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Abstract  

The decrease of memory abilities is one of the main 

problems in the elderly exacerbated by psychological factors 

such as anxiety. Therefore, the present study was to 

investigate the relationship between Corona anxiety and 

daily memory in the elderly through the mediating role of 

anxiety sensitivity. This was a descriptive-correlational 

research of path analysis kind. The statistical population of 

the study included all the education retirees over 60 years 

old living in Shiraz, Iran, 250 of whom were selected using 

convenience sampling. In this study, Alipour’s Corona 

anxiety, Sunderland’s daily memory and Floyd’s anxiety 

sensitivity questionnaires were filled out online by the 

participants. Data were analyzed using SPSS-26 software 

and Lisrel-8.32. The results of path analysis demonstrated 

that there is a negative direct relationship between Corona 

anxiety and daily memory, a positive direct relationship 

between Corona anxiety and anxiety sensitivity, and a 

negative direct relationship between anxiety sensitivity and 

daily memory. Corona anxiety also had an indirect and 

significant relationship with daily memory through the 

mediating role of anxiety sensitivity. According to the 

results, anxiety caused by the outbreak of Corona disease 

can affect memory function in the elderly. Hence, in addition 

to physical health, providing mental health of the elderly 

seems to be crucial as well in pandemic conditions. 
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 پژوهشیمقاله 

 

 چکیده

ثیر أهای حافظه از جمله مشکالت اصلی دوره سالمندی است که تحت تکاهش توانایی

گیرد. از اینرو در پژوهش حاضر به شناختی از جمله اضطراب شدت میعوامل روان

و حافظه روزمره در سالمندان با نقش میانجی حساسیت  بررسی رابطه اضطراب کرونا

همبستگی از نوع تحلیل مسیر بود. جامعه -توصیفی ،اضطرابی پرداخته شد. این پژوهش

شهر شیراز  ساکن سال آموزش و پرورش ۶۰آماری مورد مطالعه کلیه بازنشستگان باالی 

در دسترس انتخاب شدند. در این  گیرینفر از آنها به روش نمونه ۲۵۰بودند که تعداد 

حافظه روزمره ساندرلند و حساسیت  های اضطراب کرونا علیپور،نامهپژوهش پرسش

ها با استفاده از داده کنندگان تکمیل شد.به صورت برخط توسط شرکتاضطرابی فلوید 

 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 3۲/8نسخه   Lisrelو  ۲۶نسخه   SPSSهایافزارنرم

که بین اضطراب کرونا و حافظه روزمره رابطه مستقیم نتایج تحلیل مسیر نشان داد 

، بین اضطراب کرونا و حساسیت اضطرابی رابطه مستقیم مثبت و بین حساسیت منفی

. همچنین اضطراب کرونا از ردوجود دا منفیاضطرابی و حافظه روزمره رابطه مستقیم 

داری فظه روزمره رابطه غیرمستقیم معنیحساسیت اضطرابی با حا نقش میانجی طریق

تواند داشت. با توجه به نتایج بدست آمده، اضطراب حاصل از شیوع بیماری کرونا می

عملکرد حافظه را در سالمندان تحت تأثیر قرار دهد. بنابراین تأمین سالمت روانی 

 سالمندان در کنار سالمت جسمی آنها در شرایط پاندمی اهمیت دارد.
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ها ویروس ۲جدیدترین ویروس از خانواده کرونا 191-کوید
تمام کشورهای دنیا را در یک  ۲۰19در سال  است که

درگیر کرد. روزانه موارد ابتال و مرگ و میر  3گیریهمه
های که از طریق اخبار و شبکه ناشی از بیماری کرونا

تا  ۲دوره طوالنی مدت قرنطینه  گیرد،می اجتماعی صورت
گذاری اجتماعی و ای بعد از ابتال به بیماری، فاصلههفته 3

نبود ارتباطات دوستانه و خانوادگی، مشکالت اقتصادی 
جدید ویروس از عواملی های ناشی از قرنطینه و جهش

هستند که افراد را در این پاندمی دچار اضطراب کرد. در 
باالتری برای ابتال به این این میان افرادی که خطر 

بیماری دارند و یا در صورت ابتال احتمال بیشتری وجود 
دارد که جان خود را از دست بدهند سطوح باالتری از 

حاکی از آن است که ها کنند. دادهمی اضطراب را تجربه
همراه  4کرونا با مرگ و میر به نسبت باالتری در سالمندان

)مهرا و  متفاوت است 8/14تا  ۶/3است، نرخ آن از 
(. همچنین در پژوهشی که میستری و ۲۰۲۰همکاران، 
( در بنگالدش انجام دادند گزارش شده که ۲۰۲۰همکاران )

درصد از مرگ و میر ناشی از کرونا ویروس مربوط به  74/۰
نتایج مطالعه دیگری سال و باالتر بوده است.  ۶۵افراد 
 ۶۰ داد که میزان مهلک بودن بیماری در افراد باالی نشان

بیشتر از چهار و نیم درصد ای سال مبتال به بیماری زمینه
در  (.۲۰19و همکاران،  سال است )وریتی ۶۰افراد زیر 

ایران هم خطر مرگ و میر ناشی از بیماری کرونا در 
 مزمن بیشتر از سایرهای سالمندان و افراد دارای بیماری

  (.۲۰19گزارش شده است )نیکپور و همکاران، ها گروه

از طرفی ترس و اضطراب طوالنی مدت ناشی از  
گذار است. نابسامانی تأثیرشیوع کرونا بر سیستم ایمنی بدن 

دهی مناسب در و ضعف سیستم ایمنی بدن با عدم پاسخ
بیرونی همراه است، در واقع  زایبرابر عوامل آسیب

 دهدمیاضطراب توانایی مقابله با ویروس را کاهش 
بهداشتی های اجرای سیاست(. 14۰۰)غالمزاد و همکاران، 

برای مقابله با کرونا علیرغم پیامدهای مثبت موجب بروز 
منفی در سطح جوامع شد. ترس از  شناختیروانعالئم 

