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Abstract 
Introduction: One of the most important factors affecting the quality of service to older adults is 
the attitude of health care providers. Given that studies show that people's attitudes may be 
influenced by gender, this study was conducted to determine the relationship between gender 
and attitudes toward the elderly of medical sciences students in Tehran City. 
Methods: This cross-sectional study was performed on a sample of 304 medical sciences students 
in Tehran city who were selected by a multi-stage random sampling technique in 2017. The 
Cogan Questionnaire (KAOP) was used to measure students' attitude toward older people. The 
statistical software SPSS version 23 was used to analyze data. Descriptive statistics such as mean, 
standard deviation, and frequency; and inferential statistics such as Independent t-test and 
ANOVA were used. 
Results: Out of 304 respondents, 36.5% were female and mean age of the respondents was 21.73 
(SD = 3.37). The mean of attitude toward older people was found to be 127.47(SD = 13.21). The 
results of independent t-test showed that there was a significant difference between male and 

female students of health (t(71) = 3.24, P = 0.02) and nursing (t (98) = -2.07, P = 0.041). 
Another independent T test showed a significant difference between female and male students of 

medicine (t(129) = 1.39, P = 0.137) There is no elderly 
Conclusions: The findings from the current study showing different pattern of attitude toward 
older adults among medical sciences student, may have suggestions for educational intuitions and 
health providers. 
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 چکیده

ترین عوامل تاثیرگذار بر کیفیت خدمات به سالمندی، نوع نگرش ارائه دهندگان سالمندان است. با توجه به اینکه یکی از مهم مقدمه:

قرار گیرد، این مطالعه به منظور تعیین ارتباط بین جنسیت و دهد نگرش افراد ممکن است تحت تأثیر جنسیت مطالعات نشان می

 نگرش دانشجویان علوم پزشکی شهرتهران نسبت به سالمندی انجام شده است.

تهران که به روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله  نفر از دانشجویان علوم پزشکی شهر 323مطالعه مقطعی حاضر بر روی  روش کار:

( جهت اندازه گیری نگرش دانشجویان نسبت به سالمندی KAOPانجام شد. پرسشنامه کوگان ) 1332سال  انتخاب شده بودند، در

و فراوانی استفاده  های میانگین، انحراف معیارها از شاخصجهت توصیف و تحلیل داده 23نسخه  SPSSاستفاده شد. نرم افزار آماری 

 ده شد.هم بکار بر ANOVAهای آماری تی مستقل و آزمون از و

 31/121 ± 21/13و  11/21 ± 31/3میانگین و انحراف معیار سن شرکت کنندگان و نگرش به سالمندی به ترتیب برابر با  ها:یافته

 P ،23/3=  22/2بود. نتایج حاصل از آزمون تی مستقل نشان داد که تفاوت معنا داری بین دانشجویان دختر و پسر رشته بهداشت )

( =11)t و پرستاری )(231/2  =P ،21/2- ( =39)t وجود داشت. آزمون تی مستقل دیگری نشان داد تفاوت معنی داری بین )

 ( نسبت به سالمندی وجود نداشت.P ،33/1 ( =123)t=  131/2دانشجویان دختر و پسر رشته پزشکی )

درمانی _رکاران ارائه خدمات بهداشتیتواند به مسئولین آموزش پزشکی و دست اندهای حاصل از این پژوهش مییافته نتیجه گیری:

 های انسانی مورد نیاز خدمات سالمت مرتبط با سالمندان کمک نماید.جهت برنامه ریزی و تربیت نیروی

