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ABSTRACT 

 
Background & objectives: One of the important areas of health of the elderly persons is its 

psychological aspect that requires special attention and prevention of disorders such as 

anxiety in them. Death anxiety as an abnormal fear of his death undermines effective 

compatibility. This study aimed to investigate the role of cognitive fusion, locus of control 

and cognitive avoidance in the prediction of death anxiety in the elderly.  

Method: The conducting method was a descriptive and correlative study. The statistical 

population of this study included all the male elderly over-60 years old of Ardabil in 2016, 

which 108 persons of them were selected as the study sample using the convenience 

sampling. For data collection, the cognitive fusion scale (CFQ), locus of control scale 

(RLOC), cognitive avoidance scale (CAQ) and death anxiety scale (DAS) were used. The 

data were analyzed using Pearson correlation coefficient and multiple regression tests in SPSS 

21 statistical software.  

Findings: The study results showed a significant positive relationship between cognitive 

fusion and death anxiety (r=0.41, p<0.05) and a significant negative relationship between 

locus of control and death anxiety (r=-0.46, p<0.05). Additionally, a significant positive 

relationship existed between cognitive avoidance and death anxiety (r=0.42, p<0.05). Multiple 

regression analysis showed that cognitive fusion 0.31, locus of control -0.36 and cognitive 

avoidance 0.30 significantly predict death anxiety of the elderly persons (p<0.05).  
Conclusion: Thus, it can be concluded that cognitive fusion, locus of control and cognitive 

avoidance are considered the predicting variables related to death anxiety. 

Keywords: Cognitive Avoidance, Cognitive Fusion, Death Anxiety, Locus of Control, 

Elderly. 
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 مقدمه

دلیاال هاااهش قاادر  جساامی د ااار  بااه 1سااالمندان

اجتماعی و اقتصادی بیشاتری نسا      مشکال  فیزیکی،

(. اماروهه  1،2) شاوند ی سانی مای  هاا به دیگر گاروه 

 اسا .  در حال افزایشجمعی  سالمند دنیا به سرع  

های بخش جمعی  ساهمان ملل متحد، بینیپیش ط ق

                                                 
1 Elderly 

به حادود   2191نس   جمعی  سالمند جهان در سال 

افازایش جمعیا     (.6یاف  ) خواهد درصد افزایش22

باه   سالمندان به قدری قابال توجاه اسا  هاه اه آن    

(. تغییار سااختار   9عنوان انقالب ساه  یاد شده اس  )

هسته ای و جذب هنان  سترده به نوعخانواده اه نوع گ

برای نگهاداری   شود هه امکانا می به باهار هار س ب

 اه سالمندان باه شاد  هااهش یاباد. و یفاه ای هاه      

 چکیده

 روانای آن اسا  هاه نیاهمناد توجاه خااش و پیشاگیری اه        دهای مهم سالم  سالمندان، بعا یکی اه حوهه هدف:زمینه و 

را تضعیف  هارآمد، ساهگاری ترس غیرعادی اه مردن خود اضطراب مرگ به عنوان .اختالالتی نظیر اضطراب در آنان اس 

نقش همجوشی شناختی، من ع هنترل و اجتناب شناختی در پیش بینی اضطراب مارگ  تعیین حاضر با هدف هند. پژوهش می

 . مندان انجام پذیرف سال

 31ساالمندان مارد بااالی     جامعه آماری پژوهش هلیاه  پژوهش توصیفی اه نوع هم ستگی بود.این مطالعه یک  :کار روش

باه عناوان نموناه     آن هاا نفار اه   118 بودند هه به روش نمونه گیری در دساترس  1649در سال  سال شهرستان اردبیل

(، اجتنااب شاناختی   RLOC(، من اع هنتارل )  CFQهمجوشای شاناختی )  ابزارهای اه  ها،انتخاب شدند. برای جمع آوری داده

(CAQو )  مقیاس( اضطراب مرگDASاستفاده شد. داده ) ضریب هم ستگی پیرسون و رگرسیون  های پژوهش با روش

  تجزیه و تحلیل شدند. SPSS-21و با استفاده اه نرم افزار آماری   ندگانه

و ( =19/1p<  ،91/1r) نشان داد بین همجوشی شناختی با اضطراب مرگ رابطه مث   معنادار هشیافته های پژو :یافته ها

هم  نین بین اجتنااب  . وجود دارد (=19/1p<  ،93/1-r) بین من ع هنترل با اضطراب مرگ سالمندان رابطه منفی معناداری

نتاای  رگرسایون  ندگاناه نشاان داد     رد. وجاود دا  (=19/1p<  ،92/1r) شناختی با اضطراب مرگ رابطه مث   معنااداری 

باه شاکل معنااداری اضاطراب مارگ ساالمندان را        61/1و اجتنااب شاناختی    -63/1، من ع هنترل 61/1همجوشی شناختی 

 (. >19/1pهنند )بینی میپیش

یرهای مرت ط هه همجوشی شناختی، من ع هنترل و اجتناب شناختی در همره متغتوان نتیجه گرف  بنابراین می نتیجه گیری:

 با اضطراب مرگ سالمندان بود و توانایی پیش بینی آن را دارند.

