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Abstract
Introduction: Today, aging and related issues are of particular importance and to achieve active 
elderly must pay attention to all physical, psychological, social and spiritual aspects of life of this 
group. Ageing anxiety is one of the components that affect physical and mental health as well as 
quality of life in elderly and even before that. The aim of this study was Comparison of the prevalence 
of Ageing anxiety and the factors affecting it among students of selected universities in Yazd in 2020.
Methods: This descriptive-analytical cross-sectional study was performed on 210 students of Yazd 
University of Medical Sciences and Yazd University were selected by stratified sampling method 
with equal volume. In this study Data were collected by Demographic questionnaire and Ageing 
anxiety scale (AAS). Data were analyzed using descriptive statistics (mean and standard deviation) 
and analytical tests (Pearson, Chi-square and multivariate regression) by computer statistical software 
SPSS version 24.
Results: The findings show that average Ageing anxiety among medical students in the field of 
medicine was 67.51±13.02, in the field of nursing 8/9±9/60 and in the field of public health engineering 
47.33± 9.86. The average Ageing anxiety among the field of electrical engineering 63.8 ±9.46, in the 
field of mechanical engineering 66.18 ±10.56, in the field of management 62.45 ±9.06 and in the field 
of law 63.5 ±12.43. By comparing the two groups, the results of the amount of Ageing anxiety can be 
analyzed as follows: the rate of Ageing anxiety among the non-medical group with a total average of 
64.19 ±10.24, higher than the medical group with a total average of 62.80 ±11.68.
Conclusions: The findings of this study indicate that the Ageing anxiety among students of non-
medical sciences is higher than medical sciences. Identifying, modifying and controlling the factors 
affecting it, as well as providing solutions to deal with it can help build a healthy and dynamic society 
and increase life expectancy among young adults.
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چکیده
ــا آن از اهمیــت خاصــی برخــوردار اســت و بــراي رســیدن بــه ســالمندي فعــال بایــد  مقدمــه: امــروزه ســالمندي و مســائل مرتبــط ب
بــه تمــام ابعــاد جســمانی، روانــی، اجتماعــی و معنــوي زندگــی ایــن قشــر توجــه داشــت. یکــی از مولفــه هایــی کــه در ســنین پیــری و 
حتــی قبــل از آن بــر ســامت جســمانی، روانــی و همچنیــن کیفیــت زندگــی افــراد تاثیــر میگــذارد اضطــراب نســبت بــه ســالمندی اســت. 
هــدف از ایــن مطالعــه مقایســه میــزان شــیوع اضطــراب نســبت بــه ســالمندی  و بررســی عوامــل موثــر بــر آن در میــان دانشــجویان                               

دانشــگاه هــای منتخــب شــهر یــزد در ســال 1399 مــی باشــد.
روش کار: ایــن مطالعــه از نــوع توصیفــی- تحلیلــی مقطعــی  بــر روی 210 نفــر از دانشــجویان دانشــگاه علــوم پزشــکی یــزد و دانشــگاه 
ــق  ــا از طری ــن پژوهــش داده ه ــت. در ای ــا حجــم مســاوی در ســال 1399 صــورت گرف ــدی ب ــه بن ــری طبق ــه گی ــه روش نمون ــزد ب ی
پرسشــنامه دو قســمتی شــامل پرسشــنامه دموگرافیــک و پرسشــنامه اضطــراب نســبت بــه ســالمندی )AAS( الشــر و فالکندرجمــع آوری 
شــد. داده هــا بــا اســتفاده از آزمــون آمــاری توصیفی)میانگیــن و انحــراف معیــار(و تحلیلــی) پیرســون، کای اســکویر و رگرســیون چنــد 

متغیــره( توســط نــرم افــزار آمــاری کامپیوتــری SPSS  نســخه 24 مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفــت.
یافتــه هــا: یافتــه هــا نشــان مــی دهــد، میانگیــن اضطــراب نســبت بــه ســالمندی در بیــن دانشــجویان علوم پزشــکی در رشــته پزشــکی 
بــه طــور کلــی 13/02±67/51، در رشــته پرســتاری 9/8±60/9 و در رشــته بهداشــت 9/86±47/33 اســت. همچنیــن میــزان اضطــراب 
نســبت بــه ســالمندی در رشــته ی بــرق 9/46±63/8، در رشــته مکانیــک 10/56±66/18 ، در رشــته مدیریــت 9/06±62/45  و در رشــته 
حقــوق 12/43±63/5 بدســت آمــد. بــا مقایســه ی دو گــروه مــی تــوان نتایــج حاصــل از مقــدار اضطــراب نســبت بــه ســالمندی را چنیــن 
تحلیــل کــرد کــه میــزان ایــن نــوع اضطــراب در بیــن گــروه غیــر علــوم پزشــکی بــا میانگیــن کلــی 10/42±64/91 ،بیشــتر از گــروه علوم 

پزشــکی بــا میانگیــن کلــی 11/68±62/80 بــود. 
نتیجــه گیــری:  نتایــج مطالعــه حاکــی از ایــن اســت کــه میــزان اضطــراب نســبت بــه ســالمندی در میــان دانشــجویان رشــته هــای 
غیــر مرتبــط بــا علــوم پزشــکی بیشــتر اســت. شناســایی، تعدیــل و کنتــرل عوامــل موثــر بــر اضطــراب نســبت بــه ســالمندی و هــم چنین 
ارائــه راهکارهــای مقابلــه بــا آن مــی توانــد در ســاختن جامعــه ســالمندی ســالم و پویــا و افزایــش امیــد بــه زندگــی در میــان بزرگســاالن 

