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کنند، سالمندی فرایند زیستی است که تمام موجودات زنده از جمله انسان آن را تجربه می 18/09/1398دریافت: 
از این رو توجه خاص و پیشگیری از اختالالتی نظیر اضطراب در حوزه سالمندی بسیار 

های انکارناپذیر در سالمندی، نزدیک شدن به واقعیت مرگ و مهم است. یکی از واقعیت
کند. بنابراین پژوهش که سازگاری افراد سالمند را تضعیف میاضطراب حاصل از آن است 

با اضطراب مرگ  و التزام عملی به نماز شناختیرابطه سرسختی روانتعیین هدف  باحاضر 
جامعه انجام شد. این پژوهش یک پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. در سالمندان 

 یکاز منطقه  بود. شهر تهران 1 سال ساکن منطقه 60سالمندان مرد باالی شامل  یآمار
سال، به صورت در دسترس  60مرد سالمند باالی  250های محلی، شهر تهران در پارک

سرسختی  سیاهه ،انیسی و همکاران مقیاس نگرش و التزام عملی به نماز انتخاب شدند و
 تمپلر را تکمیل کردند. اضطراب مرگکیامرثی و همکاران و مقیاس  شناختی اهوازروان
به روش  و رگرسیون چندگانه پیرسون همبستگیی پژوهش از طریق ضریب هاداده

نتایج پژوهش مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.  22نسخه  SPSS افزارنرمهمزمان در 
التزام عملی به نماز با اضطراب مرگ در سالمندان  شناختی وسرسختی روان که نشان دادند
 کهنشان داد اضطراب مرگ  رگرسیون مدل همچنین .(>01/0P) ی داردرابطه منف
اثربخشی نماز در  ،(P<01/0التزام عملی به نماز ) و( P<05/0) یشناختروانسرسختی 

التزام و  ،(P<01/0توجه و عمل به مستحبات ) ،(P<01/0زندگی فردی و اجتماعی )
 به قادر( P<01/0حضور قلب در نماز )(، مراقبت و P<01/0اهتمام جدی برای انجام نماز )

مشاوران و شود نتایج، پیشنهاد می طبق .بودند یمنف صورت به مرگ اضطراب ینیبشیپ
کارگیری تدابیری در جهت افزایش سرسختی رسانی و ببا آگاهی شناسان حوزه سالمندروان

 و انجام فرائض دینی، اضطراب مرگ در سالمندان را کاهش دهند.
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Aging is a biological process that all living beings, including humans, 

experience it. Therefore, it is crucial to notice and prevent some 

disorders such as anxiety in the field of aging. One of the undeniable 

facts about aging is recognizing the reality of death and anxiety that 

weakens compatibility in elderly. The present study aimed to 

investigate the relationship between psychological hardiness and 

practical commitment to prayer with death anxiety in the elderly. It 

was a descriptive-correlation survey. The statistical population 

included all the elderly man over 60, living in the 1th district of 

Tehran. 250 elderly men over 60 were selected using convenience 

sampling in local parks of the 1th district of Tehran. Psychological 

hardiness questionnaire by Kiamarsi et al., Templer Death Anxiety 

Scale and scale of attitude and practical commitment to prayer Enisi 

et al. were completed. Data were analyzed in SPSS-22 using 

Pearson's correlation coefficients and multiple linear regression with 

Enter Method. The results suggested a negative and significant 

correlation between psychological hardiness and practical 

commitment of Prayer in the Elderly (P<0.01). Also, Death Anxiety 

Regression Model showed that psychological hardiness (P<0.05), 

practical commitment to prayer (P<0.01), the effectiveness of prayer 

in individual and social life (P<0.01), attentions and acts of precepts 

(P<0.01), serious commitment to prayer (P<0.01) and care and 

presence of the heart in prayers (P<0.01) could negatively predict 

death anxiety. According to the result, it was suggested that 

counselors and psychologists working with elderly may reduce the 

anxiety of death among them through raising awareness and applying 

measures to increase hardiness and practice religious beliefs. 
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سرنوشتی است که تمام افراد بشر، از هر جنس،  1سالمندی
که  است شوند و دورانیگرفتار مینژاد و فرهنگی به آن 

تواند بسیار مطلوب اگر از کیفیت مناسب برخوردار باشد می
های بزرگ گروه ءسالمندان جز هامروز بخش باشد. و لذت

و با پیشرفت علم، افراد مدت آمده اجتماع به حساب 
تری زندگی کرده و الجرم بایستی با تغییرات طوالنی

 اجتماعی که همراه با فرآیندپیچیده جسمی، روانی و 
 .(1389ر، نف)پیما شود سازگار شوندسالمندی حادث می
جدی و بزرگی در کشورهای در  مسألهسالمندی روز به روز 

شود. روند سالمندی حال توسعه و کشورهای پیشرفته می
 دهددر کشور ما، رشد جمعیت سالمندی را نشان می

 70 تا 50مارها، (. بنابر آ1391، همکاران)زحمتکشان و 
درصد افراد سنین باال در جوامع غربی از ترس و نگرانی در 

در سالمندی،  (.1395کشند )نصیری، مورد مرگ عذاب می
ایجاد تغییر زیادی در زندگی سالمندان  و مرگ افراد نزدیک

ا به دلیل تغییرات محدود نهشبکه اجتماعی آ .خواهد کرد
و  2احساس تنهایی این تغییر منجر به افزایش شود.می

مرگ افراد نزدیک نیز  شود.می 3همچنین اضطراب مرگ
به زودی باید با  آنها نیز کند کهیادآوری میسالمندان به 

 (.2012)چامبرس،  مرگ مواجه شوند
به عنوان اضطراب مرتبط با  تواناضطراب مرگ را می

مور و . (2014 ،)سیمون تعریف کرد 4آگاهی از مرگ
 (2016 ،نقل از سمنووا و استادتالندر، به 2003) ویلیامسون

