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Death anxiety can increase the negative attitude towards
aging and even leads to anxiety and fear of aging. Therefore,
it seems very important to know the psychological factors
which affect death anxiety in the elderly. In this regard, the
aim of this study was to examine the relationship between
loneliness, spiritual intelligence and general health with
death anxiety through the mediating role of mindfulness in
the elderly. The research method was correlational, of path
analysis type. The statistical population of the present study
included all community-dwelling elderly living in three
districts of 3, 8 and 20 of Tehran, Iran in 2021, among whom
250 were selected as the sample of the study using
convenience sampling method. The research instruments
included Templer’s death anxiety, Russell’s loneliness, King's
spiritual intelligence, Goldberg & Hillier’s general health and
Baer’s mindfulness questionnaires. The results indicated
that the hypothesized model has a good fit with the research
data. The results of the path analysis to examine the role of
the mediator variable also revealed that mindfulness
mediates the relationship between loneliness, spiritual
intelligence and general health with death anxiety in the
elderly. Accordingly, it can be concluded that the increased
level of mindfulness results in reduction of death anxiety in
the elderly and it is necessary to provide solutions to
increase it in the society.
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احساس تنهایی راسل ،هوش معنوی کینگ ،سالمت عمومی گلدبرگ و هیلر و
ذهنآگاهی بائر و همکاران بود .نتایج پژوهش نشان داد که مدل مفروض با دادههای
پژوهش برازش مطلوبی دارد .همچنین نتایج تحلیل مسیر برای بررسی نقش متغیر
میانجی نشان داد که ذهنآگاهی رابطه بین احساس تنهایی ،هوش معنوی و سالمت
عمومی با اضطراب مرگ در سالمندان را میانجی گری میکند .بر این اساس میتوان
نتیجه گرفت که ارتقاء سطح ذهنآگاهی به کاهش اضطراب مرگ در سالمندان کمک
میکند و الزم است راهکارهایی برای افزایش آن در این جامعه ارائه گردد.
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سالمندی دوران حساسی از زندگی بشر است .سالمندان ،به
دلیل کاهش قدرت جسمی دچار مشکالت فیزیکی،
اجتماعی و اقتصادی بیشتری نسبت به دیگر گروههای
سنی میشوند .بنابراین ،توجه به مسائل و نیازهای این
مرحله سنی یک ضرورت اجتماعی محسوب میشود.
افزایش جمعیت سالمندان بهقدری قابلتوجه است که از آن
بهعنوان انقالب ساکت یاد شده است (ایمانزاده و
همراهزاده ،1396 ،النگلویس و همکاران .)2013 ،امروزه
جمعیت سالمند در تمام دنیا بهسرعت در حال افزایش
است .طبق پیشبینیهای بخش جمعیت سازمان ملل
متحد ،نسبت جمعیت سالمند جهان در سال  2050به حدود
 22درصد افزایش خواهد یافت (هارفورس و همکاران،
 .)2009بررسی شاخصهای آماری در ایران نیز حاکی از
رشد و شتاب سالمندی است ،بهطوریکه پیشبینی میشود
در سال  1410در این کشور انفجار سالمندی رخ دهد و 25
الی  30درصد جمعیت وارد دوران سالمندی خواهند شد
(سوری و همکاران .)1395 ،طبق گزارش سازمان بهداشت
جهانی ،افزایش شاخص امید به زندگی در ایران در مردان
 67و در زنان  71سال است که نشان از آمار رو به افزایش
سالمندان ایرانی است (افشاری و همکاران.)1398 ،
پر واضح است که دوره سالمندی ،دوره مملو از
کمبودها و ناتوانیها و از دست دادنها است .نقصان
فعالیت و تحرک ،از دست دادن دوستان و نزدیکان ،کاهش
استقالل مادی و جسمانی و ابتال به بیماریهای مزمن
افراد سالمند را به شدت در معرض خطر افسردگی و
اضطراب قرار میدهند .ضمن این که نزدیک شدن به
پایان زندگی نیز احساس ترس و اضطراب از دنیای
ناشناخته بعد از مرگ را در آنها باال برده و روبرو شدن با
پدیده مرگ را در آنها با مشکل مواجه میسازد .از این رو
اضطراب مرگ ،از جمله مشکالت شایع دوران سالمندی
محسوب میگردد (میسلر و همکاران.)2012 ،
اضطراب مرگ 1مفهومی چندبعدی دارد که پیشبینی
مرگ خود ،ترس از فرآیند مرگ و مردن هم در مورد خود
و هم در مورد افراد مهم زندگی را شامل میشود (گری،
 .)2021این اضطراب میتواند سالمت وجودی و کارکرد
سالمت روانی افراد را تحت تأثیر قرار دهد .اگرچه مرگ
یک واقعیت بیولوژیکی و روانشناختی است ،اما اندیشیدن
به آن ترسناک بوده و اغلب مردم ترجیح میدهند به آن
death anxiety
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فکر نکنند .بنابراین ،اضطراب مرگ بهعنوان یک ترس غیر
عادی و بزرگ از مرگ ،همراه با احساساتی از وحشت از
مرگ یا دلهره هنگام فکر به فرآیند مردن یا چیزهایی که
پس از مرگ رخ میدهند نیز تعریف میشود (رایس،
 .)2009اضطراب مرگ میتواند نگرش منفی در مورد
پیری را افزایش دهد و حتی منجر به اضطراب و ترس از
پیری شود .پژوهشها نشان دادهاند که این اضطراب با
نگرانی ،ناراحتی ،احساس عدم امنیت و تنش همراه است
(عبدالخالق2005 ،؛ لتو و استین .)2009 ،ازآنجاکه اضطراب
مرگ سازهای چندبعدی است ،انتظار میرود که بر بسیاری
از جنبههای زندگی سالمندان تأثیرگذار باشد (ولیخانی و
فیروزآبادی .)1397 ،نتایج مطالعات نشان میدهند که
اضطراب مرگ همبستگی پایین تا متوسطی با شاخصهای
افسردگی و اضطراب دارد (آقاجانی و همکاران .)1399 ،از
آنجا که مرگ هرگز تجربه نشده ،همه بهنوعی در مورد آن
دچار اضطراب هستند ،ولی هر کس بنا بر عوامل معینی
درجات مختلفی از اضطراب مرگ را تجربه میکند .به
