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Methods & Materials This study is cross-sectional and we used available sampling. A Persian translation of

Ageing Anxiety Scale (AAS) was administered to the university students.
Results The total Mean±SD is 70.08±9.69. The scale has 4 subscale and higher level is fear of lost: mean
is 20.14; also between 17 factors 3 factors has statistical significance. Different academic year (F=2.21;
Sig.=0.05), satisfying of major (F=2.34; Sig.=0.44) if their fathers age was 60 and more (T=2.18; Sig.=0.031).
SD is 4.84 and lower level is fear of older people: Mean±SD is 14.19±5.08.
Conclusion According to the results we suggest to reduce grascophobia by educate students about aging.

Extended Abstract

T

1. Introduction

his study investigates the level of anxiety about
aging and its related factors among the students of Tehran University of Social Welfare
and Rehabilitation Sciences. Considering that
communities around the world are aging and
the life expectancy as well as population of the elderly is increasing, there is no doubt that research on aging and quality of life in old age is becoming increasingly important.

Anxiety about aging is one of the specific types of disorders with the component of fear of growing up and aging.
Aging is a reality that everyone experiences at some point
in their lives. This disorder is a psychological trauma that is
not under the control of the individual. In order to overcome
it, special treatment should be considered. Anxiety about
aging affects both men and women.
It can be argued that age-related anxiety can begin in
childhood and adolescence and may peak in adulthood.
Examining the prevalence of this fear, especially in people
who are active in social spheres, can be a starting point for
examining positive and negative views regarding aging and
identifying positive factors that improve the quality of old
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age. This study also indicated the need for further measures
to increase the positive attitude towards aging and reduce
the signs of anxiety about aging. In this study, the anxiety
about aging among students was studied so that we could
provide a solution to manage this anxiety.

2. Methods & Materials

The results showed that the highest fear of students was
related to the "fear of losses" and the lowest was related to
the "fear of old people". Also, among the 17 factors related
to anxiety about aging, only three factors (different years of
education, degree of satisfaction with the field of study, and
having a father aged 60 and over) were significantly associated with anxiety about aging among the subjects.

This study was a cross-sectional study and the target population was students of Tehran University of Social Welfare
and Rehabilitation Sciences. These students studied in the
fields of rehabilitation and health, and all of them would be
in contact with the elderly in their future careers.

The limitations of the present study included: lack of access to students of other fields of study at the university;
limitation of generalizing the results of this research to other communities; unwillingness of some students to fill out
questionnaires; small number of research items in this field.

The number of samples was 129, which considering the
alpha of 0.5 and the test power of 0.90 and also considering
the 15% distortion of the questionnaires, the samples of this
study reached 149 people. According to the study situation,
sampling was done by available method and the measurement tool was “Anxiety about Aging Scale” (Lasher and
Faulkender, 1993). The questionnaire had 20 items in four
general areas including "fear of old people”, “psychological
concerns”, “physical appearance” and “fear of losses". The
Anxiety about Aging Scale was developed as a Likert scale
(6-point) from "strongly agree" to "strongly disagree".

It is suggested that this research be conducted for other
academic and non-academic communities, and workshops be held to increase public awareness about the correct facts of old age and reduce the fear and anxiety of
middle-aged people.

Validity and reliability of this questionnaire has already
been done in Iran. The reliability of this questionnaire in the
present study was 0.84 using Cronbach's alpha method for
the whole questionnaire. The questionnaire consisted of 4
subscales, the Cronbach's alpha of each was as follows: fear
of old people (0.72); psychological concerns (0.52); physical appearance (0.66); fear of losses (0.63).

3. Results
The Mean±SD of “anxiety about aging” was 70.08±9.69
in total. Among the 4 subscales, the highest fear of students was related to "fear of losses" with a Mean±SD of
20.14±4.84 and the lowest fear was related to "fear of old
people" with a Mean±SD of 14.15±5.08.
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4. Conclusion
According to the data obtained from the 4 components, the
highest fear of students was related to the "fear of losses"
and the lowest was related to the "fear of old people". These
results appear to overlap with previous research. According
to Poursattar and Poursattar's [12] research, the mean "anxiety about aging" among dental students was 59. Also, the
research of Lasher and Faulkender [8], Allen and Johnson
[6] and Harris and Dallinger [13] confirmed these results.
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ترس از پیری و عوامل مرتبط با آن در بین دانشجویان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران
سهیال ابراهیمی* ، 1رضا الریپور ، 2حامد قیاسی ،3مریم رامشینی ،4احمد دلبری

5،6

 .1گروه مشاوره ،دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ،تهران ،ایران.
 .2گروه آموزش پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی ایران ،تهران ،ایران.
 .3گروه روانشناسی ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.
 .4گروه مدیریت و خدمات بهداشتی و درمانی ،دانشکده مدیریت و حسابداری ،واحد تهران جنوب ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.
 .5مرکز تحقیقات سالمندی ،گروه آموزشی سالمندی  ،دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ،تهران ،ایران؛
 .6گروه آموزشی نوروبیولوژیکی دانشگاه کارولینسکا ،سوئد.

