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ABSTRACT
Objectives Attitudes of health care providers towards patients can be an important underlying factor for
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providing efficient and effective care. Positive attitude of the nurses towards the patients coupled with
more motivation and determination can be a mantra to better clinical services. The present study was
conducted to determine the attitude of nursing students in relation to the care of the elderly.
Methods & Materials This study is a descriptive study conducted on 211 students in Nursing and Midwifery, in Kermanshah Province, Iran in 2015. Data collection tool was a questionnaire consisting of 21
questions. Data analysis, including independent t test was done using SPSS 22.
Results The mean (SD) age of the participating nursing students was 97.5 (63.72) and nurse practitioners
27.7 (6.74) years. There was a statistically significant difference (P <0.05). The majority of trainees (8.89%)
and nurse practitioners (3.81%) had moderate approach to the care of the elderly. Items of ((nursing of
the elderly is a waste of time because they have reached the end of his life)) from the perspective of Trainees 57.0 ± 67.4 and nurse practitioners 47.0 ± 73.4 had the highest average among the items that there
was no significant difference between the two averages (P>0.05).
Conclusion Although the majority of students have average attitude (not good) toward the elderly, it is
felt that more specialized training is needed to improve knowledge and attitudes of aging. Considering
that the nurse practitioners had a more positive attitude, teaching them is effective to create a positive
attitude.
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بررسی نگرش به مراقبت از سالمندان از دیدگاه دانشجویان پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی
استان کرمانشاه در سال 1394
محمدمهدی محمدی* ،1معصومه اسمعیلیوند
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 -1گروه پرستاری ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ،کرمانشاه ،ایران.

تاریخ دریافت 12 :خرداد 1395
تاریخ پذیرش 04 :مهر 1395

اهداف نگرش ارائهدهندگان خدمات سالمت به مددجویان میتواند عاملی مهم و زمینهساز برای ارائه مراقبتی مؤثر و اثربخش باشد؛

عبارتدیگر درصورتیکه پرستاران در ارتباط با مددجویان نگرشی مثبت داشته باشند ،با انگیزه و عزمی راسختر میتوانند به ارائه خدمات
به
بالینی بپردازند .پژوهش حاضر با هدف تعیین نگرش کارآموزان و کاروزان پرستاری درزمینه مراقبت از سالمندان انجام شده است.

مواد و روشها مطالعه توصیفیتحلیلی حاضر روی  211نفر از دانشجویان پرستاری ،شامل  147کارآموز و  64کاروز دانشکده پرستاری
و مامایی استان کرمانشاه در سال  1394انجام شد .روش نمونهگیری کارآموزان بهصورت تصادفی ساده و کارورزان بهصورت سرشماری
بود .ابزار جمعآوری دادهها پرسشنامهای با  21سؤال بود .دادهها با نسخه  22نرمافزار  SPSSو آزمون تی مستقل تجزیهوتحلیل شد.

کلیدواژهها:

سالمندان ،پرستاری،
مراقبت

یافته ها میانگین نگرش سالمندی در کارآموزان  72/63±5/97و کارورزان  74/6±7/27بود که ازنظر آماری اختالف معناداری
وجود داشت ( .)P<0/05بیشتر کارآموزان (89/8درصد) و کارورزان (81/3درصد) درزمینه مراقبت از سالمندان نگرش متوسطی
داشتند .گویه «پرستاري از سالمندان اتالفوقت است؛ زيرا آنها به پايان عمر خود رسيدهاند» ،از دیدگاه کارآموزان 4/67±0/57
و کارورزان  4/73±0/47بیشترین میانگین را در بین گویهها داشت .بین این دو میانگین ،اختالف معناداری وجود نداشت
(.)P>0/05
نتیجهگیری در دانشجویان سال باال ،نگرش مثبت به مراقبت از سالمندان افزایش یافته است .بهنظر میرسد آموزش مراقبت از سالمند در
ایجاد این نگرش مؤثر بوده است .باتوجهبه اینکه بیشتر دانشجویان به سالمندان نگرشی متوسط (نه خوب) داشتند ،بهکارگیری آموزشهای
تخصصیتر برای ارتقای سطح دانش و بهتناسب آن نگرش سالمندی ضرورت دارد.

