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مقدمه  

 روز به روز به تعداد سالمندان افزوده است و شدهتر  يطوالن ها نابهداشت و درمان، عمر انس ه،يبا توجه به بهبود تغذ راًياخ
 يها يماريبه ب گريد نياز سن شيب ،سالمندان دهد يرفتن سن رخ م كه با باال يكيولوژيزيف راتييتغ ليبه دل). 1(گردد مي

 يمشكالت نيبا وجود چن ،)2(مزمن مبتال هستند يماريب كيسالمندان به  يو حداقل نود درصد از تمام ندشو يگوناگون مبتال م
  .ديآ يم شيسالمندان پ يبرا يتر عيوس يمراقبت يازهاين

 تأثيرسالمندان  ياست كه بر سالمت و بهبود يكننده رفتار مراقبت نييتع ليسالمند از مسا مارانينسبت به مراقبت از ب نگرش
 يعالقه هستند بلكه حت ينه تنها نسبت به مراقبت از سالمندان ب يپزشك انيكه دانشجو دهد مي اما شواهد نشان ).3(گذارد يم

خاص در  يها شده كه آموزش دهيمطالعات د يدر برخ ).4(دهند ارائه مي ها آنبه  زيرا ن يرت جوان خدمات كم مارانينسبت به ب
 ها آموزش نيمطالعات ا گريد يدر برخ يول. )5تا4(شده است يپزشك انيباعث بهبود نگرش دانشجو يارتباط با طب سالمند

 تر شيب ها يبررس انجام ضرورت موجود، اتيادب در و تناقض ابهام نيا. )6(است  شده انيتر شدن نگرش دانشجو يباعث منف
 يپزشك انيبر نگرش دانشجو يواحد طب سالمند آموزشتأثير يمطالعه به منظور بررس نيا .سازد يم مطرح را نهيزم نيا در

  .اهواز نسبت به سالمندان انجام شد يدانشگاه علوم پزشك
دانشگاه  يدانشكده پزشك 8ترم  يپزشك انيدانشجو هيجامعه پژوهش، شامل كل. بودي توصيفي  اين مطالعه يك مطالعه :روش
حذف  لينفر به دل 3از اين تعداد  نفر بودند كه 52 تعداد نيا ،بود) 1390تا  1388( يسال متوال 2 يدر ط ،شاپور اهواز يجند

گذراندن واحد (معيارهاي ورود به مطالعه  نفر 40 و خارج شدند جلسه از مطالعه 2 زا تر شيب بتيغ لينفر به دل 9واحد و 
توسط دانشكده  دوره آموزش طب سالمندي را داشتند) ها جلسه از كالس 15دانشگاه، شركت در حداقل  نيدر هم يدرس
 )ساعته 2جلسه  17(است  يرواحد درس تئو 2درس شامل  نيا. شده است يطراح يعموم يپزشك انيدانشجو يبرا يپزشك

و  است يسالمند يها يماريب نتري و مهم نتري عيشده شامل شا سيمطالب تدر .گردد يارائه م يليتحص 8كه در طول ترم 
در سالمندان توسط  يبه عنوان مثال افسردگ. مربوطه هستند يها با تخصص يدانشكده پزشك يلمع هيأت ياعضا ن،يمدرس

امتحان  انيهفته بعد از پا كيو  يجلسه كالس تئور نيكنندگان قبل از شروع اول شركت.گردد مي هارائ يپزشك متخصص روان
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  .كردند  ليپرسشنامه را تكم ،يواحد طب سالمند
نامه آگاهانه،  تيرضا يبعد از امضا ل،يو در صورت تما شدند  هيدر بدو ورود درباره اهداف پژوهش توج انيدانشجو

پرسشنامه بعد از گذراندن دوره  .كردند  ليرا با كد و بدون ذكر نام تكم )GAS "Geriatric Attitudes Scale")7 پرسشنامه
 دارد هيگو 14شده است،  يابيو اعتبار هيو همكاران ته) Reuben( كه توسط روبن مهپرسشنا نيا .شد ليبا همان كد تكم مجدداً

 نهيپاسخ درزم نتري در هر سؤال به مثبت. شده است بندي درجه 5تا  1ليكرت از اي  روي يك مقياس پنج درجه هيكه هر گو
 14و حداقل  70ي پرسشنامه  هحداكثر نمر. ابدي مي اختصاص 1 پاسخ عدد نيتر يبه منف و 5 نگرش نسبت به سالمندان عدد

 زيعموزاده ن وند حسن). 7(گزارش دادند α=76/0پرسشنامه را  نيا يدرون يهمسان بيو همكاران ضر )Reuben(روبن  .است
و از آمار SPSS-20 نرم افزار  از ها داده زيجهت آنال ).8(پرسشنامه گزارش داد نيا يفرم فارس يرا برا ييباال يياياعتبار و پا
به  جفت جهت بررسي تفاوت ميانگين نمرات قبل و بعد از آموزش نسبت به نگرش يها با نمونه t يمارآاز آزمون  توصيفي و

  .شد استفاده يسالمند
كنندگان  شركت نياز ب. )پذيري برگشت% 100(پرسشنامه توزيع شده بازگشت داده شد و تجزيه و تحليل شد  40تمامي  :نتايج

 يدارازوج تفاوت معن يت يآمار آزمون .سال بود 64/22) ± 91/0( يسن نيانگيم .نفر زن بودند%) 80( 32و %) 20(نفر مرد  8
) 50±75/3(و پس از آن  )32/44±14/4( نسبت به سالمندان قبل از گذراندن درس انيدانشجو ينمرات نگرش كل نيانگيم نيب

  .افتيبه طور مثبت ارتقا  ينگرش نسبت به سالمندان پس از گذراندن درس طب سالمند يعني ،)>P 001/0(نشان داد
ي واحد اري نگرش دانشجويان نسبت به سالمندان پس از برگز مرهنبر اساس نتايج اين مطالعه ميانگين  :گيري و نتيجه بحث

نگرش افراد  يراستا با پژوهش حاضر، مبين نقش مثبت آموزش در ارتقا هم زين يمطالعات ديگر.آموزشي افزايش يافته است
  ).7تا4(نسبت به سالمندان بوده است

 يساز يو غن يپزشك انيدانشجو يبرا تر شيب يها فرصت جاديا ،با توجه به نتايج مطالعه كنوني و نتايج ساير مطالعات
 نيمده از اآبه دست  جينتا .ثر استؤم ها آن زانگرش مثبت نسبت به سالمندان و مراقبت  يجهت ارتقا يآموزش يمحتوا

خارج  انينگرش دانشجو ايندارد و ادراك  انيبر نگرش دانشجو يتأثيرشان  تيكنند فعال مي كه تصور يمدرسان يمطالعه برا
  .گردد  ينگرش مثبت نسبت به سالمند يتواند باعث ارتقا مي دوره نيا. از كنترل است قابل توجه است
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