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Abstract
The current study investigated the moderating role of spiritual intelligence in the relationship between social support
and death anxiety in Covid-19 patients. The research method
was descriptive-correlational and the statistical population
included all Iranian men and women who have experienced
Covid-19 virus. Employing snowball sampling, 134 people
were selected from the population. To collect the research
data, AbdullahZadeh’s (2009) spiritual intelligence questionnaire, Wax’s (1986) social support questionnaire, and
Templer’s (1970) death anxiety questionnaire were employed. The results were analyzed using correlation coefficient and hierarchical regression methods. Findings showed
that: a) there was a significant negative relationship between
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چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررســی نقــش تعدیل کنندهی هوش معنوی در
رابطــهی بین حمایت اجتماعــی و اضطراب مرگ در بیمــاران کرونایی

 توصیفی از نوع همبســتگی و، روش پژوهش ایــن تحقیق.انجام شــد
جامعهی آماری شــامل همهی مــردان و زنان ایرانی اســت که کرونا را
 نفر به روش نمونهگیری گلوله134  از جامعهی مذکــور.تجربه کردهاند
 برای گردآوری دادههای پژوهش از پرسشنامههای.برفی انتخاب شد
)1986(  حمایت اجتماعی واکس،)1388( هوش معنــوی عبداللهزاده
) اســتفاده شــد و نتایج با اســتفاده از1970( و اضطــراب مــرگ تمپلر
روشهای آماری ضریب همبســتگی و رگرسیون سلسله مراتبی تحلیل
 الــف) بین حمایــت اجتماعی با: یافتههــای پژوهش نشــان داد.شــد
اضطــراب مرگ رابطــهی منفی معنــیدار وجــود دارد ب) بین هوش

social support and death anxiety, b) there was a significant

معنوی با اضطراب مرگ رابطــهی منفی معنیدار وجود دارد ج) هوش

negative relationship between spiritual intelligence and death

معنــوی در رابطهی بیــن دو متغیر حمایت اجتماعــی و اضطراب مرگ

anxiety, and c) spiritual intelligence in the relationship be-

.نقش تعدیلکننده دارد

tween two variables of social support and anxiety death had
a moderating role.
Keywords: spiritual intelligence, social support, death anxi-
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ﻣﻘدﻣﻪ

امروزه جهان با پديدهاي جديد به نام پاندمي کرونا 1روبهرو شده است .اين همهگيري
تغييرات زيادي در زندگي انســانها ايجاد کرده کــه موجب اختالل در آموزش ،اقتصاد،
نقش.تعدیل.کننده.ی.هوش.معنوی.در.رابطه.ی.بین.حمایت.اجتماعی.و...
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سالمت جسمي ،روحي و مانند آن شده است .اين بيماري جهانگير سبک زندگي را تغيير
داده اســت و افراد جامعه ،نوعي سردرگمي را تجربه ميکنند .ناشناخته بودن اين بيماري
و ابهام در کيفيت پيشگيري و درمان آن ،فشار رواني ،نگراني و اضطراب فراواني در مردم
ايجاد کرده است .با اعالم روزانهي تعداد مبتاليان و ميزان مرگومير در رسانههاي عمومي،
افراد جامعه نميدانند که چه زماني اين بيماري به ســراغ آنها و خانوادهشان ميآيد .اين
فضاي رواني نامناســب ،سبب شده اســت تا افراد اضطراب مرگ 2را تجربه کنند .تغيير

ماهيت ويروس ،شدت گرفتن آن و مرگومير چند برابري و کافي نبودن امکانات درماني
براي همه ،شدت اضطراب مرگ را در برخي افراد افزوده است.
بر اساس نظر هورتا ،(۲۰۰۶) 3هراس و اضطراب مرگ پديدهاي است که در ميان تمام
فرهنگها متداول اســت و گروهها و اديان مختلف به شــيوههاي گوناگون با آن برخورد
ميکنند )ﺻﺪری و ﻫﻤﮑاران .(۱۳۹۷ ،گيره ) (۲۰۰۲معتقد اســت انسان به طور ﻏريزي به دنبال
جاودانگي اســت و از ايــنرو ،در برابر هرگونه فکري دربارهي فنــا و نابودي مقاومت
ميکند؛ چرا که آســيبپذيري انسان را يادآوري ميکند .اضطراب مرگ ميتواند سالمتي

وجودي فرد ،به ويژه کارکرد ســالمت رواني او را تحت تأﺛير قرار دهد )ﻫﻮﻟﺘﺮﻫﻒ.(۲۰۱۰،4
اضطراب مرگ مفهومي چند بعدي اســت که تعريف آن دشوار ميباشد .بيشتر محققان
آن را به عنوان ترس ﻏيرعادي از مردن خود و ديگران تعريف کردهاند )آﻗاجاﻧﯽ (۲۰۱۰ ،که
1. Corona virus.
2. death anxiety.
3. Huerta.
4. Hoelterhoff.

شامل پيشبيني مرگ خود و ترس از فرايند مرگ و مردن در مورد افراد مهم زندگي است
)ﺑﯿﺮامﯽ و ﻫﻤﮑاران(۱۳۹۴ ،؛ به عبارت ديگر يک واکنش هيجاني منفي که با پيشبيني وضعيتي
که در آن فرد وجود ندارد ،برانگيخته ميشود و با احساس ترس يا وحشت همراه است،

توصيف ميشــود )ﭘﯿﺘﺮ 1و ﻫﻤﮑاران (۲۰۱۳ ،که با احساســي از نداشتن زندگي خوشايند در
زندگي همراه است و فردي که از اضطراب مرگ رنج ميبرد ،زندگي براي او لذتبخش
نبوده و احساس بيمعني بودن ميکند )ﻗﺮﺑاﻧعﻠﯽﭘﻮر و اﺳﻤاﻋﯿﻠﯽ.(۱۳۹۱ ،
که ميتواند در اين شــرايط و زمان خاص به افراد کمک کند ،حمايت اجتماعي اســت.
منظور از حمايت اجتماعي برقراري تعامل اجتماعي اســت که موجب ارتباط همدالنه و
ايجاد شــبکهي ايمني براي افراد ميشود .ارتباط به افراد کمک ميکند تا با شرايط سخت
مقابله کنند و احســاس بهتري براي خود بســازند .تحقيقات نشــان داده است ،حمايت
اجتماعي نقش عمــدهاي در تطابق و کنار آمدن با بيماريهاي مزمن و جدي دارد )ﮔﻨﺠﻪ،

