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  طبعی و نگرش دینی شوخخواهی،  رابطه هیجان
  با اضطراب مرگ

 اس رحمتی**زاده ريکقاسم عس /*یوفائ نبیزعب /***  
  يدهكچ

طبعی و نگرش دینی با اضـطراب   خواهی، شوخ هیجان هتحقیق حاضر با هدف بررسی رابط
نفـر بـه روش    375اي به حجـم   بدین منظور، نمونه .ه استمرگ در دانشجویان انجام شد

آماري مورد پـژوهش (دانشـجویان    هاي از جامعمرحله اي چندگیري تصادفی خوشهنمونه
ها آوري دادهو براي جمع هانتخاب شد 90ـ89در سال تحصیلی رمان کدانشگاه شهید باهنر 

 نامـه  پرسشطبعی مارتین، شوخ نامه پرسشرمن، کخواهی زا هیجان نامه پرسشاز فرم پنجم 
ها با  داده .ه استاضطراب مرگ تمپلر استفاده شد نامه پرسشفرد و نگرش مذهبی خدایاري

هـا  نتـایج تحلیـل داده   ه است.چون همبستگی و رگرسیون تحلیل شد ،هاي آماري شاخص
خواهی با اضطراب مـرگ  بین هیجان )،=r-363/0( يمنفی معنادار ه رابطهک دهد می نشان

ي طبعی با اضطراب مرگ و رابطه منفی معناداربین شوخ )=408/0rرابطه مثبت معناداري (
)380/0 r=5نگرش دینی با اضطراب مرگ وجود دارد( ) بین ./ .=.(  
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  مقدمه
 آید که در اختیـار او نیسـت و   دهد براي انسان حوادثی پیش می تاریخ زندگی بشر نشان می

هـاي متفـاوتی    مـرگ اسـت کـه بـا تحلیـل      ،این حوادثت حتمی او است. یکی از سرنوش
بر می شـمرند و برخـی آن را    انساناي از مراحل زندگی  رو است. بعضی آن را مرحله روبه

کسانی که به دیدگاه اول معتقدند کمتـر  رسد،  کنند. گرچه به نظر می داد میپایان زندگی قلم
که عموماً پیروان هر دو دیدگاه از فکر  باید از این مسئله نگران باشند، اما واقعیت این است

نتقـال از  درسـت اسـت کـه بـه طـور طبیعـی ا       شوند. کردن درباره مرگ دچار اضطراب می
به دلیل بی تجربگی از مرحله جدید تشویش و ناآرامی نسبی بـه  اي به مرحله دیگر،  مرحله

چـه از  اسـاس آن به عالم مـاده نیـز بـر     آورد و این وحشت در انتقال از عالم رحم وجود می
ترین مواضع به حسـاب آمـده    وجود داشته و از وحشتناك شود، آیات و روایات استفاده می

است، اما این وحشت دوره نسبتاً کوتاهی داشـته کـه بـه مـرور زمـان پایـان یافتـه و حتّـی         
است. دربـاره مـرگ، بـراي عمـوم      هاي دنیا تبدیل شده مندي نعمت وحشت به لذت از بهره

تصور پدیـد نیامـده اسـت کـه دوره وحشـت کوتـاه خواهـد بـود و تردیـد و          ین ا ها انسان
  ها کامالً مشهود است.  اضطراب باال در انسان

چه در این زمینه به بررسی و تحلیل نیازمند است، دو عامل اسـت کـه یکـی در بعـد     آن
   نگرش انسان است.بعد ها و دیگري در  عواطف و هیجان

می هستند که همواره مفاهی، مذهبی و اضطراب مرگ طبعی، نگرشخواهی، شوخجانهی
انـد.   رهـا بـوده  ایـن متغی ۀ رابطن توجه کرده و در پی شناخت داشناسی بمحققان حوزه روان

طبعی و نگـرش مـذهبی بـا    خواهی، شوخهیجانۀ بررسی رابطاین پژوهش، موضوع مطالعه 
ه ارتباط متغیرهـاي  این پژوهش در پی پاسخگویی به سؤاالتی است ک. اضطراب مرگ است

تبیـین   طبعی و نگرش مذهبی را با اضطراب مـرگ در قشـر دانشـجو   جان خواهی، شوخهی
ي   رابطـه  ،بـا اضـطراب مـرگ    خـواهی  هیجـان ۀ تعیین رابطکند و به صورت مشخص به  می

 ي نگرش مـذهبی بـا اضـطراب مـرگ در دانشـجویان       رابطهو طبعی با اضطراب مرگ  شوخ
  پردازد. می ید باهنر کرمانپسر دانشگاه شه دختر و

  خواهي الف) هيجان
هاي فیزیولوژي درونی هستند که ادراك، یـادگیري و عملکـرد مـا را تحـت      پاسخ ها ناهیج

تـرین   داند کـه مهـم   بار تجربه هیجانی داشته باشد، می یک  دهند. کسی که حتی تأثیر قرار می
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 . طبـق نظـر  اسـت  یداخلـ ي هـا شـود، تغییر  در بدن ظـاهر مـی  هنگام هیجان که  هاییتغییر
زي کـ ه دسـتگاه عصـبی مر  کـ خواهی به مقدار انگیختگـی  ) ساختار هیجانم1979(1رمنکزا

 نیاز دارد، مربوط است. به اعتقـاد وي  کی) از منابع بیرونی تحریکشخص (مغز و نخاع شو
هـاي متنـوع، جدیـد و    نیاز بـه هیجـان و تجربـه    ،ه ویژگی آنکخواهی صفتی است هیجان«

  2».هاستمیل اقدام به خطرهاي جسمانی و بدنی به خاطر خود این تجربه پیچیده و
، ه، معرفـی شـد  م1964ارانش در سـال  کرمن و همکه توسط زاکزمانی از خواهی  هیجان

ه سـاختار  کند کپیشنهاد می 3رمنکوجود آورده است. زا  هاي فراوانی را بهپژوهش عالیق و
هم پیوسته اسـت   هاي بهباشد، مجموعه مؤلفه ه ساختاري واحدکخواهی به جاي اینهیجان

  ند از:ا ه عبارتک
4زدگی و ماجراجویی( . هیجان1

TAS:( زدگی و ماجراجویی تمایل پرداختن به فعالیـت  هیجان-
رقـابتی   هاي بیرونـی و غیـر  ها شامل فعالیتهاي جسمانی و ماجراجویی است. این فعالیت

