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با توجه به افزایش جمعیت سالمندان ایرانی و تنوع اضطرابها بهویژه اضطراب مرگ در این دوره،
بررسی عوامل مربوط به سالمت معنوی و معنایابی در زنددیی و ییشدگیری از االد الض اضدطراب
مرگ در سالمندان یک امر ضروری است .بنابراین یژوهش حاضر با هدف بررسی رابطده سدالمت
معنوی و معنایابی زندیی با اضطراب مرگ در سالمندان کانون بازنشس گان مخابرات شهر بروجرد
انجام شد .روش یژوهش حاضر توصیفی از نوع همبس گی بوده است .جامعه آماری یژوهش شامل
کلیه بازنشس گان سالمند زن و مرد نهادهای دول ی شهر بروجرد بودند کده از میدان آنهدا شدرکت
مخابرات ان خاب شد .حجم نمونه براساس نمونهییری تصادفی ساده چندمرحلهای  300نفدر 215
نفر مرد و  85نفر زن) ان خاب یردید .ابزار یدژوهش سده یرسشدنامه سدالمت معندوی یولوتزین و
الیسون ،هدف در زندیی کرامباف و ماهولیک و اضطراب مدرگ تمللدر بدود .در تحلیدل دادههدا از
آزمون ضریب همبس گی ییرسون و تحلیل ریرسیون چندیانده اسد فاده شدد .یاف دههای یدژوهش
نشان داد بین سالمت مذهبی با اضطراب آشکار و بدین سدالمت وجدودی بدا اضدطراب آشدکار و
افسردیی رابطه معکوس و معناداری وجود دارد .بین رضدایت از زنددیی بدا اضدطراب آشدکار و و
سرزندیی با اضطراب و افسردیی ،بین عاطفه مثبت و منفی با اضطراب آشکار و افسدردیی رابطده
معکوس و معناداری وجود دارد .همچنین یاف هها بر اساس آزمون ریرسیون چندیانه نشان داد کده
سالمت معنوی و معنایابی در زندیی توان ییشبینی اضطراب مرگ را دارد .بر اسداس یاف دههدای
این مطالعه ان ظار میرود رشد و تقویت سالمت معنوی و معنایابی در زندیی به عنوان روشهدای
مناسب برای ییشگیری ،کاهش آسیبهای روانی ،مشکالت ،اضدطراب مدرگ و بهبدود بهزیسد ی
روانشناال ی در سالمندان مورد توجه قرار ییرد.
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سالمندی فرایندی عمومی است که از نقطه لقاح آغاز شده
و در تمام عمر ادامه مییابد ،به طوری که همه موجودات
زنده سالمندی را تجربه میکنند سیدالشهدایی ،حشمت،
سیدفاطمی ،حقانی و مهرداد .)1392 ،افزایش چشمگیر
جمعیت سالمند در سراسر دنیا یدیدهای است که از قرن
بیس م آغاز شده است .طبق یزارش سازمان بهداشت
جهانی  )2011آمار سالمندان ایرانی نیز رو به افزایش است
و جامعه در آینده در برابر مسائل جدی مربوط به سالمندان

