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Abstract
Introduction: Nurses are involved with a variety of anxieties, such as death anxiety, because of
their jobs. Social curiosity and spiritual health are also factors influencing this anxiety. The aim of
this study was to investigate the relationship between social curiosity and spiritual health with death
anxiety in Kermanshah nurses during the coronavirus epidemic in 2020-2021.
Methods: In this research, descriptive and correlational research methods were used. 250 samples
of nurses working in Kermanshah were used by cluster sampling method questionnaires were
distributed among nurses. Templer death anxiety questionnaire, Renner social curiosity scale, Plutzin,
and Ellison spiritual health scale were used. Data were analyzed using Pearson correlation coefficient
and multivariate regression tests by SPSS26 statistical software.
Results: The results showed that there was a significant negative relationship between social curiosity
and spiritual health with death anxiety (p <0.05). The variables of social curiosity and spiritual health
were able to predict 13% of nurses' death anxiety during the corona epidemic. (0/ 001, R = 0/36).
Conclusions: The results of this study showed that social curiosity and spiritual health are related to
the anxiety of nurses' death. Therefore, these results can help health planners withholding, workshops
to familiarize psychological dimensions of death and explanation of life and well-being, and ultimately
reduce death anxiety in nurses.
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چکیده
مقدمــه :پرســتاران بــه واســطه شــغل شــان بــا انواعــی از اضطــراب همچــون اضطــراب مــرگ درگیــر هســتند .همچنیــن کنجــکاوی
اجتماعــی و ســامت معنــوی از عوامــل تأثیرگــذار بــر ایــن اضطــراب هســتند .ایــن مطالعــه بــا هــدف بررســی رابطــه بیــن کنجــکاوی
اجتماعــی و ســامت معنــوی بــا اضطــراب مــرگ در پرســتاران کرمانشــاه طــی همهگیــری ویــروس کرونــا در ســال 1399-1400
انجــام شــده اســت.
روش کار :در ایــن پژوهــش از روش تحقیــق توصیفــی و از نــوع همبســتگی اســتفاده شــد 250 .نمونــه از بیــن پرســتاران شــاغل شــهر
کرمانشــاه بــه روش نمونهگیــری خوش ـهای اســتفاده شــد رسشــنامهها بیــن پرســتاران توزیــع گردیــد .از پرسشــنامه هــای اضطــراب
مــرگ تمپلــر ،مقیــاس کنجــکاوی اجتماعــی رنــر ،مقیــاس ســامت معنــوی پلوتزیــن و الیســون اســتفاده شــده اســت .دادههــا بــا
اســتفاده از آزمونهــای ضریــب همبســتگی پیرســون و رگرســیون چندمتغیــري توســط نــرم افزارآمــاري  spss26تحلیــل شــد.
یافتــه هــا :نتایــج نشــان داد کــه بیــن کنجــکاوی اجتماعــی و ســامت معنــوی بــا اضطــراب مــرگ رابطــه منفــی معنــادار وجــود
دارد ( ،)p<0/05متغیرهــای کنجــکاوی اجتماعــی و ســامت معنــوی توانســتهاند  13%از اضطــراب مــرگ پرســتاران در دوران همــه
گیــری کرونــا را پیشبینــی کننــد .)p<0/001, R=0/36
نتیجــه گیــری :نتایــج مطالعــه حاضــر نشــان داد ،کنجــکاوی اجتماعــی و ســامت معنــوی بــا اضطــراب مــرگ پرســتاران مرتبــط
اســت .لــذا ایــن نتایــج مــی توانــد بــه برنامــه ریــزان حــوزه ســامت کمــک کنــد تــا بــا برگــزاری ،کارگاههــای آموزشــی ،جهــت
آشــنایی بــا ابعــاد روانــی مســئله مــرگ و تبییــن نقــش آن در زندگــی و بهزیســتی افــراد و در نهایــت کاهــش اضطــراب مــرگ در
پرســتاران صــورت گیــرد.
کلیدواژهها :کنجکاوی اجتماعی ،سالمت معنوی ،اضطراب مرگ ،پرستاران،
مقدمه
جامعــه پرســتار بــه عنــوان بخشــی از کارکنــان کــه بــه جامعــه
کمــک فراوانــی میکننــد بــا حــاالت مختلــف روانــی درگیــر
هســتند کــه بعضــی از آنها خوشــایند و بعضی ناخوشــایند هســتند،
از میــان حــاالت ناخوشــایند ،اضطــراب مــرگ را مــی تــوان نــام
بــرد .بــه ویــژه اینکــه پرســتاران شــاغل در بخشهــای ویــژه بــه
ط خــاص و ارتبــاط بــا بیمــاران بدحــال احتمــال
علــت کار در محیـ 
بیشــتری دارد کــه دچــار اضطــراب شــوند ( .)1ســازمان بهداشــت

