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 هاي مقابله مذهبی، بررسی رابطه بین وسواس مرگ با روش

 هاي دلبستگی به خداعمل به باورهاي دینی و  سبک

   )1(دکتر علی محمدزاده

  چکیده
هـاي دلبسـتگی بـه خـدا و عمـل بـه باورهـاي        هاي مقابله مذهبی، سبکپژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین وسواس مرگ با روش :هدف

نفـر از دانشـجویان دانشـگاه پیـام نـور اسـتان آذربایجـان         347نمونه شامل . طرح پژوهش حاضر از نوع همبستگی بود :روش. گرفتدینی انجام 
هاي دینی معبد، مقابلـه مـذهبی   هاي وسواس مرگ، عمل به باورها به مقیاسکنندهشرکت. اي انتخاب شدندشرقی بود که به روش تصادفی طبقه

از بین متغیرهـاي مـورد    :هایافته. ها با استفاده از روش رگرسیون چند متغیري همزمان تحلیل شدداده. خدا پاسخ دادند هاي دلبستگی بهو سبک
 :گیـري نتیجـه ). >001/0p( بررسی، مقابله مذهبی منفی و سبک دلبستگی ناایمن به خدا، بیشترین سـهم را در تبیـین وسـواس مـرگ داشـتند     

عنـوان پایگـاه امـن    کنند تا منبعی از عشق و نیز کسـانی کـه در پـذیرش خداونـد بـه      کننده تصور میان منبعی  تنبیهعنو کسانی که خدا را بیشتر به
   .کننددچار تردید و اضطراب هستند، وسواس مرگ بیشتري را تجربه می

   وسواس مرگ؛ سبک دلبستگی؛ باورهاي دینی؛ مقابله مذهبی :کلیدواژه
  

  ] 18/5/1394: یرش مقاله؛ پذ9/2/1394: دریافت مقاله[
   

  
  مقدمه

ها  خاطر ماهیت پر از ابهامش براي بسیاري از انسانمرگ به 
ترس از مرگ در میان تمام . کندبه صورت تهدیدآمیز جلوه می

هاي گونـاگون  ها متداول است و ادیان مختلف به روشفرهنگ
 به دلیل عدم تجربه مرگ در طول حیات .کنندبا آن برخورد می

شخصی، انسان ها به نوعی در مورد آن دچار اضـطراب هسـتند،   
را تجربــه  1ولــی هــرکس درجــات مختلفــی از اضــطراب مــرگ

هاي افراد و واکنش اضطراب مرگیکی از اشکال  .)1(کند  می
ــرگ   ــواس م ــرگ، وس ــه م ــبت ب ــت 2نس ــرگ،  . اس ــواس م وس

ها و عقاید مقاوم مربوط به مرگ را شامل اشتغاالت ذهنی، تکانه
، عقایـد  4، سـلطه مـرگ  3شود و در سـه بعـد نشـخوار مـرگ    می

مفهوم وسواس . )2( قابل بررسی است 5تکراري مربوط به مرگ
مطرح شده است؛ وي معتقـد  ) 2( 6مرگ ابتدا  توسط عبدالخالق

بین مرگ و وسواس همپوشی وجود دارد و مـرگ یـک   «است 
تـوان در   موضوع محتمل در وسواس اسـت، بـه طـوري کـه مـی     

وت فردي در وسواس مرگ سـخن گفـت، بـه عبـارت     مورد تفا
توان گفت بعضی از مردم در مورد موضوع مـرگ دل  دیگر می

وسواس مرگ تهدیدي براي سـالمت روان، بـه   . »مشغولی دارند
رود، چرا که تـرس از مـرگ   تر، به شمار میویژه در افراد جوان

در ). 4، 3(تر از بزرگسـاالن اسـت   در این گروه سنی بسیار قوي
اند کـه وسـواس   گزارش کرده) 5( 7این راستا، عبدالخالق و لستر

  .  کندبینی میمرگ، افکار خودکشی را به خوبی پیش
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مرگ و زندگی بعد از مرگ و نیز نگرش انسان نسبت به آن، 
بدون تردید یکی از موضوعات اساسی مورد بحث در همـه ادیـان   

دهنـد کـه بـین     مـی  نشان) 6(ها رود و بعضی یافتهالهی به شمار می
هاي مختلف سالمت روانی، رابطـه مثبـت   باورهاي مذهبی و مولفه

