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بینی اضطراب مرگ سالمندان بر اساس کیفیت پیش

 با خدا هاارتباط آن

 7*بهمن منصوری

 6/3/0931تاریخ پذیرش:      01/4/0931تاریخ دریافت: 

 چکیده
 سالمندی دوران حساس زندگی انسان است و توجه به نیازهای این مرحله یک ضرورت اجتماعی است.

عه آماری جام بینی اضطراب مرگ سالمندان بر اساس کیفیت ارتباط با خدا بود.حاضر پیش هدف پژوهش

گیری ها به روش نمونهنفر از آن 022بود که تعداد  7931شهر در سال مشکین پژوهش شامل تمامی سالمندان

خدا پاسخ  اای تصادفی انتخاب شدند و به دو پرسشنامه اضطراب مرگ و پرسشنامه کیفیت ارتباط بخوشه

گانه تحلیل رگرسیون چند ضریب همبستگی پیرسون و های آماریها از روشوتحلیل دادهدادند. جهت تجزیه

مؤلفه امید  ،های کیفیت ارتباط با خداکه از میان مؤلفه ها نشان دادندیافته استفاده شد. 27/2در سطح آلفای 

جری ت، های یاسو مؤلفه صورت منفی؛اب مرگ را بهو محبت به خدا )از ابعاد مطلوب ارتباط با خدا( اضطر

اضطراب مرگ را ، و عداوت )ابعاد نامطلوب ارتباط با خدا( و مؤلفه بیم از ابعاد مطلوب ارتباط با خدا

مؤلفه کیفیت ارتباط با خدا  7از اضطراب مرگ توسط  17/2کنند. درمجموع بینی میصورت مثبت پیشبه

مؤلفه امید در بعد ایمان و مؤلفه یاس در بعد کفر به ترتیب با میزان ، مؤلفه 7این  شود که از بینبینی میپیش

العه باشند. نتایج مطبینی اضطراب مرگ میترین متغیر برای پیشقوی ( =973/2) ( و =-127/2بتای )

یفیت ک رواینتواند اضطراب مرگ سالمندان را کاهش دهد از حاضر نشان داد کیفیت ارتباط با خداوند می

 ای با اضطراب مرگ باشد.تواند یکی از راهکارهای مقابلهارتباط با خدا و ارتباط مطلوب با خداوند می

 یاس، محبت، امید، خدا با ارتباط، مرگ اضطراب :هاکلیدواژه

 مقدمه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 Mansooribahman79@gmail.com. دانش آموخته کارشناسی ارشد مشاوره دانشگاه عالمه طباطبائی*– 7



 6631زمستان ، 61شمارة ، سال نهم، فصلنامة فرهنگ مشاوره و روان درمانی        641

 

 کی مرحله این و نیازهای مسائل به توجه و است بشر زندگی از حساسی دوران سالمندی

 آن از که است توجهقابل قدریبه افزایش جمعیت سالمندان .است اجتماعی ضرورت

 و رشد از حاکی ایران در آماری هایشاخص بررسی. است شده ساکت یاد انقالب عنوانبه

 انفجار ما کشور در 7172 سال در شودمی بینیپیش کهطوریبه، است سالمندی شتاب

، سوری) شد خواهند سالمندی وارد دوران درصد جمعیت 92تا  03 و دهد رخ سالمندی

ای هسالمندی عبارت است از کاهش تدریجی عملکرد سیستم( 7933، سوری، شعبانی مقدم

بدن  ریز و سیستم ایمنیغدد درون، دستگاه ادراری تناسلی، تنفس، عروق، بدن ازجمله قلب

ر کاهش د به فردی ضعیف با، در طول فرایند سالمندی یک فرد بالغ سالم باشد.می

ها و مرگ های مختلف فیزیولوژیک و افزایش استعداد ابتالء به بسیاری از بیماریظرفیت

(. نزدیک شدن به دوره سالمندی و مواجهه 7930، علیدائی و ابراهیمی مقدم) شودتبدیل می

، بهرامی) انکارناپذیر دوره سالمندی است هاییکی از واقعیتبا مرگ و اضطراب ناشی از آن

(. اگرچه مرگ یک واقعیت بیولوژیکی و 7930، کالنتری و حسینی، سلیمانی، دیمرا

مردن ریشه در فرایند اجتماعی شدن  شناختی بوده و احساسات در مورد فرایند مرگ وروان

 دهند به آن فکرافراد دارد اما اندیشیدن به مرگ ترسناک بوده و اغلب مردم ترجیح می

کند. های تکنولوژی یادآوری میبشر را علیرغم پیشرفتپذیری چراکه مرگ آسیب، نکنند

ها متداول است و ادیان مختلف به طرق اضطراب و ترس از مرگ در میان تمام فرهنگ

 (0227، 7هرتاو ییپ) کنندگوناگون با آن برخورد می

 بیشتر و است دشوار امری آن کردن و تعریف چندبعدی مفهومی، 0مرگ اضطراب 

 "اضطراب مرگ" دیگر بیانی شود. بهمی تعریف دیگران و خود مردناز  ترس عنوانبه

قاسم ) است زندگی مهم بینی مرگ خود و ترس از فرایند مرگ خویش و افرادپیش شامل

 روی، مرگ از ترس و اضطراب کاهش هایراه از یکی( .7930، سوره و سید تازه کند، پور

 به منفی هایگرایش که شدهداده و نشان است مذهبی هایگرایش و مذهب به آوردن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
0-Herta, A., & yip, M. 
8- death anxiety 