مقدمه
پدیده سالمندی آخرین دوره از فرایند زندگی است که همه
موجودات زنده با آن روبهرو میشوند [ .]1تعداد افراد سالمند در
سراسر دنیا بهتدریج درحال افزایش است [ .]2، 3آمارها نشان
میدهد در سال  2015مجموع جمعیت سالمندان 15/3درصد
از کل جمعیت جهان بوده است که این میزان تا سال 2025
به 20/8درصد خواهد رسید [ .]4براساس آمار سازمان بهداشت
جهانی جمعیت افراد باالی  60سال بین سالهای  2000تا
 2050دوبرابر خواهد شد؛ بهطوریکه از 11درصد به 22درصد
خواهد رسید [.]5
جمعیت سالمندان در بین دیگر گروههای سنی سریعترین
نرخ رشد را دارد [ .]6درحال حاضر تعداد سالمندان در ایران به
 4/5میلیون سالمند میرسد [ .]7مسئله سالمندی جمعیت ایران

پدیدهای جدید تلقی میشود که بهدنبال عواملی چون کاهش میزان
موالید و پیشرفتهای علم پزشکی و آموزش ظهور کرده است [.]1
افراد سالمند با مشکل ناتوانی مواجه هستند که یکی از ابعاد
این ناتوانی ،فشارهای اجتماعی است .بسیاری از افراد به سالمندان
برچسب ناتوان بودن میزنند .این برچسب که از نگرش منفی این
افراد به سالمندان نشئت میگیرد ،عاملی است که موجب میشود
سالمندان به این باور برسند که ناتوان هستند و برای انجام تمام
کارهای شخصی خود به کمک دیگران نیاز دارند .باور به ناتوانی
باعث میشود آنان انرژی و اعتماد به نفس پایینی داشته باشند
[ .]8همچنین 30درصد از سالمندان به این باور رسیدهاند که
زندگی بیمعناست [ .]9این اعتقا ِد نادرست از القای دیگران نشئت
میگیرد؛ به بیان دیگر نگرش منفی افراد باعث بروز حس ناتوانی
در سالمندان میشود [.]8
دراین میان «بازنشستگی» یکی از مسائلی است که فرد سالمند
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با آن مواجه میشود .بازنشستگی موجب کاهش درآمد فرد
سالمند میشود .فرد سالمند بهدنبال بازنشستگی ،جایگاه قبلی
خود را در اجتماع نخواهد داشت و این پدیده بهطورعمده سالمند
بازنشسته را بیشازپیش مستعد آسیب میکند [ .]10شواهد
حاکی از آن است که فشارهای جسمی و روانی و آسیبپذیری
فرد سالمند در دوران بعداز بازنشستگی بهطورچشمگیری بیشتر
از دوره قبل از بازنشستگی است [.]11 ،12
افزایش جمعیت سالمندان در جهان و ایران و نیز آسیبپذیری
بیشتر سالمندان بازنشسته ،ضرورت بهکارگیری پرستارانی ماهر
و متخصص را درزمینه مراقبت از سالمندان ایجاب میکند [.]13
داشتن نگرش منفی به سالمندان ،بدون شک بر مراقبت اثربخش
از آنان اثر میگذارد .منابع آماری نشان میدهد که افراد سالمند
از مراقبتهای مناسب با نیازهای مراقبتی یک سالمند بازنشسته
برخوردار نیستند [.]14
فاکس )2013( 1و فلود )2009( 2بیان میکنند چنانچه
دانشجویان پرستاری کهدرنهایت مراقبان اصلی سالمت را تشکیل
میدهند ،دانشی اندک و نگرشی ناخوشایند به سالمندان داشته
باشند ،بر اشتیاق و توجه آنها در امر مراقبت تأثیر میگذارد
[ .]15 ،16آلسنانی )2007( 3خاطرنشان کرد بهطورعمده طی
سی سال گذشته دانشجویان پرستاری دربرابر سالمندان درک
غلطی داشتهاند و پرستاران شاغل نیز تمایل کمی به کار در
خانههای سالمندان نشان دادهاند و بیشتر آنان کارکردن با بچهها
و افراد بالغ را ترجیح میدهند .درواقع نگرش ارائهدهندگان
خدمات سالمت به مددجویان میتواند برای ارائه مراقبت مؤثر و
اثربخش عاملی مهم و زمینهساز باشد؛ بهعبارتدیگردرصورتیکه
پرستاراندربرابر مددجویان نگرشی مثبتداشته باشند ،میتوانند
خدمات بالینی را با انگیزه و عزمی راسختر ارائه دهند [.]17، 18
نتایج مطالعات نشان میدهد بیشترین درخواست سالمندان
از مراقبان سالمت ،حفظ ارتباط و هویت و مشارکت آنها در
تصمیمگیریهاست [ .]18سالمندان گروهی حساس تلقی
میشوند که درخوراحترام و توجه هستند و بیشک ارائه
خدمات پرستاری با احترام و توجه درصورتی محقق میشود که
ارائهدهندگان این خدمات نگرش مثبتی به مددجویان خود داشته
باشند .عالوهبراین نگرش منفی مراقبان سالمت به سالمندان،
حس ناتوانی را به آنها القا میکند.
دانشجویان پرستاری بهعنوان نهال اولیه نظام پرستاری تلقی
میشوند .درصورتیکه بخواهیم در سیستم پرستاری تغییر ایجاد
کنیم ،باید این تغییر نخست از زمان دانشجویی پرستاران شروع
شود؛ بنابراین آگاهی از نگرش دانشجویان پرستاری مهم تلقی
1. Fox
2. Flood
3. Alsenany
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میشود .افزون براین با آگاهی از نگرش دانشجویان پرستاری،
درصورت وجود نگرش منفی در این گروه میتوان مداخالتی
درزمینه بهبود نگرش آنها انجام داد .درصورتیکه این تغییر از
ابتدای کار سیستم پرستاری ،یعنی از دوران دانشجویی پرستاران
اصلی
ایجاد شود ،دوام بیشتری خواهد داشت و درونمایه
ِ
پرستاری خواهد شد .باتوجه به اینکه تاکنون برای سنجش نگرش
دانشجویان پرستاری استان کرمانشاه به سالمندان مطالعهای انجام
نشده است ،ضرورت انجام مطالعه در این زمینه احساس شد.

