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ABSTRACT
Background and Objective: The purpose of the present study was to developing 
the model of psychological well-being in elderly based on life expectancy through 
mediation of death anxiety.
Materials and Methods: The research method is correlational and structural modeling 
equation. The statistical population of this study included all the elderly hospitalized 
in the sanatorium and the elderly at home in Tehran in 2019. The sample included 
400 elderly people selected by cluster sampling. In this way, among the elderly 
care centers and neighborhood house, 10 centers were selected randomly from 
districts 2, 3 and 5 in Tehran and then 40 elderly people were randomly selected 
from each center 400 elderly in total and the questionnaires were completed by 
them and in the presence of the researcher. Research instruments included Ryff 
Psychological Well-being Questionnaire (1989), Templer Death Anxiety Scale (1970) 
and Snyder Hope Scale (1991). The research data were analyzed by structural 
equation modeling and Sobel intermediate test.
Results: The results of the conceptual model test indicated that the fit indices of 
the research model were in good condition (GFI=0.98). Hope had a direct effect on 
psychological well-being (p<0.05, β=0.47). The hypothesis regarding the indirect 
effect of hope on the psychological well-being of the elderly through death anxiety 
was also confirmed (p<0.05, β=0.13).
Conclusion: The findings of the study indicated that the conceptual model of the 
research was appropriate. Therefore, in elderly care centers, it is necessary to 
pay attention to the antecedents of hope and death anxiety in order to increase 
the level of psychological well-being and Improving the health of the elderly.
Keywords: Psychological Well-being, Life-Expectancy, Death Anxiety, Elderly
Paper Type: Research Article.

 Citation (Vancouver): Bakhshi N, Pashang S, Jafari N, Ghorban-Shiroudi SH. 
Developing the Model of Psychological Well-Being in Elderly Based on Life Expectancy 
Through Mediation of Death Anxiety. Iran J Health Educ Health Promot. Spring 
2020;8(3):283-293. [Persian]x

 Citation (APA): Bakhshi N., Pashang S., Jafari N., Ghorban-Shiroudi SH. Developing 
the Model of Psychological Well-Being in Elderly Based on Life Expectancy Through 
Mediation of Death Anxiety. Iranian Journal of Health Education & Health Promotion., 
8(3), 283-293. [Persian]

Doi: 10.29252/ijhehp.8.3.283



 284

139
ز  9

پايي
وم، 

ة س
مار

م، ش
هشت

ورة 
/ د   

ت 
سالم

اى 
رتق

 و ا
شت

هد   ا
ش ب

موز
ى آ

وهش
ى پژ

علم
امه 

صلن
ف

ارائه مدل بهزيستى روان شناختى سالمندان بر اساس اميد به زندگى با ميانجيگرى اضطراب مرگ 

چكيد    ه
زمينه و هدف: اميد به زندگى مفهومي پراهميت است كه در تمام دوران زندگى و به خصوص دوران سالمندى 
مطرح است و رسيدن به سال هاى پايانى زندگى فرد را در معرض نااميدى قرار مى دهد. هدف پژوهش حاضر، 

ارائه مدل بهزيستى روان شناختى سالمندان بر اساس اميد به زندگى با ميانجيگرى اضطراب مرگ است.
 مواد و روش ها: روش پژوهش همبستگى و از نوع مدل يابى معادالت ساختارى است. جامعه آمارى پژوهش 
حاضر شامل كليه  سالمندان بسترى در آسايشگاه و سالمندان در منزل شهر تهران در سال 1398 بود. 
تعداد افراد نمونه جمعًا 400 سالمند  بود كه با روش خوشه اى انتخاب شدند. بدين صورت كه از بين مراكز 
نگهدارى سالمندان و سراى محالت  ابتدا 5 مركز نگهدارى سالمندان و 5 سراى محله از مناطق 2 و 3 و 5 
شهر تهران به تصادف انتخاب شدند و سپس از هر مركز و سرا 40 سالمند به تصادف انتخاب و پرسشنامه ها 
توسط خود آنها و در حضور پژوهشگر تكميل شد. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه بهزيستى روان شناختى 
ريف (1989)، مقياس اضطراب مرگ تمپلر (1970) و مقياس اميدوارى اسنايدر (1991) بودند. داده هاى 

پژوهش با روش مدل يابى معادالت ساختارى و آزمون ميانجى سوبل تحليل شدند. 
يافته ها: نتايج آزمون مدل مفهومى نشان داد شاخص هاى برازش مدل پژوهش در وضعيت مطلوبى قرار 
دارد(0GFI/98=) اميدوارى اثر مستقيم بر بهزيستى روان شناختى داشتند (0β/47 >0p/05=). همچنين 
با  سالمندان  روان شناختى  بهزيستى  بر  اميدوارى  غيرمستقيم  اثر  وجود  با  ارتباط  در  مطرح شده  فرضيه 