و حل مشکالت آنها قرار الواهد یرفت .بنابراین سالمندی و
شرایط ویژه افراد سالمند و تأمین بهداشت روانی و جسمانی
آنها از جمله مسائلی است که توجه ویژهای را میطلبد
صدری دمیرچی و رمضانی .)1395 ،اضطراب واکنشی
است در برابر الطری نامعلوم ،درونی ،مبهم و منشأ آن
ناالودآیاه و غیرقابل مهار است و عوامل م عددی آن را
ایجاد میکنند .در این میان انواع الاصی از اضطراب بر
اساس منشأ آن شناال ه و نامیذاری شدهاند که اضطراب
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مرگ یکی از مهمترین آنها میباشد کارینی و مویت،
 .)2008اضطراب مرگ به طور عام به عنوان احساس
ناراح ی توأم با ترسی که معطوف به مرگ الود یا دیگران
است و با در نظر یرف ن مرگ به عنوان یایان حیات یا
تجسم مراسم تدفین و جسد برانگیخ ه میشود تعریف شده
است فیرس ون و ک لت .)2009 ،هراس از مرگ مش مل بر
افکار ،ترسها و هیجانات مرتبط با یایان زندیی میباشد.
این نوع هراس مفهومی چند بعدی است .در همین راس ا
هال ر  ،1987به نقل از فرر ،والکر و اس ین )2007 ،هشت
بعد برای آن در نظر یرف ه است که عبارت از  )1هراس از
فرایند مردن )2 ،هراس از مرگ زود هنگام )3 ،هراس از
مرگ افراد مورد عالقه )4 ،هراس بیماریونه از مرگ)5 ،
هراس از تباهی )6 ،هراس از بدن یس از مرگ)7 ،
هراس از ناشناال ه بودن مرگ و  )8هراس از مرده هس ند.
یژوهش مکین لی و برزن  )2017بیان کرد افرادی که
باورهای معنوی دارند ،از سالمت جسمی و روانی به ری
برالوردارند .رویر ،میشل ،سو ،ییل و جاسفین )2016
نشان دادند که سالمندان ،اضطراب از مرگ بیش ری در
مقایسه با سایر افراد تجربه میکنند .محمدیزاده،
عسکریزاده و باقری  ،)1395شریفنیا ،عبادی ،تقییور،
زراع گر و شهیدی  )1396و ویسکرمی ،بزریر بفرویی و
یوسفوند  )1397در مطالعات الود که به بررسی نقش
سالمت در اضطراب مرگ یرداال ند ،م وجه شدند که
سالمت معنوی عاملمهمی در کاهش اضطراب مرگ
میباشد ،بهیونهای که ح ی با تعدیل عوامل فردی ،افراد
سالمندی که از سالمت معنوی برالوردارند ،این توانایی را
دارند که به مشکالت ،فشارهای روانی ،فقدانهای روانی،
ناتوانیهای جسمی و آسیب ییری روانشناال ی و مهمتر از
همه ،فقدانهای طبیعی نظیر مرگ همسر و افراد نزدیک
که در چراله زندیی رخ میدهند ،معنی بدهند و از طریق
مقابله با این مشکالت از بار روانی آن بکاهند.
سالمت معنوی ،تجربه معنوی انسان با دو رویکرد
مخ لف است .الف .رویکرد سالمت مذهبی که بر چگونگی
درک افراد از سالم ی در زندیی معنویشان هنگامی که با
قدرتی باالتر ارتباط دارند م مرکز است؛ ب .رویکرد سالمت
معنوی وجودی که بر نگرانیهای اج ماعی و روانی افراد
م مرکز است .سالمت وجودی در مورد این که چگونه افراد
با الود ،جامعه یا محیط سازیار میشوند بحث میکند.
سالمت مذهبی به رضایت ناشی از ارتباط با یک قدرت
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برتر و سالمت وجودی به تالش برای درک معنا و هدف
در زندیی اطالق میشود رحیمی ،نوحی و نخعی.)1392 ،
بر اساس یژوهش احمدی ،عابدی یریجا ،حبیبی،
صادقی و مداحی  )1395که به بررسی اثربخشی
معنادرمانی بر امید به زندیی و معنایابی سالمندان یرداال ند،
نشان داد که معنادرمانی میتواند باعث سالمت معنوی آنان
یردد .سالمندانی که دارای معنویت به ری هس د کم ر
دچار کشمکشهای درونی ،بیهدفی و یأس و ناامیدی
میشوند و نامالیمات و محرومیتها و نگرانیها را تسهیل
میکنند .تریودی ،سیبرامانیام ،کمباس و یین و  )2016و
آیلی ،بایلی و فرند  )2015بیان داش هاند که منابع حمای ی
و یایگاههای معنویت میتوانند به سالمندان کمک کنند و
موجب مییردد که در رویارویی با کاس یهای زندیی
سازیارتر شوند .عابدی ،فروغان ،الانجانی ،بخشی و
فرهادی  )1394نشان دادند که سطح نگرش مذهبی در
سالمندان باعث معنایابی در زندیی آنان میشود.
همانیونه که ابعاد جسمی ،روانی و اج ماعی به هم
ارتباط دارند و بر هم تأثیر مییذارند ابعاد روحی انسان و
سالمت معنوی او با سایر ابعاد سالمت در ارتباط و
تأثیریذار است ،که بر اساس ارتقای سالمت به ر است به
آن توجه شود شهریاری و غفاری توران )1394 ،و
همچنین معناداری زندیی از موضوعات اساسی در عصر
حاضر است که بسیاری از شاالههای علمی ،بررسی و
اه مام به آن را مد نظر قرار دادهاند .معناداری زندیی در
این مطالعه به معنای الوشبینی و احساس رضایت
سطحی از زندیی نیست ،بلکه به معنای هدفداری و
غایتمندی زندیی است که در نهایت احساس الوشبینی
و آرامش الاطر عمیقی را برای انسان به ارمغان میآورد
شارجبیان یریانی و ارشد ریاحی .)1395 ،معنای زندیی به
تمایالت شخص وابس ه است .از نظر برالی مانند نیلسن،
اکمان ،اریکسون و ینبلد  )1996نیز معناداری زندیی
صرفِ یزینشهای شخص است ،به این معنا که شخص
برای الویش غایاتی را بریزیده باشد و برای تحقق آنها
