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 داري و اضطراببررسي رابطة دين

 مرگ در بين دانشجويان و طالب شهر قم

 *انسبیعل نیحسدیس

 چكيده

بستگي به خدا و ميزان اضططرا  مطرد در پژوهش حاضر به منظور بررسي رابطة دل

سالمي واحد قطم انجطاش هطده بين طال  حوزة علمية قم و دانشجويان دانشگاه آزادا

برداري نفر از دانشجويان و ططال  بطه رون نمونطه 342است. براي انجاش اين بررسي 

بستگي به خدا هاي دلاي انتخا  هدند و پس از اجراي آزموناحتمالي تصادفي طبقه

( نتيجطه ررفتطه هطد کطه 1970،تمپلر( و اضطرا  مرد )2002،کرک پاتريکو روات )

بستگي ايمن به خدا رابطة منفي معنادار داهت و با افزايش ميزان دلاضطرا  مرد با 

بستگي ايمن به خدا، سطح اضطرا  از مرد کاهش يافطت و بطر ع طس آن، بطين دل

بستگي نوع اجتنابي و دوسوررا به خدا و اضطرا  از مرد رابططة مببطت معنطادار دل

تطرل برخطي ه خطدا، در کنبستگي ايمن بديده هد. بنابراين مي توان ادعا کرد که دل

هايي که به هر نحو با آن رابطه دارنطد، مش الت رواني از جمله اضطرا  مرد و بيماري

 مؤثر است.

 کليدواژران؛ اضطر  مرد، دلبستگي به خدا
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 مقدمه

رو كه بخشـي از زنـد ي اوسـت و پيوسـ ه اينمرگ هميشه همراه انسان بوده و خواهد بود و از
هايي دربارة مرگ بوده است. دين غول كرده، به دنبال پاسخي براي پرسشذهن او را به خود مش

اسالم با تكيه بر زند ي جاودان اُخروي، مرگ را با تعبيرهاي وجودي معرفي كرده و بـا تلييـ  
كوشد در آن جذابيت نيز ايجاد كند، بيكه ميتنها اثر منفي آن را زاي  ميمعقول پديدة مرگ، نه

تواند اين، واكنش بيش ر افراد به آن، مثبت نبوده است. بشر بدين دلي  كه نميكند؛ اما با وجود 
اف د كه به آن نيانديشد تا شـادكام شـود. برخـي نيـز انديشـيدن بر مرگ چيره شود، به فكر مي

دانند، بنابراين هر ونه انديشه، مطالعه و صلبت دربارة دربارة مرگ را عيت اصيي ترس از آن مي
رسانند؛ اما در واقع انكار مـرگ افـزون بـر اينكـه ن وانسـ ه اسـت جيـوي اق  ميمرگ را به حد

هاي منفي به مرگ را بگيرد، آثار منفي نيز بر جاي  ذاش ه است؛ چراكـه عيـ ر رانـدن احساس
هاي واقعي آن است و اين، خود رنج و مرگ از شمار مساي  زند ي، مداومت در تجاه  به جنبه

كند. بيرون نهادن مرگ از دايرة كنجكاوي، به منزلة افزايش را تشديد ميترس همراه با واقعيات 
تر كردن بار ترس است. هرچه انسان بيش ر از مـرگ ب رسـد، كم ـر آن را شگف ي آن و سنگين

اع نايي به مـرگ، آرامشـي بـراي ترسد. بيشناسد و هرچه كم ر دربارة آن بپرسد، بيش ر ميمي
تشويشـي و ات شـاش نوسـان فرد را در وضعي ي ناراحت كه بين بي كند؛ بيكهزيس ن ايجاد نمي

 يري فراموشي دربارة مرگ نيسـت، بيكـه دهد؛ پس بايد  فت مسئيه انسان، شك دارد قرار مي
 1آن را هشيارانه در خدمت زند ي در آوردن است.

ت بينـي آن نيـز بـه صـورها ح مي است و پيشحال با اين فرض كه مرگ براي همة انسان

پويشـي بايـد تـرس از مـرگ را بـه صـورت يـ  تجربة شخصي امكان ندارد، پس از للاظ روان

 ردد. پس ايـن تـرس فرانمود در نظر  رفت كه اثر و رد آن به ساير مل ويات ناخودآ اه باز مي

 2نژندانه باشد، بيكه ي  اضطراب واقعي است.تواند اضطرابي رواننمي

ست كه فشار رواني و نگراني به دلي  مرگ و تـرس از آن واري ااضطراب مرگ حالت افسرده

اين شك  اضـطراب كـه شايسـ ة مطالعـه و در   3شوند.از نشانگان مهم اين بيماري شمرده مي

، فييسوف دانمـاركي توصـيش شـد. وي اضـطرابي سورن کي يرکگارداست، نخس ين بار در عقايد 

نام  رف ه است و « اضطراب وجودي»اضر كيي را دربارة شرايط زند ي مطرح كرد كه در زمان ح

، «خواهم با زند ي ام چه كنم؟مي»، «كه هس م؟»، «به كجا مي روم؟» هايي همچون در پرسش

ها، در حـدي يابد. دل مشغول داش ن به اين پرسشتجيي مي« آيا مرگ پايان همه چيز است؟»