عنوان مثال پژوهش وونگ و همکاران ( )2004نشان داد
که بهزیستی روانشناختی ،همبستگی مثبت پایین تا
متوسطی با پذیرش خنثی و فعاالنه مرگ و همبستگی
منفی با ترس و اجتناب از مرگ دارد .عالوه بر این،
پژوهشهای متعددی نشان دادهاند که برخی متغیرهای
روانشناختی مثل احساس تنهایی( 2افشاری و همکاران،
 )1398هوش معنوی (لورین و همکاران )2008 ،سالمت
روان (آقاجانی و همکاران )1399 ،و ذهنآگاهی (نجاتی و
همکاران )1390 ،نیز با میزان اضطراب مرگ رابطه دارند.
به بیان دی یانگ گرولد و وان تیلبرگ ()2010
احساس تنهایی ارزیابی ذهنی فرد از موقعیتی است که در
آن قرار دارد ،بهگونهای که اگر فرد تعداد روابط با دوستان و
همکارانش را کمتر از حد مورد انتظار خود ارزیابی کند و یا
در روابط دوستانه و صمیمانه خود به آن میزان که
میخواهد احساس صمیمیت نکند ،دچار احساس تنهایی
خواهد شد .بهاینترتیب میتوان احساس تنهایی را مترادف
با انزوای اجتماعی ادراکشده و نه لزوماً انزوای عینی
اجتماعی دانست (هاشمی و عینی .)1398 ،احساس تنهایی
باعث میشود که فرد ناهمخوانی بین توقعات و آرزوهای
خود با امکان دستیابی به این آرزوها را در روابط اجتماعی
بهصورت رفتارهایی نظیر اجتناب از تماس با دیگران نشان
loneliness
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میدهد (ساکر )2020 ،و عالوه بر این ،به عنوان یکی از
عوامل تهدیدکننده سالمت روان در نظر گرفته میشود
(گونر و همکاران.)2021 ،
یکی دیگر از متغیرهای که میتواند در اضطراب مرگ
تأثیرگذار باشد ،هوش معنوی است .هوش معنوی سازههای
هوش و معنویت را در یک سازه ترکیب نموده (آقاجانی و
همکاران )1399 ،و مجموعهای از تواناییها برای
بهرهگیری از منابع دینی و معنوی را در بر میگیرد
(روسمبلوم و الیملچ .)2021 ،چنانچه توانایی برای سود
جستن از منابع معنوی را بهعنوان یک هوش قلمداد کنیم،
پس این توانایی بایستی در حل مسائل زندگی و رسیدن
افراد به اهداف کمک نماید و منجر به سازگاری بهتر آنان
گردد .پژوهشها نشان میدهند که بین معنویت با رضایت
و هدفمندی در زندگی ،سالمت و بهزیستی رابطه مثبت
وجود دارد (اترکین پینار و دمیرل.)2020 ،
سالمت روان نیز از دیگر عوامل مرتبط با اضطراب
مرگ در دوره سالمندی است .مفهوم سالمت روان شامل
احساس درونی خوب بودن و اطمینان از کارآمدی خوداتکا
به خود ،ﻇرفیت رقابت و خودشکوفایی تواناییهای بالقوه
فکری و هیجانی و غیره است (زنجاری و همکاران،
 .)2021سالمت روان یک احساس خوب و خوش بودن از
طریق شناخت صحیح نسبت به مسائل شکل میگیرد
(هنرآسا و همکاران .)1399 ،زنجاری و همکاران ()2021
عقیده دارند که سالمت حقیقی ،فرایند نیرومند شدن و قادر
بودن توأم با داشتن یک زندگی خوب را منعکس میکند.
از جمله مداخالتی که اثرات آن بر سالمت روان به
بوته آزمایش گذاشته شده است ذهنآگاهی 1است.
ذهنآگاهی عبارت است از تعمقی که به شکل غیرعمد در
مورد اتفاقات حال حاضر رخ میدهد و در واقع نوعی آگاهی
از آنچه که در لحظه روى میدهد (بدون هیچ قﻀاوتی)
میباشد (آقاجانی و همکاران .)1399 ،در این راستا نجاتی و
همکاران ( )1390در پژوهش خود گزارش کردند که ارتباط
معنادارى بین سازه شناختی ذهنآگاهی با شاخصهای کلی
ابعاد روانی و جسمانی کیفیت زندگی برقرار میباشد.
مشخص شده که مداخالت مبتنی بر ذهنآگاهی میتوانند
موجب بهبود کیفیت زندگی مرتبط با سالمت و کاهش
عالئم افسردگی شوند (آقاجانی و همکاران .)1399 ،در
پژوهش بهرامی و همکاران ( )1396نیز که در راستاى تأثیر
mindfulness
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تمرینات ذهنآگاهی و حافظه کارى حرکتی بر کیفیت
زندگی سالمندان فعال بود به نشان داد که ذهنآگاهی بر
کیفیت زندگی سالمندان و ارتقاء معنویت و کاهش احساس
تنهایی آنها بهطور معنادارى مؤثر بوده است.
الزم به ذکر است که باوجود اهمیت باالی اضطراب
مرگ بهویژه در دوران سالمندی ،این مسأله در ایران
پژوهشهای اندکی را به خود اختصاص داده است .شاید
تفکر درباره مرگ در بین سالمندان موضوع رایجی باشد اما
مسأله مهم این است که واکنش سالمندان در برابر این
وضعیت چگونه است .پدیده مرگ نباید به منزله پایان
همهچیز تلقی شود ،هرچند برخی از سالمندان چنین
میاندیشند و این نگرش زمینهساز بروز اضطراب در آنها
خواهد بود .سالمندان در برابر اضطراب مرگ و افسردگی
مصونیت پایینی دارند و محققان حوزه سالمت دریافتهاند
که پدیده مرگ میتواند زمینه بروز اختاللهای
روانشناختی مانند افسردگی و اضطراب را فراهم کند
(فورتنر و همکاران .)2000 ،با توجه به آنچه بیان شد،
برنامهریزی مناسب بهمنظور ارتقاء سالمت و کاهش شیوع
اختالالت روانشناختی در سالمندان و شناسایی وضعیت و
عوامل مؤثر در این زمینه امری ضروری به نظر میرسد .بر
طبق نظر پژوهشگران ،عوامل روانشناختی متعددی در
اضطراب مرگ سالمندان ،نقش دارند .در این راستا،
پژوهش حاضر به عنوان تالشی در جهت شناخت تعدادی
از متغیرهای روانشناختی مؤثر بر کاهش اضطراب مرگ و
پیامدهای آسیبزای آن در سالمندان حائز اهمیت و
ضرورت ویژهای است .در این میان ،متغیرهای احساس
تنهایی ،هوش معنوی ،سالمت عمومی و ذهنآگاهی
دغدغه پژوهشگر بوده اند .ازاینرو این پژوهش با هدف
بررسی روابط بین احساس تنهایی ،هوش معنوی ،سالمت
عمومی با اضطراب مرگ در سالمندان با در نظر گرفتن
نقش واسطهای ذهنآگاهی در قالب یک مدل شکل گرفت
و فرضیههای مطالعه عبارت بودند از اینکه ( )1احساس
تنهایی از طریق ذهنآگاهی با اضطراب مرگ در سالمندان
رابطه دارد )2( ،هوش معنوی از طریق ذهنآگاهی با
اضطراب مرگ در سالمندان رابطه دارد ،و ( )3سالمت
عمومی از طریق ذهنآگاهی با اضطراب مرگ در سالمندان
رابطه دارد.
مدل مفروض رابطه بین متغیرهای مذکور در شکل 1
قابل مشاهده است.
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احساس تنهایی
اضطراب مرگ