اشاره کردند که ترس از مرگ یک واکنش طبیعی برای 
مقابله با مرگ است و با مشکالت جسمی، اضطراب روانی، 
باورهای دینی ضعیف و کیفیت انسانی پایین، عدم رضایت 

 ،5)فورتنر و نیمیایرپذیری همراه است از زندگی و انعطاف
 عالوه بر (.2016از سمنووا و استادتالندر، نقل ، به 1999

پزشکی مرتبط های رواناین، اضطراب مرگ با انواع بیماری
؛ 2016)سمنووا و استادتالندر، است، از جمله افسردگی، 

 (2008کاسیاتور، و بار ( غم و اندوه )2015 ،ازیم و ناز
ژوهشگران پ .(2008فورر و والکر، ) اختالالت اضطرابی

تر از مردان با اضطراب مرگ که زنان بیش نشان دادند
؛ ازیم و 2017 )یوکسل، گونس و اکداگ،شوند مواجه می

بینند، و افرادی که مرگ یک فرد نزدیک را می( 2015ناز، 
اضطراب مرگ را بیشتر از افراد دیگر، به طور معمول 

                                                 
1 elderly  
2 feeling lonely  
3 death anxiety 
4 awareness of death  
5 Fortner & Neimeyer 

، 2000(. تامر )2017، و همکاران )یوکسل کننداحساس می
( الگوی اضطراب 2007، 6الیسون و ونگبه نقل از تامر، 

سف مربوط به أکننده از جمله تمرگ را با سه عامل تعیین
گذشته و ناامیدی مرتبط با آینده و معناداری مرگ توضیح 

پشیمانی در رابطه با سن زودرس، تعیین کننده دوم  .داد
 در آینده است. 7ناتوانی فرد برای تحقق اهداف اساسی

است و فرد در مورد مرگ  8معنادار بودنتعیین کننده سوم 
با توجه به  که ممکن است مثبت یا منفی باشد، اعتقاد دارد.

این الگو، فرد بعد از تفکر در مورد گذشته و آینده پشیمانی 
(. در این 2015، نازکند )ازیم و اضطراب مرگ را تجربه می

کیفیت  در تواندمی 9های شخصیتیمیان، بعضی از ویژگی
و موجب اضطراب مرگ شود. از باشد  مؤثر افراد زندگی

است که  10شناختی ها، سرسختی روانجمله این ویژگی
 .امروزه مورد توجه بسیاری از پژوهشگران قرار گرفته است

به این نتیجه  پژوهشیدر ( 2013) همکارانسندویک و 
شناختی افراد را در مقابله با رسیدند که سازه سرسختی روان

سرسختی  کند.می حفظ روانی و اجتماعی هایتنیدگی
. اصطالح دارد تأکیدشناختی بر کاهش اضطراب مرگ روان

شود شناختی در مورد افرادی بکار برده میسرسختی روان
تر ند و به نسبت بقیه کمهست ترکه در برابر تنیدگی مقاوم

خوشلی و اسدی، )پوراکبری، خواجوندمستعد بیماری هستند 
خواه و تاجری چناق، وطنغالمی قرهپژوهش (. 1393

شناختی نقش مهمی ( نشان داد که سرسختی روان1395)

در واقع، سرسختی  .در میزان اضطراب مرگ سالمندان دارد
ه حل کارآمد مشکالت و تنیدگی شناختی فرد را قادر بروان
ث از آن به کند و فرد در مواجهه با حوادفردی میبین

کند مانند سپری محافظ استفاده میعنوان منبع مقاومت و 
تواند مواجه شدن با مرگ و ها میو از جمله این موقعیت

بینی مرگ خود اضطراب حاصل از آن باشد که شامل پیش
و ترس از فرایند مرگ و مردن در مورد افراد مهم زندگی 

 (.1394)احمدی و باقری، است 
و از دینی  فرائضترین نماز در فرهنگ اسالمی، از مهم

ضروریات دین مقدس اسالم، نقطۀ اوج عبادات، عمود دین 
و مرز بین کفر و ایمان، وسیلۀ قرب الهی و تکامل انسان 
است. اهمیت و آثار تربیتی نماز خواندن نیز در آیات و 

 . بنابراینروایات دینی بسیاری مورد تأکید قرار گرفته است
                                                 
6 Tomer, Elison & Wong 
7 realizing the basic goals  
8 meaningful 
9 personality features 
10 psychological hardiness 



 

 

 

 312 309-320، 4، شماره 5، دوره 1398، شناسی پیریروان نژاد گرجی و کبیرینصرتی، مهدی رستمی،

، رفتار ۀ فرهنگ نماز در شخصیت و شیوهی که توسعتأثیر
داشته تواند میه مومی جامعمناسبات زندگی و فرهنگ ع

 (.1392، رزادهینص و رزادهینص ه،)نصیرزاد است باشد مهم
نماز  (1392، به نقل از آشوری، 2002) 1یمزج به گفته

ترین ترین و گوهریو نیایش به این معنای وسیع، روحانی
عمل  بخش دین است. به بیانی، نیایش همان دین در مقام

مسر، های وارده به فرد سالمند، مرگ هاز جمله تنش. است
ی که اعتقادات انسالمند عزیزان و دوستان نزدیک است.