 .(=0β/13 >0p/05) ميانجيگرى اضطراب مرگ مورد تأييد بود
در  اساس  اين  بر  بود.  پژوهش  مفهومى  مدل  مناسب  برازش  از  حاكى  پژوهش  يافته هاى  نتيجه گيرى: 
مراكز نگهدارى سالمندان، براى افزايش سطح بهزيستى روان شناختى و ارتقاى سالمت سالمندان توجه به 

پيشايندهاى اميدوارى و اضطراب مرگ ضرورى است.
كليدواژه: بهزيستى روان شناختى، اميد به زندگى، اضطراب مرگ، سالمندان

نوع مقاله: مطالعه پژوهشى.
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تركيب جمعيت جهان در حال تغيير بوده و پيشرفت هاى دانش 
پزشكى و فناورى هاى شگفت انگيز جهان امروز اين روند را سرعت 
بخشيده و به تبع آن افزايش اميد به زندگى به عنوان يكى از پيامدهاى 
اين پيشرفت و توسعه سريع، تعداد افراد سالمند را افزايش داده است. 
سالمندى دوران حساسى از زندگى بشر است و توجه به مسائل و 
نيازهاى اين مرحله يك ضرورت اجتماعى است. افزايش جمعيت 
سالمندان به قدرى قابل توجه است كه از آن به عنوان «انقالب ساكت» 
ياد شده است. بررسى شاخص هاى آمارى در ايران حاكى از رشد و 
شتاب سالمندى است، به طورى كه پيش بينى مى شود در سال 1410 
در كشور ما انفجار سالمندى رخ دهد و 25 الى 30 درصد جمعيت 
 2060) آينده  سال   40 در   .(1) شد  خواهند  سالمندى  دوران  وارد 
ميالدي) جمعيت باالى 65 سال دنيا دو برابر خواهد شد و ٪52 
اين ميزان در كشورهاى آسيايى و 40٪ كل جمعيت سالمند در 
كشورهاى پيشرفته را شامل خواهند شد (2). ايران نيز به عنوان يكى 
از كشورهاى درحال توسعه، از اين قضيه مستثنى نيست، به طورى كه 
روند پير شدن در كشور از رشد جمعيت سالمندى حكايت دارد (3).

امروزه علم روانشناسى از تمركز صرف بر آسيب شناسى فاصله 
گرفته و رويكرد روانشناسى مثبت نگر نيز در سرلوحه كار پژوهشگران 
اين عرصه قرارگرفته است؛ يكى از مؤلفه هاى مثبت اين حوزه، 
شامل  روان شناختى  بهزيستى   .(4) است  روان شناختى  بهزيستى 
دريافت هاى فرد از ميزان هماهنگى بين اهداف معين و ترسيم شده 
يا پيامدهاى عملكردى است كه در فرايند ارزيابى هاى مستمر به 
دست مى آيد و به رضايت درونى و نسبتًا پايدار در توالى زندگى 
منجر مى شود (5). در دهه هاى گذشته ريف (6) الگوى بهزيستى 
از  فراتر  چيزى  مثبت  سالمت  اينكه  بر  تأكيد  با  را  روان شناختى 
فقدان بيمارى است، ارائه كرد؛ در اين ديدگاه بهزيستى به معناى 
«تالش براى استعال و ارتقاست كه در تحقق استعدادها و توانايى هاى 
فرد متجلى مى شود.» بهزيستى روان شناختى از روانشناسى مثبت 
بخشيدن به  مشتق شده است و هدف روانشناسى مثبت، سرعت 
در  ارزش دار  چيزهاى  بهبود  با  روانشناسى  در  بزرگ  تغيير  يك 

زندگى براى ساختن ويژگى هاى مثبت است. در اين رويكرد، به 
مطالعة ويژگى هاى مثبت انسان ها و راهبردهاى استفاده از حداكثر 
استعدادهاى ذاتى و محيطى براى بهره مندى از حالت هاى روانى سالم 
و زندگى سازنده بيش ازپيش تأكيد مى شود. تسريع بهبود عملكرد 
و اصالحات اشتباهات گذشته در جهت ساختن خصوصيات مثبت 
است كه شامل بهزيستى، خرسندى و رضايت درگذشته و اميد و 
خوش بينى براى آينده و خوشحالى در حال است (7). درحالى كه 
روانى  و  فيزيكى  عملكرد  و  بيمارى  وجود  عدم  از  زيستى  مدل 
مطلوب به عنوان كليدهاى سالمندى موفقيت آميز ياد مى كند، مدل 
اجتماعى-روانى بر رضايت زندگى، مشاركت اجتماعى، عملكرد 

