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  :چكیده

ھ بین ھوش معنوی، احساس تنھایی ھدف اصلی این پژوھش بررسی رابط

و حمایت اجتماعی ادراک شده با افسردگی، استرس و اضطراب مرگ 

باشد. روش پژوھش حاضر پیمایشی بوده و جامعھ آماری سالمندان می

دھند سال شھرستان ماسال تشکیل می 65این تحقیق را سالمندان باالی 

ند. ابزار ھای نفر انتخاب گردید 351کھ بر اساس حجم نمونھ دقیق 

ھای استاندارد ھوش معنوی، حمایت پژوھش عبارتند از:  پرسشنامھ

اجتماعی ادراک شده، احساس تنھایی،  افسردگی، استرس ادراک شده و 

ھای آماری ضریب اضطراب مرگ. فرضیات پژوھش با استفاده از آزمون

  ھمبستگی پیرسن و رگرسیون چند متغیره مورد بررسی قرار گرفتند.

ایج پژوھش نشان داد کھ ھمبستگی معناداری بین ھوش معنوی، نت 

حمایت اجماعی ادراک شده و احساس تنھایی با نشانگان افسردگی، 

ھای ھوش معنوی، حمایت استرس و اضطراب مرگ جود دارد. ھمچنین مؤلفھ

درصد از  41/٠اند اجتماعی ادراک شده و احساس تنھایی توانستھ

 ٣٣/٠رصد از تغییرات استرس ادراک شده و د ۵٢/٠تغییرات افسردگی، 

  نمایند. بینی پیش را واریانس اضطراب از درصد

 احســاس اجتمــاعی، حمایــت معنــوی، ھــوش ســالمندان،: ھــاواژه كلیــد
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 مقدمھ

یر شدن امر شگفت آوري است. آن چنان شگفت آور کھ پ

باور کنیم کھ روزي بھ سراغ ما خواھد  توانیمنمیاغلب 

آمد، زیرا تحول دوران جواني بھ پیري، آنچنان تدریجي و 

تغییرات ناشي از آن قابل حس کردن  بطئي است کھ ھیچ گاه

نیست، ھمانطورکھ تابستان جانشین بھار و پاییز جایگزین 

کھ توسط جامعھ شناسان، روان  ھاییبررسی گردد.میتابستان 

شناسان، زیست شناسان و دیگر علماي علوم رفتاري در مورد 

و مراحل مختلف زندگي سالمندان بھ عمل آمده  ھادوران

عمر  ھایدورانکھ پیري بھ عنوان یکي از گویاي آن است 

انسان، نوعي بلوغ بیولوژیکي، جسمي، رواني و کمال 

یافتگي است و بھ عبارتي دیگر، یک سرنوشت زیست شناختي 

ھر چند کھ  .است کھ واقعیتي طوالني تر از تاریخ دارد

سالخوردگي برابر مقررات در بسیاري ازکشورھا از حدود سن 

اما واقعیت آن است  شودمیسال آغاز  )65-60(بازنشستگي 

مختلف موجود در یک کشور ھم  ھایفرھنگکھ حتي در درون 

تلقي یکساني از آن وجود ندارد بھ ھمین دلیل متخصصان 

. پیري اندکشیدهپیري شناسي نیز از تعریف سالخوردگي دست 

پدیده اي است کھ تحقق آن مستلزم وجود شرایط مناسب 

دوران  ھایبیماریي کھ از حوادث و زیستي است و ھر فرد

 .کندمیزندگي مصون بماند، بھ درجات مختلف، آن را تجربھ 

تاریخي و اجتماعي  ھایدورانبا تمام تغییراتي کھ در طول 

، ھنوز سالخوردگي یکي از اصول دھدمیبشر روي داده و 

تغییر ناپذیر ھستي بوده و ھست. بھ این معني کھ کسي کھ 

پیر شدن برایش سرنوشتي محتوم است و در  ،کندمیزندگي 

این چشم انداز ھستي، مسئلھ سالخوردگي حقیقتي است کھ 

حیرت آور جھان امروز نتوانستھ است در آن  ھایپیشرفتحتي 

عمر متوسط در  .تغییر بارزي دھد یا مانع از آن بشود

و با اینکھ عمر  گرددمیقالب مفھوم امید بھ زندگي عرضھ 

قرون گذشتھ درسطح دنیا، در حال افزایش متوسط در طي 

مداوم بوده است، با این حال کشورھاي مختلف دنیا از این 

 ھایگزارشلحاظ شرایط بسیار متفاوتي دارند. آخرین 

سازمان ملل متحد، گویاي این واقعیت است کھ در 

اکثرکشورھاي صنعتي، عمر متوسط انسان بھ طور معمول بیش 
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کھ عمر متوسط در کشورھاي در حال سال است، در حالي  70از

