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 هچوی 
هاا طوپ شاا  وگد،اا طوزب  اا وم  اا وو،اا  وپژوهش

 وووو،  بزطو  و هز،تت ووو ا م وزوبنا و م  د،

ب  یوپژوهشو  ضرو  و رز ا وچاادنا وزب  ا و

پروبدویوب، وپژوهشو  وو، و  و هز،تت وذه  وم 

 و هز،تت وذه  و اروب ا هو
ّ
 ربدشو،کوم لوعل

پااروبدوو اا ووزوآن وو،اا وبدولر،ااقوبم اا  وو،اا وم 

Abstract 

Previous research has shown positive 

relations of religion, religiosity, and 

spirituality to happiness, life satisfaction, 

well-being and mental health. Current study 

investigates how religion relates to 

subjective well-being (SWB). This study 

addresses a causal model of SWB by 
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ه طوگ  وووبض رببومرگو روها ر ه فووزودن و

و۴۷2و هز،تااات وذه ااا وبثااارو  رمتااات   ووبزوی

ه وپ  ااخووبوناا :ووبنشااجدو اا وب،اا وپر شاا  م 

م  اا هوزضاا ، وبدو» و«م  اا هوهاا وطوفاا عل »

 و«م  ااا هو رمااا ورااادووزودن ااارگ» و«دنااا گ 

 و«گ رطوو، ا م   هوتج ،ا ونظاروها اومها »

 ووو«   هوبم  وبزطمو» «دن گ آدمدنوه فووزو»

ه ونش نووبوو، فت «یو  هوبض رببومرگوتمپلرم »

ه طوو، ااا بزطو ااا وهااا وط وزضااا ، وبدوهااا ر 

دناا گ  و رماا وراادو وبم اا وبزط وووهاا فووزو

دن گ وزب   وم   ووبزن یوزب  ا وو، ا بزطو رونا و

فروطو  وبض رببومرگوم  ا و ادویونتا ،لوتحل افو

مت ر و ربدشوما لوپ شا ه وطوزبوت د ا و ارویو ا و

بطوووومتغ روبم   ووووب   ه طولدزور   ون ش

ه فووزودن گ ووزوزب   وو، و  و هز،تت وذه ا و

ه طوپژوهشو  وت د  وه ن یوتلد،ح تونظرطو، فت 

و. حثوگذبهت وه 

و،اا  و هز،تاات وذه اا  وهاا فووزوها: کلیددهوا  

ودن گ  وبم   وووبض رببومرگی

religion in which religion indirectly through 

hope, purpose in life, and death anxiety 

affects indicators of SWB. 472 college 

students completed the following 

questionnaires: “Subjective Happiness 

Scale”, “Satisfaction with Life Scale”, 

“Rosenberg’s Self-esteem Scale”, 

“Religious Orientation Scale-Revised”, 

“Purpose in Life Test”, “Hope Scale”, and 

“Templer’s Death Anxiety Scale”. Results 

showed that religiosity scales were 

positively correlated to happiness, life 

satisfaction, self-esteem, hope, and purpose 

in life. Extrinsic personal religiosity was 

positively related to death anxiety. Path 

analysis confirmed the goodness of fit of 

the proposed model. Particularly the 

mediating roles of hope and purpose in life 

in the relations of religion to SWB were 

verified. Theoretical implications of the 

findings were discussed. 

Keywords: Religion, Subjective well-

being, Hope, Purpose in life, and Death 

anxiety. 

 مش مو
اگاار ،سرساایم: »گدیااد: م  (101: 1391)جیماارا  1کااناس کااهیر  مریکااای ا ویلیاااب جیمااررواش

داییم کانید ایان اسات کاد یای  کد خایک  ا  پاسخ« قرین دغدغد  ادگ  ،شر چیستنمهم»
چگداگ  رسیدش ،د کادکام ا و چگداگ  حفظ و قجدید  شا در واقع ،رای «. کادکام  است»

یا در قماب اعصارا ااگیرد اهااا  کاار و رفتاار و ،رد،ااری  اهاا در ،را،ار مشاک ت ،یشتر ااساش
                                                      
1. James, William 
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فا یاای مختلایاای قجر،ا  اشااش داد ماردب فرینگحق ،ا او ،ادد  چراکاد پژویش«. است
قارین کدد( را مهماامیدد م  2)چیری کد گای ا کادی/کادکام /کادماا  1،هریست  ذین 

یاای پارورش روا دااشامنداش در پا  کناساای  عاملخدااناد و ا  یماینکاش م مؤلفد  ادگ 
قنهاا است کد اد . ااساا  کد ا  اظر رواا  سالم است کس (۲00۷ 4النااو د 3)لدکاسااد ،هریست 
اش را ا  حالت یای مربت  ،رخدردار است کد روحید ل رواا  ایستا ،لکد ا  ییجاشدچار اخت

یا اشاش دادد است افراد کااد . پژویش(1394)کدئنیاگا ،رد یکنداخت و معمدل  ادگ  فراقر م 
قرااد در ا،عاد مختلف  ادگ  یمچدش س متا ا دواجا دوست ا در مدا قیصایلا و کاار مدفق

ای پدیاا و خدایااش روا ،ارای جامعاد. ا  ایان(۲005 8و دینارا 7کیناگا 6ید،دمرسک ا  ل199۷ 5) رگایلا
ای  ینادیای  ش مسائلدیا و پیشپیشرفتا پرداختن ،د مدضدع ،هریسات  و ماالعاد یمبساتد

ا  اگااد »اااد. حیاق  است. کایاش ذکر است کد ا  منظر دیان ایار ایان قجاارب مربات مالدب
ددا ااپسند ایست و ااساشا ،د صدرت فاری ،د  ادگ  خادیشا طلب ا ،د خددی خقر شا لات

دادش او ،اد ایمااش و عمال گرای  و فرار ا  درد و را  گرایش دارد و قر ش ا   ش ،رای سادقلات
ویژد یااد . یمچنینا قر ش ،ر اقش مهم دیناداریا ،اد(۲۶۲: 138۶)ا،دقرا، ا « ،ردصالح ،هرد م 

ُِ َتْطَمهِئن  ). مر د در قار ش مجیاد  مادد اسات: کندخدا در  ادگ  ااساش قأکید م  ه َّل ِبهِذْکِر لللَّ
َ
أ

. در ادامد ،د قدضیح چگداگ  ارقباط (۲8)رعد:  «یا،دیا  رامش م قنها ،ا یاد خدا دل»  (لْلُقُلوُب 
 پردا یم.،هریست  ،ا دینداری م 

ای چاد ،اا مناقشادکناس  ،ا  ش قرین ،ددد اسات. ایان قاریخدین ا   غا  پیدایش علم رواش
راجع ،د اقش دین در ،هریست  فرد و جامعد یمراد است. میدر اراع یادکددا کد قا امرو  ادامد 

کددن فارغ کناخت  سهیم است یا مااع  ش م داردا این مسئلد است:  یا دین در س مت رواش
                                                      
1. subjective well-being 

2. happiness 

3. Lucas, R. E 

4. Donnellan, M. B. 

5. Argyle, M. 

6. Lyubomirsky, S. 

7. King, L 

8. Diener, E. 



 35 ...ینید یریگجهت یهبر پا یذهن یستیبهز  یمدل علّ  ینتدو 

یریای دین  یای قجر،  را،اد ،هریست  را ،ا گسترد وسیع  ا  متغا  قنا عات اظریا پژویش
یا را،اد دیان ،اا رضاایت ا   اادگ ا کاادیا و حرمات خادد را ااد. ،یشتر پژویش،ررس  کردد

