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در همه جوامع به ویژه جامعه ایران سالمندان از گروههای خاص و نیازمند توجه هستند .از جمله
متغیرهایی که در گروه سالمندان حسب دوره سنی آنها مهم است تفکر وسواسگونه درباره مرگ
است .بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین سالمت معنوی و جهتگیری مذهبی با
وسواس مرگ در سالمندان با میانجیگری قدرت تحمل ابهام است .این پژوهش از نوع توصیفی-
همبستگی ،و جامعه آماری آن شامل سالمندان شهر زنجان در سال  1396بود که از این تعداد،
 250نفر با روش نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند .با رعایت اصول اخالقی و رازداری ،ابتدا
پرسشنامه مختصر وضعیت روانی و سپس پرسشنامههای سالمت معنوی پولوتزین و الیسون،
قدرت تحمل ابهام مکلین ،وسواس مرگ عبدالخالق و جهتگیری مذهبی آلپورت اجرا شد .سپس
با روشهای آمار توصیفی و استنباطی –تحلیل رگرسیون -یافتهها مورد تحلیل قرار گرفت .نتایج
نشان داد وسواس مرگ با سالمت مذهبی رابطه منفی ( ،)-0/41با جهتگیری مذهبی درونی
رابطه منفی ( )-0/28و با جهتگیری مذهبی بیرونی رابطه مثبت ( )0/15دارد .سالمت معنوی و
جهتگیری مذهبی بیرونی در پیشبینی وسواس مرگ نقش تبیینکننده داشتند .در نهایت ،نقش
میانجیگری قدرت تحمل ابهام نیز تأیید گردید .نتایج این پژوهش میتواند در شناخت بهتر دوره
سالمندی و چالشهای این گروه کارآمد باشد و به طورمستقیم در مشاوره سالمندی یاریگر باشد.

روح اهلل یادگاری ،دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه زنجان ،ایران؛ مژگان حیاتی ،استادیار گروه روانشناسی،
دانشگاه پیامنور ،تهران ،ایران؛ مجید یوسفی افراشته ،استادیار گروه روانشناسی ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه زنجان ،ایران.
مکاتبات مربوط به این مقاله باید خطاب به مژگان حیاتی ،استادیار گروه روانشناسی ،دانشگاه پیامنور ،تهران ،ایران باشد.
پست الکترونیکیmozhgan.hayati@yahoo.com :

امروزه سالمندی از چالشهای جوامع مختلف و از جمله
جامعه ایران است .ورود به مرحلهی سالمندی ،مستلزم
آمادگی است که باید انتظارات و ترجیحات خاصی با آن
همراه باشند تا به انطباق و سازش دست یابند (اپوی،
 .)2018از دیدگاه پدیدارشناسی ،پیری را باید از دیدگاه
پیران سنجید ،چه بسا آنچه که از نظر ما نقص و ناتوانی
است از منظر فرد سالمند ،مطلوبیت و کارایی خاصی داشته
باشد (پاردو ،روسو و سنچز .)2017 ،سالمندی یک مسأله

روانی و البته اجتماعی است (کوترادیوا )2016 ،و این
وضعیت به مرگاندیشی دامن میزند .اینکه اضطراب
سالمندان بیشتر از نوع وحشتزدگی است (کانوتو و
همکاران )2017 ،چه بسا ارتباطی میان وحشت از مرگ و
وسواس مرگ ترسیم کند .در کنار تغییرات زیستی بسیار،
همچون تفاوت در ترشح کورتیزول (هاریس ،کوکس ،برت،
دیری و مکاللیچ )2017 ،باید تحوالت معنوی آنها را هم
مدنظر داشت؛ آنچنانکه فولر ویژگی اصلی ایمان عطفی