 من ع هنترل، اجتناب شناختی، اضطراب مرگ، سالمندان ،همجوشی شناختی: کلیدی ه هایواژ
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را بایاد باه    ددادنمی ق ال به تنهایی به انجام هاخانواده

در ایاران در دهاه    (.9دولا  تقسایم هنناد )    نا ار باا 

ا سالمندان درصد هل جمعی  هشور ر 1هشتاد حدود 

. ایان در حاالی اسا  هاه جمعیا       دادناد مای  تشکیل

درصاد   22سالمند هشور در بیس  ساال آیناده باه    

پیشارفته تار شادن جواماع      (.3افزایش خواهد یاف  )

و عملکردهاای اعضاای خاانواده را     هاا امروهی، نقش

تغییر داده اس  و سالمندان بارای ورود باه هنادگی    

نادان، خاود را   اناد. فره  فرهندان خود محدود شاده 

ملزم به برآوردن نیاههای والدین پیرشان به حمای  

مالی، خدما  بهداشتی یا مسکن نمی دانناد و بااوری   

م نی بر این هه فرهندان بهترین تکیه گااه ساالمندان   

 پایش بینای   (.1هستند درحال همرنا  شادن اسا  )   

درصد جمعی  جهان  11حدود  2191شود تا سال می

ساال   81درصد را افاراد   9االتر و سال و ب 39را افراد 

 (.8) و باالتر تشکیل دهند

 هاا پدیده ای در میان تماام فرهنا    1اضطراب مرگ

ی هاا و ادیان مختلف به شیوه هامتداول اس  و گروه

اضطراب مارگ   (.4هنند )می گوناگون با آن برخورد

عاادی و بازرگ اه مارگ     ترس غیار  را به عنوان یک

مرگ یا دلهره هنگام  ش  اههمراه با احساساتی اه وح

 اه مرگ رخ فکر به فرآیند مردن یا  یزهایی هه پس

در ایان میاان اناواع     (.11هنناد ) می دهند، تعریفمی

شاناخته و ناام    خاصی اه اضطراب بر اساس منشا  آن 

 اند هه اضطراب مرگ یکی اه مهمتارین  گذاری شده

تارس غیرعاادی    س . اضطراب مرگ به عنوانهاآن

در  (.11شاود ) مای  د و دیگاران تعریاف  اه مردن خاو 

اندیشاند و   اواخر بزرگسالی، سالمندان به مرگ ما  

 مقاداری  هاردن  تجربه .هنند درباره آن صح   م 

ایان   اگار اسا . اماا    ط یعای  مارگ  دربااره  اضطراب

خیلاای شاادید باشااد ساااهگاری هارآمااد را  اضااطراب

میزان آگاهی، نگرش و عملکرد (. 12) هند م  تضعیف

هندگی سالم نس تاً پایین اسا    درباره س کسالمندان 

اه سوی دیگر ساالمندانی هاه در هناار خاانواده      (.16)

                                                 
1 Death Anxiety 

هسااتند اضااطراب همتااری را تحماال هاارده و ساا ک 

 (.19هندگی سالم تری دارند )

تواناد در اضاطراب   می اه عوامل روانی و اجتماعی هه

 2ار باشد، همجوشی شاناختی ذمرگ سالمندان تاثیرگ

اختی مفهومی شناختی و اجتمااعی  اس . همجوشی شن

هند هه پاس اه مادتی   می اس  و  نان شخص را گی 

به عنوان تفسیر درس  اه تجارب شخصی تلقی شاده  

 و دیگر قابل تشخیص اه تجاارب واقعای فارد نیساتند    

افتاد هاه   همجوشی شاناختی هماانی اتفااي مای     (.19)

همجوشای   خود گرفتار شاود. شخص در باف  فکری 

رهای جدید در روانشناسی اسا . باه   شناختی اه متغی

ی انجام شده در رابطاه  هاهمین دلیل تعداد پژوهش

با آن هم اس . نتای  مطالعا  انجام شده در رابطه با 

همجوشی شناختی نشاان داده اسا  هاه همجوشای     

در درمان آسیب شناسی روانی و نارضایتی اه شناختی 

( و 18(، اضطراب )11(، بروه اختالال  روانی )13) بدن

 ( نقش دارد.14هیفی  هندگی )

ع ار  اس  اه باور  6متغیر دیگر پژوهش، من ع هنترل

هلی و پایادار فارد باه مهاار پاذیری نتاای  و پیاماد        

هندگی. من ع هنترل، به اعتقاد افراد در مورد  گونگی 

هنترل محیط اشااره دارد. من اع هنتارل نخساتین باار      

دگیری ایاادر راسااتای نظریااه  (1433) 9راتاار توسااط

 9افراد با من ع هنترل درونی (.21مطرح شد ) اجتماعی

توانناد رویادادهای   مای  خودشاان  بر این باورند هاه 

افراد با من ع هنترل  هندگی را شکل دهند، در حالی هه

توساط   براین باورند هه حوادث و رویادادها  3بیرونی

سرنوشاا ، شااانس و بخاا  و اق ااال یااا توسااط من ااع 

. افارادی هاه   (21) شاوند مای  بیرونی قادر  هنتارل  

دارای من ع هنترل درونی هستند، خود را دارای هنترل 

دانند و مسئولی  بیشاتری در  می بیشتری در هندگی

 (.22) هنناد مای  جه  دادن به هندگی خاود احسااس  

                                                 
2 Cognitive Fusion 
3 Locus of Control 
4 Rotter 
5 Inner Locus of Control 
6 External Locus of Control 

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 h
cj

ou
rn

al
.a

ru
m

s.
ac

.ir
 a

t 1
4:

05
 IR

D
T

 o
n 

T
ue

sd
ay

 J
un

e 
6t

h 
20

17

http://hcjournal.arums.ac.ir/article-1-705-fa.html


 39همکاران و سیف اله آقاجانی                                                                               ...نقش همجوشی شناختی

