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Abstract 
Aging as one of the most important periods of life is associated 

with many challenges including death anxiety. Therefore, the aim 

of the current study was to investigate the role of spiritual health 

and perceived social support in predicting death anxiety in the 

elderly. The present study was a descriptive-correlational one. The 

study population consisted of the elderly living in Shahrekord in 

2020, among whom 385 were selected using convenience sampling 

method and were assessed by the scales of Templer Death Anxiety, 

Zemen Perceived Social Support and Paloutzian & Ellison spiritual 

health. Data were analyzed using correlation coefficient and linear 

regression analysis in SPSS software version 22. The results 

indicated that there is a significant relationship between spiritual 

health (r=-0.51), perceived social support by family (r=-0.37), 

friends (r=-0.30) and significant other (r=-0.16) with death anxiety 

in the elderly. The results of linear regression analysis releaved that 

spiritual health (P=0.001, β=-0.46) and perceived social support by 

the family (P=0.001, β=-0.29) can predict negatively the death 

anxiety in the elderly and explain 26.7% of the variance of death 

anxiety in the elderly. Consequently, counselors and psychologists 

in the field of aging are suggested to reduce death anxiety in the 

elderly, using strategies to promote spiritual health and social 

support.  
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 اضطراب مرگ در سالمندان: نقش سالمت معنوی 

 و حمایت اجتماعی ادراک شده 

 
 

 حسنی مهرداد حاجی
 شهرکرددانشگاه 

 ناهید نادری

  شهرکرددانشگاه 
  

 چکیده 12/07/1399دریافت: 

های متعددی از جمله های زندگی با چالشسالمندی به عنوان یکی از مهمترین دوره
اضطراب مرگ همراه است. بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش سالمت معنوی و 

بینی اضطراب مرگ در سالمندان انجام شد. پژوهش حمایت اجتماعی ادراک شده در پیش
جامعه پژوهش سالمندان ساکن شهرستان شهرکرد  .نوع همبستگی بودتوصیفی از  حاضر

گیری در دسترس انتخاب شدند و با نفر از آنها به روش نمونه 385بود که  1399در سال 
های اضطراب مرگ تمپلر، حمایت اجتماعی ادرک شده زمن و سالمت معنوی مقیاس

ضریب های ا با استفاده از آزمونهمورد ارزیابی قرار گرفتند. داده پولوتزین و الیسون
مورد تجزیه و تحلیل قرار  22نسخه  SPSSافزار همبستگی و تحلیل رگرسیون خطی با نرم

(، حمایت اجتماعی اجتماعی r=-51/0گرفت. نتایج نشان داد که بین سالمت معنوی )
-16/0)افراد مهم زندگی و  (r=-30/0، دوستان )(r=-37/0ادراک شده از سوی خانواده )

=r)  .نتایج رگرسیون خطی نیز نشان با اضطراب مرگ سالمندان رابطه معنادار وجود دارد
( و حمایت اجتماعی ادراک شده از سوی β=-46/0و  P=001/0سالمت معنوی )داد که 

توانند اضطراب مرگ سالمندان را به صورت منفی ( میβ=-29/0و  P=001/0خانواده )
کنند. بنابراین درصد واریانس اضطراب مرگ سالمندان را تبیین می 7/26و  بینی کنندپیش

شناسان حیطه سالمند با بکارگیری تدابیری جهت ارتقای شود مشاوران و روانپیشنهاد می
 .سالمت معنوی و حمایت اجتماعی در سالمندان اضطراب مرگ را کاهش دهند

 
 

 04/10/1399پذیرش: 

اضطراب مرگ، سالالمت  :هاکلیدواژه
معنالالوی، حمایالالت اجتمالالاعی ادراک 

 شده، سالمندان 

 دهی به مقاله:نحوه ارجاع
نادری، ن.  و .،م ،حسنیحاجی

اضطراب مرگ در  (.1399)
و سالمندان: نقش سالمت معنوی 
. حمایت اجتماعی ادراک شده

 .309-319(، 4)6پیری،  شناسیروان

 

، استادیار گروه مشاوره، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران. ناهید نادری، حسنیمهرداد حاجی
 کارشناسی مشاوره، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران. 

اوره، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه مکاتبات مربوط به این مقاله باید خطاب به مهرداد حاجی حسنی، استادیار گروه مش
 شهرکرد، شهرکرد، ایران باشد.

  dr_hajihasani@sku.ac.ir  پست الکترونیکی:

 
 

 
 

 

 

 

 309-319، 4، شماره 6، دوره 1399پیری،  شناسیروان

 