و منابع روانى شامل رشد شخصى تأكيد دارد (8).
ازآنجاكه سالمندى عالوه بر تغييرات زيستى، با تغييرات ديگر 
در زندگى مانند بازنشستگى، انتقال به محل سكونت مناسب شرايط 
سالمندى و مرگ دوستان و شريك زندگى همراه است، براى همراه 
شدن سالمت با سالمندى، الزم است عالوه بر رويكردهاى مبتنى بر 
جبران كاستى هاى دوران سالمندى، به رويكردهايى توجه شود كه 
به افزايش سازگارى و رشد روانى مى انجامد (9). مفهوم پراهميتى 
كه در تمام دوران زندگى و به خصوص دوران سالمندى مطرح است، 
اميد به زندگى١ است. رسيدن به سال هاى پايانى زندگى فرد را در 
معرض نااميدى قرار مى دهد. طبق نظر اريكسون افراد سالمند در 
شرايط فقدان همسر، دوستان، سالمت جسمانى، هوشيارى، استقالل 
و سودمندى اجتماعى اغلب احساس نااميدى مى كنند كه به صورت 
نفرت، افسردگى، بى اعتنايى به ديگران يا هر نگرش ديگرى كه عدم 
پذيرش مرگ را نشان مى دهد ابراز مى شود (10). اميد٢ يك ويژگى 
روان شناختى است كه براى داشتن رضايت از زندگى ضرورى است. 
اميدوارى منجر به اين باور مى شود كه اساسًا دنيا مكان قابل اعتمادى 
است (11). اهميت اميدوارى شايد به واسطه پيامدهاى عدم وجود 
اميدوارى بهتر فهميده مي شود. نااميدى يك وضعيت وخيم است كه 

1. life Expectancy
2. hope
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مى شود. اميدوارى به عنوان يك نيروى درونى تعريف شده است 
كه مى تواند باعث غناى زندگى شود و بيماران را قادر سازد كه 
چشم اندازى فراتر از وضعيت كنونى و نابسامان درد و رنج خود را 
ببينند. فقدان اميدوارى و هدف دار نبودن زندگى منجر به افزايش 
كيفيت آن و ايجاد باورهاى يأس آور مى شود (12). جهت يابى آينده، 
انتظارات مثبت، هدفمندى، واقع گرايى، تنظيم اهداف و ارتباطات 
درونى از ويژگى هاى مهم اميدوارى هستند. اميدوارى دربردارنده 
تصورات و توجه افراد به آينده است و با اين تصور كه احتمال دارد 
نتايج مثبت حاصل گردد، باعث تالش فرد مى شود (13). اميد منبعى 
براى سازگارى با بيمارى هاى مزمن در سالمندى است (14) و با 
ارتقاى اميد به زندگى و سالمت جسمى و روان شناختى و فراهم 
آوردن زمينه هاى استقالل، روابط سالم، به خصوص روابط خانوادگى 
قوى و بهبود بهزيستى روان شناختى سالمندان مى توان كيفيت زندگى 
آن ها را بهبود بخشيد (15). النگ و همكاران (16) در پژوهش خود 
نشان دادند بين اميد و سالمت جسمى و بهزيستى روان شناختى در 
سالمندان رابطه معنادارى وجود دارد. نتايج پژوهش پورعبدل و 
همكاران (11) نشان دادند كه بين بهزيستي روان شناختى و اميد 
به زندگي با كيفيت زندگي سالمندان رابطه مثبت معناداري وجود 
دارد. همچنين نتايج پژوهش كشاورز (18) نشان داد بين اميد به 
زندگى با بهزيستى روان شناختى رابطه مستقيم معنى دار وجود دارد. 
همچنين نتايج پژوهش نظام دوست و همكاران (19) نشان داد بين 
اميد و بهزيستى روان شناختى در سالمندان رابطه معنادار وجود دارد.

سالمندان به دليل كاهش قدرت جسمى دچار مشكالت فيزيكى، 
اجتماعى و اقتصادى بيشترى نسبت به ديگر گروه هاى سنى مى شوند 
(20). تجربه كردن مقدارى اضطراب درباره مرگ طبيعى است؛ اما اگر 
اين اضطراب خيلى شديد باشد سازگارى كارآمد را تضعيف مى كند 
(21). مرگ واقعيتى اجتناب ناپذير است كه به عنوان انگيزاننده اى 
قوى تصور شده كه در پشت بسيارى از اظهارات و جستجوهاى 
فلسفى سال هاى زندگى قرار دارد و به خاطر ماهيت پر ابهامش براى 
بسيارى از انسان ها به صورت تهديدآميز جلوه مى كند. اضطراب مرگ 

