
ABSTRACT
Several factors affect the level of death
anxiety. Some studies have shown the
role of emotional intelligence and spiritual
intelligence in death anxiety. The aim of
thisstudyisinvestigatingtheroleofspiritual
intelligence and emotional intelligence in
predicting death anxiety in female students
of Islamic Azad University of Dezful. The
statistical population of the study included
all female students of Dezful Islamic Azad
University. For this purpose, 260 female
students were selected through simple
random selection. To measure the research
variables, the Spiritual Intelligence Scale
exquisite et al (1389), shot Emotional
Intelligence and death anxiety Naharyk et
alwereused.Toanalyzethestatisticaldata,
themean,standarddeviation,minimumand
maximum scores and Pearson correlation
coefficient and multiple regression were
used. The results of the analysis of the

چکیده
عوام���لمتعددیبرس���طحاضطرابم���رگمؤثر
اس���ت.برخیازمطالعات،نقشه���وشهیجانیو
ه���وشمعنویرادراضطرابمرگنش���اندادهاند.
ه���دفاینپژوهش،بررس���ینقشه���وشمعنوی
وه���وشهیجان���یدرپیشبین���یاضط���رابم���رگ
دانشجویاندختردانشگاهآزاداسالمیواحددزفول
بود.جامعۀآماریپژوهش،شاملکلیهدانشجویان
که260 دختردانشگاهآزاداسالمیواحددزفولبود
نفرازدانشجویانبهروشتصادفیسادهبهعنوان
نمون���هانتخابش���دند.برایس���نجشمتغیرهای
پژوه���شازپرس���شنامههایهوشمعن���ویبدیع
وهم���کاران،ه���وشهیجانیش���وتوهم���کارانو
اضطرابمرگناهاریکوهمکاراناس���تفادهش���د.
برایتجزیهوتحلیلدادههایآم���اریازمیانگین،
کثرنمراتوهمچنین انحرافمعیار،حداقلوحدا
ضریبهمبس���تگیپیرس���ونورگرس���یونچندگانه
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correlation coefficient between intellectual
intelligence and emotional intelligence
and death anxiety showed that there is a
significant negative relationship between
them.Besides,data analysisusingmultiple
regression analysis showed that emotional
intelligence and spiritual intelligence are
determininginexplainingandpredicting36
percent of the death anxiety variation. The
results of this study showed that increasing
the emotional intelligence and increasing
spiritual intelligence can reduce the level
of anxiety in the death of the elderly, and
usingspiritualitycanbeacopingstrategyfor
individuals.

KEY WORDS: spiritual intelligence,
emotionalintelligence,deathanxiety.

مقدمه
کنش م���رگواقعیتیاجتنابناپذیراس���توممکناس���تهرش���خصینس���بتبهآنبرداش���تووا
منحصربهفردیداشتهباشد.مرگبهخاطرماهیتپرازابهامآن،برایبسیاریازانسانهاتهدیدآمیز
گریزبودهواضطرابهمراهآنبهرفتارهای گاهیازمرگ،غیرقابل است(هنریوپاتریک2014،1).آ
کنشهای گونمنجرمیش���ود.بهعبارتدیگر،وقتیمردمبااضطرابمرگروبرومیش���وند،وا گونا
متفاوتیازخودنشانمیدهند(گریونستینوبلوئمک2016،2).اضطرابمرگ،یکاضطرابواقعی

کالنترهرمزی،1394). ویکیازمهمترینمؤلفههادرسالمتروانیاست(دهقان،شریعتمدارو
که کنشهیجان���یمنفی ازن���گاههستیشناس���ی،اضط���رابمرگممکناس���تبهعنواننوع���یوا
کهریشۀچنین بهخودیخودوجودندارندوموجببروزپاسخهایمنفیدرفردمیشود،ایجادشود
کنش���یدرس���طحدرکوخردانساناست(بهرامی،مرادی،س���لیمانی،وحسینی،2013).ازسوی وا
دیگر،انس���انباسایرمخلوقاتدرتولد،بیماری،جوانی،بلوغ،سالخوردگیومرگسهیماست،ولی
کهروزیخواهدمرد کهبهعنوانموجودیهوشمندمیداند ازمیانهمۀجاندارانتنهاانساناست
کارخودرابهانتظارکشد.مرگواقعیتیاجتنابناپذیراست وتنهاانس���اناس���تکهقادراس���تپایان

1.Henrie,J&Patrick,J.
2.Grevenstein,D&Bluemke,M.