 40یادگاری ،حیاتی و یوسفی

روانشناسی پیری ،1397 ،دوره  ،4شماره 39-50 ،1

متناظر با سالمندی را در جستجوی خیر همگانی بودن و
ایستادگی کردن در برابر بیعدالتی میدانست (برک،
 .)2007 /1394ارتباط سالمندی و مرگاندیشی بدیهی
است ولی داستان سالمندی و وسواس مرگ چگونه است.
در سالهای اخیر مفهوم وسواس مرگ نه فقط به مثابه
پدیدهای به نسبت رایج در میان سالمندان ،بلکه به عنوان
سازهای روانشناختی در کانون توجه است .وسواس مرگ
شامل اشتغاالت ذهنی ،تکانهها و عقایدی نشخوارگونه
نسبت به مرگ میباشد (عبدالخالق .)1998 ،وضعیت
زناشویی ،نوع دینداری و مسأله بیثباتی سیاسی و بسیاری
از پدیدههای به ظاهر بیربط ،در ایجاد وسواس مرگ مؤثر
هستند (شاکیل و یوسف .)2015 ،بیشترین وحشت و هراس
انسان از مرگ است و به ناچار در جستجوی تسکین آن به
هر ریسمانی چنگ میزند (اروود ،کوکس و اکاس.)2017 ،
یکی از این ریسمانها ،طبق نظر آلپورت ،جهتگیری
مذهبی 1درونی است که با وسواس مرگ 2رابطهای منفی
دارد (عیسیزادگان .)2012 ،از عبارات رولو می
( )1967/1392میتوان برداشت کرد که علت وسواس
مرگ ،لزوماً شناختی نیست بلکه ناشی از کم جرأتی انسان
در مواجهه با حقیقت و پذیرش آن است .ژرفترین
سرچشمهی فلسفه ،آگاهی از این است که ما چارهای جز
مردن و خطا کردن نداریم (یاسپرس )1936/1383 ،و
زمانی که حتمیت مرگ و خطا در کنار هم قرار بگیرند ،آیا
در افرادی که از سالمت معنوی 3چندانی برخوردار نیستند،
احتمال اضطراب و وسواس ،قریب به یقین نخواهد بود؟!
سالمت معنوی یعنی توانایی انسان برای فراتر رفتن از
خود و امور پیش پا افتاده (بهروزی ،آریانمنش ،فداییان و
بهروزی )2014 ،و معنادار کردن زندگی و یافتن هدفی
ارزشمند (میچلسون و همکاران )2016 ،و مقولهای است
که با سبک زندگی و نحوهی معیشت انسانها مرتبط است.
سالمت معنوی که با مجهز کردن ما به آرامش ذهنی ،ما را
به نوعی تعالی روحی میرساند عامل مهمی در بهبود
کیفیت زندگی انسانی است (آندو و همکاران )2010 ،و در
جستجو کردن هنر ،تفکر و ارتباط در زندگی به ما جهت
میبخشد و به طبع از افسردگی و ناامیدی میکاهد (شولتز،
مگدبوک ،مشیا و بارسال .)2017 ،ابعاد سالمت معنوی
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شامل ویژگیهای شخصی ،اجتماعی و محیطی است که
در سازگاری ما با خود ،خدا ،طبیعت و دیگران تأثیرگذار
است (حسینی ،علیجانپورآقاملکی ،مهرابی ،زیرکیدانا و
دادخواه .)1393 ،سالمت معنوی در دو حوزه کاربرد بسیاری
داردکه ابتدا در پیشگیری از اختالالت روانی (عباسیان،
عباسی ،گوشکی و معماریان )1389 ،و سپس در درمان
اختالالت میتواند یاریگر درمانگران باشد .در کنار تأیید
مستمر این فرضیه که بسیاری از مشکالت روحی با گذر
زمان به خودی خود بهبود مییابند ،میتوان اضافه کرد که
سالمت معنوی به این جریان بهبود ،سرعت و شتاب
بیشتری میبخشد (طاهریخرامه.)2016 ،
جهتگیری مذهبی اگر وسیلهی یکپارچگی شخصیت
ما شود و تعهدی همه جانبه به بار آورد و ابزاری برای
دستیابی به معنا گردد ،چه بسا وسواس مرگ را به «عشق
به تقدیر» تغییر دهد .آلپورت رویکردی مذهبی را که با امور
تجربی و فراتجربی بیامیزد و انگیزش هوشمندانه را در
رفتار ما موجب شود و وحدتی را برای وجودمان به ارمغان
آورد ،جهتگیری مذهبی درونی مینامید (بدری گرگری و
فرید .)1391 ،آن تصور کلیشهای که جهتگیری مذهبی با
عبوسی چهره و برخی صفات نامطلوب شخصیتی همچون
تعصب همراه است یک قید منطقی دارد :آنجا که
جهتگیری ما درونی و دارای تعهد کلی به سوی باورهای
دینی است ،از قضا با شادی و شادکامی مواجه هستیم
(ملتفت ،مزیدی و ساداتی .)2010 ،امروزه اهمیت مذهب در
درمان و امور بالینی اگرچه هنوز محوریت ندارد اما بسیار
مورد توجه ،و به عنوان پدیدهای شگفتانگیز محل پژوهش
است (منشایی و امینی .)2013 ،معنویت سبک خاصی از
دین باطنی است که با مذهب خاصی گره نخورده است
ولی در مذهب ،عمل به آداب و سنن یک دین خاص،
برجسته است .بنابراین معنویت با جهتگیری مذهبی
درونی همخوانتر است .پرسش اصلی آلپورت این بود که
آیا برخی باورهای مذهبی خاص ،به لحاظ درمانگری و
پیشگیری نسبت به عوامل دیگر کارامدترند؟ پژوهشهای
بعدی کسانی همچون شافر و گورساچ نشان داد که در
برخی چهارچوبهای مذهبی ،حتی روشهای «حل
مسأله» نیز بهبود مییابد (به نقل از جانبزرگی.)1386 ،
همه ما محتاج مذهبیم و برخی از ما محتاجتر! شاید آن هم
بخاطر آگاهی و تجربهی بیشتر باشد ،و چه کسی را
شایستهتر از سالمندان میتوان در اینجا نام برد؟
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آیا میتوان منکر این شد که تجربهی گذر زمان و
