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Abstract 

 

Background and Purpose: Aging period is a critical stage of life, and 

attention to the problems and needs of this life stage is a social concern. 

The present study aimed to determine the relationship between attachment 

to God and psychological hardiness and dead anxiety in retired elderly 

men. 

Materials and Methods: This research was a descriptive-correlation 

study carried out in Roudsar in 2017. The research population consisted of 

165 old men, out of whom  88 cases were selected based on Morgan's 

table. Data were collected by Templer's Death Anxiety Questionnaire, Beck 

and McDonald’s Attachment to God questionnaire, and Ahvaz  

psychological hardiness questionnaire. The collected data were analyzed 

using multivariable regression statistical methods and Pearson correlation. 

Results: As evidenced by the obtained results, there was a negative 

significant correlation between death anxiety and attachment to God (r=-

0.883, P<0.01), including the relationship with God (r=-0.852, P<0.01), 

belief in God (r=-0.816, P<0.01), trust in God (r=-0.834, P<0.01), and 

attention to God (r=-0.836, P<0.01). In addition, a negative significant 

correlation was detected between psychological hardiness and death 

anxiety (r=-0.851, P<0.01). 

Conclusion: Based on the results of the study, dead anxiety of retired 

elderly men showed a significant negative relationship with attachment to 

God and hardiness. Considering the significant relationship between 

attachment to God and psychological hardiness with dead anxiety, we 

recommend taking the necessary measures to promote the spirituality and 

resilience of elderly men to improve their mental health. 
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 انهمکارو  آقاجانی محمدجواد

 

 1911، بهار و تابستان 1شمــاره  ،8دین و سالمت، دوره   02

 

 

  

 شناختی با اضطراب مرگ در مردان سالمند بازنشستهد و سرسختی روانی به خداونبستگدلارتباط 
 
 

 3، شهنام ابوالقاسمی3، بهمن اکبری2، سیده سمیه موسوی*1آقاجانی محمدجواد
  

 
 

 

 

 چكیده

و توجه به مسائل و نیازهای  است حساسی از زندگی ورهسالمندی د سابقه و هدف:

پژوهش حاضر با هدف بر این اساس،  شود.محسوب میاجتماعی های از دغدغهاین مرحله 

اختی با اضطراب مرگ در مردان شنی به خداوند و سرسختی روانبستگدلتعیین رابطه بین 

 سالمند بازنشسته انجام شد.

در  97همبستگی است که سال -پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی ها:مواد و روش

مرد سالمند بود که با کمک جدول  561. جامعه پژوهش شامل انجام شده استشهر رودسر 

شناختی، یتجمعهای نامهپرسشها با استفاده از انتخاب شدند. داده ننفر از آنا 88مورگان، 

 BMSGQ: Beck and McDonald’s Attachment) دونالدمک و ی به خداوند بکبستگدل

to God Questionnaire ،)اهواز شناختیی روانسرسخت (AHQ: Ahvaz Hardiness 

Questionnaire تمپلر اضطراب مرگ( و (TDA: Templer Death Anxietyگردآوری و با ) 

 وتحلیل شد.یهتجزهای آماری رگرسیون چندمتغیری و همبستگی پیرسون ز شیوهاستفاده ا

و  -364/0ی به خداوند در سطح بستگدلبا  نشان داد بین اضطراب مرگنتایج  ها:یافته

و توجه به خداوند های آن شامل رابطه با خداوند، توکل به خداوند، اعتماد به خداوند مؤلفه

در سطح  شناختیسرسختی رواناضطراب مرگ با بین  دارد. همچنین وجودارتباط منفی معنادار 

 وجود دارد.ارتباط منفی معنادار  -429/0

شناختی ی به خداوند و سرسختی روانبستگدلنتایج این پژوهش نشان داد بین  استنتاج:

به  توجه با اضطراب مرگ در مردان سالمند بازنشسته ارتباط منفی معناداری وجود دارد. با

شناختی با اضطراب مرگ، پیشنهاد ی به خداوند و سرسختی روانبستگدل معنادار ارتباط

معنوی و افزایش  باورهای ارتقای برای ی سالمندان،بهداشت روان بهبود منظوربه شودمی

 .شود ریزیبرنامه هاآنتوان مقاومت 

 

 ،ستهسالمندان بازنش ی به خداوند،بستگدل، اضطراب مرگ های کلیدی:واژه

 شناختیی روانسرسخت

 

 

 

 آزاد دانشگاه شناسی،روان گروه -1

 ایران رشت، اسالمی،
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 آزاد انسانی، دانشگاه علوم

 ایران رودهن، اسالمی،

 واحد شناسی،دانشیار، گروه روان -3

 اسالمی، آزاد دانشگاه رشت،
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شناختی با اضطراب مرگ ی به خداوند و سرسختی روانبستگدل

 

 01  1911، بهار و تابستان 1شمــاره  ،8دین و سالمت، دوره 

 

