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ABSTRACT
Objectives This study aimed at studying the effect of teaching spiritual intelligence principles on death anxiety

among senior citizens living in retirement homes of Sanandaj City.

Methods & Materials This study was a practical and quasi-experimental research performed by pre- and post-
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testing the control and experimental groups. The statistical population comprised all elderly residents of retirement homes in Sanandaj City. Twenty subjects were selected by convenient sampling from among the
individuals who were willing to participate in the study and who received a high score in the death anxiety
scale. They were then equally divided into two groups (10 subjects per group). The fear of death scale devised by Collet- Lester (1969) was used for pre-testing the subjects. The members of the experimental group
received Spiritual Intelligence-based intervention in eight 90-minute sessions. The control group received no
such intervention during this period. After the intervention, all the subjects were post-tested. The collected
data were analyzed by the one-way and multi-way analysis of variance (ANOVA) and the SPSS-22 software.
Results The mean and standard deviation of the age of the experimental group was 62.5±5.68 years and control group was 63.1±4.33 years. The results of covariance analysis showed a significant difference in post-test
between the experimental group (120.9±4.81) and the control group (131.3±8.65) (P≤0.01). So, the results
indicate that educating the subjects about spiritual intelligence components reduced their death anxiety
(P≤0.01). The intervention also reduced the death of others and dying of others dimensions in the subjects
(P≤0.01), but no significant impact was observed for the death of self and dying of self dimensions.
Conclusion According to the findings, teaching spiritual intelligence principles reduces death anxiety. Therefore, it is recommended that more attention should be paid to teaching spiritual aspects in retirement centers.

Extended Abstract

O

1. Objectives
ne of the most common mental disorders of old age is death anxiety, which
means predicting your death and fear of
the death of important people in life [1].
Such feelings can lead to helplessness,

physical changes, loss of control, feeling lonely and
guilty and can affect the functions of ordinary life of
the individuals [2]. Therefore, it is necessary to identify the factors responsible for reducing death anxiety.
Given this background, this study aimed to investigate
the effect of teaching the components of spiritual intelligence on the amount of death anxiety in the elderly
living in Sanandaj's nursing homes. To achieve this
goal, two questions were considered and examined: 1)
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Is the training of spiritual intelligence components effective in reducing death anxiety?; and 2) Does learning the components of spiritual intelligence reduce the
dimensions of death anxiety (death of yourself, seeing
you are dying, death of your neighbors, seeing dying
relatives)?

2. Methods and Materials
This study is applied research in terms of purpose,
and it is semi-pilot with pre-test-post-test and control
group in terms of implementation method. The statistical population of the research was all people living in
nursing homes in Sanandaj in the first half of 2016.
The sample selection process was as follows. After
obtaining the necessary legal permissions, 100 Death
Anxiety Inventory questionnaires were distributed
among the elderly people with the aim of screening.
Those who had an average score for their death anxiety
in two higher deciles were recognized as eligible subjects. Eventually, these 20 subjects were placed randomly in two experimental and control groups. The inclusion criteria were having reading and writing skills,
lack of organ defects in the auditory, speaking and visionary organs, not having acute cognitive impairment,
the desire to participate in the training component of
spiritual intelligence, and a high score on death anxiety. It should be noted that during the sample selection,
ethical considerations such as freedom of participation
or non-participation in research, anonymous question-

naire, obtaining legal licenses, and obtaining moral
confirmation were observed. This research was approved by the Ethics Committee of Islamic Azad University, Sanandaj Branch.
After selecting the sample subjects, the Collett–Lester’s Fear of Death Scale (1969) was distributed as a
pre-test on subjects. This scale included 32 questions
and 4 subscales of death of the self, seeing own death,
the death of surroundings, and seeing neighbors dying.
Then the experimental intervention group received the
training approach on spiritual intelligence concepts in
8 sessions for 90 minutes. During this time, the control
group did not receive any intervention. After the end of
the intervention sessions, the posttest was performed
on subjects. Using one-way covariance analysis and
multimode analysis and SPSS22 software, the collected data were analyzed.

3. Results
The mean and standard deviation of the age of the
experimental group was 62.5±5.62 years and for the
control group was 63.1±4.3 years. In Table 1, the mean
and standard deviation of the subjects' death anxiety
scores are presented in the pre-test and post-test phase.
After providing the descriptive findings, inferential
analysis of data is presented. The normal distribution
of data was examined through Shapiro-Wilk's test. Ac-

Table 1. Mean and standard deviations of anxiety scores for subjects

Variable

Death of the self

Seeing the self dying

Death of companions

Seeing dying companions

Total score of death anxiety

111

Group

Pretest (N=10)

Post-test (N=10)

Mean

SD

Mean

SD

Experimental

34.8

3.08

32.3

2.11

Control

33.7

4.06

33.3

2.67

Experimental

32.5

2.72

30.4

1.96

Control

32.4

1.9

32.8

2.35

Experimental

35.2

2.62

28.4

2.32

Control

35.3

3.23

32.1

3.84

Experimental

34.6

1.71

29.8

1.75

Control

33.9

1.66

33.1

3.54

Experimental

137.1

8.13

120.9

4.81

Control

135.3

7.82

131.3

8.65
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cordingly, the amount of Shapiro-Wilk's statistic on the
death anxiety score in the pre-test equaled to 0.927,
and the level of significance was 0.136. The amount
of Shapiro-Wilk's statistic on Death Anxiety Rating in
post-test equaled to 0.922, and the level of significance
was 0.109. Due to the lack of significant results and
confirmation of zero assumption, it was ensured that
data distribution is normal. Therefore, parametric tests
were used for data analysis (Table 1).
To check the first research question, one-way covariance analysis was used. The results of the first question
showed that the effect of independent variables on the
training of spiritual intelligence components on the reduction of the total death score of the elderly was statistically significant (F=27.053 and Sig.=0.001). The
post-test mean scores of the experimental group were
found to be decreased compared to the control group.
Therefore, it can be said that learning the components
of spiritual intelligence could significantly reduce the
total death anxiety in the experimental group compared
to the control group.