ذهنآگاهی

هوش معنوی
سالمت عمومی

شکل  .1مدل مفروض نقش میانجی ذهنآگاهی در رابطه بین احساس تنهایی ،هوش معنوی و سالمت عمومی با اضطراب مرگ

روش
طرح پژوهش و شرکتکنندگان
پژوهش حاضر ،یک پژوهش کاربردی با روش همبستگی
از نوع تحلیل مسیر بود .جامعه آماری شامل تمامی
سالمندان مقیم جامعه در سه منطقه  8 ،3و  20شهر تهران
در سال  1400بود .گروه نمونه پژوهش تعداد  250نفر
سالمند واجد مالکهای ورود به پژوهش بودند که با روش
نمونهگیری در دسترس از بین جامعه پژوهش انتخاب
شدند .با توجه به اینکه در مدل سازی معادالت ساختاری و
تحلیل مسیر حداقل  200نفر نمونه توصیه شده است
(حبیبی و عدن ور )1396 ،تعداد گروه نمونه در پژوهش
حاضر مکفی است .مالکهای ورود به پژوهش عبارت
بودند از ( )1دارا بودن سن حداقل  60سال )2( ،داشتن
حداقل سواد ششم ابتدایی )3( ،مقیم در جامعه )4( ،عدم
ابتال به بیماری جسمانی و روانی خاص مزمن که نیاز به
مصرف دارو و بستری در بیمارستان داشته باشد .اطالعات
جمعیتشناختی گروه نمونه نشان داد که  74نفر ( )%30از
شرکتکنندگان در پژوهش  60تا  65سال 85 ،نفر ()%34
 66تا 70سال 61 ،نفر ( 71 )%24تا  75سال ،و  30نفر
( 76 )12%سال و بیشتر سن داشتند .عالوه بر این 21 ،نفر
( )8%/4افراد دارای  1فرزند 26 ،نفر ( 2 )%10/40فرزند،
 61نفر ( 3 )%24/40فرزند 86 ،نفر ( 4 )%34/4فرزند و 56
نفر ( 5 )%22/4فرزند یا بیشتر بودند.
ابزار
پرسشنامه اضطراب مرگ تمپلر .1این پرسشنامه در
سال 1970توسط تمپلر برای اندازهگیری اضطراب مربوط
به مرگ طراحی و ساخته شد .این مقیاس شامل  15سؤال
و  5بعد ترس از مرگ ،ترس از درد و بیماری ،افکار مربوط
به مرگ ،زمان گذرا و زندگی کوتاه ،و ترس از آینده است.

آزمون شوندگان پاسخهای خود را به هر سؤال با گزینههای
بلی یا خیر مشخص میکنند که پاسخ بلی نشانه وجود
اضطراب در فرد است .بدینترتیب نمرات این مقیاس
میتواند بین صفر تا  15متغیر باشد .نمره باالتر معرف
میزان باالتر اضطراب مرگ در فرد است .تمپلر ()1970
ضریب بازآزمایی این مقیاس را  0/83به دست آورد .بر
اساس مطالعه رجبی و بحرانی ( )1380پایایی آلفای
کرونباخ این پرسشنامه  0/78در ایران تخمین زده شد .در
پژوهش حاضر روایی پرسشنامه مطلوب گزارش شد و
پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ  0/85محاسبه شد.
پرسشنامه احساس تنهایی راسل .2پرسشنامه
احساس تنهایی که توسط راسل و پیلوا و کورتونا در سال
 1980ساخته شد ،دارای  20سؤال  4گزینهای است که 10
سؤال آن منفی و  10سؤال آن مثبت است .در این
پرسشنامه هرگز امتیاز ( ،)1بهندرت امتیاز ( ،)2گاهی امتیاز
( )3و همیشه امتیاز ( )4دارد .دامنه نمرهها بین ( 20حداقل)
و ( 80حداکثر) است .میانگین نمره  50است و نمره باالتر
از میانگین بیانگر شدت بیشتر احساس تنهایی است .پایایی
آزمون به روش بازآزمایی توسط راسل و همکاران ()1980
 0/89و پایایی این آزمون در نسخه جدید تجدیدنظر شده
 0/78گزارش شده است (خان احمدی و همکاران.)1395 ،
داورپناه و همکاران ( )1373آلفای کرونباخ  0/78را گزارش
نمودهاند .در پژوهش حاضر روایی پرسشنامه از طریق
آلفای کرونباخ مقدار  0/88محاسبه شد.
پرسشنامه هوش معنوی کینگ .3پرسشنامه هوش
معنوی کینگ در سال  2008توسط کینگ طراحی و
ساخته شد .این پرسشنامه دارای  24گویه است و چهار
زیرمقیاس دارد :تفکر وجودی انتقادی ،4تولید معنای
loneliness scale
spiritual intelligence self-report inventory
4 critical existential thinking
2
3