 مقاله اصیل

 

https://orcid.org/0000-0002-9585-9357
mailto:%20moradi@ens.uk.ac.ir
https://orcid.org/0000-0002-6096-7761
https://orcid.org/0000-0002-9585-9357
mailto:%20moradi@ens.uk.ac.ir
https://orcid.org/0000-0002-6096-7761
https://orcid.org/0000-0002-9585-9357
mailto:%20moradi@ens.uk.ac.ir
https://orcid.org/0000-0002-6096-7761
https://orcid.org/0000-0002-9585-9357
https://orcid.org/0000-0002-9585-9357
mailto:%20moradi@ens.uk.ac.ir
https://orcid.org/0000-0002-6096-7761
https://orcid.org/0000-0002-9585-9357
https://orcid.org/0000-0002-9585-9357
mailto:%20moradi@ens.uk.ac.ir
https://orcid.org/0000-0002-9585-9357
mailto:%20moradi@ens.uk.ac.ir
https://orcid.org/0000-0002-6096-7761
https://orcid.org/0000-0002-9585-9357
mailto:%20moradi@ens.uk.ac.ir
mailto:%20moradi@ens.uk.ac.ir
https://orcid.org/0000-0002-6096-7761
https://orcid.org/0000-0002-9585-9357
mailto:%20moradi@ens.uk.ac.ir
mailto:%20moradi@ens.uk.ac.ir
https://orcid.org/0000-0002-9585-9357
mailto:%20moradi@ens.uk.ac.ir
https://orcid.org/0000-0002-6096-7761
https://orcid.org/0000-0002-9585-9357
mailto:%20moradi@ens.uk.ac.ir
https://orcid.org/0000-0002-6096-7761
https://orcid.org/0000-0002-6096-7761
https://orcid.org/0000-0002-6096-7761
https://orcid.org/0000-0002-6096-7761


 

 

  

 سالمت معنوی و حمایت اجتماعی با اضطراب مرگ 

 

 309-319، 4، شماره 6، دوره 1399پیری،  شناسیروان 3

ست که ا هاترین مقاطع زندگی انسانسالمندی یکی از مهم
تغییرات در شود و موجب بسیاری از سالگی شروع می 65از 

گردد. در این دوره افراد در معرض مشکالت و فرد می
های مزمن، ای نظیر افزایش ابتال به بیماریتهدیدات بالقوه

شاد، گیرند )اسماعیلیهای جسمی و روانی قرار میناتوانی
های آماری در ایران حاکی از رشد (. بررسی شاخص1399

ا نشان هو شتاب سالمندی است به طوری که بررسی
بر تعداد جمعیت سالمند کشور  1420دهند تا سال می

درصد جمعیت وارد دوره  14افزوده خواهد شد و حدود 
 (. 1393آبادی، سالمندی خواهند شد )صابر و نصرت
شناختی متعددی برای دوران سالمندی با تحوالت روان

توان به سالمندان همراه است که از جمله این تحوالت می
؛ 2017اشاره کرد )اندریس و همکاران،  1گاضطراب مر

ترین (. مرگ یکی از مهم2018هان و همکاران، 
های انسان هست که به عنوان یکی از نیروهای نگرانی

انگیزشی قوی در متون فلسفی و نیز جمالت خالقانه 
(. اضطراب 2009سازی شده است )لتو و ستین، مفهوم

دلهره سازی مرگ اصطالحی است که جهت مفهوم
شود )عبدالخالک، برخاسته از آگاهی مرگ به کار گرفته می

ها در اینکه الزم است با فناپذیر بودن انسان (.2005
خودشان زندگی و آگاهانه با آن سازگار شوند منحصر به 

(. بنابراین، یک وظیفه عمده برای 1973فرد هستند )بکر، 
ست های فرهنگی فراهم کردن یک ساختار نمادین انظام

قوع آن معنایی که مرگ را مورد توجه قرار دهند و برای و
(. تجربه مقداری اضطراب 2002راس، فراهم کنند )کوبلر 

مرگ طبیعی است اما اضطراب بیش از حد در مورد مرگ 
تواند مشکالت متعددی به همراه داشته باشد )منزیس و می

تواند موجب بروز (. اضطراب مرگ می2017دارنیمرود، 
نات متفاوتی نظیر افسردگی شود. همچنین، اضطراب هیجا

توانند از جمله پیامدهای اضطراب و کاهش عملکرد می
 (.2001مرگ بیش از حد باشند )عبدالخالک، 

رابطه بین سن و اضطراب مرگ پیچیده است و سن 
کند )روساک نقش مهمی در ادراک اضطراب مرگ ایفا می

در بین سالمندان با (. اضطراب مرگ باال 2007و همکاران، 
شناختی و نیز انسجام خود پایین مشکالت جسمانی و روان

(. در این دوره ترس 2019مرتبط است )شارما و همکاران، 
بینی مرگ خویش و ترس از فرایند از مرگ شامل پیش

باشد های مهم زندگی میمرگ و نیز از دست دادن انسان

                                                 
1 death anxiety  

ها پژوهش (. بسیاری از2016)کورتوالن و کارایمارک، 
ای شایع در دوره اند که اضطراب مرگ پدیدهتأیید کرده

( که منجر به 2016سالمندی است )ساینی و همکاران، 
گردد شناختی منفی برای سالمندان میبروز پیامدهای روان