 641  خدا        با هاآن ارتباط کیفیت اساس بر سالمندان مرگ اضطراب بینیپیش

 

 این بر اعتقاد امروزه (.0222، 7دهد )تورسون و پاولمی افزایش را مرگ از ترس، مذهب

 توانند انواع مسائلمی مردم آن وسیلهبه که است راهبرد نوعی مذهبی گیریجهت که است

کند: می بیان آمریکا در شناسیروان گذاربنیان، جیمز ویلیامز، کنند هدایت را خود زندگی

 به کمک برای باید که است نیرویی است. اضطراب درمان مؤثرترین شک بدون ایمان

برابر  در را او شکست که است خطری زنگ آن نبود و باشد داشته وجود زندگی در انسان

 از یکی را دین( 7391) یونگ (.7371، دهد )جیمزمی هشدار زندگی هایسختی

، کمدست تواننمی روازاین و دانستمی انسان روح ترین تظاهراتعمومی و ترینقدیمی

، چین آوه و طباطبائی) گرفت نادیده تاریخی و اجتماعی پدیده یک عنوانبه را دین اهمیت

 نحوه و مذهبی اعمال خداوند و با قوی ارتباط بین که دهدمطالعات نشان می .(7933

 دارد. معناداری وجود مثبت رابطه زندگی مشکالت و زارویدادهای تنش به افراد واکنش

 به که داد کسانی نشان (7331)0لیود و آدامسون، شولین، مطالعه لوئیس، مثالعنوانبه

که  کسانی به نسبت را کمتری ناراحتی و اضطراب، بودند بند پای مذهبی اعتقادات

که اعتقاد قوی به  شدهاند. همچنین مشخصکرده تحمل نداشتند زیادی مذهبی اعتقادات

های پژوهش (.7913، سلیمان نژاد) دنیای پس از مرگ با اضطراب مرگ کمتری همراه است

( 7931) ( و غباری0277)1مورتن و ارایلی، موچان، (0277)9بوی و اتیا، ماک اوی، ماکسی

را  کاهش ناراحتی و اضطراب، کاهش عالئم بیماری، نیز تأثیر مثبت دین بر سالمت روانی

 اندگزارش را گزارش کرده و از وجود رابطه مثبت بین دین و بهداشت روانی حمایت کرده

بستگی ایمن به دهند که میان دل(. مطالعات همچنین نشان می7933، چین آوه و طباطبایی)

زای زندگی ارتباط معکوسی وجود دارد و احساس تنش در برابر حوادث استرس خدا و

تواند تا حدودی تنش ناشی از این حوادث را تعدیل نماید رد میتصویری که فرد از خدا دا

شناختی و عواطف مثبتی مانند امید و خوشبختی را افزایش دهد؛ در مقابل های روانو ویژگی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
0-Thorson, G., & Powell, F. 

8- Lewis, C., Shevlin, M., Lloyd, N., & Adamson, G. 

6- Moxey, A., McEvoy, S., Bowe., J., & Attia., M. 

4- Mochon, D., Norton, M., & Ariely, D. 
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 0و عواطف منفی 7های نوروز گراییبینی کننده نشانهبستگی اضطرابی به خدا پیشوجود دل

، به نقل از زاهد بابالن، 0229، 1لو و سیم ؛90272مالیسون و مارکو، بیشتر است )برادشاو

بستگی ناایمن به (. افرادی که دارای سبک دل7937، رضایی جمالویی و حرفتی سبحانی

باشند کسانی هستند که احتماالً درباره خواست خداوند برای پاسخگویی در خداوند می

ترس اینکه خداوند در دس شوند وآشفته و عصبی می، دوسوگرا، مضطرب، مواقع تهدیدآمیز

ئن در گاه مطمعنوان پایه و اساس ایمنی و تکیهچنین افرادی در پذیرش خداوند به نیست.

 دچار منا پایگاه عنوانبه خداوند پذیرش در که ها دچار شک و تردید هستند. کسانیسختی

 احساس خود زندگی جایجای در را خداوند است حضور ممکن باشندمی اضطراب و تردید

 مهم و سخت مشکالت و مسائل خداوند در حضور عدم از اضطراب در همواره و نکنند

 (.7937، کازرونی و امینی الری افسار، مالزاده، داوود حسینی) باشند خود زندگی

کنند که بین سبک ( مطرح می0221) 7( و وینا و رابین0223)3ماینر، (7913) علیا نسب

عنی با ی داری وجود دارد؛بستگی اجتنابی به خدا و اضطراب مرگ رابطه مثبت و معنیدل

 ،محمدزاده) بستگی ناایمن با افزایش اضطراب مرگ همراه استافزایش در سبک دل

 (.7931، جعفری و حاجلو

 زندگی با انسان جسمی و روانی سالمت در تحقیقی نشان داد که( 0221)1کوئینگ 

 سازگاری، داشتند تریمذهبی قوی اعتقادات که افرادی .داشت مثبت او رابطه معنوی

 پیدا بهبود افراد غیرمذهبی از ترسریع بیماری هنگام، داشتند های استرسموقعیت با بهتری

، امیرقاسمی) کردندمی تجربه را افسردگی و منفی هیجانات تری ازپایین میزان و کردندمی

 (.7931، معتمدی و سهرابی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
0-neuroticism 

8-negative affects 

6- Brdshaw, M., Ellison, C., & Marcum, J. 

