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 Purpose: It is important to identify the factors that contribute 

to the anxiety of retirees. Therefore, the present study aimed 

to investigate the role of trust in God and life expectancy in 

predicting death anxiety in retired elderly.  

Materials and Methods:In a descriptive-correlational study 

among all retired teachers of education in Karaj in the summer 

of 2019, according to Gujresi and Morgan table, 196 people 

were selected by available sampling method from among 

eligible and questionnaires of trust in God Boalhari et al. 2000, 

Snyder et al.'s life expectancy (1991) and Templer and Ruff 

(1971)'s death anxiety. To analyze the data, Pearson 

correlation coefficient and multiple linear regression test were 

used simultaneously using SPSS software version 24.  

Findings:The results showed that there was an inverse and 

significant relationship between trust in God (r = -0.438) with 

death anxiety (P <0.01), as well as the relationship between 

life expectancy (r = -0.363) and death anxiety. It was inverse 

and significant (P <0.01). Overall, reliance on God and life 

expectancy explained 22.4% of death anxiety.  

Conclusion: Proper planning with a focus on promoting trust 

in God and life expectancy can be helpful in improving the 

quality of life of retired seniors. 
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 اضطراب بینیپیش در زندگی به امید و خدا بر توکل نقش

 بازنشسته سالمندان مرگ

 *1الهی محمد
 ا،فس فسا، پزشکی علوم دانشگاه اسالمی، معارف گروه ،استادیار

 .(مسئول نویسنده) ایران
 

 2پور ابراهیم محمد
 دانشگاه زرند، واحد ،روانشناسیگروه  ارشد، کارشناسی دانشجوی

 .ایران زرند، اسالمی، آزاد
 
 3جهانگیری پگاه 

 انتهر واحد نور، پیام دانشگاه ،روانشناسیگروه  ارشد، کارشناسی
 .ایران تهران، جنوب،

 
 4فر دانش مریم

 هرش نور، پیام دانشگاه ی،درس ریزی برنامهگروه  ارشد کارشناسی
 .ایران تهران، ری،

 
 دهیچک

 بازنشسته سالمندانمرگ اضطراب در که عواملی شناسایی: هدف
 دفه با حاضر مطالعه بنابراین است؛ اهمیت حائز است، تأثیرگذار

 راباضط بینیپیش در زندگی به امید و خدا بر توکل نقش بررسی
  .شد انجام بازنشسته سالمندان مرگ
 مامیت بین از همبستگی – توصیفی پژوهش یک در: ها روش و مواد

 بر ،1398 سال تابستان در کرج پرورش وآموزش بازنشسته معلمان
 نمونه روش به نفر 196 تعداد مورگان، و گجرسی جدول اساس
 و بوالهری خدا به توکل هاینامهپرسش و انتخاب دسترس در گیری

 و( 1991) وهمکاران اسنایدر زندگی به امید ،(1379) همکاران
 هاداده تحلیل برای. دادند پاسخ( 1971) راف و تمپلر مرگ اضطراب

 هب چندگانه خطی رگرسیون آزمون و پیرسون همبستگی ضریب از
 .شد استفاده 24 نسخه SPSS افزارنرم از استفاده با همزمان شیوه
 وکلت بین داریمعنی و معکوس رابطه که داد نشان نتایج: ها یافته

 ،(P<01/0) داشت وجود مرگ اضطراب با (r=-438/0) خدا بر
 مرگ اضطراب با (r=-363/0) زندگی به امید بین رابطه همچنین
 و خدا بر توکل درمجموع .(P<01/0) بود داریمعنی و معکوس

 .کردند بینی پیش را مرگ اضطراب از درصد 4/22 زندگی، به امید
 خدا رب توکل ارتقای بر تمرکز با مناسب ریزیبرنامه: گیری نتیجه

