
 46- 1393/56تابستان /2، شماره 3 دوره/ ي پرستاري و ماماييمجله بالين

  مقاله پژوهشي

 E-mail:zohre.ghamari@yahoo.com،09153317075:تلفن - آزاد اسالمي واحد قمدانشگاه  - قم :نويسنده مسئول*

46 

در  بررسي نگرش مربيان و دانشجويان پرستاري اراك به مراقبت از سالمندان
 1391سال 

 
  3مجتبي قرباني ،1مولود فرمهيني فراهاني ،*2زهره قمري زارع، 1زهرا پورفرزاد

  كميته تحقيقات دانشجويي، 3؛ دانشگاه آزاد اسالمي واحد قم، قم، ايران2؛ دانشگاه علوم پزشكي اراك، اراك، ايران1
  .دانشگاه علوم پزشكي تهران، تهران، ايران

  13/2/93 :پذيرشتاريخ    21/12/92  :تاريخ دريافت
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  

  :مقدمه
 نام به اي مرحله با زيستي فرآيند طي ها انسان

 طبيعي رشد گذرگاه در كه شوند مي سالمندي روبرو
 عجين آدمي سرنوشت با كه آيد؛ به طوري مي دست به

. شود مي محسوب ناپذير اجتناب ضرورتي و شده
 به اميد افزايش و مير و و مستمر مرگ اساسي كاهش
 جمعيت شتابان و يندهآفز رشد موجب زندگي

 مي رود به طوري كه انتظار ).1( است شده سالمندان
 جهان از در) سال يا بيشتر 60افراد سن (ن نسبت سالمندا

 2050 لسادر %) 22(به دو برابر  2007در سال % 11
  ).2(د برس

سالمندان گروه سني غالبي را در ميان اشخاصي 
كه خدمات بهداشتي را دريافت مي كنند تشكيل 

بسياري از سالمندان در طول زندگي، يك يا . ددهن مي
سفانه أمت). 3( مي شوند چند بار در بيمارستان بستري

بستري شدن در بيمارستان به مدت طوالني خطرات 
حركتي،  بياز قبيل فراد مسن عمده اي براي ا

محدوديت، عفونت، زخم هاي فشاري دهيدراتاسيون و 
سوء تغذيه، افتادن، عوارض جانبي داروها، افسردگي و 

پيشگيري  ).2( اختالل شناختي به دنبال دارد و اضطراب
موثر از اين پيامدهاي منفي وابسته به عملكرد پرسنل 

  :چكيده
پرستاران يكي از مهمترين اعضاي تيم مراقبت هستند كه در امر مراقبت از سالمندان دخالت  :زمينه و هدف

 ارائه هاي مراقبت كيفيت بر مهمي تأثير بالقوه طوره ب ،سالمندان مراقبت از به نسبت آن ها نگرش ؤثر دارند وم
نسبت به مراقبت از  نگرش مربيان و دانشجويان پرستاري تعيين هدف با حاضر پژوهش. داشت خواهد شده

  .سالمندان انجام گرفت
 )نفر 116( پرستاري سال سوم و چهارمدانشجويان  كليه يرو بر تحليلي -يتوصيف مطالعه اين :بررسي روش

نمونه ها به شيوه سرشماري  .شد انجام 1391در سال  دانشگاه علوم پزشكي اراك) نفر 22(باليني و مربيان 
نمره نگرش پس از  و شد استفاده ساخته پژوهشگر پرسشنامه از ها داده وريآ جمع جهت. انتخاب شدند

  .امتياز كسب شده در سه سطح ضعيف، متوسط و خوب رتبه بندي گرديد حسب ميزان بر ،كدگذاري
سالمند در مقايسه با دانشجويان  نگرش موافق تري نسبت به مراقبت از افراد )69/3±42/0(مربيان  :يافته ها

انشجويان پرستاري ثريت داك. )=01/0P( ودبمعني دار  از نظر آماري اين تفاوت ؛ كهداشتند) 32/0±45/3(
  .نگرش متوسطي نسبت به مراقبت از بيماران سالمند داشتند )%7/72( مربيان و) 6/83%(

مربيان با اين حال اگرچه ضعف نگرش در اين مطالعه مشهود نبوده و كمتر به چشم خورد؛  :نتيجه گيري
لقاي درك مي توانند با كسب دانش و تغيير در نگرش، الگوي مناسبي براي دانشجويان باشند و از تالش براي ا

ارزشمندي سالمتي براي تمامي افراد جامعه از جمله سالمندان و ايجاد شرايط زندگي بهتر براي ايشان دريغ 
  .نورزند