 .(۱۳۹۴حمايت يک نياز حياتي و چند بعدي اســت که بايد پيوســته به افراد ارائه شود و
به عنوان يکي از مکانيزمهاي مقابلــهاي عاطفهنگر داراي قدرت بالقوهي تاﺛير بر کيفيت
زندگي اســت و با افزايش آن از ميزان مرگومير بيماران کاسته شده و بروز ناخوشيهاي
جسمي و رواني در افراد ،کمتر ميشود )ﮔﻨﺠﻪ .(۱۳۹۴ ،پايانوتو و کارکال (۲۰۱۳) 2بيان کردند
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در شرايطي که اضطراب مرگ در عموم جامعه افزايش پيدا کرده است ،يکي از عواملي

که حمايت اجتماعي ادراک شده ،3ميتواند کيفيت زندگي را در افرادي که دچار اضطراب 139
و افسردگي هستند تحت تأﺛير قرار دهد .بنابراين افرادي که از حمايت رواني و اجتماعي

باالتري برخوردارند بهتر ميتوانند با استرسهاي زندگي سازگار شوند )جﺲ و ﮐﯿﻢ.(۲۰۱۴ ،4

آدلــر ،بو و نگــووان (۲۰۱۳) 5و کوب ،حمايت اجتماعي را به ميــزان برخورداري از
1. Peter.
2. Panayiotou, Karekla.
3. Perceived Social Support.
4. Jesse, Kim.
5. Adler, Beu & Negovan.

محبت ،مســاعدت و توجه اعضاي خانواده ،دوستان و ساير افراد تعريف ميکنند )ﺻﺪری

و ﻫﻤﮑاران .(۱۳۹۸ ،هنگامي که افراد به سودهاي کسب شده از جانب ديگران توجه ميکنند
و براي آنها ارزش قائل هســتند ،احســاس ميکنند که بيشتر مورد محبت قرار گرفتهاند
و حمايت اجتماعي بيشــتري را ادراک ميکنند )اﻟﺘﻬاوس 1و ﻫﻤﮑاران۲۰۱۸ ،؛ مﻨﺰﺋاس 2و ﻫﻤﮑاران،

 .(۲۰۱۸حمايــت اجتماعي نيز نقش مهمي در حفﻆ ســالمتي افراد ايفا کرده و بر کيفيت
نقش.تعدیل.کننده.ی.هوش.معنوی.در.رابطه.ی.بین.حمایت.اجتماعی.و...

زندگي اﺛر مســتقيمي دارد و آسيبپذيري فرد را نسبت به اســترس ،انواع بيماريهاي
رواني و جسماني کاهش ميدهد .سودمندي حمايت اجتماعي ممکن است ناشي از اﺛر بر
روي ارزيابي ذهني عوامل فشار ،انتخاب موﺛر ،احساس عزت نفس و مهارتهاي فردي
باشد .حمايت ادراکشده به وسيلهي تعامل اجتماعي ،ميتواند اضطراب روانشناختي را

کاهش و ســازگاري اجتماعي و بهزيســتي را افزايش دهد )رﺿﻮی۲۰۱۵ ،3؛ ادﯾﺐ 4و ﻫﻤﮑاران،

 .(۲۰۱۷از دستورات دين اســالم ارتباط با خويشاوندان و دوستان است که همان صلهي
رحــم نام دارد و در واقع با صلــه رحم افراد حمايت اجتماعياي که بــه آن نياز دارند
دريافت ميکنند .البته در شــرايط کنوني که ويروس کرونا همهي دنيا را فرا گرفته است،
صلهي رحم به معناي ديد و بازديد و شــب نشــينيها نيست بلکه بدين معني است که
بدانيم کســي را داريم که به فکر ما هست و توجه الزم در زمان سختي و بيماري را به ما

 140دارد .در واقع در منابع ديني صلهي رحم زمينهســاز دستيابي به بهنجاري در تمام امور
معرفي شــده است 5.از مهمترين کارکردهاي صلهي رحم ،تأمين نيازهاي روانشناختي و
سالمت اجتماعي اعضاي خانواده است که عبارتند از :تسهيل کنندهي فرايند جامعهپذيري،
ارضاي نياز تعلق به گروه (خانوادهي گســترده) ،ارضاي نياز ابراز خود ،رعايت هنجارها،
حمايت اجتماعي خويشاوندان ،تأمين نياز به محبت ،دستيابي به آرامش رواني و امنيت
1. Althaus.
2. Menzies.
3. Razavi.
4. Adeeb.

ﺗﺒﺎروا و ﺗﻮاﺻﻠﻮا  ...و ﺗﻌﻄﻮن اﻟﻌﺎﻓﻴﺔ ﰲ ﲨﻴﻊ اﻣﻮرﻛﻢ( ،مجلسي ،بحاراالنوار ،ج ، 74باب  ، 17ح .)10
 .5ﹼ

خاطر ،افزايش تعامل عاطفي و محروميتزدايي )ﺻﻔﻮراﯾﯽ .(۱۳۹۹ ،در پژوهشهاي متعددي
رابطهي متغيرهاي متنوعي با اضطراب مرگ ســنجيده شده است .در اين اينجا تعدادي
از مرتبطترينهاي آنها را يادآور ميشــويم .نتايج پژوهش پورداد و همکاران ( )1398با
عنوان «رابطهي شــکرگزاري و حمايت اجتماعي با اضطراب مرگ در ســالمندان» نشان
داد بين شــکرگزاري و حمايت اجتماعي با اضطراب مرگ در سالمندان رابطهي منفي و
معناداري وجود دارد .نتايج پژوهش پورداد و همکاران ( )1398با عنوان «نقش واسطهاي
متغير قدرداني ميتواند از طريق افزايش حمايت اجتماعي ادراک شده و شادکامي ،ميزان
اضطراب مرگ را در ســالمندان کاهش دهد .همچنين نتايج پژوهش حاميان و همکاران
( )1397با عنوان «بررســي اﺛر توانبخشي رواني مبتني بر معنا درماني بر کاهش اضطراب
مرگ و افسردگي سالمندان» حاکي از آن بود که هر چه ميزان معناجويي در سالمندان بيشتر
باشد ،اضطراب مرگ کمتري نشان ميدهند .آواپتي و همکاران ( )2017با عنوان «بررسي
ارتباط بين شخصيت ،حمايت اجتماعي ادراک شده و اضطراب مرگ بين بيماران مزمن در
مرکز پزشکي فدرال ،ماکوردي و نيجريه» نشان دادند حمايت اجتماعي از طرف دوستان و
ديگران با اضطراب مرگ رابطهي معناداري ندارد ،ولي حمايت اجتماعي از طرف خانواده
با اضطراب مرگ رابطهي مثبت و معنيدار دارد .نتايج پژوهش اديب و همکاران ()2017
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حمايت اجتماعي و شادکامي در رابطهي قدرداني و اضطراب مرگ در سالمندان» نشان داد