جار نيست؛ اما ا ـر ايـن افكـار، رنجوري و نابهنناپذير زند ي بشر است و روانمعين، جزء جدايي

افراد را بيش ر مضطرب و افسرده كند و به منزلة شاخص بيماري رواني مشاهده شـود، نابهنجـار 

 4است و بايد بدان توجه كرد.
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ها در سالمت رواني افراد اسـت. ترين مؤلفهاضطراب مرگ ي  اضطراب واقعي و يكي از مهم

كننـدة ياف ه، مرگ را بـه منزلـة تهديدن اضطراب تعميمنيز در تبيي 5ديد اه رف ارشناسي طبيعي

نگر مع قدند: هـراس پردازان هس يار انيزم و از عوام  مؤثر بر آن مي داند. در اين راس ا، نظريه

 ويند: مـا اضـطراب هسـ ي را است. آنها مي 6ياف ه ناشي از اضطراب هس يهاي تعميمو اخ الل

دانيم زند ي ما ملـدود اسـت و از مر ـي كـه ان ظـار مـا را كنيم، بدين دلي  كه ميتجربه مي

ميرنـد،  ريـه اندازد و ما براي كساني كه ميمرگ همة ما را به وحشت مي 7هراسيم.كشد ميمي

شـويم. رسد، دچار دلهره ميكنيم و از توجه به اين واقعيت كه روزي هم عمر ما به پايان ميمي

هـايي همچـون سـركوب، انكـار و كنند و راهرگ خودداري ميبسياري از افراد از كنار آمدن با م

هايي كه ممكن است مرگ را برايشان يادآوري كند، فاصيه  يرند و از مكانپرهيز را در پيش مي

 و اين، همان برخورد تيرمنطقي و مضطربانه با مرگ است. 8 يرند.مي

كنـد؛ رابطـة نگـرش بـه  تواند اين  ونه اضطراب را كن ـرلپژوهشگران مع قدند: مذه  مي

مرگ با مذه  و باورهاي مذهبي بر هيچ پژوهشگري پوشـيده نيسـت و همـين رابطـه، زمينـة 

باره شده است؛ ح ي برخي از پژوهشـگران باورهـاي هاي م عددي دراينايجاد مباحث و پژوهش

معرفـي  اند كه مـرگ را سـازندة بـاور مـذهبيمذهبي را تا اين اندازه از منزلت خود پايين آورده

اند مذه  ي  واكنش دفـاعي فطـري در برابـر ضـرورت مـرگ مدعي شده برخي ديگر 9اند.كرده

اي دارد كـه حمايـت و مشـاركت مـذه  مفهـوم  سـ رده 13نيـز مع قدنـد 12دبـاره و 11ني مِير10اسـت.

ا  يرد و با ارائة معنا براي افراد مسن، آنهبيني، باورها و رسوم فرهنگي را دربرمياج ماعي، جهان

كنـد. ايـن ياف ـه بـا تر ميرا براي فقدان و جدايي و همچنـين اح مـال مـرگ خودشـان آمـاده

( كه هدفش شناسايي عوام  مؤثر بر اح مال مرگ خوب در ميـان 2003) دبارههاي خود ياف ه

ثابـت كـرد مـذه ، افـراد دبطاره كساني بود كه همسرشان را از دست داده بودند، حمايت شد. 

كند و ارزيـابي افـراد دربـارة فراينـد مـرگ را سطوح باالي عصبانيت ملافظت ميديده را از داغ

هاي مـذهبي را داده كـه ميـزان بـااليي از مشـاركتدهد. افرادر همسرازدستتلت تأثير قرار مي

داش ند، سطح عصبانيت كم ري  زارش دادند؛ و نيز افـراد مـذهبي كم ـر  ـزارش دادنـد كـه 

كشيد؛ همچنـين آنهـا مـرگ را خييـي شـان و سـنگين درد ميهمسرشان در روزهاي واپسين 

انـد، رابطـة منفـي بـين دينـداري و دانس ند. همة مطالعاتي كه در اين زمينـه انجـام  رف هنمي

اي ادعا نكـرده اسـت كـه افـراد داراي دينـداري اند و هيچ مطالعهاضطراب مرگ را  زارش داده

( نيـز ن يجـه  رف نـد 1986)15لونتطوو تمپلطر .14ننـدكسطح باال، اضطراب مرگ زيادي را تجربه مي

 ـزارش كردنـد آن هـا . 16كننـدكه به طور كيي افراد مذهبي اضطراب مرگ كم ري را تجربه مي

هاي ديني شخصي مث  دعـا، عبـادت و هاي مذهبي، فعاليتكند مراقبتكه مطالعات داللت مي
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دوسـ ان و فرزنـدان، ميـزان  خواندن م ون مقدس، ارزش مذه  نـزد افـراد، ميـزان روابـط بـا

هاي  روهي، جنسيت، سن، وضعيت تأه ، درآمد و سـالم ي، بـر اضـطراب مشاركت در فعاليت

مقيم جوامع  647آماري م شك  از  در اين پژوهش، جامعةالرنس و  رابرت داف مرگ تأثير دارند.