. مالحظھ روند افزایش نرخ باشدمیسال  60-50توسعھ در حدود

کھ  سازدمیسالمندي در ایران، این حقیقت را در ذھن روشن 

رشد جمعیت سالمندي در کشور اگر ھنوز بھ میزان کشورھاي 

پیشرفتھ افزایش نیافتھ ولي با توجھ بھ جلوگیري از مرگ 

یري از مرگ زودرس و باال رفتن امید بھ و میر و پیشگ

در حال حاضر . زندگي، دورنماي روشني پیش روي خود دارد

سال است، در حالي کھ این عدد  57متوسط طول عمر در ایران

 کند. میسال نیز تجاوز  70در بعضي از کشورھا از

در این ارتباط طبق گفتھ محققین و صاحبنظران 

 در افراد سالمندجتماعی مشکالت روانی و اترین معمول

ھای روانی ناشی از پسیکوزھای پیری، بیماریاند از: عبارت

ھای اختالالت عروقی، کمبود اکسیژن و از بین رفتن فعالی�ت

کم شدن روابط  :عادی مغز ھستند کھ با موارد زیر یعنی

اجتماعی، از دست دادن مسئولیت تربیت فرزندان بھ علت 

بازنشستھ شدن و از دست دادن ، ھاآنازدواج و جداشدن 

بنابراین در این ، گرددنزدیکان و اطرافیان ھمراه می

سنین انواع اختالالت روانی شایع است و تقریبا� در زن و 

، لذا این پژوھش قصد دارد بھ شودمرد بھ یک صورت دیده می

این پرسش اساسی پاسخ دھد کھ آیا مشالکت روانشناختی چون 

ھای دوران پیری ارتباط و استرس افسردگی، اضطراب مرگ

ھای اجتماعی ادراک شده و معناداری با ھوش معنوی، حمایت

 احساس تنھایی دارد؟

 بیان مسئلھ-1-1

فرآیندی است کھ با دگرگونی ھای عمیق در ســھ  1سالمندی

بعد فیزیولوژییــک روانشــناختی و جامعــھ شــناختی انســان 

نزولــی  عــالوه بــر ســیر)1387 ،میــراب زاده(ھمــراه اســت 

فرآیندھای زیست شناختی و افزایش کم�ی و کیفی استرس ھــای 

مواجھھ با مرگ اجتناب ناپذیر و اضــطراب  ،دوران سالمندی

ھمراه با آن در ایجاد اختالالت روانی این دوره نقش مھمــی 

سالمندی افق پیش روی ھر انسانی است کھ  ،از طرفی .دارند

و بــا تغییــرات  ددھمیبھ عمر طبیعی خود زندگی را ادامھ 

بیوشیمی و آناتومی ھمراه اســت  ،فیزیولوژیکی ،بیولوژیکی

. این مرحلھ از عمــر ھماننــد ســایر مراحــل )2000 ،2فینس(

                                                             
1 Elderly 
2 Phines 
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زندگی گذرا است و دارای بحران ھا و اســترس ھــای روانــی 

