بینیاضطرابمرگسالمندانبراساسکیفیتارتباطآنهاباخدا 


پیش
*1

بهمن منصوری
تاریخدریافت0931/4/01:







تاریخپذیرش 0931/3/6:

چکیده
سالمندیدورانحساسزندگیانساناستوتوجهبهنیازهای اینمرحلهیکضرورتاجتماعیاست.
هدفپژوهشحاضرپیشبینیاضطرابمرگسالمندانبراساسکیفیتارتباطباخدابود .جامعهآماری

مشکینشهر در سال  0931بود که تعداد  011نفر از آنها به روش

پژوهش شامل تمامی سالمندان 
گیریخوشهایتصادفیانتخابشدندوبهدوپرسشنامهاضطرابمرگوپرسشنامهکیفیتارتباطبا


نمونه
خدا پاسخ دادند .جهت تجزیهوتحلیل دادهها از روشهای آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل
یافتهها نشان دادند که از میان مؤلفههای کیفیت
رگرسیون چندگانه در سطح آلفای  1/10استفاده شد  .
بهخدا(ازابعادمطلوبارتباطباخدا)اضطرابمرگرابهصورت

ارتباطباخدا،مؤلفهامیدومحبت
ومؤلفههاییاس ،تجریوعداوت(ابعادنامطلوبارتباطباخدا)ومؤلفهبیمازابعادمطلوبارتباط

منفی؛
بینیمیکنند.درمجموع 1/16ازاضطرابمرگتوسط6


صورتمثبتپیش

اضطرابمرگرابه
باخدا،
بینیمیشودکهازبیناین 6مؤلفه،مؤلفهامیددربعدایمانومؤلفهیاس


یتارتباطباخداپیش
مؤلفهکیف
ترینمتغیربرایپیشبینیاضطراب

دربعدکفربهترتیببامیزانبتای()= -1/410و (  ) =1/903
قوی
باشند.نتایجمطالعهحاضرنشاندادکیفیتارتباطباخداوندمیتوانداضطرابمرگسالمندانرا


مرگمی
کاهش دهد از اینرو کیفیت ارتباط با خدا و ارتباط مطلوب با خداوند میتواند یکی از راهکارهای
مقابلهایبااضطرابمرگباشد .

کلیدواژهها:اضطرابمرگ،ارتباطباخدا،امید،محبت،یاس 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*–0دانشآموختهکارشناسیارشدمشاورهدانشگاهعالمهطباطبائیMansooribahman63@gmail.com.
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مقدمه
سالمندی دوران حساسی از زندگی بشر است و توجه به مسائل ونیازهای این مرحله یک
قابلتوجه است که از آن
ضرورت اجتماعی است .افزایش جمعیت سالمندان بهقدری  
شاخصهای آماری در ایران حاکی از رشد

بهعنوان انقالب ساکتیاد شده است.بررسی 

میشود در سال  0401در کشور ما انفجار
پیشبینی  
طوریکه  

و شتاب سالمندی است ،
به
سالمندی رخ دهد و  03تا 91درصدجمعیت وارددوران سالمندی خواهند شد (سوری،
شعبانی مقدم ،سوری )0933 ،سالمندی عبارت است از کاهش تدریجی عملکرد
سیستمهای بدن ازجمله قلب ،عروق ،تنفس ،دستگاه ادراری تناسلی ،غدد درونریز و

سیستمایمنیبدنمیباشد.درطولفرایندسالمندییکفردبالغسالم،بهفردیضعیفبا

کاهشدرظرفیتهایمختلففیزیولوژیکوافزایشاستعدادابتالءبهبسیاریازبیماریها

ومرگتبدیلمیشود(علیدائیوابراهیمیمقدم.)0930،نزدیکشدنبهدورهسالمندی

یکیازواقعیتهای انکارناپذیردورهسالمندی


ومواجههبامرگواضطرابناشیازآن
است (بهرامی ،مرادی ،سلیمانی ،کالنتری و حسینی .)0930 ،اگرچه مرگ یک واقعیت
بیولوژیکیوروانشناختیبودهواحساساتدرموردفرایندمرگو مردنریشهدرفرایند

اجتماعی شدن افراد دارد اما اندیشیدن به مرگ ترسناک بوده و اغلب مردم ترجیح
میدهند به آن فکر نکنند ،چراکه مرگ آسیبپذیری بشر را علیرغم پیشرفتهای

تکنولوژی یادآوری میکند .اضطراب و ترس از مرگ در میان تمام فرهنگها متداول
استوادیانمختلفبهطرقگوناگونباآنبرخوردمیکنند(هرتاوییپ)0116،0