 سالمندان زندگی کیفیت ارتقای در تواندمی زندگی به امید و
 .باشد راهگشا بازنشسته

 
 زندگی، به امید خدا، بر توکل مرگ، اضطراب: کلیدی واژگان

 .سالمندان

 

 24/10/1400: دریافت تاریخ
 17/03/1401: پذیرش تاریخ

 :نویسنده مسئولmohammadelahi098@gmail.com 

 مقدمه
 یمهم و چالش یرا بحران (Retirement)یبازنشستگ اندور

و  .(1)دنکنیم یتلق (Elderly)یالمنددر دوران س زیبرانگبحث
 چهارمکی بازنشستگان نده،یسال آ یس درشده اعالم آمارهایطبق 

خواهند  لیرا تشک رانیا تیکل جمع سومکیاز  شیب و سالمندان
 یندگز یاجتماع یهاجنبه ایاز شغل  یریگکناره یبازنشستگ .(2)داد
روزمره همراه  یگسترده در زندگ راتییکه با تغ شودیم فیتعر

 ازنظر یدر سازگار یمهم یهاچالش تواندیم یبازنشستگ .(3)است
 یسازگار ای یزندگ یبر الگوو  دینما جادیا یو روان یاجتماع ،یمال

از  یکی .(4)است رگذاری، تأثاشخانوادهفرد و  یاجتماع -یروان
 کینزد ،ی و بازنشستگیدر دوره سالمند ریانکارناپذ یهاتیواقع

 Death)اضطراب مرگ. (5)استمرگ  تیشدن به واقع

Anxiety) مشترک سالمندان است که مجموعه  یژگیو کی
 ریاو س یناراحت ،ینگران د،یترس، تهد لیبه مرگ از قب ییهانگرش
 شهیکه ر شودیمتوأم با اضطراب را شامل  یمنف یجانیه یهاواکنش

ا ب است که یمنف یواکنش عاطف عنوانبهاز مرگ دارد و  یدر آگاه
اضطراب . (6)شودیم ختهیو فقدان شخص برانگمرگ  ینیبشیپ

نگرش منفی در مورد پیری را افزایش دهد و حتی  تواندیممرگ 
در اضطراب مرگ ، (7)شودمنجر به اضطراب و ترس از پیری 

افسردگی و غم  ازجملهروانی  یهایماریببا انواع دوران بازنشستگی 
 .(8)استو اندوه همراه 

بر اضطراب مرگ  یبازنشستگ که در دوران یعوامل ییشناسا
که امروزه  میاز مفاه یکی .(9)است تیاست، حائز اهم رگذاریتأث

سالمت و  یحفظ و ارتقا ،یمقابله با مشکالت زندگ نهیدر زم
 توکل بر ، مفهوممطرح هستبهداشت افراد طبقات مختلف جامعه 

عبارت است از اعتماد به  ، که(10)هست (Trust in God)اخد
کردن و مطمئن بودن دل بنده در جمیع امور خود به خدا و حواله 

از نقش توکل  مطالعات .(11)پروردگارخود به  یکردن همه کارها
 یاضطراب وجود، (12)اضطراب مادران کودکان بر خدا در

حکایت دارند.  (14)آموزاندانش اضطراب (13)دانشگاهمدرسان 
به خداوند با اضطراب  یبستگارتباط دل هاپژوهشدر همچنین 

 در باخداارتباط نقش ، (15)بازنشستهمرگ در مردان سالمند 
با  از خدا یذهن ریرابطه تصوو  (16)سالمنداناضطراب مرگ 

 نیترمهماست. از طرفی  دشدهییتأ (8)انیدانشجواضطراب مرگ در 
امید / یزندگو تداوم  یبه بهبود دیو طول عمر، ام یشناسه تندرست

عامل مثبت در  عنوانبهکه  است (Expectancy)به زندگی
 یدر دوران سالمند ازجمله یزندگ کنندهدیو تهد یبحران طیشرا

