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اهداف مراقبت از سالمند، بخش مهمی از وظایف حرفه ای پرستار است. در برخی از مطالعات گزارش شده است 
که دانشجویان پرستاری نسبت به سالمندان و مراقبت از آنها نگرش منفی داشته و تمایلی برای انتخاب محيطهای 
مراقبت از سالمندان در آینده شغلی خود ندارند. همچنين اعتقاد بر این است که  تجارب بالينی روی نگرش به 
سالمندان اثر می گذارد. لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثير مراقبت از سالمند بر نگرش دانشجویان پرستاری 

دانشگاه علوم پزشكی کاشان نسبت به سالمندان انجام شد.
مواد و روش ها این پژوهش از نوع مداخله ای است که در آن تعداد 59 دانشجوی سال چهارم پرستاری مورد پژوهش 
قرار گرفتند. نمونه گيری با روش آسان انجام شد. دانشجویان ترم 8 )32 نفر( در گروه کنترل و دانشجویان ترم 7 )27 
نفر( در گروه مداخله قرار گرفتند. ابتدا از هر دو گروه پيش آزمون گرفته شد، سپس در گروه مداخله، یک برنامه 10 
روزه مراقبت از سالمند اجرا شد. یک روز پس از روز دهم، پس آزمون از هر دو گروه انجام شد. جهت بررسی نگرش 
Chi- ، ANOVA ،زوج t ،مستقل t استفاده شد. داده ها با استفاده از آزمون KAOP دانشجویان از پرسشنامه

square و آزمون دقيق فيشر در نرم افزار SPSS 11.5 تجزیه و تحليل شد.
یافته ها در پژوهش حاضر، 40/7% از دانشجویان مرد و 59/3% زن بودند. ميانگين نمرات نگرش دانشجویان در دو گروه 
کنترل و مداخله در ابتدای مطالعه تفاوت معنی داری نداشت )P=0/62(. ميانگين نمرات نگرش در گروه مداخله در 
ابتدای مطالعه 118/18 و در انتهای مطالعه 119/62 بود )P=0/62(. همچنين ميانگين نمرات نگرش در گروه کنترل 

 .)P=0/01( در ابتدای مطالعه 119/4 و در انتهای مطالعه 125/37 بود
نتیجه گیری برنامه مراقبت 10 روزه از سالمندان، تاثير محسوس و معنی داری بر نگرش دانشجویان پرستاری به 
سالمندی نداشت، درحاليكه گردش یک روزه در سرای سالمندان با بهبود نگرش به سالمندی همراه بود. احتماال 

شرایط نگهداری سالمندان بر چگونگی تغيير نگرش تاثير داشته است.
IRCT2012111411005N1  :IRCT کد ثبت در

مقدمه

ــالهای  ــش س ــا افزای ــاط آن ب ــامتی و ارتب ــوع س موض
را  فراوانــی  زندگــی در عصــر حاضــر چالــش هــای 
بوجــود آورده اســت. افزایــش طــول عمــر و اضافــه شــدن 
جمعيــت ســالمندان یكــی از دســتاوردهای قــرن 21 بــوده 
ــع  ــه جوام ــت ک ــده ای اس ــت پدی ــالخوردگی جمعي و س
بشــری بــا آ ن روبــرو شــده و یــا خواهنــد شــد [1]. 

بررســی های انجــام شــده در زمينــه ســالمندی، حكایــت 
از ســرعت افزایــش شــمار ســالمندان جهــان، بــه ویــژه در 
ــعه دارد [2].  ــال توس ــه و در ح ــعه یافت ــورهای توس کش
بــر اســاس آمارهــای ســازمان جهانــی بهداشــت، در ســال  
2000، ششــصد ميليــون ســالمند در جهــان وجــود داشــت 
کــه در ســال 2025 بــه 1/2 ميليــارد نفــر و در ســال 2050 
ــز،  ــران ني ــيد [3]. در ای ــد رس ــر خواه ــارد نف ــه دو ميلي ب
نــرخ رشــد جمعيــت ســالمند از 6/6% در ســال 1374بــه 
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10% در ســال 1389 افزایــش یافتــه و انتظــار مــی رود ایــن 
ــه 25/1% برســد [4].  ــا ســال 1440 ب ــزان ت مي

ــع  ــه تب ــواده و ب ــری، ســالمند و خان ــد پي ــت فراین ماهي
آن جامعــه را بــه طــور تــؤام متأثــر می کنــد [5]. دگرگونــی 
ــی در  ــه صنعت ــنتی ب ــكل س ــی از ش ــاختارهای اجتماع س
ــا  ــترده ب ــواده از گس ــام خان ــر نظ ــر و تغيي ــای اخي دهه ه
ــواده،  ــر حفــظ و نگهــداری ســالمند در درون خان ــد ب تأکي
بــه نظــام خانــواده هســته ای و تمایــل فرزنــدان بــه زندگــی 
جداگانــه از والدیــن، همــراه بــا تحــوالت و بحران هــای 
مالــی و فشــار های روانــی حاصــل از زندگــی مــدرن، منجــر 
ــی بيــن  ــه تخریــب جایــگاه ســالمندان و گسســت عاطف ب
ــر بــار خدمــت  ــی کــردن آنهــا از زی نســل هــا و شــانه خال
بــه ســالمند در خانــواده شــده اســت [7-5,2]. بطــور 
ــد  ــون مانن ــازمان های گوناگ ــا و س ــای نهاده ــان، پ همزم
ــن  ــوان جایگزی ــه عن ــراها و آسایشــگاه های ســالمندی، ب س
ــاز شــده اســت  ــه معرکــه ب نقشــهای خانوادگــی گذشــته ب
ــی را  ــوب روانی-عاطف ــات ســوء و نامطل ــر، تبع ــن ام [6]. ای
بــرای ســالمندان بــه دنبــال داشــته، بــه طــوری کــه تقریبــا 
40% از مجمــوع بســتری های بيمارســتان های روانــی را 

