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 مقدمه

باور کنيم که روزي به  توانيم نمیير شدن امر شگفت آوري است. آن چنان شگفت آور که اغلب پ

 سراغ ما خواهد آمد، زيرا تحول دوران جوانی به پيري، آنچنان تدريجی و بطئی است که هيچ گاه

تغييرات ناشی از آن قابل حس کردن نيست، همانطورکه تابستان جانشين بهار و پاييز جايگزين تابستان 

که توسط جامعه شناسان، روان شناسان، زيست شناسان و ديگر علماي علوم  هايی بررسی گردد. می

که پيري به و مراحل مختلف زندگی سالمندان به عمل آمده گوياي آن است  ها دورانرفتاري در مورد 

عمر انسان، نوعی بلوغ بيولوژيکی، جسمی، روانی و کمال يافتگی است و به  هاي دورانعنوان يکی از 

هر چند که  .عبارتی ديگر، يک سرنوشت زيست شناختی است که واقعيتی طوالنی تر از تاريخ دارد

 شود میسال آغاز  (65-60)سالخوردگی برابر مقررات در بسياري ازکشورها از حدود سن بازنشستگی 

مختلف موجود در يک کشور هم تلقی يکسانی از آن  هاي فرهنگاما واقعيت آن است که حتی در درون 

. پيري اند کشيدهوجود ندارد به همين دليل متخصصان پيري شناسی نيز از تعريف سالخوردگی دست 

ي که از حوادث و پديده اي است که تحقق آن مستلزم وجود شرايط مناسب زيستی است و هر فرد

با تمام تغييراتی که در  .کند میدوران زندگی مصون بماند، به درجات مختلف، آن را تجربه  هاي بيماري

، هنوز سالخوردگی يکی از اصول تغيير دهد میتاريخی و اجتماعی بشر روي داده و  هاي دورانطول 

پير شدن برايش سرنوشتی محتوم  ،کند میناپذير هستی بوده و هست. به اين معنی که کسی که زندگی 

حيرت آور  هاي پيشرفتاست و در اين چشم انداز هستی، مسئله سالخوردگی حقيقتی است که حتی 

عمر متوسط در قالب مفهوم اميد  .جهان امروز نتوانسته است در آن تغيير بارزي دهد يا مانع از آن بشود

قرون گذشته درسطح دنيا، در حال افزايش و با اينکه عمر متوسط در طی  گردد میبه زندگی عرضه 

مداوم بوده است، با اين حال کشورهاي مختلف دنيا از اين لحاظ شرايط بسيار متفاوتی دارند. آخرين 

سازمان ملل متحد، گوياي اين واقعيت است که در اکثرکشورهاي صنعتی، عمر متوسط  هاي گزارش

که عمر متوسط در کشورهاي در حال توسعه در سال است، در حالی  07انسان به طور معمول بيش از

. مالحظه روند افزايش نرخ سالمندي در ايران، اين حقيقت را در ذهن روشن باشد میسال  07-07حدود



 

 

که رشد جمعيت سالمندي در کشور اگر هنوز به ميزان کشورهاي پيشرفته افزايش نيافته ولی با  سازد می

يري از مرگ زودرس و باال رفتن اميد به زندگی، دورنماي توجه به جلوگيري از مرگ و مير و پيشگ

سال است، در حالی که اين  00در حال حاضر متوسط طول عمر در ايران. روشنی پيش روي خود دارد

 کند.  میسال نيز تجاوز  07عدد در بعضی از کشورها از

در افراد جتماعی مشکالت روانی و اترين  معمولدر اين ارتباط طبق گفته محققين و صاحبنظران 

هاي روانی ناشی از اختالالت عروقی، کمبود اکسيژن و  پسيکوزهاي پيري، بيمارياند از:  عبارت سالمند

کم شدن روابط اجتماعی، از دست دادن  :هاي عادي مغز هستند که با موارد زير يعنی از بين رفتن فعاليّت