  5است. پذیري در آن ه خطر، چالش شخصی و خطرکاست 
6جـویی (  . تجربه2

ES:( مشـخص   7ن است بـا اصـطالح هیپـی   کجوي تجربه که ممو جست
  8خود تجربه است.براي سب تجربه کشود، ماهیتش 

به تمایل بازداري یا شده است، گذاري  طلبی ناملذتکه این عامل  :Dis( 9زدایـی (  . بازداري3
  شود. ماعی مربوط میهاي اجت جوي لذت در موقعیتو ردن شخص از جستکجلوگیري ن

نـواختی در   کار عادي، چه یکاین عامل به بیزاري از هر نوع  :BS(10نواختی ( ک. حساسیت به ی4
شـود. هنگـامی    ننده، مربوط میک سلکراري و یا رویاروشدن با مردم کار شخص باشد یا تجربه تک
  اوضاع را ندارد.قرار شده و تحمل نواختی، بیکند، شخصِ حساس به یک ه اوضاع تغییر نمیک

هـاي    خواهی تمایل فرد براي شروع و انجام فعالیـت  منظور از هیجان: خواهی عادي هیجان. 5
تجارب حسی تازه، لـذت بـردن از    هگري در زمین جوو مخاطره انگیز یا ماجراجویانه، جست

ه ایـن  کـ سـل شـدن اسـت. فـردي     کاجتمـاعی و اجتنـاب از   هـاي   کهیجان ناشی از تحری
  11.شود خواه نامیده می باشد، هیجانداشته را خصوصیات 

  شناختي شوخي هاي روان نظريهب) 
بـه زمـان ارسـطو در    کـم   دستو  بودههاي بسیار گذشته مورد توجه   مفهوم شوخی از زمان

. هـاي دارنـد   در این باره اشارهگردد. افالطون و ارسطو  چهار قرن قبل از میالد مسیح باز می
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زمـان در آن   ه عناصر درد و لذت، به طور همکگیرد  اي در نظر می افالطون شوخی را پدیده
 بـراي هـا نـوعی نهفتگـی     هـا و شـوخی   در لطیفـه ت کـه  معتقد اسـ  نیز ارسطو .وجود دارد

ه کـ ه در شوخی، طبیعتـی وجـود دارد   کسوءاستفاده و آزار دیگران وجود دارد. این دیدگاه 
هـاي    به نوشـته  ،گیرد ت میئهاي دیگران نش  ی و بدبختی و ناتواناییفرد از بدشانس  سرگرمی

  13.شود گردد نسبت داده می ه به سه قرن پیش باز میک 12هابز فلسفی توماس 
ه چــه چیــزي کــعلــل خندیــدن افــراد و این هبــار ) درم1998( 14بــه اعتقــاد ویســونانت

رد نظـري  کـ . او چهـار روی هاي متعددي وجـود دارد ند، نظریهکنترل میکطبعی آنها را  شوخ
طبعـی در دیـدگاه امـروزي بیـان     شناختی را در تبیین علل روانی شوخی و شوخ عمده روان

بخـش  هاي درونی یا هیجانات لـذت ها هدف شوخی، آزادسازي تنشکند. در این نظریه می
  ها عبارت است از: این نظریه 15.است
توسـط افالطـون    ایـن نظریـه  است. خاستگاه این نظریه در آراي قدیم  16:برتري ه. نظری1

آن را معتبر شـناخت. بـر اسـاس ایـن نظریـه،       فیلسوف انگلیسی،توماس هابز مطرح شد و 
طبعـی و  ه هدف از شـوخ کسان  بدین ؛ابراز غضب برايروشی است  ،شوخی در درجه اول

ه کـ معتقدنـد   ،ردکـ نظران این رویشوخی، توهین به مخاطب یا شخص ثالث است. صاحب
تر ابراز خشـم  تر و غیرمؤدبانههاي خشنروش براي جایگزین مناسبیبه سبب آنکه شوخی 

بـر اسـاس ایـن نظریـه      17شود. ، مثبت و پسندیده تلقی می(نظیر توهین و ناسزاگویی) است
ه بتـوانیم  کـ انـدازد  اي ما را بـه خنـده مـی   خندیم یا صحنهاي میگرا، زمانی به لطیفههیجان

خنـده   ،ه بر ما برتري یا تسلط دارنـد، چیـره شـویم. در واقـع    کوهی ناخوداگاه بر فرد یا گر
فرد یا گروهی را  ،العمل برتري موقتی انسان بر فرد یا گروه مسلط بر اوست. با لطیفهسکع
منفـورتر باشـد، لـذت     ،هر چه فرد یا گروه مورد هجـوم  نیم وکه از آن متنفریم تحقیر میک

  . 18بیشتر است ،حاصل از لطیفه
ه توسـط  کـ رهـایی   هنظریـه تخلیـه هیجـانی یـا نظریـ      19:هیجانی و آسودگی هتخلی هی. نظر2

ه کـ ی اسـت  های یهاز جمله مشهورترین نظر ،ردکآن را معرفی  21و فروید شدارائه  20اسپنسر
روشـی   از نظـر اجتمـاعی   طبعی وجود دارد. بر اسـاس ایـن نظریـه، شـوخی     در مورد شوخ

اري کسـازو   ،بق این نظریه، لطیفـه ط، براي آزادسازي تنش و فشارهاي عصبی است. پذیرفته
رد و با آزاد شدن ایـن  کشده را دوباره بیدار وبکهاي سرتوان عقدهآن می کمکه به کاست 

دار ایـن   طبـق نظـر فرویـد، پـرچم     ،رسد. در واقع لطیفه به رهایی می انرژي ذهنی، مخاطبِ
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گاه ذهن است و اثر روانی لطیفه از ایـن رو  آبخش ناخود ار دفاعیکنظریه، لطیفه نوعی سازو
 -نـد و ارضـاي روانـی   کذهـن را دوبـاره آزاد    هشد وبکتواند انرژي سره میکاهمیت دارد 

آنچه را به صورت محرّمات و  22»خود«ه کذهنی را به ارمغان آورد. همچنین او معتقد است 
ال دیگـر  کیا اش ل لطیفهکردن آن به شک میانهبا مبتذل و عا ،وب شده استکدر آن سر 23تابو
  24.دهد تشفّی می ،ه شدهکو تنش درونی را به صورت موقت هم  کرده دوباره آزاد ،طنز

نـار هـم   کشـوخی از  اند کـه   بر این عقیدهپیروان این نظریه  :25ناهماهنگی و تبـاین  ه. نظری3
شـود.   ننده حاصل مـی کشوخیگذاشتن و مقایسه دو یا چند مفهوم ظاهراً نامربوط در ذهن 

