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Objectives Fear is one of the most frequent feelings associated with coronavirus disease 2019 (COV-
ID-19). Older people are at risk for severe COVID-19 infection. Spiritual well-being can play an important 
role in patients’ coping and adaptation to stressful conditions. The present study aims to determine the 
role of spiritual well-being in predicting fear of COVID-19 among older adults in Qazvin, Iran. 
Methods & Materials This descriptive cross-sectional study was conducted on 400 community-dwelling 
older adults in Qazvin, Iran in 2021 who were selected using a cluster sampling method from public places 
in three urban areas. Data were collected using a demographic checklist, the Fear of COVID-19 Scale, and 
Paloutzian and Ellison’s Spiritual well-being scale. A multivariate regression model was used to determine 
the predictors of fear of COVID-19.
Results The mean age of participants was 69.70±6.99 years. Their fear of COVID-19 was at a high lev-
el (Mean±SD=22±8.82). The results of regression analysis showed that sex (β=0.186, P=0.001), history 
of hypertension (β=0.130, P=0.006), history of diabetes (β=0.097, P=0.037), history of stroke (β=0.091, 
P=0.048), educational level (β=-0.142, P=0.007), economic status (β=0.145, P=0.007), and spiritual well-
being (β=-0.117, P=0.013) were the predictors of fear of COVID-19. 
Conclusion Spiritual well-being, as well as educational level, history of chronic diseases, and economic 
status have a role in predicting the fear of COVID-19 in older adults. Therefore, the implementation of 
spirituality-related care programs can be useful for reducing the fear and anxiety of older adults during 
the COVID-19 pandemic.
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Introduction

he coronavirus disease 2019 (COVID-19) 
has infected more than 250 million people 
worldwide and caused more than 5 million 
deaths [2]. Older adults are at higher risk of 
contracting this disease and its complica-

tions compared to other age groups [4]. One of the psy-
chological aspects of the COVID-19 pandemic is fear [4]. 
Many elderly people are known to be more vulnerable 
to COVID-19 due to underlying diseases. This can cause 
fear and panic for them [9]. One of the variables affect-
ing the level of fear in the elderly is spiritual well-being 
[16]. The present study aims to assess the protective role 
of spiritual well-being on the fear of COVID-19 in the 
elderly in Qazvin, Iran.

Methods

This descriptive cross-sectional study was conducted on 
400 older adults aged ≥60 years living in Qazvin, Iran. The 
participants were selected by a cluster sampling method. 
First, Qazvin was divided into three urban areas (clus-
ters). From each cluster, about 130-135 eligible elderly 
people were recruited from public areas such as mosques, 
parks, and day care centers. In each cluster, two parks and 
four mosques were randomly selected. The members of 
two elderly day care centers were also participated in the 
study. Inclusion criteria were willingness to participate in 
the study, age 60 years and above, and the ability to com-
municate. To collect data, a demographic questionnaire, 
the fear of COVID-19 scale, and Paloutzian and Ellison’s 
spiritual well-being scale were used. Data analysis was 
done in SPSS software, version 24. The obtained data 
were described by descriptive statistics. To determine the 
predictors of the fear of COVID-19, first a univariate re-
gression analysis was used. Then, the variables that had a 
significant relationship with the fear of COVID-19 were 
entered into multivariable regression model. A signifi-
cance level of P≤0.05 was considered.

Results

The mean age of the elderly was 69.70 ± 6.99 years. Most 
of them were married (53.5%), living with their spouses 
and children (52%) and had a moderate economic status 
(62.8%). The most common physical diseases in the el-
derly were vision problems (28%), hypertension (27.5%), 
heart disease (21.8%) and diabetes (20.5%). According 
to the results, the mean score of fear of COVID-19 was 
22 ± 8.82, which was relatively high. In addition, most of 

the elderly (69%) had moderate spiritual well-being. Ac-
cording to the results in Table 1, sex (β=0.186), history of 
hypertension (β=0.130), history of diabetes (β=0.097), his-
tory of stroke (β=0.091), education level (β=-0.142), eco-
nomic status (β=0.145) and spiritual well-being (β=-0.117) 
were predictors of fear of COVID-19 in the elderly. Older 
women reported higher fear than older men. Also, illiter-
ate elderly compared to those with high school education 
and above, those with moderate economic status compared 
to those with high economic status, and those with high 
blood pressure, diabetes and stroke, had higher fear of CO-
VID-19. Furthermore, the elderly with high spiritual well-
being reported lower fear.

