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تدوین مدل پیش بینی اضطراب مرگ براساس باور به دنیای عادالنه و همدلی
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چکیده
مقدمه  :این پژوهش با هدف تدوین مدل یابي اضطراب مرگ براساس باور به دنیای عادالنه و
همدلي عاطفي با نقش میانجیگری معنویت در افراد میانسال انجام شد.
روش کار :روش پژوهش از نوع همبستگي با رویكرد مدل ساختاری بود .جامعه آماری در این

 1دانشجوی دکتری گروه روانشناسي ،واحد رودهن ،دانشگاه آزاد

پژوهش کلیه افراد در دامنه سني  45 -65سال مرد و زن مراجعه کننده به خانه سالمت در نیمه

اسالمي ،رودهن ،ایران

اول سال  1397بودند  ،برای مشخص شدن حجم نمونه از روش کالین استفاده شد و تعداد 464

2

استادیار گروه روانشناسي ،واحد رودهن ،دانشگاه آزاد اسالمي ،

رودهن ،ایران
 3استادیار گروه روانشناسي ،واحد رودهن ،دانشگاه آزاد اسالمي ،
رودهن ،ایران

نفر به صورت نمونه گیری تصادفي چند مرحلهای انتخاب شدند و پرسشنامههای اضطراب مرگ
تمپلر( ، )1970باور به دنیای عادالنه ( ،)2005همدلي عاطفي باتسون( )1983و معنویت ( )2009را
تكمیل کردند .تحلیل نتایج با استفاده از تحلیل مسیر توسط برنامه  AMOSانجام شد.
نتایج :نتایج نشان داد ضریب مسیر غیر مستقیم بین همدلي عاطفي و اضططراب مطرگ منفطي و در

Email: Sibashardoust@yahoo.com

سطح  0/01معنادار بود( .)β=-0/263 ،p>0/01و بین بطاور بطه دنیطای عادالنطه و اضططراب مطرگ
منفي و در سطح  0/01معنادار است( .)β=-0/159 ،p>0/01بدین ترتیب چنین نتیجطه گیطری شطد
که معنویت رابطه بین همدلي عاطفي و باور به دنیای عادالنه با اضطراب مرگ را به صورت منفطي
و معنادار میانجیگری ميکند.
نتیجه گیری :بنابراین به نظر مي رسد ترس انسان از مطرگ تحطت تطا یر عوامطل مختلفطي چطون
همدلي عاطفي و باور به دنیای عادالنه است و نیاز به بررسي همه جانبه زنطدگي فطرد ازجنبطه هطای
مختلف مي باشد.
کلمات کلیدی :اضطراب مرگ  ،باور به دنیای عادالنه ،همدلي عاطفي  ،معنویت
پي نوشت :این مطالعه فاقد تضاد منافع ميباشد.
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مقدمه

بر انسان روا ميدارند تضعیف ميشود ( .)9اکنون این ایده که

افراد میانسال ،با توجه به اینكه مسئولیتهای مدیریتي را در

باور به دنیای ناعادالنه به اندازة باور به دنیای عادالنه ميتواند در

جوامع به عهده دارند؛ لذا در معرض فشار ،استرس و تنشهای

عرصههای مختلف زندگي مهم باشد ،تا اندازهی زیادی پذیرفته

زیادی قرار ميگیرند که این آشفتگيها ميتواند مشكالتي مانند

شده است .باور به دنیای ناعادالنه آن گونه که گلپرور و

ترس و اضطراب مرگ را به وجود آورد .براساس تعریفي که

جوادیان ( )9برپایهی نظریات و تحقیقات بیان نموده ،انعكاسي از

در سال  1996از اضطراب مرگ داشتهاند،

تمایل به واکنشهای مختلف به موقعیتها بدون توجه به قاعدة

اضطراب مرگ به عنوان یک واکنش احساسي منفي ناشي از

انصاف و عدالت هستند .باور به دنیای ناعادالنه برعكس باور به

پیشبیني وضعیتي است که برای آن دلیلي در فرد وجود

دنیای عادالنه که زمینهسازی امیدواری به زندگي و آینده است

ندارد( .)1بنابراین با توجه به نقش ارزشمند دوره سالمندی بر

از انجایي که در بحث ارتباط متغیرهایي مانند باور به دنیای

سالمت روان و جسم ،روابط بینفردی از جمله زناشویي و

عادالنه وهمدلي عاطفي با اضطراب مرگ افراد ،مولفههای

روابط افراد در سطح جامعه ،بررسي عوامل و متغیرهای مرتبط و

مختلفي در ابعاد شخصیتي ،رواني -هیجاني و اجتماعي ميتوانند

تأ یرگذار بر دوره سالمندی از اهمیت ویژهای برخوردار است.

