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بررسي رابطه بين جهت گيري مذهبي )دروني،بيروني(
و جنسيت با اضطراب مرگ در بين دانشجویان

زهرا منصور نژاد*
دکتر محمد باقرکجباف**
فريبا کیانی***
سید رضا پور سید***

چكيده
این پژوهش با هدف بررسي رابطه بین جهت گیري مذهبي  )درونی ، بیرونی( و جنسیت با اضطراب مرگ در 
بین دانشجویان انجام شده است.  جامعه آماري این پژوهش دانشجویان دانشگاه عالمه طباطبایي بود. 400 نفر  
)200 نفر زن، 200 نفر مرد( به روش نمونه گیري تصادفي انتخاب، و مقیاس اضطراب مرگ وپرسشنامه جهت 
گیري مذهبي آلپورت را تكمیل کردند. براي تجزیه و تحلیل داده هاي بدست آمده از روش های آماري مجذور 
کای و تحلیل واریانس دوراهه استفاده شد. نتایج بدست آمده از پژوهش نشان داد که بین جنسیت و وضعیت 
جهت گیری مذهبی رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل واریانس نشان دهنده معنی دار نبودن 
تعامل بین وضعیت جهت گیری مذهبی و جنسیت در اضطراب مرگ بود. اما اثرهای اصلی وضعیت جهت گیری 
مذهبی و جنسیت بر اضطراب مرگ معنی دار بود؛ به این معنی که دانشجویان با جهت گیری مذهبی درونی  نسبت 
به دانشجویان با جهت گیری مذهبی بیرونی دارای اضطراب مرگ پایین تر و دانشجویان زن نسبت به مرد دارای 
اضطراب مرگ باالتری بودند. با توجه به نقش جهت گیري مذهبي در سالمت روان به نظر مي رسد مسئوولین 

فرهنگي باید به آن توجه ویژه ای نمایند و برنامه هاي خاصي را در این راستا پیش بیني کنند.  

واژه هاي کلیدي: جهت گیري مذهبي دروني، جهت گیري مذهبي بیروني،  جنسیت، اضطراب مرگ
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یافته های نو در روان شناسی134

مقدمه
در سال هاي  اخیر روند پژوهش در مورد مذهب و سالمت روان پیشرفت فزاينده اي پیدا کرده است.

بدون ترديد مرگ و زندگي بعد از مرگ و نیز نگرش انسان به آن يکي از موضوعات اساسي مورد 
بحث در همه اديان الهي بشمار مي رود. با اينکه اشتغال ذهني با مرگ در همه ي اديان و افراد مذهبي 
روشي براي تدارک زندگي معنادار تلقي مي شود،ولي پژوهش ها نشان داده شده است که اشتغال 
ذهني با مرگ مي تواند در برخي افراد مذهبي تولید اضطراب و افسردگي نمايد)مالتبي ودي2000،1(.

بعد از سه دهه تحقیقات در مورد ارتباط بین مذهب و اضطراب مرگ نتايجي دو پهلو حاصل شده 
است)فالکینگ و هندل2003،2(.براي مثال داف و هیونگ3 )1995(، فیفل و برانکامب4 )1973(و فیفل 

)1995( همبستگي مثبت معناداري را بین اضطراب مرگ و مذهب گزارش دادند.
 در حالي که آلوارادو،تمپلر،برسلر،توماس بابسن5 )1995(، کراف،لت وين وباربر6)1987(، فیفل 
تمپلر10)1972(،مارتین ورايزمن11  وبرانکامب9 )1972(،  فیفل  برمن وهیز8 )1973(،  ونگل7 )1981(، 
)1965(، ، جفرز ونکسون وايسدرفر12 )1961( همبستگي منفي بین مذهب و اضطراب مرگ را نشان 