anxiety scale

1 death
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شخصی ،1آگاهی متعالی 2و بسط حالت هشیاری .3این
پرسشنامه بر اساس مقیاس پنج گزینهای لیکرت
ال
درجهبندی شده است (از صفر= کامالً نادرست تا  =4کام ً
درست) .مجموع نمرات  24گویه در دامنه صفر تا  96قرار
میگیرد .هر چه فرد نمره باالتری در این پرسشنامه بگیرد
دارای هوش معنوی بیشتری است .پایایی پرسشنامه در
مطالعه کینگ بر اساس ضریب آلفا  0/95گزارش شده
است .بر اساس تحقیق انجامشده توسط سعیدی ()1391
پایایی این پرسشنامه از طریق محاسبه ضریب آلفای
کرونباخ  0/89در ایران تخمین زده شد .در پژوهش حاضر
روایی پرسشنامه مطلوب گزارش شد و پایایی آن از طریق
آلفای کرونباخ مقدار  0/90محاسبه شد.
پرسشنامه سالمت عمومی .4پرسشنامه سالمت
عمومی توسط گلدبرگ و هیلر ( )1979تنظیم گردید .این
پرسشنامه از مجموعه پرسشهایی که پایینترین سطوح
نشانههای مشترک مرضی در اختاللهای روانی را
میسنجند ،تشکیل شده است .بدین ترتیب میتواند بیماران
روانی را بهعنوان یک طبقه کلی از آنهایی که خود را سالم
میپندارند ،متمایز کند .بنابراین هدف این پرسشنامه
دستیابی به یک تشخیص خاص در زمینه بیماریهای
روانی نیست ،بلکه منظور اصلی آن ایجاد تمایز بین بیماری
روانی و سالمت است .فرم  28سؤالی پرسشنامه سالمت
عمومی که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفت به
بررسی وضعیت روانی فرد در یکماهه اخیر میپردازد و
شامل نشانههایی مانند افکار و احساسات نابهنجار و
جنبههایی از رفتار قابلمشاهده است که بر موقعیت اینجا و
اکنون قرار دارد .این پرسشنامه دارای  4خردهمقیاس:
نشانههای جسمانی ،5اضطراب ،6بیخوابی ،7نارساکنشوری
اجتماعی و افسردگی 8میباشد .در این پرسشنامه از روش
نمرهگذاری لیکرت چهار درجهای استفاده شده که به
صورت صفر= هرگز تا  =3همیشه است .حداکثر نمره
شرکتکننده با این روش نمرهگذاری برابر با  84خواهد
بود .در همه گزینهها درجات پایین نشاندهنده سالمتی و
personal meaning production
transcendental awareness
3 conscious state expansion
)4 General Health Questionnaire (GHQ
5 physical symptoms
6 anxiety
7 insomnia
8 social dysfunction and depression
1
2

درجات باال حاکی از نبود سالمت و وجود ناراحتی در فرد
است .بر اساس پژوهش انجامشده توسط طباطبایی و
همکاران ( )1397پایایی این مقیاس از طریق محاسبه
آلفای کرونباخ  0/96در ایران تخمین زده شد .در پژوهش
حاضر روایی پرسشنامه مطلوب گزارش شد و پایایی آن از
طریق آلفای کرونباخ مقدار  0/86محاسبه شد.
پرسشنامه ذهنآگاهی .9پرسشنامه ذهنآگاهی یک
مقیاس خودسنجی  39آیتمی است که توسط بائر و
همکاران ( )2006به وجود آمده است و پنج عامل
ذهنآگاهی شامل مشاهده ،10توصیف ،11عمل با آگاهی،12
عدم قﻀاوت در مورد تجارب درونی 13و عدم واکنش به
تجارب درونی را میسنجد .این پرسشنامه بر اساس
مقیاس پنج گزینهای لیکرت درجهبندی شده است (هرگز=
 ،1به ندرت=  ،2گاهی=  ،3اغلب=  4همیشه=  .)5حداکثر
نمره کسبشده در این ابزار  195و حداقل  39است .هرچه
نمره باالتر باشد ذهنآگاهی هم بیشتر است .یافتههای بائر
و همکاران ( )2006نشان میدهد پایایی این ابزار به روش
آلفای کرونبخ  0/93بوده است .همچنین در مطالعهای که
بر روی اعتبار یابی و پایائی این پرسشنامه در ایران انجام
گرفت ،ضرایب همبستگی آزمون -بازآزمون پرسشنامه در
نمونه ایرانی بین ( 0/57مربوط به عامل غیر قﻀاوتی بودن)
و ( 0/84عامل مشاهده) به دست آمده است .همچنین
ضرایب آلفای کرونباخ در حد قابل قبولی (بین  0/55مربوط
به عامل غیر واکنشی بودن و  0/83مربوط به عامل
توصیف) بود (احمدوند .)1390،در پژوهش حاضر روایی
پرسشنامه مطلوب گزارش شد و پایایی آن از طریق آلفای
کرونباخ مقدار  0/83محاسبه شد.
روش اجرا
بهمنظور اجرای پژوهش ،به علت همهگیری کرونا ،ابتدا
پرسشنامهها در برنامه پرسالین به صورت الکترونیکی و
آنالین طراحی شدند .سپس با مراجعه به افراد سالمند در
بین خانواده ،دوستان ،آشنایان و همکاران و همچنین
مراجعه به مکانهای عمومی مثل پارکها ،مساجد ،اماکن
فرهنگی و زیارتی در مناطق مد نظر در شهر تهران که
امکان حﻀور سالمندان در آنها بود ،با رعایت پروتکلهای
five fact mindfulness questionnaire

