
Journal of Gerontology (joge)                                                                                                         Original Article

Vol 4, No 4, Spring 2020

The role of social support on elderly death anxiety through self-efficacy 

mediation

Jamal-Livani H1, *Jafari M2, Alimohammadzadeh Kh3

1- Health Care Management Department, School of Management, Islamic Azad University, North Tehran Branch, 
Tehran, Iran.
2- Assistant Professor of Health Care Management Department, School of Management, Islamic Azad University, 
Tehran North Branch, Tehran, Iran (Corresponding Author) 
Email: mehr_j134@yahoo.com
3- Associate Professor of Health Care Management Department, School of Management, Islamic Azad University, 
North Tehran Branch, , Tehran, Iran.

Received: 22 Sep 2019                       Accepted: 14 Feb 2020

Abstract
Introduction: Elderly is a very important period of life in which the death anxiety is a 
common feature of them. It is important to identify the factors that affect death anxiety 
during elderly period. The aim of this study was to investigate the role of social support on 
death anxiety in elderlies referred to Imam Khomeini Hospital. 
Methods: The descriptive research method was used in current research. This study included 
all the elderly over 60 years old referring to Imam Khomeini Hospital between 2017 and 
2018. In addition, the sampling method was considered randomly. Three questionnaires such 
as Social Support (SS-A), the Scherer et al (1988) questionnaire and Death Anxiety Scale 
questionnaire by Templer included to the study. The Structural Equation Modeling (SEM) 
was applied to the data and the SPSS/AMOS version 23 were used for statistical analysis. 
Results: The results showed than score of social support, self-efficacy, and elderly death 
anxiety were above their average. Moreover, the impact of social support on self-efficacy and 
death anxiety was positive and negative significant, respectively. The impact of self-efficacy 
on death anxiety was negative significant. Self-efficacy and social support can explain the 
36% of death anxiety variation.  
Conclusions: Social support can significantly reduce the anxiety of death in the elderly and 
have a positive effect on their self-efficacy. Finally, considering the presented models in the 
current study and their appropriate fits, extensive attention to improving social support can 
lead to increase the self-efficacy of the elderly and to reduce the death anxiety. 
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چکیده
مقدمــه: ســالمندی دوره بســیار مهمــی از زندگــی اســت کــه اضطــراب مــرگ یــک ویژگــی مشــترک ســالمندان مــی باشــد لذا شناســایی 
عواملــی کــه در ایــن دوران بــر اضطــراب مــرگ تأثیرگــذار اســت، حائــز اهمیــت اســت. لــذا ایــن مطالعــه بــا هــدف بررســی نقــش حمایت 
اجتماعــی بــر اضطــراب مــرگ ســالمندان مراجعه¬کننــده بــه مجتمــع بیمارســتانی امــام خمینــی تهــران بــا میانجــی گــری خودکارآمــدی 

ــد.  انجام ش
 روش کار: روش تحقیــق کاربــردی توصیفــی پیمایشــی از نــوع همبســتگی و جامعــه آمــاری پژوهــش کلیــه شــامل ســالمندان بــاالی 
60 ســال مراجعــه کننــده بــه مجتمــع بیمارســتانی امــام خمینــی )ره( تهــران در ســال 97-1396 بــود. نمونــه گیــری در ایــن مطالعــه 
بــه صــورت تصادفــی مــد نظــر قــرار گرفــت. ابــزار گــردآوری داده هــا شــامل پرسشــنامه حمایــت اجتماعــی )SS-A(، پرسشــنامه ي 
ســاخته شــرر و همــکاران )1988( و پرسشــنامه اســتاندارد اضطــراب مــرگ تمپلــر بــود. بــرای تحلیــل داده هــا از روش معــادالت ســاختاری 
 Amos 23 و SPSS 23 اســتفاده شــده اســت، کــه در نهایــت بــراي تجزیــه و تحلیــل و بــه کارگیــري ایــن آزمــون هــا از نــرم افــزار

اســتفاده شــد. 
 یافتــه هــا: حمایــت اجتماعــی، خودکارآمــدی و اضطــراب مــرگ ســالمندان باالتــر از حــد متوســط بــوده اســت. همچنیــن تاثیــر حمابت 
اجتماعــی بــر خودکارآمــدی و اضطــراب از مــرگ بــه ترتیــب مثبــت و منفــی معنــی دار، تاثیــر حمایــت اجتماعــی بــر اضطــراب از مــرگ 

منفــی و معنــی دار و خودکارآمــدی و حمایــت اجتماعــی مــی تواننــد 36 درصــد از تغییــرات اضطــراب از مــرگ را تبییــن کنــد.
ــز  ــل مالحظــه ای اضطــراب مــرگ در ســالمندان را کاهــش دهــد و نی ــه شــکل قاب ــد ب ــت اجتماعــی مــی توان ــری: حمای نتیجه گی
تاثیــر مثبتــی بــر خودکارآمــدی آنــان دارد. در نهایــت بــا توجــه بــه مــدل هــای ارائــه شــده در پژوهــش حاضــر و بــرازش هــای قابــل 
قبــول اثرگــذاری متغیرهــا بــر یکدیگــر مــی تــوان ایــن گونــه بیــان نمــود کــه توجــه همــه جانبــه بــه بهبــود وضعیــت حمایــت اجتماعــی                     
ــه کاهــش اضطــراب هــا و تنــش هــای پیــش روی  ــر خودکارآمــدی ســالمندان و از ســوی دیگــر منجــر ب ــد از یــک ســو ب مــی توان

ســالمندان بویــژه اضطــراب مــرگ آنــان مــی شــود.
کلیدواژه ها: حمایت اجتماعی، اضطراب مرگ، خودکارآمدی، سالمندان.