و ایجاد مشکل در  بیماری، ترس از مرگ، انتشار شایعات
برقراری روابط اجتماعی، سالمت روان افراد را تهدید کرده 

بطور کلی باید گفت  .(1399نیا، فر و صفاری)علیزاده است

                                                 
1 Covid-19 
2 Corona 
3 pandemic  
4 elderly 

زمانی که ناشناخته  های مسری و کشنده مخصوصاًبیماری
یک بحران  باشند و درمان مشخصی نداشته باشند بعنوان

شناخته شده و آثار منفی اجتماعی، اقتصادی، جانی و روانی 
ناپذیر هستند جبران سفانه دیرپا و بعضاًأبسیاری دارند که مت
واگیردار های (. گسترش بیماری1399)عسکری و قدمی، 

اضطراب  بنابراینموجب افزایش اضطراب گردد.  تواندمی
ایش مفهومی تحت نیز منجر به پید ناشی از بیماری کرونا

(. ۲۰۲۰ همکاران، و شد )بارتا ۵عنوان اضطراب کرونا
اضطراب کرونا بصورت وجود نگرانی، دلشوره و دلواپسی در 
خصوص ویروس کرونا و عوارض مرتبط با آن تعریف 

(. در مجموع اضطراب ۲۰۲۰)زانگریلو و همکاران، شودمی
ر ناشی از بیماری کرونا بعنوان نوعی از اضطراب و بطو

به خطاهای شناختی،  تواندمیمشخص اضطراب سالمت 
تحریف توجه مرتبط با تهدید، رفتارهای ایمنی غلط و 

)کومار و  رفتارهای مخرب در افراد منجر شود
 (.۲۰۲۰سومانی،

( در پژوهش خود اظهار داشت که ۲۰۲۰راجکومار )
 هـای روانـی ناشـی از شـیوع بیماریافـزایش آسـیب

موجود های در جامعه بسیار قابل توجه است. داده 19-کوید
حاکی از آن است که قطع ارتباط اجتماعی، افراد را در 

او همچنین  دهدمی معرض خطر افسردگی و اضطراب قرار
 ۲۶در پژوهش خود افسردگی و اضطراب را با شیوع 

در دوران  شناختیرواندرصدی بعنوان بیشترین مشکالت 
و همکاران  کرد. براساس مطالعه الی کرونا گزارش

خوابی و پریشانی مسائل بی ( افسردگی، اضطراب،۲۰۲۰)
پژوهش  بودند. 19-روانی درگیر در شیوع بیماری کوید

شیوع  شناختیروان( نیز تأثیرات ۲۰۲۰وانگ و همکاران )
بیماری کرونا از جمله )افسردگی، اضطراب و استرس( را در 

 زارش کرد.چین متوسط و یا شدید گ
که با آغاز دوره سالمندی  شناختیروانیکی از تغییرات 

است. با افزایش سن  ۶ضعف در حافظه شودمیایجاد 
یابد )یزدانبخش و احتمال ضعف در حافظه افزایش می

روند سالمندی باعث ایجاد تغییرات  (.1397همکاران، 
. از سویی ایجاد شودمیمختلف بدن های اساسی در سیستم

های مختلف شناسی و بیوشیمیایی در قسمتتغییرات ریخت
جمله کورتکس آهیانه و پیشانی، باعث کاهش  مغز از

 و  تیزراند)  شودمی حافظه    جمله   از  شناختی    عملکرد

                                                 
5 Corona anxiety 
6 memory 
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ترین عملکردهای شناختی حافظه از مهم(. ۲۰۰4 همکاران،
نقص در حافظه روبرو در انسان است. بیشتر افراد سالمند با 

هستند و این امر تعامالت روزمره آنها را با مشکالت جدی 
(. یکی از انواع 1397و همکاران،  کند. )یزدانبخشروبرو می
به تمامی فرایندهای  1حافظه روزمره است کهحافظه، 

که بطور معمول در زندگی روزانه  شودمیای گفته حافظه
شامل تمام اشکال و انواع  تواندمیکه  دهدمیافراد رخ 

وری گذشته، حافظه کاری، حافظه آحافظه )شناخت، یاد
توان میمعنایی، حافظه شرح حالی و غیره( باشد. در واقع 

بعنوان حافظه روزمره  گفت حافظه در دنیای واقعی معموالً
از آنجا که حافظه روزمره (. ۲۰19)زارع،  شودمیشناخته 

طراحی شده در خالل اهداف نشان دهنده قسمتی از رفتار 
گفت حافظه روزمره در متن توان میبنابراین  ،ستا زندگی

هر گونه تغییر  بنابراینزندگی قرار دارد و از آن جدا نیست. 
در کارکرد هیجانی ممکن است حافظه روزمره را تحت 

در رابطه با ها پژوهش .(1394)تاری برازین،  قرار دهد تأثیر
حافظه در سالمندان حاکی از این است که اضطراب 

قرار دهد. افراد  تأثیرعملکرد حافظه را تحت  تواندمی
توانند توجه خود را از اطالعات منفی و مضطرب نمی

آور به اطالعات مثبت و خنثی برگردانند )بحری و اضطراب
 (. در پژوهشی که توسط فیلمن و همکاران1394 همکاران،

کننده  بینیپیش( با عنوان اضطراب کرونا به عنوان ۲۰۲۰)
عملکرد حافظه فعال، انجام شد به این نتیجه رسیدند که 

با  گیریاول همههای سطح باالی اضطراب کرونا در هفته
تا  ۵عملکرد ضعیف حافظه فعال همراه بود. بعد از گذشت 

هفته با کاهش سطح اضطراب عملکرد حافظه افزایش  ۶
کننده یک شوک روانی اولیه یافت. که این نتایج را منعکس

گیری دانستند که اثرات شناختی آن برای مدتی از همه
( در ۲۰۲۲ماند. همچنین کورتیس و همکاران )باقی می

ی نشان دادند اضطراب کرونا با مشکالت حافظه و پژوهش
نقص در سرعت پردازش روزمره اطالعات فقط در زنان 