ه دریافت مشابهت یا تفـاوت بـین امـور، عامـل     کدار این نظریه معتقدند  شناسان طرف روان
بـه بحثـی نـامربوط و    ه شوخی معموالً سبب تبدیل بحثی منطقـی  کشوخی است و از آنجا 

ه ایـن نظریـه بـا    کـ شود. به خـوبی مشـخص اسـت     آور می خندهشود، از این رو  بیهوده می
در  طبعـی  ، شـوخ هایی دارد. از نظر پیروان این نظریـه شناسان مطابقت نوین روانهاي  هینظر

الت و سـازگاري  کهاي فشارزا، پهنه دیدگاه فرد را به سوي حل هر چه مؤثرتر مشموقعیت
هاي فشارزا دهد. طبق این دیدگاه، شوخی در موقعیت بیشتر با محیط و فشارها گسترش می

  26شود. نفس و اعتماد به خود می ط، عزتموجب افزایش احساس تسل
ه بـه  کـ اي اسـت  طبعی، نظریهسرانجام جدیدترین نظریه در مورد شوخ :27هیتال  . نظریه4

ه کـ اي اسـت   شود. بر اساس این نظریـه، شـوخی توانـایی   هیت نامیده میال نظریه ،اصطالح
ز طریـق بـا هـم    باعث رها شدن فرد از آشفتگی، افزایش وحدت و اتحاد فرد بـا دیگـران ا  

شـود. در  و تغییر روح و روان فرد مـی  ،موقعیت کشائبه ی ردن حقیقت بیکخندیدن، برمال 
  28.استهدیه یا موهبتی از جانب خداوند براي انسان  ،نظریه طبقشوخی  ،اصل

  داري و نگرش ديني دينج) 
تمـاعی و  شناسی دینی و اخالقی، اج شناسی، روان مسائل مربوط به جوانان از دیدگاه زیست

سـبب شـده   آنها  بعدي بودن حیات جوانان و اهمیت نقش رفتاري قابل بررسی است. چند
ده، بـه  عمـل آور  آنـان بـه   هبـار  اي در هاي همه جانبـه   بررسی ،ه دانشمندان و مربیانکاست 
ند. هر رفتاري از دو عامل مهم و گسترده درونـی و  کنهاي رشد و پرورش آنان توجه   زمینه

ها نوعی اصطالحات انبـار شـده    ها و فشار محیط. نگرش گیرد: نگرش سرچشمه میبیرونی 
ند تـا  کتواند رفتار را پیشگویی  . شناخت عوامل محیطی معموالً بهتر میه رفتارهاستبار در
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چنانچـه از عوامـل بیرونـی شـما آگـاهی داشـته باشـیم،         ،ها. عبارت دیگـر  شناخت نگرش
آگـاه باشـیم.    ،ه از عوامل درونی و نگـرش کتر است تا اینصحیح ،رفتار هبار بینی ما در پیش

درونـی   هـاي  سو احسا ها یهه معموالً به نظرکسانی مؤثر است کویژه در مورد ه ب ،ها نگرش
ها در شـرایط مناسـب    دهند. نگرش هاي بیرونی توجه نشان می خودشان بیش از درخواست

وان رفتـار دینـی دانشـجویان را بـا تعـدیل      تـ  از این رو می ،توانند بر رفتار تأثیر بگذارند می
  29هایشان تحت تأثیر قرار داد.  نگرش

» ورز سیاسـت «و » سـاز  ابـزار «، »قامت راست«گذشته، انسان را  هاي شناسان در قرن انسان
هاي زیرا طبق جدیدترین پژوهش ،شناسند می» ورز دین«ولی امروزه او را  ،ردندک تعریف می

ا کـ مریااند و چه در  ه تقریباً توسعه نیافتهک کزیکقاي جنوبی و مفریاشناختی، چه در جامعه
ها  % انسان95شود، بیش از می شمردهترین جوامع بشري از نظر فرهنگ مادي  ه از پیشرفتهک

ه مدعی بود با پیشـرفت اجتمـاعی   کاي را  نظریه ،به وجود خداوند ایمان دارند. این واقعیت
نـد. دلیـل دیگـر بـراي     کیابد، باطل میاندیشه دینی انحطاط میو افزایش رفاه مادي، دین و 

ه کـ اند  ه محققان هیچ قومی از اقوام بشري را نیافتهکورز بودن سرشت انسان، این است دین
  30صاحب نوعی دین نبوده باشند. ،دار یا به هر حال دین

وجـه و عالقـه   شناسی، مورد ت ننده براي روانکهاي تعیین در طول سالدین ه کرغم این به
در تحقیقـات  قرار گرفت، امـا   31از جمله ویلیام جیمز و استانلی هال ،بسیاري از دانشمندان

توجـه زیـادي    ،دین و نقش آن در مورد شفاي انسان و اسـاس وجـودي آن  شناسی به  روان
 کنترل، سبکلی داشتن مذهب موجب ایجاد معنا، امیدواري، احساس کاست. به طور  نشده

د، مـذهب  شـو   شدن از سوي دیگران و ایجاد حمایت اجتماعی می ر و پذیرفتهتزندگی سالم
اهش فحشـا و دوري از  کـ پایبنـدي فـرد بـه اصـول اخالقـی،      همچنین عامل مهمـی بـراي   

  32شود. می شمردهاري کبزه
-یم مـی کرد. دورکتعریف  33ردگرایانهکارکهاي توان از منظر برداشت نگرش دینی را می
نقـش مهمـی   ه کـ ند، بلک ینان و اعتماد خارج از حد در افراد ایجاد میگوید: دین نه تنها اطم

اي  رد تـازه کارکـ تطابق افراد با جامعه دارد، از ایـن رو وي   بندي ه فرد با گروه و پايدر رابط
شود و آن ایجاد اعتماد و اطمینان و سازگاري فرد با گروه و ارتبـاط آنهـا    می براي دین قائل

نـه تنهـا در    ،دیـن  هه نقـش و وظیفـ  کـ یم این است کردي دورکارکدیگر است. توجیه کبا ی
الت اجتماعی، ایجـاد و  کحل و فصل مشدر ه کبل ،ار استکهمبستگی اجتماعی غیرقابل ان
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بـر ایـن،   سخت اهمیت دارد. عالوه  ،آورد وجود می  ه در جامعه بهکمعنویتی  نیزیگانگی و 
ی از خصوصـیات امـر   کگوید: ی یم میکدور شود. دین موجب ثبات، استمرار و پایداري جامعه می