. در اینجا  اچد مهم است قبیین را،اد دین ،ا ،هریسات  (2014) قا،ا،ای ا ااد مربت گرارش کردد
کدد دینداری ،اد ساادح ،ااالقر سا مت روااا  و ،اد طادر ذین  است. چد عامل  مدجب م 

یااای  ،اارای کااناخت را،اااد دیاان و یا و ق ش ا ص ،هریساات  ذیناا  ،ینجاماادن گماااادخااا
گیری ،ساندد یا را ،ارای اتیجادپژویااش ایان کدکاش،هریست  صدرت گرفتد اسات. اماا دین

یای قجر،  پیدادیای  میاش دین ،اا ،ررس » (۶4: ۲003) 2و پارگمنت 1دااند. ،د گفتد ییلام 
،اا گاکات ،ایش ا  یاک «. یا روکن ایستاماا علل این یمایندی ااد.س مت کناسای  کردد

گرفتد یای صدرتکناس  دینا و ،ا وجدد ق شدید ا  امهاراظر  ش دو چهرد سرکناس رواش
 4و کتکاارتا 3سایلیک)« کاددیند  روکن ایست دین چگداد مدجاب کاادی م »در این فاصلدا 

ویژد کناسا ا ،ادالملل  پیشرو در رواشی ،ینیامجلد می رو است کد یند . ا  این(49۶ :۲014
کنناد. یای اد در ایان عرصاد اساتقبال م یا و پژویشکناس  دینا ا  گرارشدر قلمرو رواش

منظدر پااردا د. ،اادینادکااتار پاایش رو ،ااد ،ررساا  چگااداگ  اثاار دیاان ،اار ،هریساات  ذیناا  م 
،هریست  ذین ا اقش میااج   قدااند در را،اد دین ،امتغیریای  ا  اظر خدایند گاکت کد م 

 ایفا کنند.
 7اپیرینسااک و  6گرینباارگ 5ا)کاادلکااناخت  اساات یای یست قاارین دغدغاادماارگ یکاا  ا  مهم

قارین کاارکرد دیان عباارت اسات ا : گدیند مهمم  8. طرفداراش اظرید مدیریت وحشت(۲00۶
                                                      
1. Hill, P. C. 

2. Pargament, K. I. 

3. Sillick, W. J. 

4. Cathcart, S. 

5. Koole, S. L. 

6. Greenberg, J. 

7. Pyszczynski, T. 

8. terror management theory 
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گای  ا  مرگ. ااساش گای  درگیراد کد سر مقا،لد ،ا   میرااد. دیان ا  ااجاب م یا یمدارد ،ا این  
پاایرد. دیان ا  ایان راد اادع  گدید  ادگ  ،ا مرگ پایاش ام کاید  چراکد م این اضاراب م 
 ورد و مدجاب افارایش سااح کاناخت  و امیاد ،اد جااودااگ  را فارایم ما ح  امنیت رواش
یاا . پژویش(010۲ 6اگگرینبار  5و پیرینساک ا 4سدلدمدشا 3وایرا 2راقچایلدا 1ا)ِویلکدد ،هریست  فرد م 

اشاش دادد است کد مداجهد ،اا یااد مارگ مدجاب ایرومندقرکادش قمساک فارد ،اد ،اوریاایش 
دیناداری ،اا سا مت  (۲009) 8و مکاادی 7. در پاژویش مادری (۲00۶)کدل و دیگراشا کدد م 

عمدم  یمبستد ،دد. در پژویش  ش دوا ساح اضاراب مرگ در گرود مسیی  کمتر ا  گارود 
،ددا اما اضاراب مرگ گرود مسالماش ،ایش ا  گارود غیرماایب  ،ادد. ایان یافتاد  غیرمایب 

قداش قعمیم داد  یار قدااد اشاش دید کد اتای  ماالعد پیرواش یک دین را ،د ادیاش دیگر ام م 
یا،  ،د ،هریست  ذین  ،رای اعضای ای را ،رای دستدین و فرینگ ممکن است مسیر یگااد

و  13گادروین 12میادا 11چمبار ا 10پیارسا 9ار روا در پاژویش کادینخادد فارایم اکناد. ،اد یا
،ر روی جداااش کاقدلیک و پروقستاشا دینداری رضایت ا   ادگ  را ا  طریاق  (۲005) 14کدئینگ

،ین  کرد. پ ا یک  ا  متغیریاای میاااج  ،اور ،د  ادگ  پ  ا  مرگا و اضاراب مرگ پیش
                                                      
1. Vail, K. E. 

2. Rothschild, Z. K 

3. Weise, D. R. 

4. Solomon, S. 

5. Pyszczynski, T 

6. Greenberg, J. 

7. Morris, G. J 

8. McAdie, T. 

9. Cohen, A. B. 

10. Pierce Jr., J. D. 

11. Chambers, J. 

12. Meade, R. 

13. Gorvine, B. J. 

14. Koenig, H. G. 
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 ایش اضاراب مرگ است.اشا کدر را،اد دین ،ا پیامدیای مربت رواا 
یا ،ار اسااس میاراش و اادع کنیم کد در منا،ع اس م   مدد است کد ااسااشخاطراشاش م 

کاشا اگاد متفاوق  ،د مرگ داراد و مبادی قرسشاش ا  مرگ یم متفاوت خدایاد ،ادد. دینداری
ا   یای گدااگدا  منجر ،د قرس مردبمر د مدسدی خمین  متاکر کدد است کد علل و ااگیرد

کدد. خدف ااقصاشا کام شا و متدسااش ا  مارگ متفااوت اسات. ،اد طادر مرگ و مردش م 
. ا  رسادل (13۷۶)مدسادی خمینا ا کل ا خدف اگر ا  ج ل و عظمت خداواد ،اکد کمال اسات 

،سایار یااد مارگ کنیادا یااد مارگ ا  ،این ،راادد »اس ب اقل کدد است کد فرمدد:  ۹گرام 
 ید کد یاد مرگ ال ب است. لروب . ا  این سخن پیامبر ،رم (8/1۲۲: 141۶)قما ا « یا استلات

قداااد ا  ای کد ،یشاتر ،اد یااد مارگ ،اکاد ام دیندد کارکرد مفید  ش است. ،ندداین امر اشاش
روا ،د احتمال ،یشتری خدد را ،رای عالم دیگر مهیا سرادکت پ  ا  مرگش غافل ،مااد. ا  این

یای  دسات ،اردارد کاد ماااع کدد ،نادد ،تداااد ا  لااتمدجب م  کند. یمچنینا یاد مرگم 
دیاد کدد. کدایدی ا  این دست روایات اشااش م گااری ،رای  ادگ  پ  ا  مرگ م سرماید

کد ممکن است الگدی قفکر در،ارد مرگ در میاش مسلماااش متفاوت ا  الگادی فکاری پیارواش 
 دضدع را روکن کند.قدااد این مدیگر ادیاش ،اکد. پژویش حاضر م 

)کادل و دیگاراشا کاناخت ا یادف یاا معناا اسات یای یست قارین دغدغادیک  دیگر ا  مهم

قداش ،د عنداش میااج  در ای است کد م قرین سا دمهم 1کاید معنا یا یدف در  ادگ . (۲00۶
 را،اد دین ،ا ،هریست  در اظر گرفت. ا  یک سدا یکا  ا  چیریاای  کاد دیان ،ارای ماردب ،اد

 وردا یدف در  ادگ  اسات. ا  سادی دیگارا یادف در  اادگ  را،ااد ایرومنادی ،اا ارمغاش م 
خداستن »،نیاِش ااگیرش ااساش عبارت است ا  ،د گفتد ویکتدر فرااکلا ،هریست  ذین  دارد. 