  
  .مربي پرستاري، دانشجوي پرستاريبيمار سالمند،نگرش، :هاي كليدي  واژه
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و مداخالت  مبتني بر شواهد و انجام بررسي و شناخت
با وجود اين واقعيت كه . است مناسب براي بيماران

 ،)4( سالمندان هسته اصلي مراقبت هاي بهداشتي هستند
امروزه مراقبت پرستاري از سالمندان به يك پديده 

 و اين موضوع نياز به )5،6( نوظهور تبديل شده است

 از مراقبت را در زمينه متخصص و ماهر پرستاران

 آماري منابع حال اين با ).7( دهد مي يشسالمندان افزا

 متخصص پرستار فاقد قشر، اين كه آن است از حاكي

 جهت به است ممكن باشند كه مي ديده آموزش و

 سالمندان مراقبت از به نسبت پرستاران منفي نگرش

 بالقوه طوره ب منفي هاي نگرش قبيل اين لذا و بوده

 خواهد دهش ارائه هاي مراقبت كيفيت بر مهمي تأثير

 آموزش و تجربه كم پرستاران گماشتن ).8( داشت

 كيفيت موجب كاهش سالمند از افراد مراقبت به نديده

 مي گردد كه به تبع به افزايش مدت از سالمندان مراقبت

 عوارض ناخواسته ديگر منجر خواهد زمان بهبودي و

  ).6( گرديد
در طول بيست سال گذشته و با وجود پيشرفت 

هاي پرستاري، تغييرات كمي در نگرش در مراقبت 
ه اي در مطالع. احساس مي گردد نسبت به افراد سالمند

سوئد با هدف تعيين نگرش دانشجويان پرستاري و 
نشان داده كه اكثر پرستاران به مراقبت از سالمندان 

داراي نگرش خنثي و يا كمي  ،دانشجويان و پرستاران
صورات غلط به و ت بوده اندمثبت نسبت به افراد مسن 

داشته ها وجود  اندازه كافي در مورد قابليت هاي آن
 استراليا كوئيزلند در ديگري پژوهش نتايج ).9(است 

 مثبتي نگرش پرستاران اينكه رغم علي كه داد نشان

   و دانش نظر از داشتند، ولي سالمندان به نسبت
سالمندان  از مراقبت خصوص در الزم هاي آگاهي
 تقويت و آموزش ارائه بنابراين .اند بوده كمبود دچار

 منطقه در پرستاران در سالمندان از پرستاري دانش

برخي ديگر از  نتايج ).10( است شده توصيه مذكور
 با مقايسه در پرستاران كه است داده نشانمطالعات نيز 

 به نسبت را پايينتري نگرش دانش و ها، گروه ساير

 دچار ندانبا سالم ارتباط در و داشته سالمندي

 را ابراز كمتري نفس به اعتماد و شده بيشتري اضطراب

 و بهبود كه اند نموده توصيه به محققين لذا و اند داشته
 در مهمي استراتژي شناسي، پيري پيشرفت آموزش

 و بوده سالمندان به كارمندان نسبت نگرش بهبود

 را افزايش سالمند افراد نيازهاي از پرستاران درك

  ).11،12( داد خواهد
و توجه  مراقبت بهت نسب رستارانپ نگرش مثبت

 عملكرد هميت اين موضوع مي تواند برا به ها نآدادن 
از ). 13(داشته باشد  ثير بسزاييأها ت نآمناسب و موثر 

 صورت عدم توجه به آموزش پرستاراندر سويي ديگر 
، سالمندان و مراقبت هاي دوره در مورد فرآيند سالمندي

ر مراقبت هاي نادرست پرستاري يا ناديده معرض خطدر 
اين در حالي  ).12(خواهند گرفت گرفته شدن قرار 

بيماران، مراقبت پرستاري با كيفيت را انتظار است كه 
در مطالعات انجام شده نيز بيماران در بيان . مي كشند

رضايت خود از كيفيت مراقبت ها، اشاره ويژه اي به 
مانند احترام به بيمار به  مراقبت هاي پرستاري و پزشكي
هاي تكنيكي پرسنل،  عنوان يك انسان، مهارت
داشته اند درماني و همدلي  ارتباطات موثر پرسنل، لمس

با مروري بر و همكاران  Bridgesهمچنين ). 14(
ات دريافتند كه بيشترين درخواست هاي سالمندان مطالع

مراقبت بهداشتي از كاركنان بخش درمان حين دريافت 
  و مشاركت در  هويت ظحفبرقراري ارتباط،  ،ادح

  .)15(است  تصميم گيري
 تدريس مهارت بسط پرستاري مسئول مربيان

 نه فقط آن ها چراكه هستند، بالين محيط به خود
هستند  پرستاري اقدامات الگوي بلكه مي دهند، آموزش