و ایمنــی حرفــهای ایــاالت متحــده آمریــکا کــه رابطــه بیــن
بیماریهــای روانــی و اســترس شــغلی را بررســی کــرده اســت،
گــزارش میکندکــه در میــان  130شــغل مــورد مطالعــه ،پرســتاران
رتبــه  27را در میــزان پذیــرش مشــکالت روانــی دارنــد ( .)2امروزه
نیــز بیشــتر بیمــاران روزهــای آخــر عمــر خــود را در بیمارســتان
میگذراننــد؛ بــه ایــن معنــا کــه پرســتاران اوقــات بیشــتری را
در ارتبــاط بــا مــرگ و بیمــاران در حــال مــرگ میگذراننــد و
پرســتاران ایــن بخــش ایــن شــرایط را از جنبههــای ســخت شــغل
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( .)10کنجــکاوی اجتماعــی توانایــی فــرد را افزایــش میدهــد
تــا ســازگار شــود و زنــده بمانــد .کنجــکاوی اجتماعــی ب ـ ه طــور
غیرمســتقیم توســط اضطــراب مــرگ و مســتقیم ًا بــا میــل بــه تأیید
خــود انجــام میشــود همچنیــن ،عالقــه بــه کســب اطالعــات در
مــورد دیگــران اساسـ ًا ناشــی از نیــاز بــه غلبــه بــر اضطــراب مــرگ
اســت (.)11
معنویــت احتمــا ًال ممکــن اســت اثــرات مفیــدی در کاهــش
پریشــانی روانشــناختی و ارتقــا کیفیــت زندگــی در بیمــاران مبتــا
بــه بیماریهــای مزمــن داشــته باشــد ( .)12از طــرف دیگــر،
ســامت معنــوی نوعــی ســامت روان اســت کــه آن را مــی توان
بــه عنــوان یکــی از انــواع مهــم ســامت در انســان در نظــر گرفت

خــود میداننــد (.)3
شیوع پاندمــــی کوویــد 19-بــه همــراه خطراتــی کــه بــرای
پرســــتاران در بــــردارد باعــــث بــــروز اضطــراب شــــغلی ،در
پرســــتاران مــــی گــردد و در نتیجــه ســــامت روان پرســنل
بـــه خطـر مـــی افتـد و باعـث تضعیـف سیســـتم ایمنـی بـدن در
مقابـل عوامـل بیمـاری زا از جملـه ویـروس کرونـا مـی گـردد ()4
عوامـــل اسـترس زای شـغلی متعـددی در حرفـه پرسـتاری وجـود
دارنـد کـه از جملـه ایـن عوامـل مـی تـوان بـه تمـاس مکـرر بـا
بیمـاران در هنـگام شـیوع بیمـاری هـای جدیـد و ناشـناخته اسـت
( .)5اضطـــراب یک واکنـش در برابـر خطـــری نامعلـوم ،درونـی و
مبهـــم اســــت و از تعــارض منشــاء مــی گیــــرد و اضطــراب

کــه بیــن نیروهــای داخلــی یکپارچگــی و هماهنگــی ایجــاد کــرده
کــه بــا ویژگیهــای صلــح ،احســاس ارتبــاط نزدیــک با خویشــتن،
ثبــات داشــتن در زندگــی ،خــدا ،اجتمــاع و محیــط تعییــن میشــود
( .)13ســامت معنــوي بــر روي اضطــراب مــرگ تأثیــر دارد ،بــه
همیــن منظــور لیــن و بــاور ( )2003در تحقیقــی بــا عنوان ســامت
معنــوي بیمــاران مبتــا بــه ســرطان پیشــرفته انجــام دادنــد کــه
بــه ایــن نتیجــه منتــج شــد کــه بیمارانــی کــه ســامت معنــوی
باالتــری دارنــد ،مقابلــه مؤثرتــري بــا رونــد بیمــاري خــود دارنــد و
اضطــراب ،ناامیــدي و تــرس از مــرگ منجــر بــه ســامت معنــوي
کمتــر در بیمــاران میشــود .افــرادی کــه ســطح باالیی از ســامت
معنــوی را ثبــت میکننــد ،بســیار بیشــتر احتمــال دارد کــه مــرگ
را بــه عنــوان یــک رونــد طبیعــی در زندگــی بپذیرنــد .اعتقــادات
معنــوی باعــث نتایجــی مثبــت در ســامت جســمی و روانــی بشــر
شــده کــه مــی تــوان گفــت رضایــت از زندگــی تعامــل مؤثــر بیــن
افــراد و بــهطــور کامــل زندگــی بشــر بــا ســامت معنــوی مرتبــط
اســت ( .)14باورهــا و ادراکات معنــوی یــک از مهمتریــن ابعــادی
اســت کــه موجــب میشــود ســطح اضطــراب مــرگ کاهــش یابــد
( .)15بنابــر مطالــب فــوق و بــا نظــر به اینکــه کنجــکاوی اجتماعی
و ســامت معنــوی جنبههایــی از ســامت روان و کیفیــت زندگــی
افــراد بشــمار میآینــد و همچنیــن نقــش اضطــراب مــرگ در
ســامت روان پرســتاران و کیفیــت مراقبــت از بیمــاران ،و بــا
توجــه بــه اهمیــت جنبههــای روانشــناختی بیمــاری کرونــا در
عملکــرد پرســتاران ،مطالعــات محــدودی در ایــن خصــوص در
ایــران انجــام گرفتــه اســت .بنابرایــن الزم اســت در زمانهــای
مختلــف ،ســامت روانشــناختی پرســتاران مــورد پایــش قــرار
گیــرد و در صــورت بــروز مشــکل ،مداخــات روانشــناختی موثــر
انجــام گیــرد .لــذا ایــن مطالعــه بــا هــدف تعییــن رابطــه کنجکاوی
اجتماعــی و ســامت معنــوی بــا اضطــراب مــرگ در پرســتاران