4-Loh & Sim 
5- Miner, M. 

3- Viana, A., & Rabian, B. 

7- Koenig, H. 
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( نشان دادند که میان هر یک از دو مؤلفه 7931پاسبان و مرادخانی )، پاکدامن، قابضی

داری امید و محبت به خدا )ابعاد مطلوب ارتباط با خدا( با احساس تنهایی ارتباط منفی معنی

تجری و ، های یاسلفهداری را با هر یک از مؤهمچنین رابطه مثبت و معنی وجود دارد.

 عداوت )ابعاد ارتباط نامطلوب با خدا( با احساس تنهایی گزارش دادند.

رسد که موضوع ترس و اضطراب مرگ های مرور شده به نظر میبا توجه به پژوهش 

های مرتبط با تصور از خدا و ارتباط افراد با خدا مورد ازجمله عواملی است که در پژوهش

های مرتبط هایی در حوزههای اخیر پژوهشهرچند که در دهه است.غفلت قرارگرفته 

اند که به بررسی رابطه انسان با خدا و انگاره ذهنی از وی با خصوصیات شدهانجام

( 0270)7کمپ و ریمر، تیزدل، باستروم، برای نمونه ابدل سید، اندشناختی پرداختهروان

 روی بر استقالل و اضطراب، خودکنترلیهمچون  شخصیتی هایویژگی که دادند گزارش

 ون و اسکاپ، موی، تأثیرگذار است. برام هاآن دینداری و خدا از افراد تصور

 از بیشتری اضطراب و ترس، هستند روان رنجور که افرادی دادند نشان (0221)0تیلبرگ

داد که ( نشان 7931دارند. پژوهش برابادی ) خداوند به نسبت نارضایتی احساس و خداوند

ب افراد تصور اغل، بین تصور افراد افسرده از خدا و افراد سالم تفاوت چشمگیری وجود دارد

دسترس محبت و غیرقابلبی، غیرقابل اعتماد، افسرده از خدا منفی و شامل خدای ترسناک

، خشندهب، اعتمادهای خدای قابلکه تصور افراد سالم از خدا مثبت و شامل مقولهدرحالی، بود

( 0272) 9کونیک و الیسون، گالک، فالنلی، ذیرا و داری رحمت و عطوفت بود. همچنینپ

های آسیب که افرادی دریافتند (0272)1کاکس و ایبور لوپز، وانپراگ، ورهاگن و

عصار و پیمان ، است )صادقی ترمنفی خدا از تصویرشان، دارند تریجدی شناختیروان

ورت ارتباط با خدا ص با اضطراب مرگ و نوع و کیفیتاما پژوهشی در ارتباط  (؛7939، پاک

گ و های مهم سالمندان ترس از مرطورکلی با توجه به اینکه یکی از چالشبه نگرفته است.

باشد و این متغیر نقش مهمی در حفظ سالمت روانی و سطح نگرانی اضطراب مرگ می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
0- Abdelsayed, L., Bustrum., J., Tisdel, T., Reimer, K., & Camp, C. 

8- Braam, A., Mooi, B., Schaap, H., Jonker, & VanTilburg,W. 

6- Flannelly, K., Galek, K., Ellison, C., & Koenig,H. 

4- Verhagen, P., VanPraag, H., López-Ibor, J., Cox, J. 
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 بر سطح اضطراب مرگ کند بسیار مهم است که عوامل تأثیرگذارساالن ایفاء میبزرگ

سالمندان شناسایی و کنترل شود تا درنتیجه به کاهش اضطراب مرگ در زندگی سالمندان 

بنابراین پژوهش حاضر بر آن است تا بر اساس نوع و کیفیت رابطه افراد با  کمک نماید؛

ها میزان اضطراب مرگ آن، ایمان( یا دوری از خدا )کفر() خداوند و میزان احساس نزدیکی

 را موردسنجش قرار دهد.

 روش 

توصیفی و از نوع همبستگی است. در حقیقت پژوهش حاضر باهدف ، پژوهش حاضر

 بینی اضطراب مرگ بر اساس نوع رابطه با خدا در سالمندان انجام شده است.پیش

سال به باالی  72جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه سالمندان  جامعه آماری:

 باشد.می 7931های استان اردبیل در سال تانشهر از شهرسمشکین

اساس استعالم  شهر برگیری: تعداد سالمندان مرد مشکینحجم نمونه و روش نمونه

ه حجم تعیین نمون با استفاده از فرمول باشد.می نفر 9222صورت گرفته از مرکز آمار حدود 

ر از سالمندان واجد شرایط نف 022تعداد  21/2کوکران و با در نظر گرفتن میزان خطای مجاز 

انجام  (تصادفی –ای )خوشه ایصورت دومرحلهگیری بهعنوان نمونه انتخاب شدند. نمونهبه

خیابان  1 شهر به چهار منطقه تقسیم شد سپس از هر منطقهدر مرحله اول شهر مشکین شد.

