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  چکيده

 بـا  و »یشیآزما مهین«ن مطالعه یپردازد. روش ا یاضطراب مرگ سالمندان م بر یدرمان تیر معنویثأت ین پژوهش به بررسیا

ـ یسـالمندان مقـ   تمـام ن پـژوهش  یا يآمار ۀ. جامعاستکنترل  با گروه »يریگیپ –نآزمو آزمون، پس شیپ«طرح   ۀم خان

 ینفر به صـورت تصـادف   20کسب نمودند، 7 يباال ةمرگ نمراس اضطراب یکه در مق ین سالمندانید. از بهستنسالمندان 

افـت  یرا در یدرمـان  تیـ کـرد معنو یوبر ر یمبتن ۀمداخل یشیگروه آزما .و کنترل قرار گرفتند یشیآزما ينفر 10در دو گروه 

د. یـ ل گردیـ تکم شـده   پژوهش ۀتوسط نمون يریگیآزمون و پ در مراحل پس »اضطراب مرگ« ۀنام سپس پرسش .دندکر

 حـاکی از آن اسـت کـه    هـا  افتـه ی. انجام شـد  مکرر يها يریگ با اندازه »انسیل واریتحل«ها با روش  ل دادهیتحل ه ویتجز

 يریـ گیآزمـون و پ  ش در مراحـل پـس  ین نمرات گروه آزمایانگیم اختالف بارز در موجب یوهگر ةویبه ش یدرمان تیمعنو

ـ معنو آنکـه جه ینت ثر بوده است.ؤکاهش اضطراب مرگ سالمندان م د و درگرد میآزمون  شیپ نسبت به مرحلۀ  یدرمـان  تی

  است.کاهش اضطراب مرگ سالمندان  براي یروش مناسب

  .یدرمان تی، معنوسالمند، اضطراب مرگ ها: دواژهیکل
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  مقدمه

ـ م از یم است، ولیمرگ سه و يبلوغ، سالمند ،یجوان ،يماریب تولد، ر مخلوقات دریسا انسان با  ۀان همـ ی

 سـرانجام نکـه  یا او آگاه اسـت از  .ش را انتظار کشدیخو ان کاریپا تواند میتنها انسان است که  ،جانداران

برابـر   دهـد تـا از خـود در     یبه خرج مـ  یخاص يها  یشیر و دوراندیتداب د ویزمان مرگش فراخواهد رس

آن صـحبت   ةدربـار  شـند و یاند  ی، سالمندان به مرگ مـ یسال بزرگ اواخر د. درکنمحافظت  يخطر نابود

ـ ، میرات جسـمان ییکنند. آنها از تغ  یم شـاوندان و  یدسـت دادن خو  ت و ازیـ معلول و يمـار یزان بـاالتر ب ی

ـ  .آورنـد   یدست م همرگ ب يبرا يشتریشواهد ب ،دوستان  بـاب مـرگ و   انسـان را از تفکـر در   روي، دینب

ـ دارد که انسان با ییباب مرگ بها ن تفکر دریاما ا .ستین يزیشناخت آن گر يکوشش برا د بپـردازد و  ی

 يسـت و معنـا  یها ن  ترس از مرگ هراس از ناشناخته ۀ ترس از مرگ است.یسا در يکردن عمر يآن سپر

ابـد،  ی یهـا انعکـاس مـ    ها و شکسـت   تیمحروم که در ،را هم یجود در زندگمو يها از ترس ياریآن بس

و بـزرگ از مـرگ اسـت کـه همـراه بـا        يرعـاد یک تـرس غ یبه عنوان  »اضطراب مرگ« رد.یگ یم دربر

کـه پـس از    ییزهایا چیند مردن یاا دلهره به هنگام فکر کردن به فریهمچون وحشت از مرگ  یاحساسات

ک یـ کـه   یمنفـ  یاضطراب مرگ را به عنوان احساس .)2009، سیشود (را   یم    فیتعر دهد،   یمردن رخ م

ـ ) ن2008( سـون یالو  تامر کنند.   یف میکند، تعر   یمرگ و مردن تجربه م ةفرد دربار را  اضـطراب مـرگ   زی

رنـد،  که آنها وجـود ندا  یحالت ینیب   شیاست که افراد در پ یاضطراب ،طور معمول بهکنند:    یف مین تعریچن

) Leo, R & Stien, M( ،2009( نیو و اســتئــ، بــه نقــل از لYallom, E( )1980( الومیــ .کننــد یتجربــه مــ

کنـد کـه      یف میتعر گونه نیرا ا »اضطراب مرگ«داند، و    یرا مترادف م »مرگ بارةترس در«و  »اضطراب«

ـ ر اوااست کـه د  یدارد، و ترس يترس از مرگ است که در ناخودآگاه جا« اضطراب مرگ و  یل زنـدگ ی

تمـام کـه در خـارج از زبـان و        مـه یاست وحشـتناك و ن  یق، شکل گرفته، و ترسیقبل از رشد تصور دق

  .»تصور وجود دارد

بـودن شـخص    یکنندگان فـان  يادآوریق یاز بارز بودن مرگ از طر یش آگاهیاضطراب مرگ با افزا

 .1: شـود    یمـ  يبنـد  و دسـته  یوشـان کنندگان مـرگ در سـه گـروه مشـخص همپ     يادآوریشود.    یآغاز م

ـ     ریـ غ ۀا تجربیمانند جنگ و  ،زا   استرس يها   طیمح ـ یب   شیقابـل پ  يمـار یک بیـ ص یتشـخ  .2؛ طیشـرا  ین

 ).2009ن، یو و اسـت ئـ تجارب مرتبط با مرگ (ل .3؛ یزندگ    کننده   دیتهد ۀا تجربه حادثی یزندگ   ة کنند   دیتهد

برنـد و   یدرصد مردم از اضطراب مرگ رنج مـ  16 ،)1969همکاران ( و )Agras, S( اگراسطبق مطالعات 

از  يزنـان نسـبت بـه مـردان سـطح بـاالتر       هسـتند. ن خصـوص  یدر ا یاضطراب مرض يدرصد دارا 3
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تـر اضـطراب    نییباالتر با سطح پا ی، اجتماعي، اقتصادیلیسطح تحص .کنند  یگزارش م اضطراب مرگ را

ـ ید يهـا  تیو مشارکت در فعال یمذهب يورهابا يو سطح باال ،مرگ همراه است تـر   نییسـطح پـا   بـا  ین

سـاله،   80تـا   61ک نمونه بزرگ از افراد مسـن  یدر ). 2002ل و اکرم، یاضطراب مرگ همراه است (سه