مقدمه
ســالمندي دوران پختگــي، ورزیدگــي و زمــان احســاس بــي نیــازي 
اســت و فرصــت ســیر بــه ســوي کمــال و رســیدگي به خویشــتن و 
مرحلــه اي موثــر و گرانقــدر در زندگــي اســت. از اواخــر قرن بیســتم 
ــي،  ــاي عفون ــاري ه ــرل بیم ــکي، کنت ــش پزش ــرفت دان ــا پیش ب
کاهــش مــرگ و میــر نــوزادان، کاهــش ســطح بــاروري، تحــوالت 
اقتصــادي، سیاســي، اجتماعــي، رفاهــي، پیشــرفت هــاي فنــاوري و 

بهبــود تغذیــه، سیاســت کنتــرل موالیــد، رشــد خدمــات بهداشــتي و 
کنولــوژي هــاي درمانــي و تشــخیصي، امیــد بــه زندگــي و جمعیت 
ســالمندان را رو بــه افزایــش گذاشــته اســت )1(. ســازمان بهداشــت 
جهانــی عمــر طوالنــی را همانند ســالمت، مســکن، رفــاه اجتماعی، 
درآمــد، آمــوزش، ایــاب و ذهــاب، تفریــح، ســرگرمی و اشــتغال بــه 
عنــوان یکــی از شــاخص هــای توســعه اجتماعــی بــه حســاب مــی 
آورد )2(. از طرفــی توجــه بــه تمــام ابعــاد وجــودی انســان، بــه ویژه 
ســالمندان بــه عنــوان یــک قشــر آســیب پذیــر بــه منظــور بهبــود 
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و ارتقــاء کیفیــت زندگــی آنــان مهــم و ضــروری اســت و بــه نظــر 
مــی رســد یکــی از عوامــل تاثیرگــذار بــر بعــد اجتماعــی کیفیــت 
زندگــی ســالمندان مقولــه حمایــت اجتماعــی باشــد. چنانچــه ســال 
ــه  ــه ب ــه ای ک ــوان مقول ــه عن ــی ب ــت اجتماع ــر حمای ــای اخی ه
ــده ای  ــه فزآین ــاره  دارد، توج ــان اش ــی انس ــد اجتماع ــت بع اهمی
بــه دســت آورده اســت )3(. پدیــده ســالمندي و تغییــرات زیســتي 
ــالل در  ــب اخت ــي موج ــور طبیع ــه ط ــی از آن ب ــي ناش و اجتماع
کارکــرد انــدام هــای مختلــف بــدن و ناتوانــي تدریجــي در انجــام 
ــالمند  ــرد س ــي ف ــش اجتماع ــاي نق ــخصي و ایف ــور ش و اداره ام
مــی شــود کــه تأثیــر ایــن نارســائی هــا در بعــد اجتماعــي زندگــي 
ســالمندان بارزتــر هســت، بــه طــوری کــه محــدود شــدن شــبکه 
ــل دانســت.  ــن عوام ــد ای ــوان برآین ــی ت ارتباطــات شــخصي را م
ایــن در حالــي اســت کــه بعــد اجتماعــي زندگــي، تأثیــر بســزایي 
در ســالمت بــه صــورت عــام و کیفیــت زندگــی و ســالمت روان 
بــه طــور خــاص دارد )4(. براســاس مطالعــات زمینــه ظهــور مفهوم 
حمایــت اجتماعــی و مطــرح شــدن آن بــه عنــوان متغیــر اصلــی در 
تحقیقــات گوناگــون مرتبــط بــا ســالمت، نشــان دهنــده برداشــتن 
ــر ســالمت  ــل اجتماعــی ب ــی جــدی در بررســی نقــش عوام گام
ــیار  ــتره ای بس ــا گس ــی ب ــی مفهوم ــت اجتماع ــد. حمای ــی باش م
وســیع بــوده کــه مــی توانــد کاربردهــای زیــادی در ابعــاد مختلــف 
جســمی، روانــی و اجتماعــی انســان داشــته و باعــث افزایــش رفــاه 

جســمی، روانــی و اجتماعــی او شــود )5(.
همچنیــن از یــک ســو درجــه اي از احســاس تســلط فــرد دربــاره 
توانایــی انجــام عملکردهــاي مــورد نظــر مــی باشــد کــه در تمــام 
دوره هــاي ســنی بــه ویــژه در ســالمندان بــه لحــاظ شــرایط ســنی 
و تغییــرات فیزیولوژیــک و آســیب پذیــري آنهــا، بحــث وســیعی را 
در بیــن متخصصیــن ایجــاد کــرده اســت )6(. بــه نظــر مــی رســد 
کــه خودکارآمــدي بــا توجــه بــه ســن تفــاوت دارد بــه طــوري کــه 
ــش  ــالی افزای ــل بزرگس ــی و اوای ــر کودک ــدي در سراس خودکارآم
یافتــه، در میانســالی بـــه باالتریــن حــد خــود رســیده و پــس از 60 
ــد. خودکارآمــدي درجــه اي از احســاس  ســالگی کاهــش مــی یاب
تســلط فــرد دربــاره توانایــی انجــام عملکــرد هــاي مــورد نظــر می 
باشــد بــه طــوري کــه طبــق ایــن تعریــف خودکارآمــدي اطمینانــی 
اســت کــه شــخص، رفتــار خاصــی را بــا توجــه بــه موقعیــت معیــن 

بــه اجــرا گذاشــته و انتظــار نتایــج مــورد نظــر را دارد )7(.
ــه  ــده ســالمت ک ــن کنن ــل تعیی ــي از عوام ــر یک و از ســوی دیگ
ــد اجتماعــي انســان اشــاره دارد و در ســال هــاي  ــت بع ــه اهمی ب
اخیــر توجــه فزآینــده اي را بــه خــود جلــب کــرده اســت، حمایــت 
ــت  ــاي حمای ــیوه ه ــع و ش ــت. مناب ــالمندان اس ــي  از س اجتماع
ــي و  ــي، اجتماع ــرایط فرهنگ ــه ش ــته ب ــدد و بس ــي متع اجتماع
اقتصــادي هــر جامعــه مختلــف اســت. آنچــه از دیــدگاه پژوهشــي 

