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Abstract
Introduction: Nurses, as nursing care providers, have a pivotal role and a unique role in effecting the 

quality of care. The attitude of nurses on their preference for working with elderly people and the quality of 
care provided to them is effective. This study aimed to investigate the attitude of nursing students and nurses 
towards the care of elderly people.

 Method: To obtain articles on the attitude of nurses about the care of elderly people, the researchers first 
selected some keywords such as “attitude of nurses, nursing students, elderly and needs of elderly”. Then they 
tried to search these keywords  in some Persian language databases like ” SID, Magiran and Iran Medex”. 
To find some English articles published between 2000-2018, the researchers also searched the keywords in 
some scientific databases like “ Scopus, Science Direct, Cochran library, Google Scholar, Ovid and PubMed”. 
Finally, based on the amount of articles related to search topics and include criteria, 24 related articles were 
selected and reviewed.

Results: Nurses’ and nursing students’ attitudes towards care of elderly people were positive, negative 
and neutral. Many variables were evaluated as effective factors on nurses’ attitude, such as age, gender, level 
of education and work experience. It seems that having a positive attitude toward aging has an important role 
in choosing nurses in nursing care.

Conclusion: Since the knowledge of nurses in the field of aging is influential on the type of attitude and 
selecting their priority toward care of elderly patients, therefore, it is necessary to look at the education of 
elderly patient’s cognition in nursing education levels with more emphasis.
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چکیده
مقدمه: پرستاران، به عنوان ارائه دهندگان مراقبت به سالمندان نقش محوری دارند و از جایگاه منحصر به فردی در تأثیرگذاری کیفیت 
مراقبت به آنان برخوردارند. نگرش پرستاران بر ارجحیت آنها در کار با افراد سالمند و همچنین کیفیت مراقبت ارائه شده به آنها مؤثر می باشد. 
روش: این مطالعه با هدف بررسی نگرش پرستاران و دانشجویان پرستاری نسبت به مراقبت از افراد سالمند انجام شده است. برای 
دستیابی به مقاالت مربوط به نگرش پرستاران در مورد مراقبت از افراد سالمند، کلید واژه های نگرش پرستاران، دانشجویان پرستاری، سالمند، 
دوران سالمندی، نیاز های سالمندان در پایگاه داده های اطالعاتی  SID , Magiranو  Iranmedex مقاالت فارسی زبان و در پایگاه 
مقاالت   Pubmed و   Scopus, Science Direct, Cochrane library, Google scholar, ovid, علمی  های  داده 
انگلیسی زبان بین سال های  2018- 2000 جستجو و مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت بر اساس میزان ارتباط مقاالت با موضوع پژوهش 

و معیارهای ورود، تعداد 24 مقاله مرتبط انتخاب و بررسی شد.
یافته ها: در مطالعات بررسی شده نگرش پرستاران و دانشجویان پرستاری نسبت به مراقبت از افراد سالمند، مثبت، منفی و خنثی بوده 
است. متغیرهای زیادی بعنوان فاکتورهای مؤثر بر نگرش پرستاران از قبیل سن، جنس، سطح تحصیالت، تجربه کاری بررسی شدند. بنظر 

می رسد داشتن نگرش مثبت به سالمندی در انتخاب پرستاران در مراقبت از سالمندان تأثیرگذار می باشد.
  نتیجه گیری: از آنجاییکه دانش پرستاران در زمینه سالمندی بر نوع نگرش و انتخاب اولویت آنان نسبت به مراقبت از سالمندان 

تأثیرگذار می باشد بنابراین نیاز هست به آموزش سالمندشناسی در مقاطع تحصیلی پرستاری با تأکید بیشتری نگاه شود.
کلید واژه ها: نگرش پرستاران، دانشجویان پرستاری، سالمند، دوران سالمندی، پرستاران.

تاریخ دریافت: 13۹8/4/1۷             تاریخ پذیرش:  13۹8/۵/2۷

مقدمه
پدیده سالمندی آخرین دوره از فرآیند زندگی است که همه موجودات 
زنده با آن روبرو می شوند )1(. پیشرفت چشمگیر در علوم پزشکي، باال 
امکانات زیســتي، کاهش مرگ و میر و  و  بهداشت جامعه  رفتن سطح 
تولد، میانگین عمر بشر را باال برده اســت )2(. بر اساس آمارهای سازمان 
جهانی بهداشت در سال 2000، حدود 600 میلیون سالمند در جهان وجود 
داشت که در سال 202۵ به 1/2 میلیارد نفر و در سال 20۵0 به 2 میلیارد 
نفر خواهد رسید )3(. در کشور ما نیز برآورد می شود تا سال 1400، حدود 
10 درصد از جمعیت کشور را سالمندان تشکیل خواهند داد )4(. موضوع 
سالمتی و ارتباط آن با افزایش سالهای زندگی در عصر حاضر چالش های 
فراوانی را بوجود آورده است )۵(. سالمندی دوره حساسی از زندگی بشر 
است که طی آن تغییراتی در شکل و عملکرد اندامها و بدن به وجود می 
آید و موجب اختالل در سازگاری فرد با محیط می شود )2(. سالمندان گروه 
سنی غالبی را در میان اشخاصی که خدمات بهداشتی دریافت می کنند 