توانـد از  هـایی کـه باورهـاي مـذهبی مـی     یکـی از راه . وجود دارد
طریق آن باعث ارتقـاي سـالمت روانـی شـوند، کـاهش تـرس از       

تــرس از مــرگ، محــرك نیرومنــدي بــراي ). 7- 9(مــرگ اســت 
بـر اسـاس   . فرهنگـی اسـت   هـاي بعضی رفتارها از جمله وابسـتگی 

یادآوري فناپـذیري باعـث افـزایش    ) 10( 1نظریه مدیریت وحشت
  ). 3(انگیزدشود و افراد را در جهت کاهش آن برمیاضطراب می

شود کـه افـراد   تصور می» 2نظام با معنی«مذهب به عنوان یک 
بینی و مهـار وقـایع و   از آن براي کمک به فهم مسائل جهان، پیش

 5و پارگامنـت  4نیومـون ). 11( کننـد استفاده می 3حفظ عزت نفس
شـماري را بـراي مـذهب     شناختی مهـم و بـی  هاي رواننقش) 11(

اند کـه بـه افـراد در درك و کنـار آمـدن بـا وقـایع        توصیف کرده
تواند در ایجـاد احسـاس امیـد،    مذهب می. کندزندگی کمک می

شـکوفایی، احسـاس   صمیمیت با دیگران، آرامـش هیجـانی، خـود   
، مهار تکانه، نزدیکی با خدا و کمـک بـه حـل مشـکالت     6حتیرا

در بررسی وسواس مرگ و رابطـه  ) 12( 8و دي 7مالتبی. مؤثر باشد
دریافتنـد   سـتان، گیري مذهبی در بـین دانشـجویان انگل  آن با جهت

گیري مذهبی بیرونی و وسواس مرگ رابطـه وجـود    که بین جهت
 مشابهی در یـک نمونـه   به نتایجنیز ) 13(محمدزاده و نجفی  .دارد

   .ایرانی دست یافتند
هایی شناختی و رفتاري هستند کـه بـه   هاي مقابله، تواناییشیوه

رسد که افـراد  نظر میبه . روندمنظور کنترل فشار روانی به کار می
کننـد،  مذهبی و غیرمذهبی میزان فشار روانی مشابهی را تجربه مـی 

هـاي مـذهبی ماننـد دعـا،     اشـته تواننـد از د بهتر مـی  اما افراد مذهبی
ي اطهـار بـراي مقابلـه    نیایش، توکـل و توسـل بـه خداونـد و ائمـه     

باورهاي مذهبی مانند ) 15( به اعتقاد پارگامنت). 14( استفاده کنند
عنـوان یـک    زاي زنـدگی اسـت و بـه   سپري در برابر عوامـل فشـار  

بـه  داشتن اطمینان قلبـی بـه خداونـد    . کنداي عمل میراهبرد مقابله
هـا بـه او   شود که فـرد در سـختی   انتها، موجب میعنوان قدرت بی

_______________________________________ 
1 terror management theory 
2 meaning full system  
3 self-esteem 
4  Newmon 
5 Pargament 
6 Convenience 
7  Maltby 
8 Day  

رو در از ایـن . پناه برده و اضطراب و ناامنی کمتري را تجربـه کنـد  
به کـارگیري راهبردهـاي    مقابله با مشکالت و نامالیمات زندگی،

تواند در افزایش بهزیستی روانی افراد نقـش داشـته    مقابله دینی می
دهد که اتصال بـه منبـع غنـی    نشان می) 16(ت بعضی مطالعا. باشد

قدرت و پیونـد عمیـق بـا خداونـد قـادر و اسـتفاده از راهبردهـاي        
ي ارحـام،  مقابله دینی مانند توکل به خداوند، قرائت قرآن و صـله 

تواند باعث آرامش انسان در شرایط نـاگوار گـردد و سـالمت    می
  . روان فرد را ارتقا بخشد

، در جـوامعی کـه در آن، اعمـال    دادنشان ) 17( پژوهشیک 
تـري وجـود   شـود، اضـطراب مـرگ کـم    تر انجام میمذهبی بیش

تر به دنیاي پـس از مـرگ بـا اضـطراب     به عالوه اعتقاد قوي. دارد
  . مرگ کمتري همراه است

و مطالعـات   9دلبستگی قلمرو وسیعی اسـت کـه توسـط بـالبی    
 10تریـک پا ، کـرك 90 از حدود دهـه . وي گسترش یافت گسترده