چ سـان،  یهـ ( نشـان دادنـد   نسـبت بـه مـردان    ياضطراب مرگ باالتر یزان قابل توجهیزنان سالمند به م

کاسـتن از اضـطراب مـرگ     توانـد در  یت میاز آن است که معنو یحاک ). شواهد1988، لیبو ، ویهوسل

ابـد و  ی یش مـ یافزا یسال انسان در خالل بزرگ ياز فطریت به عنوان نیتوجه به آنکه معنو کمک کند و با

ـ از دارنـد از ا یت نیمعنو از يتر پخته ن دوره به احساسیا سالمندان در کـرد در درمـان اضـطراب    ین روی

  ه برد.توان بهر یمرگ م

 ی، سـع یدرمان تی). در معنو1989 ،يمدر.ك: هستند ( يوجود يماریب يها غالباً جلوه یروانمشکالت 

در بهبـود و درمـان    یاخالقـ  يهـا  لتیو فضـ  یاله يها زهیو انگها  شی، گرايوجود يها تیشود از ظرف یم

 ينـۀ آن اسـت کـه محتـوا    ایت است جنبـۀ معناگرا یحایز اهم یدرمان تیاستفاده شود. آنچه در معنو يماریب

ـ پ یتجل ین و مذهبیدهد، و در قالب اصول و عادات هر د یدرمان را شکل م ـ کنـد. ا  دا مـی ی هـا و   ن سـازه ی

داشـته باشـد    یو اخالق ی، عاطفی، فراشناختی، شناختيتواند جنبۀ رفتار یم یدرمان تیدر معنو یفنون درمان

  شود. یف میش، و مراقبه تعریایز، دعا، نهمچون توکل، صبر، نما ینید يم و رفتارهایکه در مفاه

 یالهـ    ریو غ یان الهیروح پس از مرگ استوار است که در اد ياعتقاد به عالم برزخ بر بقااسالم بر 

ـ انسـان بقـا و ح   يبـرا ان یـ کـه بیشـتر اد   اي گونـه  بـه  آید، شمار می بهک اصل مهم یز به عنوان ین  یاتی

د و نسـبت  کنن یدعوت مجهان آن  يروان خود را به سویو پ هستند لین جهان قایعمر ا تر از یطوالن

ـ افـت کـه مـرگ را پا   یرا بتوان  ید معدود انسانید. شانده یبه حساب و کتاب آن اندرز م  یان زنـدگ ی

بلکـه بعکـس وارد شـدن بـه      ،ستین يپس مرگ باب فنا و نابود .باشد یبداند و از درون به آن راض

وجـود   ياز سو ،است که با عبور از آن یگذرگاه ،گ در واقعگر است که جاودانه است. مرید یعالم

افت کـه حضـرت   یتوان در یز مینجا نیت مرگ را از ایم. ارزش و اهمیکن یم گر سفریوجود د يبه سو

ت اعتقـاد بـه مـرگ و زنـده     یاهم .است سخن گفتهمرگ  دربارةبار  80ش از یب البالغه نهجدر  یعل

از اصـول آن   یکـ یانکـار   ۀاست که انکار آن به منزل يا به اندازه ،مامت در اسالیشدن دوباره در روز ق

گردد. روشن است که با اعتقاد بـه مـرگ    یاسالم م شود و موجب خارج شدن از  یم ی(اصل معاد) تلق

 بـارة شود و از تـرس او در  یتلق یعیطب دادیک رویامت، مرگ به عنوان یو زنده شدن دوباره در روز ق

گذارنـد و در تعامـل کامـل قـرار      گر اثـر مـی  یکـد یت، بـر  یـ در نها يدار نیو دت یمعنومرگ بکاهد. 
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ن عـالم دسـت   یـ سـتۀ انسـان در ا  یبه کمال شا یگردد تا آدم یم يگریروبخش دیرند و هرکدام نیگ یم

شود که بنـده بهتـر    یبا او موجب م يا اکثری یشگیاد و ذکر معبود و ارتباط همیگر، یابد. به عبارت دی

بـرد و هـر روز کـه     یاد خـدا را بـاال مـ   یـ ف یـ ن کم و کیعمل کند و عمل به برنامۀ د ینیبه برنامۀ د

را  ییها ا سنتیها و  نیتمر ،يدرمانگران مداخالت معنو گردد. روان ید مین دو تشدیگذرد، تعامل ا یم

آنهـا  ، از یمـذهب  يدر رفتارهـا  يهاست معتقدان به ادیان الهی بـه نحـو   کنند قرن که از آنها استفاده می

ـ . هر یـک از ا يشگریبخشا خواندن متون مقدس، مراقبه، ش،یایکنند؛ مثل ن یاستفاده م هـاي   نین تمـر ی

ـ ، از جمله اسالم تأيدیان توحیهاي گوناگون در اد به شکل يمعنو د گردیـده و بـه کارگرفتـه شـده     یی

شده است و قرون  ان گوناگون به کار گرفتهیها در اد نین تمریشناسان، علت آنکه ا است. از نظر روان

ـ را مطرح نمـوده و   یق انسانیعم يازهاین دارد که نیکار بسته، داللت بر ا بشر آنها را به يمتماد ا بـه  ی

بنـاب و   يد واقع شده است (غباریمف يها در قرون متماد د و در حل مشکالت انسانیگو یآنها پاسخ م

 يرا بـر رو  ی) پژوهشـ 1387، ینـوران ، به نقل 1982، (اكیناو  سینلورك، یوی). در ن1384همکاران، 

رابطـۀ معکـوس   » اضطراب مـرگ «با  ییگرا نیان گوناگون انجام دادند که نشان داد دیافراد مسن از اد

  م دارد.یرابطۀ مستق یو معنادار بودن زندگ یداشته، با احساس سالمت روان

از پـس   ید بـه زنـدگ  ، کـه اعتقـا  است ) نشان داده شدهCicirelii,V.G( )2002( یسرلیسمطالعات  در

) نیـز نتیجـه گرفتنـد    1986( لونتو و تمپلردارد.  یترس از مرگ ارتباط منف با یمذهب هاي شیمرگ و گرا

مطالعـات   کنند. آنها گزارش کردند کـه  افراد مذهبی اضطراب مرگ کمتري را تجربه می ،که به طور کلی

خصی مثل دعا، عبادت و خوانـدن متـون   هاي دینی ش هاي مذهبی، فعالیت مراقبت بر اینکه کند داللت می

