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Introduction: Terror Management Theory (TMT) concerns mortality salience's effect on human
psychological functions. The first purpose of this study was to examine the efficacy of pictorial
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manipulation in inducing death threats based on this theory. The second purpose of this study was
to compare Death-Thought Accessibility (DTA) resulting from inducing COVID-19 threat against
DTA resulting from a death threat.
Methods: Participants were 148 university students who were randomly assigned to one of the six
experimental conditions specified by threat type (death, COVID-19, toothache) and delay (non-delayed, delayed) as factors. Respondents were first presented with the pictorial manipulation centering
on threat type, and following that, either immediately (non-delayed condition) or after an irrelevant
task (delayed condition), responded to the Lexical Decision Task (LDT) to assess DTA.
Results: The reaction time to death-related stimuli was lower than negative stimuli following
inducing death but no other types of threat. Moreover, the pattern of DTA resulting from inducing
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COVID-19 threat was more similar to that of a death threat in the delayed condition compared to
the non-delayed condition.
Conclusion: The present study’s findings point to the efficacy of the proposed pictorial method to
induce mortality salience. Moreover, the pattern yielded for the COVID-19 threat suggests that more
death thoughts were elicited in response to COVID-19 than a death threat. A possible explanation
for these findings concerns the high strength and concreteness of the association between a disease
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and death during its pandemic.
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Extended Abstract
Introduction
Death is among the most ubiquitous threats in human life,

(TMT), an existential theory in the realm of experimen-

and thus, thoughts of death result in considerable anxiety,

tal psychology, was proposed to account for the effect of

which must be constantly fended off by the use of specific

mortality salience on cognition and behavior (5, 6). Two

psychological defenses (4). Terror Management Theory

methodological concerns related to this theory include in-
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duction of death threat and assessment of death thought

(non-delayed, delayed). To assess death thought accessi-

accessibility. Indeed, to study the effect of a death threat

bility, and following Arndt et al. (13), a Lexical Decision

on psychological functions, it must first be established

Task (LDT), consisting of 70 trials (ten practice, 30 non-

that a particular manipulation procedure increases death

words, ten neutral, ten negative, and ten death-related)

thought accessibility.

was used. The task involved presenting one word at a

Various procedures have been employed to induce

time, instructing the participant to press K for words and

mortality salience across the TMT literature (7-9, 12).

D for non-words. Lower reaction time to death stimuli

Some of them possess a conscious nature and thus re-

indicated a higher DTA.

quire a time delay after manipulation for the detection

In an online study relying on voluntary participation,

of Death-Thought Accessibility (DTA). This is because

respondents were first presented with 11 images (three

inducing death threat in consciousness stimulates prox-

neutral, eight death-/COVID-19-related). After the pre-

imal defenses, or suppression, to remove anxiety-laden

sentation of each image for five seconds on the screen,

death thoughts from consciousness. However, after an

they responded to a question about the size, shape, col-

unavoidable delay and attention distraction, suppression

or, or orientation of one of the visual components in that

is relaxed. As a result, death thoughts become highly ac-

image. The delayed group completed an irrelevant ver-

cessible at the hinge of consciousness (11).

bal task for four minutes before proceeding to the LDT,

The present study aimed first to assess the efficacy of a

while the non-delay group answered to LDT immediately

pictorial manipulation in inducing death threat (Hypoth-

after viewing images. Prior to data analysis, according to

esis 1) and second to compare the effect of COVID-19

Arndt et al. (13), trials with incorrect responses, as well

threat against that of death and control threat on the basis

as those with reaction times outside 200-2000 millisec-

of this theory. To the best of our knowledge, no empirical

onds, were removed, and mean reaction times were cal-

study has yet examined the effect of COVID-19 threat

culated for neutral, negative, and death-related words.

salience on the accessibility of death thoughts. Given the
terror caused by Coronavirus during the pandemic and the

Results

everyday death toll associated with that (18), this research

Experimental groups did not differ with respect to ei-

anticipated that COVID-19 threat manipulation would

ther age or sex ratio. Mean reaction time to negative,

elicit a similar level of DTA as death threat (Hypothesis

and death words were regressed to mean reaction time to

2). Moreover, given the less explicit nature of the pictorial

neutral words to control for individual differences in re-

manipulation, it was hypothesized that the effect of threat

action time. A mixed analysis of variance with threat type

induction on DTA would not depend on delay for either

and delay as between-subjects factors and stimulus type

death (Hypothesis 3) or COVID-19 (Hypothesis 4) threat.

(negative, death) as the within-subjects factor was run
on regression residuals. The only significant effect in the

Methods

analysis of variance was that of the two-way interaction

Participants were 148 Iranian university students (70.3%

of stimulus type and threat type, F(2, 142)=3.20, P=0.044.

female, mean age=21.25, SD=3.26) who were randomly

Simple effect tests to track the significant interaction term

assigned to one of the six experimental conditions speci-

revealed that reaction time to death-related stimuli in the

fied by threat type (death, COVID, toothache) and delay

death threat condition, t(50)=-0.02, P=0.049, but not other
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types of threat manipulation, ts<1.15, ps>0.24, was lower

The first possibility suggests low DTA in both delay and

than negative stimuli. This confirmed Hypothesis 1 regard-

non-delay conditions. The second possibility involves

ing the efficacy of this method in inducing death threats.

high DTA immediately after the manipulation. For the

However, inconsistent with Hypothesis 2, the COVID-19

third possibility to be correct, the pattern should not dif-

threat did not differ significantly from toothache (control

fer from death. The pattern yielded for COVID-19 threat

condition) in stimulating death thought accessibility.

in the present study can only be consistent with the fourth

In line with Hypothesis 3, the three-way interaction of

possibility, wherein the delay increased accessibility of

threat type, stimulus type, and the delay was insignifi-

death thoughts. However, the COVID-19 threat interact-

cant for the two-leveled death/toothache threat type, F(1,

ed with delay in a different manner from the death threat.