جــوان کمــک کننــده باشــد.
کلیدواژه ها:  اضطراب نسبت به سالمندی ، سالمندی، سالمند، اضطراب، دانشجویان.
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مقدمه
ــه  ــده از جمل ــام موجــودات زن ــه تم ــدی اســت ک ســالمندی فراین
ــر مــی گیــرد؛ در واقــع ســالمندی ســیری طبیعــی  انســان را در ب
ــدن رخ  ــی در ب ــی و روان ــرات فیزیولوژیک ــه در آن تغیی ــت ک اس
مــی دهــد )1(. از نظــر ســن تقویمــی معمــواًل 65 ســالگی را آغــاز 
ســالمندی تلقــی مــی کننــد )2(. فراینــد ســالمندی یــک فراینــد 
ــی        ــل مختلف ــر عوام ــت تاثی ــوده و تح ــرونده ب ــی و پیش تدریج
ــه  ــن زده اســت ک ــل متحــد تخمی ــی باشــد )4،3(. ســازمان مل م
تــا ســال 2025 جمعیــت ســالمندان از مــرز یــک میلیــارد و یکصــد 
میلیــون نفــر تجــاوز خواهــد کــرد )5, 4(. در ایــران نیــز بــر اســاس 
سرشــماري ســال 1385 و 1395 جمعیــت افــراد بــاالي 60 ســال 
بــه ترتیــب 7/26 درصــد و 9/27 درصــد از جمعیت کل کشــور بوده 
اســت ؛ همچنیــن بــرآورد مــی شــود کــه در ســال 1400 بیــش از 
10 درصــد از جمعیــت کشــور بــاالي 60 ســال ســن داشــته باشــند 
ــران را  ــت کل ای ــد از جمعی ــالمندان 30 درص ــال 1450 س و در س
بــه خــود اختصــاص دهنــد )5 ،6(. تخمیــن زده مــی شــود کــه تــا 
ســال 2050 بیــش از یــک ســوم جمعیــت ایــران را افــراد بــاالی 
ــاالی  ــت ب ــه اهمی ــن نکت ــه ای ــد داد ک ــال تشــکیل خواهن 65 س
توجــه بــه موضوعــات مربــوط بــه ســالمندی و ســالمندان را نشــان 
مــی دهــد )7(. یکــی از مولفــه هایــی کــه در ســنین پیــری و حتــی 
ــت  ــن کیفی ــی و همچنی ــمانی، روان ــامت جس ــر س ــل از آن ب قب
زندگــی افــراد تاثیــر مــی گــذارد اضطــراب نســبت بــه ســالمندی 
اســت )8 ،9(. اضطــراب نســبت بــه ســالمندی بــه عنــوان ترکیبــی 
از نگرانــی هــا و یــا تــرس افــراد در مــورد کاهش ســطح ســامتی، 
ــش  ــتی، کاه ــس تندرس ــش ح ــمانی، کاه ــرد جس ــص عملک نق
توانایــی هــای شــناختی، تغییــر در ظاهــر فیزیکــی و فقــدان هــای 
اجتماعــی تعریــف مــی شــود )10(. تحقیقــات نشــان داده انــد کــه 
عوامــل مختلفــی در میــزان اضطــراب نســبت بــه ســالمندی موثــر 
ــر  ــر ب هســتند )12،11(؛ بســیاری از محققــان چندیــن عامــل موث
ــد  ــد؛ عقای ــه ســالمندی را شناســایی کــرده ان اضطــراب نســبت ب
ــیت،  ــن، جنس ــه، س ــر جامع ــم ب ــگ حاک ــتانه، فرهن ــژاد پرس ن
ــخصیتی،  ــای ش ــی ه ــادی، ویژگ ــرایط اقتص ــل، ش ــت تأه وضعی
ــی  ــزان آگاه ــی و می ــاط اجتماع ــوی ارتب ــامتی، الگ ــت س وضعی
از حقایــق ســالمندی از مهمتریــن ایــن عوامــل هســتند )12(. بــه 
عنــوان مثــال در مــورد عامــل ســن، مطالعــه لینــچ نشــان داد کــه 
ــراد جــوان )ســنین  ــه ســالمندی در اف ســطح اضطــراب نســبت ب
بیــن 18 تــا 39 ســال( بیشــتر اســت )13(. اســمیت و همــکاران در 
ســال 2016 نیــز تاییــد کردنــد کــه میــزان اضطــراب نســبت بــه 
ســالمندی در افــراد جــوان بیشــتر اســت )14(. در مطالعــه ای کــه 
توســط لــوی و همکارانــش صــورت گرفــت نشــان داده شــد کــه 
کاهــش نگرانــی هــا و اضطــراب نســبت بــه ســالمندی مــی توانــد 

ــته  ــم برخاس ــه آن ه ــالمندی ک ــه س ــت ب ــرش مثب ــی از نگ ناش
ــد )15(.  ــالمندی اســت، باش ــق س ــورد حقای ــاال در م ــی ب از آگاه
ــال2016  ــکاران در س ــوزورماز و هم ــط س ــه توس ــه ای ک مطالع
بــا هــدف تعییــن اضطــراب و نــوع نگــرش نســبت بــه ســالمندان 
دانشــجویان دانشــگاه عدنــان منــدرس در ترکیه انجام شــد نشــان 
ــه  ــراب نســبت ب ــالمندان و اضط ــه س ــه نگــرش نســبت ب داد ک
ســالمندی بــا یکدیگــر ارتبــاط دارنــد )16(. بالتــس و همکارانــش 
نشــان دادنــد کــه آگاهــی بیشــتر نســبت بــه تغییــرات مرتبــط بــا 
ســالمندی مــی توانــد آن هــا را بــرای فــرد طبیعــی جلــوه داده و 
فــرد را قــادر ســازد تــا آن هــا را پیــش بینــی کــرده و اســتراتژی 
ــن  ــن ای ــد؛ بنابرای ــهیل ببخش ــا را تس ــا آن ه ــازگاری ب ــای س ه
ــی  ــه اطاعــات و آگاهــی کاف ــردی ک ــه ف ــکان وجــود دارد ک ام
نســبت بــه ســالمندی و حقایــق مربــوط بــه آن را دارد بــه طــور 
موثــری بــا نگرانــی هــا و اضطــراب مربــوط بــه ســالمندی ســازگار 
شــود و در مقابــل عــدم آگاهــی مــی توانــد میــزان نگرانــی ناشــی 
از ســالمندی را افزایــش داده و منجــر بــه اضطــراب بیشــتر نســبت 
بــه ســالمندی شــود )17(. از آنجایــی کــه تحقیقات پیشــین نشــان 
داده اســت کــه دانشــجویان و افــراد جــوان اضطــراب نســبت بــه 
ــه از خــود  ــراد جامع ــا ســایر اف ســالمندی بیشــتری در مقایســه ب
ــجویان و  ــاز دانش ــان از نی ــوع نش ــن موض ــد ای ــی دهن ــان م نش
ــه  ــی ب ــتی و اجتماع ــای بهداش ــوزه ه ــال در ح ــوان فع ــراد ج اف
ــم  ــالمندی و ه ــد س ــه فراین ــبت ب ــتر نس ــی بیش ــب آگاه کس
ــالمندان  ــه س ــا ب ــد آن ه ــدی و تعه ــه من ــش عاق ــن افزای چنی
اســت )18(. هــم چنیــن بــا توجــه بــه ایــن کــه  ارتقــای ســطح 
ــا  ــاط ب ــود ارتب ــت بهب ــه جه ــه ب ــوان جامع ــراد ج ــات اف اطاع
ســالمندان، کاهــش رفتارهــای کلیشــه ای تحقیرآمیــز و مــواردی 
ــی کــه بطــور ســنتی  ــواده های ــا کیفیــت در خان مثــل مراقبــت ب
ــر باشــد )8  ــد موث از ســالمند خــود مراقبــت مــی کننــد مــی توان
،5(. ایــن پژوهــش بــا هــدف مقایســه ی میــزان اضطــراب نســبت 
بــه ســالمندی و بررســی عوامــل موثــر بــرآن در بیــن دانشــجویان 
ــن  ــا بدی ــد ت ــام ش ــکی انج ــوم پزش ــر عل ــکی و غی ــوم پزش عل
وســیله بتوانیــم راهــکاری جهــت کمتــر کــردن ایــن اضطــراب و 