The limitation of this research was the lack of longterm follow-up of the training results because of the
time limit for the research. Therefore, it is recommended that future studies should focus on long-term
implications of interventions based on spiritual intelligence training. Overall, considering the findings of
the research, it is recommended that training courses
on spiritual intelligence components should be held
in nursing homes, hospitals, and similar environments
where patients and helpless people reside.
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Multivariate covariance analysis was used to investigate the second question. Based on the results, the
values of F calculated in the case of 4 tests of Piley
effect, Wilks Lambda, Hoteling effect, and the Roy’s
Largest Root Test were significant at the level of 0.01.
Therefore, it was found that there is at least a significant difference between the two pairs. The main results
of the covariance analysis also showed that the values of F calculated in group variables in the dimensions of death of relatives and seeing dying companions (F=6.727, 27.675) are significant at the level of
P≤0.05. But these values were not significant in terms
of death of the self and seeing themselves dying. Significance in subscales of death of relatives and seeing
dying companions means that the training of spiritual
intelligence components has been successful. These
two subscales in the test group are reduced compared
to the control group.

4. Conclusion
The results of this study showed that learning the
components of spiritual intelligence reduces the extent of death anxiety (deaths of companions and seeing
relatives dying) in the elderly. However, there were no
significant results in reducing the dimensions of death
anxiety such as death of the self and seeing themselves
dying. These results were consistent with previous research findings [3-7].
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بررسی تأثیر آموزش مؤلفههای هوش معنوی بر میزان اضطراب مرگ در سالمندان
عارف مجیدی* ،1امید مرادی،1
 -1گروه روانشناسی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،واحد سنندج ،دانشگاه آزاد اسالمی ،سنندج ،ایران.

تاریخ دریافت 16 :شهرویور 1396
تاریخ پذیرش 18 :دی 1396

اهداف این پژوهش با هدف بررسی تأثیر آموزش مؤلفههای هوش معنوی بر میزان اضطراب مرگ در سالمندان مقیم سرای سالمندان
شهر سنندج انجام شد.
مواد و روشها روش پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش اجرا نیمه آزمایشی از نوع پیشآزمون پسآزمون با گروه کنترل بود.
جامعه آماری پژوهش را تمامی افراد ساکن سرای سالمندان در شهر سنندج در نیمه اول سال  1395تشکیل دادهاند .از این جامعه آماری
و از بین کسانی که در مقیاس اضطراب مرگ نمره باالیی دریافت کرده بودند 20 ،نفر به شیوه در دسترس انتخاب و در دو گروه  10نفری
(گروه آزمایش و گروه کنترل) جایگزین شدند .مقیاس اضطراب مرگ کالت-لستر ( )1969به عنوان پیشآزمون روی آزمودنیها اجرا شد.
سپس گروه آزمایشی مداخله مبتنی بر رویکرد آموزش ،مفاهیم هوش معنوی را در هشت جلسه به مدت  90دقیقه دریافت کردند .طی
این مدت گروه کنترل هیچگونه مداخلهای را دریافت نکردند .بعد از اتمام جلسات مداخله ،پسآزمون روی آزمودنیها اجرا شد .دادهها با
استفاده از تحلیل کواریانس یک راهه و چندراهه و ازطریق نرم افزار  SPSS-22تحلیل شدند.

کلیدواژهها:

هوش معنوی ،اضطراب
مرگ ،سالمندان

یافته ها میانگین و انحراف معیار سنی گروه آزمایش  62/5±5/68و گروه کنترل  63/1±4/33سال بود .نتایج تحلیل کوواریانس
تفاوت معناداری در مرحله پسآزمون بین گروه آزمایش ( )120/9±4/81و گروه کنترل ( )131/3±8/65نشان داد (.)P≤0/01
بنابراین مشخص شد آموزش مؤلفههای هوش معنوی باعث کاهش اضطراب مرگ سالمندان شده است .همچنین آموزش
مؤلفههای هوش معنوی باعث کاهش دو بعد اضطراب (مرگ اطرافیان و دیدن اطرافیانتان درحالمرگ) در سالمندان شد
( .)P≤0/01اما در کاهش ابعاد اضطراب مرگ در خصوص مرگ خود و دیدن خود درحالمرگ نتایج معناداری مشاهده نشد.
نتیجهگیری بر اساس یافتههای پژوهش ،آموزش مؤلفههای هوش معنوی در کاهش اضطراب مرگ مؤثر است .بنابراین توصیه میشود در
مراکز سالمندان به آموزش جنبههای معنوی به سالمندان توجه بیشتری مبذول شود.

مقدمه
با پیشرفت و گسترش علوم بهداشتی ،هر سال بر شمار
سالمندان جهان افزوده میشود [ .]1طبق ارزیابیهای اتحادیه
اروپا جمعیت بیشتر از  60سال اروپا از  22درصد در سال 2000
به  30درصد در سال  2025و  34درصد در سال  2050خواهد
رسید [ .]2تخمین زده شده است در سال  2016جمعیت افراد
بیشتر از  65سال ،بیش از کودکان زیر پنج سال باشد و تا سال
 ،2050یکمیلیونونیم نفر بیشتر از  60سال به جمعیت جهان
اضافه میشوند [.]3
با توجه به افزایش شاخص امید به زندگی در جهان و ایران،
تغییرات ساختمان سنی جمعیت ایران از سال  1355تا 1395
و قرارگرفتن پیک سنی جمعیت در سنین  30تا  64سال [،]4

