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Abstract 

Introduction: Since aging population is increasing, taking care of them is one of the 

challenges in health care system. In addition, this issue requires skilled and experienced 

nurses feeling passionate and motivated. Thus, this study aimed to determine the relationship 

between students’ perception of clinical learning environment and their willingness to caring 

elderly patients.

Methods and Materials: All nursing students were participated in this cross- sectional study 

wich was conducted using census method. Moreover, this research was performed in hospitals 

affiliated to Kerman University of Medical sciences that elderly patients were hospitalized 

there. A questionnaire belonged to Saarikoski and Aday & Campbell was used in order to 

collect data. The data were analyzed through Pearson, Spearman, Mann-Whitney tests using 

SPSS version 16.

Results: The results showed that there is a significant relationship between the nursing 

students’ perception of clinical learning environment (P=0.00). This means that students’ 

tendency for taking care of elderly patients is increasing by enhancing their understanding of 

clinical learning environment. 

Discussion and Conclusion: Due to the increasing requirements of the elderly community 

to receive nursing care, it is necessary for nursing educational planners to consider the positive 

impact of clinical environment on students’ willingness in order to improve nursing the elderly 

patients. Furthermore, they should take the necessary interventions in this regard.
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ارتباط بین درک دانشجویان پرستاری از محیط یادگیری بالینی 
و رغبت به مراقبت از بیماران سالمند در آینده
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چكيد ه
مقدمه: با توجه به افزایش جمعیت سالمندان، مراقبت از آن ها یکی از چالش های سیستم های مراقبتی و بهداشتی می باشد و این 

موضوع به پرستاران ماهر، متخصص و با انگیزه نیاز دارد؛ لذا این پژوهش با هدف تعیین ارتباط درک دانشجویان پرستاری 
از محیط یادگیری بالینی و رغبت آن ها به مراقبت از بیماران سالمند در آینده انجام گردید.

مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی- مقطعی که با استفاده از روش سرشماری انجام شد، کلیه دانشجویان پرستاری )146 

نفر( شرکت داشتند و این پژوهش در کلیه بخش های بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمان که سالمندان در 
آن ها بستری بودند، انجام گرفت. به منظور جمع آوری اطالعات از پرسشنامه های ساریکوسکی، ادی و کمبل استفاده شد. 
داده ها با استفاده از نرم افزارSPSS نسخه 16 و آزمون های آماری مختلفی مانند: ضریب همبستگی پیرسون، اسپیرمن و من 

ویتنی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
يافته ها: نتایج این مطالعه نشان داد که بین درک دانشجویان پرستاری از محیط یادگیری بالینی همبستگی معنی داری وجود 

دارد و این جمله به این معنی می باشد که با بهبود درک از محیط یادگیری بالینی، تمایل دانشجویان برای مراقبت از بیماران 
سالمند افزایش می یابد.

بحث ونتيجه گيری: با توجه به افزایش نیازهای جامعه سالمند برای دریافت مراقبت های پرستاری، به نظر می رسد الزم است 

برنامه ریزان آموزش پرستاری تأثیر مثبت محیط بالینی را بر تمایل دانشجویان به منظور بهبود پرستاری از بیماران مسن را در 
نظر بگیرند و باید در این زمینه مداخالت الزم را انجام دهند.

کلمات کليدی: محیط یادگیری بالینی، سالمندان، درک دانشجویان پرستاری
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مقدمه
جمعیت جهان به سرعت در حال پیر شدن می باشد و در حال حاضر 
سالمندان 1۲ درصد جمعیت دنیا را تشكیل داده اند و طبق آخرين 
گزارشات اعالم شده از طرف سازمان جهانی بهداشت در سال 
۲۰۵۰، جمعیت سالمندان ۶۰ سال و باالتر به حدود ۲۲ درصد خواهد 
رسید )1(. در ايران نیز نرخ رشد سالمندی از ۶/۶ درصد در سال 