تالش نماید .اما این مناط باورهای شخص است مشکات،
 .)1388م غیری که در یدیده سالمندی حائز اهمیت است
سالمت معنوی و معنایابی زندیی سالمندی میباشد،
سالمت معنوی نیروی یگانهای است که ابعاد جسمی،
روانی و اج ماعی را هماهنگ میکند و جهت سازیاری با
بیماری الزم است فرنسلر ،کلمن و میلر.)1999 ،
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الاکی و همکاران  )1394در یژوهشی به تبیین نقش
سالمت معنوی و اضطراب سالمندان یرداال ند که ن ایج
نشان داد معنویت باعث کاهش اضطراب مییردد و افرادی
که از معنویت بیش ری برالوردارند ،اضطراب کم ری را
م حمل میشوند .نام ،یون ،کیم ،لیم ،لی و چوی )2016
نیز به این ن یجه رسیدند که هرچه سالمندان از معنویت
بیش ری برالوردار باشند ،سالمت روانی به ر و کاهش
اضطراب را نشان میدهند .سرتیپزاده ،علی اکبری و
طبائیان  )1395در الصوص آموزش مهارتهای معنوی در
کاهش اضطراب و افسردیی سالمندان به این ن یجه
رسیدند که افراد سالمندی که در کالسهای آموزش
معنویت شرکت کردهاند ،از اضطراب و افسردیی کم ری
برالوردار بودند .همچنین کیم ،کیم-یودوین و کوینگ
 )2016دریاف ند که معنویت با بهزیس ی روانشناال ی
رابطه معناداری دارد .زراع ی ،حقانی زمیدانی و الدادادی
سنگده  )1395نیز نشان دادند اضطراب مرگ سطوح یایین
زندیی را ییشبینی میکنند ،این درحالی است که کرایوس،
ریداض ،هالس ،رودین و لو  )2015نشان دادن که اضطراب
مرگ بر کیفیت زندیی تأثیر مس قیم ندارد .با این حاض
مطالعه الاکی و همکاران  )1396نشان داد که بین کیفیت
زندیی و اضطراب مرگ رابطه معناداری ندارد .کانگ و
همکاران  )2009و اورنگ ،هاشمی رزینی و عبداللهی
 )1396بیان میکنند که معنای زندیی م غیری ارزشمند در
سالمت روان افراد است و جایگاه آن برای برالورداری از
زندیی همراه با بهزیس ی امری غیرقابل ینهان است.
از آنجا که با افزایش سن ،ضرورت توجه به مسائل
بهداشت و سالمت روان بیش ر احساس میشود و از سوی
دیگر با توجه به افزایش تعداد سالمندان در ایران ،ضرورت
مداالله جامعه و م خصصان در مسائل روانی سالمندان
بیش ر از یذش ه به چشم میآید .با توجه به آنچه ذکر شد
هدف از یژوهش حاضر ،بررسی رابطه سالمت معنوی و
معنایابی زندیی و یا به یف ه فرانکل اراده معطوف به معنا
در میزان اضطراب مرگ سالمندان میباشد .از این رو
یژوهش حاضر به منظور بررسی سه فرضیه که عبارتند از
اینکه  )1بین سالمت معنوی با اضطراب مرگ رابطه
معنیداری وجود دارد )2 ،بین معنایابی در زندیی با
اضطراب مرگ رابطه معناداری وجود دارد ،و  )3سالمت
معنوی و معنایابی در زندیی توان ییشبینی اضطراب مرگ
را دارند انجام شد.
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روش
طرح پژوهش و شرکتکنندگان
یژوهش حاضر با توجه به هدف آن از نوع کاربردی و از
نظر شیوه اجرای آن توصیفی از نوع همبس گی است.
جامعه آماری این یژوهش کلیه بازنشس گان سالمند زن و
مرد نهادهای دول ی شهر بروجرد بودند که از میان آنها
شرکت مخاربرات به روش تصادفی چند مرحلهای و با
اس فاده از نمونههای در دس رس انجام یرفت .به این
ترتیب که یس از کسب اجازه و طی مراحل قانونی و تأیید
یرسشنامهها با مراجعه به کانون بازنشس گان مخابرات
بروجرد یرسشنامهها بین بازنشس گان زن و مرد حاضر در
کانون توزیع یردید .شرکتکنندیان یس از توجیه طرح
یژوهشی نسبت به تکمیل یرسشنامههای الودسنجی هدف
در زندیی و اضطراب مرگ و سالمت معنوی اقدام نمودند.
بیش از  300یرسشنامه توزیع شده و یس از بررسی و کنار
یذاش ن یرسشنامههای ناقص 300 ،یرسشنامه کامل جهت
تحلیل آماری آماده یردید که  215نفر مرد  71/66درصد)
و  85نفر زن  28/33درصد) با میانگین سنی 60ساض به
باال بودند .در بین شرکتکنندیان  31/33درصد  94نفر)
بین  60-70ساض 36/00 ،درصد  108نفر) بین 70-80
ساض و  32/67درصد  98نفر)  80ساض به باال بودند.
تحصیالت شرکتکنندیان دیللم  6/33درصد 19نفر)،
دیللم  17/37درصد  52نفر) ،کاردانی  29/66درصد 89
نفر) ،کارشناسی  39/00درصد  117نفر) ،کارشناسی ارشد
 7/00درصد  21نفر) و دک ری  0/67درصد  2نفر) بود.
ابزار
پرسشنامه سالمت معنوی .1یرسشنامه سالمت
معنوی توسط یولوتزین و الیسون در ساض  1982طراحی
شد .این یرسشنامه دارای  20سؤاض است که  10سؤاض آن
سالمت مذهبی و  10سؤاض دیگر سالمت وجودی فرد را
میسنجد .یاسخ این سؤاالت به صورت لیکرت شش
یزینهای از کامالً مخالفم تا کامالً موافقم با نمره  1تا )6
دس هبندی شده است .در یایان ،سالمت معنوی افراد به سه
دس ه یایین  ،)20-40م وسط  )41-99و باال )100-120
تقسیمبندی میشود .یولوتزین و الیسون یایایی این آزمون
را به روش آلفای کرونباخ  0/82محاسبه کردند.
الهبخشیان ،جعفریور علوی ،یرویزی و حقانی  )1389در
)Spiritual Well-Being Scale (SWBS