کمــک بــه افــراد جهــت مدیریــت آن ارائــه دهیــم.

روش کار
ایــن مطالعــه از نــوع توصیفــی- تحلیلــی مقطعــی در ســال 1399 
در دانشــگاه هــای منتخــب شــهر یــزد صــورت گرفت. دانشــجویان 
دانشــگاه علــوم پزشــکی یــزد و دانشــجویان دانشــگاه یــزد جامعــه 
پژوهــش مــا را تشــکیل دادند.حجــم نمونــه مــورد نیــاز بــر اســاس 
مطالعــه آلــن و همــکاران )12( بــا در نظــر گرفتــن ســطح معنــی 
داری 0/05، درصــد اطمینــان %95، تــوان آزمــون %80 و ضریــب 
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ــزش،  ــن ری ــر گرفت ــا در نظ ــده؛ ب ــت آم ــه دس ــتگی 0/2 ب همبس
ــه  ــورت طبق ــه ص ــری ب ــه گی ــد. روش نمون ــرآورد ش ــر ب 210 نف
بنــدی بــا حجــم مســاوی بــا اســتفاده از جــدول اعــداد تصادفــی 
از بیــن رشــته هــای مختلــف انتخــاب شــد. بــه ایــن صــورت کــه 
ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــجویان دانش ــان دانش ــر از می ــداد 105 نف تع
یــزد مشــغول بــه تحصیــل در رشــته هــای پزشــکی، پرســتاری و 
بهداشــت عمومــی و تعــداد 105 نفــر از میــان دانشــجویان مشــغول 
ــرق، مهندســی مکانیــک،  ــه تحصیــل رشــته هــای مهندســی ب ب
مدیریــت و حقــوق دانشــگاه یــزد در مقاطــع تحصیلــی  مختلــف 
انتخــاب شــدند. معیــار ورود بــه مطالعــه ایــن بــود کــه دانشــجوی 
ــه تحصیــل در یکــی از رشــته هــای مذکــور دانشــگاه  مشــغول ب
ــروج  ــار خ ــد و معی ــزد باش ــگاه ی ــا دانش ــکی ی ــوم پزش ــای عل ه
ــه  ــه ســوگیری در پاســخ دهــی ب ــز تشــخیص هرگون ــه نی مطالع
ســواالت )همــه را مخالــف یــا موافــق زده باشــد( و تعییــن گردیــد. 
در مرحلــه ی اول پرسشــنامه هــا از منابــع معتبــر اســتخراج شــد و 
پــس از انجــام بررســی هــای الزم از نظــر روانســنجی آنهــا و تائیــد 
صاحــب نظــران قــرار بــر ایــن شــد تــا در بیــن پاســخ دهنــدگان 
توزیــع شــود. بــا مواجهــه بــا بحــران کویــد 19 و شــرایط حاکــم بر 
کشــور و تعطیلــی دانشــگاه هــا و عــدم امــکان دسترســی مســتقیم 
ــی  ــنامه الکترونیک ــی پرسش ــر طراح ــم ب ــجویان، تصمی ــه دانش ب
)survey online( گرفتــه شــد. پژوهشــگر بــا اخــذ معرفــی نامــه از 
معاونــت محتــرم پژوهشــی دانشــگاه علوم بهزیســتی و توانبخشــی 
ــزد  ــهر ی ــب ش ــای منتخ ــگاه ه ــه در دانش ــای مربوط ــه واحده ب
مراجعــه نمــوده و پــس از معرفــی خــود، اهــداف پژوهــش و ارائــه 
مــدارک الزم از جملــه معرفــی نامــه دانشــگاه، کارت دانشــجویی 
ــق  ــک پرسشــنامه مربوطــه از طری ــه، لین ــت آگاهان ــرم  رضای و ف
ــده شــده  ــای برگزی ــای آموزشــی رشــته ه ــروه ه کارشناســان گ
ــش  ــجویان پخ ــازی دانش ــای مج ــال ه ــا و کان ــروه ه ــل گ داخ