 آموزش در مربيان باور دارند كه الگو محوري). 16(
 انتقال براي روش صحيح ترين و باليني، موثرترين

است  دانشجويان به نگرش هاي حرفه ايو  تجربيات
مي  ايجاد راي دانشجويانب فرصتي الينيب و محيط) 17(

 و مهارت ها كنند تمرين كنند، مشاهده را الگوها تا كند
 كه آنچه و دهند ارتقا را مشكل حل توانايي هاي و
 منعكس را هندمي د انجام و مي شنوند ها مي بينند، آن

و نگرش مثبت نسبت به  قبت؛ بدين طريق مرا)18(كنند 
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 ها هگيرندديا توسطمراقبت از بيماران از جمله سالمندان 
د كه با توجه به رشد سالمندي ميشو ن ياد گرفتهمربيا از

و نيازهاي روزافزون سالمندان به مراقبت، الزم مي نمايد 
بالين توسط توجه ويژه اي به اين بخش از مراقبت در 

  .مربيان صورت گيرد
دريافت مطلوب با توجه به مباني حقوق بيمار كه 

اي   ويژه و بايستي توجه خدمات سالمت حق بيمار است
پذير جامعه از جمله   هاي آسيب  به حقوق گروه

كه نگرش  يياز آنجاو  وجود داشته باشد سالمندان
و عنوان يك عامل مهم ه ب ،نسبت به مراقبت از سالمند

  و همچنين  مؤثر بر مراقبت از آنان شناخته مي شود
اري مراقبت از سالمندان ذبرنامه ريزي جهت ارزش گ

در بالين يا طراحي اهداف ويژه؛ شناخت دقيق وضعيت 
موجود و سنجش نگاه و نگرش مربيان و دانشجويان 
نسبت به مراقبت از بيمار سالمند است و ضمن اينكه 

نگرش مربيان پرستاري  مطالعات مختصري به بررسي
نسبت به سالمندان پرداخته اند، اين ارزشيابي از هر دو 

در نهايت از طريق  دديدگاه بررسي مي گردد تا بتوان
به آموزش بهتري در اين  ،نزديك كردن ديدگاه ها

لذا پژوهشگران بر آن شدند تا پژوهشي  بد؛زمينه دست يا
ان نگرش مربيان و دانشجوي تعيين و مقايسهجهت 

  .پرستاري نسبت به مراقبت از سالمندان انجام دهند
  

  :بررسيروش 
 1391تحليلي در سال  - اين مطالعه توصيفي

سال دانشجويان  پژوهش را جامعه .استانجام شده 
دانشگاه علوم  بالينيپرستاري و مربيان سوم و چهارم 

كه به شيوه  ندپزشكي اراك تشكيل مي داد
دانشجوي  123از بين  .سرشماري وارد مطالعه شدند

 22دانشجو و  116مربي باليني، تعداد  28پرستاري و 
هدف از انجام اين  .مربي در تحقيق شركت كردند

پژوهش، تعيين و مقايسه نگرش مربيان باليني و 
دانشجويان پرستاري نسبت به مراقبت از سالمندان 

اي با جمع آوري اطالعات توسط پرسشنامه  .بود

 »ش نسبت به مراقبت از سالمندانتعيين نگر«عنوان 
گويه هاي حاصل از اين پرسشنامه بر اساس . انجام شد

 21كه شامل ) 12،13،19(مروري بر متون تهيه گرديد 
در جهت تعيين روايي محتوا، . گويه مي باشد

نفر از اعضاي هيات علمي پرستاري  8پرسشنامه به 
داده شد و پس از اعمال نظرات؛ پايايي با آلفا 

بدين منظور . برآورد گرديد 74/0ونباخ به ميزان كر
دانشجوي پرستاري توزيع و  20پرسشنامه ها بين 

با توجه به . سپس داده ها مورد تحليل قرار گرفت
همساني ابزار مورد استفاده براي مربيان و دانشجويان؛ 

، )مربي پرستاري(همچنين كمبود نمونه پژوهش 
ن مربيان توزيع پرسشنامه با هدف تعيين پايايي بي

   5سنجش عبارات پرسشنامه با مقياس . نگرديد
مخالف  موافق تا كامالً درجه اي ليكرت از كامالً

  .صورت پذيرفت

 گرفتن نظر در با نيز اري پرسشنامهزگ نمره
 ها آن نمرات جمع محاسبه و سپس عبارات جهت

 بار با سوال يك در كه به طوري ؛گرفت صورت
 پاسخ براي و 5 نمره موافق كامالً پاسخ براي مثبت
 عبارات مورد در و تعلق گرفت 1 نمره مخالف كامالً