انتظار میرود آمار سالمندان ایرانی در سالهای آینده افزایش
چشمگیریداشته باشد .بنابراین تأمین بهداشت روانی و جسمانی
سالمندان از جمله مسائلی است که توجه ویژهای را میطلبد .با
ورود فرد به دوران سالمندی ،عالوه بر بیماریهای شایع مانند
بیماریهای قلبی ،بیماریهای عصبی و سرطان ،شایعترین
اختالالت روانی همچون افسردگی [ ،]5، 6اضطراب مرگ [،]7
زوال عقل ،استرس عصبی و اختالل خواب [ ]8نیز درصد زیادی
از سالمندان را مبتال میکند.
یکی از شایعترین اختالالت روانی دوران سالمندی ،اضطراب
مرگ است .اضطراب مرگ صرفاً اضطراب دوردستی نیست که
در پایان راه به انتظار نشسته باشد ،بلکه اضطراب نهفتهای است
که به نهانگاههای احساس رخنه میکند ،تا جایی که گویی طعم
مرگ را در همه چیز میچشیم .اضطراب از مرگ طبیعی است،
اما چنانچه این اضطراب خیلی شدید باشد ،سازگاری کارآمد را
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تضعیف میکند [ .]9منظور از اضطراب مرگ ،افکار ،ترسها و
احساساتی درباره رویداد آخر زندگی است که در طول زندگی
فرد تجربه میشود .،در تعریفی دیگر ،اضطراب مرگ ،پیشبینی
مرگ خود و ترس از فرایند مرگ و مردن افراد مهم زندگی است
[ .]10چنین احساساتی میتواند بهدرماندگی ،تغییرات جسمانی،
ازدستدادن کنترل ،احساس تنهایی و احساس گناه منجر شود و
کارکردهای زندگی عادی فرد را تحت تأثیر منفی قرار دهد [.]11
بنابراین بسیار ضروری است که عوامل مؤثر بر کاهش اضطراب
مرگ شناسایی شود و از این طریق ،به بهبود کیفیت زندگی
سالمندان توجه شود.
براساس شواهد تجربی ،معنویت در زندگی و سطح باالی
هوش معنوی در افراد میتواند کاهش اضطراب مرگ را به همراه
داشته باشد [ .]12، 13استیونس در سال  1996برای اولینبار
مفهوم هوش معنوی را در روانشناسی مطرح کرد .هوش معنوی
موضوعی شناختیانگیزشی است که مجموعهای از مهارتهای
سازگاری و منابعی را معرفی میکند که حل مسئله و دستیابی به
هدف را تسهیل میکنند [ .]14برخی از محققان ،هوش معنوی
را سازهای چهاربعدی میدانند؛ برای مثال برخی هوش معنوی را
شامل تفکر انتقادی به هستی ،ایجاد معناهای شخصی ،آگاهی
متعالی و بسط هوشیاری میدانند [ .]15کینگ 1هوش معنوی را
مجموعهای از قابلیتهای سازش روانی تعریف میکند که مبتنی
بر جنبههای غیرمادی و متعالی واقعیت است؛ به ویژه آنهایی
که با ماهیت هستی فرد ،معنای شخصی ،تعالی و سطوح باالتر
هوشیاری مرتبطند .هنگامیکه این قابلیتها به کار بسته شوند،
توانایی منحصربهفرد مسئلهگشایی ،تفکر انتزاعی و کنارآمدن را
تسهیل میکنند [.]16، 17
اینگونه به نظر میرسد که افراد با هوش معنوی زیاد به
شیوهی مناسبتری با موانع و مشکالت استرسزا برخورد
میکنند و کمتر دچار آسیب میشوند .هوش معنوی موجب
میشود که انسان با مالیمت و عطوفت بیشتری به مشکالت
نگاه کند ،تالش بیشتری برای یافتن راهحل داشته باشد،
سختیهای زندگی را بهتر تحمل کند و به زندگی خود پویایی
و حرکت دهد [ .]16همچنین هوش معنوی که آخرین الیه از
هوشهای چندگانه است ،هدایت و معرفت درونی ،حفظ تعادل
فکری ،آرامش درونی و بیرونی و عملکرد همراه با بصیرت،
مالیمت و مهربانی را شامل میشود [ .]18بنابراین احتمال
میرود که هوش معنوی بتواند موجبات کاهش اضطراب مرگ
را فراهم آورد .در این زمینه میتوان گفت معنویت بعدی
از انسان است که ارتباط و یکپارچگی او را با عالم هستی
نشان میدهد .این ارتباط و یکپارچگی به انسان امید و معنا
میدهد و او را از محدوده زمان و مکان و عالیق مادی فراتر
میبرد .داشتن چنین فلسفه شخصی پیشرفتهای درباره مرگ،
1. King
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اضطراب و ترس از مرگ را کاهش میدهد [ .]19در واقع،
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺮای کمک ﺟﺴﺘﻦ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻌﻨﻮی را نوعی
هوش ﻗﻠﻤﺪاد ﮐﻨﯿﻢ ،ﭘﺲ اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ در ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻧﺪﮔﯽ
و رﺳﯿﺪن اﻓﺮاد ﺑﻪ اهداف ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻨﺠﺮ
ﺷﻮد [ .]20بنابراین منطقی است اگر فرض کنیم که آموزش
هوش معنوی بر میزان اضطراب مرگ سالمندان تأثیرگذار
است .شواهد تجربی داخلی و خارجی نیز مؤید این رابطه
است .محققان در پژوهشهای خود نشان دادند بین هوش
معنوی و معناداری زندگی با اضطراب مرگ رابطه منفی و
معناداری وجود دارد [ .]12همچنین دریافتند شناختدرمانی
مذهبمحور باعث کاهش نمرات اضطراب مرگ و افزایش
نمرات سازگاری اجتماعی و بهزیستی ذهنی میشود [.]21
عالوه بر شواهد تجربی داخلی ،نتایج تحقیقات خارجی نیز
احتمال وجود رابطه بین هوش معنوی و اضطراب مرگ را آشکار
میسازد .برای مثال ،محققان دریافتند دینداری با اضطراب مرگ
رابطه معکوس دارد ،در حالی که شک مذهبی با اضطراب مرگ
ارتباط مثبت دارد [ .]22مشابه با این نتایج ،پژوهشگران دیگر
نیز دریافتند افرادی که کمتر دینداری بودند ،اضطراب زیادی
از مرگ را تجربه میکردند .نکته دیگر اینکه زنان در مقایسه با
مردان اضطراب مرگ بیشتری را تجربه میکردند [.]23به هر حال،
اگرچه نتایج تحقیقات پیشین ،وجود ارتباط بین هوش معنوی و
اضطراب مرگ را محتمل می کند ،بیشتر این مطالعات بهصورت
توصیفی است و شواهد تجربی چندانی پیرامون اثربخشی آموزش
هوش معنوی بر کاهش اضطراب مرگ در دسترس نیست.
با توجه به خأل پژوهشی موجود ،هدف اصلی تحقیق حاضر،
پاسخگویی به این سؤال است که آیا آموزش هوش معنوی بر
کاهش اضطراب مرگ و ابعاد آن در سالمندان مقیم سرای
سالمندان شهر سنندج اثربخش است؟ بهطور ویژه در این
پژوهش دو سؤال مطرح و بررسی شد .1 :آیا آموزش مؤلفههای
هوش معنوی بر کاهش اضطراب مرگ سالمندان مؤثر است؟ .2
آیا آموزش مؤلفههای هوش معنوی بر کاهش ابعاد اضطراب مرگ
(مرگ خودتان ،دیدن خودتان درحالمرگ ،مرگ اطرافیان ،دیدن
اطرافیانتان در حال مرگ) سالمندان مؤثر است؟

