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تأثیر یک برنامه مراقبت از سالمند بر نگرش دانشجویان پرستاری
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کلید واژه:

م راقبت ،سالمند،
نگرش ،دانشجوی
پرستاری

اهداف م راقبت از سالمند ،بخش مهمی از وظایف حرفه ای پرستار است .در برخی از مطالعات گزارش شده است
که دانشجویان پرستاری نسبت به سالمندان و م راقبت از آنها نگرش منفی داشته و تمایلی ب رای انتخاب محیطهای
م راقبت از سالمندان در آینده شغلی خود ندارند .همچنین اعتقاد بر این است که تجارب بالینی روی نگرش به
سالمندان اثر م یگذارد .لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر م راقبت از سالمند بر نگرش دانشجویان پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی کاشان نسبت به سالمندان انجام شد.
مواد و روشها این پژوهش از نوع مداخلهای است که در آن تعداد  59دانشجوی سال چهارم پرستاری مورد پژوهش
ق رار گرفتند .نمونهگیری با روش آسان انجام شد .دانشجویان ترم  32( 8نفر) در گروه کنترل و دانشجویان ترم 27( 7
نفر) در گروه مداخله ق رار گرفتند .ابتدا از هر دو گروه پی شآزمون گرفته شد ،سپس در گروه مداخله ،یک ب رنامه 10
روزه م راقبت از سالمند اج را شد .یک روز پس از روز دهم ،پس آزمون از هر دو گروه انجام شد .جهت بررسی نگرش
دانشجویان از پرسشنامه  KAOPاستفاده شد .دادهها با استفاده از آزمون  tمستقل t ،زوجChi- ، ANOVA ،
 squareو آزمون دقیق فیشر در نرم افزار  SPSS 11.5تجزیه و تحلیل شد.
یافتهها در پژوهش حاضر %40/7 ،از دانشجویان مرد و  %59/3زن بودند .میانگین نم رات نگرش دانشجویان در دو گروه
کنترل و مداخله در ابتدای مطالعه تفاوت معن یداری نداشت ( .)P=0/62میانگین نم رات نگرش در گروه مداخله در
ابتدای مطالعه  118/18و در انتهای مطالعه  119/62بود ( .)P=0/62همچنین میانگین نم رات نگرش در گروه کنترل
در ابتدای مطالعه  119/4و در انتهای مطالعه  125/37بود (.)P=0/01
نتیجهگیری ب رنامه م راقبت  10روزه از سالمندان ،تاثیر محسوس و معن یداری بر نگرش دانشجویان پرستاری به
سالمندی نداشت ،درحالیکه گردش یک روزه در س رای سالمندان با بهبود نگرش به سالمندی هم راه بود .احتماال
ش رایط نگهداری سالمندان بر چگونگی تغییر نگرش تاثیر داشته است.
کد ثبت در IRCT2012111411005N1 :IRCT

مقدمه
موضــوع ســامتی و ارتبــاط آن بــا افزایــش ســالهای
زندگــی در عصــر حاضــر چالــش هــای ف راوانــی را
بوج ــود آورده اســت .افزایــش طــول عم ــر و اضافــه شــدن
جمعی ــت ســالمندان یک ــی از دســتاوردهای ق ــرن  21بــوده
و ســالخوردگی جمعیــت پدیــدهای اســت کــه جوامــع
بشــری بــا آ ن روبــرو شــده و یــا خواهنــد شــد ].[1