94)=2.39, P=0.125. However, contrary to Hypothesis 4,

In conclusion, the pattern yielded for the COVID-19

the three-way interaction of threat type, stimulus type, and

threat points to its more substantial potential to evoke

the delay was significant for the two-leveled COVID-19/

death thoughts than death induction itself, similar to prior

toothache threat type, F(1, 93)=4.19, P=0.043. More

findings regarding cancer (13). A possible explanation for

specifically, death thought accessibility in response to

these findings is the more concrete nature of the death

the COVID-19 threat was more similar to that of death

threat caused by COVID-19 due to constant coverage of

type in the delayed condition. In other words, DTA in

its death toll in news and media and the availability of ev-

response to the COVID-19 threat tended to be low and

eryday cases. A similar effect has been found with respect

high in non-delayed and delayed conditions, respectively.

to cancer in the TMT literature.
Limitations of the present study include the relatively

Conclusion

young age of participants and the particular time of data

The present study’s findings suggest that the proposed

collection, i.e., not very long after the pandemic outbreak.

pictorial manipulation effectively induces mortality sa-

Future researchers are recommended to investigate the

lience. Therefore, it can be used in future studies to elic-

effect of systematic variation of the pictorial induction

it death thoughts, particularly in online surveys, due to

method on DTA. A second possible direction involves

its relative ease of implementation. Moreover, given the

exploring the moderating role of individual differences

lack of moderation of the effect of a death threat on DTA

in the perception of vulnerability to disease.

by delay, this method can be assumed to be less direct
than conscious verbal methods commonly employed in

Ethical Considerations

the TMT literature.

Compliance with ethical guidelines

Four possibilities can be imagined with respect to the rela-

Informed consent was received from all participants. Vol-

tionship between COVID-19 and death threat as follows:

untary participation, data confidentiality, the irrelevance

1. COVID-19 is not associated with death.

of personal identity, the total time required for respond-

2. COVID-19 is only implicitly related to death.

ing, and the pictorial nature of the stimuli were stated in

3. COVID-19 threat is similar to and equal to the death

the informed consent.

threat.
4. COVID-19 threat elicits more potent thoughts of death
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تأثیر القای تصویری تهدید مرگ و بیماری کرونا بر دسترسی پذیری فکر مرگ:
یک مطالعۀ آزمایشی مبتنی بر نظریۀ مدیریت وحشت
پگاه نجات

*1

 ،علی حیرانی طبس

2

 .1استادیار گروه روان شناسی دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران
 .2دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران

چکیده

دریافت1400/07/10 :

اصالح نهایی1400/12/11 :

مقدمه :موضوع نظریۀ مدیریت وحشت تبیین اثر برجستگی فکر مرگ بر کارکردهای روانی انسان است .پژوهش حاضر

پذیرش1401/02/01 :

با هدف آزمودن کارایی یک روش تصویری ب رای القای تهدید مرگ بر مبنای این نظریه انجام شد .هدف دوم این مطالعه،

واژه های کلیدی

مقایسۀ دسترسی پذیری فکر مرگ ناشی از القای تهدید بیماری کرونا با دسترسی پذیری فکر مرگ ناشی از القای تهدید

نظریه مدیریت وحشت

مرگ بود.

دسترسیپذیری فکر مرگ

عامل نوع
روش کار :شرکت کنندگان  148دانشجو بودند که به تصادف به یکی از شش ش رایط آزمایشی حاصل از دو
ِ

بیماری کووید

تهدید (مرگ ،کرونا ،دندان درد) و وجود تأخیر زمانی (آنی ،متأخر) گمارش شدند .پاسخ گویان ابتدا مورد دستکاری تصویری

مرگ

با محتوای نوع تهدید ق رار گرفتند و سپس بالفاصله (ش رایط آنی) یا بعد از انجام یک تکلیف نام ربوط (ش رایط متأخر) ،جهت

تهدید

سنجش می زان دسترس ی  پذیری فکر مرگ به تکلیف تصمیم گیری واژگانی پاسخ دادند.

نویسنده مسئول
پگاه نجات ،استادیار گروه روان شناسی،
دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران
ایمیلP_nejat@sbu.ac.ir :

یافته ها :زمان واکنش به واژه های مرتبط با مرگ به دنبال القای تهدید مرگ و نه سایر تهدیدها کمتر از زمان واکنش
به واژه های منفی بود .همچنین ،الگوی دسترسی پذیری فکر مرگ ناشی از القای تهدید کرونا در ش رایط متأخر بیش از
ش رایط آنی به الگوی دسترسی پذیری فکر مرگ ناشی از القای تهدید مرگ شبیه بود.
نتیج هگیری :یافته های حاضر حکایت از مؤثر بودن روش تصویری پیشنهادی ب رای برجسته نمودن فکر مرگ داشت.
افزون بر این ،الگوی حاصل از القای تهدید کرونا داللت بر ف راخوانی بیشتر فکر مرگ توسط آن در مقایسه با القای تهدید
مرگ نمود .یک تبیین ممکن ب رای این یافته قدرت و عینیت باالی تداعی یک بیماری با مرگ در بحبوحۀ همه گیری آن
بیماری است.

doi.org/10.30514/icss.24.2.71

مقدمه

فرهنگها در طول تاریخ سعی نموده اند تا با ارائۀ جهانبینیهایی دنیا

از عمومی ترین تهدیدهای نوع بشر تهدید مرگ است .اضطراب مرتبط

را مکانی دارای ثبات ،نظم و معنا ترسیم نموده و موجب کاهش اضطراب

با این تهدید به نام اضطراب مرگ ( )Death anxietyشناخته می شود

و حفظ بهزیستی روان شناختی افراد شوند (.)4

و در حوزه های مختلفی چون روان شناسی وجودگرا (psychology

نظریه مدیریت وحشت ()6 ،5( )Terror Management Theory

 )2 ،1( )Existentialو روان شناسی سوگ ()Grief psychology

نظریه ای است که با تکیه بر مفاهیم و روش های شناخت اجتماعی

( )3مورد توجه قرار گرفته است .نظر به آمادگی زیستی برای بقا ،آگاهی

به اثر برجسته شدن تهدید مرگ بر شناخت و رفتارها پرداخته است.