روش مطالعه
پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش
اجرا ،نیمهآزمایشی از نوع طرح پیشآزمون پسآزمون با گروه
کنترل بود .جامعه آماری این پژوهش را تمامی افراد ساکن و
مراجعهکننده به سرای سالمندان در شهر سنندج در نیمه اول
سال  1395تشکیل داده بودند که آمار تقریبی آنها  225نفر
بود .از بین جامعه آماری به شیوه نمونهگیری در دسترس20 ،
نفر از سالمندان که شرایط ورود به پژوهش را داشتند ،انتخاب و
بهصورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند.
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جدول  .1جلسات آموزش هوش معنوی
جلسه

1

آشنایی اعضا با یکدیگر ،اجرای پیشآزمون و شرح هوش معنوی ،ارائه توضیحاتی اولیه درباره مفهوم اضطراب و اضطراب مرگ

2

توضیح مفهوم انعطافپذیری و آشنایی با این مفهوم ،ترغیب مراجعهکنندگان به کاربرد مفهوم انعطافپذیری هنگام قرارگرفتن در وضعیت اضطرابآور ،ارائه
مثالهایی درباره واکنشهای منعطف در مواجهه با اضطراب مرگ

3

تشویق افراد برای زیر سؤالبردن عقاید متعارف خود درباره جهان و تجربیات ،کمک به افراد برای پذیرش باورهای منطقیتر درباره مرگ و جهان پس از
مرگ به منظور کاهش اضطراب مرگ

4

آموزش ارتقای تفکر وجودی انتقادی ،طرح سؤاالتی درباره ماهیت مرگ ،ماهیت هستی ،فلسفه زندگی ،هدف از آفرینش و غیره ،کمک به افراد برای ارتقای
اهداف متعالیتر در زندگی

5

کمک به فرد در یافتن معنای زندگی ،تصویرسازی جدیدی از دلیل و هدف از زندگی ،فراهمکردن بستری برای تسهیم باورهای درست مراجعهکنندگان
درباره مفهوم مرگ و راههای مقابله با اضطراب و اضطراب مرگ

6

کمک به شرکتکنندگان برای دستیابی به آگاهی متعالی ،شناسایی جنبههای فرامادی ،توجه به معنویات ،تعمیق روابط بینفردی و مفهومپردازی
ویژگیهای خصلت پاک ،ارائه مطالبی درباره جنبههای غیرمادی انسان ،لزوم ذهنآگاهی ،شناخت و توصیف معنویات و نقش آنها در زندگی فرد ،کمک
به مراجعهکنندگان برای شناسایی راههایی که میتوانند از طریق پرداختن به معنویات در زندگی از اضطرابهای جاری و روزمره خود و نیز اضطراب مرگ
بکاهند.

7

بسط حالت هشیاری ،ارائه مطالبی درباره ویژگیهای رفتارهای باالتر از هشیاری و مرور تکنیکهای ورود به حالت باالتر از هوشیاری ،ارائه ویژگیهای
تجربه فرارفتن از هوشیاری و نقش آن در کاهش اضطراب مرگ

8

جمعبندی مطالب ارائهشده در جلسات قبلی ،ارائه تمریناتی برای تثبیت آموختهها

معیارهای انتخاب افراد نمونه ،داشتن سواد خواندن و نوشتن،
نداشتن نقص عضو در اندامهای شنوایی ،گفتاری و بینایی،
نداشتن اختالالت شناختی حاد ،تمایل به شرکت در دوره آموزش
مؤلفههای هوش معنوی و داشتن نمره باالی اضطراب مرگ بر
اساس مقیاس اضطراب مرگ کالت-لستر ( )1969بود.
تعداد سالمندانی که سواد خواندن و نوشتن داشتند ،حدود
 100نفر بود .روند انتخاب افراد نمونه این بود که پس از کسب
مجوزهای قانونی الزم ،صد پرسشنامه اضطراب مرگ با هدف
غربالگری در میان سالمندان باسواد توزیع و اجرا شد .در مرحله
بعد ،افرادی که میانگین نمره اضطراب مرگ آنها در دو دهک
باالتر قرار داشت ،واجد شرایط مشارکت در پژوهش تشخیص
داده شدند .در نهایت ،این بیست نفر بهصورت تصادفی در دو گروه
آزمایش و کنترل جای داده شدند .در برای جمعآوری دادهها نیز
از ابزار زیر استفاده شد:
مقیاس اضطراب مرگ کالت-لستر)CL-FODS(2

مقیاس اضطراب مرگ کالت-لستر نوعی ابزار خودسنجی برای
اندازهگیری میزان ترس و اضطراب مربوط به مرگ است .کالت-
لستر در سال  1969فرم ابتدایی این مقیاس را طراحی کرد.
اسماعیلی و نادری در سال  ،1387برای اولینبار در ایران طی
2. Collet – Lester Fear of Death Scale