اس���تفادهش���د.نتای���جحاص���لازتحلی���لضری���ب
همبس���تگیسادهنش���اندادکهبینهوشمعنوی
وه���وشهیجان���یبااضط���رابمرگرابط���ۀمنفی
معن���اداریوج���وددارد.همچنی���ن،تجزیهوتحلیل
دادههابااس���تفادهازرگرس���یونچندگانهنشانداد
ک���همتغیره���ایهوشهیجان���یوه���وشمعنوی،
36درص���دازواریان���ساضط���رابم���رگراتبیینو
پیشبینیمیکنند.نتایجاینپژوهشنش���انداد
کهافزایشهوشهیجانیوافزایشهوشمعنویی
کاهشدهد افرادمیتواندس���طحاضطرابمرگرا
واس���تفادهازمعنویتمیتواندیک���یازراهکارهای

مقابلهایدرافرادباشد.

کلیدواژه ه���ا:هوشمعنوی،ه���وشهیجانی،
اضطرابمرگ.
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کنشیمنحصربهفردداش���تهباشد.اضطرابو وهرش���خصیممکناس���تنس���بتبهآنبرداشتووا
گون گونا گروههاوادیانمختلفبهش���یوههای ت���رسازم���رگدرمیانتمامفرهنگهارایجاس���تو
ب���اآنبرخ���وردمیکنند(هورتاویاپ2006،1).م���رگ،واقعیتیدرزندگیاس���ت،حتیمفهوممرگدر
کهسرآغاززندگیجاویداخروی مقایس���هبامفهومزندگیجذابتراست.ازنظراسالم،اعتقادبهمرگ
گذرگاهاست،بهشتودوزخدر اس���ت،الزموشرطمسلمانیمیباش���د.برزخدادگاهالهیاست،مرگ
حقیقتتجس���ماعمالنیکوبدانسانهاس���ت.نظریهپردازانحوزۀروانشناسیمانندفروید،مرگ
راغری���زهمیدانن���دکهبهطورتهاجمیعملمیکند.پسترسازمرگ،ترسازتنهاش���دنوتغییردر
کهدرفردبهوجودمیآیدو کوتصورترس���یمیباشد زندگیاس���ت.بنابراین،ادراکمرگهمانادرا
کنششوک کمرگباوا بزرگترینچالشزندگیانس���انبهشمارمیرود.روانشناس���انمعتقدند:ادرا
کهقراراس���تبهوقوعبپیونددیا همراهاس���توس���پسآنراانکارمیکند.درمرحلۀبعد،ازرخدادی
پیوس���تهاس���ت،دچارخشموناراحتیمیشود.س���پسدرصددتوجیه،خواهشودستیابیبهجایی
کهناامیدمیش���ود،اندوهگینمیگرددودرنهایتمیپذیرد کهاورانجاتدهدوهنگامی میباش���د

(قاضوی،1389).
ازآنجاییک���هم���رگهرگزتجربهنش���دهوهیچکسآنراب���هوضوحلمسنکرده،هم���هبهنوعیدر
موردآندچاراضطرابهس���تند،ولیهرکسبنابرعواملمعینیدرجاتمختلفیازاضطرابمرگرا
تجربهمیکند(قاسمیطوسی،شمساییومزدارانی،1395).ترسازمرگ،نوعیاضطرابدرحیطۀ
روانپزش���کیاس���ت.بلس���کی2(1999)آنراافکار،ترسهاوهیجاناتمرتبطبهواقعهپایانیزندگی
وفرات���رازحال���تنرمالزندگیمیداند.اضطرابمرگ،بهعنوانی���کترسغیرعادیوبزرگازمرگ
کهپسازمرگ همراهبااحساساتیازوحشتازمرگیادلهرههنگامفکربهفرایندمردنیاچیزهایی

رخمیدهند،تعریفمیشود(رایس2009،3).
کهزناننس���بتبهمرداناز نتای���جبهدس���تآمدهازمطالعاتتورس���نوپوول4(2015)نش���انداد
اضطرابمرگبیش���تریبرخوردارندوافرادجوانترنس���بتبهافرادمس���ن،اضطرابمرگباالتریرا
کوینگ5(2016)،درمطالع���اتخوددریافتندکهجهتگیریمذهبیدرونی، گ���زارشدادند.آردلتو
ب���همیزانزی���ادیباپذیرشمرگهمبس���تگیداردوجهتگی���ریمذهبیبیرونیبهمی���زانزیادیبا
کهاضطرابمرگ گلدنبرگ8(2004)،معتقدن���د اضط���رابمرگهمبس���تگیدارد.راتلج6،ارن���دت7و