نقش میانجي ایفا کنند.و با توجه به اینكه در جوامعي مانند ایران

لذا در این زمینه به نظر ميرسد متغیرهای باور به دنیای عادالنه و

که عقاید و باورهای دیني و معنوی بسیار با اهمیت شمرده مي-

همدلي عاطفي از متغیرهای تأ یرگذار در شكل گیری پدیده

شوند؛ لذا یكي از عوامل مرتبط با عقاید و باورهای دیني که

اضطراب مرگ در افراد میانسال باشند .همدلي مؤ رترین جزء

ميتواند در این فرایند نقش میانجي ایفا نماید ،معنویت است.

یک ارتباط خوب است و در ایجاد ارتباط با دیگران ،نقش بسیار

معنویت و مذهبي بودن پدیدههای پیچیدهای هستند که در

مؤ ر و تسریع کنندهای دارد .در واقع همدلي راه میانبری را

ادبیات مربوط به سالمت توصیف شده اند( )10و به عنوان تالش

برای ایجاد ارتباط با دیگران فراهم ميکند و افزون بر آن،

فرد برای پاسخ به پرسشهای غایي درباره معنا و متعالي بودن در

کیفیت رابطه را نیز بهبود ميبخشد ( .)2همبستگي مثبت و معني

نظر گرفته مي شوند ( .)11همچنین ،معنویت و مذهبي بودن منبع

داری بین همدلي و خستگي عاطفي وجود دارد (Heyes .)3

مهمي در مقابله با بیماری و یک مؤلفه مهم از کیفیت زندگي

درپژوهش خود بیان مي کند همدلي یک ویژگي چند عاملي

است .به طوری که بین معنویت از یک سو و ایجاد افسردگي،

است وعالوه بر اینكه از جنبه ها ی همدلي شناختي  ،توانایي

اختالالت اضطرابي و افكار خودکشي از سوی دیگر ارتباط

دقیق تفكر ودرک احساسات دیگران برخورداراست ،محصول

معناداری وجود دارد (  .) 12در این ارتباط ،تحقیقات مجیدی و

یادگیری نیز هست (.)4

مرادی ( )13نشان داد آموزش مؤلفههای هوش معنوی باعث

Tomer & Eliason

ازطرفي در سالهای اخیر نتایج پژوهشها از پیامدهای مثبت

کاهش اضطراب مرگ سالمندان شد .شریف نیا ،سلیماني،

باور به دنیای عادالنه حكایت دارند .به عنوان مثال پژوهشها

عبادی ،تقي پور ،زراعتگر و همكاران ( )14نیز بیان کردند که

نشان دادهاند که بین باور به دنیای عادالنه با میزان کمتر درد،

افزایش هوش معنوی و همچنین سالمتت معنوی ميتواند سطح

ناتواني ،و درماندگي روانشناختي ( ،)5میزان بیشتر رضایت از

اضطراب مرگ را در جانبازان کاهش دهد .بنابراین تحقیق

زندگي و بهزیستي روانشناختي ( 6و  ،)7میزان کمتر نارسایي در

حاضر یک قالب نظری برای توضیح روابط هم نظیرشامل

عملكرد اجتماعي ( )8رابطه وجود دارد .همچنین نتایج

اضطراب مرگ،باوربه دنیای عادالنه،همدلي عاطفي ومعنویت

پژوهشها نشان ميدهد هر چه باور به دنیای عادالنه نیرومندتر

است .ما برای قرار دادن مدلِ تحقیق حاضر در یک موقعیت برابر

ميشود رنجش ناشي از بدرفتاریها و بيعدالتيهایي که دیگران

با سایر رویكردهای نظری در مورد اضطراب مرگ و روش های
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تعاملي درصددبرامدیم الگویي را فراهم آوریم که به این سوال