بازنشسته شدن و از دست دادن نزديکان و ، ها آنمسئوليت تربيت فرزندان به علت ازدواج و جداشدن 

بنابراين در اين سنين انواع اختالالت روانی شايع است و تقريباً در زن و مرد به ، گردد اطرافيان همراه می

، لذا اين پژوهش قصد دارد به اين پرسش اساسی پاسخ دهد که آيا مشالکت شود يک صورت ديده می

هاي دوران پيري ارتباط معناداري با هوش معنوي،  و استرس روانشناختی چون افسردگی، اضطراب مرگ

 هاي اجتماعی ادراک شده و احساس تنهايی دارد؟ حمايت

 بیان مسئله-1-1

1سالمندي
فرآيندي است که با دگرگونی هاي عميق در سه بعد فيزيولوژييک روانشناختی و جامعهه   

نزولی فرآيندهاي زيست شناختی و افزايش  عالوه بر سير(1830 ،ميراب زاده)شناختی انسان همراه است 

مواجهه با مرگ اجتناب ناپهذير و اضهطراب همهراه بها آن در      ،کمّی و کيفی استرس هاي دوران سالمندي

سالمندي افق پيش روي هر انسانی است که  ،از طرفی .ايجاد اختالالت روانی اين دوره نقش مهمی دارند

بيوشهيمی و آنهاتومی    ،فيزيولهوژيکی  ،و با تغييرات بيولوژيکی دده میبه عمر طبيعی خود زندگی را ادامه 

. اين مرحله از عمر همانند ساير مراحل زندگی گذرا است و داراي بحران ها (2777 ،2فينس)همراه است 

معلوليهت   ،ضعف بيشتر در برابر بيماري ها ،تغييرات جسمانی .باشد میو استرس هاي روانی خاص خود 

اسهترس و اضهطراب مهرگ در     ،شواهد بيشتري براي افسهردگی  ،اوندان و دوستانو از دست دادن خويش

سالخوردگی و مرگ را  ،بلوغ ،جوانی ،بيماري ،انسان با آنکه مانند ديگر مخلوقات تولد .بزرگسالی هستند

اما اين تنها او است که می داند روزي خواهد مرد و پايان کار خويش را انتظار مهی کشهد    .تجربه می کند

                                                             
1 Elderly 

2 Phines 



 

 

می کوشد تا با تدابير و دورانديشی هاي خاصی از خهود در برابهر نهابودي محافظهت کنهد )مهرگهان و        و

واقعيت اين است که سالخوردگان در اواخر عمر بيشتر به مرگ می انديشند و درباره ي آن (1830 ،نجفی

مهرتبط   ترسها و هيجانهات  ،اضطراب مرگ مفهومی چندبعدي است که مشتمل بر افکار .صحبت می کنند

امها   .. هرچند داشتن اضطراب کم درباره ي مرگ طبيعی اسهت (1111  ،1بلسکی) باشد میبا پايان زندگی 

ترجمه سيد  ،2771 ،2برک)سازگاري کارآمد را تضعيف می کند  ،چنانچه اين اضطراب خيلی شديد باشد

وبرو مهی شهوند کهه بايهد     . از نظر روان شناسان ؛ افراد سالمند در اين دوره با شرايطی ر(1830 ،محمدي

چرا که همزمان با اين مرحله ممکهن اسهت رويهدادهاي ديگهري در      ،تالش کنند انسجام خود را بازيابند

زندگی آنها در حال وقوع باشد به ويژه سالمندانی که داراي روابط ضعيف تر و حمايت اجتماعی کمتر و 

را می توان نارسهايی و   ،ند. احساس تنهايینيز عالئم افسردگی و احساس تنهايی بيشتري را تجربه می کن

 شهود  مهی ضعف محسوس در روابط بين فردي دانست که به تجربه نارضايتی از روابهط اجتمهاعی منجهر    

. شواهد پژوهشی حاکی از آن است سالمندانی که بها خهانواده زنهدگی    (1817 ،عباسی ،رجبی ،)ميکاييلی