نتای  مطالعا  نشان داده اسا  هاه من اع هنتارل در     

(، رفتارهاای  26سالم  روانی و رفتارهای بهداشاتی ) 

(، سااااهگاری 29(، ساااالم  عماااومی )29)اجتمااااعی 

( و هاام  نااین  21(، افکااار ماارگ ) 23روانشااناختی )

 ( نقش دارد.28رضای  اه هندگی سالمندان )

تواند در اضاطراب مارگ   می یکی دیگر اه عواملی هه

اسا . اجتنااب    1سالمندان موثر باشد. اجتناب شناختی

شناختی، انواع راه ردهای ذهنی اس  هاه بار اسااس    

د افکار خویش را در جریان ارت اطا  اجتماعی آن افرا

انواع راه ردهای اجتناب شناختی  (.24دهند )می تغییر

حاواس پرتای،   اه جمله فرونشانی فکر، جانشینی فکار،  

هننده و ت دیل تصور به فکار  اجتناب اه محرک تهدید

هار   (.61) توسط محققین مختلف گزارش شده اس 

یی درباره هایهفردی در برخورد با یک موقعی  فرض

معیارهاایی   هاا ساهد. این فرضایه خود و محیطش می

دربااره عملکارد اجتمااعی     همال گرایانه و سو گیرانه

ی هاا منجر باه شاکل گیاری نشاانه     تواندمی اس  هه

نتای  مطالعا  نشاان  (. 61) جسمی و روانشناختی شود

(، 62داده اس  هه اجتناب شناختی در اختالال  روانی )

ضااطرابی و خصوصااا اضااطراب فراگیاار    اخااتالال  ا

( و 63(، اضااطراب اجتماااعی )69افسااردگی ) (.66،69)

 ( نقش دارد.61امید به هندگی )

تواند یاک موفقیا    می سالمندی به رغم اینکه پدیده

بهداشتی برای جامعاه محساوب شاود، عادم برناماه      

ریزی مناسب برای پیشگیری هود هنگاام اه مشاکال    

ی بزرگ برای جامعاه منجار   سالمندی، به ایجاد  الش

ی مهاام سااالم  هااایکاای اه حااوهه(. 8) خواهااد شااد

روانی آن اس  هه نیاهمند توجه خاش  سالمندان، بعد

اختالالتی نظیر اضطراب در آنان اسا .   و پیشگیری اه

دسا    عل  نقصان فعالی  و حرها ، اه  سالمندان به

دادن دوسااتان و نزدیکااان، هاااهش اسااتقالل مااادی   

ی مازمن، در معار    هاا ال به بیمااری وجسمانی و ابت

بیشتری قرار دارناد و اضاطرابی هاه شااید      اضطراب

(. با 12) اضطراب مرگ اس  ،باشد بیش اه همه شایع

                                                 
1 Avoid Cognitive 

توجه به اینکه من ع هنترل نقاش مهمای در ساالم  و    

( و اه آنجایی 29،23ساهگاری روانشناختی افراد دارد )

 یرگذارتاثهه همجوشی و اجتناب شناختی اه متغیرهای 

 (، بررسای 18،69باشاد ) مای  در بروه اضطراب افراد

، سالمندان نیزدر  ی مهم سالم هاحوههرابطه آن با 

با توجه باه اهمیا  موضاوع و    . رسدمی الهم به نظر

مطالب گفته شده و اه آنجاایی هاه پژوهشای نقاش     

همجوشی شناختی، من ع هنترل و اجتناب شناختی را در 

ین نکرده اس ، پژوهش تعی سالمندان اضطراب مرگ

حاضر با هدف تعیین رابطه باین همجوشای شاناختی،    

اضااطراب ماارگ  من ااع هنتاارل و اجتناااب شااناختی بااا

 هاا اضطراب مرگ آن بینیپیشسالمندان و هم  نین 

بر اساس همجوشی شاناختی، من اع هنتارل و اجتنااب     

 .انجام پذیرف  شناختی
 

 کار روش

 ساتگی  روش اجرای پاژوهش توصایفی و اه ناوع هم   

جامعه آماری پژوهش هلیه سالمندان مرد باالی  بود.

بودناد. باا    1649سال شهرستان اردبیال در ساال    31

 در مطالعاا   هاا نموناه  توجه به اینکه حاداقل تعاداد  

بار اسااس تعاداد     (،68باشاد ) مای  نفار  111توصیفی 

 Gpowerمتغیرهااای پااژوهش اه طریااق ناارم افاازار 

و توان 19/1یب آلفا ، ضر11/1با انداهه متوسط  (،64)

، به روش نمونه گیری در در نرم افزار 41/1آهمون 

بااه عنااوان نمونااه  نفاار اه سااالمندان 118دسااترس 

برای انجام پژوهش، به این صور  هه  انتخاب شدند.

، هاا ی هلیادی شهرساتان اردبیال )پاارک    هاا نابه مکا 

...( مراجعااه و اه سااالمندان  ی عمااومی وهااامکااان

در پژوهش جلب رضاای    دردسترس برای همکاری

و دادن اطمیناان خااطر اه    بعد اه انتخااب نموناه  شد. 