ــت  ــي اس ــزان حمایت ــوع و می ــالمندان از ن ــت ادراک س ــم اس مه
ــت  ــس ، حمای ــر ویل ــد. از نظ ــي کنن ــت م ــران دریاف ــه از دیگ ک
ــران  ــه دیگ ــن اســت ک ــرد از ای ــه ی ف ــا تجرب ــي ادراک ی اجتماع
چقــدر او را دوســت دارنــد، از او مراقبــت مــي کننــد، بــه او حرمــت 
و ارزش مــي دهنــد و او را بخشــي از یــک شــبکه اجتماعــِي 
فعــال بــه حســاب مــي آورنــد )18(. مومنــی و همــکاران )1398( 
ــت  ــناختی، حمای ــی ش ــش همجوش ــوان نق ــا عن ــی ب در پژوهش
اجتماعــی و ادراک پیــری در پیشــبینی اضطــراب مــرگ دریافتنــد 
بیــن ســالمندان، متغیرهــای همجوشــی شــناختی و ادراک پیــری با 
هــم 0/31 درصــد و در بیــن ســالمندان مــرد همجوشــی شــناختی 
و ادراک پیــری بــا هــم 11 درصــد اضطــراب مــرگ را پیــش بینــی 
ــژاد و کلهــر )1395( در پژوهشــی  ــد )9(. کاظمــی، ربیعــی ن نمودن
ــا عنــوان بررســی رابطــه حمایــت اجتماعــی ادراک شــده ادراک  ب
ــه  ــال ب ــردان مبت ــرگ م ــراب م ــا اضط ــاب آوری ب ــاری و ت بیم
ــراب  ــاری و اضط ــن ادراک از بیم ــه بی ــد ک ــرطان روده دریافتن س
ــاب  ــن ت ــرگ و بی ــت اجتماعــی و اضطــراب م ــن حمای ــرگ بی م
آوری و اضطــراب مــرگ رابطــه منفــی و معنــی دار برقــرار اســت 
)10(. مهــری نــژاد و همــکاران )1395( در مطالعــه ای بــا عنــوان 
بررســی رابطــه بیــن حمایــت اجتماعــی و پایبنــدی بــه مذهــب بــا 
اضطــراب مــرگ در ســالمندان دریافتنــد کــه حمایــت اجتماعــی، 
ــردن  ــب م ــرس از عواق ــی ت ــرگ یعن ــه اضطــرب م ــن دو مؤلف بی
ــی  ــرگ کل ــراب م ــا اضط ــران ب ــط دیگ ــرگ توس ــرس از م و ت
رابطــه معنــادار مثبــت وجــود دارد )11(. خــاور و همــکاران )2017( 
در مطالعــه بــا عنــوان حمایــت اجتماعــی درک شــده و اضطــراب 
ــن در 5  ــاری هــای مزم ــه بیم ــال ب ــاران مبت ــان بیم ــرگ در می م
مرکــز درمانــی در اســالم آبــاد پاکســتان دریافتنــد کــه اضطــراب 
مــرگ در مــردان بــه نســبت زنــان در ســطح باالتــری قــرار داشــته 
ــوان  ــا عن ــه ای ب ــرای )2016( در مطالع ــن ف ــت )12(. همچنی اس
ــی  ــش بین ــوان پی ــه عن ــدی درک شــده ب ــه هــای خودکارآم دامن
کننــده تــرس از ناشــناخته و تــرس از مــرگ در میــان افــراد مســن 
ــراب  ــا اضط ــدی ب ــه خودکارآم ــت مولف ــن هش ــه بی ــد ک دریافتن
مــرگ افــراد مســن رابطــه معنــاداری وجــود دارد )13(. بــا نگاهــی 
بــه نتایــج انجــام شــده بــه نظــر مــی رســد بررســی تاثیــر حمایــت 
اجتماعــی بــر ســایر ابعــاد ســالمت انســان بــه خصــوص در گــروه 
هــای اجتماعــی بــا موقعیــت و نیازهــای ویــژه از جملــه ســالمندان، 
ــم  ــای پژوهشــی مه ــت ه ــی از اولوی ــوان یک ــه عن ــد ب ــی توان م
در علــوم رفتــاری و اجتماعــی انتخــاب شــود. لــذا پرســش اصلــی 
ایــن مطالعــه، ایــن گونــه مطــرح مــی شــود کــه آیــا بیــن حمایــت 
ــا خودکارآمــدی و اضطــراب مــرگ ســالمندان رابطــه  اجتماعــی ب

ــود دارد؟ ــاداری وج معن
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روش کار
حمایــت  نقــش  بررســی  پژوهــش،  ایــن  انجــام  از  هــدف 
ــه  ــده ب ــه کنن ــالمندان مراجع ــرگ س ــراب م ــر اضط ــی ب اجتماع
ــری  ــی گ ــا میانج ــران ب ــی ته ــام خمین ــتانی ام ــع بیمارس مجتم
خودکارآمــدی در ســال )1398( بــود. جامعــه آمــاری ایــن پژوهــش 
ــه مجتمــع  ــده ب ــاالی 60 ســال مراجعــه کنن شــامل ســالمندان ب
ــود.  ــران در ســال 97-1396 ب ــی )ره( ته ــام خمین ــتانی ام بیمارس
نمونــه گیــری در ایــن مطالعــه بــه صــورت تصادفــی و بــا در نظــر 
گرفتــن آمادگــی و رضایــت فــرد بــرای شــرکت در مطالعــه بــود. 
از بیــن ســالمندانی کــه تمایــل بــه شــرکت در مطالعــه داشــته انــد 
ــتان بســتری  ــه در بیمارس ــه ب ــی 2 ماه ــک محــدوده زمان و در ی
شــده بودنــد بــه صــورت نمونــه گیــري تصادفــی انتخــاب شــدند، 
کــه بــر اســاس آمــار ارائــه شــده از ســوی ســازمان آمــار و درآمــد 
بیمارســتان و بــا اســتفاده از نــرم افــزار )G Power( تعــداد 387 
ــای  ــی ه ــی ویژگ ــرای بررس ــش ب ــن پژوه ــد. در ای ــت آم بدس
ــته  ــوال بس ــب 6 س ــاخته در قال ــق س ــنامه محق ــردی از پرسش ف
کــه در ارتبــاط بــا جنــس، ســن، وضعیــت تاهــل، وضعیــت اشــتغال 
اســت، اســتفاده شــد. همچنیــن بــرای بررســی حمایــت اجتماعــی 
ــنجش  ــرای س ــی )SS-A(  و ب ــت اجتماع ــنامه حمای از پرسش
ــکاران  ــرر و هم ــاخته ش ــدي س ــزار خودکارآم ــدی از اب خودکارآم
ــرای بررســی اضطــراب مــرگ ســالمندان  )1988( اســت )14( و ب
از پرسشــنامه اســتاندارد اضطــراب مــرگ تمپلــر اســتفاده شــد. در 
پژوهــش حاضــر، بــا توجــه بــه ماهیــت فرضیــه هــا و نــوع متغیرها 
ــع  ــداول توزی ــر ج ــي نظی ــار توصیف ــود در آم ــاي موج از روش ه