ــد [8].  ــی دهن ســالمندان تشــكيل م
زیان هــای فاصلــه نســلها فقــط بــه ســالمندان محــدود 
نشــده، بلكــه ضمــن محــروم کــردن جوانــان و کــودکان از 
ــی  ــی و فرهنگ ــتگی تاریخ ــی، پيوس ــی پرورش ــع غن مناب
ــالمندان و  ــا را از س ــوده، درک آن ه ــت نم ــا را سس آن ه
نيازهایشــان کاهــش داده، باعــث توســعه روابــط نامناســب 
ميــان جوانترهــا و ســالمندان شــده اســت [7]. لــذا ضروری 
ــه  ــبت ب ــرش نس ــود نگ ــرای بهب ــی ب ــا برنامه های اســت ت
ــرا  ــه اج ــی ب ــات آموزش ــژه در مؤسس ــه وی ــالمندان ب س
ــه  ــد ب ــا، ميتوانن ــن برنامه ه ــود [11-9]. ای ــته ش گذاش
نزدیــک شــدن، رشــد، حمایــت و مراقبــت متقابــل جوانــان 
و ســالمندان کمــک کننــد [12]. ایــن اعتقــاد وجــود دارد 
ــزت  ــش ع ــث افزای ــالمندان، باع ــان و س ــاط جوان ــه ارتب ک
نفــس و رضایتمنــدی از زندگــی، کاهــش تنهایــی و بهبــود 
افســردگی در ســالمندان و رشــد و تكامــل شــخصيتی و 
تقویــت نظــام آرزشــی جوانــان و نگــرش مثبــت آنهــا بــه 
ســالمندان می شــود [13]. بــا وجــود ایــن، بيشــتر برنامــه 
ــدارس  ــوزان م ــش آم ــالمند، روی دان ــا س ــاط ب ــای ارتب ه
ابتدایــی اجــرا شــده [16-7،14] و مطالعــات محــدودی در 
ارتبــاط بــا کاربــرد ایــن برنامه هــا در ســنين باالتــر وجــود 
دارد [18,17,11] کــه نتایــج آنهــا نيــز متناقــض بــوده 
اســت. بــه عنــوان مثــال، در یــک مطالعــه گــزارش شــده 
ــد  ــالمندان می توان ــان و س ــات نوجوان ــه ارتباط ــت ک اس
ــی داشــته باشــد  ــرای نوجوانــان در پ ــی را ب تجــارب مثبت
[11]. امــا مطالعــه دیگــری نشــان داده کــه ایــن برنامه هــا 
ــر  ــالمندی تأثي ــه س ــان ب ــان و جوان ــرش نوجوان ــر نگ ب
ــه  ــد ک ــان ميدهن ــات نش ــذارد [17]. گزارش ــی می گ منف
برنامه هایــی ماننــد حضــور ســالمندان در کاس هــای 

درس و یــا همــكاری افــراد ســالمند و بــا تجربــه در پــروژه 
ــد  ــان [19-11,14]، بازدی ــا جوان هــای مختلــف آموزشــی ب
ــالمند  ــراد س ــا اف ــاط ب ــالمندان و ارتب ــای س ــه ه از خان
ــالمندی  ــه س ــراد ب ــرش اف ــر در نگ ــه تغيي ــر ب [7] منج
ــروز  ــش شــمار ســالمندان و ب ــه افزای شــده اند. از آنجــا ک
ــز  ــا را ني ــت از آنه ــه مراقب ــاز ب ــک، ني ــرات فيزیولوژی تغيي
افزایــش می دهــد و مراقبــت از ســالمند قســمت مهمــی 
ــه  ــا توجــه ب ــز ب ــه ای پرســتار اســت و ني ــف حرف از وظای
ــا  ــق ب ــالمندان در تطاب ــه س ــک ب ــتار در کم ــش پرس نق
ضعف هــای جســمی، روحی-روانــی و اجتماعــی آنهــا 
[20]، الزم اســت تــا تاثيــر ارتبــاط بــا ســالمند بــر نگــرش 
ــرار  دانشــجویان پرســتاری بــه ســالمندی مــورد بررســی ق
ــد   ــالمندان ميتوان ــا س ــا ب ــورد آنه ــوع برخ ــرا ن ــرد. زی گي
ــرار  ــالمندی ق ــه س ــبت ب ــا نس ــرش آنه ــر نگ ــت تأثي تح
ــر کيفيــت مراقبتــی کــه انجــام ميدهنــد  گيــرد [20] و ب
اثــر می گــذارد [22,21]. برخــی از مطالعــات گــزارش 
نگــرش  و  دارای احساســات  انــد کــه پرســتاران  داده 
ــی  ــت بخش ــی رضای ــالمندان، زندگ ــه س ــبت ب ــت نس مثب
را بــرای آنهــا فراهــم مــی آورنــد. در مقابــل، وجــود نگــرش 
ــت  ــت مراقب ــه کاهــش کيفي ــی ممكــن اســت منجرب منف
و عــدم انتخــاب حيطــه کاری مرتبــط بــا ســالمندان 
ــی  ــن، برخ ــود ای ــود [24,23,20]. باوج ــتاران ش ــط پرس توس
ــه  ــتاران در مقایس ــه پرس ــد ک ــزارش داده ان ــات گ از مطالع
ــه  ــبت ب ــی نس ــرش مثبت ــش و نگ ــا، دان ــایر گروهه ــا س ب
ــار  ــالمندان دچ ــا س ــاط ب ــد، در ارتب ــته ان ــالمندی نداش س
ــری را  ــس کمت ــه نف ــاد ب ــراب بيشــتری شــده و اعتم اضط
ابــراز داشــته انــد [25]. در بعضــی از مطالعــات نيــز گــزارش 
ــه ســالمندان و  شــده کــه دانشــجویان پرســتاری نســبت ب
ــی  ــی داشــته [27,26] و تمایل مراقبــت از آنهــا نگــرش منف
ــود  ــغلی خ ــده ش ــالمند در آین ــراد س ــت از اف ــرای مراقب ب
ــرش دانشــجویان پرســتاری  ــز نگ ــران ني ــد [27]. در ای ندارن
بــه ســالمندان بيــن خنثــی و منفــی گــزارش شــده اســت 
ــد آینــده شــغلی و تمایــل آنهــا  [20]. ایــن مســئله می توان
ــد  ــرار ده ــر ق ــت تأثي ــالمند را تح ــت از س ــر مراقب در ام
[26]. همچنيــن اعتقــاد بــر ایــن اســت کــه تجــارب بالينی 
ــن رو،  ــر می گــذارد [28]. ازای ــه ســالمندان اث ــرش ب روی نگ
ــت  ــرش مثب ــاد نگ ــرای ایج ــه ب ــت ک ــده اس ــنهاد ش پيش
ــرایط  ــا در ش ــر آنه ــه زودت ــتاری، هرچ ــجویان پرس در دانش