از گریزناپذیری مرگ یک تنگنای وجودگرایانه ایجاد می کند .از این رو
75
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که یک روش دستکاری تهدید هشیارانه تر باشد دفاع های نزدیک را

شناختی مطرح در مطالعات تجربی مبتنی بر این
دو دغدغۀ روش
ِ
نظریه ،روش برجسته نمودن مرگ ( )Mortality salienceو سنجش

بیشتر فعال نموده و در نتیجه نیاز بیشتری به تأخیر زمانی جهت ثبت

دسترسی پذیری فکر ِ
مرگ ( )Death thought accessibilityناشی از

دسترسی پذیری فکر مرگ ناشی از آن وجود دارد (.)4

آن بوده است .پیش از آن که امکان مطالعۀ اثر تهدید مرگ بر باورها و

افزون بر ایجاد فاصلۀ زمانی بین القای تهدید و سنجش دسترسی پذیری

القای تهدید مرگ قابلیت فراخوانی فکر مرگ را دارد .برای القای تهدید

نمودن اثر القای تهدید مرگ بر دسترسی پذیری فکر مرگ استفاده

فکر مرگ به واسطۀ یک تکلیف نامربوط ،دو راه دیگر نیز برای پدیدار

رفتارها فراهم شود ،باید اطمینان حاصل نمود که روش اعمال شده برای

شده است ( :)12راه نخست همراه نمودن القای تهدید مرگ با ارائۀ

مرگ روش های مختلفی نظیر پرسیدن پرسش های بازپاسخ در مورد

بار شناختی ( )Cognitive loadاست که با تصرف منابع شناختی

احساس افراد پیرامون مرگ ( ،)7سنجش نگرش نسبت به مرگ ( ،)8یا

مصاحبه در جوار قبرستان استفاده شده است ( .)9شرایط کنترل در این
پژوهش ها نیز معموالً موضوعی آزاردهنده غیر از مرگ ،نظیر دردهای

ضروری برای فرآیند سرکوبی از فعالیت آن جلوگیری می کند .راه دوم
ارائۀ زیرآستانه ایِ ( )Subliminalمحرک مرتبط با مرگ است که

فیزیکی (برای نمونه دندان درد) ،طرد اجتماعی ،یا تصور رویدادی
استرس زا در آینده بوده است .این مطالعات عموماً دریافته اند اثرات

دفاع نزدیک جهت بیرون راندن آن از هشیاری را از بین می برد .در

ناشی از سایر تجربیات آزاردهندۀ بدنی ،هیجانات منفی ،یا برانگیختگی

این روش ،تعدادی تصویر با محتوای مرتبط با مرگ به فرد نشان داده

با عدم ورود محرک مرتبط با مرگ به هشیاری ضرورت فعال شدن

مشاهده شده در نتیجۀ مواجهۀ افراد با تهدید مرگ متمایز از اثرات

مطالعۀ حاضر روشی متفاوت از دو راه مذکور پیشنهاد شده است .در

است ،و از این رو تهدید مرگ را می توان یک تهدید روان شناختی

می شود و پس از هر تصویر پرسشی در مورد ویژگی های فیزیکی اجزای

منحصر به فرد قلمداد نمود (.)10 ،4

آن از وی پرسیده می شود .منظور از طرح پرسش بعد از هر تصویر،

موضوع مورد توجه دوم ،یعنی دسترسی پذیری فکر مرگ ،به معنای

ترغیب پاسخ گو به حفظ تمرکز بر تماشای تصاویر به هنگام نمایش

سطع فعالیت افکار مرتبط با مرگ است .دسترسی پذیری فکر مرگ

آنها است .از سوی دیگر ،از آنجا که پرسش ها توجه فرد را از محتوای

آستانۀ ورود به هشیاری هستند ،و از این رو با استفاده از روش های

شناختی در مطالعات مرتبط با این نظریه داشته باشد ،که در نتیجۀ آن

نمایندۀ آن دسته از افکار مرگ است که نه در مرکز هشیاری بلکه در

تصاویر منحرف می کنند می توان انتظار داشت که اثری مشابه با بار

غیرمستقیم سنجیده می شوند ( .)4بر اساس مدل فرآیندی نظریه

می توان پیش بینی نمود برای پدیدار نمودن اثر تهدید مرگ بر افزایش

مدیریت وحشت ،در نتیجۀ القای هشیارانۀ تهدید مرگ فکر مرگ در

دسترسی پذیری فکر مرگ با این روش نیازی به قرار دادن تأخیر زمانی

مرکز هشیاری قرار می گیرد ( .)11نظر به اضطراب زا بودن فکر مرگ،

بین القای تهدید و سنجش دسترسی پذیری فکر مرگ نباشد.

بالفاصله بعد از مواجهه با تهدید مرگ فرآیند سرکوبی برای بیرون

با وجود تمرکز نظریۀ مدیریت وحشت بر تهدید مرگ ،برخی مطالعات

راندن آن از هشیاری فعال می شود .این فرآین ِد سرکوبی دفاع نزدیک

بیانگر آن است که پیشبینی این نظریه در مورد تهدید حاصل از برخی

( )Proximal defenseنام دارد و با فعال شدن آن ،فکر مرگ دیگر در

بیماریها نیز صدق می کند .از جملۀ این مطالعات پژوهش Arndt

و همکاران ( )13است .نظر به ارتباط بین ابتال به سرطان و مرگ،

مرکز هشیاری نخواهد بود .با این حال ،تالش فعاالنه برای حذف یک فکر

از هشیاری احتمال برگشتن فکر مذکور بالفاصله بعد از توقف سرکوب

این پژوهشگران چنین فرضیه پردازی نمودند که فکر کردن به سرطان

فعال می شود .پس از گذشت یک فاصلۀ زمانی ،فرآیند سرکوبی تضعیف

هدف حذف فکر مرگ از هشیاری شود .در مطالعه ای که ایشان به

نیز همانند فکر کردن به مرگ منجر به فعال شدن دفاع نزدیک با

آن را افزایش می دهد .بدین ترتیب آن فکر در سطح ناهشیار به شدت

منظور آزمودن این پیش بینی انجام دادند ،ارتباط سرطان و مرگ را

شده و آن افکار در مرز بازگشت دوباره به هشیاری قرار گرفته و از این
رو شدیدا ً دسترسی پذیر میشوند ( .)4به همین دلیل ،مطالعات مرتبط با

چنان قوی یافتند که برجسته سازی آن باعث فعال شدن سرکوب آنی

شود ،اثر مفروض آن نه بالفاصله بعد از دستکاری تهدید ،بلکه تنها پس

نمودن بیماری سرطان بر دسترسی پذیری فکر مرگ حتی بعد از تأخیر

و ادامه دار فکر مرگ شد ( .)13بر خالف برجستگی مرگ ،اثر برجسته

این نظریه دریافته اند که اگر تهدید مرگ با یک روش هشیارانه برجسته

معمول در این مطالعات نیز قابل مشاهده نبود ،بلکه این تأثیر فقط در

از گذشت یک فاصلۀ زمانی همراه با انحراف توجه به واسطۀ تکلیفی

شرایط همراه نمودن برجستگی سرطان با ارائۀ بار شناختی یا ارائۀ

نامرتبط پدیدار می شود ( .)11روش های دستکاری متنی رایج در ادبیات

زیرآستانه ای محرک های مرتبط با سرطان مشاهده شد .این پژوهشگران

نظریه در قالب پاسخ به پرسش های بازپاسخ از این نوع هستند .به میزانی
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در تبیین یافتۀ خود تهدید سرطان را تهدید مرگ اختصاصی تری نسبت

مؤکد آمار و تصاویر در اخبار بسیار برجسته شده است ،کووید 19-را به

در سایر مطالعات ،تهدید برخی بیماری ها مشابه با القای تهدید مرگ

با وجود برقراری پیوند بین کرونا و نظریۀ مدیریت وحشت ،هیچ کدام از

عنوان یک یادآور همه جایی و شدید آسیب پذیری و مرگ تلقی نمودند.