تری مذهبی دارند، از سالمت روحی، روانی و جسمی بیش
 مند بوده و نسبت به کسانی که باورهای مذهبیبهره
اعتقادات مذهبی ندارند،  به طور معمولتری دارند یا کم

روانی از جمله -های روحیدر مقابله با تنش االتریتوانایی ب
 سالمندانمرگ عزیزان دارند. در واقع، مراسم مذهبی برای 

را  آنها سازگاری بخش عمل کرده،مانند یک روش آرامش
دهد. اعمالی از جمله، دعا و نماز خواندن، افزایش می

کننده را در های آرامرت پاسخخیرات کردن و رفتن به زیا
کند و از طریق کاهش احساس ترس، فرد تسریع می

تواند برای فرد سالمند اضطراب و تعدیل حس تنهایی می
، نویدی و حسینی . انیسی(1382 )تاجور،بسیار مفید باشد 

و التزام عملی نگرش  نشان دادند که (1389)نژاد نصرآباد 
در ارتقای سالمت و کاهش به نماز، از مبانی و اصول مهم 

آالم انسانی، نظیر افسردگی، اضطراب و تنیدگی است. بین 
ترین مهم گذارترین وتأثیراز به عنوان اعمال مذهبی، نم

دینی و از ضروریات دین اسالم، نقطۀ اوج عبادات،  فرائض
عمود دین و مرز بین کفر و ایمان که سایر اعمال انسان 
بدون آن پذیرفته نیست و به عنوان نخستین عبادتی است 
که بالفاصله پس از بعثت رسول اکرم )ص(، تشریح شد و 
از میان عبادات اسالمی در زیادتی احکام نمونه است 

 (.1384منش، عرفان )نصیرزاده و
در این راستا، پژوهشگران معتقدند که نماز، آرام سازی 

کند و از این طریق به سالمت روانی و خلق را تسهیل می
شود. در واقع، نماز بهتر و کاهش اضطراب مرگ منجر می

شناختی در مقابله با به عنوان یک سازوکار روان توانمی را
ها همچنین، پژوهش(. 1395)رسانه،  اضطراب مرگ دانست

بینی قابل توجهی برای دهد که معنویت پیشنشان می
ی هاو تجربه (،2010)هاراوود، کاهش اضطراب مرگ است 
کند تا با اضطراب مرگ خود معنوی به افراد کمک می

در پژوهشی ( 1395راد )امامی (.2005)کوهل،  مقابله کنند

                                                 
1 James 

ی به دست بین نماز و نیایش با اضطراب رابطه معنادار
های پیشین به مذهب و آورد. به طور کلی، بسیاری از یافته

معنویت و اعمال مذهبی بر افسردگی، اضطراب، 
در میان  4و اعتیاد به مواد مخدر 3، مصرف الکل2خودکشی

(. 2014اند )کوئینیگ و شوهیب، کرده تأکیدمسلمانان 
در پژوهشی دریافتند بین سطح  (2017بودهیراجا و میدها )

معنویت و اضطراب مرگ در سالمندان رابطه منفی وجود 
که معنویت توانایی فراتر رفتن  پژوهش آنها نشان داددارد. 

گرایی را به های زندگی و فاصله گرفتن از مادیاز جنبه
از مرگ افراد  سدهد. در دوران سالمندی که ترافراد می

تواند با غلبه دهد معنویت میر میسالمند را تحت شعاع قرا
بر این اضطراب مسیری را که منجر به احترام و صلح 

شود را برای سالمندان ایجاد کند. تجربه معنویت درونی می
کند تا فراتر از دنیای مادی کمک می سالمندانبه 

بیاندیشند و سالمندی را به عنوان پایان زندگی قلمداد نکند 
دادفر و لستر زندگی جدید بدانند.  بلکه آمادگی پذیرش یک

شناسان پژوهش منتشر شده از روان 93با بررسی  (2017)
پزشکان آمریکایی، اروپایی، عرب و ایرانی به بررسی و روان

اضطراب مرگ پرداختند. آنها عنوان کردند که مطالعات 
اند. اغلب های بالینی مرگ متمرکز شدهبسیاری روی جنبه

همبستگی مرگ و مسائل مرتبط با  هدهندمطالعات نشان
آن در کشورهای غربی، شرقی، عربی و آسیایی، با اضطراب 

داری، چون دینعوامل مختلفی هم تأثیرمرگ است و تحت 
هنری معنویت، سالمت، جنسیت، فرهنگ و سن قرار دارد. 

به این نتیجه رسیدند که پژوهشی در  (2014و پاتریک )
رابطه معکوس دارد، در مذهبی بودن با اضطراب مرگ 

حالی که عدم مذهبی بودن با اضطراب مرگ همراه است. 
 نشان( 1395)پایدار  و ، ساعتچینژادمهری پژوهشدارد. 

 سالمندان مذهب به پایبندیو  مرگ اضطراب بین داد که
همچنین این پژوهش نشان . دارد وجود مثبتی معنادار رابطه

 کاهش موجب مذهب به پایبندی و اجتماعی تعامل داد که
منصوری  دیگر شود. در پژوهشیمی مرگ اضطراب

و  امید مؤلفه خدا، با ارتباط کیفیت که داد نشان( 1397)
 اضطراب( خدا با ارتباط مطلوب ابعاد از) خدا به محبت
. کنندمی بینیپیش منفی صورت به سالمندان در را مرگ
 خدا با ارتباط کیفیت داد پژوهش همچنین نشان این نتایج
 این از و دهد کاهش سالمندان را مرگ اضطراب تواندمی

                                                 
2 suicide 
3 alcohol consumption 
4 drug addiction 
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 راهکارهای از یکی تواندمی خدا با ارتباط کیفیت رو
  .باشد مرگ اضطراب برای ایمقابله

میرحافظ، کشوری و محرابی کاووسی، آبادی، تقی
دریافتند بین تجربیات معنوی و رضایت از زندگی ( 2017)

تجربیات معنوی و اضطراب مرگ رابطه رابطه مثبت و بین 
منفی وجود دارد. همچنین بین رضایت از زندگی و 

خرمایی، ب مرگ نیز رابطه منفی وجود داشت.اضطرا
از بین که ن دادند نشا (2016زهی )دهبیدی و حسنآزادی

 بینیثباتی پیشگرایی، ناامیدی و بیهای معنویتلفهؤم
  است.اضطراب مرگ  کننده

تری دارند، بیشتر در عمر طوالنی انکه سالمنداز آنجا 
گیرند. از این رو معرض فشارهای مختلف زندگی قرار می

یح با توجه به افزایش جمعیت سالمندی، شناخت صح
کارگیری تدابیر الزم برای سالمندان و نیازهای آنها و به