افراد در مورد مرگ است ( .)15بررسي های به عمل آمده در

پژوهش که آیا مي توان اضطراب مرگ افراد میانسال را با

مورد روایي و پایایي مقیاس اضطراب مرگ نشان مي دهد که

میانجیگری معنویت براساس همدلي عاطفي و باوربه دنیای

این مقیاس از اعتبار قابل قبولي برخوردار است .در فرهنگ

عادالنه/ناعادالنه دربین افراد میانسال تبیین کرد؟

اصلي ضریب پایایي بازآزمایي مقیاس  0/83و روایي همزمان آن

روش کار
پژوهش حاضراز لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش
گرداوری اطالعات توصیفي از نوع همبستگي با رویكرد مدل
ساختاری بود .جامعه آماری پژوهش را تمامي افراد در دامنه
سني  45 -65سال مرد و زن مراجعه کننده به خانه سالمت در
مناطق شمال ،جنوب ،شرق و غرب در نیمه اول سال 1397
تشكیل دادند؛ برای مشخص شدن حجم نمونه از روش کالین
استفاده شد .بر اساس نظر کالین به طور کلي در روش شناسي
مدلیابي معادالت ساختاری تعیین حجم نمونه مي تواند بین  5تا
 15مشاهده به ازای هر متغیر اندازه گیری شده تعیین شودکه در
آن  qتعداد متغیرهای مشاهده شده یا تعداد گویه ها (سواالت)
پرسشنامه و  nحجم نمونه با توجه به این توضیحات برای گروه
نمونه تعداد  464نفر به صورت نمونه گیری تصادفي خوشه ای
چند مرحلهای در سرای محلههای شهر تهران انتخاب شد و
پرسشنامههای اضطراب مرگ تمپلر( ،)1970همدلي عاطفي
باتسون( ،)1983باوربه دنیای عادالنه ومعنویت ( )2009در میان
افراد توزیع و به آنها در رابطه با محرمانه ماندن اطالعات اطمینان
داده شد .برای تحلیل نتایج با استفاده از تحلیل مسیر توسط برنامه
AMOSا رات مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای پژوهش بدست
آمد و به منظور سنجش برازش از شاخص های ،RAMSEA
 ، GFI ،IFIوخي دواستفاده شد.
ابزار پژوهش
مقیاس اضطراب مرگ تمپلر :تمپلر این پرسشنامه را در
سال  1970ساخت و شامل  15ماده است که نگرش آزمودني ها
را به مرگ ميسنجد .آزمودني ها پاسخ های خود را به هر سؤال
با گزینه های بلي یا خیر مشخص مي کنند .پاسخ بلي نشان دهندة
وجود اضطراب در فرد است .به این ترتیب نمره های این مقیاس
بین صفر تا  15متغیر است که نمرة باال معرف اضطراب زیاد

براساس همبستگي با مقیاس اضطراب آشكار  0/27و با مقیاس
افسردگي  0/40گزارش شده است ( .)16همچنین در پژوهش
شفایي و همكاران ( )17ازتعیین ضریب همساني دروني با آلفای
کرونباخ نیز به منظور بررسي پایایي مقیاس اضطراب مرگ
استفاده شد که مقدار  0/83به دست آمد .در این پژوهش نیز
پایایي این ابزار با استفاده از آلفای کرونباخ  0/82به دست آمد.
پرسشنامه باور به دنیای عادالنه :برای سنجش باور به
دنیای عادالنه برای خود و دیگران از دو مجموعه  8سؤالي (یكي
برای خود و دیگری برای دیگران) که توسط ساتون معرفي شده
و بر مقیاس لیكرت هفت درجه ای (کامالً مخالفم=  1تا کامالً
موافقم =  ) 7پاسخ داده شد ،استفاده شد .این دو پرسشنامه در
ایران توسط گل پرور و همكاران ( )18ترجمه و مورد پایایي-
سنجي و روایيیابي قرار گرفته است.شواهد حاصل از این
مطالعات همگي حاکي از مطلوب بودن روایي و پایایي این دو
مقیاس هشت سؤالي است ،به ترتیبي که آلفای کرونباخ برای
مقیاس باور به دنیای عادالنه برای خود  0/75و برای مقیاس باور
به دنیای عادالنه برای دیگران نیز از  0/75تا  0/84در نوسان
گزارش شده است ( .)18مقیاس باور به دنیای عادالنه برای خود،
باور فرد پاسخگو را در باب رعایت عدالت در دنیا برای خود
فرد ( یک نمونه سؤال برای باور به دنیای عادالنه برای خود
بدین شرح است؛ آنچه در دنیا نصیب من ميشود عادالنه است)
و مقیاس باور به دنیای عادالنه برای دیگران ،باور فرد پاسخ گو
را در باب رعایت عدالت در دنیا برای دیگران ( یک نمونه سؤال
برای باور به دنیای عادالنه برای دیگران بدین شرح است؛ آنچه
در دنیا نصیب دیگر مردم ميشود عادالنه است) مورد سنجش
قرار ميدهد .همچنین پایایي این پرسشنامه به روش آلفای
کرونباخ برای خردهمقیاسهای باور به دنیای عادالنه و باور به
دنیای ناعادالنه به ترتیب  0/73و  0/70و به روش ضریب
اسپیرمن براون به ترتیب  0/69و  0/65و به روش ضریب کاتمن
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 0/67و  0/64گزارش شده است ( .)9در این پژوهش نیز پایایي

محاسبه شده برای نمره کل را  0/88گزارش کردهاند .نتایج

این ابزار با استفاده از آلفای کرونباخ  0/79به دست آمد.

حاصل از روش بازآزمایي در ایران ،در یک فاصله  10هفتهای،

پرسشنامه همدلی عاطفی باتسون :پرسشنامه همدلي

تفاوت معناداری بین نمرات مرتبه اول و دوم نشان نداد و این امر

عاطفي باتسون در سال  1983و توسط باتسون و همكاران ساخته

حاکي از پایایي مطلوب پرسش نامه معنویت است .آلفای

شد .این پرسشنامه میزان همدلي عاطفي را در  8آیتم و در

کرونباخ در پژوهش حسینيالمدني ،کریمي ،بهرامي و

مولفههایي مانند همدردی کردن و نگران بودن ميسنجد .این

معاضدیان ( )23برای کل آزمون  0/81محاسبه گردید .در این

ابزار به صورت گسترده ای در تحقیقات صورت گرفته در مورد

پژوهش نیز پایایي این ابزار با استفاده از آلفای کرونباخ  0/91به

همدلي به کار گرفته شده است ( .)19شرکت کننده ها این

دست آمد

پرسشنامه را براساس درجات ( )1اصال تا ( )6شدید ،براساس
احساس و نگرش کنوني خود نسبت به خطاکار ،پاسخ ميدهند.