اند (. مطالعات نشان داده1396فر، االسالمی و صمدی)شیخ
جسمانی  شناختی وهای روانکه اضطراب مرگ با اختالل

تواند و می (2002در سالمندان همراه است )وو و همکاران، 
آبادی و گردد )تقی آنهاموجب کیفیت پایین زندگی در 

( نشان دادند 1999(. فرونتر و همکاران )2017همکاران، 
که باال بودن اضطراب مرگ در سالمندان با مشکالت 

پایین در ارتباط است. در  2جسمی، روانی و یکپارچی خود
مطالعات گذشته ارتباط متغیرهای مختلف با اضطراب مرگ 

ها نشان داد در سالمندان مورد بررسی قرار گرفت. یافته
شناختی )رستمی و روان متغیرهایی نظیر سرسختی

پور و همکاران، )بشرپذیری (، انعطاف1398همکاران، 
(، 1397ران، گیری مذهبی )عطادخت و همکا(، جهت1398

(، رضایت از زندگی 2010انسجام خود )کیم و همکاران، 
( و نوع نگرش به مرگ )هوانگ، 2018)جوزه و همکاران، 

 ( با اضطراب مرگ سالمندان در ارتباط بود.2019
یکی دیگر از عوامل مرتبط با اضطراب مرگ در 

است که به صورت احساس  3سالمندان سالمت معنوی
ی برای دیگران، احترام گذاشتن به آرامش درونی، دلسوز

گزاری و قدردانی از وحدت و کثرت در دنیا زندگی، سپاس
(. 1986مورد توصیف قرار گرفته است )وایگان، 

بخش از های سالمت معنوی شامل فلسفه رضایتشاخص
بینانه گیری واقعزندگی، رابطه حمایتی با سایر افراد، جهت

فس سالم و رفتار نسبت به فقدان و کمبودها، عزت ن
(. برخی از 2016باشد )مایکلسون و همکاران، اخالقی می

پژوهشگران معتقدند که توجه به سالمت معنوی بسیار 
ترین جنبه وجود آدمی است ضروری است چرا که آن مهم

کند و با و به عنوان یک نیروی اساسی در زندگی عمل می
انکر و ؛ ی2012، سالمتی مرتبط است )محبوبی و همکاران

سالمت معنوی با افسردگی سالمندان  (.2012همکاران، 
( و 1398رابطه غیر مستقیم دارد )باقری و همکاران، 

گردد )اصالنی و موجب افزایش رضایت از زندگی می
( نیز در 2018سانتوز و همکاران )(. دوس1396همکاران، 

ای نشان دادند سالمت معنوی با امیدواری و مطالعه

                                                 
2 ego integrity 
3 spiritual health 
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در سالمندان رابطه مثبت دارد. در زمینه رابطه بینی خوش
بین سالمت معنوی و اضطراب مرگ، مطالعات انجام شده 

ثیر دان نشان دادند که سالمت معنوی تأدر نمونه سالمن
زاده و مثبتی در کاهش اضطراب مرگ دارد )سلیمان

  (.2019؛ شرما و همکاران، 2020همکاران،
( 1392و همکاران،  فر، به نقل از تمنائی1976) 1کوب

حمایت اجتماعی را به عنوان آگاهی تعریف کرده که در 
کند که مورد مراقبت و دوست داشته نتیجه آن فرد باور می

شدن قرار گرفته است، دارای ارزش، اعتبار و احترام است و 
ای از ارتباطات و تعهدات دو سویه تعلق دارد. به مجموعه

حمایت اجتماعی را به دو ( نیز 1990ساراسون و همکاران )
بندی کرده و ادراک شده طبقه 2صورت حمایت دریافتی

رفتارهای است که  است. حمایت اجتماعی دریافتی شامل
شود تا به فرد های اجتماعی انجام میبوسیله اعضای شبکه

نیازمند کمک گردد. حمایت اجتماعی ادراک شده نیز به 
حمایت اجتماعی های ذهنی افراد درباره روابط و قضاوت

های حمایت ترین مدلاشاره دارد. یکی از شناخته شده
اجتماعی ادراک شده، نوع چند بعدی است که توسط زمیت 

( مطرح شده است و شامل حمایت 1988و همکاران )
باشد. ادراک شده از سوی خانواده، دوستان و افراد مهم می

ر منابع متفاوتی که ب حمایت اجتماعی درباره نظریه
ات مثبت و یا تأثیرهای اجتماعی افراد تعامالت و شبکه

(. سو و 2000کند )برکمن و گالس، منفی دارند بحث می
( معتقدند حمایت اجتماعی مؤلفه مهمی در 2019نوح )

کننده زندگی است. های تهدیدسازگاری با بیماری
اند که حمایت اجتماعی در ارتقای نشان داده پژوهشگران

مثبتی دارد )موسر و  تأثیرسالمندان  کیفیت زندگی
 مؤثر( و همچنین، حمایت اجتماعی عاملی 2017همکاران، 