ده را بسنجند. آنهـا هاي پژوهش يادشرا ان خاب كردند تا ياف ه 6/75بازنشس ه با ميانگين سني 

درياف ند بر جوامعي كه بيش ر مذهبي بودند، اضطراب مـرگ كم ـري حـاكم اسـت و در ميـان 

بر عبادات، باالترين رابطة منفـي را بـا اضـطراب مـرگ دارد؛  17م غيرهاي مذهبي، مواظبت كردن

هـاي اما برخالف پژوهش پيشين، آنها رابطة معناداري بين سن، سـالم ي و جنسـيت، و فعاليت

هـا در  ـروه و... بـه دسـت اج ماعي مث  مالقات دوس ان، مالقات فرزندان، مشـاركت و فعاليت

 نياوردند.

ادعـا  فيفلاند.اي داش هشناسي دين، ن ايج آشف ههاي مربوط به مرگ در عرصة روانپژوهش

بـه  هاي مذهبي آنها سرچشمه بگيرد.كرد: ترس شديد برخي افراد از مرگ ممكن است از نظريه

در  20و19سطون سطون. در مقابـ ، 18اي تجربي به تأييـد ادعـاي خـود پرداخـتهمين منظور با مطالعه

پژوهش خود با رسيدن به ي  ن يجة م ناقض  فت: كساني كـه فعاليـت مـذهبي بـاال و عقايـد 

نق  از همان منبـع(  1975)لمينگ كنند. مذهبي ملكم دارند، ترس از مرگ كم ري تجربه مي

پژوهشي تجربـي را يافـت  21شناخ ي دربارة مرگ را بررسي كرد وشناخ ي و جامعهمطالعات روان

كه رابطة بين دينداري، و ترس و اضطراب مرگ را بررسي كرده، به ن ايج م ناقضي دست ياف ـه 

دهـد كـه مـذه  و دينـداري در هاي پيشـين نشـان ميتوان  فت: ظاهر ياف هبود. بنابراين مي

 اند.دهنده و هم ملر  اضطراب مرگشرايط م فاوت، هم كاهش

ها، پژوهشگران را بر آن داشت كه به دينداري و اضـطراب مـرگ آشف گي و تناقض در ياف ه

به منزلة مفاهيمي چندبُعدي نگاه كنند و همين امر موج  شد كه جهـت و ملـدودة مطالعـات 

به مـرگ بپردازنـد؛  هاي م فاوتتر شود و هر پژوهشي تنها به ي  بُعد دينداري و نگرشكوچ 

تر در اين زمينه اف ادند و ابعـاد مخ يـش تـرس از از اين رو پژوهشگران به دنبال مطالعات جزئي

مرگ و رابطة آن با ابعاد م فاوت دينداري را بررسي كردند. از زماني كه ارتباط اضطراب مرگ و 

يـ  بُعـد دينـداري بـا دينداري به منزلة مفاهيم چندبُعدي در نظر  رف ه شد و فقط به رابطـة 

هاي پژوهشي به اين ن يجه رسيدند كه ابعاد م فاوت دينداري به اضطراب مرگ توجه شد، ياف ه

بـدين دليـ  كـه ابعـاد م فـاوت  22شـوند.هاي مربوط بـه مـرگ تـداعي ميطور م فاوت با نگرش

شـوند، آثـار  بس گي دروني زيادي دارند، ا ر اين ابعاد با هم در ي  مطالعه تلييـ دينداري، هم

هـاي مـذهبي و هـا، رف ارهـا، فعاليتم فاوتي خواهند داشت؛ چراكه تظاهرات ناهمخوان، نگرش

در ( 1980)نلسطون و کطانترل  ذارنـد. باورهاي ديني بر روي اضطراب مـرگ آثـار م فـاوتي مي
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مـرد آتالن يـ  ميـاني، در بـارة رابطـة ابعـاد  1279ة نمونه، م شـك  از در ي  جامعپژوهشي 

اي، فاوت دينداري با اضطراب ن يجه  رف ند كه با باال رفـ ن سـطح دينـداري تـا يـ  نقطـهم 

شـود. آنهـا همچنـين درياف نـد در حـالي كـه اضطراب مرگ زياد و از آن نقطه به بعد، كـم مي

دهـد كـه دهد، تأثير دينـداري مع ـدل نشـان مياضطراب مرگ را كاهش مي نوع باال  دينداري

اي مذهبي در صورتي كه به طور اس ثنايي سخت نباشد، اضطراب مرگ را كـم ها و باورهفعاليت

 ذارند، يعني از نظر مذهبي دوسـو را و كنند. افرادي نيز كه دينداري م وسط به نمايش ميمي

اند، سطح اضطراب مر شان نسبت به كساني كه اصـال  مـذهبي نيسـ ند يـا سـطح دمدمي مزاج

 بود.دينداري بااليي دارند، باالتر 

نيز با مطالعة افراد مريض در حال مرگ در انگييس دريافت افراد تيرمـذهبي كم ـر  هينتون