ــد [25].  ــرار گيرن ــالمند ق ــراد س ــی از اف ــت بالين مراقب
پرســتاری،  دانشــكده  معمــول  برنامــه  مطابــق 
ــد یــک روزه را از  ــرم 8 پرســتاری یــک بازدی دانشــجویان ت
ــه معمــوال  ــن برنام ــد. ای مرکــز ســالمندان انجــام می دهن
طــی یــک روز از ســاعت 8/5 تــا 12 در مرکــز ســالمندان 
ــجویان  ــه، دانش ــن برنام ــود. در ای ــام ميش ــی انج گابچ
ــد از بخشــهای مختلــف مرکــز ســالمندان  ــه بازدی تنهــا ب
ماننــد ســالنها و اتاقهــای آسایشــگاه، محوطــه آسایشــگاه، 
آشــپزخانه،  ماننــد  آسایشــگاه  تجهيــزات  و  امكانــات 



191

پاییز 1393 . دوره 9 . شماره 3 تأثیر یک برنامه مراقبت از سالمند بر نگرش دانشجویان پرستاری 

ــالن  ــتاری، س ــتگاه های پرس ــگاه، ایس ــویخانه، درمان رختش
کاردرمانــی، ســالن فيزیوتراپــی، و ســایر بخشــهای وابســته 
ــالمندان  ــا س ــاط ب ــت و ارتب ــت مراقب ــد و فرص می پردازن
بــرای آنهــا فراهــم نميشــود. بــا توجــه بــه کمبــود و نتایج 
متناقــض مطالعــات قبلــی و گزارشــات موجــود مبنــی بــر 
ــه  ــبت ب ــكی نس ــوم پزش ــجویان عل ــی دانش ــرش منف نگ
ســالمندی و ســرعت افزایــش جمعيــت ســالمندی کشــور 
و نيــز توصيــه محققــان پيشــين بــه بررســی آثــار ارتبــاط 
بــا ســالمندان در دانشــجویان )7, 20, 28(، تحقيــق 
ــت از  ــر یــک برنامــه مرقب ــا هــدف بررســی تأثي حاضــر ب
ــه  ــبت ب ــتاری نس ــجویان پرس ــرش دانش ــر نگ ــالمند ب س

ــد.  ــالمندان، پرداختن س

روش مطالعه

ایــن پژوهــش از نــوع مداخلــه ای دو گروهــی و دو 
ــال  ــداد 59 دانشــجوی س ــه در آن تع ــور اســت ک ــو ک س
ــه  ــد. نمون ــرار گرفتن ــش ق ــورد پژوه ــتاری م ــارم پرس چه
ــور،  ــن منظ ــه ای ــد. ب ــام ش ــان انج ــا روش آس ــری ب گي
بعــد از اخــذ مجــوز از دانشــكده پرســتاری و مامائــی 
ــرل  ــروه کنت ــر( در گ ــرم 8 )32 نف ــان، دانشــجویان ت کاش
ــرار  ــه ق ــروه مداخل ــر( در گ ــرم 7 )27 نف ــجویان ت و دانش

ــد.  گرفتن
ــردآورده  ــک کاس گ ــجویان در ی ــه دانش ــدا هم در ابت
شــدند و پرسشــنامه در بيــن آنهــا توزیــع و نحــوه تكميــل 
آن توضيــح داده شــد و ســپس توســط دانشــجویان 
ــروه  ــر گ ــه 4 زی ــه ب ــروه مداخل ــپس، گ ــد. س ــل ش تكمي
ــز  ــرل ني ــروه کنت ــدند. گ ــيم ش ــره تقس ــک 7-6 نف کوچ
مطابــق گروه بنــدی انجــام شــده از طــرف دانشــكده در 4 
زیــر گــروه 8 نفــره قــرار گرفتنــد. بــرای هــر زیــر گــروه )از 
گــروه مداخلــه(، یــک برنامــه 10 روزه مراقبــت از ســالمند 
اجــرا شــد. طــی ایــن برنامــه، کــه یــک روز پــس از مرحلــه 
اول جمــع آوری داده، در محــل ســرای ســالمندان گابچــی 
ــح  ــاعت 8 صب ــجویان از س ــد، دانش ــروع گردی ــان ش کاش
ــر  ــه ه ــت از ســالمندان می پرداختنــد. ب ــه مراقب ــا 13 ب ت
دانشــجو روزانــه 2 ســالمند تخصيــص داده می شــد تــا بــه 
مراقبــت بپــردازد کــه شــامل برقــراری ارتبــاط بــا ســالمند، 
ــه  ــذ تاریخچ ــامت، اخ ــه س ــال و تاریخچ ــرح ح ــذ ش اخ
ــامت  ــت س ــی وضعي ــی، بررس ــی خانوادگی-اجتماع زندگ
ــه  ــالمند در محوط ــا س ــردش ب ــی و گ ــالمند، همراه س
خانــه ســالمندان، تدویــن مشــكات و نيازهــای پرســتاری 
ــز  ــی الزم، و ني و انجــام مداخــات مراقبتی-حمایتی-درمان
همراهــی بــا ســالمند در یــک گــردش یــک روزه در خــارج 
ــود. هــر یــک از زیر گروهــای گــروه  از ســرای ســالمندان ب
کنتــرل، نيــز بطــور همزمــان بــا زیــر گــروه معــادل خــود 
از گــروه مداخلــه، برنامــه کارآمــوزی معمــول 9 روزه خــود 
را در بخــش هــای داخلــی و جراحــی عمومــی ميگذرانــد 