Discussion

The results of the present study, in line with the results 
of Gokseven et al. [6] and Mistry et al. [7], showed that 
the fear of COVID-19 in the elderly in Qazvin city was 
relatively high. Probably, the increase in the number of 
deaths caused by this disease and the spread of its news in 
the social media, and on the other hand, the lack of defini-
tive treatment for COVID-19, were effective in increasing 
the fear in the elderly. The results of the present study, in 
line with the results of Durmuş et al. [16] and Kasapoğlu 
[29], showed a significant negative relationship between 
spiritual well-being and fear of COVID-19. Spiritual 
well-being can provide social support for people, which 
can also reduce fear and anxiety and create peace [34]. 
By identifying the spiritual needs of elderly patients, es-
pecially the elderly with chronic diseases, health workers 
and caregivers can provide suitable situations to improve 
their spiritual well-being and reduce their fear and anxiety 
during the pandemic.
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Table 1. Assessing the predictors of fear of COVID-19 in the elderly using a linear regression model

Variables
Univariate Regression Model Multivariable Regression Model

β P β P

Age 0.061 0.277 - -

Sex 0.293 0 0.186 0.001

History of hypertension 0.228 0 0.130 0.00+

History of diabetes 0.147 0.003 0.097 0.037

History of stroke 0.134 0.007 0.071 0.048

Educational level

Illiterate -0.170 0.002 -0.142 0.007

Elementary and middle school - - 0.052 0.310

High school and above -0.133 0.014 - -

Economic status

Low 0.011 0.824 0.076 0.166

Moderate - - 0.145 0.007

High -0.142 0.005 - -

Spiritual well-being

Low -0.082 0.097 -0.042 0.362

Moderate - - - -

High -0.165 0.001 -0.117 0.013
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اهداف ترس یکی از شایع ترین احساسات مرتبط با همه گیری  کووید-1۹ است. سالمندان در معرض خطر عفونت شدید کووید-1۹ 
هستند. سالمت معنوی می تواند در رویارویی و سازگاری بیماران با ترس و شرایط استرس زای ناشی از بیماری ها نقش مهمی داشته 
باشد؛ بنابراین مطالعه حاضر با هدف تعیین پیشبینی ترس از ابتال به ویروس کووید-1۹ بر اساس سالمت معنوی در میان سالمندان شهر 

قزوین انجام شد.

مواد و روش ها این مطالعه توصیفی مقطعی روی 400 سالمند ساکن شهر قزوین در سال 1400 انجام شد. از نمونه گیری خوشه ای برای 
انتخاب سالمندان واجد شرایط استفاده شد. بدین صورت که ابتدا قزوین به 3 منطقه شهری تقسیم شد. سپس از هر منطقه، سالمندان 
واجد شرایط از مراکز تجمع سالمندان انتخاب شدند. داده ها با استفاده از چک لیست اطالعات جمعیت شناختی، پرسش نامه های ترس 
از کووید-1۹ و سالمت معنوی پولتزین و الیسون جمع آوری شد. برای تعیین پیش بینی کننده  های ترس از ابتال به کووید-1۹ از مدل 

رگرسیون چند متغیره استفاده شد.

یافته ها میانگین و انحراف معیار سن سالمندان مشارکت کننده در مطالعه حاضر 6/۹۹±6۹/70 بود. میزان ترس از کووید-1۹ 
/001 ،β=0/186( بود. نتایج رگرسیون چند متغیره نشان داد جنسیت  )در سالمندان بررسی شده در حد باال )8/82±22/00

 ،)P=0/048 ،β=0/0۹1( مغزی )P=0/037  ،β=0/0۹7(، سکته  )P=0/006  ،β=0/130(،  دیابت  باال  فشار خون  سابقه   ،)P=0
 )P=0/013  ،β=-0/117( و سالمت معنوی )P=0/007  ،β=0/145( وضعیت اقتصادی ،)P=0/007  ،β=-0/142( سطح تحصیالت

به عنوان پیش بینی کننده های ترس از ابتال به کووید-1۹ در میان سالمندان بودند. 

نتیجه گیری نتایج مطالعه حاضر حاکی از نقش مهم  تحصیالت، بیماری های مزمن، وضعیت اقتصادی و سالمت معنوی در پیش بینی  
ترس سالمندان از کووید-1۹ بود؛ بنابراین اجرای برنامه های مراقبتی معنویت محور می تواند روش مناسبی برای کاهش ترس و اضطراب 

سالمندان در همه گیری کووید-1۹ باشد.

کلیدواژه ها سالمت معنوی، سالمند، ترس، کووید-1۹
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مقدمه

کرونا ویروس ها1 به عنوان خطرناک ترین ویروس خانواده  کرونا 
ویریدا2، تاکنون توجه زیادی را در موارد بیماری زایی به خود جلب 
کرده اند ]1[. کووید-1۹ در زمان نوشتن این مطالعه، بیش از 250 
میلیون نفر را در سراسر جهان آلوده کرده و بیش از 5 میلیون 
مرگ و میر را در پی داشته است ]2[. در ایران نیز بر اساس گزارش 
سازمان بهداشت جهانی3 در نوامبر سال 2021 بیش از 6 میلیون 
بیمار شناسایی شده که بیش از 128 هزار نفر از آنان فوت شده اند 
]3[. سالمندان، بیشتر  از سایر گروه های سنی در معرض خطر ابتال 
به کووید-1۹ و عوارض ناشی از آن هستند ]4[. دولتمردان، برای 
کاهش ابتال و مرگ و میر در سرتاسر جهان اقداماتی نظیر رعایت 
از اجتماع و قرنطینه کردن را پیشنهاد  فاصله اجتماعی، دوری 

کردند که باعث ایجاد اثرات روانی بر افراد جامعه شده است ]5[.