پستی و بلندیهای روزگار که سالمندان صاحب آن هستند
به آنان این درس را آموخته است که ابهامات این جهان بر
وضوح و روشناییهای آن غالب است .البته ابهام لزوماً
معادل پیشبینیناپذیری نیست (برن ،هانت و چانگ،
 .)2015در مسألهای همچون مرگ و از دنیا رفتن ابهامی
نیست اما هیچکس هم قادر به پیشبینی زمان آن نیست.
شاید تحمل ابهام 1خود را بیشتر در نوع «تصمیمگیری» ما
نشان دهد (زو 2و تراسی )2014 ،بنابراین سالخوردهای که
مدیریت و کنترل تحمل ابهاماش باال است در نوع
مواجههاش با مرگ ،تصمیم معقوالنهای خواهد گرفت.
اینکه در تحمل ابهام به تمایل افراد در نوع تفسیر
موقعیتهای مبهم که منبعی برای خطر و ناراحتی هستند
اشاره شده است (آقاجانی ،نریمانی و آریاپوران)1390 ،
اینگونه نیست که لزوماً ما را به توقف و بازداری بیشتری
سوق دهد (لی ،هانگ و کریستینسون .)2017 ،وضعیت
فراشناختی ما در تحمل ابهام بسیار دخیل است (سلمانی و
حسنی )1394 ،و البته نباید نادیده گرفت که همین
فراشناخت در وسواس نیز دخیل است.
هرک ( )1987از جمله پژوهشگرانی است که میان
جهتگیری مذهبی درونی و تحمل -صرفنظر از ابهام و
غیرابهام -رابطهی مثبتی یافته است .پژوهشهای رزمارین
و ماهونی ( )2009همین متغیر -جهتگیری مذهبی درونی-
را دارای ارتباطی منفی با وسواس مرگ دانستند ،البته رابطه
مثبتی نیز میان جهتگیری مذهبی بیرونی با وسواس مرگ
وجود داشت .در همین راستا مقابلهی مذهبی منفی در برابر
آنچه سالمت وجودی ما را تهدید میکند و سبک دلبستگی
ناایمن به خدا ،بیشترین سهم را در تبیین وسواس مرگ
دارد (محمدزاده .)1394 ،از سوی دیگر وسواس مرگ در
نسبت با قدرت تحمل ابهام ،رابطهی منفی معنیداری از
خود نشان داد (المان ،ایشیدا و هاجکاک .)2011 ،دو متغیر
مرگ و مذهب در حاالت متفاوتشان در پژوهش دادفر و
الستر ( )2017همبستگی داشتند .همانگونه که نشخوار
فکری در باب مرگ ،با رویکرد مذهبی اصیل سازگار
نیست ،تأیید شده که سالمت معنوی در ایجاد قدرت تحمل
ابهام ،مشارکت باالیی دارد (مکنالتی ،لیونه و ویلسون،
 )2004و نوعی رابطهی علی و معلولی میان آنها وجود دارد.
همچنین سالمت روانی رابطهای منفی با جهتگیری
tolerance of ambiguity
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مذهبی بیرونی دارد (مرتضوی و صیدی )1390 ،و
بهزیستی روانشناختی رابطهی مثبتی با جهتگیری
مذهبی درونی و بخشش دارد (صدری دمیرچی ،محمدی،
فیاضی و افسر .)1396 ،از سوی دیگر آنجا که
شرکتکنندگان از قدرت تحمل ابهام کمتری بهرهمند
بودند در جستجوی نشانههای بیشتری برای اطمینانگیری
از سالمتیشان هستند (روزن ،کناپر و سامت )2007 ،و این
نگرانی هم جنبه جسمی دارد و هم روانی که در ارتباط با
بحث پژوهش حاضر است و میتواند تحمل ابهام را کمتر و
کمتر بکند و بزرگترین نگرانیها که در مرگاندیشی
متجلی است ،آستانهی تحمل ما را به حداقل خواهد رساند.
پژوهش خضری ،بحرینی ،روانیپور و میرزایی ( )1394در
پژوهش خود رابطه بین سالمت معنوی با افسردگی و
اضطراب مرگ در بیماران سرطانی شهر بوشهر را منفی
گزارش کردند .طوری که هر چه سالمت معنوی باالتر
باشد افسردگی و اضطراب مرگ پایینتر است .محمدی
زاده ،عسکریزاده و باقری ( )1395رابطه سالمت معنوی
با اضطراب مرگ در بیماران مبتال به مالتیپل اسکلروزیس
را مطالعه و مثبت گزارش کردند .نتایج پژوهش شریفنیا و
همکارن ( )1396هم از رابطه سالمت معنوی با اضطراب
مرگ حکایت دارد.
نوآوری مطالعه حاضر سنجش متغیرهایی است که
زنجیرهای نامرئی همه آنها را به یکدیگر متصل میکند.
سالمت معنوی و جهتگیری مذهبی ،همچون دوقلوهایی
ناهمسان هستند که در این مطالعه وظیفهشان پیشبینی
پدیدهای فراگیر است :وسواس مرگ که از قضا وظیفهی
اصلی این دو متغیر صرف نظر از استداللهای این مقاله،
بازیابی و بازآفرینی معنا در «مرگ» است .از دیدگاه
پدیدارشناسی ،بیشترین محل تالقی مذهب و مرگ در
سالمندان است .حال این سالخوردگانی که بار زندگی را
تحمل کردهاند در سنجشی دوباره ،مقدار تحمل ابهامشان
بررسی میشود تامشخص شود وسواس که قله ظهورش در
نشخوار فکری است آیا توانسته از البالی سالمت معنوی
آنها عبور کند؟ و در ارتباط با جهتگیری مذهبی و پذیرش
مرگ و مسائل حلنشده و حلناشدنی زندگی ،چه وضعیتی
برای سالمندان متصور است؟ فرضیههای پژوهش عبارتند
از اینکه ( )1بین سالمت معنوی و وسواس مرگ رابطه
وجود دارد )2( ،بین جهتگیری مذهبی و وسواس مرگ
رابطه وجود دارد )3( ،بین جهتگیری مذهبی بیرونی و
وسواس مرگ رابطه وجود دارد و ( )4قدرت تحمل ابهام
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بین سالمت معنوی و جهتگیری مذهبی با وسواس مرگ