تشکیل می دهند. بسیاری از سالمندان در طول زندگی، یک یا چند بار در 
بیمارستان بستری می شوند )6(. ضرورت توجه به سالمندان ناشی از آن 
است که این افراد دارای مشکالت عدیده سالمتی هستند و عمده ترین 
مصرف کننده خدمات بهداشتی و درمانی می باشند )۷(. حدود ۵0 درصد از 
پذیرش های بیمارستانی، ۷0 درصد از خدمات و سرویس های بیمارستانی، 
۹0 درصد از ساکنان خانه های سالمندان، 60 درصد از کل ویزیت های 
سرپایی، 80 درصد ویزیت های مراقبتی در خانه، 8۵ درصد افراد بستری در 
بخش های مزمن متشکل از سالمندان هستند )8(. با توجه به افزایش شمار 
سالمندان و بروز تغییرات فیزیولوژیک، نیاز به مراقبت از آنها نیز افزایش می 
یابد و مراقبت از سالمند قسمت مهمی از وظایف حرفه ای پرستار است 
 .)10( دارد  ماهر  و  افراد متخصص  به  نیاز  افراد سالمند  از  پرستاری   .)۹(
کاهش کیفیت مراقبت می تواند مشکالتی از قبیل زخم فشارنده، عفونتهای 
بیمارستانی و افزایش مدت زمان بستری را در پی داشته باشد که در نتیجه 
هزینه های وارده بر افراد سالمند و نیز سیستم درمانی را افزایش خواهد داد 
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)10(. داشتن نگرش منفی به سالمندان بدون شک بر مراقبت اثر بخش از 
آنها اثر می گذارد )11(. 

نگرش، درک فرد از بودن یک انسان یا یک شی و یک حالت است 
که توسط تجارب فرد توسعه پیدا می کند و واکنش های او را تعریف می 
کند )12(. نگرش طیفی از دوست داشتن و دوست نداشتن و یا مطلوب و 
نامطلوب است که توسط شیء و یا شخص تعریف می شود )13(. نگرش 
ها در پرستاری اهمیت دارند و به چگونگی شناخت رفتار دیگران و نحوه 
استفاده از درک ما از خودمان برای ارائه مراقبت مربوط می شود. درک ما 
از پرستاری با نگرش نسبت به جنبه های مختلف مراقبت شکل داده می 
شود )14(. داشتن نگرش مثبت، میتواند باعث ایجاد فرصتهاي جدید و خلق 
نوآوري در فضاي سازمان شده و موفقیت بیشتري براي افراد و سازمان 

فراهم کند )1۵(. 
سالمندان گروهی حساس تلقی می شوند که درخور احترام و توجه 
هستند و بی شک ارائه خدمات پرستاری با احترام و توجه در صورتی محقق 
می شود که ارائه دهندگان این خدمات نگرش مثبتی به مددجویان خود 
داشته باشند. عالوه براین نگرش منفی مراقبان سالمت به سالمندان، حس 
ناتوانی را به آنها القا می کند )1(. از طرفی چنانچه دانشجویان پرستاری 
که در نهایت مراقبان اصلی سالمت را تشکیل می دهند، دانشی اندک و 
نگرشی ناخوشایند به سالمندان داشته باشند، بر اشتیاق و توجه آنها در امر 

مراقبت تأثیر  می گذارد )16(. 
مطالعات متعددی در مورد نگرش دانشجویان پرستاری، پرستاران و 
دیگر مراقبان های بهداشتی، نسبت به افراد سالمند و مراقبت از آنها نتایج 
منفی را به دست آورده اند. کیفیت خدمات پرستاری در راستای مراقبت از 
سالمندان به شدت وابسته به نگرش دانشجویان پرستاری است. پژوهش 
های متعددی نشان می دهند که دانش و نگرش های پرستاران سالمندان 
بر چشم انداز آنها در مورد راه های مراقبت از آنها تاثیر می گذارد )1۷(. 
نگرش منفی بعضی از پرستاران که با افراد سالمند مشغول به کار هستند 
ممکن است مربوط با پاسخ به منفی متقابل بیمار به متخصصان مراقبت 
های بهداشتی و درمان آنها باشد. گری )200۹( و کید )200۹( دریافتند که 
نگرش افراد سالخورده از مراقبت خوب با نگرش مثبت پرستاران و تعامالت 
پرستاران با آنها و خانواده های آنها تعیین می شود و نه درمان واقعی شرایط 

