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اضطراب مرگ در سالمندانو  شادکامی ،مذهبی گیریجهت 

 *)پارسا مهر( نسرین غالمی مریدانی

 شناسی، دانشگاه پیام نور واحد املش، املش، ایرانی روانکارشناس 

 

 چکیده 

 رسد؛نظر می به ضروری شانروانی مشکالت ها، ازجملهآن مشکالت رفع در سالمندان، سعی جمعیت رشد به رو روند به توجه با
 سالمندان استان گیالن در سال اضطراب مرگ در شادکامی با گیری مذهبی ورابطه جهت بررسی بنابراین، هدف پژوهش حاضر

های دسترس انتخاب شدند و به پرسشنامه گیری درروش نمونه نفر بودند که با 85کنندگان تعداد این پژوهش شرکت بود. در 1395
 شادکامی با گیری مذهبی وهای جهتکه بین مؤلفه گیری مذهبی، اضطراب مرگ و شادکامی پاسخ دادند. یافته ها نشان دادندجهت

 داند.داشتن فکر افراد جامعه اعتقادات مذهبی را امری ضروری میبرای مثبت نگه اضطراب مرگ رابطه وجود دارد. مطالعۀ حاضر

 سالمندان شادکامی؛ اضطراب مرگ؛ گیری مذهبی؛جهت ها:کلیدواژه

 

 

 

 مقدمه

ای است که از قرن بیستم آغاز شده و در قرن بیست و یکم که قرن ت سالمندان در سراسر دنیا، پدیدهافزایش چشمگیر جمعی
شود تا سال در حال افزایش است و پیش بینی می سال و باالتر( 60جمعیت سالمندان جهان )افراد  سالخوردگی جمعیت دنیاست، ادامه دارد.

 .ستا عمر و نماز مسئله از ترافر که آوردمی اههمر به را قطعی اتتغییر ییکسر دخو با نشد پیر میلیارد نفر برسد. 2این تعداد به  2050
 یشافزا  ن،بستگا و نستادو گمر ل، ستقالا دادن ستد از ، جتماعیا یهانقش انفقد مانند جتماعیا - نیین روافرآخطر عامل چندین

 بطروا نشد کم ،نشستگیزبا ،معلولیت ،همسر گمر ان،ندزفر بوسیله خانه كتر ،نیروا و جسمی سالمت کاهش، مالی یهایتودمحدوا، نزا
 .شوند انسالمند در تنهایی سحساا تجربه و کامیدشا ،ندگیبه ز امید نشد کم باعث نندامیتو ،جدید ندگیز با نشد رگازسا و جتماعیا

 اهخوداد ، مناپاکد ، شیبانی) کنندمی ءیفاا مهمی نقش انسالمند ندگیز کیفیت یشافزا در هاآن از یپیشگیر و تمشکال گونهاین  شناسایی
 (1389،  توکلیحسن زاده  و

 درك  از یــناش ابطرــضا و گرــم اــب ندــش که روبرو است مرگ از بزرگ و غیرعادی ترس یک عنوان مرگ به اضطراب
د )سلیمانی، یعقوب زاده، میشو بمحسو  ناــنسا  برای درــف هــب رــمنحص یــنروا یاــمعم کــی  آن، دنوــب باــجنتا لــقابغیر

 مذهبی مراسم در شرکت که دهندمی نشان مطالعات روانی،  شایع اختالل عنوان به اضطراب زمینه. در (1395شریف نیا، و  بهرامی
نشان داد  (2003های آردلت )یافته. (1386بزرگی،  جان) دارد مثبتی تاثیر روانی سالمت بر کلی طور به مذهب و دهدمی کاهش را اضطراب

ترس از مرگ و اجتناب از مردن  ،همبستگی مثبتی با بهزیستی منفیدرونی و بیرونی ( religious orientation) که جهت گیری مذهبی
مثبتی با رویکرد دارد. اگرچه جهت گیری مذهبی بیرونی همبستگی مثبتی با ترس از مرگ داشت، جهت گیری مذهبی درونی همبستگی 

ندگی و مرگ داری متعالی از زک معناری مذهبی بیرونی احتماال یدر واقع جهت گیری مذهبی درونی نسبت به جهت گی پذیرش مرگ دارد.
 .کنندرا فراهم می