1
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ایران یایایی این ابزار را از طریق ضریب آلفای کرونباخ
 0/82تعیین کردند .در این مطالعه یایایی مقیاس با اس فاده
از روش آلفای کرونباخ به میزان  0/87محاسبه یردید که
حاکی از یایایی قابل قبوض ابزار میباشد.
پرسشنامه هدف در زندگی .1یرسشنامه هدف در
زندیی توسط کرامباف و ماهولیک در ساض  1969ساال ه
شد .یرسشنامه مذکور به منظور سنجش احساس فردی
معنا ساال ه شده است .در واقع هدف اصلی از ساال ن این
یرسشنامه ایجاد ابزاری برای سنجش تاثیر معنادرمانی بوده
است کرامباف و ماهولیک .)1969 ،شرکتکننده برای
یاسخ به هر سؤاض عددی از  1تا  7را در یاسخنامه عالمت
میزند که بیانگر دیدیاه او نسبت به موضوع سؤاض
میباشد .نمره کل از مجموع نمرات همه سؤاالت به دست
میآید .دامنه نمره کل از  20تا  140م غیر است .نمره
باالتر بیانگر هدف در زندیی و معنای قویتر میباشد .الب ه
کسب نمره 140از طرف شرکتکننده غیر واقع بینانه است
و نشانگر اغراق در معنادار جلوه دادن زندیی الود میباشد
کرامباف و ماهولیک ،1969 ،به نقل از چراغی ،عریضی و
فراهانی .)1387 ،الزم به تذکر است که یرسشنامه مذکور از
نوع نگرشسنجی است و به یاسخها نمره صحیح یا غلط
تعلق نمیییرد .این یرسشنامه برای اولین بار در ایران
توسط چراغی و همکاران  )1387ترجمه و هنجاریابی شد
و ویژییهای روانسنجی آن مورد بررسی قرار یرفت.
برای تعیین یایایی این یرسشنامه از روش محاسبه آلفای
کرونباخ و دونیمه کردن اس فاده شد .آلفای به دست آمده
برای این یرسشنامه  0/92است .در روش دونیمه کردن،
آلفای محاسبه شده برای نیمه اوض  0/87و برای نیمه دوم
 0/82و آلفای کل  0/916بود .ن ایج نشان میدهند که
یرسشنامه از یایایی نسبت باالیی برالوردار است .اع بار
صوری و مح وایی این یرسشنامه از طریق ترجمه و ترجمه
معکوس یرسشنامه بررسی یردید .همچنین همبس گی
مثبت و معناداری بین یرسشنامه با رضایت از زندیی،
سرزندیی و زیرمقیاسهای عاطفه مثبت و منفی در 4
حالت یذش ه ،حاض و آینده با عاطفه کلی) مشاهده میشود
که این امر بیانگر اع بار همگرا و وایرای یرسشنامه
میباشد چراغی و همکاران .)1387 ،در یژوهش حاضر
برای محاسبه یایایی این یرسشنامه از ضریب آلفای
کرونباخ اس فاده شد که مقدار آن برابر  0/70به دست آمد.