آنها )18(. 
به  نسبت  پرستاران  نگرش  درک  سالمندان،  جمعیت  به  توجه  با 
سالمندان و نگرش نسبت به کار با بیماران سالمند به طور فزاینده ای اهمیت 
می یابد. مطالعات متعددی از نگرش پرستاران نسبت به سالمندان نتایج 
متنوعی را گزارش کرده اند. به عنوان مثال، Mellor و همکاران )200۷( 
نگرش های شدید مثبت نسبت به افراد سالخورده را در پرستاران استرالیایی 
گزارش کرد، همچنین Lookinland و Anson )1۹۹۵( نیز در میان 
پرستاران بریتانیا همین نتایج را نشلن داد، اما نظرسنجی Kearney و 
همکاران )2000( از  پرستاران از یک مرکز سرطانی بریتانیایی نگرش منفی 

را نشان داد. همچنین بررسی نگرش نسبت به کار با بیماران سالمند یافته 
های متناقض را نشان می دهد. Choowattanapakorn و همکاران 
)2004( دریافتند که پرستاران تایلندی، صحبت با سالمندان را به عنوان 
اتالف وقت تلقی می کنند و بعضا ترجیح می دهند که از کودکان مراقبت 
کنند. در مقابل Nordam و همکاران )200۵( گزارش دادند که پرستاران 
مرد نروژی که در بخش های جراحی قرار دارند، کار با بیماران سالمند تر 
را به عنوان هیجان انگیز، چالش برانگیز و ارزشمند درک تلقی می کنند و 
مسئول ارائه مراقبت های خوب برای بیماران سالمند هستند. مطالعات نشان 
می دهد به طورعمده طی سی سال گذشته دانشجویان پرستاری در برابر 
سالمندان درک غلطی داشته اند و پرستاران شاغل نیز تمایل کمی به کار 
درخانه های سالمندان نشان داده اند. نگرش ارائه دهندگان خدمات سالمت 
به مددجویان می تواند برای ارائه مراقبت مؤثر و اثربخش عاملی مهم و 

زمینه ساز باشد )1۹،20(. 
با توجه به اینکه نگرش، تجربه ای است که رفتار را مورد تاثیر 
قرار می دهد بنابراین در صورتی که پرستاران در برابر مددجویان نگرشی 
انگیزه و عزمی راسخ  با  را  بالینی  توانند خدمات  باشند، می  مثبت داشته 
تر ارائه دهند و مراقبت پرستاری متناسب با شرایط سالمندان ارائه دهند. 
نتایج پژوهش های مربوط به نگرش پرستاران نسبت به مراقبت  تلفیق 
از کیفیت مراقبت و مسائل  برای اطالع رسانی  بزرگسال  از سالمندان و 
نیروی کار پرستاری دارای اهمیت است )21(. تا در صورت نیاز برنامه های 
آنها  نگرش  تغییر  پرستاران جهت  و  پرستاری  دانشجویان  برای  آموزشی 
طراحی و تدوین شود، زیرا که مطالعات متعددی نشان داده است نگرش 
در  آموزش  زمینه  این  در  کند.  تغییر  دانش  میزان  بردن  باال  با  تواند  می 
کالس درس برای دانشجویان پرستاری مهم است، همچنین در محیط 
های بالینی، تحصیالت تکمیلی و قرار گرفتن در معرض بهترین عملکرد 

می تواند موجب تغییر نگرش دانشجویان پرستاری و پرستاران گردد.
با توجه به افزایش جمعیت سالمندان و نیازهای ویژه این گروه سنی 
و نقش بسیار مهم کادر درمان در مراقبت از سالمندان و وجود مطالعات 
بسیار با نتایج متفاوت و تلفیق این نتایج جهت اگاهی از کیفیت مراقبت 
از  مراقبت  در  پرستاری  گروه  نگرش  تغییر  لزوم  بر  تاکید  و  سالمندان  از 
سالمندان، مطالعه ای جهت بررسی کلی این موضوع انجام شد که نتایج 

حاصل زمینه ساز بهبود کیفیت مراقبت از سالمندان باشد.

روش مطالعه
با  مطالعه  این  در  اطالعاتی:  پایگاههای  و  جستجو  موتورهای 
نگرش   ،)nurses( پرستاران   ،)Attitude( نگرش  های  کلیدواژه 
 nursing( دانشجویان پرستاری ،)Attitude of nurses( پرستاران
students(، سالمند )Elder(، دوران سالمندی )Old age(، در پایگاه 
داده های اطالعاتی ,Iranmedex SID ،Magiran، مقاالت فارسی 
 Pubmed, Scopus, Science زبان و در پایگاه داده های علمی
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 Direct, Cochrane library, Google Scholar, ovid
مقاالت انگلیسی زبان بین سال های 2018-2000 جستجو و مورد بررسی 

قرار گرفت. 
فرآیند انتخاب مقاله )جدول1( براساس پروتکل زیر انجام شد:

1- بررسی ارتباط موضوعی عناوین یافت شده با اهداف مطالعه
2- بررسی ارتباط چکیده با اهداف مطالعه

3- بررسی متن کامل مقاله )در صورت دسترسی به آن(
انجام مراحل فوق، مقاالت نوع  از  معیارهای ورود و خروج: پس 
کمی و مقاالتی که صرفا نگرش پرستاران و دانشجویان و مربیان پرستاری 
را مورد سنجش قرار داده بودند وارد مطالعه شدند و انواع مقاالت مداخله ای 
و مروری، مقاالت کیفی و مقاالتی که نگرش سایر حرف علوم بهداشتی را 

بررسی کرده بودند از مطالعه حذف شدند.
نگرش  شامل  جستجو  مورد  کلمات  جستجو:  مورد  کلمات 
یا   )elderly care( سالمندان  از  مراقبت   )AND( و   )attitude(
پرستاری  دانشجویان  و   )elder care( یا   )OR( )old people(
 nursing( پرستاری  مربیان   )OR( یا   )nursing studets(
educators( یا )OR( پرستاران )nurses( بودند. کلمات مورد جستجو 
و پایگاه های اطالعاتی در )جدول1( آمده است. مقاالتی که در عنوان آنها 
مرور سیستماتیک و یا پژوهش کیفی و یا مداخله ای بیان شده بود بود، 
همچنین پژوهش هایی که مربوط به سایر حرفه های علوم بهداشتی و 
سالمت بودند  و یا در عنوان و چکیده با اهداف این پژوهش مرتبط نبودند 

حذف شدند در مرور اولیه حذف شدند.
جدول 1: پایگاه های اطالعاتی و کلمات مورد جستجو

تعداد مقاالت در کلمات مورد جستجوپایگاه اطالعاتی
جستجوی اولیه

بعد از مرور کلی عنوان و چکیده محدودیت ها 
و انتخاب مقاالت مرتبط

SID
نگرش و مراقبت و پرستاران

نگرش و سالمندی و پرستاران
نگرش و مراقبت از سالمند و پرستاران

8۹
فارسی زبان 

بین سالهای 1380 تا 
13۹۷

4

Magiran
نگرش پرستاری و سالمندی

نگرش و سالمندی و پرستاری
نگرش و مراقبت از سالمند و پرستاری

142
فارسی زبان 

بین سالهای 1380 تا 
13۹۷

 11

Iranmedex
نگرش پرستاری و سالمندی

نگرش و سالمندی و پرستاری
نگرش و مراقبت از سالمند و پرستاری

۵۹
فارسی زبان 

بین سالهای 1380 تا 
13۹۷

8

Google scholar

نگرش پرستاری و سالمند
نگرش و سالمندی و پرستاری

نگرش و سالمندی و مربیان پرستاری
نگرش و مراقبت از سالمند

نگرش و مراقبت ازسالمند و دانشجویان 
پرستاری

164
فارسی زبان 

بین سالهای 1380 تا 
13۹۷

4۵

 Attitude AND elderly care
AND nurses

 Nursing attitude AND elder
care

 Attitude AND ageism OR
elderly AND nursing

341
بین سالهای 2018-2000

32

Sciencedirect126
بین سالهای 2018-2000
Research articles

 
1۹

Pubmed6۵4
بین سالهای 2018-2000
Research articles

انگلیسی زبان
31

Proquest۵2
بین سالهای 2018-2000
Research articles

انگلیسی زبان
Scholary journals

۹

Scopuse283

بین سالهای 2018-2000
Research articles

انگلیسی زبان
Journals

در زمینه پرستاری

۵۵

Ovid1۵4
بین سالهای 2018-2000
Research articles

انگلیسی زبان
Scholary journals

1۵
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 ۹ از  مقاله   2064 اولیه  جستجوی  در  شده:  ارزیابی  مقاالت 
پایگاههای اطالعاتی را بازیابی شد. سپس محدودیت های جستجو اعمال 
شد و مقاالت غیر مرتبط با هدف پژوهش حذف شدند و 22۹ مقاله باقی 
ماند. مقاالت تکراری با استفاده از نرم افزار Endnote حذف شدند و 124 

مقاله باقی ماند. پس از اعمال معیارهاي ورود و خروج، 102 مقاله حذف 
شدند. با  جستجوی دستی در منابع مقاالت یافت شده 2 مطالعه به مقاالت 

اضافه شد.