نتایج

نمرات باالتر در این پرسشنامه بیانگر همدلي عاطفي بیشتر است.

در این پژوهش  464شرکت کننده ( 224مرد و  239زن) با

ضریب آلفای کرونباخ در مورد این ابزار در حدود  0/79تا

میانگین و انحراف استاندارد سني 10/22± 30/10حضور داشتند

 0/95تخمین زده شده است ( )20( Cooke .)19پایایي مقیاس را

که  292نفر از آنان مجرد و  162نفر متاهل بودند .میزان

با استفاده از روش همساني دروني (آلفای کرونباخ) در دامنهای

تحصیالت  21نفر از شرکت کنندگان زیر دیپلم 144 ،نفر دیپلم،

بین  0/87تا  0/92گزارش کرده است .در مطالعه دیگر ضریب

 45نفر فوق دیپلم 193 ،نفر لیسانس و  48نفر فوق لیسانس و

پایایي مقیاس ،با استفاده از روش آلفای کرونباخ  0/84محاسبه

دکتری بود .گفتني است که یک نفر از شرکت کنندگان

شد .همچنین ضریب اعتبار سازه این مقیاس با همبسته کردن آن

جنسیت خود 10 ،نفر از آنان وضعیت تاهل خود و  13نفر میزان

با مقیاس صمیمیت واکر و تامپسون  0/59به دست آمد که معني

تحصیالت خود را اعالم ننمودند.

دار بود ( .)21پایایي این پرسشنامه در پژوهش اسدی و همكاران

الف)مدل اندازه گیری :منطبق برشكل 1در این

( )19توسط ضریب آلفای کرونباخ سنجیده شد و مقدار قابل

پژوهش چنین فرض شده بود که متغیر مكنون باور به دنیای

قبول  0/91به دست آمد .در این پژوهش نیز پایایي این ابزار با

عادالنه به وسیله نشانگرهای باور به دنیای عادالنه برای خود،

استفاده از آلفای کرونباخ  0/85به دست آمد.

باور به دنیای عادالنه برای دیگران و باور به دنیای عادالنه

پرسشنامه معنویت :پارسیان و دونینگ ( )22به منظور

عمومي ،متغیر مكنون همدلي به وسیله نشانگرهای همدلي

ارزیابي اهمیت معنویت در زندگي افراد و سنجش ابعاد مختلف

واکنشي ،همدلي بیاني ،همدلي مشارکتي ،ا رپذیری عاطفي،

آن ،این پرسشنامه را ساختند .این مقیاس یک ابزار خودگزارشي

بات عاطفي و همدلي با دیگران و متغیر مكنون معنویت به

است و شرکت کننده باید در یک طیف لیكرتي  4درجهای (از

وسیله نشانگرهای خودآگاهي ،اهمیت اعتقادات معنوی ،فعالیت

کامال مخالفم =  1تا کامال موافقم =  )4میزان مخالفت یا موافقت

معنوی ،نیارهای معنوی اندازه گیری مي شود .چگونگي برازش

خود با هر یک از عبارات آن مشخص سازد .پرسشنامه معنویت

مدل اندازه گیری پژوهش به وسیله تحلیل عاملي تاییدی با

دارای  29عبارت و  4زیرمقیاس است :خودآگاهي ،اهمیت

استفاده از نرم افزار  AMOS 24.0و برآورد بیشینه احتمال

اعتقادات معنوی در زندگي ،فعالیتهای معنوی و نیازهای معنوی.

( )MLمورد ارزیابي قرار گرفت .جدول  2شاخص های

به عالوه تهیه کنندگان پرسشنامه 2 ،سوال باز درباره تعریف

برازندگي مدل اندازه گیری اولیه و مدل اندازه گیری اصالح

معنویت و تا یر معنویت بر سالمت و بهزیستي نیز مطرح کردهاند

شده را نشان مي دهد.

که استفاده از آنها اختیاری است .طراحان مقیاس آلفای کرونباخ
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همچنان که جدول  2نشان مي دهد ،نتایج تحلیل عاملي

همدلي بیاني و ا رپذیری عاطفي (مرحله دوم) مدل اندازه گیری

تاییدی نشان داد که همه شاخص برازندگي از برازش مدل اندازه

اصالح و شاخص های برازندگي بهتری به دست خواهد آمد .به

گیری پژوهش با داده های گردآوری شده حمایت مي کند

همین دلیل مدل اندازه گیری در دو مرحله اصالح و در نهایت

(AGFI =0/900 ، GFI =0/932 ،CFI =0/911 ،2/df=3/56

شاخص های برازندگي بهبود یافت(=0/934 ،2/df=2/99

و  .) RMSEA =0/074با وجود این ارزیابي شاخص های

 AGFI =0/915 ، GFI =0/944 ،CFIو .) RMSEA =0/066

اصالح نشان داد که با ایجاد کوواریانس بین نشانگرهای اهمیت

جدول  3بار عاملي ،خطای استاندارد و نسبت بحراني را برای هر

اعتقادات معنوی و فعالیت معنوی (مرحله اول) و نشانگرهای

یک از نشانگرهای متغیرهای مكنون نشان مي دهد.