ــز ســالمندان  ــک روزه را از مرک ــد ی ــک بازدی ــان ی و در پای
ــه  ــرل ب ــای کنت ــد گروهه ــداد. بازدی ــام مي ــی انج گابچ
ــه  ــروه مداخل ــا حضــور گ ــم ميشــد کــه ب ــه ای تنظي گون
ــس از  ــک روز پ ــود. ی ــان نش ــالمندان همزم ــز س در مرک
ــک از  ــا از هری ــع آوری داده ه ــه دوم جم ــم، مرحل روز ده
ــن  ــه ای ــد. ب ــام ميش ــرل انج ــه و کنت ــای مداخل زیر گروه
ــرای گــروه کنتــرل  ترتيــب، مرحلــه دوم جمــع آوری داده ب

ــا گــروه مداخلــه انجــام شــد.  نيــز همزمــان ب
ابــزار جمــع آوری داده هــا، دو قســمت بــود: بخــش اول 
آن شــامل 8 ســؤال دربــاره مشــخصات فــردی دانشــجویان 
نظيــر ســن، جنــس، تــرم تحصيلــی، داشــتن فــرد 
ــالمند در  ــرد س ــا ف ــبت ب ــوع نس ــواده، ن ــالمند در خان س
خانــواده، داشــتن رابطــه دوســتی بــا فــرد ســالمند، مــدت 
ــد  ــابقه بازدی ــالمند، س ــرد س ــا ف ــی ب ــاط قبل ــان ارتب زم
ــالمندان، و  ــرای س ــم در س ــالمندان مقي ــا س ــاط ب و ارتب
ــی  ــی عموم ــای تبليغ ــا برنامه ه ــه ب ــا مواجه ــاهده ی مش
دوم  بخــش  بــود.  ســالمندی  بــا ســوژه  رســانه ها  از 
 )Kogan’s attitude(  KAOPابــزار پرسشــنامه، 
نگــرش  بررســی  جهــت   towards old people
ــكل  ــنامه متش ــن پرسش ــود. ای ــالمندان ب ــه س ــبت ب نس
از 34 گویــه مرتبــط بــا ســالمندان اســت. 17 گویــه 
ــر  ــه بيانگ ــی و 17 گوی ــرش منف ــده نگ ــكاس دهن آن انع
ــه  ــاس ب ــن مقي ــه ســالمندان اســت. ای ــت ب ــرش مثب نگ
ــق  ــيار مواف ــورت بس ــه ص ــه ای ب ــرت 6 گزین ــورت ليك ص
ــف )3(،  ــی مخال ــی موافــق )4(، کم )6(، موافــق )5(، کم
مخالــف )2(، و بســيار مخالــف )1( طراحــی شــده اســت. 
در ایــن مقيــاس اظهــارات منفــی بــه صــورت 123456، از 
ــه صــورت 654321  ــه چــپ و اظهــارات مثبــت ب راســت ب
از چــپ بــه راســت عامــت گــذاری مــی شــود و در 
ــره کل  ــه نم ــرای دســت یابی ب ــا ب ــرات گویه ه ــت نم نهای
ــا یكدیگــر جمــع می شــوند. کمتریــن نمــره ممكــن در  ب
ایــن مقيــاس 34 و حداکثــر آن 204 اســت. نمــرات باالتــر، 
ــت.  ــالمندی اس ــه س ــر ب ــرش مثبت ت ــده نگ ــان دهن نش
ایــن پرسشــنامه در بســياری از مطالعــات مــورد اســتفاده 
قــرار گرفتــه و ثبــات درونــی آن اندازه گيــری شــده اســت. 
ــای  ــرای گویه ه ــف ب ــات مختل ــاخ در مطالع ــای کرونب آلف
ــی  ــای منف ــه ه ــرای گوی ــا0/77 و ب ــن 0/66 ت ــت بي مثب
ــزارش  ــا 0/79 گ ــرای کل گویه ه ــا0/83 و ب ــن 0/73ت بي
ــران نيــز ایــن پرسشــنامه توســط  شــده اســت [29]. در ای
ــی آن  ــات درون ــده و ثب ــه و روایی ســنجی گردی رژه، ترجم
ــای  ــرای گویه ه ــاخ ب ــای کرونب ــه آلف ــری شــده ک اندازه گي
مثبــت 0/86 و بــرای گویه هــای منفــی 0/83 و بــرای 
ــس از  ــده اســت [30]. پ ــه دســت آم ــا 0/83 ب کل گویه ه
  SPSS ــزار ــرم اف ــتفاده از ن ــا اس ــا، ب ــع آوری داده ه جم
آمــاری  روش هــای  از  اســتفاده  بــا  و   version11,5
ــون t مســتقل  ــار، آزم ــراف معي ــن و انح همچــون ميانگي
ــروه،  ــرش در دو گ ــرات نگ ــن نم ــه ميانگي ــت مقایس جه
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ــدا  ــرش در ابت ــرات نگ ــن نم ــه ميانگي ــرای مقایس t زوج ب
و انتهــای مداخلــه و نيــز از آزمــون Chi-square و 
ــی  ــرای مقایســه متغيرهــای کيف ــق فيشــر ب آزمــون دقي
اســتفاده شــد. ســطح معنــاداري در همــه آزمون    هــا 0/05 