                                    

   
مقاالت مرتبط یافت شده 

n=2064                                                                                

 

حذف در اعمال محدودیتهای 
n= 183۵ جستجو و مرور اولیه

                    
                                             

                                     
عناوین و چکیده مقاالت بررسي 

n=22۹ شده
                                                                               

تکراری بودن: 10۵
حذف در بررسي عنوان و چکیده: 28

غیرمرتبط بودن: 32
مقاالت مروری: 10
مقاالت آموزشي: 2
مقاالت کیفی: ۷

مقاالت متن کامل بررسي شده مقاالت مداخله ای: 16
n=2۹

                                                                               

مقاالت اضافه شده در بررسي 
دستي و بررسي رفرنس ها= 2

                                                                                            
حذف در بررسي متن کامل مقاالت: 

4
عدم گزارش اطالعات کافي و به 

شکل مناسب : 2
کیفیت پایین مقاالت: 1

                 

                         
 

مقاالت وارد شده به مطالعه:  
n=24

                                                                               

نمودار 1: روند انتخاب مطالعات

و حذف  مربوطه  مقاالت  بازیابی  از  مقاالت: پس  کیفیت  بررسی 
موارد غیر مرتبط، کیفیت مقاالت باقیمانده، با استفاده از چک لیست انتقادی 
مقاالت پژوهشی مورد ارزیابی قرار گرفتند )22(. 3 پژوهش به دلیل بررسی 

انتقادی امتیاز الزم را بدست نیاوردند و از مطالعه خارج شدند.  
24 مطالعه در نهایت مورد بررسی قرار گرفتند و یافته های آنها 

تلفیق گردید.

یافته ها
مراقبت از بیماران سالمند قسمت مهمی از پرستاری است که ممکن 
است تحت تأثیر عوامل بسیاری قرار گیرد یکی از این عوامل می تواند 
نگرش پرستاران نسبت به مراقبت از بیماران سالمند باشد )11(. مطالعات 
زیادی به بررسی نگرش و عالقه پرستاران و دانشجویان پرستاری نسبت 
به مراقبت از افراد سالمند انجام شده است که نتایج مطالعات متفاوت بوده 
است. یافته های تحقیقات صورت گرفته بر روی نگرش پرستاران نسبت 
مراقبت از سالمندان نشان دهنده نگرش های مثبت )23، 24(، منفی )2۵-

2۷( و خنثی )2, 28( بوده است. 
در مطالعه ای نگرش پرستاران شاغل در بخش های داخلی-جراحی 
نسبت به سالمندان مورد بررسی قرار گرفت. این مطالعه از نوع توصیفی 
مقطعی بود و 110 پرستار در این پژوهش شرکت داشتند. پرسشنامه نگرش 
سنج کوگان  به عنوان ابزار گردآوری داده ها مورد استفاده قرار گرفت. در 
این پژوهش ۹۷/3 درصد از پرستاران نگرش مثبت به سالمندان داشتند. 
میانگین نگرش بین زیر گروه های جنس، وضعیت تأهل، سن، تحصیالت، 

سالمند  با  نسبت  سالمند،  با  زندگی  کار، محل سکونت،  سابقه  استخدام، 
و وضعیت درآمد سالمند اختالف معنی داری نشان نداد )2۹(. در مطالعه 
پرستاران  انجام شد  زاده و همکاران )1386(  دیگری که توسط همدانی 
نسبت به ارائه مراقبت های جسمی از بیماران سالمند نگرش خنثی داشتند 

 .)2(
مورد  در  کشورها  اغلب  در  پرستاران  دهد  می  نشان  ها  بررسی 
معین،  مخاطرات  برابر  در  آنان  پذیری  آسیب  و  سالمندان  ویژه  نیازهای 
و  اختالالت  از  نیستند  قادر  موارد  از  بسیاری  در  و  نداشته  کافی  مهارت 
ناتوانی های سالمندی پیشگیری نموده و یا از پیشرفت آنها جلوگیری نمایند 
بخش  پرستاران  داد  نشان   )1388( همکاران  و  طبیعی  مطالعه   .)30،31(
های داخلی - جراحی و ویژه در زمینه مراقبت از سالمندان مبتال به بیماری 
های قلبی- عروقی از دانش و نگرش پایینی برخوردارند )32(. فریرا و رویز  
)2012( عنوان کردند کمبود دانش و آموزش به پرستاران دارای پروانه کار  
و دیگر گروه های پرستاری در مراقبت از افراد سالمند وجود دارد )33(. در 
مطالعه ای که در چهار بیمارستان آموزشی کرمان انجام شد یافته ها نشان 
دهنده کمبود دانش پرستاران در مورد فرآیند سالمندی بود که با آموزش 
مداوم و برنامه ریزی شده و تأکید بر اهمیت مراقبت از افراد سالمند، دانش 
پرستاران افزایش یافت )34(. نتایج حاصل از برخي مطالعات دیگر نشان 
با سایر گروهها، دانش و نگرش پایین  داده است که پرستاران درمقایسه 
تري را نسبت به سالمندي داشته و در ارتباط با سالمندان دچار اضطراب 
بیشتري شده و اعتماد به نفس کمتري داشتند و لذا محققین توصیه کرده 
اند که بهبود و پیشرفت آموزش سالمند شناسي، استراتژي مهمي در بهبود 
نگرش کارمندان نسبت به سالمندان بوده و درک پرستاران از نیازهاي افراد 
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سالمند را افزایش خواهد داد )2،34(. 
التانتاوی )2013( در مطالعه خود تأکید کرد در سی سال گذشته 
دانشجویان پرستاری تعهد بیشتر در مراقبت از افراد سالمند را توسعه دادند 
و نتایج مطالعه وی نشان داد پرستاران گرایش کمتری به مراقبت از افراد 
سالمند در خانه های سالمندان داشتند; آنها ترجیح می دادند به مراقبت از 
کودکان و افراد بالغ بپردازند )3۵(. محمدی و اسمعیلی وند )13۹4( در مطالعه 
ای به بررسی نگرش به مراقبت از سالمندان از دیدگاه دانشجویان پرستاری 
نگرش  باال،  سال  دانشجویان  که  داد  نشان  مطالعه  این  نتایج  پرداختند. 
مثبت به مراقبت از سالمند افزایش یافته است )1(. پورفرزاد و همکاران 
)13۹1( به بررسی نگرش مربیان و دانشجویان پرستاری اراک به مراقبت از 
سالمندان پرداختند. نتایج این مطالعه نشان داد مربیان نگرش موافق تری 
نسبت به مراقبت از افراد سالمند در مقایسه با دانشجویان داشتند. همچنین 
اکثریت دانشجویان پرستاری )83/6 درصد( و مربیان )۷2/۷ درصد( نگرش 