جدول -2شاخص های برازش مدل اندازه گیری
شاخص های

مدل اندازه

برازندگي

گیری

نقطه برش

مدل اندازه گیری اصالح شده
مرحله اول

مرحله دوم

221/05

196/70

179/34

-

62

61

60

-

2/df3

3/56

3/23

2/99

کمتر از 3

GFI4

0/932

0/939

0/944

< 0/90

AGFI5

0/900

0/908

0/915

< 0/850

CFI6

0/911

0/924

0/934

< 0/90

RMSEA7

0/074

0/069

0/066

> 0/08

مجذور کای

2

درجه آزادی مدل

1

جدول  :3پارامترهای مدل اندازه گیری پژوهش در تحلیل عاملي تأییدی
متغیر مكنون -نشانگر
باور به دنیای عادالنه -برای خود
باور به دنیای عادالنه -برای دیگران
باور به دنیای عادالنه -عمومي
همدلي – همدلي واکنشي

SE

b

β

1

0/668

1/252

0/852

0/094

1/068

0/748

0/082

1

0/592

t

**13/32
**13/05

1

 نقاط بزش براساس دیدگاه کالین ()2016-Chi-Squre
3 - normed chi-square
4 -Goodness Fit Index
5 -Adjusted Goodness Fit Index
6 -Comparative Fit Index
)(Root Mean Square Error of Approximationریشه خطای میانگین مجذورات تقریب7 -
2
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همدلي – همدلي بیاني
همدلي – همدلي مشارکتي
همدلي – ا رپذیری عاطفي
همدلي – بات عاطفي
همدلي –همدلي با دیگران
معنویت-خودآگاهي
معنویت-اهمیت اعتقادات معنوی
معنویت-فعالیت معنوی
معنویت-نیازهای معنوی

0/983

0/533

0/118

1/272

0/668

0/123

1/397

0/670

0/141

0/545

0/413

0/075

0/612

0/460

0/078

1

0/783

0/474

0/661

0/038

0/565

0/682

0/044

0/689

0/687

0/052

**8/37
**10/32
**9/89
**7/24
**7/90

**12/40
**13/81
**13/22

>0/01

**P

نكته :بارهای عاملي استاندار نشده مربوط به نشانگرهای

 .) RMSEA =0/070جدول 4ضرایب مسیر کل ،مستقیم و غیر

باور به دنیای عادالنه برای خود ،همدلي واکنشي و

مستقیم بین متغیرهای پژوهش در مدل ساختاری را نشان مي

خودآگاهي با عدد  1تثبت شده ،بنابراین خطای استاندارد و

دهد.
جدول  4نشان مي دهد که از یک سو ضریب مسیرکل بین

نسبت بحراني آنها محاسبه نشده است.
جدول  3نشان مي دهد که باالترین بار عاملي متعلق به

باور به دنیای عادالنه و اضطراب مرگ منفي و در سطح 0/01

نشانگر باور به دنیای عادالنه برای دیگران(  )β=0/852و پایین

معنادار است( )β=-0/287 ،p>0/01و از سوی دیگر ضریب

ترین بار عاملي متعلق به نشانگر بات عاطفي ( )β=0/413متغیر

مسیر کل بین باور به دنیای ناعادالنه و اضطراب مرگ مثبت و

مكنون همدلي بود .بدین ترتیب با توجه به این که بارهای عاملي

در سطح  0/01معنادار بود( .)β=0/249 ،p>0/01براساس نتایج

همه نشانگرها باالتر از  0/32بوده و بنابراین همه آنها از توان

جدول فوق ضریب مسیر کل بین همدلي عاطفي و اضطراب

الزم برای اندازه گیری متغیرهای مكنون پژوهش حاضر

مرگ منفي و در سطح  0/01معنادار بود(-0/133 ،p>0/01

برخوردار بودند.

= .)βضریب مسیر بین معنویت و اضطراب مرگ نیز منفي و در

ب)مدل ساختاری :در مدل ساختاری پژوهش حاضر

سطح  0/01معنادار بود( .)β=-0/336 ،p>0/01منطبق بر نتایج

چنان فرض شده بود که باور به دنیای عادالنه/ناعادالنه و همدلي

جدول  4ضریب مسیر غیر مستقیم بین باور به دنیای عادالنه و

عاطفي با میانجیگری معنویت ،اضطراب مرگ را پیش بیني مي

اضطراب مرگ منفي و در سطح  0/01معنادار است(،p>0/01

کند .چگونگي برازش مدل ساختاری با استفاده از روش مدل-

 .)β=-0/123در مقابل ضریب مسیر غیر مستقیم بین باور به

یابي معادالت ساختاری مورد آزمون قرار گرفت و نتایج نشان

دنیای ناعادالنه و اضطراب مرگ در سطح  0/05معنادار نبود.