هـاي   مقدس، ارزش مذهب نزد افراد، میزان روابط با دوسـتان و فرزنـدان، میـزان مشـارکت در فعالیـت     

مطالعـات   و سالمتی بر اضـطراب مـرگ تـأثیر دارنـد. در     ،گروهی، جنسیت، سن، وضعیت تأهل، درآمد

و  ياکبـر  ی(علـ  وجود دارد یمنف رگ رابطۀو اضطراب م یمذهب يریگ ن جهتیز بیران نیانجام شده در ا

 ).1389و کجباف،  ؛ منصورنژاد1390 همکاران،

ـ ا ۀیفرض مزبور،توجه به مطالب  با کـاهش   موجـب  یت درمـان یـ سـت از: معنو ا ن مطالعـه عبـارت  ی

  شود. یشهر اصفهان م »سالمندان ۀخان«م یاضطراب مرگ سالمندان مق

بـا گـروه کنتـرل اسـت.     » يریـ گ یپ–آزمون زمون، پسآ شیپ«و با طرح  یشیآزما مهین مطالعه نیا

» خانـۀ سـالمندان  «م یسال به باال) مق 60 ین پژوهش تمام سالمندان (دامنۀ سنیرا در ا يجامعۀ آمار

  دهد. یل میشهر اصفهان تشک
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ن مطالعـه را داشـتند، و   یکه عالقه به شرکت در ا ین کسانیپژوهش حاضر و از ب ياز جامعۀ آمار

انتخـاب شـدند و بـه     ینفر به صورت تصادف 20کسب کردند، 7 ياب مرگ نمرة باالاس اضطریدر مق

و کنترل (گروه در نوبت انتظار) قرار گرفتند. جـنس   یشی، آزماينفر 10در دو گروه  یصورت تصادف

 30درصـد مـرد و    70درصد مرد و در گروه کنتـرل   20درصد زن و  80ش یها در گروه آزما یآزمودن

ن رقـم در گـروه   یـ و ا 60- 65 یش در ردة سـن یها در گروه آزمـا  یرصد آزمودند 60درصد زن است.

درصـد   40سـال هسـتند.   60- 65 یدر گـروه سـن   يهـا  ین، بیشـتر آزمـودن  یدرصـد. بنـابرا   50کنترل 

هـا در   یاند و تمام آزمودن سواد بوده یز بیدرصد گروه کنترل ن 60سواد و یش بیگروه آزما يها یآزمودن

ـ ن یشناخت تیجمع يرهایر متغیند. از نظر سادو گروه مسلمان هست  يز در دو گـروه، تفـاوت معنـادار   ی

ـ  )DAS« )Death Anxiety«اس اضطراب مرگ یده است. مقیمشاهده نگرد آزمـون و   شی، هم به عنـوان پ

ـ اسـتفاده گرد  يهم به عنوان مالك غربالگر کـرد  یبـر رو  یمداخلـۀ مبتنـ   یشـ ید. سـپس گـروه آزما  ی

افـت  یدر يا ن مدت، گروه کنترل مداخلهیا یافت نمود. طیدر یجلسۀ گروه 8 یرا ط یدرمان تیمعنو

ک ماه پـس از اتمـام   یآزمون و  ، مجدداً ابزار پژوهش به عنوان پسینکرد. پس از اتمام جلسات درمان

ز از روش یـ هـا ن  ل دادهیـ ه و تحلیـ ها اجرا شـد. بـراي تجز   یآزمودن يبر رو يریگ یدرمان، به عنوان پ

  استفاده شد.» مکرر يها يریگ س اندازهانیل واریتحل«

 ابزار پژوهش

مـاده   15ساخته شـده و شـامل    1970در سال  تمپلرنامه توسط  ن پرسشیا :)DAS(اس اضطراب مرگ یمق

خـود را بـه هـر سـؤال بـا       يهـا  هـا پاسـخ   یسنجد. آزمودن یها را به مرگ م یاست که نگرش آزمودن

نشـانگر وجـود اضـطراب در فـرد اسـت.      » یبلـ «پاسـخ  کننـد.   یمشخص م» ریخ«ا ی» یبل« يها نهیگز

اد یر باشد، که نمره باال معرف اضطراب زیمتغ 15ن صفر تایتواند ب یاس مین مقیا يها روي، نمره نیبد

کرونبـاخ را   يب آلفـا ی) ضرSaggino, R & Kline, P( )1996( نیکالو  نویساچافراد دربارة مرگ است. 

اس به دست آوردنـد ـ   ین مقیا ییایتالیش ایرایو» ل عواملیتحل«روش که با  يا گانه سه يها عامل يبرا

) در 1970(تمپلـر به عمـل آمـده توسـط     يها یاند. بررس گزارش کرده60/0و 49/0، 68/0ب ـ  یبه ترت

 یاس از اعتبـار قابـل قبـول   یـ ن مقیـ دهـد ا  یاس اضطراب مرگ، نشان مـ یمق ییایو پا ییخصوص روا

لۀ آن یهمزمان به وسـ  یی، روا83/0اس یمق ییبازآزما ییایب پایضر، یبرخوردار است. در فرهنگ اصل

ـ ). پا1970گزارش شده است (تمپلر، 40/0 یاس افسردگیو با مق 27/0اس اضطراب آشکار یبا مق  ییای

۶۲    ۱۳۹۵، سال نهم، شماره چهارم، زمستان  

ب ین اسـاس، ضـر  یکرده و بر ا ی) بررس1380( یبحرانو  یرجبران، ینامه را در ا ن پرسشیا ییو روا

ـ مق ییروا یبررس ياند. برا گزارش داده 73/0را  یدرون یب همسانیرو ض 60/0را یفیتصن ییایپا اس ی

ـ مق«و » مرگ یاس نگرانیمق«اضطراب مرگ، از دو آزمون  اسـتفاده شـده کـه    » اس اضـطراب آشـکار  ی

ب یضـر  يبـرا  34/0و یاس نگرانیاس اضطراب مرگ با مقیمق یب همبستگیضر يبرا 04/0جۀ آن ینت

  ).1380،یو بحران یاس اضطراب آشکار بوده است (رجبیاس اضطراب مرگ با مقیمق یهمبستگ

 بـر  یمبتنـ  یدرمـان  يها وهیش» یدرمان تیمعنو«منظور از  ،ن پژوهشیا در :یدرمان تیجلسات گروه معنو

 يمعنـو  يرهنمودهـا  و ش، صبر، ذکریایت، نظم، توکل، دعا، نیني همچون ارتقا یت اسالمیاصول معنو