۷۴ به 1۰ درصد در سال 1۳۸9 افزايش يافته است و انتظار می رود 
اين میزان تا سال 1۴۴۰ به ۲۵/1 درصد برسد )۲(. افراد سالمند 
در معرض خطرات بالقوه ای از جمله بیماری های مزمن، ناتوانی، 
تنهايی و انزوا قرار دارند )۳(. بیماری ها و ناتوانی های فیزيولوژيك 
ناشی از کهولت سن باعث بستری مكرر افراد سالمند در بیمارستان 
می گردد و نیازهای مراقبتی وسیعی برای گروه سالمند ايجاد می کند. 
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پرستاران از جمله اعضا تیم بهداشتی هستند که مسئولیت مراقبت 
از سالمند را بر عهده دارند و مراقبت از سالمند قسمت مهمی از 

وظايف حرفه ای پرستاری می باشد )۴(.
اين موضوع نیاز به پرستاران ماهر و متخصص در زمینه مراقبت 
از سالمندان را افزايش می دهد و نگرش مثبت پرستاران نسبت به 
مراقبت از بیمار سالمند می تواند بر عملكرد مناسب و موثر آن ها 
تاثیر به سزايی داشته باشد )۶، ۵(. مطالعات حاکی از آن است که 
رغبت پرستاران و نگرش آن ها نسبت به مراقبت از سالمندان از 
دوران دانشجويی شروع به شكل گیری می کند و عواملی مانند: 
بالینی بر عالقه  جو يادگیری، برنامه های آموزشی و تجربه های 
پرستاران تاثیرگذار می باشد )9، ۷(. يادگیری دانشجويان پرستاری 
بیشتر در محیط های بالینی رخ می دهد و عوامل متعددی مانند: 
کیفیت آموزش مربیان، کیفیت نظارت بر فرايند يادگیری فراگیران، 
امكانات آموزشی موجود در محیط و جو روانی حاکم بر محیط، بر 
 Bigg روی يادگیری دانشجويان موثر می باشد )1۰(. محققانی مانند
)199۳( و Trigwe )199۶( بیان کردند که به منظور درک دانشجو و 
تفسیر پیامدهای يادگیری بايد به درک او از محیط يادگیری توجه 

شود )1۲، 11(.
محیط آموزش بالینی نه تنها به عنوان يك بستر مناسب جهت ايجاد 
فرصت يادگیری بلكه به عنوان يك عامل تاثیرگذار قوی بر درک 
دانشجويان در حوزه های مختلف شغلی و فعالیت های حرفه ای آن ها 
شناخته می شود )1۳(. به صورت کلی حوزه پرستاری سالمندی 
همچنان کمتر مورد عالقه و رغبت پرستاران می باشد )1۴(. محیط 
بالینی هنوز جهت آموزش بالین يك موضوع مشكل ساز محسوب 
می شود، اين که چرا برخی تجربیات بالینی تاثیر بهتری بر يادگیری 
دانشجويان می گذارد هنوز مشخص نیست. مطالعات مختلف حاکی 
از آن است که همه محیط های بالینی نمی توانند تاثیر يكسانی بر 

آموزش دانشجويان بر جای بگذارد )1۵، 1۴، 1۲(.
پژوهش های مختلفی در رابطه با محیط های يادگیری بالینی انجام 
شده است؛ اما اين که آيا رابطه ای بین محیط های يادگیری بالینی و 
تمايل به کار با افراد سالمند در دانشجويان پرستاری وجود دارد يا 
خیر، تحقیقات بسیار کمی انجام شده است؛ لذا اين تحقیق با توجه 
به نیاز پیش بینی شده برای پرستار شاغل به کار با افراد سالمند 
در آينده با هدف بررسی ارتباط بین درک دانشجويان پرستاری از 

محیط يادگیری بالینی و رغبت آن ها به مراقبت از بیماران سالمند 
در آينده در دانشكده پرستاری و مامايی رازی در سال 1۳9۴ انجام 
گرديد تا بتوان از نتايج به دست آمده در اين تحقیق در راستای 
برنامه ريزی های مناسب جهت اقدامات پیشگیرانه و ارتقا کیفیت 

زندگی سالمندان استفاده نمود.