، دلبســتگی را بــه عنــوان چــارچوبی )شــناس در حــوزه دیــنروان(
هـاي بـاور   توانمند براي درك و یکپارچه کـردن بسـیاري از جنبـه   

ي مشخص در تـأثیر  اولین نکته). 19، 18( دینی مطرح نموده است
). 20(دلبستگی بر مذهب، مشاهده و بررسی ارتباط فرد با خداست

اي نزدیـک بـا   یـن، داشـتن رابطـه   برداشت اصـلی اکثـر افـراد از د   
به عالوه،  .اي از باورها و اعمال، استخداوند، و نه صرفاً مجموعه

تأکید بر نزدیکی به خدا و ارجاعات مکـرر بـر عشـق بـین بنـده و      
افـراد در زمـان بـروز    . خدا، در غالب ادیان توحیـدي وجـود دارد  
 12و  پایگـاهی امـن   11بحران، خدا را به عنـوان پناهگـاهی مطمـئن   

  )21( یپژوهشـ ). 20( داننـد  وجوگري در محیط مـی  جهت جست
نیز ارتباط منفی بین دلبستگی به خداوند و ترس از مـرگ را نشـان   

  . داده است
هـا نشـان   در ارتباط با ضرورت و اهمیت پژوهش حاضر، یافته

دهد که مذهب و دینـداري در شـرایط متفـاوت، هـم کـاهش      می
ــرش  ــرك نگ ــم مح ــده و ه ــی دهن ــاي مرض ــرگ  ه ــه م ــبت ب نس

اي  با توجه به این که تاکنون پـژوهش منتشرشـده  ). 22، 21(هستند
نقش متغیرهاي مـذهبی را در تبیـین وسـواس مـرگ، بـه ویـژه در       
جامعـه ایرانـی، بررسـی نکـرده اسـت، پـژوهش حاضـر بـا هـدف          

برخی متغیرهـاي مـذهبی ماننـد    بررسی رابطه بین وسواس مرگ با 
هـاي  مـذهبی و سـبک  مقابلـه   هـاي عمل به باورهاي دینـی، روش 

 . انجام گرفت دلبستگی به خدا
_______________________________________ 
9 Bowlby 
10 Kirkpatrick 
11 haven of safety  
12 secure base  
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  روش
جامعه آماري . طرح پژوهش حاضر از نوع همبستگی است

مورد بررسی عبارت بود از کلیه دانشجویان دانشگاه پیـام نـور   
مشغول به  93-94استان آذربایجان شرقی که در سال تحصیلی 

و  ،ايهگیري از نـوع تصـادفی طبقـ   روش نمونه. بودندتحصیل 
حجم نمونه با توجه به ماهیت پژوهش و رعایت کفایت تعداد 

پــس از توضــیح . نفــر بــود 347، )23(در تحقیقــات همبســتگی
ها، درباره اهداف مطالعه و جلب رضایت و مشارکت آزمودنی

جهـت  . هـا قـرار گرفـت   هاي پـژوهش در اختیـار آن  پرسشنامه
هـا نخسـت   کنترل اثـرات ناشـی از ترتیـب، نیمـی از آزمـودنی     

هـا را تکمیـل   ها و نیمی دیگر ابتدا دیگـر مقیـاس  برخی مقیاس
  :ابزارهاي پژوهش عبارت بودند از. کردند

توسـط   1998ایـن مقیـاس در سـال     :مقیاس وسواس مرگ
 15مقیـاس وسـواس مـرگ داراي    . ساخته شـد ) 2(عبدالخالق 

نشـخوار  : عامل دارد که به ترتیب عبارتنـد از  سهگویه است و 
ــل ــرگ، س ــرگ  م ــه م ــوط ب ــراري مرب ــد تک ــرگ و عقای . طه م
ضریب آلفاي کرونباخ را براي کل این مقیاس ) 2(عبدالخالق 

، 90/0، 92/0هــــاي آن بــــه ترتیــــب و بــــراي عامــــل 90/0
روایـی همزمـان ایـن ابـزار از طریـق      . گزارش کرده است92/0

هاي مشابه محاسبه شده محاسبه ضریب همبستگی آن با مقیاس
ضریب همبستگی مقیاس وسواس مرگ با است؛ بر این اساس 

، وسواس 57/0، افسردگی مرگ 62/0مقیاس اضطراب مرگ 
ــومی 46/0عمــومی  ــومی 33/0، اضــطراب عم ، افســردگی عم