 ،اب و احساس تنهايی کمتري را تجربه می کنند )همتیمی کنند نو از حمايت اطرافيان برخوردارند اضطر

. در افسردگی سالمندي نيز تهاکنون ديهدگاه ههاي مختلفهی نظيهر      (1833 ،حکيمی راد ،شجاعی ،دهشيري

در حالی کهه ديهدگاه    ... مطرح شده است.عصب شناختی و ،شناختی –رفتاري  ،نظريه هاي روان پويايی

در ديدگاه رفتارگرايی بر مفهوم درماندگی آموخته شهده   .د می کندروان پويايی بر احساس درماندگی تأکي

و در نظريه هاي شناختی بر تغير الگوي زندگی در سالمندي و ايجاد ادراکات منفهی از خهود تأکيهد مهی     

افسردگی سالمندي با آن چه در افسردگی سنين پايين تر  ،براساس ديدگاه هاي عصب شناختی نيز .گردد

با اين تفهاوت کهه در افسهردگی سهالمندي تغيهرات ناشهی از        ،باهت هاي زيادي داردش .شود میمشاهده 

 ،در دوره سهالمندي  ،( به رغم ديدگاه هاي مختلهف 1833 ،مخبر)افزايش سن نيز بايد در نظر گرفته شود 

حاصل جمع مشکالت و رويدادها يا هريک به تنهايی ممکن است بهراي سهالمند ايجهاد اسهترس کنهد و      

. هرچنهد برخهی از   داب و افسردگی او را تشديد و بر سهالمت روانهی سهالمند تهأبير بگهذار     ميزان اضطر

صاحب نظران بر اين باورند که افراد سالمندي که روابط اجتماعی سهازنده اي را بها ديگهران شهکل مهی      

 . بهه رغهم  (2711 ،8ايکسيااوجی، لوکاس، مانهگ، ژاوي )دهند در تمامی اين ابعاد آسيب کمتري می بينند 
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به نظر می رسد مسايل و مشکالت سالمندان ممکن اسهت علهل اجتمهاعی ديگهري ماننهد از       ،موارد فوق

.. نيز داشته باشد که روي هم رفته می تواند با کم .تغير محل سکونت و ،عدم استقالل ،دست دادن درآمد

سهالمندان  شدن عزت نفس و افول ارزش اجتماعی فرد زمينه ي حضهور اخهتالالت روانهی بيشهتر را در     

 (.1808فراهم آورد )گنجی، 

دوره ي سهالمندي بها کهاهش     ،بجز مشهکالت روانهی   ،برخالف دوره هاي پيشين زندگی ،از طرفی

، کيميهاگر، غفهارپور   ،روکهويی )تدريجی عملکرد سيستم هاي بدن و با نگرانی از مرگ نيز همهراه اسهت   

اسهت کهه    1احسهاس تنههايی   ،لمندي. از اين جهت برخی معتقدند نتيجه ي عمده ي مشکالت سا(2770

(. يافته هاي  2777 ،2الکسوپولوس)شخص با تفکر در مورد اين عوامل به سمت افسردگی سوق می يابد 

پژوهشی حاکی از آن است که احساس تنهايی و انزوا و نااميدي از مههم تهرين و شهايع تهرين شهکايات      

ه که اين مشکالت ممکن اسهت آنهها را بهه بهی     . به ويژ(1111 ،8شيرر و ديويدهيزار)سالمندان می باشند 

احساس تنهايی از اين جهت مهم اسهت  کهه حتهی اضهطراب و افسهردگی       .معنايی در زندگی سوق دهد

 ،. منظور از احساس تنههايی (1833 ،همتی علمدارلو) شود میسالمند هم از احساس تنهايی ممتد او منتج 

يشانی ها و تجربه ي هيجان هاي منفی اسهت کهه از   پر ،مجموعه اي پيچيده از احساس ها و شناخت ها