کادد. ایان کاناخت  م ینگام  کد معنا یافات اشاددا فارد دچاار سارخدردگ  یست  2«.معنا
کناسا  ،ینجاماد یاا اینجاماد دیگر عدامل پدیاا ممکان اسات ،اد  سیب حالتا ،ستد ،د وجدد

کاریای اولیادا را،ااد ایان ساا د را ،اا . ،یشتر (1964 4و مایدلیکا 3کرومباا ،د اقل ا : 1958فرااکلا )
                                                      
1. meaning or purpose in life 

2. will to meaning 

3. Crumbaugh, J. 

4. Maholick, L. 



 ۹۵ بهار/ اول/ شماره  دوم/ سال    38

یاای اخیار ،ار . اماا پژویش(1964کرومبا و مایدلیاکا )مااند: ااد کناس  رواا  ،ررس  کردد سیب
 ش را کناساای  کنناد. « مربات»یای ااد قا یمبستدگرا متمرکر کددس  مربتکنارویکرد رواش
ای ایرومند ،اا عاطفاد مربات و رضاایت ا  را،اد  ادگ یا اشاش دادد است معنای این پژویش
  ۲00۷ 8 یاالا،ل 7یاگمااشا 6ا  ،ارد۲00۶ 5او کااالر 4اویشا  3فریاررا 2ا  اسااتگر۲003 1) ردلاتا اادگ  دارد 

 .(2008 13و کینگا 12ییک   ۲011 11او ،دخناش 10اکنترر 9ا  کدلنبرگ۲014تا سیلیک و کتکار 
 -گرا و متأّلاد  مریکاای منداد. ،د گفتد فیلسدِف یست ع قد  ادگ متاّلهاش یم ،د معنای 

،خاش   اادگ یادف در » (۲010 17او را،ینار 16جادلا 15ا،د اقل ا : فرااسی  195۲) 14 لماا ا قیلیش
یاا و قشاریفاق  رینمادش قیلیِل میتدای  دیان ،اد ،اوریااا  مد د «.مهم  ا  جدیرد دین است

پردا ااد. قیلیال یای  ،نیاادین در،اارد معناا و یادف  اادگ  م کدد کد  ککارا ،اد پرساشم 
یاای دینا  دیان و اظاب علات وجاددیکارکردی دین ایر فر یند معناسا ی را ،خش مهم  ا  

 7مهم کمردد کادد اسات. مار د امااب علا  کند. معنای  ادگ  در منا،ع اس م معرف  م 
                                                      
1. Ardelt, M. 

2. Steger, M. F. 

3. Frazier, P. 

4. Oishi, S. 

5. Kaler, M. 

6. Byrd, K. R. 

7. Hageman, A. 

8. Belle Isle, D. 

9. Schulenberg, S. E. 

10. Schnetzer, L. W. 

11. Buchanan, E. M. 

12. Hicks, J. A. 

13. King, L. A. 

14. Tillich, Paul 

15. Francis, L. J. 

16. Jewell, A. 

17. Robbins, M. 
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ضمن ،یث در،ارد خداا دایاا  خرتا و اینکد ااساش ،رای چد  فریدد کدد و سارااجاب ،اد کجاا 
و یمکااراش  . کاجاع (1383ساید رضا ا )رود ،د مسائلد معناای  اادگ  اکاارد کاردد اسات م 

قداش الگادی  داد کد م ماالعد کرداد و اشاش دا 7معنای  ادگ  را ا  منظر اماب عل  (1391)
،اارای معنااای  ااادگ  ا  منااا،ع اساا م  اسااتخراج کاارد کااد میتاادای ،ساایاری ا  الگدیااای 

،ناا،راینا  میناد کاام د دیاد. کناخت  معاصر در،اارد معناا و یادف  اادگ  را پدکاش م رواش
 وجدد دارد. عا ود ،ار ایانا  ادگ ای مربت میاش دینداری و معنای روکن  ،رای فرض را،اد

یای دین  و گسترد متندع  ا  سا د  ادگ ماالعات قجر،  متعددی را،اد مربت  میاش معنای 
  ۲00۷  ،ارد و دیگاراشا 19۷۶ 2و دودرا 1  ،ادردت۲00۶   اساتگر و دیگاراشا۲003) ردلتا ااد ،د دست  وردد

و  7ودا کشاداشع . ،اد(2008 6و کیناگا 5یایک   ۲01۲ 4و ِییداردا 3  کراو د۲010فرااسی  و دیگراشا 
ای معنای  ادگ  را در را،اد معندیت ،ا حرمت در ایاالت متیددا اقش واساد (۲01۲) 8ارلک

ا ایار در گرویا  ا  دااشاجدیاش (۲014) 9خدد و عاطفد مربت قأیید کردااد.  قا،ا،اای  و ،لچنیاد
ا و ،اا کاادی 10ای یدف در  ادگ  را در را،اد دینداری دروا لهستاا  کاقدلیکا اقش واساد

 رضایت ا   ادگ  قأیید کرداد.
امیدواری متغیر دیگری است کد ،د عنداش میااج  در را،اد دین ،ا ،هریست ا پیشنهاد کدد 

در،ارد جایگاد امیدواری در دین گفتد کدد است امیدواری ،خش مهم  ا  کار روحاایاش است. 
                                                      

1. Bourdette, J 

2. Dodder, R. A. 

3. Krause, N. 

4. Hayward, R. D. 

5. Hicks, J. A. 

6. King, L. A. 

7. Kashdan, T. B. 

8. Nezlek, J. B. 

9. Błachnio, A. 

10. intrinsic 
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 3. کاس (19۶4 2دااتنا  ۲013 1) رخداااادیناد امیاد اسات است.  اچد روحاایاش ،اد دیگاراش م 

 (۲009)خداادد است. پمباروک  5«کارگراراش امید»کشیشاش را  (۲009 4ا ،د اقل ا : پمبروکا1995)
قدااناد امیاد را ،اد عناداش یا م امید اامیدد اسات. در حاال  کاد دیگار حرفاد 6 اها را کایداش

حاایااش اسات. دیند عرضد ،دارادا عرضاد امیاد میادر کاار رومیصدل جااب   اچد ااجاب م 
،ددش قدااند عرضد کنند. روحاا خیل  اوقاتا امید،خشیدش قنها چیری است کد روحاایاش م 

 (19۷1) 7. سایندالت(19۶4  دااتنا ۲013) رخداااا  وراادد یاا عامال امیادواری ،را،ر است ،ا فرایم
رین ااسااش گدید کشیش روحاا  ،اید امیادوارقاامد. او م را منادی امید م  8«مشاور روحاا »

یاای ا  راد»ااد. قر ش کاریم ایار دین خداادد 11ایر امید را جدیر (۲009) 10و ،یلر 9،اکد. سایدل 
کند کد یمیشد و یماد حاال در ،را،ار دید و ،د او سفارش م گدااگدش ،د ااساش امیدواری م 

،د رحمت یای مؤمن و ،هنجار را امید یای ااساشیمد مشک ت امیدوار ،اکد و یک  ا  ویژگ 
اااد. .  یات و روایات متعددی ،د امید و ادمیدی اکارد کردد(297: 1386)ا،ادقرا، ا « دااداله  م 

ضامن اها  ا  ادمیادیا ادمیادی ا  رحمات الها  را ا   12سدرد یدسف 8۷،رای امدادا در  ید 
د او دیاد و یام ،اکمارد. خداواد در قر ش کریما یم ااساش را ،یم م یای کافراش ،رم ویژگ 

