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Abstract
Introduction: Developing a negative attitude towards the elderly in the family and society can 
cause misbehavior towards them; therefore, improving the attitude towards the elderly will have 
positive effects on their health and quality of life. In the current research, an attempt has been made 
to investigate effect of a nursing home visit program on students' attitudes about the nursing home.
Methods: The present experimental study was conducted on 66 female students, seventh grade, 
in two groups of control and intervention by random block sampling in Tehran in 2016. The 
intervention group had a plan to visit nursing homes. Before visiting and meeting with the elderly, 
the intervention group students were given training on aging, elderly people and nursing homes, 
and how to communicate with the elderly was also explained. Then the program of visiting the old 
people's home was implemented. 4 weeks after the implementation of the intervention, the attitude 
survey questionnaire was completed again by both groups (103-105). Data collection was done with 
a researcher-made questionnaire in two sections: demographic information and students' attitudes. 
Students' attitudes were measured before and after the intervention in both groups. Data were 
measured using SPSS 23 software and independent t, paired t, Man-Whitney and Wilcoxon tests.
Result: In the intervention group, there was a significant difference in the level of "attitude towards 
the elderly" before (16.13) and after the intervention (17.58) (P>0.001); But in the control group, the 
steps before (14.70) and after the intervention (14.96) did not show statistically significant difference 
(P>0.05). "Attitude towards the nursing home" in the intervention group, the scores before the 
intervention (21.61) compared to after the intervention (22.88), there was a statistically significant 
difference, and in the control group, no statistically significant difference was observed before and 
after the intervention. "Attitude towards leaving parents to nursing homes" in intervention and control 
groups; before and after the intervention, no significant statistical difference was observed (P < 0.05).
Conclusions: Visiting the nursing home had a positive effect on the students' attitudes towards the 
elderly and the nursing home, but it did not affect towards leaving parents to the nursing home.
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چکیده
مقدمــه: توســعه	نگــرش	منفــی	نســبت	بــه	ســالمندان	در	خانــواده	و	جامعــه	مــی	توانــد	باعــث	ایجــاد	ســوءرفتار	نســبت	بــه	آنــان	شــود؛	
لــذا	بهبــود	نگــرش	نســبت	بــه	ســالمندان	بــر	ســالمت	و	کیفیــت	زندگــی	آنــان	اثــرات	مطلوبــی	خواهــد	داشــت.	هــدف	پژوهــش	حاضــر	

تاثیــر	برنامــه	بازدیــد	از	ســرای	ســالمندان	بــر	نگــرش	دانــش	آمــوزان	دربــاره	خانــه	ســالمندان	اســت.
ــا	 روش کار: مطالعــه	حاضــر	از	نــوع	تجربــی	بــر	روی	66	نفــر	از	دانــش آمــوزان	دختــر،	پایــه هفتــم	در	دو	گــروه	کنتــرل	و	مداخلــه	ب
نمونــه گیــری	بــه	روش	بلــوک تصادفــی	در	تهــران	در	ســال	96	انجــام	شــد.	گــروه مداخلــه	برنامــه	بازدیــد	از	ســرای ســالمندان	داشــتند.	
قبــل	از	انجــام	بازدیــد	و	مالقــات	بــا	ســالمندان،	آمــوزش	در	خصــوص	موضــوع	ســالمندی،	افــراد	ســالمند	و	خانــه	ســالمندان	بــه	دانــش	
آمــوزان	گــروه	مداخلــه	داده	شــد	و	نحــوه	برقــراری	ارتبــاط	بــا	ســالمندان	نیــز	شــرح	داده	شــد.	ســپس	برنامــه	بازدیــد	از	ســرای	ســالمندان	
ــردآوری																																	 ــد.	گ ــل	گردی ــروه	تکمی ــر	دو	گ ــه،	مجــددا	پرسشــنامه	بررســی	نگــرش	توســط	ه ــرای	مداخل ــس	از	اج ــه	پ ــد.	4	هفت ــرا	ش اج
داده هــا	بــا	پرسشــنامه	پژوهشــگر ســاخته	در	دو	بخــش	اطالعــات	جمعیــت شــناختی	و	بررســی	نگــرش دانــش آمــوزان	انجام	شــد.	نگرش	
دانــش آمــوزان	قبــل	و	بعــد	از	مداخلــه	در	هــر	دو	گــروه	ســنجیده	شــد.	داده هــا	بــا	اســتفاده	از	نــرم افــزار	SPSS 23	و	از	طریــق	آزمونهــای	

تــی مســتقل،	تــی زوجــی،	مــن ویتنــی	و	ویلکاکســون	ســنجیده	شــد.
یافتــه هــا: در	گــروه	مداخلــه،	میزان"نگــرش	بــه	افــراد	ســالمند"در	مراحــل	قبــل	)16/13(	و	بعــد	از	مداخلــه	)17/58(	تفــاوت	معنــاداری	
وجــود	داشــت	)P<0/001(؛	امــا	در	گــروه	کنتــرل،	مراحــل	قبــل	)14/70(	و	بعــد	از	مداخلــه	)14/96(	مبیــن	تفــاوت	آمــاری	معنــادار	نبــود	
)P<0/05(.	"نگــرش	بــه	ســرای	ســالمندان"در	گــروه	مداخلــه،	نمــرات	قبــل	از	مداخلــه	)21/61(	نســبت	بــه	بعــد	از	مداخلــه	)22/88(،	
تفــاوت	آمــاری	معنــادار	بــود.	نگــرش	نســبت	بــه	ســپردن	والدیــن	بــه	ســرای ســالمندان"	در	گروههــای	مداخلــه	و	کنتــرل؛	قبــل	و	بعــد	از	

.)P>0/05(	نشــد	مشــاهده	معنــاداری	آمــاری	تفــاوت	مداخلــه،
نتیجــه گیــری:	بازدیــد	از	ســرای	ســالمندان	اثــر	مثبتــی	بــر	نگــرش	دانــش	آمــوزان	در	خصــوص	افــراد	ســالمند	و	ســرای	ســالمندان	

داشــته	و	نســبت	بــه	ســپردن	والدیــن	بــه	ســرای	ســالمندان	تاثیــری	نداشــته	اســت.
کلیدواژه ها:	نگرش،	سالمندان،	خانه سالمندان،	ارتباطات	اجتماعی.
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مقدمه
ــمت	 ــه	س ــت	ب ــال	حرک ــران	در	ح ــت	ای ــنی	جمعی ــاختار	س س
ســالخوردگی	بــوده	و	درصــد	تنهــا	زیســتی	ســالمندان		بــاال	و	درصد	
ســکونت	آنــان	در	مراکــز	نگهــداری	ســالمند	بســیار	پاییــن	اســت	
ــراد	مســن	 ــف،	برخــی	از	اف ــل	مختل ــه	دالی ــن	حــال،	ب ــا	ای )1(.	ب
ممکــن	اســت	از	زندگــی	بــا	اعضــای	خانــواده	خــود	محــروم	شــوند	
و	ممکــن	اســت	نیــاز	بــه	اقامــت	در	مراکــزی	بــا	عناویــن	مختلــف	
ماننــد	مســکن	»ســالمندان«	یــا	»خانه	ســالمندان	«	داشــته	باشــند.		
درواقــع،	بهبــود	شــرایط	بهداشــتی	و	افزایــش	کیفیــت	زندگــی	در	
دنیــای	امــروز	منجــر	بــه	طوالنــی	شــدن	عمــر	و	در	نتیجــه	شــمار	
ســالمندان	در	سرتاســر	جهــان	شــده	اســت	و	ســالمندی	و	توجــه	
بــه	ســالمت	روانــی	و	جســمانی	ســالمندان	را	بیــش	از	هــر	زمــان	

دیگــری	مهــم	و	برجســته	ســاخته	اســت	)2(.
اتحادیــه	اروپــا	ســال	2012	را	»ســال	بیــن المللی	ســالمندی	فعال«	
ــزی	و	سیاســت	گــذاری	 ــه	ری ــا	ضــرورت	برنام نامگــذاری	کــرد	ت
مناســب	جهــت	زندگــی	بهتر	بــرای	ســالمندان	بــا	تــالش	افزونتری	
مــورد	توجــه	قــرار	گیــرد.	اگر	چــه	تغییــرات	جمعیتــی	در	دهــه	های	
ــه	 ــه	برنام ــی	و	اجتماعــی	را	ب ــر	توجــه	برخــی	نهادهــای	دولت اخی
ریــزی	بــرای	بهبــود	کیفیــت	زندگــی	ســالمندان	بــه	خــود	معطــوف	
ســاخته،	امــا	ســالمندی	بــه	عنــوان	یکــی	از	مراحــل	حســاس	رشــد	
انســان	همــواره	مــورد	توجــه	پژوهشــگران	حــوزه	هــای	مختلــف	
ــی	 ــوم	تربیت ــه	شناســی،	زیســت	شناســی	و	عل روانشناســی،	جامع
بــوده	اســت	و	پارادایــم	ســالمندی	فعــال	بــه	عنــوان	چارچــوب	ایــده	
ــت	 ــری	جمعی ــه	پی ــی	و	پاســخ	ب ــای	عموم ــرای	سیاســت	ه آل	ب
ــه	دســت	آورده	اســت.	پارادایــم		نهــادی	در	 ــا	ب ــه	آرامــی	در	اروپ ب
مــورد	پیــری	فعــال	در	حــال	تبدیــل	شــدن	بــه	یــک	درمــان	تقلیــل	