مواد و روش ها
 IR.KMU.REC.1395.1 اين مطالعه توصیفی - مقطعی پس از دريافت کد
در سال 1۳9۴- کرمان  پزشكی  علوم  دانشگاه  اخالق  کمیته  از 
1۳9۵ انجام شد. در اين مطالعه حجم نمونه شامل 1۴۶ دانشجوی 
پرستاری مشغول تحصیل در دانشكده پرستاری و مامايی بود که 
به دلیل محدوديت و کم بودن حجم نمونه از روش سرشماری 
بخش های  کلیه  در  پژوهش  اين  شد.  استفاده  نمونه گیری  برای 
)بخش  کرمان  پزشكی  علوم  دانشگاه  به  وابسته  بیمارستان های 
گوارش، ريه، غدد، ارتوپدی، داخلی وغیره( که سالمندان در آن ها 
از  استفاده  با  اطالعات  انجام گرفت. جمع آوری  بودند،  بستری 
پرسشنامه سنجش محیط يادگیری بالینی، پرسشنامه رغبت مراقبت 
از افراد سالمند و پرسشنامه خصوصیات دموگرافیك صورت گرفت. 
پرسشنامه خصوصیات دموگرافیك اطالعاتی از جمله: سن، جنس، 
سال ورود و وضعیت تاهل را مورد بررسی قرار داد و پرسشنامه 
توسط  بار  اولین  که   ،)CLES+T( بالین  يادگیری  محیط  سنجش 
Saarikoski طراحی شده؛ مشتمل بر ۳۴ گويه بود که هفت حیطه ی 

فضای آموزشی )9 سوال(، سبك مديريت و رهبری مدير بخش 
)۴ سوال(، فرضیات پرستاری در بخش )۴ سوال(، محتوی رابطه 
نظارتی )۸ سوال(، نقش مربی و توانايی او در ادغام دانش نظری 
و عملی )۳ سوال(، همكاری بین تیم بالینی و مربی )۳ سوال( و 
همكاری بین تیم بالینی، دانشجويان و مربی )۳ سوال( را مورد 
بررسی قرار داد. امتیاز کلی از ۳۴ تا 1۷۰ مرتب شد که بیشترين 
امتیاز نشان دهنده نمره مثبت از محیط يادگیری بالینی بوده است 
و در مطالعه حاضر از نسخه سوئدی اين پرسشنامه استفاده شد 
که برای ترجمه و تطابق فرهنگی آن از روش »ترجمه باز ترجمه« 
استفاده شد. بدين صورت که ابتدا پرسشنامه توسط متخصصین به 
زبان فارسی ترجمه گرديد سپس دوباره به زبان انگلیسی برگردانده 
شد تا از ترجمه صحیح پرسشنامه اطمینان حاصل گردد. برای تعیین 
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روايی، پرسشنامه در اختیار ده تن از اساتید پرستاری قرار داده شد 
و بعد از تايید اعتبار توسط ايشان جهت انجام پايايی، پرسشنامه 
در اختیار ۳۰ نفر از دانشجويان پرستاری قرار گرفت و در نهايت 
ضريب الفای کرونباخ آن برابر ۰/۸۷ تعیین شد که نشان دهنده پايا 
بودن پرسشنامه است. پرسشنامه بر اساس مقیاس ۵ درجه ای لیكرت 
که از يك تا پنج نمره گذاری شد که به پاسخ های کامال مخالفم 
نمره يك، مخالفم نمره دو، بی نظرم نمره سه، موافقم نمره چهار و 

کامال موافقم نمره پنج تعلق گرفت )1۷، 1۶(.
به منظور استفاده از پرسشنامه رغبت مراقبت از سالمند که توسط 
Aday R & Campbell طراحی شده است، پژوهشگر جهت ترجمه 

و تطبیق فرهنگی از روش »ترجمه باز ترجمه« استفاده نمود. بدين 
فارسی  زبان  به  متخصصین  توسط  پرسشنامه  ابتدا  که  صورت 
ترجمه گرديد سپس دوباره به زبان انگلیسی برگردانده شد تا از 
ترجمه صحیح پرسشنامه اطمینان حاصل گردد. برای تعیین روايی، 
پرسشنامه در اختیار ده تن از اساتید پرستاری قرار داده شد و بعد از 
تايید اعتبار توسط ايشان جهت انجام پايايی، پرسشنامه در اختیار ۳۰ 
نفر از دانشجويان پرستاری قرار گرفت و در نهايت ضريب الفای 
کرونباخ آن برابر۰/۸1 تعیین شد که نشان دهنده پايا بودن پرسشنامه 
است و اين پرسشنامه شامل 1۲ گويه است و جواب ها بر اساس 
مقیاس پنج مرحله ای لیكرت از کامال مخالفم )1(، مخالفم )۲(، 
نظری ندارم )۳(، موافقم )۴(، کامال موافقم )۵( نمره گذاری شد و 
گويه های منفی به صورت وارونه کدگذاری شدند و امتیاز کلی از 
1۲ تا ۶۰ مرتب شد که باالترين امتیاز نشان دهنده بیشترين رغبت 