یکی از جنبه های روانی بیماری همه گیر کووید-1۹، ترس است 
]4[. نتایج مطالعات انجام شده نیز مؤید ترس و نگرانی  باال از  ابتال به 
کووید-1۹ در افراد شرکت کننده بود ]6، 7[. از آنجا که این بیماری 
همه گیر هنوز به پایان نرسیده است، این امکان وجود دارد که باعث 
ایجاد نگرانی بیش از حد بین مردم، به ویژه افراد پر خطر جامعه مانند 
کودکان و سالمندان و خانم های باردار شود و بر کیفیت زندگی 
آنان تأثیر منفی بگذارد ]8[. بسیاری از سالمندان به خاطر ابتال به 
بیماری های زمینه ای، در برابر بیماری کرونا آسیب پذیرتر شناخته 
شده اند و این امر می تواند برای آن ها موجب ایجاد ترس و وحشت 
شود ]۹[. به عالوه، فاصله اجتماعی به عنوان یکی از استراتژی های 
اصلی برای مبارزه با کووید-1۹، یکی از دالیل عمده تنهایی، ترس و 

اختالالت اضطرابی در سالمندان است ]10[.

سالمندان  ترس  میزان  بر  مختلفی   عوامل جمعیت شناختی 
افزایش  مطالعات  از  برخی  در  می گذارد.  تأثیر  کووید-1۹  از 
به عنوان  مزمن  بیماری های  اقتصادی  و  وضعیت  سن، 
پیش بینی کننده های ترس از کووید-1۹ گزارش شده است ]11، 
12[. همچنین در بعضی از مطالعات پیشین، جنسیت، عامل 
مؤثری بر ترس افراد سالمند گزارش شده، به طوری که زنان 
نسبت به مردان ترس بیشتری داشتند ]13[، در حالی که در 
مطالعه دیگر این ارتباط تأیید نشد ]14[. عالوه بر این، سالمندان 
با تحصیالت باالتر، ترس کمتری نسبت به سالمندان با تحصیالت 

پایین تر گزارش دادند ]11، 15[.

یکی از متغیر های تأثیرگذار بر میزان ترس سالمندان می تواند 
ابعاد مهم  سالمت معنوی باشد ]16[. سالمت معنوی یکی از 
سالمت در انسان است که ارتباط هماهنگ و یکپارچه ای بین 
نیروهای داخلی فراهم کرده و با ویژگی هایی نظیر ثبات در زندگی، 

1. Coronavirus
2. Coronaviridae
 3. World Health Organization (WHO)

صلح، تناسب و هماهنگی، احساس ارتباط نزدیک با خویشتن، 
خدا، جامعه و محیط مشخص می شود. مک کین معنویت را راهی 
می داند که افراد معنا و ارزش نهایی زندگی خود را درک می کنند 
]17[. در واقع، به دلیل ارتباط متقابل و پیچیده ابعاد گوناگون 
ابعاد زیستی،  بر یکدیگر، بدون سالمت معنوی، دیگر  سالمت 
روان شناختی و اجتماعی هم نمی توانند عملکرد مناسب داشته 

باشند یا به حداکثر ظرفیت خود برسند ]18[.  

با  مثبتی  روابط  سالمندی  دوران  در  معنوی  سالمت 
معیارهای مختلف رضایت از زندگی دارد، سالمت فیزیولوژیکی 
و روان شناختی را تعدیل کرده و در جهت جست وجوی معنا و 
هدف در زندگی مفید بوده و تأثیر قابل توجهی بر سالمت روان و 
موفقیت در این دوران دارد ]1۹[. نتایج تحقیقات زیادی، رابطه 
جدایی ناپذیر بین سالمت معنوی و کیفیت زندگی را در سالمندان 
مبتال به سرطان، ایدز، نارسایی قلبی یا افسردگی  نشان دادند ]20، 
21[. نیروهای معنوی باعث آرامش، نیرو و نشاط وصف  ناپذیر شده 
و افرادی که اعتقادات مذهبی و معنوی قوی تری دارند، سازگاری 

روان شناختی باالتری در برابر بیماری ها دارند ]22[.

جمعیت  باالی  ترس  و  ایران  در  کرونا  ویروس  باالی  شیوع 
سالمندان نسبت به ابتالی آن می تواند شرایط پراسترسی ایجاد 
کند که سالمت فیزیکی و روانی سالمندان را تحت تأثیر قرار داده و 
پیامدهای  منفی متعددی برای آنان به همراه داشته باشد؛ بنابراین 
مطالعه حاضر با هدف تعیین نقش محافظت کننده سالمت معنوی 

بر ترس از کووید-1۹ در سالمندان شهر قزوین انجام شد.