اضطراب مرگ،0مفهومی چندبعدی وتعریف کردن آن امری دشوار است و بیشتر
میشود.به بیانی دیگر" اضطرابمرگ "
بهعنوان ترس ازمردن خود و دیگران تعریف 

پیشبینیمرگخودوترسازفرایندمرگخویشوافراد مهم زندگی است(قاسم
شامل 
راههای کاهش اضطراب و ترس از مرگ،
پور،سورهوسیدتازهکند).0930،یکی از 
گرایشهای منفی

دادهشده که
گرایشهای مذهبی است ونشان 

روی آوردن به مذهب و
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-Herta, A., & yip, M.
2- death anxiety
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میدهد(تورسونوپاول .)0111،0امروزه اعتقاد بر
به مذهب،ترس از مرگ را افزایش 
میتوانندانواع
بهوسیله آن مردم 
جهتگیری مذهبی نوعی راهبرد است که 

این است که
روانشناسی در آمریکا بیان
بنیانگذار 
مسائل زندگی خود را هدایت کنند،ویلیامز جیمز ،
میکند:ایمان بدون شک مؤثرترین درمان اضطراب است .نیرویی است که باید برای

کمک به انسان در زندگی وجود داشته باشد و نبود آن زنگ خطری است که شکست او
میدهد(جیمز.)0364،یونگ()0391دین را یکی
برابرسختیهای زندگی هشدار 

را در
نمیتوان
میدانست و ازاینرو 
عمومیترین تظاهرات روح انسان 

قدیمیترین و

از
بهعنوان یک پدیده اجتماعی وتاریخی نادیده گرفت(چینآوه
دستکم،اهمیت دین را 

مطالعاتنشانمیدهد که بین ارتباط قوی با خداوندو اعمال مذهبی

وطباطبائی.)0933،
و نحوه واکنش افراد به رویدادهای تنشزا و مشکالت زندگی رابطه مثبت معناداری
عنوانمثال،مطالعهلوئیس،شولین،لیودوآدامسون )0331(0نشان دادکسانی
به 
وجود دارد .
که به اعتقادات مذهبی پای بند بودند،اضطراب و ناراحتی کمتری را نسبت به کسانی که
کردهاند.همچنینمشخصشدهکهاعتقادقویبه

اعتقادات مذهبی زیادی نداشتند تحمل
دنیای پس از مرگ با اضطراب مرگ کمتری همراه است (سلیمان نژاد.)0913 ،
پژوهشهایماکسی،ماکاوی،بویواتیا،)0100(9موچان،مورتنوارایلی)0100(4و

غباری()0934نیزتأثیرمثبتدینبرسالمتروانی،کاهشعالئمبیماری،کاهشناراحتی
واضطرابراگزارشراگزارشکردهوازوجودرابطهمثبتبیندینوبهداشتروانی
).مطالعاتهمچنیننشانمیدهندکهمیان

حمایتکردهاند (چینآوهوطباطبایی0933،

دلبستگی ایمن به خدا و احساس تنش در برابر حوادث استرسزای زندگی ارتباط

معکوسیوجودداردوتصویریکهفردازخداداردمیتواندتاحدودیتنشناشیازاین

حوادثراتعدیلنمایدوویژگیهایروانشناختیوعواطفمثبتیمانندامیدوخوشبختی

را افزایش دهد؛ در مقابل وجود دلبستگی اضطرابی به خدا پیشبینی کننده نشانههای
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-Thorson, G., & Powell, F.
2- Lewis, C., Shevlin, M., Lloyd, N., & Adamson, G.
3- Moxey, A., McEvoy, S., Bowe., J., & Attia., M.
4- Mochon, D., Norton, M., & Ariely, D.
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نوروزگرایی0وعواطفمنفی0بیشتراست(برادشاو،الیسونومارکوم01019؛ لووسیم،4
،0119بهنقلاززاهدبابالن،رضاییجمالوییوحرفتیسبحانی.)0930،افرادیکهدارای
سبک دلبستگی ناایمن به خداوند میباشند کسانی هستند که احتماالً درباره خواست
خداوند برای پاسخگویی در مواقع تهدیدآمیز ،مضطرب ،دوسوگرا ،آشفته و عصبی
چنینافرادیدرپذیرشخداوندبهعنوانپایهو

میشوندواینکهخداونددردسترسنیست.