9

10 observe
11 describe

act with awareness
nonjudge

12
13
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جدول  1نشان میدهد که ارزشهای کشیدگی و چولگی
هیچ یک از متغیرها از محدوده بین  +2و  -2خارج نشده
است .این مطلب بیانگر آن است که توزیع دادههای مربوط
به متغیرهای پژوهش از نرمال بودن تک متغیری انحراف
آشکاری ندارند .جدول  ،2ضرایب همبستگی بین متغیرهای
پژوهش را نشان میدهد.

بهداشتی مربوط به کرونا ،از افراد دارای مالکهای ورود به
پژوهش تقاضای همکاری شد .در ابتدا اهداف پژوهش
برای آنها توضیح داده شد و اطمینان آنها در جهت محرمانه
ماندن اطالعات و استفاده از نتایج فقط برای کاربرد
پژوهشی جلب و رضایت آنها برای شرکت در پژوهش
کسب شد .سپس آدرس اینترنتی معتبر برای برقراری
ارتباط مجازی به منظور فرستادن پرسشنامهها و دریافت
پاسخها از آنها و یا همراهانشان گرفته شد .در مرحله بعد،
پرسشنامهها به همراه توضیحات کافی در خصوص ساختار
کلی پرسشنامهها و راهنماییهای الزم در مورد نحوه
پاسخگویی بین  400نفری که برای شرکت در پژوهش
اعالم آمادگی کرده بودند توزیع شد و پاسخها ﻇرف حداکثر
یک هفته دریافت گردید .از بین  312پاسخ دریافتی،
دادههای حاصل از پرسشنامههای  250نفر که کامل و
بدون خدشه و اشتباه بودند به وسیله نرمافزارهای
 SPSS26و  AMOS22با استفاده از آزمونهای ضریب
همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر مورد تجزیه و تحلیل
آماری قرار گرفتند.
یافتهها
جدول  1شاخصهای توصیفی ،و نرمال بودن توزیع
متغیرها را با بررسی کشیدگی و چولگی نشان میدهد.

جدول 2

ضریب همبستگی بین متغیرهای پژوهش
متغیر

مطابق با جدول  ،2اضطراب مرگ با هوش معنوی و
ذهنآگاهی دارای همبستگی منفی و با سالمت عمومی
دارای همبستگی مثبت در سطح معنیداری  0/05است.
عالوه بر این ،ذهنآگاهی با هوش معنوی همبستگی مثبت
و با احساس تنهایی و سالمت عمومی همبستگی منفی در
سطح معنیداری  0/05دارد .جدول  ،3شاخصهای برازش
برای مدل نهایی پژوهش را نشان میدهد .جدول  3نشان
میدهد که در مرحله صفر مدل تحلیل مسیر اجرا شد و
ضرایب برازش در محدوده مجاز قرار گرفتند .در مرحله 1
به پیشنهاد برنامه ،ارتباط مستقیم بین سالمت عمومی و
اضطراب مرگ حذف شد و ضرایب برازش بهبود یافتند .در
نهایت مشخص شد که مدل پیشنهادی پژوهش برای
پیشبینی اضطراب مرگ بر اساس احساس تنهایی ،هوش
معنوی و سالمت عمومی با میانجیگری ذهنآگاهی در
سطح معنیداری  0/05دارای برازش مطلوب است.

شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش
متغیر
احساس تنهایی
هوش معنوی
سالمت عمومی
ذهنآگاهی
اضطراب مرگ

-1/25 62/10
-0/70 78/16
-1/15 56/08
0/10 115/52
-0/61 11/72

کشیدگی چولگی
-0/714
-0/711
-0/468
0/599
-0/014

2

1
احساس تنهایی
1
هوش معنوی -0/26
1
سالمت عمومی -0/27 0/20
1
-0/35 0/33 -0/41
ذهنآگاهی
اضطراب مرگ -0/38 0/75 -0/76 0/77

جدول 1

انحراف
میانگین
استاندارد

1

3

4

0/603
-0/018
0/337
-0/541
0/270

جدول 3

شاخصهای برازش مدل
درجه آزادی مدل RMSEA CFI 2/df

مرحله

شرح اصالح

مجذور کای

0

مدل اولیه
حذف ارتباط بین سالمت
عمومی و اضطراب مرگ
سطح قابل قبول

94/34

36

92/34

37

1

P

AGFI GFI

0/081 0/96 2/6

0

0/86 0/89

0/078 0/97 2/49

0

0/87 0/90

<0/85> 0/9> 0/05> 0/08< 0/9> 3
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در ادامه مدل پژوهش با ضرایب استاندارد ارائه شده
است .در جدول شماره  ،4شاخصهای مربوط به روابط

مستقیم داخل مدل نشان داده شده اند .مدل نهایی مطالعه
در شکل  2قابل مشاهده است.

شکل  .2مدل نهایی پژوهش با ضرایب استاندارد
جدول 4

الگوی ساختاری مسیرها و ضرایب استاندارد در مدل نهایی پژوهش
رابطه
β
0/35
هوش معنوی  ذهنآگاهی
سالمت عمومی  ذهنآگاهی -0/11
احساس تنهایی  ذهنآگاهی -0/30
ذهنآگاهی  اضطراب مرگ -0/30
احساس تنهایی  اضطراب مرگ 0/10
هوش معنوی اضطراب مرگ -0/76
طبق جدول  ،4تمام روابط مستقیم داخل مدل در سطح
 P<0/05معنیدار هستند .برای بررسی روابط غیرمستقیم

R2
0/08
0/05
0/01
0/20
0/03
0/27

t
5/70
-4/74
-5/33
6/20
-2/48
14/52

P
0/0005
0/0005
0/0005
0/0005
0/013
0/0005

در مدل پژوهش ،از دستور بوت استرپ در نرمافزار Amos

استفاده شد .نتایج در جدول  5نمایش داده شدهاند.

