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      ١Basic            ٢Applied                 Experimental Development  

  اربردیک-بنيادی �              کاربردی                  بنيادی            �      
  
  

  بيان مسأله وبررسی متون ٢-٣
  

اد سالمندان که تعدباشد به طوری که سازمان ملل اعالم کرده است سالمندی و پير شدن جمعيت امری فراگير در سراسر دنيا می

به افزايش  جمعيت سالمندی در کشور ما نيز رو .)١( هزار نفر خواهد رسيد ١۵٣ميليون و  ٩۶٨ميليارد و  ١به  ٢٠۵٠در سال 

 ١۴١٠به طوری که پيش بينی می شود در سال ،رشد پرشتاب سالخوردگی جمعيت استو شاخص های آماری حاکی از است 

به . )٣, ٢( سال قرار گيرند ۵٠درصد جمعيت در سنين باالی  ٣٠تا  ٢۵در ايران انفجاری در جمعيت سالمندی رخ دهد و 

-٣(بررسی است  قابل روانی و جسمی حوزه دو در سالمندان سالمتی به مربوط مشکالت موازات افزايش جمعيت سالمندان،

ئل مساسالمندان درصد از  ٢۵تا  ١۵به طوری که حدود  ،مشکالت روانی در دوران سالمندی به وفور مشاهده ميشود. )۵

لمندان در حوزه . بنابراين توجه به مشکالت سا)۶( جسمانی آنان نيز اثر بالقوه ای می گذارندبر وضعيت  که روانی مهمی دارند

 مردمدر حال حاضر از جمله مشکالت روانی که باعث سردرگمی در . )۵(بسزايی برخوردار است اهميت از سالمت روان 

از گسترش  شده و شرايط زندگی آنان را تغيير داده و اثرات مخربی مانند اضطراب را به همراه داشته است، آسيب های ناشی

  .)٧( بيماری مسری در جامعه به نام کرونا ويروس می باشد

چين گزارش شد و هم اکنون در حال گسترش و رشد در  ٤از ووهان ٢٠١٩برای اولين بار در دسامبر  ٣کرونا ويروسبيماری 

تعدادی از کشورها می باشد و به عنوان يک نگرانی جهانی سالمت شناخته شده که موسسات بهداشت جهانی را در معرض 

 عنوان يک بيماری همه گير توسط سازمان جهانی بهداشت اعالمبه  ٢٠٢٠مارس  ١١و اين بيماری در است خطر قرار داده 

تنگی  ،عبارتند از: تب١٩يدوکو الئم مرتبط با عفونتو ع معموالً دستگاه تنفسی فوقانی را درگير می کند٥ ١٩يدوکو. )٨(شد 

هستند و شدت بيماری با سن  ١٩يد وکو فعلی نشان می دهد که جمعيت به طور کلی مستعد. مطالعات )٩( باشدمی سرفهنفس و 

و بيماران سالخورده  دارد مستقيم(فشار خون باال ، ديابت ، بيماری های قلبی عروقی و غيره) ارتباط  زمينه ایو بيماری های 

 ١٩ديوهم چنين بيماری کو. )١٠, ٩( در مقايسه با افراد جوان خطر ابتال به عفونت بيشتری دارند زمينه ایبا بيماری های 

و در حقيقت، از ابتدای شيوع اين بيماری، داشتن سن باالتر به  سالمند ، به ويژه در بيمارانباشدباال میبا مرگ و مير همراه 

با افزايش هر دهه زندگی، نرخ مرگ و مير هم بيشتر و عنوان يک عامل خطر مهم برای شدت بيماری شناخته شده است 
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 ۶۵گزارش شده در اياالت متحده مربوط به افراد  ١٩کوويد مرگ مرتبط با ١٠از هشت مورد به طوری که  .)١١(شود می

توسط  ميزان شناخت ويروس داد کهشرکت کننده نشان  ٥٠٠٠ روی حدود مطالعات يافته های .)١٢( سال به باال بوده است

 است ، ترس١٩يد ويکی از جنبه های روانشناختی همه گيری کو .)١٣( سالمت روان مرتبط است منفی رویبا نتايج  آنان

به  توجه و باشود می رس در بسياری از افرادموقعيت های خارق العاده مانند شيوع بيماری و بيماری همه گير باعث ت. )١۴(

 ترس دچار جهان، سراسر در مردم از ندارد؛ بسياری وجود ويروس به کرونا شده مبتال فرد درمان برای دارويی هنوز اينکه،

موارد تأييد شده در واقع . )١۵, ١۴( است  شده افراد در ترس شکل گيری به منجر اين موضوع  و شده اند آن به شدن مبتال از

به ويژه شوند بيش از حد میاسترس و اضطراب دچار از پيش آگهی بيماری دارند  ی کهترسبه دليل  ١٩به کوويديا مشکوک 

، تاخير ت از جمله تسريع در گسترش بيماریترس از بيماری های عفونی مسئول بسياری از مشکال . )١٢(سالمنداندر ميان 