ــظ  ــا و حف ــل پرسشــنامه ه ــه، نحــوه تکمی ــداف مطالع ــد. اه گردی
محرمانگــی اطاعــات در ابتــدای پرسشــنامه بــرای شــرکت کننده 
ــود گزارشــی  ــه صــورت خ ــا ب ــح داده شــد و پرسشــنامه ه توضی
ــن پژوهــش جهــت  ــتفاده در ای ــورد اس ــزار م ــد.  اب ــل گردی تکمی
ــه  ــک ک ــات دموگرافی ــنامه اطاع ــات پرسش ــع آوری اطاع جم
شــامل مشــخصات فــردی )ســن ، جنــس ، وضعیــت تاهل ، رشــته 
ــل،  ــل تحصی ــد مح ــگاه و واح ــی، دانش ــع تحصیل ــال و مقط ، س
داشــتن پــدر یــا مــادر 60 ســاله و باالتــر ، زندگــی بــا مــادر بــرزگ/ 
ــالمندی   ــه س ــزرگ و...(  و پرسشــنامه اضطــراب نســبت ب ــدر ب پ
)AAS( توســط الشــر و فالکنــدر تدویــن شــد کــه شــامل بیســت 
ســوال در چهــار حیطــه کلــی مــی باشــد کــه عبارتنــد از تــرس از 
افــراد ســالمند، نگرانــی روانــی، ظاهــر جســمی و تــرس از دســت 
ــورت  ــه ص ــالمندی ب ــه س ــبت ب ــراب نس ــنامه اضط دادن. پرسش
مقیــاس لیکرتــی در 6 پاســخ از کامــا موافقــم تــا کامــا مخالفــم 
تهیــه و تدویــن شــده اســت. روایــی و پایایــی ایــن پرسشــنامه قبا 
در ایــران انجــام شــده اســت )19(. در مطالعــه قیاســی و همــکاران 
)8( آلفــای کرونبــاخ بــرای کل پرسشــنامه 84/ بدســت آمــد. داده 
ــزار  ــرم اف ــتفاده از ن ــا اس ــنامه ب ــتخراج از پرسش ــس از اس ــا پ ه
ــل  ــه و تحلی ــورد تجزی ــخه 24 م ــری SPSS نس ــاری کامپیوت آم
آمــاری قــرار گرفــت. بــرای توصیــف متغیــر هــای کمــی متناســب 
ــا  ــارک ه ــا چ ــار ی ــراف معی ــن، انح ــا از میانگی ــع داده ه ــا توزی ب
ــدول  ــدی از ج ــه بن ــی طبق ــای کیف ــرای متغیره ــد. ب ــتفاده ش اس
فراوانــی و درصــد اســتفاده شــد. بــرای تحلیــل داده هــا و تعییــن 
همبســتگی بیــن متغیرهــا از آزمــون هــای تــک متغیره پیرســون و 
کای اســکویر اســتفاده شــد و در نهایــت متغیرهایــی کــه در آنالیــز 
ــد  ــی رگرســیون چن ــدل نهای ــد وارد م ــادار بودن ــره معن ــک متغی ت

متغیــره شــد.

یافته ها
 جدول 1: نتایج دموگرافیکی کل دانشجویان شرکت کننده در پژوهش

مقطع تحصیلیرشته تحصیلیتاهلجنسسنگروه

پزشکی
M=29,006زن: 79 نفر

)%75,2(
مرد:26 نفر
)24.8%(

مجرد: 32 نفر
)%30/5(

متاهل: 73 نفر
)69.5%(

پزشکی:41  نفر %39
پرستاری:52  نفر%49,5

بهداشت عمومی:12 نفر )%11,4(

MD:37نفر)%35,2(
PHD: 14 نفر)13.3%(

کارشناسی ارشد:22 نفر)21%(
کارشناسی:32نفر)30.5%(

M=30,23غیر پزشکی

زن: 32 نفر
)30.5%(

مرد:73 نفر
)69.5%(

مجرد:43 نفر
)41%(

متاهل:62 نفر
)59%(

مهندسی برق:30 نفر 
)28.6%(

مهندسی مکانیک:33 نفر
)31.4%(

حقوق:18 نفر
)17.1%(

مدیریت: 24نفر
)22.9%(

   PHD
3 نفر)2.8%(

کارشناسی ارشد32نفر
 )30.5%(

کارشناسی70نفر
)66.7%(
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خالصه ای از نتایج سایر سواالت دموگرافیکی دو گروه:

ــا  ــروه تقریب ــه در هــر دو گ ــورد مطالع ــراد م ــدر اف از نظــر ســن پ
نصــف افــراد بــاالی 60 و نصــف دیگــر زیــر 60 ســال بودنــد ولــی 
از نظــر ســن مــادر اکثریــت افــراد در رشــته هــای علــوم پزشــکی  

و غیــر علــوم پزشــکی بــه ترتیــب  زیــر 60 ســال ســن داشــتند
ــا  ــزرگ ی ــدر ب ــار پ ــروه در کن ــر دو گ ــراد در ه ــاالی 85% از اف ب

ــد.  ــی کردن ــی نم ــود زندگ ــزرگ خ مادرب
ــه  ــابقه ی تجرب ــوم پزشــکی س ــای عل ــته ه ــراد در رش نصــف اف
مراقبــت از بیمــار ســالمند را داشــتند. در حالــی کــه در گــروه دیگــر 

تعــداد کمــی از افــراد تحــت مطالعــه ایــن تجربــه را داشــتند.
بــاالی 85% از افــراد در هــر دو گروه ســابقه ی شــرکت در همایش 

هــا و ســمینارهای مربــوط بــه ســامت ســالمندان را نداشــتند کــه 
در گــروه غیــر پزشــکی 10%  بیشــتر از گــروه دیگــر بــود. 

اکثریــت افــراد مــورد مطالعــه در گــروه علــوم پزشــکی ســابقه ی 
ــی  ــز توانبخش ــا مراک ــالمندان و ی ــت از س ــز مراقب ــد از مراک بازدی
ــد  ــراد بازدی ــزان اف ــل می ســالمندان را داشــتند کــه در گــروه مقاب

کننــده کمتــر گــزارش شــد. 
اکثریــت افــراد در هــر دو گــروه ســابقه ی تجربــه کار داوطلبانــه بــا 

بیمارسالمند را نداشتند . 
ــاری  ــه بیم ــچ گون ــابقه ی هی ــر دو س ــراد در ه ــاالی 80% از اف ب

ــتند. ــی را نداش ــمی خاص جس

نتایج حاصل از پرسشنامه اضطراب نسبت به سالمندی 

جدول 2 . مقایسه ی نتایج حاصل از پرسشنامه اضطراب نسبت به سالمندی در بین دو گروه دانشجویان علوم پزشکی و غیر علوم پزشکی 