 مقدمه

 و های بهداشتیمراقبت زندگی و شرایط امروزه بهبود

ن شده است. بر درمانی موجب افزایش جمعیت سالمندا

اساس قواعد سازمان جهانی بهداشت، افرادی سالمند 

ها سالگی هستند یا سن آن 56شوند که در سن تلقی می

دهد سالگی عبور کرده است. آمار نشان می 56از مرز 

 بین و سرعت در حال پیرشدن استبه جهان جمعیت

 2 تقریباً ساله، 56افراد ، نسبت 2666تا 2616 هایسال

خواهد رسید. در  درصد 22به  12و از  خواهد شد برابر

میلیون  6ایران نیز شاهد افزایش جمعیت سالمندان از 

 1221میلیون نفر در سال  25، به 1332نفر در سال 

 (. 1خواهیم بود )

زندگی  نگاهی به وضعیتی است که در حالها همه این

 به سالم انسان یک دهد طی این دوره،سالمندان نشان می

 افزایش و های فیزیولوژیکظرفیت کاهش با دی ضعیف،فر

شود. تبدیل می هابیماری از بسیاری به ابتالامکان 

 متعددی مشکالت سالمندی، فرایند سبب به سالمندان

 به شناختی، نیازاختالالت روان های مزمن،مانند بیماری

 ایمجموعه به زندگی، امید کاهش مکرر، هایشدنبستری

 یطورکلبه و اقتصادی وضعیت تنزل ها،ا و نقصاز کمبوده

 تجربه را فردی وابستگیافزایش  و استقالل دادنازدست

 شدننزدیک با که تغییراتی مجموعه، درواقع(. 2کنند )می

 دوره این خاص مسائل دهد بهرُخ می سالمندی دوره به

 است. یاژهیو نیازمند توجه که شودمنجر می تحولی

 پایانی روزهای به شدننزدیک و هادگرگونی این

 تحمیل سالمند بر فرد مرگ، فشارهای خاصی و زندگی

ها، اضطراب مرگ آن نیترمهمکه یکی از  (3کند )می

سالمندان بازنشسته بیشتر است. اضطراب مرگ در میان 

خاطر محرومیت از روابط اجتماعی گذشته، با است؛ زیرا به

مرگ  . البته ترس ازشوندتری مواجه میمشکالت پیچیده

 به انسان حیات آن، در غیاب هیجانی ضروری است که

شود،  خارج خود طبیعی حد از اگر اما افتد؛می خطر

شود. در چنین وضعیتی، ترس موجب درماندگی فرد می

بیمارگونه ادامه  و غیرطبیعی مداوم،از مرگ به شکلی 

 تأثیر دارد. زندگی افراد مُسن کیفیت روی یابد کهمی

(؛ 2) دارد ریشه مرگ نداشتن آگاهی از مرگ در اضطراب

 بیماری، ،تولد در مخلوقات سایر با به این معنا که انسان

از  انسان اما فقط است، سهیم مرگ و خوردگیسال بلوغ،

داند که فرایند زندگی روزی مرگ خود آگاهی دارد و می

و اندیشد بنابراین، درباره مرگ می؛ به پایان خواهد رسید

گیرد که این حقیقت را هایی در پیش میگاهی روش

ی احادثهسرکوب کند یا با اندیشیدن به آن، مرگ را 

ها و ناشناخته از هراس مرگ، اضطراب طبیعی جلوه دهد.

انتظار ما  به راه پایان که در نیست دوردست اضطرابی

که طعم  ییتا جا باشد، بلکه اضطرابی مداوم است نشسته

 (. 6توان چشید )مى زیچههم را در مرگ

دهید عوامیل متعیددی در مییزان     ها نشان میی بررسی

پذیری در مواجهه با اضیطراب میرگ نقیش دارنید؛     آسیب

ابیتال بیه   (، 7داری زندگی )هدف(، 5مانند جنسیت، سن )

و خصوصیییات  (3(، باورهییای معنییوی ) 1هییا )بیمییاری

هیا، زنیان، سیالمندان،    (. طبق این پژوهش16شخصیتی )

رادی که امید به زندگی کمی دارند، افراد بیمار، افیرادی  اف

هیای  با باورهای معنیوی ضیعیف و کسیانی کیه از ویژگیی     

شییناختی و سییاز شخصیییتی ماننید سرسییختی روان مقیاوم 

چندان برخوردار نیسیتند، بییش از دیگیران در     نفسعزت

 های ناشی از اضطراب مرگ قرار دارند. معرض آسیب

ی از سیالمندان دچیار   اتردهگسی از جنبه سنی، طییف  

به دلیل افزایش سن احساس  هاآناضطراب مرگ هستند. 

تر هستند. همچنین ممکن اسیت  کنند به مرگ نزدیکمی

مرگ همسر و دوستان خود را هم تجربیه کننید. بیه ایین     

بهداشت ضعیف را نییز اضیافه    موارد باید ناتوانی جسمی و

 وداتیترهییا خودشییان را موجیی جییوان کییهیدرحییالکییرد، 

تیر گفتیه   که پییش  طورهمان(. 1دانند )می ناپذیرشکست

شد، برخورداری از باورهیای معنیوی و گیرایش بیه انجیام      

تواند تا حیدود زییادی اثیرات منفیی     رفتارهای مذهبی می

 اضطراب مرگ را تعدیل کند.  