ــه شــد. ــر گرفت در نظ
ایــن مطالعــه توســط شــورای پژوهــش دانشــگاه علــوم 
ــهای  ــاق در پژوهش ــه اخ ــز کميت ــان و ني ــكی کاش پزش
ــه اســت.  ــرار گرفت ــد ق ــورد تایي ــن دانشــگاه م ــانی ای انس
بــا توجــه بــه ایــن کــه کســب رضایــت از دانشــجویان در 
ــد،  ــدوش کن ــج را مخ ــت نتای ــق می توانس ــدای تحقي ابت
ــجویان  ــه دانش ــاق، از هم ــه اخ ــب کميت ــه تصوی ــا ب بن
ــه  ــد. ب ــذ ش ــی اخ ــه کتب ــق رضایت نام ــای تحقي در انته
ــا  ــردی آنه ــات ف ــه اطاع ــد ک ــاع داده ش ــجویان اط دانش
محرمانــه خواهــد مانــد و نــوع پاســخ آنهــا بــه پرسشــنامه 
تاثيــری بــر نمــرات درســی آنهــا نخواهــد داشــت. 
ــام  ــرای انج ــوز ب ــگاه مج ــئولين آسایش ــن از مس همچني

ــق اخــذ شــد.  تحقي

یافته ها

در مجمــوع 59 دانشــجو در ایــن مطالعــه شــرکت 
ــروه  ــم )گ ــرم هفت ــر ت ــداد 27 نف ــن تع ــه از ای ــد، ک کردن
ــرار  ــرل( ق ــروه کنت ــرم هشــتم )درگ ــر ت ــه( و 32 نف مداخل
ــاوت  ــردی تف ــی ف ــر ویژگيهای ــروه از نظ ــد. دو گ گرفتن

ــدول 1(.  ــد )ج ــته ان ــر نداش ــا یكدیگ ــی داری ب معن
ــالمند  ــارکت 24 س ــا مش ــوع ب ــه درمجم ــن مطالع ای
ــگاه  ــک آسایش ــالمندان در ی ــن س ــه ای ــد. هم ــام ش انج
ــراد 62/41±5/23  ــن اف اقامــت داشــتند. متوســط ســن ای
ــراد  ــن اف ــد. ای ــال بودن ــا 73 س ــنی 54 ت ــه س ــا دامن ب
ــدان و  ــم فرزن ــا تصمي ــود و ی ــل خ ــر تمای ــا بخاط عموم
ــالمندان  ــز س ــواده در مرک ــا خان ــت ی ــدان سرپرس ــا فق ی

نگهداری می شدند.  
جــدول 2 نشــان ميدهــد کــه ميانگيــن نمــرات نگــرش 
ــدای  ــه در ابت ــرل و مداخل ــروه کنت ــجویان در دو گ دانش
 .)P=0/62( ــت ــته اس ــی داری نداش ــاوت معن ــه تف مطالع

جدول 1. ویژگیهای فردی دانشجویان
 گروه

                     متغیر
مداخله 

)درصد( تعداد
کنترل

)درصد( تعداد
P

0/42)46/9( 15)33/3( 9مردجنس
)53/1( 17)66/7( 18زن

0/76)84/4( 27)81/5( 22مجردوضع تاهل
)15/6( 5)18/5( 5متاهل

0/16)62/5( 20)44/4( 12بلیداشتن سالمند در خانواده
)37/5( 12)55/6( 15خیر

0/09)53/1( 17)74/1( 20بلیسابقه دوستی با سالمند
)46/9( 15)25/9( 7خیر

0/48)75( 24)66/7( 18بلیسابقه بازدید از سرای سالمندان
)25( 8)33/3( 9خیر

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

نمرات نگرش 
نتیجه آزمون tکنترلمداخله

)انحراف معیار( میانگین)انحراف معیار( میانگین
P=0/62)11/50( 119/40)9/55( 118/18قبل از مداخله 

t=-0/49
P=0/01)8/22( 125/37)8/96( 119/62بعد از مداخله 

t=-2/66   P=0/56  P=0/02نتیجه آزمون t  زوجی 
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ــروه مداخلــه  ــن نمــره نگــرش گ ــس از مداخلــه، ميانگي پ
ــرش  ــره نگ ــن نم ــا ميانگي ــرده ام ــی نك ــاوت محسوس تف
ــر  ــاوت از نظ ــن تف ــه و ای ــش یافت ــرل افزای ــروه کنت گ
ــرات  ــاوت نم ــوده اســت )P=0/01(. تف ــی دار ب ــاری معن آم
ــط  ــا توس ــک از گروه ه ــر ی ــه در ه ــان مطالع ــاز و پای آغ
آزمــون تــی زوجــی بررســی شــد کــه نشــان داد کــه تفاوت 
نمــرات نگــرش گــروه مداخلــه در قبــل و پــس از مداخلــه 
ــی تفــاوت نمــرات نگــرش  ــوده )P=0/56( ول ــی دار نب معن
ــوده  ــی دار ب آغــاز و پایــان مطالعــه در گــروه کنتــرل معن

 .)P=0/025( ــت اس
ــان  ــه مي ــی رابط ــرای بررس ــی ب ــاری t زوج ــون آم آزم
نگــرش دانشــجویان بــه ســالمندی و ســایر متغيرهــا  نــوع 
ــتن  ــواده، داش ــالمند در خان ــرد س ــتن ف ــواده ، داش خان
ــد و  ــابقه بازدی ــالمند، ، س ــرد س ــا ف ــتی ب ــه دوس رابط
ارتبــاط بــا ســالمندان مقيــم در ســرای ســالمندان انجــام 
ــره  ــا و نم ــن متغير ه ــان ای ــاداری مي ــه معن ــد و رابط ش
ــه مشــاهده نشــد  ــروه مداخل ــه ســالمندی در گ نگــرش ب