روش مطالعه
مطالعه حاضر ،مطالعهای توصیفیتحلیلی است که در سال
 1394در دانشکده پرستاری و مامایی استان کرمانشاه انجام شد.
جامعه پژوهش را دانشجویان کارآموز و کارورز پرستاری تشکیل
میدادند که واحدهای بالینی خود را در بیمارستان میگذراندند.
 147نفر کارآموز با روش تصادفی ساده و به کمک جدول اعداد
تصادفی و  64نفر کارورز با روش سرشماری انتخاب شدند.
ابزار جمعآوری دادهها پرسشنامهای شامل دو قسمت
بود .1 :اطالعات فردی و اجتماعی را تشکیل میداد و شامل
جنس ،سن ،معدل ،نیمسال ورودی ،محل سکونت ،شغل پدر،
شغل مادر ،وضعیت اشتغال ،وضعیت تأهل و محل سکونت
بود؛  .2پرسشنامهای با  21سؤال بود .روایی پرسشنامه با
دراختیارقراردادن پرسشنامه نزد هشت نفر از اعضای هیئت
علمی و پس از اعمال اصالحات الزم تأیید شد .پایایی پرسشنامه
نیز به کمک آلفای کرونباخ  0/74بهدست آمد [.]19
گویههای پرسشنامه با استفاده از مقیاس لیکرت پنجتایی
ال موافقم» تا «کام ً
از «کام ً
ال مخالفم» تنظیم شد .پرسشنامه
مدنظر بار
براساس این موضوع نمرهگذاری شد که آیا گویه ّ
محتوایی مثبت دارد یا منفی .در این پرسشنامه برای گویههایی
که بار محتواییشان مثبت بود ،به پاسخ «کام ً
ال مخالفم» نمره یک
و به پاسخ «کام ً
ال موافقم» نمره پنج داده شد .درزمینه گویههایی
با بار منفی ،خالف این حالت اعمال شد .براین اساس حداکثر
امتیاز یک گویه پنج و حداقل آن یک بود.
پس از آن مجموع امتیازهای پرسشنامه ،از جمع امتیازهای
گویههای آن بهدست آمد؛ به این صورت که بیشترین امتیاز
نگرش سالمندی  105و کمترین آن  21میتوانست باشد .امتیاز
بیشتر نشاندهنده نگرش مثبتتر به مراقبت از سالمندان بود.
نمرههای نگرش سالمندی پس از امتیازبندی ،به سه سطح خوب
و متوسط و ضعیف تقسیم شد؛ به این ترتیب که نمرههای 21
تا  63در حیطه نگرش ضعیف و نمرههای  64تا  84در حیطه
نگرش متوسط و نمرههای  85تا  105در حیطه نگرش خوب
درنظرگرفته شد [.]19
درابتدا هدف از مطالعه برای دانشجویان شرح داده شد و پساز
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کسب رضایت آگاهانه ،پرسشنامهها بین نمونههای پژوهش
توزیع شد .دادهها با استفاده از نسخه  22نرمافزار آماری  SPSSو
روشهای آمار توصیفی شامل فراوانی ،درصد ،میانگین و انحراف
معیار و نیز آمار تحلیلی نظیر آزمون تی مستقل تجزیهوتحلیل شد.

