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فرایند مقاله است که پس از طی « از انتشار شیشده پرفتهیپذ»نسخه این 

داوری، برای چاپ، قابل پذیرش تشخیص داده شده است. این نسخه در مدت 

کوتاهی پس از اعالم پذیرش به صورت آنالین و قبل از فرایند ویراستاری 

را به « از انتشار شیشده پرفتهیپذ»شود. نشریه سالمند گزینه منتشر می

ترین در سریع هادهد تا نتایج آنعنوان خدمتی به نویسندگان ارائه می

زمان ممکن پس از پذیرش برای جامعه علمی در دسترس باشد. پس از آنکه 

ی فرایند آماده سازی و انتشار نهایی را طی می کند، از نسخه امقاله

سایت نشریه خارج و در یک شماره مشخص در وب« از انتشار شیشده پرفتهیپذ»

استاری فنی باعث ایجاد شود. شایان ذکر است صفحه آرایی و ویرمنتشر می

شود که ممکن است بر محتوای آن تأثیر تغییرات صوری در متن مقاله می

 بگذارد و این امر از حیطه مسئولیت دفتر نشریه خارج است.

 
 

 ونه استناد شود: گلطفا این
Rita Rezaee R, Peyravi M, Jalali K, Avazzadeh S, Ahmadi Marzaleh M. [Exploring the Lived 

Experiences of Older Adults During the COVID-19 Pandemic: A Phenomenological Study 

(Persian)]. Salmand: Iranian Journal of Ageing. Forthcoming 2022. Doi: 

http://dx.doi.org/10.32598/sija.2022.2023.4  

Doi: http://dx.doi.org/10.32598/sija.2022.2023.4 
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Abstract  

Objectives: The proportion of older people in the population is very high. Many countries have 

been on lockdown due to the outbreak of COVID-19, with older adults being under higher mental, 

physical, and emotional pressures. The present study aimed to explain the lived experiences of 

older adults during the COVID-19 pandemic lockdown in Iran.  

Materials and Methods: This qualitative phenomenological study was conducted in Fars, 

Kermanshah, and Tehran provinces in Iran from 1 October 2021 to 15 February 2022. The data 

were collected through interviewing elderly individuals. Data analysis was done employing the 

Smith approach to explain the lived experiences of older adults during the COVID-19 lockdown 

in Iran. 

Results: The sample included 16 older adults (nine males and seven females) with the mean age 

of 73 years. The participants’ lived experiences during the COVID-19 pandemic lockdown in Iran 

were classified into three main categories, namely mental stress, resilience measures, and 

economic stress. 

Conclusion: Iranian elderly people experienced various types of mental and emotional stress. 

Severe limitations of social distancing and quarantine measures have also added to concerns about 

these individuals’ mental health. Therefore, it is very important to identify and analyze the 

psychological concepts and protective factors along with preparing practical 

suggestions and guidelines to protect the mental health of the elderly population during the 

COVID-19 pandemic. 

Keywords: Elderly, Lockdown, COVID-19, Mental Health
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 چکیده

 مختلف رهایکشوسالمند هستند و همچنین با توجه به این که ن که جمعیت بسیار زیادی از جوامع در دنیا با توجه به ای :اهداف

لذا سالمندان تحت فشار های  اند کرده تجربه 91-را به علت شیوع باالی کووید دوره های زمانی مختلف تعطیلی های سراسری

روحی، روانی و جسمی مضاعفی قرار گرفتند. لذا این مطالعه با هدف تبیین تجارب زیسته سالمندان از دوره های تعطیلی های 

 در ایران انجام شد. 91-یددر زمان همه گیری کوو 9سراسری

انجام شد. محیط انجام  9011 بهمن 91تا  9011 مهر 1از  تفسیری این مطالعه با روش کیفی از نوع پدیدارشناسی :مواد و روش ها

 2رویکرد اسمیتپژوهش استان های فارس، کرمانشاه و تهران بود و اطالعات از طریق مصاحبه با سالمندان جمع آوری شد. داده ها با 

 در ایران آنالیز شدند. 91-جهت تبیین تجارب زیسته سالمندان از دوره های تعطیلی های سراسری در زمان همه گیری کووید

. قرار داشتندسال  77نفر زن بودند. آن ها در میانگین سنی  7و  نفر مرد 1مشارکت کننده در این مطالعه،  91از همه  :یافته ها

اصلی تنش های  ضمونم در سه در ایران 91-های تعطیلی های سراسری در زمان همه گیری کووید تجارب زیسته سالمندان از دوره

 قرار گرفت. روانی، اقدامات تاب آوری )التیام بخش( و تنش های اقتصادی-روحی

با . کرده اند جربهتسالمندان ایرانی در دوران کرونا انواع مختلفی از اختالالت روحی و روانی و تنش های مختلفی را  :نتیجه گیری

 هاینگران 91-کووید وعیاز ش یریجلوگ یبرا نهیو اقدامات قرنط یاجتماع یگذارفاصله د،یشد یاجتماع یهاتیمحدود نکهیتوجه به ا

 هیو ته یو عوامل محافظت یروانشناخت میمفاه ییو شناسا لیو تحل هیداده است. تجز شیافزا سالمندانرا در مورد سالمت روان 

 .مهم است اریبس 91-دیمحافظت از سالمت روان سالمندان در دوران کوو یبرا یعمل یهاو دستورالعمل شنهاداتیپ

 روان ، سالمت91-، کوویدتعطیلی سراسریسالمندان،  :کلمات کلیدی

 

                                                           
1 Locked down 
2 . Smith 
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 مقدمه:

بسیار مسری و خطر کرونا . بیماری (9)گزارش شد 2191 دسامبرچین در  0، استان هوبئی7در ووهانکرونا اولین مورد گزارش شده 

سازمان ، توسط 2121 ژانویه 71دارد و با توجه به پاندمی سریعی که در دنیا داشته در عفونت زایی و شیوع گسترده بسیار باالیی 

 بهمن 21بت از این بیماری در ایران در ولین مورد مثا. (2, 9)شرایط اضطراری جهانی بهداشت عمومی اعالم شد جهانی بهداشت،

اقدامی چندجانبه و فراسازمانی  91-د. کنترل کووی(7)ایران موارد جدید کشف شداعالم شد و به مرور در بسیاری از شهرهای  9711

نباشد ممکن است  91-است، لذا حتی با اجرای سیاست ها و برنامه های خوب، اگر گرایش ملی و مردمی به سمت کنترل کووید

 نتایج اثربخش و کارآ نباشد و کنترل خوبی صورت نگیرد. 