رفاه و سالم زیستن جسمانی و روانی آنها تا حد ممکن 
گیری و ست. همچنین شناسایی، اندازهبسیار با اهمیت ا

ها و عوامل مؤثر بر اضطراب مرگ کنندهبینیکنترل پیش
در سالمندی به منظور کاهش اضطراب مرگ این قشر از 
جامعه و مطالعه بیشتر در این مقوله جهت ارائه راهکارهای 
مناسب به منظور تطابق با سالمندی و مشکالت ناشی از 

ش حاضر با هدف ابراین پژوهآن امری ضروری است. بن
شناختی و التزام عملی به نماز سرسختی روانبررسی نقش 

مطالعه  یهافرضیهانجام شد. سالمندان  اضطراب مرگ در
شناختی، اضطراب مرگ ( سرسختی روان1از اینکه ) عبارتند

( التزام عملی به نماز، 2کند و )بینی میدر سالمندان را پیش
  کند.بینی میان را پیشاضطراب مرگ در سالمند

 روش

 کنندگانپژوهش و شرکتطرح 
جامعه  بود. پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی

سال، ساکن  60سالمندان مرد باالی شامل آماری پژوهش 
شهر تهران در  یکاز منطقه بود. شهر تهران  1منطقه 

سال، به  60مرد سالمند باالی  250های محلی، پارک
های پژوهش صورت در دسترس انتخاب شدند و پرسشنامه

های ورود ر مالکرا تکمیل کردند. در پژوهش حاض
( تمایل به شرکت در 1کنندگان به پژوهش شامل )شرکت

( نداشتن اختالالت 3سال، ) 60( سن باالتر از 2پژوهش، )
دهی، پزشکی جدی بر اساس خود گزارشپزشکی و روان

( سکونت در منطقه 5سواد خواندن و نوشتن، )( داشتن 4)
( انصراف از 1های خروج شامل )شدند و مالکیک می

 ها بودند.( ناقص بودن پرسشنامه2ادامه همکاری و )
با انحراف استاندارد  32/69کنندگان، میانگین سن شرکت

سال و  60کننده ترین سن افراد شرکتپایین بود. 92/6
ترین تعداد از نظر تحصیالت، بیشد. سال بو 87 باالترین آن

تعداد ترین درصد( و کم 6/45دوره کارشناسی ) مربوط به
مربوط از نظر شغل ترین تعداد درصد( بودند. بیش 1دکتری )

ترین تعداد مربوط به درصد( و کم 3/38افراد بازنشسته )به 
 درصد( بودند.  1شغل بیکار )

 ابزار

 توسط .1مقیاس نگرش و التزام عملی به نماز

به منظور سنجش نگرش و  (1389) همکارانانیسی و 

التزام عملی نسبت به نمازهای واجب ساخته شده است که 
های آن به شیوه ی پاسخ تشکیل شده است. ماده 50از 

تا « هیچ وقت»ای از درجه 5لیکرت و به صورت 
تهیه شده « کامال موافقم»تا « کامال مخالفم»و « همیشه»

نمره « کامالً مخالفم»یا « هیچ وقت»گزینه است. برای 
برای  ،1نمره « مخالفم»یا « خیلی کم»صفر، برای گزینه 

برای گزینه  ،2نمره « تاحدی موافقم»یا « گاهی»گزینه 
یا « همیشه»و برای گزینه  3نمره « موافقم»یا « اغلب»

 صفرشود. دامنه نمرات از داده می 4نمره « کامال موافقم»
 باالترغیر است و نمرات باالتر حاکی از اهمیت مت دویستتا 

های التزام عملی به به نماز است. روایی همزمان با مقیاس

گیری و جهت( 1996، و عبداللهی )نویدیاعتقادات مذهبی 
و  34/0، 61/0بیرونی و درونی مقیاس آلپورت به ترتیب 

بدست آمد. ضریب بازآزمایی مقیاس با یک هفته  62/0

بدست آمد، همچنین ضریب اعتبار پرسشنامه  96/0فاصله 
است. همچنین ضرایب بدست  92/0از نظر همسانی درونی 
و ضریب است.  P<001/0داری در اآمده نشان دهنده معن

بدست آمد. در بررسی ساختار عاملی  87/0تنصیفی مقیاس
در عامل تشکیل شده است که  4مشاهده شد که مقیاس از 

 کند.انس کل را تبیین میدرصد از واری 30/46مجموع
پایایی این مقیاس در پژوهش حاضر با آزمون کرونباخ 

 به دست آمده است. 79/0 محاسبه گردید و مقدار آن

به وسیله  .2شناختی اهوازسرسختی روان سیاهه

زاده هنرمند و مهرابینجاریان  کیامرثی، تحلیل عوامل
اعضای هیأت علمی گروه روانشناسی دانشگاه  (1377)

بر  1377در سال  .شهید چمران اهواز ساخته شده است

                                                 
1 attitude and practical commitment to prayer scale 
2 Ahvaz hardiness inventory (AHI) 
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نفری از دانشگاه آزاد اسالمی اهواز  523روی یک نمونه 
 دهد.اعتباریابی شد که سرسختی را مورد سنجش قرار می

دهد و فاقد این آزمون یک نمره کل از سرسختی افراد می
 جویی است. شیوه نمرهکنترل و مبارزههای تعهد، مؤلفه

ای به این صورت است که ماده 27گذاری این پرسشنامه 
کنندگان به یکی از چهار گزینه هرگز، بندرت، گاهی شرکت

 1اوقات و اغلب اوقات پاسخ گفته و بر اساس مقادیر صفر، 
برای  همکارانو کیامرثی  شود.نمره گذاری می 3، 2،

اس از دو روش بازآزمایی و همسانی سنجش اعتبار این مقی
اند. ضریب همبستگی بین آزمون و درونی استفاده کرده

و  84/0هفته به ترتیب  6آزمون مجدد با فاصله زمانی 
گزارش شد و در روش همسانی درونی پرسشنامه  85/0

شناختی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده سرسختی روان
. بدست آمد 76/0کنندگان گردید که برای کل شرکت

برای سنجش روایی این مقیاس،  همکارانو  کیامرثی
 ،ابزار پرسشنامه اضطراب 4همبستگی آن را همزمان با 

و  پرسشنامه خودشکوفایی مزلو ،پرسشنامه افسردگی اهواز
ای سرسختی محاسبه نمودند. ضرایب مقیاس روایی سازه

دار گزارش معنی 05/0همبستگی به دست آمده در سطح 
در پژوهش حاضر پایایی پرسشنامه بر اساس آلفای  شدند.