ــات  ــن جهــت بررســي و مقایســه اطالع ــق، میانگی ــي مطل فراوان
جمــع آوري شــده از طریــق پرسشــنامه و در بخــش آمار اســتنباطي 
ــه در  ــت، ک ــده اس ــتفاده ش ــاختاری اس ــادالت س ــز از روش مع نی
نهایــت بــراي تجزیــه و تحلیــل و بــه کارگیــري ایــن آزمــون هــا از 

ــد. ــتفاده ش ــزار SPSS 23 و Amos 23 اس ــرم اف ن

یافته ها
نتایــج آمارهــای نشــان داد 192 نفــر )49/6 درصــد( از افــراد 
ــان  ــد( را زن ــر )50/4 درص ــردان و 195 نف ــده را م ــرکت کنن ش
تشــکیل داده بودنــد، در خصــوص وضعیــت اشــتغال 38/8 درصــد 
از شــرکت کننــدگان بازنشســته، 6/2 درصــد کارمنــد، 22/7 درصــد 
ــخ   ــدام پاس ــه هیچک ــه گزین ــد ب ــغل آزاد و 32/3 درص دارای ش
ــدگان دارای  ــرکت کنن ــد از ش ــن 96/9 درص ــد. همچنی داده بودن
ــد.  ــوده ان ــدون ســابقه بســتری ب ســابقه بســتری و 3/1 درصــد ب
ــد دارای  ــدگان 39/8 درص ــرکت کنن ــالت ش ــوص تحصی در خص
مــدارک تحصیلــی دیپلــم و پائیــن تــر، 32 درصــد کاردانــی، 17/6 
ــد دارای  ــد و 0/9 درص ــی ارش ــد کارشناس ــی، 1/6 درص کارشناس
ــد از  ــن 2/6 درص ــد. همچنی ــوده ان ــری ب ــی دکت ــدرک تحصیل م
افــراد شــرکت کننــده در وضعیــت تاهــل مجــرد، 78 درصــد متاهل 
ــن  ــوص س ــت در خص ــد و در نهای ــوده ان ــوه ب ــد بی و 18/5 درص
شــرکت کننــدگان، بیشــترین فراوانــی مربــوط بــه گــروه ســنی 60 
تــا 65 ســال بــا تعــداد 145 نفــر و کمتریــن فراوانــی مربــوط بــه 

ــوده اســت. ــا تعــداد 20 نفــر ب ــا 75 ســال ب گــروه 70 ت

نمودار1: مدل اندازه گیری استاندارد کل متغیرها



حمیده جمال-لیوانی و همکاران

15

نمودار2:  مدل ساختاری استاندارد کل متغیرهای پژوهش

جدول1: نتایج نهایی معادالت ساختاری

ضریب مسیر غیر مسیرفرضیه
استاندارد

ضریب 
مسیر 

استاندارد

خطای 
آماره Tاستاندارد

سطح 
معنی 
داری

نتیجه

تاثیر حمابت اجتماعی 
حمایت ---<کارآمدیبر خودکارآمدی

تایید. تاثیر مثبت ***172.413.0493.53.اجتماعی
دارد.

تاثیر خود کارآمدی  بر 
اضطراب از مرگ

اضطراب 
حمایت ---<مرگ

تایید. تاثیر منفی .2.35019-177.146.-343.-اجتماعی
دارد.

تاثیر حمایت اجتماعی  
بر  اضطراب از مرگ

اضطراب 
تایید. تاثیر منفی .2.63008-245.432.-1.139-کارآمدی---<مرگ

دارد.

بــا توجــه بــه مقــدار آمــاره t ســطح معنــی داری ایــن آمــاره کــه 
ــه  ــت ک ــوان گف ــی ت ــت م ــده اس ــت آم ــه دس ــر از 0/05 ب کمت
متغیــر حمابــت اجتماعــی بــر خودکارآمــدی تاثیــر معنــی دار دارد.  
همچنیــن بــا توجــه بــه ایــن کــه مقــدار ضریــب مســیر ایــن متغیر 
برابــر بــا 0/413 بــه دســت آمــده اســت مــی تــوان بیــان داشــت 
کــه تاثیــر حمابــت اجتماعــی بــر خودکارآمــدی مثبــت و معنــی دار 
اســت.  بــا توجــه بــه مقــدار آمــاره t ســطح معنــی داری ایــن آمــاره 
کــه کمتــر از 0/05 بــه دســت آمــده اســت مــی تــوان گفــت کــه 
متغیــر خــود کارآمــدی  بــر اضطــراب از مرگ تاثیــر معنــی دار دارد. 
همچنیــن بــا توجــه بــه ایــن کــه مقــدار ضریــب مســیر ایــن متغیر 

برابــر بــا 0/177- بــه دســت آمــده اســت مــی تــوان بیــان داشــت 
کــه تاثیــر خــود کارآمــدی  بــر اضطــراب از مــرگ منفــی و معنــی 
دار اســت.  بــا توجــه بــه مقــدار آمــاره t ســطح معنــی داری ایــن 
آمــاره کــه کمتــر از 0/05 بــه دســت آمــده اســت مــی تــوان گفــت 
کــه متغیــر حمایــت اجتماعــی بــر اضطــراب از مــرگ تاثیــر معنــی 
دار دارد. همچنیــن بــا توجــه بــه ایــن کــه مقــدار ضریــب مســیر 
ایــن متغیــر برابــر بــا 0/245- بــه دســت آمــده اســت مــی تــوان 
بیــان داشــت کــه تاثیــر حمایــت اجتماعــی  بــر  اضطــراب از مــرگ 

منفــی و معنــی دار اســت. 