 هاا اینکه این آهمون و نتاای  باه دسا  آماده اه آن    

دارد و تاهید بر اینکه نوشتن ناام   پژوهشیه صرفاً جن 

 هاو نام خانوادگی به هیچ وجه ضرور  ندارد، مقیاس

 عیارهای ورود به پژوهشم به اجرا درآمد. هادر آن

سال، ساهن شهرساتان   31ع ار  بودند اه: سن باالی 
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 حاداقل ساواد پانجم ابتادایی و     اردبیل بودن، داشتن

تمایال بااه شااره  در پااژوهش. افاارادی هااه اه ایاان  

برخوردار ن ودناد اه جریاان مطالعاه خاار       هامالک

اه ابزارهاای هیار    هاا آوری دادهجماع  باارای  .شادند 

 گردید:استفاده 

 1یمقیاس همجوشی شناخت

 2119در ساال   و همکااران  2مقیاس توسط گیالنادره 

تهیاه شاده و    برای سنجش همجوشی شناختی افاراد 

درجه ای )اه همیشه  1سوال در طیف لیکر   1دارای 

در  (.91باشاد ) مای  درس  تا هرگز درسا  نیسا (  

بارای همیشاه درسا ،     1اری مقیاس، نمره ذنمره گ

ای بار  6برای تقری اا همیشاه درسا ، نماره      2نمره 

بارای گااهی اوقاا  درسا ،      9اغلب درس ، نماره  

برای خیلی به  3برای به ندر  درس ، نمره  9نمره 

برای هرگز درسا  نیسا ،    1ندر  درس  و نمره 

 94تاا   1گیرد. دامنه نمرا  این مقیاس باین  می تعلق

آلفااای ضااریب  یالناادره و همکااارانگخواهااد بااود. 

آهمایی را و ضریب پایایی باه46/1مقیاس را هرون اخ 

(. 91گاازارش هردنااد ) 81/1 ای هفتااه 9 در فاصااله

و  تعهد و پاذیرش  مقیاسبا  مقیاس ضریب هم ستگی

 12/1ترتیب برابر  به ذهن آگاهی ساوتمتون مقیاس

ضاریب  اه اری و همکااران    .به دسا  آماد   11/1و 

 و ضاریب پایایی باهآهمایی به 41/1را  آلفای هرون اخ

(. نتای  91) ارش هردندگز 83/1هفته را هم  9فاصله 

پژوهش هارع نشاان داد مقیااس اه روایای مطلاوبی     

بااه  13/1پایااایی مقیاااس  ضااریب برخاوردار بااوده و 

در این پاژوهش ضاریب پایاایی باه      (.19دس  آمد )

 به دس  آمد. 14/1روش آلفای هرون اخ 

 3مقیاس منبع کنترل

برای سنجش من اع   1433در سال  توسط راتر مقیاس

وی این مقیاس را  (.92اخته شده اس  )سهنترل افراد

به منظور ارهیابی من ع هنترل تهیه هرد هه به سنجش 

                                                 
1 CFQ: Cognitive Fusion Questionnaire 
2 Gillanders 
3 RLOC: Rotter Locus of Control 

پرداهد. ایان  می برداش  و ادراک فرد اه من ع هنترل

 24مقیاس یک مقیاس خود سانجی اسا  هاه شاامل     

، 6، 2ی هاسوال اس . اگر آهمودنی قسم  الف سوال

را پاساا   24 ،28، 29، 26، 21، 21، 18، 11، 13، 4، 1، 3

، 12، 11، 11، 9، 9ی هاا داده باشد و قسم  ب ساوال 

را مشااخص هاارده باشااد باارای هاار  23، 22، 19، 16

، 14، 19، 8، 1ساوال )  3گیرد. می مورد یک نمره تعلق

( به صور  خنثی اس  هاه هادف ارهیاابی را    21، 29

دارناد. دامناه   مای  برای پاسا  دهناده پوشایده نگاه    

خواهاد باود. نماره     26تاا   1نمرا  این مقیاس باین  

پایین نشان دهنده من ع هنترل درونای اسا . آلفاای    

در  (.96گازارش شاده اسا  )   18/1هرون اخ مقیاس 

و  11/1ضریب پایاایی ایان مقیااس    مطالعه ولی نوری

گازارش   12/1 و همکااران  در مطالعه عزیزی مقادم 

چنین روایی این مقیاس باا اساتفاده اه روایای    . همشد

 64/1من ع هنترل نویکی استریکلندر  مالک هم همان با

ضاریب   پاژوهش حاضار،  در  (.99،99)آمد  به دس 

 به دس  آمد. 13/1پایایی به روش آلفای هرون اخ 

 4مقیاس اجتناب شناختی

 2118 در ساال  9مقیاس توساط سکساتون و دوگااس   

ساخته شده اسا   برای سنجش اجتناب شناختی افراد 

 9لیکاار  سااوال در طیااف   29(. مقیاااس دارای 93)

درجه ای بوده و هدف آن سنجش اجتناب شاناختی اه  

ابعاد مختلف )واپس هنی، جانشینی افکار، حواس پرتی، 

، ت دیل تصور به فکر( اس . برای هااجتناب اه موقعی 

بدس  آوردن امتیاه هلی مقیاس، مجماوع امتیااها    

شود. دامناه نمارا  باین    می همه سواال  با هم جمع

نتاای  پاژوهش سکساتون و     باود. خواهاد   129تا  29

ث ا  درونای بااالیی    مقیاسداد هه این نشان  دوگاس

هفتاه   3باهآهمایی این مقیااس در طای    و پایایی دارد

ضریب پایایی این مقیاس به (. در ایران 91بود ) 89/1

روش آلفای هرون اخ برای نمره هل اجتنااب شاناختی   

هنی و به ترتیب برای خرده مقیاس واپس 41/1برابر 

                                                 
4 CAQ: Cognitive Avoidance Questionnaire 
5 Sexton & Dugas 
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، بارای حاواس   11/1، بارای جانشاینی فکار    41/1افکار

