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Abstract
Introduction: Old ages are one of the most major period of human life which because of its nature 

and being close to death time enhances deep questions about existential identity of man, anxiety related to 
effacement and annihilation, meaningfulness, feelings of unsafety, loneliness and seclusion in mind of most 
elder people. So this research has been done to review the effectiveness of ontological security training on 
psychological safety and existential anxiety of elder people in nursing home of Yasuj city.

Method: This study is a semi-experimental, two-group test with pretest, posttest and two-month follow 
up. The population includes all elder people residing at Ferdows nursing home in Yasuj city in 2018. The 
statistical sample is a 30-people group which was purposively selected and randomly divided into two test 
and control groups (each of 15 people). The test group was trained by 6 weekly meetings each takes 45 
minutes with the training program of ontological security based on Giddens theory, while the control group 
had no interfere during the research. Then people of both groups have been post-tested and followed up. 
The data gathering tools were psychological safety questionnaire (Edmondson, 1999) and existential anxiety 
questionnaire (Weems et al, 2004) and the data was analyzed by repeated measure ANOVA in SPSS, v 23.

Results:: The results showed that ontological security training significantly affects psychological safety 
(P<0.001) and existential anxiety (P<0.05) of elder people in nursing home, but this significance was not 
prolonged for existential anxiety in follow up step (P>0.05). Hence this kind of training could result in 
increasing psychological safety and decreasing existential anxiety of elder people of the center.

Conclusion: Ontological security training decrease some part of existential anxiety of elder people while 
improving their psychological safety, so it could be applied as an effective training method for elder people.
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چکیده
مقدمه:سالمندییکیازاصلیتریندورههایزندگیبشراستکهبهدلیلماهیتآنونزدیکیبهزمانمرگ؛سؤاالتعمیقی
دربارههویتوجودیانسان،اضطرابمرتبطبانابودیونیستی،بیمعنایی،عدمامنیتواحساستنهاییوانزوارادرذهناکثرسالمندان
ایجادمیکند.لذاپژوهشحاضرباهدفبررسیاثربخشیآموزشامنیتهستیشناختیبرامنیتروانیواضطرابوجودیسالمندانمراکز

نگهداریشهریاسوجانجامگردید.
روش:اینمطالعهازنوعنیمهآزمایشیدوگروهیباپیشآزمون،پسآزمونوپیگیریدوماههبود.جامعهآماریشاملکلیه
سالمندانمقیمسرایسالمندانفردوسشهریاسوجدرسال1397بود.نمونهآمارینیز30نفرازآنهابودندکهبهشیوههدفمندانتخابوبا
گمارشتصادفیدردوگروهآزمایشوکنترل)هرگروه15نفر(جایگزینشدند.گروهآزمایشدر6جلسهبهصورتهفتهاییکجلسه45
دقیقهای،برنامهآموزشامنیتهستیشناختیمبتنیبرنظریهگیدنزرادریافتنمودنددرحالیکهگروهکنترلدرطولپژوهش،هیچگونه
مداخلهایدریافتنکردند.سپسافرادهردوگروهتحتپسآزمونوپیگیریقرارگرفتند.ابزارجمعآوریاطالعاتنیزپرسشنامههایامنیت
روانی)ادمونسون،1999(واضطرابوجودی)ویمزوهمکاران،2004(بودندودادههایتحقیقبااستفادهازروشتحلیلواریانساندازهگیری

مکرردرنرمافزارSPSSنسخه23تجزیهوتحلیلگردیدند.
)P>0/05(واضطرابوجودی)P>0/001(یافته ها: نتایجنشاندادآموزشامنیتهستیشناختیتأثیرمعناداربرامنیتروانی
سالمندانمقیمسرایسالمندانداردلیکناینمعناداریبرایامنیتروانیدرمرحلهپیگیریتداومنداشت)P<0/05(.برایناساس،این

نوعازآموزشتوانستهاستمنجربهافزایشامنیتروانیوکاهشاضطرابوجودیسالمندانمراکزنگهداریگردد.
نتیجهگیری:آموزشامنیتهستیشناختیضمنبهبودامنیتروانیسالمندان،بخشیازاضطرابوجودیآنانرانیزکاهشمیدهد