اساس ایمنی و تکیهگاه مطمئن در سختیها دچار شک و تردید هستند .کسانی که در
میباشند ممکن استحضور
بهعنوان پایگاه امن دچار تردید و اضطراب  
پذیرش خداوند  
جایجای زندگی خود احساس نکنند و همواره در اضطراب از عدم حضور
خداوند را در  
خداونددر مسائل و مشکالت سخت و مهم زندگی خود باشند (داوودحسینی،مالزاده،
افسارکازرونیوامینیالری .)0930،
)مطرحمیکنندکهبینسبک

علیانسب (،)0913ماینر)0113(3وویناورابین0111(6
بستگیاجتنابیبهخداواضطرابمرگرابطهمثبتومعنیداریوجوددارد؛ یعنیبا


دل
افزایش در سبک دلبستگی ناایمن با افزایش اضطراب مرگ همراه است (محمدزاده،
جعفریوحاجلو.)0934،
کوئینگ)0111(1درتحقیقینشاندادکه سالمت روانی و جسمی انسان با زندگی
مذهبیقویتری داشتند ،سازگاری

معنوی اورابطه مثبت داشت .افرادی که اعتقادات
سریعتر از افرادغیرمذهبی بهبود پیدا

بهتری با موقعیتهایاسترس داشتند،هنگام بیماری
میکردند(امیرقاسمی،
پایینتریاز هیجانات منفی و افسردگی را تجربه 
میکردند و میزان 

معتمدیوسهرابی .)0934،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-neuroticism
2-negative affects
3- Brdshaw, M., Ellison, C., & Marcum, J.
4-Loh & Sim
5- Miner, M.
6- Viana, A., & Rabian, B.
7- Koenig, H.
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قابضی،پاکدامن،پاسبانومرادخانی()0934نشاندادندکهمیانهریکازدومؤلفه
امیدومحبتبهخدا(ابعادمطلوبارتباطباخدا)بااحساستنهاییارتباطمنفیمعنیداری

معنیداریراباهریکازمؤلفههاییاس ،تجریو
وجوددارد .همچنینرابطهمثبتو  
عداوت(ابعادارتباطنامطلوبباخدا)بااحساستنهاییگزارشدادند .
باتوجهبهپژوهشهایمرورشدهبهنظرمیرسدکهموضوعترسواضطرابمرگ
ازجملهعواملیاستکهدرپژوهشهایمرتبطباتصورازخداوارتباطافرادباخدامورد
غفلت قرارگرفته است .هرچند که در دهههای اخیر پژوهشهایی در حوزههای مرتبط
شده اند که به بررسی رابطه انسان با خدا و انگاره ذهنی از وی با خصوصیات
انجام 

روانشناختی پرداختهاند ،برای نمونه ابدل سید ،باستروم ،تیزدل ،ریمر و کمپ)0100(0

یژگیهای شخصیتی همچونخودکنترلی،اضطراب و استقالل بر روی

گزارش دادند که و
آنها تأثیرگذار است .برام ،موی ،اسکاپ و ون
تصور افراد از خدا و دینداری 
تیلبرگ )0111(0نشان دادند افرادی که روانرنجور هستند،ترس و اضطراب بیشتری از
خداوند و احساس نارضایتی نسبت به خداوند دارند.پژوهشبرابادی()0934نشاندادکه
بینتصورافرادافسردهازخدا وافرادسالمتفاوتچشمگیریوجوددارد،تصوراغلب
بیمحبت و
افراد افسرده از خدا منفی و شامل خدای ترسناک ،غیرقابل اعتماد  ،
درحالیکهتصورافرادسالمازخدامثبتوشاملمقولههایخدای

غیرقابلدسترسبود،

قابلاعتماد،بخشنده،پذیراوداریرحمتوعطوفتبود.همچنین،فالنلی،گالک،الیسون

و کونیک)0101( 9وورهاگن،وانپراگ،لوپز ایبور و کاکس)0101(4دریافتند افرادی که
منفیتر است(صادقی،عصار
جدیتری دارند،تصویرشان از خدا 

هایروانشناختی


آسیب
وپیمانپاک)0939،؛ اماپژوهشیدرارتباطبااضطرابمرگونوعوکیفیت ارتباطبا
بهطورکلیباتوجهبهاینکهیکیازچالشهایمهمسالمندان
خداصورتنگرفتهاست  .
ترسازمرگواضطرابمرگمیباشدواینمتغیرنقشمهمیدرحفظسالمتروانیو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Abdelsayed, L., Bustrum., J., Tisdel, T., Reimer, K., & Camp, C.
2- Braam, A., Mooi, B., Schaap, H., Jonker, & VanTilburg,W.
3- Flannelly, K., Galek, K., Ellison, C., & Koenig,H.
4- Verhagen, P., VanPraag, H., López-Ibor, J., Cox, J.
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سطح نگرانی بزرگساالن ایفاء میکند بسیار مهم است که عوامل تأثیرگذار بر سطح
اضطرابمرگسالمندانشناساییوکنترلشودتادرنتیجهبهکاهشاضطرابمرگدر
زندگی سالمندان کمک نماید؛  بنابراین پژوهش حاضر بر آن است تا بر اساس نوع و
کیفیت رابطه افراد با خداوند و میزان احساس نزدیکی (ایمان) یا دوری از خدا (کفر)،
میزاناضطرابمرگآنهاراموردسنجشقراردهد .