 سالمند نه مردان ارتباط دارد.
پذیری اضطراب یکی از عواملی که در راستای آسیب

توجه علمی بسیاری را به سوی خود معطوف داشته 
حساسیت اضطرابی است. حساسیت اضطرابی نشان دهنده 

از احساسات ناشی از برانگیختگی است که این تمایل  ترس
به ترس از احساسات بدن همراه با برانگیختگی اضطراب 
 به دلیل عواقب درک شده جسمی، روانی یا اجتماعی

                                                 
1 everyday memory 

 و همـکاران راجـرز(. 198۵نالی، )ریس و مک باشدمی
ن آرژانتین نشـان النفـر از بزرگسـا ۲۰4بـر روی ( ۲۰۲1)

حساسـیت اضطرابـی یـک عامـل شتن داداد کـه 
از و  بهداشـت روان التپذیـر بالقـوه بـرای مشـکآسـیب

در حقیقت حساسیت اضطرابی  کرونا است.اضطـراب  جمله
عات مربوط به الهایی در بازیابی و پردازش اطبه سوگیری

ه این خود کشود های فراخوان اضطراب منجر میمحرک
 همروانی فرا الالتثر اختکفرد به ا یالزمینه را برای ابت

موجود  هایپژوهش. (1398 )غضنفری و بدری، سازدمی
که حساسیت اضطرابی ممکن است به عنوان  دهدمینشان 

فاکتور برای مشکالت اضطرابی مطرح باشد  یک ریسک
دهند، نشان میها (. پژوهش۲۰۰۶و همکاران، )زولنسکی

مجموعه بزرگتر حساسیت اضطرابی در حال حاضر در یک 
و کاهش در این  ت بهداشتی بالینی نقش داردالاز مشک

 اضطراب و ایده افسردگی، با کاهش عالئم هراس، عامل
(. همچنین ۲۰1۶)اشمیت و همکاران، خودکشی همراه است
در سالمندان ( ۲۰17) پورنصیر و خالقیمطابق پژوهش ابن

جمله ناپذیر، از به دلیل تغییرات فیزیولوژیکی اجتناب
شوند تغییرات هایی که در اثر بیماری دچار آن میناتوانی

قرانی اشتلق  .هیجانی و روانی زیادی وجود خواهد داشت
( در 14۰۰) ( و باقری و همکاران14۰۰سلفی و همکاران )

پژوهش خود نشان دادند بین حساسیت اضطرابی و 
اضطراب کرونا رابطه معناداری وجود دارد. در پژوهشی که 

انجام شد به این نتیجه رسید  (14۰۰) ط شمستوس
اضطراب  بینیپیشحساسیت اضطرابی نقش مثبتی در 

همچنین  کرونا در مبتالیان به بیمای دیابت نوع دو داشت.
 ( نشان دادند که با افزایش۲۰۲۰) برگمن و همکاران

حساسیت اضطرابی در سالمندان و احساس نداشتن کنترل 
اضطراب آنها از بیماری کرونا هم بر روان و افکار خود، 

 گیرد.می شدت
با گسترش روز افزون بیماری کرونا  بطورکلی باید گفت

حاکی از آن است که عوارض این ها در جهان، یافته
. دهدمی قرار تأثیربیماری افراد سالمند را بیشتر تحت 

-کوید عواملی مانند ایزوله بودن افراد مشکوک یا مبتال به
، فقدان آگاهی درباره بیماری و انگ اجتماعیو  19

 ترس آنها را افزایشو  مرگ اضطراب بیماری، اضطراب
چرا که از وضعیت سالمتی خود مطمئن نیستند و  دهدمی

منجر به محرومیت اجتماعی،  تواندمی قوانین قرنطینه
کاهش عملکرد، تبعیض و احساس شرم شود همچنین 
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س جبری مانند ممکن است دچار عالئمی از وسوا
)سامانی و و کنترل تب نیز شوند ها شستشوی مکرر دست

( همچنین از آنجا که سالمندی به 14۰۰ یزدان احمدی،
عنوان یک چالش مهم در کشورهای مختلف و به ویژه در 
کشورهای در حال توسعه مطرح شده است بنابراین فراهم 

 یکردن زمینه برای مدیریت مسائل مربوط به این گروه سن
پژوهش حاضر با هدف بررسی  بنابرایندارای اهمیت است. 

رابطه اضطراب کرونا و حافظه روزمره در سالمندان با نقش 

های میانجی حساسیت اضطرابی صورت گرفت. فرضیه
( بین اضطرب کرونا و 1)پژوهش عبارت بودند از اینکه 

بین اضطراب  (۲) ،حافظه روزمره رابطه مستقیم وجود دارد
 (3) ، وو حساسیت اضطرابی رابطه مستقیم وجود دارد کرونا

بین اضطراب کرونا و حافظه روزمره با نقش میانجی 
حساسیت اضطرابی رابطه غیر مستقیم دارد. مدل مفهومی 

 ارائه شده است. 1پژوهش در شکل 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

 روش

 کنندگانطرح پژوهش و شرکت
همبستگی بود. -طرح پژوهش حاضر بنیادی از نوع توصیفی

سال  ۶۰بازنشسته و باالی معلمان  جامعه آماری شامل

گیری بصورت در دسترس نمونه ساکن شهر شیراز بودند.