دادند.
 لستر13 )1999(، لیمینگ14 )1980(، کارلي چگ15 )1976(، تمپلر)1970(، در مطالعات خود گزارش 
دادند که هیچ همبستگي معناداري بین اضطراب مرگ و مذهب وجود ندارد. اَدي16 )1984(، ومک 
موردي17 )1981( در پژوهش هاي خود يافتند که اضطراب مرگ در بین افرادي که به میزان زيادي 
اعتقادات مذهبي سنتي دارند وآنهايي که چنین اعتقاداتي مذهبي سنتي را بطور کامل رد مي کنند، 
نسبت به افرادي که در نگرششان نسبت به اعتقادات مذهبي سنتي تصمیمي نگرفته اند و يا بطور کامل 
تسلیم اين اعتقادات نشده اند،از اضطراب مرگ پايین تري برخوردار دارند.الیس18 )1981(معتقد بود که 
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135 یافته های نو در روان شناسی

مذهب با غیر منطقي بودن در ارتباط است.به اعتقاد او ،افراد مذهبي نوعي تفکرات و رفتارهي جزم دارند 
که موجب نابساماني وضع رواني آنها مي شود. او معتقد بود افراد مذهبي بهداشت رواني ضعیف تري 

دارند. 
يافته هاي آردلت1 )2003( نشان داد که جهت گیري مذهبي دروني و بیروني همبستگي مثبتي 
بابهزيستی آزمودني و همبستگي منفي با ترس از مرگ واجتناب از مردن دارد.اگر چه جهت گیری 
مذهبی بیرونی  همبستگي مثبتي باترس از مرگ داشت ، جهت گیری مذهبی درونی همبستگی مثبتی با 
رويکرد پذيرش مرگ داشت.در واقع جهت گیري مذهبي دروني نسبت به جهت گیري مذهبي بیروني 
احتماال يک معناداي متعالي از زندگي و مرگ را فراهم مي کند.همچنین آردلت وکوينگ2 )2006( 
در مطالعات خود يافتند که جهت گیري مذهبي دروني،به میزان زيادي با پذيرش مرگ همبستگي دارد، 
جهت گیري مذهبي بیروني به میزان زيادي با اضطراب مرگ همبستگي دارد.تورستون و پوول3 )1989( 
در تحقیق خود از نمونه اي از مردان با میانگین سني 70 سال استفاده کردندو به اين نتیجه دست يافتند 
که همبستگي مثبت معناداري بین جهت گیري مذهبي دروني و نمرات کامل آزمودني ها در اضطراب 
مرگ وجود دارد.در مقابل پوول وتورستون )1990( از يک نمونه جوان تر از مردان و زنان هر دو با 
میانگین سني 50 سال استفاده کردند و يافتند که ارتباط منفي معناداري بین جهت گیري مذهبي دروني 
و نمرات کلي آزمودني ها در مقیاس اضطراب مرگ )r=0/362 , P>0001(وجود دارد. همچنین 
مطالعات رزماسن و جانسون4 )1994( ،تمپلر )1972( همبستگي منفي بین جهت گیري مذهبي دروني و 

ترس از مرگ را نشان دادند.
پژوهش کالمینز5 )1998(با عنوان انگیزه مذهبي دروني و نگرش نسبت به مرگ در بین میانساالن 
روشن ساخت که افراد با جهت گیري مذهبي درونی نسبت به افراد با جهت گیری مذهبی بیروني از 
سطوح پايین معناداري از انواع مختلفي از اضطراب مرگ برخوردارند.نمونه مورد مطالعه آنها 45 نفر از 
مردان و زنان 65 ساله بودند که مقیاس جهت گیري مذهبي دروني و مقیاس چند بعدي اضطراب مرگ 

را کامل کردند.
نتايج بدست آمده از مطالعات تورسن و پوول)2006(، لونتو و تمپلر)1986( و تورسن و پوول)1993( 
نشان داد که زنان از اضطراب مرگ بیشتری نسبت به مردان برخوردارند و افراد جوانتر نسبت به افراد 