بنابراینمیتواندبهعنوانیکروشآموزشیکارآمدبرایسالمندانمورداستفادهقرارگیرد.
کلید واژه ها:امنیتهستیشناختی،امنیتروانی،اضطرابوجودی،سالمندان.
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مقدمه
)سالمندی( پیری پدیده حاضر، قرن مهم مسائل از یکی
پیش سالخوردهشدن بهسمت بهسرعت وجمعیتجهان است
میرود)1(.براساسسرشماریسال1395،جمعیتسالمندایران
درحدود9درصداستوپیشبینیمیشوداینرقمتاسال1430
به30درصدبرسد)2(.برایناساسدرسال1430،درصدجمعیت
سالمندایرانازمیانگینجهانوآسیابیشترخواهدبود)3(؛بهبیان
دیگر،هرمسنیکشورتاسال1430استوانهایمیشودوبهتعبیری،
"سونامیسالمندی"درراهاست)4(.دراینمیان،آنچهمشخص
استایناستکهدورهسالمندیبهطورطبیعی،مشکالتجسمی
وروانشناختیبههمراهدارد)5(بهطوریکهباافزایشعمربهویژه
پساز60سالگی،اغلبکارکردهایفیزیولوژیکیومکانیکیبدن
کاهشیافته)6(،درصدابتالبهبیماریهایمزمنجسمیوروانی
ناتوانکنندهافزایشمییابد)7(وبهدلیلماهیتایندورهونزدیکی
بهزمانمرگ،سؤاالتعمیقیدربارههویتوجودیانسان،اضطراب
مرتبطبانابودیونیستی،بیمعنایی،عدمامنیت،احساستنهاییو
انزواومسائلدیگرمرتبطباهستیووجوددرذهنسالمندانشکل

میگیرد)۸،9(.
فلسفی جنبشهای از یکی وجودگرایی یا هستیشناسی
اجتماعیدورانمعاصراستکهبهعنوانواکنشیبهرویکردهای
عدم و بشر اسارت و ازخودبیگانگی مادیگرایی، مصرفگرایی،
توجهبهدغدغههایاصیلانسانمطرحشد)10(.اینرویکرددر
حوزهروانشناسیبهعنوانوضعیتیمشترکبرایهمهافرادبدون
توجهبهمذهب،فرهنگ،قومیتونژاد؛بهبررسیمسائلمحوری
وعمیقمانندتنهایی،بیهدفی،ترسازمرگ،عدمامنیتوآزادی
درحوزههایمختلفزندگیمیپردازد)11(وبهجایتأکیدبربهبود
برایتکلیف بهکارگیریمطلقتکنیکهایحلمسأله یا بیماری
دشوارزندگیاصیلبردرکآزادی،مسئولیتوابرازصادقانهخویش
تمرکزدارد)9(.درمجموع،اینرویکردبرچهارنگرانیاصلیمرگ،
آزادیدرعینحفظامنیت،تنهاییوبیمعناییکهدروجودانسان

ریشهدارندتأکیددارد)12،13(.
از یکی نیز آن با مرتبط امنیت و هستیشناسی مفهوم
آنتونی جامعهشناختی دیدگاه در بررسی مورد اصلی حیطههای
گیدنز)14(محسوبمیگردد.گیدنزمعتقداست»ایمنبودنازنظر
هستیشناختییعنیدراختیارداشتنپاسخهاییدرسطحناخودآگاه
وخودآگاهبرایبعضیپرسشهایوجودیبنیادینکههمهآدمیان
معموالدرطولعمرخودبهنحویمطرحکردهاند«)15(.بهبیان
سادهتر،امنیتهستیشناختیازمنظرگیدنز،حفاظتوحراستاز

تهدیداتیاستکهبهفردامکانواجازهمیدهدتاامیدوشهامت
خودرابرابرهرنوعشرایطمخربوتضعیفکنندهایکهشایددر
آیندهباآنمواجهشودحفظکند«)16(.بنابراینازدیدگاهوی،هر
عاملیکهموجببهخطرافتادنمعناها،ارزشهاونمادهایمرتبطبا
آناندرنزدآدمیگردد،موجبنوعیاحساسناامنیهستیشناختی

درفردمیشود)17(.
دراینمیان،یکیازمتغیرهایمرتبطباهستیووجودکه
برکارکردسالمندانورضایتآنهااززندگیتأثیرگذاراستاحساس
امنیتمیباشد)1۸،19(.امنیت،موهبتالهیونیازفطریانسان
بهشمارمیرود اساسیبشر انگیزههای از بهعنوانیکی استو
تاجاییکهآبراهاممازلو)10(آنرابهعنواندومیننیازاساسیدر
هرمنیازهامطرحنمودهاستوارضایآنبهصورتسالمومطلوب
درطولزندگیمیتواندزمینهدستیابیبهنیازهایدیگرمانندعزت
نفس،دوستداشتنودوستداشتهشدنوخودشکوفاییرافراهم
نماید)20(.نکتهتأملبرانگیزدراینزمینه،نقشواهمیتوجود
احساسامنیتاست؛یعنیدرکناروجودامنیتدربعدعینی،بایداز
نظرذهنینیزامنیتوجودداشتهباشد.باتوجهبهاینمسائل،برخی
ازکارشناساناحساسامنیترامقدمبروجودعینیامنیتمیدانند