بنابراين ميانگين نمرات . بود بالعكس منفي بار با
 5و  1گويه به ترتيب برابر با  حداقل و حداكثر در هر

 سه در نمرات نگرش پس از امتيازبندي، .تعريف شد
براي . خوب، متوسط و ضعيف قرار گرفتند سطح

وصيف وضعيت نگرش با توجه به اينكه حداقل و ت
 21حداكثر امتياز نگرش افراد تحت مطالعه به ترتيب 

بود، به طور قراردادي كسب امتياز كمتر و  105و 
، )21- 63(نمره كل را نگرش ضعيف % 50مساوي 

  نمره كل نگرش متوسط % 51- %75امتياز بين 
ش نمره كل به عنوان نگر% 75و بيشتر از ) 64- 84(

  شيوه  اين .در نظر گرفته شد) 85- 105(خوب 
سطح بندي نگرش از مطالعه طبيعي و همكاران با 

 از قبتامر ردمو در رانپرستا شنگر و نشعنوان دا
 قيوعر - قلبي يها ريبيما به مبتال انسالمند
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اقتباس شد بيرجند  شهر شيزموآ يها نستاربيما
ه كسب نمرات باالتر نشاندهنددر اين شيوه، ؛ )20(

  .نگرش مثبت تر به مراقبت از سالمندان مي باشد

 كه بود ترتيب اين به ها داده گردآوري روش

 در پژوهش، هدف بيان و معرفي از پس پژوهشگر
مربيان همكاري دانشجويان پرستاري و  و تمايل صورت
 در پرسشنامه .داد آنان قرار اختيار در را پرسشنامه ،باليني

 نظر تبادل امكانو شد  يآور جمع و همان زمان توزيع

 كه شد داده اطمينان پژوهش واحدهاي مورد هب .نبود
 به ذكر نيازي و بوده محرمانه شده كسب كليه اطالعات

  .يستن نام
  پس از كسب ها   در مجموع پرسشنامه

و فناوري محترم تحقيقات  معاونتنامه از  معرفي
 پسند و در اختيار نمونه هاي پژوهش قرار گرفت دانشگاه

داده ها  ،بندي نمرات  اري و جمعگذاز جمع آوري، كد
فراواني مطلق، درصد (آمار توصيفي با استفاده از 

با توجه به  و )فراواني نسبي، ميانگين و انحراف معيار
  در مستقل  tآزمون توزيع نرمال داده ها با 

 .مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند SPSS 16 نرم افزار
  .در نظر گرفته شد >05/0Pداري ي سطح معن

  
  :افته هاي

مربي در تحقيق  22دانشجوي پرستاري و  116
و ) درصد 4/53(شركت كردند كه اكثريت دانشجويان 

ميانگين سني دانشجويان . زن بودند) درصد 8/81(مربيان 
  .بود 40/35±22/6 مربيان سني ميانگين و 51/1±83/21

نگرش سنجي در خصوص مراقبت از سالمند 
دانشجويان پرستاري و مربيان توافق  اكثريتكه  نشان داد

درصد تنها و  متوسطي به مراقبت از بيماران سالمند دارند

دانشجويان و مربيان نگرش خوبي به مراقبت از  اندكي از
  .)1جدول شماره ( سالمندان نشان دادند

  
فراواني سطوح نگرش  توزيع :1 جدول شماره

  از سالمند دانشجويان و مربيان در خصوص مراقبت
رتبه بندي 

  نگرشنمره 
  گروه ها

  مربي دانشجو
  درصد  فراواني  درصد  فراواني

  2/18  4  2/11  13 خوب
  7/72  16  6/83  97 متوسط
  1/9  2  2/5  6 ضعيف

  100  22  100  116 جمع كل

  
مراقبت از  به نسبت نگرش تعيين رابطه با در

 عمجمو در كه بود آن از حاكي ها يافته ،سالمند افراد
نگرش موافق تري نسبت به  )69/3±42/0( مربيان

سالمند در مقايسه با دانشجويان  مراقبت از افراد
دار در سنجش ي تفاوت معن .داشتند )32/0±45/3(

نگرش بعضي از گويه ها از ديدگاه مربيان و دانشجويان 
آزمون تي مستقل اختالف وجود داشت؛ به طوري كه 

كل نگرش مربيان و  ميانگين نمرهمعني داري را بين 
  ).=01/0P(د نشان داپرستاري  دانشجويان

مراقبت از سالمندان در حد نظافت، «گويه هاي 
اري در ذهرگونه سرمايه گ«و » تغذيه و توالت رفتن است

، از »مراقبت براي سالمندان نوعي اتالف هزينه است
 اتالف سالمندان از پرستاري«ديدگاه مربيان و گويه 