 سالمندان، جمعیت افزایش و عمر طوالنی شدن به توجه بادهد ( نشان می1390زاده )مطالعه صالح نیا، طیوری، بهلگردی و تقی
 و حساس جمعیت روانی سالمت در بیرونی و درونی یک عامل عنوان به مذهب، نقش بررسی لزوم و سالمندان سالمت روانی به رسیدگی

علی اکبری دهکردی، اورکی  دهد.نشان می سالمندان در روان سالمت و مذهبی جهت گیری بین ی را دار معنا سالمندان ارتباط رشد به رو
 به بیرونی مذهبی جهت گیری و منفی صورت به درونی مذهبی که جهت گیری نداذعان داشت  ( طی بررسی های خود1390برقی )و 

 مردن و زیستن به تواند می درونی مذهبی به این صورت که گرایش .خودبیگانگی هستند از بینی پیش برای قوی متغیرهای مثبت صورت
 یک عنوان به و دارد نگه مثبت را فکر افرادجامعه و شود وکارآمدی کنترل احساس خوشبینی، و امیدواری موجب و داده معنا انسان

 در توانایی بردن باال ازطریق درونی مذهبی گیری جهت همچنین .کند عمل زندگی مراحل تمام آنان در اجتماعی و روانی سالمت نگهدارنده

                                                           
 nasrin20.gholami@gmail.com نویسندۀ مسئول: پست الکترونیک *
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 افراد روان سالمت به و شده شادکامی و بینی خوش امید، ایجاد و اجتماعی حمایت فضای ایجاد به منجر استرس و افسردگی با مقابله
 امید و شادکامی بنابراین دارند، زنان به نسبت یبیشتری بیرونی اجتماعی تعامالت مردان به اینکه توجه با همچنین میکند کمک سالمند
سوالی که  حاضر پژوهش در رو همین از (1393 اصغری، الهی و ولی) است ترپایین آنها افسردگی میزان همچنین و زنان از باالتر مردان

 دارد؟ وجود رابطه سالمندان مرگ اضطراب با شادکامی و مذهبی گیری جهت بین آیاشود این است که مطرح می
 

 روش

 شرکت گنندگان
را  1395تمامی سالمندان استان گیالن در سال  این پژوهشجامعه آماری پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی می باشد. 

 .در دسترس انتخاب شده اند روش نمونه گیریاستفاده  نفر به عنوان گروه نمونه با 80ا این راست تشکیل می دهند که در

 ابزار
بیشترین کاربرد را در نوع  واست  شده اعتباریابی و ساخت (Templer) تمپلر توسط مقیاس مقیاس پرسشنامه اضطراب مرگ: این (1
، غلط است –سوال صحیح  15 شامل پرسشنامه یک مقیاس این شد ترجمه فارسی به( 1380)بحرانی  و رجبی توسط مقیاساین  دارد.خود 

 این نمرات بنابراین. است فرد در اضطراب زا عامل وجود نشانه بله پاسخ می دهد. قرار پرسش مورد را مرگ به نسبت آزمودنی نگرش که
 رجبی ایران در را پرسشنامه این روایی و اعتبار .است افراد در مرگ اضطراب نشانگر باال نمره که باشد، متغیر 15 تا 0 بین می تواند مقیاس

 مقیاس روایی بررسی برای .اند کرده گزارش73/0 اعتبار آن را بر اساس روش آلفای کرونباخ اساس این بر و قرارداده بررسی مورد بحرانی و
 مقیاس همبستگی ضریب برای 40/0آن نتیجۀ شدکه استفاده آشکار اضطراب مقیاس و مرگ نگرانی مقیاس آزمون دو گ از مر اضطراب
 . به دست آمد اضطراب مقیاس با گ مر اضطراب مقیاس همبستگی ضریب برای 34/0 و نگرانی مقیاس با گ مر اضطراب

 .است شده تشکیل عامل 2 از و ساخته شده و 1967توسط آلپورت در سال این مقیاس  مقیاس پرسشنامه جهت گیری مذهبی: (2
 آزمون این .خداست و انسان رابطه پرتو در آن ابعاد تمام در انسان مناسبات و روابط ساختار به بخشیدن مرجعیت آزمون این اساسی چارچوب