پیرتر اضطراب مرگ باالتری را گزارش دادند. 
تحقیقاتی نیز در ايران در مورد همبستگي منفي میان نگرش مذهبي با اضطراب مرگ و افسردگي 
انجام شده است که از آن میان مي توان به تحقیقات امیني وملکشاهی)1380(،گله دار وساکی )1380(، 
آزموده و شهیدی)1386(، خداپناهی و خاکسار بلداچی)1384( اشاره نمود. در  اين تحقیقات به اين نکته 
اشاره شده که افراد دارای جهت گیری مذهبی درونی يعنی افرادی که معتقدند مذهب در ريشه آنها 
1. Aardelt
2. Kkoening
3. Thorson & powel
4. Rasmaussen & johnson
5. Clenents
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یافته های نو در روان شناسی136

وجود دارد، در مقايسه با افرادی که جهت گیری مذهبی بیرونی دارند، يعنی مذهب را وسیله ای برای 
دستیابی به چیز های ديگری می دانند، سالمت روانی بیشتری دارند. از آنجايي که در ايران تحقیقات 
کمي در مورد مذهب و اضطراب مرگ صورت گرفته و با توجه به اين که نتايج ضد و نقیضی  در 
مورد رابطه جهت گیري مذهبي  و اضطراب مرگ وجود دارد ،اين پژوهش می تواند گامی در اين 
راستا باشد. در اين تحقیق چنین فرض گرديد که افراد دارای جهت گیری مذهبی درونی نسبت به افراد 
دارای جهت گیری مذهبی بیرونی از اضطراب مرگ کمتری برخوردارند. همچنین زنان نسبت به مردان 

از اضطراب مرگ بیشتری برخوردارند. 

روش پژوهش
اين مطالعه از نوع مطالعات توصیفي – همبستگي است.جامعه اين تحقیق کلیه دانشجويان )دختر 
و پسر( دانشگاه عالمه طباطبايي بودند که در سال تحصیلي 138889تحصیل مي کردند.از میان 6 
دانشکده موجود در دانشگاه عالمه طباطبايي 4 دانشکده به تصادف انتخاب شدند و از هردانشکده 8 
کالس بصورت تصادفي انتخاب و مورد آزمون قرار گرفت. روش نمونه گیري از نوع تصادفي خوشه 
اي و حجم نمونه انتخاب شده 400 نفر بود،که 200 نفر آنها مرد و200 نفر آنها زن بودند که با میانگین 
سني 22/17سال در گستره ي سني 1832سال قرار داشتند.پس از جمع آوري داده ها جهت تجزيه 
و تحلیل داده ها از طريق نرم افزار SPSS )ويرايش 15(از روش آماره های توصیفی، مجذور کای و 

تحلیل واريانس دو راهه  استفاده شد.

ابزارهای پژوهش
پرسشنامه جهت گیري مذهبي آلپورت  : اين پرسشنامه داراي 20 ماده بود که 11 ماده آن،مربوط 
به جهت گیري مذهبي بیروني1 و 9 ماده آن مربوط به جهت گیري مذهبي دروني2 بود.در سال 1963 
فگین3 يک نسخه 21 ماده اي ساخت که تمام گزينه هاي پرسشنامه آلپورت در آن انتخاب شده بودند 
و عالوه برآن يک گزينه ي ديگر نیز به آن افزود که اين گزينه همبستگي بااليي)0/61(با جهت گیري 

بیروني داشت و از آن به بعد اين پرسشنامه بیشتر مورد استفاده قرار گرفت.
طبق تحقیق آلیورت همبستگي بین ماده هاي جهت گیري مذهبي دروني با ماده هاي جهت گیري 
مذهبي بیروني )0/21(بود.در تعدادي از مطالعات ديگر،از جمع مطالعاتي که توسط فگین صورت 
گرفت ،همبستگي جهت گیري مذهبي دروني و بیروني 0/20بود.بعالوه اعتبار پرسشنامه توسط جان 
بزرگي با استفاده از روش آلفاي کرونباخ 0/74و توسط مختاري و همکاران 0/71 گزارش داده شده 

است.