افزایش یافت و پیک های متعدد افزایش مرگ و میر و ابتال رخ تعداد موارد ابتال و مرگ و میر به طور قابل توجهی  9711در پاییز 

گرفت.  9011و تابستان  9711، پاییز 9711ایران تصمیم بر قرنطینه سراسری و تعطیلی کلی کشور در بهار  وزارت بهداشتداد. لذا 

به صورتی که در هر دوره حدود دو هفته کل ادارات دولتی و فعالیت های شغلی، مدارس و دانشگاه ها تعطیل شدند. پس از این 

مدت، با بررسی های صورت گرفته شهرها به چهار وضعیت قرمز، نارنجی، زرد و سفید تقسیم شدند و برای هر یک از وضعیت ها 

ظر گرفته شد. تعطیلی های بلند مدت می تواند به اقتصاد کشورها آسیب های عظیمی وارد کند، با محدودیت های زیاد تا کم در ن

این حال، به نظر می رسد تعطیلی های مداوم و دوره ای بر کاهش ابتال و مرگ و میرها تاثیر دارد، لذا این رویکرد بایستی در دوره 

تواند بر سالمت جسمی و روانی سالمندان اثرات منفی بگذارد. بسیاری از تعطیلی های سراسری می های زمانی بلندمدت اجرا شود. 

مزایای تعطیلی کلی ایران بیش از معایب آن است، سالمندان در شرایط قرنطینه تجربه خشونت و سوء استفاده ها را گزارش کرده اند. 

ا را در نظر بگیرند تا سختی های بیشتری به مردم با این حال دولت ها باید برنامه ها و طرح های حمایتی از مردم و کسب و کاره

به شهرها به صورت مجزا به برنامه ریزی های محلی، دقیق و  91-تحمیل نشود. دولت می تواند با دادن اختیار تام مدیریت کووید

متفاوت شهرها در نظر کمک کند، از سوی دیگر برنامه ها و سیاست ها در سطوح ملی را با توجه به شرایط  همه گیریمنظم تر این 

 . (0)گیرد

طالعات اندکی با توجه به بررسی های صورت گرفته م، سالمندان هستند. 91-یکی از گروه های آسیب پذیر در دوره همه گیری کووید

حمایت های خانواده بر بار مشکالت و تنش  و همکاران نشان داد که 5در زمینه سالمندان در بالیا انجام شده است. مطالعه ی کراولو

. های روحی و روانی سالمندان موثر است. همچنین هر نوع حمایت خانواده از سالمندان می تواند بار بیماری فرد را کاهش دهد

از نوع کرونا بیشترین افراد در معرض خطر هستند و با توجه به وضعیت  91-از نظر مرگ و میر و ابتال به کووید "غالباسالمندان 

و همکاران با هدف کشف نیازهای  1. مطالعه ی پیسوال(5)جسمانی و روحی نسبتا ضعیفی که دارند بیشترین آسیب پذیری را دارند

ارتباطات، "ضمون انجام شد. موضوعات اصلی مصاحبه ها در پنج م 91-کووید سالمت روان افراد سالمند ایزوله شده در خانه بعلت

. قرار گرفت "های مقابله، حالت های تاثیرگذار و احساسات، ادراکات و تامالت در مورد آینده، و اقدامات مشارکتی منابع و استراتژی

گزارش کردند. همچنین افرادی که به صورت تنها و بسیاری از سالمندان ناراحتی، اضطراب، عصبانیت، عدم اطمینان و خستگی را 

استفاده از فناوری های ارتباطی راهکار مفیدی برای کاهش  در محیط های کوچک و بسته زندگی می کردند نگرانی بیشتری داشتند.

                                                           
3 . Wuhan 
4 . Hubei 
5 Luca Cravello 
6 Pedro Pisula 
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و همکاران نشان داد که در دوران تعطیلی های سراسری دسترسی به خدمات سالمتی  7مطالعه ی لوزا. (1)نگرانی سالمندان است

نسبتا کاهش یافته بود. با این حال سالمندان در تالش بودند تا اطالعات خود را در مورد واکسیناسیون باال ببرند. استفاده از فناوری 

. در حالی که استفاده از وسایل هوشمند نیز خود یک چالش بزرگ محسوب می اطالعات راهکاری مناسبی برای رفع مشکالتشان بود

افزایش یافته بود. استفاده از فرت  91-و همکاران نشان داد که انزوای اجتماعی سالمندان در دوران کووید 1. مطالعه کاسار(7)شد

 همه گیریای فناوری، استفاده از درمان های رفتاری شناختی و مداخالت فردی راهکارهای حل چالش های سالمندان در دوران ه

 .(1)بود

 ت ایران دوره های مختلفیبا توجه به این که جمعیت بسیار زیادی از جامعه ایران سالمند هستند و همچنین با توجه به این که دول

لذا سالمندان تحت فشار های روحی، روانی و جسمی و همراستا شدن با مشکالت اقتصادی و سیاسی ایران؛ کل کشور را تعطیل نمود 

سالمندان از دوره های تعطیلی های سراسری در زمان همه گیری  زیستهمضاعفی قرار گرفتند. لذا این مطالعه با هدف تبیین تجارب 

 انجام شد. 9011در ایران و به صورت کیفی در سال  91-کووید

 

 روش کار:

محیط انجام پژوهش استان  .انجام شد 9011بهمن  91تا  9011مهر  1از  تفسیری از نوع پدیدارشناسی این مطالعه با روش کیفی

جهت  1رویکرد اسمیتداده ها با جمع آوری شد. سالمندان و اطالعات از طریق مصاحبه با  بوددر ایران های فارس، کرمانشاه و تهران 

 آنالیز شدند.در ایران  91-تبیین تجارب زیسته سالمندان از دوره های تعطیلی های سراسری در زمان همه گیری کووید

 کنندگان:مشارکت 

 11دارای سن باالی  -2باشد  بوده در مواجهه با تعطیلی سراسری -9معیارهای مشارکت کنندگان جهت ورود به مصاحبه شامل: 

تمایل مشارکت عدم  -9. معیار خروج از مطالعه نیز شامل: . توانایی جسمی و روحی برای انجام مصاحبه داشته باشند7 سال باشد.