و مقیــاس روان آزردگــی پرسشــنامه شخصــیتی آیزنــک  42/0
در ایـران، روایـی همزمـان ایـن     ). 2( گزارش شده اسـت  35/0

قیاس اضطراب مـرگ،  مقیاس از طریق اجراي همزمان آن با م
بــه دســت آمــده  73/0و ضــریب پایــایی بازآزمــایی آن،  76/0

  ). 24(است
نامـه  پرسـش  :)معبـد (هاي دینـی  ي عمل به باورنامهپرسش

سـاخته  ) 25(توسـط گلـزاري    کـه  گویه اسـت  25معبد داراي 
ي عمــل بــه شـده و عمــل بــه باورهــاي دینـی را در ســه حــوزه  

ها و روابـط دینـی انـدازه    زهواجبات، عمل به مستحبات، و انگی
آزمـایی و آلفـاي   پایایی این آزمون به روش باز). 25(گیرد می

ایــن . گــزارش شــده اســت 94/0و  76/0کرونبــاخ بــه ترتیــب 
داري افراد مقید به مسـائل  پرسشنامه توانسته است به طور معنی

دینی و افراد غیرمقید را از یکدیگر متمایز کند که این حـاکی  
  ). 25(افتراقی آن است از روایی 

ایـن مقیـاس توسـط    : 1فـرم کوتـاه   -مقیاس مقابله مـذهبی 
هــاي بــه منظــور ســنجش ســبک)  26(پارگامنــت و همکــاران 

هـاي  مقابله مذهبی هنگام مواجهه با فشارزاهاي روانی و بحران
گویـه و   14مقیاس مقابله مـذهبی از  . زندگی ساخته شده است

و مقابله مذهبی منفی تشکیل دو زیرمقیاس مقابله مذهبی مثبت 
ــت   ــل اســتفاده اس ــاگون قاب ــان و مــذاهب گون . شــده و در ادی

ضریب همبستگی بـین زیرمقیـاس   ) 26(پارگامنت و همکاران 
ــا مــذهب گرایــی عمــومی   ، و 80/0مقابلــه مــذهبی مثبــت را ب

ضریب همبسـتگی بـین زیرمقیـاس مقابلـه مـذهبی منفـی را بـا        
اند که حاکی از روایـی  گزارش داده 61/0مقیاس عاطفه منفی 

هـا ضـریب همسـانی    آن. همزمان قابل قبول این مقیـاس اسـت  
ــه ترتیــب   ــر مقیــاس را ب ــی دو زی ــزارش  81/0و  92/0درون گ

  . اند داده
 مقیـــاسضـــریب همبســتگی بــین    ر،در پــژوهش حاضــ  

بــا ) 27( زاي اســالمی در شــرایط تــنش  راهبردهــاي مقابلــه 
ا زیـر مقیـاس مقابلـه    و بـ  85/0زیرمقیاس مقابله مـذهبی مثبـت   

که نشان دهنده برخورداري . به دست آمد -83/0مذهبی منفی 
  .نسخه فارسی این مقیاس از روایی همزمان مناسب است

در این مطالعـه ضـرایب پایـایی بـه روش آلفـاي کرونبـاخ       
  .بود 79/0و  0/ 71براي دو زیر مقیاس مذکور به ترتیب 

اس کـه توسـط   این مقی: هاي دلبستگی به خدامقیاس سبک
جهت ارزیابی سبک دلبستگی به خدا ) 28( 2دونالدبک و مک

 گویه است و آزمودنی درجـه  28خدا ابداع شده است، داراي 
تطابق هر جمله با حاالت و تجارب خـود در رابطـه بـا خـدا را     

اي از کـامالً مخـالف تـا کـامالً     روي یک مقیاس هفت درجـه 
. دهـد دست مـی  این آزمون دو نمره به. کندموافق مشخص می

دلبستگی با خـدا   اول شاخص اجتناب آزمودنی در رابطه نمره
 نمـره . ي دوم شاخص اضطراب وي در این رابطه اسـت و نمره

بـاال   ي دلبستگی ایمن و نمـره پائین در این دو زیرمقیاس نشانه
بـاال در   نمـره . اسـت  دلبسـتگی نـاایمن   در هر دو نشـان دهنـده  
 پایین در زیرمقیاس اضـطرابی نشـانه   رهزیرمقیاس اجتنابی و نم