روش مطالعه

این مطالعه توصیفی به صورت مقطعی روی 400 سالمند 60 
سال و باالتر ساکن شهر قزوین از خرداد تا آبان سال 1400 انجام 
شد. سالمندان مورد مطالعه  با روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب 
شدند. بدین صورت که ابتدا قزوین به 3 منطقه شهری تقسیم 
شد. هر منطقه نمایانگر 1 خوشه بود. برای توزیع نرمال، از هر 
خوشه حدود 130 تا 135 سالمند واجد شرایط از مراکز تجمع 
سالمندان از قبیل مساجد، پارک ها، مراکز مراقبت روزانه  انتخاب 
شدند. در هر خوشه از میان مساجد و پارک ها به تصادف 2 پارک 
و 4 مسجد در نظر گرفته شد. اعضای 2 مرکز سالمندی روزانه نیز 
که از کل سالمندان سطح شهر عضو می گیرد، در مطالعه مشارکت 
نمونه گیری، حضور 10 درصد سالمندان در  داشتند. در زمان 
مرکز سالمندی مشکلی نداشت. سالمندان به گروه های کوچک 
تقسیم شدند و هر روز 1 گروه حضور داشتند. معیار های ورود به 
مطالعه شامل داشتن تمایل برای شرکت در مطالعه، سن 60 سال 

و باالتر و توانایی برقراری ارتباط بود. 

حجم نمونه، با در نظر گرفتن  میزان همبستگی بین سالمت 
 ،]16[ مشابه  مطالعه  از  برگرفته  کووید-1۹  از  ترس  و  معنوی 
خطای نوع اول آلفا α=0/05 )سطح اطمینان 0/۹5( و خطای 
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نوع دوم بتا β=0/2 )توان آزمون 0/80(، با استفاده از فرمول:

1. n0= r2

(z1-α/2+z1-β )
2

 +3

366 نفر برآورد شد. با احتساب احتمال ریزش 10 درصد تعداد 
حجم نمونه 400 نفر محاسبه شد.

پس از اخذ کد اخالق در کمیته اخالق دانشگاه علوم پزشکی 
قزوین )کد اخالق: IR.QUMS.REC.1399.286( و بیان اهداف 
پژوهش برای شرکت کنندگان، به افراد از محرمانه ماندن اطالعات 
شخصی آن ها اطمینان خاطر داده شد و سپس رضایت نامه کتبی 

اخذ و به دنبال آن به پرسش نامه ها پاسخ داده شد.

ابزار گردآوری داده ها 

اطالعات  پرسش نامه های  از  داده ها  گردآوری  منظور  به  
جمعیت شناختی4، پرسش نامه ترس از کووید-1۹5 ، پرسش نامه 

سالمت معنوی پولتزین و الیسون 6 استفاده شد. 

1. پرسش نامه اطالعات جمعیت شناختی: شامل اطالعاتی در 
رابطه با سن، جنسیت، مذهب،  وضعیت تأهل، تعداد فرزندان، 
سطح تحصیالت، شغل، وضعیت اقتصادی، نحوه زندگی با اعضای 

خانواده و سابقه بیماری جسمی  بود.

2. پرسش نامه ترس از کووید-1۹: برای سنجش ترس از ابتال به 
کووید-1۹ از پرسش نامه ارسو و همکاران استفاده شد. پرسش نامه 
ترس از کووید -1۹، 7 سؤال به صورت لیکرتی 5 گزینه ای دارد و 
دامنه نمره کسب شده از 7 تا 35 است که نمره باالتر به منزله ترس 
بیشتر از ابتال به ویروس است. ارسو و همکاران، روایی و پایایی این 
پرسش نامه را در جمعیت باالی 18 سال ایرانی در سال 2020 
محاسبه کردند و ضریب پایانی آن را با استفاده از آلفای کرونباخ 
0/82 با ضریب همبستگی درون رده ای7  0/72 گزارش کردند ]23[. 

3. پرسش نامه سالمت معنوی پولتزین و الیسون: این پرسش نامه 
20 سؤال دارد که 10 سؤال آن سالمت مذهبی و 10 سؤال دیگر 
سالمت وجودی را اندازه گیری می کنند. دامنه نمره سالمت مذهبی 
و وجودی، هر کدام به تفکیک از 10 تا 60 است. نمره کسب شده 
باالتر، نشانه سالمت مذهبی و وجودی باالتری است. پاسخ سؤاالت 
به صورت لیکرت 6 درجه ای از کاماًل مخالفم  با نمره 1 تا کاماًل 
موافقم  با نمره 6 است. سالمت معنوی به 3 سطح پایین )20 تا 40(، 
متوسط )41 تا ۹۹( و باال )100 تا 120( تقسیم بندی شده است. در 
بررسی دهشیری و همکاران ]24[، ضریب آلفای کرونباخ برای کل 
مقیاس سالمت معنوی  و اجزای سالمت مذهبی و وجودی 0/۹0، 

0/82، 0/87 و با روش بازآزمایی 0/85، 0/78 و 0/81 گزارش شد.

 4. Demographic Information
5. Fear of Covid-19
6. Palutzian & Ellison
7. Intraclass Correlation Coefficien

پرسش نامه ها بعد از کسب رضایت از سالمند و رعایت اصول 
اخالقی به روش مصاحبه رودر رو با بیماران سالمند واجد شرایط 
با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی، توسط نویسنده اول  تکمیل 

شد.