 74/7±6/27بود که از نظر آماری اختالف معناداری وجود داشت
(.)P<0/05
اطالعات کلی درزمینه متغیرهای جمعیتشناختی دیگر مانند
تأهل ،محل سکونت ،شغل پدر ،شغل مادر ،نیمسال ورودی و وضعیت
اشتغال در جدول شماره  1آورده شد .این جدول ارتباط متغیرها را با
میانگین امتیاز نگرش سالمندی دانشجویان نشان میدهد .میانگین
کلی امتیاز نگرش سالمندی در دو گروه دختر و پسر با آزمون تی
مستقل مقایسه شد .نتایج این مقایسه از اختالف معنادار بین میانگین
این دو گروه حکایت داشت ( t=-2/488و .)P=0/014

یافتهها
از  147نفر کارآموز که در مطالعه شرکت کردند 67 ،نفر پسر و
 80نفر (54/4درصد) دختر بودند .میانگین و انحراف معیار سنی
کارآموزان بهترتیب  21/45و  ،1/91دامنه سنی آنها از  19تا 28
سال و دامنه تغییرات معدل تحصیلی آنها از  12/36تا 18/63
بود .همچنین میانگین و انحراف معیار این متغیر15/09±1/4
گزارش شد.

در دستهبندی نمرههای نگرش «مراقبت از سالمندان» بهخوبی
نشان داده شد که بیش از 80درصد از کارآموزان و کارورزان به
مراقبت از سالمندی نگرش متوسطی داشتند (جدول شماره .)2

از  64کارورز شرکتکننده در مطالعه 31 ،نفر پسر و  33نفر
دختر بودند .میانگین و انحراف معیار سنی کارورزان 23/1±61/03
و میانگین و انحراف معیار معدل تحصیلی کارورزان 15/1±2/1
گزارش شد.

باتوجه به جدول شماره  3از دیدگاه کارآموزان و کارورزان گویه
«پرستاری از سالمندان اتالف وقت است؛ زیرا آنها به پایان عمر
خود رسیدهاند» ،بیشترین میانگین را در بین گویهها داشت .پس
ازآن از دیدگاه کارآموزان ،گویه «مراقبت از سالمندان درحد
نظافت و تغذیه و توالترفتن است» و از دیدگاه کارورزان ،گویه
«پرستارانی كه با سالمندان كار میكنند ،فقط نیاز به مهارت پایه

میانگین امتیازهای نگرش «مراقبت از سالمندان» درمجموع
 211دانشجوی شرکتکننده این مطالعه 73/6±23/44 ،گزارش
شد .این میزان در کارآموزان  72/5±63/97و در کارورزان