مــرگ یکــی از انــواع شــناخته شــده اضطــراب مــی باشــد
اضطــراب مــرگ یــک مفهــوم چنــد بعــدی اســت کــه تعریــف
کــردن آن امــری ســخت و دشــوار اســت و معمــو ًال بــه عنــوان
تــرس از مــرگ خــود و دیگــران بــه ویــژه افــراد مهــم زندگــی
تعریــف میشــود ( )6کــــه مطالعــــات گســــترده ای اخیــــرا
انجــام شــده کــه نشــان داده کــه اضطــراب مــرگ ناشــی از
ایــن بیمــاری هــا در بیــن پرســتاران بیشــتر از سـایر مشـاغل
پزشـــکی مـــی باشـــد ( .)7بیشــتر از نیمی از پرســتاران مشغول به
کار در بخشهــای عمومــی معــادل  56/04درصــد و بخشهــای
ویــژه  53/55درصــد اضطــراب مــرگ را تــا حــد متوســط و 17/24
درصــد پرســتاران بخشهــای عمومــی و  30/32درصــد پرســتاران
بخشهــای ویــژه ،اضطــراب شــدید دارنــد (.)8
اضطــراب مــرگ باعــث میشــود تــا افــراد بــه کنجــکاوی
اجتماعــی بپردازنــد و افــراد را بــه جمـعآوری اطالعــات اجتماعــی
بــه عنــوان راهــی بــرای کاهــش اضطــراب مــرگ ترغیــب کنــد.
کنجــکاوی اجتماعــی یــک بعــد متمایــز از ســاختار کنجــکاوی
چندمنظــوره اســت و بــه نظــر میرســد کــه چندیــن عملکــرد
در بــر داشــته اســت .کنجــکاوی اجتماعــی باعــث تســهیل
کســب اطالعــات اجتماعــی و دانــش ،تشــکیل روابــط بیــن
فــردی و شــبکه هــای اجتماعــی شــده و کنترلپذیــری دنیــای
اجتماعــی را تســهیل میکنــد ( .)9مطالعــات انجــام شــده توســط
ترودواینــد ( )2000و لیتمــن و پــزو ( )2007نشــان مــی دهــد کــه
بیــن اضطــراب و کنجــکاوی رابطــه مثبــت وجــود دارد .اضطــراب
بیشــتر از هــر پدیــده دیگــری افــراد را تحریــک میکنــد تــا بــه
کنجــکاوی بپردازنــد .افــراد هنــگام بــروز اضطــراب تمایــل بــه
جس ـتوجوی اطالعــات دارنــد ،افــرادی کــه اضطــراب در آنهــا
وجــود دارد ،جســتجو کــردن اطالعــات میــان فــردی بــه آنهــا
کمــک میکنــد کنتــرل محیــط خــود را دوبــاره در دســت بگیرنــد
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اســاتید دانشــگاه تهــران تائیــد شــده اســت .آلفــای کرونبــاخ
پرسشــنامه اضطــراب مــرگ در ایــن پژوهــش  0/82بــه دســت
آمــده اســت.
مقیــاس کنجــکاوی اجتماعــی رنــر :پرسشــنامه  14ســؤالی
کنجــکاوی اجتماعــی رنــر ســؤاالت بــه صــورت لیکــرت
ا مخالــف تــا کامـ ً
چهارگزینـهای از کامـ ً
ا موافــق دستهبندیشــده
اســت ( .)8هــدف آن تعییــن میــزان عالقــه فــردی به نحــوه تفکر،
احســاس یــا عملکــرد دیگــران بــود .مقیــاس کنجــکاوی اجتماعــی
شــامل  10مــاده بــود کــه در مقیــاس  4درجــهای لیکــرت از 1
ا مخالفــم) تــا ( 4کامـ ً
(کامـ ً
ا موافقــم) رتبــه بنــدی شــده اســت.
همبســتگی  0/41بیــن مقیــاس کنجــکاوی اجتماعی–کلــی و
مقیــاس کنجــکاوی اجتماعــی -نــا آشــکار بــا ایــن فــرض ســازگار
اســت کــه ایــن دو خــرده مقیــاس ،مؤلفههــای اساســی مرتبــط
امــا متغیــر معنــادار متفاوتــی از یــک بعــد کنجــکاوی اجتماعــی را
ارزیابــی میکننــد .همبســتگیهای مثبــت مقیــاس کنجــکاوی
اجتماعــی بــا ســه مقیــاس کنجــکاوی صفــت دیگــر ،از r=0/30
تــا  ،0/39شــواهدی از اعتبــار همگــرا ارائــه میدهــد .آلفــای
کرونبــاخ پرســشنامه کنجــکاوی اجتماعــی در ایــن پژوهــش
 0/88بــه دســت آمــده اســت.
پرسشــنامه ســامت معنــوی پلوتزین و الیســون :شــامل  10ســؤال
مذهبــی و  10ســؤال ســامت وجــودی اســت کــه نگــرش فــرد
را نســبت بــه مــوارد ذکــر شــده میســنجد ( .)18نمــره ســامت
معنــوی جمــع ایــن دو گــروه زیــر گــروه اســت کــه دامنــه آن بیــن
 120-20اســت .پاســخ بــه ایــن ســؤاالت بهصــورت لیکــرت 6
ا مخالفــم تــا کامــ ً
گزینــهای از کامــ ً
ا موافقــم دستهبندیشــده
اســت .در ســوال هــای  3،4،7،8،10،11،14،15،17،19،20کامــ ً
ا
مخالفــم نمــره  1و ســؤاالت  1،2،5،6،9،12،13،16،18،کامــ ً
ا
مخالفــم نمــره  6گذاشــته شــده اســت .در پایــان ســامت معنــوی
افــراد بــه ســه دســته پاییــن ( )40-20متوســط ( )99-41و بــاال
( )120-100تقســیمبندی میشــود .ایــن پرسشــنامه توســط
مــژگان عباســی در ســال  1384در ایــران بــر روی  283دانشــجوی
پرســتاری دانشــگاههای ایــران ،تهــران و شــهید بهشــتی اجــرا
گردیــده اســت .پایایــی ایــن مقیــاس بــا آلفــای کرونبــاخ %82
گــزارش شــده اســت.
در ایــن پژوهــش پرسشــنامهها بصــورت الکترونیکــی تهیــه و از
طریــق فضــای مجــازی چــون واتســاپ و تلگــرام بــرای پرســتاران
منتشــر شــد .شــرکت کننــدگان از شــرایط محرمانــه بــودن
اطالعــات شــخصی خــود اطمینــان داشــتند .معیارهــای ورود بــه
مطالعــه دارا بودن شــغل پرســتاری در شــهر کرمانشــاه و دسترســی