 یاست که به افراد انرژ یجانیه ییروین دیام. (17)شودیممحسوب 
به  دیام .(18)تحقق اهداف خود گام بردارند ریتا در مس دهدیم

 کیمتوسط طول عمر  دهندهنشان یشاخص آمار کی یزندگ
با  یبه زندگ دیکه ام انددادهمطالعات نشان . (19)جامعه است

 (21)سالمندان یزندگو کیفیت  (20)سالمندانی شناختروانی ستیبهز
با اضطراب همراه هست. همچنین در مطالعات رابطه امید به زندگی 
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   و همکاران  الهی محمد  443

 1401زمستان ، 4، شماره 6دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

پس  یبا یتحت جراح مارانیب ،(22)اس مبتال به ام مارانیمرگ ب
 است. دشدهییتأ (24)یسوختگمبتال به  مارانیب (23)کرونرعروق 

 یابیدستکه  مراحل زندگی است نیترمهماز  یکی بازنشستگی
 گذاراناستیهم از طرف س ژهیتوجه و ازمندین در آن سالمتبه

 بازنشستگان دهندگان خدمات بهنظام سالمت و هم ارائه
 موضوعات سالمندان نیترعی، اضطراب مرگ از شا(25)است

ز ، حائدر آن رگذارتأثیعوامل  ییشناسااز این رو ، است بازنشسته
کل نقش تو یکه به بررس یپژوهش تاکنون ازآنجاکهو . است تیاهم

در سالمندان بازنشسته  اضطراب مرگبا  یبه زندگ دیو ام بر خدا
 یشناختروانعوامل  مونرایپژوهش پ نیبنابرا؛ نشد افتیبپردازد، 

 ،است یمرتبط با اضطراب مرگ در سالمندان بازنشسته ضرور
ه ب دینقش توکل بر خدا و ام یررسب مطالعه حاضر با هدف رونیازا

د و انجام ش اضطراب مرگ سالمندان بازنشسته ینیبشیپی در زندگ
ه ب دیتوکل بر خدا و امبه دنبال پاسخ به این سوال است که آیا 

ا ر اضطراب مرگ سالمندان بازنشسته ینیبشیپ، توانایی یزندگ
 دارند؟

 

 ها روشمواد و 
 ریآما جامعه .بود همبستگیـ  توصیفی مطالعه این در پژوهش روش
در  کرجشهر  پرورش وآموزش معلمان بازنشسته تمامی شامل

 و کرجسی جدول اساس بر ،(نفر 400بودند ) 1398سال  تابستان
 در گیرینمونه صورتبه نمونه نفر 196 تعداد (1970) مورگان
 ،سال 60سن باالی  شامل ورود یهامالک .شدند انتخاب دسترس،

 به ییپاسخگو یبرا یی جسمیتواناداشتن  ،حداقل سواد دیپلم داشتن
 از خروج یهامالک و بود پژوهش در شرکت به تمایل  و سؤاالت
 ،هانامهپرسشضعف بینایی و ناتوانی در تکمیل : شامل مطالعه

جمع آوری ابزار .شدندیمعدم تمایل به همکاری  و خستگی
 اطالعات شامل پرسش نامه های زیر بودند: 

توسط بوالهری  یسؤال 40 نامهپرسشاین  :به خدانامه توکل پرسش
بر روی طیف لیکرت  سؤاالتو  شدههیته ،(2000)و همکاران

، دامنه شوندیم یگذارنمره (1نادرست:  کامالً، 5)کامالً درست: 
میزان توکل  دهندهنشانهست و نمرات باالتر  200تا  40نمرات بین 

توسط  ییو محتواوایی صوری . رهستبر خدا بیشتر و برعکس 
خدا در دانشجویان  به و پایایی و اعتبار فرم توکل دییتأاساتید 

 71/0( کرون باخآلفای ) یدرونمحاسبه شد بر به روش همسانی 
به روش باز آزمون  نامهپرسشنین پایایی این همچ گزارش شد.