یکی از مفاهیم معنوی که امروزه در زمینه مقابلیه بیا   

ارتقیای سیالمت و   مشکالت زنیدگی و همچنیین حفی  و    

بهداشت افراد طبقات مختلف جامعه بررسی شده، مفهیوم  
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تیاریخی   شیکل بیه ی به خداوند است. این مفهوم بستگدل

؛ بیه دلییل   رودیمی درباره رابطه کودک و مراقب او به کار 

ی بسیتگ دلبر اهمیت نقش باورهای معنوی، مفهوم  دیتأک

د نییز  های اخیر به سطح ارتباط انسیان بیا خداونی   در سال

 تیرین برجسیته  از یبسیتگ دل(. 11گسترش یافته اسیت ) 

 Bowlbyاست که اولیین بیار    معاصر شناسیروان مفاهیم

 ( آن را مطرح کرد. در توضیح این مفهوم گفته شد1376)

شیود،  که چگونه کودک در غیاب مادر دچار اضطراب میی 

دسترسی به مادر، کیودک احسیاس امنییت و     محضبهاما 

 اساسیی  نیازهیای  ی ازبسیتگ دل (.12)کنید  آرامیش میی  

 ابتیدای  همیان  زیستی و عاطفی انسان است که طی آن، از

مراقبیت او   و نیوزاد  بیین  مؤثرارتباط دوجانبه و  نوعی تولد،

پیردازان تیالش   گییرد. بیر همیین اسیاس، نظرییه     شکل می

ی، به یکیی دیگیر از   بستگدلطبق چارچوب نظریه  اندکرده

زند که صرفاً جنبه فیزیولیوژیکی  ی بپردابستگدلهای جنبه

ی اشیاره  بسیتگ دلو عاطفی ندارد، بلکه بیه جنبیه معنیوی    

معتقدند باورهای معنوی و رفتارهای میذهبی   هاآنکند. می

   (.13دهد )بخش مهمی از زندگی انسان را تشکیل می

 بیا  کیودکی،  دوران در اولییه  مراقیب  بیه  یبسیتگ دل

  یابید. د ادامه میخداون به یبستگدل شکلبه زمان گذشت

 نیرومنید نوعیارتبیاط   و دانیا  محبیوب،  خیدای  بیا  مؤمنان

کیه در قالیب روابیط     کننید شخصیی برقیرار میی    متقابیل 

 و روابیط نزدییک   شود. البتیه گرفته می در نظر یبستگدل

بیا   کنید، میی  تجربیه  یبسیتگ دل چهیره  با فرد که عاطفی

بیا   دارد. خداوند هیم وجیود   با ارتباط میزانی از تفاوت در

ورای  خداونیید، و فییرد اییین تفییاوت کییه ارتبییاط بییین

 بیه  یبسیتگ دل(. 11است ) فیزیکی حضور هایمحدودیت

دشوار، همیواره   شرایط در فرد معناست که این به خداوند

کنید و ایین   می اتکا او به بیند،می خود کنار در را خداوند

معنیوی بیرای مواجهیه بیا      هیای کیارگیری روش اتکا در به

 یبسیتگ دل بیا  افیراد  رسیاند. انسان یاری میی  به مشکالت

 را خیود  آرامش هاسختی و هنگام مشکالت معنوی ایمن،

آرامیش   منبیع  و امین  گاهیتکیه را خدا و کنندمی حف 

 (.  12یابند )می

دهید عیالوه بیر باورهیای     های بیشتر نشان میبررسی

توانید در حفی    هیای شخصییتی نییز میی    معنوی، ویژگی

ی داشیته باشید. در ایین مییان،     اعمده سالمت افراد نقش

شییناختی یکییی از  ویژگییی شخصیییتی سرسییختی روان  

سییاز انسییان در برابییر فشییارها و مییؤثرترین عوامییل مقییاوم

(. 16آیید ) میی  حساببههای مزمن و روزمره زندگی تنش

 توانیایی  و طاقیت  معنیای بیه  کیه  شناختیسرسختی روان

 بیه  درواقیع اسیت،   سیخت  و مشیکل  هیای موقعیت تحمل

دارد.  اشیاره ی شیناخت  یابیی ارز اسیاس  بیر  فیرد  عملکیرد 

( ایین ویژگیی را بررسیی و    1373) Kobassaنخستین بار 

 و کنتیرل  تعهیید، مؤلفیه  سیه  شییاملارزییابی کیرد کیه    

 نقطیه زییادی )  تعهد که شخصی(. 15یی است )جومبارزه

 پیی  نیی ا معنیای  و ارزش اهمیت به ،( داردبیگانگی مقابل

 انجیام  هیایی فعالییت  چیه  و استچه کسی  که است برده

  (ناتوانی مقابل نقطه) کنترل مؤلفه در که افرادی .دهدمی

 و کنتییرلقابییل را زنییدگی رویییدادهای هسییتند، قییوی

 تیالش،  با توانندمی که باورند این بر و دانندمی بینیپیش

  .دهنید  قیرار  تأثیر تحت دهد،می رخ اطرافشان در را آنچه

 بیه  نییز  (ترس یا خطر احساس لمقاب نقطهیی )جومبارزه

 جنبیه  امنیت، و ثبات نه و تغییر که دارد باور موضوع این

 (.13) است زندگی طبیعی

که بیه   سخت نگرش درونی خاصی دارندسر سالمندان

کنید در روییارویی بیا مسیائل زنیدگی و      ها کمیک میی  آن

هیا  کننید. آن  ی خاصیی عمیل  هیا وهیشی بیا   اطرافیان خود

دگی را جالییب، متنییوع، آموزنییده و عمییدتاً رویییدادهای زنیی

حیواد  زنیدگی بیه    با  ،حالنیدرعدانند و می زیانگچالش

ی مواجیه  ییا بیا نیوعی بلنیدنظر     نانیه یبواقع ی کامالًصورت

محییط   به همین دلیل نسبت به کل رویدادهای شوند؛می

هیا را  بینی آن. شاید وجود خوشهستند تربینخوشخود 

تیر  مقاوم مانند اضطراب مرگ،ی ناخوشایندوقایع در برابر 

 شییوه  بیه  شیناختی روان سرسیختی تر، دقیق طوربهکند. 