ها و افسردگی در سالمندان برای کاهش تنهایی، استرس
(. در ارتباط با نقش 2019است )لوپز سردا و همکاران، 

حمایت اجتماعی در اضطراب مرگ نیز مطالعات انجام شده 
اجتماعی ادراک شده نقش  نشان داده است که حمایت

نژاد ی در کاهش اضطراب مرگ سالمندان دارد. مهریمؤثر
( نشان دادند که بین حمایت اجتماعی و 1395و همکاران )

اضطراب مرگ رابطه منفی معناداری وجود دارد. ابراهیمی و 
ر اضطراب ( نقش مثبت حمایت اجتماعی د2018همکاران )

( نیز 2015دادند. رضوی ) یید قرارمرگ سالمندان را مورد تأ

                                                 
1 Cobb  
2 received social support 

ای نشان داد حمایت ادراک شده از سوی خانواده در مطالعه
رابطه منفی معناداری با اضطراب مرگ سالمندان دارد. در 

که حمایت  بردند پی( 2019کیم و کیم ) ایرانخارج از 
های اجتماعی با اجتماعی دریافتی از خانواده و شبکه

 منفی دارد.اضطراب مرگ سالمندان رابطه 
با توجه به اینکه مطالعات گذشته نشان دادند اضطراب 

ای شایع در دوره سالمندی است و با برخی از مرگ پدیده
شناختی در افراد سالمند همراه است بنابراین مشکالت روان

رسد بر این پدیده ضروری به نظر می مؤثرشناسایی عوامل 
سالمت معنوی و از آنجا که ادبیات پژوهش نقش دو متغیر 

های مختلف لفهرا در مؤ و حمایت اجتماعی ادراک شده
اند، بنابراین قرار داده تأییدسالمتی افراد سالمند مورد 

ها در اضطراب مرگ سالمندان بررسی نقش این متغیر
تواند خأل پژوهشی استان چهارمحال و بختیاری هم می

نکه استان در این حیطه را تا حدی برطرف نماید و هم ای
دانش ارزشمندی برای سالمندان و نیز درمانگران و 

فراهم  مؤثرمشاوران حوزه پیری جهت تدوین مداخالت 
آورد. از اینرو، هدف مطالعه حاضر بررسی نقش سالمت 

بینی در پیش معنوی و حمایت اجتماعی ادراک شده
های پژوهش عبارت از . فرضیهبوداضطراب مرگ سالمندان 

بین سالمت معنوی و اضطراب مرگ در ( 1)این بودند که 
( بین حمایت اجتماعی ادراک 2)سالمندان رابطه وجود دارد 

 شده و اضطراب مرگ در سالمندان رابطه وجود دارد. 

 روش

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

سال ساکن استان  65پژوهش شامل سالمندان باالی 
بود. تعداد کل  1398چهارمحال و بختیاری در سال 

سالمندان در استان چهارمحال و بختیاری مطابق با آخرین 
با توجه به فرمول  و هزار نفر بود 82، 1397ورد در سال برآ

نفر محاسبه شد. با توجه  382( حجم نمونه 1940کوکران )
 450تعداد  ،هانامهتعدادی از پرسش بودناحتمال مخدوش 

 385نامه مورد اجرا قرار گرفت که در نهایت، تعداد رسشپ
نامه قابلیت استفاده پژوهشی را داشتند. در این پرسش
 P، %95ضریب ثبات متناظر با سطح اطمینان  Zفرمول 

 dنسبتی از جمعیت فاقد صفت معین متغیر مورد مطالعه، 
جامعه مورد مطالعه  Nگیری و مقدار اشتباه مجاز اندازه

 P، مقدار 96/1برابر با  zشد. در این پژوهش مقدار بامی
 هزار در نظر گرفته شد. 82نیز  Nو مقدار  5/0برابر 
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( داشتن حداقل 1های ورود به مطالعه عبارت از )مالک
( 3سال، ) 65( داشتن سن باالتر از 2)تحصیالت راهنمایی، 

خروج از  سالمندان بودند. مالکعدم سکونت در سرای 
 مانع( مشکالت شدید جسمانی و روانی 1مطالعه شامل )

معیار . میانگین و انحراف اجرای پژوهش در نظر گرفته شد
سال بود  755/6و  758/76ترتیب سن نمونه پژوهش به 

سال قرار داشتند. در این  90تا  65که در دامنه سنی 
 24نفر ) 92د( متاهل و درص 76نفر ) 293مطالعه تعداد 

نفر( از گروه  181درصد ) 47درصد( بیوه بودند. همچنین، 
 نفر( زن بودند. 204درصد ) 53نمونه مرد و 

 ابزار

پلر توسط تم نامهپرسشاین . 1مقیاس اضطراب مرگ

ال است که نگرش سؤ 15( ساخته شد و شامل 1970)
سنجد. دامنه نمرات کنندگان را نسبت به مرگ میشرکت

متغیر است که نمره باال  15در این مقیاس بین صفر تا 
پور و دهنده اضطراب مرگ بیشتر است )قاسمنشان