دهنــده	از	یــک	پدیــده	اســت	کــه	چنــد	بعــدی	اســت	)3(.
در	ا	یــران،	رونــد	رشــد	جمعیــت	ســالمندی	کــه	در	فاصلــه	ســالهای	
ــال	1365	 ــته،	از	س ــی	داش ــیب	نزول ــاً	ش ــا	1365	تقریب 1335	ت
ــت	 ــد	جمعی ــزان	رش ــت.	می ــرده	اس ــی	ک ــودی	ط ــیری	صع مس
ــال	 ــه	29	درصــد	در	س ــال	1375	ب ــالمندی	از	17	درصــد	در	س س
1385	افزایــش	یافتــه	کــه	عمدتــاً	به	ســبب	کاهش	ســریع	نــرخ	زاد	
و	ولــد	و	بــاروری	بــوده	اســت.	بــر	اســاس	نتایــج	سرشــماری	ســال	
1390،	در	ســال	1385	نســبت	جمعیــت	60	ســال	و	بیشــتر،	27/7	
درصــد	کل	جمعیــت	بــوده	کــه	پــس	از	پنــج	ســال	یعنــی	در	ســال	
1390	بــه	2/8	درصــد	افزایــش	یافتــه	اســت.	بــا	توجــه	بــه	آهنــگ	
پرشــتاب	کاهــش	بــاروری	و	مــرگ	ومیــر	طــی	دهــه هــای	اخیــر،	
پیــش	بینــی	مــی	شــود	حرکــت	جمعیــت	بــه	ســمت	ســالخوردگی	
ــم	 ــده	پانزده ــه	س ــه	ورود	ب ــود	ک ــرآورد	میش ــود	و	ب ــریع	ش تس

ــد	افزایــش	جمعیــت	ســالخورده	در	 هجــری	شمســی	ســرآغاز	رون
ــی	 ــق	گــزارش	ســازمان	ســالمت	جهان ــران	باشــد	)4,	5(.	برطب ای
)2016(،	جمعیــت	جهانــی	بــه	تدریــج	در	حــال	پیرشــدن	می	باشــد.	
نتایــج	حاصــل	از	سرشــماری	عمومــی	در	کشــور	مــا	نیز	نشــان	داده	
ــز	آغــاز	شــده	اســت	و	 ــران	نی ــد	پیرشــدن	جمعیــت	در	ای کــه	رون
براســاس	سرشــماری	ســال	95	در	ایــران	جمعیــت	بــاالی	60ســال	
ــن	زده																																																																																					 ــت	و	تخمی ــوده	اس ــر	ب ــون	نف ــا		7228367میلی ــر	ب براب

مــی	شــود	کــه	تــا	ســال	1400بــه	ده	میلیــون	نفــر	برســد	)6(.
79	میلیــون	نفــر	جمعیــت	ایــران	در	ســال	2015،	آن	را	به	هفدهمین	
کشــور	پرجمعیــت	جهــان	تبدیــل	کــرد.	بــر	اســاس	نــوع	متوســط	
بــاروری،	انــدازه	جمعیــت	آن	در	ســال	2050	حــدود	92	میلیــون	نفر	
پیــش	بینــی	مــی	شــود،	حتــی	بــا	وجــود	کاهــش	پیــش	بینی	شــده	
بــرای	قــرن	آینــده،	ایــران	همچنــان	در	بیــن	کشــورهای	پرجمعیت	
قــرار	دارد	و	در	ســال	2050	و	2100	بــه	ترتیــب	در	رتبــه	هــای	19	
ــل	متحــد	در	ســال	 ــت	ســازمان	مل ــرار	دارد.	جمعی ــان	ق و	26	جه
ــده	و	 ــن	کنن ــل	تعیی ــا،	عوام ــورد	رونده ــث	در	م ــرای	بح 2015	ب
ــق	 ــد.	طب ــی	کن ــران	اســتفاده	م ــت	در	ای ــری	جمعی ــای	پی پیامده
مــدل	متوســط	بــاروری،	افــراد	60	ســال	و	باالتــر	تــا	ســال	2050،	
31	درصــد	)تقریبــاً	29	میلیــون	نفــر(	از	جمعیــت	ایــران	را	تشــکیل	
ــی	مــی	شــود	جمعیــت	ســنی	65	ســال	و	 ــد.	پیــش	بین مــی	دهن
ــالمندان	 ــت	س ــون(	و	جمعی ــش	از	20	میلی ــد	)بی ــر	22	درص باالت
باشــد.	80	ســال	و	باالتــر	3/8	درصــد	)حــدود	3/5	میلیــون	نفــر(	در	
ســال	2050،	کــه	تقریبــاً	چهــار	برابــر	بیشــتر	از	ارقــام	مربوطــه	در	
ســال	2015	اســت.	داده	هــای	مربــوط	بــه	ســرعت	پیــری	جمعیــت	
نشــان	مــی	دهــد	کــه	ایــران	دومیــن	کشــور	بــا	ســرعت	بــاال	در	
جهــان	از	نظــر	پیــری	اســت.	درصــد	افزایــش	جمعیــت	60	ســاله	و	
باالتــر	بیــن	ســالهای	2015	و	2050.	ایــران	پــس	از	کــره	جنوبــی	
ــریع	 ــری	س ــرار	دارد.	پی ــه	دوم	ق ــر	از	0/01	درصــد	در	رتب ــا	کمت ب
جمعیــت	ایــران	پیامدهــای	مهمــی	بــرای	همــه	نهادهــای	اجتماعی	
ــه	 ــه	آن	توج ــد	ب ــی	بای ــه	ایران ــه	جامع ــدگان	دارد	ک و	تصمیم	گیرن
کنــد.	مســائل	مربــوط	بــه	جنســیت	و	امنیــت	اجتماعی-اقتصــادی	
ــریع	 ــری	س ــدی	ناشــی	از	پی ــالمندی	دو	موضــوع	کلی در	دوران	س
جمعیــت	اســت.	ماننــد	بســیاری	از	جمعیت	هایــی	کــه	بــه	ســرعت	
ــرای	 ــتراتژی	ب ــک	اس ــه	ی ــران	ب ــر	شــدن	هســتند،	ای ــال	پی در	ح
ــالخورده	 ــت	س ــرای	جمعی ــادی	ب ــی	و	اقتص ــای	اجتماع حمایت	ه
نیــاز	دارد	کــه	دیدگاه	هــای	مربــوط	بــه	ســالخوردگی	را	بــه	
ــد	)5(.	بررســی هــای	انجــام	شــده	 ــج	نکن ــار	تروی ــوان	یــک	ب عن
ــده	افزایــش	 ــان	کنن در	خصــوص	جمعیــت	شناســی	ســالمندی	بی
ــاکن	در	 ــن	س ــراد	مس ــت	و	اف ــان	اس ــالمندی	در	جه ــرعت	س س
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خانــه هــای	ســالمندان	)موسســه	شــده(	نســبت	بــه	کســانی	کــه	
ــل	 ــه	دلی ــکونت(	ب ــد	)محــل	س ــی	کنن ــی	م ــود	زندگ ــه	خ در	خان
ــی	 ــی	و	تنهای ــزوای	اجتماع ــس،	ان ــزت	نف ــره وری،	ع کاهــش	به
مســتعد	ســوء	تغذیــه	هســتند	)7,	8(،	همچنیــن	مراکــز	شــبانه	روزی	
ــای	 ــت	ه ــارکت	در	فعالی ــق	مش ــد	از	طری ــته	ان ــالمندان	توانس س
روزانــه	و	فعالیــت	هــای	اجتماعــی،	حمایــت	اجتماعــی	ادراک	شــده	
را	در	ســالمندان	ارتقــا	دهنــد	و	در	نتیجــه	توانســته	انــد	افســردگی	را	

بــه	طــور	قابــل	توجهــی	کاهــش	دهنــد	)9(.
ــواده	 ــن	خان ــن	رفت ــد	از	بی ــی	مانن ــیون	دالیل ــر	مدرنیزاس در	عص
ــراه	 ــه	هم ــراد	ب ــری	اف ــه	فک ــا	و	روی ــش ه ــول	نق ــترده،	تح گس
ــن	اعضــای	 ــدرن،	گسســتگی	بی ــی	م ــه	از	زندگ ــارهای	حاصل فش
ــت	 ــاد	و	تقوی ــث	ایج ــه	باع ــن	فاصل ــش	داده	و	ای ــواده	را	افزای خان
تفکــر	کلیشــه ای	نســبت	بــه	ســالمندان	شــده	اســت	)10(.	نگــرش		
نســبت	بــه	ســالمندان	نــه	تنهــا	تحــت	تأثیــر	ارزش	هــای	فرهنگی،	
هنجارهــا	و	ســاختارهای	اجتماعــی	اســت،	بلکــه	پایــه ای	در	دانــش	
و	تجربیــات	پیــری	نیــز	دارد	)11(در	مطالعــه	ای	اشــاره	شــده	اســت	
کــه	ادراک	کــودکان	از	بزرگســاالن	بیشــتر	منفــی	اســت	و	در	مــورد	
افــراد	مســن	تر	نظــرات	منفــی	دارنــد،	آنهــا	کــودکان	کوچک	تــر	را	