دلبسـتگی   دلبستگی اجتنابی و عکس این حالـت نشـان دهنـده   
ضریب آلفاي کرونباخ گـزارش شـده توسـط    . اضطرابی است

مقیاس و در زیر 84/0مقیاس اجتنابی بک و همکاران براي زیر
روایی همزمان از طریق محاسبه ضـریب  . است 80/0اضطرابی 

مقیـاس بـا نمـره کلـی مقیـاس، بـراي سـبک        همبستگی هر زیر
گــزارش شــده اســت  84/0و ســبک اضــطرابی  86/0اجتنــابی 

_______________________________________ 
1 Religious Coping Scale-Brief 
2 Mc Donald  
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هـاي اصــلی، روایــی  در پـژوهش حاضــر، تحلیـل مولفــه  ). 28(
عاملی مقیاس را با استخراج دو عامل سبک اضطرابی و سبک 

پایایی بـه روش همسـانی درونـی بـراي دو     . اجتنابی تایید نمود
و سبک اجتنابی به ترتیب ضـرایب   زیرمقیاس سبک اضطرابی

  .به دست آمد 72/0و  83/0
ها با استفاده از روش تحلیل رگرسیون تجزیه و تحلیل داده

  .چندمتغیره همزمان انجام شد
  
  هایافته

مرد % 7/29زن و % 1/67از بین شرکت کنندگان پژوهش، 
و انحـراف معیـار    30/27کنندگان میانگین سنی شرکت. بودند

  ). 1 جدول(بود  05/8
  

  شناختی نمونه تحقیق مشخصات جمعیت -1جدول 

  میانگین سنی  )%(فراوانی     

75/26)±55/7(   )1/67( 235 گروه مونث جنس  

  54/28)±99/8(  ) 7/29( 104 گروه مذکر

30/27)±05/8(   ) 8/96( 339    کل نمونه  
  

میانگین و انحراف معیار نمرات کسب شـده در متغیرهـاي    -2جدول 
  پژوهش

  میانگین   متغیر
  )انحراف معیار ±(

  ) ±54/14( 55/21 وسواس مرگ
  )±43/20( 39/56    هاي دینیعمل به باور

  )±10/16( 54/44 انگیزه ها و روابط

  )±94/2( 65/7 عمل به واجبات

  )±81/2( 34/4 عمل به مستحبات  
  )±50/4( 47/14  مقابله مذهبی مثبت  هاي مقابله مذهبیروش

  )±64/4( 79/5  مذهبی منفیمقابله 
ــه     هاي دلبستگی به خداسبک ــطرابی ب ــتگی اض دلبس

 خدا

26/40 )15/15±(  

  )±78/9( 20/42 دلبستگی اجتنابی به خدا

ضرایب همبستگی بین وسواس مـرگ بـا متغیرهـاي عمـل بـه       - 3جدول
  هاي دلبستگی به خداهاي مقابله مذهبی، و سبکباورهاي دینی، روش

  وسواس مرگ  متغیر
 =r -36/0    هاي دینیعمل به باور

08/0 p=  
 =r 09/0 انگیزه ها و روابط

 1/0 p=  
  =03/0r عمل به واجبات 

1/0 =p  
  =r 1/0 عمل به مستحبات 

06/0 = p  
  =r -10/0  مقابله مذهبی مثبت  هاي مقابله مذهبیروش

06/0= p  
 =30/0r  مقابله مذهبی منفی

001/0 p<  
 =32/0r دلبستگی اضطرابی به خدا  خداهاي دلبستگی به سبک

 001/0p<  
 =12/0r دلبستگی اجتنابی به خدا

 02/0= p  

  
میــانگین و انحــراف معیــار نمــرات کســب شــده در متغیرهــاي  

و ضرائب همبستگی بین متغیر وسواس مـرگ   2 جدولپژوهش در 
مـذهبی و  مقابلـه  هـاي  عمـل بـه باورهـاي دینـی، روش    با متغیرهـاي  

  . خالصه شده است 3 جدولدر  گی به خداهاي دلبستسبک
دهد، بین وسواس مرگ با نشان می 3 جدولطور که همان

هاي آن و همچنین مقیاسمتغیر عمل به باورهاي دینی و خرده 
. داري وجـود نداشـت  مقابله مذهبی مثبت رابطه معنـی  با روش