از افرادي كه از سطح پايين مذه  برخوردارند، و بيشـ ر از افـرادي كـه اع قـاد مـذهبي راسـ  

و  24ها نيـز بـه بلـث دربـارة مفـاهيم دينـداري درونـي. برخي پژوهش23ترسندداش ند از مرگ مي

در پژوهشـي مشـابه درياف نـد دينـداري درونـي بـا  27دانو  26کطاهووانـد. پرداخ ه 25بيرونـيدينداري 

( 1979)جان پاتريک اي ندارد. مطالعةترس از مرگ رابطة منفي دارد، اما دينداري ظاهري رابطه

آيد، اين اسـت ديگري كه از بررسي اين مطالعات به دست مينيز براساس همين مبنا بود. نك ة 

هاي دينداري و نگرش بـه مـرگ، هاي خود مبني بر سب است اديان بزرگ در فرضكه ممكن 

هايي را در فرهنگ و جامعة اسالمي تفاوت داش ه باشند و همين احساس، نياز به چنين پژوهش

هاي پيشين، هميشه بايـد تنهـا يـ  كند. اما با توجه به ن ايج م ناقض پژوهشچندين برابر مي

رو، دلبسـ گي بـه خـدا كـه يكـي از ه كـرد. بنـابراين در پـژوهش پـيشبعد دينداري را مطالعـ

اي براي سـنجش يـ  بعـد از دينـداري شناسي است، به منزلة شاخصهرهآوردهاي جديد روان

 بررسي شد.

به منظور توصيش پيوند عاطفي كود  با مراقبش مطرح بالبي بس گي نخس ين بار نظرية دل

هـاي كودكـان تفاوت 29اي موقعيـت ناآشـنااع روش مشـاهدهبا ابـد 28(1978)اينبورث كرد و سپس 

را از للاظ واكنش آنها در تيبت مراق  و نيز واكـنش آنهـا دربـارة مادرانشـان پـس از جـدايي 

 توصيش كرد. 32و ناايمن دوسو را 31ناايمن اج نابي، 30مدت، در سه الگوي ايمن،كوتاه

ي ارتبـاط فـرد بـا خداسـت و ايـن ترين كاربرد اين نظريه در مذه ، مشاهده و بررسـاصيي

شناسـي اهميـت دارد كـه بيشـ ر م ـدينان و موضوع از آن رو بر پژوهشگران عرصة دين و روان

مع قدنـد بيشـ ر  33شناسـانكننـد و روانافراد مذهبي، اع قاد مذهبي را ارتباط با خدا تفسير مي

بس گي به خدا م مايز شده لبس گي، در ارتباط فرد با خداوند كه با عنوان دهاي نظام دلويژ ي

 كنيم:شوند كه در ذي  به آنها اشاره ميديده ميروشنياست، به
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تر بر اثر رشد شناخ ي و تفكر ان زاعـي، در هاي بزرگبچه :وجو وحفظ مجاورت با خدا. جست1

صورت تيبت چهرة دلبس گي نيز از طريق تعامالت ديداري يا كالمي، احساس راح ي و ايمنـي 

ساالن با ادرا  و آ اهير صرف از اينكه چهرة دلبسـ گي در صـورت و نوجوانان و بزرگ دكننمي

بنا براين، تاهنگامي كه ي  خداپرسـت خداونـد  34كنند.نياز در دس رس است، احساس ايمني مي

كـه مـا بس گي را به كار برد؛ چناندل ةتوان واژداند، ميآساني قاب  دس رسي مي و و بهرا پاس 

 (9: احزاب)شاهد شـما (16)ن: ون مذهبي خود نيز داريم كه خداوند هميشه نزدي  شما،در م 

فراتر از زمان و مكان معرفي شدن خداوند در اسـالم  (3)طالن: و در مشكالت دس گير شماست.

نيز بدين معناست كه به طور كيي براي خدا جا داش ن معنا ندارد و خداوند ملدود و نيازمند به 

کطرک پاتريطک  35ين موانع نيست؛ بيكه همه جا و هر زمان در دس رس بند ان است.هيچ ي  از ا

 نام  ذاش ه است. 36شناخ ياين قابييت دس رسي را مجاورت روان

زا و دردنـا  زنـد ي، از دسـت دادن حـواد  تـنش 37بالبي:خداوند به منزلة پناهگاه مطمئن. 2

دانـد كـه موجـ  بسـ گي الزم ميم دلعزيزان و مشك  جسمي يا رواني را براي فعال شدن نظا

شوند. توجه به خدا نيز در چنـين شـرايطي تشـديد بس گي ميرف ن كود  به سمت چهرة دل

شوند، خدا را به اخالص در هنگامي كه به كش ي سوار مي»فرمايد: كه خداوند ميشود؛ چنانمي

هـا شـر  بـه نا ـاه همان اه كه خداوند نجاتشان داد و بـه خشـكي آورد، خوانند و آندين مي