نقش میانجی دارد.

سالمت مذهبی
سالمت وجودی
قدرت تحمل
ابهام

وسواس مرگ

جهتگیری
درونی

جهتگیری
بیرونی

شکل .1مدل مفهومی روابط بین متغیرهای پژوهش

روش
طرح پژوهش و شرکتکنندگان
پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود .جامعه آماری
این پژوهش شامل سالمندان ساکن شهر زنجان (و
غیرساکن سرای سالمندان) میشد .با فرمول نمونهگیری
کوکران و پس از اجرای آزمایشی برای به دست آوردن
برآوردی از واریانس جامعه  220نفر تعیین شد .با توجه به
احتمال ناقص پر شدن برخی پرسشنامهها  250نفر به
عنوان نمونه انتخاب شد .الزم به ذکر است به دلیل این امر
که ابزار تشخیصی مبتنی بر پرسشنامه میتواند تحت تأثیر
اختالل توجه ،اختالل حواس و نقص ارتباطی سالمندان
باشد بنابراین الزم است وجود یا عدم وجود اختاللهای
شناختی سالمندان بررسی شود تا از اعتبار پاسخ
شرکتکنندگان اطمینان نسبی حاصل شود .بدین منظور از
پرسشنامه مختصر وضعیت روانی 1که روش عملی برای
درجهبندی شناختی است استفاده شد؛ بنابراین مالکهای
ورود به پژوهش عبارت از ( )1نمره باالی  22در آزمون
وضعیت روانی )2( ،سن باالتر از  60سال )3( ،سواد خواندن
و نوشتن ،و ( )4درآمد ماهیانه (حقوق یا مستمری) حداقل
برای گذراندن امور زندگی بودند و مالکهای خروج نیز
شامل عدم تکمیل یکی از پرسشنامهها یا عدم پاسخ بیش
از  20درصد سؤالهای هر یک از پرسشنامهها بود .از
مجموع  250نفر شرکتکننده در پژوهش  183نفر (معادل
 73درصد) مرد و  67نفر (معادل  27درصد) زن بودند .در
سطح تحصیالت  31نفر (معادل  12درصد) در سطح
خواندن و نوشتن 50 ،نفر (معادل  20درصد) سیکل و زیر
mini–mental state examination