( پایایی و روایی 1380(. رجبی و بحرانی )1391همکاران، 
را در ایران بررسی کردند و بر این اساس  نامهپرسشاین 

گزارش  73/0ضریب پایایی به شیوه همسانی درونی را 
بررسی روایی مقیاس اضطراب مرگ از مقیاس  دادند. برای

همبستگی  34/0اضطراب آشکار استفاده شده که نتیجه آن 
بین این دو مقیاس بود. در مطالعه حاضر پایایی مقیاس با 

 به دست امد. 71/0روش آلفای کرونباخ 

. 2مقیاس چند بعدی حمایت اجتماعی ادراک شده

( به منظور 1988) همکاران و متیزرا  نامهپرسش نیا
ادراک شده از طرف خانواده،  یاجتماع تیسنجش حما

 نامهپرسش. اندکرده هیته فرد یزندگ مهم افراد ودوستان 
مؤلفه است. سه مؤلفه شامل حمایت ادراک شده  سه یدارا

از سوی خانواده، حمایت ادراک شده از سوی دوستان و 
ین مقیاس حمایت ادراک شده از سوی افراد مهم است. در ا

نمره باال به معنای حمایت اجتماعی ادراک شده بیشتر و 
نمره پایین نیز به معنای حمایت اجتماعی ادراک شده کمتر 

 نامهپرسش( پایایی و روایی 1988است. زیمت و همکاران )
را در سطح متوسط گزارش دادند. سلیمی و همکاران 

                                                 
1 death anxiety scale (DAS) 
2 scale of perceived social support (MSPSS) 

ی این ( پایای1395، به نقل از علیپور و همکاران، 1388)
مقیاس را با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای حمایت 

و  86/0، حمایت ادراک شده از سوی دوستان 86/0خانواده 
اند. در مطالعه حاضر گزارش داده 82/0افراد مهم زندگی 

 ادراک تیحماضریب پایایی به روش آلفای کرونباخ برای 
 دوستان یسو از شده ادراک تیحما خانواده، یسو از شده

، 73/0 بیبه ترت مهم افراد یسو از شده ادراک تیحما و
 .دیگرد محاسبه 70/0و  75/0

سالمت معنوی  نامهپرسش .3مقیاس سالمت معنوی

، به نقل از بافورد و 1982) 4توسط پولوتزین و الیسون
دارای دو مؤلفه  نامهپرسش( تهیه شد. 1991همکاران، 

سالمت مذهبی و سالمت وجودی است. نمره کل 
دهنده میزان سطح سالمت معنوی است. نمرات باالتر نشان

نشان دهنده سالمت معنوی بیشتر و نمرات پایین به معنای 
 در پژوهش فاطمی و همکاران سالمت معنوی کمتر است. 

پس از ترجمه به فارسی از  نامهپرسش( روایی 1385)
ق روایی محتوا تعیین گردید. پایایی هم از طریق طری

راد و امیری تعیین گردید. امامی %82ضریب آلفای کرونباخ 
 87/0( نیز میزان پایایی به روش آلفای کرونباخ را 1397)

گزارش داد. در پژوهش حاضر میزان آلفای کرونباخ برای 
 محاسبه شد. 78/0سالمت معنوی  نامهپرسشنمره کل 

 روش اجرا
بعد از دریافت نامه اجرایی از طرف دانشگاه و تهیه 

های پژوهش، جهت دسترسی به اعضای نمونه نامهپرسش
های و اداراتی نظیر سازمان بهزیستی و آموزش به سازمان

و پرورش مراجعه و از آنها درخواست همکاری شد. 
همچنین، پژوهشگران جهت دسترسی به اعضای نمونه به 

استان مسافرت نمودند و با حضور  های مختلفشهرستان
های عمومی و نیز حضور در منازلی که سالمندان در مکان

کردند با سالمندان جهت حضور در در آنجا زندگی می
کردند و بعد از جلب رضایت صحبت می نامهپرسش

های تهیه شده جهت تکمیل در اختیار نامهپرسشآگاهانه، 
محرمانه بودن  گرفت. جهت رعایت اصلآنان قرار می

کنندگان گفته شد که نیازی به نوشتن اطالعات، به شرکت
کید گردید که فقط ها نیست و تأنامهام بر روی پرسشن

ها دسترسی دارد و نامهپرسشها و پژوهشگران به داده
های کلی گزارش خواهد شد. به صورت یافته نتایج صرفاً

                                                 
3 spiritual health scale 
4 Paloutzian & Ellison 



 

 

 

 309-319، 4، شماره 6، دوره 1399، پیری شناسیروان حاجی حسنی و نادری 6

ر پژوهشگر ها در حضور پژوهشگران و یا دستیانامهپرسش
شدند. زمان تقریبی برای تکمیل اجرا تکمیل می

ها در دقیقه بود. جهت تحلیل داده 30تا  20ها نامهپرسش
سطح آمار توصیفی از میانگین و انحراف استاندارد و در 
سطح آمار استباطی از ضریب همبستگی پیرسون و 

