنترل دیگران ،مکرراً هیجانهای منفی از قبیل نگرانی و اضطراب را تجربه میکنند و اضطراب
در آنها منجر به نشخوار فکری و چرخه افکار تحریفشده میشود .همه این عوامل کمالگرایان منفی را مستعد هیجانهای
منفی می کند .از محدودیتهای این پژوهش یکی این است که با توجه به اینکه نمونهگیری پژوهش بهصورت در دسترس
انجامگرفته ،برای تعمیم نتایج باید احتیاط کرد .عالوه براین ،مطالعه روی افراد غیر بالینی صورت گرفت و جامعه موردمطالعه
را دانشجویان دانشگاه آزاد ارومیه تشکیل میداد؛ بنابراین ،پیشنهاد میشود این پژوهش در سایر مناطق جغرافیایی با گروههای
پژوهشی مختلف بهخصوص افراد بالینی بررسی شود تا نتایج حاصل از آن با نتایج این پژوهش مورد مقایسه قرار گیرد.
همچنین ،پیشنهاد میگردد در پژوهشهای آتی مدلی جامع و یکپارچه که بتوان مؤلفههای پژوهش را در آن گنجاند تدوین
گردد و دیدگاههای موردبررسی در این پژوهش با مدل طراحیشده مورد مقایسه و بحث قرار گیرد.
منابع


برومندیان ،نیکتا و سرافراز ،مهدی رضا .)1392( .پیشبینی اضطراب مرگ بر اساس سازه عدم تحمل ابهام در پرستاران
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