پرسشنامه اضطراب مرگ تمپلر .2این یرسشنامه در
ساض 1970توسط تمللر ساال ه شده است و شامل  15ماده
است که نگرش را به مرگ میسنجد .شرکتکنندیان
یاسخهای الود به هر سؤاض را با یزینههای بلی یا الیر
مشخص میکنند .یاسخ بلی نشانگر وجود اضطراب در فرد
است .بدین ترتیب ،نمرههای این مقیاس میتواند بین صفر
تا  15م غیر باشد که نمره باال معرف اضطراب زیاد افراد در
مورد مرگ است .بررسیهای به عمل آمده در مورد روایی
و یایایی مقیاس اضطراب مرگ نشان میدهد که این
مقیاس از اع بار قابل قبولی برالوردار است .در فرهنگ
اصلی ،ضریب یایایی بازآزمایی مقیاس  %83و روایی
همزمان آن بر اساس همبس گی با مقیاس اضطراب آشکار
 %27و با مقیاس افسردیی  %40یزارش شده است رجبی
و بحرانی .)1380 ،توماس سابادو و یومز بنی و  )2002نیز
یایایی این یرسشنامه را با اس فاده از روش آزمون بازآمون
 %76و ثبات درونی آن  %83محاسبه کردند .در ایران
رجبی و بحرانی  )1380ضریب یایایی تنصیفی را  %60و
ضریب همسانی درونی را  %73یزارش کردهاند .برای
بررسی روایی این مقیاس از دو آزمون مقیاس نگرانی مرگ
و مقیاس اضطراب آشکار اس فاده شده است که ن یجه آن
 %4برای ضریب همبس گی مقیاس اضطراب مرگ با
مقیاس نگرانی مرگ و  %34برای ضریب همبس گی
مقیاس اضطراب مرگ با مقیاس اضطراب آشکار بود.
روش اجرا
اجرای یژوهش در بهمن ساض  1396با مراجعه به کانون
بازنشس گان مخابرات بروجرد و با کسب اجازه ک بی از
ریاست کانون انجام یذیرفت .یس از آمادهسازی
یرسشنامهها به شرکتکنندیان یژوهش کانون بازنشس گان
مخابرات شهر بروجرد مراجعه شد و یس از ارتباطییری با
شرکتکنندیان و ارائه راهنمایی الزم ،از آنها الواس ه شد
به مجموعه یرسشنامههای یژوهش یاسخ دهند .به
شرکتکنندیان درباره حفظ حریم و مشخصات آنها
اطمینان داده شد .نحوه ارائه یرسشنامهها به ترتیب از
یرسشنامه هدف در زندیی ،سالمت معنوی و یرسشنامه
اضطراب مرگ بود .شرکتکنندیان اب دا به سؤاالت مربوط
به ویژییهای جمعیتشناال ی الود شامل سن ،جنس،
وضعیت تأهل ،سطح تحصیالت و سلس به سؤاالت