 .)P>0/05(

بحث

در پژوهــش حاضــر، ميانگيــن نمــره نگرش دانشــجویان 
ــره  ــه در حــدود 1/4 نم ــای مطالع ــه در انته ــروه مداخل گ
ــن  ــه ای ــت ک ــش یاف ــه افزای ــدای مطالع ــه ابت ــبت ب نس
ــه  ــن یافت ــود. ای ــی دار نب ــاری معن ــاظ آم ــه لح ــر ب تغيي
ــی دارد.  ــكاران )2007( هم خوان ــه Ryan و هم ــا مطالع ب
ــرش دانشــجویان  ــه نگ ــد ک ــزارش داده ان ــان گ ــن محقق ای
ــی و مواجهــه  ــرای مداخــات آموزش ــد از اج پرســتاری، بع
ــا ســالمندان در بيمارســتان و خانــه ســالمندان،  ــی ب عمل
ــر نكــرده اســت [31]. مطالعــه حســينی سرشــت و  تغيي
همــكاران )1385( و  Sodehamnو همــكاران )2001( نيــز 
ــبت  ــتاری نس ــال اول پرس ــجویان س ــه دانش ــان داد ک نش
بــه ســالمندان نگــرش منفــی داشــته و دانشــجویان ســال 
ــر  ــه نظ ــد [32,20]. ب ــته ان ــی داش ــرش خنث ــوم نگ س
ــن  ــالمندان در ای ــی از س ــت بالين ــه مراقب ــد تجرب می رس
تحقيــق تاثيــر محسوســی بــر ارتقــاء نگــرش نســبت بــه 

ســالمندان نداشــته اســت. 
نگــرش  نمــرات  ميانگيــن  حاضــر،  پژوهــش  در 
ــه  ــدای مطالع ــالمندان در ابت ــه س ــبت ب ــجویان نس دانش
ــا در  ــت. ام ــه ای نداش ــل ماحظ ــاوت قاب ــروه تف در دو گ
انتهــای مطالعــه، ميانگيــن نمــره نگــرش در گــروه کنترل 
ــالمندان  ــز س ــک روزه از مرک ــد ی ــک بازدی ــا ی ــه تنه ک
ــود.  ــه ب ــش یافت ــی داری افزای ــورت معن ــد بص ــته ان داش
یــک مطالعــه در اردن نيــز، نگــرش نيمــی از دانشــجویان 
ــت [33].  ــرده اس ــزارش ک ــت، گ ــی مثب ــتاری را کم پرس
مطالعــات مختلــف نتایــج متفاوتــی را در رابطــه بــا تاثيــر 
ــجویان  ــرش دانش ــر نگ ــالمند ب ــت از س ــاط و مراقب ارتب

گــزارش داده انــد. در یــک مطالعــه، گــزارش شــده 
ــتاری در  ــجویان پرس ــی از دانش ــش از نيم ــه بي ــت ک اس
ــد اگرچــه آنهــا  ــی داشــته ان ــاره ســالمندان نگــرش منف ب
ــت  ــگام مراقب ــا در هن ــد کــه ميكوشــند ت اظهارداشــته ان
رفتــار مثبتــی داشــته باشــند [34]. در مطالعــه دیگــری، 
نگــرش دانشــجویان پرســتاری بــه ســالمند، بعــد از اجــرای 
برنامــه مراقبــت از ســالمندان، از مثبــت بــه منفــی تغييــر 
ــز گــزارش داده اســت  ــود [35]. یــک مطالعــه ني یافتــه ب
کــه نگــرش دانشــجویان پرســتاری نســبت بــه ســالمندان 
بعــد از مواجــه بــا ســالمندان مقيــم در خانــه ســالمندان 
ــه طــور معنــاداری افزایــش یافتــه اســت [36]. احتمــاال  ب
ــالمند،  ــا س ــاس ب ــدت تم ــد م ــی مانن ــل مختلف عوام
ــراد ســالمند  ــا اف ــراری ارتبــاط ب ــرای برق ميــزان آمادگــی ب
و نيــز شــرایط عمومــی محيــط مراقبــت، بــر نــوع نگــرش 
و نيــز نحــوه تغييــر نگــرش دانشــجویان پرســتاری کــه بــا 
ــت از  ــه مراقب ــا ب ــد ی ــرار می کنن ــاط برق ــالمندان ارتب س
ســالمندان می پردازنــد تاثيــر می گــذارد. بــر اســاس 
ــاه  ــاس کوت ــه تم ــر، درحاليك ــه حاض ــای مطالع یافته ه
مــدت یــک روزه دانشــجویان بــا ســالمندان باعــث افزایــش 
ــت،  ــده اس ــالمندان ش ــه س ــت ب ــرش مثب ــوس نگ محس
ــتقيم از  ــت مس ــدت در مراقب ــی م ــدن طوالن ــر ش درگي
ســالمندان نتوانســته اســت تاثير مشــابهی داشــته باشــد. 
ــی  ــات همخوان ــی از مطالع ــج برخ ــا نتای ــه ب ــن یافت ای
ــاه  ــات، تمــاس کوت ــی از مطالع ــه ای کــه در یك دارد. بگون
مــدت دانشــجویان پرســتاری بــا ســالمندان باعــث افزایــش 
نگــرش مثبــت شــده [36] امــا در مطالعــه دیگــری، تماس 
و مراقبــت طوالنــی مــدت از ســالمندان، بــا نمایــان 
نمــودن اختــاالت رفتــاری و جســمی آنهــا باعــث نگرانــی 
ــالمندی  ــه س ــجویان ب ــی دانش ــرش منف ــش نگ و افزای
شــده اســت [35]. در پژوهــش حاضــر، دانشــجویان گــروه 
مداخلــه بــا ســالمندان مقيــم در خانــه ســالمندان ارتبــاط 
ــا  ــت از آنه ــه مراقب ــوده و ب ــرار نم ــدت برق ــی م طوالن
ــه  ــجویان ب ــه، دانش ــن مطالع ــه در ای ــد. اگرچ پرداخته ان
ــا  ــدند، ام ــارده ش ــرزنده تر گم ــالمندان س ــت از س مراقب
ــر ســالمندان ســالم، ســالمندان  در ایــن محيــط، عــاوه ب
ــه  ــروه مداخل ــته اند و گ ــود داش ــز وج ــوان ني ــار و نات بيم
ــز شــاهد  ــروه از ســالمندان را ني ــه مــدت 10 روز ایــن گ ب
ــا  ــرل، ب ــروه کنت ــجویان گ ــه دانش ــی ک ــد. درحال بوده ان
ســالمندان مقيــم خانــه ســالمندان ارتبــاط قــوی نداشــته 
ــالمندان  ــرای س ــی س ــات فيزیك ــا امكان ــا ب ــا عمدت و آنه
ــا ایــن  ــه نظــر ميرســد کــه مواجهــه ب آشــنا شــده اند و ب
ــر  ــالمندان تاثي ــه س ــبت ب ــا نس ــرش آنه ــر نگ ــرایط، ب ش