. البتهه  (2770 ،4ويسهمن  ) شود میکمبودهاي ادراک شده ي فردي در روابط خصوصی و اجتماعی ناشی 

آنها تهرجيح مهی دهنهد     .احساس رنج می کنند ،افراد سالمند از اينکه نشان دهند به ديگران وابسته هستند

آنهها مهی داننهد کهه مراقبهان آنهها نيهز دچهار فشهار روانهی و            .نهد در اوج فرزانگی همچنان مسهتقل بمان 

حوصلگی خواهند شد و بته همين دليل نمی خواهند حس سهربار بهودن داشهته باشهند. بهه ويهژه کهه         بی

. (2717 ،0لئونارد )تحقيقات نشان داده اند مراقبان سالمندان نيز فشار روانی شديدي را متحمل می شوند 

سال تنهها زنهدگی    00درصد افراد باالي  23الی  24که  دهد میبهداشت جهانی نشان  آمار  ،در اين رابطه

به ويژه  بازنشستگی اجباري می توانهد احساسهات منفهی نسهبت بهه موقعيهت بوجهود آورد و         .می کنند

مگازينر و  ،در اين راستا .اضطراب و افسردگی ايجاد کند ،مشکالت جسمی و روانی فراوان مانند استرس

0انهمکار
بيان می کنند که ميزان درگيري يا دل کندن سالمند از فعاليت هاي اجتماعی بيشتر بهه  (1113)  
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اقتصادي و سالمتی سالمند مربوط است تها فراينهد اجتنهاب ناپهذير      –موقعيت اجتماعی  ،زندگی گذشته

ايهت اجتمهاعی   نيز به اين نتيجه رسيده اند که سالمندان بهه نسهبتی کهه از حم    ها پژوهشبرخی از  .پيري

 ،1بهرکمن، سهامن  کهروز و  ) شهود  میبه همان نسبت عاليم افسردگی در آنها ظاهر  ،موجود ناراضی باشند

عمدتا سالمندانی انسجام خود را حفظ می کنند که انرژي خود را به امور مهم تهر و   ،با اين وجود( 2777

 .(2770 ،برک)ی نماند چشمگيرتر اختصاص می دهند و امور کمتر مهم را به ديگران واگذار م

به نظر می رسد برخی مؤلفه هاي پيش بين از قبيل هوش معنوي و حمايت اجتماعی  ،در اين راستا

 .ادراک شده می شواند به کاهش مشکالت روانی و حفظ اين انسجام در دوره ي سالمندي کمک کند

و معنويت  شود میررنگ تر چرا که در سالمندي پرداختن به معنويات نسبت به ساير دوره هاي زندگی پ

بر توانايی هايی اشاره  ،می تواند به عنوان شکلی از هوش در نظر گرفته شود(2778)که به اعتقاد ايمونز 

به نقل از نادري و )دارد که افراد را قادرمی سازد تا مشکالتشان را حل کنند و به اهدافشان برسند 

احساس رضايت  ،ي که متضمن خودپنداره ي مثبتهم معنويت و هوش معنو ،. بنابراين(1831 ،روشنی

، و هم (1831 ،روشنی و نادري)از خود و زندگی نيز خوشنود بودن از نتايج حاصل و فرجام امور است 

حمايت اجتماعی ادراک شده که به عنوان قوي ترين نيروي مقابله اي در رويارويی موفقيت آميز افراد در 

می تواند از پيش بين هاي تعيين کننده در (1830 ،شمی و ديگرانها)شرايط تنش زا شناخته شده است 

 .ارتقاء بهداشت روانی و انسجام دوره ي سالمندي باشد

روانی و  ،در دوره ي سالمندي با اينکه فشارهاي ناشی از دگرگونی هاي جسمی ،از اين منظر 

د و ممکن است موجب افسردگی و اضطراب از مرگ می کن ،فرد سالمند را مستعد استرس ،اجتماعی

اما به نظر می رسد که کيفيت (1831 ،عليخانی)اجتماعی و حتی خودکشی گردد  –زوال روانی ،نالميدي