داد که مدل ساختاری با داده های گردآوری شده برازش قابل

در نهایت جدول فوق نشان مي دهد که ضریب مسیر غیر

قبول دارد((، df = 80( = 260/40

،2)N = 464

 AGFI =0/895 ، GFI =0/930 ،CFI =0/911 ،2/df=3/26و

مستقیم بین همدلي عاطفي و اضطراب مرگ منفي و در سطح
 0/01معنادار است(.)β=-0/153 ،p>0/01
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در مجموع یافته های پژوهش حاضر نشان داد که باور به

مرگ را به صورت منفي و معنادار میانجیگری مي کند .شكل

دنیای عادالنه ،همدلي عاطفي و معنویت به صورت منفي و باور

 1مدل ساختاری پژوهش در تبیین روابط بین همدلي عاطفي،

به دنیای ناعادالنه به صورت مثبت و معنادار اضطراب مرگ را

باور به دنیای عادالنه/ناعادالنه ،معنویت و اضطراب مرگ را

پیش بیني مي کند .همچنین یافته ها نشان مي دهد که معنویت

نشان مي دهد.

رابطه بین باور به دنیای عادالنه و همدلي عاطفي با اضطراب
جدول :4ضرایب مسیر در مدل ساختاری
b

متغیر پیش بین
باور به دنیای ناعادالنه اضطراب مرگ

ضریب مسیر کل

باور به دنیای عادالنه اضطراب مرگ

0/292
0/217
-

همدلي عاطفي اضطراب مرگ

0/113
-

باور به دنیای ناعادالنه اضطراب مرگ

ضریب مسیر مستقیم

باور به دنیای عادالنه اضطراب مرگ

0/262
0/124
-

همدلي عاطفي اضطراب مرگ
معنویت اضطراب مرگ

0/017
0/252
-

باور به دنیای ناعادالنه اضطراب مرگ

ضریب مسیر غیر مستقیم

باور به دنیای عادالنه اضطراب مرگ

0/030
0/093
-

همدلي عاطفي اضطراب مرگ

0/130
-

β

S.E
052
0/
042
0/
044
0/
054
0/
050
0/
056
0/
061
0/
025
0/
029
0/
042
0/

شكل : 1مدل ساختاری پژوهش در تبیین روابط بین همدلي

249
0/
287
- 0/
133
- 0/
224
0/
164
- 0/
020
0/
336
- 0/
026
0/
123
- 0/
153
- 0/

sig
00
0/ 1
00
0/ 1
00
0/ 3
00
0/ 1
01
0/ 9
76
0/ 0
00
0/ 1
21
0/ 9
00
0/ 1
00
0/ 1
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عاطفي ،باور به دنیای عادالنه/ناعادالنه ،معنویت و اضطراب مرگ

فرضیهی دیگر پژوهش نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم چنین

در مدل شكل  1مالحظه مي شود که مجموع مجذور

نتیجه گیری شد که ضریب مسیر غیر مستقیم بین بطاور بطه دنیطای

همبستگي های چندگانه برای متغیر اضطراب مرگ برابر با 0/29

عادالنططه و اضطططراب مططرگ منفططي و در سطططح  0/01معنططادار

به دست آمده است .این یافته بیانگر آن است که باور به دنیای

است( .)β=-0/159 ،p>0/01در مقابل ضریب مسیر غیر مستقیم

عادالنه/ناعادالنه ،همدلي و معنویت درمجموع  29درصد از

بین باور بطه دنیطای ناعادالنطه و اضططراب مطرگ در سططح 0/05

واریانس اضطراب مرگ را تبیین مي کنند.

معنادار نبود .بدین ترتیب چنطین نتیجطه گیطری شطد کطه معنویطت
رابطه بین باور به دنیای عادالنه و اضطراب مطرگ را بطه صطورت