و بارای   41/1 هاا ، برای اجتناب اه موقعی 84/1پرتی 

. ضاریب  اسا   89/1ت دیل تصورا  باه افکاار برابار    

روایی مقیاس اه طریق ضاریب هم ساتگی باا سایاهه     

باه دسا     98/1برابر با  1فرونشانی فکر خرس سفید

بناابراین  سا .  ا دارمعنای  >11/1pآمد هه در سطح 

اه ویژگای   مقیااس دهناد هاه ایان    مای  نشانها یافته

چنین در هم (.63) ورداراس خروانسنجی مطلوبی بر

اه نمره هل اجتناب شناختی استفاده شاد   این پژوهش

ضریب پایایی مقیاس به روش آلفای هرون ااخ باین    و

 به دس  آمد.  88/1

 2اضطراب مرگ مقیاس

بارای سانجش    1141در ساال   6مقیاس توسط تمپلار 

ساوال اسا     19تهیاه شاده و دارای   اضطراب مرگ 

ی خود را باه هار سا ال باا     هاپاس  ها(. آهمودنی98)

هنناد. پاسا  بلای    مای  ی بلی یا خیر مشاخص هاگزینه

نشان دهنده وجود اضطراب در فارد اسا . باه ایان     

خواهاد باود   19تا  1ی این مقیاس بین هاترتیب نمره

هیااد افاراد در ماورد    هه نمره باال معارف اضاطراب   

ی باه عمال آماده در ماورد     هاا بررسی. مرگ اس 

دهاد  می روایی و پایایی مقیاس اضطراب مرگ نشان

هه این مقیاس اه اعت ار قابل ق ولی برخاوردار اسا .   

در فرهن  اصلی ضریب پایاایی بااه آهماایی مقیااس     

و روایاای همزمااان آن براساااس هم سااتگی بااا  86/1

و با مقیااس افساردگی    21/1مقیاس اضطراب آشکار 

و  9توماس (. در مطالعه89گزارش شده اس  ) 91/1

(. در 94) باه دسا  آماد    86/1این ضاریب  همکاران 

ضااریب پایااایی   (2111) پااژوهش رج اای و بحراناای 

 پژوهش حاضار در  (.91) به دس  آمد 16/1مقیاس 

                                                 
1 White Bear Thought Suppression Inventory 
2 DAS 
3 Templer 
4 Tomas 

 19/1به روش آلفاای هرون ااخ   ضریب پایایی مقیاس 

 به دس  آمد.

هاای ضاریب هم ساتگی    وهش باا روش ی پاژ هاداده

-SPSSو با استفاده اه  پیرسون و رگرسیون  ندگانه

تجزیااه و تحلیاال =p 19/1 داریسااطح معناایو  21

 شدند. 
 

 یافته ها

سااالمند مارد در ایاان پاژوهش شااره     118تعاداد  

هردند. میاانگین و انحاراف اساتاندارد سانی شاره       

باا   ساالمندان بود.  11/9و  62/38هنندگان به ترتیب 

 یکل بیشترین فراوانای را باا حادود   س سطح تحصیال 

ساطح تحصایال     و ساالمندان باا  ( =32nدرصد ) 98

 درصاد  1لیسانس همترین فراوانی را باا حادود    فوي

(1n=) میاانگین و انحاراف   هم  نین  .اند نمونه داشته

اسااتاندارد متغیرهااای پااژوهش بااه ترتیااب باارای    

ع هنتارل  ، برای من ا 11/9و  18/29همجوشی شناختی 

 64/3و  39/11، برای اجتناب شاناختی  18/6و  32/12

 .به دس  آمد 42/2و  19/8و برای اضطراب مرگ 

ی توصیفی متغیرهای پژوهش حاضر هاآماره 1جدول 

باالترین میانگین مربوط باه اجتنااب  دهد. می را نشان

شناختی و پائین ترین میاانگین مرباوط باه اضاطراب     

 .مرگ بود

)همجوشای   بینپیشبطه بین متغیرهای برای تعیین را

شناختی، من ع هنترل و اجتناب شناختی( با متغیر ماالک  

)اضطراب مرگ( اه آهمون ضریب هم ستگی پیرسون 

استفاده شد. نتای  نشان داد بین همجوشی شناختی باا  

اضااطراب ماارگ سااالمندان رابطااه مث اا  معنااادار   

(91/1=r ) ه و بین من ع هنترل با اضطراب مرگ رابطا

وجود دارد. هم  نین باین  ( r=1-/93)منفی معناداری 

اجتناب شناختی با اضاطراب مارگ ساالمندان رابطاه     

 وجود دارد.( r=92/1)مث   معناداری 
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 . آمار توصیفی متغیرهای پژوهش1جدول

 تعداد انحراف استاندارد میانگین متغیر

 118 11/9 18/29 همجوشی شناختی

 118 18/6 32/12 من ع هنترل

 118 64/3 39/11 اجتناب شناختی

 118 42/2 19/8 اضطراب مرگ

 

 . ضریب همبستگی همجوشی شناختی، منبع کنترل و اجتناب شناختی با اضطراب مرگ سالمندان2جدول 

 اضطراب مرگ آماره متغیر

 همجوشی شناختی
 912/1 ضریب پیرسون

 111/1 سطح معناداری

 من ع هنترل
 _938/1 ضریب پیرسون

 111/1 سطح معناداری

 اجتناب شناختی
 922/1 ضریب پیرسون

 111/1 سطح معناداری

 

اضطراب مرگ سالمندان  بینیپیشدر گام آخر، برای 

بر اساس همجوشی شاناختی، من اع هنتارل و اجتنااب     

شناختی اه آهمون رگرسیون  ندگاناه اساتفاده شاد.    