تاریخ دریافت 11 :آبان 1397
تاریخ پذیرش 12 :شهریور 1398
تاریخ انتشار 5 :فروردین 1399

اهداف هدف این پژوهش بررسی میزان ترس از پیری و عوامل مرتبط با آن در بین دانشجویان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی است.
مواد و روشها این مطالعه از نوع مقطعی است و جامعه مورد نظر آن دانشجویان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران هستند.
این دانشجویان که در حوزههای توانبخشی و سالمت تحصیل میکنند ،همگی در آینده شغلیشان با سالمندان در ارتباط خواهند بود.
نمونهگیری به روش نمونهگیری دردسترس و ابزار اندازهگیری پرسشنامه ترس از پیری الشر و فالکندر ( )1993است.

کلیدواژهها:

ترس از پیری ،نگرش به
پیری ،سالمندی

یافته ها میانگین ترس از پیری بهطورکلی 70/08 ،با انحراف معیار  9/69به دست آمد که از بین  4مؤلفه آن بیشترین ترس
دانشجویان از عامل «ترس از فقدان» با میانگین  20/14و انحراف معیار  4/84و کمترین آن مربوط به مؤلفه «ترس از افراد
سالمند» است که میانگین آن  14/15با انحراف معیار  5/08به دست آمد؛ همچنین از بین  17عامل مرتبط با ترس از پیری،
تنها سه عامل ،سالهای مختلف تحصیلی ( )F= 2/21با سطح معنادری ( ،)Sig= 0/05میزان رضایت از رشته تحصیلی (2/34
=)Fبا سطح معنادری ( )Sig= 0/44و داشتن پدر  60ساله و باالتر ( t= -2/18و  )sig=0/031معنادار هستند.
نتیجهگیری با توجه به یافتههای بهدستآمده پیشنهاد میشود که برای کم کردن ترس از پیری ،دورههای آموزشی در قالب کارگاه و
همایش برای آشنایی با دوران پیری برای دانشجویان برگزار شود.

مقدمه
امروزه توسعه اجتماعی و اقتصادی منجر به کاهش رشد جمعیت و
افزایش امید به زندگیدر جهان شده است ،به طوری کهدرحالحاضر
رشد جمعیت سالمندان بیش از رشد کلی جمعیت جهان است [.]1
سالمندی ممکن است با فقدانها یا کمبودهایی همراه باشد و
توجه به نیازهای بهداشت روانی و جسمانی در این دوران الزم و
ضروری است .آگاهی ،برنامهریزی و توجه مردم در مورد مسائل
دوران سالمندی موجب خواهد شد که افراد ،سالهای سالمندی
خویش را در نهایت آرامش و سالمت جسمانی ،روانی و اجتماعی
سپری کنند [.]2
با توجه به اینکه جوامع جهانی در حال سالمند شدن هستند و