شــاغل کرمانشــاه در زمــان همــه گیــری ویــروس کرونــا در ســال
1399-1400میباشــد..
روش کار
در ایــن پژوهــش از روش توصیفــی و از نــوع همبســتگی اســتفاده
شــد .جامعــه پژوهــش در این مطالعه شــامل  3200پرســتار شــاغلی
بــود کــه در شــهر کرمانشــاه در بیمارســتانها و درمانگاههــای
ایــن شــهر مشــغول بــه کار بودنــد .نمونــه آمــاری تحقیــق از بیــن
پرســتاران شــاغل شــهر کرمانشــاه کــه ســابقه ابتــا و عــدم ابتــا
بــه بیمــاری کرونــا را داشــتند انتخــاب شــد کــه بــرای دسترســی
بــه آنهــا از روش نمونهگیــری خوشــهای اســتفاده شــد کــه از
میــان همــه بیمارســتانهای شــهر کرمانشــاه کــه  18بیمارســتان
بــود  10بیمارســتان انتخــاب و از هــر بیمارســتان  25نفــر (شــامل
افــرادی بــا ســابقه ابتــا یــا عــدم ابتــا بــه ویــروس کرونــا)
انتخــاب شــد و پرسشــنامهها بیــن پرســتاران حاضــر تقســیم و
توزیــع گردیــد و ســپس بعــد از تکمیــل توســط آنهــا جمـعآوری
شــد .حجــم نمونــه در ایــن تحقیــق بــا توجــه بــه جامعــه 3200
نفــری پرســتاران شــاغل در بیمارســتان و درمانگاههــای شــهر
کرمانشــاه و بــا اســتفاده از جــدول مــورگان  341نفــر انتخــاب
شــد امــا بــه دلیــل شــرایط کرونــا و عــدم پاســخگویی بــه موقــع
برخــی از افــراد در نهایــت  250نفــر پاســخ داده و تکمیــل کردنــد.
پــس از توضیــح اهــداف مطالعــه بــرای شــرکت کننــدگان ،بنــا
شــد در پایــان مطالعــه ،در جریــان نتایــج پژوهــش قــرار بگیرنــد.
مــاک ورود شــرکت کننــدگان عــاوه بــر رضایــت آگاهانــه ،ورود
پرســتارانی بــود کــه قبــل و بعــد از دوران همــه گیــری ویــروس
کرونــا مشــغول بــهکار بودهانــد.
ابــزار اصلــی گــردآوری دادههــا ،ســه پرسشــنامه اضطــراب مــرگ
تمپلــر ،کنجــکاوی اجتماعــی رنــر و ســامت معنــوی پلوتزیــن و
الیســون بــود.
مقیــاس اضطــراب مــرگ تمپلــر :در ســال  1970توســط تمپلــر
ایــن پرسشــنامه ســاخته شــد ( )17کــه شــامل  15مــاده بــوده
و دیــد و نگــرش شــرکت کننــدگان را بــه مــرگ اندازهگیــری
میکنــد .شــرکت کننــدگان در ایــن مطالعــه پاس ـخهای خــود را
بــه هــر ســؤال بــا گزینههــای بلــه یــا خیــر مشــخص میکننــد.
نمرهگــذاری پرسشــنامه مذکــور از صفــر (عــدم وجــود اضطــراب
مــرگ) تــا پانــزده (اضطــراب مــرگ خیلــی بــاال) بــود کــه حــد
وســط آن (شــش تــا هفــت) در نظــر گرفتــه شــد ،بیشــتر از آن
(هفــت تــا پانــزده) اضطــراب مــرگ بــاال و کمتــر از آن (صفــر تــا
شــش) اضطــراب مــرگ پاییــن اســت .روایــی پرسشــنامه توســط
31