ضعف بیشــتر در برابــر  ،تغییرات جسمانی .باشدمیخاص خود 

ــا ــاری ھ ــ ،بیم ــت دادن خویش ــت و از دس اوندان و معلولی

اســترس و اضــطراب  ،شواھد بیشتری برای افســردگی ،دوستان

انســان بــا آنکــھ ماننــد دیگــر  .مرگ در بزرگسالی ھستند

ســالخوردگی و مــرگ  ،بلوغ ،جوانی ،بیماری ،مخلوقات تولد

اما این تنھا او است کھ می داند روزی  .را تجربھ می کند

مــی  خواھد مرد و پایان کار خویش را انتظــار مــی کشــد و

کوشد تا با تدابیر و دوراندیشــی ھــای خاصــی از خــود در 

واقعیــت )1385 ،برابر نابودی محافظت کند (مھرگان و نجفی

این است کھ سالخوردگان در اواخر عمر بیشتر بھ مــرگ مــی 

اضــطراب مــرگ  .اندیشند و دربــاره ی آن صــحبت مــی کننــد

ترســھا و  ،مفھومی چندبعــدی اســت کــھ مشــتمل بــر افکــار

. )1999  ،1بلســکی( باشدمیمرتبط با پایان زندگی  ھیجانات

امــا  .ھرچند داشتن اضطراب کم درباره ی مرگ طبیعــی اســت

سازگاری کارآمــد را  ،چنانچھ این اضطراب خیلی شدید باشد

. از )1387 ،ترجمھ ســید محمــدی ،2001 ،2برک(تضعیف می کند 

نظر روان شناسان ؛ افراد سالمند در این دوره با شرایطی 

وبرو مــی شــوند کــھ بایــد تــالش کننــد انســجام خــود را ر

چرا کــھ ھمزمــان بــا ایــن مرحلــھ ممکــن اســت  ،بازیابند

رویدادھای دیگری در زندگی آنھا در حال وقــوع باشــد بــھ 

ویــژه ســالمندانی کــھ دارای روابــط ضــعیف تــر و حمایــت 

اجتماعی کمتــر و نیــز عالئــم افســردگی و احســاس تنھــایی 

را مــی تــوان  ،ند. احساس تنھــاییبیشتری را تجربھ می کن

نارسایی و ضعف محسوس در روابط بین فردی دانســت کــھ بــھ 

ــر  ــاعی منج ــط اجتم ــایتی از رواب ــھ نارض ــودمیتجرب  ش

. شواھد پژوھشی حــاکی از )1390 ،عباسی ،رجبی ،(میکاییلی

آن است سالمندانی کھ با خانواده زندگی می کننــد نــو از 

اب و احســاس تنھــایی حمایت اطرافیــان برخوردارنــد اضــطر

حکیمــی  ،شــجاعی ،دھشیری ،کمتری را تجربھ می کنند (ھمتی

. در افسردگی سالمندی نیز تاکنون دیدگاه ھای )1388 ،راد

 ،شــناختی –رفتاری  ،مختلفی نظیر نظریھ ھای روان پویایی

در حالی کھ دیدگاه روان  ... مطرح شده است.عصب شناختی و

در دیــدگاه  .د مــی کنــدپویایی بر احساس درماندگی تأکیــ

رفتارگرایی بر مفھوم درماندگی آموختھ شــده و در نظریــھ 

                                                             
1 Belsky 
2 berek 
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ھای شناختی بر تغیر الگوی زنــدگی در ســالمندی و ایجــاد 