1

دیپلم 68 ،نفر (معادل  27درصد) دیپلم 75 ،نفر (معادل 30
درصد) فوق دیپلم و  26نفر (معادل  11درصد) دارای سطح
تحصیلی کارشناسی بودند.
ابزار
پرسشنامه مختصر وضعیت روانی .این پرسشنامه
که توسط فولستین ،فولستین و مک هوگ ( )1975ساخته
شد از متداولترین ابزار غربالگری اختالالت شناختی است
و حوزههای شناختی که در آن مورد ارزیابی قرار میگیرند
عبارتند از جهتیابی ( 10سؤال) ،ثبت کلمات ( 3سؤال)،
توجه و محاسبه ( 5سؤال) ،حافظه نزدیک ( 3سؤال)
عملکردهای مختلف زبانی ( 3سؤال) و تفکر دیداری-
فضایی ( 6سؤال) .این پرسشنامه دارای  30سؤال و کل
امتیاز حاصل از آن 30 ،نمره است که نمره کمتر از  23به
احتمال وجود اختالل شناختی (اختالل شناختی شدید =
صفر ،17-اختالل شناختی خفیف یا متوسط= ،23-18
نرمال=  )30-24اشاره میکند .اعتبار این پرسشنامه به
روش آلفای کرونباخ در پژوهش حاضر  0/71حاصل شد.
پرسشنامه سالمت معنوی .پرسشنامه سالمت
معنوی توسط پولوتزین و الیسون ( )1982طراحی شد .این
پرسشنامه  20گویهای است که پاسخهای آن بر طبق
مقیاس لیکرت  4گزینهای (از کامالً موافقم تا کامالً
مخالفم) است .نمره سالمت معنوی بین  20-120است.
نمره کل به صورت زیر دستهبندی میشود :سالمت معنوی
در حد پایین ( ،)20-40سالمت معنوی در حد متوسط
( )41-99و سالمت معنوی در حد باال ( .)100-120این
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پرسشنامه در مطالعات گوناگون در داخل و خارج از ایران
استفاده شده و پایایی و روایی آن نیز تأیید شده است؛ برای
مثل پولوتزین و الیسون ( )1982آن را معتبر دانسته و
ضریب آلفای کرونباخ آن را  0/93گزارش کردند .در
مطالعات الهبخشیان ،جعفرپور علوی ،پرویزی و حقانی
( )1389و رضایی ،سید فاطمی و حسینی ( )1387روایی
این پرسشنامه پس از ترجمه به فارسی از طریق روایی
محتوایی تأیید شده؛ همچنین پایایی این پرسشنامه در این
دو پژوهش از طریق آلفای کرونباخ  0/82محاسبه شده
است .در بررسی دهشیری ،سهرابی ،جعفری و نجفی
( )1387ضریب آلفای کرونباخ برای کل مقیاس  0/90و با
روش بازآزمایی  0/85گزارش شد .در پژوهش حاضر برای
محاسبه پایایی این پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ
استفاده شد که مقدار آن برابر  0/7به دست آمد.
پرسشنامه تحمل ابهام .مقیاس پرسشنامه قدرت
تحمل ابهام توسط مکلین ( )1993ساخته شد و دارای
22ماده است .شرکتکننده به هر یک از سؤاالت روی یک
مقیاس  5درجهای از(کامالً موافق) تا (کامالً مخالف) پاسخ
میدهد و اعتبار و پایایی باالی  0/6گزارش شده است (به
نقل از آقاجانی و همکاران .)1390 ،نمرات باال بیانگر قدرت
تحمل ابهام پایین است .برای نمونههای ایرانی ضریب
آلفای کرونباخ  0/90گزارش شده است (نریمانی،
ملکشاهیفر و محمودی .)1388 ،در پژوهش حاضر اعتبار
این ابزار به شیوه آلفای کرونباخ  0/76به دست آمد.
پرسشنامه وسواس مرگ .مقیاس وسواس مرگ
عبدالخالق ( )1998شامل  15گویه است و شرکتکننده به
هر یک از سؤاالت روی یک مقیاس  5درجهای از هرگز تا
خیلی زیاد پاسخ میدهد و طیف نمرات بین  15-75است و
دارای سه زیرمقیاس میباشد که عبارت از نشخوار فکری
دربارهی مرگ ،چیرگی و غلبهی مرگ ،و باورهای تکراری
دربارهی مرگ هستند .اعتبار و روایی این ابزار در
نمونههای ایرانی مشابه همان است که توسط سازنده اصلی
عبدالخالق (کشور مصر) صورت گرفته است و از آلفای
کرونباخ  0/9برخوردار است (عیسیزادگان .)2012 ،در
پژوهش حاضر اعتبار این ابزار به شیوه آلفای کرونباخ 0/73
به دست آمد.
پرسشنامه جهتگیری مذهبی .این مقیاس دارای
 20گویه است که جهتگیری مذهبی درونی و بیرونی را
میسنجد 12 .عبارت آن مرتبط با جهتگیری مذهبی

بیرونی است و  9جملهاش با جهتگیری مذهبی درونی
مرتبط است .شرکتکنندهها به هر یک از سؤاالت روی
یک مقیاس  5درجهای از(عدم توافق کامل) تا (توافق
کامل) پاسخ میدهند .این پرسشنامه در نمونههای ایرانی
و با آلفای کرونباخ  0/71گزارش شده است و پایایی
بازآزمایی آن  %74گزارش شد .این پرسشنامه محدودیت
زمانی ندارد و به صورت گروهی اجرا میشود (یاسمینژاد،
گلمحمدیان و فعلی .)1390 ،در پژوهش حاضر اعتبار این
ابزار به شیوه آلفای کرونباخ  0/8به دست آمد.
روش اجرا
پس از آمادهسازی پرسشنامهها به شرکتکنندگان
پژوهش در موقعیتهای مختلف اجتماعی و مکانهای
عمومی از جمله پارکها و مساجد مراجعه شد و پس از
ارتباطگیری با شرکتکنندگان و ارائه راهنمایی الزم ،از آنها
خواسته شد به مجموعه پرسشنامههای پژوهش به صورت
مداد-کاغذی پاسخ دهند .به شرکتکنندگان درباره حفظ
حریم و مشخصات آنها اطمینان داده شد .پژوهش
بهصورت بینام انجام شد تا گمنامی شرکتکنندگان
تضمین شود .همچنین جهت بهبود مطالعه سالمندان
پرسشنامه خوانا و درشت تهیه شد .بهمنظور تجزیه و
تحلیل دادهها در بخش توصیفی از شاخصهای میانگین،
انحراف استاندارد ،مقادیر بیشینه و کمینه و در استنباطی
ضریب همبستگی پیرسون ،رگرسیون چندگانه همزمان
برای پیشبینی بهزیستی روانشناختی سالمندان و برای
تجزیه و تحلیل از نرمافزار  SPSSنسخه  23استفاده شد.
یافتهها
در بخش یافتهها ابتدا اطالعات توصیفی متغیرها از جمله
میانگین و انحراف معیار در جدول  2گزارش شده است .در
قسمت استنباطی پس از گزارش ضرایب همبستگی در
جدول  3برای آزمون نقش میانجی سرسختی روانشناختی
در رابطه بین جهتگیری مذهبی و سالمت معنوی از روش
و مراحل پیشنهادی بارون و کنی ( )1986به روش
رگرسیون استفاده شد .مراحل اجرای این روش به این
ترتیب است که در مرحله اول ،رگرسیون وسواس مرگ
روی جهتگیری مذهبی و سالمت معنوی بررسی شد .در
مرحله دوم ،رگرسیون سرسختی روانشناختی بر روی
جهتگیری مذهبی و سالمت معنوی بررسی شد و در
مرحله سوم ،رگرسیون وسواس مرگ بر جهتگیری
مذهبی ،سالمت معنوی و سرسختی روانشناختی محاسبه
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کمترین و بیشترین مقدار ،میانگین و انحراف معیار است.