با عنوان «ارتباط بين کيفيت زندگي و حمايت اجتماعي ادراک شده و اضطراب مرگ در 141
بيماران قلبي عروقي» ،رضــوي ( )2015با عنوان «ارتباط بين حمايت اجتماعي و اميد و
اضطراب مرگ در ســالمندان مرکز فرهنگي اميد تهران» و خاور 1و همکاران ( )2013با

عنوان «حمايت اجتماعي ادراک شده و اضطراب مرگ در بيماران با بيماري مزمن» نشان
داد حمايت اجتماعي با اضطراب مرگ همبستگي معکوس بااليي دارد.
امروزه روانشناســان و روانپزشــکان دريافتهاند اســتفاده از روشهاي سنتي براي
پيشــگيري و درمان اختالالت رواني مانند اضطراب کافي نيست .به همين دليل بررسي
1. Khawar.

علمي معنويت 1يکي از مباحث مهم و رايج در بهداشــت جسمي و رواني است .سازمان
بهداشــت جهاني در تعريف ابعاد وجودي انســان ،به ابعاد جسماني ،رواني ،اجتماعي و
معنوي اشاره ميکند و بعد چهارم يعني بعد معنوي را نيز در رشد و تکامل انسان مطرح
ميسازد )دﻫﺸﯿﺮی و ﻫﻤﮑاران.(۱۳۸۷ ،
نقش.تعدیل.کننده.ی.هوش.معنوی.در.رابطه.ی.بین.حمایت.اجتماعی.و...

کروز ( )2003بر اين باور اســت که افراد مذهبي خود را تحت حمايت و لطف همه
جانبهي خداوند ميبينند و بدين ترتيب ،احساس اطمينان و آرامشي عميق به آنان دست
ميدهد )ﺑﯿﺮامﯽ و ﻫﻤﮑاران .(۱۳۹۴ ،معنويت به عنوان يکي از ابعاد انســانيت ،شامل آگاهي و
خودشناسي ميشود .بيلوتا ( )2001معنويت را نياز فراتر رفتن از خود در زندگي روزمره

و يکﭙارچه شدن با کسي ﻏير از خودمان ميداند .طبق نظر وگان )2002( 2معنويت امري

همگاني است و همانند هيجان ،درجات و جلوههاي مختلفي دارد و ممکن است هشيار يا
ناهشيار ،رشد يافته يا ﻏيررشد يافته ،سالم يا بيمارگونه ،ساده يا پيچيده و مفيد يا خطرناک
باشد )ﺻاﻟﺤﯽ و ﻫﻤﮑاران.(۱۳۹۶ ،
4

از تلفيق دو مفهوم هوش و معنويت ،ســازهي هوش معنوي 3توسط زوهر و مارشال

( )2000و پيش از آنها از سوي ايمونز )2000( 5مطرح شد .ايمونز تالش کرد معنويت را
بر اساس تعريف گاردنر از هوش ،در چارچوب هوش مطرح کند .او معتقد است معنويت

 142ميتواند شکلي از هوش تلقي شود )ﻋﺮﻓان ﻧﺴﺐ .(۱۳۹۷ ،مفهوم هوش معنوي در بردارندهي
نوعي سازگاري و رفتار حل مسئله است که باالترين سطوح رشد را در حيطههاي مختلف
شــناختي ،اخالقي ،هيجاني و بينفردي شامل ميشــود و فرد را در جهت هماهنگي با
پديدههاي اطرافش و دســتيابي به يکﭙارچگي دروني (به عنوان هســته دروني فرد) و
بيروني ياري ميکند .چنانچه توانايي براي کمک جستن از منابع معنوي را به عنوان يک
1. Spirituality.
2. Vaughan.
3. Spiritual Intelligence.
4. Zoher & marshall.
5. Emmons.

هوش قلمداد کنيم ،پس اين توانايي بايد در حل مسائل زندگي و رسيدن افراد به اهداف
کمک کند و منجر به سازگاري بهتر شــود )ﺑﯿﺮامﯽ و ﻫﻤﮑاران .(۱۳۹۴ ،استعداد هوش معنوي
در افراد مختلف متفاوت است و در اﺛر برخورد با محيطهاي ﻏني که سواالت معنوي را
برميانگيزاند ،به تدريج تحول مييابد و شکل ميگيرد )ﻧازل.(۲۰۰۴ ،

تعريف هوش معنوي با تاکيد بر امر دين عبارت از" :جســتجو و درک معناي زندگي،
توانايي اســتفاده از منابع معنوي براي حل مســائل ،انجام رفتار ديني و سازگاري موﺛر با
ارائه شده ،داراي مولفههاي داشتن معنا و هدف در زندگي ،توکل و اميد به خداوند ،تفکر
وجودي (درک حضور خداوند با تدبر و تفکر در انفس و آفاق) ،شــکيبايي ،شرح صدر
(ﻇرفيت رواني) و هوشمندي ،نيکوکرداري ،سﭙاسگزاري و انجام مناسک ديني (دعا ،ياد
خدا و نماز) ميباشد )ﺳﻬﺮاﺑﯽ و ﻧاﺻﺮی.(۱۳۹۱ ،
در پژوهشهاي متعددي رابطهي بين هوش معنوي با اضطراب مرگ اﺛبات شده است.
از جمله نتايج پژوهش بيرامي و همــکاران ) (۱۳۹۴با عنوان «پيشبيني اضطراب مرگ بر
اساس هوش معنوي در تعدادي از دانشجويان و طلبههاي حوزهي علميهي اردکان و ميبد»
حاکي از آن بود که هوش معنوي پيشبينيکنندهي اضطراب مرگ در ســالمندان اســت.
نتايج پژوهش محمدپور ( )1391با عنوان «بررسي رابطهي بين هوش معنوي و اضطراب
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خود ،محيط و خدا است" )ﺳﻬﺮاﺑﯽ .(۱۳۹۱ ،هوش معنوي از منظر اسالم با توجه به تعريف
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بر بهزيستي روانشناختي ،اضطراب وجودي و هوش معنوي در دانشجويان دانشکده نفت
الزهرا» و نادري و روشــني ( )1389با عنوان «رابطهي هوش معنوي و هوش اجتماعي با
اضطراب مرگ زنان سالمند» نشان داد بين هوش معنوي و اضطراب مرگ ،رابطهي معنادار
وجود دارد .نتايج پژوهش دادفــر ( )2017با عنوان «مذهب ،معنويت و اضطراب مرگ»
نشــان داد معنويت و مذهب به عنوان يکي از همبستههاي اضطراب مرگ در  93مطالعه
منتشــر شده به ميزباني روانشناسان و روانپزشکاني از امريکا ،اروپا ،کشورهاي عربي و