طول عمر افراد و جمعیت سالمندان در حال افزایش است ،بدون
شک پژوهش در رابطه با افزایش سن و کیفیت زندگی در سنین باال
بیش از پیش اهمیت پیدا میکند [ .]3کیفیت سالمندی کل زندگی
افراد را درگیر میکند؛ بهعبارتدیگر کیفیت زندگی در سنین پیری
به وسیله کیفیت زندگی در مراحل قبلی مشخص میشود .ترس از
پیری یکی از مؤلفههایی است که چه در سنین پیری و چه قبل از
آن بر زندگی افراد تأثیرگذار است ].[3، 4
ترس از پیری یکی از انواع اختاللهای خاص با مؤلفه ترس از
بزرگ شدن ،رشد و افزایش سن است .افزایش سن واقعیتی است
که همه افراد در برههای از زندگی خود آن را تجربه میکنند .این
اختالل یک آسیب روانشناختی است که تحت کنترل فرد نیست،
لذا به منظور غلبه بر آن باید نگاه درمانی ویژهای به آن داشت [.]5
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ازآنجاکه این ترس عمومیت دارد ،ممکن است این فکر به ذهن برسد
که دالیل آن چیست .دو دلیل عمده وجود دارد که پایه آن اضطراب
است؛ یکی از این اضطرابها تنها ماندن است و دیگری کاهش توان
فردی است [.]6
نظریه هویت اجتماعی و نظریه مدیریت ترس و وحشت به تبیین
ترس از پیری پرداختهاند .نظریه هویت اجتماعی بر عضویت گروه و
هویت در جامعه متمرکز است .با توجه به این نظریه ،عضو بودن در
یک گروه اجتماعی اهمیت دارد و بخشی از احساس و آگاهی نسبت
به خود از طریق آن شکل میگیرد؛ بنابراین افراد به دنبال تعریف
خود در گروه هستند و این نقطه مثبتی برای آنهاست و در مقابل،
اگر در گروه متضاد با گروه دلخواهشان شناخته شوند ،برایشان نقطه
منفی خواهد بود .این فرآیند باعث میشود که افراد در گروه احساس
هویت خودباالتری داشته باشند و نگرش مثبت و اطمینانبخشی در
آنها ایجادشود.
این نظریه همچنین توضیح میدهد که چرا افراد ترس از پیر شدن
یا اضطراب در مورد پیر شدن دارند و نشان میدهد که این ترس
به سادگی میتواند ترس از حرکت از داخل گروه به خارج از گروه
باشد .داشتن یک دید منفی به پیری و یا نگرانی از نگاه کلیشهای به
پیری و گروهی که مطلوبیت کمتری نسبت به جوانان دارند ،همه
ترس از پیری را فعال میکنند .اعمال این نظریه به نگرانی از نگاه به
پیری اشاره دارد و به معنای آن است که افراد با نزدیک شدن به این
جابهجایی مضطرب میشوند.
نظریه مدیریت ترس به عنوان توضیحی دیگر در رابطه با اینکه
چرا افراد دچار ترس هستند ،مطرح میشود و نگاه قدیمی که در
آن «پیری» با «مرگ» معادل است .این نظریه بیان میکند که
تنها راه جلوگیری از این وحشت ،درک این موضوع است که مرگ
اجتنابناپذیر است و ناگزیر از بودن در شرایط یا تعامالتی هستیم
که یادآور مرگ است .همه افراد غریزه طبیعی خود را برای حفظ
و صیانت نفس دارند ،اجتناب از شرایطی که تهدیدی برای بقای
آنهاست .اجتناب به عنوان سرکوب اضطراب «به صورت عقالنی
اینگونه عمل میکند که خود را متقاعد کنید که مرگ در آینده
دور است و خود را از تهدید دور میکنید .نگاه جوانان به فرد سالمند
به عنوان «تهدیدی در مورد سرنوشت خود است» و چشماندازی در
مورد کاهش زیبایی ،سالمت ،احساس و درنهایت مرگ است.
مطالعات نشان میدهد که اضطراب پیری با سن ارتباط دارد .به
گفته نویسندگان هیچ مطالعهای به موضوع رابطه بین اضطراب پیری،
اضطراب مرگ و ترس پیری به طور خاص نپرداخته است [.]7
ترس از پیری هم شامل مردان و هم شامل زنان میشود [.]8
همچنین میتوان بیان کرد که نگرانی در مورد افزایش سن در افراد
میتواند از سنین کودکی و نوجوانی آغاز شود و ممکن است در
سنین میانسالی اوج بگیرد .همین ترس و شرایط آن ما را به سمتی
سوق میدهد که خیلیها دغدغه جوان و زیبا بودن را داشته باشند
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و برخی از افراد سالخورده ممکن است در روبهرو شدن با جوانان در
جامعه احساس ترس ،تنهایی و ناامیدی کنند .ارزش دادن بیشتر
به جوانان و ویژگیهای مرتبط با آنها باعث تبعیض سنی و نگرش
منفی به پیری و سالمندی میشود [ .]5بررسی میزان شیوع این
ترس مخصوصاً در افرادی که در حوزههای اجتماعی فعال هستند
میتواند نقطه آغازی برای بررسی دیدگاههای مثبت و منفی در
رابطه با افزایش سن و عوامل مثبت مؤثر بر کیفیت سالمندی باشد
و همچنین ضرورت اقدامات بعدی برای افزایش دیدگاه مثبت نسبت
به افزایش سن و کاهش نشانههای ترس از سالمندی و یا پیری را
مشخص میکند [.]9
ازآنجاکه توصیف ترس از پیری ،علل و عوامل ایجادکننده آن و
اثرات آن بر کیفیت زندگی و نوع رابطه با افراد سالمند ضروری است
و میتواند نقشه راهی برای کنترل و کاهش اثرات منفی آن باشد،
در این پژوهش به بررسی ترس از پیری در بین افراد پرداخته شد تا
بدین وسیله بتوانیم راهکاری برای کمتر کردن این ترس و کمک به
افراد برای مدیریت آن ارائه دهیم.

روش مطالعه
پژوهش حاضر از نوع مطالعات مقطعی است که با هدف بررسی
میزان ترس از پیری و عوامل مرتبط با آن در بین دانشجویان دانشگاه
علوم بهزیستی و توانبخشی در سال  1396انجام شد .جامعه پژوهش
کلیه دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاه علوم بهزیستی و
توانبخشی شهر تهران در حوزه توانبخشی (توانبخشی اجتماعی،
توانبخشی حرفهای و توانبخشی آموزشی) و حوزه سالمت (رفاه
اجتماعی ،آسیبهای اجتماعی ،کودکان ،زنان و سالمندان بود.
نمونهها به روش نمونهگیری در دسترس و حجم نمونه با استفاده از
فرمول  129=2d/ 2s 2n=z4aو نیز مطالعه قبلی که ممتاز و همکاران
انجام دادهاند ،به دست آمد .برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران
[ ]10و اطالعات به دست آمده از مطالعه پورستار [ ]11استفاده شد
که مطابق زیر به دست آمد:
با در نظر گرفتن سطح اطمینان  ،95درصد انحراف معیار ،9/85
و خطای برآورد  ،1/6حجم نمونه  129محاسبه شد که تعداد 129
نفر با در نظر گرفتن آلفای  0/05و توان مطالعه  90درصد و با در
نظرگرفتن  15درصد برای مخدوش بودن پرسشنامهها  149نفر
محاسبه شد .معیارهای ورود به مطالعه عبارت بودند از :دانشجوی
مشغول به تحصیل در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی و رضایت
شرکتکنندهها و نیز معیار خروج از مطالعه ،عدم پاسخگویی به بیشتر
از پنج درصد از سؤاالت پرسشنامهها و عدم تمایل به ادامه شرکت
در مطالعه در نظر گرفته شد .برای گردآوری دادهها از پرسشنامه
فرم تاریخچه فردی آزمودنیها و پرسشنامه الشر و فالکندر []12
استفاده شد.
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فرم تاریخچه فردی آزمودنیها

