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 چكیده

و هدف: مرگ امری طبیعي است، انسان با توجه به داشتن سودای جاودانه ماندن همیشه با پدیده اضطراب از  زمینه

مرگ رو به رو مي باشد. عوامل مختلفي بر اضطراب از مرگ مي توانند تاثیرگذار باشند. هدف از مطالعه حاضر بررسي 

 مي باشد. 1396ین هوش معنوی و اضطراب مرگ در کارکنان امدادی استان قزوین در سال ارتباط ب

نفر از کارکنان امدادی استان قزوین در  211روش بررسي: مطالعه حاضر از نوع توصیفي مقطعي مي باشد که بر روی 

فر از هالل احمر شرکت ن 43نفر فوریت پزشكي و  68نفر آتشنشان،  100انجام گرفت. در این مطالعه  1396سال 

داشتند. ابزار جمع آوری داده ها شامل پرسشنامه های دموگرافیک، هوش معنوی کینگ و اضطراب مرگ کالت لستر 

برای بررسي رابطه بین  شد. میداده های جمع آوری شده به صورت جداول توزیع فراواني، تعداد و درصد تنظ بودند.

اطالعات واحد  مدل رگرسیون خطي استفاده شد. کلیهو تگي پیرسون از ضریب همبس هوش معنوی و اضطراب مرگ

 .قرار گرفتآماری  لیو تحل هیمورد تجز SPSS 23 یمورد پژوهش با استفاده از نرم افزار آمار یها

 6/94ریت پزشكي و گروه فو 3/100، گروه هالل احمر 1/116میانگین کل اضطراب مرگ در گروه آتشنشانان ا: ه یافته

روه آتشنشانان به طور معني داری نسبت به دیگر گروه ها از اضطراب مرگ باالتری برخوردار بود، در صورتي که د. گبو

میانگین کل هوش معنوی  (.P ،26/23=F<001/0)گروه فوریت های پزشكي از کمترین اضطراب مرگ برخوردار بودند 

بودند. گروه های فوریت پزشكي و  5/38شنشانان و در گروه آت 1/53، گروه هالل احمر 5/53در گروه فوریت پزشكي 

هالل احمر از هوش معنوی بیشتری نسبت به گروه آتشنشانان برخوردار بودند، که این اختالف معني دار بود 

(001/0>P ،46/22=F ارتباط همبستگي بین هوش معنوی و اضطراب مرگ به طور معني داری در مطالعه حاضر .)

 (.P<001/0)مشاهده شد 

که آن گروهي که از نمره کل هوش معنوی باالتری برخوردار بود، اضطراب مرگ : مطالعه حاضر نشان داد گیری یجهنت

کمتری داشت و بالعكس. بدین ترتیب در مطالعه حاضر مشاهده شد که گروه فوریت های پزشكي با باالترین نمره کل 

ن گروه آتشنشانان با باالترین نمره کل اضطراب هوش معنوی از کمترین نمره کل اضطراب مرگ برخوردار و همچنی

 مرگ از کمترین نمره کل هوش معنوی برخوردار بود. 

 واژه های کلیدی: اضطراب مرگ، هوش معنوی، کارکنان امدادی، فوریتهای پزشكي

 