نشریه روان پرستاری ،دوره  ،10شماره  ،1فروردین و اردیبهشت 1401

بــه اینترنــت و شــبکه هــای اجتماعــی رایــج در ایــران بــود .آن
دســته از پرسشــنامههایی کــه مشــارکتکنندگان کام ـ ً
ا تکمیــل
نکــرده بودنــد از مطالعــه خــارج شــدند.
بــرای تجزیــه و تحلیــل دادههــا از روشهــای آمــاری توصیفــی
ماننــد میانگیــن و انحــراف اســتاندارد اســتفاده شــد؛ و از روشهــای
آمــار اســتنباطی شــامل همبســتگی پیرســون و رگرســیون بــه
شــیوه گامب ـهگام اســتفاده شــد.

یافته ها
از میــان  250پرســتار شــاغل کــه در ایــن پژوهــش شــرکت
داشــتنند  120نفرمــرد و  130نفــر زن بودنــد .یافتــه هــای توصیفی
ایــن پژوهــش شــامل شــاخص هــای آمــاری ماننــد میانگیــن،
انحــراف معیــار ،کمینــه و بیشــینه مــی باشــد کــه بــرای متغیــر
مــورد مطالعــه در ایــن پژوهــش در (جــدول )1ارائــه شــده اســت.

جدول  :1شاخص های توصیفی متغیر کنجکاوی اجتماعی ،سالمت معنوی و اضطراب مرگ در پرستاران با سابقه ابتال به کووید  19و عدم سابقه به کووید 19
متغیر

کنجکاوی اجتماعی
سالمت معنوی
اضطراب مرگ

گروه ها

میانگین

انحراف استاندارد

کمینه

بیشینه

مبتال به کووید 19

37/54

8/72

18

56

سالم

38/23

8/22

16

56

مبتال به کووید 19

94/21

10/55

68

117

سالم

94/28

9/91

64

119

مبتال به کووید 19

34/08

7/85

15

60

سالم

34/15

8/28

16

57

ســابقه ابتــا بــه کوویــد  19و افــراد ســالم گــزارش شــده اســت.

در (جــدول  )1شــاخصهای توصیفــی متغیــر کنجــکاوی اجتماعی،
ســامت معنــوی و اضطــراب مــرگ بــه تفکیــک دو گــروه دارای

جدول  :2نتايج تحليل رگرسيون براي پیشبینی اضطراب مرگ بر اساس متغیر کنجکاوی اجتماعی و سالمت معنوی
منابع

SS

df

MS

F

R

R2

P

رگرسيون
باقیمانده
كل

2609/51
16893/34
19502/86

2
247
249

1304/75
68/39

19/07

0/36

0/13

0/001

بــه چــه میــزان توانایــی پیشبینــی اضطــراب مــرگ را دارنــد
متغیرهــای پیشبیــن (کنجــکاوی اجتماعــی و ســامت معنــوی)
بــه صــورت هــمزمــان وارد معادلــه رگرســیونی شــدند نتايــج در
(جــدول )3ارائــه شــده اســت.