جدول5

برآورد مسیرهای غیر مستقیم موجود در مدل با استفاده از بوت استرپ
مقدار سطح معنی داری حد پایین حد باال
مسیر غیرمستقیم
0/316 0/254
0/019
احساس تنهایی  ذهنآگاهی  اضطراب مرگ 0/301
0/378 0/329
0/013
هوش معنوی  ذهنآگاهی  اضطراب مرگ 0/358
0/307 0/298
0/008
سالمت عمومی  ذهنآگاهی  اضطراب مرگ 0/316
نتایج ارائه شده در جدول  5نشان میدهند که نقش
واسطهای ذهنآگاهی در روابط بین احساس تنهایی ،هوش
معنوی و سالمت عمومی با اضطراب مرگ سالمندان در
سطح  P<0/05معنیدار است.

بحث و نتیجهگیری
هدف از پژوهش حاضر پیشبینی اضطراب مرگ بر اساس
احساس تنهایی ،هوش معنوی و سالمت عمومی با
میانجیگری ذهنآگاهی در سالمندان بود .نتایج پژوهش
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نشان داد که مدل پیشنهادی پژوهش در سطح معنیداری
 0/05دارای برازش مطلوب است .به عبارت دیگر،
ذهنآگاهی رابطه بین احساس تنهایی ،هوش معنوی و
سالمت عمومی با اضطراب مرگ در سالمندان را
میانجیگری میکند.
فرضیه اول پژوهش مبنی بر این که احساس تنهایی از
طریق ذهنآگاهی با بر اضطراب مرگ در سالمندان رابطه
دارد تأیید شد .نتایج پژوهش نشان داد که بین احساس
تنهایی و ذهنآگاهی رابطه منفی و بین ذهنآگاهی و
اضطراب مرگ نیز رابطه منفی معنیدار در سطح 0/05
وجود دارد .بنابراین ،افزایش ذهنآگاهی تأثیر احساس
تنهایی بر افزایش اضطراب مرگ را کاهش میدهد .این
یافتهها با نتایج پژوهش قدمپور و همکاران ( )1398که
تأثیر آموزش ذهنآگاهی بر کاهش احساس تنهایی و
اضطراب مرگ در سالمندان را نشان داد ،همچنین
پژوهشهای لیندزی و همکاران ( )2019و بهرامی و
همکاران ( )1396که تأثیر تمرینات ذهنآگاهی بر کاهش
احساس تنهایی در سالمندان را تأیید کردند ،و همینطور
پژوهشهای غالمی و همکاران ( )1395که نشان دادند
ذهنآگاهی به طور معناداری باعث کاهش اضطراب مرگ
در سالمندان میشود و یورلیانی و همکاران ( )2022که
دریافتند احتمال تجربه اضطراب مرگ در سالمندان ذهن
آگاه کمتر است همخوانی دارد .در تبیین این یافته پژوهش
میتوان گفت ،احساس تنهایی تجربهای مشترک میان
انسانها است که هر فردی کم و بیش آن را تجربه کرده و
با آن مواجه شده است (رضایی آدریانی )1386 ،اما در
دوران سالمندی با شدت بیشتری بروز پیدا میکند چراکه
کاهش تواناییهای فیزیکی و بیماریها متعدد در این
دوران موجب کاهش روابط اجتماعی و صمیمت فرد با
دوستان و حتی خانواده میشود .چنین تجارب ناخوشایندی
میتواند تفکر مبنی بر متمایز بودن فرد از دیگران را به
وجود آورده و احساس تنهایی را در فرد سالمند به وجود
آورد و مشکالت رفتاری قابلمشاهدهای مانند غمگینی،
عصبانیت و افسردگی را به دنبال آورد (الهاگین .)2004 ،اما
همانطور که پیشتر نیز اشاره شد ،مشخص شده که انجام
تمرینات ذهنآگاهی و افزایش آن میتواند در کاهش
استرس ،اضطراب و استرس ،پریشانی روانشناختی و
غمگینی تأثیرگذار باشد .از آنجا که ذهنآگاهی با تمرکز بر
زمان حال و دیدن واقعیتهای جاری در لحظه و مکان
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حاضر بدون قﻀاوت است ،ضمن پایین آورن استرسهای
ناشی از قﻀاوت و انتظارات از وقایع زمان حال ،میتواند
درگیری و اشتغال ذهنی فرد با گذشته و آینده را کاهش
داده و افسردگی و اضطراب را نیز کاهش دهد .بر این
اساس ،سالمندانی که ذهنآگاهی باالتری دارند کمتر به
آینده و اتفاقات پیش رو از جمله مرگ فکر میکنند و کمتر
دچار اضطراب مرگ میشوند .به طور کلی زندگی به شیوه
ذهنآگاهانه ،سالمندان را از سرگردانی ذهنی و افکار
خودآیند منفی رهایی میبخشد و با افزایش واقعبینی باعث
میشود که آنها نسبت به خود و توانمندیهایشان و
همچنین زیباییها و نکات مثبت محیط پیرامونشان آگاهی
بیشتری داشته و در نتیجه از امیدواری و خوشبینی بیشتری
در زندگی برخوردار باشند و کمتر به مسائلی مثل مرگ فکر
کنند و یا اگر هم به آن فکر کردند کمتر دچار ترس و
اضطراب از مرگ شوند.
فرضیه دوم پژوهش مبنی بر این که هوش معنوی از
طریق ذهنآگاهی با اضطراب مرگ در سالمندان رابطه دارد
تأیید شد .یافتههای پژوهش نشان داد که بین هوش
معنوی و ذهنآگاهی رابطه مثبت و بین ذهنآگاهی و
اضطراب مرگ رابطه منفی معنیدار در سطح  0/05وجود
دارد ،به طوری که افزایش هوش معنوی موجب افزایش
ذهنآگاهی و افزایش ذهنآگاهی موجب کاهش اضطراب
مرگ میشود .به عبارت دیگر ،افزایش ذهنآگاهی اثر