جدول  .1ارتباط برخی از متغیرهای جمعیتشناختی با میانگین کلی نگرش مراقبت از سالمندان.
کارآموز

متغیرها

جنسیت
وضعیت تأهل
محل سکونت
شغل پدر
شغل مادر
نیمسال ورودی
شاغل

کارورز

میانگین کلی

فراوانی (درصد)

میانگین

فراوانی (درصد)

میانگین

دختر

(80)54/4

73/08

(33)51/6

77/06

74/24

پسر

(67)45/6

72/08

(31)48/4

72

72/06

مجرد

(120)81/6

72/59

(52)81/3

74/42

73/14

متأهل

(27)18/4

72/81

(12)18/8

75/41

73/61

منزل

(66)44/9

72/16

(36)56/3

73/61

72/67

خوابگاه

(81)55/1

73/01

(28)43/8

75/89

73/75

دولتی

(51)34/7

71/82

(28)43/8

74/01

72/59

آزاد

(96)65/3

73/06

(36)56/3

75/08

73/61

شاغل

(30)20/4

70/6

(8)12/5

74/5

71/42

خانهدار

(117)79/6

73/15

(56)87/5

74/62

73/63

مهر

(79)53/7

72/78

(34)53/1

74/61

73/33

بهمن

(68)46/3

72/45

(30)46/9

74/6

73/11

بلی

(18)12/2

74/72

(7)10/9

72/57

74/12

خیر

(129)87/8

72/34

(57)89/1

74/85

73/11

P-value

0/014
0/696
0/228
0/273
0/074
0/8
0/559

P<0/05
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جدول  .2توزيع فراواني سطوح نگرش کارآموزان و کارورزان به مراقبت از سالمندان.
دستهبندی نمره نگرش
سالمندی

گروهها
کارورزان

کارآموزان
فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

خوب

8

5/4

6

9/4

متوسط

132

89/8

52

81/3

ضعیف

7

4/8

6

9/4

جمع کل

147

100

64

100

جدول  .3مقايسه ميانگين نگرش به مراقبت از افراد سالمند از ديدگاه کارآموزان و کارورزان.
کارآموز

ردیف

گویهها

1

پرستاري از سالمندان اتالفوقت است؛ زيرا آنها به پايان عمر خود رسيدهاند.

4/67

2

مراقبت از سالمندان درحد نظافت و تغذيه و توالترفتن است.

4/58

0/7

4/38

0/83

4/3

4/37

0/81

4/39

0/74

4/42

0/76

4/53

0/64

0/319

6

سالمندان تمايل دارند با استفاده از سن خود از افراد جوان سوءاستفاده كنند.

3/77

0/95

3/55

1/29

0/167

7

پرستاران بهدلیل كُندبودن سالمندان بايد زمان بيشتري را با آنان بگذرانند.

4/52

0/64

4/19

0/75

0/003

4/21

0/68

3/92

0/94

0/013

3/19

1/1

3/03

1/19

0/348

3/71

0/74

3/52

0/97

0/150

2/44

1/06

2/66

1/17

0/179

2/63

0/93

2/61

0/93

0/907

2/92

0/73

3/53

1/08

0/001

3/03

0/76

3/17

0/98

0/321

0/88

3/41

1/03

0/014

3/36

1/2

0/001

1/12

0/738
0/120

3
4
5

8

مراقبت از بيماران سالمند بيش از مراقبت از دیگر بيماران به صبر و حوصله
نیاز دارد.
هرگونه سرمايهگذاري در مراقبت از سالمندان نوعي اتالف هزينه است.

پرستاراني كه با سالمندان كار ميكنند ،فقط به مهارت پايه پرستاري نياز
دارند ،نه بيشتر.

ايفاي نقش پرستاري در مراقبت از بيماران سالمند فراتر از مراقبت از دیگران
است.

9

صحبت با سالمندان خستهكننده و كسالتآور است.

10

در مراقبت از بيماران سالمند ،به آنها انگيزه داده ميشود تا استقالل يابند.