براساس دیدگاه ھای  .ادراکات منفی از خود تأکید می گردد

افسردگی سالمندی با آن چھ در افســردگی  ،عصب شناختی نیز

با  ،باھت ھای زیادی داردش .شودمیسنین پایین تر مشاھده 

این تفــاوت کــھ در افســردگی ســالمندی تغیــرات ناشــی از 

) بــھ 1388 ،مخبر(افزایش سن نیز باید در نظر گرفتھ شود 

حاصــل جمــع  ،در دوره ســالمندی ،رغم دیدگاه ھــای مختلــف

مشکالت و رویدادھا یا ھریک بھ تنھــایی ممکــن اســت بــرای 

اب و افســردگی او سالمند ایجاد استرس کند و میزان اضــطر

. ھرچنــد درا تشدید و بر سالمت روانی سالمند تأثیر بگذار

برخی از صاحب نظران بر این باورند کھ افراد سالمندی کھ 

روابط اجتماعی سازنده ای را با دیگران شکل می دھنــد در 

ایکســیااوجی، (تمامی این ابعاد آسیب کمتــری مــی بیننــد 

بــھ نظــر  ،موارد فوق . بھ رغم)2011 ،1لوکاس، مانگ، ژاوی

می رسد مسایل و مشکالت سالمندان ممکن است علــل اجتمــاعی 

تغیر محــل  ،عدم استقالل ،دیگری مانند از دست دادن درآمد

.. نیز داشتھ باشد کھ روی ھم رفتھ می تواند با .سکونت و

کم شدن عزت نفس و افول ارزش اجتماعی فرد زمینھ ی حضــور 

سالمندان فراھم آورد (گنجــی، اختالالت روانی بیشتر را در 

1363.( 

بجــز مشــکالت  ،برخالف دوره ھای پیشین زنــدگی ،از طرفی

دوره ی سالمندی با کاھش تــدریجی عملکــرد سیســتم  ،روانی

 ،روکــویی(ھای بدن و با نگرانی از مرگ نیز ھمــراه اســت 

. از ایــن جھــت برخــی معتقدنــد )2006، کیمیاگر، غفارپور

اســت کــھ  2احساس تنھایی ،لمندینتیجھ ی عمده ی مشکالت سا

شخص با تفکر در مورد این عوامل بھ سمت افسردگی سوق مــی 

). یافتھ ھای پژوھشــی حــاکی از  2000 ،3الکسوپولوس(یابد 

آن است کھ احساس تنھایی و انزوا و ناامیدی از مھم ترین 

شــیرر و (و شــایع تــرین شــکایات ســالمندان مــی باشــند 

ه کھ ایــن مشــکالت ممکــن اســت . بھ ویژ)1999 ،4دیویدھیزار

احساس تنھــایی  .آنھا را بھ بی معنایی در زندگی سوق دھد

از این جھت مھم است  کھ حتی اضطراب و افســردگی ســالمند 

ــتج  ــد او من ــایی ممت ــاس تنھ ــم از احس ــودمیھ ــی ( ش ھمت

مجموعــھ ای  ،. منظور از احســاس تنھــایی)1388 ،علمدارلو
                                                             
1 Xiaojie & Lucas &  Meng & Zhauy 
2 Ioneliness 
3 Alexopoulus 
4 Shearer & Davidhizar 
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یشانی ھا و تجربــھ ی پر ،پیچیده از احساس ھا و شناخت ھا