ه قبـل از افـراد و بعـد از افـراد وجـود داشـته و دارد و در میـان نهادهـاي         کـ اجتماعی این است 
اجتماعی، دین بیشتر از همـه، ایـن خصوصـیات را دارد. در نتیجـه، دیـن در اسـتمرار ایـن        

  34دهد. یم میآن را تعمدر جوامع بشري از گذشته به آینده، نقش داشته،  ردکارک
ه فرد با توجه به قدرت معنوي، قدرت دنیوي را کاین، نگرش دینی، نگرشی است  بنابر

 برابـر ه سلسله مراتـب اسـتعدادها در   کنماید ند و به انسان گوشزد میک تقدیس و تعدیل می
ه موجـب  کهاي اخالقی چیزي نیست. نگرش دینی، نگرشی است  سلسله مراتب شایستگی
اعتماد و اطمینان فرد و سازگاري وي با جامعـه   ،و به سبب آن شدهتوجه به قدرت معنوي 

الت کمشـ  ،ه بـه موجـب آن  کـ . نگرش دینی، نگرش به امور مـاورایی اسـت   شودتأمین می
، و احراز و تقویت آن موجب یگانگی، استمرار و پایداري فـرد در جامعـه   شدهروحی حل 

پارچه توحیـدي   کاعتقادات منسجم و ی :ش دینی عبارت است ازلی نگرکشود. به طور می
هاي  ها، اخالقیات، آداب و اعمال مربوط به مناسبارزش .داند ه خداوند را محور امور میک

یـا   »گرایـی سنت«ه همان کدهند  میتشکیل اي روانی و اجتماعی دینی، با همدیگر مجموعه
  35است. »داري دین«

  مرگ و هراس از آند) 
توقـف   ی بـه منزلـه  کاز لحـاظ فیزیولـوژی  مـردن  رویداد مهم و نهایی زندگی اسـت.   ،مرگ

ن است براي افراد مختلف، کممشناختی،  امل حیاتی است، ولی از لحاظ روانکردهاي کارک
هـاي   متفاوتی داشته باشد. مردن به معناي از دسـت دادن عزیـزان، توقـف فعالیـت    معناهاي 

شناسان تا آغـاز نیمـه دوم    ود به دنیایی ناشناخته است. روانها و ور ردن تجربهکزندگی، رها
بررسی آن را   و حتی دانسته نمیزندگی  همرحله انتقالی در چرخرا  قرن معاصر مفهوم مرگ
 هدر حـوز   مـرگ بـه طـور جـدي     ،سـال اخیـر   سـی در  امـا  ،دیدنـد  چندان خوشـایند نمـی  

مردن رویـدادي ملمـوس و قابـل     ،هاي دورشناسی رشد بررسی شده است. در گذشته روان
مردنـد و   نار خانواده خـود مـی  کهاي شخصی و در   مردم در خانه بیشتر هکرؤیت بود، چرا 

ـ   امـا در قـرن بیسـتم    ،سپاري آنها نیز به عهـده اعضـاي خـانواده بـود     كلیه تشریفات خاک
، رویداد غیرقابل رؤیت درآمده اسـت  کمرگ به صورت ی ـ  هاي صنعتی شورکدر کم  دست
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فن و دفن آنها نیز توسط افرادي کو مراسم  هسپرد ها جان  بسیاري از افراد در بیمارستانزیرا 
رافیـان صـرفاً بعـد از انجـام مراسـم تـدفین در       و اط گیـرد  خاص صورت مـی هاي   با حرفه

 هـاي جهـان  بسیاري از فرهنـگ مرگ در جویند. بدین ترتیب،  ت میکتشریفات مربوطه شر
  36ر واقعیت آن هستند.کم از آن اجتناب نموده و گویی منه مردکرویدادي است 

و تحقیـق انجـام   سال گذشته به طور گسترده پـژوهش   پنجاه هراس از مرگ طیدرباره 
ی از کـ دسـت نیامـده اسـت. ی     هنوز تعریف دقیقی از این مفهوم به ،با این حالشده است، 

ل بـر احساســات و  نشـی هیجـانی مشـتم   کز مــرگ را وااهـراس   هـا  تـرین تعریـف   ابتـدایی 
دانـد. هـراس از مـرگ را     ر در خصوص مرگ میکهاي ذهنی ناخوشایند ناشی از تف نگرانی

ه معطوف به مرگ خود یا دیگران است و همچنین همـراه  کاحساس ناراحتی توأم با ترسی 
، با در نظر گرفتن مرگ به عنوان پایان حیات و همچنین تجسم مراسم تدفین و جسد خـود 

افراد سوگوار اسـت.   هوسیله نوعی ناراحتی و ناایمنی هیجانی ب ،نند. این هراسک تعریف می
ولـی همگـی    ،دیگر تفـاوت دارنـد  کبا ی ها شود گرچه این تعریف ه مالحظه میکطور همان

  37دارند: ترس و احساس ناراحتی. كآنها در دو موضوع اشترا

  ابعاد هراس از مرگ
نُه بعد از ابعـاد آن را   38)،1387در همین راستا معتمدي( دارد.ابعاد مختلفی  ،هراس از مرگ

    :رده استکبه شرح زیر توصیف 
شناسد و خـود  گاه مرگ را نمیآه ناخودک) معتقد بود م1915فروید ( . ترس از ناشناخته:1

ه از کــبل ،نــداردارتبــاط بــا مــرگ ناشــناختنی  ،پنــدارد. تــرس از ناشــناختهرا جاودانـه مــی 
گیرد. این احساس ژرف به سرماي خویشتن، بودن و هویت سرچشمه میزوال  ناشناختگیِ

ه از وقوف ناگهانی ما بر ایـن حقیقـت   کدرونی یا لرزشی در اعماق وجود تشبیه شده است 
  امالً محتمل است. که عدم وجود یا نیستی ما امري کشود حاصل می

یابد. در بروز ایـن  می گاه به صورت مستقیم تظاهر ،ترس از مرده و روح . ترس از مرده:2
هـا در  نش فرد، باورهاي اجتماعی و رسوم مذهبی نیز مؤثر است. ژاپنـی کترس عالوه بر وا

ه بسـیاري از  کـ پرستیدند، زیرا بر آن بـاور بودنـد   آنان را می ، ترس داشتهگذشته از مردگان 
ردن مردگـان در  کـ این، براي رام  . بنابرگیرد نشئت میاَموات  از اراده ،مصائب در این جهان
  خواندند.  در برابر الواح آنان دعا می گذاشته،بها  قبور آنها اشیاي گران