ايران اســت .همچنين نتايج پژوهش تقيپور و همــکاران ( )2017با عنوان «ارتباط بين
اضطراب مرگ و هوش معنوي با سالمت معنوي و کيفيت زندگي در بيماران همودياليزي»
نشان داد ارتباط نزديکي بين هوش معنوي و اضطراب مرگ در بيماران همودياليزي وجود
دارد و به نظر ميرسد با تقويت معنويت ،درونيسازي ارزشها و اعتقادات معنوي و ارتقا
سالمت و هوش معنوي ميتوان اضطراب مرگ را در بيماران همودياليزي تسکين داد.
نقش.تعدیل.کننده.ی.هوش.معنوی.در.رابطه.ی.بین.حمایت.اجتماعی.و...
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حمايت اجتماعي با رفتارهاي انســاني ،زيربناهاي بشــريت ،اجتماع انساني و انسان
اجتماعي ارتباط دارد و ميتواند زمينهساز آرامش و سالمت روان و حتي تحمل دوريهاي
اجتماعي و بهبود کيفيت زندگي و حفﻆ سالمت مردم شود .همهگيري کرونا ،تالش براي
اجتناب از انتقال ويروس و تبديل زندگي اجتماعي به زندگي فردي سبب شده است ،نياز
شديد مبتاليان به حمايت از طرف دوستان ،خانواده و ديگران تامين نشود؛ لذا الزم است
اين ضعف در دريافت حمايت اجتماعي با اســتفاده از متغير ديگري جبران شود .در اين
بين به نظر ميرسد هوش معنوي ميتواند جبران کنندهي ضعف دريافت حمايت اجتماعي
باشد تا افراد کمترين آسيب روحي را ببينند و بهتر بتوانند شرايط زندگي با کرونا را تحمل
کنند .معنويت با ايجاد سازگاري بيشتر ،تحمل موفقتر اين بيماري و افزايش توان رواني
و به تبع آن ،ﻏلبهي جسمي بر اين بيماري را افزايش ميدهد.
بررسي پيشينهي پژوهشي نشان داد تاکنون رابطهي حمايت اجتماعي و هوش معنوي با
اضطراب مرگ در بيماران مبتال به کرونا و همچنين نقش تعديل کنندهي هوش معنوي بين
حمايت اجتماعي و اضطراب مرگ بيماران کرونايي آزمون نشده است .از اين رو پژوهش
حاضر با همين هدف در پي پاسﺦ به سوالهاي زير است:
آيا بين حمايت اجتماعي با اضطراب مرگ در بيماران کرونايي ارتباطي وجود دارد؟
آيا بين هوش معنوي با اضطراب مرگ در بيماران کرونايي ارتباطي وجود دارد؟
آيا هوش معنوي ميتوانــد رابطهي بين حمايت اجتماعي و اضطراب مرگ را تعديل
کند؟

روش ﭘﮋوﻫﺶ

از آنجــا که اين تحقيق قصد دارد رابطهي بيــن متغيرهاي حمايت اجتماعي ،هوش
معنوي و اضطراب مرگ را مورد بررســي قرار دهد ،لذا اين پژوهش از نظر هدف ،جزء
تحقيقات کاربردي و از نظر شيوهي گردآوري دادهها از نوع توصيفي -همبستگي است و
براي گردآوري اطالعات از روش ميداني استفاده شده است.

جامعهی آماری اين پژوهش شامل همهی زنان و مردان باالی  18سال ايرانی است که
به بيماری کرونا مبتال شــده و سالمتی خود را بازيافتهاند .از جامعهی مذکور و بر اساس
قاعده تاباچنيک و فيدل 134 ،)2013( 1نفر برای پاسﺦگويی به پرسشنامههای تحقيق به

صورت گلوله برفی انتخاب شدهاند.
اﺑﺰار ﭘﮋوﻫﺶ

در اين پژوهش از ســه پرسشنامهي حمايت اجتماعي واکس ( ،)1986هوش معنوي
عبداﷲزاده ( )1388و اضطراب مرگ تمﭙلر ( )1970استفاده شده است.
 پرســشنامهي حمايت اجتماعي واکس ) :2 )SS-Aتوســط واکس ،فيليﭙس ،هالي،تامﭙســون ،ويليامز و استوارت در سال  1986بر مبناي تعريف کوب از حمايت اجتماعي
ساخته شده است .بنا به تعريف کوب ،حمايت اجتماعي به ميزان برخورداري از محبت،
مساعدت و توجه اعضاي خانواده ،دوستان و ساير افراد اشاره دارد .اين پرسشنامه داراي
 23ماده اســت که پاســﺦها ،در مقياس  4درجهاي ليکرت نمرهگذاري ميشــوند؛ بدين
صورت که :به " بســيار کم" نمره " ،1کم" نمره " ،2زياد" نمره  3و "بسيار زياد" نمره 4
اختصاص مييابد .هر چه نمرهي فرد در اين آزمون باالتر باشد ،ميزان حمايت اجتماعي
1. Tabachnick & fidell.
2. The Social Support Appraisals (SS-A).
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ادراک شده توسط فرد بيشتر است .اين پرسشنامه نشان ميدهد که يک فرد تا چـه حـدي
بـــاور دارد کـــه مورد عالقه و احترام ديگران است و تا چه حـد بـا فاميـل ،دوسـتان و
ديگـران در ارتبـاط ميباشد )اﻻن .(۱۹۸۶ ،اين پرسشنامه سه حيطهي خانواده ،دوسـتان و
سـايرين را در برميگيرد .خرده مقياس خانواده داراي  8ماده و خـرده مقيـاس دوسـتان
داراي  7مـاده و خرده مقياس سايرين داراي  8ماده است .پايايي ابزار اين آزمون در مطالعه
نقش.تعدیل.کننده.ی.هوش.معنوی.در.رابطه.ی.بین.حمایت.اجتماعی.و...
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ابراهيمي قوام ( )1371روي  100دانشــجو و  200دانشآموز اجرا شد .پايايي آزمون در
نمونهي دانشــجويي در کل مقياس  0/90و در نمونــهي دانشآموزي  0/70و در آزمون
مجدد در دانشآموزان پس از شش هفته  0/81بود .شهبخش ( )1389ضرايب پايايي اين
آزمون را در يک گروه  300نفري از دانشــجويان دانشگاه عالمه طباطبايي  0/66محاسبه
کرد )ﺧﺒاز و ﻫﻤﮑاران.(۱۳۹۰ ،
 -ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮى ﻋﺒﺪاﷲزاده1