 اشاره زندگی رویدادهای به در واکنش باثبات فرد و خاص

 و تعهد احساس کنارکشیدن، یجابه دارد که طی آن فرد

 کنید و میی  کنتیرل  احسیاس نیاتوانی، احسیاس    یجیا بیه 

 (.  1تهدید ) نه داند،می چالش را مشکالت

 سیالمندان  سیالمت روان مطالعات با محوریت بررسی 
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شناختی با اضطراب مرگ ی به خداوند و سرسختی روانبستگدل

 

 09  1911، بهار و تابستان 1شمــاره  ،8دین و سالمت، دوره 

 

شناختی همانند باورهای دهد سرسختی رواننیز نشان می

معنوی، رابطیه منفیی معنیاداری بیا اضیطراب، مشیکالت       

همچنیین تیأثیر ویژگیی    د. ی داراختالالت رواناجتماعی و 

شییناختی در کییاهش فرسییودگی شییغلی، سرسییختی روان

 و د عملکییرد تحصیییلیفقیییت ورزشییی، بهبییوموافییزایش 

مقاومت در برابر فشارهای روانی مورد تأییید قیرار گرفتیه    

 (. 17است )

 و رواج سالمندان رشد به رو جمعیت به توجه با

 هایگروه دیگر با مقایسه در میان آنان در مرگ اندیشه

 اضطرابمخرب  راتیتأثو همچنین با عنایت به  (1سنی )

امل مؤثر بر نحوه مرگ بر کیفیت کلی زندگی، بررسی عو

؛ یابدمی ضرورت افراد سالمند در مواجهه با اضطراب مرگ

مرگ  موضوع اضطراب جدیت بیشتری با باید بنابراین،

 ضرورت انجام نیترمهم همچنین شود. مطالعه سالمندان

ارتباط  خصوص در این است که تاکنون پژوهش این

شناختی با ی به خداوند و سرسختی روانبستگدل

 ب مرگ پژوهشی در ایران انجام نشده است؛اضطرا

تحقیقاتی  و پیشینه مفهومی به توجه با بنابراین،

 یبستگارتباط دل بررسی حاضر پژوهش ذکرشده، هدف

 در شناختی با اضطراب مرگروان یو سرسخت وندبه خدا

 شهرستان رودسر است. مردان سالمند بازنشسته

 

 ها مواد و روش

همبستگی است. -وصیفیپژوهش حاضر یک مطالعه ت

های سرسختی نامهپرسش از هاداده آوریجمع برای

 اضطراب مرگ کیامرثی و همکاران، شناختی اهوازروان

 دونالد استفادهخداوند بک و مک به یبستگدلتمپلر و 

انجام پژوهش حاضر از میان تمام سالمندان  شد. برای

ر در کننده به کانون بازنشستگان شهرستان رودسمراجعه

نفر مرد سالمند وارد مطالعه  156تعداد  ،1337سال 

نفر با توجه به معیارهای ورود و خروج و با  11شدند که 

توان کمک جدول مورگان انتخاب شدند. از این جدول می

نداشتن به واریانس جامعه استفاده یدسترسدر مواقع 

حجم نمونه  Sحجم جامعه و  Nکرد. طبق این جدول، 

شده بر این اساس، حجم نمونه تعیینود. شمحسوب می

نفر خواهد  11نفر، برابر با  116ای به تعداد برای جامعه

نفر،  156با حجم جامعه در پژوهش حاضر بنابراین، ؛ بود

نفر تعیین شد. معیارهای ورود به  11تعداد نمونه برابر 

 56مطالعه عبارت بودند از: مردبودن، داشتن سن باالی 

 و ن حداقل یک سال از دوره بازنشستگیشدسال، سپری

تمایل به شرکت در تحقیق. معیارهای خروج نیز شامل 

دهی مناسب به سال و عدم پاسخ 56داشتن سن کمتر از 

ها در نظر گرفته شد. در ادامه و پس از ارائه نامهپرسش

اهداف و نکات ضروری تحقیق،  نهیدر زمتوضیحات الزم 

دهی تکمیل و ارشها به روش خودگزنامهپرسش

های ها با استفاده از آزمونآوری شدند. سپس دادهجمع

 11نسخه  SPSS افزارنرمآماری توصیفی و استنباطی در 

در بخش آمار توصیفی از فراوانی و شدند.  لیوتحلهیتجز

درصد فراوانی و در بخش آمار استنباطی از آزمون 

 شد.رگرسیون چندمتغیری و همبستگی پیرسون استفاده 

نامه سنجش ( پرسش2616نادری و همکاران )