ای قجر،د کناد و یار دوی ،خشد. گدیا ااساش ،اید یر دو حالت امید و قرس را قا اادا دامید م 
                                                      
1. Arjona, R. 

2. Denton, W. 

3. Capps, D. 

4. Pembroke, N. 

5. agents of hope 

6. witnesses 

7. Synwolt, R. J. 

8. pastoral counselor 

9. Scioli, A. 

10. Biller, H. B. 

11. essence 

 «.شونداز رحمت خدا مثیوس نشوید؛ که تنها گروه کافران از رحمت خدا مثیوس می»... سوره یوسف:  87آیه  .12
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 اها ،رای پیشرفت و کمال ااساش مفیداد. ااساش ،اید یمیشد ،ین خدف و رجا ،اکدا اد ا  اقص 
ااتهاا و فراگیاری یایش در میضر خداواد غافال کادد و ااد گساترد رحمات ، خدد و کدقای 

. این مالاب ،اا صاراحت ،یشاتری در (13۷۶)مدسدی خمین ا کراش او را ا  یاد ،برد یای ، متاع
یای لقمااش یک  ا  وصیت 7،رخ  روایات معتبر اس م   مدد است. مر د اماب جعفر صادق

چناش ،ترس کد اگر ایک  جان و ااا   ا  خدای»کند: گداد اقل م حکیم ،د پسرش را این
ااب کند و ،د خدا چناش امیدوار ،اش کد اگر گناد جن و اا  را ،یااوری ،اد قاد را ،یاوری قد را ع

و  1)پلنتدیای قجر،  را،اد امیدواری ،ا دینداری را ا  یک سد . پژویش(1413)کلین ا « قرحم کند

ا و را،ااد امیادواری ،اا پیامادیای (139۲  یگااادا ۲013 5او میچال 4لدپر 3اک ار   م199۷ 2،دّکاقچین ا
و  7ُادلا 6ا)،اارورواا  )و ،د طدر خاصا ،هریست  ذین ( را ا  سدی دیگر قأیید کردد است مربت 

. گاکاتد ا  (138۷  اصایری و جدکاارا ۲011 11 اگاااکا -و ،ارا ا 10  مارکااس۲013 9ا  جداادیچ۲010 8ییلا
ای امیاد را در اقش واسااد (۲009) 15و ،ایدر 14گالینسک ا 13،راوشا 12ااویایاش -اینا یاساش

 ،اد دینداری و کنار مدش ،ا سرطاش پستاش قأیید کرداد.را
                                                      
1. Plante, T. G. 

2. Boccaccini, M. T. 

3. Marques, S. C. 

4. Lopez, S. L. 

5. Mitchell, J. 

6. Burrow, A. L. 

7. O’Dell, A. C. 

8. Hill, P. L. 

9. Jovanović, V. 

10. Merkaš, M. 

11. Brajša-Žganec, A. 

12. Hasson-Ohayon, I. 

13. Braun, M. 

14. Galinsky, D. 

15. Baider, L. 
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ااد: را،اد امید کایاش ذکر است کد امیدواریا معنای  ادگ ا و اضاراب مرگ ،ا یم مرقبط
و معنای  ادگ  ،ا یکدیگر مربات اسات و را،ااد  ش دو ،اا اضااراب مارگ منفا  اسات. مار د 

ا،اد معنای  ادگ  و ،هریست  ذین  را ،د اشاش داداد کد امیدواری ر  (۲015) 2و ملکاچ 1یلچین
یام قارس ا  مارگ و پرییار ا   (۲003)کند. در پاژویش  ردلات گری م صدرت کامل میااج 

مرگ ،ا ،هریست  فاعل ا و معنای  ادگ  را،اد منف  داکتند و ،ا دینداری ،روا  را،اد مربت. 
،ین  ،هریسات  قر ،رای پیشجامعقنیدد و قنگاقنگ این متغیریاا مدل  ،ا قدجد ،د ارقباط دریم

رو پاژویش حاضار ،اد ذین  ا  طریق دینداری ،اید یر سد متغیر یادکدد را در ،ر ،گیرد. ا  این
پاردا د کاد در  ش دیناداری ،ااا واسااد امیادا معناای  ااادگ ا و ،ررسا  ،ارا ش یاک ماادل م 

چناین اسات: اضاراب مرگا ،ر ،هریست  ذین  اثر مستقیم دارد. دو فرضید اصل  پاژویش 
یای ،هریست  ذین  )کامل رضایت ا   اادگ ا حرمات خاددا عاطفاد . دینداری ،ر کاخص1

یای ،هریسات  . دیناداری ،ار کااخص۲مربت ،االا و عاطفد منف  پایین( اثار مساتقیم دارد  
 ذین  ا  طریق معنای  ادگ ا امیدواریا و اضاراب مرگ اثر غیرمستقیم دارد.

 رو 

یای مختلاف اسات کاد ،اا روش غیرقصاادف  ،اد دااشجد ا  رکتد 4۷۲امداد پژویش کامل 
 ۶4/۲۲مرد ،را،ر ،اا  1۶1 ش و  311کرکت در این پژویش دعدت کداد. میااگین سن  این 

کنندگاش درصاد کارکت 9/19،ادد.  ۲5/5سال و اایاراف اساتاادارد  55قا  18سال ،ا دامند 
اس  مشغدل ،د قیصیل ،دداد و ،قیاد درصد این دااشجدیاش در مقاع کارکن 91متأیل ،دداد. 

 در مقاطع ،االقر.
گدید دارد. دو گدید اخست  4  این مقیاس (1999 5و لسرا 4)لید،دمرسک  3مقیاس کادی فاعل 

                                                      

1. Yalcın, I. 

2. Malkoc, A. 

3. Subjective Happiness Scale 

4. Lyubomirsky, S. 

5. Lepper, H. S. 
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قرقیب ،ااد صاادرت مسااتقل و در مقایسااد ،ااا اش را ،اادخداینااد کااادیدیندد م  ش ا  پاسااخ
کننااد و ا  غمگااین را قدصاایف م ،ناادی کنااد. دو گدیااد دیگاار افااراد کاااد و یمِگنااااش درجد

ااد. ضاریب  لفاای کروابااخ پرسند کد این اوصاف چد ااادا د در،اارد او درساتدیندد م پاسخ
. ضاریب (2010 3اوالای و  2کادلمنا 1ا  یدلادریمااش)گرارش کدد است  94/0قا  79/0مقیاس ا  

س رضاایت ا  و یمبساتگ   ش ،اا مقیاا 76/0 لفای کرواباخ اسخد فارسا  مقیااس ،را،ار ،اا 
 .(1388ا و یمکاراش ) قا،ا،ای گرارش کدد است  49/0قا  43/0 ادگ  ا  

ای و گدیادپان   این مقیااس (1985 8اگریفین 7الرسنا 6امدارا 5ا)دینر 4مقیاس رضایت ا   ادگ 
عامل  ،رای سنجش ُ،عد کناخت  ،هریست  ذین  ساختد کدد و ا  پرکار،ردقرین ا،راریا در قک

و  82/0ت ا   ادگ  است. پایای  ،ا   مای  این مقیااس ،اا فاصالد دو مااد ،را،ار ،اا  میند رضای
. (1985)دینر و دیگراشا ،د دست  مدد است  87/0پایای  دروا   ش ،ا روش  لفای کرواباخ ،را،ر ،ا 

این مقیاس را اعتباریا،  کرداد.  اها پایای  مقیاس را ،اا روش  لفاای  (1386)و یمکاراش  ،یاا 
 9اااد. ،اد گفتاد کشاداشگارارش کردد 69/0و ،ا روش ،ا   مای  ،را،ر ،ا  83/0اباخ ،را،ر ،ا کرو