» اند رسيده خود عمر پايان به ها آن زيرا ؛است وقت
داراي بيشترين ميانگين بودند كه از ديدگاه دانشجويان 

در . مي باشدناموافق به اين باور  نگرش كامالًحاكي از 
اين موارد اختالف معني داري در مقايسه نگرش ها 

  ).2جدول شماره ) (<05/0P(وجود نداشت 
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  د از ديدگاه مربيان و دانشجويان پرستاريسالمن به مراقبت از افراد بتنگرش نس ميانگينمقايسه  :2 جدول شماره

 P  مربي  دانشجو گويه ها رديف

  انحراف معيار  ميانگين  انحراف معيار  ميانگين
 63/0  73/0  18/4  84/0  21/4 .اندرسيدهخودعمرپايانبههاآناست زيرا وقت اتالف سالمندان ازپرستاري  1

 20/0  49/0  36/4  82/0  09/4 .مندان در حد نظافت، تغذيه و توالت رفتن استمراقبت از سال  2

 22/0  98/0  27/4  91/0  06/4 .بيش از مراقبت ساير بيماران نيازمند صبر و حوصله استمراقبت از بيماران سالمند   3

 07/0  87/0  36/4  86/0  02/4 .هرگونه سرمايه گذاري در مراقبت براي سالمندان نوعي اتالف هزينه است  4

 02/0*  98/0  27/4  90/0  88/3 .پرستاراني كه با سالمندان كار مي كنند فقط نياز به مهارت پايه پرستاري دارند، نه بيشتر  5

  47/0  13/1  81/3  1  68/3 .سالمندان تمايل دارند با استفاده از سن خود از افراد جوان سوء استفاده كنند  6
  16/0  92/0  90/3  98/0  59/3 .ندان بايد زمان بيشتري را با آنان بگذرانندپرستاران بخاطر كند بودن سالم  7
001/0*  01/1  36/4  94/0  59/3 .ايفاي نقش پرستاري در مراقبت از بيماران سالمند فراتر از مراقبت سايرين است  8
  58/0  73/0  81/3  07/1  58/3 .صحبت كردن با سالمندان، خسته كننده و كسالت آور است  9
  82/0  65/0  63/3  95/0  55/3 .در مراقبت از بيماران سالمندان، به سالمندان انگيزش داده مي شود تا استقالل يابند  10
وقتي كه پرستاران با حجم كاري بااليي مشغول مراقبت هستند بايستي اولويت مراقبت  11

  .را به بيماران جوان تر بدهند
46/3  16/1  09/4  68/0  02/0  

  009/0*  92/0  09/4  98/0  43/3 .الگوهاي خوبي هستندبا سالمندان كار مي كنند معموالً پرستاراني كه  12
فقط مربياني كه در مورد مراقبت از سالمندان مهارت دارند بايستي در اين مورد آموزش  13

  .دهند
35/3  10/1  27/3  31/1  65/0  

  41/0  30/1  3  19/1  27/3 .سالمندي خود نوعي بيماري مزمن است  14
  91/0  31/1  27/2  01/1  25/3 .سالمندان مهمترين معضل در مراكز بهداشتي درماني هستند  15
  01/0*  85/0  81/3  92/0  20/3 .اكثر سالمندان قادر به برقراري يك گفتگوي منطقي هستند  16
  47/0  65/0  36/3  95/0  20/3 .خاص بوده و توجهات ويژه اي را مي طلبدمراقبت از سالمندان   17
  001/0*  76/0  72/3  96/0  98/2 .لب مربيان عالقه به سالمندان را ارتقاء مي دهنداغ  18
  54/0  1  63/2  09/1  83/2 .اكثر پرستاران ترجيح مي دهند با جوانان صحبت كنند  19
  79/0  17/1  63/2  91/0  66/2 .گفتگو با سالمندان وقت مي گذارند بسياري از پرستاران براي  20
  97/0  90/0  63/2  89/0  63/2 .عاتشان درباره مراقبت از سالمندان جديد نيستبيشتر مربيان اطال  21
    42/0  69/3  32/0  45/3  ميانگين نمره كل 

  05/0وجود معني داري در سطح كمتر از *
  

  :بحث
 شك بدون ،نگرش ارائه دهندگان مراقبت نوع

 هاي در محيط سالخوردگي فرآيند فراگيري الگوي بر

 ارائه و سالخورده مددجويان با ارتباط آموزشي،
 خدمات راكزم در پرستاري هاي خدمات مراقبت

تعيين ). 19( تأثير بسزايي دارد درمانيو  بهداشتي
 ارائه به نسبت وضعيت موجود در رابطه با نگرش