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

جامعه آماری :جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه سالمندان  61سال به باالی
میباشد .
مشکینشهرازشهرستانهایاستاناردبیلدرسال 0931
حجم نمونه و روش نمونهگیری :تعداد سالمندان مرد مشکینشهر بر اساس استعالم
میباشد .با استفاده از فرمول حجم تعیین
صورت گرفته از مرکز آمار حدود  9111نفر  
نمونهکوکرانوبادرنظرگرفتنمیزانخطایمجاز1/11تعداد011نفرازسالمندانواجد
(خوشهای –

شرایط بهعنوان نمونه انتخاب شدند .نمونهگیری بهصورت دومرحلهای 
درمرحلهاولشهرمشکینشهربهچهارمنطقهتقسیمشدسپسازهر

تصادفی)انجامشد .
منطقه  4خیابان بهصورت تصادفی بهعنوان خوشه در نظر گرفته شد که با مراجعه به
هادراختیارآنهاقرارگرفت .پسازدرخواست


سالمندانساکندراینمناطقپرسشنامه
همکاری از افراد سالمند ،ضمن توضیح اهداف پژوهش از آنان خواسته شد تا در یک
بهمنظوررعایتمالحظاتاخالقیقبلاز
محیطآراموخصوصیبهسؤاالتپاسخدهند  .
شرکتکنندگانازاهدافواهمیتپژوهشآگاهشدند .

شروعپاسخگوییبهسؤاالت،

ابزار پژوهش
مقیاسارتباطباخدا(مظاهری،پسندیدهوصادقی.)0931،اینپرسشنامهتوسطمظاهریو
همکاراندرسال0931درایرانساختهوهنجاریابیشدهوبااستنادبهمتوناسالمی(قران
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براساسیکالگوینظریسهبعدی(مثلثایمان)

وسنت)وفرهنگجامعهاسالمیایرانی
به بررسی کیفیت رابطه انسان با خدا میپردازد .این پرسشنامه دارای  61گویه است و
آیتمبرایاندازهگیریمؤلفهبیم

ایلیکرتتنظیمشدهاست 03،

بهصورتمقیاس  3
درجه

(ترس از خدا) 03 ،آیتم برای اندازهگیری مؤلفه امید (نیاز به خدا) 06 ،آیتم برای
همچنینبرایسنجشهریکازمؤلفههایعداوت

اندازهگیریمؤلفهمحبتبهخداست .

نسبت به خدا ،یاس و تجری نیز  1ماده در نظر گرفته شده است .مظاهری و همکاران
()0931سهمؤلفهاولرابعدایمان(ارتباطمطلوبباخدا) وسهمؤلفهدوم رابعدکفر
نامیدهاند .همچنینآنهااعتباراینپرسشنامهراازطریقمحاسبه
(ارتباطنامطلوبباخدا)  
اند.نتایجمطالعهآنها


نفریموردمطالعهقرارداده
ضریبآلفایکرونباخ روینمونه 101
نشاندادکهضریبآلفابرایکلپرسشنامه/11؛وبرایخردهمقیاسبیم،./11امید،./16
محبتبهخدا،./13عداوت،./10یاس/13؛ وتجری./64است .درپژوهشحاضرنتایج
ضریبآلفایکرونباخبرایکلپرسشنامه/13؛ وبرایمؤلفهبیم،./19امید،./13محبت
بهخدا،./13عداوت،./63یاس/19؛وتجری./66بهدستآمد .
پرسشنامه اضطراب مرگ :مقیاساضطرابمرگشامل 03مادهاستوتوسطتمپلر
هایپاسخهای


آزمودنی
هارابهمرگمیسنجد .


شدهکهنگرشآزمودنی

)ساخته
(0311
خود را به هر سؤال با گزینههای بله (وجود اضطراب) یا خیر (عدم وجود اضطراب)
ترتیبنمرههای اینمقیاسبین 1تا 03خواهد بودکه نمره باال

مشخصمیکنند .بهاین

عملآمدهدرموردپایاییو
معرفاضطرابزیادافراددرموردمرگاست.بررسیهایبه 
رواییمقیاساضطرابمرگنشانمی دهدکهاینمقیاسازاعتبارقابلقبولیبرخوردار

است .در فرهنگ اصلی ضریب پایایی باز آزمایی مقیاس /19؛ و روایی همزمان آن بر
./گزارششده