بررس ـیهای انجــام شــده در زمینــه ســالمندی ،حکایــت
از س ــرعت افزایــش شــمار ســالمندان جهــان ،بــه ویــژه در
کشــورهای توســعه یافتــه و در حــال توســعه دارد ].[2
ب ــر اســاس آمارهــای ســازمان جهان ــی بهداشــت ،در ســال
 ،2000ششــصد میلی ــون ســالمند در جهــان وجــود داشــت
کــه در ســال  2025بــه  1/2میلی ــارد نف ــر و در ســال 2050
بــه دو میلیــارد نفــر خواهــد رســید ] .[3در ایــران نیــز،
ن ــرخ رشــد جمعی ــت ســالمند از  %6/6در ســال 1374بــه
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 %10در ســال  1389افزایــش یافتــه و انتظــار م ـیرود ایــن
می ـزان تــا ســال  1440بــه  %25/1برســد [.]4
ماهی ــت ف راینــد پی ــری ،ســالمند و خانــواده و بــه تب ــع
آن جامعــه را بــه طــور تــؤام متأث ــر م یکنــد ] .[5دگرگون ــی
ســاختارهای اجتماعــی از شــکل ســنتی بــه صنعتــی در
دهههــای اخیــر و تغییــر نظــام خانــواده از گســترده بــا
تأکی ــد ب ــر حفــظ و نگهــداری ســالمند در درون خانــواده،
بــه نظــام خانــواده هس ــتهای و تمایــل فرزنــدان بــه زندگ ــی
جداگانــه از والدیــن ،همــراه بــا تحــوالت و بح رانهــای
مال ــی و فشــارهای روان ــی حاصــل از زندگ ــی مــدرن ،منج ــر
بــه تخریــب جایــگاه ســالمندان و گسس ــت عاطف ــی بی ــن
نس ــل هــا و شــانه خال ــی ک ــردن آنهــا از زی ــر بــار خدمــت
بــه ســالمند در خانــواده شــده اســت [ .]5,2-7بطــور
همزمــان ،پــای نهادهــا و ســازمانهای گوناگــون ماننــد
س ـراها و آسایشــگاههای ســالمندی ،بــه عنــوان جایگزیــن
نقشــهای خانوادگ ــی گذشــته بــه معرکــه بــاز شــده اســت
] .[6ایــن ام ــر ،تبعــات ســوء و نامطلــوب روانی-عاطف ــی را
ب ـرای ســالمندان بــه دنب ــال داشــته ،بــه طــوری کــه تقریب ــا
 %40از مجمــوع بســتریهای بیمارســتانهای روانــی را
ســالمندان تشــکیل م ــی دهنــد ].[8
زیانهــای فاصلــه نس ــلها فقــط بــه ســالمندان محــدود
نشــده ،بلکــه ضمــن مح ــروم ک ــردن جوانــان و کــودکان از
منابــع غنــی پرورشــی ،پیوســتگی تاریخــی و فرهنگــی
آنهــا را سســت نمــوده ،درک آنهــا را از ســالمندان و
نیازهایشــان کاهــش داده ،باعــث توســعه روابــط نامناســب
می ــان جوانترهــا و ســالمندان شــده اســت ] .[7لــذا ضروری
اســت تــا ب رنامههای ــی ب ـرای بهب ــود نگ ــرش نس ــبت بــه
ســالمندان بــه ویــژه در مؤسســات آموزشــی بــه اجــرا
گذاشــته شــود [ .]9-11ایــن ب رنامههــا ،میتواننــد بــه
نزدیــک شــدن ،رشــد ،حمایــت و م راقب ــت متقابــل جوانــان
و ســالمندان کمــک کننــد [ .[12ایــن اعتقــاد وجــود دارد
کــه ارتب ــاط جوانــان و ســالمندان ،باعــث افزایــش عــزت
نف ــس و رضایتمنــدی از زندگ ــی ،کاهــش تنهای ــی و بهب ــود
افس ــردگی در ســالمندان و رشــد و تکامــل شــخصیتی و
تقویــت نظــام آرزش ــی جوانــان و نگ ــرش مثب ــت آنهــا بــه
ســالمندان م یشــود [ .[13بــا وج ــود ایــن ،بیشــتر ب رنامــه
هــای ارتبــاط بــا ســالمند ،روی دانــش آمــوزان مــدارس
ابتدای ــی اج ـرا شــده [ ]7،14-16و مطالعــات محــدودی در
ارتب ــاط بــا کارب ــرد ایــن ب رنامههــا در ســنین باالت ــر وج ــود
دارد ] [18,17,11کــه نتایــج آنهــا نیــز متناقــض بــوده
اســت .بــه عنــوان مثــال ،در یــک مطالعــه گ ـزارش شــده
اســت کــه ارتباطــات نوجوانــان و ســالمندان م یتوانــد
تجــارب مثبت ــی را ب ـرای نوجوانــان در پ ــی داشــته باشــد
] .[11امــا مطالعــه دیگ ــری نشــان داده کــه ایــن ب رنامههــا
بــر نگــرش نوجوانــان و جوانــان بــه ســالمندی تأثیــر
منفــی م یگــذارد ] .[17گزارشــات نشــان میدهنــد کــه
ب رنامههایــی ماننــد حضــور ســالمندان در کالسهــای
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درس و یــا همــکاری اف ـراد ســالمند و بــا تج ربــه در پ ــروژه
هــای مختلــف آموزش ــی بــا جوانــان [ ،]11,14-19بازدیــد
از خانــه هــای ســالمندان و ارتبــاط بــا افــراد ســالمند
] [7منجــر بــه تغییــر در نگــرش افــراد بــه ســالمندی
شــدهاند .از آنجــا کــه افزایــش شــمار ســالمندان و ب ــروز
تغیی ـرات فیزیولوژیــک ،نی ــاز بــه م راقب ــت از آنهــا را نی ــز
افزایــش م یدهــد و م راقب ــت از ســالمند قس ــمت مهم ــی
از وظایــف حرف ـهای پرســتار اســت و نی ــز بــا توجــه بــه
نقــش پرســتار در کمــک بــه ســالمندان در تطابــق بــا
ضعفهــای جســمی ،روحی-روانــی و اجتماعــی آنهــا
] ،[20الزم اســت تــا تاثی ــر ارتب ــاط بــا ســالمند ب ــر نگ ــرش
دانشــجویان پرســتاری بــه ســالمندی مــورد بررس ــی ق ـرار
گیــرد .زیــرا نــوع برخــورد آنهــا بــا ســالمندان میتوانــد
تحــت تأثیــر نگــرش آنهــا نســبت بــه ســالمندی قــرار
گی ــرد ] [20و ب ــر کیفی ــت م راقبت ــی کــه انجــام میدهنــد
اثــر م یگــذارد ] .[22,21برخــی از مطالعــات گــزارش
داده انــد کــه پرســتاران دارای احساســات و نگــرش
مثبــت نســبت بــه ســالمندان ،زندگــی رضایــت بخشــی
را ب ـرای آنهــا ف راهــم م ــی آورنــد .در مقابــل ،وجــود نگ ــرش
منف ــی ممکــن اســت منج ربــه کاهــش کیفی ــت م راقب ــت
و عــدم انتخــاب حیطــه کاری مرتبــط بــا ســالمندان
توســط پرســتاران شــود ] .[24,23,20باوجــود ایــن ،برخــی
از مطالعــات گ ـزارش داده انــد کــه پرســتاران در مقایس ــه
بــا ســایر گروههــا ،دانــش و نگ ــرش مثبت ــی نس ــبت بــه
ســالمندی نداشــته انــد ،در ارتبــاط بــا ســالمندان دچــار
اضط ـراب بیشــتری شــده و اعتمــاد بــه نف ــس کمت ــری را
اب ـراز داشــته انــد ] .[25در بعض ــی از مطالعــات نی ــز گـزارش
شــده کــه دانشــجویان پرســتاری نس ــبت بــه ســالمندان و
م راقب ــت از آنهــا نگ ــرش منف ــی داشــته ] [27,26و تمایل ــی
بــرای م راقبــت از افــراد ســالمند در آینــده شــغلی خــود
ندارنــد ] .[27در ای ـران نی ــز نگ ــرش دانشــجویان پرســتاری
بــه ســالمندان بی ــن خنث ــی و منف ــی گـزارش شــده اســت
] .[20ایــن مس ــئله م یتوانــد آینــده شــغلی و تمایــل آنهــا
در امــر م راقبــت از ســالمند را تحــت تأثیــر قــرار دهــد
] .[26همچنی ــن اعتقــاد ب ــر ایــن اســت کــه تجــارب بالینی
روی نگ ــرش بــه ســالمندان اث ــر م یگــذارد ] .[28ازایــن رو،
پیشــنهاد شــده اســت کــه بــرای ایجــاد نگــرش مثبــت
در دانشــجویان پرســتاری ،هرچــه زودتــر آنهــا در شــرایط
م راقب ــت بالین ــی از اف ـراد ســالمند ق ـرار گی رنــد ].[25
مطابــق ب رنامــه معمــول دانشــکده پرســتاری،
دانشــجویان ت ــرم  8پرســتاری یــک بازدیــد یــک روزه را از
مرکــز ســالمندان انجــام م یدهنــد .ایــن ب رنامــه معمــوال
ط ــی یــک روز از ســاعت  8/5تــا  12در مرکــز ســالمندان
گالبچــی انجــام میشــود .در ایــن ب رنامــه ،دانشــجویان
تنهــا بــه بازدیــد از بخشــهای مختلــف مرکــز ســالمندان
ماننــد ســالنها و اتاقهــای آسایشــگاه ،محوطــه آسایشــگاه،
امکانــات و تجهیــزات آسایشــگاه ماننــد آشــپزخانه،