.)21(
امنیتروانیکهمیتوانآنراامنیتذهنییااحساسامنیت
درونینیزدانستهموارترینبستررویشخالقیتهاونوآوریهای
ذهنیاست.احساسامنیتروانیازبارزترینویژگیهایشخصیتی
و تفکر به افراد ترغیب شیوه مؤثرترین و تواناست و افرادخالق
تالشجهتدستیابیبهرشدوپیشرفتدرسطوحمختلففردی،
خانوادگی،شغلیواجتماعیمحسوبمیگردد)22(.اینمفهومبه
محیطیاشارهداردکهبهعنوان"یکفضایغیرشخصیوغیر
تهدیدآمیز"درکشدهاست)23(.ادمونسون)24(بهعنوانیکی
ازاصلیترینپژوهشگراناینحوزه،امنیتروانیرابهعنوانیک
باورمشترکتعریفکردهاستمبنیبراینکهفضایمرتبطباگروه
تحقیقات اساس، این بر است. امن بینفردی ریسکپذیری برای
احتمال به افراد باشد برقرار روانی امنیت که زمانی دادهاند نشان
بیشتریانواعفعالیتهایمرتبطباپیشرفتونوآوریرادرعمل
در که دارند خویش آینده درباره بهتری دیدگاه و میدهند نشان

سالمنداننیزنمودزیادیدارد)10،25،26(.
همچنینعالوهبرامنیتروانیواهمیتآندرسالمندی،
یکیازدغدغههاونگرانیهایاصلیسالمندان،اضطرابوجودی
استکهبیانگراضطراببنیادینناشیازدرکبودن)حضوردردنیا(
ووجودخویش،محدودیتها،تنگناهاوپیامدهایآنمیباشد)27(.
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اضطرابوجودینوعیتشویشبنیادییابیقراریاستکهآدمیان
بهمحضاینکهازبودن)حضوردردنیا(خودشانآگاهمیشوندآن
با واقعاضطرابوجودیاحساسیاستکه راتجربهمیکنند.در
خودآگاهیوآگاهیازآسیبپذیریخودماندرزمانیکهباامکان
مرگمانمواجهمیشویمهمراهاست)2۸(.برایناساسروشناست
کهرویکردهستیگراییوروانشناسانهستیگراتوجهویژهایبه
دورانپیریدارندزیرایکیازمراحلمهمرشداستکهاحتماالبیش
ازمراحلدیگرباتجربههیجاناتبنیادینیهمچوناضطرابمرگ،
اضطرابوجودیو...همراهاست)۸(وتبیینمشکالتاینحیطه
براساسنظریههایجامعهشناختیمانندنظریهگیدنز)14(.باتوجه
بهاینکهرویکردهستیشناسینیزماهیتایکرویکردبینرشتهای
استمیتواندبهپویاییاینرویکردکمکنمودهودرکبهترینیز

ازمشکالتمرتبطباهستیووجودفراهمنماید.
تحقیقاتانجامشدهدراینزمینهنیزبیانگرنقشمتغیرهای
هستیشناختیدراحساسامنیت،اعتمادبینفردی،کاهشترساز
...میباشد. مرگواضطرابوجودی،امیدوارینسبتبهآیندهو
برایمثالحاجیعزیزی،بهمنی،مهدی،منظریتوکلیوبرشان
)29(بابررسیاثربخشیمعنادرمانیگروهی،تأثیرمعناداراینروش
مراکز مقیم زندگیسالمندان به امید و اضطرابمرگ بر درمانی
و معتمدی نمودند.مصطفیپور، تأیید را روزیشهرکرمان شبانه
فرخی)30(نیزنشاندادندمعنادرمانیبهشیوهگروهیبرکاهش

احساستنهاییواضطرابمرگزنانسالمندتأثیرمعناداردارد.
درپژوهشهایخارجینیزشیورومیکولینسر)10(بامطالعه
فردی، استقالل مانند رویکردهستیشناسی با مرتبط نگرانیهای
کنجکاوی،امیدبهآینده،معنایزندگی،هدفمندی،ارادهآزاد،انتخاب
شخصیومعنویت؛نقشآنهارادرزندگیفردیواجتماعیمهم
دانستهوبیانداشتهاندداشتنیکمعنایمشخصاززندگیمیتواند
باعثگرددفرداهدافروشنیرادرزندگیخویشتعیینکرده،امنیت
روانیداشتهباشندوباآرامشبیشتریخودرابرایزندگیپسازمرگ
آمادهنماید.درپژوهشیدیگر،گیدنزوساتون)16(بابررسینقش
مفاهیمهستیشناختیماننداعتماد،امنیت،خودکارآمدی،امیدواری،
مسئولیتپذیریاجتماعی،همدلیوهدفمندیدرهویتیابی،ترس
ازمرگوعدمبیگانگیازخویشتننشاندادندعدمبرخورداریفرد
ازاینمتغیرهامیتواندزمینهبیگانگیفردازخویشتنراایجادنموده،
امنیتروانیواجتماعیرامختلوفردراجهتمقابلهبامشکالت
روزمرهناتواننماید.بریتبارت)31(نیزبرخینگرانیهایمرتبطبا
هستیشناسیراشاملفقدانآزادی،انزواوتنهایی،عدممسئولیت
پذیریوعدممعناداریدرزندگیمیداندکهبابرخورداریآنهادر
زندگی،شخصمیتواندآرامشوامنیتبیشتریداشته،رضایتشاز
زندگیافزایشیابدوآمادگیبیشتریبرایپذیرشجهانپساز