مرد( در این  141زن و  1۰9) نفر ۲۵۰انجام شد و تعداد 

حجم نمونه، شایان  در خصوص پژوهش شرکت کردند

 به نقل از ،199۶)توضیح است که در تحلیل استیونس 

برای مورد  1۵در نظر گرفتن  (14۰۰مؤمنی و همکاران، 

بین در تحلیل رگرسیون چندگانه با روش هر متغیر پیش

معمولی کمترین مجذورات استاندارد را که قاعده 

م کرده است. بر پایه این موضوع السرانگشتی خوب اع

ساختاری در  تالم کرد که چون تحلیل معادالاعتوان می

مرتبط با رگرسیون چندمتغیری است،  الًها کامبرخی جنبه

گیری شده در تحلیل ازای هر متغیر اندازه مورد به 1۵تعداد 

 منی و همکاران،ؤ)مساختاری غیرمنطقی نیست  التمعاد

 همکاران، منی وؤمبه نقل از ، 199۲)لوهلین (. 14۰۰

هایی با دو یا چهار دارد که برای مدلبیان می( ۲۰۲۲

مورد یا  1۰۰کم عامل، پژوهشگر باید روی گردآوری دست

کند. بنابراین  ریزیمورد برنامه ۲۰۰ الآن مثبیشتر از 

زم برای اجرای تحلیل النمونه مورد مطالعه از کفایت حجم

 ۲۰۰ای این اساس، حداقل نمونه بر .مسیر برخوردار است

نفر  ۲۵۰در این پژوهش  بنابراینکنند. نفری را انتخاب می

 در دسترس انتخاب گیرینمونه شیوهبرآورد شد که به

 معلم (1ورود به مطالعه عبارت از )های مالک شدند.

 (4ساکن شیراز و ) (3سال و باالتر، ) ۶۰سن  (۲) بازنشسته،

از  خروجهای تمایل داشتن به شرکت در پژوهش و مالک

( ابتال به افسردگی، آلزایمر و سایر 1))مطالعه شامل

 ( مصرف داروهای اعصاب و روان۲ایی )اختالالت حافظه

 ۲3۰( مجرد و%8) نفر ۲۰ کنندگانشرکتمیان  شدند. ازمی

دارای  %( 8/1۶) نفر 4۲هل بودند. أ( مت%9۲) نفر

 نفر 1۶۵ ( فوق دیپلم و%۲/17) نفر 43تحصیالت دیپلم، 

 نفر 18۰%( هم تحصیالت لیسانس و باالتر داشتند. ۶۶)

سال  ۶۵تا  ۶۰در این پژوهش بین  کنندگانشرکت%(  7۲)

 نفر 1۲سال و  7۰تا  ۶۶%( بین  ۲/۲3) نفر ۵8سن داشتند. 

 سال بودند. 7۰%( هم باالی  8/4) 

 ابزار 

توسط  نامهپرسشاین . 1اضطراب کرونا نامهپرسش

( جهت سنجش اضطراب ناشی از 1398علیپور و همکاران )
ویروس کرونا در ایران ساخته و اعتبارسنجی شده است. 

عامل  ۲گویه و  18شامل  اضطراب کرونا نامهپرسش
ای درجه 4و جسمانی است. این ابزار در طیف  شناختیروان

و کمترین و  شودمیگذاری لیکرتی از صفر تا سه نمره

                                                 
1 Corana anxiety scale 

 یاضطراب تیحساس یانجیاضطراب کرونا و حافظه روزمره با نقش م نیفرض رابطه ب شی. مدل پ1شکل 
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 ای که آزمون دهنده در این آزمون کسببیشترین نمره
است. برای محاسبه امتیاز هر زیر  ۵4کند بین صفر تا می

وط به آن زیر مقیاس با مربهای تک گویه مقیاس نمره تک
 نامهپرسشبرای محاسبه نمره کل  شوند ومی هم جمع

 شوند.با جمع میها برای هر آزمون دهنده نمره تمام گویه
نشان دهنده میزان  نامهپرسشکسب نمرات باالتر در این 

( 1398) اضطراب باالتری در فرد است. علیپور و همکاران
و پایایی آن  تأییدروایی سازه ابزار را با روش تحلیل عاملی 

در . گزارش دادند 91/۰را با استفاده از روش آلفای کرونباخ 
 برآورد شد. 89/۰این مطالعه پایایی با روش الفای کرونباخ 

توسط  نامهپرسشاین . 1حافظه روزمره نامهپرسش

ها ( طراحی شده است و لغزش1983و همکاران ) ساندرلند
کند. و خطاهای حافظه در زندگی روزمره را اندازه گیری می

ای درجه 9گویه دارد و بصورت مقیاس  ۲8 نامهپرسشاین 
. کمترین و بیشترین شودمیگذاری نمره 9لیکرتی از یک تا 

کند بین در این آزمون کسب می کنندهشرکتای که نمره
نمرات پایین نشان دهنده حافظه خوب و  است. ۲43 تا ۲8

 نمره باال نشان دهنده حافظه پایین در آزمون دهنده است.
( ضریب آلفای 1394، به نقل از شریفی، ۲۰۰۰کورنیش )

گزارش کرده و روایی آنرا  89/۰را  نامهپرسشکرونباخ این 
کرده است. برقی ایرانی و  تأییدبا بررسی تحلیل عاملی 

( روایی سازه ابزار را با روش تحلیل عاملی 1394همکاران )
گزارش  8۵/۰و پایایی آن را به روش آلفای کرونباخ  تأیید

داد. همچنین در این مطالعه پایایی با روش الفای کرونباخ 
 برآورد شد. 87/۰

 نامهپرسش. ۲حساسیت اضطرابی نامهپرسش
 1۶( شامل ۲۰۰۵وید و همکاران )حساسیت اضطرابی فل

از ای لیکرت و بر اساس مقیاس پنج درجه لفهؤم 3گویه و 
کمترین و بیشترین . شودمی گذارینمره صفر تا چهار

بین  کنددر این آزمون کسب می کنندهشرکتای که نمره
است. نمرات پایین نشان دهنده حساسیت  ۶4صفر تا 

اضطرابی پایین و نمره باال نشان دهنده حساسیت اضطرابی 
این ثبات درونی  (۲۰۰۵سطح باال است. فلوید و همکاران)

 ۵ پایایی بازآزمایی بعد از و9۰/۰تا  8۰/۰را بین نامهپرسش
گزارش  71/۰ به مدت سه سال برابرو  7۵/۰ هفته نیز برابر

( روایی 138۶در ایران مرادی منش و همکاران ) .دادند
 و پایایی آن را به تأییدسازه ابزار را با روش تحلیل عاملی 

                                                 
1 everyday memory scale 
2 anxiety sensitivity scale 

گزارش داد همچنین، ضرایب  9۲/۰روش آلفای کرونباخ 
 های همسانی درونی،بر اساس روشها اعتبار خرده مقیاس