ھیجان ھای منفی است کھ از کمبودھای ادراک شــده ی فــردی 

. )2006 ،1ویســمن ( شودمیدر روابط خصوصی و اجتماعی ناشی 

البتھ افراد سالمند از اینکــھ نشــان دھنــد بــھ دیگــران 

آنھا ترجیح می دھنــد  .احساس رنج می کنند ،وابستھ ھستند

آنھا می دانند کھ  .نددر اوج فرزانگی ھمچنان مستقل بمان

حوصــلگی خواھنــد مراقبان آنھا نیز دچار فشار روانی و بی

شد و بتھ ھمین دلیل نمی خواھند حس ســربار بــودن داشــتھ 

باشند. بھ ویژه کــھ تحقیقــات نشــان داده انــد مراقبــان 

سالمندان نیز فشــار روانــی شــدیدی را متحمــل مــی شــوند 

بھداشــت جھــانی  آمار  ،. در این رابطھ)2010 ،2لئونارد (

ســال تنھــا  65درصد افراد باالی  28الی  24کھ  دھدمینشان 

بھ ویژه  بازنشستگی اجبــاری مــی توانــد  .زندگی می کنند

احساسات منفی نسبت بھ موقعیت بوجود آورد و مشکالت جســمی 

اضطراب و افســردگی ایجــاد  ،و روانی فراوان مانند استرس

بیان مــی )1998(  3انمگازینر و ھمکار ،در این راستا .کند

کنند کھ میزان درگیری یا دل کندن سالمند از فعالیت ھای 

 –موقعیــت اجتمــاعی  ،اجتماعی بیشــتر بــھ زنــدگی گذشــتھ

اقتصادی و سالمتی سالمند مربوط است تــا فراینــد اجتنــاب 

نیز بھ این نتیجھ رســیده  ھاپژوھشبرخی از  .ناپذیر پیری

ایت اجتمــاعی موجــود اند کھ سالمندان بھ نسبتی کھ از حم

بھ ھمان نسبت عالیم افسردگی در آنھا ظاھر  ،ناراضی باشند

عمــدتا  ،با این وجود) 2000 ،4برکمن، سامنکروز و ( شودمی

سالمندانی انسجام خود را حفظ می کنند کھ انرژی خــود را 

بھ امور مھم تر و چشمگیرتر اختصاص می دھند و امور کمتر 

 .)2007 ،برک(ی نماند مھم را بھ دیگران واگذار م

بھ نظر می رسد برخی مؤلفھ ھای پیش  ،در این راستا

بین از قبیل ھوش معنوی و حمایت اجتماعی ادراک شده می 

شواند بھ کاھش مشکالت روانی و حفظ این انسجام در دوره ی 

چرا کھ در سالمندی پرداختن بھ  .سالمندی کمک کند

و  شودمیررنگ تر معنویات نسبت بھ سایر دوره ھای زندگی پ

می تواند بھ عنوان )2003(معنویت کھ بھ اعتقاد ایمونز 

بر توانایی ھایی اشاره  ،شکلی از ھوش در نظر گرفتھ شود

دارد کھ افراد را قادرمی سازد تا مشکالتشان را حل کنند 
                                                             
1 Wiseman & et al 
2 Leonard 
3 Megaziner & et al 
4 Krouse & Berkman& Seeman 
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. )1389 ،بھ نقل از نادری و روشنی(و بھ اھدافشان برسند 

ی کھ متضمن خودپنداره ی ھم معنویت و ھوش معنو ،بنابراین

احساس رضایت از خود و زندگی نیز خوشنود بودن از  ،مثبت

، و )1389 ،روشنی و نادری(نتایج حاصل و فرجام امور است 

ھم حمایت اجتماعی ادراک شده کھ بھ عنوان قوی ترین 

نیروی مقابلھ ای در رویارویی موفقیت آمیز افراد در 

می )1387 ،شمی و دیگرانھا(شرایط تنش زا شناختھ شده است 

تواند از پیش بین ھای تعیین کننده در ارتقاء بھداشت 

 .روانی و انسجام دوره ی سالمندی باشد

در دوره ی سالمندی با اینکھ فشارھای  ،از این منظر 

فرد  ،روانی و اجتماعی ،ناشی از دگرگونی ھای جسمی

افسردگی و اضطراب از مرگ می  ،سالمند را مستعد استرس

اجتماعی و  –زوال روانی ،د و ممکن است موجب نالمیدیکن

اما بھ نظر می رسد کھ )1381 ،علیخانی(حتی خودکشی گردد 

کیفیت زندگی فرد در گذشتھ و نیز دوره ی سالمندی از 

جملھ مواردی است کھ می تواند پیش بینی کننده ی این 

احساس یکپارچگی و  ،پذیرش تغییر ،بھ ویژه .دوران باشد

امید در دوره ی سالمندی می تواند با دسترسی بھ داشتن 

برخی از منابع کلیدی و مھم زندگی مانند معنویت پختھ و 

حمایت اجتماعی ادراک شده فراھم گردد و زمینھ ھای 

نالمیدی و افسردگی در پاسخ بھ نیازھای روانشناختی این 

معنویت  ،دوران کاھش سابد بر اساس یافتھ ھای پژوھشی

و مفھوم )2001 ،برک( دھدمیز مرگ را کاھش ترس ا ،راسخ

حمایت اجتماعی ادراک شده نیز کھ بھ حمایت از منظر 

ارزیابی شناختی فرد از محیط و نیز سطح اطمینان فرد در 

، این انسجام )1985 ،1تریسی(روابطش با دیگران مترکز است 

وای  ،در این زمینھ .و خویشتن پذیری را تقویت می کند

حمایت اجتماعی را بھ عنوان )2004( 2ھمکاران یونگ کونگ و 

شبکھ ای از ارتباطات توصیف کرده اند کھ رفاقت و ھمکاری 

تمام روابطی کھ فرد  ،با این تعریف .را فراھم می آورد

حمایت اجتماعی محسوب نمی شوند  ،با دیگران دارد

. شواھد پژوھشی دیگر نشان )1992 ،3 استریتر و ھمکاران(

وش معنوی باعث کاھش بیماری ھا و افزایش داده اند کھ ھ

                                                             
1 Tracy 
2 Wai yung Kwong & et al 
3 Streeter & et al 
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، و )2003 ،1مک دونالد و فریدمن  ،المر( شودمیطول عمر 