به تهدید انتزاعی تولید شده توسط خود تهدید مرگ قلمداد نمودند.

این مقاالت به بررسی تجربی اثر تهدید بیماری کرونا بر دسترسی پذیری

عمل نموده است .برای نمونه ،در مطالعۀ  Arrowoodو همکاران

فکر مرگ نپرداخته اند .با استناد به یافته های تجربی پیرامون رابطۀ

آماده سازی ( )Primingبا محرک های مرتبط با ابوال ( )Ebolaدر دورۀ

شیوع منطقه ای این بیماری منجر به افزایش دسترسی پذیری فکر مرگ

تهدید بیماری ها و اضطراب مرگ ( ،)13-15و نظر به شواهد پیرامون

فعال شدن دفاع جهان بینی ( )Worldview defenseشد که داللت

را میتوان از نظر کارکرد مشابه با تهدید مرگ فرض نمود و با تکیه بر

افراد به فکر کردن به ایدز با استفاده از پرسش های بازپاسخ به افزایش

این بیماری نیز منجر به دسترسی پذیری فکر مرگ شود .پژوهش حاضر

انسان در طول تاریخ تکامل با همه گیری های مختلفی دست و پنجه

در جمع بندی ،پژوهش حاضر دارای دو هدف است .هدف نخست

 ۲۰۱۹در شهر ووهان چین مشاهده و در مدتی کوتاه به یک همه گیری

مرگ با تکیه بر چارچوب نظریۀ مدیریت وحشت است .هدف دوم مقایسۀ

شدت وحشت زایی و کشنده بودن ویروس کرونا ( ،)23 ،18تهدید کرونا

شد ( .)14به طور مشابه ،تهدید بیماری آنفوالنزای خوکی منجر به

نظریۀ مدیریت وحشت پیش بینی کرد که قرار گرفتن در معرض تهدید

بر دردسترس قرار گرفتن فکر مرگ دارد ( .)15در نهایت ،واداشتن

به دنبال آزمودن این پیش بینی است.

دسترسی پذیری فکر مرگ انجامیده است (.)16

آزمودن کارایی روش ارائۀ محرک های تصویری در برجسته سازی فکر

نرم کرده است .جدیدترین آنها ویروس کووید 19-است که در دسامبر

ِ
مرگ ناشی از تهدید بیماری کرونا به عنوان یک
دسترسی پذیری فکر

جهانی تبدیل شد .از جمله عالمتهای بیماری ناشی از این ویروس،

موضوع مرتبط با مرگ با دسترسی پذیری فکر ِ
مرگ ناشی از خود تهدید

تب ،سرفه های خشک و مشکالت تنفسی ،گلودرد و آبریزش بینی است

مرگ است .افزون بر این ،نظر به غیرمستقیم تر بودن این روش القای

( .)17بر اساس آمار پایگاه اطالعاتی جهان سنج ( )18تا  19بهمن

تهدید مرگ نسبت به برخی روش های هشیارانه تر در مطالعات قبلی

 399 ،1400میلیون و  378هزار و  340نفر در سطح جهان و شش

( ،)4انتظار می رود سطح دسترسی پذیری فکر مرگ به وجود یا عدم

میلیون و  657هزار و  842نفر در ایران به بیماری کووید 19-مبتال

وجود تأخیر زمانی بین القای تهدید و سنجش دسترسی پذیری فکر مرگ

شدهاند ،که از این تعداد ،پنج میلیون و  772هزار و  985نفر در جهان

بستگی نداشته باشد .در راستای این اهداف و با تکیه بر ادبیات نظریه،

و  133هزار و  48نفر در ایران جان خود را از دست دادهاند .در طول

دو عامل در این مطالعۀ آزمایشی مورد دستکاری واقع شدند :نوع تهدید

این همه گیری ،ویروس به دفعات جهش یافته و در زمان نگارش مقالۀ

حاضر ،سویۀ اومیکرون آن در جهان غلبه یافته و ششمین موج ابتالی

و تأخیر زمانی بین القای تصویری تهدید و سنجش دسترسی پذیری فکر

پیرامون کرونا ،می توان آن را یک بیماری مرتبط با مرگ قلمداد نمود

از این قرار صورت بندی شدند :فرضیۀ نخست آن که دسترسی پذیری

مرگ .فرضیات در رابطه با اثر این عوامل بر دسترسی پذیری فکر مرگ

این بیماری در ایران را نیز رقم زده است ( .)19نظر به شرایط بیان شده

فکر مرگ بعد از مواجهه با تصاویر مرگ بیشتر از تصاویر کنترل (دندان

و در نتیجه انتظار داشت که القای تهدید آن نیز همانند بیماری هایی

درد) است .فرضیۀ دوم آن که دسترسی پذیری فکر مرگ بعد از

چون ابوال ،آنفوالنزای خوکی ،سرطان ،و ایدز به برجسته شدن تهدید

مواجهه با تصاویر کرونا برابر با تصاویر مرگ و بیشتر از تصاویر کنترل

مرگ بینجامد.