متوسطی نسبت به مراقبت از افراد سالمند داشتند )36(. 
پژوهش ها نشان می دهد بین سن، جنس و نگرش پرستاران و 
دانشجویان پرستاری نسبت به مراقبت از افراد سالمند ارتباط وجود دارد. 
در مطالعه ای که هویدی و ال- اُبی ست  بر روی 2۵0 نفر از دانشجویان 
پرستاری در اردن انجام دادند اکثریت )62/2%(  دانشجویان عنوان کردند 
همچنین  ندارند.  سالمندان  از  مراقبت  به  تمایلی  التحصیلی  فارغ  از  بعد 

دانشجویان پسر و سال سوم و چهارم پرستاری نگرش مثبت بیشتری نسبت 
به مراقبت از سالمندان در مقایسه با دانشجویان دختر و سال پایینی پرستاری 
داشتند )۷(. در مطالعه دیگری که اوزر و ترکس  انجام دادند دانشجویان 
سال آخر در مقایسه با دانشجویان سال اول پرستاری  نگرش مثبت بیشتری 
نسبت به سالمندان داشتند )3۷(. در مطالعه شرفی و همکاران )13۹۵(، از 
پرستاران شرکت کننده تعداد ۵1/2 درصد باالتر از میانگین و 48/8 درصد 
پایین تر نمره میاگین کل را داشتند، همچنین بیشترین درصد نگرش مثبت 
)3۹ درصد( در بازه سنی 3۵-30 سال و کمترین نیز در بازه سنی 40-4۵ 
نگرش  دارای  از مردان  بیشتر  زنان  نیز  نظر جنس  از  سال وجود داشت، 
مثبت به سالمندان بودند )38(. محمدی و اسمعیلی وند )13۹4( مطالعه ای 
با هدف تعیین نگرش کارآموزان و کارورزان پرستاری در زمینه مراقبت از 
سالمندان انجام دادند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد دانشجویان 
سال باالتر و کارورزان پرستاری در مقایسه با  کارآموزان پرستاری نگرش 
مثبت تری داشتند )1(. در مطالعه ای که توسط المبرینو و همکاران  انجام 
شد دانشجویان سال آخر پرستاری نسبت به سال اول دیدگاه بهتری نسبت 
به مراقبت از سالمندان داشتند. )جدول2(، خالصه ای از مقاالت بررسی 
افراد  از  مراقبت  در  پرستاری  دانشجویان  و  پرستاران  نگرش  درباره  شده 

سالمند را نشان می دهد )12(.

جدول2: مقاالت بررسی شده نگرش پرستاران و دانشجویان پرستاری در مراقبت از افراد سالمند

نتایج ابزار مورد بررسی 
)پرسشنامه( تعداد نمونه جمعیت مورد مطالعه نوع مطالعه نویسنده

مربیان نگرش موافق تری نسبت به مراقبت از افراد 
سالمند در مقایسه با دانشجویان داشتند.