 یهاق ل اه اجرای تحلیل رگرسیون، بررسی مفروضه

تحلیل فوي نشان داد هه بین نمارا  متغیرهاا حالا     

نرماال بااودن  ندگاناه وجااود داشا ، روابااط باااین    

 .متغیرها خطی بود و هم خطی  ندگانه وجود نداش 

 

 اضطراب مرگ سالمندان بینینتایج تحلیل رگرسیون چندگانه به روش همزمان جهت پیش. 3جدول

 F Sig تعدیل شده R 2R R مدل

1 91/1 64/1 69/1 218/14 111/1 

 بینبرای متغیرهای پیش tضرایب بتا و آزمون معناداری 

 B STE β T Sig بینمتغیرهای پیش  متغیر مالک

 اضطراب مرگ

 111/1 681/9 611/1 961/1 411/1 همجوشی شناختی

 111/1 -263/9 -632/1 161/1 -383/1 من ع هنترل

 111/1 191/9 616/1 914/1 349/1 اجتناب شناختی

 

دهد با استفاده می نشان 6همانطوری هه نتای  جدول 

اضطراب مرگ سالمندان  64/1اه رگرسیون  ندگانه 

)همجوشای شاناختی، من اع     بینپیشتوسط متغیرهای 

به  fشود. هم  نین می هنترل و اجتناب شناختی( ت یین

دهد می اس . این مطلب نشان دارمعنیدس  آمده 

 بینای پیشما در  بینپیشتغیرهای هه حداقل یکی اه م

اس . با توجاه باه    دارمعنیاضطراب مرگ سالمندان 

: همجوشای  باین پایش ضرایب بتاا اه باین متغیرهاای    

و اجتنااب شاناختی    -63/1، من ع هنتارل  61/1شناختی 

به شکل معناداری اضطراب مرگ ساالمندان را   61/1

 هنند.می بینیپیش
 

 بحث  

نقااش همجوشاای پااژوهش حاضاار بااا هاادف تعیااین  

 بینای پایش شناختی، من ع هنترل و اجتناب شاناختی در  

اضطراب مرگ سالمندان صاور  پاذیرف . قسام     
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اول نتای  نشان داد بین همجوشی شناختی و اضطراب 

مرگ سالمندان رابطه مث ا  معنااداری وجاود دارد.    

در ت یین نتیجه به دس  آمده، ط ق نظار تومااس و   

در برابار خطاری   اضاطراب واهنشای اسا     همکاران 

نااامعلوم، دروناای، ماا هم و منشاا  آن ناخودآگاااه و   

 غیرقابل مهار اسا  و عوامال متعاددی آن را ایجااد    

(. یکی اه این عوامال همجوشای شاناختی    94هنند )می

مطاارح نمودنااد هااه   گیالناادره و همکاااران  اساا .

هننااده  بیناایپاایشهمجوشاای شااناختی، قااوی تاارین 

افاارادی هااه  باشااد.ماای افااراد نشااانگان اضااطراب در

باال باشد، بیشاتر احتماال    هاهمجوشی شناختی در آن

در  (.11خواهااد داشاا ، د ااار اضااطراب شااوند )    

همجوشی شناختی فرد طاوری تحا  تااثیر افکاارش     

 گیرد هه گویی هامالً واقعی هستند و موجاب می قرار

شوند رفتار و تجربه بر دیگر منابع تنظیم رفتااری  می

نتای  مستقیم، حساسای   حاهم شوند و فرد نس   به 

و همکااران   (. نتای  تحقیق اه ری18دا هند )همتری پی

نشان داد بین همجوشی شاناختی و اضاطراب رابطاه    

نشاان   هاا نتاای  پاژوهش  (. 96معناداری وجود دارد )

داده اس  هه ارت اط بین بی نظمای هیجاانی در افراد 

مختلف باا اضاطراب بیشاتر تحا  تا ثیر همجوشای       

ط اق نتاای  پاژوهش حاضار،      (.96-99)شناختی اس  

سالمندانی هه همجوشی شاناختی هیاادی در مقیااس    

گزارش دادند، دارای اضطراب مرگ باالتری بودند و 

در مقابال سااالمندانی هااه همجوشاای شااناختی هماای  

گاازارش دادنااد، اضااطراب ماارگ پااایینی داشااتند.   

بااال باشاد    هاسالمندانی هه همجوشی شناختی در آن

اضطراب خواهناد باود. عاالوه بار ایان      بیشتر مستعد 

همجوشی شناختی در درمان اختالال  روانای اهمیا    

(. در ایران نتای  پژوهش صمدی فرد 91خاصی دارد )

نشان داد بین همجوشی شناختی و افساردگی رابطاه   

(. اه سوی دیگر، هر ه قدر 92معناداری وجود دارد )

ی همجوشی شناختی در افراد باال باشد، هیفی  هنادگ 

( و بر اساس نتای  پازوهش  14نامطلوب بوده ) هاآن

حاضر، بیشتر احتمال خواهاد داشا  د اار اضاطراب     

ماارگ شااوند. نتااای  پااژوهش حاضاار نشااان داد     

در  تاثیرگاااذارهمجوشااای شاااناختی اه متغیرهاااای  

باشد. در مجموع نتاای   می اضطراب مرگ سالمندان

( اه 96، 91، 11این پژوهش و نتاای  مطالعاا  دیگار )   