 .)تشخیص صحیح مکان و زمان و شناخت افراد و محیط پیرامون(. اختالالت شناختی2 مطالعهجهت شرکت در  کننده

افرادی که غنی از اطالعات مذکور بودند شناسایی شدند. سپس با توضیح اهداف و اهمیت پژوهش . بودروش نمونه گیری هدفمند 

 2#، 9#اسب با آن ها مصاحبه انجام شد. از شماره های به این افراد و کسب رضایت ایشان و همچنین مراجعه پژوهشگر در زمان من

 و ... برای نامگذاری افراد استفاده شد. اسم افراد در فرم های دموگرافیکی وارد نشد.

 جمع آوری داده ها:

و در خانه ماندن به  91-در خصوص تجارب شان در مواجهه با کووید 99ساختاریافته اینیمه و  91عمیق تسواالبا هر یک از سالمندان 

-شما در قرنطینه و تعطیلی های سراسری در زمان همه گیری کوویدتجربه "شامل: ت سواال. شدعلت تعطیلی های سراسری پرسیده 

. بر اساس پاسخ هایی که مشارکت کنندگان بود "چه مشکالتی داشتید؟ 91-در دوران همه گیری کووید"و  "چگونه بوده است؟ 91

                                                           
7 Candela Agustina Loza 
8 KadriyeSayin Kasar 
9 . Smith 
10 . in-depth 
11 . semi-structured 
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 11برای مصاحبه هایی که بیش از . بوددقیقه  921تا  05. مدت زمان مصاحبه بین شد، سواالت ردیابی کننده نیز پرسیده دادندمی 

اشباع داده ها، . با شدمصاحبه ها در مکانی آرام انجام دقیقه ای برای استراحت در نظر گرفته شد.  91دقیقه طول می کشید زمان 

نیز  "می شود در مورد ... بیشتر توضیح دهید؟"، "چرا؟"، "چگونه؟"ای از جمله:   92پیگیری کنندهسواالت  .یافتمصاحبه ها خاتمه 

همچنین در هنگام صحبت پیرامون موضوع مورد بحث، جنبه های متعدد دیگری از نظرات مصاحبه  حین مصاحبه پرسیده شد.

انجام شد. در نهایت  مشارکت کننده نفر 91مصاحبه با  91تعداد  .ت و گو مطرح شد مورد بررسی قرار گرفتشوندگان که در حین گف

احبه مصبه منظور جلوگیری از بروز اشکاالت احتمالی در ضبط صدای ، مصاحبه ها خاتمه یافت. و تکراری شدن کدها با اشباع داده ها

 و بالفاصله پس از انجام پیاده سازی شدند. ضبط صوت ضبط شدند، 2، مصاحبه ها توسط شوندگان

 تحلیل داده ها:

همزمان با جمع آوری داده ها، تحلیل هم انجام شد. تمام مصاحبه ها بالفاصله پس از ضبط به صورت کلمه به کلمه نوشته شد. 

اغذ آورده شد و چندین بار مرور بعد از انجام هر مصاحبه، ابتدا متن آن روی ک محققان در حین مصاحبه یادداشت برداری هم کردند.

شد تا درک کلی از آن حاصل گردد. برای هر یک از متون مصاحبه یک خالصه تفسیری نوشته شد و نسبت به درک و استخراج 

مراحل گام به گام آن به شرح  کهو همکاران انجام شد  97معانی نهفته در آن اقدام گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با رویکرد اسمیت

. 5. جستجو ارتباط بین مضامین 0. توسعه مضمون های ظاهریافته 7. نکته برداری اولیه 2. مطالعه و بازخوانی متن 9 یر است:ز

 .(91, 1). جستجو مضامین و زیرمضامین نهایی1حرکت به سمت مورد جدید 

 .گرفتاستفاده شد. مرور متون و منابع پس از تحلیل داده ها صورت  برای تحلیل داده ها از روش دستی

 روش های کاهش خطا:

 97، قابلیت اعتماد 91، انتقال پذیری 95که شامل اعتبار 90کیفی معیارهای گوبا و لینکلنحصول اطمینان از استحکام داده های جهت 

 .(99)بکار گرفته شد 91و تایید پذیری

 مالحظات اخالقی:

دانشگاه علوم پزشکی شیراز)با کد اخالق: ریافت معرفی نامه از معاونت پژوهشی پژوهشگران پس از اخذ مجوزهای الزم و د

IR.SUMS.REC.1401.036)  آن را به نمونه های پژوهش ارائه کردند و ضمن شیرازو تاییدیه حراست دانشگاه علوم پزشکی ،

معرفی خود به مشارکت کنندگان و توضیح در خصوص هدف پژوهش و نیز اطمینان دادن با ایشان که کلیه موارد ثبت شده در طی 

شارکت من به ممصاحبه محرمانه خواهد ماند، سپس مشارکت کنندگانی که تمایل به شرکت در مطالعه را داشتند انتخاب شدند. در ض

کنندگان این اطمینان داده شد که در هر مرحله از پژوهش تمایل به ادامه نداشته باشند از فرآیند مصاحبه خارج می شوند. سایر 

                                                           
12 . Probing 
13 . Smith 
14 . Guba and Lincoln 
15 . Trustworthiness 
16 . Transformability 
17 . Dependability 
18 . Confirmability 
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اطمینان به مشارکت کنندگان که در صورت . 2. اخذ رضایت نامه ی کتبی از متخصصان 9مالحظات اخالقی شامل موارد زیر بود: 

 واحدهای اطالعات بودن محرمانه نظر از اخالقی . رعایت مالحظات7عه در اختیار آن ها قرار داده خواهد شد. تمایل نتایج مطال

. 1 اخالق. کمیته از مجوز . اخذ5 .نمودند همکاری ما با پژوهش انجام با ارتباط در که افرادی کلیه از قدردانی و . تشکر0پژوهش 

 مختار بودن فرد در ادامه مصاحبه ها و یا حتی شرکت در مطالعه.