یاای  چادش مقیااس کاادی ذینا  و مقیااس ،رای سنجش ،هریست  ذین ا   مدش (2004)
یا یستند  چراکد کدقادا مبتن  ،ر اظریادا و فاارغ ا  قرین مقیاسرضایت ا   ادگ ا ا  مناسب

 سنج  خد،  داراد.یای رواشیژگ ااد و وفشار  ماا 
ای ،ارای سانجش حرمات خادد ،اد گدیاد 10این مقیااس  10مقیاس حرمت خدد رو ابرگ 

                                                      
1. Holder, M. D.  

2. Coleman, B. 

3. Wallace, J. M. 

4. Satisfaction with Life Scale 

5. Diener, E. 

6. Emmons, R. A. 

7. Larsen, R. J. 

8. Griffin, S. 

9. Kashdan, T. B. 

10. Rosenberg Self-Esteem Scale 
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ای ااگسساتن  مارقبط رود. ،ا اینکد حرمت خدد ،د گدادعنداش کاخص  ا  ،هریست  ،د کار م 
. (2006ا اشو یمکاار  )لید،دمرساک اااد ای  ش را مستقل ا  کادی قلماداد کردد،ا کادی استا عدد

روا دااند. ا  ایانصراحتاد  ش را کاخص  ا  ،هریست  م  (2012)مااند کشداش و ارلاکا اماا دیگراش 
قری ا  مفهادب ،هریسات  رود قاا دامناد گساتردددر پژویش حاضر این مقیاس ایر ،اد کاار ما 

 83/0ر ،اا اامد ،ا روش  لفای کرواباخ ،را،ماالعد کدد. پایای  دروا  اسخد فارس  این پرسش
 .(1387لد و قائدیا )جدکن،د دست  مدد است 

 14اامد . این پرسش(1989 3و مکفرسدشا 2)گدرساچ 1گیری دین  مقیاس قجدیداظرکدد جهت
اسااتا دینااداری را در چااارچدب  (19۶۷) 5و راس 4ای کااد ،رگرفتااد ا  مقیاااس  لساادرتگدیااد
اامد سانجد. پایاای  ایان پرساش گیری دین  دروا ا ،روا  فردیا و ،روا  اجتمااع  مجهت

مناسب و قا،ل مقایسد ،ا مقیاس اصل  اسات. ایان اساخد کدقاادا قا،لیات کاار،رد در افاراد ،اا 
. پایاای  درواا  (۲00۷ 9او یااوکین 8کاگسادش 7،یکارا 6ا)قیلیدپدلادسسادح مختلف قیصیل  را دارد 

و  84/0قا  59/0متیدد ا  اامد ،ا روش  لفای کرواباخ در ایاالت یای این پرسشمقیاسخردد
 .(۲00۲ 14و یددا 13مدری ا 12قراملک ا 11اقسدشاو  10ا)قر،اا ،د دست  مد  ۷4/0قا  ۶5/0در ایراش ا  

ای ،د وسیلد کرومبا گدید 20  این مقیاس (1964)کرومبا و مایدلیاکا  15  مدش یدف در  ادگ 
                                                      
1. Religious Orientation Scale-Revised 

2. Gorsuch, R. L. 

3. McPherson, S. E. 

4. Allport, G. W. 

5. Ross, M. 

6. Tiliopoulos, N.  

7. Bikker, A. P. 

8. Coxon, A. P. M.   

9. Hawkin, P. K. 

10. Ghorbani, N.  

11. Watson, P. J. 

12. Gharamaleki, A. F. 

13. Morris, R. J. 

14. Hood, R. W. 

15. Purpose in Life Test 
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 گرای اات یسات و مایدلیک ،رای سنجش معناا و یادف  اادگ  فرااکال و ،اا قکیاد ،ار اد،یا

 پرکااار،ردقرین مقیاااس یاادف در  ااادگ »ا و (یماااش)ویژد معنادرماااا ا ساااختد کاادد اساات ،ااد

 دیندد روایاا  و پایااای  ایاانیای متعاادد اشاااش. ،ررساا (86: 2006)اسااتگر و دیگااراشا « اساات

 ی پایاا (1964). کرومباا و مایدلیاک (1987ا و یمکااراش   یارلد19۷۶ 2و دودرا 1)،دردتمقیاس است 

 3اامد فرااکالو یمبساتگ  ایان   مادش را ،اا پرساش 81/0سا ی ،را،ر ،ا  ش را ،ا روش دوایم

پایاای  درواا  ایان  (2006)،اد دسات  وردااد. یمچناینا اساتگر و یمکاارااش  ۶8/0،را،ر ،ا 
،د دست  86/0ا و پایای  ،ا   مای   ش را ،را،ر ،ا 88/0مقیاس را ،ا روش  لفای کرواباخ ،را،ر ،ا 

و  گارارش کادد اسات )چراغا  92/0رداد.  لفای کرواباخ اسخد فارسا  مقیااس ،را،ار ،اا  و 
 (.1387ا یمکاراش

  (۲00۲ 10و سیمسسااادشا 9یاااامهدرا 8میشااالا 7چیااادارا 6ایااا ردیا 5ا)اسااانایدر 4مقیااااس امیااادواری

 ساانجدرا م  11گدیاد عاملیاات چهااارساانجد. گدیااد دارد و دو عامال را م  1۲اامد ایان پرسااش

 ساانجد کااد عبااارترا م  12گدیااد مساایریا چهااارگرا. اساات ا  ایااروی یاادف کااد عبااارت

 13مااادد کاد پرکنناددگدیاد ،اق  چهااریا. رسااادش یادفریری ،ارای ،اد ااجاباست ا  ،رااماد

                                                      

1. Bourdette, J. 

2. Dodder, R. A. 

3. The Frankl Questionnaire 

4. Hope Scale 

5. Snyder, C. R. 

6. Ilardi, S. S. 

7. Cheavens, J. 

8. Michael, S. T. 

9. Yamhure, L. 

10. Sympson, S. 

11. Agency 

12. Pathways 

13. filler 
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 اامد دیندد ا  میتاادای واقعاا  پرسااشکااردش حااداس پاسااخکاادادا ،اارای منیرفخداااادد م 

  لفااای (۲00۲)ش اساانایدر و یمکااارااش کاادد. در پااژویکاااش میاساابد ام اسااتا و امرد

و  81/0ا 8۶/0قرقیب ،را،ار ،اا یای عاملیت و مسیریا ،دمقیاسکرواباخ کل مقیاسا و خردد
اامد را ساختار دوعامل  اسخد فارس  این پرسش (138۷)،د دست  مد. اصیری و جدکار  ۷4/0

،اد  ۶۲/0و  ۷4/0قرقیب ،را،ر ،اا مقیاس یادکدد را ،دقأیید کرداد.  اها  لفای کرواباخ دو خردد
 دست  ورداد.