میزان پایایی  دهندهنشانآمد که  به دست 65/0روز  10 بافاصله
روش  کل به ییایپژوهش حاضر پا. در (26)هستاین ابزار  قبولقابل
 به دست آمد. 79/0کرونباخ  یآلفا

و  دریتوسط اسنا یسؤال 12 اسیمقین : ایبه زندگ دیام اسیمق
را  رهایتفکر عامل و مس مؤلفهو دو  شدهساخته ،(1991)همکاران

= 4کامل غلط تا  طوربه=1) کرتیل یاچهاردرجه بر روی طیف
 32تا  8 نیب راتدامنه نم نی، بنابراسنجدیمکامل درست(  طوربه

 تریینپاو نمره  شتریب یبه زندگ دیام دهندهنشاناست و نمره باالتر 
 ییو همکاران روا دری. اسناهستکمتر  یبه زندگ دیام دهندهنشان
 ابرابر ب ،بک و کالرک یابزار را با پرسشنامه افسردگ یواگرا

 .(27)کردند گزارش 80/0 ییباز آزماآن را با روش  ییایو پا 44/0
روایی سازه به روش تحلیل عاملی،  ،همکاراندر مطالعه کرمانی و 

 86/0 اخبکرون یآلفاروش با استفاده از  اسیمق نیاشد و پایایی  ییدتأ
در مطالعه حاضر  .(28)به دست آمد 81/0 ییباز آزما قیو از طر

 به دست آمد. 74/0 خکرونباپایایی به روش آلفای 
و  تمپلر توسط سؤالی 15 اسیمقاین  :مقیاس اضطراب مرگ

 .است رخی – یبل صورتبه سؤاالت و شدهساخته ،(1971)راف
 نیا هاینمرهنشانه وجود اضطراب در فرد است. دامنه  یپاسخ بل

از  ییباال یدرجهمعرف  ادینمره زپانزده است و  صفرتااز  اسیمق
 ترنمره باال معرف اضطراب باال ترتیباینبهاضطراب مرگ است. 

همزمان آن را بر  روایی ،و راف تمپلر افراد در مورد مرگ است.
و با مقیاس  27/0اساس همبستگی با مقیاس اضطراب آشکار 

 آزمایی باز بیرض گزارش کردند و پایایی به روش 40/0افسردگی
 ،تازه سیدسوره و . در پژوهش قاسم پور (29)گزارش نمودند 83/0

 کرون یآلفا روش ضریببا استفاده از و پایایی  تأییدروایی محتوایی 
در مطالعه حاضر پایایی کل به روش  .(30)به دست آمد %65 باخ

 به دست آمد. 78/0 کرون باخآلفای 
 ،هایآزمودناز جانب  یشفاه تیس از اعالم رضاروش اجرا پدر 

 هاآن اریدر اخت هانامهپرسششد و سپس  انیپژوهش ب فاهداابتدا 
 لیدر مورد نحوه تکم یحاتیقرار گرفت و پس از ارائه توض

 دقتبه هاپرسشنامه االتشد به سؤ درخواست هاآناز  هاپرسشنامه
شرکت در مطالعه  د کهداده ش نانیاطم هایآزمودنبه . پاسخ دهند
. جهت محرمانه خواهد ماند هاآناطالعات  و هست یاریکامالً اخت

ضریب همبستگی پیرسون و انحراف معیار،  از میانگین هاداده لیتحل
با استفاده از  خطی چندگانه به شیوه همزمان رگرسیونآزمون و 

 شد.استفاده  24نسخه  SPSSافزار نرم
 

 هاافتهی
 7/61) مرد نفر 121 پژوهش در حاضر اعضای بین ازبر اساس نتایج 

درصد( پاسخ  6/1نفر ) 3( و درصد 7/36) زن نیز نفر 72 و درصد(
 48/62 یبررس مورد یهاکنندهشرکت کل یسن نیانگیمندادند. 