 گویه 27طراحی کردند و  شناختی اهواز راسرسختی روان

 و اوقات ، گاهیندرتبه هرگز،»گزینه  چهار دارد و طبق

 به ماده هر شود. برایگذاری مینمره« اوقات بیشتر

 شود. نمرهگرفته می نظر در 3و  2، 1، 6مقادیر  ترتیب

نامه با درونی پرسش است. همسانی 11 تا 27بین  کل

 به دختر و های پسرکرونباخ برای آزمودنی آلفای ضریب

پایایی،  سنجش آمد. برای دستبه 72/6و  75/6ترتیب 

دختر و  55دانشجو ) 113 به هفته 5 از پس دوباره آزمون

های نمره بین همبستگی شد. ضرایب ئهپسر( ارا 63

 آزمونپس و آزمونشپی یعنی نوبت دو در هاآزمودنی

پسر  های، آزمودنیr=12/6ها آزمودنی کل دوباره برای

12/6=r 16/6دختر  هایو آزمودنی=r آمد. برای دستبه 

 با زمانهم طوربه مقیاس این نامه،روایی پرسش بررسی

 مزلو، خودشکوفایی مقیاس مالک نامهچهار پرسش

 یاسمق شناختی،سرسختی روان ایمقیاس اعتبار سازه

 از هاییگروه به نامه اضطرابپرسش اهواز و افسردگی

 هاینمره بین ضرایب همبستگی شد و داده دانشجویان

شناختی و روان سرسختی مقیاس در هاآزمودنی کل

 پسر به و دختر هایآزمودنی نمونه، کل برای اضطراب
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 انهمکارو  آقاجانی محمدجواد

 

 1911، بهار و تابستان 1شمــاره  ،8دین و سالمت، دوره   02

 

 در(. 11آمد ) دستبه 22/6و  76/6، 66/6ترتیب 

 آلفای روش با نامهپرسش ییپایا ضریب حاضر پژوهش

 .شد محاسبه 13/6، کرونباخ

Templer (1376 )طراحی را اضطراب مرگ اسیمق 

است.  غلط و صحیح گزینه با سؤال 16کرد که شامل 

  است. 16 تا 1 بین یادامنه نامه درپرسش امتیازات جمع

  است. بیشتر مرگ دهنده اضطرابنشان بیشتر امتیازات

 همسانی ضریب و 56/6ی در ایران تصنیف پایایی ضریب

 دو از روایی بررسی برای شده است. گزارش 73/6درونی 

 اضطراب آشکار مقیاس و مرگ نگرانی مقیاس آزمون

همبستگی  ضریب برای 62/6 آن نتیجه که شد استفاده

 برای 32/6و  نگرانی مقیاس با مرگ اضطراب مقیاس

 مقیاس با مرگ اضطراب مقیاس ضریب همبستگی

 حوزه متخصصان از نفر بود. سه آشکار راباضط

 و بررسی را نامهپرسش محتوای این روایی شناسیروان

 به ضریب پایایی پژوهش این (. در13) اندکرده تأیید

 است.  شده برآورد 11/6 کرونباخ آلفای روش

Beck و McDonald (2665پرسش )یبستگدل نامه 

 2گویه و  22 مقیاس خداوند را تدوین کردند. این به

مقیاس دارد. افراد باید بین دو گزینه بله و خیر یکی خرده

این مقیاس به ترتیب چهار بنابراین، ؛ را انتخاب کنند

(، اعتماد به سؤال 6سؤال(، توکل ) 1عامل ارتباط با خدا )

( را ارزیابی سؤال 5و توجه به خداوند ) (سؤال 6خداوند )

شترین نمره کل کند. طبق این توضیح، عالوه بر بیمی

، به ترتیب 22و کمترین نمره کل یعنی  126یعنی 

، در بُعد 26و  1کمترین و بیشترین نمره در بُعد ارتباط 

و  5و در بُعد توجه  26و  6، در بُعد اعتماد 26و  6توکل 

ضریب  پژوهش این (. در13شود )در نظر گرفته می 36

 است.  شده برآورد 12/6 کرونباخ آلفای روش به پایایی
 

 هایافته

 دهد بیشترینتحلیل آمار توصیفی نتایج نشان می

 51سال ) 56تا  56سنی در رده  ازنظرها درصد نمونه

 71) متأهلدر طبقه  تأهلدرصد(، از جنبه وضعیت 

 52تحصیالت در سطح کارشناسی ) ازنظرو  درصد(

 (. 1درصد( قرار دارند )جدول 

 شامل پژوهش یاصل متغیرهای زمینه در آماری نتایج

ی هامؤلفهشناختی و اضطراب مرگ، سرسختی روان

و رابطه با  ی به خداوند )توجه، توکل، اعتمادبستگدل

نمره متغیر  معیارانحراف و میانگین دهدمی نشانخداوند( 

، نمره اضطراب 52/62±51/22 شناختیسرسختی روان

 57/52±76/27ی به خداوند بستگدلو  27/16±65/3مرگ 

ی به خداوند نیز بُعد توجه به بستگدلدر میان ابعاد  است.