. جین و )1387 ،لطفی و سیار(با سالمت روان ارتباط دارد 

در مقایسھ ای کھ بین ھوش معنوی افراد )2006( 2پارویت 

سالخورده ی مقیم سرای سالمندان با ھوش معنوی سالمندان 

بھ  ،نوی سالمندان ساکن در خانھ بھ عمل آوردندبا ھوش مع

این نتیجھ رسیدند کھ بین سالمندان در بسیاری از حوزه 

 ،ارتباطات درون فردی ،مذھب ،ھای ھوش معنوی مثل خدا

توانایی غلبھ بر رنج و توانایی داشتن ھوش معنوی درباره 

 .ی مرگ تفاوت معناداری وجود دارد

جتماعی ادراک شده در مقولھ ی ھوش معنوی و حمایت ا

دوره ی سالمندی از این منظر نیز حائز اھمیت است کھ این 

گانستر (مؤلفھ ھا بر احساس تنھایی تأثیر معنادار دارند 

احساس تنھایی  ،. براساس شواھد پژوھشی)1998(و ویکتور 

 ،بھ عنوان مشکلی رایج و تجربھ ای منفی برای افراد مسن

 50تا  25تا آنجا کھ  .تپدیده ای گسترده و فراگیر اس

سال را بر حسب سن و جنس تحت  65درصد کل جمعیت باالی 

. برخی از )2010 ،3والمینگ و ھمکاران ( دھدمیتأثیر قرار 

نتایج پژوھشی کھ بر روی سالمندان ایران انجام گردید 

 درصد سالمندان مورد  7/44نیز نشان داد کھ 

 ،شریفی(پژوھش احساس تنھایی را گزارش کرده اند 

از خویشتن  ھاپژوھشبرخی  ،. بھ رغم این موارد)1381

سازگاری با  ،کنار آمدن مؤثر با تغییرات جسمانی ،پذیری

تغییرات ناگوار و نیز سالمندی موفقیت آمیز حکایت دارند 

 ،بدیھی است کسی کھ برای پایان زندگی فردی)2001 ،برک(

بھ آن تفسیری معنوی دارد و مرگ را گذر از این جھان 

جھان و از زندگی فانی بھ زندگی جاودانھ می داند و 

معتقد است کھ ھمھ از خداییم و بھ سوی او باز می گردیم 

. نھ تنھا اضطراب و احساس )156آیھ  ،سوره بقره ،قرآن(

تنھایی کمتری را تجربھ می کند و نگاه منفی بھ مرگ 

بلکھ آن را پیوستار کمال و رسیدن بھ خالق خود  ،ندارد

 .تلق�ی می کند

حاکی از آن  ،مرور پیشینھ ی پژوھشی در موضوع سالمندی

است کھ مسائل دوره ی سالمندی در حیطھ ھای مختلف نظیر 

 ،اضطراب مرگ ،ھوش معنوی ،مسائل شناختی ،مشکالت سالمتی

                                                             
1 Elmer & MaeDonald & Friedman 
2 Jain & Purohit 
3 Vlaming & et al 
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مسایل جنس  ،مشکالت ارتباطی ،مسائل مربوط بھ کیفیت زندگی