رابطه بین وسواس مرگ با روش مقابله مـذهبی منفـی، سـبک    
 دلبستگی اجتنابی بـه خـدا،  و سبک  رابی به خدادلبستگی اضط

  . داري بودمثبت و به لحاظ آماري معنی
روش به منظور تعیین سهم هر یـک از متغیرهـاي   در ادامه 

و سـبک   دلبستگی اضطرابی به خدامقابله مذهبی منفی، سبک 
از تحلیـل  وسـواس مـرگ   در تبیـین   دلبستگی اجتنابی به خـدا 

براي بررسـی پـیش   . ن استفاده شدرگرسیون چند متغیره همزما
فرض استفاده از رگرسیون چندگانه، فـرض هـم خطـی بـودن     

. بین بررسی شد چندگانه براي سنجش استقالل متغیرهاي پیش
و شـاخص عامـل تـورم     86/0تـا   68/0شاخص تحمل متغیرها 

تـوان پـذیرفت کـه    از ایـن رو مـی  . بود 46/1تا  16/1واریانس 
گر مستقل هستند و هم خطی بـودن  بین از یکدیمتغیرهاي پیش

نمودار توزیع نرمال هم نشـان داد  . چندگانه اتفاق نیفتاده است
  . که انحراف از فرض نرمال بودن صورت نگرفته است
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 هاي تحلیل رگرسیون همزمان براي بررسی اثر روش مقابله مذهبی منفی، سبک دلبستگی اضطرابی به خدا و سبک دلبستگیخالصه یافته -4جدول
  اجتنابی به خدا بر وسواس مرگ 

  داري سطح معنی  r R2  F Sig. B β  t  بینمتغیرهاي پیش  متغیر مالك
  روش مقابله مذهبی منفی  مرگ وسواس

  دلبستگی اضطرابی به خدا سبک 
  دلبستگی اجتنابی به خداسبک 

  
37/0  

  

  
14/0  7/18  001/0  

65/0  
24/0  
002/0-  

21/0  
25/0  
001/0-  

82/3  
11/4  
02/0-  

001/0  
001/0  
98/0  

  

ــایج تحلیــل رگرســیون بــر اســاس   F میــزان ،)4 جــدول( نت
 واریـانس  درصـد  14 و) >001/0p( اسـت  دارمعنی شده مشاهده
روش مقابلـه مـذهبی منفـی،     وسـیله  بـه  وسواس مرگ به مربوط
دلبسـتگی اجتنـابی بـه    و سبک  دلبستگی اضطرابی به خداسبک 

متغیرهـاي   ونرگرسـی  ضـریب ). =14/0R2( شـود مـی  تعیین خدا
و سـبک   مقابلـه مـذهبی منفـی   روش  کـه  دهدمی نشان بینپیش

 را وسـواس مـرگ   واریانس توانندمی دلبستگی اضطرابی به خدا
مقابلـه   روش تـاثیر  ضـریب . کننـد  تبیـین  داريمعنـی  صـورت  به

 24/0 دلبسـتگی اضـطرابی بـه خـدا    و سـبک   65/0 مذهبی منفی
 بـا  متغیرهـا  این که است، حاکی از آن t آماره به توجه است و با
 را وسواس مـرگ  به مربوط تغییرات اطمینان، درصد 99بیش از 

دلبسـتگی   و مقابله مذهبی منفی افزایش یعنی. کنندمی بینی پیش
مطـابق  . شـود  می وسواس مرگ افزایش باعث  اضطرابی به خدا

بسـیار   دلبسـتگی اجتنـابی بـه خـدا    سبک  تاثیر ، ضریب4جدول 
سـبک   بنـابراین، . )B= ،02/0 -t= ،98/0 =p- 002/0(پایین است 

دلبستگی اجتنابی به خدا از توان کافی براي پیش بینـی وسـواس   
    .مرگ در معادله رگرسیونی برخوردار نیست

  
  بحث 

بـا   وسواس مـرگ رابطه بین پژوهش حاضر با هدف بررسی 
هـاي  مذهبی، عمل به باورهـاي دینـی و سـبک   مقابله هاي روش

نتــایج نشــان داد کــه از بــین . م گرفــتانجــادلبســتگی بــه خــدا 
هـاي دلبسـتگی   متغیرهاي مذهبی مورد بررسی، متغیرهاي سـبک 

و ) هاي دلبستگی اجتنابی و اضطرابیشامل سبک(ناایمن به خدا 
مذهبی منفی، بیشترین توان تبیینی وسواس مرگ را مقابله روش 