همين داللت مي كند خداوند ي  چهرة دلبس گي اسـت كـه هماننـد  (65عنكبوت: )«.ورزندمي

 هاي دلبس گي، در شرايط سخت بيش ر مورد توجه قرار مي  يرد.ديگر چهره

ياد خدا بـدون اخ صـاص بـه حالـت  رف ـاري، در همـه  38خدا به منزلة پايه و اساس ايمني: .3

 41پـادزهر ،مع قـد اسـت كـه دس رسـي بـه پايـة ايمنـي 40بالبيبر اين اساس، 39ش است.بخحال آرام

دانـد و در  ونه كه كود  مادر را پايه و اسـاس ايمنـي ميترس و اضطراب است؛ بنابراين همان

كند، فرد نيز با اع ماد به اينكه خداوند اسـاس ايمنـي اسـت، احسـاس قـدرت مليط كاوش مي

دهـد. از نقطـه نظـر ترس اع ماد به نفس بااليي از خـود نشـان مي كرده، در للظات اضطراب و

تعاليم و م ون ديني نيز همين شاخصه كه انسان در همة حاالت زند يش خدا را پايه و اسـاس 

فرماينـد: البالته ميدر نهج  اه رواني خود بداند، بيش ر ارزش دارد؛ حضرت عييايمني و تكيه

ها نيسـت ف ار آمده است، نيازمندتر به دعا از آدم رها از  رف اريانساني كه در ترقاب بالها  ر»

]بيكه انسان در هر صورت، نيازمند به ارتباط با خداست[؛ ولي انسـان تافـ  فقـط هنگـامي كـه 

 ـاه كـه سـوار كند و به فرمـودة قـرآن: آنشود، دست به دعا بيند ميها ميدچار بالها و آسي 

سالمت  ذر كردنـد، دارند؛ ولي هنگامي كه از دريا بهدا برميكش ي شدند، دست دعا به سوي خ

 42«.تابنداز خدا روي برمي
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شـود؛ امـا جدايي از خدا باعث اضطراب، و فقدان او باعث تم و انـدوه مي 43. جدايي و فقدان:4

جا وجـود دارد و هميشـه در دسـ رس اسـت؛ پـس با توجه به اينكه خداوند فرا ير است، همـه

هاي دلبسـ گي انسـاني م فـاوت اسـت؛ بس گي با چهرهو جدايي چنين چهرة دلمعناي فقدان 

كنند خداونـد آنهـا را آيد كه برخي افراد احساس ميبدين معنا كه در زند ي شرايطي پيش مي

شـود كـه افـراد بـه خداونـد بيشـ ر ويژه در زماني مشـاهده ميرها كرده است؛ چنين حال ي به

كنند كه به ان ظارات آنها پاس  ات خاصي از او دارند و احساس ميكنند وان ظاراحساس نياز مي

هاي او بـه شود. در چنين شرايطي است كه آنها در عقايد خود به خدا و ويژ يمناس  داده نمي

 44شوند.بس گي ، دچار تزلزل ميمنزلة چهرة دل

ي است و نيز با توجه دارها و ابعاد دينبس گي به خدا يكي از مؤلفهحال با توجه به اينكه دل

تـوان آن را در كنـار ديگـر ها در اين زمينه با سالمت رواني افراد، آيا ميبه ارتباط ن ايج پژوهش

هاي رواني به شمار آورد؟ و بـا توجـه بـه كنندة بيماريهاي معنوي، يكي از عوام  كن رلمؤلفه

آيـا اضـطراب مـرگ را هـم  هاي سالمت روان را كن رل كند،تواند تهديدكنندهاينكه مذه  مي

كن رل  است ـآنها لبس گي به خدا يكي از دشناخ ي آن ـ كه توان با مذه  و نمودهاي روانمي

داري بر اضطراب مرگ است، به بررسـي ايـن ؟ پژو هش حاضر كه درصدد بررسي تأثير دينكرد

 موضوع پرداخ ه است.

 روش پژوهش

بيني ( است. جامعة آماري مـد نظـر ي و پيشبس گرويدادي )همطرح پژوهش حاضر از نوع پس

ه قـم در اين پژوهش، دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي مركز قم و همچنين طـالب حـوزة عيميـ

ة حـوزة طيب 152دانشجوي دانشگاه آزاد اسالمي واحد قم و  190است.  روه نمونه پژوهش نيز 

اي رداري اح مـالي تصـادفي طبقـهبروش نمونه برداري اين پژوهش، ازعيمية قم است. در نمونه

 اس فاده شده است.