 :کلیدی واژگان

 یسالمند

 نگرش

 جنسیت
 دانشگاه برای نشر حقوق تمامی

 شمالی خراسان پزشکی علوم

 .است محفوظ

مقدمه

ترین انسان شناسان و جامعه شناسان سالمند شدن جمعیت را مهم

دانند. این پدیده اجتناب ناپذیر در طول زندگی پدیده عصر حاضر می

توان دهد و از عوامل ایجاد کننده این پدیده میها رخ میتمامی انسان

 های عفونی، افزایشهایی در بهبود تغذیه، کنترل بیماریبه پیشرفت

. بر اساس [1]ندگی و کاهش میزان مرگ ومیر اشاره کرد امید به ز

سال  20جمعیت افراد  2220گزارشات سازمان جهانی بهداشت تا سال 

میلیون نفر خواهد رسید؛ نکته در خور تأمل  922و باالتر به بیش از 

این است که سهم کشورهای در حال توسعه از این جمعیت سالمندی 

، در گزارشی دیگر از این سازمان در [2]خواهد بود  درصد 12حدود 

درصد از جمعیت کشور ایران را جمعیت باالتر 12، در حدود 2210سال 

دهند؛ این درحالی است که این مقدار تنها در سال تشکیل می 22از 

. طبق [3]درصد جمعیت افزایش خواهد یافت 33سال آینده به  30طی 

آمارهای مذکور، این افزایش چشم گیرجمعیت سالمندان ابعاد مختلفی 

هایی را فرا روی سیاست گذاران از جامعه را دربرمی گیرد و چالش

ها حفظ عرصه بهداشتی و درمانی قرار خواهد داد، یکی از این چالش

های ست حفظ سالبایکیفیت زندگی مطلوب سالمندان است، که می

های کاری سیاست گذاران حوزه سالم بودن سالمندان، از اولویت

سالمت قرار بگیرد. لذا متعاقباً به توضیح و اهمیت نگرش افراد در 

 شود.راستای ارائه خدمات سالمت به سالمندان پرداخته می

یک از ارکان اساسی در ارائه خدمات با کیفیت به سالمندان و کارکنان 

نند تواهای علوم پزشکی میپزشکی هستند، که با دانش و مهارتعلوم 

شوند هایی که به سالمندان ارائه میاثربخشی، کارایی و تناسب مراقبت

. مراقبت و ارائه خدمات به سالمندان ممکن [0, 3]را بهبود بخشند 

است تحت تأثیر عوامل متعددی قرار گیرد که یکی از آنها، نگرش افراد 

. نگرش عبارت است از ترکیبی از باورها و [2]به سالمندی است 

کند تا به دیگران، اشیا و هایی که شخص را پیشاپیش آماده میهیجان

های مختلف به شیوه مثبت یا منفی نگاه کند و از طرفی پیش گروه

. نگرش [1]گیرد بینی یا هدایت رفتارهای آینده فرد را بر عهده می

 ر روندای است که بنسبت به مراقبت ازسالمندان از مسائل تعیین کننده

ین . در هم[9]گذارد سالمتی و میزان رضایت مندی سالمندان تأثیر می

رابطه مطالعات زیادی انجام شده است که بر اساس آنها بعضی از 

دانشجویان نگرش مثبت و یا منفی نسبت به سالمندی داشتند. در 
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ها نسبت به مراقبت از بیمار سالمند منفی باشد در صورتی که نگرش

کیفیت، نوع مراقبت، مدت بستری، میزان مرگ و میر، ترک کار و انگیزه 

و  [12, 3, 0]روند درمان تاثیرات سوئی خواهد گذاشت فرد به ادامه 

نکته مهم در نوع نگرش به سالمندی این است که تحقیقات جدید نشان 

ی هایتواند احتمال ابتال به بیماریداده است نگرش مثبت، حتی می

 [12, 11](را در سالمندان کاهش دهد Dementiaمانند زوال عقل )

ها، های منفی موجب عدم مشارکت در تصمیم گیریو از طرفی نگرش

عدم تکریم به سالمند، کاهش عزت نفس و رفتارهای توهین آمیز به 

 .[13]شود افراد سالمند می

بنابراین، با شناخت فاکتورهای تأثیر گذار بر نگرش نسبت به سالمندی 

تواند اطالعاتی جهت بهبود نگرش بدست آورد. یکی از این می

فاکتورهای تأثیر گذار در نگرش به عقیده بسیاری از جامعه شناسان 

سیت است، که شاید ویژگی مهمی باشدکه به طور اساسی تعیین جن

ها و رفتارها و منزلت فرد درجامعه بود و نیز به کننده ادراکات، نگرش

. هم [13]گیرد شدت تحت تاثیریادگیری اجتماعی و فرهنگی شکل می

ها، متفاوتی از نقشتوان به عنوان الگوی پیچیده و چنین جنسیت را می

هایی که به معنای ها و محدودیتها، آزادیها، هنجارها، ارزشمسئولیت

شود. به عنوان در طول زندگی در نظر گرفته می "زنانه"و  "مردانه"