1.Huerta,A&yip,M.
2.Belskey,J.
3.Rice,Jj.
4.Thorson,J&Powell,F.
5.Ardelt,M&Koening,C.
6.Routledge,C.
7.Arndt,C.
8.Goldenberg,J.
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ناهش���یارممکناستبرایس���المتیافراد،تهدیدکنندهباشد.آنهامعتقدند:وقتینگرانیهایمرتبط
بامرگدرزیرس���طحآس���تانههش���یاریفعالیتمیکند،رفتارهایدفاعیاساس���یتح���تتأثیراعتماد
گرفتهوبدونتوجهبهوضعیتس���المتی،فردخ���ودرادرگیررفتارهای ب���هنفسباالیایناف���رادقرار
کهاز کهپرس���تارانی ارتقابخشس���المتینمیکند.رابینز1(1992)درپژوهشخودنش���اندادهاس���ت
افرادس���المندونزدیکبهمرگمراقبتمیکنند،اضطرابمرگباالییداش���تهواینمس���ئلهموجب

کنند. کردندربارۀمرگبابیمارانخودداری میشودتاازصحبت
روانشناس���انب���رایتبیی���نتواناییافراد،عق���لواس���تداللوهمچنینعواطفوهیج���انآنهااز
واژههای���یمانندهوشبهر2(IQ)،هوشهیجانی3(EQ)اس���تفادهمیکنند.مس���ئلۀهوشبهعنوان
ک���هتفاوتفردیرادربینانس���انهاموجبمیش���ود،ازابت���دایتاریخمکتوب ی���کویژگیاساس���ی
زندگیانس���انموردتوجهبودهاس���ت.اماازآغازمطالعههوش،غالبًابرجنبههایش���ناختیآننظیر
کیدشده،درحالیکهامروزهنهتنهاجنبههایغیرشناختیهوش،یعنی حافظه،حلمس���ئلهوتفکرتأ
تواناییعاطفی،هیجانی،ش���خصیواجتماعیموردتوج���هقرارمیگیرد،بلکهدرپیشبینیتوانایی

فردبرایموفقیتوسازگاریدرزندگینیزمورداهمیتواقعشدهاست(ونگوالو2003،4).
گرفته،تعریفوکس���لر5(1958)اس���ت.اوهوشرا کهخیلیزیادمورداس���تفادهقرار یکیازتعاریفی
کرد کلیشخصبرایدرکجهانخودوبرآوردهساختنانتظاراتآنتعریف بهعنوانیکاس���تعداد
(ب���هنق���لاز:کالین1991،6).بنابراین،ازنظرویهوشش���املتواناییهایفردبرایتفکرمنطقی،
کی���دمیکندکهه���وشکلیرا اق���دامهدفمندان���هوبرخ���وردمؤث���ربامحی���طاس���ت.عالوهبراین،اوتأ
نمیتوانبارفتارهوش���مندانهمعادلدانس���ت،بلکهبایدآنرابهعنوانجلوههایآش���کارش���خصیت
ک���رد.بنابراین،ازنظروکس���لرهوشمیتوان���داجتماعی،عملیویاانتزاعیباش���دو بهطورکل���یتلق���ی
نمیتوانآنراازویژگیهاییمانندپش���تکار،عالیقونیازبهپیش���رفتمستقلدانست(پاشاشریفی،
97،1379).بهطورکلی،هوشموجبس���ازگاریفردبامحیطمیش���ودوروشهایمقابلهبامسائل
ومش���کالتونگرانیهارادراختیاراوقرارمیدهد.قاس���مپور،جمالوس���یدتازهکند(1391)،وفائی،
عس���کریزادهورحمتی(1390)وحیدری،خلیلیش���رفهوخداپناهی(1388)باپیشبینیاضطراب
کهبینراهبردهای مرگبراس���اسراهبردهایتنظیمشناختیهیجانوهیجانخواهی،دریافتهاند

تنظیمشناختیهیجانبااضطرابمرگ،همبستگیمنفیمعناداریوجوددارد.
عالوهبربهرۀهوشیوهوشهیجانی،هوشسومیوجودداردکهآنرا»هوشمعنوی«نامیدهاند.