 8۲/۰ بازآزمایی و تنصیفی محاسبه شد که به ترتیب بین
به دست آمد. در  9۰/۰ تا 7۶/۰ و 9۶/۰ تا 9۲/۰ و 91/۰ تا

 برآورد شد. 84/۰این مطالعه پایایی با روش الفای کرونباخ 

 روش اجرا 
برای انجام پژوهش پس از اخذ مجوزهای الزم از دانشگاه 

آموزش و پرورش  پیام نور و مراجعه به کانون بازنشستگان
شهر شیراز، توضیحات الزم در خصوص اهداف و اهمیت و 
ضرورت پژوهش به مسئول کانون ارائه شد. لینک 

االت ؤپژوهش به همراه س نامهپرسش 3دسترسی به 
مربوط به سن، جنسیت و تحصیالت بر بستر سامانه 

پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات  برخطساز نامهپرسش
( منتشر شد. این سامانه امکان ارسال امن و )پرسا ایران

توسط ها سازی لینک پاسخ را دارد و تحلیل پرسششخصی
گیرد. همچنین سامانه به صورت می هوش مصنوعی انجام

کاربر را بررسی کرده و در صورت های هوشمند ورودی
. از دهدمی لزوم پیام هشدار یا خروجی مناسب را نمایش

های این سامانه امکان صدور گواهی مهمهای دیگر ویژگی
باشد. می توسط ایرانداکها و اصالت داده نامهپرسشثبت 

اجتماعی که های از طریق شبکه نامهپرسشآدرس لینک 
برای اطالع رسانی به بازنشستگان در نظر گرفته شده بود 
در اختیار جامعه هدف قرار گرفت. همچنین توضیحات الزم 

وجود اطالعات هویتی، رازداری و در ارتباط با عدم 
ارائه شد. با توجه  کنندگانشرکتمحرمانه ماندن اطالعات 

 شرکت به صورت برخط در اختیار نامهپرسشبه اینکه 
 کنندگانشرکتقرار گرفت در هر مرحله برای  کنندگان

امکان انصراف از حضور در پژوهش از طریق عدم تکمیل 
 نامهپرسش ۲۵۰ریافت وجود داشت. بعد از د نامهپرسش

آماری، از روش های تکمیل شده، به منظور توصیف داده
نسخه  spss افزار آماریهمبستگی پیرسون با نرم ضریب

و به منظور تعیین برازش مدل مورد مطالعه از روش  ۲۶
 استفاده شد. 3۲/8نسخه  Lisrelتحلیل مسیر در نرم افزار 

 هایافته
توصیفی مربوط به متغیرهای  های، یافته1در جدول 

 پژوهش ارائه شده است.
تمام متغیرهای پژوهش دارای  1بر اساس جدول 

 هامعنادار هستند. جهت بررسی نرمال بودن داده همبستگی
کجی و کشیدگی استفاده شد. با توجه بههای از آزمون
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 1جدول 

 اطالعات توصیفی و ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش

 کشیدگی کجی انحراف استاندارد میانگین 3 ۲ 1 متغیرها

 ۵۵/۰ -۲1/۰ ۶۵/۶ ۲۵/۲8   - . اضطراب کرونا1
 ۵۰/1 39/1 7۵/1۲ 3۰  - **۲۲/۰ . حساسیت اضطرابی۲
 -۰4/۰ 83/۰ 39/17 117 - **-۲۰/۰ **-18/۰ . حافظه روزمره3

۰1/۰ P<** ۰۵/۰P<* 

کجی و کشیدگی متغیرهای پژوهش همه های اینکه آماره
 تأییدها + بودند، فرض نرمال بودن داده۲و  -۲بین 

پژوهش به بررسی برازش های برای آزمون فرضیه .شودمی
مدل پرداخته شد، بر همین اساس به منظور ارزیابی الگوی 

پیشنهادی، الگوی تحلیل مسیر مورد استفاده قرار گرفت. 
برازش کلی مدل پژوهش آورده های شاخص ۲در جدول 
همچنین در این جدول سطوح قابل قبول برای  شده است.

 پذیرش مدل به دست آمده ارائه شده است.

 2جدول

 های برازش برای مدلشاخص

 df2X RMSEA GFI AGFI CFI NFI NNFI IFI/ شاخص

 98/۰ 9۵/۰ 9۶/۰ 97/۰ 97/۰ 99/۰ ۰۶۵/۰ 88/۲ مقدار
 > 9۵/۰ > 9۵/۰ > 9۵/۰ > 9۵/۰ > 9۵/۰ > 9۵/۰ < ۰8/۰ < 3 سطح قابل قبول

برازش الگوی تدوین شده های با توجه به مقادیر شاخص
گفت که توان می ۲در جدول  مذکورو مرز مقادیر قابل قبول 

نظر  مدل ارائه شده مورد قبول است. به عبارت دیگر، با مد
گفت  توانمیها قرار دادن دامنه مطلوب برای این شاخص

بر برازش مطلوب مدل داللت دارند. با توجه به رعایت ها داده
ها، ضرایب مسیر و برازندگی مدل پیشنهادی بر مفروضه

ضرایب  ۲اساس معیارهای برازندگی ارزیابی شد. در شکل 
 استاندارد مسیرها در مدل نهایی نشان داده شده است.