پژوهشی فرم تجدیدنظرشده این مقیاس را بر روی نمونهای به
حجم  200نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز اجرا
کردند .ضریب پایایی آن از طریق دو روش آماری آلفای کرونباخ
و تصنیف به ترتیب  0/89و  0/68و اعتبار همزمان این مقیاس با
مقیاس اضطراب مرگ تمپلر ( )1970برابر  0/57به دست آمد که
بیانگر اعتبار قابل قبول این پرسشنامه است [.]13
این مقیاس شامل  32سؤال و چهار خردهمقیاس مرگ
خو دتان ،دیدن خو دتان درحالمرگ ،مرگ اطرافیان و دیدن
اطرافیانتان در مرگ است [ .]24عبارات این پرسشنامه ،روی
مقیاسی پنجدرجهای نمرهگذاری میشوند که هریک از این
گویهها از یک تا پنج امتیاز دارند .در این پرسشنامه دو نوع نمره
محاسبه میشود :نمره زیرمقیاسها و نمره کل .بیشترین نمرهای
که در این آزمون کسب میشود  160و کمترین نمره  32است.
هرچقدر نمره فرد به  160نزدیکتر باشد ،به این معنی است
که اضطراب مرگ زیادی دارد .برای بررسی پایایی پرسشنامه
اضطراب مرگ کالت-لستر ،به ضریب آلفای کرونباخ استناد شد
و از آنجا که ضریب پایایی بهدست آمده 0/794 ،بود ،از قابلیت
اعتماد ابزار اطمینان حاصل شد.
روند اجرای پژوهش به این صورت بود که ابتدا مقیاس اضطراب
مرگ که پیشآزمون بود ،روی آزمودنیها در دو گروه آزمایش و
کنترل اجرا شد .سپس گروه آزمایش ،مداخله مبتنی بر رویکرد
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آموزش مفاهیم معنوی را در هشت جلسه  90دقیقهای دریافت
کردند .طی این مدت گروه کنترل هیچگونه مداخلهای را دریافت
نکردند .بعد از اتمام جلسات مداخله ،مقیاس اضطراب مرگ که
پسآزمون بود ،روی آزمودنیها اجرا شد .برای رعایت مسائل
اخالقی در پژوهش ،به آزمودنیها اطالع داده شد که مداخله
برای شرکت در کاری پژوهشی است و نتایج بدون ذکر نام منتشر
خواهد شد .شایان ذکر است فرایند گردآوری دادهها به تأیید
کمیته اخالقی دانشگاه رسیده است .آزمودنیهای گروه کنترل
هم تحت مداخالت بدون ساختاری قرار گرفتند که از لحاظ
محتوا با مداخالت گروه آزمایش متفاوت بود .محتوای جلسات
آموزش هوش معنوی بر اساس برنامه آموزشی کینگ صورت
گرفت که خالصه آن در جدول شماره  1آورده شده است .برای
تحلیل دادهها از آزمونهای تحلیل کواریانس یک راهه و چندراهه
استفاده شد .نتایج با استفاده از نرمافزار  SPSS-22تحلیل شد.

یافتهها
براساس تحلیل اطالعات جمعیتشناختی میانگین سنی گروه
آزمایش  62/5و گروه کنترل  63/1سال بود .جدول شماره 2
ویژگیهای جمعیتشناختی نمونهها رادردو گروه نشان میدهد.
جدول شماره  3نیز میانگین و انحراف استاندارد نمرات اضطراب
مرگ آزمودنیها در مرحله پیشآزمون و پسآزمون را نشان
میدهد.
پس از ارائه یافتههای توصیفی ،در ادامه تحلیل استنباطی
دادهها ارائه شده است .عادیبودن توزیع دادهها با آزمون شاپیرو-
ویلک بررسی شد .بر این اساس مقدار آماره شاپیرو-ویلک مربوط
به نمره اضطراب مرگ در پیشآزمون برابر با  0/927و سطح
معناداری نیز  0/136بود .همچنین مقدار آماره شاپیرو-ویلک

مربوط به نمره اضطراب مرگ در پسآزمون برابر با  0/922و
سطح معناداری نیز  0/109بود .با توجه به معنادار نبودن نتایج
و تأیید فرض صفر ،اطمینان حاصل شد که توزیع دادهها عادی
بوده است .در ادامه نتایج بررسی سؤاالت پژوهش ارائه شده است.
 .1آیا آموزش مؤلفههای هوش معنوی بر کاهش اضطراب
مرگ سالمندان مؤثر است؟ برای بررسی این سؤال از آزمون
س یکراهه استفاده شد .یکی از مفروضههای
تحلیل کوواریان 
تحلیل کوواریانس بررسی همگنی شیب رگرسیون است .نتایج
بررسی شیب رگرسیون نشان داد مقدار  Fمربوط به تعامل گروه
پیشآزمون در نمره کل اضطراب مرگ برابر با  2/029و سطح
معناداری حاصل 0/061 ،بوده است .با توجه به معنادارنبودن
نتایج و تأیید فرض صفر ،مشخص شد دادهها از فرضیه همگنی
شیبهای رگرسیون پشتیبانی میکنند .یکیدیگر از مفروضههای
تحلیل کوواریانس همگنی واریانسهاست .برای بررسی این
مفروضه از آزمون لون استفاده شد .مقدار  Fدر آزمون لون برابر
با  0/034و سطح معناداری نیز  0/856بود .از آنجا که سطح
معناداری بزرگتر از  0/05بود ،از رعایت فرض همگنی واریانسها
نیز اطمینان حاصل شد .با توجه به رعایت پیششرطهای تحلیل
کوواریانس ،در جدول شماره  4نتایج این آزمون ارائه شده است.
نتایج جدول شماره  4نشان داد اثر متغیر مستقل آموزش
مؤلفههای هوش معنوی بر کاهش نمره کل اضطراب مرگ
سالمندان از لحاظ آماری معنادار است ( Sig.=0/001و
 )f=27/053و با توجه به اینکه میانگین نمرات پسآزمون گروه
آزمایش در مقایسه با گروه کنترل کاهش یافته است ،میتوان
گفت آموزش مؤلفههای هوش معنوی توانسته است به طور
معناداری نمره کل اضطراب مرگ را در گروه آزمایش در مقایسه
گروه کنترل کاهش دهد.