 

 نتایج:

بودند. مشخصات  سال 12تا  15سال و در بازه سنی  77بودند. آن ها در میانگین سنی  نفر 7و  نفر مرد 1، همشارکت کنند 91از 

 نشان داده  شده است. 9دموگرافیکی و شغلی مشارکت کنندگان در جدول 

 

 مشخصات دموگرافیکی و شغلی مشارکت کنندگان .9جدول 

 تعداد  ویژگی

 جنس

 

 1 مرد

 7 زن

 تاهل
 1 مجرد)بیوه، مطلقه، مجرد(

 1 متاهل

 سطح تحصیالت

 

 7 بی سواد

 1 تحصیالت ابتدایی

 1 دیپلم و فوق دیپلم

 9 لیسانس

 وضعیت اشتغال
 0 شاغل

 92 غیرشاغل )بازنشسته(

 

تنش های اصلی  مضمون سه در در ایران 91-سالمندان از دوره های تعطیلی های سراسری در زمان همه گیری کوویدتجارب زیسته 

آورده شده  2نیز در جدول شماره  زیرمضمون هاقرار گرفت.  روانی، اقدامات تاب آوری )التیام بخش( و تنش های اقتصادی-روحی

 است.
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تبیین تجارب زیسته سالمندان از دوره های حاصل از مصاحبه با مشارکت کنندگان جهت  مضمون ها و زیرمضمون های .2جدول 

 در ایران 91-تعطیلی های سراسری در زمان همه گیری کووید

 زیرمضمون مضمون اصلی

 غمگین بودن روانی-تنش های روحی

 احساس پایان زندگی

 ترس

 استرس

 بدبینی

 استفاده از داروی خواب آور

 خوابی بی

 بیماری انکار

 تنهایی

 عصبانیت

 ترس از حرف مردم

 ناامیدی

 سردرگمی

 نیایش اقدامات تاب آوری )التیام بخش(

 انسجام خانوادگی

 قانع بودن

 خود را وفق دادن

 امیدواری

 مشکالت اقتصادی تنش های اقتصادی

 بیکاری

 

روانی بود که شامل زیرمضمون های غمگین بودن، احساس پایان زندگی،  -های روحیمضمون اول مستخرج از تحلیل داده ها تنش 

 ، ترس از حرف مردم و ناامیدی بود:ترس، استرس، بدبینی، استفاده از داروی خواب آور، بی خوابی، انکار بیماری، تنهایی، عصبانیت

رونا توسط این سالمندان بسیار غمگین کننده توصیف های روحی و روانی بود. شرایط ک ن اول از تحلیل داده ها شامل تنشمضمو

 ان به بیمارییا نزدیک در عین حال از ابتال خود و که برخی از آنان حساس پایان زندگی را گزارش کرده اند. شده است به صورتی

به همراه داشته است. در عین حال برخی از آنان به دلیل  آینده هراس داشته اند. این شرایط برای سالمندان گاها بدبینی نسبت به

این اضطراب و ترس دچار بی خوابی شده ان و به همین دلیل داروی های خواب آور استفاده می کرده اند . عصبانیت از وضعیت 

 هاباره آناز اینکه مردم در مطالعه بوده است. این سالمندان موجود و مشکالت ایجاد شده یکی دیگر از مفایهم استخارج شده در این
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دی نسبت به آینده و بهبود وضعیت را بوجود آورده یدچار ناراحتی و ترس بوده اند و همین شرایط ناام صحبت های نامناسب کممد

 است.

روزها. همش خیلی ناراحت می شدم اون  ": می نمودبیان  به این صورت خود در دوران کرونا را ناراحتی احساس ساله 12زن  سالمند

می گفتم چرا اینجوری شده که آرزوی دیدن بچه هام رو دارم. همش می گفتم وقتی اوضاع اینقدر خرابه، حاال بچه های منم توی 

خیلی ناراحت می شدم که مردم توی همه دنیا دارن می میرند. من  محیط کار هستند نکنه بی احتیاطی کنند و کرونا بگیرند.

وزها با اینکه وقت دکتر داشتم از ترس نرفتم، می ترسیدم اونجا مریض بشم، گفتم تحمل می کنم. به خاطر فشارخون دارم ولی اون ر

 " قرنطینه پسرم بیکار شده بود و من خیلی براش قصه می خوردم. با اینکه بیرون نمی آمدم ولی دلشوره و استرس داشتم.

همین که بچه هام سالم بودن و زنگ  ": ا به این صورت بیان می نموداحساس ترس و ناامیدی خود در دوران کرونا ر 15سالمند زن 

می زدن راضی بودم. من امیدوار بودم، نمی گفتم کرونا نیست ولی من مرگ و زندگی رو دست خدا میدونم. تا خدا نخواد کسی نمی 

اراحت بودم. با اقوام نزدیکم ارتباط نداشتم فقط اینکه دامادم کارگره و اون روزها دچار مشکل مالی شده بود، من خیلی براش ن میره.

بمیره، بدون اینکه همدیگه رو دیده باشیم. هر وقت می شنیدم یکی مرده حتی اون روزها، همش می ترسیدم یکیمون کرونا بگیره 

 " اگر دلیلش کرونا نبود باز هم من استرس می گرفتم. از طرفی هم بچه ها من رو خیلی می ترسوندند.