   ۵۷ طبعي و نگرش ديني با اضطراب مرگ خواهي، شوخ رابطه هيجان

 ه فردي بیمار است در او نـوعی احسـاس انـزوا و جـدایی از    کهنگامی  . ترس از تنهایی:3
تمایـل  از او دوري  ه سایر افراد نیز به اجتنـاب و که با این واقعیت کآید وجود می دیگران به

ه فردي در حال مرگ اسـت بـه   کهنگامی  ،شود. این دوري جستن متقابلتقویت میدارند، 
ه کـ شـناختی نیسـت، بل   اي روان. انزواي همراه با مردن تنهـا پدیـده  شود می ارترکمراتب آش

ه رونـد مـردن را بـه    کـ ی موجود نیز هسـت  کنولوژي پزشکاسی از فرهنگ شهري و تکانع
نعمـت مـردن در    ،رده است. فرهنگ دوران معاصرک تبدیلماشینی و غیرانسانی  هاي  جریان

هـا در انـزواي    بیشـتر مـرگ   ،نـد. در حـال حاضـر   ک خانه و خانواده خود را از ما دریغ مـی 
  دهد.   ها رخ می هاي بیمارستان اطاق
از  كالوقوع، بیمار را بـا واقعیـت هولنـا    مرگ قریب . ترس از دست دادن خانواده و دوستان:4

ه گـویی آنهـا در حـال مـردن     کـ  چنان ،سازد رو می هدوستان خود روبدست دادن خانواده و 
نوعی سوگواري بـا رونـد خـاص خـود      ،ن است در برابر این حالتکمم ، از این روهستند

  وجود آید.  به
در ذهـن  را مـا   هاي از خودانگـار  ه بـدن بخـش عمـده   کـ از آنجا  . ترس از دست دادن بدن:5

 کآیـد، نـه تنهـا فقـدان یـ      وجـود مـی    تغییري به در آن ه بر اثر بیماريکسازد، هنگامی  می
پـارچگی   کشـناختی از دسـت دادن یـ    ه نـوعی احسـاس روان  کـ شـود، بل  رد بدنی حس میکعمل

فـایتی، زشـتی و از   ک شود. این ترس موجب بروز احساس شرمسـاري، بـی    خویش نیز حاصل می
از تابـد،   برنمـی  هـیچ صـورتی   شود. انسان، پیچیدگی و ابهام را بهدست دادن اعتماد به نفس می

  ردهاي بدنی نیز بسیار دشوار است. کل عملکتحمل ابهام ناشی از تغییر ش این رو
ساتش بر اثر توانایی نظارت شخص بر اعمال و احسااما  . ترس از دست دادن مهار خویشتن:6

ه کـ آیـد   وجـود مـی   بـه  خصـوص هنگـامی   ، بـه یابد. این حالـت  اهش میک پیشرفت بیماري
مـردن و از   ههاي ذهنی نیز تحت تأثیر بیماري قرار گرفته باشد. در رویارویی با تجرب ییتوانا

ه کـ شـود    اضـطراب و تـرس مـی    باعث ایجاداهش احساس آگاهی کدست دادن مهار بدن، 
اي قـرار   ننـده کفرد در موقعیـت ناراحـت   در چنین شرایطی، ننده است. کبراي بیمار تهدید 

ه دیگر سرنوشـت  کند ک شود و احساس می فایتی مشخص میک یه با وابستگی و بکگیرد  می
  خود را در دست ندارد و قدرت خویشتن را از دست داده است.

 افراد در پاسـخ  بیشترانگیزد.  ر مردن همراه با رنج، ترس زیادي را برمیکف . تـرس از درد: 7
از رنج یـا مرگـی    نند، خواهان پایان آرام و فارغک ه چگونه مرگی را آرزو میکاین سؤال  به
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وداع ند تا براي تمایل داردهند و بعضی می سریع هستند. بسیاري مرگ در خواب را ترجیح
عـذاب  "با جهـان، فرصـتی داشـته باشـند. تصـور مـردن، بیشـتر در تصـاویر و تعـابیري، ماننـد           

 گیـرد  می ه تصویري تحریف شده و بیشتر از اهمیت این وضعیت نشئتکشود س میکمنع"مرگ
  و ناآرامی نیستند.  ششنده همراه تشویکبسیاري از شرایط  ،زیرا در حقیقت ،تا واقعیت آن

هـا و   از دست دادن روابط انسانی، خانواده، دوستان، سـاختمان  . ترس از دست دادن هویت:8
همه با هم احسـاس هویـت فـرد را     ،پارچگی آگاهی کردهاي بدنی مهار خویشتن و یکارک

ایـم. رونـد مـردن بـا      ه بـوده کـ ه ما کدهد  هاي انسانی نشان می د تماسنند. وجوک تهدید می
 کنـد کـه   همراه است و این پرسش را مطرح مـی  ،تهدیدهاي متعددي نسبت به هویت بیمار

  ند؟کننده حفظ ک پارچگی خود را در برابر نیروهاي منهدم کتواند هویت و ی چگونه فرد می
خواهند فـرد را  ه میکغرایزي  ؛نیز وجود دارد ترس از غرایز درونی روي: . ترس از واپس9

ه از سـلطه  کـ ننـد  کبه گذشته بازگردانند و او را از جهان واقعی به حالتی از هستی هـدایت  
 ،ان آزاد است و در آن، میان خویشتن و دیگران مرزي وجود ندارد. من یـا خـود  کزمان و م

یزد. فروید این پدیـده را غریـزه   خ خویشتنی و بازگشت قهقرایی به مبارزه برمیعلیه این بی
آن را شناختی این پدیده، هـر روز صـبح   روان رغم ابعاد فرا بهنامید.  می »تاناتوس«یا  »مرگ«

  نیم. ک هنگام برخاستن از خواب تجربه می
با توجه به  ، از این روس پوشیده نیستک اهمیت رشد و پرورش شخصیتی سالم بر هیچ

فیزیولوژیایی)، و این  روان هگیرد (نظریت میئتأثرات روحی نشاختالالت جسمی از «ه کاین
بـا  ه ک ،به ویژه اضطراب مرگ، توجه به هیجانات و اضطراب، هستند کدو جزء از هم الینف

و اهمیـت و ضـرورت ایـن پـژوهش      دارداي ارتباط مستقیم دارند، اهمیت ویـژه جسم فرد 
هـاي  اضـطراب  (نظیر هیجانـات و روحی  -ريکف ه درصدد ارتباطکشود  موقعی روشن می