شد .در جدول  1اطالعات توصیفی برای متغیرهای
پژوهش گزارش شده است .این اطالعات شامل
جدول1

اطالعات توصیفی برای متغیرهای پژوهش
کمترین بیشترین میانگین انحرافمعیار
متغیر
سالمت معنوی
8/04
46/21
60
17
سالمت مذهبی
9/63
42/15
58
سالمت وجودی 18
جهتگیری مذهبی
5/94
29/05
35
9
درونی
5/12
25/45
43
13
بیرونی
9/19
51/78
78
قدرت تحمل ابهام 12
6/71
35/68
50
25
وسواس مرگ
جدول2
همبستگی وسواس مرگ ،جهتگیری مذهبی ،سالمت معنوی و قدرت تحمل ابهام
متغیرها
 .1سالمت مذهبی
 .2سالمت وجودی
 .3جهتگیری مذهبی درونی
 .4جهتگیری مذهبی بیرونی
 .5قدرت تحمل ابهام
 .6وسواس مرگ

3

1

2

**0/65
**0/39
-0/09
**0/35
**-0/41

**0/42
*-0/14
**0/29
**-0/37

0/08
*0/15
**-0/28

4

*-0/18
*0/15

5

**-0/24

**P<0/01, *P<0/05

جدول  2نتایج ضرایب همبستگی پیرسون را برای
رابطه بین دو به دوی متغیرها ارائه میدهد .دو بعد سالمت
معنوی (سالمت مذهبی و وجودی) و دو سبک جهتگیری
مذهبی (درونی و بیرونی) دارای رابطه معنیداری با عمل
به باورهای دینی هستند .بیشترین رابطه را سالمت مذهبی
با ضریب  -0/41با وسواس مرگ دارد .تنها ضریب
همبستگی مثبت در جدول باال به رابطه بین جهتگیری
مذهبی بیرونی با وسواس مرگ با  0/15مربوط است .به
منظور بررسی نقش میانجیگری قدرت تحمل ابهام در
رابطه بین ابعاد سالمت معنوی و جهتگیری مذهبی با
وسواس مرگ از روش و مراحل پیشنهادی بارون و کنی
( )1986به روش رگرسیون استفاده شد .برای نتیجهگیری

درباره اثر میانجیگری یک متغیر بین دو متغیر باید چهار
شرط وجود داشته باشد )1( .ارتباط معنیدار بین متغیر
مستقل با متغیر وابسته )2( ،ارتباط معنیدار بین متغیر
مستقل با متغیر واسطهگر )3( ،ارتباط معنیدار بین متغیر
میانجیگر با متغیر وابسته ،وقتی که متغیر مستقل و
میانجیگر به طور همزمان برای پیشبینی متغیر وابسته در
معادله رگرسیون وارد شده باشند و ( )4اگر متغیر واسطهگر
به طور کامل رابطه بین متغیر مستقل با متغیر وابسته را
تبیین کند ،ارتباط بین متغیر مستقل با متغیر وابسته به صفر
تقلیل مییابد و اگر نقش واسطهای جزئی داشته باشد مقدار
ضریب آن کاهش مییابد .نتایج در جدول  4گزارش شده
است.
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جدول 3
نتایج تحلیل رگرسیون وسواس مرگ بر روی جهتگیری مذهبی و سالمت معنوی با میانجیگری قدرت تحمل ابهام
متغیرمالک
مرحله متغیرهای پیشبین
t
Β
R2
R
F
**
5/30 -0/28
سالمت مذهبی
**
3/72 -0/21
سالمت وجودی
**
0
/
20
0
/
45
34
/
25
مرگ
وسواس
اول
**5/24 -0/27
جهتگیری مذهبی درونی
*3/02 0/16
جهتگیری مذهبی بیرونی
**
2/77 0/23
سالمت مذهبی
**
3/70 0/20
سالمت وجودی
قدرت تحمل ابهام **0/14 0/37 23/93
دوم
**
4/39 0/24
جهتگیری مذهبی درونی
*2/55 -0/13
جهتگیری مذهبی بیرونی
**
3/35 -0/19
سالمت مذهبی
**
3/10 -0/17
سالمت وجودی
**
**
2/78 -0/23
0/36 0/60 33/23
وسواس مرگ
سوم جهتگیری مذهبی درونی
1/78
0/08
جهتگیری مذهبی بیرونی
**
3/62 -0/19
قدرت تحمل ابهام
**P<0/01, *P<0/05
معنیدار بود .در مرحله سوم و در جهت ارزیابی شرط سوم،
طبق جدول  ،3در مرحله اول مشخص شد که هر چهار
ضرایب رگرسیون وسواس مرگ بر روی دو بعد سالمت
متغیر سالمت مذهبی ( ،)β=-0/28سالمت وجودی
معنوی ،یعنی سالمت مذهبی ( )β=-0/19و سالمت
( ،)β=-0/21جهتگیری مذهبی درونی ( )β=-0/27و
وجودی ( )β=-0/17و جهتگیری مذهبی درونی (-0/23
جهتگیری مذهبی بیرونی ( )β=0/16نقش معنیداری در
= )βو قدرت تحمل ابهام ( )β=-0/19ضرایب استاندارد
پیشبینی وسواس مرگ دارند .در مرحله دوم و به منظور
معنیدار بود .برای نتیجهگیری درباره اثر میانجیقدرت
تأمین شرط دوم اثر دو بعد سالمت معنوی و جهتگیری
تحمل ابهام بین سالمت معنوی و جهتگیری مذهبی با
مذهبی بر قدرت تحمل ابهام بررسی شد .در رگرسیون
وسواس مرگ برقراری شرط چهارم ضروری است .ضرایب
قدرت تحمل ابهام ،سالمت مذهبی ( ،)β=0/23سالمت
سالمت معنوی و جهتگیری مذهبی در مرحله سوم نسبت
وجودی ( ،)β=0/20جهتگیری مذهبی درونی ()β=0/24
به مرحله اول کاهش چشمگیری را نشان میدهد.
و جهتگیری مذهبی بیرونی ( )β=0/13ضرایب استاندارد
سالمت مذهبی
0/23