که دچـار   یاضطراب مرگ و سالمندان يو به سالمندان دارا دهیردن گیتدو نااست که توسط گروه محقق

جلسـه و بـه صـورت دو     8 یطـ  یند درمـان ین فرایا. است آموزش داده شده اند، شده يآور کاهش تاب

 ذیل است:به شرح  یدرمان تید. عنوان جلسات معنویدو ساعته در هر هفته اجرا گرد ۀجلس

 یدرمان تین جلسات معنویعناو. 1جدول 

  عنوان جلسات  لسات ج

  یدرمان ۀرابط يبرقرار: مراجعان یشناخت و يرفتار یابیو ارز ییآشنا  اولۀ جلس

  يفرض انسان معنو شین پیدوم ن ویپرداختن به اول: تین يارتقا صبر و  دوم ۀجلس

   يچهارم انسان معنو فرض سوم و شیپرداختن به پ: نظم و ییگرا عمل  سوم جلسۀ

   يمعنو یفرض پنجم زندگ شیپرداختن به پ: يگزارشکر دعا و  چهارم جلسۀ

  يمعنو یفرض ششم زندگ شیپرداختن به پ: توکل  پنجم  ۀجلس

   يمعنو یفرض هفتم زندگ شیپرداختن به پ: شناخت صفات خداوند  ششم  جلسۀ

   يمعنو ینهم زندگ فرض هشتم و شیپرداختن به پ: نماز محضرخداوند و انفاق، بخشش، ادب در  هفتم  جلسۀ

  يمعنو یفرض دهم زندگ شیپرداختن به پ: يریپذ تیمعنا، مسئول يجوو جست  هشتم  جلسۀ

 آمـار  يهـا  روش درل شـد.  یـ ه و تحلیتجز »spss16«افزار  خام با نرم يها داده ،يگذار نمره و اجرا ازپس 

 انسیـ وار لیـ تحل از ،یاسـتنباط  آمـار  يهـا  روش در و شـد  استفاده اریمع  انحراف و نیانگیم از ،یفیتوص

ـ  آزمـون و  آزمون، پـس  شیپ نمرات اضطراب مرگ تفاوت یبررس برايمکرر   يها يریگ اندازه ، يریـ گ یپ

  .دش استفاده پژوهشتحت  يها گروه نیب

  ي پژوهشها افتهي

 يهـا  اضطراب مـرگ در گـروه   يریگ یپ آزمون و آزمون، پس شیپ يها استاندارد نمره ن و انحرافیانگیم

  :است ارائه شده 2ر جدول د »کنترل« و »شیآزما«



  ۶۳ خانه سالمندان مياضطراب مرگ سالمندان مق بري درمان تيمعنو ياثربخش يبررس

  ش و کنترلیآزما يها در گروه ن و انحراف استاندارد نمرات اضطراب مرگیانگیم. 2 جدول

 يریگ یپ آزمون پس آزمون شیپ 

 نیانگیم تعداد گروه شاخص
انحراف 

 استاندارد
 نیانگیم

انحراف 

 استاندارد
 نیانگیم

انحراف 

 استاندارد

 اضطراب مرگ
 9/2 1/8 8/1 2/9 2/2 7/8 10 گروه کنترل

 6/2 8/3 6/1 5/3 7/2 5/9 10 شیگروه آزما

آزمـون   شیپ ۀن اضطراب مرگ دو گروه در مرحلیانگیگردد، م یمشاهده م 2جدول  که در گونه همان

 يادیـ کـاهش ز  »شیآزمـا «اضطراب مـرگ گـروه    ،آزمون  پس ۀدر مرحل .ک سطح بوده استیباً در یتقر

ـ ن يریـ گیپ ۀمرحلـ  گـردد. در  یش مشاهده میافزا یاندک »لکنتر«در گروه  یداشته است، ول ز اضـطراب  ی

 یآزمـون انـدک   پس ۀنسبت به مرحل یول ،افتهیآزمون کاهش  شیپ ۀنسبت به مرحل »شیآزما«مرگ گروه 

کاهش داشـته، امـا    ين اضطراب مرگ مقداریانگیم يریگیپ ۀز در مرحلین »کنترل«در گروه  .افتهیش یافزا

  .استک سطح یباً در یتقر يریگیآزمون و پ آزمون، پس شیمراحل پ نترل درن شاخص در گروه کیا

ـ استفاده گرد »رنوفیاسم- کالموگروف«وابسته از آزمون  ریمتغ میانگینع یتوز یبه منظور بررس د کـه  ی

 د.ید گردییتأ 584/0 ينمرات اضطراب مرگ در سطح معنادار میانگین عیفرض توز

نمـرات اضـطراب مـرگ در     يها بـرا  انسیوار يتساو یابیارز ايبر »نیلو«ج آزمون ینتا 3در جدول 

  ارائه شده است. يریگیپ آزمون و آزمون، پس شیمراحل پ

 جامعه يها گروه يها انسیوار يفرض تساو شیپ بارةن دریج آزمون لوینتا. 3جدول 

  يمعنادار   يآزاد ۀدرج F  مراحل  ریمتغ

  اضطراب مرگ

  193/0  )1و18(  83/1  آزمون شیپ

  1 )1و18(  0  آزمون پس

  929/0 )1و18(  008/0  يریگ یپ

ر یـ دو گـروه در متغ  يهـا  انسیـ وار يتسـاو  بـارة در فـرض صـفر   :شود یمشاهده م 3با توجه به جدول 

هـم   اسـت و بـا   گر برابـر یکـد یدو گروه در جامعه بـا   يها انسیوار یعنی ؛شود ید مییاضطراب مرگ تأ

  ندارد. يتفاوت معنادار

ـ  استفاده شد »باکس«دوگروه از آزمون  يها انسیکوار يض تساوفر شیپ یبررس براي فـرض   شیو پ

  د.یگرد دییتأ 49/0 يداراسطح معن در »اضطراب مرگ«ر یگروه در متغ انس دویکووار يتساو

آزمـون و   ر وابسـته در مراحـل پـس   یـ ر مستقل بـر متغ یر متغیج تأثیل نتایه و تحلیبه منظور تجز

ج آن در یمکرر استفاده شـد کـه نتـا    يها يریگ انس با اندازهیل واریه و تحلی، از روش تجزيریگ یپ

 ده است:یارائه گرد 4جدول 

۶۴    ۱۳۹۵، سال نهم، شماره چهارم، زمستان  

  بر اضطراب مرگ یدرمان تیر معنویثأت یبررس برايمکرر  يها يریگ انس با اندازهیل واریج تحلینتا. 4جدول 