1.Robbins,I.
2.Intelligence.
3.emotionalintelligence.
4.Wong,C&Law,K.
5.Wechsler
6.Kline,P.
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واژۀ»هوشمعنوی«1(SQ)درسالهایاخیرموردتوجهروانشناسانقرارگرفتهاست.ایمونز2درسال
2009،سازۀجدیدیراباعنوان»هوشمعنوی«مطرحکرد.اوعنوانکرد،هوشمعنویمجموعهای
ازتواناییه���ابرایبهرهگیریازمنابعدینیومعنویاس���ت.اهمی���تمعنویتبهعنوانبخشمرکزی
تش���خیصسالمتروانیدربینروانپزشکانوحرفههایسالمترواندرسالهایاخیرمطرحشده
است(رجایی،1389).نازل3(2014)،هوشمعنویرابهعنوانتوانایینزدیکشدنبهتواناییهای
فردیومنبعیبرایش���ناختبهتر،کشفمعنیوتحلیلوجودی،معنویتورفتارهایعملیتعریف
میکند.هوشمعنوی،برایحلمش���کالتومسائلمربوطبهمعنایزندگیوارزشهامورداستفاده
ق���رارمیگی���رد.عالوهبرهوشمعنوی،یک���یدیگرازمفاهیمهوشکهبهعن���وانجدیدترینتحولدر
زمینۀفهمرابطۀتعقلوهیجاناستوازآنبهعنوانماشهچکانیکانقالببزرگدرزمینۀارتقای
بهداش���تروانییادمیش���ود،مفهومهوشهیجانیاس���ت.س���الوویومایر4(1999)،برایاولینبار
اصط���الحه���وشهیجانیرامطرحکردند.منظ���ورازهوشهیجانی،آندس���تهازجنبههایزیربنایی
کاملباتواناییهایعقالنیوتفکریاومتفاوتاس���ت.درواقع،هوش کهبهط���ور رفتارفردیاس���ت
کهبرتواناییرؤیایی هیجانیمجموعهایازتواناییهایغیرشناختیاست،دانشهاومهارتهایی
موفقیتآمیزباخواس���تهها_مقتضیاتوفش���ارهایمحیطیتأثیرمیگذارد(بار_آن1997،5).هوش
ک���همیتوانداضطرابمرگراتح���تتأثیرقراردهند. معنویوهیجانی،ازجملهس���ازههاییهس���تند
کهاعمالمذهبیبیشتریانجاممیدهند،اضطراببهمرگ کهجوامعی مطالعاتنش���اندادهاست
کهفرد کاهشمیدهدوهوشمعنویزمانینمایانمیش���ود کمتریدارند.معنویت،ترسازمرگرا

کاملسپریمیکند(لوین2016،6). زندگیاشرابامعنویت
کبریدهکردی،اورکیوبرقیایرانی(2013)،محمدپور(1390)،مرعشی،نعامی،بشلیده، علیا
زرگروغباریبناب(1391)،لطفیوسیار(1387)ونادریوروشنی(1389)درمطالعهخوددریافتند،
بی���نهوشمعنویواضط���رابمرگرابطۀمعناداریوجوددارد.همچنین،نتایجتحلیلرگرس���یون
درپژوهشآنهانش���اندادازمی���انمتغیرهایپیشبین،تنهامتغیره���وشمعنویپیشبینیکنندۀ
اضطرابمرگبودهاس���ت.براس���اسیافتههایاینپژوهشها،رشدهوشمعنویازمیزانترساز

مرگمیکاهد.
شواهدحاکیازآناستکههوشمعنویوهوشهیجانیمیتوانددرکاهشاضطرابمرگکمک
کندوباتوجهبهآنکهمعنویتبهعنواننیازفطریانس���اندرخاللبزرگس���الیافزایشمییابدوتوجه

1.spiritualintelligence
2.Emmons.R.
3.Nasel,D.
4.Salovey,P&Mayer,J.
5.Bar-On,R.
6.Levin,M.
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ب���هاینامرکهانس���انبهعنوانی���کموجوداجتماعیکههوش���مندبودنشازوجوهتمایزشباس���ایر
گریزازداشتنزندگیاجتماعیاس���توهمچنینراهکارهایتنظیم موجوداتمحس���وبمیش���ودونا
کدامیکاز که هیجانایناضطرابراکاهشمیدهد.هدفاینپژوهش،پاسخبهاینسؤالاست