میانگین±انحراف معیارحداکثرحداقلتعداد

علوم پزشکی

ترس از افراد سالمند

105 نفر

52813,78±5,10
نگرانی در مورد وضعیت 

4,03±82717,60روانی

5,37±62716,24ظاهر فیزیکی
4,99±52915,17ترس از فقدان

11,68±1054010162,80 نفرکل

غیر علوم پزشکی

ترس از افراد سالمند

نفر

53017,92±4,40
1,50±82616,90نگرانی وضعیت روانی

5,1±82715,03ظاهر فیزیکی
4,39±62614,25ترس از فقدان

10,24±105379464,19کل

میــزان اضطــراب نســبت بــه ســالمندی در ایــن مطالعــه بر اســاس 
ــت  ــورد وضعی ــی در م ــراد ســالمند، نگران ــرس از اف ــه ی ت 4 مولف
ــد. در  ــی گردی ــدان  بررس ــرس از فق ــی و ت ــر فیزیک ــی، ظاه روان
بیــن دانشــجویان علــوم پزشــکی نگرانــی در رابطــه بــا وضعیــت 
ــن  ــن 4,03±17,60 و در بی ــا میانگی ــی در دوران ســالمندی ب روان
ــا  ــالمند ب ــراد س ــرس از  اف ــکی ت ــوم پزش ــر عل ــجویان غی دانش

ــتر  ــر بیش ــای دیگ ــه ه ــه مولف ــبت ب ــن 4,40±17,92 نس میانگی
بــود.  در کل بــا مقایســه ی دو گــروه مــی تــوان نتایــج حاصــل از 
مقــدار اضطــراب نســبت بــه ســالمندی را چنیــن تحلیــل کــرد کــه 
میــزان ایــن نــوع اضطــراب در بیــن گــروه غیــر علــوم پزشــکی بــا 
میانگیــن کلــی 64,19±10,24، بیشــتر از گــروه علــوم پزشــکی بــا 

ــود. ــی 11,68±62,80 ب ــن کل میانگی
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نتایج حاصل از ارتباط اضطراب با مشخصات دموگرافیک

جدول 3 . ارتباط اضطراب با مشخصات دموگرافیک  )درکل رشته های علوم پزشکی(

مجموع                                                                                       
مجذورات

درجه 
آزادی

میانگین مجموعه 
مجذورات

Fسطح معنی داری

19,76370,5341,410,10رشته تحصیلی
1216,583732,880,810,74سن

8,53370,231,400,11جنسیت  
56,29371,521,600,07مقطع تحصیلی

10,56370,281,630,077تاهل
9,14370,240,970,52آیا سن پدر شما باالتر از 60 سال است؟

7,21370,190,980,51آیا سن مادر  شما باالتر از 60 سال است؟
2,48370,061,410,10آیا در کنار پدربزرگ یا مادربزرگ خود زندگی می کنید؟

11,72370,311,460,08آیا تجربه مراقبت از بیمار سالمند را داشته اید؟
آیا تاکنون در همایش ها و سمینار های مربوط به سامت سالمندان 

7,09370,192,230,002شرکت کرده اید؟

آیا تاکنون از مراکز مراقبت از سالمندان و یا مراکز توانبخشی 
8,87370,241,020,45سالمندان بازدید نموده اید؟

10,08370,271,130,32آیا در زمان کودکی توسط پدر بزرگ یا مادر بزرگ مراقبت شده اید؟

6,18370,160,800,75آیا تجربه کار داوطلبانه با بیمارسالمند داشته اید؟

5,36370,141,290,17آیا سابقه بیماری جسمی خاصی دارید؟

طبــق نتایــج حاصــل از ارتبــاط اضطــراب بــا مشــخصات 
دموگرافیــک در رشــته ی پزشــکی مشــاهده شــد کــه بــا توجــه بــه 
نتایــج آزمــون پیرســون در ایــن جــدول فقــط پارامتــر " شــرکت 

در همایــش هــا و ســمینار هــا" و  اضطــراب در گــروه تحصیلــی از 
ــی دار داشــتند. ــاوت معن ــاری تف نظــر آم

جدول 4. ارتباط اضطراب با مشخصات دموگرافیک  )درکل رشته های غیر علوم پزشکی(

مجموع اضطراب
مجذورات

درجه 
آزادی

میانگین مجموعه 
مجذورات

Fسطح معنی داری

51.00401.271.220.22رشته تحصیلی
2724.014068.100.750.82سن

7.99400.200.890.63جنس
11.35400.281.070.39مقطع تحصیلی

7.88400.190.720.86تاهل
11.01400.271.160.29آیا سن پدر شما باالتر از 60 سال است؟

8.25400.200.810.75آیا سن مادر  شما باالتر از 60 سال است؟
3.68400.090.840.70آیا در کنار پدربزرگ یا مادربزرگ خود زندگی می کنید؟

9.80400.241.040.42آیا تجربه مراقبت از بیمار سالمند را داشته اید؟
آیا تاکنون در همایش ها و سمینار های مربوط به سامت سالمندان 

1.38400.030.890.63شرکت کرده اید؟

آیا تاکنون از مراکز مراقبت از سالمندان و یا مراکز توانبخشی 
10.03400.251.170.27سالمندان بازدید نموده اید؟

11.87400.291.320.15آیا در زمان کودکی توسط پدر بزرگ یا مادر بزرگ مراقبت شده اید؟
3.13400.070.670.91آیا تجربه کار داوطلبانه با بیمارسالمند داشته اید؟

4.11400.100.610.95آیا سابقه بیماری جسمی خاصی دارید؟
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ــن جــدول  ــون پیرســون و کای دو در ای ــج آزم ــه نتای ــا توجــه ب ب
ــی از  ــروه تحصیل ــراب درگ ــا و  اضط ــر ه ــدام  از پارامت ــچ ک هی
ــی  ــی کل ــتند. در بررس ــی داری نداش ــاوت معن ــاری تف ــر آم نظ
ــکی،  ــوم پزش ــر عل ــای غی ــته ه ــن رش ــه در بی ــد ک ــاهده ش مش
میــزان اضطــراب نســبت بــه ســالمندی در بین دانشــجویان رشــته 
ــج  ــن نتای ــود همچنی ــک بیشــتر از دو رشــته ی دیگــر ب ی مکانی
بدســت آمــده در بیــن رشــته هــای علــوم پزشــکی نشــان داد کــه 
ــر از دو رشــته  ــن رشــته ی بهداشــت کمت ــدار اضطــراب در بی مق
ی دیگــر بــود. بــا مقایســه ی دو گــروه مشــاهده شــد کــه مقــدار 
اضطــراب نســبت بــه ســالمندی در بیــن گــروه غیــر علوم پزشــکی 
بــا میانگیــن کلــی 64,19±10,24 ، بیشــتر از گــروه علــوم پزشــکی 
ــجویان     ــع دانش ــود. در واق ــی11,68 ±62,80 ب ــن کل ــا میانگی ب
رشــته هــای غیــر علــوم پزشــکی نســبت بــه دانشــجویان علــوم 
پزشــکی دارای اضطــراب بیشــتری نســبت بــه ســالمندی بودنــد.