زندگی فرد در گذشته و نيز دوره ي سالمندي از جمله مواردي است که می تواند پيش بينی کننده ي اين 

اميد در دوره ي سالمندي می تواند با احساس يکپارچگی و داشتن  ،پذيرش تغيير ،به ويژه .دوران باشد

دسترسی به برخی از منابع کليدي و مهم زندگی مانند معنويت پخته و حمايت اجتماعی ادراک شده 

فراهم گردد و زمينه هاي نالميدي و افسردگی در پاسخ به نيازهاي روانشناختی اين دوران کاهش سابد بر 

و مفهوم (2771 ،برک) دهد میز مرگ را کاهش ترس ا ،معنويت راسخ ،اساس يافته هاي پژوهشی

حمايت اجتماعی ادراک شده نيز که به حمايت از منظر ارزيابی شناختی فرد از محيط و نيز سطح 
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، اين انسجام و خويشتن پذيري را (1130 ،1تريسی)اطمينان فرد در روابطش با ديگران مترکز است 

حمايت اجتماعی را به عنوان شبکه (2774) 2همکاران واي يونگ کونگ و  ،در اين زمينه .تقويت می کند

تمام روابطی  ،با اين تعريف .اي از ارتباطات توصيف کرده اند که رفاقت و همکاري را فراهم می آورد

. شواهد (1112 ،8 استريتر و همکاران)حمايت اجتماعی محسوب نمی شوند  ،که فرد با ديگران دارد

 ،المر) شود میوش معنوي باعث کاهش بيماري ها و افزايش طول عمر پژوهشی ديگر نشان داده اند که ه

 0. جين و پارويت (1830 ،لطفی و سيار)، و با سالمت روان ارتباط دارد (2778 ،4مک دونالد و فريدمن 

در مقايسه اي که بين هوش معنوي افراد سالخورده ي مقيم سراي سالمندان با هوش معنوي (2770)

به اين نتيجه رسيدند که بين سالمندان  ،نوي سالمندان ساکن در خانه به عمل آوردندسالمندان با هوش مع

توانايی غلبه بر رنج و  ،ارتباطات درون فردي ،مذهب ،در بسياري از حوزه هاي هوش معنوي مثل خدا

 .توانايی داشتن هوش معنوي درباره ي مرگ تفاوت معناداري وجود دارد

جتماعی ادراک شده در دوره ي سالمندي از اين منظر نيز حائز مقوله ي هوش معنوي و حمايت ا

. براساس (1113)گانستر و ويکتور )اهميت است که اين مؤلفه ها بر احساس تنهايی تأبير معنادار دارند 

پديده اي  ،احساس تنهايی به عنوان مشکلی رايج و تجربه اي منفی براي افراد مسن ،شواهد پژوهشی

سال را بر حسب سن و جنس  00درصد کل جمعيت باالي  07تا  20تا آنجا که  .تگسترده و فراگير اس

. برخی از نتايج پژوهشی که بر روي سالمندان (2717 ،0والمينگ و همکاران ) دهد میتحت تأبير قرار 

 درصد سالمندان مورد  0/44ايران انجام گرديد نيز نشان داد که 

 ها پژوهشبرخی  ،. به رغم اين موارد(1831 ،شريفی)پژوهش احساس تنهايی را گزارش کرده اند 

سازگاري با تغييرات ناگوار و نيز سالمندي  ،کنار آمدن مؤبر با تغييرات جسمانی ،از خويشتن پذيري

تفسيري معنوي  ،بديهی است کسی که براي پايان زندگی فردي(2771 ،برک)موفقيت آميز حکايت دارند 

به آن جهان و از زندگی فانی به زندگی جاودانه می داند و معتقد است دارد و مرگ را گذر از اين جهان 

. نه تنها اضطراب و احساس (100آيه  ،سوره بقره ،قرآن)که همه از خداييم و به سوي او باز می گرديم 
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بلکه آن را پيوستار کمال و رسيدن به خالق  ،تنهايی کمتري را تجربه می کند و نگاه منفی به مرگ ندارد