اکن در این س عنوان خوشه در نظر گرفته شد که با مراجعه به سالمندانصورت تصادفی بهبه

 ،پس از درخواست همکاری از افراد سالمند ها قرار گرفت.ها در اختیار آنمناطق پرسشنامه

ضمن توضیح اهداف پژوهش از آنان خواسته شد تا در یک محیط آرام و خصوصی به 

 ،منظور رعایت مالحظات اخالقی قبل از شروع پاسخگویی به سؤاالتبه سؤاالت پاسخ دهند.

 ان از اهداف و اهمیت پژوهش آگاه شدند.کنندگشرکت

 ابزار پژوهش

این پرسشنامه توسط مظاهری و  (.7932، پسندیده و صادقی، مظاهری) مقیاس ارتباط با خدا

با استناد به متون اسالمی )قران در ایران ساخته و هنجاریابی شده و  7932همکاران در سال 
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مان( بعدی )مثلث اییک الگوی نظری سهبر اساس  ( و فرهنگ جامعه اسالمی ایرانیو سنت

گویه است و  71پردازد. این پرسشنامه دارای به بررسی کیفیت رابطه انسان با خدا می

گیری مؤلفه بیم آیتم برای اندازه 73، شده استای لیکرت تنظیمدرجه 3صورت مقیاس به

گیری آیتم برای اندازه 77، نیاز به خدا() گیری مؤلفه امیدآیتم برای اندازه 73، )ترس از خدا(

 ،های عداوت نسبت به خداهمچنین برای سنجش هر یک از مؤلفه مؤلفه محبت به خداست.

سه مؤلفه اول ( 7932ماده در نظر گرفته شده است. مظاهری و همکاران ) 1یاس و تجری نیز 

 (ا خدانامطلوب بارتباط ) و سه مؤلفه دوم را بعد کفر (را بعد ایمان )ارتباط مطلوب با خدا

وی ر ها اعتبار این پرسشنامه را از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخهمچنین آن اند.نامیده

نشان داد که ضریب آلفا برای  هااند. نتایج مطالعه آننفری موردمطالعه قرار داده 172نمونه 

عداوت ، /.13 محبت به خدا، /.17امید ، /.12و برای خرده مقیاس بیم  /؛11 کل پرسشنامه

در پژوهش حاضر نتایج ضریب آلفای کرونباخ برای  /. است.71و تجری  /؛13یاس ، /.17

یاس ، /.73عداوت ، /.13محبت به خدا ، /.13امید ، /.19و برای مؤلفه بیم  /؛13کل پرسشنامه 

 دست آمد. به /.77و تجری  /؛19

ست و توسط تمپلر ماده ا 73مقیاس اضطراب مرگ شامل : پرسشنامه اضطراب مرگ 

های های پاسخآزمودنی سنجد.ها را به مرگ میشده که نگرش آزمودنی( ساخته7312)

عدم وجود اضطراب( مشخص ) وجود اضطراب( یا خیر) های بلهخود را به هر سؤال با گزینه

خواهد بود که نمره باال معرف  73تا  2های این مقیاس بین ترتیب نمرهاینکنند. بهمی

آمده در مورد پایایی و روایی عملهای بهبررسی اب زیاد افراد در مورد مرگ است.اضطر

دهد که این مقیاس از اعتبار قابل قبولی برخوردار است. در مقیاس اضطراب مرگ نشان می

زمان آن بر اساس همبستگی و روایی هم /؛19فرهنگ اصلی ضریب پایایی باز آزمایی مقیاس 

شده است. در ایران پایایی /. گزارش12و با مقیاس افسردگی  /؛01ر با مقیاس اضطراب آشکا

شده و ضریب پایایی تنصیفی ( بررسی7912) و روایی این پرسشنامه توسط رجبی و بحرانی

اند. در این پژوهش ضریب پایایی /. گزارش کرده19و ضریب همسانی درونی را  /؛72را 

 آمد.دست /. به11مقیاس به روش آلفای کرونباخ 
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 هایافته

نفر از سالمندان مرد  022تعداد  شود.های پژوهش پرداخته میدر این بخش به بررسی یافته

و  21/10کنندگان به ترتیب میانگین و انحراف سنی شرکت در این مطالعه شرکت داشتند.

شده درصد( همسر فوت 3/70) نفر 03، متأهل( درصد 3/13نفر ) 717بود. وضعیت تأهل  1/7

نفر  70، درصد( دارای تحصیالت ابتدایی 09) نفر 17( از همسر جداشده بودند. 0/2نفر ) 1و 

درصد( دارای تحصیالت  71نفر ) 91درصد( متوسطه و  03نفر ) 31، درصد( راهنمایی 97)

 دهد.میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش را نشان می 7دانشگاهی بودند. جدول 
 ی متغیرهای پژوهشهای توصیفآماره 1جدول 

 انحراف استاندارد میانگین متغیرها

 اضطراب

 بیم

 امید

 محبت

 یاس

 تجری

 خصومت

58/5 

58/93 

89/88 

44/85 

44/11 

7/11 

35/3 

44/1 

57/1 

75/7 

44/7 

94/1 

41/1 

48/1 

 

های همبستگی و تحلیل رگرسیون های حاصل از این مطالعه که با استفاده از روشیافته

 آمده است. 9و  0اند در جدول موردبررسی قرارگرفتهچندگانه 
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 های کیفیت رابطه با خدا و اضطراب مرگ( ضرایب همبستگی مؤلفه1جدول )