مرگداشتهباشد.
بنابراینباتوجهبهاینکهبانزدیکشدنبهدورهسالمندی،
مجموعهتغییراتیازقبیلمرگعزیزانوهمساالن،ازدستدادن
قدرت،اهدافزندگی،مهارتهایجسمانیوموقعیتاجتماعیبه
سالمند فرد وجودی اضطراب و روانی امنیت که میپیوندد وقوع
راتحتالشعاعقرارمیدهدوازسویدیگر،افرادسالمنددرصد
قابلتوجهیازجمعیتکشورمارابهخوداختصاصدادهوتعدادآنها
نیزدرحالافزایشاستونگرانیهایمرتبطبارویکردهستیشناسی
نیستی، و نابودی با مرتبط اضطراب انسان، وجودی هویت مانند
بیمعنایی،عدمامنیتواحساستنهاییوانزوانیزدراینگروهسنی
فراوانیباالییدارد؛آموزشروشهاییجهتتقویتوبهبوداین
مفاهیمدرآنهامیتواندبخشیازنگرانیهاودغدغههایروانیآنها
راکاهشدادهوباعثآرامشخانوادههاومراقبیناینگروهسنی
نیزگردد.بدیهیاستباتوجهبهاینکهمعموالپژوهشهایچندانی
نیزمتأسفانهبهدلیلمشکالتکارباسالمنداندراینحوزهانجام
آموزش اثربخشی یررسی باهدف پژوهشحاضر انجام نمیگیرد
و روانی امنیت بر گیدنز( نظریه بر )مبتنی امنیتهستیشناختی

اضطرابوجودیسالمندانالزموضروریبودهاست.

روش مطالعه
اینمطالعهازنوعکارآزماییبالینیوطرحنیمهآزمایشیدو
گروهیباپیشآزمون،پسآزمونوپیگیریسهماههبود.باتوجهبه
اینکهدرتحقیقاتآزمایشیحداقل15نفربرایهرگروه)آزمایش
ازسالمندانمقیم نفر تعداد30 )32( وکنترل(توصیهشدهاست
سرایسالمندانشهریاسوجبهشیوهنمونهگیریهدفمندانتخابو
بهصورتتصادفیدردوگروهآزمایشوکنترل)هرگروه15نفر(
جایگزینشدندودر6جلسه،برنامهآموزشهستی شناختیمبتنیبر
نظریهگیدنز)33(برایگروهآزمایشاجراگردیدلیکنگروهکنترل
هیچگونهمداخلهایدریافتنکردند.اعضایدوگروهقبلوبعداز
تشکیلجلساتهستی-شناختی)مراحلپیشآزمونوپسآزمون(و
دوماهپسازآن)مرحلهپیگیری(مجددابااستفادهازپرسشنامه های

زیرموردارزیابیقرارگرفتند.
پرسشنامهامنیتروانشناختی:پرسشنامهامنیتروانشناختی
یکمقیاس7سؤالیاستکهتوسطادمونسون)24(وبهمنظور
ارزیابیمیزاناحساسامنیتروانشناختی)امنیتذهنی(ساختهشد.
نمرهگذاریدراینپرسشنامهبهصورتمقیاس5درجهایلیکرتی
انجاممیگیرد؛بدینصورتکهسؤاالت6،4،2و7ازصفر:کامال
مخالفمتا4:کامالموافقموسؤاالت3،1و5ازصفر:کامالموافقم
تا4:کامالمخالفم)معکوس(نمره گذاریمیگردند.میزانپایایی
اینپرسشنامهدریکمطالعه)34(بامحاسبهضریبآلفایکرونباخ،
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روش،0/73 محاسبههمین با نیز )35( دیگر مطالعه در و 0/71
گزارشگردید.درپژوهشحاضرنیزمیزانپایاییپرسشنامهامنیت

روانشناختیبامحاسبهضریبآلفایکرونباخ0/۸2بهدستآمد.
پرسشنامهاضطرابوجودی:اینپرسشنامهکهتوسطویمز،
کاستا،دیهونوبرمن)27(جهتسنجشاضطرابوجودیمبتنی
برنظریهتیلیش)36(ساختهشددارای13گویهاستوسهعامل
مرگ-سرنوشت)گویه های11،10،2،1و12(،بی معنایی-
پوچی)گویه های۸،7،3و13(واحساسگناه-محکومیت)گویه 
این نمرهگذاری اندازهگیریمیکند.ضمنا  را و9( های6،5،4
پرسشنامهبهصورت5درجهایلیکرتیازصفر:اصالتا4:خیلی