تجزیه و تحلیل داده ها 

تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 24 
)تعداد،  توصیفی  آمار  توسط  به دست آمده  داده های  شد.  انجام 
درصد، میانگین و انحراف معیار( توصیف شدند. جهت تعیین 
پیشگویی کننده های ترس از ابتال به کووید-1۹، ابتدا از رگرسیون 
تک متغیره به کار برده شد و سپس متغیرهایی که ارتباط معنادار 
با ترس از ابتال به کووید-1۹داشتند، وارد رگرسیون چند متغیره 

شدند. سطح معناداری  P≥0/05 در نظر گرفته شد. 

یافته ها 

در پژوهش حاضر، 400 سالمند 60 تا 8۹ سال با میانگین 
سنی 6۹/70 و انحراف معیار 6/۹۹ مشارکت داشتند. مشخصات 
این مطالعه در  جمعیت شناختی سالمندان مشارکت کننده در 
جدول شماره 1 آورده شده است. با توجه به نتایج، میانگین نمره 
ترس از ابتال به کووید-1۹، 22/00 با انحراف معیار 8/83 برآورد 

شد که  میزان نسبتًا باالیی بود.

بر اساس اطالعات جدول شماره 2، بیشترین بیماری  جسمی 
گزارش شده در سالمندان مورد مطالعه به ترتیب، مشکالت بینایی 
)112، 28/0 درصد(، فشار خون )110 نفر، 27/5 درصد(، بیماری 
قلبی )87 نفر، 21/8 درصد( و دیابت )82 نفر، 20/5 درصد( بود.

بر اساس اطالعات جدول شماره 3، بیشتر سالمندان )276 نفر، 
6۹ درصد( سالمت معنوی متوسط داشتند و میانگین سالمت 

معنوی آنان )17/75( ۹1/23 بود.

/001 ،β=/186( با توجه به اطالعات جدول شماره 4، جنسیت
P=0/006(،  دیابت    ،β=0/130( باال  خون  فشار  سابقه   ،)P=0
 ،)P=0/048  ،β=0/0۹1(  سکته مغزی ،)P=0/037 ،β=0/0۹7(
اقتصادی  وضعیت   ،)P=0/007  ،β=-0/142(  تحصیالت سطح 
/013   ،β=-0/117 و سالمت معنوی )P=0/007   ،β=0/145(

P=0( به عنوان پیش بینی کننده های ترس از ابتال به کووید-1۹ 
در سالمندان بود، به طوری که سالمندان زن نسبت به سالمندان 

مرد، ترس باالتری را گزارش کردند. 

همچنین در سالمندان بی سواد نسبت به آن هایی که سطح 
تحصیالت دبیرستان و باالتر داشتند، با وضعیت اقتصادی متوسط 
نسبت به آن هایی که وضعیت اقتصادی خوب داشتند و سالمندان 
مبتال به فشار خون باال، دیابت و سکته مغزی، ترس از ابتال به 
کووید-1۹ باالتری داشتند. همچنین نتایج مطالعه حاضر نشان 
داد سالمندان با سالمت معنوی باال نسبت به سایر سالمندان، 

ترس پایین تری گزارش کردند.
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بحث

مطالعه حاضر با هدف تعیین نقش محافظت کننده سالمت 
معنوی بر ترس از کووید-1۹ در سالمندان شهر قزوین انجام شد. 
در این مطالعه، میزان ترس از کووید-1۹ در سالمندان قزوین 
باال بود. در مطالعه میستری و همکاران نیز سالمندان بنگالدشی 
ترس باالیی را از ابتال به کووید-1۹ گزارش کردند ]7[. همچنین 
سالمندان  کرد  مشخص  همکاران  و  گوکسون  مطالعه  نتایج 
ترکیه ای  ترس نسبتًا باالیی از ابتال به کووید-1۹ داشتند ]6[. 
نتیجه مطالعه کوین و همکاران ]25[ نیز میزان باالی ترس و 
ایاالت  بین 10368 ساکن  را  از 10(   7( کووید-1۹  از  نگرانی 
متحده در سنین باالی 18 سال گزارش کردند. در تبیین این 

یافته ها می توان گفت احتمااًل افزایش آمار مرگ و میر ناشی از این 
بیماری و شیوع اخبار آن در رسانه ها و شبکه های اجتماعی و از 
طرف دیگر، نبود درمان قطعی برای کووید-1۹ در افزایش ترس 

سالمندان مؤثر بوده است. 

در  این مطالعه مشخص شد سالمت معنوی سالمندان، باالتر 
از حد متوسط بود. نتایج مطالعه خلیلی و همکاران ]26[ نیز 
باالیی  معنوی  سالمت  از  اصفهان  شهر  سالمندان  داد  نشان 
و همکاران،  مطالعه سعیدی مهر  در  بودند. همچنین  برخوردار 
بیشتر سالمندان )54/36 درصد( سالمت معنوی باالیی داشتند 
]27[. سیدالشهدایی و همکاران نیز سالمت معنوی باالیی برای 
سالمندان مقیم منزل و مقیم سرای سالمندان ذکر کردند ]28[. 