1

2

Purpose in life questionnaire

)Templer Death Anxiety Scale (TDAS
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یرسشنامهها با توجه به عقیده و نظر واقعیشان یاسخ دادند.
یس از تکمیل ،یرسشنامهها جمعآوری شد و از افراد به
الاطر همکاری در یژوهش تشکر به عمل آمد .مدت اجرای
یژوهش  6ماه بود .جهت تحلیل توصیفی دادهها از
شاالصهای آمار توصیفی مانند میانگین ،انحراف معیار
اس فاده یردید .همچنین با اس فاده از نرمافزار SPSS
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نسخه  16تجزیه و تحلیل اس نباطی با روشهای آماری
ضریب همبس گی ییرسون و تحلیل ریرسیون انجام یرفت.
یافتهها
اب دا ن ایج روانسنجی م غیرهای مطالعه و همچنین ن ایج
آزمون کولمویروف-اسمیرنوف جهت بررسی نرماض بودن
توزیع نمرات در م غیرها در جدوض  1ارائه شده است.

جدوض 1
میانگین و انحراف معیار سالمت معنوی و ابعاد آن و بررسی نرماض بودن توزیع نمرات از طریق آزمون کولمویروف-اسمیرنوف
سطح معناداری
آزمون کولمویروف -اسیرنوف
انحراف اس اندارد
میانگین
م غیر
سالمت معنوی
سالمت مذهبی
سالمت وجودی
معنایابی در زندگی
رضایت از زندیی
سرزندیی
عاطفه مثبت و منفی
اضطراب مرگ
اضطراب آشکار
افسردیی

5/23
5/86

1/000
1/152

1/040
1/215

0/07
0/091

19/15
14/73
17/12

3/552
2/311
2/926

2/416
1/032
1/987

0/2
0/06
0/12

27/77
25/88

3/835
3/313

1/011
2/313

0/054
0/2

طبق جدوض  1سطح معنیداری م غیرها در آزمون
کولمویروف اسمیرنف از  0/05کم ر است و در ن یجه این
توزیع م غیرها نرماض است .با توجه به نرماض بودن توزیع
نمرات میتوان از ضریب همبس گی ییرسون اس فاده نمود
که ن ایج آن در جدوض  2یزارش شده است.
جدوض2
ماتریس همبس گی احساس تنهایی و منبع کن رض با ادراک
تبعیض مرتبط با سن
اضطراب مرگ
م غیرها
اضطراب آشکار افسردیی
سالمت معنوی
**
**
-0/464
-0/464
سالمت مذهبی
**
**
-0/402
-0/387
سالمت وجودی
معنایابی در زندگی
**-0/417
**-0/422
رضایت از زندیی
**
**
-0/405
-0/473
سرزندیی
**-0/389
**-0/447
عاطفه مثبت و منفی