(جــدول )2نشــان مــی دهــد كــه متغیرهــای پیشبیــن توانســته
اســت  0/13درصــد از اضطــراب مــرگ پرســتاران در دوران همــه
گیــری کرونــا را پیشبینــی کنــد.
بــه منظــور تعییــن اینکــه هــر کــدام از مؤلفههــای پیشبیــن

جدول  :3ضرايب رگرسيوني متغیر کنجکاوی اجتماعی و سالمت معنوی و مؤلفههای آن
متغیر مالک

اضطراب مرگ

متغیر پیشبین

B

β

Sd

T

P

کنجکاوی اجتماعی

-0/28

-0/27

0/06

-4/65

0/001

سالمت معنوی

-0/16

-0/20

0/04

-3/41

0/001

بــرای بررســی تفــاوت افــراد دارای ســابقه ابتــا بــه کرونــا و افــراد
ســالم در متغیــر کنجــکاوی اجتماعــی ،اضطــراب مــرگ و ســامت
معنــوی از آزمــون  Tمســتقل اســتفاده شــد کــه نتایــج آزمــون T
در (جــدول )4آمــده اســت.

نتایــج (جــدول )3نشــان مــی دهــد کنجــکاوی اجتماعــی ضریــب
اســتاندارد شــده ( )β = -0/27و ســامت معنــوی بــا ضریــب
اســتاندارد شــده ( )β = -0/20در ســطح ( )P>0/01بــ ه طــور
منفــی و معنــاداری قــادر بــه پیــش بینــی اضطــراب مــرگ بودنــد.
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اقبال کرمی و همکاران
جدول  :4نتایج تحلیل  Tمستقل بین پرستاران شاغل دارای سابقه ابتال به بیماری کرونا و پرستاران شاغل بدون سابقه ابتال به کرونا در متغیرهای پژوهش
متغیر

T

DF

MD

SD

P

اضطراب مرگ
کنجکاوی اجتماعی
سالمت معنوی

-0/38
-0/61
-1/35

248
248
248

-0/38
-0/65
-1/76

1/02
1/07
1/29

0/70
0/54
0/54

مــرگ رابطــه منفــی و معنــاداری وجــود دارد؛ بــه عبــارت دیگــر بــا
افزایــش ســامت معنــوی اضطــراب مــرگ کاهــش مییابــد .نتایــج
ایــن پژوهــش بــا یافتههــای محمــدی زاده و همــکاران،)2016( ،
ربابــا و همــکاران )2021( ،همســو اســت ( .)19-18در تبييــن اين
يافتههــا مــي تــوان گفــت كــه ســامت معنــوي يكــي از مفاهيــم
اساســي پيرامــون چگونگــي رويارويــي بــا مشــكالت و تنش ناشــي
از بيمــاري محســوب گرديــده و بـ ه عنــوان يكــي از ابعاد ســامت،
منجــر بــه يكپارچگــي ســاير ابعــاد آن مــي شــود .هنگامــي كــه
ســامت معنــوي افــرد پاييــن باشــد ،ايــن احتمــال وجــود دارد كــه
فــرد دچــار اختــاالت روحــي ماننــد احســاس تنهايــي ،اضطــراب
ت دادن معنــا در زندگــي شــود .بيمارانــي كــه ســامت
و ازدســ 
معنــوي آنهــا تقويــت ميشــود ،بــ ه طــور مؤثــري ميتواننــد بــا
بيمــاري خــود ســازگار شــوند ( .)20کامــر در دیــدگاه خــود بیــان
میکنــد کســانی کــه عقایــد و نگــرش معنــوی و حمایتهــای
اجتماعــی و پیوندهایــی در زندگــی خــود دارنــد بهتــر میتواننــد
بــه افــراد کمــک کننــد کــه از اســترسهای فــردی خــود متعاقــب
وقایــع بحــرانزا ماننــد فجایــع طبیعــی بکاهنــد ( .)19ازآنجاییکــه
انســانها از نظــر روانــی نمیخواهنــد مــرگ را پایــان زندگــی
بداننــد و از درون بــه آن راضــی باشــند معنویــت میتوانــد تــا
حــد زیــادی در جهــت کاهــش اضطــراب مــرگ دخیــل باشــد
بهطــوری کــه افــراد بــا معنویــت باالتــر از مــرگ تــرس کمتــری
داشــته و دارای آمادگــی بیشــتر بــرای رهایــی و پذیــرش مــرگ
بیشــتری دارنــد (.)19
طبــق نتایــج متغیرهــای ســامت معنــوی و کنجــکاوی اجتماعــی
بــا اضطــراب مــرگ رابطــه داشــته و قــادر بــه پیشبینــی آن
هســتند .متغیرهــای کنجــکاوی اجتماعــی و ســامت معنــوی
توانســتهاند  13درصــد از اضطــراب مــرگ پرســتاران در دوران
همــه گیــری کرونــا را پیشبینــی کننــد .مطابــق بــا جــداول بیــن
کنجــکاوی اجتماعــی بــا اضطــراب مــرگ رابطــه منفــی معنــاداری
وجــود دارد .نتایــج ب ـ ه دســتآمــده بــا یافتههــای محمــدی زاده
و همــکاران ،)2016( ،شــریف نیــا و همــکاران )2017( ،و فیتــری و
همــکاران )2020( ،همســو میباشــد ( .)11-14-18طبــق نظــر
گلــس ( ،)2007بــهطــور کلــی بررســیها نشــان میدهــد کــه
افــراد بــا ســطح بــاالی نگــرش معنــوی ،ســازگاری بیشــتری