مى تواند سالمت وجودى و مخصوصًا كاركرد سالمت روانى افراد را 
تحت تأثير قرار دهد. اضطراب و ترس از مرگ در تمام فرهنگ ها 
متداول است و گروه ها و اديان به طرق گوناگون با آن برخورد 
مى كنند. مرگ قسمتى الينفك از موجوديت انسان است، درنتيجه 
بديهى است كه در برخى مراحل زندگى مان موضوعى باشد براى 
غم و نگرانى. اضطراب مرگ عبارت است از: يك احساس ترس، 
هراس يا نگرانى زمانى كه يك نفر به فرايند مردن، توقف آينده 
يا چيزى كه بعد از مرگ رخ مى دهد فكر مى كند (22). بلسكى١ 
(23) اضطراب مرگ٢ را افكار، ترس ها و هيجانات مرتبط به واقعه 
پاياني زندگي و فراتر از حالت عادي زندگي مى داند. هارمون-جونز 
و همكاران (24) اضطراب مرگ را ترس آگاهانه و ناخودآگاه از 
مرگ يا مردن مى دانند. اضطراب مرگ مفهومي پيچيده است كه 
به سادگى قابل توضيح نيست و به طوركلى شامل مفاهيم ترس از 
مرگ خود و ديگران است (25). سطح اضطراب مرگ در افراد 
مى تواند به تفاوت هاى فردى و بسيارى از عوامل اجتماعى متفاوت 
باشد. منزيس، شارپ و دار-نيمرود (26) در پژوهش خود نشان 
دادند بين اضطراب مرگ و بيمارى هاى روانى رابطه معنادار وجود 
دارد. در همين راستا نتايج پژوهش ورعى و همكاران (27) نشان 
داد بين اضطراب مرگ و بهزيستى روان شناختى رابطه معنادارى 

وجود دارد.
با توجه به مطالب بيان شده مى توان گفت مشكالت روانى در 
وضعيت  بر  اثراتى  و  است  قابل مشاهده  به وفور  سالمندى  دوران 
به  توجه  با  مى گذارد.  جاى  بر  سالمندان  رفتارى  عاطفى  روانى 
آسيب پذير بودن افراد سالمند اين قشر ازجمله گروه هايى هستند 
كه با مقوله هاى آسيب زا بيشتر در ارتباط اند و افزايش اضطراب 
افزايش  باعث  آن ها  در  روان شناختى  بهزيستى  افزايش  و  مرگ 
توانايى ها و عملكردهاى مثبت ايشان مى شود. نظر به تعدد عوامل 
مرتبط با بهزيستى روان شناختى سالمندان كه از بين آن ها مى توان 
به اميد به زندگى و اضطراب مرگ اشاره كرد، در نظر گرفتن اين 
عوامل در مدل هاى مرتبط با بهزيستى روان شناختى سالمندان از 
1. Belskey
2. Anxiety Death
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كمتر  ن اهميت،  عين  در  امر  اين  است.  برخوردار  ويژه اى  اهميت 

موردتوجه پژوهشگران قرارگرفته و در مرور پيشينه، پژوهشى يافت 
نشد كه به نقش ميانجى اضطراب مرگ در رابطه اميد به زندگى 
و بهزيستى روان شناختى سالمندان پرداخته باشد. به عالوه برخالف 
بيشتر پژوهش هاى حوزه سالمندى، نيمى از نمونه پژوهش حاضر 
را سالمندان ساكن در خانه هاى سالمندان تشكيل مى دهند و نيمى 
را سالمندان ساكن منزل تا نقش اين متغير تعديل شود. همچنين 
نقش ميانجى متغير اضطراب مرگ در اين پژوهش براى اولين بار 
مطرح است. درمجموع پژوهش حاضر درصدد پاسخگويى به اين 
سؤال است كه آيا مدل ساختارى بهزيستى روان شناختى بر اساس 
اميد به زندگى با ميانجيگرى اضطراب مرگ سالمندان از برازش 

مطلوبى برخوردار است؟

مواد و روش ها
اين پژوهش با توجه به هدف آن از نوع تحقيقات كاربردى و ازلحاظ 
نوع  از  و  توصيفى  روش  به  آن ها  تحليل  و  داده ها  گردآورى  شيوه 

طرح هاى همبستگى و روش مدل يابى معادالت ساختارى بود.
جامعه آمارى پژوهش حاضر شامل كليه سالمندان بسترى در 
آسايشگاه و سالمندان در منزل شهر تهران در سال 1398 بود. تعداد 
افراد نمونه جمعًا 400 سالمند بودند كه با روش تصادفي خوشه اى 
انتخاب شدند. بدين صورت كه از بين مراكز نگهدارى سالمندان ابتدا 
پنج مركز از مناطق 2 و 3 و 5 شهر تهران به تصادف انتخاب شدند 
و سپس از هر مركز 40 سالمند به تصادف انتخاب شد (درمجموع 
200 سالمند). همچنين از سالمندان ساكن منزل در مناطقى كه 
به  مراجعه كننده  سالمند  نيز 200  شدند  انتخاب  سالمندان  مراكز 
سراى محالت (5 سراى محله) انتخاب و پرسشنامه ها توسط خود 
آنها و در حضور پژوهشگر تكميل شد (40 سالمند مراجعه كننده 
به هر سراى محله). با توجه به برآورد حجم نمونه در پژوهش هاى 
مبتنى بر الگويابى معادالت ساختارى كه كالين١ (18) آن را به سه 
نوع ساده، كمى پيچيده و الگوى پيچيده تقسيم مى كنند و با توجه 

1. Kline

به تعداد مقياس ها و زيرمقياس هاى موردبررسى، پژوهش حاضر 
از نوع الگوهاى پيچيده است كه حجم نمونه حداقل 400 نفر براى 