زیاداست.
ویمزوهمکاران)27(میزانپایاییاینپرسشنامهراباروش
آوردند. دست به 0/72 بازآزمایی، روش با و /71 کرونباخ، آلفای
بررسی باهدف که خویش مطالعه در نیز )۸( همکاران و اعتماد

ویژگیهایروانسنجیمقیاساضطرابوجودیدرسالمندانایرانی
با را پرسشنامه این )پایایی( درونی میزانهمسانی صورتگرفت
- مرگ های مقیاس  خرده  برای کرونباخ آلفای محاسبهضریب
سرنوشت،بی معنایی-پوچیواحساسگناه-محکومیتبهترتیب
0/41،0/51و0/51.گزارشدادند.درمطالعهحاضرنیزمیزانپایایی
پرسشنامهاضطرابوجودیبرایکلپرسشنامهوسهخردهمقیاس
مرگ-سرنوشت،بی معنایی-پوچیواحساسگناه-محکومیت

بهترتیب0/75،0/65،0/6۸و0/72بهدستآمد.
شیوهاجرا

جهتاجرایجلساتآموزشی،بعدازتوجیهاهدافپژوهش
آموزش دقیقهای جلسه45 آزمودنیها،6 از کتبی رضایت اخذ و
امنیتهستیشناختی)هرهفتهیکجلسه(برایگروهآزمایشاجرا
گردیدکهاهدافجلساتوشرحهریکازآنهادرادامهآمدهاست

)جدول1(.
جدول 1:اهدافومحتوایجلساتآموزشهستیشناسی)33(

شرحجلسههدفجلسهجلسه

اول

دوم

سوم

چهارم

پنجم

ششم

معارفهوآشناییوتوصیف
دورهسالمندیومسائلآن

اعتماداجتماعیوامنیتروانی

معنادهی،امیدواریو
هدفمندی

حقانتخابوارادهآزاد

انزوایهستیشناسیومعنویت

خودکارآمدی،تابآوریو
جمعبندی

آشناییآزمودنیهاباهمدیگرودرمانگر،تبییناهدافکلیجلساتآموزشیوبیانقوانینکلیمریوطبهشرکتدر
جلسات،آشناییبادورهسالمندیومسائلآن.

شناختاعتماداجتماعیوامنیتروانیواهمیتاینمفاهیمدرزندگیروزمرهورضایتیاعدمرضایتاززندگی.

تعریفمفاهیممعنا،امیدوهدفمندیدرزندگیوبیانارتباطبینآنهاوتبیینارتباطاینمفاهیمبامشکالت
سالمندیونقشآنهادرکنارآمدنبامرگونیستی.

بیاننقشواهمیتانتخابواستقاللفردیدردستیابیبهاهدافوراهکارهایرفعموانعموجوددردورهسالمندی.

آگاهسازیسالمنداندربارهمفهوماضطرابتنهاییبنیادینواضطرابوجودیوبیاننقشمعنویتدرکنارآمدنبا
مفهوممرگونیستیوزندگیپسازمرگ.

بیانمنابعخودکارآمدیوراهکارهایتقویتآندرزندگیسالمندانونقشتابآوریدرمقابلهبامشکالتو
چالشهایروزمرهآنان،جمعبندیمطالبجلساتقبل.

نرمافزار وارد تحلیل جهت حاضر تحقیق دادههای ضمنا
باتوجهبهبررسیتغییراتمتغیرهای SPSSنسخه23شدندو
و آزمایش گروه دو در وجودی( اضطراب و روانی )امنیت وابسته
کنترلوسهمرحلهپیشآزمون،پسآزمونوپیگیریازآزمونتحلیل
واریانساندازهگیریمکررنیزجهتتجزیهوتحلیلدادههااستفاده

شد.

یافته ها
و میانگین به مربوط توصیفی یافتههای قسمت این در 
انحرافمعیارمتغیرهایوابسته)امنیتروانیواضطرابوجودی(
درسهمرحلهپیشآزمون،پسآزمونوپیگیریبهتفکیکگروهآمده

است)جدول2(.

جدول 2: میانگینوانحرافمعیارامنیتروانیواضطرابوجودیسهمرحلهپیشآزمون،پسآزمونوپیگیریبهتفکیکگروه

گروهمتغیر
پیگیریپیشآزمونپیشآزمون

انحرافمعیار±میانگینانحرافمعیار±میانگینانحرافمعیار±میانگین

آزمایشامنیتروانی
کنترل

6/۸0±1/69
5/46±1/95

15/73±3/76
9/۸6±3/76

17/93±4/65
9/46±4/40

آزمایشاضطرابوجودی
کنترل

23/93±4/60
24/00±3/42

1۸/۸0±3/52
26/00±5/04

9/۸6±3/54
30/۸6±7/03
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درابتدابایدگفتبررسیپیشفرضهاینرمالبودنتوزیع
متغیرهایوابسته)آزمونشاپیرو-ویلک(وبرابریواریانسخطای
گروه دو در وجودی( اضطراب و روانی )امنیت وابسته متغیرهای

)آزمونلوین(بهعنواندوپیشفرضآزمونتحلیلواریانساندازه
گیریمکرربیانگررعایتایندوپیشفرضبود)جدول3(.