مقاالت چندی به رابطۀ بیماری کرونا و نظریۀ مدیریت وحشت

است .فرضیۀ سوم آن که تفاوت دسترسی پذیری فکر مرگ در نتیجۀ

اقدامات پیشگیرانه در همه گیری بیماری های واگیردار و کاهش منابع

تهدید و سنجش دسترسی پذیری فکر مرگ ندارد .در نهایت ،فرضیۀ

تهدید مرگ نسبت به شرایط کنترل بستگی به وجود تأخیر بین القای

پرداخته اند ،نظیر  Ahmedو همکاران ( )20در تمرکز بر تعارض بین

چهارم آن که تفاوت دسترسی پذیری فکر مرگ در نتیجۀ تهدید کرونا

افراد برای مقابله با اضطراب مرگ در نتیجۀ این اقدامات Dimoff .و

نسبت به شرایط کنترل بستگی به وجود تأخیر بین القای تهدید و

همکاران ( )21و  Courtneyو همکاران ( )22در به کارگیری مدل

سنجش دسترسی پذیری فکر مرگ ندارد.

سالمتی مدیریت وحشت در مورد کرونا Pyszczynski .و همکاران
( )23نیز به تبیین پاسخ های افراد در مواجهه با بحران همه گیری کرونا

روش کار

از منظر این نظریه پرداختند .این نویسندگان با این استدالل که احتمال

شرکت کنندگان در مطالعه  148دانشجوی دانشگاه شهید بهشتی با

فوت در نتیجۀ ابتال به بیماری در شرایط همه گیری با تکرار مداوم و
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پگاه نجات و همکاران

عزاداری ،مدفون) ،و  10واژه منفی (شکنجه ،خطر ،بی رحم ،شرور،

میانگین سنی  21/25سال (انحراف معیار  )3/26بودند .از این تعداد104 ،

نفر ( 70/3درصد) زن و  44نفر ( 29/7درصد) مرد بودند .نمونه گیری

خیانت ،غمناک ،مضطرب ،درد ،هیوال ،نفرت) بود .واژه های بی معنا

زمانی پاییز  1399انجام شد .شرکت در مطالعه داوطلبانه و آنالین بود.

و مسخده .واژه ها یک به یک در وسط صفحه نمایش داده می شد و

با تغییر یک حرف از یک واژۀ معنادار ساخته شدند ،مانند استباه،

با انتشار آدرس پایگاه اینترنتی مطالعه در میان دانشجویان و در بازۀ

شرکت کنندگان باید در سریع ترین زمان ممکن ،معنادار بودن یا نبودن

مالک ورود افراد داشتن حداقل  18سال سن و به انتها رساندن پژوهش

واژه را با فشردن حرف  Kبرای واژه های معنادار و حرف  Dبرای

بود .مالک خروج ،عدم رضایت و نداشتن موافقت آگاهانه ،و بیشتر از سه
انحراف معیار پایین تر یا باالتر بودن زمان کل پاسخ دهی نسبت به زمان

واژه های بی معنا مشخص می کردند .ابتدا کوشش های تمرینی و سپس

متوسط بود که در میان شرکت کنندگان وجود نداشت .افراد به تصادف

کوشش های اصلی ارائه شد .عالمت  +به مدت  500میلی ثانیه پیش از

تهدید (کرونا ،مرگ ،دندان درد) و وجود تأخیر (آنی ،متأخر) گمارده

واژه تا زمان فشردن کلید توسط شرکت کننده در صفحه می ماند .در

هشت تصویر مرتبط با موضوع تهدید ،به افراد ارائه شد .هر عکس به

می شد .به پیروی از  Arndtو همکاران ( ،)13کوشش های دارای پاسخ

آزمودنی نوع
عامل برون
به یکی از شش شرایط آزمایشی حاصل از دو
ِ
ِ

هر کوشش ظاهر می شد .فاصلۀ میان کوششی  500میلی ثانیه بود و هر

شدند .در مرحله نخست 11 ،عکس ،مشتمل بر سه تصویر خنثی و

صورت ارائۀ پاسخ غلط ،بازخورد به شکل ضربدر قرمز رنگ زیر واژه ارائه

مدت پنج ثانیه نمایش داده شد و پس از آن یک پرسش چهار گزینه ای

نادرست ،و همچنین کوشش های دارای زمان واکنش کمتر از 200

مربوط به جهت ،رنگ یا دیگر ویژگی های دیداری یکی از عناصر موجود

میلی ثانیه و بیشتر از  2000میلی ثانیه حذف و میانگین زمان واکنش

در عکس پرسیده شد .بعد از مشاهدۀ عکس ها ،گروه آنی بالفاصله به

به تفکیک برای واژه های خنثی ،منفی ،و مرتبط با مرگ محاسبه شد.

ابتدا به مدت چهار دقیقه به یک تکلیف کالمی نامربوط پاسخ دادند و

واکنش به واژه های مرگ در مقایسه با سایر واژگان است.

تکلیف تصمیم گیری واژگانی هدایت شدند ،در حالی که گروه متأخر

دسترسی پذیری فکر مرگ در این آزمون معادل با پایین تر بودن زمان

پس از آن به تکلیف تصمیم گیری واژگانی هدایت شدند .در این تکلیف
کالمی نامربوط که صرفاً جهت ایجاد تأخیر و انجام کاری نامرتبط با

یافت هها

تعداد واژۀ سه تا هفت حرفی را که می توانستند با استفاده از هفت

داد که گروه ها از نظر سن 142(=0/53، P=0/754 ،و  ،F)5و توزیع

قرار داده شده بود بنویسند .در انتهای مطالعه سن ،جنسیت ،و سطح

یکدیگر نداشتند .جدول  1آمار توصیفی زمان واکنش به واژه های منفی،

محتوای تهدید از آن استفاده شده بود ،شرکت کنندگان می بایست هر

مقایسۀ گروه های آزمایشی در ویژگی های جمعیت شناختی نشان

حرفی که به آنها داده شده بود بسازند و در خانه هایی که زیر واژه ها

جنسیت N=148(=1/16، P=0/949 ،و  χ2)5تفاوت معناداری با

تحصیالت افراد مورد پرسش واقع شد.

مرگ و خنثی در تکلیف تصمیم گیری واژگانی را گزارش می دهد.