 راتییمنابع تغ لکسیو يب المبدایضر يآزاد ۀدرج F يداراسطح معن اتا مجذور يتوان آمار

 يریگیپ 345/0 )2و17( 1/16 >001/0 655/0 998/0

 گروه 324/0 )1و18( 5/12 002/0 409/0 916/0

 و گروه يریگین پیتعامل ب 311/0 )2و17( 8/18 >001/0 689/0 999/0

آزمون و مرحلۀ  ، در مرحلۀ پسيزان معناداریبا توجه به نمرات م» یفرن بون«ج حاصل از آزمون ینتا

آزمـون و   شین مراحل پیآزمون وهمچن آزمون و پس شین مراحل پیها را ب اوت اثر گروه، تفيریگیپ

اسـت کـه در   » انـدازة اثـر  «د به آن توجه شود یکه با يگریدهد. شاخص د ینشان م يریگیمرحلۀ پ

ـ از وار يدهنـدة درصـد   مشخص شده است. مجـذور اتـا نشـان   » مجذور اتا«جدول با عنوان  انس ی

به وجود آمده اسـت. مقـدار مجـذور     یشیعمل آزما يت که در اثر اجرانمرات اضطراب مرگ اس

درصـد از   41صـورت کـه    نیدرصـد اسـت. بـد    655 يریـ گیدرصد و در مرحلۀ پ 409گروه  ياتا

از  یناشـ  يریـ گیدرصـد در مرحلـۀ پ   65آزمـون و   رات نمرات اضطراب مرگ در مرحلۀ پـس ییتغ

ـ ن ياست. توان آمار یروش درمان ياجرا ـ ی  يریـ گیو در مرحلـۀ پ  916/0آزمـون   ۀ پـس ز در مرحل

  ت حجم نمونه است.یباال و کفا يبوده که نشانگر دقت آمار 998/0

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ش و کنترلیآزما يها گروه ن نمرات اضطراب مرگ در مراحل آزمون دریانگیم ۀسیمقا .1 نمودار

 ۀن نسـبت بـه مرحلـ   آزمـو  پـس  ۀدر مرحلـ  »شیآزمـا «نمرات اضطراب مرگ گروه  1 توجه به نمودار با

ش) یافـزا  یز (با انـدک ین يریگیپ ۀر نمره در مرحلیین تغیو ا نمره) 6( داشته است يآزمون افت بارز شیپ

ـ اسـت  »شیآزما«ر مداخله بر اضطراب مرگ گروه یثأباً ثابت مانده است که نشانگر تیتقر در گـروه   ی، ول

  نداشته است. یر چندانییتغ يریگیآزمون و پ آزمون، پس شیدر مراحل پها  هن نمریا »کنترل«



  ۶۵ خانه سالمندان مياضطراب مرگ سالمندان مق بري درمان تيمعنو ياثربخش يبررس

  اس اضطراب مرگ در مراحل آزمونیمق يها رو گروه یزوج ۀسیمقا .5جدول 

 يمعنادار استاندارد يخطا نیانگیتفاوت م مرحله وابسته ریمتغ

 اضطراب مرگ

 >001/0 46/0 75/2 آزمون آزمون و پس شیپ

 >001/0 53/0 15/3 يریگیآزمون و پ شیپ

 502/0 58/0 40/0 يریگیآزمون و پ پس

ـ  یانگیگردد، تفاوت م یمشاهده م 5که در جدول  چنان آزمـون و   شین نمرات اضطراب مرگ در مرحلـۀ پ

هـا را در   آزمـون، تفـاوت اثـر گـروه     در مرحلۀ پس يزان معناداریاست که با توجه به م 75/2آزمون  پس

ـ   ن نمـرات اضـطراب مـرگ در   یانگیـ دهد و تفـاوت م  یآزمون نشان م مرحلۀ پس آزمـون و   شیمرحلـۀ پ

هـا را در مرحلـه    ، تفاوت اثـر گـروه  يریگیدر مرحلۀ پ يزان معناداریاست که با توجه به م 15/3 يریگیپ

 يریـ گیآزمـون و پ  ن نمرات اضطراب مرگ در مرحلۀ پسیانگین تفاوت میدهد و همچن ینشان م يریگیپ

نسـبت بـه مرحلـۀ     يریـ گیمرحلـۀ پ زان اضطراب مـرگ در  ی، ميزان معناداری/. است که با توجه به م40

ۀ یفرضـ  1و نمودار  6و  5رو، با توجه به مندرجات جداول  نداشته است. ازاین ير معنادارییآزمون تغ پس

م خانـۀ سـالمندان شـهر    یموجب کاهش اضطراب مرگ سـالمندان مقـ   یدرمان تیمعنو«پژوهش با عنوان 

  گردد. ید میی، تأ»شود یاصفهان م

  يريگ جهيبحث و نت

در کاهش اضطراب مرگ سـالمندان   یدرمان تیکرد معنویرو ین اثربخشیین پژوهش تعیاز انجام اهدف 

در کـاهش   ییبـاال  یاثربخشـ  یدرمـان  تیـ ن زمینه، مشخص شد که معنویبود. در ا» خانۀ سالمندان«م یمق

 )Jane, M( نیجـ  یقبلـ  يهـا  افتـه ین پـژوهش بـا   یـ حاصـل از ا  يها افتهیاضطراب مرگ سالمندان دارد. 

خلقـت   يدارد. مرگ از ابتدا ی) همخوان2002( اکرمو  لیسه) و Ya-Huiwen( )2010( وونیاهی)، 2006(

ـ بـا ا  ییارویـ رو يگوناگون قـرار گرفتـه و بشـر بـرا     يخرافات و باورها یانسان، کانون اصل دة یـ ن پدی

تـر کـرده    آسـان ناشناخته و هراسناك، به مذهب و فلسفه پناه برده و با توسل به علم و هنر تحمـل آن را  

 يکـه دارا  يافراد. )2000ن، ی(لو دده یت ترس از مرگ را کاهش میمعنو ).1386، يمعتمدر.ك: است (

 یزة اصـل یـ برخوردارنـد و انگ  يقـو  یدوست و نوع یشده و فعال هستند و از حس اخالق یت درونیمعنو

 يکنند، بـا رو  یوجو م خود را در انسان بودن و حفظ کرامت او به منظور تقرب به درگاه خداوند جست

ـ ). معنو1386، يدرآمـد  یفیشرر.ك: ند (ینما یگران را حفظ میات، سالمت خود و دیآوردن به معنو ت ی