مثال عوامل اجتماعی و بهداشتی، آموزش ضعیف، دسترسی کمتر به 

کار همگی تغذیه مناسب، بهداشت و خدمات اجتماعی، مالکیت و بازار 

از معایب وارده بر زنان در مقایسه با مردان در طول عمرشان است. بدون 

شک چگونگی نگرش و طرز تلقی نسبت به زنان به جامعه، تمامی 

ها، فرآیندها و ساختارهای اجتماعی را درسطح خرد وکالن دست کنش

 . [10]دهد خوش تغییر قرار می

های جنسیتی در مراقبت از افراد، استدالل ما این برای توضیح تفاوت

های جنسیتی زن و مرد است که هنجارهای حاکم بر کمک در نقش

کامالً متفاوت است. بسیاری از دانشمندان فمینیستی اذعان دارند که 

نیازهای خود مقدم زنان، نیازهای سایر اعضای خانواده را نسبت به 

( این موضوع را به عنوان گرایش زنان 1392که گیلیگان) [12]دانند می

مراقبت و مسئولیت پذیری شناخته است. عالوه بر این، تعدادی از  به

کنند که زنان نسبت به مردان از حس عاطفه، هم نوع محققان ادعا می

 .[19, 11]دوستی و هم دلی بیشتری برخوردارند 

 افراد خاصدهد که این افراد تنها برخی نقش جنسیتی زنان نشان می

رود زنان در مقایسه با مردان به نیازهای کنند و انتظار میرا مراقبت می

شخصی و عاطفی دیگران احترام بگذارند. از طرفی تقاضای ارائه خدمات 

های ها به علت روابط دوستی و آشناییمراقبتی از سوی خانواده

 های جنسیتی مردان بهخانوادگی، به زنان بیشتر است. اما نقش

های ها در محیطرفتارهای قهرمانانه بیشتر تمایل دارند و این نوع نگرش

های . در نهایت چنین تفاوت[22, 13]مراقبتی غیر معمول است 

تواند، یک مسئله کلیدی در برنامه ریزی جنسیتی در مراقبت از افراد می

مراقبت از افراد سالمند بشمار آید. در ارتباط بین نگرش و جنسیت هم 

هدف  اهای صورت گرفته، که مطالعه مقطعی استبرگ در سوئد ببررسی

های جنسیتی در نگرش، دانش و رفتارهای بررسی ارتباط بین تفاوت

مربوط به سالمت بهداشت دهان و دندان نشان داد که بین جنست و 

های نگرش ارتباط وجود دارد چرا که زنان عالقه بیشتری به مراقبت

ساراه که در کلمبیا  و مطالعه [21]بهداشتی دهان و دندان خود داشتند 

ساله شرکت کردند و از آنها خواسته  90-21انجام شد و در آن افراد 

شد دیدگاه خود را نسبت به سالمندی بیان کنند؛ که نهایتاً زنان 

. [22]تری نسبت به سالمندی داشتند درمقایسه با مردان نگرش مثبت

با این حال در مطالعات حوزه سالمندشناسی، جنسیت به طور 

 .[23]ای نادیده گرفته شده است گسترده

م های علوبررسی ارتباط بین نگرش و جنسیت دانشجویان دانشگاه

پزشکی در مورد سالمندان، اطالعات مفیدی را جهت برنامه ریزی در 

ه به کند. با توجمورد دانش آموختگان رشته سالمندی را فراهم می

های کمی در سطح جهان و در کشور ما هم هنوز انجام اینکه پژوهش

ای جهت بررسی ارتباط بین نگرش و جنسیت نشده، بر آن شدیم مطالعه

 دانشجویان نسبت به پدیده سالمندی انجام دهیم.