 عداوت تجری یاس محبت امید بیم متغیرها
اضطراب 

 مرگ

 امید

 محبت

 یاس

 تجری

 عداوت

 اضطراب مرگ

**41/4 

**11/4 

494/4- 

445/4 

49/4 

413/4 

1 

** 54/4 

**48/4- 

**  

13/4- 

**93/4- 

**53/4- 

 

1 

**43/4- 

** 15/4- 

**45/4- 

** 55/4- 

 

 

1 

11/4 

**41/4 

** 

57/4 

 

 

 

1 

**18/4 

**95/4 

 

 

 

 

1 

**54/4 

 

 

 

 

 

1 

41/4**p< 

ل نشان های جدویافته دهد.ضرایب همبستگی بین متغیرهای پژوهش را نشان می 0جدول 

وجود  داریو اضطراب مرگ ارتباط معنی های کیفیت ارتباط با خدادهد که میان مؤلفهمی

طور که مشخص است میان هر یک از دو مؤلفه امید و محبت )ابعاد مطلوب همان دارد.

 =r -73/2به ترتیب ) داری وجود داردارتباط با خدا( با اضطراب مرگ ارتباط منفی و معنی

مؤلفه امید و محبت های هر یک از دو که با کاهش هر یک از نمرهطوری( به=r-77/2 و

کند. همچنین ارتباط میان اضطراب مرگ با هر های اضطراب مرگ افزایش پیدا مینمره

( )ابعاد ارتباط =72/2r) و عداوت (=91/2r) تجری، (=71/2r) های یاسیک از مؤلفه

های هر که با افزایش نمرهطوریبه داری بود.نامطلوب با خدا( نیز یک رابطه مثبت و معنی

 کند.اضطراب مرگ افزایش پیدا می، هااز این مؤلفهیک 

برای تعیین سهم ابعاد کیفیت  0در جدول  پس از بررسی ماتریس همبستگی بین متغیرها

بینی اضطراب مرگ از تجری و عداوت( در پیش، یاس، محبت، امید، ارتباط با خدا )بیم

 مدل تحلیل رگرسیون استفاده شد.
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ابطه های کیفیت ربینی اضطراب مرگ بر اساس مؤلفهچندگانه جهت پیش( تحلیل رگرسیون 9) جدول

 با خدا

 ینیبمتغیر پیش

 

R 

 

R1 

 

F 
 

درجه آزادی

 

 
 

T 

 

 مقدار ثابت

 

751/4- 

 

571/4   **94/141 

 

139 

 

 

 

-                                

 

 بیم

**15/4 

 امید

811/7-  

 محبت

**973/9- 

 یاس

177/7 

 تجری

 199/9 

 عداوت

**573/4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

441/4 

 

 

 

918/4 

 

119/4 

 

 

 

175 /4                        

 

**  
 

155/4-                      

 
**  

 

**   
 

135/4                          

 

441/4**p< 

بینی اضطراب مرگ بر اساس )پیشمشخص است مدل کلی  9طوری که در جدول همان

از اضطراب  17/2طورکلی دهد که بهنشان می R0معنادار است میزان ( کیفیت ارتباط با خدا

مؤلفه ، مؤلفه 7شود که از بین این بینی میمؤلفه کیفیت ارتباط با خدا پیش 7مرگ توسط 

 ( و =-127/2ی )به ترتیب با میزان بتا) امید در بعد ایمان و مؤلفه یاس در بعد کفر

(973/2= ) ه باشند. بعدازآن مؤلفبینی اضطراب مرگ میترین متغیر برای پیشقوی

 =709/2مؤلفه تجری با )، ( =717/2مؤلفه بیم با )، ( =731/2) عداوت با میزان بتای

و مؤلفه محبت ) ( 771/2با= اضطراب مرگ را پیش )ه بنابراین فرضی کنند؛بینی می

د قرار اضطراب مرگ مورد تأیی های کیفیت ارتباط با خدا باپژوهش در ارتباط با تمام مؤلفه

 گیرد.می
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 گیریبحث و نتیجه

مرگ بر اساس کیفیت و نوع ارتباط با خدا انجام  بینی اضطرابپژوهش حاضر باهدف پیش

یعنی ، امنفی با خدابعاد ارتباط  ها نشان داد که اضطراب مرگ بانتایج تحلیل داده گرفت.

عنی امید و ی، رابطه مثبت و با بعد مثبت ارتباط با خدا تجری و عداوت نسبت به خدا، یاس

محبت به خدا رابطه منفی معنادار دارد. ولی بین مؤلفه بیم از ابعاد ارتباط مثبت با خدا با 

های ؤلفهمدهد ای یافت نشد. نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان میاضطراب مرگ هیچ رابطه

چنین کنند. همبینی میامید و محبت به خدا نوعی ارتباط منفی با اضطراب مرگ را پیش

نوعی ارتباط مثبت با اضطراب مرگ را  تجری و عداوت نسبت به خدا، یاس، های بیممؤلفه

دیگر هر چه ارتباط با خدا بر پایه محبت و امید باشد اضطراب عبارتبه کنند؛بینی میپیش

تجری و خصومت باشد اضطراب مرگ بیشتر خواهد ، بیم، متر و هر چه بر پایه یاسمرگ ک

 بود.