باعث چنين ترس  . هم)١۶( در مراقبت ، اختالل در سيستم های ارائه خدمات مراقبت های بهداشتی و رکود اقتصادی است

از . )١۴(ند درحالی که با  کالبد شکافی مشخص شد آنان مبتال نبود ،دارند ١٩يدوکو فکر می کردند افرادی شد که  خودکشی

شناخته شده است، احتماالً ١٩گير کوويداز بيماری همه طرف ديگر، از آنجا که قرنطينه در منزل بهترين روش برای جلوگيری 

به طور کلی بحران های  در نهايت. )١٧( استرس، از جمله اضطراب مرگ ، در افراد ، به ويژه افراد مسن افزايش می يابد

 شودناشی از بيماری می تواند باعث ايجاد نااميدی، آسيب پذيری، انزوا و نيز باعث ايجاد وحشت و حس قريب الوقوع مرگ می

)١٨(.     

قعيتی مرگ وا. )١٩( مرگ و اضطراب ناشی از آن به عنوان يکی از مهمترين مؤلفه های سالمت روانی افراد بشمار ميروند

رگ هرگز تجربه و همه انسان ها به ناچار با اين حقيقت روبرو خواهند شد. از آنجايی که م بيولوژيک و پديده مسلم زندگی است

ر داضطراب واکنش . )٢٠( نشده و هيچ کس آن را به وضوح لمس نکرده همه به نوعی در مورد آن دچار اضطراب می شوند

 يجاد می کنندبرابر خطری نامعلوم، درونی و مبهم و از نظر منشا ناخودآگاه و غيرقابل کنترل بوده و عوامل متعددی آن را ا

از زندگی  اين به اين دليل است که افراد در اين دوره و . اضطراب يکی از مسائل روانی شايع دوره ی سالمندی است. )٢١(

ه نفس، کاهش بکاهش اعتماد . هم چنين مطالعات نشان داده است که با انواع مختلفی از کمبودها و معلوليت ها روبرو می شوند

ک ياز داليل ديگری است که  کاهش استقالل مالی و جسمی و بيماری های مزمنفعاليت و تحرک، از دست دادن دوستان، 

ب مرگ می توان گفت يکی از انواع اضطراب که در سالمندان شايع تر است، اضرا. )١٢( کندسالمند را مستعد اضطراب می

اب و در واقع رابطه بين اضطراب مرگ و سن يک رابطه خطی است به اين صورت که با افزايش سن ميزان اضطر )٢٢(ت اس

و کالت شبه اين دليل است که آنها از بسياری از م سالمندانشيوع باالی اضطراب مرگ در ميان . )٢٠( مرگ بيشتر می شود

غلب ااضطراب مرگ،  .)١٢( دوابستگی به ديگران رنج می برنو جسمی، بيماری های مزمن، اختالالت حرکتی ناتوانی های 

 در تعريف ديگر، اضطراب مرگ ترسی مداوم و غيرمنطقی. )٢١( به عنوان ترس از مرگ خود يا ديگران تعريف می شود

امل شهم چنين اضطراب مرگ . )١٨(از مرگ يا مردن به همراه افکار، ترس ها و هيجان های مرتبط با پايان زندگی است 

و نيز  آشفتگی  به هنگام فکر کردن به مرگ است که می تواند سبب کاهش موثر بودن در سالمندی و کاهش سالمت روان شود

ه طالعمنتايج يک . )٢٤, ٢٣(ميتواند نگرش منفی، درباره پيری را افزايش دهد و حتی به اضطراب وترس بيشتری منجر شود 

 د. و در واقعاز اضطراب رنج می برن١٩کوويد در طول بيماری همه گيران ٪ آن٣٧سالمند نشان داد که  ١٥٥٦بر روی 

جه به اهميت بنابراين با تو .)١٢( طور فزاينده ای در طول اين بيماری همه گير دچار اضطراب مرگ شديد می شوندب سالمندان

ه اينکه با توجه بو مفهوم اضطراب مرگ و تاثيرات منفی گسترده ای که بر سالمت و زندگی افراد از جمله سالمندان دارد 

 وسالمت روان اضطراب مرگ يک پديده رايج در همه جوامع است، کاهش اين نوع اضطراب می تواند به طور قابل توجهی 

 ه شودراهکارهايی به منظور کاهش اضطراب مرگ به کار گرفت الزم استبنابراين د کيفيت زندگی سالمندان را بهبود بخش

   .)١٩( مرگ مرتبط باشد خودتنظيمی است يکی از مفاهيمی که ممکن است به اضطراب بخصوص اضطراب. )٢٤, ٢٣, ١٢(

ميتوان و در واقع خودتنظيمی به فرايندهايی گفته ميشود که افراد براساس آنها افکار، احساسات و اعمال خود را کنترل ميکنند 