با استفاده از رگرسیون خطی چندگانه به روش گام به گام 

 استفاده شد. 22نسخه  SPSSافزار نرم

 هایافته
-معیار، آزمون کولموگروفانحراف میانگین، 1جدول 

ها و ماتریس ضریب داده توزیع اسمیرنف برای نرمال بودن
های همبستگی برای رابطه بین متغیر مالک با متغیر

 بین ارائه داده است.پیش
 

 

 1جدول 

 میانگین و انحراف استاندارد و ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش 

 متغیر
 میانگین

 انحراف
 معیار 

 کولموگروف
 اسمیرنف

 سطح
 معناداری 

1 2 3 4 5 

     - 35/0 77/0 59/3 8 اضطراب مرگ
    - -51/0** 15/0 13/0 11/17 42/89 سالمت معنوی

   - 27/0** -34/0** 3/0 69/0 66/6 45/15 حمایت اجتماعی کل
  - 59/0** 17/0** -37/0** 22/0 34/0 4/2 6/17 خانواده
 - 57/0** 67/0** 21/0** -30/0** 32/0 74/0 88/2 83/16 دوستان

 15/0** 20/0** 70/0** 16/0** -11/0* 16/0 144/0 63/4 71/10 افراد مهم زندگی
 

 

نشان داد  1نتایج ضریب همبستگی پیرسون در جدول 
(، حمایت اجتماعی کل r=-51/0که بین سالمت معنوی )

(34/0-=r ) حمایت اجتماعی ادراک شده از سوی خانواده
(37/0-=r) دوستان ،(30/0-=r)  افراد مهم زندگیو 
(16/0-=r)  .با اضطراب مرگ رابطه معنادار وجود دارد

جهت تبیین سهم سالمت معنوی و حمایت اجتماعی 
بینی اضطراب مرگ سالمندان از تحلیل ادراک شده در پیش

 2رگرسیون گام به گام استفاده شد که نتایج آن در جدول 
آمده است. قبل از اجرای تحلیل رگرسیون، یک تحلیل 

های رگرسیون انجام شد. همقدماتی برای بررسی مفروض
حاکی از آن  VIFو  Toleranceمقادیر بدست آمده برای 

بودن تخطی نشده است و خطیبود که مفروضه هم
توان گفت مفروضه هم خطی چندگانه متغیرها رعایت می

 شده است.
 

 2جدول

 های حمایت اجتماعی ادراک شدهبر اساس سالمت معنوی و مؤلفهمدل گرسیون اضطراب مرگ 

 B SE.B Beta R 𝑅2 F T Sig Tolerance VIF بینمتغیرهای پیش

 سالمت معنوی
حمایت اجتماعی ادراک 

 شده از سوی خانواده

04/0- 
19/0- 

004/0 
028/0 

46/0- 
29/0- 

51/0 7/26 57/103 10/11- 
07/7- 

001/0 
001/0           

97/0 
97/0 

13/1  
13/1 

 

از  7/26بین در مجموع متغیرهای پیش 2جدول  طبق
کنند. سالمت معنوی واریانس اضطراب مرگ را تبیین می

(001/0=P  46/0و-=β و حمایت اجتماعی ادراک شده از )
توانند اضطراب ( میβ=-29/0و  P=001/0)سوی خانواده 

بینی کنند. بدین مرگ سالمندان را به صورت منفی پیش
 صورت که با افزایش سالمت معنوی و حمایت اجتماعی

ادراک شده از سوی خانواده در دوران سالمندی، اضطراب 
 یابد. مرگ کاهش می

 گیریبحث و نتیجه
شایع  نسبتاً در سالمندان به دلیل اینکه  اضطراب مرگ

شناختی ات منفی بر سالمت روانتأثیرتواند هست و می
ها مورد توجه افراد سالمند بگذارد الزم است در پژوهش

قرار گیرد و عوامل مرتبط با آن شناسایی شود. بنابراین، 
پژوهش حاضر با هدف شناسایی نقش سالمت معنوی و 
حمایت اجتماعی ادارک شده در پیش بینی اضطراب مرگ 

 سالمندان انجام شد.
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فرضیه اول مبنی بر رابطه بین سالمت معنوی با 
اضطراب مرگ در سالمندان تأیید شد. مطالعه حاضر نشان 
داد که بین سالمت معنوی و اضطراب مرگ سالمندان 
رابطه غیر مستقیم معنادار وجود دارد. نتایج تحلیل 
رگرسیون نیز نشان داد که سالمت معنوی به صورت منفی 

بینی اضطراب مرگ سالمندان بود. این نتایج با در به پیشقا
( و  شرما و 2020زاده و همکاران )سلیمانهای یافته

ها در تبیین این یافته( همسو است. 2019همکاران )
توان گفت که سالمندان برخوردار از سالمت معنوی می