سالمت وجودی

0/20

-0/19

قدرتتحمل ابهام

0/24

-0/17

-0/19
-0/23

وسواس مرگ

جهتگیری درونی
-0/13

0/08

جهتگیری بیرونی
شکل  .2مدل نهایی روابط بین وسواس مرگ بر روی جهتگیری مذهبی و سالمت معنوی با میانجیگری قدرت تحمل ابهام

 46یادگاری ،حیاتی و یوسفی

بحث و نتیجهگیری
هدف پژوهش حاضر ،بررسی رابطهی بین سالمت معنوی
و جهتگیری مذهبی با وسواس مرگ در سالمندان با
میانجیگری قدرت تحمل ابهام بود .برای این منظور به
 250نفر از سالمندان مراجعه شد .نتایج با استفاده از رویکرد
بارون و کنی ( )1986نقش میانجی قدرت تحمل ابهام را
بین جهتگیری مذهبی و سالمت معنوی تأیید کرد.
همچنین نتایج پژوهش نقش مؤلفههای سالمت معنوی
(سالمت مذهبی و سالمت وجودی) و جهتگیری مذهبی
درونی و بیرونی را هم بر قدرت تحمل ابهام و هم بر
وسواس مرگ تأیید کردند .بین سالمت معنوی و وسواس
مرگ رابطه وجود دارد ،بین جهتگیری مذهبی و وسواس
مرگ رابطه وجود دارد ،بین جهتگیری مذهبی و وسواس
مرگ رابطه وجود دارد و قدرت تحمل ابهام بین سالمت
معنوی و جهتگیری مذهبی با وسواس مرگ نقش میانجی
دارد.
از یافتههای این پژوهش رابطه منفی ابعاد سالمت
معنوی (سالمت مذهبی و سالمت وجودی) با وسواس
مرگ بود .این یافته منجر به تأیید فرضیه اول شد .این
یافته با نتایج پژوهش خضری و همکاران (،)1394
محمدیزاده ،عسکریزاده و قاسمی ( ،)1395شریفنیا و
همکاران ( )1396که سالمت معنوی را با اضطراب مرگ
همبسته گزارش کرده بودند همسو است .در تبیین این
یافته همانطور که آندو و همکاران ( )2010بیان داشتهاند
سالمت معنوی با تجهیز انسان به آرامش ذهنی ،نوعی
تعالی روحی ایجاد میکند که این عامل مهمی در بهبود
کیفیت زندگی انسانی است .همچنین طبق گفته شولتز و
همکاران ( )2017سالمت روانی به انسان در جستجو کردن
هنر ،تفکر و ارتباط در زندگی جهت میدهد و پیامد این
کاهش افسردگی و ناامیدی است .سالمت معنوی با
اثرگذاری بر ویژگیها و ادراکهای شخصی ،سازگاری فرد
با خود ،خدا ،طبیعت و دیگران تأثیرگذار است (حسینی و
همکاران )1393 ،و نتیجه این سازگاری کاهش وسواس در
سالمندان است .از طرفی پدیده مرگ و ویژگیهای مختلف
منتج از آن با معنویت آمیخته است .سالمت معنوی
سازهای است که به طور مستقیم از معنویت برخواسته است
و بنابراین با غنیسازی معنوی زندگی سالمندان منجر به
کاهش وسواس مرگ میشود.
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یافته دیگر این پژوهش ارتباط جهتگیری مذهبی با
وسواس مرگ است که منجر به تأیید فرضیه دوم پژوهش
شد .طبق نتایج پژوهش ،جهتگیری مذهبی درونی با
وسواس مرگ رابطهی معنیدار منفی دارد ،اما در
جهتگیری مذهبی بیرونی چنین رابطهی معنیداری
مشاهده نشد .این یافته با پژوهشهای رزمارین و ماهونی
( )2009و عیسیزادگان ( )2012هماهنگی داشت .اگر چه
برخی پژوهشگران در درستی مطلق این دادهها مردد
هستند (ضیاءپور ،دوستی و عباسی ،)2014 ،اما نباید
یافتههای فراتحلیلی را دست کم گرفت که میان مرگ و
متعلقات روانشناختی آن با مذهب با تمام حاالت
متفاوتاش همبستگیهایی را یافتهاند (دادفر و لستر،
 .)2017پژوهش دربارهی نسبت مرگ و مذهب ،میان
بیماران بسیار است (صالحی ،زهابی ،زهابی و محمودی،
 )2017اما یافتههای این پژوهش با و برای افراد سالم
است .در تبیین این یافتهها باید گفت ابتداییترین
پرسشهای مذهبی ،سؤاالتی درباب مرگ و تنهایی که
نمود اصلی آن هم در مرگ است بوده ،و هر چه دینورزی