طراب ترین متغیر برای تبیین اضها نشان داد که قویدر بعد ارتباط مطلوب با خدا یافته

عد از مؤلفه ب کند.بینی میطور منفی پیشباشد که اضطراب مرگ را بهمرگ مؤلفه امید می

کنند. بینی میاضطراب مرگ را پیش، طور مثبتطور منفی و مؤلفه بیم بهبهمؤلفه محبت ، امید

محمدزاده ، (7913) علیا نسب، (7931) های قابضی و همکارانهای این پژوهش با یافتهیافته

( و ابدل 0221وینا و رابین )، (0272) برادشاو و همکاران، (0223) ماینر، (7931) و همکاران

( و وینا و رابین 0223) ماینر، (7913) باشد. علیا نسب( همسو می0270) سید و همکاران

ت بستگی اجتنابی به خدا و اضطراب مرگ رابطه مثبکنند که بین سبک دل( مطرح می0221)

بستگی ناایمن با افزایش اضطراب یعنی با افزایش در سبک دل داری وجود دارد؛و معنی

(. هر چه فرد محبت بیشتری نسبت به 7931، محمدزاده و همکاران) مرگ همراه است

 خداوند داشته باشد و احساس امنیت و حمایت از جانب او را داشته باشد

تری از خدا در ذهن داشته احساس اضطراب او نیز کمتر خواهد بود و هر چه چهره ناایمن

باوجوداینکه  در حقیقت باشد و نسبت به او بیمناک باشد بیشتر احساس اضطراب خواهد کرد.

مؤلفه بیم یکی از ابعاد مطلوب ارتباط با خداست اما درهرصورت بیانگر ترسی است که در 
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ه بستگی ناایمن و اضطرابی نسبت بتوان آن را معادل یک سبک دلارتباط با خدا دارد و می

نین چ چراکه در صورت وجود شود.تواند منجر به افزایش اضطراب میخدا تلقی کرد که می

ا و مواقع هسختیتواند در رسانی خداوند مطمئن نیست و نمیفرد به حمایت و یاری، ایرابطه

، قابضی و همکاران) زا حضور پرمهر خود را در کنار خود احساس کند و آرامش یابداسترس

شود یعنی هر (. در مقابل محبت و امید به خداوند موجب کاهش اضطراب مرگ می7931

اط نزدیکی با خداوند داشته باشد و باور او این باشد که خداوند بندگان خود را چه فرد ارتب

دهد کمتر مضطرب خواهد شد. این باور که خداوند دوست دارد و موردحمایت قرار می

ستگی بگیری یک رابطه و دلکند موجب شکلبندگان خود را دوست دارد و هرگز رها نمی

به نقل از زاهد ، 0229، لو و سیم ؛0272، ادشاو و همکارانشود. مطالعات )برایمن در فرد می

 احساس تنش بستگی ایمن به خدا ودهد که میان دلنیز نشان می( 7937، بابالن و همکاران

زای زندگی ارتباط معکوسی وجود دارد و تصویری که فرد از خدا در برابر حوادث استرس

های ث را تعدیل نماید و ویژگیتواند تا حدودی تنش ناشی از این حواددارد می

شناختی و عواطف مثبتی مانند امید و خوشبختی را افزایش دهد؛ در مقابل وجود روان

بیشتر  های نوروز گرایی و عواطف منفیبینی کننده نشانهبستگی اضطرابی به خدا پیشدل

 است.

خود  هایالشتبه نتیجه مطلوب ، دلیروشنو در پرتو  بینیخوشبا ابزار  باایمانفرد 

، نیست تفاوتبیو  طرفبیاو  هایتالشجهان نسبت به ، باایمانامیدوار است. در منطق فرد 

بلکه دستگاه آفرینش حامی افرادی است که در راه حق و حقیقت و درستی و عدالت و 

در (؛ اگر خدا را یاری کنید )1)محمد: « ان تَنصُروا اللّهَ یَنصُرکُم: »کنندمیخیرخواهی تالش 

به کمک خداوند امیدوار  باایمان. فرد کندمیشما را یاری  خداوندراه حق گام بردارید( 

خدا دراز  سویبهبه اهدافش دست یاری  یابیدستزندگی و برای  هایبحراناست و در 

 شود.میو این امید به خدا مانع از ابتال به اضطراب  کندمی

مؤلفه ، بینی اضطراب مرگترین مؤلفه در پیشمهمدر بعد ارتباط نامطلوب با خداوند نیز 

و  کند. تجریبینی میصورت مثبت و معناداری پیشیاس بود که اضطراب مرگ را به

کنند که بینی میطور مثبت و معناداری پیشعداوت نسبت به خدا نیز اضطراب مرگ را به
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، (0272) النلی و همکارانف، (0221های برام و همکاران )این قسمت از نتایج نیز با یافته

( 0272) برادشاو و همکاران ( و7931) قابضی و همکاران، (0272) ورهاگن و همکاران

 و ترس، هستند روان رنجور که افرادی دادند نشان (0221) باشد. برام و همکارانهمسو می

 رانو همکا دارند. فالنلی خداوند به نسبت نارضایتی احساس و خداوند از بیشتری اضطراب

های آسیب که افرادی که گزارش دادند (0272) ورهاگن و همکاران ( و0272)