اساسهمبستگیبامقیاساضطرابآشکار/01؛ وبامقیاسافسردگی41
)بررسیشدهو

است.درایرانپایاییورواییاینپرسشنامهتوسطرجبیوبحرانی (0911
./گزارشکردهاند.دراین

ضریبپایاییتنصیفیرا/61؛ وضریبهمسانیدرونیرا19
./بهدستآمد .
پژوهشضریبپایاییمقیاسبهروشآلفایکرونباخ 14
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یافتهها
هایپژوهشپرداختهمیشود.تعداد011نفرازسالمندانمرد

دراینبخشبهبررسییافته
میانگینوانحرافسنیشرکتکنندگانبهترتیب10/11و

دراینمطالعهشرکتداشتند .
 6/1بود .وضعیت تأهل  010نفر ( 13/3درصد) متأهل 03 ،نفر ( 00/3درصد) همسر
فوتشده و 4نفر ()1/0ازهمسرجداشدهبودند 46.نفر ( 09درصد)دارای تحصیالت

ابتدایی 60،نفر( 90درصد)راهنمایی 31،نفر( 03درصد)متوسطهو 94نفر( 01درصد)
دارایتحصیالتدانشگاهیبودند.جدول0میانگینوانحرافمعیارمتغیرهایپژوهشرا
نشانمیدهد .

جدول  1آمارههای توصیفی متغیرهای پژوهش
متغیرها

میانگین

انحراف استاندارد

اضطراب

5/58

1/44

بیم

93/58

1/57

امید

88/89

7/75

محبت

85/44

7/44

یاس

11/44

1/94

تجری

11/7

1/41

خصومت

3/35

1/48

یافتههای حاصل از این مطالعه که با استفاده از روشهای همبستگی و تحلیل رگرسیون
چندگانهموردبررسیقرارگرفتهانددرجدول0و9آمدهاست .
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جدول ( )1ضرایب همبستگی مؤلفههای کیفیت رابطه با خدا و اضطراب مرگ
بیم

امید

متغیرها
امید

**4/41

1

محبت

**4/11

یاس

-4/494

تجری

4/445

عداوت

4/49

اضطراب مرگ

4/413

**4/54
**-4/48
**
-4/13
**-4/93
**-4/53

یاس

محبت

1

**-4/45

مرگ

1

**-4/43
**-4/15

تجری

عداوت

اضطراب

4/11

1

**4/41

**4/18

1

**4/95

**4/54

**-4/55

**
4/57

1

**p<4/41

یافتههای جدول
جدول  0ضرایب همبستگی بین متغیرهای پژوهش را نشان میدهد  .
هایکیفیتارتباطباخداواضطرابمرگارتباطمعنیداری

نشانمیدهدکهمیان 
مؤلفه

همان طور که مشخص است میان هر یک از دو مؤلفه امید و محبت (ابعاد
وجود دارد  .
مطلوبارتباطباخدا)بااضطرابمرگارتباطمنفیومعنیداریوجوددارد (بهترتیب

کازنمرههایهریکازدومؤلفهامید

طوریکهباکاهشهری

 r= -1/63و r=-1/66
)به
و محبت نمرههای اضطراب مرگ افزایش پیدا میکند .همچنین ارتباط میان اضطراب
مرگباهریکازمؤلفههاییاس(،)r=1/61تجری()r=1/91وعداوت(()r=1/61ابعاد
طوریکه با افزایش

ارتباط نامطلوب با خدا) نیز یک رابطه مثبت و معنیداری بود  .
به
نمرههایهریکازاینمؤلفهها،اضطرابمرگافزایشپیدامیکند .

پسازبررسیماتریسهمبستگیبینمتغیرها درجدول 0برایتعیینسهمابعادکیفیت
تجریوعداوت)درپیشبینیاضطرابمرگاز

ارتباطباخدا(بیم،امید،محبت،یاس،
مدلتحلیلرگرسیوناستفادهشد .

فصلنامة فرهنگ مشاوره و روان درمانی ،سال نهم ،شمارة  ،61زمستان 1631

154

جدول ( )9تحلیل رگرسیون چندگانه جهت پیشبینی اضطراب مرگ بر اساس مؤلفههای کیفیت رابطه
با خدا
متغیر پیشبینی

R

مقدار ثابت

-4/751

R2

F

4/571

**141/94

درجه آزادی 



139

T
4 /175

بیم
**4/15
4/441

امید
-7/811

**
-4/155

محبت
**-9/973
4/918

یاس
7/177

**
**

4/119

تجری
9/199

4/135

عداوت
**4/573

**p<4/441

همانطوری که در جدول  9مشخص است مدل کلی (پیشبینی اضطراب مرگ بر

دهدکهبهطورکلی 1/16از


نشانمی
اساسکیفیتارتباطباخدا)معناداراستمیزان R2
اضطرابمرگتوسط 6مؤلفهکیفیت ارتباط با خداپیشبینی میشودکهاز بین این6
مؤلفه،مؤلفهامیددربعدایمانومؤلفهیاسدربعدکفر(بهترتیببامیزانبتای(= -1/410
بینیاضطرابمرگمیباشند.بعدازآنمؤلفه