11
12
13

وقتیکه پرستاران با حجم کاری سنگینی مشغول مراقبت هستند ،باید اولویت مراقبت
را به بیماران جوانتر بدهند.
پرستارانی که با سالمندان کار میکنند ،معمو ًال الگوهای خوبی هستند.

فقط مربیانی که درزمینه مراقبت از سالمندان مهارت دارند ،باید در این باره
آموزش دهند.

میانگین

انحرافمعیار

میانگین

انحرافمعیار

0/57

4/73

0/47

0/378

4/47

0/81

0/353

0/79

0/487
0/886

14

سالمندی نوعی بیماری مزمن است.

15

سالمندان مهمترین معضل در مراکز بهداشتیدرمانی هستند.

3/03

16

بیشتر سالمندان قادر به برقراری گفتوگویی منطقی هستند.

2/8

0/91

17

مراقبت از سالمندان خاص است و توجهات ویژهای میطلبد.

3/82

0/8

3/88

18

بیشتر مربیان عالقه به سالمندان را ارتقا میدهند.

2/41

1/09

2/67

1/09

19

بیشتر پرستاران ترجیح میدهند با جوانان صحبت کنند.

2/84

0/85

3/09

1/08

0/094

20

بسیاری از پرستاران برای گفتوگو با سالمندان وقت میگذارند.

2/18

0/93

2/33

1/12

0/335

21

اطالعات بیشتر مربیان درباره مراقبت از سالمندان جدید نیست.

2/71

0/84

3/28

1/3

0/002

P<0/05
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پرستاری دارند ،نه بیشتر» ،بیشترین میانگین را در بین گویهها
داشت .از دیدگاه کارآموزان و کاروزان بین گویههای ذکرشده
اختالف معناداری وجود نداشت ( .)P>0/05افزون براین از نظر
کارآموزان و کاروزان ،گویه «بسیاری از پرستاران برای گفتوگو
با سالمندان وقت میگذارند» کمترین میانگین را داشت .این
موضوع بهمعنای دیدگاه موافق با این گویه است.

خنثی در این گروه سنی بدونشک بر سطح ارائه مراقبت به
سالمندان تأثیر میگذارد؛ چراکه نگرش مقدمه عمل است.
زمانیکه نگرش مثبتی برای ارائه مراقبت وجود نداشته باشد،
نمیتوان از مراقبان سالمت انتظار مراقبت دلسوزانه و حرفهای
داشت .لو ِول )2006( 7معتقد است نگرش منفی به سالمندان،
کار در این حیطه را با مشکل مواجه میکند و از تعداد پرستارانی
میکاهد که در این حیطه کار میکنند و بهنوعی پرستار سالمند
تلقی میشوند [.]24

در مطالعه حاضر میانگین نگرش سالمندی کارورزاندرمقایسهبا
کارآموزان بیشتر بود .بهعبارتدیگر کارورزان که دانشجویان سال
آخر رشته پرستاری هستند ،درمقایسهبا کارآموزان که واحدهای
نظری و عملی کمتری را گذراندهاند ،به سالمندان نگرش
مثبتتری داشتند .این یافتهها با مطالعات هویدی  )2006( 4و
المبورینو  )2009( 5و انگستروم )2011( 6همسو بود [.]20-22

در هردو گروه کارآموز و کارورز گویه «پرستاری از سالمندان
اتالف وقت است؛ زیرا آنها به پایان عمر خود رسیدهاند» ،بیشترین
مخالف راداشت .این موضوع میتواند از معیارهای فرهنگی جامعه
تأثیر پذیرفته باشد؛ چراکه در طول تاریخ در فرهنگ ایرانی
سازمان خانواده بهشکل گسترده بوده است؛ بدان معناکه با زندگی
مشترک زوجهای جوان ،والدین سالخورده پسر نیز با آنها در یک
مجموعه زندگی میکردند .در این مجموعه برخالف خانوادههای
«هستهای» که در جوامع غربی مشاهده میشود ،افراد سالخورده
از بیشترین احترام در بین اعضای خانواده برخوردار بودهاند .در
این گویه صرف وقت برای سالمندان امری بیارزش تلقی نشده
است و سالمندان را ارزشمند دانستهاند.