به منظور کنترل اثر سرعت کلی پاسخ گویی و مشابه با Arndt

ابزار

و همکاران ( ،)13دو تحلیل رگرسیون با متغیر مالک میانگین

تکلیف تصمیم گیری واژگانی

زمان واکنش به واژه های منفی و واژه های مرتبط با مرگ و متغیر

برای سنجش دسترسی پذیری فکر مرگ از تکلیف تصمیم گیری واژگانی

پیش بین میانگین زمان واکنش به واژه های خنثی انجام شد .تحلیل

رایج در پژوهش های مرتبط با نظریۀ مدیریت وحشت جهت سنجش

آزمودنی نوع محرک (واژه های مرگ ،واژه های منفی) و دو
درون
ِ
عامل برون آزمودنی نوع تهدید (مرگ ،کرونا ،دندان درد) و وجود
ِ

( )Lexical Decision Taskاستفاده شد .این تکلیف یکی از دو آزمون

عامل
واریانس مختلط روی باقیمانده های رگرسیون های مذکور با
ِ

دسترسی پذیری فکر مرگ است و از روایی و پایایی قابل قبولی در این
مطالعات برخوردار بوده است ( .)4تکلیف تصمیم گیری واژگانی مورد

اصلی نوع محرکηp2=0/001 ،
تأخیر (آنی ،متأخر) اجرا شد .اثرات
ِ

استفاده در پژوهش حاضر از نظر ساختار مشابه با  Arndtو همکاران

 142(=0/001، P=0/961،و  .F)1وجود تأخیرηp2=0/001 ،

( )13و مشتمل بر  70واژه ( 10واژه تمرینی و  60واژه اصلی) بود .از

 142(=0/26، P=0/612،و  F)1و نوع تهدیدP=0/595، ηp2=0/01 ،

 60واژۀ مرحله اصلی  30واژه بی معنا 10 ،واژه خنثی (تصویر ،دروازه،

 142(=0/52،و  ،F)2معنادار نبود .اثر تعاملی نوع تهدید و وجود

درخت ،لباس ،صندلی ،رادیو ،آهن ربا ،کتاب ،چوب ،میز) 10 ،واژه

تأخیر 142(=0/86، P=0/426، ηp2=0/01 ،و  ،F)2اثر تعاملی نوع

مرتبط با مرگ (مرده ،قبر ،کشتار ،مقبره ،جسد ،جنازه ،تابوت ،قتل،

محرک و وجود تأخیر 142(=0/71، P=0/400، ηp2=0/01 ،و  F)1و
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اثر تعاملی سه راهۀ نوع محرک ،وجود تأخیر و نوع تهدیدηp2=0/03 ،

 t)49(=0/89،و تهدید دندان درد ،t)46(=1/12، P=0/245 ،متفاوت

تعامل نوع محرک و نوع تهدید142(=3/20، P=0/044، ηp2=0/04 ،
ِ

افراد به واژه های مرتبط با مرگ سریعتر از واژه های منفی پاسخ داده

از یکدیگر نبودند .به عبارت دیگر ،در حالی که در شرایط تهدید مرگ،

 142(=2/28، P=0/105،و  ،F)2نیز معنادار نبود .تنها اثر معنادار

بودند ،در مواجهه با تهدید کرونا یا دندان درد با سرعت یکسانی به

و  ،F)2بود .به منظور پیگیری این اثر تعاملی معنادار شده اثرات ساده

( )Simple effectsمورد آزمون قرار گرفت .اجرای آزمون  tمقایسۀ

دو گروه واژه ها واکنش نشان دادند .بنابراین فرضیۀ نخست پژوهش

مرگ ،زمان واکنش به واژه های مرتبط با مرگ کمتر از واژه های

با تصاویر مرگ در مقایسه با دندان درد تأیید شد .اما فرضیۀ دوم

حاضر مبنی بر بیشتر بودن دسترسی پذیری فکر مرگ بعد از مواجهه

دو گروه مستقل به تفکیک نوع تهدید نشان داد در شرایط تهدید

مبنی بر بیشتر بودن دسترسی پذیری فکر مرگ بعد از مواجهه با

منفی بود .t)50(=-0/02، P=0/049 ،در مقابل ،زمان واکنش به

تصاویر کرونا در مقایسه با دندان درد تأیید نشد.

واژه های مرگ و واژه های منفی در شرایط تهدید کروناP=0/376 ،

جدول  .1میانگین و انحراف معیار زمان واکنش در پاسخ به واژه های مرگ ،منفی و خنثی به تفکیک نوع تهدید و وجود تأخیر زمانی

نوع محرک

واژه های مرتبط با مرگ

واژه های منفی

واژه های خنثی

نوع تهدید

آنی (بدون تأخیر)

متأخر (دارای تأخیر)

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

مرگ

755/37

178/41

729/23

151/26

کرونا

806/55

193/42

701/78

112/56

دندان درد

715/09

136/53

835/37

234/49

مرگ

766/25

186/53

749/76

179/97

کرونا

752/31

165/80

694/73

104/83

دندان درد

692/72

148/08

776/92

201/38

مرگ

721/67

124/44

678/51

149/50

کرونا

738/93

182/31

665/47

120/22

دندان درد

677/23

163/98

755/30

165/16

معنادار نشدن اثر تعاملی سه راهۀ نوع تهدید × وجود تأخیر × نوع محرک

با محدود کردن سطوح عامل نوع تهدید به کرونا و دندان درد انجام شد

بیانگر بستگی نداشتن الگوی واکنش به محرکها در مجموع سه شرایط

که در آن ،اثر تعامل سه راهۀ نوع تهدید × وجود تأخیر × نوع محرک

به منظور آزمودن نقش تعدیل گری تأخیر زمانی بر اثر نوع تهدید بر

اثر تعاملی به معنای رد فرضیۀ چهارم است .بنابراین ،تهدید مرگ و

مرگ ،کرونا و دندان درد به وجود یا عدم وجود تأخیر است .با این حال،

معنادار بود 93(=4/19، P=0/043، ηp2=0/04 ،و  .F)1معناداری این

الگوی پاسخدهی به واژه ها به تفکیک برای کرونا و مرگ ،در پاسخ به

تهدید کرونا گرایش داشتند به شیوه های متفاوتی با تأخیر زمانی برای

فرضیات سوم و چهارم ،تحلیل واریانس مختلط سه راهۀ باال به دو شکل

تأثیرگذاری بر دسترسی پذیری فکر مرگ تعامل نمایند .بنا بر نمودار ،1

دیگر با محدود کردن تعداد سطوح عامل نوع تهدید به دو سطح اجرا شد.

برای تهدید مرگ ،الگوی پاسخدهی به واژهها در دو شرایط آنی و متأخر

در اجرای این تحلیل واریانس با در نظر گرفتن دو سطح مرگ و دندان

با یکدیگر مشابه و هر دو در جهت دسترسیپذیری فکر مرگ بیشتر برای

درد برای متغیر نوع تهدید ،اثر تعامل سه راهۀ نوع تهدید × وجود تأخیر ×

تهدید مرگ نسبت به دندان درد بود .در مقابل برای تهدید کرونا ،در

نوع محرک معنادار نبود 94(=2/39، P=0/125، ηp2=0/02 ،و  ،F)1که

حالی که الگوی پاسخ دهی در شرایط آنی شباهت بیشتری با دندان درد
داشت تا به مرگ ،در شرایط متأخر به مرگ شبیه تر شد تا به دندان درد.