برای مراقبت از افراد سالمند بود )1۸(.
به منظور دستیابی به اهداف پژوهش بعد ازاخذ مجوزهای الزم 
از دانشكده و دانشگاه و کسب رضايت آگاهانه و تبیین اهداف 
و اطمینان دادن به دانشجويان از لحاظ محرمانه بودن اطالعات، 
کسب  مشغول  که  پرستاری  دانشجويان  اختیار  در  پرسشنامه ها 
تجارب بالینی در بازه زمانی اواخر نیمسال اول سال تحصیلی 9۴-

9۵ در بیمارستان بودند، قرار گرفت و بعد از تكمیل جمع آوری 
گرديد. تجزيه و تحلیل داده ها توسط نرم افزار SPSS نسخه 1۶ 
و با استفاده از آمار توصیفی )فراوانی، درصد، میانگین و انحراف 
معیار( و آزمون های استنباطی )ضريب همبستگی پیرسون، اسپیر 
من، من ويتنی، ويلكاکسون، کروسكال والیس وغیره( انجام گرفت. 

P کمتر از ۰/۰۵ معنی دار تلقی شد.

يافته ها
در اين پژوهش پرسشنامه در اختیار 1۴۶ نفر از دانشجويان پرستاری 
قرار گرفت که 1۴1 پرسشنامه باز دريافت شد. تعداد دختران شرکت 
کننده در اين مطالعه 9۶ نفر )۶۸/1 درصد( و تعداد پسران ۴۵ نفر 
)۳1/9 درصد( بود که 1۰۳ نفر )۷۳ درصد( از کل نمونه ها مجرد و 
۳۸ نفر )۲۷ درصد( متاهل بودند. از اين تعداد، ۳۶ نفر از دانشجويان 
ترم سوم، ۴۰ نفر ترم پنجم، ۶۵ نفر ترم هفتم بودند. میانگین سن 
نمونه ها ۲۲ سال، حداقل سن 19 سال و حداکثر ۳۷ سال بود. در 
جدول شماره 1 میانگین و انحراف معیار نمره کل درک از محیط 
يادگیری بالینی و رغبت مراقبت از بیمار سالمند نمايش داده شده 
است. در جدول شماره ۲ آمار توصیفی مربوط به هر يك از ابعاد 

پرسشنامه درک از محیط يادگیری بالینی نمايش داده شده است.
نتايج آزمون های آماری نشان داد که میانگین نمره درک و رغبت در 
بین دانشجويان بر اساس جنسیت، وضعیت تاهل و ترم تحصیلی؛ 
تفاوت معنی داری ندارد؛ اما با افزايش سن درک دانشجويان از محیط 
يادگیری بالینی به طور معنی داری افزايش پیدا می کند، هر چند که 

سن روی رغبت مراقبت از سالمندان تاثیری نداشت.
هم چنین نتايج اين آزمون ها نشان دادند که بین درک از محیط 
يادگیری بالینی و رغبت مراقبت از سالمندان رابطه مثبت و معنی داری 
وجود دارد يعنی با افزايش درک از محیط يادگیری بالینی تمايل 
دانشجويان برای مراقبت از افراد سالمند افزايش می يابد. )جدول 

شماره ۳(

 حداکثر نمره  حداقل نمره  انحراف معیار  میانگین  متغییر  
 144 72 95/14 44/111 درک از محیط یادگیری بالینی