آن پيشنهاد شده است.
معيارهاى ورود به پژوهش آزمودني ها در هر دو گروه عبارت 
سيكل  تحصيالت  حداقل  سن،  سال  داشتن 70  حداقل  از:  بودند 
و سكونت يا محل نگهدارى در يكى از مراكز مناطق 2، 3 و 5 
شهر تهران و تمايل به همكاري در پژوهش. در اين پژوهش كليه 
اطالعات شركت كنندگان نزد پژوهشگر محفوظ ماند و آزمودني ها 

هيچ اجبارى براى شركت در پژوهش وجود نداشتند.
ابزار پژوهش: در اين پژوهش براي گردآوري داده ها از سه 
ريف،  روان شناختى  بهزيستى  پرسشنامه  الف)  شد:  استفاده  ابزار 

ب) پرسشنامه اميد اسنايدر و ج) مقياس اضطراب مرگ تمپلر.
الف) پرسشنامه بهزيستى روان شناختى ريف: اين پرسشنامه توسط 
سؤال  هر  به  پاسخ  مقياس ها  اين  در  است.  ساخته شده  ريف (6) 
بر روى يك طيف شش درجه اى (از كامًال مخالف تا كامًال موافق) 
مشخص مى شود. هر مقياس شامل 14 سؤال بوده كه ابعاد بهزيستى 
روان شناختى مدل ريف مشتمل بر، روابط مثبت با ديگران، استقالل، 
تسلط محيطى، رشد فردى، هدف در زندگى، پذيرش خود، را ارزيابى 
مى كند. از بين كل سؤاالت 44 سؤال به صورت مستقيم و 40 سؤال 
به صورت معكوس نمره گذارى مى شود. آلفاي كرونباخ به دست آمده 
در مطالعه ريف (6)، براي رشد شخصى (0/87) ارتباط مثبت با 
ديگران (0/91)، پذيرش خود (0/93)، هدفمندي در زندگى (0/90)، 
تسلط بر محيط (0/90) و خودمختاري (0/86) گزارش شده است. 
در مطالعات ايرانى نيز بر اساس گزارش كالنتر كوشه و نواربافى 
(29) پرسشنامه مذكور از روايى و پايايى مناسبى برخوردار است. 
در اين تحقيق نيز ضريب آلفاى كرونباخ 0/73 به دست آمده است.

ب) پرسشنامه اميد اسنايدر: اميدواري در پژوهش حاضر به وسيله 
پرسشنامه اميد اسنايدر و همكاران (30) سنجيده مى شود. اين مقياس 
متشكل از 12 ماده است. اين پرسشنامه براى افراد 15 سال به باال 
طراحى شده است. از اين عبارات چهار عبارت براى سنجش تفكر 
عاملى (سؤاالت 2، 9، 10 و 12)، چهار عبارت براى سنجش تفكر 
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مسير (سؤاالت 1، 4، 7 و 8)، چهار عبارت انحرافى (سؤاالت 3، 5، ف

6 و 11) است. بنابراين اين پرسشنامه دو زيرمقياس عامل و راهبرد 
را اندازه گيرى مى كند. هر ماده با مقياس چهاردرجه اى اندازه گيرى 
مى شود كه دامنه اي از كامًال غلط تا كامًال درست را در برمى گيرد. 
مقياس اميدواري ثبات دروني قابل قبولي را از 0/74 تا 0/78 در 
نسخه انگليسي به دست آورده است. در پژوهش بيگى و همكاران 
(31) آلفاى كرونباخ به دست آمده در مؤلفه تفكر عاملى 0/75 و 

براى مؤلفه تفكر مسير 0/78 به دست آمده است.
ج) مقياس اضطراب مرگ تمپلر: مقياس اضطراب مرگ تمپلر (32) 
ابزاري براي اندازه گيرى اضطراب مربوط به مرگ بوده كه بيشترين 
كاربرد را در نوع خود داشته است. اين مقياس، پرسشنامه اى خوداجرايى 
متشكل از پانزده سؤال بلى - خير است؛ كه پاسخ بلى نشانه وجود 
اضطراب در فرد است. دامنه نمره هاى اين مقياس از صفر تا پانزده 
است و نمره زياد (نمره باالتر از متوسط «نمره 8») معرف درجه بااليى 
از اضطراب مرگ است. اين پرسشنامه توسط رجبى و بحرانى (33) 
به فارسى برگردانده شده است. پايايى و روايى پرسشنامه اضطراب 
مرگ نشان مى دهد كه مقياس از اعتبار قابل قبولى بهره مند است. 
تمپلر (32) ضريب بازآزمايى مقياس را 0/83 به دست آورده است.