 (.7939، صادقی و همکاران) است ترمنفی خدا از تصویرشان، دارند تریجدی شناختیروان

ین داری ب( نیز در پژوهش خود نشان دادند که ارتباط مثبت و معنی7931) قابضی و همکاران

 تجری و عداوت بااحساس تنهایی وجود دارد.، خدا یعنی یاسابعاد ارتباط منفی با 

نی بیترین مؤلفه در پیشمؤلفه امید مهم، طوری که در بعد ارتباط مطلوب با خداهمان

بینی ترین مؤلفه در پیشاضطراب مرگ است. در بعد ارتباط نامطلوب با خداوند نیز مهم

طه افراد با خداوند بر پایه امید همراه یعنی هر چه راب اضطراب مرگ یاس یا ناامیدی است؛

 پایه یاس و نامیدی باشد اضطراب بیشتر خواهد شد. باشد اضطراب کمتر و هر چه بر

، ستبستگی ناایمن و اجتنابی نسبت به خدا دانای از یک دلتوان جلوهدیگر یاس را میبیانبه

یند و هیچ امیدی به یاری بکه در چنین حالتی فرد خود را از رحمت الهی دور میطوریبه

خداوند در برابر مشکالت زندگی ندارد و این موضوع یادآور این سخن امام علی )ع( است 

 چراکه وقتی فردی از فرمایند: باالترین گناه یاس و ناامیدی از رحمت الهی است.که می

هد الطف و رحمت خداوند ناامید باشد هیچ امیدی به آمرزش و دستگیری او از خویش نخو

ه پندارد مشکل است کهای رسیدن به او را در برابر خود بسته و محدود میداشت و تمام راه

، انقابضی و همکار) چنین فردی در برابر حوادث و مشکالت زندگی به آرامش دست یابد

 این یاس و ناامید شدن از رحمت بیکران الهی خود باعث کاهش و از دست رفتن (.7931

اری و دشود زیرا طبیعی است که انسان مأیوس دلیلی برای خویشتنهای عمل میانگیزه

رفتارها و اعمال خود نخواهد داشت و درنهایت این یاس و درماندگی ، هابازداری خواسته

های بنابراین انسجام مؤلفه شود که افراد به خدا خصومت و خشم داشته باشند؛منجر می

ود فرد شو خصومت در کنار یکدیگر منجر می تجری، یعنی یاس، نامطلوب ارتباط با خدا

توان نتایج می (. در تبیین این7932، مظاهری و همکاران) ارتباط نامطلوبی با خدا شکل دهد
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بستگی ک دلگیری سبهای ارتباط نامطلوب با خداوند منجر به شکلگفت که ترکیب مؤلفه

اشند بناایمن به خداوند میبستگی افرادی که دارای سبک دل شود.ناایمن به خداوند می

 ،کسانی هستند که احتماالً درباره خواست خداوند برای پاسخگویی در مواقع تهدیدآمیز

شوند و اینکه خداوند در دسترس نیست. چنین آشفته و عصبی می، دوسوگرا، مضطرب

ار ها دچگاه مطمئن در سختیعنوان پایه و اساس ایمنی و تکیهافرادی در پذیرش خداوند به

 و دتردی دچار امن پایگاه عنوانبه خداوند پذیرش در که شک و تردید هستند. کسانی

 نکنند احساس خود زندگی جایجای در را خداوند است حضور ممکن باشندمی اضطراب

 زندگی مهم و سخت مشکالت و مسائل خداوند در حضور عدم از اضطراب در همواره و

 نجر، باشدمی خداوند از نشانه دوری که اضطراب نوعی از همواره افرادی چنین. باشند خود

 شاید لکهب -دینی آن بعد از نه -خود مرگ به اوقات برخی هاانسان اینکه به توجه با. برندمی

 ازآنجاکه و اندیشندمی، گذاردمی جایبه هاانسان وجود در ذاتاً مرگ که ترسی خاطر به

 گاهتکیه زندگی هایبحبوحه در چون و باشد راه پایان مرگ افراد این برای دارد امکان

 اضطراب نوعی ایجاد هاآن در آن به مربوط افکار و مرگ، ندارند را مانند خداوند محکمی

 ایستهش را خود چون افراد این اینکه یا و افکندمی سایه هازندگی آن سراسر در که کندمی

 صورت در آن از استقبال و مرگ پذیرش در صورت حتی دانندنمی خداوند عشق و مهر

 شبخش سزاوار را خود، اشتباه گناه و ارتکاب صورت در و خود گذشته اعمال بازنگری

 شودیم تبدیل برانگیزترس و هولناک پدیدهای به هاآن برای مرگ لذا و دانندنمی خداوند

 (؛7937، داوود حسینی و همکاران) گرددمی عظیم اضطرابی موجب آن به فکر حتی که

 هاآن دخداون کنندمی زندگی احساس منفی رویدادهای با مواجهه هنگام که افرادی بنابراین

 قدرت در مورد و است خداوند سوی از مجازاتی آمدهپیش رویداد یا، کرده فراموش را

ان نش را بیشتری مرگ اضطراب کنندمی تصور نامهربان را خدا و کرده تردید خداوند

اساس نتایج این مطالعه بین کیفیت ارتباط با خداوند و اضطراب مرگ ارتباط بر . دهندمی

اضطراب مرگ سالمندان ، و با افزایش کیفیت ارتباط با خداوند داری وجود داشت؛معنی

 ،سالمندی در ایران و اهمیت سالمت روانی سالمندان با توجه به روند جمعیت یابد.کاهش می
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ونی کردن تقویت و در، ان و مشاوران به نقش ارتباط با خداونددرمانگر، توجه بیشتر مسئوالن