هوش معنوی در کاهش اضطراب مرگ را افزایش میدهد.
این نتایج با پژوهش نعمتی و همکاران ( )2017که در آن
مشخص شد بین هوش معنوی و ذهنآگاهی رابطه مثبت و
بین هوش معنوی و ذهنآگاهی با نمره پرسشنامه سالمت
عمومی رابطه منفی وجود دارد (بدین معنی که افزایش
هوش معنوی و ذهنآگاهی با ارتقاء سالمت عمومی همراه
است) و همچنین پژوهش جنابادی ( )2018که نشان داد
هوش معنوی و ذهنآگاهی رابطه منفی داشته و آن را به
طور منفی پیشبینی میکنند و همینطور پژوهشهای
غالمی و همکاران ( )1395و یورلیانی و همکاران ()2022
مبنی بر رابطه و تأثیر منفی ذهنآگاهی بر اضطراب مرگ
همخوان است .در تبیین این یافتهها میتوان گفت هوش
معنوی ،احساس خوبی را توسعه میدهد که نتیجه نظرات
عقاید و تجربهها نیست بلکه چیزی فراتر از شخصیت
است .هوش معنوی قبل از هر چیز هدایت خود است و هر
کس استعداد توسعه هوش معنوی را دارد ،زیرا همه توانایی
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حس ،تفکر ،شهود و احساس را دارند (واگان ،1979 ،به
نقل از کشمیری و عرب احمدی .)1386 ،این توانایی،
هنگامی که به آن توجه میکنیم رشد میکند و در این
مسیر الزم است حساسیت معنوی نیز توسعه یابد ،چرا که
در دنیای کنونی تنوع گستردهای از آموزههای معنوی در
دسترس است و پیدا کردن مسیر صحیح از میانه آنها نیاز
به انتخاب عاقالنه و اجتناب از بعﻀی اغفالهای فریبنده
خطاهای حسی-معنوی دارد (واگان ،1995 ،به نقل از
کشمیری و عرب احمدی .)1386 ،بر این اساس ،مشخص
میشود که یکی از پیامد این حساسیتهای معنوی باال
رفتن ذهنآگاهی در فرد است و رشد هوش معنوی میتواند
ذهنآگاهی افراد را نیز رشد دهد .قبل از اینکه ذهنآگاهی
در ما اتفاق بیفتد ،ما از قبل شرطی شدهایم که در برابر
رویدادها و اتفاقات زندگی چه واکنشی از خود نشان دهیم
ولی ،بعد از اینکه ذهنآگاهی در ما اتفاق افتاد ،بیدارتر و
هوشیارتر میشویم و حواسمان نسبت به اتفاقات جاری و
اکنون زندگی جمعتر است و واکنش و پاسخهایمان به
تحریکات و اتفاقات زندگی خردمندانهتر و مؤثرتر خواهد
بود و آرامش و اطمینان قلبی بیشتری خواهیم داشت.
ازجمله تکیهگاههای روانی در انسان که از دست دادن آنها
موجب احساس تنهایی میشود ،ارتباط با خدا و انجام دادن
اعمال معنوی است که همسو با پژوهش روکاچ و ونگاس
( )2012است که معنویت را از پیشبینهای مهم احساس
تنهایی میداند .این تحقیق نشان میدهد که پایبندی به
انجام مناسک معنوی و مذهبی ،از طریق ایجاد پیوندهای
عمیق میان دینداران و بزرگان دین و بهطورکلی منابع
دینی ،موجب رفع اضطراب مرگ و افزایش سالمت روان
دینداران میشود .همچنین مطابق با نظر فروم ،داشتن
یک ارتباط مثبت و عالقه و دلبستگی به رهبری قوی،
مانند افراد مقدس دین میتواند فرد را از احساس درماندگی
و انزوا و تنهایی رهایی بخشد .از طرف دیگر ،ازآنجاکه ما
آدمیان موجودات اجتماعی هستیم و به پشتیبانی ،آرامش و
اطمینان خاطری که در همکاریهای گروهی از جانب
دیگران فراهم میشود نیاز داریم ،در زمان مواجهشدن با
اضطراب به دنبال حمایتهای اجتماعی میگردیم ،بنابراین
سالمندان دارای هوش معنوی و ذهنآگاهی باال با
مشارکت در فعالیتهای مذهبی و با برخوردار شدن از
حمایتهای اجتماعی ،از طریق مناسک مذهبی و ایمان به
خدا احساس کنترل ذهنآگاهانه بیشتری در زندگی خود
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دارند و با دارا بودن روان بنههای مذهبی بهگونهای متفاوت
از دیگران فلسفه زندگی و مرگ را ارزیابی میکنند و
رویدادهای زندگی و وقوع مرگ را کمتر تنشزا تلقی کرده
و اضطراب مرگ کمتری دارند.
فرضیه سوم پژوهش مبنی بر این که سالمت عمومی
از طریق ذهنآگاهی با اضطراب مرگ در سالمندان رابطه
دارد تأیید شد .یافتههای که بین نمره حاصل از پرسشنامه
سالمت عمومی و ذهنآگاهی رابطه منفی و بین
ذهنآگاهی با اضطراب مرگ نیز رابطه منفی در سطح
 0/05وجود دارد .بر این اساس ،افزایش ذهنآگاهی تأثیر
سالمت عمومی پایین بر افزایش اضطراب مرگ را کاهش
میدهد .این یافتهها یا نتایج پژوهشهای ملکوتی خواه و
همکاران ( )2022مبنی بر معنی دار بودن پیشبینی
سالمت عمومی از طریق ذهنآگاهی و پژوهش ویونگ و
همکاران ( )2022که نشان داد ذهنآگاهی را میتوان به
عنوان یک ابزار مؤثر در برابر بسیاری از مشکالت سالمت
عمومی در نظر گرفت و پژوهش غالمی و همکاران
( )1395که نشان دادند ذهنآگاهی اضطراب مرگ در
سالمندان را کاهش میدهد و پژوهش و یورلیانی و