 یسن نیانگیم و سال 34/63 مرد سالمندان یسن نیانگیم سال،
 .بود سال 85/64 زن سالمندان

 پژوهش متغیرهای همبستگی ماتریس و استاندارد انحراف و میانگین .1جدول 
 3 2 1 اسمیرنف -کولموگروف انحراف معیار میانگین متغیرها

   1 784/0 179/17 10/90 توکل بر خدا -1

  1 **473/0 842/0 810/4 58/41 یبه زندگ دیام -2

 1 **-363/0 **-438/0 023/1 357/1 08/8 اضطراب مرگ -3

 05/0در سطح  یداریمعن       * 01/0در سطح  یداریمعن **
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-438/0)توکل بر خدا  داد نشان پیرسون همبستگی ضریب نتایج
=r)   یبه زندگ دیامو (363/0-=r  ) رابطه اضطراب مرگ با

به  دیامبا توکل بر خدا   داری دارد. همچنین بینو معنی عکوسم
 ه شد. داری مشاهدمعنیو  ستقیممرابطه  ( r=473/0)یزندگ

 
 یبه زندگ دیام وتوکل بر خدا   متغیرهای بر اساساضطراب مرگ  رگرسیون .  مدل2جدول 

متغیرهای 
 نیبشیپ

B SE.B Beta R R2 F t sig Tolerance VIF DurbiWatson 

توکل بر 
 خدا

027/0- 006/0 343/0- 
473/0 224/0 780/27 

769/4- 001/0 777/0 287/1 254/2 

به  دیام
 یزندگ

057/0- 020/0 201/0- 796/2- 006/0 777/0 287/1 202/2 

 درمجموع نیبشیپ دهد متغیرهای. نشان می2جدول  که طورهمان
ر توکل ب .کنندتبیین می رااضطراب مرگ  واریانس درصد از 4/22

 >001/0pی )به زندگ دیام( و 001/0p< 343/0-=β)خدا 
201/0-=β )بینیرا پیش سالمنداناضطراب مرگ منفی  صورتبه 

 یبه زندگ دیام وتوکل بر خدا   کاهش با که صورتنیبدکنند. می
 .یابدمی افزایش سالمنداناضطراب مرگ دوران سالمندی،  در

 تورم و عامل 1/0از  بیشتر تحمل شاخص باید ازآنجاکه همچنین،
 یهم خط گفت مفروضه توانباشد می 10از  کمتر واریانس
 . است دهش رعایت متغیرها چندگانه

 
  نتیجه گیری

ی در به زندگ دینقش توکل بر خدا  و ام باهدفمطالعه حاضر 
ین نشان داد که ب نتایجانجام شد.  اضطراب مرگ سالمندان ینیبشیپ

 وسمعک رابطه سالمندان بازنشسته توکل بر خدا با اضطراب مرگ
نتایج تحلیل رگرسیون همزمان نشان داد که  .داردوجود  معنادار
ه بازنشست سالمندان اضطراب مرگ نفی،م صورتبه بر خداتوکل 

برداشت نمود که  توانیم گونهنیااز یافته فوق  .کنندمی ینیبشیپ را
 در .شودیم، از میزان اضطراب مرگ کاسته توکل بر خدابا افزایش 

 به یا مطالعه ن،یشیپ مطالعات جینتا با آمده دست به جهینت نهیزم
 مشابه مطالعات جینتا با اما است، شدهن انجام میمستق صورت

موذنی و . به طور مثال مطالعه همسو است نهیزم نیا در کیونزد
بین توکل به خداوند با اضطراب در مادران همکاران نشان داد که 

. در مطالعه ای دیگر نشان (12)وجود داردرابطه منفی و معنی داری 
مدرسان  یتوکل و اعتماد به خدا و اضطراب وجود نیبداده شد که 