جدول 1. توزیع متغیرهای جمعیت شناختی در سالمندان مورد مطالعه

 تعداد )درصد(سطحمتغیر

جنسیت
 )48/8( 195زن

 )51/3( 205مرد

وضعیت تأهل
 )46/5( 186بدون همسر

)53/5(214 با همسر

تحصیالت

)18/0(72بی سواد

)39/3(157ابتدایی و راهنمایی

)42/8(171دبیرستان و باالتر

وضعیت اقتصادی

)12/8(51ضعیف

)62/8(251متوسط

)24/5(98خوب

شغل

)42/8(171بیکار و خانه دار

)49/3(197بازنشسته

)8/0(32 شاغل

نحوه زندگی

)35/5(142 با همسر

)16/5(66با فرزند و همسر

)18/3(73با فرزندان

)27/8(111تنها

)2/0(8با سایرین

میانگین±انحراف معیار متغیر

6/99±69/70سن

 8/83±22/00ترس از کووید-19
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در توجیه مطالعات ذکر شده می توان گفت مردم ایران برحسب 
شرایط فرهنگی و مردمی، مذهبی بوده و برای سازگاری با شرایط 
برنامه های  همچنین  می آورند.  روی  مذهب  به  بیشتر  بحرانی 
معنوی و مذهبی مستمر که بر اساس باورها و ارزش های جامعه 
ایرانی در مساجد و مراکز روزانه سالمندان برگزار می شود، می تواند 

بر این نتایج مؤثر باشد.

از   یکی  معنوی  سالمت  داد  نشان  حاضر  مطالعه  نتایج 
متغیرهای پیش بینی کننده ترس از ابتال به کووید-1۹ است. در 
مطالعه کاساپوگلو نتایج نشان داد سالمت معنوی  کل، به طور 
منفی ترس از کووید-1۹ را پیش بینی می کند ]2۹[. دورموس و 

همکاران نیز دریافتند بین ترس از کووید-1۹ و سالمت معنوی 
سالمندان، ارتباط منفی معناداری وجود داشت ]16[. همچنین 
کاشانی موحد و همکاران گزارش کردند ارتقای سالمت معنوی 
سالمندان می تواند در سالمت روانی، کیفیت و رضایت از زندگی 

آنان مؤثر باشد ]30[. 

مطالعه لوچتی و همکاران نیز نشان داد سطح باالی معنویت و 
مذهب با کاهش ترس، نگرانی و ناامیدی در مردم برزیل همراه بود 
]31[. همچنین نتایج مطالعات داخلی ]30، 32[ در میان جمعیت 
سالمندان نشان داد بین سالمت معنوی با افسردگی، اضطراب و 
استرس رابطه معکوس و معنادار وجود داشت، چراکه معنویت و 

جدول 2. تعداد بیماری های جسمی سالمندان مورد مطالعه

تعداد)درصد(نوع بیماری

)28/0(112بینایی

)27/5(110فشار خون

)21/8(87قلبی

)20/5(82دیابت

)18/8(75گوارشی

)17/0(68مفاصل و آرتریت

)11/3(45شنوایی

)10/5(42کلیوی

)9/5(38تیروئید

)8/8(35آسم

)8/8(35استئوپورزیس

)6/3(25کانسر

)6/0(24پوست

)5/0(20سکته مغزی

جدول 3. میانگین و سطوح سالمت معنوی در سالمندان شرکت کننده در مطالعه

تعداد)درصد( سطوح سالمت معنوی 

)1/0(4پایین
)69/0(276متوسط

)30/0(120باال

محدودهمیانگین±انحراف معیارسالمت معنوی

36 تا 120 17/75±2091/23 تا 120
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مذهب منابع مهم قدرت و حمایت در تمام دوران زندگی محسوب 
می شوند و می توانند در شرایط بحران زا کمک کننده باشند ]33[.

سالمندانی که از سالمت معنوی بیشتری برخوردارند، می توانند 
به تمام مشکالت و فقدان هایی که در زندگی شان ایجاد می شود، 
معنا دهند و از این طریق از فشار های روانی خود بکاهند. افزون بر 
این، سالمت معنوی، حمایت اجتماعی را برای افراد فراهم می آورد 
که این عامل نیز می تواند ترس و اضطراب را کاهش دهد و آرامش 

ایجاد کند ]34[. 

نسبت  بی سواد  سالمندان  حاضر،  مطالعه  نتایج  اساس  بر 
بین  معنادار  ارتباط  بیشتری گزارش کردند.  به سایرین، ترس 
افزایش سطوح تحصیالت و کاهش ترس از ابتال به بیماری، در 
بسیاری از مطالعات گزارش شده ]15، 35[، به طوری که کردا 
و گارسیا نشان دادند افراد با تحصیالت باالتر ترس کمتری از 
ابتال به کووید-1۹ داشتند ]11[. یکه فالح و همکاران نیز بین 
سطح تحصیالت و ترس از هیپوگلیسمی ارتباط معکوس معنادار  

گزارش کردند ]35[. 