1. External religious orientation
2. Internal religious orientation
3. Fegean
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137 یافته های نو در روان شناسی

مقیاس اضطراب مرگ1:اين مقیاس شامل 15 ماده است که نگرش آزموني ها را به مرگ مي سنجد.
آزمودني ها پاسخ هاي خود را به هر سوال با گزينه هاي بلي يا خیرمشخص مي کنند.پاسخ )بلي( نشانگر 
وجود اضطراب در فرد است.بدين ترتیب،نمره هاي اين مقیاس مي تواندبین  صفر تا پانزده متغیر باشد 
که نمره ي باال معرف اضطراب زياد افراد در مورد مرگ است.بررسي هاي به عمل آمده در مورد 
روايي وپايايي مقیاس اضطراب مرگ نشان مي دهد که اين مقیاس از اعتبار قابل قبولي برخوردار است.

در فرهنگ اصلي ،ضريب پايايي با زآزمايي مقیاس 0/83،روايي همزمان بوسیله همبستگي آن با مقیاس 
اضطراب آشکار0/27 وبا مقیاس افسردگي 0/40 گزارش شده است)رجبي و بحراني ،1380(.پايايي و 
روايي اين پرسشنامه را در ايران رجبي و بحراني )1380(مورد بررسي قرار داده وبر اين اساس ضريب 
پايايي تنصیفي را 0/6و ضريب همساني دروني را 0/73 گزارش کرده اند.براي بررسي روايي مقیاس 
اضطراب مرگ از دو آزمون مقیاس نگراني مرگ و مقیاس اضطراب آشکار استفاده شد که نتیجه آن 
0/04 براي ضريب همبستگي مقیاس اضطراب مرگ با مقیاس نگراني ،و 0/34 براي ضريب همبستگي 

مقیاس اضطراب مرگ با مقیاس اضطراب آشکار بود.)رجبي و بحراني،1380 (.

یافته های پژوهش
جدول شماره 1، تعداد آزمودنی های را در وضیعت های جهت گیری مذهبی )درونی و بیرونی( به 

تفکیک جنسیت نشان می دهد.

برای بررسی رابطه بین وضعیت جهت گیری مذهبی )درونی و بیرونی( و جنسیت از روش آماری 
مجذور کای استفاده شد. 

همانطور که در جدول شماره 2 نشان داده شده است، از آنجايی که مجذور کای معنی دار است 
)p >0/05(، در نتیجه بین وضعیت جهت گیری مذهبی و جنس رابطه معنی داری وجوددارد.

1. Death Anxiety scale

کلمردانزنانجهت گیری مذهبی
11497211درونی
86103189بیرونی
200200400کل

جدول 1. تعداد آزمودنی ها در وضعيت های جهت گيری مذهبی به تفكيک جنس

احتمال معنی داریمجذور کایدرجه آزادیمتغیر

وضعیت های جهت گیری مذهبی 
و جنس

14/4910/035

جدول 2. جدول محاسبات مجذور كای برای وضعيت  جهت گيری مذهبی و جنس
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یافته های نو در روان شناسی138

 میانگین  اضطراب مرگ در بین افراد با  جهت گیری مذهبی درونی )M=4/SD89 ,=2/91( کمتر 
از میانگین اضطراب مرگ در بین افراد با جهت گیری مذهبی بیرونی )M=5/SD95 ,=3/16( در هر دو 
جنس بود. همچنین میانگین اضطراب مرگ در زنان )M=5/SD78 ,=3/23( باالتر از میانگین اضطراب 