ــد	)12(.	 ــح	می	دهن ــر	ترجی ــه	بزرگســاالن	بزرگت ب
ــت	 ــن	اس ــلی	ممک ــن نس ــات	بی ــت	ارتباط ــر	Strom	تقوی از	نظ
ــع	و	 ــی	از	موان ــد	و	برخ ــته	باش ــال	داش ــه	دنب ــل	را	ب ــرام	متقاب احت
کلیشــه هــای	رایــج	را	مرتفــع	ســازد.	اینگونــه	برنامــه	هــا	میتوانــد	
پاســخگوی	تامیــن	فعالیتهــای	اجتماعــی	بــرای	ســالمندان	و	
ــروه	 ــر	دو	گ ــرش	ه ــد	و	نگ ــودکان	باش ــرای	ک ــه	ب ــب	تجرب کس
ــه	 ــبت	ب ــراد	نس ــرش	اف ــد	)13(.	نگ ــود	بخش ــر	را	بهب ــه	یکدیگ ب
ــوده	و	همــواره	 ســالمندان	در	فرهنــگ	هــای	مختلــف،	متفــاوت	ب
در	طــول	زمــان	دچــار	تغییــرات	چشــمگیری	شــده	اســت.	از	
ــا	 ــوزان	ب ــش	آم ــر	دان ــن	باالت ــکاران	س ــر	Runkawatt	و	هم نظ
نگــرش	مثبــت	آنهــا	ارتبــاط	مثبــت	داشــت	و	نگــرش	نســبت	بــه	
ســالمندان	نــه	تنهــا	تحــت	تأثیــر	ارزشــهای	فرهنگــی،	هنجارهــا	و	
ســاختارهای	اجتماعــی	اســت،	بلکــه	پایــه	ای	در	دانــش	و	تجربیات	
پیــری	نیــز	دارد	)11(.	یافتــه	هــای	علــی مونــدگاری	و	همــکاران	
ــالمند	 ــداری	از	س ــز	نگه ــه	مراک ــراد	ب ــی	اف نشــان	از	نگــرش	منف
دارد،	همچنیــن	زنــان	در	مقایســه	بــا	مــردان	دارای	نگــرش	منفــی	
تــری	نســبت	بــه	ایــن	مراکــز،	بــه	ویــژه	در	بعــد	عاطفــی،	هســتند.	
حضــور	فــرد	ســالمند	در	منــزل	باعــث	نگــرش	مثبــت تــر	و	بازدیــد	
از	خانــه	ســالمندان	باعــث	نگــرش	منفــی تــر	بــه	مراکــز	مذکــور	
ــز	یکــی	از	عوامــل	مهــم	در	ســالمت	 مــی	گــردد	)1(.	تزرجــی	نی
ســالمندان	را،	نگــرش	بــه	آنهــا	دانســت،	مقایســه	نگــرش	نوجوانان	

بــه	ســالمندی	اقــوام	فــارس،	کــرد،	تــرک،	لــر	و	بلــوچ	نشــان	داد	
ــه	 ــر-	پســر(	ب ــان	)دخت ــاداری	در	نگــرش	نوجوان ــاوت	معن ــه	تف ک
ــر	Baik	و		 ــود	دارد	)14(.	از	نظ ــف	وج ــوام	مختل ــالمندی	در	اق س
ــراد	مســن	تر	 ــا	اف Davitt هــم نشــینی	مســتقیم	و	غیرمســتقیم	ب

ــی	را	 ــددکاری	اجتماع ــجویان	م ــرش	دانش ــت	نگ ــور	مثب ــه	ط ب
تغییــر	داده	اســت	)15(.	وجــود	روابــط	بیــن نســلی	نــه	تنهــا	منجــر	
ــی	 ــه	دیدگاه ــده	بلک ــودکان	نش ــت	در	ک ــرش	مثب ــاد	نگ ــه	ایج ب
ــه	وجــود	آورده	اســت	 ــان	ب ــه	ســالمندان	در	آن نامطلــوب	نســبت	ب
ــن	 ــه	ای ــود	ب ــه	خ ــز	در	مطالع ــکاران	نی ).)16	Robinson		و	هم
نتیجــه	رســیدند	کــه	روابــط	وســیع	میــان نســلی	بیــن	گروهــی	از	
ســالمندان	و	دانــش آمــوزان	مقطــع	ابتدایــی،	اثــرات	نامســاعدی	بر	
ــد	)17(. ــه	ســالمندان	ایجــاد	مــی کن نگــرش	کــودکان	نســبت	ب
از	نظــر	Runkawatt	و	همــکاران	ســن	باالتــر	دانــش	آمــوزان	بــا	
نگــرش	مثبــت	آنهــا	ارتبــاط	مثبــت	داشــت	و	نگــرش	نســبت	بــه	
ســالمندان	نــه	تنهــا	تحــت	تأثیــر	ارزشــهای	فرهنگــی،	هنجارهــا	و	
ســاختارهای	اجتماعــی	اســت،	بلکــه	پایــه ای	در	دانــش	و	تجربیات	
ــه	در	 ــالمنداني	ک ــان	داد	س ــی	نش ــز	دارد	)18(	پژوهش ــری	نی پی
خانــواده	زنـــدگي	مــي کننــد	نســبت	بــه	ســالمندان	خانه	ســالمندان	
از	تندرســتی	بیشــتر	برخوردارنــد،	زیــرا	بــودن	در	کنــار	خانــواده	آنهــا	

را	از	حمایــت	عاطفــي	افـــراد	خـــانواده	برخــوردار	مــی	کنــد	)6(.	
ــانها	 ــر	انس ــی	و	عم ــت	بهداشــت،	زندگ ــا	رعای ــه	ب ــه	اینک ــر	ب نظ
طوالنــی	تــر	شــده	و	بــا	توجــه	بــه	کاهــش	جمعیــت	و	کمــی	تعــداد	
فرزنــد،	احنمــال	ســپردن	والدیــن	در	آینــده	بــه	ســرای ســالمندان	
از	ســوی	فرزنــدان	بیشــتر	اســت،	بنابرایــن	پژوهشــگر	بــر	آن	شــد	
ــالمندان	 ــا	ســرای س ــوان	را	ب ــه	بخــش	کوچکــی	از	نســل	نوج ک
آشــنا	کــرده	و	دیــدگاه	و	نگــرش	آنــان	را	پیــش	و	پــس	از	آزمــون	
بســنجد،	همچنیــن	تــا	بــه	حــال	مطالعــه ای	مداخلــه ای	در	بــاره	
نگــرش	دانــش	آمــوزان	در	مــورد	ســالمندان	انجــام	نشــده	اســت،	
خــود	بــه	نوعــی	ضــرورت	مطالعــه	در	ایــن	زمینــه	را	ایجــاد	کــرد	
ــج	 ــف	نتای ــه	کــه	مالحظــه	مــی شــود	مطالعــات	مختل و	همانگون
متفاوتــی	را	گــزارش	نمــوده انــد؛	ایــن	مطالعــه	موجــود	بــا	هــدف	
تعییــن	تاثیــر	تاثیــر	برنامــه	بازدیــد	از	ســرای	ســالمندان	بــر	نگــرش	

دانــش	آمــوزان	دربــاره	خانــه	ســالمندان	اســت.

روش کار
پژوهــش	حاضــر	از	نــوع	مداخلــه	ای	در	بــازه	زمانــی	1399-1398	
بــا	جامعــه	آمــاری	متشــکل	از	66	دانــش	آمــوز	دختــر،	پایــه	هفتــم	
ــه	 ــر(	و	مداخل ــرل	)30	نف ــروه	کنت )مقطــع	متوســطه	اول(	در	دو	گ
ــه	از	 ــامل	دو	مدرس ــش	ش ــط	پژوه ــد.	محی ــام	ش ــر(	انج )36	نف
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شهرســتان	شــمیران	)منطقــه	یــک	تهــران(	بــود	کــه	نمونــه هــا	بر	
	)Block	random	assignment(	ــی ــوک	تصادف ــاس	روش	بل اس
ــه	شــدند:	شــرایط	 ــر	وارد	مطالع ــا	معیارهــای	ورود	و	خــروج	زی و	ب
ــم	 ــه	هفت ــوز	در	پای ــش	آم ــل	دان ــه	شــامل:	تحصی ــه	مطالع ورود	ب
)مقطــع	متوســطه	اول(،	تمایــل	دانــش	آمــوز	بــه	شــرکت	در	
مطالعــه،	احــراز	رضایتنامــه	کتبــی	از	طــرف	والدیــن	جهــت	شــرکت	
ــروج	از	 ــرایط	خ ــود	و	ش ــالمندان	ب ــرای س ــد	از	س ــه	بازدی در	برنام
مطالعــه	شــامل:	انصــراف	دانــش آمــوز	یــا	والدیــن	در	هــر	مرحلــه	
ــب	 ــص	متناس ــه	روش	تخصی ــری	ب ــه گی ــود.	نمون ــش	ب از	پژوه
انجــام	شــد.	در	ایــن	پژوهــش	مــدارس	دخترانــه	مقطــع	متوســطه	
اول	طبقــات	مطالعــه	بودنــد،	ابتــدا	تعــداد	نمونه	هــای	هــر	مرکــز	بــا	
توجــه	بــه	تعــداد	کل	دانــش	آمــوزان	دختــر	مشــخص	شــد،	ســپس	
ــوک	تصادفــی	انتخــاب	 ــه	روش	بل دانــش آمــوزان	هــر	مدرســه	ب
ــه	لیســت	 ــن	منظــور	و	تهی ــرای	ای ــه	شــدند.	ب شــده	و	وارد	مطالع
ــت	 ــس	از	در	دس ــد	و	پ ــه	ش ــه	مراجع ــورد	مطالع ــدارس	م ــه	م ب
داشــتن	لیســت	دانــش	آمــوزان	هــر	مدرســه،	بــه	هــر	کــدام	عــددی	
اختصــاص	داده	شــد	و	ســپس	بــا	اســتفاده	از	جــدول	تصافــی	اعــداد	
نمونــه گیــری	انجــام	شــد.	در	صــورت	عــدم	تمایــل	دانــش	آمــوز	
تعییــن	شــده	جهــت	شــرکت	در	مطالعــه	مجــددا	بــا	همیــن	روش	