جدول  .2اطالعات جمعیتشناختی افراد گروه آزمایش و کنترل
شاخص

گروه آزمایش ()N=10

متغیر

شغل

وضعیت تأهل

جنسیت

116

گروه کنترل ()N=10

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

کارمند

1

10

1

10

بیکار

1

10

1

10

آزاد

8

80

8

80

متاهل

6

60

6

60

مطلقه

2

20

1

10

فوت همسر

2

20

3

30

زن

8

80

9

90

مرد

2

20

1

10
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جدول  .3میانگین و انحراف استاندارد نمرات اضطراب مرگ آزمودنیها
متغیر

پیشآزمون ()N=10

گروه

مرگ خود
دیدن خودتان در حال مرگ
مرگ اطرافیان
دیدن اطرافیان در حال مرگ
نمره کل اضطراب مرگ

پسآزمون ()N=10

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

آزمایش

34/8

3/08

32/3

2/11

کنترل

33/7

4/06

33/3

2/67

آزمایش

32/5

2/72

30/4

1/96

کنترل

32/4

1/9

32/8

2/35

آزمایش

35/2

2/62

28/4

2/32

کنترل

35/3

3/23

32/1

3/84

آزمایش

34/6

1/71

29/8

1/75

کنترل

33/9

1/66

33/1

3/54

آزمایش

137/1

8/13

120/9

4/81

کنترل

135/3

7/82

131/3

8/65

 )2آیا آموزش مؤلفههای هوش معنوی بر کاهش ابعاد اضطراب
مرگ (مرگ خودتان ،دیدن خودتان درحالمرگ ،مرگ اطرافیان،
دیدن اطرافیانتان در حال مرگ) سالمندان مؤثر است؟ برای
بررسی سؤالدوم از آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره استفاده
شد .قبل از اجرای این آزمون برای بررسی مفروضه همگنی
ماتریکسهای واریانس-کوواریانس از آزمون امباکس استفاده
شد .مقدار آماره امباکس 6/66؛ مقدار  Fبرابر با  0/503و سطح
معناداری برابر با  0/889بود .معنادارنبودن مقدار  Fنشان داد
فرض همگنی ماتریکسهای واریانس-کوواریانس رعایت شده
است .برای بررسی مفروضه همگنی واریانسها نیز از آزمون لون
استفاده شد .از آنجا که سطح معناداری متناظر با مقادیر  Fدر
مورد هر چهار بعد اضطراب مرگ ،باالتر از  0/05بود؛ از مفرضه
همگنی واریانسها نیز اطمینان حاصل شد .بنابراین در ادامه
نتایج اصلی تحلیل کوواریانس چندمتغیره گزارش شده است.
بر اساس نتایج جدول شماره  ،5مقادیر  Fمحاسبهشده برای چهار
آزمون اثر پیالی ،المبدای ویلکز ،اثر هتلینگ و بزرگترین ریشه

روی ،3همگی در سطح  0/01معنادار بودند .بنابراین مشخص شد
حداقل بین یک جفت میانگین تفاوت معنادار وجود دارد.
نتایج حاصل از جدول شماره  6نیز نشان داد که مقادیر F

محاسبهشده در متغیر گروه در ابعا د مرگ اطرافیان و دیدن
اطرافیاندر حال مرگ ()F=6/727 ،27/675در سطح ()P≥0/05
معنادار است ،اما در ابعاد مرگ خود و دیدن خود در حال مرگ
معنادار نشده است .معناداری در خردهمقیاسهای مرگ اطرافیان
و دیدن اطرافیان در حال مرگ به این معناست که آموزش
مؤلفههای هوش معنوی توانسته است این دو خردهمقیاس را در
گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل کاهش دهد.

بحث
هدف از پژوهش حاضر بررسی آموزش مؤلفههای هوش معنوی
بر کاهش اضطراب مرگ سالمندان مقیم و مراجعهکننده به مرکز
3. Roy Root

جدول  .4تحلیل کوواریانس یکراهه برای بررسی معناداری تفاوتهای گروههای آزمایش و کنترل در اضطراب مرگ
متغیر

اضطراب مرگ

منبع تغییرات

مجموع مجذورات

df

میانگین مجذورات

F

سطح معناداری

ضریب اتا

پیش آزمون

469/504

1

469/504

19/303

0/001

0/532

گروه

658/006

1

658/006

27/053

0/001

0/614

خطا

413/496

17

24/323
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جدول  .5خالصه نتایج تحلیل کواریانس چند متغیره (مانکوا)
نام آزمون

ارزش

F

فرضیه df

خطا df

سطح معناداری

اثر پیالیی

1/256

6/326

8/000

30/000

0/001

المبدای ویلکز

0/111

6/986

8/000

28/000

0/001

اثر هتلینگ

4/682

7/608

8/000

26/000

0/001

بزرگترین ریشهروی

3/819

14/32

4/000

15/000

0/001

جدول  .6نتایج آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره بر روی میانگین نمره های پس آزمون ابعاد اضطراب مرگ
منبع
تغییر

گروه

خطا

جمع

مقیاس

مجموع مجذورات

df

میانگین
مجذورات

F

سطح
معناداری

ضریب اتا

مرگ خود

6/573

1

6/573

2/695

0/123

0/161

دیدن خود درحال مرگ

16/804

1

16/804

3/403

0/086

0/196

مرگ اطرافیان

125/742

1

125/742

27/675

0/001

0/664

دیدن اطرافیان در حال مرگ

41/317

1

41/317

6/727

0/021

0/325

مرگ خود

34/144

14

2/439

دیدن خود درحال مرگ

69/135

14

4/938

مرگ اطرافیان

63/610

14

4/544

دیدن اطرافیان در حال مرگ

85/981

14

6/141

مرگ خود

21626/000

20

دیدن خود درحال مرگ

20084/000

20

مرگ اطرافیان

18551/000

20

دیدن اطرافیان در حال مرگ

19977/000

20

سالمندان شهر سنندج بود .نتایج پژوهش حاضر نشان داد آموزش
مؤلفههای هوش معنوی باعث کاهش اضطراب مرگ سالمندان
میشود .همچنین آموزش مؤلفههای هوش معنوی باعث
کاهش ابعاد اضطراب مرگ (مرگ اطرافیان و دیدن اطرافیانتان
درحالمرگ) در سالمندان میشود ،اما در کاهش ابعاد اضطراب
مرگ در خصوص مرگ خود و دیدن خودتان درحالمرگ نتایج
معناداری مشاهده نشد.
نتایج پژهش حاضر با مطالعات عباسی و نادری ( ،)2015جانی
و همکاران ( ،)2013قربانعلی پور و اسماعیلی ( ،)2012وانگ 4و
6
همکاران ( ،)2015هنری و پاتریک ،)2014( 5ساجیدعلیخان