گوناگون مورد بررسی ی ھاپژوھشو غیره بھ طور پراکنده در 

. )1391 ،صدرالسادات و دیگران(و مطالعھ قرار گرفتھ اند 

مطالعھ ی منسجمی کھ در زمینھ ی نقش ھوش  ،با این وجود

حمایت اجتماعی ادراک شده و احساس تنھایی در  ،معنوی

در  ،مشکالت روانی مرتبط با دوران سالمندی را پژوھش کند

د دارد کھ بھ این سوال دسترس نیست. ھمچنین این پژوھش قص

اساسی پاسخ دھد کھ ھوش معنوی، حمایت اجتماعی ادراک شده 

و احساس تنھایی چھ تاثیری بر افسردگی، استرس و اضطراب 

 مرگ سالمندان دارد؟

 اھمیت و ضرورت تحقیق-1-2

عارضھ ی سالمندی و فرایند زیستی و اجتماعی آن بھ 

ای مختلف بدن و طور طبیعی موجب اختالل در کارکرد اندام ھ

ناتوانی تدریجی در انجام و اداره شخصی و ایفای نقش 

با روند پیر شدن  ،از طرفی .شودمیاجتماعی فرد سالمند 

جمعیت در سالھای اخیر تعد و تنوع استرس ھایی کھ افراد 

توجھ بھ مقولھ  ،در دوران سالمندی با آن روبرو می شوند

ک ضرورت تبدیل سالمت روان در دوره ی سالمندی را بھ ی

امروزه جمعیت )1391 ،قربانعلی پور اسماعیلی(کرده است 

تقریبا با جمعیت کودکان زیر پنج سال  ،سال جھان 60باالی 

جمعیت  ،2050کھ در سال  شودمیبرابری می کند و پیش بینی 

 ،اصولی(سالمندان بھ دو میلیارد نفر در جھان برسد 

کھ  دھدمینشان  . آمار سازمان بھداشت جھانی نیز)1386

با توجھ بھ  .جمعیت سالمندان در جھان در حال افزایش است

 ،با پیشرفت دانش پزشکی .اینکھ در جوامع در حال توسعھ

کاھش  ،کاھش مرگ و میر نوزادان ،کنترل بیماریھای عفونی

 ،رفاھی ،اجتماعی ،سیاسی ،تحوالت اقتصادی ،سطح باروری

امید بھ زندگی و  ،ھو بھبود وضعیت تغذی ،پیشرفت فناوری

. )1381 ،خزایی(جمعیت سالمندان رو بھ فزونی نھاده است 

می توان پیش بینی کرد کھ آمار سالمندان ایرانی نیز در 

این بدان معنی است کھ ما در آینده در  .حال افزایش است

برابر مسائل جدی سالمندان و حل مشکالت آنھا قرار خواھیم 

 5/2ساالنھ حدود  ،م شدهبراساس برآوردھای انجا .گرفت

سالھ و بیشتر  65درصد بھ طور متوسط بھ تعداد افراد 

؛ اما بھ رغم رشد جمعیت سالمندان بھ نظر  شودمیافزوده 

می رسد کھ ھنوز درباره ی مشکالت و نیازھای سالمندان 
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تمرکز کافی نشده است و از این جھت سالمندان بھ نظر می 