متغیرهایهوشمعنویوهوشهیجانیقدرتبیشتریدرپیشبینیاضطرابمرگدارد؟

روش پژوهش
کلیهدانش���جویاندختر اینپژوهشازنوعهمبس���تگیاس���ت.جامعۀآماریاینپژوهشش���امل
دانش���گاهآزاداس���المیواحددزفولبود.کلجامعۀموردبررس���ی800نفردانشجویدخترمشغولبه
تحصیلدر13رش���ته(روانشناس���یومش���اوره130نفر،تربی���تبدنی40نفر،عل���ومتربیتی100نفر،
حق���وق70نف���ر،زبانانگلیس���ی50نفر،ادبیاتفارس���ی50نف���ر،مامایی60نفر،حس���ابداری50نفر،
کامپیوتر50نفر،ش���یمیمحض60نفر،معماری50نفر،ب���رق50نفر)بود.نمونۀ پرس���تاری40نف���ر،
کهباتوجهبهجدولکرجسی1بهروشتصادفی پژوهشمش���تملبر260نفرازایندانش���جویانبود

سادهانتخابشدند.ابزارهایپژوهشعبارتنداز:
پرس���ش نامه اضطراب مرگ2: اینپرسشنامهدرسال1984توسطناهاریک3وهمکارانانجام
کهبعدازاجرایمجدد،تعداد گرفتهاس���ت.اینپرسشنامهدرتحقیقاتاولیه34آیتمداشتهاست
آیتمهایآنبه27مادهکاهشپیداکردهاست.نمرهگذاریاینمقیاسبهصورتلیکرت5درجهای
کاماًلدرستاست(4نمره)محاسبهمیشود(بهنقلاز:فرجی،1394). ازاصاًلدرستنیست(0)تا
کرونباخ، فرج���ی(1394)،پایاییآزمونرابرایکلپرس���شنامۀموردمطالعهبراس���اسروشآلفای
کردهاس���ت.یافتهها 0/85بهدس���تآورد.همچنین،برایرواییمقیاسازتحیلیعاملیاس���تفاده
ب���اتوجهبهتحلیلدادهها،بااس���تفادهازروشتحلیلمؤلفهه���ایاصلیبعداز6بارچرخش4عامل
کمتراز کهضریبهمبستگی بهش���رحوبهترتیببیش���ترینبارعاملیاس���تخراجشدند.س���ؤالهایی
کلآزمونداشتندازفرمنهاییآزمونحذفشدند.براساساینپژوهش،پرسشنامۀ 0/40بانمرۀ
اضط���رابم���رگازپایاییورواییقاب���لقبولیبرخوردارمیباش���دودرپژوهشهایروانش���ناختیو
کرد.پایاییاینپرس���شنامهدراینپژوهشب���هروشآلفای دینش���ناختیمیت���وانازآناس���تفاده

کرونباخ،0/84بهدستآمد.
پرسش نامه هوش هیجانی4:اینپرسشنامهتوسطشوت5وهمکاراندرسال1998،براساس
مدلنظریهوشهیجانیسالوویومایر(1990)وبرایسنجشهوشهیجانیساختهشدهاست
1.Krchsy
2.DeathAnxietyQuotient
3.Naharyk
4.EmotionalQuotient
5.Shoot
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(بهنقلاز:اقبالی،1393).اینمقیاسدارای33مادهمیباش���دونمرهگذاریآنبهصورتلیکرت
کاماًلدرس���ت(5نمره)محاسبهمیشود.درپژوهششوتو کاماًلنادرس���ت(1نمره)تا 5درجهایاز
دراینمقیاسداشتند،گرایشبهنمرۀپاییندرعاطفهمنفی همکاران(1998)،افرادیکهنمرۀباال
درمقیاس درهیجانمثبتنشاندادند(بهنقلاز:اقبالی،1393).همچنیننمراتباال ونمرۀباال
موردنظرباآلکس���یتایمیپایینهمبس���تگینش���اندادهاس���ت.همۀایننتایجبهعنوانش���واهدی
گرفتهش���دهاس���ت.خس���روجاوی���د(1381)،درپژوهشخود مبنیبراعتبارمالکیاینآزموندرنظر
کردهاس���ت.همچنین،نتایج گزارش پایای���یمقیاسهوشهیجانیرابرمبنایآلفایدرونی،0/81
اینپژوهشبیانگرهمبستگیمنفیومعنادارهوشهیجانیبامتغیرهایمالکنظیرآلکسیتایمی،
کهاینمسئلهنشاندهندۀاعتبارمالکیاینآزموناست.پایاییاین افسردگیوحالتاضطراببود