 به دست آمده است. 84/0کرونباخ برابر با 

ای که ترین پرسشنامهمتداول. 1اضطراب مرگ مقیاس

در زمینه اضطراب مرگ تا به امروز مورد استفاده قرار 
 ای اضطراب مرگماده 15گرفته است، مقیاس تک بعدی 
 منتشر شد 1970و در سال است که توسط تمپلر طراحی 

مقیاسی چهار عاملی )ترس از آخرت،  (.2010)گیورتسن، 
ترس از مواجهه با مرگ، ترس از کوتاهی زندگی و ترس از 

به صورت است. مردن به دنبال سانحه و اتفاق ناگوار(
( 5( تا کامالً موافقم )1ای کامالً مخالفم )لیکرت پنج گزینه

( 1395) و همکاران نیاشریفدر ایران  طراحی شده است.
ثبات درونی سؤاالت مقیاس اضطراب مرگ تمپلر به کمک 

محاسبه کردند. شاخص همبستگی  88/0کرونباخ،  آلفای
به دست آمد.  P<001/0، 841/0-863/0ای ، درون طبقه

 این مطالعهاضطراب مرگ تمپلر در  در نهایت اعتبار سازه
به دست آمد.  70/0در چهار عامل استخراج شده بیش از 

پایایی به دست آمد.  66/0تا  55/0روایی ابعاد مقیاس بین 
پرسشنامه در پژوهش حاضر با استفاده از ضریب آلفای 

 گزارش شد.  73/0کرونباخ محاسبه گردید و مقدار آن 
                                                 

1 Templers death anxiety scale (DAS) 

 روش اجرا
 پس از کسب مجوزهای الزم جهت انجام پژوهش از مراجع

شهر  1های محلی منطقه با مراجعه به پارک، صالحذی
با توجه به  و ، افراد سالمند در دسترس شناساییتهران
با توضیح  شدند و پژوهشگرهای ورود انتخاب میمالک

برای شرکت آنها رضایت آگاهانه  ،صادقانۀ اهداف پژوهش
سعی بر آن بود که با همچنین  .کردمیاخذ را در پژوهش 

را از لحاظ آنها ، کنندگانشرکتمؤثر با برقراری ارتباط 
مشکالت احتمالی )اضطراب ناشی از پاسخ دادن به آزمون، 

ه با کاهش عزت نفس یا اعتماد به نفس، نگرانی در رابط
( مورد حمایت قرار داد. رازداری تأثیر نتایج بر سرنوشت آنها

به طور م از جانب پژوهشگر و محرمانه ماندن اطالعات ه
شد  حفظ شد. در تمامی اقدامات اجرای پژوهش سعی کامل

کنندگان در پژوهش وارد گونه آسیبی به شرکت تا هیچ
 به تکمیل پرسشنامه توسط سالمنداندر حین  نگردد.

گویی به سؤاالت استراحت در حین پاسخ مندکسانی که نیاز
در  ستراحت نمایند.بودند، اجازه داده شد که در حد نیاز ا

در خصوص حجم  االت پاسخ دادندنفر به سؤ 250نهایت 
در تحلیل رگرسیون نسبت نمونه شایان توضیح است که 

 5از  بین نبایدتعداد نمونه )مشاهدات( به متغیرهای پیش
کمتر باشد، زیرا در غیر این صورت نتایج حاصل از معادله 

نسبت محافظه رگرسیون چندان تعمیم پذیر نخواهد بود. 
بین است. حتی مشاهده به ازای هر متغیر پیش 10تر کارانه

در  بینمشاهده به ازای هر متغیر پیش 15در نظر گرفتن 
بنابراین، (. 1395)هومن، تحلیل رگرسیون مناسب است 

تا در صورت  تر انتخاب کرداد نمونه را بیشپژوهشگر، تعد
از  اشته باشد.نمونه کافی در دسترس د کنندگانشرکت افت
پرسشنامه به دلیل  44 پرسشنامه توزیع شده تعداد 250

نقص در پاسخدهی از روند بررسی حذف شد. در نهایت 
تحلیل پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.  206
انجام های توصیفی و استنباطی ها در دو قسمت آمارهداده

میانگین ، از فراوانی، درصد فراوانی شد. در بخش توصیفی
و انحراف استاندارد استفاده گردید. در بخش استنباطی از 

به روش  همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه
 .استفاده شد 22نسخه  SPSS افزارکمک نرم همزمان با

 هایافته
فرض نرمال بودن و  اطالعات توصیفی، 1در جدول 

ضرایب همبستگی متغیرهای پژوهش در مردان سالمند 
 آمده است.
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 1جدول  
 همبستگی متغیرهای پژوهشاسمیرنف و ضرایب -های توصیفی، آزمون کلموگروفشاخص

 پژوهش متغیرهای میانگین استاندارد انحراف اسمیرنف-کلموگروف آزمونمعناداری مرگ اضطراب
**42/0- 20/0 01/0  شناختیسرسختی روان 27/70 10/14 

1 18/0 13/0  اضطراب مرگ 90/21 64/2 
**38/0- 20/0 10/0  اجتماعی و فردی زندگی در نماز اثربخشی 63/28 91/5 
**32/0- 17/0 12/0  مستحبات به عمل و توجه  51/24 48/4 
**44/0- 20/0 10/0  نماز انجام برای جدی اهتمام و التزام 13/25 58/4 