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 ، همه مسیرهای مستقیم مدل در سطح 3طبق جدول 
 

( به صورت مثبت و منفی معنادار بودند.>۰1/۰p) آماری

 3جدول 
 الگوی ساختاری مسیرها و ضرایب استاندارد در مدل نهایی پژوهش

 ß t p رابطه

 ۰1/۰ 81/4 ۲۲/۰ حساسیت اضطرابی اضطراب کرونا 
 ۰1/۰ -۶۲/۲ -1۲/۰ حافظه روزمره اضطراب کرونا 

 ۰1/۰ -۲8/3 -1۵/۰ حافظه روزمره حساسیت اضطرابی 

 

 . مدل استاندارد رابطه بین اضطراب کرونا و حافظه روزمره با نقش میانجی حساسیت اضطرابی۲شکل
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که اثر غیر مستقیم مدل در  دهدمی نشان 4نتایج جدول 
معنادار است. بنابرین حساسیت اضطرابی در رابطه  ۰1/۰ سطح

بین اضطراب کرونا و حافظه روزمره در سالمندان، نقش 
 کند. می میانجی ایفا

 گیریبحث و نتیجه
پژوهش حاضر با توجه به افزایش سریع نرخ سالمندان در 

و لزوم فراهم  جامعه ایرانی، اضطراب ناشی از بیماری کرونا
برای مدیریت مسائل مربوط به این گروه سنی  کردن زمینه

هدف بررسی رابطه اضطراب کرونا و حافظه روزمره در  با
 سالمندان با نقش میانجی حساسیت اضطرابی انجام گرفت.

نتایج حاصل از تحلیل مسیر نشان داد که مدل مفروض 
این مطالعه از برازش مناسبی در نمونه مورد مطالعه 

نشان دادند که بین ها برخوردار است. همچنین یافته
اضطراب کرونا و حافظه روزمره، اضطراب کرونا و 
حساسیت اضطرابی و حساسیت اضطرابی و حافظه روزمره 

اضطراب کرونا  ود دارد. همچنینو مثبت وج رابطه مستقیم
از طریق حساسیت اضطرابی با حافظه روزمره رابطه 

 داری دارد.غیرمستقیم و معنی
به این صورت که فرضیه اول مطالعه مبنی بر اینکه 
بین اضطراب کرونا و حافظه روزمره رابطه مستقیم وجود 

های شد. نتایج پژوهش حاضر با یافته تأییددارد 
( و ۲۰۲۰) ر همچون فیلمن و همکارانپژوهشگران دیگ

( همسو است. تا کنون ۲۰۲۲) کورتیس و همکاران
 عوارض جانبی نظری توضیح برای ارائه زیادی هایتالش

 یکی است، صورت گرفته شناختی بر کارکردهای اضطراب
که در تبیین  .باشدمی کنترل توجه نظریه ها،این نظریه از

 توجه با این نظریه استناد کرد.به توان می نتایج این یافته
 دو در اختالل اضطراب باعث توجه، کنترل به نظریه

 تغییر و بازداری کارکردهای، شامل شودمی کارکرد اجرایی
 این اساسی فرض .هستند حافظه در کلیدی فرایند دو که

 و شودمی توجه کنترل در اختالل باعث اضطراب که است
 مثبت یا و (بازداری کارکرد) منفی تواندمی یا کنترل این

آیزنک  (۲۰11 ،درخشان و ایزنک) باشد (تغییر کارکرد)
واسطه حافظه  فرض نمود که اثرات اضطراب بر عملکرد به

پذیرد. به این صورت که اضطراب توسط کاری صورت می
که این حافظه  آنجا و از شودمیحافظه کاری پردازش 

زا یا در افراد ظرفیت محدودی داراست، در شرایط اضطراب
دارای رگه اضطراب باال، ظرفیت کمتری از حافظه کاری 

 گیرد تا به عملکرد شناختی مؤثر بپردازددر دسترس قرار می
افراد سالمند  یطرف از .(1393 )حسینی رمقانی و همکاران،

وجود  لیدارند و به دل یترفیضع یمنیا ستمیس
را  19-دیکو یماریتوانند عوارض بمی یانهیزمهای یماریب

موضوع  نی( و ا14۰۰ ،یاحمدو  یکنند )حدادسامان دیتشد
 بااضطراب کرونا در افراد مسن  ارتباطاز عوامل  یکی قطعاً

 .حافظه آنها است
فرضیه دوم مطالعه مبنی بر اینکه بین اضطراب کرونا و 

این شد.  تأییدحساسیت اضطرابی رابطه مستقیم وجود دارد 
(، 14۰۰شمس )های یافته با نتایج حاصل از پژوهش

(، باقری شیخانگفشه و 14۰۰) یوسفبند و همکاران
(، 14۰۰) (، قرانی اشتلق سلفی و همکاران1399) همکاران

باشد. در تبیین این می همسو (۲۰۲۰برگمن و همکاران )
گفت افراد دارای حساسیت اضطرابی، تفسیر توان می یافته

از هیجانات خود دارند و نسبت به عواقب آن نیز نادرستی 
ها نگران هستند که این خود موجب افزایش اضطراب در آن

 گیرهمههای . در واقع تصویر بزرگ شده بیماریشودمی
با ادراکات تنش، اضطراب و تغییرات رفتاری  تواندمی

آمیز از مرتبط باشد. بدین معنی که تصیر بالینی اغراق
به ویژه در مراحل ابتدایی شیوع، بر اضطراب  بیماری کرونا

 گذار است.تأثیرو حساسیت اضطرابی سالمندان 
فرضیه سوم پژوهش مبنی بر اینکه بین اضطراب کرونا 
و حافظه روزمره با نقش میانجی حساسیت اضطرابی رابطه 

شد. تاکنون پژوهشی در این راستا  تأییدغیرمستقیم دارد، 
دی ویتو های ته موازی با پژوهشصورت نگرفته اما این یاف

 باشد.( می۲۰۲1) ( و اوجالهتو و همکاران۲۰17) و همکاران
 اضطرابی تحساسی گفتتوان می یافته نیا نییدر تب
و  ایجاد کنندهل مکه نقش آن به عنوان عا تاس ایسازه

 هیجانی آشکارهای اللاز اختوسیعی  ش در طیفختداوم ب
منجــر بــه  که (۲۰17 )بالکی و همکاران، تشده اس

 4جدول

 نتایج آزمون سوبل برای بررسی اثرات غیر مستقیم مدل

 T-sobel P اندازه اثر اثرات مدل

 ۰1/۰ -۵4/4 ۲۲۲/۰ حافظه روزمره حساسیت اضطرابی  اضطراب کرونا 
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هایی در بازیابی و پردازش اطالعات مربوط به سوگیری
شود و همین سوگیری های فراخوان اضطراب میمحرک