هر روز صبح که بیدار می شدم فکر می کردم  ": احساس ترس خود در دوران کرونا را به این صورت بیان می نمود 70سالمند زن 

منم کرونا گرفتم، اوال حتی از اومدن توی حیاط خودمون هم می ترسیدم. شب با قرص خواب می خوابیدم. خیلی دوست ندارم به 

آمد داشتم، با  من قبال با همسایه ها رفت و  اون روزا فکر کنم، مثل زندان بود. همش دعا می کردم زودتر دارو پیدا بشه و بگذره.

 ارتباط داشتهخانم همسایه مون می رفتم خرید یا سبزی پاک می کردم؛ ولی اون روز ها بچه هام گفتند دیگه نباید با هیچ کس 

 " باشم. حوصله ام سر می رفت، فقط تلویزیون بود که اونم همش اخبار بد می گفت.

بچه ها یکی دو بار زنگ زدند، کسی بهم سر  ": ن صورت بیان می نموداحساس تنهایی خود در دوران کرونا را به ای 19سالمند مرد 

نزد. احساس تنهایی می کردم. فکر می کردم توی همون روزها از غصه می میرم. همش دلشوره ی مرگ داشتم. از بس بچه ها من 

زها که قرنطینه بودیم بچه ها در رو ترسونده بودند. راستش روزهای قرنطینه خیلی به من بد گذشت. من رو دور انداختند.اون رو

خونه شون رو هم برای من باز نمی کردند با اینکه توی یک ساختمون زندگی می کنیم. همش توی خونه راه می رفتم و سیگار می 

در رو  دکشیدم. قبال یه نصفه قرص آلپروزوالم می خوردم که دیگه از همون روزا یه کامل می خوردم تا خوابم ببره. به من گفتند نبای

 "برای کسی باز کنم و در اصلی ساختمان رو قفل کرده بودند. احساس می کردم زندانی شدم. 

. سالمندان با انجام راز و نیاز و نیاش ها مانند دعا و نماز می بود برای مقابله با اثرات نامطلوب کرونا مضمون دوم اقدامات تاب آوری

و ارتباطات خانوادگی قوی به ایجاد احساس  انسجام خانوادگی ایجاد شده سازگار کنند. توانستند تقریبا خود را با شرایط همه گیری

آرامش و امید به آینده کمک کننده بود. همچنین سالمندان با قانع کردن خود به این صورت که شرایط برای همه اتفاق افتاده و 

یدا شرایط افزایش پ بایستی به گونه ای با آن کنار آمد خود را با شرایط موجود وفق می دادند تا امیدواری نسبت به آینده و بهبود

 کند.

توی روزای قرنطینه دیگه بیرون نمی رفتم،  ": رویکرد مقابله ای خود در دوران کرونا را به این صورت بیان می نمود 77 مردسالمند 

من مشکلم اون روزها بچه ها بود،  هم می ترسیدم، هم می گفتند همه جا بسته است. اذیت می شدیم ولی حداقل امنیت داشتیم.

مون . همش دستم سمت آسیلی نگرانشون بودم، خوب باالخره در جای شلوغ زندگی می کنند، همش می ترسیدم نکنه کرونا بگیرنخ
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که خدایا خودت کمک کن، خودت بچه هام رو حفظ کن. وقتی مدام هشدار می دادند، همش می ترسیدم،  و نیایش می کردم بود

 " آژیر زمان جنگ می افتاد. نا خودآگاه استرس و دلهره می گرفتم. مثل اینکه دنیا به آخر رسیده. آدم یادش به

 از جمله افزایش مشکالت اقتصادی .تنش های اقتصادی بودکه سالمندان در دوران همه گیری کرونا با آن مواجه بودند مضمون سوم 

قیمت کاالهای مصرفی، بحران های اقتصادی و تحریم ها و تنش های داخل کشور به بدتر شدن احساس سالمندان منجر شده بود. 

شده بودند و مزید بر علت شده بود که بیکاری  از طرف دیگر به علت کرونا بسیاری از سالمندان شغل خود را از دست داده بودند و

 روانی مناسبی نداشته باشند. شرایط روحی و 

اون روزها بیشتر سخت می گذشت. من  ": مشکالت اقتصادی خود در دوران کرونا را به این صورت بیان می نمود 71 مردسالمند 

صاحب خانه هم شاکی  .درآمد خاصی ندارم، کار هم می تونم بکنم. دخترم برام پول می فرسته. اون روزها خیلی بی پول شده بودم

شده بود. همسرم مریض شد ولی ما نتونستیم بریم دکتر، توی خونه موندیم تا خوب شد. من زیاد توی خونه نموندم، فقط جاهای 

شلوغ نمی رفتم. از صبح بی هدف می زدم بیرون تا شب. من دیالیز میشم، اون روزها تصمیم گرفتم دیگه دیالیز نرم تا بمیرم ولی از 

لم برای خانمم می سوخت چون به جز من کسی رو نداره. ما هر دو ترسیده بودیم ولی بی پولی بیشتر از هر چیزی عذابم طرفی د

  "می داد. 

اون روزها کار من تعطیل شده بود و کال  ": مشکالت اقتصادی خود در دوران کرونا را به این صورت بیان می نمود 71سالمند مرد 

ه همش توی خونه بودم داشتم دیوونه می شدم. درد بی پولی و بیکاری از یک طرف، ترس از کرونا و پول توی خونه بودیم. از اینک

. اگر حمایت های خانمم نبود یه بالیی سر خودم  زنم مدام دعوام می شد دوا و درمون از طرف دیگه. عصبی شده بودم، با بچه ها و

خوب نمی خوابیدم، راه می رفتم یا چایی می خوردم. چاره ای نبود مجبور می آوردم. دلشوره داشتم، همش راه می رفتم. شب هم 

  "بودیم تحمل کنیم. 