تأثیر یک برنامه مراقبت از سالمند بر نگرش دانشجویان پرستاری

رختشــویخانه ،درمانــگاه ،ایســتگاههای پرســتاری ،ســالن
کاردرمان ــی ،ســالن فیزیوت راپ ــی ،و ســایر بخشــهای وابس ــته
م یپردازنــد و فرصــت م راقبــت و ارتبــاط بــا ســالمندان
ب ـرای آنهــا ف راهــم نمیشــود .بــا توجــه بــه کمب ــود و نتایج
متناقــض مطالعــات قبل ــی و گزارشــات موجــود مبن ــی ب ــر
نگــرش منفــی دانشــجویان علــوم پزشــکی نســبت بــه
ســالمندی و س ــرعت افزایــش جمعی ــت ســالمندی کشــور
و نی ــز توصی ــه محققــان پیش ــین بــه بررس ــی آثــار ارتب ــاط
بــا ســالمندان در دانشــجویان ( ،)28 ,20 ,7تحقیــق
حاض ــر بــا هــدف بررس ــی تأثی ــر یــک ب رنامــه مرقب ــت از
ســالمند بــر نگــرش دانشــجویان پرســتاری نســبت بــه
ســالمندان ،پرداختنــد.
روش مطالعه
ایــن پژوهــش از نــوع مداخلــهای دو گروهــی و دو
ســو کــور اســت کــه در آن تعــداد  59دانشــجوی ســال
چهــارم پرســتاری مــورد پژوهــش قــرار گرفتنــد .نمونــه
گیــری بــا روش آســان انجــام شــد .بــه ایــن منظــور،
بعــد از اخــذ مجــوز از دانشــکده پرســتاری و مامائــی
کاشــان ،دانشــجویان تــرم  32( 8نفــر) در گــروه کنتــرل
و دانشــجویان تــرم  27( 7نفــر) در گــروه مداخلــه قــرار
گرفتنــد.
در ابتــدا همــه دانشــجویان در یــک کالس گــردآورده
شــدند و پرسشــنامه در بی ــن آنهــا توزیــع و نحــوه تکمی ــل
آن توضیــح داده شــد و ســپس توســط دانشــجویان
تکمیــل شــد .ســپس ،گــروه مداخلــه بــه  4زیــر گــروه
کوچــک  6-7نفــره تقســیم شــدند .گــروه کنتــرل نیــز
مطابــق گروهبنــدی انجــام شــده از ط ــرف دانشــکده در 4
زی ــر گ ــروه  8نف ــره ق ـرار گرفتنــد .ب ـرای ه ــر زی ــر گ ــروه (از
گ ــروه مداخلــه) ،یــک ب رنامــه  10روزه م راقب ــت از ســالمند
اج ـرا شــد .ط ــی ایــن ب رنامــه ،کــه یــک روز پ ــس از مرحلــه
اول جمـعآوری داده ،در محــل س ـرای ســالمندان گالبچ ــی
کاشــان شــروع گردیــد ،دانشــجویان از ســاعت  8صبــح
تــا  13بــه م راقب ــت از ســالمندان م یپرداختنــد .بــه ه ــر
دانشــجو روزانــه  2ســالمند تخصی ــص داده م یشــد تــا بــه
م راقب ــت بپ ــردازد کــه شــامل برق ـراری ارتب ــاط بــا ســالمند،
اخــذ شــرح حــال و تاریخچــه ســامت ،اخــذ تاریخچــه
زندگــی خانوادگی-اجتماعــی ،بررســی وضعیــت ســامت
ســالمند ،هم راهــی و گــردش بــا ســالمند در محوطــه
خانــه ســالمندان ،تدویــن مشــکالت و نیازهــای پرســتاری
و انجــام مداخــات م راقبتی-حمایتی-درمان ــی الزم ،و نی ــز
هم راه ــی بــا ســالمند در یــک گ ــردش یــک روزه در خــارج
از س ـرای ســالمندان بــود .ه ــر یــک از زی رگروهــای گ ــروه
کنت ــرل ،نی ــز بطــور همزمــان بــا زی ــر گ ــروه معــادل خــود
از گ ــروه مداخلــه ،ب رنامــه کارآمــوزی معمــول  9روزه خــود
را در بخــش هــای داخل ــی و ج راح ــی عموم ــی میگذرانــد
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و در پایــان یــک بازدیــد یــک روزه را از مرکــز ســالمندان
گالبچــی انجــام میــداد .بازدیــد گروههــای کنتــرل بــه
گونــه ای تنظی ــم میشــد کــه بــا حضــور گ ــروه مداخلــه
در مرکــز ســالمندان همزمــان نشــود .یــک روز پــس از
روز دهــم ،مرحلــه دوم جمــعآوری دادههــا از هریــک از
زی رگروهــای مداخلــه و کنتــرل انجــام میشــد .بــه ایــن
ترتی ــب ،مرحلــه دوم جم ـعآوری داده ب ـرای گ ــروه کنت ــرل
نی ــز همزمــان بــا گ ــروه مداخلــه انجــام شــد.
اب ـزار جمــع آوری دادههــا ،دو قس ــمت بــود :بخــش اول
آن شــامل  8ســؤال دربــاره مشــخصات ف ــردی دانشــجویان
نظیــر ســن ،جنــس ،تــرم تحصیلــی ،داشــتن فــرد
ســالمند در خانــواده ،نــوع نســبت بــا فــرد ســالمند در
خانــواده ،داشــتن رابطــه دوســتی بــا ف ــرد ســالمند ،مــدت
زمــان ارتبــاط قبلــی بــا فــرد ســالمند ،ســابقه بازدیــد
و ارتبــاط بــا ســالمندان مقیــم در ســرای ســالمندان ،و
مشــاهده یــا مواجهــه بــا ب رنامههــای تبلیغــی عمومــی
از رســانهها بــا ســوژه ســالمندی بــود .بخــش دوم
پرسشــنامه ،ابــزار(Kogan’s attitude( KAOP
 towards old peopleجهــت بررســی نگــرش
نســبت بــه ســالمندان بــود .ایــن پرسشــنامه متشــکل
از  34گویــه مرتبــط بــا ســالمندان اســت 17 .گویــه
آن انعــکاس دهنــده نگــرش منفــی و  17گویــه بیانگــر
نگ ــرش مثب ــت بــه ســالمندان اســت .ایــن مقی ــاس بــه
صــورت لیکــرت  6گزینــهای بــه صــورت بســیار موافــق
( ،)6موافــق ( ،)5کم ــی موافــق ( ،)4کم ــی مخالــف (،)3
مخالــف ( ،)2و بس ــیار مخالــف ( )1ط راح ــی شــده اســت.
در ایــن مقی ــاس اظهــارات منف ــی بــه صــورت  ،123456از
راســت بــه چــپ و اظهــارات مثب ــت بــه صــورت 654321
از چــپ بــه راســت عالمــت گــذاری مــی شــود و در
نهایــت نم ـرات گویههــا ب ـرای دس ـتیابی بــه نم ــره کل
بــا یکدیگ ــر جمــع م یشــوند .کمتریــن نم ــره ممکــن در
ایــن مقی ــاس  34و حداکث ــر آن  204اســت .نم ـرات باالت ــر،
نشــان دهنــده نگــرش مثب تتــر بــه ســالمندی اســت.
ایــن پرسشــنامه در بس ــیاری از مطالعــات مــورد اســتفاده
ق ـرار گرفتــه و ثب ــات درون ــی آن اندازهگی ــری شــده اســت.
آلفــای کرونبــاخ در مطالعــات مختلــف بــرای گویههــای
مثبــت بیــن  0/66تــا 0/77و بــرای گویــه هــای منفــی
بیــن 0/73تــا 0/83و بــرای کل گویههــا  0/79گــزارش
شــده اســت ] .[29در ای ـران نی ــز ایــن پرسشــنامه توســط
رژه ،ترجمــه و روای یســنجی گردیــده و ثب ــات درون ــی آن
اندازهگی ــری شــده کــه آلفــای کرونب ــاخ ب ـرای گویههــای
مثبــت  0/86و بــرای گویههــای منفــی  0/83و بــرای
کل گویههــا  0/83بــه دســت آمــده اســت ] .[30پــس از
جمــعآوری دادههــا ،بــا اســتفاده از نــرم افــزار SPSS
 version11.5و بــا اســتفاده از روشهــای آمــاری
همچــون میانگی ــن و انح ـراف معی ــار ،آزمــون  tمس ــتقل
جهــت مقایســه میانگیــن نمــرات نگــرش در دو گــروه،
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 tزوج ب ـرای مقایس ــه میانگی ــن نم ـرات نگ ــرش در ابتــدا
و انتهــای مداخلــه و نیــز از آزمــون  Chi-squareو
آزمــون دقی ــق فیش ــر ب ـرای مقایس ــه متغیرهــای کیف ــی
اســتفاده شــد .ســطح معنــاداري در همــه آزمونهــا 0/05
در نظ ــر گرفتــه شــد.
ایــن مطالعــه توســط شــورای پژوهــش دانشــگاه علــوم
پزشــکی کاشــان و نیــز کمیتــه اخــاق در پژوهشــهای
انس ــانی ایــن دانشــگاه مــورد تایی ــد ق ـرار گرفتــه اســت.
بــا توجــه بــه ایــن کــه کس ــب رضایــت از دانشــجویان در
ابتــدای تحقیــق م یتوانســت نتایــج را مخــدوش کنــد،
بنــا بــه تصویــب کمیتــه اخــاق ،از همــه دانشــجویان
در انتهــای تحقیــق رضایتنامــه کتبــی اخــذ شــد .بــه
دانشــجویان اطــاع داده شــد کــه اطالعــات فــردی آنهــا
محرمانــه خواهــد مانــد و نــوع پاســخ آنهــا بــه پرسشــنامه
تاثیــری بــر نمــرات درســی آنهــا نخواهــد داشــت.
همچنیــن از مســئولین آسایشــگاه مجــوز بــرای انجــام
تحقی ــق اخــذ شــد.
جدول  .1ویژگیهای فردی دانشجویان
متغیر
جنس
وضع تاهل
داشتن سالمند در خانواده
سابقه دوستی با سالمند
سابقه بازدید از سرای سالمندان