 روش کار

های نفر دانشجویان دختر و پسر دانشگاه 323در این مطالعه مقطعی 

شتی، تهران و ایران در سه رشته پزشکی، علوم پزشکی شهید به

ای به طور تصادفی چند مرحله 1332بهداشت و پرستاری در سال 

(Multi Stage Proportional Random Sampling انتخاب )

ها شامل دو قسمت بود؛ که بخش اول آن شدند. ابزار جمع آوری داده

از  ندیشامل مواردی از جمله رشته تحصیلی، سال تحصیلی، رضایت م

رشته تحصیلی، سن، جنسیت، وضعیت تأهل، سن پدر و مادر، زندگی 

کردن پدر بزرگ و مادر بزرگ با شما، تجربه کار با بیماران سالمند، 

تجربه کار داوطلبانه با سالمند، کار پژوهشی در حوزه سالمندی، 

های گذراندن دروس تخصصی در زمینه سالمندی، شرکت در کنفرانس

درکارگاه های آموزشی مسائل سالمندی، بازدید از  سالمندی، شرکت

مراکز توانبخشی سالمندی، بازدید از مراکز نگهداری سالمندی، سابقه 

 مراقبت پدر بزرگ یا مادر بزرگ در کودکی بود.

 KAOP: Kogan’s Attitudeبخش دوم پرسشنامه، ابزار )

Towards Old People جهت بررسی نگرش به سالمندان بود. این )

گویه  11گویه مرتبط با سالمندان است که  33پرسشنامه متشکل از 

گویه دیگر بیانگر نگرش مثبت  11آن منعکس کننده نگرش منفی و 

ای به صورت گزینه 2های لیکرتی به سالمندان است. این مقیاس با پاسخ

(، مخالف 3(، کمی مخالف )3(، کمی موافق )0(، موافق )2بسیار موافق )

( طراحی شده است. نمرات باالتر نشان دهنده 1مخالف ) ( و بسیار2)

 . در ایران نیز این پرسشنامه[23]تر به سالمندی است نگرش مثبت

KAOP  توسط رژه و همکارانش ترجمه و روایی سنجی گردیده و ثبات

. این مقیاس به عنوان یک ابزار [20]درونی آن اندازه گیری شده است 

معتبر و پایا برای سنجش نگرش افراد نسبت به سالمندان شناخته شده 

و برای عبارات  92/2است. ضریب آلفای کرونباخ برای عبارات مثبت 

/. گزارش شده است و ضریب آلفای کرونباخ کل مقیاس در 90منفی 

  باشد./. متغیر می91/. تا 13مطالعات از 

ها توسط دانشجویان رشته سالمت سالمندی که جمع آوری داده

های الزم را جهت انجام پرسشگری دیده بودند، صورت گرفته آموزش

است و هدف از انجام مطالعه و روش کار به دانشجویان شرکت کننده 

ها بدون نام و از افراد شرکت توضیح داده شد. هم چنین تمام پرسشنامه

آگاهانه گرفته شده است و در خصوص محرمانه بودن کننده نیز رضایت 

 .های اخالقی آن به دانشجویان اطمینان خاطر داده شداطالعات و جنبه
با آزمون آماری تی  23نسخه  SPSSها در محیط نرم افزاری داده

مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و درتمامی  ANOVAمستقل و 
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رفته شد. هم چنین جهت در نظر گ 20/2ها سطح معنی داری آزمون

های میانگین، انحراف معیار و فراوانی نیز ها هم از شاخصتوصیف داده

 استفاده گردید.

 هایافته

میانگین و انحراف معیار سن دانشجویان شرکت کننده در مطالعه حاضر 

، میانگین و انحراف معیار نگرش به سالمندی 11/21 ± 31/3برابر با 

درصد از دانشجویان زن  0/32نظر جنسیتی  بود. از 31/121 ± 21/13

و مابقی مرد بودند و بیشترین فراوانی رشته تحصیلی افراد شرکت کننده 

درصد هم به اندازه  31درصد، که حدود  33مربوط به رشته پزشکی 

 2/91زیادی از رشته تحصیلی خود رضایت داشتند و از نظر میزان تأهل 

 (.1جدول ه شرکت کردند )درصد دانشجویان مجرد در این مطالع

 