معیار را به خود اختصاص خداوند باالترین میانگین و انحراف

  (.2( )جدول 25/11±13/3داده است )
 

 فردی مشخصات برحسب پژوهش هاینمونه : فراوانی۹جدول 
 درصد تعداد مشخصات 

 رده سنی
 51 56 56 ی 56

 12 11 56 ی 76

 13 17 بیشترو  76

 وضعیت تأهل
 71 53 متأهل

 21 13 مجرد

 میزان تحصیالت

 17 16 و کمتر پلمیدفوق

 52 66 کارشناسی

 11 15 کارشناسی ارشد

 27/2 2 دکترا

 
ل، ی به خداوند )توجه، توکبستگدلی هامؤلفهو  شناختیمعیار متغیرهای اضطراب مرگ، سرسختی روان: میانگین و انحراف5جدول 

 و رابطه با خداوند( اعتماد
 معیارانحراف میانگین بیشترين کمترين تعداد متغیرها

 76/27 57/52 11 22 11 ی به خداوند بستگدل

 32/5 17/15 36 1 11 رابطه با خداوند

 13/5 12/13 26 6 11 توکل به خداوند

 26/5 11/13 26 6 11 اعتماد به خداوند

 13/3 25/11 36 5 11 توجه به خداوند

 51/22 52/62 13 21 11 شناختیسرسختی روان

 65/3 27/16 11 3 11 اضطراب مرگ
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شناختی با اضطراب مرگ ی به خداوند و سرسختی روانبستگدل

 

 02  1911، بهار و تابستان 1شمــاره  ،8دین و سالمت، دوره 

 

 و رابطه با خدا( ی به خدا )توجه، توکل، اعتمادبستگدلابعاد و شناختی روان یسرسختاضطراب مرگ،  متغیرهای متقابل همبستگی :۳ جدول
 6 2 4 ۳ 5 ۹ متغیر

 نیبشیپ

 **-162/6 ** 362/6 ** 156/6 **156/6 **113/6 - رابطه با خداوند 1

 ** -115/6 ** 132/6 **156/6 **353/6 - - توکل به خداوند 2

 ** -132/6 *165/6 *136/6 - - - اعتماد به خداوند 3

 **-135/6 **-363/6 - - - - توجه به خداوند 2

 ** -161/6 - - - - - شناختیسرسختی روان 6

 - - - - - - اضطراب مرگ 5 مالک

66/6p<* 61/6؛p<** 
 

سرسختی  متغیرهای متقابل همبستگیطبق نتایج، 

 (16/6P< ،161/6-=r)و اضطراب مرگ  شناختیروان

بین اضطراب  متقابل همبستگی بررسی. منفی معنادار بود

ی به خداوند نشان داد اضطراب مرگ با بستگدلمرگ و 

ابطه با ی به خداوند شامل ربستگدلهمه ابعاد متغیر 

، توکل به خداوند (P  ،162/6-=r>16/6)خداوند 

(16/6P< ،115/6-=r) 16/6)، اعتماد به خداوندP< ،

132/6-=r ) توجه به خداوندو (16/6P< ،135/6-=r) 

 (.3ی داشت )جدول معنادارارتباط آماری 
 

 بحث

 دهد،می نشان حاضر پژوهش هاییافته که طورهمان

ی به خداوند بستگدلر بُعد اضطراب مرگ با همه چها بین

 وجود معناداری منفی رابطه بازنشستهدر مردان سالمند 

به  توجهبرخورداری از خصوصیت  که معنی این به ؛دارد

، سطح اضطراب ، توکل، اعتماد و رابطه با خداوندخداوند

در راستای نتایج ها دهد. این یافتهمرگ فرد کاهش می

 جانی و همکاران، (26نژاد و همکاران )پژوهش مهری

 ( است. 11و همکاران ) طرفانیبو  (21)