این فرم محققساخته و دربرگیرنده بیست سؤال است که از طریق
آن اطالعات توصیفی و خصوصیات جمعیتشناختی بررسی شده
است.
پرسشنامه ترس از پیری

این پرسشنامه را الشر و فالکندر [ ]12تدوین کردهاند که شامل
بیست سؤال در چهار حیطه کلی است که عبارتاند از ترس از
افراد سالمند ،نگرانی روانی ،ظاهر جسمی و ترس از دست دادن.
پرسشنامه ترس از پیری به صورت مقیاس لیکرتی در  6پاسخ از
ال موافقم تا کام ً
کام ً
ال مخالفم تهیه و تدوین شده است .برای آشنایی
بیشتر با  4مقیاس پرسشنامه ،در ادامه به محتوای هر کدام از این 4
خردهمقیاس می پردازیم.
روایی و پایایی این پرسشنامه قب ً
ال در ایران انجام شده است
[ .]13پایایی این پرسشنامه در مطالعه حاضر با استفاده از روش
آلفا کرونباخ برای کل پرسشنامه  ./84به دست آمد .این پرسشنامه
شامل  4خردهمقیاس ترس از افراد سالمند (آلفای کرونباخ ،)./72
خردهمقیاس نگرانی روانی (آلفا کرونباخ  ، )./52خردهمقیاس ظاهر
فیزیکی (آلفای کرونباخ  ، )./66خردهمقیاس ترس از فقدان (آلفای
کرونباخ  )./63است.
خردهمقیاس  :1ترس از افراد سالمند شامل سؤاالت شماره ،19
 1، 3 ،10 ،13میشود .منظور از این عامل این است که برای مثال آیا
فرد از بودن با افراد سالمند لذت میبرد و یا از صحبت کردن و دیدار
آنها احساس خوشحالی دارد و....
خردهمقیاس  :2نگرانی روانی که شامل سؤاالت 5، 7، 11، 16، 18
میشود .منظور از این عامل این است که به عنوان مثال آیا زمانی که
فرد پیر میشود ،احساس خوشحالی میکند و یا آیا وقتی فرد سالمند
میشود ،همه کارهای خود را میتواند انجام دهد.
خردهمقیاس  :3ظاهر فیزیکی که شامل سؤاالت شماره 4، 9،
 12، 15، 20میشود .منظور از این عامل این است که برای مثال آیا
فرد سن خود را به دروغ پایینتر میگوید تا جوانتر به نظر برسد و یا
آیا از تصور پیر شدن خود آزرده میشود و. ...
خردهمقیاس  :4ترس از فقدان که شامل سؤاالت شماره 2، 6، 8،
 14، 17میشود .منظور از این عامل این است که برای مثال فرد از
این موضوع واهمه داشته باشد که وقتی سالمند شود همه دوستانش
مرده باشند و یا اینکه در هنگام سالمندی نگران بیتوجهی از جانب
افراد دیگر باشد.
این مطالعه حاصل طرح تحقیقاتی با کد طرح  1532در دانشگاه
علوم بهزیستی و توانبخشی تهران است .به منظور تجزیهوتحلیل
دادهها عالوه بر استفاده از شاخصهای توصیفی شامل میانگین،
انحراف استاندارد و فراوانی ،از روشهای آمار استنباطی تحلیل

واریانس (آنوا) برای بررسی یک متغیر بین گروههای مختلف
شرکتکننده و نیز از آزمون  Tمستقل برای بررسی یک متغیر در
بین دو گروه از آزمودنیها استفاده شد.