 .درسریزی و انجام مداخالت برای جمعیت رو به سالمندی ضروری به نظر میآن در برنامه

به خاطر اینکه پژوهش حاضر فقط در میان قشر سالمندان انجام گرفت بنابراین باید در 

اجتماعی باید جانب احتیاط را رعایت کرد های پژوهش حاضر به سایر طبقات یافتهتعمیم

های مربوط به مرگ با توجه به عوامل جمعیت شناختی رود در نگرشچراکه احتمال می

همچنین با توجه به اینکه پژوهش حاضر از نوع تحقیقات  هایی مشاهده شود.تفاوت

طح س همبستگی است در مورد تفسیر رابطه علت و معلولی متغیرها باید احتیاط شود.

ی مهمی باشند هابینی کنندهتوانند پیشطبقه اجتماعی و سالمت جسمانی نیز می، تحصیالت

وعی عنوان موضهای آتی بهشود در پژوهشاند پیشنهاد میکه در این تحقیق بررسی نشده

 ها پرداخته شود.مستقل به آن

 منابع

 بر خدا با ارتباط بینیپیش (.7931) فرامرز.، و سهرابی عبداهلل، نواب؛ معتمدی، امیرقاسمی

 . مجلهسالمندان در زندگی ترسیم روند و معنوی هوش، زندگی رویدادهای اساس

 .31-73، (7)71، مراقبت و سالمت

 مقایسه کیفیت تصور از خدا در بیماران افسرده و افراد سالم. (.7931) حسین احمد.، برابادی

 .12-37، (09)7، درمانیو روان فصلنامه فرهنگ مشاوره

، حسینی وزهرا ، کالنتریی؛عل محمد، سلیمانی ؛محمد، مرادی ؛نسیم، بهرامی

 .اضطراب مرگ و ارتباط آن با کیفیت زندگی زنان مبتال به سرطان (.7930.)فاطمه

 .37-77، (10)07، فصلنامه نشریه پرستاری ایران

 و ترجمه تهران: بنگاه (.7910) قائنی. مهدی ترجمه، روان و دین(. 7371) ویلیام.، جیمز

 .کتاب نشر

 اساس بر خودکشی افکار بینیپیش(. 7933) سیده فاطمه.، محبوبه وطباطبائی، چین آوه

 .17-37، (7)7، اسالمی دانشگاه در فرهنگخدا.  به توکل و مذهبی نگرش

http://ijn.iums.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%A8%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C
http://ijn.iums.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C
http://ijn.iums.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C
http://ijn.iums.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://ijn.iums.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%DB%8C
http://ijn.iums.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%DB%8C
http://ijn.iums.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C
http://ijn.iums.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C
http://ijn.iums.ac.ir/article-1-1562-fa.pdf
http://ijn.iums.ac.ir/article-1-1562-fa.pdf
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 محمود.، پروین و امینی الری، جواد؛ افسرگازرونی، محمد؛ مالزاده سید، داود حسینی
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 .997-911، (1)3، شناسیمجله روان

رابطه (. 7937) رعنا.، حسن؛ و حرفتی سبحانی، رضایی جمالویی عادل؛، زاهد بابالن

مجله دانش و  با معناداری در زندگی دانشجویان. آوریبستگی به خدا و تابدل

 .13-13، (13)9، شناسی کاربردیدر روان پژوهش

هراس از مرگ در بیماران مبتالبه هیپوکندریا و اختالالت  (.7913) اکبر.، سلیمان نژاد
 .019-013، (0)07، پزشکی ارومیه مجله علوم اضطرابی.

رابطه بین فعالیت بدنی و  (.7933) ربیع اهلل.، کیوان و سوری، ابوذر؛ شعبانی مقدم، سوری

های کاربردی در مدیریت پژوهش کرمانشاه.سالمند استان  کیفیت زندگی زنان

 .13-11، (77)1، ورزشی

 اصلی ابعاد نقش(. 7939) فائزه.، مریم و پیمان پاک، عصار منصوره صادات؛، صادقی

 و اسالم پژوهشی مطالعات علمی فصلنامۀ دوخدا.  با ارتباط نوع در شخصیت

 .729-707، (73)1، روانشناسی

بررسی رابطه دینداری با اضطراب مرگ در دانشجویان و  (.7913) حسین. سید، علیا نسب
 .33-71، 9، شناسی و دینروان فصلنامه طالب شهر قم.

(. بررسی تعیین سهم امیدواری و بهزیستی 7930حسین. )، سیما و ابراهیمی مقدم، علیدائی
، انیدرمفصلنامه فرهنگ مشاوره و روان .زندگی سالمندان تهران فردی در رضایت از

3(71) ،777-729. 

  دسترس:قابل .توکل به خدا (.7933) باقر، غباری

http://library.tebyan.net/fa/Viewer/Text/7419440 

http://library.tebyan.net/fa/Viewer/Text/74094/1
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