جدول2:  تفکیک اثرهای کل، مستقیم و غیرمستقیم

اثر مستقیم غیر مسیر
اثر غیرمستقیماثر مستقیم استاندارداستاندارد

استاندارد
اثر غیرمستقیم
اثر کلغیراستاندارد

172.413.000.000.172.تاثیر حمابت اجتماعی بر خودکارآمدی
1.13-245.000.000.-1.139-تاثیر خود کارآمدی بر اضطراب از مرگ

539.-196.-101.-177.-343.-تاثیر حمایت اجتماعی بر اضطراب از مرگ
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بــا توجــه بــه مقــدار ضریــب تعییــن بــرای تاثیــر خودکارآمــدی و 
ــه  ــا 0/361 ب ــر ب ــر  اضطــراب از مــرگ براب حمایــت اجتماعــی  ب
دســت آمــده اســت مــی تــوان بیــان داشــت کــه خودکارآمــدی و 
حمایــت اجتماعــی  مــی تواننــد 36 درصــد از تغییــرات اضطــراب 
ــبی  ــی مناس ــح دهندگ ــدل از توضی ــد و م ــن کن ــرگ را تبیی از م
برخــوردار اســت. بــا توجــه بــه مقــدار ضریــب تعییــن بــرای تاثیــر 
ــه دســت  ــا 0/55 ب ــر ب ــدی براب ــر خودکارآم ــی ب ــت اجتماع حماب
آمــده اســت مــی تــوان بیــان داشــت کــه حمابــت اجتماعــی مــی 
توانــد 55 درصــد از تغییــرات خودکارآمــدی را تبییــن کنــد و مــدل 

از توضیــح دهندگــی مناســبی برخــوردار اســت.

بحث
ــی  ــت اجتماع ــه حمای ــاری نشــان داد ک ــای آم ــل ه ــج تحلی نتای
ــاداری دارد  ــی و معن ــر منف ــالمندان تاثی ــرگ س ــراب م ــر اضط ب
ــالمندان،  ــی در س ــت اجتماع ــش حمای ــا افزای ــه ب ــی ک ــه صورت ب
اضطــراب مــرگ در آنــان کاهــش مــی یابــد. ایــن در حالــی اســت 
ــن حــوزه،  ــات انجــام شــده در ای ــه هــا و مطالع ــر اســاس نظری ب
محققــان معتقــد هســتند کــه کاهــش حمایــت اجتماعــی، نقــش 
ــر  ــوی دیگ ــراد دارد. از س ــرگ اف ــراب م ــاد اضط ــی در ایج مهم
خانــواده مهمتریــن منبــع حمایتــی و روابــط بیــن فــردی اســت که 
بــا ارائــه حمایــت کافــی، موجــب کنتــرل و کاهــش اضطــراب در 
مــورد مــرگ در ســالمندان مــی شــود. همچنیــن وجــود اطرافیــان 
مــی توانــد بــا ایجــاد صمیمیــت و امنیــت، باعــث احســاس رضایت 
و افزایــش کیفیــت زندگــی گــردد ه طــوری کــه حمایــت اجتماعــی 
نــه تنهــا تأثیــر مهمــی بــر ســالمت فــرد ســالمند، خطــر بیمــاری 
هــای متعــدد در ســنین بــاال، مــرگ و میــر و عوامــل مرتبــط بــا 
خطــر مهــم اســت، بلکــه آنــان را در مقابــل آثــار مضــر اضطــراب 
ــه  ــراد ب ــرد اف ــژه ای در رویک ــت وی ــد و اهمی ــی کن محافظــت م
ــش  ــان کاه ــرگ را در آن ــراب م ــد اضط ــی توان ــرگ دارد و م م
دهــد. ســالمندانی کــه از ســوی دوســتان و خانــواده خــود حمایــت 
مناســب دریافــت مــی نماینــد در حــل مشــکالت و مســائل خــود 
بیشــتر مشــتاق بــه گفتگــو مــی باشــند کــه ایــن عامــل در کاهش 
اضطــراب نقــش دارد بــه طــوری کــه ریچــارد و همــکاران بیــان 
کردنــد کــه ارتبــاط کالمــی و گفتگــو توانایــی کاهــش اضطــراب 
ــد  ــی رس ــر م ــه نظ ــی ب ــور کل ــه ط ــد )15(. ب ــش را دارن و تن
ــژه ای در  حمایــت اجتماعــی و تعمــالت بیــن فــردی اهمیــت وی
ــه مــرگ دارد و ممکــن اســت اضطــراب مــرگ  ــراد ب رویکــرد اف
ــا  ــج پژوهــش حاضــر همســو ب را کاهــش دهــد. در مجمــوع نتای
تحقیقــات دیگــر نشــان داد حمایــت اجتماعــی ادراک شــده نقــش 
بســیاری در کاهــش اضطــراب مــرگ ســالمندان دارد. در مجمــوع 
در مقایســه نتایــج بدســت آمــده بــا ســایر مطالعــات انجام شــده در 

