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  چکيده 

نگرش مثبت نسبت به آنھا می تواند پيامدھای  به افزایش است و با توجه به اینکه جمعيت سالمندان رو :ھدف
ھدف پژوھش حاضر . با اھميت است موضوعیته باشد، بررسی عوامل موثر و مرتبط با آن مثبتی را در بر داش

  .بررسی نقش جھت گيری مذھبی در نگرش نسبت به سالمندان است

 ٨٧نفر از دانشجویان ورودی سال ١۵١نمونه شامل . تحليلی طراحی شد –این پژوھش به روش توصيفی :روش
. ، پزشکی و پرستاری دانشگاه فردوسی مشھد بودند)قرآن وحدیث (رشته ھای روانشناسی بالينی، الھيات 

ھای مورد مطالعه ه چون انتظار می رود گرو ،روش نمونه گيری در این پژوھش، نمونه گيری ھدفمند بوده است
جھت گيری مذھبی آذربایجانی و پرسش نامه ھای پرسش نامه . در آینده بيشتر با سالمندان در ارتباط باشند

پایایی، روایی محتوایی و سازه پرسش نامه . توسط دانشجویان تکميل شدسبت به سالمندان کوگان نگرش ن
پرسش نامه جھت گيری سازه و محتوایی پایایی و روایی . جھت گيری مذھبی قبال در ایران احراز شده است

  .احراز شد انمذھبی ھم توسط محقق

نتایج به دست آمده فرضيه پژوھش را مبنی بر اینکه بين جھت گيری مذھبی و نگرش نسبت به  :یافته ھا
با محاسبه ضریب ھبستگی پيرسون مشخص شد که بين نگرش مذھبی . سالمندان رابطه وجود دارد تایيد کرد

گانه نشان داد که نتایج اجرای رگرسيون چند ).  r=0.19و p=.011(و نگرش نسبت به سالمندان رابطه وجود دارد 
  ).F(1,149)=5.41 وp=0.021 (نگرش مذھبی می تواند نگرش نسبت به سالمندان را پيش بينی کند 

یافته ھای این پژوھش موید این است که نگرش مذھبی با نگرش نسبت سالمندان رابطه دارد و  :نتيجه گيری
با توجه به اینکه  .آنھا را پيش بينی کنيمما از طریق نگرش مذھبی افراد می توانيم نگرش نسبت به سالمندان 

نگرش مثبت نسبت به آنھا می تواند پيامدھای مثبتی را در بر داشته  به افزایش است و جمعيت سالمندان رو
  .از متون و آموزه ھای مذھبی برای کمک به سالمندان و تغيير نگرش به آنھا استفاده کنيم ، استفادهباشد

  گيری مذھبی، نگرش نسبت به سالمنداننگرش، جھت  :کليد واژه ھا

  

  

 

 