**48/0- 18/0 11/0  نماز در قلب حضور و مراقبت 07/21 44/3 
**50/0- 09/0 13/0  نماز به التزام و نگرش 49/76 08/65 

01/0P<** 

 توزیع بودن نرمالها، مفروضه قبل از بررسی فرضیه
بررسی اسمیرنف -آزمون کولموگروفبا استفاده از ها داده
در ها بررسی مفروضه نرمال بودن توزیع داده . نتایجشد

های آن است که تمامی خرده مقیاس حاکی از 1جدول 
سرسختی، اضطراب مرگ و نگرش و التزام به نماز از 

همچنین  (.05/0P) کنندبودن پیروی میمفروضه نرمال
سرسختی رواندهد که ضرایب همبستگی نشان می

دارای همبستگی منفی معناداری با اضطراب شناختی 

سرسختی مرگ است. به این معنی که هر چه افراد، دارای 
شان کاهش باشند، نمرات اضطراب مرگ روان شناختی

به نماز دارای همبستگی  یالتزام عملهمچنین ابد. یمی
اضطراب مرگ است، به این معنی که هر چه ا امنفی ب

به نماز باشند، نمرات اضطراب  یافراد، دارای التزام عمل
برای بررسی رابطه چندگانه بین  ابد.یش میکاه آنهامرگ 

 به روش این متغیرها از روش رگرسیون خطی چندگانه
 .همزمان استفاده شد

سرسختی روان دهدمی نشان 2 جدولهمانطور که 
التزام  و( Beta، 85/1-=t، 05/0>P=-33/0)شناختی 

 ،(Beta، 69/2-=t، 01/0>P=-46/0) عملی به نماز
 ،Beta=-30/0)اجتماعی  اثربخشی نماز در زندگی فردی و

01/2-=t، 01/0>P)،  37/0)توجه و عمل به مستحبات-
=Beta، 44/2- =t، 01/0>P)،  التزام و اهتمام جدی برای

، مراقبت (Beta، 50/2-=t، 01/0>P=-41/0)انجام نماز 

 ،Beta، 43/2-=t=-39/0)و حضور قلب در نماز 
01/0>P )صورت به مرگ اضطراب ینیبشیپ به قادر 
شناختی و سرسختی روان یرهایمتغ نیبنابرا. بودند یمنف

 وجود چندگانه روابط مرگ اضطراب با التزام عملی به نماز
و مقادیر عامل  1/0تر از کممقادیر ضریب تحمل . داشت

تورم واریانس برای هر یک از متغیرهای پیش بین باالتر از 
( 2006) همکاراننیست. منطبق بر دیدگاه میرز و  10

  2جدول
 زبه نماعملی  التزامشناختی و سرسختی روانبر اساس اضطراب مرگ بینی همزمان برای پیش گرسیوننتایج تحلیل ر

آماره 
 دوربین
 واتسون

های همخطیشاخص  
سطح 

 معناداری
t Beta F 

R2 

 اصالح
 شده

R2 R تورمعامل  متغیر 
(واریانس VIF( 

 ضریب
ولرانست  

97/1  

- - 0001/0  65/11  - 58/75  64/0  

 

65/0  

 

80/0  

 

تابمقدار ث  

53/1  82/0  03/0  85/1-  33/0- شناختیسرسختی روان   

53/1  82/0  005/0  69/2-  46/0- به نماز عملی التزام   

53/1  82/0  009/0  01/2-  30/0-  اثربخشی نماز در زندگی فردی و اجتماعی 

53/1  82/0  004/0  44/2-  37/0-  توجه و عمل به مستحبات 

53/1  82/0  007/0  50/2-  41/0- نمازالتزام و اهتمام جدی برای انجام    

53/1  82/0  006/0  43/2-  39/0-  مراقبت و حضور قلب در نماز 
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عامل تورم واریانس و ارزش  1/0تر از کمضریب تحمل 
آزمون از  نشان دهنده هم خطی بودن است. 10باالتر از 

برای بررسی استقالل خطاها از یکدیگر  دوربین واتسون
که در اینجا با توجه به این که مقدار آن در شد استفاده 
توان قرار گرفته است می 5/2تا  5/1در دامنه  2جدول 

 گفت که خطاها از یکدیگر مستقل هستند. 

 گیریبحث و نتیجه
سالگی و باالتر در  60از آنجا که جمعیت سالمندی در سن 

های حوزه حال افزایش است بنابراین توجه به پدیده
سالمندی از اهمیت خاصی برخوردار است از جمله این 

ها که در سالمندان شایع است واقعیت مرگ و پدیده
 اب حاضر اضطراب حاصل از آن است. از این رو پژوهش

 به یعمل التزام و یشناختروان یسرسخت رابطه هدف تعیین
  انجام شد. سالمندان در مرگ اضطراب با نماز

بینی اضطراب مرگ فرضیه اول پژوهش مبنی بر پیش
ها شناختی تأیید شد که این یافتهانبر اساس سرسختی رو

همسو است.  (1395چناق و همکاران )غالمی قره با مطالعه
پژوهش، طبق پیشینه توان گفت ها مییافتهدر تبیین این 
فرد را قادر به حل کارآمد مشکالت  شناختیسرسختی روان

با مواجهه  در کند و فردفردی می های بینو استرس
هایی مانند مواجه شدن با مرگ و اضطراب حاصل موقعیت

به عنوان منبع مقاومت و شناختی سرسختی رواناز آن از 
کند. هرچه سرسختی استفاده میهمانند سپری محافظ 

ها و شرایط توانند با اضطرابافراد باالتر باشد، بهتر می
آور مقابله کنند و سالمت روانی بهتر و باالتری اضطراب

 است برخوردار ییباال تعهد از که یتیشخص خواهند داشت.
 چه و است یکس چه نکهیا یمعنا و ارزش ت،یاهم به