ایــن حــوزه پژوهشــی نشــان مــی دهــد کــه همســو و هماهنــگ 
ــا مبانــی نظــری تحقیــق همخوانــی قابــل مالحظــه ای وجــود  ب
دارد. بــه طــور مثــال نتایــج بدســت آمــده بــا مطالعــات محمــدی و 
همــکاران )1397(، کاظمــی، ربیعــی و کلهــر )1395(، ابراهیمــی و 
همــکاران )2018(، مالــت و همــکاران )2017( و ادیــب و همــکاران 
ــا  ــت )16، 10، 17، 18(. ام ــوده اس ــو  ب ــق و همس )2017( منطب
نتایــج بدســت آمــده بــا مطالعــه مهــری نــژاد و همــکاران )1395( 
تحــت عنــوان بررســی رابطــه بیــن حمایــت اجتماعــی و پایبنــدی 
ــدارد  ــی ن ــا اضطــراب مــرگ در ســالمندان همخوان ــه مذهــب ب ب
)11(. ایــن محققــان دریافتنــد کــه علیرغــم رابطــه معنــادار بیــن 
پایبنــدی بــه مذهــب بــا اضطــراب مــرگ ســالمندان، بیــن حمایت 
اجتماعــی بــا اضطــراب مــرگ رابطــه معنــاداری وجــود نــدارد. بــه 
نظــر مــی رســد تفــاوت در جامعــه مــورد مطالعــه توجیــه مناســبی 

بــرای ایــن عــدم همخوانــی باشــد.
همچنیــن تحلیــل هــای آمــاری نشــان داد از یــک ســو حمایــت 
اجتماعــی بــر اضطــراب مــرگ ســالمندان موثــر اســت بــه صورتــی 
کــه بــا افزایــش حمایــت اجتماعــی، اضطــراب مــرگ در ســالمندان 
کاهــش مــی یابــد و از ســوی دیگــر خودکارآمــدی نقش معنــاداری 
بــر رابطــه بیــن حمایــت اجتماعــی و اضطــراب مــرگ ســالمندان 
دارد بــه صورتــی کــه افزایــش خودکارآمــدی نیــز منجر بــه کاهش 
ــج  ــن نتای ــود. در مقایســه ای ــی ش ــالمندان م ــرگ س اضطــراب م
ــی  ــی و همخوان ــن هماهنگ ــو ای ــدورا و هس ــای بان ــه ه ــا نظری ب
وجــود دارد کــه گــر فــرد ســالمندی از پیــری خــود رضایــت داشــته 
باشــد و نگــرش مثبتــی بــه ایــن مرحلــه از زندگیــاش داشــته باشــد 
مشــخص اســت کــه از وضعیــت روانــی بهتــر و اضطــراب مــرگ 
کمتــری در برابــر کســانی کــه نســبت بــه ایــن مرحلــه از زندگــی 
خــود دیــد منفــی دارنــد، برخــوردار باشــد، چــرا کــه ادراک از پیــری 
را بــه عنــوان معیــاری بــرای رضایــت هــر فــرد از پیــری خــودش  
و بازتابــی از تطابــق فــرد بــا تغییــرات مرتبــط بــا پیــری میدانیــم.  
بــه طــور کلــی بــر اســاس مــدل هــای بدســت امــده در پژوهــش 
حاضــر و نتایــج آن نشــان داده شــد کــه حمایــت اجتماعــي از جانب 
ــت و  ــش تفســیرهاي مثب ــردن افزای ــق فراهــم ک ــواده از طری خان
ــدی  ــدي خودکارآم ــي، خودکارآم ــت اطالعات ــردن حمای ــم ک فراه
ســالمندان را افزایــش داده و بــه دنبــال آن اضطــراب مــرگ  را بــه 
طــور غیرمســتقیم کاهــش داده اســت. نتایــج حاصــل از مدلســازي 
ــرات مســتقیم و غیرمســتقیم  ــز بیانگــر اث ــادالت ســاختاري نی مع
مؤلفــه هــاي حمایــت اجتماعــي و خودکارآمــدي بــر متغیــر وابســته 
اضطــراب مــرگ بــود. حمایــت اجتماعــي هــم بــه طــور مســتقیم و 
هــم بــه طــور غیرمســتقیم بــر میــزان اضطــراب مــرگ ســالمندان 
ــور  ــه ط ــط ب ــدي فق ــر خودکارآم ــا متغی ــت. ام ــته اس ــر داش تأثی
ــي،  ــه عبارت ــر داشــت. ب ــرگ اث ــزان اضطــراب م ــر می مســتقیم ب
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خودکارآمــدي نقــش یــک متغیــر واســطه در ارتبــاط بیــن حمایــت 
اجتماعــي و کاهــش اضطــراب مــرگ ســالمندان داشــت. در توجیــه 
ــدورا  ــه بن ــه اینک ــه ب ــا توج ــه ب ــرد ک ــاره ک ــد اش ــار بای ــن رفت ای
خودکارآمــدي را عاملــي مــي دانــد کــه بــه یــک میانجي )واســطه( 
شــناختي عمــل مــي کنــد و شــناخت و افــکار و احساســات افــراد 
را تحــت تأثیــر قــرار مــي دهــد )20(. بــه نظــر مــي رســد روابــط 
نزدیــک، بــه عنــوان کاکردهــاي تنظیــم هیجانــي بــرای کاهــش 
ــا کــه حمایــت  ــه ایــن معن اضطــراب مــرگ عمــل مــي کننــد، ب
ــدي  ــردگی و ناامی ــش افس ــب کاه ــد موج ــي توان ــي، م اجتماع
ســاالمندان شــده، ایــن مســاله بــه نوبــه خــود کیفیــت زندگــي و 
رضایــت از زندگــي را در ســالمندان افزایــش مــي دهــد. دریافــت 
حمایــت اجتماعــي، بــا افزایــش رضایــت از زندگــي و امیــدواري و 
کاهــش نگرانــي هــاي مالــي و جســماني مــوج کاهــش اضطــراب 
ــج بدســت  ــی نتای ــور کل ــه ط ــود. ب ــي ش ــالمندان م ــرگ در س م
ــی،  ــکاران )1397(، کاظم ــدی و هم ــات محم ــا مطالع ــا ب ــده ب آم
ــت و  ربیعــی و کلهــر )1395(، ابراهیمــی و همــکاران )2018(، مال
همــکاران )2017( و ادیــب و همــکاران )2017( منطبــق و همســو  