 .تلقّی می کندخود 

حاکی از آن است که مسائل دوره ي سالمندي در  ،مرور پيشينه ي پژوهشی در موضوع سالمندي

مسائل مربوط  ،اضطراب مرگ ،هوش معنوي ،مسائل شناختی ،حيطه هاي مختلف نظير مشکالت سالمتی

گوناگون مورد ي ها پژوهشمسايل جنس و غيره به طور پراکنده در  ،مشکالت ارتباطی ،به کيفيت زندگی

مطالعه ي منسجمی که  ،. با اين وجود(1811 ،صدرالسادات و ديگران)بررسی و مطالعه قرار گرفته اند 

حمايت اجتماعی ادراک شده و احساس تنهايی در مشکالت روانی  ،در زمينه ي نقش هوش معنوي

د دارد که به اين در دسترس نيست. همچنين اين پژوهش قص ،مرتبط با دوران سالمندي را پژوهش کند

سوال اساسی پاسخ دهد که هوش معنوي، حمايت اجتماعی ادراک شده و احساس تنهايی چه تابيري بر 

 افسردگی، استرس و اضطراب مرگ سالمندان دارد؟

 اهمیت و ضرورت تحقیق-1-2

عارضه ي سالمندي و فرايند زيستی و اجتماعی آن به طور طبيعی موجب اختالل در کارکرد اندام 

اي مختلف بدن و ناتوانی تدريجی در انجام و اداره شخصی و ايفاي نقش اجتماعی فرد سالمند ه

با روند پير شدن جمعيت در سالهاي اخير تعد و تنوع استرس هايی که افراد در دوران  ،از طرفی .شود می

ک ضرورت توجه به مقوله سالمت روان در دوره ي سالمندي را به ي ،سالمندي با آن روبرو می شوند

تقريبا با جمعيت  ،سال جهان 07امروزه جمعيت باالي (1811 ،قربانعلی پور اسماعيلی)تبديل کرده است 

جمعيت سالمندان به دو  ،2707که در سال  شود میکودکان زير پنج سال برابري می کند و پيش بينی 

که جمعيت  دهد مینشان  . آمار سازمان بهداشت جهانی نيز(1830 ،اصولی)ميليارد نفر در جهان برسد 

با پيشرفت دانش  .با توجه به اينکه در جوامع در حال توسعه .سالمندان در جهان در حال افزايش است

 ،تحوالت اقتصادي ،کاهش سطح باروري ،کاهش مرگ و مير نوزادان ،کنترل بيماريهاي عفونی ،پزشکی

اميد به زندگی و جمعيت سالمندان  ،هو بهبود وضعيت تغذي ،پيشرفت فناوري ،رفاهی ،اجتماعی ،سياسی

. می توان پيش بينی کرد که آمار سالمندان ايرانی نيز در حال (1831 ،خزايی)رو به فزونی نهاده است 

اين بدان معنی است که ما در آينده در برابر مسائل جدي سالمندان و حل مشکالت آنها  .افزايش است

درصد به طور متوسط به تعداد  0/2ساالنه حدود  ،م شدهبراساس برآوردهاي انجا .قرار خواهيم گرفت

؛ اما به رغم رشد جمعيت سالمندان به نظر می رسد که هنوز  شود میساله و بيشتر افزوده  00افراد 



 

 

درباره ي مشکالت و نيازهاي سالمندان تمرکز کافی نشده است و از اين جهت سالمندان به نظر می 

نيازهاي سالمندان تمرکز کافی نشده است و از اين جهت تأمين  رسد که هنوز درباره ي مشکالت و

اهميت زيادي دارد و توجه  ،بهداشت روانی و جسمانی سالمندان به عنوان يک گروه آسيب پذير جامعه

. پژوهشگران معتقدند عوامل بسياري از جمله (1830 ،همتی علمدارلو و همکاران)ويِژه اي را می طلبند 