 مبنا نیهم به و است برده یپ دهد،یم انجام ییهاتیفعال
 و ابدیب ییمعنا دهدیم انجام که آنچه مورد در است قادر

 از یاریبس در اشخاص نیا. زدیبرانگ را خود یکنجکاو
 نیب روابط و خانواده شغل، چونهم شانیزندگ یهاجنبه
 مؤلفه در که یافراد. شوندیم ختهیآم کاملبه طور  یفرد

 و ینیبشیپ قابل را یزندگ دادیرو هستند، یقو کنترل
 را آنچه تالش، با قادرند که باورند نیا بر و دانندیم کنترل

 نیچن. دهند قرار تأثیر تحت دهدیم رخ شاناطراف در
 از شیب خود تیمسئول به مشکالت، حل یبرا یاشخاص
 ییجومبارزه. کنندیم دیتأک گرانید اشتباهات ای و اعمال

 ت،یامن نه و ثبات نه ر،ییتغ که است امر نیا به باور زین

 ییباال ییجومبارزه که یاشخاص .است یزندگ یعیطب جنبه
 یسازگار به که را یمنف ای و مثبت یهاتیموقع دارند،
 یبرا یدیتهدی نه ریادگی یبرا یفرصت دارند، ازین مجدد

سختی هر چه افراد سر. دانندمی شیخو شیآسا تیامن
ض ئباشند و نسبت به انجام فراداشته باالتری  شناختیروان

روان بهتری برخوردار  دینی متعهدتر باشند از سالمت
ها و رآور و فشابود و در مقابله با شرایط اضطرابخواهند 
 نیچنبنابراین  کنند.های روانی بهتر عمل میاسترس

 مرگ اضطراب زانیم و دیتهد از فرد ادراک برهایی باور
  .گذارندیم تأثیر

رگ بینی اضطراب مپژوهش مبنی بر پیش فرضیه دوم
نتایج این فرضیه با  ید شد کهبر اساس التزام عملی نماز تأی

و  همسو (1395نژاد و همکاران )مهری پژوهش هاییافته
همسو است. با توجه به پیشینه نا( 1397منصوری ) با

توان این گونه بیان کرد پژوهشی در تبیین یافته حاضر می
و هیجانات  هاافکار، ترساضطراب مرگ مشتمل بر  که

مرتبط با پایان زندگی است که در آن فرد دلهره، نگرانی و 
، بیدرو، کند )گلدزویچبا مردن را تجربه مییا ترس مرتبط 

د با انجام افر(. از این رو ا2016اندریستیچ و روتنبرگ، 
ریزی هیجانات و تخلیه خود از ناپاکیدینی، با برون فرائض

د. در نداربه سوی پاالیش روانی گام بر یها و افکار منف
به د. نرببنتیجه از سالمت روانی بهتر و باالتری بهره 

این معنویت باعث کاهش قابل توجه ترس از  زیاد احتمال
 فیتوص یبرا میکر قرآن در. همچنین شودمرگ می

 کی که بیغ به مانیا از پس بالفاصله نماز اقامه ن،یمتق
 نشان مطلب نیا. است شده آورده است یاعتقاد مقوله
 در عبادت کی عنوان به نماز توجه قابل تأثیر دهنده

 انیشوایپ انیب در نماز. است مسلمان فرد کی یخودساز
 در و است شده شمرده نید اساس و هیپا عنوان به نید
های معنوی به تجربه . از این رواست عبادات همه سأر

. خود مقابله کندکند تا با اضطراب مرگ فرد کمک می
شاید در همین راستا بتوان گفت ایمان به خدا، و 

های مذهبی و آداب رسوم دینی موجب سالمت محیط
روانی در جامعه و ایجاد آرامش در سالمندی شود. همچنین 
این احتمال وجود دارد در جوامعی که ایمان مذهبی آنها 
بیشتر است میزان اضطراب و به خصوص ترس از مرگ در 

ها کمتر از جوامع غیر مذهبی در سالمندی باشد، چون آن
افراد مذهبی زندگی را معنادارتر و امید به زندگی در آ نها 

 بیشتر است.
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رسد با توجه به نتایج پژوهش حاضر به نظر می 
شناختی باال و التزام عملی سالمندانی که از سرسختی روان

ه به نماز برخوردار هستند اضطراب مرگ کمتری تجرب
های توان با تنظیم و اجرای برنامهکنند. از این رو میمی

رویی و انجام های سختشناختی با هدف ارتقاء ویژگیروان
فرائض دینی در سالمندان به کاهش مرگ در آنها کمک 
کرد. همچنین مسئولین فرهنگی جامعه، باید به نقش نماز 

زوکار و موانع سا هاتوجه ویژه نمایند و با شناسایی چالش
 گسترش گرایش افزاد به نماز را فراهم آورند.

مطالعۀ به  توانهــای ایــن پژوهش میاز محدودیت
رابطۀ بیــن متغیرها بر روی یک گروه سالمندان و 
اســتفاده از مقیاس خودســنجی در بررســی نگرش و 
التزام عملی به نماز در سالمندان اشــاره کرد. از این رو این 

دارد که سالمندان التزام خود را به نماز بیش ود وجاحتمال 
های این میم یافتهدر تعبنابراین اند. از اندازه برآورد نموده

بررسی  گرددهمچنین پیشنهاد می. مل نمودأمطالعه باید ت
در بین شهروندان خاص )بیماران  پژوهشاین متغیرهای 

و بر روی  براساس تفکیک جنسیتو  ، زندانیان(خاص
حاضر را  پژوهشاز این رو  .شودانجام  طیف سنی مختلف

های و بافت در افراد سالمند مناطق مختلفتوان می
مناطق محروم و یا اقلیت ،شهرهای مذهبی مانندفرهنگی 

 انجام داد.  های مذهبی
به نقش  ندتوانمی پژوهشگران های آتیدر پژوهش 

 خانواده در کاهش اضطراب و افزایش سرسختی 
تا با توجه به  بپردازنددینی  فرائضشناختی و انجام روان

ار جدید و همه ذگتأثیرهای درمانی نقش خانواده روش
ها و ادارات مسئول سازمانهمچنین  تری شکل گیرد.جانبه

حاضر  پژوهشآموزش و پرورش( از نتایج شهرداری، )
 بروشور و پوسترهایی تهیه کنند و در اختیار افراد قرار دهند.