گروه
مرد
زن
مجرد
متاهل
بلی
خیر
بلی
خیر
بلی
خیر

یافتهها
در مجمــوع  59دانشــجو در ایــن مطالعــه شــرکت
کردنــد ،کــه از ایــن تعــداد  27نفــر تــرم هفتــم (گــروه
مداخلــه) و  32نف ــر ت ــرم هشــتم (درگ ــروه کنت ــرل) ق ـرار
گرفتنــد .دو گــروه از نظــر ویژگیهایــی فــردی تفــاوت
معنــی داری بــا یکدیگــر نداشــته انــد (جــدول .)1
ایــن مطالعــه درمجمــوع بــا مشــارکت  24ســالمند
انجــام شــد .همــه ایــن ســالمندان در یــک آسایشــگاه
اقامــت داشــتند .متوســط ســن ایــن اف ـراد 62/41±5/23
بــا دامنــه ســنی  54تــا  73ســال بودنــد .ایــن افــراد
عمومــا بخاطــر تمایــل خــود و یــا تصمیــم فرزنــدان و
یــا فقــدان سرپرســت یــا خانــواده در مرکــز ســالمندان
نگهداری م یشدند.
جــدول  2نشــان میدهــد کــه میانگی ــن نم ـرات نگ ــرش
دانشــجویان در دو گــروه کنتــرل و مداخلــه در ابتــدای
مطالعــه تفــاوت معنــی داری نداشــته اســت (.)P=0/62

کنترل
(درصد) تعداد
(15 )46/9
(17 )53/1
(27 )84/4
(5 )15/6
(20 )62/5
(12 )37/5
(17 )53/1
(15 )46/9
(24 )75
(8 )25

مداخله
(درصد) تعداد
(9 )33/3
(18 )66/7
(22 )81/5
(5 )18/5
(12 )44/4
(15 )55/6
(20 )74/1
(7 )25/9
(18 )66/7
(9 )33/3

جدول  .2مقایسه میانگین وانحراف معیار نمرات نگرش دو گروه کنترل و مداخله در ابتدا و انتهای مطالعه
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گروه