ترینمتغیربرایپیش
)و( )=1/903
قوی
عداوتبامیزانبتای (،) =1/031مؤلفهبیمبا(،) =1/016مؤلفهتجریبا(=1/009
میکنند؛ بنابراینفرضیه
)اضطرابمرگراپیشبینی 

)ومؤلفهمحبت با( =1/061
پژوهشدرارتباطباتماممؤلفههایکیفیتارتباطباخدابا اضطرابمرگموردتأیید

قرارمیگیرد .
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بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر باهدف پیشبینی اضطراب مرگ بر اساس کیفیت و نوع ارتباط با خدا
نتایجتحلیلدادههانشاندادکهاضطرابمرگبا ابعادارتباطمنفیباخدا،

انجامگرفت .
یعنییاس،تجریوعداوتنسبتبهخدا رابطهمثبتوبابعدمثبتارتباطباخدا،یعنی
امیدومحبتبهخدارابطهمنفیمعناداردارد.ولیبینمؤلفهبیمازابعادارتباطمثبتباخدا
با اضطراب مرگ هیچ رابطهای یافت نشد .نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان میدهد
بینیمیکنند.


هایامیدومحبتبهخدانوعیارتباطمنفیبااضطرابمرگراپیش
مؤلفه
همچنینمؤلفههایبیم،یاس،تجریوعداوتنسبتبهخدانوعیارتباطمثبتبااضطراب
عبارتدیگرهرچهارتباطباخدابرپایهمحبتوامیدباشد

مرگراپیشبینیمیکنند؛  
به

اضطرابمرگکمتروهرچهبرپایهیاس،بیم،تجریوخصومتباشداضطرابمرگ
بیشترخواهدبود .
هانشاندادکهقویترینمتغیربرایتبییناضطراب

دربعدارتباطمطلوبباخدایافته
بینیمیکند.بعدازمؤلفه


طورمنفیپیش
مرگمؤلفهامیدمیباشدکهاضطرابمرگرابه

امید ،مؤلفه محبت بهطور منفی و مؤلفه بیم بهطور مثبت ،اضطراب مرگ را پیشبینی
هایاینپژوهشبایافتههایقابضیوهمکاران (،)0934علیانسب (،)0913


کنند.یافته

می
محمدزادهوهمکاران (،)0934ماینر (،)0113برادشاووهمکاران (،)0101ویناورابین
)همسومیباشد.علیانسب(،)0913ماینر()0113و

()0111وابدلسیدوهمکاران(0100
کنندکهبینسبکدلبستگیاجتنابیبهخداواضطراب


)مطرحمی
ویناورابین(0111
یعنیباافزایشدرسبکدلبستگیناایمنبا

مرگرابطهمثبتومعنیداریوجوددارد؛ 

افزایش اضطراب مرگ همراه است (محمدزاده و همکاران .)0934 ،هر چه فرد محبت
بیشترینسبتبهخداوندداشتهباشدواحساسامنیتوحمایتازجانباوراداشتهباشد 
احساساضطراباونیزکمترخواهدبودوهرچهچهرهناایمنتریازخدادرذهن

داشتهباشدونسبتبهاوبیمناکباشدبیشتراحساساضطرابخواهدکرد .درحقیقت
باوجوداینکه مؤلفه بیم یکی از ابعاد مطلوب ارتباط با خداست اما درهرصورت بیانگر
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توانآنرامعادلیکسبکدلبستگیناایمن

ترسیاستکهدرارتباطباخداداردومی
تواندمنجربهافزایشاضطرابمیشود .چراکه


واضطرابینسبتبهخداتلقیکردکهمی
در صورت وجود چنین رابطهای ،فرد به حمایت و یاریرسانی خداوند مطمئن نیست و
هاومواقعاسترسزاحضورپرمهرخودرادرکنارخوداحساسکندو

نمیتوانددرسختی

آرامشیابد(قابضیوهمکاران.)0934،درمقابلمحبتوامیدبهخداوندموجبکاهش
اضطرابمرگمیشودیعنیهرچهفردارتباطنزدیکیباخداوندداشتهباشدوباوراواین
باشدکهخداوندبندگانخودرادوستداردوموردحمایتقرارمیدهدکمترمضطرب

خواهدشد.اینباورکهخداوندبندگانخودرادوستداردوهرگزرهانمیکندموجب
بستگیایمندرفردمیشود.مطالعات(برادشاووهمکاران،