در  تاثیرگاذار نقش همجوشی شناختی به عنوان ساهه 

 بااروه اضااطراب بااه ویااژه اضااطراب ماارگ حمایاا 

 هند.می

قساام  دیگاار نتااای  نشااان داد بااین من ااع هنتاارل و  

اضااطراب ماارگ سااالمندان رابطااه منفاای معناااداری 

وجاااود دارد. ساااالمندانی هاااه من اااع هنتااارل در    

درونی بود، اضطراب مرگ همتاری را گازارش   هاآن

د، اما سالمندانی هه من ع هنترل بیرونای داشاتند،   دادن

اضطراب مرگ بیشتری را گازارش دادناد. در ت یاین    

شاود  می نتیجه به دس  آمده، اضطراب همانی ایجاد

هه آدمی با موقعیتی رو به رو شاود هاه هنترلای بار     

روی آن ناادارد. من ااع هنتاارل نطااام باورهااای افااراد 

 هاا فراد موفقی درباره علل تجاربشان و عواملی هه ا

دهناد، اسا .   مای  ی خود را به آن نس  هاو شکس 

ی افاراد  هاا من ع هنترل افراد تااثیر هیاادی در رفتاار   

 هاااخواهااد داشاا . افاارادی هااه من ااع هنتاارل در آن

درونی باشاد، معتقدناد هاه هنتارل هااملی بار روی       

 هندگی خود دارناد و مطاابق باا هماین بااور رفتاار      

درونی  هامن ع هنترل در آن (. افرادی هه29هنند )می

( و بر 29باشد، رضایتمندی بیشتری اه هندگی داشته )

اساس نتاای  پاژوهش حاضار، همتار احتماال خواهاد       

داش ، د ار اضطراب مارگ شاوند. افاراد باا من اع      

هنترل درونی به طور هلای اه افاراد باا من اع هنتارل      

(. باار همااین اساااس، 21بیروناای ساااهگارتر هسااتند )

هه معتقد به هنتارل هنادگی خاود توساط     سالمندانی 

دیگران باشاند، احتماال اینکاه د اار اضاطراب مارگ       

شوند، بیشتر خواهد باود. در مقابال ساالمندانی هاه     

احساس هنند بر هندگی خاود هنتارل هااملی دارناد،     

همتر احتمال خواهاد داشا  د اار اضاطراب مارگ      

شوند. عالوه بر ایان ساالمندانی هاه من اع هنتارل در      

رونی باشد سااهگاری روانشاناختی بهتاری را    د هاآن
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(. هر  ه قدر من ع هنترل در افراد 23خواهند داش  )

بااال خواهاد باود     هاا بیرونی باشد، افکار مرگ در آن

(. نتااای  پااژوهش احماادیان نشااان داد بااین من ااع 21)

 (.91هنترل و اضطراب رابطه معنااداری وجاود دارد )  

و پژوهش  در پژوهش حاضر توان نوعی همسوییمی

به دس  آورد. نتای  هر دو پژوهش نشاان  احمدیان 

داد بین من ع هنترل و اضطراب رابطه معناداری وجود 

دارد. ال ته، نموناه ماورد بررسای دو پاژوهش اه دو     

نشان داده اناد   هاجامعه متفاو  بوده اس . پژوهش

هه افراد با من ع هنترل درونای ارهش بیشاتری بارای    

ی خود قایل اناد و نسا   باه    هاو پیشرف  هامهار 

 ی محیطی هه برای هدای  رفتار خود به هاار هانشانه

برند هوشیارتر هستند. هم  نین افرادی هه من اع  می

هنناد هاه   مای  هنترل بیرونی دارند ایان طاور تصاور   

شاوند و  مای  توسط عوامل بیرونای هنتارل   هاتقوی 

وابسته به مردم دیگر، تقادیر و   هادریاف  تقوی  آن

 هاا (. افرادی هه من اع هنتارل در آن  93انس اس  )ش

درونی باشد مسئولی  پذیر بوده و هنتارل بیشاتری   

بر هندگی خود دارند. سالمندانی هه من اع هنتارل در   

درونی باشد، احساس هنترل بیشتری نس   باه   هاآن

هندگی خود خواهند داش ، اما ساالمندانی هاه من اع    

هننااد ماای اسبیروناای باشااد، احساا هاااهنتاارل در آن

شاود ناه   مای  توسط افراد دیگر هنتارل  هاهندگی آن

(. در مجموع نتای  این پژوهش نشاان  22) هاخود آن

ار در اضااطراب ذداد من ااع هنتاارل اه عواماال تاثیرگاا 

 مرگ سالمندان اس .

متغیر دیگر پژوهش اجتناب شناختی بود. نتاای  نشاان   

داد بین اجتناب شناختی و اضطراب مارگ ساالمندان   

رابطه مث ا  معنااداری وجاود دارد. ساالمندانی هاه      

بااال باود، اضاطراب مارگ      هاا اجتناب شناختی در آن

باالیی را گزارش دادناد، اماا ساالمندانی هاه اجتنااب      

مارگ همتاری را    هم بود، اضطراب هاشناختی در آن

اجتناب گزارش دادند. در ت یین نتیجه به دس  آمده، 

به رهایی اه یک عمال یارهایی اه یک شاخص یاا یاک    

دهاد،  مای  هند هه پریشانی را هااهش شیء اشاره می

. شاود مای  ولی در طوالنی مد  باعث حفظ اضطراب

ی هاا ی ما ثر افاراد باه محارک    هااجتناب مانع پاس 

 ه ردهااای ماادیری  هیجااانهیجااانی و جااایگزینی را

 شود و باه همین دلیل راه ارد هارآمادی نیسا    می

معتقدند هه افراد با اخاتالل  و همکاران  1(. دوگاس99)