و همکاران ( ،)2014امجد ،)2014( 7آرنولد پین ،)2010( 8المر
و همکاران ( )2003همسو بود [ .]12، 21-23، 25-29مرگ
پدیده مهمی است که همواره فکر بشر به ویژه انسان مدرن را به
خود مشغول کرده است .هیچ انسانی نیست که حداقل برای یک
لحظه به مرگ فکر نکرده باشد .او اساساً به لحاظ داشتن غریزه
حیات ،میل تداوم به زندگی دارد و همواره میکوشد به نوعی بر
خشونت طبیعت و تاریک اندیشی غریزه مرگ 10فائق آید [.]30
مرگ از همان ابتدا کانون اصلی خرافات و باورهای گوناگون قرار
گرفته است .بشر برای رویارویی با این پدیده ناشناخته و هراسناک
به مذهب و فلسفه پناه برده و با توسل به علم و هنر تحمل آن
9

7. Amjad
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8. Arnold Pyne

5. Henrie & Patrick

9. Elmer

6. Sajid Ali Khan

10. Death instinct
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را آسانتر کرده است .معنویت ترس از مرگ را کاهش میدهد
و هوش معنوی زمانی نمایان میشود که فرد زندگیاش را با
معنویت کامل سپری میکند [.]20
افرادی که هوش معنوی باالتری دارند ،به سه دلیل سالمت
روانی بهتری دارند :اول اینکه ،دین سامانه باور منسجمی ایجاد
میکند که باعث میشود افراد برای زندگی معنا پیدا کنند و
به آینده امیدوار باشند .باورهای معنوی به افراد امکان میدهد
که به نامالیمات ،فشارهای روانی و فقدانهای گریزناپذیر که در
زندگی رخ میدهند ،معنا دهند و به زندگی بعدی که همراه با
آرامش است ،امیدوار و خوشبین باشند .دوم اینکه حضور در امور
مذهبی ،برای افراد حمایت اجتماعی میآورد .سوم اینکه باورهای
معنوی اغلب با سبک زندگی سالمتری همراه است [ .]31افرادی
که معنویت درونیشده و فعال دارند و حس اخالقی و نوع دوستی
قوی در آنهاست و انگیزه اصلی خود را در انسانبودن و حفظ
کرامت او به منظور تقرب به درگاه خدا جستوجو میکنند ،با
رویآوردن به معنویات ،سالمت خود و دیگران را حفظ میکنند.
شاید این موضوع به این دلیل باشد که احساس اشخاص از
پدیدههای ماورای طبیعی میتواند حمایت روانشناختی را فراهم
کند و ممکن است حمایت معنوی نیز به همراه داشته باشد که
نمیتواند به لحاظ پدیدارشناختی اندازهگیری شود.
به دلیل ماهیت متعالی تجربههای معنوی ،افراد با باورهای
معنوی به طور مداوم در ارتباط با درکی از تجربههای زندگی خود
هستند که شامل مداخالت معنوی و الهی است .این مداخالت
میتوانند رویدادهای زندگی و افکار و رفتار انسان را تغییر دهند
و به نحو سودمندی به چگونگی مقابله شخص با رویدادهای
نامطلوب تأثیر بگذارند [ .]32معنویت در خالل بزرگسالی
ب مرگ در بزرگساالنی که ایمان راسخ
افزایش مییابد؛ اضطرا 
به نیرو یا موجودی عالی دارند ،بسیار کم است .دوره سالمندی
دورهای است که سالمندان احساس معنویت پختهتری را پرورش
میدهند ،یعنی با آگاهی از این موضوع که زندگی در آینده نزدیک
به پایان میرسد ،فعاالنه معنی عالیتری را در آن میجویند [.]13
نتایج پژوهش حاضر نشان داد آموزش مؤلفههای هوش معنوی
بر کاهش ابعاد اضطراب مرگ (مرگ اطرافیان ،دیدن اطرافیانتان
درحالمرگ) در سالمندان مؤثر است ،ولی در کاهش ابعا د
اضطراب مرگ (مرگ خودتان و دیدن خودتان درحالمرگ)
مؤثر نبوده است .نتایج پژوهش حاضر مبنی بر تأثیر آموزش
مؤلفههای هوش معنوی بر کاهش ابعاد مرگ (مرگ اطرافیان
و دیدن اطرافیانتان درحالمرگ) با مطالعات عباسی و نادری
( ،)2015نادری و روشنی ( ،)2011وانگ و همکاران (،)2015
هنری و پاتریک ( ،)2014ساجیدعلیخان و همکاران (،)2014
امجد( ،)2014آرنولد پین ( ،)2010المر و همکاران ()2003
همسو بود [ .]12، 13، 22، 23، 26-29داشتن خودپنداره مبتنی
بر مذهب یا تعبیر مذهبی زندگی فردی ،اعتقاد به اشرف مخلوقات