، پژوهش سواری و همکاران (13)و معنادار وجود دارد  یرابطه منف
 تواندیتوکل به خدا مدر دانش آموزان دختر متوسطه نشان داد که 

 نیبنتایج پژوهشی نشان داد که  .(14)اضطراب را کاهش دهد
 به خداوند و یبستگاضطراب مرگ مردان سالمند بازنشسته با دل

آن شامل رابطه با خداوند، توکل به خداوند، اعتماد به  یهامؤلفه
 .(15)معنادار وجود دارد یخداوند و توجه به خداوند ارتباط منف

 ی،ردف یزندگ یانپا یکه برا یکس گفت توانیمدر تبیین یافته فوق 
جهان به آن جهان، از  ینو مرگ را گذر از ا ددار یمذهب یریتفس

 یتبه ابد یدنرسجاودانه و نقطه عطف  یبه زندگ یفان یزندگ
 گردیم،بازمیاو  سویبهو  ییمو معتقد است که همه از خدا داندیم

به  نیوستو پ یدنبه مرگ ندارد، بلکه آن را رس یمنف ینگاه فقطنه

 یمتعال یتماه یلبه دل. از طرفی (31)کندیم یخالق خود تلق
 یمعنو یافراد با باورها ی مانند توکل بر خدا،معنو یهاتجربه

خود هستند  یزندگ یهااز تجربه یمداوم در ارتباط با درک طوربه
 توانندیمداخالت م یناست. ا یو اله یکه شامل مداخالت معنو

و به نحو  دهند ییرو افکار و رفتار انسان را تغ یزندگ یدادهایرو
 هازجمل نامطلوب یدادهایشخص با رو مقابله یبه چگونگ یسودمند

توان گفت یمدر تبیینی دیگر  .(32)بگذارند یرتأث اضطراب مرگ
 یاز سو یامتحان را هایها و سختانسان متوکل و معتقد بحرانکه 

انسان  یها را در جهت رشد و تعالآن یو حت داندیپروردگار م
وه به نح ی،تمرکز بر مشکل و ناراحت یجابه کندیم یو سع داندیم

 و مقابله با آن برخاسته و از حداکثر منابع مقابله خود استفاده کند
-یم یشگیریپ یدر برابر فشارها و مشکالت زندگ یدگیتن از

 شودیمواجه م هایانسان با مشکالت و دشوار کهیهنگام. (33)شود
مند فرد توان یست،ها توانا نبر حل آن ییتنهاکه به کندیو احساس م

 ینچن ینی،د یها، بر اساس آموزهدهدیخود قرار م یلرا وک یگرید
 و یعیاستفاده از عوامل طب ینجبران ضعف خود، در ع یبرا یانسان
او  کرده و از یهخدا تک پایانیو قدرت ب بییغ یرویبه ن یدبا ی،ماد

ند خداو یبانیبه پشت یدمتوکالن، امدر همین راستا . یداستمداد جو
ین امر موجب و هم(34)خواهند داشت  یینفس باالدارند و اعتمادبه

و مشکالت  در برابر فشارها و حوادث هاآنمیزان مقابله  کاهش
 می شود.اضطراب مرگ  ازجملهی شناختروان

 گاضطراب مر با امید به زندگینشان داد بین  دیگر یافته پژوهش
وجود دارد. نتایج تحلیل  معکوس رابطهسالمندان بازنشسته 

 صورتبهی امید به زندگی هامؤلفهرگرسیون همزمان نشان داد که 
. از دکننمی ینیبشیپ را بازنشسته سالمندان اضطراب مرگ یمنف

د رد که با افزایش امیاستنباط ک گونهنیا توانیم آمدهدستبهنتیجه 
 جهیتن .ابدییمبه زندگی، اضطراب مرگ سالمندان بازنشسته کاهش 

 همخوان نهیزم نیا در کینزد و مشابه یهاپژوهش با آمدهدستبه
به عنوان مثال مطالعه بخشی وهمکاران، نشان  و هماهنگ است.