نتایــج (جــدول  )4نشــان مــی دهــد کــه بیــن دو گــروه افــراد دارای
ســابقه ابتــا بــه بیمــاری کرونــا و افــراد ســالم در متغیــر اضطــراب
مــرگ ( T =-0/38و  ،)P<0/05کنجــکاوی اجتماعــی (T=-0/61
و  )P<0/05و ســامت معنــوی ( T=-1/35و  )P<0/05تفــاوت
معنــاداری وجــود نــدارد.
بحث
نتایــج ایــن پژوهــش نشــان داد کــه بیــن کنجــکاوی اجتماعــی بــا
اضطــراب مــرگ رابطــه معکــوس وجــود دارد بــه ایــن صــورت کــه
بــا افزایــش کنجــکاوی اجتماعــی در افــراد میــزان اضطــراب مرگ
در آنهــا کاهــش یافتــه و از طرفــی هــم ایــن رابطــه معنــادار
بــود .نتایــج ایــن پژوهــش بــا یافتههــای فیتــری و همــکاران،
( ، )2020پیتــرس و همــکاران )2013( ،و روحــی و همــکاران،
( )2015همســو اســت ( .)17-16-11میتــوان چنیــن تبییــن
کــرد کــه افــرادی کــه کنجــکاوی اجتماعــی کمتــری دارنــد بــه
دنبــال اطالعــات جدیــدی در موقعیتهــا و محیطهــای مختلــف
نیســتند و تــاش میکننــد طبــق همــان راه و روشهــای
قدیمــی رفتــار کــرده و آنهــا را بــکار ببرنــد بنابرایــن نمیتواننــد
بعدهــای متفــاوت یــک موقعیــت و وضعیــت را تجربــه کننــد
بــه همیــن دلیــل دچــار اضطــراب و پریشــانی نســبت بــه آن
وضعیــت ناآشــنا خواهنــد شــد .در مقابــل افــرادی کــه کنجــکاوی
اجتماعــی باالتــری دارنــد ،وقتــی در یــک وضعیــت ،شــرایط و
موقعیــت جدیــد مبهــم قــرار میگیرنــد بــه دلیــل داشــتن ویژگــی
جســتجوگری و اولویتهایشــان بــرای اطالعــات جدیــد کمتــر
احتمــال دارد عقایــد ،دیدگاههــا و نظــرات ابتدایــی را بپذیرنــد و آن
را قبــول کننــد .همچنیــن اضطــراب مــرگ باعــث میشــود کــه
فــرد بــه کنجــکاوی اجتماعــی رویآورد و وی را بــه جمــعآوری
اطالعــات اجتماعــی بــه عنــوان راهــی بــرای کاهــش اضطــراب
مــرگ ترغیــب میکنــد .کنجــکاوی اجتماعــی باعــث ســوق دادن
فــرد بــه کســب اطالعــات ،ایجــاد روابــط فــردی و اجتماعــی و
کنترلپذیــری دنیــای اجتماعــی را تســهیل میکنــد .جســتجوی
اطالعــات بیــن فــردی بــه افــراد مضطــرب کمــک میکنــد تــا
کنتــرل محیــط خــود را دوبــاره بدســتآورنــد (.)9
بــر اســاس ایــن پژوهــش بیــن ســامت معنــوی بــا اضطــراب
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برنامــه ریــزی هــای مناســب ،شــرایط را جهــت ایجــاد بســترهای
الزم بــرای ســازگار شــدن پرســتاران بــا محیــط درمانــی و مواجهــه
بــا بیماریهــای ناشــناخته و همهگیــر و همچنیــن آگاهــی از
جنبــه هــای روانشــناختی و حفــظ ســامت روانشــناختی پرســتاران
را فراهــم کننــد.
از محدودیــت هــای ایــن پژوهــش ایــن بــود کــه پژوهشــگر هیــچ
گونــه کنترلــی روی شــرایط و وضعیــت و وقایــع اخیــر زندگــی
پرســتاران از جملــه آخریــن حادثــه مرگــی کــه پرســتار بــا آن
برخــورد داشــته ،رو بــه رو شــدن بــا خشــونت ،ابتــای پرســتار
بــه کرونــا یــا اعضــای خانــواده او کــه مــی توانــد روی اضطــراب
مــرگ آنهــا اثرگــذار باشــد .همچنیــن پژوهــش حاضــر مبتنــی بــر