 اعتبار .است شده تهیه مخالفم کامالً تا موافقم کامالً از درجه ای لیکرت 5 مقیاس براساس آزموننحوه نمره گذاری بوده و  سؤال 45 شامل
 .(1380)بهرامی،   آمد به دست85/0کرونباخ  آلفای روش از استفاده با و  91/0براون  اسپیرمن روش از با استفاده آزمون

( 2002) ی اصالحی فهرست شادکامی آکسفورد است که توسط هیل و آرگایلامه شادکامی:  این پرسشنامه نسخه مقیاس پرسشن (3
و 91/0نباخ پرسشنامه آلفای کرو درجه ای لیکرت کامال مخالفم تا کامال موافقم است. 6سوال با مقیاس پاسخگویی  29منتشر شد و شامل 

ضرایب روایی همگرا و واگرای پرسشنامه در حد باالو قابل قبولی است. همچنین  گزارش شده است.79/0باز آزمایی در کل  ضریب اعتبار
 خوش بینی، برون گرایی و روان رنجورخویی گزارش شده است. ،رسشنامه با نمرات رضایت از زندگیارتباط معناداری بین این پ

 اجراشیوه  

بعد از موافقت سالمندان جهت شرکت در مطالعه حاضر، در خصوص اهداف پژوهش به آنها توضیح داده شدو در صورت برخورداری از 
معیار های ورود به مطالعه پرسشنامه ها در اختیار آنها قرار گرفت، همچنین به آنها اطمینان خاطر داده شد که اطالعات افراد  به صورت 

پژوهشگر باقی خواهد ماند و نیز افرادی که تمایل داشتند بعد از اتمام پژوهش می توانستند از نتیجه پرسشنامه شخصی خویش محرمانه نزد 
 از ازشرکت کنندگان تعدادی اینکه باتوجه به. نفر(رسید 80) حدمطلوب به پرسشنامه ها تعداد تا یافت ادامه زمانی تا کار این. مطلع گردند

 تکمیل پرسشنامه ها و خواند آنها برای پرسش هارا تک تک دیده آموزش پرسشگر نبودند، پرسشنامه ها برخوردار میلتک برای کافی سواد
 داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. پرسشنامه ها ازجمع آوری بعد. شد

 

 نتایج

میانگین سنی افراد  مردان تشکیل می دهند،درصد را  52.5درصد شرکت کنندگان را زنان و  47.5،  براساس نتایج پژوهش حاضر
و از نظر میزان تحصیالت، اکثریت آزمودنی های  می باشد  88-60( و دامنه آزمودنی ها نیز  76/7) انحراف معیار= 71/70آزمودنی ها 

، میانگین و انحراف معیار نمره های آزمودنی ها در متغیر های جهت گیری مذهبی، 1در جدول  .پژوهش در مقطع زیر دیپلم می باشند
 همبستگی پیرسون بین متغیر های مذکور ارائه گردیده است.اضطراب مرگ و شادکامی و ضرایب 
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 1جدول 
 های توصیفی و ضرایب همبستگی پیرسون بین متغیر های پژوهششاخص

 M SD 1 2 3 4 متغیر

    1 92/10 94/68 روی آوری به مذهب -1

   1 **-31/0 63/13 26/69 سازمان  نایافتگی مذهبی -2

  1 -55/0 17/0 21/2 31/7 اضطراب مرگ -3

 1 03/0 -11/0 **44/0 23/24 73/106 شادکامی -4
    **P< ،01/0 *P< 05/0  

در پیش بینی متغیر  )جهت گیری مذهبی و شادکامی( هدف مطالعه حاضر جهت تعیین سهم متغیر های پیش بین جهتدر ادامه در
متغیر های پیش بین )جهت گیری نتایج تحلیل رگرسیون نشان دادکه  . از رگرسیون گام به گام استفاده گردید مالك)اضطراب مرگ(

 (.F= 136/0؛ p= 995/0) ندارند )اضطراب مرگ( مذهبی و شادکامی( سهم ترکیبی معناداری در پیش بینی تغییرات متغیر مالك

 بحث
گیری مذهبی و شادکامی با اضطراب مرگ در سالمندان استان گیالن انجام گرفت. نتایج رابطه جهت بررسی هدف با مطالعه این