فــرد	دیگــری	جایگزیــن	شــد.
بــا	توجــه	بــه	اینکــه	پرسشــنامه	هــای	بررســی	نگــرش	درخصوص	
ــزار	 ــش	و	اب ــک	تاوی ــزار	م ــوگان،	اب ــزار	ک ــل	اب ــالمندی	از	قبی س
ــا	بزرگســاالن	طراحــی	 ــرای	ســنجش	ادراک	کــودکان	ی پالمــور	ب
ــی	و	 ــش	بررس ــدف	پژوه ــور	ه ــه	مذک ــت	و	در	مطالع ــده	اس ش
مقایســه	نگــرش	بیــن	نســلی	بــوده	اســت،	لــذا	ضــرورت	طراحــی	
پرسشــنامه	ای	دو	بعــدی	جهــت	بررســی	دیــدگاه	در	هــر	دو	گــروه	
ســنی	احســاس	شــد.	تهیــه	پرسشــنامه	بــر	اســاس	مــرور	منابــع	و	
	CVOA		،		CATEهماننــد	مربوطــه	هــای	مقیــاس	ســایر	بررســی
و	KAOPS		انجــام	شــد	در	نهایــت	بــه	تاییــد	خبــرگان	رســید)19-
21(.	در	تدویــن	ابــزار	بررســی	نگــرش،	از	تعریــف	نگــرش	و	اجــزای	
سیســتماتیک	آن	بهــره	گرفتــه	شــد.	بــا	توجــه	بــه	اینکــه	نگــرش	
ــه	 ــئواالت	ب ــت؛	س ــاری	اس ــی	و	رفت ــناختی،	عاطف ــاد	ش دارای	ابع
گونــه	ای	طراحــی	گردیــد	کــه	نمایانگــر	اجــزای	متفــاوت	نگــرش	
باشــد	و	در	همیــن	راســتا	ابــزاری	کــه	ســازگاری	مناســبی	بــا	گــروه	
هــای	ســنی	کــودکان	و	ســالمندان	داشــته	باشــد	توســط	محقــق	
ــع	و	 ــرور	مناب ــاس	م ــر	اس ــنامه	ب ــه	پرسش ــد.	تهی ــی	گردی طراح
بررســی	ســایر	مقیاســهای	مرتبــط	ماننــد	انجــام	شــد،	روایــی	ایــن	
ابــزار	توســط	اعضــای	هیئــت	علمــی	دانشــگاه	علــوم	بهزیســتی	و	
توانبخشــی	تهــران	بررســی	و	تائیــد	شــده	اســت	و	آلفــای	کرونبــاخ	

0/85	نشــان	گــر	پایایــی	مطلــوب	آن	بــود.
ــه	 ــود	ک ــی	ب ــت شناس ــنامه	جمعی ــامل	الف-پرسش ــزار	ش ــن	اب ای
ــت  ــن،	وضعی ــه	س ــوط	ب ــئواالت	مرب ــاوی	س ــه	ح دارای	12	گوی
شــغلی	و	تحصیلــی	پــدر	و	مــادر،	داشــتن	پدربــزرگ	و	مــادر	بــزرگ،	
ــی	 ــالمندان	و	زندگ ــرای س ــد	از	س ــابقه	بازدی ــا،	س ــا	آنه ــی	ب زندگ
ــود.	 ــه	ســالمندان	ب ــا	کســانی	از	بســتگان	در	خان ــردن	کســی	ی ک
ب-پرسشــنامه	بررســی	نگــرش	دانــش	آمــوزان	در	خصــوص	خانــه	
ســالمندان	دارای	14	گویــه	بــود	و	نگــرش	را	در	ســه	بخــش	نگرش	
نســبت	بــه	افــراد	ســالمند	)8	گویــه(،	ســرای ســالمندان	)5	گویــه(	
و	ســپردن	والدیــن	بــه	ســرای ســالمندان	)1	گویــه(	ارزیابــی	کــرد.	
عبــارات	ایــن	پرسشــنامه	بــر	روی	مقیــاس	چهــار	درجــه ای	لیکرت	
ــا	 ــاز	1	ت نمــره گــذاری	شــد	و	هــر	یــک	از	گزینــه هــا	دارای	امتی
4	بــود	و	بــه	صــورت	کامــال	موافــق	)4(،	موافــق	)3(،	مخالــف	)2(	
و	کامــال	مخالــف	)1(	طراحــی	شــد،	اظهــارات	منفــی	بــه	صــورت	
ــدازه گیــری	 ــزار	ان معکــوس	امتیازدهــی	شــدند.	پایایــی	درونــی	اب
ــد.	 ــه	دســت	آم ــا	0/7	ب ــه ه ــرای	گوی ــاخ	ب ــای کرونب شــده	و	آلف

بــرای	بازدیــد	یــک	پروتــکل	تدویــن	شــد.
ــه	 ــل	برنام ــالمندان:	مراح ــرای	س ــد	از	س ــکل	بازدی ــن	پروت تدوی

ــالمندان ــرای	س ــوزان	از	س ــش	آم ــد	دان بازدی
1(	آمــوزش	گروهــی	دانــش	آمــوزان	)گــروه	مداخلــه(	در	خصــوص	
ــل	از	 ــالمندان،	قب ــه	س ــالمند	و	خان ــراد	س ــالمندی،	اف ــوع	س موض
آغــاز	بازدیــد	و	پیــش	از	برقــراری	ارتبــاط	بــا	ســالمندان،	2(	بازدیــد	
از	قســمت	هــای	مختلــف	ســرا	شــامل	محوطــه	آسایشــگاه،																			
ــاعات،	3(	 ــایر	مش ــی،	و	س ــی	و	ورزش ــای	تفریح ــا،	فض ــالن	ه س

ــا	ایشــان ــاط	ب ــراری	ارتب ــا	ســالمندان	و	برق ــات	ب مالق
آموزش گروهی و تدوین محتوای آموزشی:

قبــل	از	آغــاز	بازدیــد	و	برقــراری	ارتبــاط	بــا	ســالمندان،	دو	تــن	از	
پژوهشــگر	محتــوای	آموزشــی	را	بــا	هــدف	آشــنایی	دانــش	آمــوزان	
در	خصــوص	ســالمندی،	در	یــک	آمــوزش	گروهــی	بــه	مــدت	45	
ــا	 ــط	ب ــات	مرتب ــد؛	موضوع ــه	دادن ــوزان	ارائ ــش	آم ــه	دان ــه	ب دقیق
ســالمندی	برگرفتــه	از	مســتندات	و	کتــب	علمــی	به	شــیوه	ای	روان	
و	قابــل	فهــم	بــرای	دانــش	آمــوزان	در	بخــش	هــای	زیــر	توضیــح	
داده	شــد:	فراینــد	ســالمندی،	ضــرورت	وجود	خانــه	ســالمندان،	مزایا	
و	معایــب	خانــه	ســالمندان	و	کیفیــت	زندگــی	ســالمندان	در	خانــواده	
ــذ	 ــی،	اخ ــالت	تکمیل ــد	تحصی ــوزال	در	واح ــد	پروپ ــس	از	تایی پ
مجــوز	از	دانشــگاه	علوم	بهزیســتی	و	توانبخشــی	تهــران	و	اداره	کل	
آمــوزش	و	پــرورش	اســتان	تهــران،	دو	مدرســه	دخترانــه	در	مقطــع	
متوســطه	اول	)پایــه	هفتــم(،	بــا	مســاعدت	کارشــناس	پژوهــش	و	
تحقیــق،	در	اداره	آمــوزش	و	پــرورش	منطقــه	یــک	تهــران	انتخــاب	