جدول 3: نتایجآزمونهایشاپیرو-ویلکولوینمتغیرهایوابسته)امنیتروانیواضطرابوجودی(

متغیر
پیگیریپیشآزمونپیشآزمون

لوینشاپیرو-ویلکلوینشاپیرو-ویلکلوینشاپیرو-ویلک
FSigFSigFSigFSigFSigFSig

امنیتروانی
اضطرابمرگ

0/91
0/93

0/06
0/07

0/23
0/9۸

0/63
0/33

0/95
0/97

0/17
0/42

0/34
4/۸1

0/56
0/۸2

0/94
0/92

0/0۸
0/06

1/1۸
0/16

0/2۸
0/69

همچنینبررسینتایجدوپیشفرضدیگرتحلیلواریانس
اندازهگیریمکرریعنیآزمونماچلی)موچلی(جهتبرقراریشرط
کرویتوآزمونMباکسبرایبررسیبرابریماتریسواریانس-
آزمون و ماچلی آزمون به مربوط مقادیر داد نشان کوواریانس
و )F=0/93،P=0/362( روانی امنیت برای ترتیب به باکس M
،P=0/001( نیز وجودی اضطراب برای و )F=0/23،P=0/967(

F=0/44(و)F=1/9۸،P=0/064(بودکهبهاستثنایعدمبرقراری
شرطکرویت)آزمونماچلی(برایاضطرابوجودی،بیانگررعایت
موارددیگربود.بنابراینهنگامبررسیعاملدرونگروهیوتعامل
عاملدرونگروهیوبینگروهیتحلیلواریانساندازهگیریمکرر
وجودی اضطراب برای گرینهاوس-گیزر شاخص از )جدول5(

استفادهخواهدشد.

جدول 4:نتایجتحلیلواریانساندازهگیریمکررمتغیرهایوابستهبرایاثراتبینگروهیوتعامل

ضریباتاسطحمعناداریدرجهآزادیخطادرجهآزادیفرضFمقدارمنبعتغییراتمتغیر

آزمونامنیتروانی
آزمون×عضویتگروهی

0/۸2
0/44

62/33
10/60

2
2

27
27

0/001
0./001

0/۸22
0/44

اضطراب
وجودی

آزمون
آزمون×عضویتگروهی

0/22
0/74

3/7۸
39/59

2
2

27
27

0/035
0/001

0/219
0/746

نتایجتحلیلواریانساندازهگیریمکرر)جدول4(نشانداد
عاملآزمونبرایامنیتروانیمعناداراستبهاینمعناکهتفاوت
گروه دو بین پیگیری و پسآزمون پیشآزمون، در روانی امنیت
آزمایشوکنترلمعنادارگردید)F=62/33،P=0/001(.همچنین
تعاملآزمونباعضویتگروهینیزمعنادارشدواینبدانمعناست
کهامنیتروانیبرحسبعضویتگروهی)گروهآزمایشوکنترل(
درسهمرحلهپیشآزمون،پسآزمونوپیگیریدارایتفاوتمعنادار

.)F=10/60،P=0/001(بودهاست

برای آزمون عامل جدول، این نتایج اساس بر همچنین
اضطرابوجودینیزمعناداربودبهاینمعناکهتفاوتاینمتغیر
درپیشآزمون،پسآزمونوپیگیریبیندوگروهآزمایشوکنترل
با آزمون تعامل همچنین .)F=3/7۸ ،P=0/035( گردید معنادار
عضویتگروهینیزمعنادارشدواینبدانمعناستکهاضطراب
وجودیبرحسبعضویتگروهی)گروهآزمایشوکنترل(درسه
مرحلهپیشآزمون،پسآزمونوپیگیریدارایتفاوتمعناداربوده

.)F=10/60،P=0/001(است

جدول 5: نتایجتحلیلواریانساندازهگیریمکرربرایعاملدرونگروهیوتعاملعاملدرونگروهیوبینگروهی
SSdfMSFSigEtaمنبعتغییراتمتغیر

آزمونامنیتروانی
آزمون×عضویتگروهی

1025/0۸
195/4۸

2
2

512/54
97/74

70/44
13/43

0/001
0./001

0/716
0/324

آزموناضطرابوجودی
آزمون×عضویتگروهی

195/4۸
169۸/۸2

1/2۸
1/2۸

151/71
131۸/37

6/24
54/23

0/012
0/001

0/1۸2
0/66

نتایجدیگرنشاندادبینپیشآزمون،پسآزمونوپیگیری
درامنیتروانی)P>0/001(واضطرابوجودی)P>0/012(تفاوت
معناداروجوددارد.همچنینتعاملآزمون)پیشآزمون،پسآزمونو

پیگیری(باگروه)گروههایآزمایشوکنترل(معناداربودواینبدان
معناستکهدرامنیتروانیواضطرابوجودیبینپیشآزمون،
تفاوتمعنادار آزمایشوکنترل پیگیریدردوگروه پسآزمونو
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)P>0/001(وجوددارد.ایننتایجبیانگراستکهاثربخشیآموزش
سالمندان در وجودی اضطراب و روانی امنیت بر هستیشناسی

معناداربودهاست)جدول5(.