پرســشنامه هوش معنوي در سال  1388توســط عبداﷲزاده و باقرپور ،بوژمهراني و
لطفي در ايران با توجه به ويژگيهاي فرهنگي اين جامعه تدوين و اعتبارســنجي شــد.
براي بررســي روايي ابزار مذکور عالوه بر روايي محتوا ،سواالت با نظر متخصصين تاييد
شــد .اين پرسشنامهي  29سوالي ،دو عامل اصلي درک و ارتباط با سرچشمهي هستي با
 12ســوال و زندگي معنوي يا اتکا به هستهي دروني با  17سوال به دست آمد )ﺣﻖﺷﻨاس

و ﻫﻤﮑاران .(۱۳۸۹ ،رابطهي همبســتگي بين عامل اول و دوم اين پرسشنامه با پرسشنامهي
هوش معنوي جامع  83سوالي آمرام و دراير  2007به ميزان  0/76در سطح  0/01به دست
آمده است .در اين مطالعه جهت بررسي پايايي ابزار ،ضريب آلفاي کرونباخ استفاده گرديد
( .)α=۰/89نمرهگذاري ابزار مذکور بر اساس مقياس ليکرت  5درجهاي ،داراي گزينههاي
هيچگاه ،به ندرت ،گاهي ،اﻏلب و هميشــه با نمرهي  1تا  5اســت .دامنهي نمرات  29تا
 145ميباشد .بر اين اساس در صورتي که نمرهي فرد بين  29تا  67/6باشد داراي سطح
1. Spiritual Intelligence Questionnaire.

هوش معنوي کم ،نمرهي  67/7تا  106/2ســطح هوش معنوي متوسط و نمره  106/3تا
 145داراي سطح هوش معنوي باال ميباشد )امام ﻗﻠﯿان و ﻫﻤﮑارن.(۱۳۹۴ ،
 -ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪى اﺿﻄﺮاب ﻣﺮگ1

اين پرسشنامه را تمﭙلر 2در سال  1970طراحي کرده است .پرسشنامه شامل  15ماده
است و نگرش شرکتکنندگان را به مرگ ميسنجد .شرکتکنندگان پاسﺦهاي خود را به
مشخص ميکنند .نمرهي باال معرف اضطراب زياد افراد دربارهي مرگ است .بررسيهاي
انجام شــده دربارهي روايي و پايايي مقياس اضطراب مرگ نشان ميدهد پايايي و روايي
اين مقياس ،قابل قبول است .مقياس سنجش اضطراب مرگ تمﭙلر ،پرسشنامهاي استاندارد
اســت و در پژوهشهاي مختلف در سطح جهان براي سنجش اضطراب استفاده ميشود
و در فرهنگ اصلي ،ضريب بازآزمايي  0/83و روايي همزمان آن بر اســاس همبستگي با
مقياس اضطراب آشــکار  0/27و با مقياس افســردگي  0/4گزارش شده است .پايايي و
روايي اين پرسشنامه در ايران را رجبي و بحراني(  )2001بررسي کردهاند و بر اين اساس
ضريب پايايي تصنيفي  0/62و ضريب همســاني دروني  0/73گزارش شده است .براي
روايي مقياس اضطراب مرگ از دو آزمون مقياس نگراني مرگ و مقياس اضطراب آشکار
استفاده شد و ضريب همبستگي مقياس اضطراب مرگ با هرکدام به ترتيب برابر  0/40و
 0/43دست آمد .همچنين ضريب آلفاي کرونباخ براي اين پرسشنامه  0/88به دست آمد
)ﭘﻮرداد و ﻫﻤﮑاران.(۱۳۹۸ ،
ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎى ﭘﮋوﻫﺶ

در اين پژوهش  97نفر ( 72/4درصد) پاســﺦگويان مرد و  37نفر ( 27/6درصد) زن
بودهاند 77/6 .درصد پاســﺦگويان متاهل بوده و  22/4درصد مجرد بودهاند 17/9 .درصد
1. Death Anxiety Scale.
2. Templer.
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پاسﺦگويان داراي تحصيالت ديﭙلم بودهاند .تحصيالت  38/1درصد پاسﺦگويان در حد
کارشناســي و تحصيالت  32/1درصد در حد کارشناسي ارشد بوده است 11/9 .درصد
نيز داراي تحصيالت دکتري بودهاند .ميانگين ســن پاســﺦگويان  15/82سال با انحراف
معيار  11/51بوده اســت 9 .درصد پاســﺦگويان کمتر از  20سال داشتهاند 11/2 .درصد
پاســﺦگويان در بازه سني  20تا  25ســالگي بودهاند 17/2 .درصد نيز بين  25تا  30ساله
نقش.تعدیل.کننده.ی.هوش.معنوی.در.رابطه.ی.بین.حمایت.اجتماعی.و...

بودهاند 10/4 .درصد پاســﺦگويان در بازه سني  30تا  35سال بودهاند .سن  14/2درصد
پاسﺦگويان بين  35تا  40سال بوده است 17/2 .درصد نيز در بازه  40تا  45سالگي قرار
داشــتهاند 20/9 .درصد نيز بيشتر از  45سال داشــتهاند 48/5 .درصد پاسﺦگويان در حد
خفيفي به بيماري کرونا مبتال شــدهاند 40/3 .درصد نيز ميزان درگيري خود با بيماري را
در حد متوســط توصيف کردهاند 11/2 .درصد نيز به صورت شديدي با بيماري مواجه
شدهاند 94/8 .درصد بيماران با قرنطينه خانگي بهبود يافتهاند اما  5/2درصد براي بهبودي
در بيمارستان بستري شدهاند.
آمارههاي توصيفي متغيرهاي تحقيق در جدول  1ارائه شــده است .کجي و کشيدگي
متغيرهاي تحقيق بين  -2و  +2اســت که نشــاندهنده تقارن توزيع مشاهدات متغيرهاي
تحقيق است.
ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  :1آﻣﺎرهﻫﺎي ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ
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انحراف معیار

کجﻲ

کشیدگﻲ

متغیر

کمینه بیشینه میانگین

حمایت اجتماعﻲ

44

90

69/8

8/11

-0/236

0/047

هوش معنوی

76

144

120/9

15/52

-0/986

0/228

اضطراب مرگ

16

52

29/1

7/51

0/812

0/420

براي پاسﺦ به سوالهاي تحقيق از رگرسيون سلسله مراتبي استفاده شده است .به اين
منظور به ترتيب متغيرهاي حمايت اجتماعي ،هوش معنوي و اﺛر متقابل هوش معنوي و
حمايت اجتماعي وارد مدل شده است .به منظور اطمينان از نتايج رگرسيون ،پيشفرضهاي
رگرســيون (نرمال بودن توزيع باقيماندهها و ﺛابت بودن واريانس) بررســي شده است.