 سالمند مي تواند به بيماران از جسمي هاي مراقبت

 خدمات كيفيت و سالخوردگان شرايط زندگي ارتقاء

 در آنان جايگاه و و منزلت نقش و ها آن به شده ارائه

  .نمايد كمك جامعه
با مروري بر چندين مطالعه  Loveelاگرچه 

 دانشجويان منفي نگرش پرستاري مي نويسد شده انجام
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 است به سالمندان مشهود نسبت پرستاران و پرستاري
؛ با اين حال در مطالعه حاضر ميانگين نمره كل )21(

و نمره كل  45/3±32/0 ارينگرش دانشجويان پرست
ها  كه اكثريت آن بود 69/3±42/0 نگرش مربيان

 از پرستاري هاي مراقبت ارائه به نگرش خود را نسبت

 نگرش. سالمند؛ متوسط ارزشيابي كردند بيماران
در  از سالمندان مراقبت مورد در پرستاري دانشجويان

شده است  ارزيابي دو مطالعه خارجي نيز متوسط
از سويي ديگر نگرش مثبت به مراقبت از ). 22،23(

 نتايج .بودبيشتر سالمندان در مربيان نسبت به دانشجويان 
 نگرش بررسي"همداني زاده و همكاران با عنوان  مطالعه

 بيماران از جسمي مراقبتهاي ارايه به نسبت پرستاران
   هئارا به نسبت پرستاران كه داد نيز نشان "سالمند

 خنثي نگرش سالمند بيماران از جسمي مراقبت هاي
 6/55مشخص گرديد كه  مطالعهديگر  در). 19(دارند 

 - يـخلدا ياـه شـبخ در اغلـشدرصد پرستاران 
، بيرجند شهر شيزموآ يها نستاربيما هيژو و حياجر

 -قلبي يهاريبيما به مبتالان سالمند از قبتامرنسبت به 
در برخي ديگر از ). 20(دارند  ضعيفي نگرش قيوعر
 و تحصيالت سطح بين معني داري ارتباطالعات نيز مط

 در ؛ اما)19،24( سالمندي يافت نشد به نسبت نگرش

 در پرستاران نگرش كهو همكارش   Mellorمطالعه
 دار معني ارتباط اين شده است، بررسي سالمندان مورد

 باالتر، تحصيالت و دانش با در پرستاران و بوده

در مطالعه اي ). 10(گزارش شده است  تر مثبت نگرش
وري آموزشي ناطعي در گروه پرستاري، در موسسه فمق

طور كلي مربيان و ه ب نشان داده شد كهنيز  يونان مركزي
با اين حال، عدم وجود . ه اندزنان نگرش مثبت تري داشت

دانش و عالقه به موضوع مراقبت از افراد مسن تر مشهود 
جويان يك تغيير قابل توجهي در نگرش دانشو  بود

 درنسبت به مراقبت از افراد مسن از سال اول به سوم 
  ).13( دوره تحصيلي وجود داشت

مطابق نتايج مطالعات انجام گرفته در زمينه 
سالمندان، اينگونه دريافت  از مراقبت بررسي نگرش به

مي گردد كه نگرش ها رو به سوي مثبت بودن ندارد و 

 اشند كهبيشتر خنثي يا متوسط رو به پايين مي ب
را مي طلبد؛ ضمناً توجه  نگرش تقويت جهت مداخالتي

 آموزش كادري به سالمند بيماران از به سپردن مراقبت
موجب اطمينان خاطر از بهبود  عالقمند و مجرب ديده،

  .كيفيت مراقبت هاي ارائه شده مي گردد
 كه داد نشان نتايج نگرش، در مورد عبارات

 از پرستاري«رت به عبا) 32/4( ميانگين بيشترين

 عمر پايان به ها آن است زيرا وقت اتالف سالمندان

از ديدگاه دانشجويان اختصاص داشت » اند رسيده خود
توجه به تعريف دستورالعمل نمره دهي به گويه ها،  كه با

از . ناموافقي به اين باور دارند دانشجويان نگرش كامالً
رگونه ه«ديدگاه مربيان بيشترين ميانگين به عبارات 

سرمايه گذاري در مراقبت براي سالمندان نوعي اتالف 
مراقبت از سالمندان در حد نظافت، «و » هزينه است

  .تعلق داشت» تغذيه و توالت رفتن است
 دليل نگرش منفي عده قليل به اين شايد يك

 فعاليت ه يچرخ از ناشي از خروج سالمند ،باور
 ي باشدا كننده انسان مصرف يك به توليد و اقتصادي

 سالمندان به با اين حال. ندارد توليد در سهمي كه
 نيازمند توجه و صرف عنوان بخشي از اعضاي جامعه