 

 

 بحث:

 در ایران 91-تجارب زیسته سالمندان از دوره های تعطیلی های سراسری در زمان همه گیری کوویدمطالعه نشان داد که این نتایج 

 آوری )التیام بخش( و تنش های اقتصادی قرار می گیرد. روانی، اقدامات تاب-در سه مضمون اصلی تنش های روحی

بررسی مطالعات انجام شده در سایر پایگاه های انگلیسی زبان پرداخته شد. همچنین مطالعات بسیار کمی در این حوزه وجود  به

 داشت ولی سعی گردید از مطالعات مشابه نیز استفاده شود.

ن استرس مزم ،یافسردگ ،یدارند. اضطراب سالمت، هراس، اختالالت سازگار یقابل توجه یاجتماع-یروان ریتأث ریهمه گ یها یماریب

 هژیافراد مسن به و ان،یم نیشود. در ا یم یجمع ترسباعث  تیهستند. اطالعات نادرست و عدم قطع یاصل یشاخه ها یخواب یو ب

 یدج ینگران" کیآنها به عنوان  یاجتماع-یروان-یستیز یها یریپذ بیآس لیسالمندان به دل یاجتماع یانزوا هستند. ریپذ بیآس

 لیاز دال یکیاما  ست،ا 91-دیمبارزه با کوو یبرا یاصل یاستراتژ کیاگرچه  ،یاجتماع یشود. فاصله گذار یذکر م "یبهداشت عموم

-کووید یتواند مشکالت آنها را دوچندان کند. وقت یسالمندان است و م یعامل خطر بزرگ برا کی ییتنها (92) است ییتنها یاصل

 در معرض خطر ابتال به گرانیاز د شتریسالمندان ب نکهیبر ا یخبر مبن نیالمندان دشوارتر شد. اس یبرا زیشروع شد، همه چ 91

به  تواندیم ییتنها ،یاجتماع یگذارو فاصله مدتیطوالن نهیقرنط نهیدر زم .(97) هستند، سالمندان را تنهاتر کرد دیشد 91-کووید
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مکن است شود. م لیبه شدت اعالم شده تبد اینامحسوس  ینیبال ریتصو کی قیاز طر یپزشکانواع اختالالت روان یاصل یاز اجزا یکی

ها  سشود. ممکن است تر یبیبالقوه خود تخر داماتو اق یتواند منجر به اختالالت افسردگ یشود که م یو دلسرد یدیمنجر به ناام

نیز یکی از  حاضر مطالعه در .(90)کند دیرا تشد ترس نشانگاناز جمله انواع  ،یچند نوع از اختالالت اضطراب ای کیکند و  دیرا تشد

 یم یگدکه تنها زن سالمندانی زیر مضمون های تنش های روحی و روانی، تنهایی بود که اکثر شرکت کنندگان به آن اشاره کرده اند.

ر طول همه د رند،یگ یقرار م ضیدارند و در معرض تبع یفیضع یهستند، سالمت یماریندارند، نگران انتقال ب یاجتماع تیکنند، حما

 .(95) دشو جادیدر آنها ا یباالتر یشود سطح استرس، اضطراب و افسردگ یو باعث م رندیگ یقرار م ریتحت تأث یاز نظر روان یریگ

افزایش یافته بود. استفاده از  91-انزوای اجتماعی سالمندان در دوران کوویدنشان داد که  و همکاران 91کاسار ی مروریمطالعه 

همه ت فردی راهکارهای حل چالش های سالمندان در دوران ت های فناوری، استفاده از درمان های رفتاری شناختی و مداخالیروف

حمایت های خانواده بر بار مشکالت و تنش  نشان داد که و همکاران 21کراولو یمطالعه هم راستا با مطالعه ی حاضر،  .(1)بود گیری

 .(5)است. همچنین هر نوع حمایت خانواده از سالمندان می تواند بار بیماری فرد را کاهش دهد های روحی و روانی سالمندان موثر

 بیان شده است. /التیام بخشانسجام خانوادگی به عنوان یکی از زیر مجموعه های اقدامات تاب آوری در مطالعه ی حاضر نیز

کند.  یرا فراهم م تیاثر و حما کیاست که  یمهم طیمح رایاز سالمندان است، ز یاجتماع تیاز حما یبخش مهم یروابط خانوادگ

 ریهمه گ تیسالمندان در سراسر وضع یو روان یحفاظت از سالمت روان یبرا یخانواده و روابط ممکن است راه حل تیرو، حما نیاز ا

 یم ییو تنها یاحساس افسردگ شتریب فیضع یکم کارکرد با همبستگ یسالمندان در خانواده ها کهباشد. مطالعات نشان داده اند 

 .(91) کنند

تحت  یریآنها در طول همه گ یروابط خانوادگ که ینشان داد که سطح اضطراب سالمندان 29ییلدریم و همکارانه ی مطالع همچنین

ر نگرفته قرا ریتحت تأث یریآنها در طول همه گ یکه اظهار داشتند روابط خانوادگ یبا افراد سهیقرار گرفته است، در مقا یمنف ریتأث

خانواده  یخواب اعضا تیفیدهند که ک یمطالعات گزارش م عالوه براین. (95) شته استدا هاآن یح افسردگبر سط یشتریب ریاست، تأث

 ودش یدر خانواده م یو روان یو مشکالت رفتار یمنف یشود و منجر به عالئم عاطف یبدتر م یماریب وعیش یها تیمحدود لیبه دل

 در مطالعه ی حاضر نیز بی خوابی به عنوان یکی از زیر مضمون های تنش روحی روانی ذکر شده است. .(95)

 تنها ریافراد مسن تنها و غ نیقرار دارد. مدت زمان خواب ب یگروه سن نیدر ا ییاحساس تنها ریخواب همچنان تحت تأث تیفیک

 .(90) شودیو اختالل در روز م یتر است و منجر به خستگمقدار خواب آرام نیندارد، اما هم یتفاوت