بحث و نتیجهگیری

منفي و معنادار میانجیگری مي کنطد .ودر کطل مجمطوع مجطذور

مطابق با فرضیههای پژوهش نتایج حاصل از آزمون فرضیه

همبستگي های چندگانه برای متغیر اضطراب مرگ برابر با 0/30

اول چنین نتیجه گیری شد که از یک سو ضریب مسیر کل بین

به دست آمده است .این یافته بیانگر آن است که بطاور بطه دنیطای

باور به دنیای عادالنه و اضطراب مرگ منفي (-0/323 ،p>0/01

عادالنه/ناعادالنططه و معنویططت درمجمططوع  30درصططد از واریططانس

= )βو از سوی دیگر ضریب مسیر کل بین باور به دنیای ناعادالنه

اضطراب مرگ را تبیین مي کنند .و از این منظر پطژوهش حاضطر

و اضطراب مرگ مثبت ( )β=0/246 ،p>0/01و در سطح 0/01

یافتههای جدیدی به ادبیات پژوهشي این حوزه افطزوده اسطت.در

معنادار است .نتایج این یافته بایافتههای ( )24( ،)9و ( )25همسو

مطالعه ای دیگر مجیدی و همكاران ( )13به این نتیجه رسیدندکه

است .در این راستا )24( Sutton, Stoeber, & Kamble

آموزش مؤلفه های هوش معنوی باعث کاهش اضططراب مطرگ

پژوهشي در زمینۀ باور به دنیای عادالنه در میان نمونهای 398

سالمندان شد .همچنین آموزش مؤلفه های هطوش معنطوی باعطث

نفری از دانشجویان انجام دادند و نتایج پژوهش نشان داد که

کاهش دو بعد اضطراب (مرگ اطرافیان و دیدن اطافیان در حال

باور به دنیای عادالنه بر روابط اجتماعي مثبت و بهریستي ذهني

مرگ) شد .همچنین مقایسه یافتطه پطژوهش حاضطر بطا تحقیقطات

ا رگذار است.

محمططدی زاده و همكططاران ( )27کططه رابطططه سططالمت معنططوی بططا

در تبیین این یافته ها مي توان گفت که باور به دنیای عادل

اضطراب مرگ را انچام دادند حاکي از ان است که بین سالمت

یک چارچوب مفهومي برای مذاکره و تفهیم دنیای اطراف در

معنوی و ابعطاد آن بطا اضططراب مطرگ رابططه منفطي و معنطاداری

اختیار مردم قرار ميدهد و آنها را قادر ميسازد که با اطمینان

وجود دارد.

رویدادها و پیامدهای منصفانه و قابل پیشبیني را از جمله پدیده

نتایج حاصل از آزمون فرضیه چهارم نیز چنین نتیجه گیری

مرگ را انتظار داشته باشند .مردم به شیوههایي رفتار ميکنند که

شد که ضریب مسیر کل بین همدلي عاطفي و اضطراب مرگ

با باورهایشان در مورد عدالت سازگار باشند .از اینرو ،پدیده

منفي و در سطح  0/01معنادار است .نتایج این یافته با یافتههای

مرگ ممكن است با باورهای مرتبط با عدالت فردی سازگار یا

( )28همسو است .در تبیین یافته حاضر مي توان بیان کرد

ناسازگار باشد .به همین ترتیب ،افراد آنچه را که سزاوار و

همدلي ظرفیتي جهت فهم رفتاردیگران و تجربه احساس های

شایسته آن هستند ،دریافت ميکنند؛ چیزهای خوب برای افراد

آنها فراهم مي کند وفرد را با احساس ها و افكار و دیدگاه

خوب اتفاق ميافتند و چیزهای بد برای افراد بد.

دیگران پیوند مي زند همدلي به فرد مي آموزد حالت احساسي

مطابق بطا فرضطیهی دیگطر پطژوهش نتطایج حاصطل از آزمطون

دیگران را درک کند ،خود را جای دیگری بگذارد و از منظر

فرضیه دوم چنین نتیجه گیری شد که ضریب مسیر بین معنویطت

فردی دیگر به جهان بنگرد .این درک دیدگاه دیگران موجب

و اضطراب مرگ منفي و در سطح  0/01معنادار است نتایج ایطن

مي شود افراد میانسال بتوانند مقاصد ،نیات وباورهای دیگران را

یافته ،بایافتههای ( )26( ،)14( ،)13و ( )27همسو بطود .مططابق بطا
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به درستي درک کند و شناخت اجتماعي شان ارتقا یابد.

در زندگي افراد میانسال ،معلوم شد ،تأکید بر ارتباط نزدیكتر با

همدلي عاطفي به افراد کمک مي کند تا برانگیختگي و

خدا و سپردن کامل خود به نیروی مافوق ،باعث مي شود که

هیجانهای منفي را تنظیم کنند .بنابراین درنتیجه ارزیابي شناختي

در افراد میانسال وجود خدا در زندگي آنها پررنگتر احساس

نادرست از موقعیت به دلیل کمبود اطالعات ،برداشت اشتباه یا

شود و در آنها نوعي احساس امنیت بوجودآورد و با تكیه بر

اعتقادات بي منطق و نادرست فرد راهبرد شناختي خود را برای

نیروی خدا کمتر احساس تنهایي واضطراب نمایند .همچنین

روبه رو شدن با موقعیت تنیدگي زاهمچون اضطراب مرگ برمي

در این پژوهش ،استنباط شد که معنویت و تأکید بر روشهای

گزیند .