بحث
هــدف از ایــن مطالعــه  مقایســه میــزان شــیوع اضطــراب نســبت 
بــه ســالمندی و بررســی عوامــل موثــر بــر آن در میان دانشــجویان 
دانشــگاه هــای منتخــب شــهر یــزد در ســال1399 بــود. مــی تــوان 
چنیــن اســتنباط کــرد کــه دانشــجویان علــوم پزشــکی از آنجایــی 
ــط هــای کاری از  ــراد مســن در محی ــا اف ــاط بیشــتری ب ــه ارتب ک
جملــه بیمارســتان هــا، درمانــگاه هــا و مراکــز مراقبت از ســالمندان 
ــارت و  ــد. ب ــده ان ــق آم ــه ســالمندی فائ ــر قضی ــع ب ــد، در واق دارن
ــه  ــد ک ــرده بودن ــاهده ک ــود مش ــه خ ــکاران )2018( در مطالع هم
افــرادی کــه ســطح تحصیاتــی پاییــن تــری داشــتند از اضطــراب 
ــج  ــه نتای ــد ک ــی برن ــج م ــتری رن ــالمندی بیش ــه س ــبت ب نس
مطالعــه ی مــا نیــز همســو بــا مطالعــه ی آنهــا بــود چراکــه اکثــر 
ــات  ــطح تحصی ــکی دارای س ــوم پزش ــته ی عل ــجویان رش دانش
دکتــری حرفــه ای و PHD بودنــد در حالیکــه دانشــجویان رشــته 
هــای غیــر علــوم پزشــکی اکثــرا در مقطــع تحصیلــی کارشناســی 
ــا  ــتانه ب ــه و دوس ــاط داوطلبان ــد. ارتب ــل بودن ــه تحصی ــغول ب مش
ــان ایجــاد  ــد ایــن فرصــت را در بیــن جوان افــراد مســن مــی توان
کنــد تــا در محیــط هــای مناســب بــا افــراد مســن تعامــل برقــرار 
کننــد تــا نگــرش مثبــت را در خــود نســبت بــه ســالمندان 
تقویــت کننــد، چنیــن تعاماتــی همچنیــن بــه جوانــان در مقابلــه 
ــد،  ــی کن ــک م ــالمندی کم ــورد س ــراب در م ــی و اضط ــا نگران ب
ــرد  ــاهده ک ــوان مش ــی ت ــک م ــج دموگرافی ــاهده ی نتای ــا مش ب
دانشــجویان رشــته هــای علــوم پزشــکی نســبت بــه غیــر علــوم 
ــار  ــراد بیم ــا اف ــه ی بیشــتری ب ــه ی کار داوطلبان پزشــکی، تجرب

ــود در کاهــش اضطــراب از  ــل خ ــن عام ــه ای ــتند ک ــالمند داش س
ــه نیــز همســو  پیــری در بیــن افــراد مفیــد مــی باشــد، ایــن یافت
ــه                                                     ــورد دیگــری ک ــی باشــد )20(. م ــارت )2018( م ــه ب ــا مطالع ب
مــی توانــد دخیــل در میــزان اضطــراب باشــد، تجربــه ی مواجهــه 
بــا بیمــاران یــا در کل در افــراد ســالمند و همچنیــن آمــوزش هــای 
ــج  ــق نتای ــی باشــد. طب ــراد م ــن اف ــا ای ــورد ب ــاز در برخ ــورد نی م
دموگرافیــک مشــاهده مــی شــود کــه دانشــجویان علــوم پزشــکی 
ــد از از  ــه ی بازدی ــوم پزشــکی، بیشــتر تجرب ــر عل ــه غی نســبت ب
ــا مراکــز توانبخشــی ســالمندان  مراکــز مراقبــت از ســالمندان و ی
ــه  ــه ی بیشــتری نســبت ب را داشــتند همچنیــن ایــن افــراد تجرب
ــوارد        ــن م ــام ای ــه تم ــتند ک ــالمند را داش ــاران س ــت از بیم مراقب
مــی توانــد در کاهــش ســطح اضطــراب افــراد دخیــل باشــند. ایــن 
ــا مطالعــه کوکولــی )2014( و همــکاران بــود  یافتــه مــا همســو ب
ــه  ــد ک ــرده بودن ــاهده ک ــود مش ــه ی خ ــز در مطالع ــا نی ــه آنه ک
گــروه هــای مراقبــان ســامت  جــوان تــر کــه تجربــه کمتــری در 
مواجهــه بــا بیمــاران ســالمند داشــتند و آمــوزش کمتــری در ایــن 
زمینــه دیــده بودنــد ســطح اضطــراب باالتــری را نســبت بــه ســایر 
مراقبــان آمــوزش دیــده، داشــتند )18(. از ســوی دیگــر طبــق نتایج 
دموگرافیــک مشــاهده مــی شــود کــه ســن پــدر و مــادر افــراد در 
ــه در  ــورد مطالع ــراد م ــه اف ــوم پزشــکی، نســبت ب ــر عل گــروه غی
رشــته هــای پزشــکی، باالتــر بــود، مــی تــوان نتیجــه گیــری کــرد 
کــه دانشــجویانی کــه بــا یــک یــا چنــد بســتگان ســالمند خــود در 
ــدگان  ــه ســایر شــرکت کنن ــد نســبت ب ــه زندگــی مــی کردن خان
ــه  ــن نتیج ــتند ای ــالمندی داش ــه س ــبت ب ــری نس ــراب باالت اضط
ــود )12(. ــن )2009( و همــکاران ب ــدا آل ــه ی لین ــا مطال همســو ب