در اين پژوهش با در نظر گرفتن اينكه هدف ارائه مدل بهزيستى 
روان شناختى بود، در جهت آزمون فرضيه ها و تأييد يا رد آن ها از 
مدل سازى معادالت ساختارى و آزمون ميانجى سوبل استفاده شد. 
 SPSS براي انجام تجزيه وتحليل داده هاي پژوهش از نرم افزارهاى
نسخه20و AMOS نسخه 20 استفاده شد. پس از ترسيم مدل و 
مبحث،  مهم ترين  و معنادارى اطالعات،  صحت  اطمينان اوليه از 
معنادارى مدل توسط شاخص هايى است كه اصطالحًا «شاخص هاى 
نيكويى برازش١» ناميده مى شود. شاخص RMSEA٢ براى مدل هاى 
خوب كمتر يا برابر 0/05 است. شاخص هاى NFI۴، GFI۵ ،CFI٣و 

1. Goodness of fit indices 
2. Root Mean Square Error Approximation
3. Comparative Fit Index
4. Normed Fit Index
5. Goodness of Fit Index

آن ها  پذيرش  مورد  دامنه ى  و  مى باشند  يك  و  صفر  بين   AGFI۶

بزرگ تر از 0/90 است. براى تأييد مدل، معموالً استفاده از 3 تا 5 
شاخص كافى به نظر مى رسد(18).

يافته ها
درصد  داد 47/25  نشان  جمعيت شناختى  داده هاى  تحليل  نتايج 
گروه نمونه را زنان (189 نفر) و 52/75 درصد (211) نفر را مردان 
تشكيل مى دادند. 61 درصد از سالمندان (244 نفر) در رده سنى 70 
تا 80 سال بودند و 39 درصد (156 نفر) باالى 80 سال سن داشتند. 
همچنين 29/5 درصد گروه نمونه(118 نفر) داراى تحصيالت سيكل، 
51/75 درصد (207) نفر، تحصيالت ديپلم و فوق ديپلم و 18/75 
درصد (75) نفر داراى تحصيالت ليسانس و باالتر بودند. يافته هاى 

توصيفى متغيرهاى پژوهش در جدول (1) آورده شده است.

جدول 1: يافته هاى توصيفى خرده مقياس هاى تحقيق
شاخص آمارى    

انحراف ميانگين مقياس
كشيدگىكجىاستاندارد

-.011-28,845,650,78پذيرش خود
-.510-26,965,580,26هدفمندى
.134-30,745,300,75رشد فردى
-.360-27,745,230,37تسلط محيطى
-.236-28,285,380,49استقالل

-.624-27,365,480,32رشد فردى
-.428-8,583,500,48تفكر عاملى
-.102-9,263,300,76تفكر مسير

-.7,872,380,07680اضطراب مرگ

يكى از مفروضه هاى مدل سازى معادالت ساختارى نرمال بودن 
 AMOS نرم افزار  در  منظور  اين  براى  است.  چندمتغيرى  توزيع 
ver20 از ضريب كشيدگى چندمتغيرى مارديا استفاده مى شود. 
مقدار ضريب مارديا براى داده هاى پژوهش حاضر برابر با 3/73 است 
كه نشان مى دهد مفروضه نرمال بودن چند متغيره برقرار است. در 
ادامه نتايج حاصل از اجراى مدل ساختارى پژوهش گزارش مى شود.

6. Adjusted Goodness of Fit Index
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جدول 2: شاخص هاى برازش مدل

نام شاخص
شاخص هاى برازش

حد مجازمقدار
كمتر از 1/163

RMSEA كمتر از 0/040/1ريشه ميانگين خطاى برآورد

CFI باالتر از 0/970/9برازندگى تعديل يافته

NFI باالتر از 0/960/9برازندگى نُرم شده

GFI باالتر از 0/980/9نيكويى برازش

AGFIباالتر از 0/960/9نيكويى برازش اصالح  شده

شاخص هاى  از  يك  هر  آموس  برنامه  با  كار  در  به طوركلى 
به دست آمده به تنهايى دليل برازندگى يا عدم برازندگى مدل نيستند و 
اين شاخص ها را در كنار هم بايد تفسير نمود. مقدارهاى به دست آمده 
براى اين شاخص ها نشان مى دهد كه درمجموع الگو در جهت تبيين 
و برازش از وضعيت مناسبى برخوردار است. همچنين نتايج تحليل 
مدل اندازه گيرى نشان داد ساختار عاملى مقياس هاى پژوهش مورد 

تأييد بود.

شكل 1: مدل در حالت ضرايب استانداردشده

جدول 3: ضرايب و معنادارى اثرات مستقيم و غيرمستقيم بر بهزيستى روان شناختى

ضريب استاندارد نوع اثرمتغير پيش بينمتغير مالك
sigآماره معنادارىβ استانداردشدهنشده

بهزيستى 
0/480/476/320/001مستقيماميدوارىروان شناختى

بهزيستى 
0/150/132/390/02با ميانجيگرى اضطراب مرگاميدوارىروان شناختى

بهزيستى 
5/040/001-0/46-0/31-مستقيماضطراب مرگروان شناختى
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آنچه از نتايج جدول 3 برمى آيد اين است كه عوامل اميدوارى ف

و اضطراب مرگ اثر مستقيم بر بهزيستى روان شناختى داشته اند. 
همچنين فرضيه مطرح شده در ارتباط با وجود اثر غيرمستقيم اميدوارى 
بر بهزيستى روان شناختى سالمندان با ميانجيگرى اضطراب مرگ 
با 95 درصد اطمينان مورد تأييد بوده است. در مجموع و براساس 
ضرايب بدست آمده در مدل 42 درصد واريانس بهزيستى روانشناختى 
سالمندان بوسيله ى متغيرهاى اميدوارى و اضطراب مرگ پيش 

بينى شده اند.