کرونباخ،0/83بهدستآمد. پرسشنامهدراینپژوهشبهروشآلفای
پرس���ش نامه هوش معنوی1:دراینپژوهشبرایس���نجشهوشمعنویازپرسشنامۀهوش
معنویبدیعوهمکاران(1389)اس���تفادهش���دهاس���ت.اینپرس���شنامه42مادهداردونمرهگذاری
اینمقیاسبراس���اسلیکرتپن���جدرجهایاز1»کاماًلموافقم«تا5»کام���اًلمخالفم«انجاممیگیرد.
بدیع،سواری،باقریدشتبزرگولطیفی(1389)،برایتعیینپایاییپرسشنامهازدوروشآلفای
کرونباخوتنصیفاستفادهکردهاندوپایاییبهدستآمدهرابهترتیب،0/85و0/78گزارشکردهاند.

کرونباخ،0/82بهدستآمد. پایاییاینپرسشنامهدراینپژوهشبهروشآلفای

یافته های پژوهش

جدول 1. یافته های توصیفی و ضریب همبستگی هوش معنوی و هوش هیجانی با اضطراب مرگ

تعدادسطح معناداریضریب همبستگیانحراف معیارمیانگینشاخص آماری

0/570/001260-99/5416/12هوش معنوی

0/270/001-125/5316/63هوش هیجانی

55/1819/14اضطراب مرگ

همانطورکهدرجدول1مالحظهمیش���ود،میانگینوانحرافمعیارنمرههایآزمودنیهادرمتغیر
ه���وشمعنویب���هترتیبعبارتن���داز:99/54و16/12،متغیرهوشهیجان���یعبارتنداز:125/53و
16/63ودرمتغیراضطرابمرگ55/18و19/14میباشد.همچنین،درضریبهمبستگیمشخص
.(=0p/001،=0r-/57)کهبینهوشمعنویواضطرابمرگ،رابطۀمنفیمعناداریوجوددارد شد

1.SpiritualQuotient
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ب���هعب���ارتدیگر،باافزایشهوشمعنوی،اضطرابمرگکاه���شمییابدوبعکس.همچنین،بین
ه���وشهیجانیواضطرابمرگرابطۀمنفیمعناداریوجوددارد(0p/001،=0r-/27=).بهعبارت
کاهشمییابدوبعکس.ازاینرو،فرضیههای1و2 دیگر،باافزایشهوشهیجانی،اضطرابمرگ

پژوهشموردتأییدقرارمیگیرند.

جدول 2. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون به شیوۀ همزمان بر روی متغیرهای پژوهش

RR2FBBetaTPپیش بینمالک

اضطراب مرگ
هوش معنوی

0/600/3628/33
0/4930/3926/470/001

0/1830/1722/690/008هوش هیجانی

همانطورکهدرجدول2مشاهدهمیشود،ضریبهمبستگیچندگانهبرایترکیبخطیمتغیرهای
هوشمعنویوهوشهیجانیبااضطرابمرگبرابر0/60وضریبتعیین0/36ونسبتFبرابربا28/33
اس���ت.بهعب���ارتدیگر،36درص���دازواریانساضطرابمرگازطریقه���وشمعنویوهوشهیجانی
تبیینمیشود.بهعبارتدیگر،باالبودنسطحهوشمعنویوهوشهیجانیپیشبینیکنندۀمیزان

پاییناضطرابمرگدرافراداست.بنابراین،فرضیه3پژوهشموردتأییدقرارمیگیرد.