هایی با موضوع سرسختی برگزاری همایشدر همین راستا 
 شود. پیشنهاد می شناختی و اضطراب مرگروان

 گزاریسپاس
سالمندان عزیزی که گران مراتب سپاس خود را به پژوهش

 دارند.میدر این پژوهش صادقانه همکاری داشتند تقدیم 

 منابع

بررسی رابطه  (.، شهریور1394احمدی، ح.، و باقری، م. )
سرسختی روان شناختی، برون گرایی و وجدان گرایی با 

مقاله ارائه شده در اولین همایش علمی  .اضطراب مرگ
 علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه پژوهشی روانشناسی،

بازیابی شده از  .زرند، دانشگاه آزاد اسالمی
https://www.civilica.com/Paper-ASIBCONF01-

ASIBCONF01_525.html 
رابطه التزام به عبادت )نماز و روزه(، التزام (. 1392آشوری، م. )

به اخالق و آگاهی برای خودنتظیمی با عزت نفس 
نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده(. دانشگاه )پایاندانشجویان 

 .تهران واحد تهران مرکزی، اسالمی آزاد

نماز و نیایش با اضطراب و رابطه بین (. ، مهر1395م. ) راد،امامی
همایش ملی سالمت از مقاله ارائه شده در . افسردگی

 بازیابی شده از. تهران ،دیدگاه قرآن کریم

https://www.sid.ir/Fa/Seminar/ViewPaper.aspx

?ID=24876 

(. 1389 ) حسینی نژاد نصرآباد، ا. و  ، ا.،نویدیج.،  انیسی،
 ساخت و اعتباریابی مقیاس نگرش و التزام عملی به نماز.

 .313-318(، 4)4، مجله علوم رفتاری

(. 1393. )ج ،یاسد و .،الف ،یخوشلخواجوند .،ف ،یپوراکبر
 اضطراب با یزندگ تیفیک و یشناختروان یسرسخت رابطه
 11 یی،ماما و یپرستار در توسعه مجله. پرستاران در مرگ

(2)، 59-53. 

بررسی تاثیر سطوح مختلف نگرش مذهبی (. 1389پیمانفر، ا. )
بر احساس معنادر زندگی، شادکامی و احساس تنهایی در 

نامه کارشناسی ارشد چاپ )پایان سالمندان شهرستان ارومیه
 تهران. ،دانشگاه پیام نورنشده(. 

های (. بهداشت سالمندان و مروری بر جنبه1382تاجور، م. )
 .. تهران: نسل فردامختلف زندگی آنان

 .نقش نماز در اضطراب مرگ نمازگزاران (.، آبان1395)رسانه، ف. 
 کنگره ملی نماز و سالمت روان، تهرانمقاله ارائه شده در 

-https://www.civilica.com/Paper بازیابی شده از.

NAMAZ01-NAMAZ01_043.html 
.، م. ر فرد،خواهزحمتکشان، ن.، باقرزاده، ر.، اکابریان، ش.، یزدان

بررسی  (.1391و جمند، ط. ) پناه، س.،میرزایی،ک.، یزدان
کیفیت زندگی و عوامل مرتبط با آن در سالمندان شهر 

 .53-58(، 1)2مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، بوشهر. 

دوست، ع.، شریف، س.، گودرزیان، ا.، حقح.، پهلوان نیا،شریف
های (. ارزیابی ویژگی1395و سلیمانی، م. ) ،عبادی، ع.

روانسنجی مقیاس گسترده شده اضطراب مرگ تمپلر در 
انشکده دمجله  ای از جانبازان شیمیایی ایران.نمونه

 22 ،(پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران )حیات
(3،) 244-229. 

 (.، آذر1395ی، ب. )تاجر و، ح.، خواه وطن .،خ، چناققره غالمی
. روانشناختی با اضطراب مرگ سالمندان سرسختی ارتباط

ی هاسومین کنفرانس بین المللی نوآوری مقاله ارائه شده در
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اخیر در روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری موسسه آموزش 
 از ازیابی شده. بتهران ،الی نیکانع

https://www.civilica.com/Paper-PSYCHO03-

PSYCHO03_105.html 

(. 1377و مهرابی زاده هنرمند، م. ) ،، نجاریان، ب..آ ،کیامرثی
ساخت و اعتباریابی مقیاسی برای سنجش سرسختی روان 

-284(، 5)2 ،شناسیعلوم تربیتی و روان مجلهشناختی. 
271. 

(. پیش بینی اضطراب مرگ سالمندان بر 1397ب. )، منصوری
مشاوره و  فرهنگ فصلنامهدا. اساس کیفیت ارتباط آنها با خ

  .162-145 (،36)9روان درمانی، 

(. 1395 ) س.، پایدارو  ،ل. ساعتچی،رمضان ، س. نژاد،مهری
اجتماعی و پایبندی به مذهب با بررسی رابطه بین حمایت 

 ایران، سالمندی مجله د:سالمن .اضطراب مرگ در سالمندان
11(4) ،503-494. 

های انگیزه(. 1392نصیرزاده، م.، و نصیرزاده، م. )ر.، نصیرزاده، 
های فردی، نماز خواندن و تأثیر آن بر ادراک محدودیت

در فرهنگ اجتماعی و محیطی اقامۀ نماز در دانشجویان. 
 .156-173 ،(3)6، دانشگاه اسالمی

های نماز انگیزه تأثیر(. 1384نصیرزاده، ر.، و عرفانمنش، م. )
های خواندن بر نگرش نسبت به نماز و ادراک محدودیت

)پایان نامه کارشناسی ارشد چاپ  فردی و اجتماعی آن
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