ه نیازمنـد مطلـع شـدن ایـن     کـ ها و خدمات به افـرادي باشـیم   افراد) و سرانجام ارائه طرح
  هستند. ها ارتباط

  روش تحقيقد) 
 هلیـ کآمـاري مـورد نظـر نیـز      ههمبسـتگی اسـت. جامعـ    -تحقیق حاضر از نوع توصـیفی  

نفـر) در دانشـگاه شـهید بـاهنر     هزار شانزده دانشجویان (دختر و پسر) مشغول به تحصیل (
اي چنـد   از روش خوشـه نیـز  گیري  هستند. در روش نمونه 90ـ89 رمان در سال تحصیلیک
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هـاي دانشـگاه،     دهکه ابتدا از بین دانشکبدین صورت  شده است؛اي، تصادفی استفاده  مرحله
فنـی  ده: ادبیـات و علـوم انسـانی،    کدانشـ  پنج(شده ده انتخاب کبه طور تصادفی چند دانش

ده بـه نسـبت تعـداد دانشـجویان آن     کسپس از هر دانش ،شاورزي)کمهندسی، هنر، علوم و 
هـاي   السکـ ده، چندکالس به صورت تصـادفی انتخـاب و از بـین افـراد حاضـر در      کدانش
. نمونـه آمـاري، بـا اسـتفاده از جـدول      انـد  هتصادفی انتخاب شد هده چند نفر به شیوکدانش

ــیک ــان، -رجس ــر ( 375مورگ ــر و 223نف ــیلی    152دخت ــف تحص ــاطع مختل ــر)، از مق پس
  ترا) هستند. کد و ارشناسی ارشدکارشناسی، ک(

  هاي تحقيق ابزار)   ه
  خواهي هيجان نامه پرسش .۱

ه بـراي  کـ شـود   در اینجا از فرم پـنجم آن اسـتفاده مـی    دارد.شش فرم مختلف  ،این مقیاس
زدگــی و فرعــی هیجــانخــواهی تهیــه شــده و از چهــار عامــل  ارزشــیابی عوامــل هیجــان

چهـل  یل شده است و کنواختی تش کزدایی و بیزاري از ی جویی، بازداريماجراجویی، تجربه
-اجزاء هر ماده تست با دو جزء الف و ب از هم مجزا و مشخص میدارد. مقوله دوبخشی 

  39تست پاسخ دهند. هجزء از هر ماد کتوانند به یها میه آزمودنیکشوند، به طوري 
آزمون و ضریب همبستگی ین آزمون در پژوهش حاضر با استفاده از روش پیشپایایی ا

  . ه استدست آمد به ٪ 84رونباخ ک

  طبعي شوخ نامه پرسش .۲
ه کـ . بـراي این داردگویه  25طبعی مارتین  شوخ نامه پرسشطبعی با استفاده از  متغیر شوخ

امالً مـوافقم (نمـره   کاي از درجه هفتند، هر پرسش به صورت کمی پیدا کها جنبه پرسش
ل کدهی هر آزمودنی در  . مجموع نمرهشده است) طراحی یک امالً مخالفم (نمرهک) تا هفت

اسـت.   25ثر کو حدا 5حداقل  ،است و براي هر بعد 175ثر کو حدا 25، حداقل نامه پرسش
  طبعی بیشتر است.دهنده شوخنمره باال نشان ،بدین ترتیب

 25 نامـه  پرسـش  ابه منظور برآورد پایایی آزمون، ابتـد  :طبعی شوخپایایی و روایی مقیاس 
گیـري  ه به روش نمونهکنفر مرد) بیست نفر زن و  بیستنفر (چهل  طبعی رويسؤالی شوخ

و سـپس بـا    شـد تصادفی ساده از جامعه آماري مورد پژوهش انتخاب شـده بودنـد، اجـرا    
دست آمد. روایی این ابزار نیز بـا   به ٪88استفاده از ضریب آلفاي کرونباخ همسانی درونی 
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و  39/0، 49/0، 59/0، 46/0عامـل:  پـنج  استفاده از روش تحلیل عوامـل (بـه ترتیـب بـراي     
  .40ه میزان قابل قبولی استکدست آمد ) به59/0

  نگرش مذهبي نامه پرسش. ۳
سـؤال در  چهـل  ) تهیه شـده، شـامل   1373نگرش مذهبی توسط خدایاري فرد ( نامه پرسش

ها، اثـر مـذهب در زنـدگی و رفتـار انسـان،      هاي عبادات، اخالقیات، ارزشحیطه خصوص
گـذاري بـر اسـاس روش    . نمـره اسـت مباحث اجتماعی، جهان عینی و باورها، علم و دین 

  ندرت و هرگز تنظیم شده است. ه هاي همیشه، اغلب، معموالً، برت با گزینهکلی
بـه روش   نامـه  پرسـش ضریب پایایی در این  :پایایی و روایی مقیاس نگرش سنج مذهبی

بـوده اسـت. ضـرایب پایــایی     95/0رونبـاخ  کو بـه روش آلفــاي   88/0سـازي برابـر    دونـیم 
). همچنـین  >p. /. 1بخـش بودنـد (  ابعاد آن در حد مطلـوب و رضـایت   و همه نامه پرسش

عتبـر  م >p. /. 1در سـطح  نامـه  پرسـش ل کاز موارد با نمره  کهر ی ضریب همبستگی نمره
و همچنـین   هبـود  94/0و  93/0است و پایایی با دو روش اسپیرمن، براون و گاتمن برابر با 

  41.بوده است 95/0رونباخ برابر کضریب آلفاي 

  اضطراب مرگ مهنا . پرسش۴
ه کـ گیري اضطراب مربوط به مرگ بوده مقیاس اضطراب مرگ تمپلر ابزاري براي اندازه

ل کخوداجرایی متشـ اي  نامه پرسش ،اشته است. این مقیاساربرد را در نوع خود دکبیشترین 
وجـود اضـطراب در فـرد اسـت. دامنـه       هخیر است و پاسخ بلی نشـان  -سؤال بلیپانزده از 
) "8نمـره  "و نمره زیاد (نمره باالتر از متوسـط   هاي این مقیاس از صفر تا پانزده است هنمر

توسـط رجبـی و بحرانـی     نامـه  پرسـش ي باالیی از اضطراب مرگ است. ایـن  معرف درجه
  ) به فارسی برگردانده شده است.1380(

اعتبـار  دربـاره  هاي به عمـل آمـده   : بررسینامه اضطراب مرگ پایایی و روایی پرسش
اسـت.  منـد   بهـره ه این مقیاس از اعتبار قابـل قبـولی   کدهد نشان می ،مقیاس اضطراب مرگ