بحث و نتیجه گیری
ه���دفاینپژوهش،بررس���ینقشهوشمعنویوه���وشهیجانیدرپیشبین���یاضطرابمرگ
کهبینهوش دانش���جویاندختردانش���گاهآزاداس���المیواحددزفولبود.تحلیلدادههانش���انداد
معن���ویبااضط���رابمرگدانش���جویانرابط���ۀمنفیمعن���اداریوج���وددارد.نتایجبهدس���تآمدهاز
کبریدهکردیوهم���کاران(2013)،لوین(2016)، تحلیله���ایآماریاینیافتهبامطالعاتعلیا
محمدپور(1390)،مرعش���یوهمکاران(1391)،لطفیوس���یار(1387)ونادریوروش���نی(1389)
همسووهماهنگاست.درتبییناینیافتهمیتوانگفت:اضطرابمرگاحساسیازنداشتنزندگی
کهازاضطرابمرگرنجمیبرد،زندگیبرایاولذتبخشنبوده خوشاینددرزندگیمیباشدوفردی
کاهشاضطرابوترسازم���رگ،رویآوردنبه واحس���اسبیمعنیب���ودنمیکند.یکیازراهه���ای
گرایش���اتمنفیبهمذهب،ترسازمرگ گرایش���اتمذهبیمیباش���دونش���اندادهشدهکه مذهبو
راافزای���شمیدهد(تورس���ونوپ���اول،2015).پژوهشهایفراوانینش���اندادهاس���تکهمعنویت،
معنویتحسپیوس���تۀفرددرارتباطب���اخود،جهان، بنی���ادوپای���هنهادهایمذهبیاس���تواص���واًل
کهدرمحیطهای اس���ت.بس���یاریازتحقیقاتبراینموضوعاتفاقنظردارند دیگران،ودنیایباال
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کهایمانمذهبیآنهابیش���تراس���ت،می���زاناضطرابوبخص���وصترسازمرگ، مذهب���یوجوامعی
کمترازمیزانآنهادرمحیطهاوجوامعغیرمذهبیاست.چونافرادمذهبیزندگی بهطورمحسوسی
کمتراس���ت. رامعنادارت���رمییابن���دوامیدبهزندگینزدآنانبیش���تراس���ت،پ���ساضطرابمرگآنان
مذه���ببرایافراددربرابرعواملتنشزایمحیطینوعیس���پردفاعیایجادمیکندوعقایدمذهبی
گس���تردهایازآثارمثبتروانش���ناختیدرافرادایجادمیکنن���د(خدایاریفرد،1385، سلس���لهمراتب
که کاهشمیدهدوهوشمعنویزمانینمایانمیش���ود 88).درحقیقت،معنویتترسازمرگرا
ک���هدارایمعنویتدرونی کاملس���پریمیکن���د(لوین،2016).افرادی ف���ردزندگیاشرابامعنویت
ش���دهوفع���المیباش���ندوازحساخالقیونوعدوس���تیق���ویبرخوردارن���دوانگیزهاصل���یخودرادر
کرامتاوبهمنظورتقرببهدرگاهخداوندجس���توجومیکنن���د،بارویآوردن انس���انب���ودنوحفظ
بهمعنویات،سالمتخودودیگرانراحفظمیکنند(شریفیدرآمدی،64،1386).اضطرابمرگ،
ک���هغالبًاجنبۀمذهبیومعنویدارد،هرچندباافس���ردگی،اضطرابمنتش���ر،افکارخودکش���یهمراه
گرفتهو اس���ت،میتواندمنجربهکاهشعملکردفردش���ودوباروشهایزیردراسالمموردتوجهقرار
دس���تورالعملپیش���گیرانهبرایآنبیانشدهاست.برایناس���اس،طبقتعالیماسالمسهروشعمده

گرفتهاست. برایپیشگیریموردتوجهقرار
روشهایشناختی:ایمانبهخدا،توکلبهخدا،اعتقاداتبهمقدراتالهیبینشبهدنیا؛

روشه���ایرفت���اری:تغذی���هح���الل،فعالیتعبادیمنظ���مودرس���ت،روابطخانوادگ���یمطلوب،
حمایتاجتماعی؛