غزاله خلیقی و همکاران

73

ــوزش	و	 ــق	آم ــش	و	تحقی ــناش	پژوه ــکاری	کارش ــا	هم ــدند.	ب ش
پــرورش	منطقــه	یــک	تهــران،	لیســتی	از	مــدارس	دخترانــه	منطقــه	
در	اختیــار	پژوهشــگر	قــرار	گرفــت	و	پــس	از	انتخــاب	دو	مدرســه	
در	منطقــه	نیــاوران	و	ازگل،	جهــت	تکمیــل	پرسشــنامه	هــا	در	دو	
مرحلــه	پیــش	آزمــون،	پــس	آزمــون	و	بازدیــد	از	ســرای ســالمندان	
ــرل	و	 ــای	کنت ــی	گروهه ــاب	تصادف ــد.	انتخ ــزی	ش ــه	ری برنام
مداخلــه	انجــام	شــد	و	یکــی	از	کالســهای	مقطــع	هفتم	در	مدرســه	
تقــوی	نیــا	)ازگل(	بــه	عنــوان	گــروه	مداخلــه	در	نظــر	گرفتــه	شــد؛	
بــر	همیــن	اســاس	نیــز	در	مدرســه	خــان ســفید	)نیــاوران(	گــروه	
کنتــرل	انتخــاب	گردیــد.	در	مرحلــه	بعــد	در	هر	کــدام	از	مــدارس،	از	
میــان	کالســهای	مقطــع	هفتــم،	یــک	کالس	)بلــوک(	بــه	صــورت	
تصادفــی	انتخــاب	گردیــد؛	ســپس	بیــن	دو	بلــوک	انتخــاب	شــده	از	
هــر	مدرســه،	اختصــاص	گــروه	کنتــرل	و	مداخلــه	بــه	روش	بلــوک	
تصادفــی	صــورت	گرفــت.	جهــت	بازدیــد	ابتــدا	ســرای ســالمندان	
ــش	 ــه	بخ ــته	ب ــد	)وابس ــاب	ش ــرج	انتخ ــهر	ک ــر	در	ش ــورد	نظ م
ــا	 ــد.	ب ــا	اطــالع	داده	ش ــوی نی ــه	تق ــه	مدرس ــب	ب ــی(	و	مرات دولت
توجــه	بــه	طوالنــی	بــودن	مســافت،	مســئولین	مدرســه	و	والدیــن	
دانــش	آمــوزان	مخالفــت	خــود	را	اعــالم	نمودنــد،	از	ایــن	رو	ســرای 
ســالمندان	واقــع	در	منطقــه	یــک	شــهر	تهــران	)وابســته	بــه	بخــش	
ــه	در	نظــر	گرفتــه	شــد.	 خصوصــی(	جهــت	اجــرای	برنامــه	مداخل
مطابــق	بــا	قوانیــن	آمــوزش	و	پــرورش،	مجــوز	یــک	روزه	گــردش	
علمــی	از	ســوی	مدیــر	مدرســه	و	مربــی	پرورشــی	صــادر	گردیــد	
ــوزان	در	 ــش	آم ــی	در	خصــوص	شــرکت	دان ــه	کتب ــت	نام و	رضای
ــا	امضــای	والدیــن	اخــذ	گردیــد.	یــک	روز	قبــل	 برنامــه	بازدیــد،	ب
از	انجــام	مداخلــه،	پرسشــنامه هــای	جمعیــت شــناختی	و	بررســی	
ــر	 ــه	ذک ــد.	الزم	ب ــل	گردی ــروه	تکمی ــر	دو	گ ــط	ه ــرش،	توس نگ
ــد	از	ســرای ســالمندان	شــامل	 ــکل	بازدی ــن	پروت اســت	کــه	تدوی
ــه(	در	خصــوص	 ــروه	مداخل ــوزان	)گ ــش آم ــی	دان ــوزش	گروه آم
موضــوع	ســالمندی،	افــراد	ســالمند	و	خانــه ســالمندان	بــود.	پیــش	
از	برقــراری	ارتبــاط	بــا	ســالمندان،	بازدیــد	از	قســمت هــای	مختلف	
ســرا	شــامل	محوطــه	آسایشــگاه،	ســالن هــا	و	فضــای	تفریحــی-	
ورزشــی	بــود،	ســپس	محتــوای	آموزشــی	بــا	هــدف	آشــنایی	دانــش	
ــه	 ــی	ب ــوزش	گروه ــک	آم ــالمندی،	در	ی ــوزان	در	خصــوص	س آم
ــالمندی	 ــا	س ــط	ب ــات	مرتب ــد؛	موضوع ــه	ش ــه	ارائ ــدت	45	دقیق م
برگرفتــه	از	مســتندات	و	کتــب	علمــی	بــه	شــیوه ای	روان	و	قابــل	
ــالمندی،	 ــد	س ــهای	فراین ــوزان	در	بخش ــش آم ــرای	دان ــم	ب فه
ضــرورت	وجــود	خانــه	ســالمندان،	مزایــا	و	معایــب	خانــه	ســالمندان	
و	کیفیــت	زندگــی ســالمندان	در	خانــواده	توضیــح	داده	شــد.	قبــل	از	
انجــام	بازدیــد	و	مالقــات	دانــش آمــوزان	بــا	ســالمندان،	آمــوزش	

در	خصــوص	موضــوع	بــه	گــروه	مداخلــه	داده	شــد،	پــس	از	ارائــه	
محتــوای	آموزشــی	تدویــن	شــده	توســط	پژوهشــگران،	بازدیــد	از	
بخشــهای	مختلــف	ســرا	آغــاز	شــد.	دانــش آمــوزان	بــه	دو	گــروه	
تقســیم	شــده	و	هــر	گــروه	بــا	همراهــی	یکــی	از	پرســتاران	مرکــز،	
مربــی	پرورشــی	و	پژوهشــگر	از	بخشــهای	مختلــف	بازدیــد	کردنــد.	
ــدت	 ــه	م ــاط	ب ــراری	ارتب ــالمندان	و	برق ــدار	س ــرا،	دی ــد	از	س بازدی
ــوع	مراکــز	 ــوان	ن 3	ســاعت	طــول	کشــید.	در	ایــن	رابطــه	مــی ت
نگهــداری	از	ســالمندان	در	قالــب	خصوصــی	و	یــا	دولتــی	را	موثــر	
ــش،	 ــن	پژوه ــر	در	ای ــورد	نظ ــالمندان	م ــرای س ــرد.	س ــداد	ک قلم
ــوده	و	فضــای	فیزیکــی	ســرا	در	 ــه	بخــش	خصوصــی	ب وابســته	ب
ــب	 ــده	در	آن،	متناس ــداری	ش ــالمندان	نگه ــداد	س ــا	تع ــه	ب مقایس
بــود.	خدمــات	ارائــه	شــده	در	ایــن	مــکان	نظیرخدمــات	فیزیوتراپــی	
بــا	تجهیــزات	کامــل	توســط	کادر	پزشــکی	و	پیراپزشــکی	مجــرب	
ــالمندان	 ــت	س ــژه	جه ــات	وی ــن	خدم ــد،	همچنی ــی ش ــام	م انج
ــت	و	 ــوده	و	نظاف ــود	ب ــزا	موج ــای	مج ــوئیت	ه ــی	در	س متقاض
پاکیزگــی	محیــط	کامــال	رعایــت	مــی شــد.	ســالمندان	زن	و	مــرد	
هــر	کــدام	در	طبقــه ای	مجــزا	و	در	اتــاق	هــای	یــک	نفــره،	چنــد	
نفــره	و	VIP	ســکونت	داشــتند	و	تقســیم بنــدی	آنــان	مطابــق	بــا	
میــزان	وابســتگی	بــه	تخــت	و	خدمــات	ویــژه	صــورت گرفتــه	بــود.	
در	هــر	اتــاق	ســرویس	بهداشــتی	مجــزا	وجــود	داشــت	و	مناســب	
ــا	نیــاز	ســالمندان	جهــت	حفــظ	امنیــت	 ســازی	فضاهــا	مطابــق	ب
و	رفــاه	ســالمندان	و	مجهــز	بــه	ســونا	نیــز	بــرای	ورزشــهای	آبــی	

اختصــاص	داده	شــده	بــود.
محوطــه	مربــوط	بــه	ســرا	از	فضــای	ســبز	مناســب	برخــوردار	بــوده	
و	ســالمندان	بــه	فراخــور	وضعیــت	جســمانی	و	حرکتی	در	طــول	روز	
از	آن	اســتفاده	مــی کردنــد.	اقــوام	و	دوســتان	ســالمندان	همــه	روزه	
در	ســاعات	عصــر	مجــاز	بــه	دیــدار	و	مالقــات	بــا	ایشــان	بودنــد.	
مناســبت	هــای	مذهبــی	و	ملــی	بــا	کمــک	وابســتگان	ســالمندان	و	
بــا	حضــور	اقــوام	و	دوســتان	برگــزار	مــی شــد	و	مناســبات	اجتماعی	
ســالمندان	بــا	محیــط	خــارج	از	ســرا،	در	قالــب	اردوهــای	یکــروزه	
تفریحــی	و	مذهبــی	تامیــن	مــی شــد.	همچنیــن	آشــپزخانه	موجــود	
در	ســرا	زیرنظــر	متخصــص	تغذیــه،	رژیــم	غذایــی	متناســب	بــا	هــر	
ســالمند	را	در	وعــده هــای	مختلــف	تهیــه	مــی کــرد.	4	هفتــه	پــس	
از	اجــرای	مداخلــه،	مجــددا	پرسشــنامه	بررســی	نگــرش	توســط	هر	

دو	گــروه	تکمیــل	گردیــد.
تجزیه و تحلیل داده ها

داده	هــای	جمــع	آوری	شــده	از	طریــق	پرسشــنامه	هــای	مذکــور	
وارد	نــرم	افــزار	آمــاری	SPSS	نســخه	23	شــد	و	اطالعــات	مربــوط	
بــه	مراحــل	پیــش	آزمــون	و	توســط	آزمــون	هــای	تــی مســتقل،	
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تــی زوجــی	و	همچنیــن	بــه	علــت	حجــم	نمونــه	کــم	از	آزمونهــای	
ناپارامتــری	مــن ویتنــی	و	ویلکاکســون	اســتفاده	و	داده	هــا	تجزیــه	

و	تحلیــل	گردیــد.