ــن  ــده  در ای ــت آم ــای بدس ــاس داده ه ــر اس ــری: ب ــه گی نتیج
مطالعــه چنیــن اســتنباط مــی شــود کــه هماننــد مطالعــات پیشــین 
عوامــل مختلفــی بــر بــروز پدیــده اضطــراب نســبت بــه ســالمندی 
تاثیرگــذار خواهــد بــود. اول اینکــه در کل میــزان اضطــراب نســبت 
ــر از  ــکی کمت ــوم پزش ــجویان عل ــان دانش ــالمندی در می ــه س ب
گــروه دیگــر بــوده اســت کــه مــی توانــد بــه چنــد علــت باشــد. 
ــش  ــات در کاه ــطح تحصی ــده س ــام ش ــات انج ــد تحقیق همانن
ــا  ــر اســت کــه طبیعت ــه ســالمندی موث ــروز اضطــراب نســبت ب ب
ــطح  ــه س ــد چراک ــل ش ــه حاص ــن نتیج ــز ای ــا نی ــش م در پژوه
تحصیــات و مقطــع دانشــجویان در گــروه علــوم پزشــکی باالتــر 
از گــروه دیگــر بــود. از طرفــی اکثریــت دانشــجویان رشــته هــای 
مرتبــط بــا پزشــکی از مراکــز توانبخشــی و مراقبــت از ســالمندان 
بازدیــد داشــته و بــا فراینــد ایــن دوره از زندگــی و مســائل آن تــا 
ــد در کاهــش  حــدودی آشــنا هســتند کــه ایــن آگاهــی مــی توان
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اضطــراب نســبت بــه ســالمندی کمــک کننــده باشــد. و هــم چنین 
ــاد ایــن افــراد در محیــط هــای بیمارســتانی،  احتمــاال برخــورد زی
ــت از ســالمند باعــث عــادی شــدن  ــگاه هــا و مراکــز مراقب درمان
ایــن مســئله و از بیــن رفتــن اضطــراب در بیــن افــراد شــده اســت. 
همــان طــور کــه در پژوهــش مــا مشــخص گردیــد کــه در میــان 
دانشــجویان غیرپزشــکی ایــن اضطــراب بیشــتر دیــده مــی شــود و 
ایــن مــی توانــد بــه ایــن دلیــل باشــد کــه در بطــن زندگــی شــان 
ــلی  ــن نس ــاط بی ــه ، ارتب ــر جامع ــم ب ــرایط حاک ــه ش ــه ب ــا توج ب
کمتــری بــا ســالمندان داشــته و در واقــع بــه دلیــل تغییــر ســبک 
و ســیاق زندگــی و تبدیــل آن از شــیوه ســنتی بــه شــیوه مدرنیتــه 
ــم  ــراد و ه ــان اف ــلی در می ــن نس ــکاف بی ــده ی ش ــاد پدی و ایج
چنیــن بــه جهــت ایــن کــه آن هــا در زمــان تحصیــل هیــچ گونــه 
واحــد درســی مرتبــط بــا ســالمند شناســی ندارنــد و طبــق نتایــج 
بــه دســت آمــده در تحقیــق اکثریــت آن هــا نــه تجربــه مراقبــت 
ــت و توانبخشــی  ــز مراقب ــد از مراک ــه بازدی ــه تجرب ــالمند و ن از س
ســالمندان را داشــته انــد، لــذا بــروز اضطــراب نســبت به ســالمندی 
ــده      ــر ش ــوارد ذک ــه م ــه ب ــا توج ــود. ب ــد ب ــتر خواه ــا بیش در آن ه
مــی تــوان نتیجــه گرفــت کــه بــا تعدیــل عوامــل موثــر بــر بــروز 
ایــن پدیــده نظیــر افزایــش ارتباطــات بیــن نســلی، برنامــه ریــزی 
بــرای شــرکت در همایــش هــا، کارگاه هــا و ســمینارهای ســامت 
ــن  ــوم پزشــکی کــه جــز مراقبی ــرای دانشــجویان عل ســالمندی ب
آینــده کشــور خواهنــد بود، بــا ارائه دروس سالمندشناســی متناســب 
بــا رشــته و مقطــع تحصیلــی افــراد بتــوان ســطح اضطراب نســبت 
بــه ســالمندی را کاهــش دهیــم. همــان طــور کــه در پژوهــش مــا 
مشــخص گردیــد کــه در میــان دانشــجویان غیرپزشــکی تــرس از 
افــراد ســالمند بیشــتر اســت، بــه دلیــل ایــن کــه در بطــن زندگــی 
شــان بــا توجــه بــه شــرایط حاکــم، ارتبــاط بیــن نســلی کمتــری 
بــا ســالمندان داشــته و در واقــع، تغییــر ســبک و ســیاق زندگــی و 
تبدیــل آن از  شــیوه ســنتی بــه شــیوه مدرنیتــه پدیــده ی شــکاف 
ــه  ــن ک ــه جهــت ای ــن ب ــراد و هــم چنی ــان اف ــن نســلی در می بی
در زمــان تحصیــل هیــچ گونــه واحــد درســی مرتبــط بــا ســالمند 
شناســی ندارنــد تمایــل و رغبــت بیشــتری بــرای کســب آگاهــی 
ــه  ــا ارائ ــه ب ــد ک ــالمندی دارن ــه دوران س ــوط ب ــات مرب و اطاع
ــر  ــدون در نظ ــراد ب ــه ی اف ــرای کلی ــی ب ــای آموزش ی کارگاه ه
ــراد را  ــوان ســطح آگاهــی اف ــی ت ــی م ــن رشــته ی تحصیل گرفت
در خصــوص واقعیــت درســت دوران ســالمندی افزایــش و ســطح 
تــرس و اضطــراب از ســالمندی را کاهــش دهیــم که نتیجــه ی آن 
نــه تنهــا بــرای خــود فــرد و آینــده ی او مفیــد اســت بلکــه منفعــت 
آن شــامل حــال اطرافیــان از جملــه پــدران و مــادران و پدربــزرگان 