توان گفت که آمده، ابتدا میدستدر تبیین نتیجه به

ی نسبت به اژهیوافراد برخوردار از باورهای معنوی نگرش 

مرگ و هراس ناشی از اندیشیدن درباره آن دارند. این 

گیرد که همه اتفاقات و می نشئتنگرش ویژه از آنجایی 

مرگ، برای آنان  ازجملهزندگی و  زیانگاضطرابهای دیدهپ

های الهی، معنایی دیگر در بستر ایمان و باور به حمایت

 سوره 131آیه  در خداوند که گونههمانیابد. می

 ترس باشید، نباید داشته ایمان اگر»فرماید: می عمرانآل

 شده خاطرنشان آیه این در...«. دهید  راه خود به اندوه و

محکمی  زره روانی، ناراحتی عوامل برابر در ایمان که است

به وجود  انسان در خاصی مصونیت و سازدمی روح برای را

 را روح و ذهن توانمی ایمان بر تکیه با رو،ازاین آورد.می

 (.22زدود ) دل لوح از را هارنج نقش و ساخت آزاد غم از

متون دومین تبیین به این نکته اشاره دارد که در 

 دینی همواره انسان از اضطراب مرگ و سرکوب اندیشه

داشته شده و در مقابل به اندیشیدن درباره مرگ مرگ باز

اضطراب مرگ موجب بازداشتن  چراکهدعوت شده است؛ 

شود و سرکوب انسان از توجه به روند زندگی می

به زندگی به دور از  تیدرنهااندیشیدن درباره مرگ هم 

خودمختاری،  هد شد. طبق نظریهمعنویت منجر خوا

پرداختن به امور دنیا و غفلت از حقایقی مانند مرگ، به 

دلیل ارضانداشتن مناسب نیازهای روانی، پیامدهایی 

(. در مقابل، توجه و یاد مرگ 23به دنبال دارند ) منفی

و کاهش اضطراب  مسئوالنهموجب برخورداری از زندگی 

ها که همان»ید: فرماشود. خداوند نیز میمرگ می

 کهیگیرند درحالفرشتگان )قبض ارواح( روحشان را می

وارد  ،سالم بر شما باد :گویندها میبه آن ،اندپاک و پاکیزه

« دادیدخاطر اعمالی که انجام میبهشت شوید به

 سو،از یک که طورهمان آگاهیمرگ ،درواقع(. 32)نحل/

 یگر،د سویشود، از می موجب برانگیختن اضطراب

 پی در فرد شودمی سبب برانگیزاننده ایتجربه صورتبه

 اصیل شیوهای و باشد خود در زندگی یافتن معنایی

گرایی و گریز از مادی چراکهپیش گیرد؛  در را ندگیز

 برای مؤثری ایمقابله اندیشیدن درباره مرگ، راهبرد

 فرمایند:اضطراب مرگ نیست. پیامبر اسالم می کاهش

دل انسان نیز زنگار  ،زندآهن زنگ می همچنان که»

دهنده آن تالوت قرآن و به یاد مرگ بندد و صیقلمی
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 مذهب، از انسان ناقص ، ادراکدرواقع(. 22« )بودن است

 را مرگ او شودمی سبب های نادرستآموزه و خدا

 به و کند تصور رنج و درد از پر ورود به دنیایی منزلهبه

اضطراب شود؛ اضطرابی که  یاد مرگ دچار از دلیل این

مانعی برای رشد معنوی و هدفمندی زندگی  عنوانبه

، طرفکیاز، باورهای معنوی نی؛ بنابرا(6کند )عمل می

و از طرفی دیگر، گریز از  دییتأاندیشیدن درباره مرگ را 

که از ویژگی  کنند. در مقابل، افرادیآن را رد می

 خداوند ذیرشپ در ی به خداوند محروم هستند،بستگدل

 در مطمئن گاهتکیه و ایمنی اساس و پایه عنوانبه

 حضور است هستند و ممکن و تردید شک دچار هاسختی

 و نکنند احساس خود زندگی جایدر جای را خداوند

 مشکالت و مسائل در حضورنداشتن خداوند از همواره

 باشند. چنین در اضطراب خود زندگی مهم و سخت

نشانه  برند کهمی رنج اضطراب عینو از همیشه افرادی

 (.13) است خداوند از دوری

ی به خداوند بر کاهش بستگدلسومین تبیین ارتباط 

پردازد که هراس و اضطراب مرگ، به این نکته می

تواند اثراتی زا میی تنشرخداد عنوانبهاضطراب مرگ 

منفی بر شیوه زیستن و امید به زندگی افراد مُسن داشته 

ی به خداوند و برخورداری از بستگدل کهیدرحالباشد، 

های های معنوی و رفتارهای مذهبی در پژوهشویژگی

منبع مقاومت ارزشمند در برابر  عنوانبهمختلف همواره 

(. همچنین 26مشکالت زندگی مطرح بوده است )

 دارند راسخ ایمانی عالی موجودی نیرو یا سالمندانی که به

 به اینزدیک زندگی در آینده که وعموض این از آگاهی با و

 و جویندمی آن را در تریعالی معنای رسد،می پایان

 کنند. می تجربه کمتری مرگ اضطراب

 به که دارند را توانایی این سالمندان معنوی

کمبودهای  همه از ترمهم و روانی و جسمی مشکالت

چرخه  در که نزدیک افراد و همسر مرگ نظیر طبیعی

طریق تغییر نگرش  از و بدهند معنی دهد،می رخ زندگی

(. 25بکاهند ) مشکالت روانی منفی بار از خود،

 پذیرند که مرگ،که سالمندان معنوی می حالنیدرع

 دل در زیادی اضطراب است که ناپذیراجتناب واقعیتی

آورد، به این واقعیت هم باور دارند میپدید  انسانی هر

شود و این موجب میبخشد می را که خداوند انسان

به نظر  (.27مرگ کمتری را تجربه کنند ) اضطراب

 باعث او به یبستگدل و خداوند به نزدیکی رسدمی

 ایوسیله عنوانبه مشکالت و هاسختی فرد به شودمی

 و بنگرد او رضایت جلب و به خداوند نزدیکی برای

 (. 21داشته باشد ) صبر و کنار بیاید هاآن با ترراحت

حاضر، وجود رابطه معنادار  پژوهش هاییافتهدیگر  از

شناختی با سطح اضطراب مرگ در بین سرسختی روان

، با افزایش گریدعبارتبهبود. مردان سالمند بازنشسته 

شناختی، میزان نمرات اضطراب مرگ نمره سرسختی روان

یابد که این یافته با نتایج مطالعات ورایی افراد کاهش می

و پوراکبری و  (36) نصیری و همکاران(، 23)و همکاران 

 ( هماهنگ است. 31همکاران )