جدوض  2همبس گی میان م غیرهای یژوهش را نشان
میدهد .مشاهده میشود مقدار ضریب همبس گی بین
سالمت مذهبی با اضطراب آشکار  )r=-0/464و
افسردیی  ،)r=-0/464بین سالمت وجودی با اضطراب
آشکار  ،)r=-0/387بین سالمت وجودی با افسردیی
 )r=-0/463در سطح م وسط و به صورت معکوس بوده و
در سطح  P<0/05معنیدار میباشد ،بنابراین ن یجهییری
میشود که بین سالمت معنوی با اضطراب مرگ در
سالمندان کانون باز نشس گان مخابرات رابطه معکوس و
معنیداری وجود دارد .جدوض  4همبس گی میان م غیرهای
یژوهش را نشان میدهد .همبس گی بین رضایت از زندیی
با اضطراب آشکار  )r=-0/422و افسردیی ،)r=-0/417
بین سرزندیی با اضطراب آشکار  )r=-0/473و افسردیی
 ،)r=-0/405بین عاطفه مثبت و منفی با اضطراب آشکار
 )r=-0/447و افسردیی  )r=-0/389در سطح م وسط و
به صورت معکوس بوده و در سطح  P>0/05معنیدار
میباشد ،بنابراین بین معنایابی در زندیی با اضطراب مرگ
در سالمندان کانون باز نشس گان مخابرات رابطه معنیداری
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وجود دارد .به منظور بررسی میزان نقش هر یک از
م غیرهای مطالعه در ییشبینی اضطراب مرگ از تحلیل
ریرسیون چندیانه به روش همزمان اس فاده شد .به عبارت
دیگر از طریق این تحلیل میتوان تغییرات میزان اضطراب
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مرگ را بر اساس میزان سالمت معنوی و معنایابی در
زندیی در شرکتکنندیان ییشبینی کرد و میزان تأثیر هر
کدام از م غیرهای مس قل را بر م غیر وابس ه با یکدیگر
مقایسه کرد .ن ایج در جدوض  3و  4قابل مشاهده است.

جدوض 3
ن ایج آزمون ریرسیون مربوط به ییش بینی اضطراب مرگ بر اساس م غیرهای ییشبین
سطح
نسبتF
میانگین
درجه
مجموع
منبع
معناداری
مجذورات
آزادی
جذورات
واریانس
3463/971
3
10391/699
ریرسیون
21/599
237
5097/268
باقیمانده
P<0/001 160/376
240
15488/967
کل
بر اساس این ن ایج میزان  Fمشاهده شده )160/376
معنادار است  )P≥0/05و  0/671واریانس مربوط به
اضطراب مرگ توسط م غیرهای ییشبین تبیین میشوند

R

R2

SE

4/647 0/671 0/819

 .)R2=0/671با توجه به معنیدار بودن ریرسیون
م غیرهای ییشبین بر اضطراب مرگ ضرایب مربوط به
معادله ییشبینی در جدوض  3ارائه یردیده است.

جدوض 4
ضرایب ییش بینی م غیرهای ییش بین بر اضطراب مرگ
t
سطح معناداری
ضرایب الطای اس اندارد ضرایب اس اندارد
مدض
0/004
0/716
3/922
2/809
مقدار ثابت
0/380
0/103
سالمت معنوی -0/861
P<0/001 8/344
0/439
0/018
معنایابی در زندیی -0/172
P<0/001 9/554
جدوض  4ضرایب ریرسیون هر یک از دو م غیر ییش
بین را نشان میدهد که میتوانند واریانس م غیر اضطراب
مرگ را به صورت معنی دار تبیین کنند .ضریب تأثیر
سالمت معنوی  )B=-0/861با توجه به آماره  tنشان
میدهد که سالمت معنوی با اطمینان  0/95میتواند
تغییرات مربوط به اضطراب مرگ را ییشبینی کند .این
ضریب تأثیر منفی است و معنای آن این است که ایر یک
واحد به میزان سالمت معنوی اضافه شود مقدار  0/861از
نمره فرد در اضطراب مرگ کاس ه میشود .ضریب تأثیر
معنایابی در زندیی  )B=-0/172با توجه به آماره  tنشان
میدهد که معنایابی در زندیی با اطمینان  0/95میتواند
تغییرات مربوط به اضطراب مرگ را ییش بینی کند .این
ضریب تأثیر منفی است و معنای آن این است که ایر یک
واحد به نمره معنایابی در زندیی اضافه شود مقدار 0/172
از نمره فرد در اضطراب مرگ کاس ه الواهد شد.