مـانی  ی، کـه افـراد ا  یسـاالن  که اضطراب مرگ در بـزرگ  يا ابد، به گونهی یش میافزا یسال در خالل بزرگ

اسـت کـه سـالمندان احسـاس      يا هدور يدارند کمتـر اسـت و سـالمند    یعال يا موجودیرو یراسخ به ن

۶۶    ۱۳۹۵، سال نهم، شماره چهارم، زمستان  

ـ اي نزد نـده یآنها در آ ین موضوع که زندگیاز ا یبا آگاه یعنیدهند؛  یرا پرورش م يتر ت پختهیمعنو ک ی

 ند.یجو یرا در آن م يتر یعال يرسد فعاالنه معنا یان میبه پا

و سـطوح  دارد  یت با مذهب همپوشـ یم که معنویپرداز ین نکته میج، به این نتاین اییدر خصوص تب

ق، اضـطراب از مـرگ را کـه فـرد در طـول      یـ اي عم تواند به گونـه  یر و جوان میبودن در افراد پ یمذهب

ز تـرس  یشرفته دربارة مرگ نیپ یاز فلسفۀ شخص ير قرار دهد. برخورداریکند تحت تأث یتجربه م یزندگ

ـ  یدگاه مـذهب یـ کـه د  يسان، افراد دهد. بدین یاز مرگ را کاهش م تـر   رگ را ترسـناك دارنـد مـ   یمتزلزل

گردد کـه او   ینادرست، سبب م يها ). ادراك ناقص انسان از مذهب و خدا و آموزه2001 دانند (برك، یم

ـ پر از درد و رنج تصور کند و بـه ا  ییایمرگ را به منزلۀ ورود به دن ن سـبب، از مـرگ بهراسـد. علـت     ی

 يت که آنها اعتقاد دارنـد بـرا  است، آن اس يدر آنان قو یش مذهبیکه گرا يکاهش اضطراب مرگ افراد

 يهـا  ) معتقد است: همۀ مذهب1965( جانگخود پس از مرگ پاداش خواهند گرفت.  یمذهب يرفتارها

 يتـر  يقو یکه از اعتقادات مذهب يجه، افرادیکنند و در نت یمرگ فراهم م يبرا یک آمادگیبزرگ جهان 

از معنـا   ین افـراد حسـ  یا يدانند. مرگ برا یم یاز زندگ یعیند طبیک فرایبرخوردارند، مرگ را به عنوان 

ر بودن مـرگ بـه عنـوان    یناپذ از اجتناب یشده، آگاه یسازد. در افراد با مذهب درون یفراهم م یدر زندگ

 يرش مـرگ بـه جـا   یدگاه پـذ یـ و د یافتن معنا در زنـدگ ی ياز برای، ذاتاً افراد را به نيک بحران وجودی

ـ ، عالقـه بـه معنو  ين فرد بـه مرحلـۀ سـالمند   دیبا رس. کند یت میاضطراب مرگ هدا ـ تقو ات در اوی ت ی

ژه یـ هـا، بـه و   نیـی هـا و آ  ها، ذهـن  انسان که در قلب یدرون يازهایاز ن یکیت به عنوان یشود و معنو یم

ـ تواند به کاهش اضطراب مرگ کمک کند، و ا یوجود دارد، م یمذهب يها نییآ سـر خواهـد   یم ین زمـان ی

مرحلـۀ   ي). چـون سـالمند  1386، يدرآمـد  یفیالم و سودمند باشـد (شـر  افته، سیت رشد یشد که معنو

 یدرمـان  تیرو، معنو است، ازاینیو گسست ارتباط با دن یمتعال يرویک نیات و ارتباط با یش به معنویگرا

  گردد. یموجب کاهش اضطراب مرگ سالمندان م

ـ ، کمک به مراجعـان در رو یدرمان تیمعنو یگر علل اثربخشیاز د ت مـرگ اسـت.   یـ واقعبـا   ییاروی

جـه آنکـه افـراد بـا     یدهـد. نت  یش مـ یافزا یافراد را نسبت به زندگ يریپذ تیاز مرگ، حس مسئول یآگاه

 یکـه در ازاي تمـام لحظـات زنـدگ     یتیاز موضوع مرگ خود، تمام تالششان را در قبـال مسـئول   یآگاه

ـ بـا فعال  ییارویـ ز شـوق در رو یـ رقابـل گر یاز مـرگ غ  ین آگـاه یرند. همچنیگ یدارند، به کار م  يهـا  تی

بخشـد تـا    ین فرصت را میز به مراجعان ایرقابل گریاز مرگ غ یدهد. آگاه یش میز را افزایبرانگ مخاطره

  کنند. یها، باز هم شجاعانه زندگ از نقص یبا آگاه



  ۶۷ خانه سالمندان مياضطراب مرگ سالمندان مق بري درمان تيمعنو ياثربخش يبررس

و شـدت   يویدن یبه زندگ یو وابستگ يریگ انسان در شکل يها»داشته«ن نقش یین با تبیهمچن

و آرامش در او  يجاد توانمندیانسان در مراقبت و ا یها و صفات اله»بودن«ش اضطراب مرگ و نق

هـا و   ، ارزش انسـان بـه بـودن   یان الهـ یـ گـر اد یاسالم و د يها د. طبق آموزهیدرجلسات اشاره گرد

او  يابد یبه زندگ يویدن یاو در زندگ يها ک از داشتهی چیز هیک اوست و پس از مرگ نیصفات ن

کسـب نمـوده اسـت     يویدن یکه در زندگ یلیک و صفات و فضایتنها اعمال ن افت ویراه نخواهد 

ق، از اضـطراب مـرگ او   ین طرید. به ایپس از مرگ خواهد گرد یموجب آرامش روح او در زندگ

 یعنیخواهد بود؛  یاله يها»بودن«جاد یها به نفع ا»داشته«گر، گذشت از ید يخواهد کاست. از سو

ن راه، به آرامـش  یگردد و از ا تر می کینزد يمعنو یبه زندگ» شیها شتهانفاق و بخشش دا«انسان با 

 افت.یدست خواهد  یو روان یروح

، یرفته شدة هر فرهنـگ مشخصـ  ید پذیلۀ اعمال و عقایت به وسین باورند که معنویپژوهشگران بر ا

ـ ا .)Done, M( ،1993( رد (دانیـ گ یان شده، شکل میب  ت ازیـ عنون امـر در جامعـۀ مـا، کـه مـذهب و م     ی

ن یدهـد. در جامعـۀ مـا، مـذهب از مـؤثر      یشـتر نشـان مـ   یژه برخـوردار اسـت، خـود را ب   یـ و یگاهیجا