های مبهم به عنوان خطر، شناختی با تفسیر محرک
(.  1999کابی، دهد )مکهای اضطراب را افزایش میدوره
در این افراد یک چرخه معیوب بین احساسات  ترتیببدین

ها و تفسیرهای منفی و اضطراب وجود دارد بدنی، ارزیابی
بزنگی نسبت به که به صورت مداوم فرد را در حالت گوش

دارد )رکتور، های بدنی مرتبط با اضطراب نگه مینشانه
بزنگی نسبت به رسد که این گوش. بنظر می(۲۰۰7

کند و فرد را از پیرامون منحرف می تغییرات جسمانی توجه
عدم تمرکز و توجه به سایر رویدادها عملکرد حافظه را 

حساسیت اضطرابی در سالمندی وقتی  کند.دچار مشکل می
که در نظر بگیریم در زمان پیری  شودمیبیشتر بارز 

ناپذیر است و ممکن است تغییرات فیزیولوژیکی اجتناب
 دی هم وجود داشته باشدتغییرات هیجانی و روانی زیا

نتیجه گرفت توان میبنابراین  .(1398و همکاران،  لطیفی)
منفی  اتتأثیرکه حساسیت اضطرابی بتوانند بعنوان واسطه 

 اضطراب کرونا بر حافظه را در سالمندان گسترش دهند.

گفت مطالعات ارتباط توان میدر تبیین دیگری 
استرس و از دست دادن حافظه های ای بین هورمونبالقوه

داشتن سطوح  .دهدمیکوتاه مدت در افراد مسن را نشان 
یک هورمون طبیعی در بدن ما که سطح ) باالی کورتیزول

منجر به  تواندمی (یابدآن در هنگام استرس افزایش می
افزایش کوتاه مدت  ود.نقص حافظه با افزایش سن ش
اما افزایش غیرطبیعی یا  کورتیزول برای بقا حیاتی است

مانند آنچه در هنگام مواجهه با  ،طوالنی مدت کورتیزول
منجر به  تواندمی ،افتدمی استرس طوالنی مدت اتفاق

مقادیر باالی توان می رسدر میظبن .پیامدهای منفی شود
ها در قشر کورتیزول را با از دست دادن تدریجی سیناپس

مدت را در خود حافظه کوتاه ز مغز کها ایجلوی مغز، ناحیه
 پیرتر فردهنگامی که  .جای داده است، مرتبط دانست

 کورتیزول در برابر، قرار گرفتن مکرر و طوالنی شودمی
)جیسون د باعث کوچک و ناپدید شدن آنها شو تواندمی

 .(۲۰14رادلی، 

 تواندمیبه دالیل متعددی  19-کویداز طرفی شیوع 

مزمن های در سالمندان ایجاد اضطراب کند. وجود بیماری
ای و همچنین ضعف سیستم ایمنی و رژیم چند و زمینه

، دهدمیو مرگ و میر را افزایش  دارویی که احتمال ابتال
افزایش اضطراب مرگ، قرنطینه و عدم ارتباط با دوستان و 

اعضای خانواده و شنیدن اخبار مربوط به مرگ و میر سایر 
پس  سالمندان در اثر ابتال به کرونا از جمله این علل هستند

انتظار داشت که اضطراب توان میبا توجه به مطالب فوق 
سالمندان با نقش میانجی  کرونا بتواند بر حافظه در

  منفی داشته باشد. تأثیرحساست اضطرابی 
هایی همراه بود که از آن پژوهش حاضر با محدودیت

به عدم امکان پیگیری مستقیم پژوهشگر توان میجمله 
اشاره کرد که این ها نامهپرسشبرای تکمیل و ارسال 

لینک  بود.ها له باعث کند شدن روند تکمیل دادهأمس
همراه بدرستی های در برخی از تلفن برخط نامهپرسش

استفاده  نامهپرسشدر این پژوهش از ابزار  کرد.عمل نمی
سوگیری  احتمال دهی است وششد که یک ابزار خود گزار

 در ابزارهای خود گزارشی وجود دارد.

اما با توجه به اینکه جمعیت کشور بسوی سالمندی  
بیشتری در حوزه های رود نیاز به انجام پژوهشمی

تر . به منظور روشنشودمیسالمندان احساس  شناختیروان
 شودمیشدن ارتباط بین متغیرهای این پژوهش پیشنهاد 

آینده ارتباط این متغیرها در میان  پژوهشیهای طرحدر 
 بررسی قرار گیرد.  مورد سنی همهای سایر گروه

 گزاریسپاس

از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه اصفهان/مرکز 
بهارستان و همچنین کانون بازنشستگان آموزش و پرورش 

به خاطر حمایت در اجرای پژوهش حاضر شهر شیراز 

نگارندگان بر خود الزم  همچنین .شودمیگزاری سپاس
دانند از خانم دکتر رضایی به خاطر مطالعه متن مقاله می

 .گزاری نمایندحاضر و ارائه نظرهای ارزشمند سپاس

 منابع
اثربخشی درمان  (.1397) .ش ،پورخالقیو  ، ش.،نصیرابن

پذیرش و تعهد بر حساسیت اضطرابی و کیفیت زندگی 
بیماران مبتال به پرفشاری خون دارای صفت شخصیت 

 .۲۰۵-198(، ۲)1۶ ،تحقیقات علوم رفتاریاجتنابی. 

شیخانگفشه، ف.، شباهنگ، ر.، تاج بخش، خ.، حمیده  باقری
(. 1399مقدم، ع.، شریفی پور چوکامی، ز.، و موسوی، م. )

قش اضطراب سالمت، حساسیت اضطرابی و تشدید ن
 19-بینی اضطراب کوویدجسمانی حسی در پیش

 .77-99(، 4)1۶ ،شناختیروانمطالعات دانشجویان. 