ه با روش کاي  گانه هاي سه رونباخ را براي عاملک)، ضرایب آلفاي م1996( 42الینکساینو و 
و  49/0، 68/0بـه ترتیـب   انـد،   دهدست آور  تحلیل عوامل و ویرایش ایتالیایی این مقیاس به

دسـت آورده    بـه  83/0) ضریب بازآزمـایی مقیـاس را   م1970اند. تمپلر ( ردهکگزارش  60/0
  43است.
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  هاي پژوهش يافتهو) 
  دینی با اضطراب مرگ طبعی و نگرشخواهی، شوخن هیجان: همبستگی پیرسون میا1جدول 

  دینی نگرش  طبعیشوخ  خواهیهیجان  اضطراب مرگ  متغیر
        1  اضطراب مرگ

       r=  1-363/0  خواهیهیجان
    408/0 r=  067/0- r= 1  طبعیشوخ

   r=  039/0-= r  121/0- r= 1-380/0  نگرش دینی
*05/0 <P  

خـواهی،   بـین هیجـان  ه رابطـ  α=01/0نید، در سطح ک مشاهده می، 1ه در جدول کطور  همان
این، فرض عـدم   طبعی و نگرش دینی با اضطراب مرگ دانشجویان معنادار است. بنابرشوخ

دینی دانشـجویان در   طبعی و نگرشخواهی، شوخ وجود رابطه میان اضطراب مرگ با هیجان
ـ رابطـه معنـاد  ٪  99شـود و بـا اطمینـان    رد می α=01/0سطح ین اضـطراب مـرگ بـا    اري ب

). بـا توجـه بـه    P>05/0د (وجـود دار دینی دانشـجویان   طبعی و نگرشخواهی، شوخ هیجان
-363/0خـواهی دانشـجویان   ه ضریب همبستگی پیرسون میان اضطراب مرگ و هیجانکاین

r=  میـان   هه رابطـ کـ درصـد نتیجـه گرفـت     99تـوان بـا اطمینـان    به دست آمده است، مـی
خواهی دانشـجویان  خواهی و اضطراب مرگ دانشجویان منفی است و افزایش هیجان هیجان

ه ضـریب همبسـتگی   کـ اهش اضطراب مرگ آنها همراه است. همچنین با توجـه بـه این  کبا 
توان با اطمینان  به دست آمده است، می =408/0rطبعی و اضطراب مرگ پیرسون بین شوخ

نشـگاه شـهید   طبعی و اضطراب مرگ دانشـجویان دا ان شوخمی هه رابطکنتیجه گرفت  95٪
طبعـی دانشـجویان، اضـطراب    با افزایش میزان شوخرمان مثبت است؛ به این بیان که کباهنر 

ه ضـریب همبسـتگی پیرسـون بـین     کـ یابد. سرانجام با توجه به اینمرگ آنها نیز افزایش می
 ٪ 99تـوان بـا اطمینـان     می ،دست آمده است  به =r- 380/0نگرش دینی و اضطراب مرگ 

اضطراب  دینی و اضطراب مرگ دانشجویان منفی است و میان نگرش هه رابطکنتیجه گرفت 
  یابد.اهش میکآنان دینی   افزایش سطح نگرشسبب  مرگ دانشجویان به

  دینی با اضطراب مرگ طبعی و نگرش خواهی، شوخ : رابطۀ رگرسیونی میان هیجان2جدول 
  Fمقدار آمارة   میانگین مجذورات  درجۀ آزادي  مجذوراتمجموع   منبع تغییر
  4/74  5/687  1 5/687  رگرسیون
    2/9  373  5/3447  باقیمانده

      374  9/4134  لک
  2/72  9/577  2 9/1155  رگرسیون
    8  372  1/2979  باقیمانده

      374  9/4134  لک
  1/77  1/529  3 4/1587  رگرسیون
   9/6  371  6/2547  باقیمانده

      374  9/4134  لک
*05/0 <P  
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براي بهترین مـدل رگرسـیونی    Fشود، مقدار آمارةمشاهده می 2ه در جدول کطور همان
)، بـه عبـارت دیگـر بـا     P> 05/0معنـادار اسـت (   α=05/0ه در سطحکدست آمده  به  1/77

طبعـی  خواهی، شوخبا استفاده از هیجاناضطراب مرگ دانشجویان را توان می ٪95اطمینان 
  د. کربینی پیشآنها  ،دینی  نگرشو 

  دینی با اضطراب مرگ طبعی و نگرشخواهی، شوخ: ضرایب رگرسیون در مدل میان هیجان3جدول 
متغیر 

  كمال
  بین متغیرپیش  گام

خطاي 
  انحرافاستاندارد

مقدار آمارة 
t  

همبستگی 
  جزئی

ضریب تعیین 
  شده اصالح

تغییرات ضریب 
  تعیین

رگ
ب م

طرا
اض

  

  6/8  408/0  164/0  166/0  008/0  طبعی شوخ  گام اول

  گام دوم
  7/8 413/0  007/0  طبعی شوخ

276/0  113/0  
  -  369/0-6/7  028/0  خواهی هیجان

گام 
  سوم

  4/8  401/0  007/0  طبعی شوخ
  - 384/0-8  026/0  خواهی هیجان  104/0  379/0

  -  381/0-6/7  005/0  دینی نگرش 
*05/0 <P  

-رگرسیون گام به گام متغیر شـوخ  ،در گام اول ،شود، مشاهده می5ه در جدول کطور  همان
وارد مدل رگرسـیونی   دارد،با اضطراب مرگ را دار اه بیشترین همبستگی جزئی معنکطبعی 

دینـی بـه مـدل      متغیـر نگـرش   ،خـواهی و در گـام سـوم   متغیـر هیجـان   ،شده، در گام دوم
  رگرسیونی اضافه شده است. 