به معنای تایید فرضیۀ سوم پژوهش حاضر است .تحلیل واریانس مشابهی
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نمودار  .1میانگین زمان واکنش به تفکیک نوع تهدید و نوع محرک در شرایط آنی (سمت راست) و متأخر (سمت چپ) بعد از کنترل زمان واکنش به واژه های خنثی

بحث

هدف دوم این مطالعه مقایسۀ دسترسی پذیری فکر ِ
مرگ ناشی از القای

هدف نخست پژوهش حاضر آزمودن یک روش دستکاری مبتنی بر ارائۀ

ِ
مرگ ناشی از القای تهدید مرگ
تهدید کرونا با دسترسی پذیری فکر

تصاویر و منحرف نمودن توجه افراد به سمت ویژگی های غیرمحتوایی

همه گیری این بیماری مشابه با تهدید مرگ عمل نماید .با این حال،

سنت نظریه مدیریت وحشت ،یعنی پرسشهای بازپاسخ (،)11 ،7

مرگ در نتیجۀ تهدید کرونا با تهدید مرگ و بیشتر بودن آن نسبت به

فکر مرگ بعد از مواجهه با القای تهدید مرگ بیشتر از شرایط کنترل

چهارم ،دسترسی پذیری فکر مرگ ناشی از تهدید کرونا بستگی به وجود

پیشنهاد در پژوهش حاضر منجر به افزایش دسترسیپذیری فکر مرگ

داشت و در شرایط وجود تأخیر زمانی به الگوی ناشی از تهدید مرگ

در مطالعات آزمایشی این حوزه را دارد .افزون بر این ،مطابق پیشبینی

یافتۀ خالف انتظار باید تمام احتماالت قابل تصور در خصوص رابطۀ

تصاویر جهت القای تهدید مرگ بود که به دلیل کوتاه بودن زمان ارائۀ

بود .پیش بینی شده بود که کرونا به دلیل ارتباط با مرگ در شرایط

تصاویر پیش بینی شد از ماهیت ناهشیارتری نسبت به روش رایج در

برخالف انتظار ،فرضیه دوم مبنی بر برابر بودن دسترسی پذیری فکر

برخوردار باشد .همسو با فرضیۀ نخست این مطالعه ،دسترسیپذیری

شرایط کنترل مورد حمایت قرار نگرفت .افزون بر این ،برخالف فرضیۀ

(دندان درد) بود .این یافته بیانگر آن است که روش القای تصویری مورد

تأخیر زمانی بین القای تهدید و سنجش دسترسی پذیری فکر مرگ

می شود و در نتیجه به عنوان روش القای تهدید مرگ قابلیت استفاده

شبیه تر بود تا در شرایط عدم وجود تأخیر زمانی .برای تبیین این دو

فرضیۀ سوم ،دسترسیپذیری فکر مرگ ناشی از تهدید مرگ بستگی به

تهدید کرونا با تهدید مرگ را مرور نمود و یافته های حاضر را با الگوی

نداشت .وجود تأخیر زمانی بعد از القای تهدید مرگ در روش هشیارانۀ

پیرامون رابطۀ تهدید مرگ و تهدید بیماری کرونا قابل تصور است.
احتمال نخست این که برخالف فرض ،تهدید کرونا اص ً
ال با مرگ مرتبط

و فکر مرگ دوباره دسترسی پذیر و قابل سنجش شود .از این رو ،یافتۀ

باشد؛ سوم این که تهدید کرونا معادل و مشابه با تهدید مرگ باشد؛ و

نزدیک فعال نشده یا به شدت پایین تری فعال شده است و در نتیجه

عمل نماید .در صورت برقرار بودن احتمال نخست ،یعنی مرتبط نبودن

وجود تأخیر زمانی بین القای تهدید و سنجش دسترسیپذیری فکر مرگ

مورد انتظا ِر ناشی از تک تک آنها مقایسه کرد .در مجموع چهار احتمال

پرسش های بازپاسخ در مطالعات پیشین ( )4از آن جهت بود که دفاع

ِ
نزدیک فعال شده برای بیرون راندن فکر مرگ از هشیاری تضعیف شود

نباشد؛ دوم آن که تهدید کرونا به طور غیرصریح (ضمنی) با مرگ مرتبط

حاضر به معنای آن است که در روش تصویری مورد پیشنهاد ،دفاع

چهارم آن که تهدید کرونا در فراخوانی فکر مرگ قوی تر از تهدید مرگ

می توان استنباط نمود این روش از ماهیت ناهشیارتر یا غیرمستقیم تری

کرونا با مرگ ،کرونا مشابه با شرایط کنترل خواهد بود و در نتیجۀ آن

نسبت به روش پرسش های بازپاسخ در ادبیات این حوزه برخوردار باشد.

انتظار می رود دسترسی پذیری فکر مرگ قبل یا بعد از تأخیر زمانی
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دوره ،24شماره ،2تابستان1401

پایین باشد .در مورد احتمال دوم ،یعنی ارتباط ضمنی کرونا با مرگ،

ادامه داشته و اثر برجسته نمودن تهدید مرگ بر مجموعۀ متنوعی از

نیازی به فعال شدن دفاع نزدیک نیست .با این حال ،نظر به این که

از افراطی گری خشن ( )25گرفته تا تصمیمات محیط زیستی ،مانند

باورها و رفتارها ،از نگرش نسبت به مهاجران غیرقانونی ( )24و حمایت

القای تهدید کرونا فکر مرگ را به مرکز هشیاری نمی آورد و در نتیجه

پرداخت مالیات کربن ( )26و کشتن حیوانات ( ،)27و مداخله های

فکر مرگ در آستانۀ هشیاری برانگیخته شده است دسترسی پذیری فکر

رفتاری مرتبط با سالمت ( ،)29 ،28بررسی شده است .نقطه قوت

مرگ بالفاصله بعد از القای تهدید باال خواهد بود .در صورت برقراری

پژوهش حاضر استفاده از روشی تصویری برای القای تهدید مرگ است

احتمال سوم ،یعنی همانندی تهدید کرونا با تهدید مرگ ،به دلیل فعال

که از سادگی بیشتری ،به ویژه در اجرای آنالین ،نسبت به روش های

شدن سرکوبی ناشی از دفاع نزدیک ،الگوی معمول در مطالعات نظریه

رایج پیشین ،یعنی بهره گیری از پرسش های بازپاسخ ،ارائۀ زیرآستانه ای

مدیریت وحشت ،یعنی پایین بودن دسترسی پذیری فکر مرگ بالفاصله

محرک های مرگ ،و همزمان نمودن بار شناختی با ارائۀ محرک ها (،4

بعد از القای تهدید و باال رفتن آن بعد از تأخیر زمانی ( ،)4البته با فرض

 )12 ،11 ،7برخوردار است.