روات هاي آن، از مقيـاس مقياسبس گي و خردهبراي بررسي سب  دل ها :ابزار رردآوري داده

( اس فاده شد. اين مقياس از نه ماده تشكي  شده است كه هري  از مـواد 2002)کرک پاتريک و

 كند.به خدا ارائه ميبس گي فرد آن توصيش كوتاهي از چگونگي رابطة دل

اسـ فاده شـد. ايـن   45نامة اضطراب مـرگ تمپيـربراي بررسي اضطراب مرگ، از پرسشهمچنين 

مقياس كه از پانزده ماده تشكي  شده است، نگرش افـراد را بـه موضـوعات مربـوط بـه مـرگ انـدازه 

  يرد.ا دربر ميهاي مشابه، طيش وسيعي از تجارب مربوط به مرگ ر يرد و در مقايسه با مقياسمي

ها داده شدند و از آنها خواس ه شد با دقـت زمان به آزمودنينامه همهر دو پرسش رون اجرا:

توان به صورت فردي و  روهـي اجـرا كـرد و ها را ميها پاس  دهند. اين مقياسبه تمام پرسش
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اسـ فاده از نـرم  ها بـاها، تجزيه و تليي  دادهآوري دادهملدوديت زماني هم ندارد. پس از جمع

بسـ گي ( و همT-testتسـت ) هاي آماري، شام  امار توصيفي، آزمـون تـي ـو آزمونSPSSافزار 

 اس فاده شد. پيرسون

 هاي پژوهشيافته

نشـجو درصـد دا 6/55درصد از افراد مـورد آزمـون، طيبـه و  4/44ن ايج پژوهش نشان دادندكه 

دادنـد.  ـروه سـني شكي  ميتدرصد را زنان  4/40 درصد را مردان و 6/59كه اي ونهبودند؛ به

و  درصد از ايـن افـراد، م أهـ  2/39ها در ردة سني شانزده تا پنجاه سال قرار داشت و آزمودني

 درصد مجرد بودند. 8/60
 ساس جنسيت و وضعيت تاهل بستگي به خدا، براهاي دلتست براي مقايسة خرده مقياس : ميانگين و آزمون تي ط1جدول 

  
 وضعيت تأهل جنسيت

 tآزمون  ميانگين  tآزمون  ميانگين  

 اجتنابي
  مذکر

ns 41/0- 
 متأهل

ns 662/0- 
  مجرد مؤنث

 دوسوررا
  مذکر

ns 949/0- 
  متأهل

**8/3- 
 مجرد مؤنث

 ايمن
  مذکر

ns 425/0- 
 متأهل

ns 819/0- 
 مجرد  مؤنث

 غير معني دار ns 01/0** معني داري در سطح احتمال 

بس گي به خدا هاي دلمقياسبين خردهدهد، در زنان و مردانكه جدول ي  نشان مي ونههمان

بس گي بـه خـدا هاي دلمقياسشود؛ يعني زنان و مردان از نظر خردهتفاوت معناداري ديده نمي

هاي اج نـابي و ايمـن، مقياسشود، بين خردهراد مجرد و م أه  ديده مياند. در بررسي افمشابه

مقيـاس دوسـو را، ميـانگين افـراد اخ الفي بين مجردان و م أهالن وجود نـدارد؛ ولـي در خرده

 مجرد به طور معناداري بيش ر از م أهالن است.
 ي و دانشگاهيگي به خدا، بر اساس تحصيالت حوزوبستهاي دلمقياستست براي مقايسة خرده :ميانگين و آزمون تي ط2جدول 

 tآزمون  ميانگين نوع تحصيالت دلبستگينوع 

 اجتنابي
  طلبه

** 
 دانشجو

 دوسوررا
  طلبه

**
 دانشجو

 ايمن
  طلبه

ns 
 دانشجو

 غير معنادار ns 01/0** معناداري در سطح احتمال 

شـود شـاهده ميخدا در طالب و دانشـجويان مبس گي به مطابق با جدول دو، در بررسي دل

هاي اج نابي و دوسو را، دانشجويان به طور معنـاداري ميـانگين بيشـ ري از طـالب مقياسخردهدر 

 مقياس ايمن، اخ الف معناداري بين طالب و دانشجويان نيست.اند، ولي در خردهكس  كرده
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 ط تست براي مقايسة اضطرا  مرد بر اساس جنسيت، وضعيت تأهل و نوع تحصيالت. نگين و آزمون تي. ميا3جدول 

 tآزمون  ميانگين   

 جنسيت
  مذکر

** 
 مؤنث

 نوع تحصيالت
  طلبه

ns 
 دانشجو

 وضعيت تاهل
  متأهل

ns 
 مجرد

 غير معنادار ns 01/0سطح احتمال  ** معناداري در

طور معنـاداري هاي اضطراب مرگ نشان داد كه ميزان اضطراب مـرگ در زنـان بـهن ايج بررسي

و  بيش ر از مردان است. ولي ميزان اضطراب مرگ بر اسـاس تلصـيالت )طـالب و دانشـجويان(

 وضعيت تأه )مجرد و م أه ( مشابه است.
 بستگي به خدا و اضطرا  مردهاي دلمقياسدهبستگي بين خر. ماتريس هم4جدول 

 بستگي به خدادل 
 اضطرا  از مرد

 تعداد سطح معني داري ضريب پيرسون
  * اجتنابي

 * دوسوررا

  ** ايمن

 05/0* معناداري در سطح احتمال   01/0**معناداري در سطح احتمال 

بسـ گي بـه خـدا )اج نـابي، دهد كه بين هر سه خرده مقيـاس دلبس گي نشان ميضراي  هم

شـود در كه مشاهده مياي ونهدوسو را و ايمن( و اضطراب مرگ رابطه معناداري وجود دارد. به