 تأثيراتی ندسالمکه بر سالمتی افراد  خودتنظيمی را توانايی کنترل، تغيير و تنظيم هيجان، برانگيختگی و تمايالت تعريف کرد
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روانی و  ،ی خود و دستيابی به بهزيستی جسمیخودتنطيمی را توانايی تأمين نيازها ٦ماتيکک-گروسارت .)٢۶, ٢۵(دارد 

معنوی از طريق اقدامات خود تعريف می کند و می توان از آن به عنوان يک ظرفيت حل مسئله و سازگاری فعال با موقعيت 

افرادی . )٢٨( معتقـد اسـت خـودتنظيمي در بهبـود و كنتـرل سالمتي اهميـت دارد ٧بندورا. )٢٧( های استرس زا استفاده کرد

يی و قدرت خودتنظيمی افرادی که توانا. )١٩( ند از عدم موفقيت و از دست دادن کنترل واهمه دارندکه خودتنظيم گری پايينی دار

احتمال دارد بنابراين  )٢۶( هستند، معموالً رفتارهای سالم تری  دارند و از سالمت جسمی بهتری برخوردار بهتری دارند

دارای توانايی ها ، انگيزه سالمندان . )١٩( خودتنظيمی در ارتقاء سالمت و کنترل سالمت روان نيز اهميت ويژه ای داشته باشد

به طوری که با افزايش سن شرايط مرتبط با خودتنظيمی ضعيف  )٢۶( ها و فيزيولوژی مختلفی مربوط به خودتنظيمی هستند

  .)٢۶( ، شيوع بيشتری می يابد

تحقيقات خود را در اواخر دهه  . او )٢٩( و همکـاران ارائه شده است ٨ط لونتالتوس ١٩٨٠در سـال  مدل خودتنظيمی لونتـال

ضوع بود که چگونه پيام های ترس در شرايط نسبتاً حاد، منجر آغاز کرد و در حال بررسی اين مو ١٩٧٠و اوايل دهه  ١٩٦٠

. مدل خودتنظيمی، سـاختاری را برای فهم فاکتورهای تاثيرگذار بر چگونگی )٣٠(شوند به اقدامات ارتقادهنده سالمتی می

افـراد از بـه عبـارت ديگـر مـدل خود تنظيمی معتقد اسـت کـه آگـاهی . )٢٩( دريافـت تهديــدات از بيمــاری فراهم می کند

. اين مدل )٢٩( بيماری يا تهديد سالمتی، تظاهرات ذهنی آن هـا ازبيمـاری را شکل داده و بر رفتار بيماری آنها اثر ميگـذارد

که در آن بيماری می ، شباهت های زيادی با نظريه های ديگر در مورد رفتار حل مسئله مانند مدل استرس و سازگاری دارد

. لونتال پيشنهاد کرد که در بيماری ها، دو فرآيند شناختی موازی فعال )٣٠( تواند به عنوان يک تجربه استرس زا مفهوم يابد

. يکی چگونگی تنظيم پاسخ مردم نسبت به "خطر بيماری" اينکه " اين تهديد سالمتی چيست ، و چه کاری بطور )٣٠( هستند

س افراد در مورد آن چيست ، چه توان درمورد آن انجام داد؟ " و ديگری تنظيم "کنترل عاطفی" يعنی اينکه " احساعينی می

  . )٣٠(باشد کاری می توانند انجام دهند تا احساس بهتری نسبت به آن پيدا کنند؟ "می

ده است. و عدم وجود درمان قطعی برای آن، باعث ايجاد تاثيرات منفی بر وضعيت جسمی و روانی جوامع ش ١٩اپيدمی کوويد 

ای متعدد از  ن به عنوان قشر آسيب پذير جامعه، به دليل وجود بيماری های زمينهتعيين ميزان اين تاثيرات در ميان سالمندا

طالعات نشان مباشد. برخی اهميت بسزايی برخوردار است. از جمله تاثيرات منفی روانی بيماری کرونا، ترس از ابتال به آن می

عات هم چنين در مطالو  )٢٠( جامعه استهای سنی داده است که ميزان اضطراب مرگ در سالمندان بيشتر از ساير گروه

گاری با موقعيت تواند باعث کنترل احساسات و نيز سازاحتمال اين را بيان کرده اند که خودتنظيمی از جمله مواردی است که می

اضطراب مرگ  ممکن است از علل ايجاد ١٩بنابراين با توجه به اينکه وجود ترس از ابتال به کوويد  .)٢٧( زا شودهای استرس

خودتنظيمی را  در شرايط کنونی در سالمندان شود و اهميت کنترل و تعديل اين مسئله در سالمندان، باعث شد تا در اين مطالعه

ررسی قرار و اضطراب مرگ مورد ب ١٩تعديل کننده در نظر گرفته وتاثير آن را در رابطه ترس از ابتال به کوويد به عنوان 

قش تعديل نو اضطراب مرگ با  ١٩ يدوکو یماريترس از ابتال به ببين ارتباط  تعييندهيم. بنابراين مطالعه حاضر با هدف "

 خواهد شد. کنندگی خودتنظيمی در سالمندان شهر قزوين" انجام
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