مداخله

کنترل

نمرات نگرش
قبل از مداخله

(انحراف معیار) میانگین
(118/18 )9/55

(انحراف معیار) میانگین

بعد از مداخله
نتیجه آزمون  tزوجی

(119/62 )8/96
P=0/56

(125/37 )8/22
P=0/02

(119/40 )11/50

P
0/42
0/76
0/16
0/09
0/48

نتیجه آزمون t
P=0/62
t=-0/49
P=0/01
t=-2/66

تأثیر یک برنامه مراقبت از سالمند بر نگرش دانشجویان پرستاری

پ ــس از مداخلــه ،میانگی ــن نم ــره نگ ــرش گ ــروه مداخلــه
تفــاوت محسوســی نکــرده امــا میانگیــن نمــره نگــرش
گــروه کنتــرل افزایــش یافتــه و ایــن تفــاوت از نظــر
آمــاری معن ـیدار بــوده اســت ( .)P=0/01تفــاوت نم ـرات
آغــاز و پایــان مطالعــه در هــر یــک از گروههــا توســط
آزمــون ت ــی زوج ــی بررس ــی شــد کــه نشــان داد کــه تفاوت
نم ـرات نگ ــرش گ ــروه مداخلــه در قب ــل و پ ــس از مداخلــه
معن ـیدار نب ــوده ( )P=0/56ول ــی تفــاوت نم ـرات نگ ــرش
آغــاز و پایــان مطالعــه در گ ــروه کنت ــرل معن ــی دار بــوده
اســت (.)P=0/025
آزمــون آمــاری  tزوجــی بــرای بررســی رابطــه میــان
نگ ــرش دانشــجویان بــه ســالمندی و ســایر متغیرهــا نــوع
خانــواده  ،داشــتن فــرد ســالمند در خانــواده ،داشــتن
رابطــه دوســتی بــا فــرد ســالمند ، ،ســابقه بازدیــد و
ارتب ــاط بــا ســالمندان مقی ــم در س ـرای ســالمندان انجــام
شــد و رابطــه معنــاداری میــان ایــن متغی رهــا و نمــره
نگ ــرش بــه ســالمندی در گ ــروه مداخلــه مشــاهده نشــد
(.)P>0/05
بحث
در پژوهــش حاض ــر ،میانگی ــن نم ــره نگرش دانشــجویان
گ ــروه مداخلــه در انتهــای مطالعــه در حــدود  1/4نم ــره
نســبت بــه ابتــدای مطالعــه افزایــش یافــت کــه ایــن
تغییــر بــه لحــاظ آمــاری معنــیدار نبــود .ایــن یافتــه
بــا مطالعــه  Ryanو همــکاران ( )2007همخوانــی دارد.
ایــن محققــان گ ـزارش دادهانــد کــه نگ ــرش دانشــجویان
پرســتاری ،بعــد از اج ـرای مداخــات آموزش ــی و مواجهــه
عمل ــی بــا ســالمندان در بیمارســتان و خانــه ســالمندان،
تغیی ــر نک ــرده اســت [ .]31مطالعــه حس ــینی سرشــت و
همــکاران ( )1385و Sodehamnو همــکاران ( )2001نی ــز
نشــان داد کــه دانشــجویان ســال اول پرســتاری نســبت
بــه ســالمندان نگ ــرش منف ــی داشــته و دانشــجویان ســال
ســوم نگــرش خنثــی داشــته انــد [ .]32,20بــه نظــر
م یرســد تج ربــه م راقبــت بالینــی از ســالمندان در ایــن
تحقی ــق تاثی ــر محسوس ــی ب ــر ارتقــاء نگ ــرش نس ــبت بــه
ســالمندان نداشــته اســت.
در پژوهــش حاضــر ،میانگیــن نمــرات نگــرش
دانشــجویان نســبت بــه ســالمندان در ابتــدای مطالعــه
در دو گــروه تفــاوت قابــل مالحظــهای نداشــت .امــا در
انتهــای مطالعــه ،میانگی ــن نم ــره نگ ــرش در گ ــروه کنترل
کــه تنهــا یــک بازدیــد یــک روزه از مرکــز ســالمندان
داشــته انــد بصــورت معنــیداری افزایــش یافتــه بــود.
یــک مطالعــه در اردن نی ــز ،نگ ــرش نیم ــی از دانشــجویان
پرســتاری را کمــی مثبــت ،گــزارش کــرده اســت [.]33
مطالعــات مختلــف نتایــج متفاوت ــی را در رابطــه بــا تاثی ــر
ارتبــاط و م راقبــت از ســالمند بــر نگــرش دانشــجویان
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گــزارش داده انــد .در یــک مطالعــه ،گــزارش شــده
اســت کــه بیــش از نیمــی از دانشــجویان پرســتاری در
بــاره ســالمندان نگ ــرش منف ــی داشــته انــد اگرچــه آنهــا
اظهارداشــته انــد کــه میکوشــند تــا در هنــگام م راقب ــت
رفتــار مثبت ــی داشــته باشــند [ .]34در مطالعــه دیگ ــری،
نگ ــرش دانشــجویان پرســتاری بــه ســالمند ،بعــد از اج ـرای
ب رنامــه م راقب ــت از ســالمندان ،از مثب ــت بــه منف ــی تغیی ــر
یافتــه بــود [ .]35یــک مطالعــه نی ــز گ ـزارش داده اســت
کــه نگ ــرش دانشــجویان پرســتاری نس ــبت بــه ســالمندان
بعــد از مواجــه بــا ســالمندان مقی ــم در خانــه ســالمندان
بــه طــور معنــاداری افزایــش یافتــه اســت [ .]36احتمــاال
عوامــل مختلفــی ماننــد مــدت تمــاس بــا ســالمند،
می ـزان آمادگ ــی ب ـرای برق ـراری ارتب ــاط بــا اف ـراد ســالمند