 سالمندان از پرستاري«در رابطه با گويه . هزينه هستند
 خود عمر پايان به ها آن است زيرا وقت اتالف
 ررسي مقاالت نشان داد كه ميانگيننتايج ب» اند رسيده

 ه اين گويه در مطالعه عسكري زادهتوافق ب بااليي از عدم
ه ب همچنين نتايج ؛)12( وجود داشته استو همكارن 

مطالعه  همين گويه در به ها پاسخ بررسي آمده از دست
درصد از  97 همداني زاده و همكاران نشان داد كه

مثبتي به صرف  نگرش منفي، پاسخ ارائه پرستاران با
  .)19( اند داشته وقت با سالمندان

 شناسي به پيري مطالب رسمي آموزش به نياز

كيد قرار أدر مطالعات خارج از كشور مورد ت پرستاران
خوشبختانه در اين مطالعه نيز ). 25،26( گرفته است

ديدگاه و نگرش دانشجويان و مربيان به عبارت 
پرستاراني كه با سالمندان كار مي كنند فقط نياز به «
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ه منفي بوده است، ب» نه بيشترمهارت پايه پرستاري دارند، 
حرفه اي تر نگريسته مي  ،عبارتي به مراقبت از سالمندان

 كرده اظهار كه پرستارانىنيز  مطالعهديگر در  .شود

 فرقي سالمند غير و سالمند بيمار از مراقبت بودند

 از مراقبت كه پرستاراني با مقايسه در ندارد برايشان

نگرش  درصد دادند، مي ترجيح را سالمند غير بيماران
 ارتقاي با توجه به اهميت .)19( داشتند تري مثبت

 از مؤثر در مراقبت آن تأثير و پرستاران نگرش

 ارائه و انگيزه افزايش ؛ بر)10،19،27،28- 13( سالمندان

 و سالمند بيمار از مراقبت و مورد سالمندي در آموزش
 با برخورد تجربه شرايط نمودن فراهم به نياز

هستند  سالمندي براي مثبتي الگوي كه نيسالمندا
 به كه مطالعه كيفي در يك). 29( گردد مي احساس

بيمارستان  در بستري سالمندان نيازهاي منظور تبيين
 امكان اوليه، رفاهي امكانات از برخورداري انجام شد،

 و تكريم همدلي، بر مبتني درك مراقبت، در مشاركت
 القاي ضروري، اطالعات تأمين منزلت، و حفظ شأن

 شده تجربه از نيازهاي تصويري ،بيني خوش و اميد

 از يكي همچنين ).3(است  گزراش شدهسالمند  بيماران

 در مراقبت بيماران سالمند از برخي كه اصلي ليدال

 دهند، مي بيمارستان ترجيح در شدن بستري به را خانه

در  .تدرگذشته اس ها آن هاي شدن بستري بد تجربه
 پرستاران نامناسب برخوردهاي از بيماران از برخيواقع 

 اهميت آنها به بودن بستري طي در كه احساس و اين

 ).30( ه اندداشت شكايت داده نشده،

تالش بايد بدين طريق ارائه دهندگان مراقبت 
به  نگرش مثبت به مراقبت از سالمندان و با نمايند تا با

 و درماني و بهداشتي پاره اي اقدامات بستن كار
 به را درمان و يا سالمندي هاي ضعف روند پيشگيرانه،

بگذرانند  نسبي شادابي با را دوران تأخير انداخته، تا اين
و از بي توجهي نسبت به حقوق انساني و سالمت 

تا از  ؛سالمندان فقط به جرم سالمند بودن بپرهيزند
عوارض روحي رواني كه مسلما منجر به هزينه هاي 

 مي ها هاي نگهداري و باز تواني در آندرماني و هزينه 
ها را  شود كاسته و در عين حال كيفيت زندگي آن

در اين راستا مي توانند توانايي هاي فرد . بخشند ارتقاء
سالمند را شناسايي نموده و براي كمك به آنان، به 
منظور رسيدن به حد مطلوبي از استقالل، مورد استفاده 

از راهكارهاي افزايش يكي در اين بين . قرار دهند
نگرش مثبت به مراقبت از سالمندان در دانشجويان 

ذكر ايجاد برنامه هاي بازآموزي و يادآوري  ،پرستاري
 ).31( شده است

  
  :نتيجه گيري

يكي از اركان اصلي در ارائه هر نوع خدمتي، 
اگرچه . داشتن نگرش مثبت در مورد همان واحد است

؛ و محسوس نبودضعف نگرش در اين مطالعه مشهود 
مربيان مي توانند با كسب دانش و تغيير در نگرش، 
الگوي مناسبي براي دانشجويان باشند و از تالش براي 
القاي درك ارزشمندي سالمتي براي تمامي افراد جامعه 
از جمله سالمندان و ايجاد شرايط زندگي بهتر براي 