جدول 6.: نتایجآزمونبونفرونیمقایسهدوبهدومتغیرهایوابستهدرمراحلپیشآزمون)1(،پسآزمون)2(وپیگیری)3(

سطحمعناداریخطایاستانداردتفاوتمیانگینمرحلهمتغیر
فاصلهاطمینان%95

حدباالحدپایین

امنیتروانی

)1(

)2(

)3(

)2(
)3(
)1(
)3(
)1(
)2(

-6/67
-7/56
6/67
-0/90
7/56
0/90

0/63
0/7۸
0/63
0/66
0/7۸
0/66

0/001
0/001
0/001
0/554
0/001
0/554

-۸/2۸
-9/56
5/05
-2/5۸
5/57
-0/7۸

-5/05
-5/57
۸/2۸
0/7۸
9/56
2/5۸

اضطرابوجودی

)1(

)2(

)3(

)2(
)3(
)1(
)3(
)1(
)2(

1/56
3/60
-1/56
2/03
-3/60
-2/03

0/۸5
1/34
0/۸5
0/76
1/34
0/76

0/234
0/037
0/234
0/03۸
0/037
0/03۸

-0/61
0/17
-3/74
0/0۸7
-7/03
-3/9۸

3/74
7/03
0/614
3/9۸

-0/169
-0/0۸7

سه اساس بر بونفرونی( )آزمون دو به دو مقایسه نتایج
مرحلهپیشآزمون،پسآزمونوپیگیری)جدول6(بیانگرعدمتداوم
سالمندان روانی امنیت بر آموزشهستیشناسی معنادار اثربخشی
درمرحلهپیگیریبود)P<0/05(اماتأثیراینآموزشبراضطراب
این و )P>0/03۸( داشت تداوم نیز پیگیری مرحله در وجودی

تفاوتدراضظرابوجودیبیندومرحلهپیشآزمونوپسآزمون
نیزمشاهدهنگردید)P<0/05(.درادامهمیتوانرونداینتغییرات
رابهصورتنمودارهایتفاوتمیانگیندوگروهآزمایشوکنترل
درمراحلپیشآزمون،پسآزمونوپیگیریبهتفکیکمتغیرهای

وابسته)امنیتروانیواضطرابوجودی(مشاهدهنمود)شکل1(.

شکل 1:روندتغییراتمیانگیندوگروهآزمایشوکنترلدرمراحلپیشآزمون،پسآزمونوپیگیریبهتفکیکمتغیرهایوابسته)امنیتروانیواضطرابوجودی(

بحث
امنیت آموزش اثربخشی بررسی هدف با حاضر پژوهش
هستیشناختیبرامنیتروانیواضطرابوجودیسالمندانانجام
آموزش داد نشان مکرر اندازهگیری واریانس تحلیل نتایج گردید.
امنیتهستیشناختیمبتنیبرنظریهگیدنزومتغیرهایمرتبطبا

آنمانندهدفمندی،اعتمادبینفردی،امنیتروانی،انزوایوجودی،
معنویت،تابآوریو...براحساسامنیتذهنیوروانیتأثیرمعنادار
را امنیتروانیسالمندان اینمتغیرهامیتوان باآموزش داشتهو
بهبودبخشید.درتبییناینیافتهوهماهنگباپژوهشهایدیگر
)31،29،19،1۸(بایدگفتافرادیکههدفمشخصیدرزندگی

Ԙ�1
Ԙ�1
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اجتماعی روابط و نموده اعتماد دیگران به منطقی طور به دارند،
مناسبیبرقرارمیکنند،ازقابلیتهایمعنویمانندصداقت،ایمانبه
قدرتبرتروزندگیپسازمرگ،اخالقو...برخوردارندودربرابر
مشکالتروزمرهتحملکافیدارندسپریرادربرابرخویشایجاد
میکنندکهازآنهادربرابراسترسهاوفشارهایمتعددمحافظت
کردهوامنیتوآرامشدرونیرابرایآنانبهارمغانمیآورد.بدیهی
استاینامنیتذهنیوروانیبهفردامکانمیدهدعملکردمطلوبی
درزندگیفردی،خانوادگیواجتماعیخویشداشته)22(وهمراهبا
پیشرفتونوآوریدرانواعفعالیتها،دیدگاهبهترینیزدربارهآینده
خویشداشتهباشدکهپیامدآن،افزایشاحساسامنیتدرمحیط