یافتهها
در جدول شماره  1اطالعات دموگرافیک دانشجویان ارائه شده
است و جدول شماره  2میانگین و انحراف استاندارد ترس از پیری در
بیندانشجویاندانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی را نشان میدهد.
جدول شماره  2میزان ترس از پیری را بر اساس  4مؤلفه ترس از
افراد سالمند ،نگرانی روانی ،ظاهر فیزیکی و ترس از فقدان بررسی
میکند .همانطورکه مشاهده میشود ،میانگین ترس از پیری
بهطورکلی  70/08با انحراف معیار  9/69به دست آمد که از بین
 4مؤلفه آن بیشترین ترس دانشجویان از عامل «ترس از فقدان» با
میانگین  20/14و انحراف معیار  4/84و کمترین آن مربوط به مؤلفه
«ترس از افراد سالمند» است که میانگین آن  14/15با انحراف معیار
 5/08به دست آمد.
دیگر یافته این مطالعه ،عوامل معنادار مرتبط با ترس از پیری در
بین دانشجویان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی را نشان میدهد.
نتایج نشان دادند که از بین  17عامل مرتبط با ترس از پیری 3 ،عامل
تفاوت معنادار دارد که جداول آن ارائه میشود.
جدول شماره  3میانگین و انحراف استاندارد ترس از پیری در
سالهای مختلف تحصیلی دانشجویان را نشان میدهد و بیانگر این
موضوع است که بیشترین میانگین ترس از پیری ( )M=63/50با
انحراف معیار ( )S=5/09در بین دانشجویان سال ششم دانشگاه است
و کمترین میانگین ترس از پیری ( )M=54/38در بین دانشجویان
سال سومی با انحراف معیار ( )S=10/70است.
همانطورکه در جدول شماره  4مشاهده میشود ،مقدار F
محاسبهشده ( )F=2/21با سطح معنادری ( )Sig=0/05است .با توجه
به اینکه مقدار سطح معناداری کمتر از  0/05به دست آمد ،لذا از
لحاظ آماری معنادار است؛ یعنی بیانگر وجود تفاوت بین متغیرهاست.
نتایج نشان میدهد که بین میزان ترس از پیری در سالهای مختلف
تحصیلی تفاوت معنادار وجود دارد ،بدین معنا که بیشترین میزان
میانگین ترس از پیری در بین دانشجویان سال ششم تحصیلی و
کمترین میزان میانگین ترس از پیری در بین دانشجویان سال سوم
تحصیلی است.
در جدول شماره  5میانگین و انحراف استاندارد ترس از پیری در
بین دانشجویان از نظر میزان رضایت از رشته تحصیلی نشان داده
شده است .همانطورکه مشاهده میشود ،بیشترین میزان میانگین
ترس از پیری در بین شرکتکنندههایی بود که میزان رضایت از
رشته تحصیلیشان «کم» بود؛ ( )M=66/45با انحراف استاندارد
( )S=4/38است .کمترین میانگین ترس از پیریدر بین شرکتکننده
هایی بود که میزان رضایت از رشته تحصیلیشان «خیلی زیاد» بود؛
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جدول  .1اطالعات جمعیتشناختی شرکتکنندگان

متغیرها

رشته تحصیلی

فراوانی (درصد)
مددکاری

(20 )13/4

روانشناسی

(15 )10

تربیت مربی پیشدبستانی

(35 )23/5

رشد و پرورش کودک

(17 )11/4

ارتوپدفنی

(7 )4/7

اصالح و تربیت

(9 )6

گفتاردرمانی
فیریوتراپی

(12 )8/1
(3 )2

مشاوره

(15 )10/1

رفاه اجتماعی

(9 )6

آمار

(2 )1/3

کاردرمانی

(5 )3/4

سال اول تحصیلی
سال دوم تحصیلی
سال تحصیلی

سال سوم تحصیلی

رضایت از رشته تحصیلی

جنسیت
وضعیت تأهل

88

(20 )13/4
(28 )18/8

سال چهارم تحصیلی

(66 )44/3

سال ششم تحصیلی

(5 )3/4

دکترای تخصصی

(39 )26/2

دکترای عمومی

(5 )3/4

سال پنجم تحصیلی

مقطع تحصیلی

(17 )11/4

(13 )8/7

کارشناسی ارشد

(17 )11/4

کارشناسی
کاردانی

(79 )53
(9 )6

خیلی زیاد

(34 )22/8

زیاد

(56 )36/7

تا اندازهای

(27 )18/1

خیلی کم

(22 )14/8

کم

(4 )2/7

ال راضی نیستم
اص ً

(6 )4

زن

(138 )92/6

مرد

(11 )7/4

متأهل

(65 )43/6

مجرد

(84 )65/14
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فراوانی (درصد)

متغیرها
داشتن پدر  60ساله و یا باالتر
داشتن مادر 60ساله و یا باالتر
زندگی با مادربزرگ/پدربزرگ

بله

(81 )54/4

خیر
بله

(68 )45/6
(56 )37/6

خیر

(93 )62/4

بله

(12 )8/1

خیر

(137 )91/9

خیر

(107 )71/8

بله

(30 )20/1

خیر

(119 )79/9

بله

(13 )8/7

بلی

تجربه کار با بیمار سالمند
تجربه کار داوطلبانه با سالمند
انجام کار در حوزه سالمندی

(42 )28/2

خیر

(136 )91/3

خیر

(133 )93/3

خیر
بله

(133 )89/3
(10 )6/7

خیر

(139 )93/3

بله

(34 )22/8

بله

گذراندن درس در حیطه سالمندی

(16 )10/7

بله

شرکت در کنفرانس مسائل سالمندی
شرکت در کارگاههای آموزشی مسائل سالمندی
بازدید از مراکز توانبخشی سالمندان