ــوده اســت )17، 10، 18، 19، 21(. ب

نتیجه گیری
بــه طــور کلــی نتایــج بدســت آمــده از پژوهــش حاضــر را               
مــی تــوان بــه دو بخــش تقســیم نمــود. بخــش اول در خصــوص 
میــزان حمایــت اجتماعــی درک شــده، خودکارآمــدی و اضطــراب 
مــرگ ســالمندان اســت کــه نتایــج نشــان داد ســالمندان از حمایت 
ــدی  ــز دارای خودکارآم ــد و نی ــی برخوردارن ــل قبول ــی قاب اجتماع
مطلــوب و در مقابــل آن از اضطــراب مــرگ باالیــی را نیــز تجربــه 
ــات  ــیاری از مطالع ــج بس ــاس نتای ــر اس ــد ب ــر چن ــد. ه ــی کنن م
انجــام شــده چــه در داخــل و چــه در خــارج از کشــور و نیــز منطبق 
ــا نظریــه هــای موجــود، واضــح اســت کــه اضطــراب مــرگ در  ب
ســالمندان اجتنــاب ناپذیــر اســت چــرا کــه بــا توجــه بــه افزایــش 
ســن و بــه تبع آن بــروز بســیاری از بیماری هــا، ناخــداگاه اضطراب 
و تــرس از مــرگ در فــرد ســالمند پدیــدار مــی شــود و نمــی تــوان 
مدعــی ایــن موضــوع بــود کــه مــی تــوان ایــن اضطــراب را از بیــن 
بــرد امــا بــه شــکل علمــی و منطقــی مــی تــوان آن را کاهــش داد 
ــه آن پرداختــه خواهــد شــد.  کــه در بخــش دوم همیــن بحــث، ب

امــا در ارتبــاط بــا وضعیــت حمایــت اجتماعی ادراک شــده از ســوی 
ســالمندان نتایــج نشــان داد کــه خوشــبختانه اطرافیــان ســالمندان 
مــورد مطالعــه و بویــژه خانــواده هــای آنــان درک درســتی از نیــاز 
ــد و  ــران را دارن ــه از ســوی دیگ ــه جانب ــت هم ــه حمای ــالمند ب س
ــی  ــز در شــرایط خوب از طــرف دیگــر خودکارآمــدی ســالمندان نی
قــرار دارد، هــر چنــد عوامــل متعــددی مــی توانــد بــر خودکارآمدی 
افــراد موثــر باشــد امــا مــی تــوان ایــن گونــه اســتنباط نمــود بــر 
اســاس مطالعــات انجــام شــده ســطح تحصیــالت مــی توانــد بــر 
خودکارآمــدی افــراد موثــر باشــد کــه در ایــن پژوهــش نیــز بیش از 
39 درصــد از آزمودنــی هــا دارای حداقــل مــدرک دیپلــم و بیــش از 
61 درصــد دارای تحصیــالت دانشــگاهی بــوده انــد که مســلما می 
توانــد بــر میــزان خودکارآمــدی آنــان موثــر باشــد. از ســوی دیگــر 
تحلیــل هــای آمــاری نشــان داد کــه نــه تنهــا حمایــت اجتماعــی 
تاثیــر معنــاداری بــر اضطــراب مــرگ ســالمندان دارد )وجــود رابطــه 
ــان را در  ــد خودکارآمــدی آن ــادار(، بلکــه مــی توان معکــوس و معن
جهــت مثبتــی تحــت تاثیــر قــرار دهــد کــه ایــن تاثیرپذیــری بیــن 
ــه عنــوان یــک میانجــی و اضطــراب مــرگ نیــز  خودکارآمــدی ب
وجــود دارد. بــه طــور کلــی در تبیــن ایــن نتایــج مــی تــوان ایــن 
گونــه اســتنباط نمــود کــه حمایــت اجتماعــی مــی توانــد به شــکل 
قابــل مالحظــه ای اضطــراب مرگ در ســالمندان را کاهــش دهد و 
نیــز تاثیــر مثبتــی بــر خودکارآمــدی آنــان دارد. در نهایــت بــا توجــه 
بــه مــدل هــای ارائــه شــده در پژوهــش حاضــر و بــرازش هــای 
قابــل قبــول اثرگــذاری متغیرهــا بــر یکدیگــر مــی تــوان ایــن گونه 
بیــان نمــود کــه توجــه همــه جانبــه بــه بهبــود وضعیــت حمایــت 
اجتماعــی مــی توانــد از یــک ســو بــر خودکارآمــدی ســالمندان و 
از ســوی دیگــر منجــر بــه کاهــش اضطــراب هــا و تنــش هــای 

پیــش روی ســالمندان بویــژه اضطــراب مــرگ آنــان مــی شــود.

تشکر و قدردانی 
ــد کــه از همــکاری  ــان پژوهشــگران برخــود الزم مــی دانن در پای
ــر و تشــکر  ــی)ره( تقدی ــام خمین ــران مجتمــع بیمارســتانی ام مدی
بــه عمــل آورنــد و قابــل ذکــر اســت کــه ایــن مقالــه مســتخرجه 
ــات  ــت خدم ــروه مدیری ــد در گ ــی ارش ــه کارشناس ــان نام از پای
ــمال  ــران ش ــد ته ــالمی واح ــگاه آزاد اس ــی دانش ــتی درمان بهداش

مــی باشــد.

References

1- Cobb S. Social support as a moderator of life 
stress. Psychos Med;2013; 3 (5): 2-11.

2-  Larson, James S. The world health organization s 
definition of health: social versus spiritual health, 
Social Indicators Research,1998; 38 (2):181-192. 
https://doi.org/10.1007/BF00300458

3- Richman JA, Rospenda KM, Kelley MA. Gender 
roles and alcohol abuse across the transition to 
parenthood. J Stud Alcohol; 1999; 51(5): 55 
-559.