بحث

مطالعه حاضر نشان داد با باالرفتن ترم تحصیلی دانشجویان،
بهتدریج امتیازهای مربوط به نگرش آنها به سالمندی افزایش
مییافت و دانشجویان نگرش مثبتتری گزارش میکردند.
نگرش منفی به سالمندان و مراقبت از آنها در ابتدای ورود
به دانشگاه میتواند حاکی از آن باشد که دانشجویان در این
زمان تجربه اندکی درزمینه سالمندان و ارتباط با آنها دارند .این
نگرش منفی ممکن است بهعلت ناتوانی دانشجویان سال پایین
در مدیریت شرایطی باشد که سالمندان با آن مواجه هستند؛
بهطوریکه اگر دانشجویان نتوانند این شرایط را بهخوبی اداره
کنند و در این زمینه تسلط کافی نداشته نباشند ،به سالمندان
نگرشی منفی پیدا خواهند کرد [ .]22افزون براین در دوران
تحصیل گذراندن آموزشهای نظری مرتبط با سالمندی ،میتواند
عامل مهمی برای ایجاد درک روشنتر و نگرش مثبتتر به
سالمندان باشد [.]23
میانگین کلی نگرش سالمندی در دختران (در هر دو گروه
کارآموز و کارورز) باالتر از پسران بود .این موضوع میتواند جنبه
ذاتی عواطف زنان را درمقایسهبا مردان مطرح کند .عالوهبراین
رشته پرستاری درونمایهای عاطفی دارد که برای ایفای نقش
بهتر در آن برخورداری از عواطف مادرانه ضروری است .این
ویژگی با جنبههای آفرینش زنان همخوانی دارد؛ بنابراین بهنظر
میرسد میانگین بیشتر نگرش دختران به مراقبت از سالمندان
درمقایسه با پسران یا بهعبارت دیگر نگرش مثبتتر در دختران،
بهعلت برخورداری از ویژگی عاطفی این گروه است.
در این مطالعه نگرش بیشتر دانشجویان درباره مراقبت از
سالمندان نگرشی متوسط یا بهعبارتی خنثی بود .وجود نگرشی
4. Hweidi

در هردو گروه گویه «بسیاری از پرستاران برای گفتوگو با
سالمندان وقت میگذارند» ،کمترین میانگین را داشت .این
بدان معناست که بیشتر دانشجویان با این گویه موافق بودهاند؛
بهعبارت دیگر کمبود وقت پرستاری در ارائه خدمات مستقیم
پرستاری معضلی بزرگ است .بیشتر پرستاران زمان کافی برای
مراقبت از سالمندان ندارند؛ چراکه پیری فرایندی است که با
ُکندی و کاهش قدرت پردازش مغز همراه است .ازاینرو برای ارائه
مراقبت و گفتوگویی مؤثر با سالمندان ،به زمانی بیش از دیگر
گروههای سنی نیاز است .این درحالی است که مطالعه روحی
و همکارانش ( )2012بهخوبی نشان داد  54/53درصد از زمان
حضور پرستاران در بیمارستان صرف ارائه مراقبت غیرمستقیم
میشود []25؛ درحالیکه یک پرستار باید بهصورت مستقیم برای
بیمار خود وقت صرف کند.
نتیجهگیری نهایی
باتوجه به اینکه در دانشجویان سال باال نگرش مثبت به مراقبت
از سالمندان افزایش یافته است ،این نکته بهنظر میرسد که
آموزش سالمندی به آنها در ایجاد این نگرش مؤثر بوده است.
درحال حاضر بیشتر دانشجویان به سالمندان نگرشی متوسط (نه
خوب) دارند و ضرورت بهکارگیری آموزشهای تخصصیتر برای
ارتقای سطح دانش و به تناسب آن نگرش سالمندی احساس
میشود .در حیطه پرستاری ،پرستاران برای مراقبت از سالمندان
با مشغلههای فراوان و کمبود وقت مواجهاند؛ ازاینرو ضروری است

5. Lambrinou
6. Engström

7. Lovell
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