(16 )10/7

خیر

(115 )77/2

خیر

(106 )71/1

بله

(55 )36/9

خیر

(94 )63/1

بله

بازدید از مراکز نگهداری سالمندان
پرستاری شده در زمان کودکی توسط مادربزرگ/
پدربزرگ

(43 )28/9

جدول .2میانگین و انحراف معیار ترس از پیری در بین شرکتکنندگان

ترس از پیری

مشاهدهشده

مورد انتظار

میانگین ±انحراف معیار

حداقل

حداکثر

حداقل

حداکثر

ترس از افراد سالمند

5

30

5/00

30/00

14/15±5/08

نگرانی روانی

5

30

7/00

24/00

16/15±3/59

ظاهر فیزیکی

5

30

5/00

30/00

19/63±5/05

ترس از فقدان

5

30

5/00

30/00

20/14±4/84

کل

20

120

23

90

70/08±9/69
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جدول  .3میانگین و انحراف استاندارد ترس از پیری در سالهای مختلف تحصیلی دانشجویان
سال تحصیلی

تعداد

میانگین ترس
از پیری±انحراف
استاندارد

کمترین میانگین ترس از پیری

بیشترین میانگین
ترس از پیری

سال اول تحصیلی

17

57/84±5/45

50/00

68/33

سال دوم تحصیلی

20

59/66±9/34

40/83

75/00

سال سوم تحصیلی

28

54/38±10/70

19/17

67/50

سال چهارم تحصیلی

66

59/15±7/16

35/83

75/00

سال پنجم تحصیلی

13

60/07±4/85

54/17

69/17

سال ششم تحصیلی

5

63/50±5/09

55/00

66/67

کل

149

58/40±8/08

19/17

75/00

جدول  .4نتایج آزمون  ANOVAبرای ترس از پیری در سالهای مختلف تحصیلی
مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجموعه مجذورات

f

سطح معناداری

بین گروهی

694/55

5

138/91

2/21

./05

درون گروهی

8951/10

149

62/60

کل

9646/55

148

جدول  .5میانگین و انحراف استاندارد ترس از پیری در میزان رضایت شرکتکنندگان از رشته تحصیلی
میزان رضایت از رشته تحصیلی

تعداد

خیلی زیاد

34

میانگین ترس از پیری±انحراف استاندارد

56/30±8/43

زیاد

56

57/21±9/20

19/17

تا اندازهای

27

60/83±5/82

51/67

75/00

کم

4

66/45±4/38

60/00

69/17

خیلی کم

22

59/31±6/14

45/83

75/00

ال راضی نیستم
اص ً

6

61/67±5/93

54/17

66/67

کل

149

58/40±8/08

19/17

75/00

( )M=56/30با انحراف استاندارد ( )S=8/43است.
همانطور که در جدول شماره  6مشاهده میشود ،مقدار F

کمترین ترس از پیری

بیشترین ترس از پیری

35/83

70/83
68/33

محاسبهشده ()F=2/34با سطح معنادری ( )Sig=0/44است که با
توجه به اینکه مقدار سطح معناداری کمتر از  0/05است ،لذا از لحاظ
آماری معنادار است؛ یعنی بیانگر وجود تفاوت بین متغیرهاست.

جدول  .6نتایج آزمون  AVONAبرای ترس از پیری درمیزان رضایت شرکتکنندگان از رشته تحصیلی

90

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجموعه مجذورات

f

سطح معناداری

بین گروهی

730/60

5

146/12

2/34

0/04

درون گروهی

8915/94

143

62/34

کل

9646/55

148
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جدول  .7نتایج آزمون  Tمستقل برای میانگین و انحراف استاندارد ترس از پیری در بین شرکت کننده ها از لحاظ سن پدرشان
داشتن پدر  60سال و یا باالتر

تعداد

میانگین±انحراف استاندارد

بلی

81

(68/55 )10/86

خیر

68

(71/90 )7/79

نتایج نشان میدهد که بین میزان ترس از پیری و میزان رضایت
شرکتکنندگان از رشته تحصیلی تفاوت معنادار وجود دارد ،طوری
که بیشترین میزان میانگین ترس از پیری در بین شرکتکنندههایی
بود که میزان رضایت از رشته تحصیلیشان «کم» بود و کمترین
میانگین ترس از پیری در بین شرکتکنندههایی بود که میزان
رضایت از رشته تحصیلی شان «خیلی زیاد» بود.
همانطورکه در جدول شماره  7مشاهده میشود و با توجه به
نتایج و  tبهدستآمده ( t=-2/18و  ،)sig=0/031بین میانگین ترس
از پیری در بین شرکتکننده هایی که پدر  60ساله یا باالتر داشتند
و آنهایی که پدرشان پایینتر از  60سال بودند ،تفاوت معنادار از
لحاظ آماری وجود دارد؛ یعنی ترس از پیری در بین دانشجویانی که
سن پدرشان باالی  60سال است ،کمتر است.