مرگ در  مردان )M=SD5 ,=2/86( بود.
يک آزمون تحلیل واريانس دو راهه )جنس × جهت گیری مذهبی( برای بررسی اثرهای اصلی و 
تعاملی متغیرها بر متغیر وابسته ) اضطراب مرگ( انجام شد. همانطور که در جدول 3 مشاهده می شود، 
 )P>0/01 ،=F 29/998( نتیجه تحلیل واريانس نشان دهنده معنی دار بودن اثر اصلی  جهت گیری مذهبی
بر اضطراب مرگ بود. از اين رو با توجه به اينکه میانگین  نمرات دانشجويان از لحاظ اضطراب مرگ 
در افراد با جهت گیری مذهبی  بیرونی باالتر بود می توان نتیجه گرفت که افراد با جهت گیری مذهبی  
بیرونی دارای اضطراب مرگ بیشتری  نسبت به افراد با جهت گیری مذهبی درونی هستند. همچنین اثر 
اصلی جنسیت نیز بر اضطراب مرگ معنی دار بود )P>0/01 ،F=0/209(. با توجه به معنی دار نبودن تعامل 
بین جنسیت و جهت گیری مذهبی  )P >0/05 ،=F 0/174( بر اضطراب مرگ، اثر معنی دار جنسیت بر 

تجربه اضطراب مرگ را با لحاظ اين اطالعات نمی توان به وضعیت جهت گیری مذهبی نسبت داد

بحث و نتيجه گيری
نتايج حاصل از پژوهش حاضر حاکی از آن است که افراد دارای جهت گیری مذهبی درونی نسبت به 
افراد دارای جهت گیری مذهبی بیرونی از اضطراب مرگ کمتری برخوردارند. يافته پژوهشي حاضر با 
پژوهش هاي قبلي از جمله آلوارادو،تمپلر،برسلر،توماس بابسن )1995(، رزمانسن و جانسون)1994(،  پوول 
وتورستون )1990(، کالمینز)1998(، کراف،لت وين وباربر )1987( فیفل ونگل )1981(،تمپلر)1972(، 
برمن وهیز )1973(، فیفل وبرانکام )1972(، مارتین ورايزمن )1965(، تمپلر )1972(، جفرز ونکسون 
وايسدرفر )1961(  هماهنگ است.در تبیین اين يافته مي گفت که تجربه افراد داراي جهت گیري مذهب 
دروني و بیروني از رويدادهاي زندگي متفاوت است.طبیعي است که افراد داراي مذهب دروني سعي 
دارند رويدادها را به شکل مثبت تر و به شکل تقدير هاي الهي در نظر بگیرندوبنابرين از پذيرش مرگ 
بیشتري و در نتیجه از اضطراب مرگ کمتري  برخوردارند.پژوهش آردلت)2003(و آردلت و کوينگ 
)2006( تايید کننده اين موضوع است.به اعتقاد هودوموريس )1983( افراد با جهت گیري مذهبي دروني 
نسبت به افراد با جهت گیري مذهبي بیروني از اضطراب مرگ کمتري برخوردارند به اين دلیل که آنها 

سطح معنی داریFمیانگین مجذوراتدرجه آزادیمجموع  مجذوراتمنبع تغییرات

16/637116/6370/2090/01جنس
1906/0311906/0329/9980/001جهت گیری مذهبی

706/7401706/7400/1740/09جنس× جهت گیری مذهبی
  6703/3054986703/305پراکندگی درون گروهی