یافته ها
یافتــه	هــا	نشــان	داد	اختــالف	ســنی	پــدران	و	مــادران	گــروه	کنترل	

ــن	ســنی	 ــود	و	میانگی ــه	5	ســال	ب ــروه	مداخل حــدود	6	ســال	و	گ
دانــش	آمــوزان	در	هــر	دو	گــروه	تقریبــا	یکســان	بــود.	40%	مــادران	
عــالوه	بــر	شــغل	خانــه	داری	بــه	کارهــای	دولتــی	و	خصوصــی	نیز	
ــدران	بیشــتر	در	بخــش	خصوصــی	مشــغول	 اشــتغال	داشــتند	و	پ

بودنــد	)جــدول	1(.

جدول 1:  ویژگیهای	فردی	دانش	آموزان	در	دو	گروه	کنترل	و	مداخله

متغیر
مداخلهکنترل

P
انحراف معیارمیانگینفراوانیانحراف معیارمیانگینفراوانی

3012/830/73612/780/50/70سن	دانش	آموز
3044/15/143644/755/020/60سن	پدر

3038/664/313639/165/10/67سن	مادر

Pدرصدفراوانیدرصدفراوانیطبقهمتغیر

شغل	پدر
1446/72466/7دولتی

0/10
1653/31233/3خصوصی

شغل	مادر

413/3616/7دولتی

0/42 826/7513/9خصوصی

18602569/5خانه	دار

تحصیالت	پدر
1033/3719/4پایین	تر	از	لیسانس

0/31
2066/72980/6باالتر	از	لیسانس

تحصیالت	مادر
1446/71233/3پایین	تر	از	لیسانس

0/27
1653/32466/7باالتر	از	لیسانس

2376/72877/80/91-داشتن	پدربزرگ

2686/73391/70/51-داشتن	مادربزرگ

413/3616/70/28-زندگی	کردن	با	پدربزرگ	یا	مادربزرگ	یا	هر	دو

13/3616/70/07-سابقه	بازدید	از	سرای	سالمندان

در	رابطــه	بــا	هــدف	اول،	نتایــج	حاصــل	از	آزمــون	تــی	زوجــی	برای	
گــروه	مداخلــه،	نشــان	دهنــده	تفــاوت	معنــادار	میــزان	نگــرش	بــه	
افــراد	ســالمند	در	مراحــل	قبــل	و	بعــد	از	مداخلــه	بــود	)P<0/001(؛	

امــا	در	گــروه	کنتــرل،	در	میــزان	نمــرات	نگــرش	بــه	افــراد	ســالمند	
در	مراحــل	قبــل	و	بعــد	از	مداخلــه	تفــاوت	معنــاداری	مشــاهده	نشــد	

)P>0/05(	)جــدول2(.

جدول 2: مقایسه	میانگین	و	انحراف	معیار	نمرات	نگرش	نسبت	به	افراد	سالمند	در	دو	گروه	)قبل	و	بعد	از	مداخله(

نگرش نسبت به افراد 
سالمند

گروه

آزمون تی زوجیبعد از مداخلهقبل از مداخله

Pآماره تیانحراف معیارمیانگینانحراف معیارمیانگین

0/001>5/56-16/132/0117/581/84مداخله
1/860/073-14/702/4314/962/35کنترل
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ــد	از	 ــه	بازدی ــدف	دوم،	برنام ــورد	ه ــه	در	م ــای	مطالع ــه	ه یافت
ســرای ســالمندان	بــر	نگــرش	دانــش	آمــوزان	نســبت	بــه	ســراهای	
ــش	 ــرش	دان ــه،	نگ ــام	مداخل ــل	از	انج ــان	داد	قب ــالمندان	نش س
ــوده	اســت.	متعاقــب	اجــرای	 ــوزان	در	هــر	دو	گــروه	یکســان	ب آم
ــر	دو	 ــرات	ه ــن	نم ــاداری	در	میانگی ــاوت	معن ــه	تف ــه	مداخل برنام

ــه	 ــه	دســت	آمــد	و	نمــرات	کســب	شــده	در	گــروه	مداخل گــروه	ب
قبــل	و	بعــد	از	انجــام	مداخلــه،	تفــاوت	آمــاری	معنــاداری	را	نشــان	
ــابه،	در	 ــان	مش ــه	در	زم ــت	ک ــی	اس ــن	در	حال داد	)≥0/05	P(،	ای
گــروه	کنتــرل	هیــچ	تفــاوت	معنــاداری	بــه	لحــاظ	آمــاری	مشــاهده	

ــدول3(. ــت	)P>0/05(	)ج ــده	اس نش

جدول 3: مقایسه	میانگین	وانحراف	معیار	نمرات	نگرش	نسبت	به	سرای	سالمندان	در	دو	گروه	)قبل	و	بعد	از	مداخله(

نگرش نسبت به سرای 
سالمندان

گروه
آزمون تی زوجیبعد از مداخلهقبل از مداخله

Pآماره تیانحراف معیارمیانگینانحراف معیارمیانگین

2/250/030-21/612/5322/883/08مداخله
21/362/2821/202/510/770/444کنترل

ــه	 ــبت	ب ــوزان	نس ــش	آم ــرش	دان ــوم،	نگ ــدف	س در	خصــوص	ه
ــی	 ــن	ویتن ــون	م ــالمندان،	از	آزم ــرای س ــه	س ــن	ب ــپردن	والدی س
بهــره	گرفتــه	شــد.	نتایــج	نشــان	داد	کــه	دو	گــروه،	قبــل	از	انجــام	
مداخلــه	از	ایــن	منظــر	تفــاوت	آمــاری	معنــاداری	بــا	هــم	نداشــتند	
ــد	از	 ــل	و	بع ــرات	قب ــن	تغیی ــور	تعیی ــه	منظ ــپس	ب )P>0/05(،	س

ــون	ویلکاکســون	 ــا،	آزم ــروه	ه ــک	از	گ ــه،	در	هــر	ی انجــام	مداخل
نشــان	داد	کــه	تفــاوت	آمــاری	معنــاداری	در	نگــرش	دانــش	آموزان	
نســبت	بــه	ســپردن	والدیــن	بــه	ســرای ســالمندان	قبــل	و	بعــد	از	

ــه	مشــاهده	نشــد	)P>0/05(	)جــدول	4(. مداخل

جدول 4: نگرش	دانش	آموزان	نسبت	به	سپردن	والدین	به	سرای	سالمندان	)قبل	و	بعد	از	مداخله(

نگرش نسبت به سپردن والدین به سرای 
سالمندان

ZP-valueآزمون

0/2180/827من	-	ویتنی
0/9660/334ویلکاکسون

بحث
پژوهــش	حاضــر	بــا	هــدف	تعییــن	تاثیــر	برنامــه	بازدیــد	از	ســرای	
ــالمندان	 ــه	س ــاره	خان ــوزان	درب ــش	آم ــرش	دان ــر	نگ ــالمندان	ب س
صــورت	گرفــت.	بــا	در	نظــر	گرفتــن	اینکــه	چگونــه	پیــری	والدیــن	
آنهــا	و	رابطــه	بــا	والدیــن	ممکــن	اســت	بــه	طــور	خــاص،	بــر	ایــن	
دیدگاه	هــا	تأثیــر	بگــذارد.	مــا	بررســی	کردیــم	کــه	تــا	چــه	انــدازه	
ــرش	 ــری	و	نگ ــورد	پی ــان	در	م ــای	نوجوان ــا	در	دیدگاه	ه تفاوت	ه
ــا	والدیــن	 ــا	کیفیــت	رابطــه	ب ــه	ســالمندی	والدینشــان	ب نســبت	ب
توضیــح	داده	می	شــود،	در	حالــی	کــه	ویژگی	هــای	مختلــف	
ــل	از	 ــم.	قب ــز	در	نظــر	گرفتی ــن	را	نی شــرکت	کننده	و	ســطح	والدی
بحــث	نگــرش	دانــش	آمــوزان	را	نســبت	به	پدیــده	پیــری	و	احتمال	
اینکــه	والدیــن	خــود	را	در	آینــده	بــه	خانــه	های	ســالمندان	بســپارند	
صحبــت	شــد	و	دانــش	آموزانــی	کــه	بــا	یــک	یــا	دو	پدربــزرگ	و	
مادربــزرگ	پیــر	خــود	بیشــتر	زندگــی	کــرده	بودنــد	نگــرش	منفــی	
ــا	تحصیــالت	 داشــتند	و	ایــن	واقعیــت	کــه	افــراد	دارای	والدیــن	ب
عالــی	بودنــد	نگــرش	مثبــت	تــری	نســبت	بــه	ســالمندی	داشــتند	و	
ممکــن	اســت	بــه	ایــن	دلیــل	باشــد	کــه	آمــوزش	بــا	آگاهــی	باالتر	
در	مــورد	ســالمت،	ســبک	زندگــی	ســالم	تــر	و	دسترســی	بهتــر	بــه	

مراقبــت هــای	بهداشــتی	مرتبــط	اســت،	که	نشــان	دهنــده	عواملی	
ــه	 ــن،	رابط ــد.	همچنی ــته	باش ــش	داش ــد	نق ــی توان ــه	م ــت	ک اس
ــت	اجتماعی-اقتصــادی	 ــالت	و	وضعی ــن	تحصی شــناخته	شــده	بی