پرسشنامه پژوهشگر 
ساخته 138 نفر مربیان پرستاری و دانشجویان توصیفی تحلیلی پورفرزاد و همکاران

پرستاران زن به نسبت پرستاران مرد نگرش مثبت 
بیشتری از سالمندان داشتند.  پرسشنامه 82 نفر پرستاران توصیفی - تحلیلی شرفی و همکاران

یافته های این پژوهش نشان دهنده کمبود دانش و 
نگرش پرستاران نسبت به مراقبت از سالمندان مبتال به 

بیماری های قلبی عروقی بود.
پرسشنامه پژوهشگر 

ساخته 81 نفر پرستاران بخش های داخلی 
جراحی و ویژه توصیفی تحلیلی طبیعی و همکاران

پرستاران در این مطالعه نسبت به ارایه مراقبتهای 
جسمی از بیماران سالمند نگرش خنثی داشتند.

پرسشنامه پژوهشگر 
ساخته 100 نفر پرستاران بخش های داخلی توصیفی مقطعی همدانی زاده و همکاران

در این پژوهش 10۷ نفر )۹۷/3 درصد( از پرستاران 
نگرش مثبت به سالمندان داشتند.

پرسشنامه نگرش سنج 
کوگان 110 نفر پرستاران بخش های داخلی 

جراحی توصیفی مقطعی ارتیشه دار و همکاران

دانشجویان سال باالتر و کارورزان پرستاری در مقایسه با  
کارآموزان پرستاری  نگرش مثبت تری داشتند. پرسشنامه 211 نفر  دانشجویان پرستاری توصیفی تحلیلی محمدی و اسماعیلی وند

هر دو گروه نگرش مثبتی نسبت به مراقبت از سالمند 
داشتند. پرسشنامه 18۷ نفر پرستاران و دانشجویان 

پرستاری توصیفی قربانی و همکاران

پرستاران نگرش منفی نسبت به سالمنذان داشتند. پرسشنامه نگرش سنج 
کوگان 230 نفر پرستاران توصیفی مقطعی منصوری ارانی و همکاران

دانشجویان سال آخر در مقایسه با دانشجویان سال اول 
پرستاری  نگرش مثبت بیشتری نسبت به سالمندان 

داشتند. 
پرسشنامه 28۵ نفر دانشجویان پرستاری توصیفی Özer & Terkes

دانشجویان سال اول و زیر 20 سال نگرش بهتری 
نسبت به سالمندان در قیاس با دانشجویان سال های 

باالتر داشتند.      
پرسشنامه 622 نفر دانشجویان پرستاری توصیفی مقطعی )Shen & Xiao( 3۹

دانشجویان دانش و نگرش مثبتی نسبت به مراقبت از 
سالمندان داشتند. پرسشنامه 280 نفر دانشجویان پرستاری توصیفی .Faronbi et al
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۷3% از شرکت کنندگان عنوان کردند که مراقبت از 
سالمندان کار سختی می باشد و بیش از 80 درصد 

توافق نظر داشتند که مراقبت مؤثر از سالمندان نیازمند 
آموزشهای خاص می باشد و اکثریت آنها مراقبت از 

سالمند را نیازمند بخش اختصاصی می دانستند. در کل 
پرستاران دانش و نگرش خوبی نسبت به سالمندان 

داشتند.

پرسشنامه 130 نفر پرستاران توصیفی  Oyetunde )40(

دانشجویان نگرش مثبت نسبت به مراقبت از سالمند 
داشتند. پرسشنامه 1۷2 نفر دانشجویان پرستاری توصیفی  McKinlay &

Cowan

دانشجویان نگرش منفی نسبت به مراقبت از سالمند 
داشتند. پرسشنامه 140 نفر دانشجویان پرستاری توصیفی Abreu & Cal-

devilla

در کل،  دانشجویان نگرش مثبت نسبت به مراقبت از 
سالمند داشتند. پرسشنامه 183 نفر دانشجویان پرستاری توصیفی Carlson & Idvall

اکثریت )62/2%( از دانشجویان عنوان کردند بعد از 
فارغ التحصیلی تمایلی به مراقبت از سالمندان ندارند. 

همچنین دانشجویان پسر و سال سوم و چهارم پرستاری 
نگرش مثبت بیشتری نسبت به مراقبت از سالمندان 

در مقایسه با دانشجویان دختر و سال پایینی پرستاری 
داشتند.

پرسشنامه 2۵0 نفر دانشجویان پرستاری توصیفی  Hweidi &
Al-Obeisat

نتایج این مطالعه درکل نشان داد دانشجویان نگرش 
مثبتی نسبت به سالمندی داشتند. پرسشنامه 4۹۵ نفر دانشجویان پرستاری توصیفی مقطعی  Özdemir &

Bilgili

نتایج این مطالعه نشان داد دانشجویان پرستاری عالقه 
متوسطی به مراقبت از سالمندان داشتند.

پرسشنامه نگرش سنج 
کوگان 1462 نفر دانشجویان پرستاری توصیفی مقطعی .Chin Che et al

دانشجویان به طور متوسط نگرش مثبتی نسبت به افراد 
سالمند داشتند و آنها عالقه کمی به مراقبت از سالمند در 

آینده از خود نشان دادند.
پرسشنامه نگرش سنج 

کوگان ۹8 نفر دانشجویان پرستاری توصیفی تحلیلی .Rathnayake et al

دانشجویان سال آخر پرستاری نسبت به سال اول دیدگاه 
بهتری نسبت به مراقبت از سالمندان داشتند.