در تبیین این نکته که ویژگی سرسختی 

شناختی چه ارتباطی با سطح اضطراب مرگ افراد روان

رسد توان به چند دلیل اشاره کرد: به نظر میدارد، می

برخورداری از این خصوصیت شخصیتی به این دلیل که 

تواند مرگ را با بخشد، میینانه به افراد میببینشی واقع

انگیز در نظر فرد های سازنده و اضطرابهمه ویژگی

 محضبهمجسم سازد و این توانایی را بدهد که 

های زا، به جنبهبا یک رویداد یا فکر تنش شدنمواجه

ی در حال(. این 31بینانه بنگرند )واقع شکلبهمختلف آن 

ترین رگ یکی از مهماست که پذیرش واقعیت م

 (. 22های کاهش اضطراب مرگ است )شیوه

در وهله دوم، اعتقاد بر این است که سالمندان 

سرسخت قادرند در زمان مواجهه با افکار و اتفاقات 

زایی مانند اضطراب مرگ، از منابع حمایتی کمک تنش

ویژه اینکه آنان به دلیل رشدیافتگی سنی، بگیرند. به

 خاطرتعلقحمایتی معنوی و معناگرایانه نسبت به منابع 

(. واضح است که کاهش اضطراب مرگ 32ای دارند )ویژه

تا حدود زیادی در اعتقاد فرد نسبت به معنویت موجود 

در واقعه مرگ و هدفمندی زندگیِ پس از مرگ نهفته 

توان انتظار داشت که تفکر و بنابراین، می؛ (33است )

خت، موقعیتی را برای هراس از مرگ برای افراد سرس
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های اجتماعی و وجوی حمایتبرقراری ارتباط و جست

 طوربههمچنین افراد سرسخت کند. معنوی تازه ایجاد می

مداوم در برابر مشکالت زندگی مقاومت و معنای مشکالت 

کنند. چنین افرادی با وجود را به نحو مثبتی تفسیر می

کنند که رک میتالش فراوان برای پیروزی، این نکته را د

آید، موفقیت همواره با غلبه بر مشکالت به دست نمی

ها بلکه گاهی با کنارآمدن، پذیرش و سازگاری با دشواری

بنابراین، ؛ کنیمبه سطحی از موفقیت دست پیدا می

تمام مشکالت نیست  وفصلحلمعنای بودن بهسرسخت

واقعیت مرگ برای سالمندان سرسخت نیز در  (.31)

رچوب قابل توجیه است. سالمندان سرسخت همین چا

های جسمی، روانی ضمن تالش برای حف  توان و مهارت

پذیرند. پذیرش و اجتماعی خود، واقعیت مرگ را می

واقعیت مرگ عاملی برای کاهش اضطراب مرگ آنان تلقی 

 شود. می

ها، هنگامی که افراد سرسخت به واقعه عالوه بر این

را تنبیهی برای خود از جانب  اندیشند، آنمرگ خود می

گیرند و طبق دیدگاه مثبت و خداوند در نظر نمی

های هستی دارند، تالش ای که نسبت به پدیدهمتعهدانه

کنند ضمن اصالح نگاه منفی نسبت به مرگ، سطح می

تعهد خودشان را در مواجهه با مشکالت زندگی افزایش 

ه مرگ دهند. اصوالً سالمندان سرسخت به اندیشیدن ب

نگرند که نحوه زیستن ساز میفرصت مقاوم عنوانبه

 (. 1شود )صحیح را به انسان یادآور می

 که بود این حاضر پژوهش هایمحدودیت ازجمله

 اضطراب نامهپرسش با رابطه در مردان سالمند برخی از

 و دادندمی نشان واکنش آن به سؤاالت مربوط و مرگ

 در را هاآن یسختبه ،فراوان از توضیحات پس پژوهشگر

کرد. می قانع مرگ اضطراب نامهتکمیل پرسش با رابطه

اطالعات  ماندندشواری در اقناع افراد در رابطه با محرمانه

 های این مطالعه بود. نیز از دیگر محدودیت

 

 گیرینتیجه

 هایکنندهتعدیل که شودمی مشاهده نتایج، به توجه با

 خداوند و خصوصیاتی به بستگدلمعنوی مانند 

اضطراب مرگ  بر شناختیشخصیتی مانند سرسختی روان

تغییر نگرش و ارتقای  تواند موجبمی است و اثرگذار

بنابراین،  مقاومت مردان سالمند بازنشسته شود؛

 شخصیتی در-های معنویمؤلفه با قشر این آشناسازی

 دارد. ضرورت سوی مسئوالن از ریزی مناسببرنامه

 

 تاپیشنهاد

 شودآمده پیشنهاد میدستهبا توجه به نتایج ب

بیشتر، در زنان سالمند و  نمونه حجممطالعات مشابهی با 

 ملی انجام شود. در سطح در صورت امکان،

 

 حمایت مالی

 شدهگونه حمایت مالی انجام یچاین پژوهش بدون ه

 است.

 

 مالحظات اخالقی

 در این پژوهش تمامی اصول اخالقی مرتبط ازجمله

 ها، رضایت آگاهانهنامهپرسش نتایج بودنمحرمانه

 .کنندگان و اختیار خروج از پژوهش رعایت شده استشرکت

 

 منافع ارضعت

که در این تحقیق تضاد  کنندنویسندگان اعالم می

 منافع وجود ندارد.

 

 تشکر و قدردانی

سالمندان  از را خود قدردانی مراتب وسیلهینبد

 داریم کهمی افراد همراه اعالم مطالعه و در کنندهشرکت

 این پژوهش یاریگر محققان بودند. انجام در
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