همکاران ( )2022که در آن تجربه اضطراب مرگ در
سالمندان ذهن آگاه کمتر بود ،همخوانی دارد .در تبیین این
یافته بر اساس نظر میسلر و همکاران ( )2012میتوان
گفت اضطراب مرگ از مشکالت شایع دوره سالمندی
است ،زیرا در این دوره افراد از کمبودها و ناتوانیهای
زیادی رنج میبرند .به عبارتی دیگر ،سالمندان به علت
نقصان فعالیت و تحرک ،از دست دادن دوستان و نزدیکان،
کاهش استقالل مادی و جسمانی و ابتال به بیماریهای
مزمن ،در معرض افسردگی و اضطراب بیشتری قرار دارند.
بهطورکلی اضطراب مرگ با دید انسان نسبت به مرگ و
نابودی بعد از آن ارتباط مستقیم دارد و ترس و اضطراب
انسان از دنیای ناشناخته بعد از مرگ ،روبرو شدن با پدیده
مرگ را با مشکل مواجه میکند و باعث میشود که فرد
تنش و استرس و اضطراب زیادی را تجربه کند .از سوی
دیگر کاهش توانایی فیزیکی و بیماریها متعدد نیز فشار
مﻀاعفی بر سالمندان وارد میکند و این چرخه معیوب
عامل به خطر انداختن سالمت روان سالمندان است،
فرایندی که تا حدود زیادی همبستگی اضطراب مرگ و
سالمت روان را تبیین میکند .به طور کلی ،مرگ
موضوعی است که هر فردی به درجات مختلف با آن
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درگیری ذهنی دارد و نسبت به آن دچار تردید و ابهام است
و اضطراب ،محصول طبیعی چنین ابهامی نسبت به مرگ
خواهد بود ،زیرا اضطراب یک واکنش طبیعی به خطر یا
تهدیدی مبهم محسوب میشود .بزرگترین تهدیدی که
یک فرد در زندگی خود تجربه میکند ،تهدید زندگی یا به
عبارتی روبرو شدن با مرگ است .بنابراین درگیری ذهنی
زیاد نسبت به مرگ ،اضطراب و تنش زیادی برای فرد به
همراه دارد و این موضوع باعث فرسایش روانی و جسمی و
در نهایت به خطر افتادن سالمت روان فرد میشود .از
طرفی کابات-زین ( )2003معتقد است که افزایش آگاهی
از حسهای درد و پاسخ به استرس همانگونه که رخ
میدهند ،میتوانند افراد را قادر کنند تا انواعی از پاسخهای
مقابلهای را به کار ببرند .کریستلر و هالت ( )1997میگویند
که مهارت خودنگری که از طریق آموزش ذهنآگاهی
ایجاد شده است ،میتواند منجر به افزایش شناخت
نشانههای سیری در افراد پرخور و نیز افزایش توانایی برای
مشاهده امیال پرخوری بدون خوردن غذا شود .تیزدیل و
همکاران ( )1995یادآوری میکنند که آموزش ذهنآگاهی،
آگاهی از همه حوادث شناختی و هیجانی همانگونه که رخ
میدهند شامل آنهایی که میتوانند نشانه اولیهای از عود
افسردگی باشند را افزایش میدهد .بنابراین ،آموزش
ذهنآگاهی میتواند شناخت نشانههای اولیه یک مشکل را
افزایش دهد و در پیشگیری از مشکل ،مؤثر واقع شود .در
حال حاضر بسیاری از روانشناسان بالینی از ذهنآگاهی
بهعنوان یک ابزار غیردارویی بسیار کارآمد برای کاهش
استرس و اضطراب استفاده میکنند .پژوهشها در داخل
کشور نشان داده اند که ذهنآگاهی میتواند در درمان
مشکالت جسمی (کمردرد مزمن ،کنترل دیابت) ،مشکالت
روانی (کاهش افسردگی ،کاهش استرس و اضطراب،
کاهش میزان عالئم اختالل وسواس-اجباری ،بهبود
عملکرد روزانه ،افزایش ابراز وجود در دانشآموزان و
دانشجویان) ،و مشکالت ذهنی (افزایش تمرکز) مؤثر واقع
شود (معصومیان و همکاران ،1392 ،آزاد مرزآبادی و
همکاران 1392 ،و گلپور چمرکوهی و محمدامینی،
 .)1391لینهن ( )1993پیشنهاد میکند که توصیف و
مشاهده خالی از قﻀاوت به بازشناخت موقعیتهای رفتاری
بهجای قﻀاوت کلی در مورد خود مجال میدهد .این
شناخت به تغییر مؤثرتر رفتار مانند کاهش رفتارهای
تکانشی و ناسازگارانه منجر میشود .همچنین وی پیشنهاد
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میکند که یادگیری ذهنآگاهی بر لحظه حاضر ایجاد
کنترل توجه میکند .این کنترل توجه مهارتی مفید است
برای افرادی که وﻇایف خود را به دلیل نگرانیها و خلق
منفی ،سخت میتوانند کامل کنند ،زیرا دچار حواسپرتی
هستند (بائر .)2003 ،پس میتوان نتیجه گرفت که
سالمندان دارای ذهنآگاهی باال دارای سالمت عمومی
بیشتری هستند درنتیجه اضطراب مرگ در آنها کاهش
مییابد.
همواره پژوهشگران در تحقیقات خود با موانع و
محدودیتهایی مواجه هستند .مهمترین محدودیت
پژوهش حاضر عبارت بودند از ( )1روش نمونهگیری در
دسترس که تعمیم یافتهها را با احتیاط مواجه کرد )2( ،با
توجه به اینکه نمونه پژوهش حاضر فقط شامل سالمندان
در منطقه  3و  8و  20شهر تهران بود ،نتایج آن را
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