عملکرد  ،درآمد پايين ،حمايت کم خانواده ،افکار خودکشی ،وضعيت سالمت روانی ،اضطراب ،افسردگی

. (2717 ،1تساي)با انزواي اجتماعی و احساس تنهايی سالمندان در ارتباط اند  ،جسمی ضعيف و بيماري

چنانچه سالمندي  ،از آنجا که احساس تنهايی يک عامل سبب شناختی در سالمت و بهزيستی است

 .(2717 ،والمينگ)عملکرد جسمانی و روانی بهتري خواهد داشت  ،نداشته باشد احساس تنهايی

هرچند تنوع و کثرت مسائل در  ،بر ابر تحليل رفتن قواي جسمانی و ذهنی سالمندان ،از سويی

 ،اما شايد هيچ دوره اي از زندگی مانند سالمندي .امري کامال طبيعی به نظر می رسد ،سالخوردگی

به سازگاري فراوانی نياز دارند  ،سالمندان براي سالم زيستن ،به همين دليل .کننده نيست پرمسئله و نگران

اگر سالخوردگاه بتوانند با مشکالت خاص دوره ي سنی  ،. در اين راستا(1831 ،مباشري و معزي)

 خويش هماهنگ شوند و با شرايط ويژه ي اين دوره به گونه اي مثبت برخورد کنند و از زندگی همچون

براي  ،. با وجود اين(1801 ،کيانپور)سازگاري مطلوبی را کسب کرده اند  ،دوره هاي گذشته لذت ببرند

لزوم توجه به منابع درونی و روان شناختی مانند هوش معنوي جهت مقابله با شرايط  ،تحقق چنين امري

وديت تعامالت با کاهش روابط مؤبر اجتماعی و محد ،از طرفی .شود میبه وضوح احساس  ،سالمندي

اجتماعی به علت سالمندي و کهولت که با ناتوانايی هاي جسمانی و کاهش فرايندهاي فکري و روان 

توجه به حمايت اجتماعی ادراک شده در مورد سالمندان اهميت جدّي پيدا می  ،شناختی همراه است

يت هاي پيشين خود هستند از با اينکه سالمندان در بيشتر موارد همچنان عالقه مند به ادامه ي فعال .کند

کاهش تعامل اجتماعی در دوران سالمندي به اين علت است که اجتماع از  ،نظر برخی صاحب نظران

 .(1832 ،ترجمه گنجی،2774 ،2زندن)سالمندان برخالف ميل بيشتر آنها دل می کند 

عنوان بزرگ ترين  با توجه به جمعيت روبه رشد سالمندان که به اعتقاد برخی ناظران به ،بنابراين

و توجه به دوره ي سالمندي به عنوان برهه اي از زندگی که يا در  شود میمنبع طبيعی که از آن غفلت 

حال سپري کردن آن هستيم و يا در آينده آن را سپري خواهيم کرد و در نظر گرفتن رايج بودن انديشه ي 
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ي بيشتر در شناخت و توجه به ها پژوهش ،مرگ در ميان ساخوردگاه در مقايسه با ديگر گروه هاي سنی

افسردگی و اضطراب مرگ در اين گروه ضرورت بيشتري می  ،عوامل پيش بين کاهش ميزان استرس

استرس و  ،به ويژه اينکه بر معنويت در بزرگسالی ؛ هوش معنوي می تواند در کاهش افسردگی .يابد

ر شمار سالمندان در جمعيت و توجه به افزايش چشمگي ،از طرفی .اضطراب مرگ سالمندان مؤبر باشد

فرهنگ جامعه ي ما و نقش سالمندان در خانواده ها و نيز با عنايت به اين نکته که فشارهاي ناشی از 

روانی و به ويژه اجتماعی نقش عمده اي در بوجود آمدن احساس تنهايی و نيز  ،دگرگونی هاي جسمس

اهميت بررسی نقش هوش معنوي و نوع حمايت  .استرس و اضطراب مرگ سالمندان دارند ،افسردگی