 56 13 54/7 74/36 بیمار سالمندرغبت مراقبت از 
 

جدول 1-  ميانگين و انحراف معيار نمره کل درک از محيط يادگيری بالينی و رغبت مراقبت از بيمار سالمند
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بحث و نتيجه گيری
در اين مطالعه نمره درک دانشجويان پرستاری از محیط يادگیری 
بالینی نشان داد که بیشترين نمره درک کسب شده 1۴۴ و کمترين 
نمره ۷۲ و میانگین نمره درک 111/۴ بوده است که نشان دهنده نمره 
درک متوسط رو به باال می باشد. در اين راستا در ايران معطری و 
رمضانی در سال 1۳۸۴ مطالعه ای تحت عنوان ديدگاه دانشجويان 
پرستاری درباره يادگیری محیط بالینی انجام دادند که اين مطالعه 
با استفاده از تلفیق دو پرسشنامه ساريكوکسی ولینوکیپی با عنوان 
محیط يادگیری بالینی و پرسشنامه دان و برنت با عنوان مقیاس محیط 
يادگیری بالینی انجام شد و میانگین رتبه داده شده به محیط های 
يادگیری بخش های مختلف بین 1/۴ تا ۴/1 از ۵ متغییر بود که 
نشان دهنده درک مطلوب از محیط يادگیری بالینی می باشد )19(.

عالوه بر اين در مطالعه ای که توسط کارلسون و ايدوال در سال 
۲۰1۵ تحت عنوان درک دانشجويان پرستاری از محیط يادگیری 

بالینی انجام گرديد؛ درک دانشجويان پرستاری با استفاده از پرسشنامه 
ساريكاکسی و لینولیپی مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد 
که دانشجويان محیط يادگیری بالینی را به طور چشمگیری مثبت 
ارزيابی کردندکه نتايج اين مطالعات هم راستا با نتايج اين پژوهش 
می باشد )1۶(. هم چنین مطالعه میرزايی و همكاران در سال 1۳9۳ 
تحت عنوان بررسی درک دانشجويان پرستاری کرمان و جیرفت از 
محیط دانشگاهی نشان داد که درک دانشجويان در سطح متوسطی 
می باشد. مفید و موثر بودن يك محیط يادگیری بالینی متاثر از عوامل 
متعددی چون روابط بین فردی، جو يادگیری، نگرش ها و ساختار 
فیزيكی بخش ها، مشخص بودن شرح وظايف و نوع مديريت در 

بخش ها می باشد )۲۰(.
تفاوت های نشان داده شده در مطالعات مختلف می تواند مربوط به 
جامعه آماری، متفاوت بودن امكانات محیط يادگیری و آموزشی 
بیمارستان های  از  تنها در چند بخش  مطالعات  بودن  و محدود 

 p-value آماره آزمون  متغییر  

 001/0 323/0ضریب پیرسن =  فضای آموزشی 
 001/0 275/0ضریب اسپیرمن=  سبک مدیریت رهبری بخش
 121/0 131/0ضریب اسپیرمن=   فرضیات پرستاری در بخش 

 072/0 152/0ضریب پیرسن=  رابطه نظارتی 
 021/0 194/0ضریب اسپیرمن=  توانایی ادغام دانش تئوری و عملی نقش مربی در 

 087/0 306/0ضریب اسپیرمن=   همکاری بین مربی و تیم بالینی 
 001/0 364/0ضریب اسپیرمن=  همکاری بین دانشجویان تیم بالینی و مربی

 001/0 334/0ضریب پیرسن= درک از محیط یادگیری بالینی
 

جدول 3- ارتباط بين حيطه های مختلف درک از محيط يادگيری بالينی و رغبت مراقبت از سالمند

 حداکثر نمره  حداقل نمره  انحراف معیار  میانگین  متغییر  
 42 15 767/5 97/28 فضای آموزشی 

 40 5 348/3 21/12 سبک مدیریت رهبری بخش
 19 5 467/2 65/12 فرضیات پرستاری در بخش 

 40 10 433/5 78/27 رابطه نظارتی 
 52 5 991/3 20/11 نقش مربی در توانایی ادغام دانش تئوری و عملی 

 15 5 354/2 52/9 همکاری بین مربی و تیم بالینی 
 14 5 387/2 50/9 همکاری بین دانشجویان تیم بالینی و مربی

 