 توصیف مشخصات دموگرافیک واحدهای پژوهش: 0جدول 

 فراوانی )درصد( متغیرها

  رشته تحصیلی

 131( 1/33) پزشکی

 13( 2/23) بهداشت

 122( 3/32) پرستاری

  مقطع تحصیلی

 0( 2/1) دکترای تخصصی

PhD (1/2 )2 

 122( 0/33) دکترای عمومی

 30( 0/11) کارشناسی ارشد

 131( 3/32) کارشناسی

  رضایت مندی از رشته خود

 03( 3/13) خیلی زیاد

 113( 0/31) زیاد

 99( 3/29) ایتا اندازه

 23( 3/1) کم

 9( 2/2) خیلی کم

 11( 2/3) اصالً راضی نیستم

  جنسیت

 111( 0/32) زن

 133(0/23) مرد

  تأهل

 220( 2/91) مجرد

 30( 0/11) متأهل

 3( 3/1) سایر

توان به آن اشاره کرد های مربوط به سالمندی که میترین یافتهاز مهم

های این مطالعه از افراد سالمند درصد از نمونه 30این است که؛ تقریباً 

ازآنها تجربه کار با بیماران سالمند را درصد  20کردند و مراقبت می

درصد از دانشجویان سابقه پژوهش در زمینه  22داشتند و تنها 

 سالمندی را دارا بودند.

درصد از دانشجویان واحدهای درسی مربوط به سالمندی را  31

درصد ازآنها هم سابقه بازدید از مراکز توانبخشی  23گذارنیده بودند و 

درصد از دانشجویان تا به حال در گارگاه  32حدود  سالمندان را داشتند.

درصد از  13های آموزش مسائل سالمندی شرکت نکرده بودند، تنها 

 اند.آنها کار داوطلبانه با سالمندان را انجام داده

نتایج  (.2جدول سایر اطالعات در جدول مربوطه نشان داده شده است )

 131/2حاصل از آزمون تی مستقل نشان داد، تفاوتی بین زنان و مردان )

 =P ،33/1 ( =123)t درنگرش نسبت به سالمندی در دانشجویان )

=  P ،23/3=  22/2پزشکی وجود ندارد، اما در دانشجویان بهداشت )

(11)t تفاوت معنا داری بین جنسیت و نگرش به سالمندی وجود )

( تفاوت P ،21/2- ( =39)t=  231/2ویان پرستاری )داشت، در دانشج

معناداری بین زنان و مردان وجود دارد بطوری که مردان در گروه 

تری نسبت به سالمندی پرستاری به طور معنی داری نگرش مثبت

 (.3جدول داشتند )

جهت مقایسه سه دانشگاه  one – way ANOVAنتایج یک آزمون 

یزان نگرش دانشجویان به سالمندی نشان داد که تفاوت معنا دارای در م

بین دانشگاه علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی و ایران وجود دارد 

(21/2 > P ،32/2 ( =321/2)F که دانشگاه شهید بهشتی نسبت به )

های تهران و ایران باالتر بود اما تفاوت معنا داری بین دانشگاه

و ایران مشاهد نشد، هم چنین بر حسب رشته های تهران دانشگاه

تحصیلی هم در میزان نگرش نسبت به سالمندی تفاوت معناداری بین 

، P=  192/2های پزشکی، پرستاری و بهداشت وجود نداشت )رشته

12/1 ( =321/2)F( ) 3جدول.) 

 بحث

ه سبت باین مطالعه با هدف بررسی ارتباط بین جنسیت و نگرش ن

های پزشکی، بهداشت و پرستاری در سالمندان در دانشجویان رشته

های علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران و ایران انجام شده است. دانشگاه
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یکی از ارکان اصلی در ارائه خدمات بهداشتی درمانی، وجود نگرش 