عمر فـراهم سـازد و انسـان     یرا در تمام یزندگ يرود که قادر است معنا یبه شمار م یروان يها گاه هیتک

فـرد بـه شـمار     يهم برام یتواند کمک ی، میژه، در مواقع سخت و بحرانیو نجات دهد. به ییمعنا یرا از ب

ـ یدهد که در کشور ما، بس یاز تجارب و شواهد نشان م ین اساس، برخید. بر همیآ  یار از اختالالت روان

ـ آم تیـ ص و درمـان موفق یقرار دارند و بدون توجه بـه آن، تشـخ   يدر تعامل با مسائل معنو یو عاطف ز ی

  ن نمونه است.یز او اضطراب مرگ ا یمانند اختالالت اضطراب ینخواهد بود. حاالت

توانـد   یاست که بشر مـ  یک روش درمانیت و یو پراهم یاساس يها از راه یکی یدرمان تیمعنو

د و بـا  یکند و سالمت جسم و روان خود را حفظ نما يریشگیپ یبه کمک آن از اختالالت اضطراب

ده، احسـاس  وابسـته شـ   یقدرت الهـ  یزال و نامتناهیش به منبع الیاین، نماز و نیکمک گرفتن از د

او فـراهم   یدر زنـدگ  یابیـ و معنا يریپـذ  تیگونه، حـس مسـئول   نید و آرامش داشته باشد و بدیام

ا، از یـ ک در دنیـ در قبـال اعمـال ن   یپس از مرگ و وعدة پاداش الهـ  یگردد و با اعتقاد به زندگ می

 اضطراب مرگ او کاسته خواهد شد.

موجود در برطرف  يکردهایر رویبا ساکرد ین رویسۀ این پژوهش، عدم مقایت عمدة ایمحدود

ر یگـردد از سـا   یشـنهاد مـ  یاسـت. پ  یکـرد درمـان  ین رویبهتـر  یمعرف يساختن اضطراب مرگ برا

و  یدرمـان  تیـ ج آنهـا بـا معنو  یسـۀ نتـا  یدر کاهش اضطراب مرگ به منظور مقا یدرمان يکردهایرو

  ن زمینه استفاده گردد.یکرد در این رویبهتر یمعرف

۶۸    ۱۳۹۵، سال نهم، شماره چهارم، زمستان  

  منابع

  سمت. ،تهران ،شناسی دین درآمدي بر روان  ،1385اصل،  يموسوسیدمهدي ، مسعود و یجانیآذربا

ـ بـا م  یمذهب يم و باورهایارتباط انس با قرآن کر یبررس«، 1391و همکاران،  ، محمدیآقاجان زان اضـطراب مـرگ در   ی

  .19- 11، ص 142، ش مجله پزشکی کاشان، »کاشان یدانشگاه علوم پزشک یماران قلبیب

  ، تهران، فرهنگ معاصر.هاي وابسته شناسی و زمینه نامه روان واژه، 1375  محمدتقی و همکاران،، یبراهن

 ، ترجمۀ یحیی سیدمحمدي، تهران، اسباران.شناسی رشد روان، 2001برك، لورا.اي، 

، ترجمـۀ عبدالرسـول پاسـاالري بهجـانی، تهـران،      شـناختی اضـطراب   مـدل ، 1383و گاري امري،  بک، آرون تی

  پژوهان جوان. دانش

  سمت. ،تهران ،فرهادپور مراد ۀترجم ،شجاعت بودن  ،1366، ش، پلیتبل

بـر اضـطراب و    یاسـالم  یمذهب يریگ بدون جهت با و يگر درمان روان یاثربخش یبررس«، 1377، ، مسعودیبزرگ جان

  .368- 343، ص 4، سال دوم، ش شناسی روان، »یدگیتن

  ،همکـاران، تهـران   ي وزاده انصـار  یتقـ شهرام  :میو تنظ يگردآور ،اسالمیعرفان ، 1378ی، ، محمدتقيزیتبر يجعفر

  .ينشر آثار عالمه جعفر ن ویسسه تدوؤم

  .366- 330، ص 2و  1، سال نهم، ش نقد و نظر، »ارزیابی عالئق دینی و معنوي در روان درمانی«، 1383چیریان، جان تی، 

هـاي خـدمات سـالمت، هشـداري بـراي نظـام سـالمت         هزینه آینده سالمندي و«، 1386مهدي و علی اردالن،  راسل،

  .305- 300، ص 4، سال دوم، ش سالمندي ایران، »کشور

، 20، ش شناسـی  وان، ر»هاي مقیاس اضطراب مرگ تحلیل عاملی سؤال«، 1380رجبی، غالمرضا و محمد بحرانی، 

  .345- 331ص 

زنـان و مـردان سالمندسـراي سـالمندان      مقایسه احساس تنهـایی و تـرس از مـرگ در   ، 1382نگین،  سروندیان،

  شناسی عمومی، اهواز، دانشگاه آزاد اسالمی. نامه کارشناسی روان پایان  ،1382- 1381شهرستان اهواز در سال 

  ، تهران، سپاهان.هوش هیجانی و معنویت، 1386شریفی درآمدي، پرویز، 

  و علوم قرآن. هاي تفسیر ، قم، پژوهشقرآن و بهداشت روان، 1387صادقیان، احمد، 

، خالصه مقاالت همایش نقـش دیـن در بهداشـت روان، تهـران،     »مقابله مذهبی و اضطراب«، 1380ضرغامی، مهران، 

  پزشکی تهران. انستیتو روان

گیـري مـذهبی بـا اضـطراب مـرگ و ازخودبیگـانگی در        بررسـی رابطـه جهـت   «، 1390اکبري، مهناز و همکاران،  علی

  .159- 140، ص 2، سال اول، ش شناسی اجتماعی روانسالمندان استان تهران، 

، سال نهـم،  35شناسی  روان، »ساخت مقیاس معنوي تجربه معنوي در دانشجویان«، 1384بناب، باقر و همکاران،  غباري

  .278- 261، ص 3ش 

  .اد آورانی ،تهران، این يعلو یعل ۀترجم ،فریاد ناشنیده براي معنی، 1371، لیکتور امیفرانکل و

  درسا. ،تهران، فیفرخ س ۀترجم ،پزشک و روح، 1372 ـــــ ،

  درسا.، تهرانی، النین میمه ۀترجم ،وجوي معنا، پژوهش در معنادرمانی انسان در جست، 1366  ـــــ ،