ــت داشــته اســت.  مثب
ــز  ــاط ني ــراری ارتب ــرای برق ــی ب ــود آمادگ ــئله وج مس
عامــل مهمــی در تغييــر نگــرش اســت [20]. یــک مطالعه 
گــزارش داده اســت کــه اجرای یــک دوره آموزش پرســتاری 
ــرش  ــود نگ ــراب و بهب ــش اضط ــث کاه ــالمند باع از س
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ــه مراقبــت از ســالمندان  دانشــجویان پرســتاری نســبت ب
ــرکت کننده در  ــجویان ش ــه دانش ــود [37]. اگرچ ــی ش م
ــب دروس  ــه، در غال ــروع برنام ــش از ش ــق، پي ــن تحقي ای
اصلــی پرســتاری بــا نيازهــا و تغييــرات جســمی و روانــی 
ــاال  ــا احتم ــد، ام ــالمندی آشــنا شــده بودن ــا س ــط ب مرتب
ــرای  ــی ب ــاد آمادگ ــرای ایج ــی ب ــی فعل ــوای آموزش محت
ــه  ــجویان ب ــت و دانش ــی نيس ــالمند کاف ــت از س مراقب
محتــوای آموزشــی جامعتــری بــرای کســب آمادگــی 
مراقبــت از ســالمند نيــاز دارنــد. در تحقيــق حاضــر نيــز 
ــه  ــوای برنام ــر از محت ــی فرات ــی اختصاص ــه آمادگ مرحل
آموزشــی در نظــر گرفتــه نشــده بــود. لــذا توصيه ميشــود 
ــری دانشــجویان در شــرایط مراقبــت از  ــا قبــل از قرارگي ت
ســالمندان، آمــوزش  هــای مناســب در ارتباط با ســالمندان 
ــجویان داده  ــه دانش ــرب ب ــان مج ــاتيد و مربي ــط اس توس
ــد  ــز ميتوان ــالمند ني ــراد س ــا اف ــاس ب ــط تم ــود. محي ش
ــورد  ــرش م ــر نگ ــر در تغيي ــور مؤث ــک فاکت ــوان ی ــه عن ب
توجــه قــرار گيــرد. صاحــب نظــران معتقدنــد کــه جــّو آرام 
ــرش  ــی و نگ ــای ارتباط ــالمندان، مهارت  ه ــای س خانه ه
دانشــجویان را بهبــود می بخشــد و بــه آنهــا اجــازه تمرکــز 
ــه را  ــتاری پای ــی و پرس ــای ارتباط ــتر روی مهارت ه بيش
ميدهــد [38]. اگرچــه محيــط پژوهــش حاضــر بــه عنــوان 
ــناخته  ــالمندان ش ــت از س ــی مراقب ــز اختصاص ــک مرک ی
شــده اســتف امــا محدودیتهایــی ماننــد کمبــود کارکنــان 
ــا حــدی از اســتانداردهای  ــود ت متخصــص باعــث شــده ب
ــا  ــن، تنه ــود ای ــه داشــته باشــد. باوج ــی فاصل الزم مراقبت
ــترس  ــش در دس ــام پژوه ــرای انج ــه ب ــود ک ــه ای ب عرص
ــه  ــود ک ــه می ش ــئولين توصي ــه مس ــذا ب ــت. ل ــرار داش ق
ــراهای  ــالمندان در س ــداری از س ــرایط نگه ــای ش ــا ارتق ب
ــالمندان  ــی س ــت زندگ ــود کيفي ــن بهب ــالمندی، ضم س
بــه بهبــود نگــرش پرســتاران و دانشــجویان پرســتاری بــه 
ــن  ــاب ای ــرای انتخ ــا ب ــزه آنه ــش انگي ــالمندی و افزای س
ــد.  ــک کنن ــود کم ــه ای خ ــت حرف ــرای فعالي ــا ب عرصه ه
در تحقيــق حاضــر، عامــل جنســيت، بــر نگــرش 
نســبت بــه ســالمند در گــروه  مداخلــه، تأثيرگــذار نبــود. 
ــيت روی  ــل جنس ــه عام ــد ک ــان داده ان ــواهد نش ــا ش ام
ــجویان  ــه دانش ــک مطالع ــد در ی ــر دارد. هرچن ــرش اث نگ
ــری  ــرش مثبت ت ــجویان زن، نگ ــه دانش ــبت ب ــرد نس م
ــث دارای  ــس مؤن ــات، جن ــر مطالع ــا در اکث ــتند ام داش
بــوده  ســالمندان  بــه  نســبت  مثبت تــری  نگــرش 
ــل  ــدی حاص ــا ح ــر ت ــن ام ــت ای ــن اس [20,39,40]. ممك
ــاس آن، کار  ــر اس ــه ب ــد ک ــی باش ــای فرهنگ ــار ه معي
مراقبــت یــک کار زنانــه محســوب مــی شــود [20]. 
ــنهاد  ــب، پيش ــن مطل ــه ای ــاره ب ــا اش ــز ب ــه ني دو مطالع
داده انــد کــه دانشــجویان جــوان مذکــر، بــه عنــوان گــروه 
هــدف بــرای مداخــات آموزشــی در جهــت ارتقــای دانــش 