و مادربــزرگان، خواهــد شــد.
محدودیت پژوهش:

بــه دلیــل شــرایط ایجــاد شــده بر اثــر بیمــاری کرونــا، امــکان جمع 
آوری دیتاهــا بــه شــکل حضــوری وجــود نداشــت و پرسشــنامه هــا 
بــه صــورت الکترونیکــی طراحــی و از طریــق فضــای مجــازی بین 

ــراد پخش شــد. اف
پیشنهادات برای مطالعات آتی بر اساس یافته ها:

- پیشــنهاد مــی شــود بــه جهــت کاهــش بــروز پدیــده اضطــراب 
نســبت بــه ســالمندی دروس سالمندشناســی بــه صــورت واحدهای 
درســی در دانشــگاه هــا بــه اقتضــای رشــته هــای تحصیلــی ارائــه 

. گردد
- شــرکت در همایــش هــا و ســمینارهایی کــه در راســتای 
ــکی  ــوم پزش ــای عل ــته ه ــجویان رش ــر دانش ــت ب ــالمندی اس س
واجــب شــود و بــا در نظــر گرفتــن امتیازدهــی بــه آنهــا، افــراد را 

ــود. ــها نم ــن همایش ــرکت در ای ــه ش ــویق ب تش
ــن  ــط و پخــش آن در بی ــی مرتب ــورهای آموزش ــه ی بروش - تهی
ــی  ــی، م ــته ی تحصیل ــن رش ــر گرفت ــدون در نظ ــجویان ب دانش
ــردن آگاهــی و کاهــش اضطــراب  ــد کمــک شــایانی در باالب توان

ــد. ــراد بکن ــالمندی در اف از س
- مــی تــوان ســایر رشــته هــای علــوم پزشــکی را نیــز در مطالعات 

آینــده جهــت بررســی، در نظــر گرفت.
- جهــت تعمیــم هرچــه بیشــتر پژوهــش مــی تــوان بــا افزایــش 
ــالمندی را  ــه س ــراب نســبت ب ــروز اضط ــزان ب ــه، می حجــم نمون

بررســی نمــود.
-  بــا برگــزاری کارگاه هــای آموزشــی پیرامــون حقایــق ســالمندی 
بــرای دانشــجویان، مــی تــوان تاثیــر افزایــش آگاهــی و اطاعــات 
بــر میــزان بــروز اضطــراب نســبت بــه ســالمندی را قبــل و بعــد از 

برگــزاری جلســات بررســی نمــود. 
مالحظات اخالقی:

نویســندگان ایــن مقالــه طبــق پروتــکل هــای اخاقــی مطالعــات 
ــده  ــرکت کنن ــاران ش ــات بیم ــوده و اطاع ــل نم ــینکی عم هلس
ــد و بعــد  ــه طــور کامــا ناشــناس باقــی میمان ــن مطالعــه ب در ای
از مطالعــه نیــز تمامــی ایــن اطاعــات محفــوظ باقــی خواهــد ماند. 
تمامــی مقاصــد مطالعــه بــرای شــرکت کننــدگان بــه طــور کامــل 
شــرح داده شــده اســت و کــد اخــاق از دانشــگاه علــوم بهزیســتی 
و توانبخشــی بــه شــماره IR.USWR.REC.1399;146 دریافــت 

گردیــد.
حمایــت مالــی: ایــن پژوهــش بــا حمایــت مالــی دانشــگاه علــوم 

بهزیســتی و توانبخشــی انجــام شــده اســت. 
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ــر  ــای دکت ــده مرتضــی نســب و آق ــم مائ ســهم نویســندگان: خان
کیــان نــوروزی تبریــزی در ایــده اولیــه پژوهــش، طراحــی انایــن 
پرســش نامــه هــا، جمــع آوری داده هــا و تهیــه مقالــه مشــارکت 
ــای  ــاز محمــدی شــاهباغی و آق ــر فرحن ــم دکت ــد، خان داشــته ان
ــه و مشــاوره  ــه مقال ــاد در تهی ــی شــوکتی احمــد آب ــر مصطف دکت
علمــی طــرح مشــارکت داشــته انــد، آقــای دکتــر مهــدی نــوروزی 
نیــز بــه عنــوان مشــاور آمــار در پژوهــش مشــارکت نمــوده انــد.

تضــاد منافــع: بدینوســیله نویســندگان اعــام مینماینــد کــه 
هیچگونــه تعــارض منافعــی نــدارد.

ــزان  ــدف مقایســه می ــا ه ــه ب ــن مطالع ــه: ای ــی مقال ــرد عمل کارب
ــا آن  ــر ب ــل موث ــالمندی و عوام ــه س ــبت ب ــراب نس ــیوع اضط ش
در میــان دانشــجویان دانشــگاه هــای منتخــب شــهر یــزد انجــام 
ــه  ــن مقول ــر روی ای ــذار ب ــل تاثیرگ ــایی عوام ــا شناس ــد. یقین ش
ــن  ــم چنی ــروز آن و ه ــگیری از ب ــال آن پیش ــه دنب ــم و ب مه

ــد در ســاختن جامعــه  ــا آن مــی توان ــه ب ــه راهکارهــای مقابل ارائ
ــان  ــه زندگــی در می ــد ب ــش امی ــا و افزای ســالمندی ســالم و پوی

ــد. ــده باش ــک کنن ــوان کم ــاالن ج بزرگس

سپاسگزاری
ــه  ــان نام ــل از پای ــای حاص ــه ه ــاس یافت ــر اس ــه ب ــن مطالع ای
ــتاری  ــته  پرس ــب در رش ــی نس ــده مرتض ــد مائ ــی ارش کارشناس
ســالمندی در دانشــگاه علــوم بهزیســتی و توانبخشــی )تهــران- 
ــت  ــم از معاون ــی دانی ــه شــده اســت. برخــود الزم م ــران( تهی ای
تحقیقــات و فــن آوری آن دانشــگاه، اســاتید ارجمنــد گــروه 
پرســتاری و دانشــجویان دانشــگاه هــای منتخــب شــهر یــزد کــه 
ــر و  ــد، تقدی ــا نهایــت همــکاری را نمودن ــا م در ایــن پژوهــش ب

ــم. ــه عمــل آوری تشــکر ب
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