  .رسا یسسه خدمات فرهنگؤم ،تهرانی، ن عباسیالد شهاب ۀترجم ،خدا در ناخودآگاه، 1375ـــــ ، 



  ۶۹ خانه سالمندان مياضطراب مرگ سالمندان مق بري درمان تيمعنو ياثربخش يبررس

مجلـه   ،»هیـ ان دانشـگاه اروم ید، اضطراب مرگ با سـالمت روان در دانشـجو  یرابطه ام«، 1392و همکاران،  ، الههیقربان

  .616- 607 ص، 8ست و چهارم، ش ی، دوره بپزشکی ارومیه

سال اول، ، شناسی و دین روان، »هویت و بهداشت روانی در کستره زندگی معنویت،«، 1387قمري گیوي، حسین، 

  .71- 43، ص 4ش 

  مرکز.، تهران  ،شناسی انسان و مرگ: درآمدي بر مرگ، 1386، نی، غالمحسيمعتمد

ت با اضـطراب  یجنس ) ویرونیب ،ی(درون یمذهب يریگ ن جهتیرابطه ب«، 13691 کجباف،و محمدباقر  منصورنژاد، زهرا

 .64- 55 ص، 1 ش، سال دوم، هاي علوم شناختی و رفتاري پژوهش، »انیان دانشجویمرگ در م

 گام نو. ،تهران، چ دومی، مهرگان و صالح نجف دیام ۀ، ترجمدم مرگتنهایی ، 1385اس، نوربرت، یال

 آزمون.، تهرانیی، اسای دیمهشۀ ترجم، هایی از روان درمانی روایت، 1375ي، د.نیارو الوم،ی

Agras, S, & ET AL, 1969, The epidemiology of common fears and fobia, Comperhensive 
Psychiatry, v. 10, p. 151-156. 

Amaro,J. W. F, 1998, Psychology, Psychoanalaysis and religious Faith, http: 
www.psychwww. com/psyrelig/ amaro.html. 

Argyle, Michael, 2002, June and religious symbolism in Psychology and religion, London, 
Rutledge. 

Battista, j, & Almond, R, 1973, The development of meaning of life, Psychiatry , p. 409-427. 
Baumeister, R. F, 1991, The meaning of life, NewYork, Guilford. 
Chatters, L. M, & et al, 1992, Antecedent and dimensions of religious invalement among older 

black adults, Journal of Gerontology, v. 47, p. 269-278. 
Cicirelli, V.G, 2002, Fear of death in older adults, prediction from terror management theory, 

Journal of Geronotology, v. 57, p. 358-366. 
Jain, M, 2006, Spiritual intelligence: A contemporary concern with regard to living status of the 

senior sitizens, Journal of Indian Academy of Applied Psychology, v. 32 (3), p. 227-233. 
Jung, C.G, 1965, The soul and death. In Feifel, H. (Ed), The meaning of death, New York: 

McGraw- Hill Book Company. 
Koeing, H. G, 1994, The relationship between Judeo Christian religion and mental health 

middle-aged and older adults, American Psychology Association, Advances, fal, v. l9 (4), 
p. 33-39. 

_____ , 1998, religion and mental health, California, academicpress. 
_____ , 1998, religion attitudes and practices of hospitalized medically ill older adults, 

international of Geriatric psyiatry, v. 13(4), p. 35-156. 
Levin, J. S, & et al, 2002, God faith and health, New York, john wiley &sons, INC. 
Levin, M, 2000, Spiritual intelligence: Awakening the power of your spirituality and intuition, 

London, Hodder& Stoughton 
Lonetto, R, & Templer, D. I, 1986, Death anxiety, Washington, DC: Hemisphere. 
Lukas, E, 1984, Meaning Fulliving, combridge, MA: Schenkman, New York, john willey & 

sons; INC. 
Lukas, E. & zwang Hirsch, B, 2002, Logithrapy, in: Kaslow, F. W (chief editor), 

Comprehensive handbook of psychotherapy, v. 3, p. 338-356. 

۷۰    ۱۳۹۵، سال نهم، شماره چهارم، زمستان  

Maddi,S. R, 1989, Personality theories: A comparative analaysis, California, Brook/ cole 
publishing company. 

Matlin, j.A, & et al, 1990, Situational determination of coping effectiveness, Journal of Health 
Social Behavior, v. 31, p. 103-122 

May, R, & Yallom, I, 2000, Existential psychotrapy, In:corsini, R. & wedding, D. (ed). 
Current Psychotherpies, Itasca illinios:F. E. Peacock Publisher, INC. 

Morris, P. A, 1983, The effect of pilgrimage on anxiety, depression and religion, attitude 
England ,Cambridge Journals, psychology Medicine, v. 2(3), p. 291-294. 

Nelson, L. D, 1980, Religiodity and death anxity, A multidimensional analysis, Review of 
religious research, v. 2, p. 21-48. 

Propost. L. R, 1988, Psychotherapy in a Religious frame work, Amazoon Try prime, Human 
sciences, January, p. 196-208. 

Rice, j, 2009, The relationship between humor and death anxity [internet], http: // 
clearinggouse, missouriwestern, edu/ man uscripts/153. Php. 

Saggino,R, & kline, P, 1996, Item factor analysis of the Italian version of the death anxiety 
scale, Jurnal of clinical sychology, v. 52, p. 329-333. 

Smith, M. B, 2001, Humanistic sychology, In:raighad,W.E & Nemeroff. C. B. (ed) The ccorsini 
Encylipedia of psychology and behavioral science. 

Suhail, K, & Akram, S, 2002, Correlates of death anxiety in Pakistan, Death study, v. 26 (1), 
p. 39-50. 

Templer, D. I, 1970, The construction and validation of a Death Anxiety Scale, Jurnal of 
General Psychology, v. 82, p. 165-177. 

Tomer, A, & Eliason, G, 2000, Beliefs a bout self, life, and death, Testing aspects of a 
comprehensive model of death anxiety and death attitudes, ln A. Tomer(Ed) , Death 
attitude and the older adult,Washington Dc: Taylor & Francis, p. 137-156 

Worthington ,E. L, & et al, 1996, Empirical research on religion and psychotherapeutic process 
and outcomes, psychological bulletin, v. 199, p. 447-447. 

Wulff, David M, 1997, Psychology of Religion, Classic & Contemporary, Wily & Sons, Inc, 
United states of America. 

Ya-Huiwen, 2010, Religious and death anxiety, Journal of human resource and adult 
learning, v. 6, p. 127-132. 

Yalom, E, 2008, The ripple effect, Journal of Theropy Today, v. 19, p. 142-145. 
 