جدول 4. بررسی هم زمان پیشگویی کننده های ترس از ابتال به کووید-19 سالمندان با استفاده از مدل رگرسیون چند متغیره خطی

متغیر
مدل چند متغیرهمدل تک متغیره

β t Pβ t P

---0/0611/2100/277سن

0/2936/1090/0000/1863/3320/001جنسیت

1/1100/268-0/160-3/9680/000-0/195-وضعیت تأهل

0/2284/6790/0000/1302/7500/006سابقه فشار خون

0/1472/9700/0030/0972/0970/037سابقه دیابت

0/1002/0090/0450/0661/4650/144سابقه آسم

0/1342/6960/0070/0911/9870/048سابقه سکته مغزی

سطح تحصیالت 

2/6940/007-0/142-3/1420/002-0/170-بی سواد

0/0521/0170/310---ابتدایی و راهنمایی

---2/4570/014-0/133-دبیرستان و باالتر

نحوه زندگی 

0/2644/7730/0000/0580/4370/662تنها

------با همسر

0/0200/3640/7160/0240/4800/631با همسر / فرزند

0/9290/353-0/111-0/0601/1040/270با فرزند

0/0651/3120/1900/0000/0060/995سایر

وضعیت اقتصادی 

0/0110/2220/8240/0761/3860/166پایین

0/1452/7160/007---متوسط

---2/7960/005-0/142-خوب

شغل
0/2785/5560/0000/1071/7950/074بازنشسته

0/0360/7220/4710/0290/6150/539بیکار و خانه دار

سالمت معنوی

0/9130/362-0/042-1/6620/097-0/082-پایین

------متوسط 

2/4840/013-0/117-3/3440/001-0/165-باال
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در تبیین این یافته، می توان اظهار داشت که ممکن است افراد 
بی سواد آگاهی کافی و درستی درباره بیماری کووید-1۹ و نحوه 
پیشگیری از آن را نداشته باشند. دانش و آگاهی کافی درباره 
بیماری، فرد را قادر می کند تا ترس و اضطراب را در مواجهه 
با تغییراتی که رخ می دهد، کاهش دهد. از طرف دیگر، امکان 
استفاده از خدمات اجتماعی همچون اینترنت و تلفن همراه برای 
افراد بی سواد محدود است که می تواند بر میزان ترس آنان در 

دوران قرنطینه کووید-1۹ تأثیر گذار باشد. 

یافت  معناداری  ارتباط  کووید-1۹  از  ترس  و  جنسیت  بین 
شد، به طوری که  زنان نسبت به مردان ترس بیشتری را گزارش 
کردند. در مطالعه جیانلوکا لو روی سنین 18 تا 81 سال، زنان 
ترس بیشتری را از کووید-1۹ نسبت به مردان گزارش کردند 
]13[. در این رابطه می توان اظهار کرد زنان در معرض ابتال به 
پریشانی روانی اجتماعی طی شیوع همه گیری هستند و شیوع 
یک بیماری، تأثیر روان شناختی بیشتری بر زنان گذاشته و باعث 
ترس و استرس  باالتری در آنان می شود ]36[. علت احتمالی دیگر 
می تواند حساسیت بیشتر زنان به خبرهای استرس آور باشد. به 
طوری که شنیدن  اخبار مرتبط با تعداد ابتال و مرگ ومیر ناشی از 
این بیماری می تواند باعث ترس بیشتر در زنان شود ]4[. اگرچه 
دیداراالسالم و همکاران ]14[ نتوانستند تفاوت معناداری بین 
میزان استرس و ترس بین زنان و مردان پیدا کنند. علت احتمالی 
این نتیجه متفاوت می تواند تفاوت های فرهنگی و اجتماعی در 

جوامع مختلف باشد.

بر اساس نتایج مطالعه حاضر، بین وضعیت اقتصادی و ترس از 
کووید-1۹ ارتباط معنا داری یافت شد. به طوری که، سالمندان با 
وضعیت اقتصادی متوسط نسبت به سالمندان با وضعیت اقتصادی 
بهتر، ترس بیشتری گزارش کردند. در مطالعه کاردا و گارسیا  نیز 
به  ابتال  از  با درآمد کمتر، ترس بیشتری  افراد  نشان داده شد 
کووید-1۹ داشتند ]11[. در ارتباط با این نتیجه می توان بیان 
داشت که در دوره کووید-1۹، قرنطینه های دولت و سیاست های 
کنترل بیماری، باعث افزایش تورم و قیمت محصوالت اساسی 
در کشور شد ]37[. در واقع، نگرانی های مالی و ناامنی های شغلی 
می تواند به اقتصاد جامعه، به خصوص افراد با توانایی مالی متوسط 
و پایین جامعه آسیب برساند که در نتیجه موجب می شود تا 
سالمندان با وضعیت اقتصادی پایین، ترس بیشتری از ابتال به 

کووید-1۹ نسبت به سایر سالمندان داشته باشند. 