ــوند [39,40]. ــه ش ــر گرفت ــا در نظ ــرش آنه ونگ
ــالمند  ــا س ــی ب ــاس قبل ــن تم ــش، بي ــن پژوه در ای

ــرد ســالمند  ــا ف ــواده و دوســتی ب )وجــود ســالمند در خان
ــرات  ــن نم ــالمندان( و ميانگي ــه س ــد از خان ــابقه بازدی س
ــد. در  ــاهده نش ــی مش ــه ارتباط ــروه مداخل ــرش در گ نگ
ــد  ــار کردن ــه اظه ــجویانی ک ــرش دانش ــه، نگ ــک مطالع ی
ــل  ــاط هســتند، قب ــز در ارتب ــراد ســالمند ني ــا ســایر اف ب
ــه در  ــود ک ــرادی ب ــر از اف ــت ت ــه مثب ــد از مداخل و بع
ــته اند [31].  ــاط نداش ــالمندان ارتب ــا س ــه ب ــی روزان زندگ
ــاس  ــن تم ــه بي ــز رابط ــهيدی )1382(، ني ــه ش در مطالع
ــه  ــواده و نگــرش نســبت ب ــط خان ــا ســالمندان در محي ب
ــا  ــتر ب ــه بيش ــی تجرب ــوده، ول ــی دار نب ــالمندان معن س
ــی دار و  ــه معن ــه و کار رابط ــط جامع ــالمندان در محي س
ــراد ســالمند  ــه اف ــرش شــخصی نســبت ب ــا پذی ــی ب منف

ــت [41]. ــته اس داش
در پایــان متذکــر ميشــود کــه ایــن مطالعــه بــه 
ــالمندان  ــه س ــک خان ــی، در ی ــت اجرای ــل محدودی دلي
ــه  ــا خان ــرایط آن ب ــع ش ــه بالطب ــد ک ــرا ش ــی اج دولت
ســالمندان خصوصــی و بخش هــای بيمارســتانی متفــاوت 
ــش  ــه، دان ــن مطالع ــرای ای ــل از اج ــن قب اســت. همچني
دانشــجویان دربــاره ســالمندی، مــورد ارزیابــی قــرار نگرفته 
و دانشــجویان پيــش از حضــور در خانــه ســالمندان آمــاده 
ــه هــای  ــد روی یافت ــی توان ــر م ــن ام ــد، ای ــده بودن نگردی

ــد.  ــته باش ــر گذاش ــش اث پژوه

نتیجه گیری نهایی

برنامــه مراقبــت 10 روزه از ســالمندان، تاثيــر محســوس 
و معنــی داری بــر نگــرش دانشــجویان پرســتاری بــه 
ســالمندی نداشــت، درحاليكــه گــردش یــک روزه در 
ســرای ســالمندان بــا بهبــود نگــرش بــه ســالمندی 
ــی ماننــد  ــا عوامل ــر ممكــن اســت ب ــود. ایــن ام ــراه ب هم
ــالمندان،  ــه س ــم خان ــالمندان مقي ــامت س ــت س وضعي
مــدت تمــاس بــا ســالمند، ميــزان آمادگــی بــرای برقــراری 
ارتبــاط بــا افــراد ســالمند و نيــز شــرایط عمومــی محيــط 
ــود  ــذا پيشــنهاد می ش ــد. ل ــته باش ــاط داش ــت ارتب مراقب
ــن  ــر گرفت ــا در نظ ــه ب ــن زمين ــات بيشــتری در ای مطالع
عوامــل مؤثــر بــر نگــرش دانشــجویان نســبت بــه 
ــردد  ــنهاد می گ ــن پيش ــرد. هم چني ــام گي ــالمند انج س
جایگاه هــای  ســایر  در  مقایســه ای  مطالعــه ای  کــه 
ــتانی  ــای بيمارس ــون بخش ه ــالمند همچ ــت از س مراقب
ــام  ــز انج ــالمندان ني ــداری از س ــی نگه ــز خصوص و مراک
ــابه  ــه ای مش ــود مطالع ــه می ش ــن توصي ــرد. هم چني گي
در دانشــجویان مقاطــع مختلــف تحصيلــی، انجــام گيــرد.

تشکر وقدرانی

ــه  ــان نام ــی و پای ــرح تحقيقات ــل ط ــق حاص ــن تحقي ای
کارشناســی ارشــد پرســتاری بــا شــماره 9149 مصــوب 
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دانشــگاه علــوم پزشــكی کاشــان اســت. مجریــان پژوهــش بــر 
ــت  ــكاري مدیری ــاعدت و هم ــه از مس ــد ک ــود الزم می دانن خ

و پرســنل مرکــز نگهــداری ســالمندان گابچــی وکليــه 
ــد. ــی نماین ــن پژوهــش، تشــكر و قدردان ــرکت کنندگان ای ش
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A B S T R A C T

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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