بحث و نتیجهگیری
ضرورت وجود معنویت در انسان ،مانند ضرورت وجود دم و
بازدم برای زنده بودن جسدم اسدت .معنویدت بدرای همده
انسانها در تمامی جوامع و سرتاسر جهان قابدل شناسدایی
است .معنویت از اصوض حیاتبخش هس ی انسدان اسدت و
برای بسیاری از مذاهب ،فرهنگهدا و سدنتها در سراسدر
جهان یذیرف ه شده است .از طرفی هنوز عقایدی وجود دارد
که معنویت را از همان بدو تولد بهشکل درونی و در حدال ی
ساکن میماند و اینکه معنویت با کسب تجربههای زندیی،
فرد را رو به جلو الواهد بدرد .معنویدت راهدی اسدت بدرای
تجربه احساس م عالی اتصاض به نیرویی فراتدر از الدود کده
هم راهنمای زندیی است و هدم معندابخش مدرگ جدان،
 .)2007بنابراین این مطالعه با هدف بررسی رابطه سالمت
معنوی و معنایابی در زندیی با اضطراب مرگ در سالمندان
انجام یرفت.
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فرضیه اوض مطالعه مبنی بر اینکه بین سالمت معنوی با
اضطراب مرگ در سالمندان کانون باز نشسد گان مخدابرات
رابطده معندیداری وجددود داردبدا توجده بدده ن دایج ضددریب
همبس گی ییرسون تأیید شد .این یاف ه با ن ایجلژوهشهای
الضری ،بحرینی ،روانییور و میرزایی  ،)1394محمدیزاده
و همکاران  ،)1395شریفنیدا و همکداران  )1396همسدو
است .در تبیدین ایدن یاف ده میتدوان یفدت افدرادی کده از
سالمت معنوی باالتری برالوردارند اع قاد الاصدی بده ایدن
عامل دارند و به آن آیاه هس ند که زندیی روزی بده یایدان
الواهد رسدید و معدانی زنددیی و مدرگ را درک میکنندد و
اضطراب مرگ کم ری دارند .ادراک ناقص انسان از مدذهب
و الدا و آموزههای نادرست سبب مییردد کده مدرگ را بده
منزله ورود به دنیایی یر از درد و رنج تصور کرده و بده ایدن
دلیل از مرگ هراس داش ه باشند نادری و روشنی.)1390 ،
افراد سالمندی که از سالمت معنوی برالوردارندد ،ایدن
توانددایی را دارنددد کدده بدده مشددکالت ،فشددارهای روانددی،
فقدانهای روانی ،ناتوانداییهدای جسدمی و آسدیبیدذیری
روانشناال ی و مهمتر از همه فقدانهای طبیعی نظیر مرگ
همسر و افراد نزدیک که در چراله زندیی رخ میدهند معندا
بدهند و از طریق مقابله با ایدن مشدکالت از بدار رواندی آن
بکاهند لو .)2015 ،سالمندان در فرهندگ و جامعده ایراندی
ارزش و جایگاه باالیی برالدوردار هسد ند ،بده یوندهای کده
میتوان یفت با سالمت معنوی جامعه را به سمت سعادت و
الوشبخ ی میکشانند .با توجه به سالمت معنوی و جایگداه
آن در سالمندان ،باید در فضای یک زندیی سدالم و الدوب،
شاد و آرام قرار ییرند.
فرضیه دوم مطالعه مبنی بر اینکه بین سالمت معنوی با
اضطراب مرگ در سالمندان کدانون بازنشسد گان مخدابرات
رابطدده معنددیداری وجددود دارد بددا توجدده بدده ن ددایج تحلیددل
همبس گی ییرسون تأیید شد .این یاف ه بدا ن دایج مطالعدات
اصالنی ،حسینی ،علیجانلور آقاملکی ،جوانبخ یان قهفرالی و
برهانینژاد  ،)1396نصیریور و رضایی  ،)1395کاکابرایی و
معداذینددژاد )1395و احمدددی و همکدداران  )1395همسددو
است .معناجویی ،به زندیی مفهوم واقعی میبخشدد .از ایدن
رو یذرا بودن و ان قاض زندیی از معنای آن نمیکاهد و آنچه
که اهمیت بسیار دارد ،شیوه و نگرش فدرد نسدبت بده رندج
است و همچنین شیوههایی که فدرد ایدن رندج را بده دوش
میکشد .به همین دلیل انسانها درد و رنجی را کده معندا و
هدفی دارد با میل تحمل میکنند .فرجامیذیری و یذرا بودن
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نه تنها از ویژییهای اصلی زندیی انسان است ،بلکه عامدل
واقعی با معنی بدودن آن نیدز بده شدمار مدیرود والیدی و
زالییور .)1394 ،لن ،شایئو ،چن و شانگ  )2018در مطالعه
الود نشان دادند که مداالله مرور زندیی بر رضایت از زندیی
سالمندان اثربخش اسدت ،امدا بدین یدروه کن درض و یدروه
آزمایش از لحاظ رشد معنای زندیی ،تفاوت معنیداری وجود
ندارد .لن و همکاران در تبیین یاف ههای الدود مع قدندد کده
سالمندان یژوهش آنها ناتوان و از لحداظ جسدمانی ضدعیف
بودند که این موضوع میتواند از رشد معنای زندیی در آنهدا
جلوییری کند .همچنین در تبیین ن ایج مرتبط با فرضیه دوم
میتوان یفت افرادی که زندیی معنادار را تجربه میکنند به
زندیی با هدف و درک بیش ری ادامه میدهند .در حالی کده
در عددین حدداض افددرادی کدده زندددیی معنددیداری را تجربدده
نمیکنند به حضدور و جسد جو در زنددیی ،تمایدل کم دری
نشان میدهندد .تفداوت بدین حضدور و جسد جوی معندا در
زندددیی میتوانددد ییامدددهای مهمددی را بددرای مشدداورههای
روانشناسان ایجاد کند ..با توجه به یژوهشهای انجام شده
توجه به سالمت معنوی و معنویدت جدزن نیازهدای سدالمند
میباشد و نیاز به آرامش ،امید ،هدف ،و نیرو است .بر همین
اساس ان ظار میرود تیمهای مراقب ی و درمانی توجه کدافی
به معنویت ،مذهب در فرهنگهای مخ لف سالمندان داش ه
باشند .در مجموع میتوان چنین اس نباط کرد که بر اسداس
مطالعات انجام شده ،سالمت معنوی عامل بسیار مهمدی در
کاهش اضطراب مرگ سالمندان میباشدد و برنامدهریزی در
جهددت ارتقددای سددالمت معنددوی و روانددی میتوانددد نقددش
بهسزایی در کاهش اضطراب مرگ سدالمندان را بده همدراه
داش ه باشد.
فرضیه سوم مطالعه مبنی بر اینکه سالمت معنوی و
معنایابی در زندیی توان ییشبینی اضطراب مرگ را دارند با
توجه به ن ایج تحلیل ریرسیون چندیانه تأیید شد .این یاف ه
با ن ایج یژوهشهای یوکسل ،ییونز و آکداگ ،)2017
جدیدی ،فراهانینیا ،جانمحمدی و حقانی ،)1393
سیدالشهدایی و همکاران  ،)1393رحیمی و همکاران
 )1392و نصیری و جوکار  )1387همسو است .در تببین
این یاف ه میتوان یفت بر اساس ن ایج این مطالعه میتوان
به تأثیر سالمت معنوی و معنویت در زندیی به عنوان یل
عبور از مشکالت روحی ،روانی ،جسمی و بیماریها اشاره
کرد .در جامعهای که همه مردم باورهای دینی و مذهبی
دارند ،معنایرایی و معنویت راه آسانتر برای مراقبتهای
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سالمت روانی است .افراد سالمندی که از معنویت و سالمت
معنوی باالتری برالوردار هس ند میتوانند به مشکالت
زندیی ،اس رس ،اضطراب ،ناتوانیهای جسمی معنا بخشند
و با مشکالت مقابله کنند و از بار فشار روانی بکاهند .از
سوی دیگر معنویت برای سالمندان ،حمایت اج ماعی و
اع ماد به نفس و شادی را به ارمغان میآورد .بنابراین،
سالمندانی که از سالمت معنوی بیش ری برالوردارند،
احساس هدفمندی و معنای زندیی بیش ری دارند .از طرفی
معناداری زندیی مسیر زندیی هر شخصی را روشن میکند
و انجام کارها با توجه به اع قاد و دیدیاهها صورت میییرد.
انجام امور بیهوده در زندیی کاهش مییابد و از این رو
موجب ایجاد سالمت معنوی در سالمندان میشود .هر چه
در زندیی معناداری بیش ری وجود داش ه باشد با افزایش
سالمت معنوی روبرو الواهیم بود.
انسان میتواند به وسیله جس جوی معنا در همه تجارب
زندیی برانگیخ ه شود اما در تجربه بیماری و رنج و درد،
معنا و معنویت جایگاه برجس هتری در زندیی بیش ر انسانها
ییدا میکنند .امروزه ،مسائل مربوط به معنا و معنویت به
عنوان مؤلفههایی ضروری در تجربه بیماریهای مزمن به
یونهای که میتواند به طور جدی نگاه افراد را نسبت به
الود ،بیماری و آینده تحت تأثیر قرار دهد مورد یذیرش قرار
یرف ه است .از این رو یرداال ن به نیازهای معنوی این افراد
و اولویتبندی آنها از اهمی ی مضاعف برالوردار است .در
اینجا این وظیفه م خصصان سالمت است که با تأمین
نیازهای معنوی افراد به آنها کمک کنند تا در زمان بحران
مانند یذیرش تشخیص یزشکی یایانی ،فقدان فرد مورد
عالقه یا سازیاری با زندیی همراه با ناتوانی دائم به حسی
از معنا دست یابند .معنویت و سالمت روانی عقاید مذهبی
و معنوی) همچنین نقش مهمی در نحوه برالورد افراد با
شادیها و سخ یهای زندیی دارند .ایمان ممکن است به
فرد حسی از هدفمندی بدهد و اصوض راهنمایی برای
زندیی در اال یار او بگذارد .هنگامی که الانوادهها با
موقعیتهای سخت مانند مشکالت سالمت اعضایشان
روبهرو میشوند ،اع قادات و اعماض مذهبی میتواند به آنها
کمک کند با احساس عجز و نومیدی مقابله کنند ،معنا و
نظم را به زندییشان باز یردانند و حسی از تسلط بر
موقعیت را به دست آورند .معنویت برای برالی از الانوادهها
منبع مهمی از احساس توانمندی است و این موضوع
میتواند برای سالمندان از اهمیت ویژه و مضاعفی برالوردار
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باشد ،چرا که باعث آرامش درونی و افزایش اطمینان قلبی و
آسایش روانی سالمندان مییردد.
از جمله محدودیتهای این مطالعه میتوان به  )1عدم
کن رض م غیرهای وضعیت اج ماعی ،اق صادی و فرهنگی ،و
 )2عدم قابلیت تعمیم به یروههای سنی دیگر اشاره کرد .بر
این اساس ییشنهاد میشود  )1رابطه اضطراب مرگ با
سایر اضطرابها مورد یژوهش قرار ییرد )2 ،در رابطه با
معنایابی در زندیی و تأثیر و رابطه آن با دیگر مؤلفههای
سالمت روان یژوهشهای بیش ری انجام ییرد و )3
روشهای مقابله با اضطراب مرگ و نیز مرگ آیاهی به
جامعه سالمندان آموزش داده شود.
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