بحث
بر اساس دادههای بهدستآمده از بین  4مؤلفه ،بیشترین ترس
دانشجویان از عامل «ترس از فقدان» و کمترین آن مربوط به مؤلفه
«ترس از افراد سالمند» است .به نظر میرسد که نتایج بهدستآمده
با پژوهشهای قبلی همپوشانی دارد ،پژوهش پورستار [ ]11میانگین
ترس از پیری را در میان دانشجویان دندانپژشکی  59گزارش کرده
است؛ همچنین پژوهشهای الشر و فالکندر [ ،]8آلن و جانسون []6
و هریس و دالینگر [ ]14یافتهها را تأیید میکند.
قبل از تبیین درباره اینکه چرا بیشترین میزان ترس مربوط به
مؤلفه «ترس از فقدان» است ،باید گفت که این مؤلفه دربرگیرنده
سؤاالتی است که معنای تمام آنها «از دست دادن»« ،نبود» و
«فقدان» است .برای مثال ،ترس از دست دادن دوستان در زمان
سالمندی ،نبود سالمتی در این برهه زمانی ،عدم تصمیمگیری
برای امورات زندگی در دوران پیری ،از دست دا دن توجه از
طرف اطرافیان و کمرنگ شدن معنای زندگی است که قاعدتاً
این وضعیت برای انسانها موضوع اضطرابآور و ترسناکی است،
اما درباره مؤلفه «ترس از افراد سالمند» باید اینطور تبیین کرد
که این مسئله دربردارنده داشتن احساس لذت از همنشینی و
صحبت با افراد سالمند است .برای نمونه باید بیان کرد یک فرد
از اینکه بخواهد اطرافیان و خویشاوندان سالمند خود را ببیند یا
اینکه به پای صحبت آنها بنشیند و یا شاید حتی از اینکه بخواهد
برای آنها کاری را انجام دهد ،حس خوب در درون خود احساس

t

df

Sig.

-2/18

143

0/031

میکند و شاید بتوان گفت انجام این کارها استرس و اضطراب
وجودی فرد را کاهش میدهد.
اریک اریکسون نظریه مرحلهای زندگی (هشت مرحله) را
ارائه داد که شاید یکی از بهترین و شناختهشدهترین نظریهها در
رابطه با بزرگسالی و سالمندی باشد .مرحله آخر این نظریه که
مدنظر ماست ،انسجام خود در برابر ناامیدی است .اریکسون بیان
میکند که از بین هشت مرحله ،سه مرحله آخر (صمیمیت در
برابر انزوا ،زایندگی در برابر رکود و انسجام خود در برابر ناامیدی)
در شکلگیری نگرش و نوع دید فرد نسبت به سالمندی نقش
مؤثرتری دارد .الزم به ذکر است که مقیاسهای پرسشنامه الشر
و فالکندر کام ً
ال با مرحله بحران انسجام در برابر ناامیدی در نظریه
اریکسون منطبق است.
در تبیین یافتههای بعدی این مطالعه در خصوص عوامل
معنادار مرتبط با ترس از پیری در بین دانشجویان دانشگاه علوم
بهزیستی و توانبخشی باید به دالیل زیر استناد کرد:
عامل اول :میزان ترس از پیری در سالهای مختلف تحصیلی در
بیندانشجویان
بین میزان ترس از پیری در سالهای مختلف تحصیلی تفاوت
معنادار وجود دارد ،بدین معنا که بیشترین میزان میانگین ترس
از پیری در بین دانشجویان سال ششم تحصیلی و کمترین میزان
میانگین ترس از پیری در بین دانشجویان سال سوم تحصیلی است.
این یافتهها با یافتههای تاملین که روی تفاوت ترس از پیری در زنان
و مردان انجام داده بود ،مطابقت دارد .هدف اصلی مطالعه تاملین
[ ،]7بررسی اختالف در ترس از پیری در دو گروه سنی بیست تا سی
و سی تا چهل و دو جنسیت زن ومرد بود که تنها یک مورد از نظر
آماری معنیدار بود .تفاوت میان گروههای سنی و خردهمقیاسهای
نگرانی روانی در گروه سنی باالتر به طور قابل توجهی بیشتر از
جوانترها بود.
عامل دوم :میزان رضایت از رشته تحصیلی در بین دانشجویان
نتایج نشان میدهد که بین میزان ترس از پیری و میزان رضایت
شرکتکنندگان از رشته تحصیلی تفاوت معنادار وجود دارد ،طوری
که بیشترین میزان میانگین ترس از پیری در بین شرکتکنندههایی
بود که میزان رضایت از رشته تحصیلیشان «کم» بود و کمترین
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میانگین ترس از پیری در بین شرکتکنندههایی بود که میزان
رضایت از رشته تحصیلیشان «خیلی زیاد» بود.
عامل سوم :داشتن پدر  60سال و یا باالتر در بین دانشجویان
بین میانگین ترس از پیری در بین شرکتکنندههایی که پدر 60
ساله و یا باالتر داشتند و آنهایی که پدرشان پایین تر از  60سال
بودند ،تفاوت معنادار از لحاظ آماری وجود دارد؛ یعنی ترس از پیری
در بین دانشجویانی که سن پدرشان باالی  60سال است ،کمتر است.
در تبیین این نتایج میتوان به دو نظریه موجود در زمینه ترس از
پیری (نظریه هویت اجتماعی و مدیریت ترس از پیری) اشاره داشت؛
بنا بر این نظریات هنگامی که افراد سنشان باالتر میرود و به پیری
نزدیکتر میشوند ،این ترس را بیشتر تجربه میکنند و به دنبال
اجتناب از باالتر رفتن سنشان هستند.
بر اساس نظریه هویت اجتماعی ،افراد هویت خود را بر اساس
گروهی که در آن قرار میگیرند ،تعریف میکنند .افراد در زمینه سن
به دو گروه جوان و پیر تقسیم میشوند .در جامعه امروزی رسانهها
به شدت جوانگرا هستند و حتی خیلی از اوقات ویژگیهای پیری و
سالمندی را مقارن با ضعف و دوستنداشتنی بودن مطرح میکنند؛
ازاینرو نهتنها افراد از اینکه از گروه جوان دور شوند و به گروه پیری
وارد شوند استقبال نمیکنند ،بلکه بیشتر از راهبرد اجتناب که در
نظریه هویت اجتماعی به کار رفته است ،استفاده میکنند.
یافتههای ما نیز نشان داد که افراد هر چه به سالهای آخر
تحصیل خود نزدیک می شوند ،ترس و نگرانی آنها از پیری و دوران
سالمندی افزایش مییابد و سعی در اجتناب از این موضوع را دارند.
راهکار دیگری که افراد برای مقابله با این تغییر استفاده میکنند،
خالقیت اجتماعی است؛ بدین معنا که آنها سعی میکنند ویژگیها
و نکات مثبت موقعیت فعلیشان را در نظر بگیرند و کیفیت زندگی
باالتر ،شادی و نشاط بیشتر و میزان رضایت بیشتری از زندگی را
تجربه کنند؛ بنابراین افرادی که از موقعیتشان که شامل سن ،رشته
تحصیلی و شغلشان میشود ،رضایت بیشتریدارند میتوانند خالقانه
با این تغییر روبهرو شوند و آن را بپذیرند .یافتههای ما نیز نشان داد
که افرادی که از رشته تحصیلیشان رضایت دارند ،ترس از پیری
کمتری دارند.