4- Shin SH, Lee S. Caregiver social support 
for children involved with child welfare: 
correlates and racial/ethnic variations. J 
Public Child Welfare;2011; 5 (2): 27- 13. 

https://doi.org/10.1007/BF00300458


نشریه سالمندشناسی، دوره 4، شماره 4، بهار 1399

18

https://doi.org/10.1080/15548732.2011.599752.
5-  Rashedi V, Gharib M, Yazdani AA. Social 

participation and mental health among older 
adults in Iran. Iranian Rehabil J 2014; 1 2; (7):7-

6- Borji M, Motaghi M. The Effect of Collaborative 
Care Model on Social Support and General Self-Ef-
ficacy of the Elderly. IJPN. 2017; 5 (1): 22-29. 
https://doi.org/10.21859/ijpn-05014

7-  Lam S, Tracz S, Lacey CH. Age, gender, and 
ethnicity of counselor trainees and corresponding 
counseling self-efficacy Research findings 
and implications for counselor educators. 
International Journal for the Advancement of 
Counseling. 2012; 70 (2): 562-573.

8- Sarafino, E. P. Health psychology (4th Ed). New 
York: John Wily & Sons; Inc 2002.

9- momeni K, radmehr F, sanjabi A. The Role 
Cognitive Fusion, Social Support and Perception 
of Aging in Prediction Death Anxiety. IJPN. 
2019; 7 (2) : 56-64.

10- Kazemi, F; Rabie Nejad MR, Kalhor N. 
Investigating the Relationship between 
Perceived Social Support and Disease Perception 
and Resilience with Death Anxiety in Men 
with Bowel Cancer, National Conference on 
Psychological Science and Technology, Iran 
Educational and Comprehensive Psychology, 
Tehran, Institute Holder of Sam Iranian 
Knowledge and Technology Development 2016 
Conferences, https://www.civilica.com/Paper-
OSCONF01-OSCONF01_139.html.

11- Mehri Nejad SA, Ramezan Saatchi L, Paydar 
S. [Death Anxiety and Its Relationship with 
Social Support and Adherence to Religion in the 
Elderly (Persian)]. Iranian Journal of Ageing. 
2017; 11(4):494-503. http://dx.doi.org/10.21859/
sija-1104494 Khawar M, Aslam N, Aamir S. 
Perceived social support and death anxiety 
among patients with chronic diseases.Pakistan 
journal of medical research 2013: 52 (3):75-79 
https://doi.org/10.21859/sija-1104494.

12- Khawar M, Aslam N, Aamir N. Perceived Social 
Support and Death Anxiety Among Patients with 
Chronic Diseases. Pak J Med Res; 2017, 52(3): 
75-79.

13- Fry, P. S. (2003). Perceived self-efficacy 
domains as predictors of fear of the unknown 
and fear of dying among older adults. 
Psychology and Aging, 18 (3), 474-486. http://
dx.doi .org/10.1037/0882-7974.18.3.474 

https://doi.org/10.1037/0882-7974.18.3.474 
PMid:14518809.

14- Shearer, B., Darrell, D, A. Exploring 
the application of multiple intelligences 
theory to career counseling. Journal of 
Employment counseling, 2009;25(1): 23-38 
https://doi.org/10.1002/j.2161-0045.2009.
tb00169.x.

15-  Shin SH, Lee S. Aregiver social support 
for children involved with child welfare: 
Correlates and racial/ethnic variations. Journal 
of Public Child Welfare. 2011; 5 (4):349-
68. doi: 10.1080/15548732.2011.599752 
https://doi.org/10.1080/15548732.2011.599752

16- Mohammadi E, Seidabadi M, Zeinalabadi R, 
Tohidi A, Norouzinia R. The relationship between 
perceived social support and Test Anxiety: The 
mediating role of Self-efficacy. DSME. 2015; 2 
(2) : 23-33.

17- Ebrahimi B, Hosseini M, Rashedi V. The 
Relationship between Social Support 
and Death Anxiety among the Elderly. 
Elderly Health Journal. 2018; 4 (2): 37-42 
https://doi.org/10.18502/ehj.v4i2.261

18- Mallett K1, Price JH, Jurs SG, Slenker S. 
Relationships among burnout, death anxiety, 
and social support in hospice and critical care 
nurses. Psychol Rep. 2017;68(3 Pt 2):1347-59. 
https://doi.org/10.2466/pr0.1991.68.3c.1347 
PMid:1924632.

19- Myers JE, Wass H, Murphey M. Ethnic 
differences in death anxiety among the elderly. 
Death Education. 1980; 4 (3): 237-244. 
https://doi.org/10.1080/07481188008252973 
PMid:10248466.

20- Adeeb M, Saleem M, Kynat Z, Tufail MW, Zaffar 
M. Quality of life, perceived social support and 
death Anxiety among cardiovascular patients. 
Pak Heart J 2017; 50 (02): 84-8.

21- Tamanaeifar MR, Mansouri Nick A. [Relation 
between personality characteristic, social support 
and life satisfaction with academic performance 
among students (Persian)]. Institute for Research 
& Planing in Higher Education. 2014; 20 
(1):149-166.

https://doi.org/10.1080/15548732.2011.599752
https://doi.org/10.21859/ijpn-05014
https://www.civilica.com/Paper-OSCONF01-OSCONF01_139.html
https://www.civilica.com/Paper-OSCONF01-OSCONF01_139.html
https://doi.org/10.21859/sija-1104494
https://doi.org/10.1037/0882-7974.18.3.474
https://doi.org/10.1002/j.2161-0045.2009.tb00169.x
https://doi.org/10.1002/j.2161-0045.2009.tb00169.x
https://doi.org/10.1080/15548732.2011.599752
https://doi.org/10.18502/ehj.v4i2.261
https://doi.org/10.2466/pr0.1991.68.3c.1347
https://doi.org/10.1080/07481188008252973