جدول 2 - ابعاد پرسشنامه درک از محيط يادگيری بالينی
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سطح کشور و تفاوت در نوع ابزار سنجش می باشد. در اين مطالعه 
میانگین نمره رغبت برای مراقبت از بیمار سالمند ۳۶/۷۴ با انحراف 
معیار ۷/۵۴ بود که اين نتیجه میانگین نمره رغبت برای مراقبت از 
افراد سالم را در رده متوسط نشان می دهد. در مطالعه ای که توسط 
سوواد حسن در سال ۲۰1۵ در عربستان با عنوان رابطه بین دانش 
پیری شناسی و نگرش با رغبت مراقبت و کار با افراد سالمند بر 
روی ۵۸9 نفر از دانشجويان پرستاری انجام شد مشخص گرديد 
که دانشجويان پرستاری فاقد دانش کافی در رابطه با سالمندی 
بودند و اما نگرش مثبتی نسبت به مراقبت از سالمند نشان دادند و 
رغبت بااليی برای کار و مراقبت از سالمند را داشتند. بنابراين بايد 
دانش پیری شناسی را جهت افزايش کیفیت مراقبت از سالمندان 
با تكنیك های جديد آموزشی در دانشجويان پرستاری افزايش داد 
)1۸(. در مطالعه محمد قصابی و همكاران در سال 1۳9۲ که در بین 
۵9 نفر از دانشجويان پرستاری و تحت عنوان تاثیر برنامه مراقبتی 
از سالمند بر روی نگرش دانشجويان نسبت به سالمندان انجام شد 
مشخص گرديد فراوانی نگرش مثبت در دانشجويان پرستاری از 
۵9/9 درصد در ابتدا به ۴۳ درصد در انتهای برنامه مراقبتی کاهش 
يافته است که به طور کلی می توان نتیجه گرفت برنامه مراقبتی از 
سالمند بر روی نگرش دانشجويان اثر منفی داشته است که اين 
نتیجه احتماال به خود سالمند مربوط نبوده و ساير عوامل می توانند 

در شكل گرفتن نوع نگرش دخیل باشند )1۵(.
نوع نگرش افراد و میل و تمايل شان به چیزی يا کسی تاثیر پذير 
از عوامل گوناگونی می باشد. متفاوت بودن پژوهش های حاضر 
را شايد بتوان به عواملی چون باورها، اعتقادات فردی، تجربیات 
شخص، بافت فرهنگی، محیط و درک دانشجويان پرستاری از فرايند 
سالمندی نسبت داد. از طرفی تناقص ها و تفاوت های گوناگون در 
مطالعات مختلف شايد نشان دهنده آن است که بايد مطالعات بیشتری 
در اين زمینه انجام داد، به خصوص تعیین فاکتورهای اثرگذار بر 
نگرش رغبت و خصوصا عملكرد پرستاران در مراقبت از سالمند که 
امری بسیار حیاتی به نظر می رسد. اين که چگونه می توان پرستاران 
را به کار کردن با بیمار سالمند ترغیب کرد نیاز به بررسی همه 
فاکتورهای احتمالی تاثیر گذار بر اين مقوله دارد، چنانچه در برخی 
مطالعات اجرای برنامه های آموزشی و يا ايجاد تجربه بالینی کار با 
سالمند نتوانست تغییر مثبتی در بهبود رغبت پرستاران ايجاد کند، 

در حالی که در مطالعات ديگر تاثیر مثبت تجربه کار با سالمند را 
بر نگرش پرستاری سالمندی مثبت قلمداد می کنند )۲1، 1۵(. اين 
تفاوت تاثیر تجربه مراقبتی بر رغبت می تواند بر اساس ماهیت و 
چگونگی تجربه بالینی متفاوت بوده و تبیین کننده تاثیر محیط بالینی 
متفاوت بر رغبت پرستاران باشد و بهتر است در مطالعات آتی به 
دنبال روشن کردن اين تفاوت ها باشیم و ببینیم کدام محیط های 
بالینی با چه نوع خصوصیات و معیارهايی می توانند باعث تشويق 