دارا هستند و بین این متغیرها با وسواس مرگ رابطه مثبت وجود 
نیـز بـه    )30( 3رابین و 2نااو وی ،)29( 1، ماینر)21( علیانسب. دارد

طور مشابهی دریافتند که بین سبک دلبستگی اجتنابی بـه خـدا و   
ایـن بـدان   . دار وجـود دارد ي مثبت معنـی اضطراب مرگ رابطه

_______________________________________ 
1 Miner 
2 Viana 
3 Rabian 

معنی است کـه افـزایش در میـزان دلبسـتگی نـاایمن بـه خـدا بـا         
ن بــا کــاهش میــزان و کـاهش در آ  افـزایش در وســواس مــرگ 

تـوان گفـت،   در تبیین این نتایج مـی . وسواس مرگ همراه است
افرادي که داراي سـبک دلبسـتگی نـاایمن بـه خداونـد هسـتند،       

گـویی در مواقـع    احتماالً در مورد تصور از خداوند بـراي پاسـخ  
انـد و معتقدنـد کـه    سوگرا و یـا آشـفته  تهدیدآمیز، مضطرب، دو

چنین افرادي در پـذیرش  . س نیستگو و در دسترخداوند پاسخ
هـا،  گـاه مطمـئن در سـختی   خداوند به عنوان پایگاه امـن و تکیـه  

دچــار شــک و تردیــد هســتند؛ در نتیجــه ممکــن اســت از عــدم 
حضور خداوند در هنگام مشکالت و مسائل مهم زندگی خـود،  

چنـین افـرادي همـواره از نـوعی اضـطراب کـه       . مضطرب باشند
کـه  ایـن با توجه بـه  . برنداست رنج می ي دوري از خداوندنشانه
نـه از بعـد دینـی آن،     (ي افراد گاهی اوقات به مـرگ خـود  همه

ها به جاي علت ترسی که مرگ ذاتاً در وجود انسانبلکه شاید به
جا که امکان دارد براي این افـراد  اندیشند و از آنمی )گذاردمی

ــه   ــی در بحبوح ــد و از طرف ــان راه باش ــرگ پای ــ م ــاي زن دگی ه
گاه محکمی مانند خداوند را ندارند، مرگ و افکار مربـوط   تکیه

شـود کـه در سراسـر    هـا مـی  به آن باعث نوعی اضـطراب در آن 
کـه افـراد داراي سـبک    یـا ایـن  . افکنـد هـا سـایه مـی   زندگی آن

ي مهر و عشـق  دلبستگی ناایمن به خداوند، چون خود را شایسته
ش مـرگ و اسـتقبال از   دانند، حتی در صورت پذیر خداوند نمی

ي خـود و در صـورت   نگري اعمـال گذشـته  آن، در صورت باز
دانند ارتکاب گناه و اشتباه، خود را سزاوار بخشش خداوند نمی

اي هولنـاك و تـرس برانگیـز    هـا بـه پدیـده   و لذا مرگ براي آن
شــود کــه حتــی فکــر آن موجــب اضــطرابی شــدید  تبــدیل مــی

  . )31( گردد می
کننده  بینی ک مقابله مذهبی منفی پیشدر پژوهش حاضر سب

یعنی کسانی کـه  . وسواس مرگ بوده و رابطه مثبتی با آن داشت
ــاي     ــدگی از راهبرده ــی زن ــدادهاي منف ــا روی ــه ب ــام مواجه هنگ

کنند وسواس مرگ بیشتري را اي مذهبی منفی استفاده می مقابله
شتر منفی، افراد خدا را بی در راهبرد مقابله مذهبی .کنندتجربه می
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این نـوع  . کنندتصور میتا منبعی از عشق به عنوان منبعی از تنبیه 
رسد سبک مقابله فاقد یک رابطه عمیق درونی است و به نظر می

کسانی کـه هنگـام مواجهـه بـا      .با خصیصه اضطرابی همراه باشد
خداونـد آنهـا را   کننـد  رویدادهاي منفـی زنـدگی احسـاس مـی    

ه، مجازاتی از سوي خداونـد  فراموش کرده، یا رویداد پیش آمد
ــا در مــورد قــدرت خداونــد تردیــد کــرده  اســت و خــدا را  و ی