  .ايشان دريغ نورزند
قطع از زمان با عنايت به اينكه مطالعه در يك م

انجام گرفته است؛ حال آنكه ) يك نيمسال تحصيلي(
نگرش مي تواند در چارچوب هاي زماني مختلف تغيير 
كند، نياز به سنجش نگرش مراقبت دهندگان در مقاطع 
زماني مختلف و سپس برنامه ريزي بر حسب شرايط 

همچنين اين پژوهش . به نظر مي رسدموجود ضروري 
ري از يك شهر صورت گرفته در يك دانشكده پرستا

است؛ با توجه به كوچكي جامعه و انتخاب يك محيط 
ثير قوميت و فرهنگ هاي متفاوت در نگرش به أبنا به ت
ضمناً پاسخ به . تعميم پذيري يافته ها كم است ،سالمند

ير حاالت روحي و أثسؤاالت نگرش ممكن است تحت ت
  .رلي استرواني افراد قرار گيرد كه متغير غير قابل كنت
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  :كاربرد يافته هاي پژوهش در بالين
 مراقبت از سالمندان در بيمارستانبا توجه به اين كه 

با چالشي عظيم و مراكز بهداشتي و خانه هاي سالمندان ها 
شرايطي نظير افزايش تعداد بيماران سالمند ، مواجه مي باشد

مراجعه كننده به بيمارستان، نبود محيط هاي بيمارستاني 
ب با نيازهاي اين گروه از بيماران و كمبود جدي افراد مناس

، با تجربه و آموزش ديده در زمينه مراقبت از سالمندان
همچنين اختالالت جسمي، روحي و شناختي سالمندان و 
تاثير بر استقالل اين افراد و بسياري مسائل مشابه ديگر 
ضروري مي نمايد تا مطالعاتي در زمينه بررسي دانش، 

عملكرد مراقبتي دانشجويان، مربيان و كادر  نگرش و
درماني صورت گيرد تا به تبع نتايج پژوهش ها، سياست ها 
و تدابيري انديشيده شود كه كمك كننده وضع موجود 
بوده و راهگشاي نيازهاي روزافزون افراد سالمند در آينده 

تدابير انديشيده شده بايستي براي هر سطح از جامعه . گردد
آموزش پرستاري در دانشگاه ها و محيط هاي  و از جمله

  در سطح فردي نيز . تر صورت گيرد درمان هر چه سريع

مي بايست مربيان تا كسب نگرش مثبت توسط دانشجويان، 
از گماردن آن ها در مراقبت از سالمندان جلوگيري به عمل 

دنبال نگرش منفي به ه آورند تا كاهش كيفيت مراقبت ب
  .اتفاق نيفتدمراقبت از سالمند 

  
  :تشكر و قدرداني

به  810حاصل طرح تحقيقاتي شماره  اين مقاله
حمايت معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اراك 

دانشگاه علوم پزشكي اراك اجرا  مي باشد كه با حمايت
بدينوسيله از كليه همكاران حوزه معاونت . شده است

 يمربيان و دانشجويان پرستاراز و  پژوهشي دانشگاه
محيط پژوهش كه به طور صادقانه و خالصانه كمال 
همكاري را داشته و با شركت در پژوهش ما را در 
اجراي اين طرح ياري دادند صميمانه تقدير و تشكر 
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Background and aim: Nurses are an important part of the care team that in the care of the 
elderly plays a major role that their attitudes towards working with older people have an impact 
on the quality of care. This study was aimed to determine the attitude of teachers and nursing 
students towards the nursing care of the elderly. 
Methods: In this descriptive analytical study, all of 116 nursing students of third and fourth year 
and 22 clinical instructors in Arak University of Medical Sciences participated in this study in 
2012. Samples were selected with census method. Data collection instrument was an 
investigator- made questionnaire that its validity and reliability was established. Scores of 
attitudes were arranged to three levels of weak, average and good after recoded in terms of 
accepted scores.  
Results: In terms of attitudes toward care of older people, findings showed that teachers 
(3.69±0.42) have more positive attitude toward caring for the elderly compared to students with 
an average of 3.45±0.32. This difference was significant (P=0.01). The majority of nursing 
students (83.6%) and teachers (72.7%) had moderate attitude towards the care of elderly 
patients. 
Conclusion: Although obvious weakness of this approach was less visible; teachers can be a 
suitable model by knowledge and a change in their attitude for their students and try for 
induction understanding of health value for all members of society, and create better living 
conditions for them. 
 
Keywords: Attitude, Elderly patients, Nursing teachers, Nursing students. 
 