و نی ــز ش ـرایط عموم ــی محی ــط م راقب ــت ،ب ــر نــوع نگ ــرش
و نی ــز نحــوه تغیی ــر نگ ــرش دانشــجویان پرســتاری کــه بــا
ســالمندان ارتبــاط برقــرار م یکننــد یــا بــه م راقبــت از
ســالمندان م یپردازنــد تاثیــر م یگــذارد .بــر اســاس
یافتههــای مطالعــه حاضــر ،درحالیکــه تمــاس کوتــاه
مــدت یــک روزه دانشــجویان بــا ســالمندان باعــث افزایــش
محســوس نگــرش مثبــت بــه ســالمندان شــده اســت،
درگیــر شــدن طوالنــی مــدت در م راقبــت مســتقیم از
ســالمندان نتوانس ــته اســت تاثیر مشــابهی داشــته باشــد.
ایــن یافتــه بــا نتایــج برخــی از مطالعــات همخوانــی
دارد .بگون ـهای کــه در یک ــی از مطالعــات ،تمــاس کوتــاه
مــدت دانشــجویان پرســتاری بــا ســالمندان باعــث افزایــش
نگ ــرش مثب ــت شــده ] [36امــا در مطالعــه دیگ ــری ،تماس
و م راقبــت طوالنــی مــدت از ســالمندان ،بــا نمایــان
نمــودن اختــاالت رفتــاری و جس ــمی آنهــا باعــث نگ ران ــی
و افزایــش نگــرش منفــی دانشــجویان بــه ســالمندی
شــده اســت ] .[35در پژوهــش حاض ــر ،دانشــجویان گ ــروه
مداخلــه بــا ســالمندان مقی ــم در خانــه ســالمندان ارتب ــاط
طوالنــی مــدت برقــرار نمــوده و بــه م راقبــت از آنهــا
پرداختهانــد .اگرچــه در ایــن مطالعــه ،دانشــجویان بــه
م راقبــت از ســالمندان ســرزندهتر گمــارده شــدند ،امــا
در ایــن محی ــط ،عــاوه ب ــر ســالمندان ســالم ،ســالمندان
بیمــار و ناتــوان نیــز وجــود داشــتهاند و گــروه مداخلــه
بــه مــدت  10روز ایــن گ ــروه از ســالمندان را نی ــز شــاهد
بودهانــد .درحالــی کــه دانشــجویان گــروه کنتــرل ،بــا
ســالمندان مقی ــم خانــه ســالمندان ارتب ــاط ق ــوی نداشــته
و آنهــا عمدتــا بــا امکانــات فیزیکــی ســرای ســالمندان
آشــنا شــدهاند و بــه نظ ــر میرســد کــه مواجهــه بــا ایــن
ش ـرایط ،ب ــر نگ ــرش آنهــا نس ــبت بــه ســالمندان تاثی ــر
مثب ــت داشــته اســت.
مســئله وجــود آمادگــی بــرای برقــراری ارتبــاط نیــز
عامــل مهم ــی در تغیی ــر نگ ــرش اســت ] .[20یــک مطالعه
گـزارش داده اســت کــه اج رای یــک دوره آموزش پرســتاری
از ســالمند باعــث کاهــش اضطــراب و بهبــود نگــرش
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دانشــجویان پرســتاری نس ــبت بــه م راقب ــت از ســالمندان
مــی شــود [ .]37اگرچــه دانشــجویان شــرکتکننده در
ایــن تحقیــق ،پیــش از شــروع ب رنامــه ،در غالــب دروس
اصل ــی پرســتاری بــا نیازهــا و تغیی ـرات جس ــمی و روان ــی
مرتب ــط بــا ســالمندی آشــنا شــده بودنــد ،امــا احتمــاال
محتــوای آموزشــی فعلــی بــرای ایجــاد آمادگــی بــرای
م راقبــت از ســالمند کافــی نیســت و دانشــجویان بــه
محتــوای آموزشــی جامعتــری بــرای کســب آمادگــی
م راقب ــت از ســالمند نی ــاز دارنــد .در تحقی ــق حاض ــر نی ــز
مرحلــه آمادگــی اختصاصــی ف راتــر از محتــوای ب رنامــه
آموزش ــی در نظ ــر گرفتــه نشــده بــود .لــذا توصیه میشــود
تــا قب ــل از ق رارگی ــری دانشــجویان در ش ـرایط م راقب ــت از
ســالمندان ،آمــوزشهــای مناســب در ارتباط با ســالمندان
توســط اســاتید و م ربیــان مجــرب بــه دانشــجویان داده
شــود .محیــط تمــاس بــا افــراد ســالمند نیــز میتوانــد
بــه عنــوان یــک فاکتــور مؤث ــر در تغیی ــر نگ ــرش مــورد
توجــه ق ـرار گی ــرد .صاحــب نظ ـران معتقدنــد کــه جـ ّو آرام
خانههــای ســالمندان ،مهارتهــای ارتباطــی و نگــرش
دانشــجویان را بهب ــود م یبخشــد و بــه آنهــا اجــازه تمرکــز
بیشــتر روی مهارتهــای ارتباطــی و پرســتاری پایــه را
میدهــد ] .[38اگرچــه محی ــط پژوهــش حاض ــر بــه عنــوان
یــک مرکــز اختصاصــی م راقبــت از ســالمندان شــناخته
شــده اســتف امــا محدودیتهای ــی ماننــد کمب ــود کارکنــان
متخصــص باعــث شــده بــود تــا حــدی از اســتانداردهای
الزم م راقبت ــی فاصلــه داشــته باشــد .باوج ــود ایــن ،تنهــا
عرصــهای بــود کــه بــرای انجــام پژوهــش در دســترس
قــرار داشــت .لــذا بــه مســئولین توصیــه م یشــود کــه