پرستاران به ارائه مراقبت به افراد سالمند شود.
در اين مطالعه نشان داده شد که ارتباط بین درک از محیط يادگیری 
بالینی و رغبت به مراقبت از بیمار سالمند مثبت و معنی دار بود يعنی 
با افزايش درک از محیط يادگیری بالینی تمايل دانشجويان به مراقبت 
از بیمار سالمند افزايش می يابد. در همین راستا طی مطالعه ای که 
توسط IbesoeEstosoh در سال ۲۰1۵ تحت عنوان مقايسه درک از 
محیط يادگیری بالینی در خانه های پرستاری انجام شد، داده ها نشان 
داد که دانشجويان به طور کلی ارزيابی مثبتی از محیط يادگیری بالینی 
داشتند که اين ارزيابی مثبت همراه با افزايش رغبت به مراقبت و 
کار با بیمار سالمند در آينده بود. در مطالعات ديگری که در سال 
۲۰۰۷ تا ۲۰۰9 در استرالیا توسط stevens انجام شد داده ها نشان داد 
که با افزايش سنوات تحصیلی رغبت دانشجويان نسبت به مراقبت 

از بیمار سالمند کاهش يافته است )۲۲(.
با توجه به نتايج فوق شايد بتوان گفت يكی از راه های بهبود رغبت 
پرستاران جهت مراقبت از سالمند انجام مداخالتی در محیط بالینی 
است که چنانچه محیط بالینی توسط پرستاران مثبت ارزيابی شود 
می تواند در نگرش و رغبت آن ها را در مورد مراقبت از سالمندان 
را بهبود دهد. در اين مطالعه هم چنین نشان داده شد که با افزايش 
سن، درک دانشجويان پرستاری از محیط يادگیری بالینی به طور 
معنی داری افزايش پیدا می کند و به نظر می رسد افزايش سن به طور 
کلی باعث تغییراتی در سیستم ارزش ها و باورهای افراد شود و 
شايد سن بر درک دانشجويان و نوع نگاه آن ها در مورد واقعیت های 
محیط بالین تاثیر گذاشته باشد. در مطالعاتی که در اين راستا انجام 
گرفته است، می توان به مطالعه دهقانی و همكاران در سال 1۳۸۵ 
در يزد، براز پردنجانی در سال 1۳۸۷ در تهران و Carlson در سال 

۲۰1۴ اشاره کرد )1۶، ۲۵-۲۳(.
باتوجه به اين که ايجاد سازکارهای مناسب جهت ارائه مراقبت به 
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سالمندان يكی از اولويت های سازمان های درمانی و مراقبتی کشور 
می باشد، الزم است دانشكده های پرستاری تدابیری جهت تربیت 
پرستاران کارآمد و توانمد اتخاذ نمايند. با توجه به نتايج اين مطالعه 
که حاکی از تاثیر درک از محیط بالین بر رغبت دانشجويان پرستاری 
است، دانشكده ها می توانند فاکتورهای موثر بر بهبود محیط بالینی 
را مشخص کرده و مداخالتی جهت بهبود آن ها طراحی نمايند. 
يكی از کارهای در ظاهر مفید می تواند برنامه ريزی جهت توانمند 
سازی مربیان بالینی باشداز طرف ديگر شايد بتوان با مطالعات 
متعدد، پرستاری از سالمند را جزو حیطه هايی از شغل پرستاری 
طبقه بندی کرد که فشار روانی بیشتری بر پرستاران وارد می کند که 
موجب عدم تمايل آن ها به سر و کار داشتن با بیمارانی که به طور 

تقريبی امیدی به بهبودی آن ها نیست، می شود. بنابراين بهتر است با 
تعريف های علمی روشنگرانه و تعیین تاثیر کار در چنین محیطی و با 
چنین بیمارانی بر پرستاران با ايجاد مشوق های مالی و رفاهی بیشتر 
آن ها را به ارائه مراقبت از اين قشر ارزشمند و محترم تشويق نمود.

تشكر و قدردانی
بدين وسیله از دانشگاه علوم پزشكی کرمان به دلیل تامین اعتبار 
اين تحقیق، ازمسئولین محترم دانشكده پرستاری و مامايی و تمامی 
دانشجويانی که در اين مطالعه با ما همكاری کردند، کمال تشكر 

و قدردانی را داريم.
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