ــی  ــور م ــان تص ــان  نامهرب ــتري را نش ــرگ بیش ــواس م ــد، وس کنن
در حالی که سبک مقابله مذهبی مثبت مبتنـی بـر یـک     .دهند می

رابطه عاشقانه با خدا و ارتباطی معنـوي بـا دیگـران و اعتقـاد بـه      
جه نظري مثبت نسبت بـه آفـرینش اسـت    هدفمندي دنیا و در نتی

هاي مبنـی بـر ارتبـاط مسـتقیم بـین روش      این نتیجه با یافته ).32(
ــا    ــا ســالمت روانــی و رابطــه منفــی آن ب مقابلــه مــذهبی مثبــت ب

  .همسو است) 34، 33(افسردگی و تنیدگی 
نتیجه این بخش از پژوهش همچنین با تحقیقاتی هماهنگ 

هـاي  گیـري اس مرگ با جهـت اند بین وسواست که نشان داده
هاي مذهبی بیرونی گیريمذهبی درونی رابطه منفی و با جهت

در ایـن جـا الزم اسـت توضـیح داده     . رابطه مثبت وجـود دارد 
جهـت گیـري مــذهبی درونـی کـه برابـر بـا مــذهب       شـود کـه   

کردن مذهب به منزلـه یـک عامـل     رشدیافته است شامل تجربه
کــامالً در زنــدگی  مهــم انگیزشــی در زنــدگی فــردي اســت و

جهـت گیـري مـذهبی بیرونـی کـه      . درونی شده و عملی است
صـورت اسـتفاده از مـذهب     برابر با مذهب رشدنایافته است بـه 

ها مانند حمایت اجتماعی تعریف  براي دستیابی به برخی هدف
  ). 13، 12( شودمی

هـاي مـذهبی   شـناخت همبسـته  توان گفت که در پایان می
ه درك ما از پدیـده وسـواس مـرگ    تواند بوسواس مرگ می

. به عنوان یک منبع تهدیـد کننـده سـالمت روان کمـک کنـد     
همچنین متخصصان با آگاهی از برخی عوامـل مـذهبی ایجـاد    

تواننـد  هاي با محتواي مـرگ، مـی  کننده یا نگهدارنده وسواس
هاي بالینی مثل افراد مبتال به وسواس جبري بـا  در درمان گروه

  . تر عمل کنندفقهاي مرگ، مووسواس
هایی است از جملـه ایـن   پژوهش حاضر داراي محدودیت

نمونه مـورد بررسـی تنهـا دانشـجویان بودنـد، بنـابراین در       که، 
هـا بایـد جانـب احتیـاط را رعایـت      ها به سایر گروهتعمیم یافته

ــه مــرگ، در   کــرد، چــرا کــه ممکــن اســت نگــرش   نســبت ب
پـژوهش   الوه،بـه عـ   ).35(هاي مختلف متفاوت باشـد   جمعیت

حاضر از نوع تحقیقات همبستگی است و باید در تفسیر نتـایج  
  .به صورت رابطه علی و معلولی احتیاط شود

  سپاسگزاري
این پژوهش با استفاده از اعتبارات دانشگاه پیام نور انجـام  
شده است، بدین وسیله از ریاست و اعضاي شـوراي پژوهشـی   

کردنـد، قـدردانی   دانشگاه که از ایـن پـژوهش حمایـت مـالی     
  .گردد می

بنا به اظهار نویسنده مسئول مقالـه، تعـارض منـافع وجـود نداشـته      [
  .]است
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Investigating the Relationships between Death Obsession, Religious Coping, 
Acting on Religious Beliefs, and Attachment to God  

 
Abstract 
Objectives: Depending on different circumstances, religious variables may 
reduce or stimulate pathological attitudes towards death. The present study was 
carried out with the aim of investigating the relationships between death 
obsession, religious coping, acting on religious beliefs and attachment to God. 
Method: In a correlational study, a sample of 300 participants was selected 
using stratified sampling method.  Participants responded to Death Obsession, 
Acting on Religious Beliefs, Religious coping, and Attachment to God Scales. 
Data were analyzed using stepwise multiple regression analysis. Results: 
Among religious variables, insecure attachment to God and negative religious 
coping had greater contribution in predicting death obsession. Conclusion: 
Those whose beliefs about God are a source of punishment rather than love, 
and those who are doubtful and anxious in accepting God as a secure base may 
experience more death obsession. 
 
Key words: attitudes towards death; obsessive behavior; religious beliefs 
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