نســبت بــه افــراد بــا ســطح پاییــن ســامت معنــوی بــا مســائل
تهدیــد آمیــز نشــان میدهنــد .تحقیقــات و پژوهشهــای انجــام
شــده توســط روانشناســان نشــان میدهــد کــه اساســیترین و
مهمتریــن مســئله در شــخصیت ســالم ،وحــدت روانــی اســت و
در بیــن نظامهــای ارزشــی ،معنویــت و مذهــب باالتریــن قابلیــت
را بــرای ایجــاد ایــن وحــدت داراســت .ایــن وحــدت شــخصیت در
وضعیــت قــوا و اســتعدادهای مختلــف روان نمــود پیــدا میکنــد .در
پژوهشهــای مختلــف نشــان داده شــده اســت کــه نگرشهــای
معنــوی باعــث سیســتم ایمنــی ســالم و ســامت روانــی بهتــر در
افــراد میشــود (.)21
نتایــج نشــان مــی دهــد بیــن دو گــروه افــراد دارای ســابقه ابتــا به

جامعــه پرســتاران شــاغل شــهر کرمانشــاه میباشــد؛ بنابرایــن
تعمیــم آن بــه ســایر جوامــع آمــاری بایــد بــا احتیــاط صــورت
بگیــرد .پیشــنهاد مــی شــود بــرای مشــخص شــدن دقیــق تــر ابعاد
پدیــده اضطــراب مــرگ در پرســتاران شــاغل پژوهشــی بــه صورت
کیفــی انجــام گیــرد .پیشــنهاد مــی شــود کارگاههــای آموزشــی،
جهــت آشــنایی بــا ابعــاد روانــی مســئله مــرگ و تبییــن نقــش
آن در زندگــی و بهزیســتی افــراد و در نهایــت کاهــش اضطــراب
مــرگ در پرســتاران صــورت گیــرد .راهکارهــای درمانــی مبتنــی
بــر درمانهــای وجــودی نیــز توســط درمانگــران و روانشناســان
میتوانــد در زمینــه کاهــش اضطــراب مــرگ مؤثــر باشــد.

بیمــاری کرونــا و افــراد ســالم در متغیــر اضطراب مــرگ ،کنجکاوی
اجتماعــی ،ســامت مذهبــی ،ســامت وجــودی و ســامت معنوی
تفــاوت معنــاداری وجــود نــدارد .در زمینــه ایــن یافتــه پژوهــش
مشــابه یافــت نشــد امــا مطالعــات مختلفــی از جملــه یافتــه هــای
کروســئو و همــکاران ،)22( )2021( ،اور و همــکاران،)23( )2021( ،
لوپــز و همــکاران ،)24( )2021( ،حســینی و همــکاران)3( )2020( ،
و اســدزندی و همــکاران )25( )2020( ،بــا قســمتی از یافتــه مــدل
حاضــر همخــوان اســت .ســامت معنــوی بــه عنــوان جدیدتریــن
بعــد ســامت ،از مفاهیــم اصلــی چگونگــی مقابلــه بــا مشــکالت و
تنشهــای ناشــی از بیمــاری محســوب شــده و بــا فراهــم آوردن
ارتبــاط هماهنــگ و یکپارچــه بیــن نیروهــای درونــی نقشــی
حیاتــی در ســازگاری بــا اســترس و ارتقــای ســامت افــراد دارد
بنابرایــن تبییــن میشــود کــه ســامت معنــوی در همــه افــراد
باعــث ســازگاری بــا اســترس و اضطــراب شــده و در افــراد دارای
ســابقه ابتــا بــه کرونــا و افــراد ســالم در ایــن متغیــر تفاوتــی وجود
نــدارد (.)3

سپاسگزاری
ایــن مقالــه حاصــل پایــان نامــه کارشناســی ارشــد روانشناســی
دانشــگاه رازی دارای شــماره ثبــت  1620366اســت .ایـــن
پژوهـــش برگرفتـــه از پایــان نامــه کارشناســی ارشــد روانشناســـی
اسـت ،لـذا نویسـندگان بـر خـود الزم مـی داننـد کـه از همـکاری
پرستاران بیمارســـتان ها و شـــرکت کننـــدگان و دیگـــر عزیزانـی
کـــه در انجـام ایــن مهــم پژوهشــگران را در تمامــی مراحــل
یــــاری نمودنــد ،صمیمانــــه سپاســگزاری نماینــد.

نتیجه گیری
نتایــج مطالعــه حاضــر نشــان داد کنجــکاوی اجتماعــی و ســامت
معنــوی بــا اضطــراب مــرگ پرســتاران در دوران شــیوع همهگیــری
ویــروس کرونــا مرتبــط اســت .لــذا ایــن یافتــه میتوانــد بــه
برنامهریــزان حــوزه ســامت و بهداشــت کمــک کنــد تــا بــا

تضاذ منافع
هیچ گونه تضاد منافعی در پژوهش حاضر وجود ندارد.
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