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 پژوهشكدة خانواده 

 

 

 

 

 

 رابطه با دنياگرايي و اضطراب مرگ الگوي سالمت روان در

 
 ∗نرگس ابراهيمي

 ∗∗فاطمه شهابي زادهدكتر 

 
باشد يكي از    بالندگي خانواده و جامعه مؤثر مي       سالمت رواني يكي از مباحث مهمي است كه در رشد و              : مقدمه

و رواني را به خطر اندازد، دنياگرايي و عالقه شديد به دنيا و تعلقات دنيوي است                  تواند سالمت عوامل اساسي كه مي   
اضطراب مرگ يك اضطراب واقعي و يكي از        و  باعث اضطراب است    كه  دنياگرايي غفلت از ياد خدا را به همراه دارد          

 .ها در سالمت رواني افراد استترين مؤلفهمهم

 هدف از مطالعه حاضر بررسي الگوي سالمت روان در رابطه با دنياگرايي و اضطراب مرگ دانشجويان در                       :هدف
 .باشد مي1391-92سال تحصيلي 

بندان نور و آزاد شهر نه     هاي پيام اي از بين كليه دانشجويان دانشگاه       دانشجو به صورت چند مرحله      400  :روش
، سالمت روان   )1388(ابزارهاي پژوهش حاضر شامل مقياس دنياگرايي اكبري و فتحي آشتياني              .  انتخاب شدند 

ها از  بعد از تحليل عاملي هر ابزار، جهت تحليل داده          .  باشدمي)  1970(و اضطراب مرگ تمپلر      )  1988(گلدبرگ  
 .روش تحليل مسير استفاده شد

-ايي بر سالمت روان نشان داد عالئم رواني دنياگرايانه باعث افزايش عالئم روان              پژوهش درباره نقش دنياگر    :نتايج

گرايي و عالئم رواني پيش بيني كننده افسردگي هستند و عدم تعبد             شود و همچنين تجمل   تني سالمت روان مي   
و آخرت گريزي   شود و همچنين عالئم رواني       به احكام  و عالئم رواني دنياگرايانه باعث اختالل در عملكرد مي               

دنياگرايي به  .  بيني كننده اضطراب هستند و رابطه عالئم رواني دنياگرايانه با اضطراب مرگ هم معنادار شد                 پيش
شد، بلكه از طريق    شود و به طور مستقيم با اضطراب مرگ تداعي نمي           طور مستقيم سالمت روان را موجب مي       
شود و همچنين آخرت گريزي و عالئم رواني         را موجب مي   ، اضطراب مرگ  ...كاهش سالمت روان و ايجاد اضطراب و      

هاي اجتماعي دنياگرايانه   شود و گرايش  دنياگرايانه از طريق افزايش اضطراب رواني باعث افزايش اضطراب مرگ مي           
تني و كاهش اختالل در عملكرد شده و عدم تعبد به احكام با كاهش اختالل در عملكرد                   باعث كاهش عالئم روان   

 .استهمراه 

ترين مسأله در شخصيت سالم، وحدت رواني است، مذهب باالترين قابليت را براي ايجاد اين وحدت                   اساسي :بحث
 . داراست مذهب و اعتقادات مذهبي باعث سيستم ايمني سالم و سالمت رواني بهتر در افراد مي شود

 
 

 
 س ارشد روانشناسي تربيتي دانشگاه آزاد بيرجندكارشنا ∗

 بيرجند ت علمي دانشگاه آزادأهي عضو دكتراي روانشناسي تربيتي،  ∗∗
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آدمي خارج سازد؛ داشتن ايمان به خدا و اعتقاد به يك           ها و آالم حاصل را از بدن        تواند ناراحتي اي كه مي  تنها روزنه 
اصوالً ايمان تأثير بسزايي در     .  سازدمبدأ حقيقت و يك قدرت مافوق و مطلق است كه ما را بر مشكالت فائق مي                  

 . سازدنفس  انسان دارد و احساس امنيت و آرامش را در نفس او مستمر مي

 .مت روان سال، اضطراب مرگ، دنياگرايي:هاكليدواژه
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