 ،اارای ساانجش (19۷0) 2ای را قمسلاارگدیااد 15ایاان مقیاااس  1مقیاااس اضاااراب ماارگ 

 میااراش افکااار ماارقبط ،ااا قاارس و اضاااراب ماارگ ساااختد اساات. پایااای  ،ا   مااای   ش ،را،اار ،ااا

 مادد اسات،اد دسات   ۷۶/0،را،ار ،اا  3ریچاردسادش -و پایای  دروا   ش ،ا روش کددر 83/0

 پایاااای  و روایااا  اساااخد فارسااا  ایااان (۲011). قااادکل  و احماااد ادد (۲005 )کاادین و دیگاااراشا

اامد را ،ررس  کرداد. ،د گرارش  ش دوا پایای  درواا  مقیااس ،اا روش  لفاای کروابااخ پرسش
 ،دد. ۷5/0،را،ر ،ا 

 ها افتو

،ال متغیریاای یاای پاژویشا و ضارایب یمبساتگ  متقا لفای کرواباخ مقیاس 1در جدول 
یای را،ااد کااخص اکاد،ینا  م گداد کاد پیشپژویش ،د قصدیر کشیدد کدد است. یماش

،هریست  ذین  )کادیا رضایت ا   ادگ ا و حرمت خدد( ،ا امیدا معنای  اادگ ا و دیناداری 
یای مربت ،دد و ،ا اضاراب مرگ منفا  ،ادد. روا،اط میااش امیادا معناای  اادگ ا و کااخص

یر ،ا یکدیگر مربت ،د دست  مداد. را،اد اضاراب مرگ ،ا معناای  اادگ ا و ،هریست  ذین  ا
کادی منف  ،دد. گرچد روا،ط اضاراب مرگ ،ا رضایت ا   ادگ ا حرمات خاددا و امیاد منفا  

 ،ددا این روا،ط معنادار ابدداد.
                                                      

1. Death Anxiety Scale 

2. Templer, D. I. 

3. Kuder–Richardson 
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 های متشابی متغیرهای پژوهش: ه بست ی1ج ول 

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 آل ا 

          1 77/0 ادیش. 1

         1 43/0** 80/0 . رضا   ا   ن فی2

        1 54/0** 43/0** 80/0 . حرم   ود3

       1 42/0** 34/0** 27/0** 70/0 . امی  )مسیرها(4

      1 56/0** 55/0** 54/0** 32/0** 69/0 . امی  )عاملی (5

     1 88/0** 88/0** 55/0** 49/0** 33/0** 79/0 . امی  )ای(6

    1 59/0** 56/0** 48/0** 69/0** 55/0** 51/0** 85/0 . معنای  ن فی7

   1 -10/0* -03/0 -01/0 -04/0 -06/0 -01/0 -09/0* 75/0 . اضطراب مرگ8

  1 07/0 23/0** 23/0** 23/0** 17/0** 16/0** 21/0** 04/0 74/0 . د ن اری درونی9

 1 59/0** 12/0** 34/0** 32/0** 33/0** 25/0** 21/0** 36/0** 10/0* 80/0 . د ن اری برونی فردی10

 33/0** 39/0** -01/0 12/0** 15/0** 15/0** 11/0* 02/0 21/0** 10/0* 78/0 . د ن اری برونی اجت اعی11

05/0 < *p  01/0 < **p 

،رای ،ررس  ،را ش مدل پیشنهادی ا  روش قیلیل مسیر استفادد کد. قیلیال مسایر ایان 
کند: ،ین  م ای پیشمدل را   مدد کد دینداریا ،هریست  ذین  را ا  طریق سد متغیر واساد

ا   CFIقر،اددش امیدا معنای  ادگ ا و اضاراب مرگ. مدل پیشنهادی ،ر اساس م ک ،ررگ
،ارا ش قا،ال قبادل  داکات.  (1999 2و ،نتلارا 1)یاد 08/0ا   SRMRقر،ددش ا و کدچک95/0

اثر غیرمستقیم دینداری ،ار ،هریسات  ذینا  ااکا  ا  ساد متغیار یادکادد  اتای  اشاش داد کد
)امیدا یدفا و اضاراب( معنادار ،دد. این ،داش معنا است کاد متغیریاای یادکادد ،اد عناداش 

کنند. ،د طدر خاصا امیاد و معناای  اادگ  میااج  ،ین دینداری و ،هریست  ذین  عمل م 
                                                      
1. Hu, L. 

2. Bentler, P. M. 
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گری ی ،ددادا اما اضااراب مارگ اتدااسات میاااج یای معناداری در مدل پیشنهادمیااج 
 ااد.اشاش دادد کدد ۲یای ،را ش مدلا در جدول کمارد کند. کاخص

فری امی ، معنای های آماری برا   م ل بهز ستی ذهنی ناشی ا  د ن اری با واسطو: شا ص2ج ول 
  ن فی و اضطراب مرگ

2χ df RMSEA CFI SRMR اثر اضطراب مرگ اثر معنای  ن فی اثر امی  ای اثر  یرمستشیغ 

89/88 ۲0 090/0 927/0 047/0 *444/0 *151/0 *291/0 002/0 

01/0 < *p 
دیندد روا،اط میااش دیناداری و ،هریسات  ذینا  ا  طریاق امیادا معناای اشاش 1ککل کمارد 

اااد ا  ضارایب قاأثیر استااداردکادد.  ادگ ا و اضاراب مرگ است. یماد اعاداد ایان کاکل عبارت
اسات.  05/0چین معنادار ایستندا در حال  کد خادط قدپر گدیای معناداری در ساح خادط اقاد

ای عبارت است ا  اثر مستقیم دینداری ،ر ،هریسات  ذینا  ،ادوش منین  ،االی متغیریای واساد
ای. منین   یرین عباارت اسات ا  اثار مساتقیم دیناداری ،ار ،هریسات  ذینا ا متغیریای واساد

اشاش دادد کادد  1ای وارد مدل کداد. یمچناش کد در قصدیر کمارد متغیریای واسادینگام  کد 
گری کامل است  یعن  اثر مستقیم دیناداری ،ار ،هریسات ا استا مدل پیشنهادیا گدیای میااج 

 کداد دیگر معنادار ایست.وقت  متغیریای میااج  وارد معادلد م 
 ستی ذهنی ا  طر ق امی ، معنای  ن فی، و اضطراب مرگ. ه و : ن ودار رابطو د ن اری با بهز 1شوی ش اره 

 ان  ا  ضرا ب استان اردش ه.ارقام عبارت
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 فیریبحث و نتیجو

پژویش حاضر ،د ،ررس  اثر مستقیم و غیرمستقیم دینداری ،ر ،هریست  ذین  پرداخت. اتای  
ری را،ااد دارد. ایارا معناای اشاش داد کد معنا یا یدف در  ادگ  ،اا ،هریسات  ذینا  و دینادا

کنااد. پژویشااگراش متعااددی گری م  ااادگ  را،اااد دینااداری و ،هریساات  ذیناا  را میااااج 
ااد یک  ا  کارکردیای اصل  دین عبارت است ا : کمک ،اد ماردب ،ارای یاافتن اادع  مدع 

  دید داکتن حسیا اشاش م ح  معنا در  ادگ . این قأکید ،ر معنا مهم است.  یرا پژویش
ای ا  پیامدیای س متا ا  جملد ،هریسات  ذینا ا یمایناد ایرومند ا  معنای  ادگ  ،ا دامند

قرین ادعایای ادیااش ادعایاای  گدید ،نیاا م  (198۶) 3. وایتیکر(۲01۲ 2و ییداردا 1)کراو داست 
معنااا ای کاد ساا اد ،اد گداادیا ا  اظاب عالم وجدد را م اادا ادعایای  کد ادراکدر،ارد یدف

گدیااد ،یشااتر ادعایااای دیناا ا در،ااارد کااداد. او م ار شا و یاادف  ااادگ  مااا روکاان م 
یا یساتند. مقصادد یای فراطبیع  ایستندا ،لکد در،اارد یادفیای متعال  یا واقعیتمدضدع

قضااوت را ققدیات کنادا جاای  کاد  4کناسااادیای غایتچنین ادعایای  این است کاد کایدد
ادگ ا دورامای کادیا علات وجاددی دایااا و سرادکات اامشاخص قداش ،د درک ار ش   م 