 .[22, 2]باشد مثبت نسبت به دریافت کنندگان خدمات می
 

 صیف متغیرهای مربوط به سالمندیتو: 2جدول 

 فراوانی )درصد( گروه بندی

  سال و باالتر 01سن پدر 

 03( 3/13) بلی

 233( 3/13) خیر

  سال و باالتر 01سن مادر 

 29( 2/3) بلی

 212( 9/32) خیر

  سابقه زندگی با فرد سالمند

 33( 3/12) بلی

 211( 1/93) خیر

  تجربه کار با بیماران سالمند

 11( 3/20) بلی

 221( 1/13) خیر

  تجربه کار داوطلبانه با سالمندان

 33(1/13) بلی

 221(3/90) خیر

  کار پژوهشی در حوزه سالمندی

 22( 2/2) بلی

 293(3/33) خیر

  های تخصصی در زمینه سالمندیگذراندن درس

 21( 22) بلی

 231( 19) خیر

  های سالمندیشرکت در کنفرانس

 31( 2/12) بلی

 213(9/93) خیر

  های آموزشی مسائل سالمندیشرکت در کارگاه

 32( 12) بلی

 212( 32) خیر

  بازدید از مراکز توانبخشی سالمندان

 13( 3/23) بلی

 232( 1/10) خیر

  بازدید از مراکز نگهداری از سالمندان

 91( 2/22) بلی

 223(3/13) خیر

  از شما در دوران کودکیمراقبت پدر بزرگ/مادر بزرگ 

 132( 1/33) بلی

 129(3/00) خیر

 

 های پزشکی، بهداشت و پرستاریوضعیت نگرش نسبت به سالمندان در دانشجویان رشته: 3جدول 

 انحراف معیار±  میانگین تعداد رشته

   پزشکی

 9/123±  13/13 91 مردان

 19/129±  11/13 33 زنان

   بهداشت

 93/123±  10/12 31 مردان

 11/132±  32/11 32 زنان

   پرستاری

 91/123±  23/13 23 مردان

 91/123±  33/13 31 زنان
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نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد در دانشجویان دختر و پسر 

های پزشکی، پرستاری و بهداشت سه الگوی نگرشی نسبت به رشته

سالمندان وجود داشت که در رشته پزشکی تفاوتی بین زنان و مردان 

( در گلستان 1333وجود نداشت اما نتایج مطالعه آسایش و همکارانش )

 [21]تری نسبت به زنان دارند رد نگرش مثبتنشان داد که پزشکان م

 تری نسبتپزشکان زن نگرش مثبت [23]و ین  [29]و در مطالعه وانگ 

.[31, 32]به سالمندی داشتند 

 

 دانشگاه و رشته تحصیلیوضعیت نگرش نسبت به سالمندی بر حسب : 4جدول 

 مقدار احتمال F انحراف معیار±  میانگین تعداد طبقه

 222/2 32/2   دانشگاه

   131±  11 92 بهشتی

   122±  13 123 تهران

   120±  13 121 ایران

 192/2 12/1   رشته تحصیلی

   33/120±  39/13 131 پزشکی

   13/123±  23/13 122 پرستاری

   30/121±  0/11 13 بهداشت

های مطالعه حاضر، دانشجویان پسر در دانشجویان پرستاری بنابر یافته

تری نسبت به سالمندی داشتند که با به طور معنی داری نگرش مثبت

هم سو بود و از طرفی مطالعه  [32]های مطالعه منصوری یافته

که  نشان داد ( در پرستاران سوئدی همSöderhamnسودرهمن )

سال  20احساسات نسبت به افراد سالمند با تجربه کاری، سن کمتر از 

( نشان Lovellو در مطالعه لوول ) [33]و جنسیت)مرد( ارتباط دارد 

داد که دانشجویان پرستاری نگرش منفی به سالمندی دارند که این 

 تتوانست توسط باورهای شخصی و تجربه یا مشاهدانگرش منفی می

 .[33]های درمانی بوجود آید فردی در محیط

در دانشجویان بهداشتی طبق مطالعه ما، ارتباط معنی داری بین 

مطالعه  جنسیت و نگرش  نسبت به سالمندی وجود داشت که با نتایج

هم سو بود. با این حال در بعضی از مطالعات  [32]و توران  [30]قربانی 

, 31, 33]هم ارتباطی بین جنسیت و نگرش به سالمندی دیده نشد 

39]. 

در ارتباط با نوع نگرش به سالمندی در دانشجویان پرستاری در مقایسه 

با دانشجویان بهداشتی ممکن است دانشجویان پرستاری به علت 

گذارندن واحد درسی، کارآموزی در مراکز نگهداری سالمندی و آشنایی 

تری پیدا تر با شرایط مراقبتی سالمندان به این افراد نگرش مثبتکامل

چنین مطالعات هم نشان داده است که در بعضی از موارد  کنند و هم

مربیان دانشجویان پرستاری رفتاری مثبت و با عالقه نسبت به 

توانند دانشجویان را دهند که این خود میسالمندی از خود نشان می

 [33]تحت تأثیر قرار دهند و موجب تقویت نگرش مثبت درآنها شوند 

که این امر باید در مربیان آموزشی دانشجویان بهداشت هم در نظر 

 گرفته شود.