و خلیفه و جانشین خدابودن در زمین ،آگاه و تحت آموزش
مستقیم خدابودن و بیش از فرشتگان درگاهش مقرببودن
متضمن شرایط استمرار خویش است .کسی که برای پایان زندگی
فردی ،تفسیری مذهبی دارد و مرگ را گذر از این جهان به آن
جهان ،از زندگی فانی به زندگی جاودانه و نقطه عطف رسیدن به
ابدیت میداند و معتقد است که همه از خداییم و به سوی او باز
میگردیم،نهفقط نگاهی منفی به مرگ ندارد ،بلکه آن را رسیدن
و پیوستن به خالق خود تلقی میکند [.]13
هوش معنوی باعث ایجاد معنی و هدف برای زندگی میشود.
افرادی که احساس معناداری و هدف در زندگی داشته باشند ،در
زمان بحران بهتر با شرایط کنار میآیند و امید به خدا آنان را قادر
میسازد آشفتگی روانی کمتری را تجربه کنند [ .]33همچنین
میتوان گفت سامانه باورهای معنوی به افراد امکان میدهد به
نامالیمات ،فشارهای روانی و فقدانهای گریزناپذیر که در روند
چرخه زندگی رخ میدهد ،معنا بدهند و به زندگی بعدی (اخروی)
که در آن چنین دشواریهایی وجود ندارد ،امیدوار و خوشبین
باشند [ .]34افزایش سطح هوش معنوی به سالمند کمک میکند
به مرگ با دید بهتری بنگرد و بپذیرد که مرگ جزئی از زندگی
است و توانایی پذیرش این مسئله را در خود افزایش دهد .این
کار باعث میشود فرد سالمند مرگ عزیزان و اطرافیان را راحتتر
قبول کند ،وجود یا نبود انسان را در گرو قدرت الیتنهاهی خدا
بداند و کمتر دچار تشویش و نگرانی شود.
نتایج پژوهش حاضر مبنی بر تأثیرنداشتن آموزش مؤلفههای
هوش معنوی بر کاهش ابعاد اضطراب مرگ (مرگ خودتان و
دیدن خو دتان درحالمرگ) در سالمندان با مطالعه ضیاپور،
دوستی ،عباسی اسفاجیر مبنی بر رابطهنداشتن جهتگیری
مذهبی و اضطراب مرگ [ ]35-37همسو بود .معنویت هدیهای
آسمانی است که موقعیت ازدسترفته انسان را به او میبخشد
و جایگاه گمشده و فراموششده او را یادآوری میکند ،مفهوم
و معنای مرگ را برای انسان دیگرگونه میکند تا اضطراب او از
پدیده مرگ و پایانیافتن خوشیها و لذتها و گاه دردها ،رنجها،
آالم التیامنیافته و زخمهای شفانیافته کاهش یابد یا پناهی شود تا
در سایهسار آن آرام و قرار گیرد .معنویت مذهبی به انسان وعده
جاودانگی میدهد؛ جاودانه زیستن در جهانی عاری از رنج و درد و
زشتی و ناپاکی .البته کسانی که معنویت را پاس داشتهاند و برای
دستیابی به لذتهای نامشروع و خوشیهای ناپایدار و نابهنجار
از حدود و محرمات تعریفشده فراتر نرفتهاند ،به این جاودانگی
میرسند .دوریجستن از ناخوشیها و نابهنجاریهای پنهان
در روابط اجتماعی جاری و بیتأثیر و خزیدن به پناهگاه امن و
نویدبخش معنویت در دوران پیری بسیار محتمل است[.]13
با تمام این تفاسیر مرگ پدیدهای دهشتناک و گریزناپذیر
است و سالمند به دلیل نزدیکی زمانی به این پدیده ،بیشتر دچار
نگرانی میشود .همین موضوع گاهی باعث انکار پدیده مرگ در
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او میشود و معنویت و آموزههای دینی توان مقابله با این تفکر
را در سالمند ندارند .در این پژوهش میانگین نمرات پیشآزمون
و پسآزمون در خصوص تأثیر آموزش مؤلفههای هوش معنوی
در کاهش ابعاد اضطراب مرگ (دیدن مرگ خودتان و دیدن
خودتان درحالمرگ) مثبت بود ،ولی تأثیر آن معنادار نبود که
این نشاندهنده این است که با تقویت آموزههای هوش معنوی
امکان کاهش اضطراب مرگ وجود خواهد داشت.
از جمله محدودیتهای تحقیق حاضر این بود که به دلیل
محدودیت زمانی پژوهش ،امکان پیگیری طوالنی مدت
نتایج دوره آموزشی وجود نداشت .بنابراین توصیه میشود در
پژوهشهای آتی ،رویکرد پژوهشگران به بررسی پیامدهای
میانمدت و بلندمدت مداخالت مبتنی بر آموزش هوش معنوی
معطوف شود .همچنین حجم نمونه در این پژوهش معدود بود.
بنابراین اطمینان از قابلیت تعمیم این نتایج در گرو پژوهشهای
تکمیلی دیگر است .توصیه میشود در استفاده از نتایج به این
محدودیت نیز توجه شود.

نتیجهگیری نهایی
نتایج پژوهش حاضر نشان داد آموزش مؤلفههای هوش
معنوی باعث کاهش اضطراب مرگ سالمندان میشود .همچنین
آموزش مؤلفههای هوش معنوی باعث کاهش ابعاد اضطراب
(مرگ اطرافیان و اضطراب دیدسن اطرافیانتان درحالمرگ) ،در
سالمندان میشود .با در نظر گرفتن این یافتهها توصیه میشود
کهدورههای آموزش مؤلفههای هوش معنویدر مراکز سالمندان،
بیمارستانها و محیطهای مشابهی که بیماران و افراد درمانده
در آنها هستند ،به صورت منظم اجرا شود .همچنین پیشنهاد
میشود دورههای آموزش مؤلفههای هوش معنوی ،برای کاهش
دیگر مشکالت روانشناختی همچون افسردگی ،استرس و غیره
نیز استفاده شود.
تشکر و قدردانی

مؤلفان بر خود الزم میدانند که ضمن سپاسگزاری از مدیریت
محترم مرکز سالمندان شهر سنندج ،از تمامی افراد شرکتکننده
در مطالعه که با همکاری صادقانه زمینه را برای نتیجهگیری
دقیقتر فراهم کردند ،صمیمانه تشکر و قدردانی کنند.
این مقاله برگرفته از پایاننامه کارشناسی ارشد آقای عارف
مجیدی با عنوان «اثربخشی آموزش مؤلفههای هوش معنوی بر
کاهش اضطراب مرگ در سالمندان مقیم مرکز سالمندان» در
گروه روانشناسی بالینی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی،
دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج است.
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