هدفی، یاس و ناامیدی های درونی، بیکمتر دچار تعارض
( و بواسطه 2016)ترویدی و همکاران، گردند می

توانند برخورداری از منابع حمایتی ناشی از معنویت بهتر می
 1(. لو2010کیم و همکاران، با واقعیت مرگ سازگار گردند )

( معتقد است 1397راد و امیری، ، به نقل از امامی2015)
افراد سالمند برخوردار از سالمت معنوی از این توانایی 

های روانی، ها، آسیبهستند که به انواع فقدان برخوردار
های مشکالت و فشارها و مهمتر از همه از دست دادن

طبیعی نظیر مرگ همسر و سایر عزیزان که در چرخه 
افتند معنا بدهند و از این طریق از طبیعی زندگی اتفاق می

توان فشار و استرس روانی آن بکاهند. در تبیینی دیگر می
 یهاید برخوردار از سالمت معنوی انسانگفت که افرا

( 2014وچاک و سیوساک، تر هستند )رو امیدوار بینخوش
تواند در برخورد با مسائل دردناک نظیر واقعیت مرگ می که

 (. 2018کرواس و همکاران، باشند ) اثر محافظتی داشته
اجتماعی ادارک فرضیه دوم مبنی بر رابطه بین حمایت 

شده با اضطراب مرگ در سالمندان تأیید شد. مطالعه حاضر 
های مؤلفهحمایت اجتماعی ادراک شده و نشان داد که بین 

مستقیم معنادار آن با اضطراب مرگ سالمندان رابطه غیر
وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که مؤلفه 

واده به صورت حمایت اجتماعی ادارک شده از سوی خان
بینی اضطراب مرگ سالمندان بود. این منفی قادر به پیش

(، ابراهیمی 2020چکوورجی و همکاران )های نتایج با یافته
( همسو است. در 2015( و رضوی )2018و همکاران )

توان گفت افراد سالمند برخوردار از ها میتبیین این یافته
سمانی بهتری شناختی و جحمایت اجتماعی از سالمت روان

برخوردار هستند که این امر اثر حفاظتی در مقابله با 
هایی نظیر اضطراب مرگ دارد ها و اضطراباسترس

توان (.  در تبیینی دیگر می2020)ابراهیمی و همکاران، 
                                                 
1 Lou 

دانند که در می دارای حمایت اجتماعیگفت که سالمندان 
ن تکیه های اطرافیاتوانند به حمایتهنگام بروز مشالت می

این عامل منجر به ایجا نوعی حس اعتماد و  بنابراین .کنند
هایی نظیر ها و استرسهای با اضطراباطمینان در مواجه

گردد )پورداد و همکاران، استرس مرتبط با مرگ می
توان گفت که حمایت اجتماعی همانند (. همچنین می1398

 کند.یک تعدیل کننده در تجربه امور دردناک عمل می
کند با برخورداری از می ها را تجربهافرادی که فقدان

توانند با آن کنار بیایند )استروبی حمایت اجتماعی بهتر می
( معتقد است حمایت 2015(. رضوی )2005و همکاران، 
زیابی ذهنی عوامل فشار، انتخاب تواند بر اراجتماعی می

ر از در این صورت فرد برخوردا .نفس مؤثر باشدثر و عزتمؤ
شناختی و حمایت اجتماعی توان کاهش اضطراب روان

 ارتقای سازگاری اجتماعی و بهزیستی را دارد.
هایی بوده است که بر پژوهش حاضر واجد محدودیت

گذارد و گیری از آن اثر میها و نتیجهاستنباط از یافته
تواند پیامدهای کاربرد این مطالعه را محدود سازد. با می

ی بودن طرح پژوهش، امکان تعیین روابط توجه به مقطع
بین آن میسر نیست. علّی بین اضطراب مرگ و عوامل پیش

چنین، پژوهش حاضر بر روی سالمندان در استان هم
پذیری چهارمحال و بختیاری انجام شده است که تعمیم

ها را با محدودیت نتایج به سایر سالمندان در سایر استان
از سایر رویکردهای پژوهشی )نظیر نماید. استفاده مواجه می

های سنجش جامع و بررسی سایر های ترکیبی(، شیوهطرح
متغیرهای مهم در اضطراب مرگ پیشنهادهای برخاسته از 

ها در مطالعات آینده دیتاین پژوهش برای رفع این محدو
چنین، انجام مطالعات آزمایشی در آینده با هدف است. هم

مرگ در سالمندی که در آن تدوین برنامه کاهش اضطراب 
به نقش سالمت معنوی و حمایت اجتماعی ادراک شده 

 توجه شده باشد، مفید است.
های پژوهش حاضر واجد تلویحات کاربردی یافته

شناختی نظیر سالمت باشد. ارتباط بین عوامل روانمی
معنوی و حمایت اجتماعی ادراک شده با اضطراب مرگ در 

 نیکند که از ایم شنهادیرا پ یاوهنقاط شروع بالقسالمندی 
 راهبردهای .کاهش دهندرا  اضطراب مرگتوانند یم قیطر
توانند به ها میدرمانی با هدف قرار دادن این جنبهنروا

 کاهش اضطراب مرگ در سالمندان کمک نمایند.