( و میری و 2003های آردلت )گیری مذهبی و شادکامی با اضطراب مرگ رابطه وجود دارد. این یافته با نتایج پژوهشنشان داد بین جهت
یابد )میری و می بهبود سالمندان روانی آن، سالمت تر شدندرونی و مذهبی گیریجهت افزایش باشد. با( همسو می1390)همکاران 
گیری مذهبی بیرونی یک معناداری متعالی از زندگی و مرگ را فراهم گیری مذهبی درونی به نسبت جهت(. همچنین جهت1390همکاران، 

 (. 2003)آردلت، دارند  کمتری مرگ اضطراب ،دــدارن درونی ذهبیم انگیزۀ که افرادیآورد یعنی می
بینی کننده اضطراب مرگ در سالمندان نیست. این یافته با های شادکامی پیشگیری مذهبی و مولفهاز سوی دیگر نتایج نشان داد جهت

با اضطراب مرگ در سالمندان استان تهران به گیری مذهبی ( که طی بررسی رابطه جهت1390دهکردی، اورکی ، برقی )اکبرینتایج علی
گیری مذهبی بیرونی مثبت دست یافتند، مطابقت ندارد. همچنین گیری مذهبی درونی منفی و جهتبینی مثبت اضطراب مرگ با جهتپیش

 مذهبی گیریجهت خالف بر درونی مذهبی گیریبا نتایج حاضر در پژوهش ناهمسو است یعنی جهت (1393) اصغری الهی ومطالعات ولی
 بردن باال ازطریق درونی مذهبی گیریجهت زیرا. کند ارائه سالمندان شادکامی و امید افسردگی، از معناداری بینیپیش توانست بیرونی
 روان سالمت به شده شادکامی و بینیخوش امید، ایجاد و اجتماعی حمایت فضای ایجاد به منجر استرس و افسردگی با مقابله در توانایی

 امید و شادکامی بنابراین دارند، زنان به نسبت بیشتری بیرونی اجتماعی تعامالت مردان به اینکه توجه با همچنین کندمی کمک سالمند افراد
-جهتشود به مذهب و اعتقادات مذهبی و با توجه به نتایج پیشنهاد می. است ترپایین آنها افسردگی میزان همچنین و زنان از باالتر مردان

 های اجتماعی داشت.ای سالم و به دور از اختالالت روانی و آسیبگیری مثبت دادن به آنان بیشتر توجه شود تا بتوان جامعه

 منابع

 . 62 -90(، 31) 1مجله روانشناسی و علوم تربیتی،   .(. میزان اعتبار و قابلیت اعتماد مقیاس جهت گیری مذهبی1380) .بهرامی،  احسان
 .245 -244 ،(1) 350مجله پژوهش در پزشکی،  (. بررسی رابطه جهت گیری مذهبی و سالمت روان در سالمندان.1386مسعود. )  جان بزرگی،

 .363 -371(، 8) 23روانشناسی تحولی، فصلنامه(. ارتباط بین الگوهای مقابله دینی با سالمت روان و شادکامی.  1392) اکبر و بیاضی،  محمدحسینرجبی، محمد؛ صارمی، علی
 .345-331 (،5) 4شناسی،  روان  مجله . گ مر اضطراب مقیاس سوال های عاملی .  تحلیل(1380)محمد.  بحرانی، غالمرضا و رجبی،  
الگوهای بیماران مبتال  (. ارزیابی روانشناختی نسخه فارسی مقیاس اضطراب مرگ در1395. )سید حمید و  شریف نیا، نسیم، بهرامی؛ آمنه،  یعقوب زاده؛ محمد علیسلیمانی؛  

 .110 -1به سرطان.  
 مجله سالمندان. تنهایی احساس و افسردگی برمیزان موسیقی درمانی تأثیر (.1389)اصغر و حسن زاده توکلی، محمدرضا.  دادخواه، شهال؛  پاکدامن،  فاطمه؛ شیبانی،   

 .60 -54 ،(5) 16، ایران سالمندی
فصلنامه تاریخ سالمندان،  در روان سالمت و مذهبی جهت گیری رابطه (. بررسی1390میری، محمد رضا؛ صالح نیا، حمید؛ طیوری، امیر؛ بهلگردی، مریم و  تقی زاده، علی اکبر ) 

 .102 -83صفحه  ،(6) 21، پزشکی
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