حمایت از دیگران ،همدلي کردن ،دوست داشتن دیگران،

مطابق با فرضیهی دیگر پژوهش نتایج حاصل از آزمون

خودمراقبتي جسماني ،رواني ،اجتماعي جهت رسیدن به خود

فرضیه پنجم چنین نتیجه گیری شد که ضریب مسیر غیر مستقیم

معنوی وتأکید بر نوع دوستي ،انجام کارهای معنوی به

بین همدلي عاطفي و اضطراب مرگ منفي و در سطح 0/01

صورت گروهي ،برگزاری نماز جماعت ،شكرگزاری موجب

معنادار بود( .)β=-0/263 ،p>0/01بدین ترتیب چنین نتیجه

کاهش احساس تنهایي در افراد میانسال مي شود .بنابراین

گیری شد که معنویت رابطه بین همدلي عاطفي و اضطراب

هنگامي که مرگ ،ختم مطلق زندگي قلمداد مي شود،

مرگ را به صورت منفي و معنادار میانجیگری مي کند .همچنین

اضطراب زیادی را تجربه مي نماید .در این پژوهش سعي شد

مجموع مجذور همبستگي های چندگانه برای متغیر اضطراب

این موضوع در مرکزتوجه قرار بگیرد و افراد میانسال نسبت به

مرگ برابر با  0/21به دست آمد .این یافته بیانگر آن است که

ابعاد مختلف تعارض ذهني خود در مورد مرگ ،بینش دقیقي

همدلي عاطفي و معنویت درمجموع  21درصد از واریانس

پیدا کنند .آموزش نگرش های اسالمي با تأکید برواقعیت

اضطراب مرگ را تبیین مي کنند .و از این منظر پژوهش حاضر

زندگي ،بقای روح و زندگي ابدی ،مرگ را درچشمانداز

یافتههای جدیدی به ادبیات پژوهشي این حوزه افزوده است.

مناسبي قرارمي دهد و به آنها کمک شد که مرگ را پایان

در یک مطالعه کیفي با موضوع همدلي در ژن های ما نیست

زندگي در نظر نگیرند.

در همكاری علمي و عمومي،بیان کرد همدلي عاطفي به عنوان

از جمله محدودیتهای تحقیق حاضر این بود که به دلیل

یک نیروی اساسي اخالق ،یک پدیده روانشناختي است که در

محدودیت زماني پژوهش ،به صورت مقطعي انجام شده ،عدم

زیست شناسي ریشه دارد و ا رات عمیقي درزندگي وبخصوص

بررسي شاخصهایي از جمله میزان سالمت جسماني و رواني که

روابط بین فردی دارد ( .)4در استنباط یافته حاضر و مقایسه آن با

ممكن است نقش میانجي بین این متغیرها داشته باشند،احتمال

یافته ( )4نتایج این یافته حاکي از آن است که افراد دارای

انكار اضطراب مرگ به صورت ناهشیار که ممكن است در

همدلي عاطفي دارای مهارتها ،استعدادها و تواناییهای غیر

نتایج پژوهش مؤ ر بوده باشد و محدود بودن نمونه به یک طبقه

شناختي هستند که توانایي موفقیتشان را در مقابله با فشارها و

سني خاص (افرادمیانسال) بنابراین توصیه مي شود در

اقتضاهای محیطي ازجمله اضطراب وترس از مرگ افزایش مي

پژوهشهای آتي ،رویكرد پژوهشگران به بررسي پیامدهای میا ن

دهد نارسایي فرد در یک مهارت،انتظارات منفي درباره موقعیت

مدت و بلندمدت مداخالت مبتني بر آموزش باور به دنیای

را فرامي خواند و سبب اضطراب مي شود .به طورکلي افرادی

عادالنه وباورهای مذهبي معطوف شودوبا عنایت به نتایج حاصل

که نشانه های اضطراب بیشتری تجربه مي کنند درک کمتری از

از تحقیق به دلیل پیچیده بودن سازه اضطراب مرگ و احتمال

ماهیت عواطف و هیجان های خود دارند و از سوی دیگر توان

نقش داشتن عوامل متعدد در آن پیشنهاد ميگردد در

کمتری نیز برای فائق آمدن بر تجارب هیجاني منفي

پژوهشهای آینده عوامل دیگری همچون سالمت جسم و روان،

دارند.همچنین در این پژوهش با بررسي معنویت و تأ یر آن

سابقه بیماریهای روانپزشكي مانند اضطراب ،تاریخچه زندگي
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Abstract
Introduction: The purpose of this study was to develop a model of death
anxiety based on belief in a just world and emotional empathy with the
mediating role of spirituality in middle-aged people.
Materials and Methods: The research method was correlational with
structural model approach. The statistical population of this study was all
people in the age range 45-65 years old male and female referring to health
house in the first half of 1977. Klein method was used to determine the
sample size and 464 individuals were selected through multistage random
sampling. They were selected and completed the Templar Death Anxiety
Questionnaire (1970), Belief in the Just World (2005), Batson's Emotional
Empathy (1983), and Spirituality (2009). The results were analyzed using
path analysis by the AMOS program.
Results: The results showed that the indirect path coefficient between
emotional empathy and negative death anxiety was significant at the 0.01
level (β = -0.263 p <0.01). And there was a significant negative relationship
between belief in a just world and death anxiety at the level of 0.01 (β = 0.159, p <0.01). It was thus concluded that spirituality mediates the
relationship between emotional empathy, belief in a just world, and death
anxiety in a negative and meaningful way.
Conclusion: Therefore, it seems that human fear of death is influenced by
various factors such as emotional empathy and belief in a just world and
there is a need for a comprehensive examination of one's life from different
perspectives.
Key words: Anxiety of death, Belief in a just world, Emotional empathy,
Spirituality
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