است؛ همچنین از بین  17عامل مرتبط با ترس از پیری ،تنها سه
عامل (سالهای مختلف تحصیلی ،میزان رضایت از رشته تحصیلی،
داشتن پدر 60ساله و باالتر) ارتباط معناداری با ترس از پیری در بین
نمونه مورد نظر داشت .از محدودیتهای پژوهش حاضر میتوان به
عدم دسترسی به دانشجویان دیگر رشتههای تحصیلی در دانشگاه،
محدودیتدر تعمیمیافتههای این پژوهش به سایر جوامعدیگر ،عدم
تمایل بعضی از دانشجویان برای پر کردن پرسشنامه و کم بودن
تعداد موارد پژوهشی در این زمینه اشاره داشت .با توجه به این
بررسی میتوان پیشنهاد دادکه این پژوهش برای دیگر جامعههای
دانشگاهی و غیردانشگاهی انجام شود و کارگاههای آموزشی برای
افزایش آگاهی درباره واقعیتهای درست دوران سالمندی و کاهش
ترس و اضطراب برای افراد غیر سالمند برگزار شود.

مالحظات اخالقی
پیروی از اصول اخالق پژوهش

کمیتــه اخــاق دانشــگاه دانشــگاه علوم بهزیســتی و توانبخشــی
ایــن مقالــه را تأییــد کــرده اســت (شناســه قــرارداد .)۱۵۳۲
حامی مالی

معاونــت تحقیقــات و فــنآوری دانشــگاه علــوم بهزیســتی و
توانبخشــی از ایــن طــرح حمایــت مالــی کــرده اســت.
مشارکت نویسندگان

مفهومســازی :ســهیال ابراهیمــی ،احمــد دلبــری ،مریــم
رامشــینی ،رضــا الریپــور؛ تحقیــق و بررســی :همــه نویســندگان؛
ویراســتاری و نهاییســازی نوشــته :احمــد دلبــری ،ســهیال
ابراهیمــی ،مریــم رامشــینی.
تعارض منافع

بنابر اظهار نويسندگان ،اين مقاله تعارض منافع ندارد.

مسئلهدیگری که باید به آن توجهداشت ،این است کهدانشجویانی
که پدر  60ساله یا بیشتر داشتند ،به طور واقعی و ملموس با
سالمندان در ارتباط بودند و میتوانستند واقعیت سالمندی را به دور
از تلقینات و رویکردهای رسانهای ببینند و سالمندی را آنچنان که
رسانهها فاجعهآمیز نشان میدهند ،درک نکنند.

نتیجهگیری  نهایی
نتایج نشان میدهد که بیشترین ترس دانشجویان از عامل «ترس
از فقدان» و کمترین آن مربوط به مؤلفه «ترس از افراد سالمند»
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