نیز  مغزی  سکته  یا  دیابت  باال،  خون  فشار  سابقه  داشتن 
به عنوان پیش بینی کننده های ترس از ابتال به کووید-1۹ شناخته 
شد. بر اساس نتایج  مطالعات پیشین ]12، 38، 3۹[، سالمندان 
بیماری های  باال،  خون  فشار  مانند  زمینه ای  بیماری های  با 
قلبی عروقی، دیابت، بیماری های مزمن ریوی و بدخیمی ها بیشتر 

در معرض ابتال به بیماری کووید-1۹ هستند.

نتایج مطالعه علی پور و همکاران نیز نشان داد اغلب سالمندان 
)60/7 درصد( به بیماری های زمینه ای مبتال بوده که شایع ترین 
آن ها فشار خون ) 40/8 درصد( و بیماری های قلبی عروقی است 
]12[. در همین راستا، جوزپه و همکاران  گزارش کردند میزان 
مرگ و میر یا خطر ابتال بیماران با فشار خون باال به کووید-1۹، 
آلوس و  افراد است ]38[. در مطالعه  از سایر  بیشتر  برابر   2/5
همکاران نیز بیشترین مرگ و میر کووید-1۹ در سالمندان مبتال 
به دمانس، دیابت، بیماری مزمن کلیه و هایپرتانسیون بروز کرد 
]3۹[. از این رو، سالمندان با فشار خون باال که در خطر باالتر ابتال 

به کووید-1۹ هستند، ترس بیشتری گزارش کردند. 

نتیجه گیری نهایی 

نتایج مطالعه حاضر نشان داد میزان ترس از کووید-1۹ در 
بین  معناداری  ارتباط  و  بود  باال  نسبتًا  قزوین  شهر  سالمندان 
کارکنان  داشت.  وجود  کووید-1۹  از  ترس  و  معنوی  سالمت 
بهداشتی و مراقبین سالمت با شناسایی نیاز های معنوی بیماران 
سالمند، به خصوص سالمندان مبتال به بیماری های مزمن مانند 
آن ها  معنوی  سالمت  ارتقای  برای  می توانند  باال  خون  فشار 
موقعیت های مناسبی فراهم کنند که ترس و اضطراب شان را نیز 

کاهش دهد. 

مطالعه حاضر روی سالمندان جامعه و سالمندان مراکز روزانه 
برای سالمندان  به خصوص  یافته ها،  تعمیم  بنابراین  انجام شد؛ 
ساکن در مراکز نگهداری شبانه روزی سالمندان، باید با احتیاط 
برای  بعدی خود گزارش دهی سالمندان  انجام شود. محدودیت 
پاسخ به سؤاالت پرسش نامه است که برخی از سالمندان ممکن 

است از ارائه پاسخ واقعی خودداری کنند.

مالحظات اخالقي

پیروي از اصول اخالق پژوهش

اینپس از اخذ کد اخالق در کمیته اخالق دانشگاه علوم پزشکی 
قزوین )کد اخالق: IR.QUMS.REC.1399.286( و بیان اهداف 
پژوهش برای شرکت کنندگان، به افراد از محرمانه ماندن اطالعات 
شخصی آن ها اطمینان خاطر داده شد و سپس رضایت نامه کتبی 

اخذ و به دنبال آن به پرسش نامه ها پاسخ داده شد.

حامي مالي
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حسین خورانی و همکاران. بررسی نقش محافظت کننده سالمت معنوی بر ترس از کووید- ۱۹ سالمندان ساکن جامعه  در سال ۱400

https://qums.ac.ir/
https://qums.ac.ir/
https://qums.ac.ir/
https://qums.ac.ir/


502

زمستان 1401. دوره 17. شماره 4

فاطمه محمدی و سیده آمنه مطلبی؛  تجزیه و تحلیل: سیده آمنه 
مطلبی؛ تحقیق و بررسی: حسین خورانی، الناز تک زارع، فاطمه 
محمدی و سیده آمنه مطلبی؛ نگارش پیش نویس: حسین خورانی، 
الناز تک زارع، فاطمه محمدی و سیده آمنه مطلبی؛ ویراستاری و 
نهایی سازی نوشته: حسین خورانی، الناز تک زارع، فاطمه محمدی 
و سیده آمنه مطلبی؛ منابع: حسین خورانی، الناز تک زارع، فاطمه 
محمدی و سیده آمنه مطلبی؛ مدیریت پروژه: سیده آمنه مطلبی

تعارض منافع

بنا بر اظهار نویسندگان، این مقاله تعارض منافع ندارد.

تشکر و قدردانی

نویسندگان مراتب تشکر و قدردانی خود را از معاونت پژوهشی 
همه  از  همچنین  می دارند.  اعالم  قزوین  علوم پزشکی  دانشگاه 
سالمندانی که به عنوان مشارکت کننده در این مطالعه همکاری 
داشتند و بدون رضایت و همکاری آن ها این تحقیق امکان پذیر 

نبود، کمال تشکر و قدرانی را اعالم می داریم.
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