گیرییکرابطهودل

شکل
نیزنشانمیدهدکهمیان

0101؛لووسیم،0119،بهنقلاززاهدبابالنوهمکاران)0930،
دلبستگی ایمن به خدا و احساس تنش در برابر حوادث استرسزای زندگی ارتباط

معکوسیوجودداردوتصویریکهفردازخداداردمیتواندتاحدودیتنشناشیازاین

حوادثراتعدیلنمایدوویژگیهایروانشناختیوعواطفمثبتیمانندامیدوخوشبختی

را افزایش دهد؛ در مقابل وجود دلبستگی اضطرابی به خدا پیشبینی کننده نشانههای
نوروزگراییوعواطفمنفیبیشتراست .
تالشهای خود
روشندلی،بهنتیجهمطلوب 

خوشبینی ودرپرتو

فردباایمان باابزار
بیتفاوت
بیطرف و  
امیدوار است .در منطق فرد باایمان ،جهان نسبت به تالشهای او  
نیست  ،بلکه دستگاه آفرینش حامی افرادی است که در راه حق و حقیقت و درستی و
عدالت و خیرخواهی تالش میکنند« :ان تَنصُروا ال ّلهَ یَنصُرکُم» (محمد)1 :؛ اگر خدا را
یاریکنید(درراهحقگامبردارید)خداوند شمارایاریمیکند.فردباایمان بهکمک
دستیابی بهاهدافشدستیاری
بحرانهای زندگیوبرای 

خداوندامیدواراستودر
میشود .
میکندواینامیدبهخدامانعازابتالبهاضطراب 
بهسویخدادراز 

در بعد ارتباط نامطلوب با خداوند نیز مهمترین مؤلفه در پیشبینی اضطراب مرگ،
بینیمیکند.تجری


صورتمثبتومعناداریپیش

مؤلفهیاسبودکهاضطرابمرگرابه
بینیمیکنند


طورمثبتومعناداریپیش

وعداوتنسبتبهخدانیزاضطرابمرگرابه
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کهاینقسمتازنتایجنیزبایافتههایبراموهمکاران(،)0111فالنلیوهمکاران (،)0101

ورهاگنوهمکاران (،)0101قابضیوهمکاران ()0934و برادشاووهمکاران ()0101
همسومیباشد.براموهمکاران( )0111نشان دادند افرادی که روانرنجور هستند،ترس و

اضطراب بیشتری از خداوند و احساس نارضایتی نسبت به خداوند دارند .فالنلی و
همکاران ()0101و ورهاگنوهمکاران ( )0101گزارشدادند که افرادی که آسیبهای
جدیتری دارند ،تصویرشان از خدا منفیتر است (صادقی و همکاران،

روانشناختی

 .)0939قابضی و همکاران ( )0934نیز در پژوهش خود نشان دادند که ارتباط مثبت و
معنیداری بین ابعاد ارتباط منفی با خدا یعنی یاس ،تجری و عداوت بااحساس تنهایی

مؤلفهامیدمهمترینمؤلفهدر

همانطوریکهدربعدارتباطمطلوبباخدا،
وجوددارد  .
پیش بینیاضطرابمرگاست.دربعدارتباطنامطلوبباخداوندنیزمهمترینمؤلفهدر

پیشبینیاضطرابمرگیاسیاناامیدیاست؛ یعنیهرچهرابطهافرادباخداوندبرپایه

امیدهمراهباشداضطرابکمتروهرچهبرپایهیاسونامیدیباشداضطراببیشترخواهد
ایازیکدلبستگیناایمنواجتنابینسبتبهخدا


توانجلوه

دیگریاسرامی
به 
بیان
شد  .
دورمیبیندوهیچامیدی

طوریکهدرچنینحالتیفردخودراازرحمتالهی 

دانست ،
به
بهیاریخداونددربرابرمشکالتزندگینداردواینموضوعیادآوراینسخنامامعلی
(ع)استکهمیفرمایند:باالترینگناهیاسوناامیدیازرحمتالهیاست .چراکهوقتی

فردی از لطف و رحمت خداوند ناامید باشد هیچ امیدی به آمرزش و دستگیری او از
هایرسیدنبهاورادربرابرخودبستهومحدودمیپندارد


خویشنخواهدداشتوتمامراه
مشکلاستکهچنینفردیدر برابرحوادث ومشکالت زندگی به آرامشدستیابد
(قابضی و همکاران .)0934 ،این یاس و ناامید شدن از رحمت بیکران الهی خود باعث
انگیزههایعملمیشودزیراطبیعیاستکهانسانمأیوسدلیلی

کاهشوازدسترفتن 
برایخویشتنداریوبازداریخواستهها،رفتارهاواعمالخودنخواهدداشتودرنهایت