 اضطرابی، سطح بااالیی اه اجتنااب شاناختی را تجرباه    

هنند و اجتناب شاناختی در باروه اضاطراب نقاش     می

نشاان داده اسا     ها(. نتای  پژوهش66اساسی دارد )

(. 98-31اب شناختی در اضطراب نقاش دارد ) هه اجتن

راه ردهااای اجتناااب شااناختی در  اااهر راه ردهااای 

موثری هساتند، ولای در دراهماد  باعاث افازایش      

تااای  تحقیااق بساااک نااژاد و  شااوند. نماای اضااطراب

نشان داد باین اجتنااب شاناختی و اضاطراب     همکاران 

(. اجتنااب شاناختی اه   61رابطه معناداری وجود دارد )

(. 63در بروه اختالال  روانی اسا  )  تاثیرگذارل عوام

انااواع راه ردهااای اجتناااب شااناختی توسااط محققااین 

مختلف گزارش شده اس . در تمامی ایان راه ردهاا   

عامل اصلی انحراف ذهن اه موضوع نگران هنناده باه   

تواند می ی دیگر اس  موضوعاتی هههاسوی موضوع

باشاد. ایان    گاهی نگران هننده تر اه موضوع اه اولیاه 

هنند هه فرونشانی فکر و اجتنااب  می محققین گزارش

اه محرک تهدید هننده منجار باه محاو هامال افکاار      

نگران هننده نمی شود بلکه همینه نشخوار ذهنی آهار 

(. نتای  تحقیاق صادری و   61هند )می دهنده را ایجاد

نشان داد بین ابعاد اجتناب شناختی و امید به همکاران 

ه معناداری وجود دارد. این به معنای آن هندگی رابط

اس  هه هر  ه قدر ابعاد اجتناب در افراد بااال باشاد،   

هاهش یافته و بر اسااس نتاای     هاامید به هندگی آن

پژوهش حاضر، بیشاتر احتماال خواهاد داشا  د اار      

(. در مجموع نتای  پژوهش 61اضطراب مرگ شوند )

( اه نقش 63،98،94،31حاضر همسو با مطالعا  دیگر )

 اجتناب شناختی در د ار شدن باه اضاطراب خصوصااً   

 هند.می اضطراب مرگ حمای 

                                                 
1 Dugas 
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تاوان باه   مای  ی پژوهش حاضرهااه جمله محدودی 

هم ود پیشینه پژوهش اشاره نمود. هم  نین محدود 

شدن جامعه آماری به سالمندان شهرستان اردبیال اه  

محادود  باشاد.  مای  ی پاژوهش حاضار  هامحدودی 

هاای دیگار   ساالمندان مارد اه محادودی     بودن باه 

پااژوهش حاضاار اساا  هااه امکااان تعماایم نتااای  بااه  

در هناااار  سااااهد.مااای ساااالمندان هن را محااادود

ی پژوهش حاضر، تعیین نقش متغیرهای هامحدودی 

)همجوشی شناختی، من اع هنتارل و اجتنااب     تاثیرگذار

 شااناختی( در اضااطراب ماارگ سااالمندان بااود هااه  

 و  پژوهش حاضر به حساب آیاد. تواند اه نقاط قمی

 هاا شود مطالعا  آتی، در دیگر شهرستانپیشنهاد می

و سالمندان هن انجام گیرد، تا تعمیم نتای  با اطمیناان  

بیشتری امکان پذیر باشد. اه سوی دیگر، این پژوهش 

امکاان   هاا اه نوع هم ستگی اس  و تفسایر علای داده  

ی هاا پذیر نیس . در صور  امکاان، انجاام پاژوهش   

 آهمایشاای باارای بررساای علییاا  متغیرهااا پیشاانهاد  

 شود.می
 

 نتیجه گیری

نتای  پژوهش حاضر نشان دهنده وجاود رواباط باین    

همجوشی شناختی، من ع هنتارل و اجتنااب شاناختی باا     

اضطراب مرگ سالمندان بود. اه آنجاایی هاه یکای اه    

اهداف پژوهش حاضار ترسایم مادل رگرسایون بار      

)همجوشای شاناختی، من اع     نبیپیشاساس متغیرهای 

اضاطراب   بینای پایش هنترل و اجتناب شناختی( جها   

مرگ سالمندان بود، اه این رو نتای  رگرسیون نشاان  

پااژوهش حاضاار قابلیاا    بااینپاایشداد متغیرهااای 

اضااطراب ماارگ سااالمندان را دارنااد. در  بیناایپاایش

توان اینگونه نتیجه گرف  هاه همجوشای   می مجموع

و اجتناااب شااناختی در همااره شااناختی، من ااع هنتاارل 

متغیرهای مرت ط با اضطراب مرگ سالمندان بودناد  

آن را دارنااد. بنااابراین نتااای    بیناایپاایشو توانااایی 

توان در هاهش اضطراب مارگ  می پژوهش حاضر را

شاود بار   می سالمندان به هار بس . هم  نین توصیه

روی سالمندانی هه مشکل اضطراب مرگ دارناد، باا   

 ه بر اجتناب و همجوشای شاناختی و   ی غلهاآموهش

در هاهش اضطراب مرگ  هابه ود من ع هنترل، به آن

 همک هرد.
 

 تشکر و قدردانی

سالمندانی هه در پژوهش حاضر  یاه تمامنویسندگان 

 .دارندی الهم را انجام دادند، همال تشکر را هاهمکاری
 

 تضاد منافع

پااژوهش حاضاار هاایچ گونااه تضاااد منااافعی باارای    

 .ان نداشته اس نویسندگ
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