هاي اج نـابي و دوسـو را، ايـن رابطـه مسـ قيم اسـت، يعنـي بـا افـزايش دو نـوع مقياسخرده

مقيـاس لي ايـن رابطـه بـا خردهواضطراب مرگ نيز افزايش مي يابد؛  بس گي ناايمن به خدا،دل

 يابد.بس گي ايمن، اضطراب مرگ كاهش ميايمن معكوس است و با افزايش دل

 نتيجه گيري

 هـ أم  وافـراد مجـرد ايمـن در اج نـابي و بسـ گي دلبـين ميـانگين  حاضر نشان داد كه پژوهش

 ، بيشـ ر ازدوسـو را در افـراد مجـردبسـ گي ين دلامـا ميـانگ .وجـود نـداردداري ااخ الف معن

 م أهالن است.

آيد كه افراد م أه  از ثبات اع قـادي بيشـ ري برخوردارنـد. ايـن ، چنين به نظر ميبنابراين

تـر از افـراد م أهـ  افـراد مجـرد را ايمن 46هاي پيشينرو قاب  توجه است كه پژوهشآنن يجه از

هـاي زيـاد فرهنگـي دلي  تفاوتآيد اين مخالفـت بـهبه نظر مياند؛ در تبيين اين مطي  دانس ه

ايران و ترب، ذهنيت منفي مسـيليت و تـرب بـه ازدواج، و تفـاوت مـاهوي ازدواج و تأهـ  در 

تـوان بـه سـخن شـهيد مطهـري انديشة اسالمي و تيراسالمي باشد. براي تبيين اين تفاوت مي

رنگي، يعني آزاد را ملدود كردن و از آزادي به ازدواج در سيس م ف»اشاره كرد كه مع قد است : 
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همچنـين  47«.ملدوديت در آمدن است؛ ولي در سيس م اسالمي از ملدوديت به آزادي در آمـدن

توان چنين تبيين كرد كه در م ون اسالمي بسيار به مسئيه ازدواج پرداخ ه و ترتيـ  شـده مي

نيـاز شـدن افـراد م أهـ  را داده بياست؛ تا جايي كه خداوند باصراحت وعدة تأمين معيشـت و 

بس گي افراد م أهـ  بـه و آشنايي مردم با چنين مفاهيمي از دين، در كيفيت دل (32)نور:است

 كند.خدا تأثير  ذاش ه، جامعة ما را از ترب م مايز مي
بسـ گي نـوع ايمـن بـه خـدا، در بـين . پژوهش حاضر همچنين نشان داد كه ميانگين دل2

بســ گي اج نــابي و دوســو را در بــين ســان اســت؛ امــا ميــانگين دلان ي طــالب و دانشــجوي
 ـذارد بس گي ايمن به خدا، فرايند خاصي را پشت سـر ميهاست. دلدانشجويان بيش ر از طيبه

كه يكي از ملورهاي اصيي آن شناخت درست و تصوير مثبت از خداست معرفت و شناخت خدا 
بسـ گي و ايجـاد رابطـة عـاطفي بـا ك   يـري دلو داش ن تصور درست از او شرط اساسي شـ

جو هم مع قد است افرادي كه خداوند را موجود ترسنا ، خشن، نامهربان، ان قـامريان خداست. 
اي عاطفي و صميمي برقرار كنند. ايـن افـراد در توانند با او رابطهكنند، نمي ر تصور ميو تنبيه

خدا پنهان كنند از او بگريزند يا بـا اضـطراب و  شان خواهند كوشيد كه خود را ازسراسر زند ي
اكنـون بـا توجـه بـه  48نگراني شديد به انجام اعمال و عبادات بپردازند تا رضايت اورا جي  كننـد.

كننـد و اينكه طالب، دروس و مطال  مربوط به خدا شناسي را بيش ر از دانشجويان تلصي  مي
كه در م ون اوند و صفات او دارند، و خداوند را چناناز جميه خدتري با مفاهيم ديني، آشنايي كام 

بس گي طالب به خـدا رسد كه كيفيت دلطبيعي به نظر مي اند،اسالمي معرفي شده است؛ شناخ ه
دهـد. امـا بس گي دانشجويان باشد كه اين پژوهش هـم آن را نشـان ميتر از كيفيت دلمنطقي

تري نشان دادند بايد بررسي شود كـه ايمنگي نادلبس اينكه در اين پژوهش دانشجويان به خدا 
بس گي ناايمن دارند يا به مفهومي نادرست از خدا شده توسط دين دلآيا به خداي واقعي معرفي

 اند.كه ملاف  تيررسمي، به طور تيط و اتي  به شك  تجربي آموزش داده

ننـد دعـا كـردن، كـه رف ارهـاي مـذهبي هما49کرک پاتريکن يجة يادشده همچنين با ادعاي 

بس گي رف ن به اماكن مذهبير مخصوص، همچون كييسا، مسجد و زيارتگاه را حاكي از رف ار دل

داند، قاب  توجيـه اسـت؛ چـون فراوانـي ايـن رف ارهـا در جويي با خدا ميايمن و نوعي مجاورت