نیازھای سالمندان تمرکز  رسد کھ ھنوز درباره ی مشکالت و

کافی نشده است و از این جھت تأمین بھداشت روانی و 

 ،جسمانی سالمندان بھ عنوان یک گروه آسیب پذیر جامعھ

ھمتی (اھمیت زیادی دارد و توجھ ویِژه ای را می طلبند 

. پژوھشگران معتقدند عوامل )1387 ،علمدارلو و ھمکاران

 ،وضعیت سالمت روانی ،اضطراب ،بسیاری از جملھ افسردگی

عملکرد  ،درآمد پایین ،حمایت کم خانواده ،افکار خودکشی

با انزوای اجتماعی و احساس تنھایی  ،جسمی ضعیف و بیماری

. از آنجا کھ )2010 ،1تسای(سالمندان در ارتباط اند 

احساس تنھایی یک عامل سبب شناختی در سالمت و بھزیستی 

عملکرد  ،نداشتھ باشد چنانچھ سالمندی احساس تنھایی ،است

 .)2010 ،والمینگ(جسمانی و روانی بھتری خواھد داشت 

بر اثر تحلیل رفتن قوای جسمانی و ذھنی  ،از سویی

امری  ،ھرچند تنوع و کثرت مسائل در سالخوردگی ،سالمندان

اما شاید ھیچ دوره ای از  .کامال طبیعی بھ نظر می رسد

بھ  .کننده نیست پرمسئلھ و نگران ،زندگی مانند سالمندی

بھ سازگاری  ،سالمندان برای سالم زیستن ،ھمین دلیل

. در این )1389 ،مباشری و معزی(فراوانی نیاز دارند 

اگر سالخوردگاه بتوانند با مشکالت خاص دوره ی  ،راستا

سنی خویش ھماھنگ شوند و با شرایط ویژه ی این دوره بھ 

دوره ھای  گونھ ای مثبت برخورد کنند و از زندگی ھمچون

سازگاری مطلوبی را کسب کرده اند  ،گذشتھ لذت ببرند

 ،برای تحقق چنین امری ،. با وجود این)1379 ،کیانپور(

لزوم توجھ بھ منابع درونی و روان شناختی مانند ھوش 

بھ وضوح احساس  ،معنوی جھت مقابلھ با شرایط سالمندی

ودیت با کاھش روابط مؤثر اجتماعی و محد ،از طرفی .شودمی

تعامالت اجتماعی بھ علت سالمندی و کھولت کھ با 

ناتوانایی ھای جسمانی و کاھش فرایندھای فکری و روان 

توجھ بھ حمایت اجتماعی ادراک شده در  ،شناختی ھمراه است

با اینکھ  .مورد سالمندان اھمیت جد�ی پیدا می کند

سالمندان در بیشتر موارد ھمچنان عالقھ مند بھ ادامھ ی 

 ،یت ھای پیشین خود ھستند از نظر برخی صاحب نظرانفعال

کاھش تعامل اجتماعی در دوران سالمندی بھ این علت است 

                                                             
1 Tsai 
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کھ اجتماع از سالمندان برخالف میل بیشتر آنھا دل می کند 

 .)1382 ،ترجمھ گنجی،2004 ،1زندن(

با توجھ بھ جمعیت روبھ رشد سالمندان کھ  ،بنابراین

عنوان بزرگ ترین منبع طبیعی  بھ اعتقاد برخی ناظران بھ

و توجھ بھ دوره ی سالمندی بھ  شودمیکھ از آن غفلت 

عنوان برھھ ای از زندگی کھ یا در حال سپری کردن آن 

ھستیم و یا در آینده آن را سپری خواھیم کرد و در نظر 

گرفتن رایج بودن اندیشھ ی مرگ در میان ساخوردگاه در 

ی بیشتر در شناخت ھاپژوھش ،مقایسھ با دیگر گروه ھای سنی

افسردگی و  ،و توجھ بھ عوامل پیش بین کاھش میزان استرس

بھ ویژه  .اضطراب مرگ در این گروه ضرورت بیشتری می یابد

اینکھ بر معنویت در بزرگسالی ؛ ھوش معنوی می تواند در 

 .استرس و اضطراب مرگ سالمندان مؤثر باشد ،کاھش افسردگی

ر شمار سالمندان در جمعیت و توجھ افزایش چشمگی ،از طرفی

بھ فرھنگ جامعھ ی ما و نقش سالمندان در خانواده ھا و 

نیز با عنایت بھ این نکتھ کھ فشارھای ناشی از دگرگونی 

روانی و بھ ویژه اجتماعی نقش عمده ای در  ،ھای جسمس

استرس و  ،بوجود آمدن احساس تنھایی و نیز افسردگی

اھمیت بررسی نقش ھوش معنوی  .اضطراب مرگ سالمندان دارند

 ،و نوع حمایت اجتماعی در سازگاری با دوره ی سالمندی

 .ضرورت پژوھش حاضر را مضاعف می سازد

 اھداف پژوھش -1-3

  ھدف ھای کلی

تعیین ارتباط ھوش معنوی حمایت اجتماعی ادراک شده  –1

استرس و اضطراب مرگ  ،و احساس تنھایی با افسردگی

 .سالمندان

حمایت اجتماعی ادراک شده و  ،نقش ھوش معنوی تعیین –2

 استرس و اضطراب مرگ سالمندان ،احساس تنھایی در افسردگی
  ھدف ھای فرعی

 .بررسی رابطھ ی ھوش معنوی با افسردگی سالمندان – 1

 .بررسی رابطھ ی ھوش معنوی با استرس سالمندان – 2

بررسی رابطھ ی ھوش معنوی با اضطراب مرگ  – 3 

 .سالمندان

بررسی رابطھ ی حمایت ادراک شده با افسردگی  – 4

 .سالمندان

                                                             
1 Zanden 
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