بحث و نتيجه گيرى
يافته هاى پژوهش حاكى از برازش مناسب مدل مفهومى پژوهش بود. 
رابطه مستقيم اضطراب مرگ با بهزيستى روان شناختى و اميد در 
مدل معنادار بود و اين متغير را مى توان به عنوان ميانجى در رابطه 
بين اميد و بهزيستى روان شناختى سالمندان لحاظ كرد. معنادارى 
رابطه اضطراب مرگ با اميد با پژوهش هاى پيشين همسويى دارد 
(16). اضطراب و ترس از مرگ در ميان تمام فرهنگ ها متداول است 
و گروه ها و اديان مختلف به طرق گوناگون با آن برخورد مى كنند؛ 
بنابراين اضطراب مرگ نقش عمده اى در تجربه درونى انسان ها دارد 
و ذهن آن ها را به طرز بى بديلى تسخير مى كند. فرد براى روبه رو 
شدن با اين ترس، راهبردهاى دفاعى در برابر مرگ آگاهى به كار 
مى گيرد. دفاع هايى كه مبتنى بر انكار است و ساختار شخصيت 
وى را شكل مى دهد و اگر اين ساختار ناسازگار باشد به نشانگان 
بالينى منجر مى شود. درنهايت بر پايه مرگ آگاهى و نه انكار آن 
اضطراب  كاهش  در  نيرومند  و  مؤثر  رويكردى  مى توان  كه  است 
مرگ بنا نهاد (22). لذا عوامل و ويژگى هاى متعددى در ارتباط با 
پديده مرگ وجود دارند كه مى توانند زمينه ساز پذيرش اين واقعيت 
واقعيت  انكار  و  اضطراب  ايجاد  سبب  برعكس  يا  گردند  حتمى 
مذكور شوند. بر اساس نتايج يافته هاى پژوهش يكى از اين عوامل 
اميد به زندگى است. اميد با هدف گذارى و پيگيرى اهداف مثبت در 
زندگى همراه دانسته شده و گويه هاى پرسشنامه اميد اسنايدر كه در 
پژوهش حاضر از آن استفاده شده است، در نظر گرفتن اهداف مثبت 

براى زندگى دنيوى و سال هاى باقيمانده از عمر، مى تواند راهى براى 
اجتناب از فكر كردن به نزديك بودن پايان زندگى مرگ باشد (30).

در طرف ديگر مدل، و همسو با يافته هاى پيشين (15)، رابطه 
است.  معنادار  و  منفى  روان شناختى  بهزيستى  با  مرگ  اضطراب 
به عبارتى هرچه ميزان اضطراب ادراك شده در فرد باالتر باشد، 
سطح بهزيستى روان شناختى در ايشان كاهش مى يابد. اين نتيجه 
با يافته هاى حاصل از پژوهش هاى راينكه و همكاران (34) همسو 
است. اضطراب ناشى از مرگ موجب ايجاد اشتغال ذهنى و نگرانى 
دائمى و مانع احساس تسلط، رشد شخصى و روابط مثبت با ديگران 
مى شود و با ايجاد اختالل در روند طبيعى زندگى فرد مى تواند باعث 
كاهش بهزيستى روان شناختى افراد شود. از سويى سالمندى اغلب 
با ابتال به بيمارى ها و كاهش توانايى هاى جسمى و گاهى شناختى 

همراه است (9).
در چارچوب نظريه ريف (6) يكى از مؤلفه هاى كليدى بهزيستى، 
داشتن نگرشى مثبت نسبت به خود است، البته نه به معناى خودشيفتگى 
و عزت نفس خيلى باال و غيرمعمول، بلكه به معناى احترام به نفسى 
كه بر اساس آگاهى از نقاط قوت و ضعف خود است. به طورى كه 
ريف و همكاران (35) تأكيد داشته اند كه آگاهى از كاستى هاى خود 
و نيز پذيرش اشتباه هاى خويش، يكى از مشخصه هاى بسيار مهم 
داشتن شخصيتى كامل و تكامل يافته است. يكى ديگر از كليدهاى 
رسيدن به بهزيستى، تحت كنترل داشتن جهان پيرامون است؛ يعنى 
هر كس بايد بتواند تا حد زيادى بر زندگى و محيط اطرافش تسلط 
و احاطه داشته باشد و اين كار در گرو اين است كه فرد محيطش 
را مطابق خصوصيات و نيازهاى فردى خود شكل دهد و بتواند آن 
را به همان شكل نگه دارد. چنين تسلط و احاطه اى تنها از تالش 
اجتماعى  زندگى  و  خانواده  كار،  متن  در  و  فرد  خود  عملكرد  و 
او به دست آمده مى آيد. داشتن كنترل در زندگى چالشى است كه 
انسان تا آخر عمر با آن روبروست. اين جنبه از بهزيستى بر اين 
نكته تأكيد دارد كه براى ايجاد و حفظ محيط كارى و خانوادگى 
مطلوب هر شخصى، همواره به خودمختارى و نيروى خالقانه او 
سالمندان،  از  بسيارى  اجتماعى -اقتصادى  شرايط  است.  احتياج 
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مديريت اين مسائل را دشوار و آنان را در معرض خطر وابستگى  ن