کناخت   ادگ  استا قکلیف یست  5کاش قضاوت کرد. معناسا یمییاماش اادیشید و در،ارد
ساال  ایمیات حیااق  دارد. معناای کد مخصدصاد ،رای کنار مدش و امد معندی در اواخر ،ررگ

ای کاد ،د چاالش کشایدد کاددا ،اد گداادقدااد ،د وسیلد رخدادیای  ادگ  کناخت  م یست 
خدردگ  کدیم در اوایل عمرماش معنای  ادگ  را قغییر دییم و ا  اد ،سا یم. اما سالمجبدر م 

ااپایریا و قبای  جسم  و ذینا  ،ار ماا عرضاد ،ین خددش را ،ا ککنندگ ا ااپایداریا پیش
سا د. پا ا یاافتن را ضروری م کند کد فر یند قأمل و پیکر،ندی دو،ارد معنای  ادگ  فرد م 

                                                      
1. Krause, N. 

2. Hayward, R. D. 

3. Whittaker, J. H. 

4. teleological 

5. meaning-making 
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خدردگاش معنای وجدد خددا پاید قیدل ااساش اساتا اماا کااید ایمیات ،یشاتری ،ارای ساال
یای  مارقبط ،اا فناپاایری و میرایا  ماا ،اد وجادد داکتد ،اکد  چراکد فر یند پیرکادش پرساش

د. معناساا ی  ورد. معنا را ،اید خدِد فارد ،ساا د و چیاری ایسات کاد فارد  ش را ،اد ار  ،بار م 
اش ،ررسا  و دید کد فرد رخدادیای خااص را در پرقاد سیساتم معناای کلا ینگام  رخ م 

ساختاریای کناخت  ،نیادی یساتند کاد افاراد در،اارد ماییات  1کند. ،اوریای کل ار یا،  م 
یای اصال  کاش ،ا اثرگااری ،ار کایددسا اد. این ساختاریا افراد را در سراسر  ادگ جهاش م 

کنند. در صادرق  کاد رخاداد کاش یدایت م یای کل ،ندی یدفتِن واقعیت و ،ا سا ماشساخ
خاص ا سیستم معنای کل  فرد را ،د چالش ،کشدا فرد ،اید یا  ش رخاداد را ،ا ار یاا،  کناد یاا 

قداااد مدجاب پریشااا  فارد کادد. سیستم کل  معنا را قغییر دید  یر یک ا  این دو گریند م 
کنند )قا اینکد سیستم مایب  ،د احتمال ،یشتری ایمیت رخدادیا را ،ا ار یا،  م افراد ،سیار 

را ریا کنند(. ،د یر حالا ،ا ار یا،  رخدادیای خاصا ،رای معناسا ی و  2دین  ا  معنای کل 
 4و سادراجاکدلا 3)اساندگراس ای  اادگ  ایمیات دارد کنار مدش سالم ،ا قجارب معمادل  و  سایب

 قدااند ،ا ار یا،  را در را،اد ،ا متغیریای دین  ماالعد کنند.یای  یندد م . پژویش(۲011
را،اد مربت امید ،ا ،هریست  ذین  و دینداری ،دد.  ایای پژویش حاضریک  دیگر ا  یافتد

،ین  دین  معمدالد ادع  گری کرد. جهاشایرا امید را،اد دینداری و ،هریست  ذین  را میااج 
،ین  است. ،سیاری ا  ادیاش جهاش ،ا اگای  ویاژد ،اد مارد و  ش ری و خدش،ین  امیدواجهاش

ای در ااتظارکاش است. دااند کد یدف  اله  داراد و پ  ا  مرگ ایر  یندد اها را  فریدگاا  م 
مرگ پایاش  ادگ  ایستا ،لکد رفتن ،د جایگای  ،رقر است کد در  ش درد و راج  ایست. مر د 

یستند کد یرگر ا  یم یا ا  عریراِش ا  دست رفتاد خادد  یا  فریدگاا ساشدر  یین مسیییت اا
پیداداد. حت  این دیدگاد کاد خداوااد عاکاق کدادا ،لکد رو ی دو،ارد ،د یم م واقعاد جدا ام 

                                                      
1. global beliefs 

2. religious system of global meaning 

3. Snodgrass, J. 

4. Sorajjakool, S. 
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یای کادد وضاعیتخدایاد مدجاب م یا است و جر خیر و ایک  ،رای  اها چیاری ام ااساش
رو یر کسا  ممکان نند و  ش را ماید رکد و ،الندگ  ،دااند. ا  ایندکدار  ادگ  را مربت قصدر ک

 .(1394یگا ن)کدئدوارقراد قر و امی،ینیای متدین ،د  یندد خدشاست چنین فکر کند کد ااساش
یای دین و یدیت گرویا  ااتقاال یا،ناد قدااند ا  طریق قدصیفیای فرینگ  امید م پیاب

یای گرود و فرینگ فارایم سنخ ،ا ار شیدف و معنای  یمکد ،رای اعضای  ش دین یا گرودا 
یاای متفااوق  ا  اادیشایدش در،اارد قجر،اد امیاد . ادیاش دایاا راد(۲000 2و کریلدا 1)الیدت ورد م 

قداش ،د سادح متفاوت این قندع معندی را م  (۲009) 4و ،یلر 3دیند. ،د گفتد سیدل اشاش م 
یای قسلطا دلبستگ ا و ،قا اسناد داد. ،د گرارش سایدل  و ردگااری این ادیاش ،ر ااگیسرماید

 یاد ا  قار ش  9ا و 9ا ۲ااد. ،د صدرت خاصا در اس ب یر سد وجد امید ا،را  کدد (۲009)،یلر 
قرین فقارد قار ش کاریما ،اد قرقیب ،د قسلطا دلبستگ ا و ،قا پرداختد است. مر د امیاد،خش،د

هک َفَتْریهی)رد ضی  است: سد 5ا  ید 7گفتد اماب میمد ،اقر ِطیک َرب  ْْ و ،اد »  (وَلَسوَف ی
ایان  یاد  ا،اد گفتاد  ش امااب«. قدر ،د قد عاا خداید کرد کد خشندد کادی ودی پروردگارت  ش

 .(1403)مجلس ا مر،دط ،د کفاعت است 
در پژویش حاضرا روا،ط اضاراب مرگ ،ا کادی و معنای  ادگ  منف  ،ادد. اماا ،ارخ ف 

یای دینداری )یعن  دینداری ،روا  فاردی( را،اد اضاراب مرگ ،ا یک  ا  کاخصااتظار ماا 
اش ،ا دینداری دروا  و ،روا  اجتماع  معناادار ابادد. ایان یافتاد ،ارخ ف مربت ،ددا و را،اد

قداااد ،اد عناداش کاایدی در رد  ش اظریادا اسات و م « اظریاد مادیریت وحشات»،ین  پیش
قدااد در حمایات یای ما م م  ایراشا قلمداد کدد. ول  یافتداس  ا کم در جامعد کرق دست

کند کد داکتن قفسیر کدد. اظرید اخیر قصریح م  5«اظرید ،یم مرگ»ای دیگر ،د ااب ا  اظرید
                                                      

1. Elliott, T. R. 

2. Kurylo, M. 

3. Scioli, A. 

4. Biller, H. B. 

5. Death Apprehension Theory 



 ۹۵ بهار/ اول/ شماره  دوم/ سال    52

. مردش غالباد یماراد ،اا 1کم مقدار متدسا  قرس ا  مردش اساساد گریرااپایر است.  یرا: دست
یای ،ر مادد ا  روا،اط یای  ادگ  )کامل یمد لاترگ ،د لات. م۲درِد در خدر قدجد است  و 