روشهایعاطفیمعنوی:یادخدا،دعا،توسلبهائمهمعصوم؟مهع؟(قاضوی،1389).
ازنتای���جدیگراینپژوهش،اینکهمیانهوشهیجانیواضطرابمرگدانش���جویانرابطۀمنفی
معن���اداریوج���وددارد.نتای���جحاصلبایافتههایقاس���مپوروهم���کاران(1391)،وفائیوهمکاران
(1390)وحی���دریوهم���کاران(1388)همس���واس���تویافتهه���ایپژوهش���یآنهاراتأیی���دمیکند.
ک���هامروزهبرخالف درتبیی���نرابط���ۀمنفیهوشهیجانیب���ااضطرابمرگ،میتواناظهارداش���ت
کیدمیکنندودیدگاهعمومیبرایناس���تکه نظریهه���ایاولیهب���رمفیدبودنهیجان،بهرفتارهاتأ
هیجانه���اقبلازرفتارهاواقعمیش���وندوفردراب���امحیطفیزیکیواجتماعیبهترس���ازگارمیکنند.
هیج���انب���اهماهنگکردنفرایندهایذهنی،زیس���تیوانگیزش���یموجبمیش���ود،وضعیتفردبا
محیطتثبیتش���ودوفردراباپاس���خهایویژهوکارآمدمناس���ببامس���ائلمجهزمیکندودرنهایت،
موجببقایجس���مانیواجتماعیویمیشود(قاسمپوروهمکاران،1391).درحقیقت،اشخاصی
گ���زارشمیکنند.درواقع،رابط���ۀمنفیبین کمتریرا ک���هازهوشهیجان���یبرخوردارند،اضط���راب
کههوش کهباتوجهبهاینکهافرادی کرد هوشهیجانیبااضطرابمرگرامیتواناینگونهتببین
هیجانیباالییدارند،تواناییرؤیاییموفقیتآمیزباخواس���تهها_مقتضیاتوفش���ارهایمحیطیرا
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دارن���د.درنتیج���ه،فردبانگاهودیدگاهیمتف���اوتبهارزیابیرویدادهاووقای���عمنفیمیپردازدوبه
ابع���ادوجنبهه���ایمثبتوفوای���داحتمالیآنرویداددربلندمدتتوجهمیکن���د.درنتیجه،ناراحتی
کنارمیآید.بهعبارتدیگر،درمس���ائلتنشزا کمتریراتجربهمیکندوبهترباآنرویداد وتنیدگی
همچ���ونم���رگ،پذیرشمس���ئلهوفکرکردندربارۀچگونگ���یفائقآمدنبرواقع���ۀتنشزاباکاهش
اضطرابناشیازواقعۀتنشزاهمراهاست.ازنتایجدیگراینپژوهش،اینکههوشمعنویوهوش
هیجانیمیتواننداضطرابمرگدانشجویانراپیشبینیکنند.نتایجحاصلباپژوهشهایتوسط
کوهن3وهرب4(2014)،دافوهونگ5 کوینگ(2016)،وینکواسکات1(2015)،پارک2، آردلتو
(2016)،قاس���مپوروهم���کاران(1391)،منصورنژادوکجباف(1391)،محمدپ���ور(1390)،وفائیو
هم���کاران(1390)ونادریوروش���نی(1390)همخوانیداردوهمس���واس���ت.درتبیی���ناینفرضیه
میتواناظهارداشت،روابطانسانیمبحثیبیکرانهاستوبرایآفرینشآن،شناختنیازمندیها
کارت،1386، کیفیاتروانیویژههرکسوارضایآنازاهمیتبنیادیبرخورداراست(الساندرو و
کهمذهب،اساس���یترینومهمترینمس���ئلهدرش���خصیتس���الم 110).پژوهشهانش���انمیدهند
ک���هبتواندبهحی���اتمعنیوهدفبدهد،مرتبطاس���تو ووحدتروانیاس���توباسیس���تمارزش���ی
کهباالترینسطحرشدرا همچنینهوشهیجانیدربرگیرندۀنوعیسازگاریورفتارحلمسئلهاست
کلی درحیطههایمختلفشناختی،اخالقی،هیجانیو...شاملمیشود.اینهوشبهفرددیدی
دربارۀتجاربزندگیونحوۀبرخوردبامس���ائلوحلوفصلآنانمیدهد.بنابراین،هوشهیجانی
کاهشاضطرابمرگافرادمؤثراست.هوشمعنوی،همچونهوشهیجانییکویژگی نیزدر باال
کهبرچگونگیافکار،احساس���اتورفتارفرددرموقعیتهایروزان���هاثرمیگذارد. ش���خصیتیاس���ت
بهنظرمیرس���دمعنویتوهوشمعنویموجبنگرشمثبت،معناداروهدفمندبهخود،دیگرانو
وقایعزندگیمیش���ود(فرهوش،تقیان،جمش���یدیوکشمیری،1396).ازآنجاییکهنمونۀپژوهش
گروه تنهاش���املدانش���جویاندختردانشگاهآزاداس���المیواحددزفولبود،لذادرتعمیمنتایجآنبه

سنیدیگروزنانغیردانشجوالزماستاحتیاطبیشتریبهعملآید.

پیشنهادها:
باتوجهبهنتایجاینپژوهش،پیشنهادهامیشودکهمطالعاتوتحقیقاتگستردهتریدرخصوص
گیردتابهاینترتیب،بتوان گروههاومقاطعمختلفانجام ابعاداضطرابمرگدردانشجویانوسایر

یکمدلکاملتریازوضعیتاضطرابونگرانیافرادپیرامونمرگدرکشورمانطراحیکرد.

1.Wink,P&Scott,J.
2.Park,C.
3.Cohen,L.
4.Herb,L.
5.Duff,R.&Hong,L.
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