جدول 3. نتایج تحليل واریانس دو راهه اضطراب مرگ با وضعيت جهت گيری مذهبی و  جنس
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اعتقاد دارند که براي رفتارهاي مذهبي شان پس از مرگ پاداش خواهند گرفت.جانگ1)1965( معتقد 
است همه ي مذهب هاي بزرگ جهان يک آمادگي براي مرگ فراهم مي کنند.ودر نتیجه افرادي که 
از اعتقادات مذهبي دروني و قوي تري برخوردارند مرگ را به عنوان يک فرايند طبیعي از زندگي مي 
دانند،مرگ براي اين افراد حسي از معني در زندگي فراهم مي سازد.در افراد بامذهب دروني آگاهي از 
غیر قابل اجتناب بودن مرگ به عنوان يک بحران وجودي ذاتا افراد را به نیاز براي يافتن معني در زندگي 
و ديدگاه پذيرش مرگ بجاي  اضطراب مرگ هدايت مي کند.افراد با جهت گیری مذهبی درونی 
دارای مذهبی فراگیر و با اصول سازمان يافته اند و ارزش های مذهبی در اين افراد به مثابه هدف است و 
ارزشها و نیازهای غیر مذهبی هر چقدر هم که مهم باشند برای آنها اهمیت کمتری دارند.اما افراد با جهت 
گیری مذهبی بیرونی ، مذهب را برای رفع نیازها، کسب آسايش و امنیت فردی و اجتماعی و جلب نظر 
اجتماعی مورد توجه قرار می دهند و دوست دارند. به عبارت ديگر برای اين افراد مذهب وسیله ای برای 

دستیابی به اهداف ديگری که برای آنها مهم است تلقی می شود.  
مطالعه اي که توسط برگن،ماستر و ريچارد2 در سال 1987 انجام شد بیانگر آن است که مذهب 
دروني با عملکرد مثبت افراد و سازگاري آنها رابطه مثبت و با میزان اضطراب در بین دانشجويان ارتباط 
منفي دارد.نتیجه تحقیق آلوارادو و همکاران )1995( نیز نشان داد که در سنین پیري نگرش مذهبي قوي 

باعث کاهش اضطراب و افسردگي مرگ مي شود.
يافته پژوهش حاضر و پژوهش های نامبرده در تضاد با پژوهش های داف و هیونگ )1995(، فیفل و 
برانکامب )1973(و فیفل )1995(وتورسون و پوول)1989( می باشد.اين پژوهشگران در پژوهش های 
خود يافتند که افراد مذهبی از اضطراب مرگ  باالتری برخوردارند. الیس )1981( در گزارشات خود 
ادعا می کند افراد مذهبی دارای اغتشاشات هیجانی بیشتری در مقايسه با افراد غیر مذهبی اند و تاکید 
داشت که مناسب ترين راه درمان در حل مشکالت هیجانی ، فقط راههای غیر مذهبی است. وی معتقد 
بود که مذهبی بودن افراطی به طور قابل توجهی با اغتشاش های هیجانی رابطه دارد.در تبین اين تفاوت 
يافته ها می توان به بحث تفاوت های فردی و فرهنگی زيادی که  در جنبه های گوناگون مرگ وجود 
دارد و  موجب اضطراب می شود، اشاره کرد. نتايج تحقیق در اين فرضیه که زنان نسبت به مردان از 
اضطراب مرگ باالتري برخوردارند،  هماهنگ با پژوهش هاي تورسن و پوول  )2006(،  لونتو و تمپلر 
)1986( و تورسن و پوول )1993( مي باشد. با وجود اينکه در اين پژوهش ، زنان دارای جهت گیری 
مذهبی درونی هستند ولی دارای اضطراب مرگ باالتری هستنداما  نمی توان نوع اضطراب مرگ زنان 
را صرفاً به نوع جهت گیری مذهبی نسبت داد شايد عوامل تعیین کننده ديگری در اين زمینه مؤثر باشند. 
يک تبیین می تواند اين باشد که  زنان احتماالً احساس هاي آزارنده مربوط به مرگ و میر را بیشتر مي 
پذيرند و مردان بیشتر ازآن اجتناب مي کنند توجیهي که با بیانگري هیجاني بیشتر زنان در طول عمر 
هماهنگ است. پیشنهاد می شود که در پژوهش های آينده نقش متغیرهای تعديل کننده و میانجی گر 

ديگر را برای کمک به فهم بیشتر اين رابطه و شناسايی عوامل تاثیر گذار بررسی کنند. 

1. Jung
2. Bergin, Masters & Richards
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