ته . بر اساس یافانجام شد هدف درک چگونگی تجربه فاصله گذاری اجتماعی و خانه نشینی از دیدگاه سالمنداننقوی با  یمطالعه 

ها سالمندان ترکیبی از هیجانات مثبت و منفی را طی دوران خانه نشینی تجربه کرده و هم چنین به نظر می رسد خردمندی دوران 

سالمندی به آن ها به منظور استفاده/خلق راهکارهای مقابله ای به منظور گذران این دوران کمک کرده است. با توجه به این که 

ظ روابط اجتماعی برای اکثر مصاحبه شوندگان نکته ای حیاتی به شمار می رفت، الزم است خانواده ها با گفت وگوی صحیح و حف

بدون پنهان کاری شرایط پیش آمده را توضیح داده و در کنار رعایت دستورالعمل های بهداشتی زمینه های گوناگون امکان حفظ 

 .(97)اهم سازندارتباط اجتماعی را برای سالمندان فر

                                                           
19 KadriyeSayin Kasar 
20 Luca Cravello 
21 Hilal Yildirim 
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مرادی و همکاران نیز نشان داد که مضامین مشکالت روانشناختی، سوء رفتار، تبعیض های سنی و مراقب از سالمنئدان مطالعه ی 

. مفاهیم استخراج شده از مطالعه مرادی و همکاران نیز (91)جزء مهم ترین مفاهیم استخراج شده از مطالعات انجام شده در دنیا بود

 با مضامین استخراج اشده از مطالعه حاضر همخوانی داشت.

زبان رسانه راحت  ایهوشمند  یاکثر سالمندان با تلفن ها. است یاتیح اریبس یسالمت عموم یدر خالل فروپاش یارتباط اجتماع

و  یداده شود. اختالالت شناخت حیآنها توض یبه زبان ساده برا دیبا ریهمه گ یماریب کی یبرا یاطیرو اقدامات احت نیااز  ستند،ین

و  یله گذارفاص یاطینکات احت تیتواند هراس را بدتر کند و رعا یم یشیو عالئم روان پر یریپذ کیتحر ،یمانند سرگردان یمشکالت

تند هس رتریپذ بیافراد مبتال به اختالالت سالمت روان )از جمله افراد مسن( آس ن،ی. عالوه بر ادکنمی آنها دشوار  یرا برابهداشت 

ه منجر ب تواندیم شود،یم جادیا« تبار اطالعا»که توسط  یتوجههستند. استرس قابل  دیمستعد تشد یبحران نیو در طول چن

 یومسالمت عم میوخ یامدهایشود و پ نهیشود که ممکن است منجر به اجتناب از قرنط یبهداشت یهامراقبت نسبت به یاعتمادیب

روانی ایجاد شده در -در مطالعه ی انجام شده نیز بیشترین زیر مضمون ها مربوط به تنش های روحی. (92) را به همراه داشته باشد

 ی، استرس، ترس، توهم و... بود.زمان قرنطینه از جمله عصبانیت، سردرگم

در نظر  زیمانند ترس و خشم را ن یاحساسات دیبا ر،یهمه گ یماریاز ب یناش ریاخ یو ذهن یروان یامدهایتر از پ قیدرک عم یبرا

دارد،  یشتریبه توجه ب ازیکننده است که ن دیبالقوه تهد یدادهایدر برابر رو یعیطب یدفاع سمیمکان کیگرفت و مشاهده کرد. ترس 

همه  یارمیب کیشود. در طول  لیمختلف تبد یاز اختالالت روان یدیجزء کل کیتواند به  ینامتعادل باشد، م ایکه مزمن  یزمان رایز

از اضطراب و استرس  ییدهد و سطح باال یم شیتظاهر عالئم را افزا زانیم تیمانند ترس و عصبان ی، احساسات91-کوویدمانند  ر،یگ

 .(91) کند یافراد سالم حفظ م نیموجود و همچن یاختالالت روان یسالمندان و افراد دارا ندمان ریپذ بیآس یاجتماع یرا در گروه ها

 91-دکووی یریگدر طول همه نهیسالمندان در قرنط یافسردگسطوح بر اضطراب  ریتأث نییبا هدف تع ای در ترکیه که مطالعه در

داده ها با استفاده از مدل  ه بود؛شد یسالمندان وضع شده بود جمع آور یکه منع رفت و آمد برا یداده ها در دوره ا و انجام شد

 نییعت یردگکننده افس ینیب شیاضطراب به عنوان پ ،یشدند. بر اساس مدل معادالت ساختار لیو تحل هیتجز یمعادالت ساختار

ت قابل مناسب و اطالعا یروانشناخت یتیشود مداخالت حما یم هیتوص نیگذارد. بنابرا یم ریسالمندان تأث یشد. اضطراب بر افسردگ

 .(95) ابدیکاهش  یریآنها در طول همه گ یاضطراب و افسردگ سطح ابه آنها ارائه شود ت ریهمه گ یماریدرک در مورد ب

که افراد مسن مبتال به زوال عقل ساکن در جامعه  یمراقبت تیفیک گزارش شده است که نیآرژانت مطالعه ای در درعالوه بر این 

 یاجبار نهیبود که قرنط نیا یبررس طالعهقرار گرفته است. هدف م 91-دیکوو یریهمه گ ریند، به شدت تحت تأثه اکردمی  افتیدر

گذاشته است.  ریتأث نهیقرنط هفته اول 1از  پسافراد مبتال به زوال عقل  یتا چه اندازه بر عالئم رفتار 91-کووید لیاعمال شده به دل

 یروانگردان برا یاستفاده از داروها شیو افزا، بدتر شدن اختالل راه رفتن، یافسردگ، یخواب یب، اضطراب  شیامهم افز یها افتهی

ه ک ندمتوجه شد ،نددکر سهیزوال عقل مقا یهارا در هر دسته از گروه یعالئم رفتار یکه فراوان یبود. هنگام یکنترل عالئم رفتار