اینیاسودرماندگیمنجرمیشودکهافرادبهخداخصومتوخشمداشتهباشند؛بنابراین
انسجاممؤلفههاینامطلوبارتباطباخدا،یعنییاس،تجریوخصومتدرکناریکدیگر

منجر میشود فرد ارتباط نامطلوبی با خدا شکل دهد (مظاهری و همکاران .)0931 ،در
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تبیین این نتایج میتوان گفت که ترکیب مؤلفههای ارتباط نامطلوب با خداوند منجر به
دلبستگی
بستگیناایمنبهخداوندمیشود.افرادیکهدارایسبک 


گیریسبکدل

شکل
ناایمن به خداوند میباشند کسانی هستند که احتماالً درباره خواست خداوند برای
پاسخگویی در مواقع تهدیدآمیز ،مضطرب ،دوسوگرا ،آشفته و عصبی میشوند و اینکه
خداونددردسترسنیست.چنینافرادیدرپذیرشخداوندبهعنوانپایهواساسایمنیو

ختیهادچار شک وتردید هستند .کسانی که در پذیرش خداوند
تکیهگاهمطمئندرس 

میباشند ممکن است حضور خداوند را در
بهعنوان پایگاه امن دچار تردید و اضطراب  

جایجای زندگی خود احساس نکنند و همواره در اضطراب از عدم حضور خداونددر

مسائل و مشکالت سخت و مهم زندگی خود باشند .چنین افرادی همواره از نوعی
میبرند.با توجه به اینکه انسانها برخی
میباشد،رنج  
اضطراب که نشانهدوری از خداوند  
اوقات به مرگ خود -نه از بعد دینی آن -بلکه شاید به خاطر ترسی که مرگ ذاتاً در
میاندیشند و ازآنجاکهامکان دارد برای این افراد مرگ
میگذارد ،
بهجای  
انسانها  
وجود  
تکیهگاه محکمی مانندخداوند را ندارند،
پایان راه باشد و چون در بحبوحههای زندگی  
آنها ایجاد نوعی اضطراب میکند که در سراسر زندگی
مرگ و افکار مربوط به آن در  
نمیدانند
میافکندویااینکهاینافرادچونخودراشایستهمهروعشقخداوند 
آنهاسایه 

حتی درصورت پذیرش مرگ و استقبال از آن در صورت بازنگری اعمال گذشته خود و
نمیدانند و لذا مرگ
در صورت ارتکاب گناهو اشتباه،خود را سزاوار بخشش خداوند  
میشود که حتی فکر به آن موجب
ترسبرانگیز تبدیل  
آنها به پدیدهای هولناک و  
برای  
میگردد (داوود حسینی و همکاران)0930 ،؛ بنابراین افرادی که هنگام
اضطرابی عظیم  
آنها را فراموش کرده ،یا
مواجهه با رویدادهای منفی زندگی احساس میکنند خداوند  
پیشآمدهمجازاتیازسویخداونداستودرموردقدرتخداوندتردیدکردهو
رویداد 
میدهند.براساسنتایجاین
خدارانامهربانتصورمیکننداضطرابمرگبیشتریرانشان 
مطالعهبینکیفیتارتباطباخداوندواضطرابمرگارتباطمعنیداریوجودداشت؛وبا

اضطرابمرگسالمندانکاهشمییابد.باتوجهبهروند

افزایشکیفیتارتباطباخداوند،
جمعیت سالمندی در ایران و اهمیت سالمت روانی سالمندان ،توجه بیشتر مسئوالن،

پیشبینی اضطراب مرگ سالمندان بر اساس کیفیت ارتباط آنها با خدا
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تقویتودرونیکردنآندربرنامهریزی

درمانگرانومشاورانبهنقشارتباطباخداوند،
وانجاممداخالتبرایجمعیتروبهسالمندیضروریبهنظرمیرسد .

بهخاطراینکهپژوهشحاضرفقطدرمیانقشرسالمندانانجامگرفتبنابراینبایددر
تعمیمیافتههایپژوهشحاضربه سایرطبقاتاجتماعیبایدجانباحتیاطرارعایتکرد

روددرنگرشهایمربوطبهمرگباتوجهبهعواملجمعیتشناختی


چراکهاحتمالمی
تفاوتهایی مشاهده شود .همچنین با توجه به اینکه پژوهش حاضر از نوع تحقیقات
همبستگی است در مورد تفسیر رابطه علت و معلولی متغیرها باید احتیاط شود .سطح
بینیکنندههایمهمیباشند


توانندپیش

طبقهاجتماعیوسالمتجسمانینیزمی
تحصیالت،
هایآتیبهعنوانموضوعی

اندپیشنهادمیشوددرپژوهش


کهدراینتحقیقبررسینشده
مستقلبهآنهاپرداختهشود .
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