نتيجه آزمونهاي کلموگروف-اســميرنوف ) (P = 0/058 ، K-S = 0/079و شــاپيرو ويلک
) (P = 0/159، S-W = 0/984نشــاندهندهي نرمال بودن توزيع باقيماندههاي رگرســيون
است .همچنين نمودار شماره  1تائيد کنندهي مفروضهي همگني واريانس باقيماندههاي
رگرسيون است بنابراين ميتوان گفت مفروضههاي اصلي رگرسيون برقرار است.
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ﻧﻤﻮدار  :1ﻧﻤﻮدار ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪهﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻔﺮوﺿﻪ
ﻫﻤﮕﻨﯽ وارﯾﺎﻧﺲ

متغيرهاي حمايت اجتماعي و هوش معنوي پيشبينيکننده اضطراب مرگ است .اين
دو متغير با هم  17درصــد از تغييرات متغير اضطراب مرگ را تبيين ميکند (جدول .)2
رابطــهي هوش معنوي و حمايت اجتماعي با اضطراب مرگ منفي و معنيدار اســت به
عبارت ديگر در کساني که نمرهي هوش معنوي و حمايت اجتماعي پائين است ،اضطراب
مرگ باال اســت؛ اما کساني که نمرهي هوش معنوي و حمايت اجتماعي آنها باال است،
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داراي اضطراب مرگ پائيني هستند.
ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  :2ﻧﺘﺎﯾﺞ رﮔﺮﺳﯿﻮن ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ
مدل
1
نقش.تعدیل.کننده.ی.هوش.معنوی.در.رابطه.ی.بین.حمایت.اجتماعی.و...
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2

3

متغیر پیشبین

B

SEB

Beta

مقدار ثابت

41/10

4/10

-

0/000 10/04

حمایت اجتماعﻲ

-0/20

0/06

-0/30

0/001 -3/38

مقدار ثابت

33/72

4/50

-

حمایت اجتماعﻲ

-0/29

0/06

-0/43

0/001 0/080 11/874 0/000 -4/63

هوش معنوي

-0/11

0/03

-0/31

0/001 -3/36

مقدار ثابت

14/10

22/53

-

حمایت اجتماعﻲ

-0/45

0/34

-0/67

0/197 -1/30

هوش معنوي

-0/51

0/19

-1/41

0/007 -2/74

0/01

0/00

1/87

0/032

اثر تعدیل کننده
هوش معنوي

t

7/49

0/63

2/17

R2

P

P

0/001 0/088 11/454

0/000

0/533
9/726

0/032 0/032

نتيجهي مقايسه مدلهاي رگرسيون شماره دو و سه در جدول شماره  2نشان ميدهد
اﺛر تعديل کننده هوش معنوي باعث افزايش ضريب تعيين به اندازه  0/032شده است که
اين ميزان معنيدار است ( .)P = 0/032بنابراين ميتوان گفت هوش معنوي توانسته است
در رابطهي بين دو متغير حمايت اجتماعي و اضطراب مرگ نقش تعديل کننده داشته باشد.
ﺑﺤﺚ و ﻧﺘیﺠﻪﮔیﺮى

هدف پژوهش حاضر بررسي رابطه حمايت اجتماعي با اضطراب مرگ ،بررسي رابطه
هــوش معنوي با اضطــراب مرگ و نقش تعديلکنندهي هوش معنــوي در رابطهي بين
حمايت اجتماعي و اضطراب مرگ در بيماران کرونايي بود .نتايج پژوهش در پاســﺦ به
سوال اول ،نشان داد که بين حمايت اجتماعي با اضطراب مرگ در بيماران کرونايي رابطه
منفي و معنادار وجود دارد و هرچه ميزان حمايت اجتماعي افراد پايينتر باشــد ،بيماران
کرونايي اضطراب مرگ بيشــتري را تجربه ميکنند .اين يافته با نتايج پژوهش صدري و
همکاران ( )1397و مومني و همکاران ( )2013همســو است .در تبيين اين يافته ميتوان

گفت :در حقيقت انســان موجودي اجتماعي است و بدون همياري و همکاري ديگران و
بهره گرفتن از کمکهاي مادي و معنوي آنان نميتواند زندگي خود را نظم بخشد ،موانع
و مشــکالت را از سر راه خود بردارد .خويشــاوندان هر فردي بهترين حاميان اجتماعي
هســتند و با حمايتهاي خويش هم ميتوانند زمينهي رشــد و تحول اعضاي خانواده و
سالمت اجتماعي آنان را فراهم سازند و با کمک به فرد براي برخورد با شرايط گوناگون

و رويدادهــاي تنيدگيزاي زندگي مانند زمان بيماري مخصوص ًا ويروس کرونا که اکنون
نقشآفريني کنند 1.خويشاوندان در حکم يک گروه منسجم اجتماعي هستند و هر فردي
در ســايهي متعلق دانستن خويش به آن ،به تأمين نياز رواني تعلق و دوست داشته شدن
و مورد توجه بودن ،دســت مييابد و در نتيجه احســاس تنهايي نخواهد داشت .در پرتو
تأمين اين نياز از طريق ارتباطهاي خانوادگي و شناخت هويت جمعي و گروهي و تکيه
بــر توانمنديهاي خويش و گروه فاميلي ،انســان کمتر دچــار اضطراب و حس تنهايي
خواهد شــد .احساس تنهايي که يکي از نشــانگان اصلي افراد ناايمن است که با رعايت
آموزه ديني صله رحم ،به احســاس تعلق و ايمني اعضاي خانواده تبديل خواهد شد و بر
کارآمدي ،ميزان سازگاري و در نتيجه سالمت اجتماعي آنان خواهد افزود .البته در شرايط
فعلي جامعه ،بايد از رفت و آمدهاي فاميلي و نزديک با دوســتان پرهيز کرد اما همين که
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تمام جوامع را درگير خود کرده است و اضطرابي فراگير را وارد زندگي افراد کرده است،
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خواهند آمد ،در نوع خويش حمايت کافي را به افراد ميرساند که همين موجب ميشود
اضطراب و فکر مرگ در تنهايي از افراد دور شود )ﺻﻔﻮراﯾﯽ.(۱۳۹۹ ،