ممکــن	اســت	ایــن	تأثیــر	را	نیــز	داشــته	باشــد.
ــرل	و	 ــروه	کنت ــغلی	در	گ ــر	ش ــه	از	نظ ــان	داد	ک ــا	نش ــه	ه یافت
ــه	 ــرل	و	مداخل ــروه	کنت ــد.	در	گ ــاغل	بودن ــدران	ش ــه	کل	پ مداخل
مــادران	عــالوه	بــر	شــغل	خانــه داری	در	خــارج	از	منــزل	نیــز	بــه	
ــتر	 ــد.	بیش ــه	کار	بودن ــغول	ب ــی	مش ــا	خصوص ــی	ی ــورت	دولت ص
ــروه	بیشــتر	از	 ــالت	در	هــر	دو	گ ــادران	از	نظــر	تحصی ــدران	و	م پ
دپیلــم	بودنــد.	مقایســه	نشــان	داد	کــه	از	نظــر	متغیرهــای	شــغل	و	
تحصیــالت	پــدر	و	مــادر،	گــروه	کنتــرل	و	مداخلــه	همگــن	هســتند.	
بیــش	از	نیمــی	از	هــر	دو	گــروه	مادربــزرگ	و	پدربــزرگ	داشــتند	و	
در	گــروه	مداخلــه	تعــداد	بیشــتری	از	دانــش	آمــوزان	بــا	پدربــزرگ	
یــا	مادربــزرگ	زندگــی	مــی	کردنــد.	مقایســه	نشــان	داد	کــه	از	نظــر	
همــه	متغیرهــا،	گــروه	کنتــرل	و	مداخله	همگــن	بودنــد.	درخصوص	
ــر	تجــارب	گذشــته	 ــن	تاثی ــی	شــدن	آن	و	همچنی نگــرش	و	درون
ــی	در	خصــوص	 ــه	عمل ــری	نگــرش،	کســب	تجرب ــر	شــکل	گی ب
ســالمندان	ســاکن	در	ســرا	مــی توانــد	در	پــرورش	ادراک	کــودکان	و	
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نوجوانــان	و	رفتــار	آنــان	بــا	والدینشــان	در	آینــده	موثــر	واقــع	شــود.
	در	رابطــه	بــا	تاثیــر	برنامــه	بازدیــد	از	ســرای	ســالمندان	بــر	نگــرش	
دانــش	آمــوزان	در	خصــوص	افــراد	ســالمند	نتایــج	حاصــل	نشــان	
ــود؛	 ــه	ب ــد	از	مداخل ــل	و	بع ــادار	در	مراحــل	قب ــاوت	معن ــده	تف دهن
امــا	در	گــروه	کنتــرل،	در	میــزان	نمــرات	نگــرش	بــه	افــراد	ســالمند	
ــاهده	 ــاداری	مش ــاوت	معن ــه	تف ــد	از	مداخل ــل	و	بع ــل	قب در	مراح
نشــد.	برنامــه	مداخلــه	ای	بازدیــد	از	ســرای ســالمندان	بــر	نگــرش	
دانــش	آمــوزان	در	خصــوص	افــراد	ســالمند	اثرگــذار	بــوده	و	اختالف	

موجــود	را	مــی تــوان	از	ایــن	طریــق	توجیــه	نمــود.
همســو	بــا	پژوهــش	حاضــر	مطالعــه	ادیــب	نشــان	داد	کــه	در	پــس	
ــا	 ــود؛	ب ــه	ســالمندان	مثبــت	ب ــدگاه	کــودکان	نســبت	ب آزمــون	دی
ایــن	وجــود	نگــرش	آنــان	نســبت	بــه	ســالمندی	خــود	همچنــان	
منفــی	بــود	)22(.	ناهمســو	بــا	پژوهش	حاضــر	محمدی	و	اســمعیلی	
ونــد	در	مطالعــه	ای	بــا	هــدف	تعییــن	نگــرش	کارآمــوزان	و	کاروزان	
ــه	در	 ــد	ک ــالمندان	نشــان	دادن ــت	از	س ــه	مراقب ــتاری	در	زمین پرس
دانشــجویان	ســال	بــاال،	نگــرش	مثبــت	بــه	مراقبــت	از	ســالمندان	
افزایــش	یافتــه	اســت،	همچنیــن،	دیــدگاه	دانشــجویان	نســبت	بــه	
دوره	ســالمندی	منفــی	بــوده	و	آن	را	مســاوی	بــا	ضعــف	جســمانی،	
تنهایــی،	مقاومــت	در	برابــر	تغییــر	و	عــدم	توانایــی	ذهنــی	و	
فیزیکــی	دانســتند،	همچنیــن	دانشــجویانی	کــه	بــا	افــراد	ســالمند	
تمــاس	مســتقیم	داشــتند،	نســبت	بــه	موضــوع	ســالمندی	نگــرش	
ــالمند	در	 ــت	از	س ــوزش	مراقب ــتند	)23(.	آم ــتری	داش ــی	بیش منف
ایجــاد	ایــن	نگــرش	مؤثــر	بــوده	اســت،	باتوجــه		بــه	اینکــه	بیشــتر	
دانشــجویان	بــه	ســالمندان	نگرشــی	متوســط	)نــه	خــوب(	داشــتند.	
نتایــج	مطالعــه	Turgay	و	همــکاران	در	ترکیــه	بــا	عنــوان	تعییــن	
ــان	 ــالمندان	نش ــه	س ــبت	ب ــتاری	نس ــجویان	پرس ــرش	دانش نگ
ــر	و	 ــوزان	پس ــه	دانش	آم ــبت	ب ــر	نس ــوزان	دخت ــه	دانش	آم داد	ک
ــه	 ــی	ک ــه	آن	های ــبت	ب ــد	نس ــتگان	مســن	دارن ــه	بس ــی	ک آن	های
ــا	 ــر	ب ــه ای	دیگ ــد	)24(.	مطالع ــری	دارن ــرش	مثبت	ت ــد	نگ ندارن
هــدف	تغییــر	نگــرش	کــودکان	و	ســالمندان	نســبت	بــه	همدیگــر	
بــه	صــورت	برنامــه	مداخلــه	ای	بیــن	نســلی	در	قالــب	گــروه هــای	
فعــال	مشــارکتی	انجام	شــد،	نتایــج	نشــان	داد	که	نگرش کــودکان،	
ــد	 ــوص	فراین ــی	در	خص ــت	و	منف ــای	مثب ــه ه ــی	از	جنب ترکیب
ســالمندی	و	افــراد	ســالخورده	بــه	دســت	آمــد	کــه	بــا	نتایــج	ســایر	
مطالعــات	در	ایــن	خصــوص	نســبتا	هماهنگــی	داشــت	)12(.	به	نظر																																																																																													
مــی رســد،	نگــرش	مثبــت	نســبت	بــه	ســن	متأثــر	از	متغیرهایــی	
ماننــد:	جنــس،	تمایــل	بــه	زندگــی	بــا	والدیــن	ســالخورده	پــس	از	
تشــکیل	خانــواده	و	اینکــه	آیــا	قبــاًل	یــا	در	حــال	حاضــر	بــا	یکــی	از	

بســتگان	ســالخورده	زندگــی	مــی	کردنــد،	هســت.

	در	رابطــه	بــا	تاثیــر	برنامــه	بازدیــد	از	ســرای	ســالمندان	بــر	نگــرش	
دانــش	آمــوزان	در	خصــوص	ســرای	ســالمندان	یافتــه	هــای	مطالعه	
نشــان	داد،	نگــرش	دانــش آمــوزان	نســبت	بــه	ســراهای	ســالمندان	
نســبت	بــه	قبــل،	مثبــت تر	گردیــد.	قبــل	از	انجــام	مداخلــه،	نگرش	
ــب	 ــوده	اســت.	متعاق ــروه	یکســان	ب ــر	دو	گ ــوزان	در	ه ــش	آم دان
اجــرای	برنامــه	مداخلــه	تفــاوت	معنــاداری	در	میانگیــن	نمــرات	هــر	
دو	گــروه	بــه	دســت	آمــد.	نمــرات	کســب	شــده	در	گــروه	مداخلــه	
قبــل	و	بعــد	از	انجــام	مداخلــه،	تفــاوت	آمــاری	معنــاداری	را	نشــان	
داد	و	ایــن	در	حالــی	اســت	کــه	در	زمــان	مشــابه،	در	گــروه	کنتــرل	

هیــچ	تفــاوت	معنــاداری	بــه	لحــاظ	آمــاری	مشــاهده	نشــد.
ناهمســو	بــا	پژوهــش	حاضــر	علــی مونــدگاری	و	همــکاران	
ــرش																 ــث	نگ ــزل	باع ــالمند	در	من ــرد	س ــور	ف ــه	حض ــان	داد	ک نش
مثبــت تــر	و	بازدیــد	از	خانــه	ســالمندان	باعــث	نگــرش	منفــی	تــر	
بــه	مراکــز	مذکــور	مــی	گــردد	)1(،	همچنیــن	یافته	هــای	رضایــی	و	
همــکاران	)1394(	در	مقالــه	ای	بــا	عنــوان	مقایســه	مثلث		شــناختی	
در	ســالمندان	ســاکن	منــزل	و	آسایشــگاه	نشــان	داد	بین	ســالمندان	
ــاوت	 ــه	خــود	تف ــزل	در	نگــرش	نســبت	ب ســاکن	آسایشــگاه	و	من
معنــا	داری	وجــود	دارد،	بدیــن	معنــا	کــه	نگــرش	ســالمندان	ســاکن	
ــوده	 ــر	ب ــاکن	آسایشــگاه	بهت ــالمندان	س ــا	س ــزل	در	مقایســه	ب من