بــا ارتقــای شــرایط نگهــداری از ســالمندان در ســراهای
ســالمندی ،ضمــن بهبــود کیفیــت زندگــی ســالمندان
بــه بهب ــود نگ ــرش پرســتاران و دانشــجویان پرســتاری بــه
ســالمندی و افزایــش انگیــزه آنهــا بــرای انتخــاب ایــن
عرصههــا بــرای فعالیــت حرفــهای خــود کمــک کننــد.
در تحقیــق حاضــر ،عامــل جنســیت ،بــر نگــرش
نس ــبت بــه ســالمند در گ ــروه مداخلــه ،تأثیرگــذار نب ــود.
امــا شــواهد نشــان داده انــد کــه عامــل جنســیت روی
نگــرش اثــر دارد .هرچنــد در یــک مطالعــه دانشــجویان
مــرد نســبت بــه دانشــجویان زن ،نگــرش مثب تتــری
داشــتند امــا در اکثــر مطالعــات ،جنــس مؤنــث دارای
نگــرش مثب تتــری نســبت بــه ســالمندان بــوده
] .[20,39,40ممکــن اســت ایــن امــر تــا حــدی حاصــل
معیــار هــای فرهنگــی باشــد کــه بــر اســاس آن ،کار
م راقبــت یــک کار زنانــه محســوب مــی شــود ].[20
دو مطالعــه نیــز بــا اشــاره بــه ایــن مطلــب ،پیشــنهاد
دادهانــد کــه دانشــجویان جــوان مذک ــر ،بــه عنــوان گ ــروه
هــدف ب ـرای مداخــات آموزش ــی در جهــت ارتقــای دانــش
ونگــرش آنهــا در نظــر گرفتــه شــوند ].[39,40
در ایــن پژوهــش ،بیــن تمــاس قبلــی بــا ســالمند
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(وج ــود ســالمند در خانــواده و دوســتی بــا ف ــرد ســالمند
ســابقه بازدیــد از خانــه ســالمندان) و میانگیــن نمــرات
نگــرش در گــروه مداخلــه ارتباطــی مشــاهده نشــد .در
یــک مطالعــه ،نگــرش دانشــجویانی کــه اظهــار کردنــد
بــا ســایر اف ـراد ســالمند نی ــز در ارتب ــاط هس ــتند ،قب ــل
و بعــد از مداخلــه مثبــت تــر از افــرادی بــود کــه در
زندگــی روزانــه بــا ســالمندان ارتبــاط نداشــتهاند ].[31
در مطالعــه شــهيدى ( ،)1382نیــز رابطــه بيــن تمــاس
بــا ســالمندان در محي ــط خانــواده و نگ ــرش نس ــبت بــه
ســالمندان معنــىدار نبــوده ،ولــى تج ربــه بيشــتر بــا
ســالمندان در محيــط جامعــه و كار رابطــه معنــىدار و
منف ــى بــا پذي ــرش شــخصى نس ــبت بــه اف ـراد ســالمند
داشــته اســت [.]41
در پایــان متذکــر میشــود کــه ایــن مطالعــه بــه
دلیــل محدودیــت اج رایــی ،در یــک خانــه ســالمندان
دولتــی اجــرا شــد کــه بالطبــع شــرایط آن بــا خانــه
ســالمندان خصوص ــی و بخشهــای بیمارســتانی متفــاوت
اســت .همچنیــن قبــل از اجــرای ایــن مطالعــه ،دانــش
دانشــجویان دربــاره ســالمندی ،مــورد ارزیاب ــی ق ـرار نگرفته
و دانشــجویان پی ــش از حضــور در خانــه ســالمندان آمــاده
نگردیــده بودنــد ،ایــن ام ــر م ــی توانــد روی یافتــه هــای
پژوهــش اثــر گذاشــته باشــد.
نتیج هگیری نهایی
ب رنامــه م راقب ــت  10روزه از ســالمندان ،تاثی ــر محس ــوس
و معنــیداری بــر نگــرش دانشــجویان پرســتاری بــه
ســالمندی نداشــت ،درحالیکــه گــردش یــک روزه در
ســرای ســالمندان بــا بهبــود نگــرش بــه ســالمندی
هم ـراه بــود .ایــن ام ــر ممکــن اســت بــا عوامل ــی ماننــد
وضعیــت ســامت ســالمندان مقیــم خانــه ســالمندان،
مــدت تمــاس بــا ســالمند ،می ـزان آمادگ ــی ب ـرای برق ـراری
ارتب ــاط بــا اف ـراد ســالمند و نی ــز ش ـرایط عموم ــی محی ــط
م راقبــت ارتبــاط داشــته باشــد .لــذا پیشــنهاد م یشــود
مطالعــات بیشــتری در ایــن زمینــه بــا در نظ ــر گرفتــن
عوامــل مؤثــر بــر نگــرش دانشــجویان نســبت بــه
ســالمند انجــام گیــرد .همچنیــن پیشــنهاد م یگــردد
کــه مطالعــهای مقایســهای در ســایر جایگاههــای
م راقبــت از ســالمند همچــون بخشهــای بیمارســتانی
و م راکــز خصوصــی نگهــداری از ســالمندان نیــز انجــام
گیــرد .همچنیــن توصیــه م یشــود مطالعــهای مشــابه
در دانشــجویان مقاطــع مختلــف تحصیل ــی ،انجــام گی ــرد.
تشکر وقدرانی
ایــن تحقیــق حاصــل طــرح تحقیقاتــی و پایــان نامــه
کارشناســی ارشــد پرســتاری بــا شــماره  9149مصــوب
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و پرســنل مرکــز نگهــداری ســالمندان گالبچــی وکلیــه
. تشــکر و قدردان ــی نماینــد،ش ــرکتکنندگان ایــن پژوهــش