همچنيــن در تبيين تاﺛير حمايت اجتماعي بر ميزان اضطراب مرگ ميتوان به دو مدل
تويت ( )2011اســتناد کرد .مدل اﺛر ســﭙرگونه که اعتقاد دارد حمايت اجتماعي ،افراد را
از تأﺛيــرات منفي اســترس محافظت ميکند و مدل تأﺛير کلي که بر اســاس آن حمايت
ﺗﻴﴪ ﳌﻌﴪﻫﻢ ﻓﺎﳖﻢ ﻧﻌﻢ اﻟﻌﺪﹼ ه ﰲ اﻟﺸــﺪة واﻟﺮﺧﺎء( ،آمدي ،عبدالواحد،
ﻛﺮم ذوي رﲪﮏ و و ﹼﻗﺮ ﺣﻠﻴﻤﻬﻢ ﹶو ﹾ
اﺣ ﹸﻠ ﹾﻢ ﻋﻦ ﺳــﻔﻴﻬﻬﻢ و ﹼ
 .1ﹼ
ﻏررالحکم ،ج ،2حديث .)2458

اجتماعي صرف نظر از اينکه فرد تحت تأﺛير اســترس باشــد يا نه باعث ميشود تا فرد
از تجارب منفي پرهيز کند .از اين رو ،اﺛرات ســودمندي بر ســالمتي دارد .هر دو مدل
ميتوانــد به تبيين رابطه حمايت اجتماعي و کاهش ميــزان اضطراب مرگ افراد مبتال به
کرونا کمک کند ،اما به نظر ميرســد مدل دوم به لحاظ عموميت کارايي بيشتري در اين
زمينه دارد .بنابراين حمايتهاي ادراک شده به وسيلهي تعامل اجتماعي ميتواند اضطراب
نقش.تعدیل.کننده.ی.هوش.معنوی.در.رابطه.ی.بین.حمایت.اجتماعی.و...

روانشــناختي را کاهش و سازگاري را افزايش دهد )ﭘﻮرداد و ﻫﻤﮑاران .(۱۳۹۸ ،زيرا کسي که
از حمايت خانوادگي و اجتماعي برخوردار نباشــد ،خود را از نظر رواني بدون پشــتوانه
ميبيند ،ولي اگر در مواجهه با حوادث و مشکالت مختلف مانند زمان بيماري مخصوص ًا

اکنون که ويروس کرونا شــايع شده است ،از تکيهگاه محکم خانوادگي برخوردار باشد،
خود را قدرتمند ميبيند و دچار تنيدگي و احســاس تنهايي و اضطراب مرگ نميشود؛
در نتيجه از ابتالي به آسيبهاي مختلف ناشي از تنيدگي در امان ميماند.
يافتهي ديگر پژوهش در پاسﺦ به سوال دوم اين است که بين هوش معنوي و اضطراب
مــرگ در بيماران کرونايي رابطهي منفي و معنــادار وجود دارد؛ يعني هرچه ميزان هوش
معنوي افراد پايينتر باشد ،بيماران کرونايي اضطراب مرگ بيشتري را تجربه ميکنند .اين
يافته با نتايج پژوهش ســاالريپور و همکاران ()1396؛ سرتيﭗزاده و همکاران ()1395؛

 152معتمدي و همکاران ( )1394و مشــاک و صفرزاده ( )1393همســو است .طبق تعريف
دانشــمندان اسالمي از هوش معنوي که عبارت است "جســتجو و درک معناي زندگي،
توانايي اســتفاده از منابع معنوي براي حل مســائل ،انجام رفتار ديني و سازگاري موﺛر با
خود ،محيط و خدا است" ،اين يافتهها را چنين ميتوان تبيين کرد که هوش معنوي کيفيتي

رواني است که در انسان ايجاد انگيزه ميکند و احساساتي مثل درک هيبت الهي و احترام به
خلقت را بهوجود ميآورد .همانطور که در قرآن آمده است که "آيا پنداشتهايد که شما را

بيهوده آفريدهايم و اينکه شما به سوي ما بازگردانيده نميشويد؟" ،1فرد معنوي در زندگي
هدفمند است و معني زندگي را دريافته است؛ پس با هر اتفاق ناخوشايندي زندگي را رو
 .1سوره مومنون ،آيه .23

به پايان نميبيند و حتي مرگ را تمام شدن زندگي قلمداد نميکند .از سوي ديگر افراد با
هوش معنوي باال ،به سرچشمهي هستي اعتقاد دارند که موجب ميشود بدانند هر پديدهاي
بيعلت نيســت و آفريدگار آنها ،مراقب و محافﻆ آنهاست و آنها را رها نکرده است و
همين موجب افزايش اميد و صبر و تحمل سختيها ميگردد .همچنين يکي از ويژگيهاي
افراد با هوش معنوي باال انجام اعمال و مناسک ديني ميباشد .در واقع اين اعمال ،به انسان
حقيقت زندگي را يادآوري ميکند که در زندگي دنيايي ﻏرق نشــود و بداند پروردگاري
که کمکشان کند تا فشار روحي خود را کم کنند و با هر بيماري و سختي زندگي را نابود
و تمام شده ندانند .در حقيقت زماني اين بُعد مهم در زندگي انسان برجسته ميشود که در

برابر فشارهاي عاطفي ،بيماريهاي شديد و مرگ قرار گيرد و هوش معنوي ترس از مرگ
را کاهش ميدهد .ويلز ( )2007بيان ميکند که اگر نگاه به انسان و مطالعه در ابعاد مختلف
وجودي او و بهطور مثال مطالعه دربارهي روان آدمي و امور مربوط به آن ،از جمله مسئلهي
سالمت رواني ،صرف ًا براساس مباني تجربهگرايي انجام گيرد ،عم ً
ال انسان خود را از معارف
بســياري دربارهي خود و جهان هستي محروم ميکند زيرا همه چيز با بعد مادي و دنيايي
قابل سنجش و بررسي نيست )ﺳﻬﺮاﺑﯽ و ﻧاﺻﺮی.(۱۳۹۱ ،

در پاســﺦ به سوال ســوم پژوهش ،نتايج نشان داد که هوش معنوي به عنوان تعديلکننده
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دارد که به ياد اوست؛ فقط الزم است انسانها با خداي خود صحبت کنند و از او بخواهند