های جویان در زمینهباتوجه به متغیرهای مربوط به سالمندی، دانش

ها در حیطه سالمندی در ها و کارگاهپژوهشی و شرکت در همایش

بایست مدیران آموزشی وضعیت نامطلوبی قرار داشتند که می

هایی موجب تغییر در این نوع های علوم پزشکی با برنامه ریزیدانشگاه

 نگرش به سالمندی شوند.

 تقریباً نیمی ازدانشجویاندر ارتباط بین نگرش و مراقبت از سالمندان 

شرکت کننده سابقه زندگی، تجربه کار و مراقبت از افراد سالمند را 

های مطالعه فروزنده و همکارانش هم نشان دادند که داشتند، که یافته

مراقبت از افراد سالمند در صورت نداشتن اطالعات کافی در دراز مدت 

توان با که می [32]شود منجر به استرس و فرسودگی شغلی می

قب کننده، از به خطر افتادن کیفیت های تخصصی به افراد مراآموزش

 خدمات ارائه شده جلوگیری کرد.

هایی مانند توان عدم وجود رشتهازمحدودیت های این پژوهش هم می

روانشناسی، توانبخشی و علوم اجتماعی اشاره کرد. هم چنین پیشنهاد 

گردد، با توجه به تنوع فرهنگی درکشور ایران انجام این مطالعه در می

 تواند بهتر میهای علوم پزشکی کشور با حجم نمونه بزرگدانشگاه

 های مطالعه فعلی کمک کند.تکمیل یافته

 نتیجه گیری

مسئولین آموزش پزشکی و دست اندرکاران ارائه خدمات بهداشتی و 

های انسانی مورد نیاز خدمات درمانی جهت برنامه ریزی و تربیت نیروی

بایست این نوع نگرش را دانشجویان میسالمتی مربوط به سالمندان 

 دختر و پسر در نظر داشته باشند.

تر با توجه به سه الگوی نگرشی در دانشجویان، برای ایجاد نگرش مثبت

ای های آموزشی و مداخلهبایست اولویتبه سالمندان در حال حاضر می

 تری اند، قرار دهیم و آنخود را در دانشجویانی که دارای نگرش منفی

تری دارند آنها را حفظ و تقویت دسته از دانشجویانی که نگرش مثبت

 کنیم.

های آموزش پزشکی مورد در بیشتر موارد این مسئله مهم در سیستم

ه رسد کغفلت سیاست گذاران این عرصه واقع شده است و به نظر می

با توجه با افزایش جمعیت سالمندان کشور، پرورش نگرش مثبت به 

ای متولیان امر دانشجویان موجب بهبود رفتارهای حرفهسالمندی در 

های سالمت سالمندان بشود که این خود ارتقاء کیفیت مراقبت

 بهداشتی درمانی را به همراه دارد.

هم چنین اضافه شدن دروس مربوط به سالمندشناسی در واحدهای 

های سالمندی در درسی دانشجویان علوم پزشکی، برگزاری همایش

های جمعی، آموزش و پرورش، طراحی ور، استفاده آر رسانهسراسرکش

درمانی در راستای  _های بهداشتی پوستر و مطالب آموزشی در محیط

تواند موجب نگرش هایی است که میتکریم سالمندان از جمله فعالیت

 تری به افراد سالمند شود.مناسب

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S026069170090546X#!
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سپاسگزاری

با  1313این مطالعه بر اساس یافته حاصل از طرح تحقیقاتی به شماره 

تمایل به کار با سالمندان و عوامل مرتبط با آن در بین  "عنوان 

در دانشگاه  "1332دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی شهر تهران 

 ان ازهمکاری تمامیعلوم بهزیستی و توانبخشی انجام شده است. در پای

های پزشکی، بهداشت، پرستاری و سالمت سالمندی دانشجویان رشته

نماییم.که در این پژوهش ما را یاری کردند، صمیمانه تشکر می
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