کاد درد و کند کاد یمچناشدید. این اظرید قأکید م اجتماع ا جنس ا و خاادادگ ( پایاش م 
یا،دا قارس او ا  مارگ کاایش خدایاد اش کایش م یای  ادگ ،یماری فرد افرایشا و لات

مستقل ا  دینداری فرد است.  1«جهاا  مرگینیای اجنبد»گدید این یافت. اظرید یادکدد م 
گدید در حال  کد قمایل  اا مدختد و مبتن  ،ر قکامل ،ارای اما در،ارد اقش دینا این اظرید م 

یاای امردش وجدد داردا ،اوریای خاص افراد در،ارد  ادگ  پ  ا  مرگ عمدقاد ا  طریاق  مد د
ا  مرگ ،اد عناداش واقعیات پایرفتاد  کدد. ینگام  کد وجدد ادع   ادگ  پ دین  کسب م 

یاای ااجامد.  یرا ،د گفتاد ققریبااد یماد  مد دکدا این پایرش خددش ،د قرس فرد ا  مرگ م 
العااادد ،ااد قدااااد یااا خیلاا  خاادب ،اکااد )جاااودااگ  در ،هشاات( یااا فدقدیناا  پیامااد ماارگ م 

اد ااادک  ا  افاراد ای یم در کار ایست. چدش فقط قعاد)جاودااگ  در جهنم(ا و فرصت دو،ارد
قدااند ،ا رعایت یمد واجبات و میرمات دینشاش  ادگ  را ،د ااجاب ،رساااند. متعهد ،د دین م 

ویژد اگار ایان افاراد خادا را ،سایار کنندد خداید ،ادد  ،ادلاا اگراا  در،ارد سرادکت فرد اگراش
اظریاد مادیریت »گیر و ،اگاکات( قصادر کنناد. در حاال  کاد جد )اد  سااشگیر و ااتقابسخت

اظریاد ،ایم »کرد کد افراد ،سیار مایب  کمتر ا  یمد ا  مرگ ،ترساندا ،ین  م پیش« وحشت
قرسند. یر اادا د فردی مؤمن ،اد واقعیات  اادگ  گدید  اها معمدالد ،یش ا  یمد م م « مرگ

اش گیر و  مادد مجا ات گنایاپ  ا  مرگ یقین داکتد ،اکد و متقاعد کدد ،اکد کد خدا سخت
قداش ،د دسات  ورد( را،ااد مربات دیناداری ،اا قارس ا  مارگ سخت  م است )یعن  عفد را ،د

. کساا  کد یماد دساتدریای دینا  را در سراسار 1ایرومندقر ،اید ،اکد. طبق این اظریدا در: 
ااد گنایااشاش عفد خداید کد ،اید اضاراب . کساا  کد مامئن۲کنندا یا عمرکاش رعایت م 

قدااد ،اد افاع اظریاد اخیار یای ما م . یافتد(۲013 3و ویابا 2) لی رگ کایش یا،د و قرس ا  م
                                                      
1. mundane aspects of death 

2. Ellis, L. 

3. Wahab, E. A. 



 53 ...ینید یریگجهت یهبر پا یذهن یستیبهز  یمدل علّ  ینتدو 

 قعبیر کدد.
کنندگاش دااشاجد ،ددااد و میدودیت اصال  پاژویش حاضار مر،ادط ،اد امدااد اسات. کارکت

را قدااند اقش سایر متغیریاای  یای  یندد م گیری ،د صدرت غیردسترس ااجاب کد. پژویشامداد
اااد. یمچناینا پاژویش حاضار ا  کد احتماالد در را،ااد دیناداری ،اا ،هریسات  دخیل،ررس  کنند 

قدااناد ساایر یاای دیگار م گیری دین  ،د عنداش کااخص دیناداری اساتفادد کارد  پژویشجهت
« ،عاِد مرباِت »متغیریای دین  را ،ررس  کنند. در پژویش پیش روا ،د ،هریسات  ذینا  ،اد عناداش 

قدااند ،د ،ررس  سایر ا،عاد مربت س مت روااا  و یای  یندد م د. پژویشس مت رواا  پرداختد ک
یای پژویش حاضرا ،د غناای یای  ضمن قعمیم یافتدحت  ا،عاد منف   ش ،سردا اد. چنین پژویش

 گرا خداید ااجامید.کناس  مربتکناس  دینا و رواشاد،یات رواش

 منابع
 رازی، قم: انتشارات ناصر،  اپ دوم.(. ترجمه: ناصر مکارم شی13۷8) قرآن اریم

(. 1388رضتا )نژاد، عباس؛ فاضتلی مهرآبتادی، علی؛ رحیمیاهّٰللآقابابایی، ناصر؛ فراهانی، حجت
ــوم ، در: «درستتتی در دانشتتجویان و طتتال معنویتتت و احستتاس شخصتتی روان» ــه عل مجل

 .3۷۲ -3۶0، ص31ش شناختی،روان
قتم:  شناسی: با نگرش به منابع اسـالمی،نجاری در روانهای بهنقد مالک(. 138۶ابوترابی، علی )

 مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
اعتبتار و روایتی مقیتاس (. »138۶اصغر؛ کو کی، عاشور محمد؛ گودرزی، حستنیه )بیانی، علی

 .۲۶5 -۲59(، ص11) 3ششناسان ایرانی، روان، در: «رضایت از زندگی
بررسی مجدد پایایی و اعتبتار مقیتاس حرمتت (. »138۷) حسینلو، محسن؛ قائدی، تالمجوشن

 .5۶-49، ص31شداندور رفتار، ، در: «خود روزنبرگ در ایران
 ترجمه: حسین کیانی، تهران: حکمت. تنوع تجربه دینی،(. 1391جیمز، ویلیام )

بررسی اعتبار، روایتی، تحلیتل (. »138۷الله ) راتی، مونا؛ عریضی، حمیدرضا؛ فراهانی، حجت
 شناســی،روان، در: «نامه هتدف در زنتدگی کرامبتاف و ماهولیتکوامتل و هنجاریتابی پرستشع

 .413-39۶، ص48ش
تحقیقتاتی  -ترجمته: محمتد دشتتی، قتم: مؤسسته فرهنگتی نهـج البالغـه،(. 1383سید رضی )

 .7امیرالمؤمنین
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معنتای زنتدگی در (. »1391بزرگی، مستعود )شجاعی، محمدصادق؛ تروی، سید محمتد؛ جتان
 .5۷-3۷، ص11ششناسی، مطالعات اسالم و روان، در: «البالتهجنه

 قم: اسوه،  اپ دوم. سفینة البحار،(. 141۶قمی، شیخ عباس )
 ، بیروت: دار االضواء.الکافی(. 1413کلینی، محمد )

ترجمته: نجتف ایمان و سالمت روان: منابع مذهبی جهت شفاجستن، (. 1394کوئنی ، هارولد )
 د شعبانی، تهران: آوای نور.پور و محمطهماسبی

، بیتروت: دار احیتاء بحار االنوار الجامعة لدرر اخبار االئمة االطهار(. 1403مجلسی، محمدباقر )
 التراث، الطبعة الَّالَّة.

، قم: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امتام خمینتی، چهل حدیث(. 13۷۶ )اهّٰللموسوی خمینی، سید روح
  اپ  هاردهم.

معناداری زندگی، امید، رضایت از زندگی، و سالمت (. »138۷؛ جوکار، بهرام )اهّٰللنصیری، حبیب
 .1۷۶-15۷(، ص۲) ۶، شژهوه  زنان، در: «روان در زنان
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 .5۶-4۷ص
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