 مجریــان پژوهــش ب ــر.دانشــگاه علــوم پزشــکی کاشــان اســت
خــود الزم م یداننــد کــه از مس ــاعدت و همــکاري مدیریــت
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ABSTRACT
Objectives Caring for the elderly is an important part of professional nursing. We aimed to
assess the impact of a caring program for the elderly on nursing students’ attitudes toward
the elderly in Kashan University of Medical Sciences, Kashan, Iran.
Methods & Materials This randomized controlled trial was conducted on 59 fourth year
nursing students. 32 students were in the control group and 27 ones in the intervention
group. Both groups were initially pre-tested, and then the intervention group participated
in a 10-day program for caring for the elderly. One day after the 10th day, post-test was
done in both groups. Kogan’s attitude towards old people (KAOP) questionnaire was used
to assess students’ attitudes. Data were analyzed using independent sample t test, paired-t
test, ANOVA, Chi-square and Fisher’s exact tests using SPSS 11.5 software.
Results 40.7% of the samples were male students and 59.3% were female. The mean scores
of attitude towards elderly were not significantly different at baseline (P=0.62). The mean
scores of attitude in the intervention group were 118.18 and 119.62 at baseline and at the
end respectively (P=0.62). Also, the mean of attitude scores in the control group were 119.4
and 125.37 at baseline and at the end respectively (P=0.01).
Conclusion Elderly care program had a negative effect on the attitudes of nursing students
toward the elderly. The living arrangement and the condition of the hospice might have
affected the changes in the attitudes.
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