برقی ایرانی، ز.، علی اکبری دهکردی، م.، و بگیان کوله مرز، م. 
رفتار درمانگری بر وضعیت  -(. اثربخشی شناخت1394)

 .19-3۰(، 1)1 روانشناسی پیری،حافظه و خواب سالمندان. 
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 (. عملکرد حافظه1394) و بحری، م.  ع.،  احمدی،  م.،  بحری،
 مجلهفعال در اضطراب حالت و صفت: نظریه کنترل توجه. 

 .۲9-39(، ۲)3روانشناسی و روانپزشکی شناخت، 

در بهبود حافظه  (. درمان فراشناخت1394تاری برازین، ن. )
روانشناسی آزمایشگاهی و حافظه روزمره دانشجویان. 

 .۲۲3-۲3۰(، 1۰)۵معاصر، 

بررسی اضطراب (. 14۰۰حدادسامانی، ف.، و احمدی، ی. )
مقاله ارائه شده در  سالمندان در دوران پاندمی کرونا.

 همایش ملی سالمت سالمندی در خراسان جنوبی، جیرفت.

ان فرد، ح.، تقوی، س.، و افالک سیر، حسینی رمقانی، ن.، هادی
(. اضطراب و عملکرد شناختی: اثر شرایط القای 1393ع. )

روشها و مدلهای اضطراب بر کارکرد بازداری حافظه فعال. 
 . 39-۵3(، 17)۵روان شناختی، 

بر بهبود  اییتوانبخشی شناختی رایانه تأثیر(. ۲۰19) زارع، ح.
عملکرد حافظه روزمره بیماران مبتال به اسکلروزیس 

 .1-9(، ۲۰)4، علوم شناختیهای فصلنامه تازهچندگانه. 

 بر 19-اضطراب بیماری کووید بینیپیش (.14۰۰) ، س.شمس
اساس راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، حساسیت 

مدیریت  ن.در پرستارا شناختیرواناضطرابی و سرسختی 
 .۲۵-3۶، (۲)1۰ ،پرستاری

(. تحمل 14۰۰صدیقی ارفعی، ف.، رشیدی، ع.، و تابش، ر. )
پریشانی در سالمندان: نقش اجتناب تجربی، نشخوار فکری 

 .1-1۲(، 1)7شناسی پیری، روانآگاهی. و ذهن

(. ابعاد 1399) عسگری، م.، قدمی، ا.، امینایی، ر.، و رضازاده، ر.
روانی ناشی از های و آسیب19-بیماری کوید شناختیروان

-173(، ۵۵)1۶روانشناسی تربیتی، )مطالعه مروری(.  آن
۲۰۶. 

(. 1398زاده، ح. )پور، ز.، و عبدالهپور، ا.، قدمی، ا.، علیعلی
( CDASاعتباریابی مقدماتی مقیاس اضطراب بیماری کرونا )

 . 1۶3-17۵ ،(4)8روانشناسی سالمت، در نمونه ایرانی. 

سالمت  بینیپیش(. 1398) نیا، م.فرد، س.، و صفاری زادهعلی
روان بر اساس اضطراب و همبستگی اجتماعی ناشی از 

(، 3۶)9روان شناسی اجتماعی، های پژوهشبیماری کرونا. 
1۲9-141. 

 یشناسمدل سبب نی(. تدو1398م. ) ،یف.، و بدر ،یغضنفر
های لفهؤنوجوانان بر اساس م یاختالل اضطراب اجتماع

 یو سبک دلبستگ یمنف یجانیه میتنظ ،یاضطراب تیحساس
راهبرد مقابله  یانجیو دوسوگرا با نقش م یاجتناب منیناا
 .97-13۰ ،( 3۵)9 ی،نیبال یمطالعات روانشناسمدار.  جانیه

  ،زارعیو   ه.،  ،رنجبر ش.،   ،دانش ن.،   ،سعیدی .،ش ،غالمزاد

زندگی در قرنطینه: واکاوی تجارب سالمندان در  (.14۰۰) م.     
، (1)1۶ ،مجله سالمندی ایران .19-پاندمی بیماری کووید

3۰-4۵. 

 ،پاکو  ، م.،محمودعلیلو ، س.،ترابی زنوز، ا.، قرانی اشتلق سفلی
شدت اضطراب بیماری کرونا بر  بینیپیش (.14۰۰) ر.

اندیشه  .اساس حساسیت اضطرابی و عدم تحمل بالتکلیفی
 .1۶-7(،۵9)1۶،شناسی بالینیو رفتار در روان

سازی معادالت (. مدل1398لطیفی، ز.، کیانی، م.، و یوسفی، ز. )
ساختاری امید به زندگی سالمندان بر اساس حساسیت 

مجله سالمندی اضطرابی حمایت اجتماعی و ادراک درد. 
 .188-199(، ۲)14ایران، 

س.،گودرزی، م.، و محمدی، ن. مرادی منش، ف.، میرجعفری، 
روان سنجی شاخص های (. بررسی ویژگی138۶)

مجله (. ASIRتجدیدنظر شده حساسیت اضطرابی )
 .4۲۶-44۶(، 44()پیاپی 4)11روانشناسی، 

 انیهادی، م.، و مجذوب ی، پ.،جانجان .،ر ی،امان .،خ مؤمنی،
 عواطف و یدلبستگ یهاسبک رابطه(. 14۰۰)ی، ک. همدان
 یهاسبک یانجیم نقش: سالمندان در یمنف و مثبت

 .4۰7-4۲۲ (،4)7، یریپ یشناسروان. یپردازخاطره

ا.  ،ا.، و آبباریکی ،م.، سنجابی ،پورک.، جشن ،یزدانبخش
(. ابعاد حافظه در سالمندان و مقایسه آن با افراد غیر 1397)

 .۲7۵-۲84(، 4)4شناسی پیری، رواند. سالمن

رابطه حافظه فعال کاری با (. 14۰۰، ر. )یوسفوند، ن.، و یوسفوند
آموزان مقطع متوسطه -اضطراب ناشی از کرونا در دانش

. مقاله ارائه شده در اولین دوم رشته تجربی شهر خرم آباد
کنفرانس بین المللی علوم تربیتی، روانشناسی و علوم 

 انسانی، خرم آباد.
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