لمندان سا یشناختروان یستیبر بهز یدواریام میرمستقیاثر غداد که 
مطالعه پور . (20)بود دییاضطراب مرگ مورد تأ یگریانجیبا م

به  دیو ام شناختیروان یستیبهز نیبعبدل وهمکاران نشان داد که 
جود و یمثبت معنادار ی سالمندان رابطه یزندگ تیفیبا ک یزندگ
ا بامید به زندگی  ریمس بیضر. نتایج مطالعه ای نشان داد (21)دارد

 .(22)دار است یو معن یمبتال به ام اس منف مارانیاضطراب مرگ ب
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 ینده،تفکر درباره آگفت،  توانیمدر به دست آمدن نتیجه فوق 
د میاحساس ا ین، همچنرا به همراه داردمطلوب،  یامدهایانتظار پ

مناسب اتفاق خواهد افتاد،  یهاتالشدر اثر  هانیاهمه  کهنیابه 
. شودیط را به همراه داشته و باعث اعمال هدفمند مو نشا یشادمان

خود را فهرست کرده و از  ی، افراد کارهاشودیباعث م و
ر افکا ،یریاز فناپذ یروزانه استفاده کنند. آگاه هاییزیربرنامه

 ییاز آن، موجب نظم جو یمرتبط با مرگ و اضطراب ناش
 یریتدم یهبر اساس نظر شودیم یگرانبا د یبشر یهاواکنش

اضطراب فرد را در جهت کاهش  یجادبا ا یریفناپذ یادآوریوحشت 
اثر  یانسان یشناخت اجتماع یو بر رو انگیزاندیآن برم

 یدواراست و افراد ام یقو یساز کار یسممکان ید. ام(35)گذاردیم
مرکز آرزو  یدرا تحمل کنند و ام یماریبحران ب تواندیتر مراحت

 یاتبقاء و تداوم ح یبرا یو توجه در افراد و عامل الزم و اساس
مسئله است که  ینآمده نشانگر ادستبه هاییافته ، لذااست

نگرش فرد در  ییرموجب تغو  بخشدیم مفهوم یبه زندگ یدواریام
اضطراب  ازجمله یشناختو تحمل مشکالت روان شودیم یزندگ

 .شودیم یدر زندگمرگ 
از نقاط قوت مطالعه حاضر به انجام پژوهش در جامعه سالمندان 

-یخود گزارش یهااسیمق از استفاده بازنشسته می توان اشاره نمود،
ازآنجاکه  نیهمچن. بود پژوهش نیا یهاتیمحدود از بودن یمقطعو

 یلذا برا اندداده یلتشک معلمان بازنشستهنمونه پژوهش حاضر را 
را  اطیجانب احت یستیبا یطبقات اجتماع یرآن به سا یجتعمیم نتا

از دیگر  ندهیکه در مطالعات آ شودیم شنهادیپلذا کرد،  یترعا
نقش روش های جمع آوری اطالعات مثل مصاحبه استفاده شود و 

 و ... در ینیبخوش ،یآورتاب ،یمانند انسجام روان یانجیم یرهایمتغ
 و توجه به نقش توکل بر خدابا  شود. یبررس یقالب مدل ساختار

 شودیمدر کاهش اضطراب مرگ سالمندان پیشنهاد  امید به زندگی
سالمندان، از مداخالت  یو روان یروح یتبهبود وضعکه برای 

و امید  درمانی گروهی آموزش توکل ازجمله یو مذهب یمعنو
 .استفاده شود درمانی

 سپاسگزاری
کسانی که در این پژوهش ما را یاری  تمامی پژوهشگران از

 اعالم نویسندگان کنند.را می قدردانی و تشکر نهایت اند،نموده
این  ضمناً .ندارد وجود پژوهش این در منافعی تضاد که نمایندمی

 است. شدهامانجنویسندگان پژوهش با حمایت مالی 
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