 گزاریسپاس
از تمامی شرکت کنندگان بابت حضورشان در پژوهش و 
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ها همکاری اجرای پرسشنامه نیز دانشجویانی که در
 اند کمال تشکر و قدردانی را داریم.داشته

 منابع
مراقبتی بر  (. اثربخشی آموزش خود1399ب. ) ،شاداسماعیلی

مراقبتی و قند خون در  زندگی، رفتارهای خود کیفیت
، شناسی پیریروان. مراقبتی سالمندان فاقد رفتارهای خود

6(1 ،)11-1. 

، .م ،علیجانپور آقاملکی س.، .ر ،، حسینی.ی ،اصالنی
سالمت  (.1396) و. ،نژادبرهانیو ، .ر ،جوانبختیان قهفرخی

معنوی و رضایت از زندگی در سالمندان بستری در 
 ،مجله بالینی پرستاری و ماماییهای شهرکرد. بیمارستان

6(4) ،01-1. 

(. رابطه سالمت معنوی و 1397م.، و امیری، ح. ) راد، ا.امامی
معنایابی در زندگی با اضطراب مرگ در سالمندان. 

 .251-261(، 3)4 شناسی پیری،روان

 (.1395) ز. ،نعیمیو ، .ن ،، اسماعیلی.م ،، صادقی.ح ،باقری
ارتباط سالمت معنوی با افسردگی و کیفیت خواب در 

 ..55-62، (1)1 ،سالمندشناسیسالمندان شهرستان شاهرود. 

(. نقش 1398) م. ،صداقت .، وس ،رحیمی .،س، بشرپور
های پردازش هیجان در شناختی و سبکپذیری روانانعطاف

، شناسی پیریروان ن.بینی اضطراب مرگ در سالمنداپیش
5(2 ،)141-131.    

رابطه شکرگزاری  (.1398) ج. ،کرمی و ،.خ ،منیؤ، م.س، پورداد
ی سالمندو حمایت اجتماعی با اضطراب مرگ در سالمندان. 

 .26-39، (1)4 ،(مجله سالمندی ایران)

(. رابطه 3921، ن. )حکیمه، ل.، و منصوریر.،  فر، م.تمنائی
شده با خودکارآمدی در حمایت اجتماعی ادارک

 .3-31(، 28)8شناسی، های نو در روانیافتهآموزان. دانش

های عاملی سؤال تحلیل(. 1380رجبی، غ.، و بحرانی، م. )
-344، (4)5شناسی، مجله روانمقیاس اضطراب مرگ. 

331. 

نژاد گجی، گ.، و کبیری، م. رستمی، م.، نصرتی، ک.، مهدی
(. اضطراب مرگ در سالمندان. نقش سرسختی 1398)

شناسی پیری، روانشناختی و التزام عملی به نماز. روان
5(4،)320-309. 

اضطراب مرگ  (.1396) ح.، صمدی فرد .، وع ،شیخ االسالمی
پذیری و تحریف نارسایی، انعطاف قشدر سالمندان: ن

 .48-58، (1)4 ،فصلنامه پرستاری سالمندانشناختی. 

(. حمایت اجتماعی و 1393آبادی، م. )م.، و نصرت .ف، صابر
کیفیت زندگی مرتبط با سالمت در سالمندان تحت پوشش 

(، 3)3مجله بهداشت و توسعه، بهزیستی شهرستان کرمان. 
199-189. 

(. نقش سبک 1397س. ) ،نژادولی .، وس ،رحیمی .،ا ،طادختع
گیری مذهبی در دهنده سالمت و جهت زندگی ارتقا

. زندگی و اضطراب مرگ در سالمندان بینی کیفیتپیش
    .143-154(، 2)4، شناسی پیریروان

علیپور، ا.، علی اکبری دهکردی، م.، امینی، ف.، و هاشمی 
(. رابطه بین حمایت اجتماعی ادراک شده 1395جشنی، ع. )

 : نقش 2ماران با دیابت نوع و پیروی از درمان در بی
سالمت پژوهش در وری و امید. آای تابواسطه

 .53-67(، 2)10، شناختیروان

سید فاطمی، س. ن.، رضایی، م.، گیوری، ا.، و حسینی، ف. 
(. اثر دعا بر سالمت معنوی بیماران مبتال به سرطان. 1385)

 .295-304(، 4)5پایش، 

(. پیش بینی 1391پور، ع.، سوره، ج.، و سید تازه کند، م. )قاسم
اضطراب مرگ بر اساس راهبردهای تنظیم شناختی هیجان. 

 .65-72(، 2)12، دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی

 (.1395) سایه. ،پایدار و ،.ل ،ساعتچی، رمضان. ا.س ،نژادمهری
بررسی رابطه بین حمایت اجتماعی و پایبندی به مذهب با 

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