بيــن متغيرهاي حمايت اجتماعي و اضطراب مرگ در بيماران کرونايي عمل ميکند .از آنجا 153
که تحقيقي با هدف بررســي تعديلکنندگي هوش معنوي بين متغيرهاي حمايت اجتماعي و

اضطراب مرگ بيماران کرونايي يافت نشــد ،از اين رو امکان مقايسهي يافتهها وجود ندارد.
نتايج به دست آمده از اين پژوهش حاکي از آن است که حمايت اجتماعي به افراد بيمار مبتال
به کرونا کمک ميکند اضطراب مرگ را کنترل کنند ،اما به تنهايي کافي نيست و عاملي که در
اين بين موﺛر و تکميل کننده اســت ،هوش معنوي ميباشد .به عبارت ديگر ميزان اﺛرگذاري
حمايت اجتماعي بر اضطراب مرگ بيماران کرونايي وابسته و متاﺛر از هوش معنوي ميباشد.

در پاسﺦ به سوال اول بيان شد که خانواده و دوستان نقش بسياري در حمايت از بيماران

مخصوص ًا بيماران کرونايي دارند که موجب ميشود اضطراب کمتري را تجربه کنند .وجود
ارتباط مناسب با خانواده منجر به کاهش تنش و ناآرامگي در افراد شده و در رفع مشکالت
آنان بســيار تاﺛيرگذار است .بيماراني که از سوي دوستان و خانوادهي خود حمايت مناسب
دريافت مينمايند در حل مشــکالت و مسائل خود بيشتر مشتاق به تعامل سازنده و گفتگو
نقش.تعدیل.کننده.ی.هوش.معنوی.در.رابطه.ی.بین.حمایت.اجتماعی.و...

با ديگران ميباشــند که اين عامل در کاهش اضطراب و تنش نقش دارد .ارتباط صميمانه با

ديگران خصوالً اقوام و خويشان ،امکان توفيق و بهرهگيري مناسب و شايسته از سرمايههاي
وجودي ايشــان ،کاهش نگرانيهاي ناشي از بيماريها ،برخورداري از امنيت خاطر ناشي از
پشتيباني و حمايت همه جانبه و مخلصانه ايشان به هنگام بروز حوادث ،در نتيجه برقراري
تعامل پيوسته با يکديگر از جمله عواملي هستند که ميتوانند فرد را تا حد زيادي براي مقابله
با آســيبهاي روحي ،رواني ،اجتماعي و جسمي ياري دهند و بر تواناييهاي او بيفزايند و
سالمت رواني و جســمياش را تامين و تضمين نمايند )ﺻﻔﻮراﯾﯽ .(۱۳۹۹ ،اما عامل مهمي که
پيشتــر دربارهي آن صحبت کرديم و در اين بين اﺛرگذار اســت و بودن آن موجب کنترل
اضطراب مرگ ميشــود ،به کارگيري هوش معنوي است که ميتواند استرس را کم کند و
باعث آرامش شــود .همين امر کمک ميکند تا سيستم ايمني بدن ،کارش را بهتر انجام دهد.

 154ايمان به خدا که جزء مولفههاي هوش معنوي اســت موجب آرامش و امنيت رواني انسان
است .جوادي آملي ( )1377معتقد است ايمان اين است که انسان بعد از ادراک عجز خود،
بــه تکيهگاه قدرت پناه برد .به عبارت ديگر ايمان يعني اعتقاد به وجود يک هســتي برتر و
متعالي و اعتقاد به حضور او در همه جا ميباشد .يکي از آﺛار مهم ايمان اين است که مومن
حتي در ميان اضطراب و وحشت عمومي ،آرامشي لذتبخش دارد .از ديگر مولفههاي هوش
معنوي صبر و شــکيبايي است .خداوند در قرآن مومنان را به شکيبايي و کمک گرفتن از آن
دعوت ميکند1؛ زيرا در شــکيبايي فوايدي براي تربيت نفس و تقويت تابآوري و افزايش

توانايي انسان در برابر سختيها و حوادث و مصائب روزگار نهفته است .مانند زمان حاضر
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که بيماري کرونا سراســر دنيا را فراگرفته اســت ،صبر ميزان تابآوري را افزايش خواهد
داد و بــر توان بيماران براي مقابله با اضطراب مــرگ ميافزايد .مولفه اﺛرگذار بعدي هوش
معنوي ،معنادهي به زندگي است .هوش معنوي به واسطهي فراهم ساختن چهارچوبي براي
يافتن معنا و فهم معناي تجربيات منفي مانند بيماري و آســيبديدگي از کارکردي انطباقي
برخوردار اســت ،زيرا افــراد با هوش معنوي باالتر درک ميکنند کــه هيچ حادﺛهاي بدون
حکمت نيســت و بدون اذن پروردگار اتفاق نميافتد .همين عامل موجب ميشود افراد به
جهان پروردگاري مدبر دارد که هيچ چيز بر او پوشيده نيست .داشتن اعتقادات معنوي مثبت
نيرويي تحريککننده است که بر زندگي ،سالمتي ،رفتار و ارتباطات افراد اﺛر ميگذارد ،باعث
معنادهي به بيماري ازســوي بيمار ميشــود و فرد را براي سازگاري با استرس و اضطراب
تقويت ميکنــد .همچنين ،اعتقادات معنوي مثبت منجر به تعادل فيزيکي و روحي در افراد
ميشود )مﺼﻠﺤﯽ .(۱۳۹۸ ،حمايت اجتماعي و خويشاوندي در کنار اعتقاد به خداوند و قدرت
او ،معنايابي براي زندگي ،صبر در مقابل سختيها و مشکالت و بهره مندي از ديگر مولفههاي
هوش معنوي ميتواند موﺛر در مهار اضطراب مرگ بيماران کرونايي باشد.
بر اســاس يافتههاي پژوهش ،به خانوادهها و مســئولين و افراد مبتال به بيماري کرونا
پيشنهاد ميشود براي افزايش مقاومت در برابر اضطراب مرگ ناشي از کرونا و همچنين
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اتفاقات و حوادث عميقتر بينديشند و نظم حاکم بر جهان را بيشتر درک کنند و بدانند که

بهبودي سريعتر و بهتر و کاملتر افراد مبتال به کرونا ،هوش معنوي افراد تقويت شود تا در 155
صورت کاهش حمايت اجتماعي در اين شرايط اجتماعي ،هوش معنوي بتواند اضطراب

مرگ را کاهش دهد.
ﻣﻨﺎﺑﻊ
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