. نوع و بود ترعیشا دیبا افراد مبتال به زوال عقل شد سهیدر مقا فیدر افراد مبتال به زوال عقل خف یخوابیو ب یاضطراب، افسردگ

 ثرر اکد یکه قاعدتاً خدمات توانبخش ندو مشاهده کرد ندکرد لیرا قبل و در طول دوره انزوا تحل یاستفاده از خدمات توانبخش یالگو

 .(91) متوقف شده است نهیقرنط لیافراد به دل
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مختلف  یهاو روش یاجبار یاجتماع یل انزوایمشکالت سالمت روان سالمندان به دل یبه بررسو همکاران  22ی گیردهارلعه مطا

، 91-کووید ر،یهمه گ یماریمتون مرتبط با موضوع سالمندان، ب در این مطالعه. پردازدیم یاجتماع یکاهش اثرات نامطلوب انزوا

. تندسکرونا ه یماریگروه در برابر ب نیرتریپذبیسالمند آس تیجمع نشان داد که هاافتهیمورد مطالعه قرار گرفت.  یاجتماع یانزوا

د. ده یقرار م یو روح یمشکالت مختلف سالمت جسم یبرا ییآن ها را در رده خطر باال نهیو قرنط یاجتماع یعفونت، انزواعالوه بر 

شود. ممکن است  یاجبار-یاختالل وسواس فکر ،یاختالالت اضطراب ، عود ترس ها ای دیممکن است باعث تشد ریهمه گ یماریب

مانند مداخالت  یجر به اختالل استرس پس از سانحه شود. اقدامات مختلفداشته باشد که من یفاجعه بار یشخص اتیتجرب

اوقات  یهاو توسعه مهارت یمداخالت دوست ،یو اجتماع یبهداشت یهاارائه مراقبت ،یشناختروان یهادرمان ،یاجتماع کنندهلیتسه

اط، ارتب د،یام ،یو اجتماع یکیزیف تیاحساس امن یباشد. ارتقا دیمف نزواسالمت روان در طول ا یامدهایدر کاهش پ تواندیفراغت م

 .(90) موثر است یاجتماع یکاهش اثرات نامطلوب بالقوه انزوا ایجامعه در کنترل  یآرامش و کارآمد

همچنین در مطالعه ی حاضر یکی ار مضمون های اصلی به دست آمده تنش های اقتصادی ایجاد شده ناشی از قرنطینه عمومی است. 

 نیا یو اجتماع یمال ،یاقتصاد یامدهایسالمت و پ ستمیبر س یماریب نیا میمستق ریمقابله با تأث یها در سراسر جهان برادولت

 .(91) نده اشد دهیبه چالش کش ریگهمه یماریب

انجام شد نشان  91-و همکاران با هدف کشف نیازهای سالمت روان افراد سالمند ایزوله شده در خانه بعلت کووید 27مطالعه ی پیسوال

ارتباطات، منابع و استراتژی های مقابله، حالت های تاثیرگذار و احساسات، "ر پنج مضمون داد که موضوعات اصلی مصاحبه ها د

قرار گرفت. بسیاری از سالمندان ناراحتی، اضطراب، عصبانیت، عدم اطمینان  "ادراکات و تامالت در مورد آینده، و اقدامات مشارکتی

ی می کردند و در محیط های کوچک و بسته زندگی می کردند و خستگی قرار گرفتند. همچنین افرادی که به صورت تنها زندگ

 .(1)نگرانی بیشتری داشتند.استفاده از فناوری های ارتباطی راهکار مفیدی برای کاهش نگرانی سالمندان است

با عنوان مطالعه کیفی روی سالمندان و دسترسی به خدمات سالمتی در دوران قرنطینه به و همکاران  20مطالعه ی آگوستینا لوزا

در آرژانتین انجام شد. مضمون های اصلی شامل: دسترسی به مشاوره های منظم، دسترسی به داروهای حیاتی،  91-علت کووید

ات سالمتی نسبتا کاهش یافته بود. با این حال مشاوره های اضطراری و نقش اطالعات و فناوری ارتباطات بود. دسترسی به خدم

سالمندان در تالش بودند تا اطالعات خود را در مورد واکسیناسیون باال ببرند. استفاده از فناوری اطالعات راهکاری مناسبی برای رفع 

 .(7)مشکالتشان بود. در حالی که استفاده از وسایل هوشمند نیز خود یک چالش بزرگ محسوب می شد

 بود که برای حل کردن این مشکل عدم همکاری سالمندان در زمینه های انجام مصاحبه هابرخی محدودیت های مطالعه شامل 

 تعامل خوبی با سالمندان صورت گیرد. شدسعی 

به خانواده هایی که در . 2 .داده شودانگیزه  اطالعات وبا مشاوره ی تلفنی به سالمندان . 9 پیشنهادهایی در رابطه با نتایج مطالعه:

در زمینه مشکالت اقتصادی . 7 منزل سالمند دارند در زمینه مراقبت و نگهداری از آن ها در این دوران اطالعات الزم داده شود.

 تا در این زمینه تدابیر الزم انجام شود. سالمندان در این دوران به سازمان های مربوطه اطالع رسانی شود

از محدودیت های مطالعه همکاری نامناسب برخی از سالمندان بود که سعی گردید تعامل خیلی خوبی با آن ها صورت گیرد و با 

 اعتماد وارد مطالعه شوند.

                                                           
22 Ritika Girdhar 
23 Pedro Pisula 
24 Candela Agustina Loza 
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 91-کووید وعیاز ش یریجلوگ یبرا نهیو اقدامات قرنط یاجتماع یگذارفاصله د،یشد یاجتماع یهاتیمحدود نکهیبا توجه به ا

امل و عو یروانشناخت میمفاه ییو شناسا لیو تحل هیتجز ن،یداده است. بنابرا شیافزا سالمندانرا در مورد سالمت روان  هاینگران

 .مهم است اریبس 91-دین کوومحافظت از سالمت روان سالمندان در دورا یبرا یعمل یهاو دستورالعمل شنهاداتیپ هیو ته یمحافظت
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