و كاهش خودمختارى قرار مى دهد. اگر سالمندان در چنين شرايطى 
راهكار مقابله اى مناسبى براى كنار آمدن با اين روند نداشته باشند 
و اضطراب مرگ در آن ها باال باشد؛ يعنى با نگاه منفى به ادامه 
بهزيستى  از  مسلم  به طور  بدانند  نجات  راه  تنها  را  مرگ  زندگى، 
روان شناختى پايينى برخوردار خواهند بود. در همين راستا نتايج 
پژوهش ورعى و همكاران (27) نشان داد بين اضطراب مرگ و 

بهزيستى روان شناختى رابطه معنادارى وجود دارد.
با توجه به اين نكته كه اضطراب مرگ، پيش بينى كننده تغييرات 
مربوط به سالمت عمومى افراد است، بايد به اين نكته اشاره كرد 
كه تنها رخدادهاى استرس زا نيستند كه سالمت افراد را تحت تأثير 
قرار مى دهند، بلكه ارزيابى ها و قضاوت هاى شناختى افراد در مورد 
آن ها عامل تعيين كننده اين تأثيرات است. اين يافته، يافته اى كامًال 
منطقى به نظر مى رسد و با ديدگاه هاى نظرى در اين مورد سازگار 
است. همان طور كه مشخص است سبك تبيين افراد بر ادراك آن ها 
از اضطراب تأثير مى گذارد و آنگاه كه اضطراب كه مورد تأثير سبك 
تبيين افراد و اميدوارى آن ها هم قرارگرفته است، مى تواند بر سالمت 
عمومى آن ها تأثيرگذار باشد و تغييرات مربوط به آن را پيش بينى 
كند، به طورى كه اگر افراد متأثر از سبك تبيين و اميدوارى خود، 
اضطراب زيادى را درك و تجربه كنند، احتمال به خطر افتادن 

سالمت آن ها افزايش مى يابد.
پژوهش حاضر به ارائه مدل بهزيستى روان شناختى بر اساس 
اميد به زندگى با ميانجيگرى اضطراب مرگ سالمندان پرداخت و 

نشان داد كه متغيرهاي سطح فردى يعنى اميد به زندگى و اضطراب 
مرگ با بهزيستى روان شناختى رابطه دارد. اما ميزان واريانس تبيين 
شده كامل نبود. اين امر نشان مى دهد كه عوامل ديگري نيز در 
سطح مختلف مانند سطح خانوادگى و اجتماعى بر اين متغير تأثير 
مى گذارند كه لزوم شناسايى و بررسى آن ها در پژوهش هاى آتى 
احساس مى شود. همچنين نمونه موردبررسى تحقيق حاضر سالمندان 
مناطق 2، 3 و 5 شهر تهران بودند. بنابراين تعميم يافته ها به سالمندان 
شهرهاي ديگر با محدوديت مواجه است و الزم است تحقيقات در 

زمينه تعميم پذيرى يافته ها تكرار گردد.
نتيجه گيرى  

بر اساس نتايج پيشنهاد مى شود كه مراكز نگهدارى سالمندان در 
برنامه ريزى ها و پژوهش هاى مربوط به ارتقاى سالمت روان ازجمله 
بهزيستى روان شناختى در سالمندان به چگونگى تأثير اميد به زندگى 
پديده  اين كه  به رغم  باشند.  داشته  ويژه اى  توجه  مرگ،  اضطراب  و 
سالمندى يك موفقيت بهداشتى براى جامعه محسوب مى شود، عدم 
برنامه ريزى مناسب براى پيشگيرى زودهنگام از مشكالت سالمندى، 
به ايجاد چالشى بزرگ براى جامعه منجر خواهد شد. اولين گام براى 
برنامه ريزى مناسب به منظور ارتقاى سالمت، پيشگيرى از بروز و ابتال 
به بيمارى هاى مزمن و كاهش شيوع بيمارى هاى خاص در سالمندان، 
شناسايى وضعيت و عوامل مؤثر بر سالمت روانى و جسمى سالمندان 
و نيز تعيين سالمندان در معرض آسيب از آسيب پذير شدن آنان 

پيشگيرى كرد.
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