درصد از  9/37توان گفت  ، می3با توجه به ضریب تعیین مربوط به گام سوم در جدول 
خـواهی و  طبعـی، هیجـان  تغییرات نمره اضطراب مرگ دانشجویان با استفاده از میزان شوخ

  شود.  دینی آنها تبیین می نگرش
  اضطراب مرگ دانشجویان پسر و دختردینی و  طبعی، نگرشخواهی، شوخمستقل، مقایسۀ میانگین هیجان t: آزمون 4جدول 

مقدار آمارة   انحراف معیار  میانگین  جنسیت  متغیر
t  

درجۀ 
  آزادي

سطح معناداري 
  دوطرفه

  97/4  84/17  دختر =8/2 373  005/0P  63/5 41/19  پسر  خواهی هیجان

  67/19  1/116  دختر  =2/3  373  001/0 P  62/19  79/122  پسر  طبعی شوخ

  47/24  76/149  دختر  = 373  003/0P-9/2  37/27  7/141  پسر  دینی نگرش

  اضطراب مرگ
  44/3  97/7  پسر

1/0-  373 930/0 P=  26/3  8  دختر  
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خـواهی،   میـان هیجـان   ٪95تـوان نتیجـه گرفـت بـا اطمینـان       مـی  4با توجه به جـدول  
پـس از   .دینی دانشجویان پسر و دختر تفـاوت معنـاداري وجـود دارد     طبعی و نگرش شوخ
طبعـی   خـواهی و شـوخ   هیجـان  دریـافتیم کـه   ٪ 95هاي مربوطه با اطمینان میانگین همقایس

دینی دانشجویان دختـر    دانشجویان دختر بیشتر بوده و نگرشدر مقایسه با  دانشجویان پسر
  . استبیشتر از دانشجویان پسر 

  گيري نتيجه
 ،اضطراب مـرگ بـا تحقیقـاتی   با  خواهی منفی هیجان هنتایج این پژوهش در خصوص رابط

ـ کاسـتورن و   ک)، برنم1978( 44هارد، بري و ریموند كپژوهش بر نظیر ) و م1975( 45کرب
) ناهمسوسـت.  م1978( 47ورتس و جیمـز کـ ) همسوسـت و بـا پـژوهش    م1999( 46نکفران

ارول و کــ)، م2002( 49)، ایبــلم2002( 48همچنــین نتــایج بــا بخشــی از پــژوهش چیاســون
 هبـار  طبعی و اضطراب ناهمخوان اسـت و در مثبت شوخ رابطه ) مبنی برم1992( 50اشمیت

 52گـی کو م م1993در سال  51طبعی بر اضطراب با تحقیق تورسون و پاول مثبت شوخ هرابط
هاي پژوهش  هایی از یافته ) همسوست. همچنین نتایج حاصل از این سؤال با بخشم2004(

مثبـت    رابطـه  داردبیان مـی  هک )م1385( 54فرشی )، گروسیم2009( 53ارانکهاف و هم نکلو
معنویت با سالمت روان (اضطراب مرگ پایین) است، همخـوانی   -داريمیان دین معناداري

هاي ه فعالیتکه دریافت افرادي ک 55هاي سون سندارد. همچنین با نتایج حاصل از پژوهش
هـا و باورهـاي    ه فعالیـت کافرادي  در مقایسه با هاي مذهبی و باورهاي دینی بنیادینی دارند

الیش کـ طور با پژوهش  و همین .نندک متري را تجربه میکمتري دارند، ترس از مرگ کدینی 
و تـاتز   كچـو  ك) و اوسارم1961اران (ک) و جفر و همم1965)، مارتین و ایترمن (م1963(
 ،رده دریافتند خواندن انجیل و باور به معاد، با ترس از مـرگ ارتبـاط منفـی دا   ک 56)م1973(

  همسوست.  
بیـان   57رمنکـ ه زاکطور  ه همانک ردکتوان به این مطلب استناد  می ها در توجیه این یافته

ه آنهـا رفتارشـان را   کـ ا به این معن ؛اي دارندبینانهخواهان باال سوگیري خوشهیجان ،ندکمی
 ه ترسی بـه کنند کنمی ه گفته شد خطري حسکگونه  دانند، پس آن می کدر حد پایین ریس

کنند که ترس  تالش میانسیم شوخی کاستفاده از م سببطبعان نیز به خود راه دهند وشوخ
 سـبب بـرد، و بـه   به شوخی پناه می ،ترس زیادعلت طبع به فرد شوخخود را پنهان نمایند. 



۶۴      ۱۳۹۰، سال چهارم، شماره سوم، پاييز  

طبعی آنان آور دارند تا استعداد شوخ هاي شادي طبع نیاز به اتفاقات و پدیدهه افراد شوخکاین
ننـد. خندیـدن موجـب رفـع     کانگیزي دوري مـی از هر پدیده غم بر این اساس ،دار شوکآش

-سازد. شوخی باعث میمرتفع می كخشم و ناراحتی شده و ترس افراد را در شرایط هولنا
مانند شادي را جایگزین احساسات منفی چون خشم، افسردگی  ،شود تا ما احساسات مثبت

هـاي  اسـتن از رنـج  کین دردها و کبهتري براي تس طبعان راهنیم. یا شاید شوخکو اضطراب 
بـاره تـأثیر ایمـان     هایی از محققان در سراسر جهان دراند! افراد و گروه جامعه خویش نیافته

هاي مذهبی و آداب و رسوم دینی در سالمت روانی افراد، بهداشت به خدا، مذهب و محیط
و تقریباً تمامی ایـن   جهی دست یافتهتایج مثبت و قابل توبه ن ،روانی جامعه و ایجاد آرامش

ه ایمـان  کـ هـاي مـذهبی و جـوامعی    ه در محـیط کنظر دارند  تحقیقات بر این موضوع اتفاق
، بـه طـور محسوسـی    خصوص ترس از مرگه مذهبی آنها بیشتر است، میزان اضطراب و ب

را  ها و جوامع غیرمذهبی است. و چون افـراد مـذهبی زنـدگی   ا در محیطمتر از میزان آنهک
متـر  کپـس اضـطراب مـرگ آنـان      ،یابند و امید به زندگی نزد آنان بیشتر استمعنادارتر می

نـد و  ک زاي محیطی نوعی سپر دفاعی ایجاد میاست. مذهب براي افراد در برابر عوامل تنش
  58نند.ک شناختی در افراد ایجاد می مثبت روانآثار اي از  گسترده هعقاید مذهبی سلسل

اي ویـران  گـاهی اسـتوار و پایـه    یـه کشخص مؤمن بر ت که معتقد استعالمه طباطبایی 
و شـبهه، مبتنـی    کیه زده و امور خود را بر معارف حقّه و اعتقادات غیرقابـل شـ  کنشدنی ت

-نمـی متعلق ند و چیزي را به خودش کارها طبق فرمان الهی اقدام میکساخته است. او در 
ایمـان را همچـون افــراد    وي شــخص بـی دانـد تـا تـرس از بــین رفتـنش را داشـته باشـد.       

شـود و خیـاالت و اوهـام او را دچـار      ارشـان رسـیدگی نمـی   که بـه  کداند  سرپرستی می بی
  59ند.ک اضطراب شدید می
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