خانوادهوروابطاجتماعیفرداست)25،26(.
همچنینتحلیلواریانساندازهگیریمکرردرپژوهشحاضر
بیانگرمعناداربودناثربخشیآموزشامنیتهستیشناختیمبتنیبر
نظریهگیدنزومتغیرهایمرتبطباآنبراضطرابوجودیسالمندان
بود،بهطوریکهآموزشاینروشباعثگردیدمیزاناضطرابو
نگرانیناشیازمفاهیموجودیمانندمرگ،احساستنهاییوانزوا،
ترسازآیندهو...درسالمندانکاهشیافتهوزمینهبهبودروابط
فردیواجتماعیآناننیزفراهمگردد.آنچهدرتبییناینیافتهو
هماهنگباپژوهشهایدیگر)10،16،30،31(نیزمیتوانگفتاین
استکهنگرانیهایمرتبطبارویکردهستیشناسیماننداستقالل
انتخاب آزاد، اراده آینده،معنایزندگی،هدفمندی، امیدبه فردی،
شخصیومعنویتدرزندگیفردیواجتماعیافرادگروههایسنی
مختلفبهویژهسالمنداناهمیتفراوانیداشتهوبرخورداریازمعنا
وهدفمشخصدرزندگیمیتواندباعثگرددفرداهدافروشنی
رادرزندگیخویشتعیینکرده،امنیتروانیداشتهباشدوباآرامش
بیشتریخودرابرایزندگیپسازمرگآمادهنماید)۸،29(.بدیهی
استبرخورداریازاینمتغیرهاباعثمیگرددفردازمحدودیتها،
تنگناهاوپیامدهایزندگیدنیویبیشترآگاهشده،دلبستگیکمتری
بهمظاهرمادیآنداشتهباشدکهپیامدآننیزایناستکهبهتر
میتواندایننقصانهاراپذیرفتهونگرانیواضطرابکمتریرادر
آخرینمرحلهزندگیخویش)سالمندی(تجربهنمایدوزمینهپذیرش
مرگوپایانزندگینیزدراوایجادگرددوانسجامویکپارچگی

بیشتریداشتهباشد.
نتایجپژوهشحاضر، با گیدنزوساتون)16(نیزهماهنگ

بابررسینقشمفاهیمهستیشناختیماننداعتماد،خودکارآمدی،
امیدواری،مسئولیتپذیریاجتماعی،همدلیوهدفمندیدراحساس
امنیتدرونی،هویتیابی،ترسازمرگوعدمبیگانگیازخویشتن
نشاندادندعدمبرخورداریفردازاینمتغیرهامیتواندزمینهبیگانگی
فردازخویشتنراایجادنموده،امنیتروانیواجتماعیرامختلو
فردراجهتمقابلهبامشکالتروزمرهناتواننماید.بریتبارت)31(
نیزبرخینگرانیهایمرتبطباهستیشناختیراشاملفقدانآزادی،
احساسانزواوتنهاییفردیواجتماعی،عدممسئولیتپذیریوعدم
معناداریدرزندگیمیداندکهبابرخورداریآنهادرزندگی،شخص
میتواندآرامشوامنیتبیشتریداشته،رضایتشاززندگیافزایش
یابدوآمادگیبیشتریبرایپذیرشجهانپسازمرگداشتهباشد.
تداوم بودن معنادار عدم که است الزم نیز نکته این ذکر
اثربخشیآموزشهستیشناختیبرامنیتروانیدرمرحلهپیگیریو
اضطرابوجودیدرمراحلپیشآزمونوپسآزمونمیتواندناشی
ازکوتاهبودنزمانجلساتآموزشی،عمیقبودنمعانیمتغیرهای
هستیشناختیونیازمندیبیشترجهتدرکدقیقاینمفاهیماست
به توجه با البته گرفت. کار به روزمره زندگی در را آنها بتوان تا
پژوهشگران آنها، مفرط خستگی و سالمندان جسمانی مشکالت
مجبوربودندزمانجلساتراهرچهکمترانتخابنمایند.بنابراین
بهپژوهشگرانبعدیتوصیهمیگرددبهاینموردتوجهکافینمایند.
درپایانبایداشارهنمودمهمترینمحدودیتاینپژوهشنیزجنسیت
بودکهباتوجهبهمحدودبودنتعدادمردانسالمنددرمراکزمراقبت
برای آموزشیصرفا آنها،جلسات به ومشکالتفراواندسترسی
زناناجراگردید.بنابراینامکانتعمیمنتایجاینمطالعهبهمردان
سالمندوجودندارد.برایناساس،پیشنهادمیگرددپژوهشحاضر
باهم نتایجمربوطبهزنانومردان انجامگیردو نیز بینمردان

مقایسهگردد.

نتیجه گیری نهایی
میتواند هستیشناختی امنیت با مرتبط متغیرهای آموزش
ضمنکاربردبرایسالمندانبهمنظوربهبودامنیتذهنیوروانی
آنها،باعثکاهشمیزاناضطرابوجودیشدهوبخشیازفشارهای

روزمرهآنهاراکاهشدهد.
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