هشیار بودن روش دستکاری مورد استفاده برای القای تهدید ،پیش بینی

جوان بودن نسبی گروه نمونه ،جمع آوری داده در اوایل بحران

می شود .در مورد روش دستکاری غیرمستقیم ت ِر در پژوهش حاضر،

همه گیری کرونا ،و اجرای برخط از جمله مهم ترین محدودیت های این

انتظار بر این است که دسترسی پذیری فکر مرگ حتی بالفاصله بعد
از القای تهدید کرونا هم نسبتاً باال باشد ،همان طور که در مورد القای

پژوهش هستند .یک پیشنهاد پژوهشی تغییر منظم ویژگی های فنی

تهدید مرگ مشاهده شد .در احتمال چهارم ،یعنی قوی تر بودن تهدید

این روش و بررسی اثر آنها بر فراخوانی فکر مرگ است .همچنین ،نظر

 Arndtو همکاران ( )13مورد انتظار است که در آن ،دسترسی پذیری

از تهدید مرگ ( ،)30بررسی نقش تعدیل گری متغیرهای فردیِ مرتبط

به یافته های اخیر پیرامون نقش ویژگی های شخصیتی در تأثیرپذیری

کرونا در فراخوانی فکر مرگ نسبت به تهدید مرگ ،یافته ای مشابه

با آسیب پذیری نسبت به بیماری در تأثیرپذیری از القای تهدید کرونا

فکر مرگ بالفاصله بعد از القای تهدید به دلیل فعال شدن فرآیند

نیز پیشنهاد می شود.

سرکوبی کاهش می یابد و در نتیجه پایین است ،اما بعد از تأخیر نیز

همچنان پایین باشد ،چون سرکوبی شدید است و تأخیر زمانی برای

نتیجه گیری

غیرفعال کردن آن کافی نیست .با این حال ،نظر به غیرمستقیم تر بودن

از مجموع یافته های پژوهش حاضر به سه نتیجه می توان دست یافت.

روش حاضر و در نتیجه کمتر بودن شدت دفاع نزدیک ،می توان انتظار

نخست ،کارایی روش تصویری پیشنهادی برای فراخوانی فکر مرگ به

داشت تأخیر زمانی اعمال شده برای حذف
سرکوبی ناشی از دفاع نزدیک
ِ

طور تجربی تأیید شد .دوم ،می توان آن را روشی با ماهیت ناهشیارانه و

و ظاهر ساختن دسترسی پذیری فکر مرگ کافی باشد .یافتۀ به دست

غیرمستقیم تلقی نمود ،چراکه دسترسی پذیری فکر مرگ ناشی از القای

آمده در این مطالعه داللت بر پایین بودن دسترسی پذیری فکر مرگ

تصویری تهدید مرگ بستگی به وجود تأخیر زمانی نداشت .بدین ترتیب

بالفاصله بعد از تهدید کرونا اما افزایش آن بعد از تأخیر دارد .این الگو

این روش قابلیت آن را دارد که از ارزش عملی در مطالعات مبتنی بر

تنها با احتمال چهارم همخوانی دارد .غیرمستقیم بودن روش تصویری

چارچوب نظریۀ مدیریت وحشت برخوردار شود .با این حال ممکن است

امکان پدیدار شدن دسترسی پذیری فکر مرگ بالفاصله بعد از تهدید

میزان غیرمستقیم بودن این روش بستگی به برخی ویژگی های فنی،

مرگ را فراهم نمود ،اما برای تهدید کرونا که فراخوان قوی تری برای

نظیر نوع یا زمان نمایش تصاویر و پرسش های پرسیده شده داشته

فکر مرگ بود کافی نبود و تأخیر زمانی جهت تضعیف سرکوبی مورد

باشد .از این رو توصیه می شود پژوهشگران حتی در صورت استفاده

نیاز بود .اهمیت یافتۀ حاضر از آن جهت است که نشان می دهد در

از این روش ،وجود تأخیر زمانی را به عنوان یک عامل در مطالعۀ خود

بحبوحۀ یک همه گیری و برجسته شدن تلفات جانی ،تهدید مرتبط با
ِ
محرک حتی قوی تری نسبت به خود تهدید مرگ
آن بیماری می تواند

در نظر بگیرند .نتیجۀ سوم اما خالف انتظار ،قوی تر بودن تهدید کرونا
نسبت به تهدید مرگ در فراخوانی فکر مرگ بود.

در فراخوانی فکر مرگ باشد .تبیین قابل ارائه برای آن عینی تر بودن به

واسطۀ نمایش مکرر در رسانه ها و اخبار شبکه های اجتماعی و برخورد

مالحظات اخالقی

با نمونه های روزمره است.

پیروی از اصول اخالق در پژوهش

با گذشت بیش از  30سال از صورت بندی اولیۀ نظریۀ مدیریت وحشت

( ،)6 ،5پژوهش با تکیه بر مفاهیم و روش های این چهارچوب نظری

از شرکت کنندگان رضایت آگاهانه جهت شرکت در مطالعه دریافت
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منابع مالی

.نویسندگان برای انجام این پژوهش حمایت مالی دریافت نکرده اند

 محرمانگی اطالعات و متصل،شد که در آن به اختیاری بودن مشارکت

تشکر و قدردانی

.ماهیت تصویری پرسش ها اشاره شده بود

 مدت زمان مورد نیاز برای پاسخ گویی و،نشدن نتایج به هویت شخصی

 به ویژه دانشجویان،نویسندگان مقاله حاضر از تمامی پاسخ گویان

مشارکت نویسندگان

 بابت مشارکت در این مطالعه تشکر و،محترم دانشگاه شهید بهشتی
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