ما از مصلحتاندیشی و معیشتاندیشی دورتر باشد و
سرچشمهاش درونیتر گردد ،جای وسواس را ایمان و
پذیرش (هردینگ ،فالنلی ،ویور و کوستا )2005 ،خواهد
گرفت و همانگونه که یافتهها این پژوهش نشان داد از
وسواس مرگ خواهد کاست.
در پژوهش حاضر بین قدرت تحمل ابهام و وسواس
مرگ نیز رابطه منفی معنیداری گزارش شد .این یافتهها
با پژوهشهای مرتبطی همچون المان و همکاران ()2011
موافق و همسو است ،چون اگر مرگ و جهان بعد از آن ،و
افکار تکراری مربوط به وعدهها و وعیدها –پاداشها و
تنبیههای -پس از آن که بیشترین تأخیر را نسبت به زمان
حال دارد ،مالحظه کنیم ،بیشترین عدم تحمل را از خود
نشان خواهیم داد .یافته این پژوهش از جنبههای دیگری
هم مورد تأیید قرار گرفته ،آنجا که عدم تحمل ابهام ،وجه
مشترک و هستهی مرکزی اضطرابها و وسواسها است
(عاقلی ،حسنزاده و قاسمانی )2013 ،چه رسد به مرگ و
وسواس آن که ناشی از مبهمترین حادثه این جهان یعنی
«فنا» است .در تبیین این یافته میتوان گفت که اگر
نشخوار ،قلب وسواس باشد و فرایندی شناختی به حساب
آید (اندرسون )2013 ،عدم تحمل ابهام ،که در جستجوی
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شناختی سرراست و با مسیری مشخص است ،همیشه با
وسواس –چه رسد به وسواس مرگ -همسایه خواهد شد.
رابطه معنیدار قدرت تحمل ابهام با پیشآیندهای
سالمت معنوی و جهتگیری مذهبی و پسآیند وسواس
مرگ نقش میانجی آن را در مدل پژوهش تأیید کرد که
باعث تأیید فرضیه سوم پژوهش شد .درباره نقش میانجی
قدرت تحمل ابهام بین سالمت معنوی و وسواس مرگ
میتوان گفت که اگر مفهوم «مرکز کنترل درونی»
لوینسون (هوساک )1990 ،را مدنظر قرار دهیم ،عبور از
سالمت معنوی به کاهش وسواس مرگ ،چندان سخت
نخواهد بود .البته نباید اهمیت سالمت معنوی را در تخفیف
مشکالت ناشی از عدم یقین (مکنالتی و همکاران)2004 ،
نادیده گرفت که باعث کاهش وسواس مرگ خواهد شد .اما
دربارهی نقش میانجی قدرت تحمل ابهام بین جهتگیری
مذهبی و وسواس مرگ میتوان گفت که جهتگیری
مذهبی درونی با تحمل ارتباط مثبتی دارد (هرک )1987 ،و
اگر در فهم معنای جهتگیری مذهبی به پیامدهای انسانی
باورها نه آنچه میگویند یا در ذهنشان نهفته است اهمیت
بیشتری بدهیم (سافارا و باتیا )2008 ،پذیرش افکار و
رفتارهای مبهم دیگران ،راحتتر خواهد بود .در نهایت نباید
تعجب کرد که انسان مذهبی که عاشق قوانین جهان است،
چون آفریدهی خدا است به واسطهی تحمل ابهام که
خدای او هم در تمام کتب مقدسه فرموده که بسیاری از
حقایق و حکمتها به راحتی برای انسانهای عادی آشکار
نمیشود از وسواس مرگ که به نوعی دلمشغولی به
ساختهها و آفریدههای ذهنی و شخصی است رها خواهد
شد.
مهمترین محدودیت این پژوهش روش نمونهگیری آن
بود .بر حسب موضوع پژوهش امکان استفاده از روشهای
نمونهگیری تصادفی نبود و به ناچار از روش نمونهگیری در
دسترس استفاده شد .همچنین محدود شدن نمونه پژوهش
به سالمندان باالی  65سال امکان مقایسه مدل پژوهش را
در گروههای سنی مختلف را از بین میبرد .به پژوهشگران
عالقمند به پژوهش در این حوزه پیشنهاد میشود موضوع
حاضر را در نمونههای مختلف مطالعه کنند تا تعمیمپذیری
مدل حاضر بررسی شود .همچنین به دستاندرکاران و
برنامهریزان حوزه سالمندی توصیه میشود جهت مشاوره و
درمان مؤثر پدیده مهم وسواس مرگ در سالمندان
میتوانند در سالمت معنوی و جهتگیری مذهبی مداخله
کنند.
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