 .ضرورت پژوهش حاضر را مضاعف می سازد ،اجتماعی در سازگاري با دوره ي سالمندي

 اهداف پژوهش -1-3

 هدف های کلی

استرس  ،تعيين ارتباط هوش معنوي حمايت اجتماعی ادراک شده و احساس تنهايی با افسردگی –1

 .و اضطراب مرگ سالمندان

استرس  ،حمايت اجتماعی ادراک شده و احساس تنهايی در افسردگی ،نقش هوش معنوي تعيين –2

 و اضطراب مرگ سالمندان

 هدف های فرعی

 .بررسی رابطه ي هوش معنوي با افسردگی سالمندان – 1

 .بررسی رابطه ي هوش معنوي با استرس سالمندان – 2

 .بررسی رابطه ي هوش معنوي با اضطراب مرگ سالمندان – 8 

 .بررسی رابطه ي حمايت ادراک شده با افسردگی سالمندان – 4

 .بررسی رابطه ي حمايت ادراک شده با استرس سالمندان – 0

 .بررسی رابطه ي حمايت ادراک شده با اضطراب مرگ سالمندان – 0

 .بررسی رابطه ي احساس تنهايی با افسردگی سالمندان – 0

 .راب مرگ سالمندانبررسی رابطه ي احساس تنهايی با اضط – 3

 .بررسی رابطه ي احساس تنهايی با اضطراب مرگ سالمندان – 1



 

 

حمايت اجتماعی ادراک شده و احساس  ،پيش بينی افسردگی سالمندان براساس هوش معنوي – 17

 .تنهايی

حمايت اجتماعی ادراک شده و احساس  ،پيش بينی استرس سالمندان براساس هوش معنوي – 11

 .تنهايی

حمايت اجتماعی ادراک شده و  ،ش بينی اضطراب مرگ سالمندان براساس هوش معنويپي – 12

 .احساس تنهايی

 فرضیات پژوهش -1-4

 .بين هوش معنوي با افسردگی سالمندان رابطه ي معنادار وجود دارد – 1

 بين هوش معنوي با استرس سالمندان رابطه معنادار وجود دارد. – 2

 .مرگ سالمندان رابطه معنادار وجود دارد بين هوش معنوي با اضطراب – 8

 .بين حمايت اجتماعی ادراک شده با افسردگی سالمندان رابطه معنادار وجود دارد – 4

 .بين حمايت اجتماعی ادراک شده با استرس سالمندان رابطه معنادار وجود دارد – 0

 .نادار وجود داردبين حمايت اجتماعی ادراک شده با اضطراب مرگ سالمندان رابطه ي مع – 0

 .بين احساس تنهايی با افسردگی سالمندان رابطه ي معنادار وجود دارد – 0 

 .بين احساس تنهايی با استرس سالمندان رابطه ي معنادار وجود دارد – 3 

 .بين احساس تنهايی با اضطراب مرگ سالمندان رابطه ي معنادار وجود دارد – 1 

 سواالت پژوهش-1-5

ي هوش معنوي، حمايت اجتماعی ادراک شده و احساس تنهايی، افسردگی سالمندان آيا متغير ها-1

 را پيش بينی می نمايند و سهم هرکدام چقدر است؟

استرس سالمندان  ،آيا متغير هاي هوش معنوي، حمايت اجتماعی ادراک شده و احساس تنهايی -2

 را پيش بينی می نمايند و سهم هرکدام چقدر است؟

اضطراب مرگ  ،هاي هوش معنوي، حمايت اجتماعی ادراک شده و احساس تنهايیآيا متغير  -8

 سالمندان را پيش بينی می نمايند و سهم هرکدام چقدر است؟
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  The results showed that there is a significant relationship between spiritual intelligence, 

perceived social support and loneliness with depression, perceived stress and death stress 
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predictable of 0.41% of changes in depression, 0.52% of changes in perceived stress and 

0.33% of changes per unit in seniorities death stress level. 
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