اســت	)25(.
ــد	باورهــا،	ارزشــها	و	 ــل	دارن ــراد	تمای ــه	نظــر	مــی رســد	کــه	اف ب
ــا	 ــان	صرف ــد	و	انس ــان	بیاموزن ــط	اطرافش ــان	را	از	محی رفتارهایش
دریافــت	کننــده رویدادهــا	در	محیــط	اطــراف	خــود	نیســت،	بلکــه	
ــر	 ــوده	و	ب ــیر	نم ــال	را	تفس ــان	ح ــته	و	زم ــارب	گذش ــه	تج فعاالن
اســاس	آن	پیــش	بینــی	مــی کنــد.	شــواهد	موجــود	در	مطالعــات	
پیشــین	نتایــج	پژوهــش	حاضــر	را	تاییــد	مــی کنــد،	چــرا	کــه	هدف	
از	ایــن	تحقیــق،	اثبــات	اثرگــذاری	بازدیــد	از	ســرای ســالمندان	بــر	
نگــرش	بــوده،	صــرف	نظــر	از	اینکــه	دیــدگاه	ایجــاد	شــده	مثبــت	
ــد	از	 ــر	بازدی ــش	حاض ــت.	در	پژوه ــده	اس ــزارش	ش ــی	گ ــا	منف ی
ســرای ســالمندان،	در	قالــب	گردشــی	علمــی	کــه	شــامل	مشــاهده	
فضــای	واقعــی	و	فراگیــری	محتــوای	آموزشــی	در	خصــوص	افــراد	
ــه	ای	 ــت،	کســب	تجرب ــوده	اس ــان	ب ــای	آن ــی	ه ــالمند	و	ویژگ س
شــخصی	بــرای	دانــش	آمــوزان	محســوب	شــده	و	توانســته	منجــر	

بــه	تغییــر	نگــرش	در	آنــان	شــود.
در	رابطــه	بــا	تاثیــر	برنامــه	بازدیــد	از	ســرای	ســالمندان	بــر	نگــرش	
دانــش	آمــوزان	در	خصــوص	ســپردن	والدیــن	به	ســرای	ســالمندان	
ــل	 ــر(	تمای ــان	)2	نف ــد	از	آن ــه	5/6	درص ــان	داد	ک ــا	نش ــه	ه یافت
خــود	را	بــه	ســپردن	والدیــن	بــه	ســرای ســالمندان	ابــراز	نمودنــد	
در	حالــی	کــه	قبــل	از	بازدیــد	از	ســرای ســالمندان،	هیــچ	یــک	از	
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دانــش	آمــوزان	تمایلــی	بــه	ایــن	اقــدام	نداشــتند.	نتیجــه	حاصــل	از	
آزمونهــای	آمــاری	در	خصــوص	بررســی	ســئوال	شــماره	13	ایــن	
امیــدواری	را	حاصــل	نمــود	کــه	اگــر	بازدیــد	از	ســرای ســالمندان	
ــه	 ــن	ب ــپردن	والدی ــوص	س ــوزان	در	خص ــش	آم ــرش	دان ــر	نگ ب
ســرای ســالمندان،	اثرگــذار	نبوده	اســت،	دســت	کــم	دیــدگاه	دانش 
ــه	ایــن	موضــوع	نیــز	منفــی	گــزارش	نکــرده	 آمــوزان	را	نســبت	ب
ــوزان	 ــش	آم ــر	از	دان ــه	دو	نف ــت	ک ــر	داش ــتی	در	نظ ــت.	بایس اس
ــی  ــه	م ــد	ک ــار	نمودن ــالمندان،	اظه ــرای س ــد	از	س ــس	از	بازدی پ
تواننــد	خانــه	ســالمندان	را	بــه	عنــوان	مکانــی	بــرای	زندگــی	کردن	
والدینشــان	بپذیرنــد.	ایــن	مــورد	را	مــی تــوان	بــا	نگــرش	دانــش	
آمــوزان	در	مطالعــه	ادیــب	حــاج	باقــری	مقایســه	نمــود	کــه	در	آن	
دانــش	آمــوزان	از	انتقــال	ســالمندان	بــه	آسایشــگاه	حمایــت	نکردند	
ــرای  ــه	س ــان	را	ب ــپاس،	والدینش ــدان	ناس ــد	فرزن ــد	بودن و	معتق
ســالمندان	مــی	ســپارند	)22(.	نتایــج	مطالعــه	نــوری	و	فارســی	بــه	
طــور	صریــح	و	ضمنــی	نشــان	داد	کــه	موسســات	تامیــن	کننــده	
ســالمت	و	خدمــات	روان	شــناختی	بــه	منظــور	آشــنایی	ســالمندان	
ــا	ویژگی	هــای	رشــد	متمایــز	دوران	 و	آشــنایی	همــه	شــهروندان	ب
ســالمندی	و	دغدغه	هــا	و	چالش	هــای	ســالمندان،	ســعی	در	تدویــن	
و	اجــرای	برنامه	هــای	آموزشــی	دارد.	تــالش	بــرای	اجــرای	برنامــه	
هــای	»یادگیــری	بیــن	نســلی«	اقــدام	دیگــری	اســت	کــه	مــی-	
توانــد	در	کاهــش	شــکاف	بیــن	نســل	جــوان	و	مســن	مؤثــر	باشــد.	
ــد	و	 ــود	می	بخش ــلی	را	بهب ــن	نس ــی	انســجام	بی ــن	برنامه	های چنی
ــد	و	 ــا	کاهــش	می	ده ــان	آنه ــی	را	در	می ــرس	و	بی	تفاوت خشــم،	ت
در	عیــن	حــال	شــهروندان	جــوان	و	مســن	را	تشــویق	می	کنــد	تــا	

از	هرگونــه	تعصــب	نســبت	بــه	یکدیگــر	اجتنــاب	کننــد	)2(.

نتیجه گیری
بــر	اســاس	یافتــه هــای	مطالعــه،	برنامــه	بازدیــد	از	ســرای	
ســالمندان	بــر	نگــرش	دانــش	آمــوزان	نســبت	بــه	افــراد	ســالمند	

و	ســراهای	ســالمندان	موثــر	واقــع	شــد،	بــه	نحــوی	کــه	نگــرش	
ــا	 ــد،	ام ــر	گردی ــت	ت ــل،	مثب ــه	قب ــرده	و	نســبت	ب ــر	ک ــان	تغیی آن
ــوزان	در	خصــوص	 ــش	آم ــر	نگــرش	دان ــه	نتوانســت	ب ــن	برنام ای
ســپردن	والدیــن	بــه	ســرای	ســالمندان	اثــر	گــذار	باشــد.	بــه	طــور	
ــالمندی	و	 ــورد	س ــراد	در	م ــدگاه	اف ــه	دی ــه	ب ــی	ک ــی،	تحقیقات کل
تجربــه	فرآینــد	پیــری	آنهــا	مــی	پــردازد،	مــی	توانــد	از	گســترش	
چشــم	انــداز	آن،	بــا	گنجانــدن	متغیرهایــی	از	بافــت	اجتماعــی،	بــه	
ویــژه	بافــت	خانــواده،	بــه	طــور	قابــل	توجهــی	بهــره	منــد	شــود.	
ــا	والدیــن	 اذعــان	بــه	اینکــه	جنبه	هــای	اجتماعــی	ماننــد	رابطــه	ب
نقــش	مهمــی	در	ادراکات	و	ارزیابــی	نوجوانــان	از	ســالمندی	بــازی	
ــح	 ــرای	توضی ــر	ب ــای	یکپارچه	ت ــه	رویکرده ــر	ب ــد	و	منج می	کن
تجربــه	ســالمندی	و	درک	بهتــر	مکانیســم	های	روان	شــناختی	
اساســی	می	شــود.	از	طرفــی	دیگــر،	افزایــش	ســطح	آگاهــی	دانــش	
آمــوزان	در	خصــوص	موضــوع	ســالمندی	و	ایجــاد	نگرشــی	واقــع	
گرایانــه	نســبت	بــه	چالــش	هــا	و	مســائل	مربــوط	بــه	ایــن	گــروه	
ســنی،	مــی توانــد	در	ســاختن	آینــده	ای	روشــن	بــرای	ســالمندان	
در	خانــواده	و	جامعــه	مفیــد	واقــع	شــود.	بــا	توجــه	بــه	تفــاوت	میــان	
خدمــات	ارائــه	شــده	بــه	ســالمندان	در	بخــش	دولتــی	و	خصوصــی،	
همچنیــن	وجــود	تصــور	کلیشــه	ای	نامناســب	از	“خانه	ســالمندان”،	
ــان	 ــی	در	می ــای	متفاوت ــدگاه	ه ــرات	و	دی ــه	نظ ــت	ک ــی	اس بدیه
ــان	در	خصــوص	زندگــی	 ــودکان	و	نوجوان ــز	ک ــه	و	نی اقشــار	جامع
ــود	 ــکان	وج ــن	م ــه	ای ــن	ب ــپردن	والدی ــالمندان	و	س در	ســرای س

داشــته	باشــد.
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