 طالب، بيش ر از ساير اقشار جامعه، همچنين دانشجويان است.
اين پژوهش مورد بررسي قرار  رفت، ارتباط بين اضطراب مـرگ و . موضوع ديگري كه در 3

داري را هـايي كـه ارتبـاط بـين اضـطراب مـرگ و ديـندلبس گي به خداست، دو سوم پژوهش
اند. با وجود اين، تناقض و عدم انسجام ميـان اند، از رابطة منفي ميان آنها حكايت كردهسنجيده
داري بـا اضـطراب مـرگ، جدا انـه بررسـي م فاوت دين كرد كه رابطة ابعادها اق ضا ميپژوهش

شود؛ بنـابراين، ارتبـاط ايـن بُعـد مهـم از دينـداري بـا اضـطراب مـرگ مطالعـه شـد و ن يجـة 



66    1389، سال سوم، شماره اول، بهار 

بس گي ايمن به خدا رابطة معكوس معنادار دارد؛ آمده نشان داد كه اضطراب مرگ با دلدستبه
اد به خدا اع ماد كرده، با او رابطـة عـاطفي بس گي ايمن افزايش يابد و افريعني هرچه ميزان دل

بسـ گي نـوع ميـان دل يابـد و بـرعكس،سالم برقرار كنند، سطح اضطراب مر شـان كـاهش مي
اج نابي و دوسو را به خدا با اضطراب مرگ رابطة مس قيم معنادار وجود دارد. اين ن يجه توسط 

هـاي مـذهبي و باورهـاي فعاليت كه دريافت افـرادي كـه 50سون سنهاي ن ايج حاص  از پژوهش
ها و باورهاي ديني كم ر دارنـد، تـرس از مـرگ ديني بنيادي دارند، نسبت به افرادي كه فعاليت

( نيـز بـه 1965)ايتطرمن  ومطارتين ( و 1963)کاليش  شود.كنند ـ تأييد ميكم ري را تجربه مي
( نيـز 1973)ک و تطاتز اوسطاروو( و 1961و همكـاران ) جفطرن ايج مشابهي دست پيدا كردنـد. 

 درياف ند كه خواندن انجي  و باور به معاد، بـا تـرس از مـرگ ارتبـاط منفـي دارنـد. همچنـين،
با مطالعة افراد مريض در حال مرگ در انگييس، دريافـت افـراد تيرمـذهبي نسـبت بـه  51هينتون

ذهبي راسـ  افرادي كه از سطح پايين مذه  برخوردارند، كم ر و نسبت به افرادي كه اع قاد مـ
ترسند. در پژوهش حاضـر نيـز بـه ايـن ن يجـه رسـيديم كـه افـراد بـا دارند، بيش ر از مرگ مي

دلبس گي ايمن به خدا، اضطراب مرگ كم ر و افراد دلبس ه ناايمن دوسو را، باالترين اضـطراب 
كنند؛ يعني افراد مذبذب و داراي ايمان ظـاهري و مصـيل ي، ح ـي بـيش از مرگ را تجربه مي

و همكـاران اسطپي ا  هراسند. اين ياف ه با ن ايج پژوهشرادي كه خدا را باور ندارند، از مرگ مياف
شود. آنها ارتباط مذه  دروني و بيروني )مصيل ي( را با نگرش بـه مـرگ ( نيز تأييد مي1977)

دانند، نسبت به مرگ نگاه بررسي كردند و ن يجه  رف ند كساني كه دين را ي  تعهد دروني مي
تري دارند. همچنين كسـاني كـه تجـارب دينـي درونـي دارنـد، كم ـر از ديگـران نگـاه مطيوب

سـنجي ناخوشايند به مرگ دارند و در برابر، باور ديني كه مبدأ خارجي دارد و بر اساس مصيلت
  يرد، با نگاه ناخوشايند به مرگ رابطة مثبت دارد.شك  مي

 يري به اين ن يجه رسيدند كه افرادر داراي جهت ها، برخي نيزدر برابر اين دس ه از پژوهش

( اسـ دالل 1959)فيفطل  و(1958)فولتطون و فانطت ترسند. مذهبي، بيش از ديگران از مرگ مي

كردند كه افرادر با  رايش معنوي، نسبت به افرادي كـه  ـرايش معنـوي ندارنـد تـرس از مـرگ 

بـر اينكـه سـطوح دينـداري را جدا انـه ها افـزون  يري. اين ن يجـه52كنندبيش ري را تجربه مي

شوند و با اس ناد به آيات و رواياتي كه تـرس از اند، با پژوهش حاضر نيز تأييد نميمطالعه نكرده

خدشه پذيرند.  (6)جمعه:دانند،هاي كفار و منافقين ) اج نابي و دوسو را( ميمر گ را از ويژ ي

 ژوهش حاضر در اين زمينه نيز هس ند.افزون بر اين، همين آيات، تأييدكنندة ن يجه پ

هاي زيادي در كشور و فرهنـگ و الب ه بايد تأكيد شود كه الزم است در اين زمينه، پژوهش

 تري دست يابيم.مذه  ايراني انجام  يرد تا به ن ايج بيش ر و م قن
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