پرسشنامه نگرش سنج 
کوگان 22۷ نفر دانشجویان پرستاری توصیفی )کمی( .Lambrinou et al

دانشجویان پرستاری نگرش مثبت به افراد سالمند 
داشتند و دانشجویان سال های باالتر و دانشجویان مرد 
و دانشجویانی ترجیح می دهند بعد از فارغ التحصیلی 
از سالمندان مراقبت کنند نگرش مثبت تری نسبت به 

بقیه داشتند.

پرسشنامه نگرش سنج 
کوگان 243 نفر دانشجویان پرستاری توصیفی همبستگی    & Hweidi

Al-Obeisat

دانشجویان پرستاری سال اول نگرش منفی به سالمندی 
داشتند و دانشجویان سال آخر و پرستاران نگرش مثبت 

تری نسبت به مراقبت از سالمندان داشتند.
پرسشنامه نگرش سنج 

کوگان 1۹2 نفر داشجویان پرستاری و 
پرستاران ثبت شده توصیفی Söderhamn et al

8۹/۷ درصد از  پرستاران نگرش مثبتی به مراقبت از 
سالمندان داشتند

پرسشنامه نگرش سنج 
کوگان ۵۷۹ نفر پرستاران ثبت شده توصیفی مقطعی Liu et al

اشتیاق برای کار با سالمندان متوسط رو به باال و نگرش 
آنها برای مراقبت از سالمندان متوسط گزارش شده است

پرسشنامه نگرش سنج 
کوگان 400 نفر دانشجویان پرستاری توصیفی مقطعی Zhang et al

       نتایج نشان داد که در بیشتر مطالعات بررسی شده دانشجویان بخصوص 
دانشجویان سال پایین تر نگرش منفی تری نسبت به سالمندی داشتند و 
دانشجویان سالهای باالتر و بخصوص سال آخر نگرش بهتری داشتند و 
همچنین پرستاران و دانشجویان پرستاری مرد نگرش مثبت تری نسبت به 
مراقبت از سالمندان داشتند. پژوهش های مربوط به نگرش مربیان بسیار 
محدود بود ولی در این مطالعات، مربیان پرستاری  نگرش مثبتی نسبت به 

مراقبت از سالمندان داشتند.

بحث
کیفیت زندگی در نتیجه پیشرفت در علوم و تکنولوژی گسترش 
یافته است. سالمندی و داشتن بیماری های متعدد مرتبط با آن، نیازمند 

پرستارانی ماهر برای بهبود کیفیت مراقبت می باشد )41(. یکی از ارکان 
اصلی در ارائه هر نوع خدمتی، داشتن نگرش مثبت در مورد همان واحد 
است )11،42(. پرستاران، به عنوان ارائه دهندگان مراقبت به سالمندان نقش 
محوری دارند و از جایگاه منحصر به فردی در تأثیرگذاری کیفیت مراقبت به 
آنان برخوردارند )۷(. المبرینو و همکاران به نقل از مک داول )1۹۹۹( بیان 
کرد نگرش پرستاران بنظر می رسد بر ارجحیت آنها در کار با افراد سالمند و 

همچنین کیفیت مراقبت ارائه شده به آنها مؤثر باشد )12(. 
در بعضی از مطالعات انجام شده، پرستاران و دانشجویان پرستاری 
نگرش منفی )26،2۷( یا خنثی )2( نسبت به مراقبت از سالمندان داشتند. 
و  درک  پرستاران  و  پرستاری  دانشجویان  بررسی شده  مطالعات  اکثر  در 
بینش خوبی نسبت به سالمندان داشتند )1, ۷, 12, 23, 24, 3۹, 40, 43(. 
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عوامل زیادی در نگرش پرستاران به سالمندان تآثیرگذار می باشد که یکی 
ارانی و همکاران )26( بین  باشد. در مطالعه منصوری  آنها جنس می  از 
جنس پرستاران و نگرش آنها نسبت به سالمندان ارتباط وجود داشت. آنها 
بیان کردند پرستاران مرد نسبت به پرستاران زن نگرش مثبت بیشتری در 
مورد مراقبت از سالمندان داشتند. این در حالیست که در بعضی از مطالعات 
)12،38( پرستاران زن نگرش بهتری نسبت به سالمندان داشتند. در مطالعه 
المبرینو نگرش دانشجویان پرستاری المانی در مورد سالمندی بررسی شد 
و یافته های آن نشان داد دانشجویان دختر نگرش مثبت بیشتری نسبت 
به سالمندی داشتند در حالیکه در مطالعه ارتیشه دار و همکاران )13۹1( و 
منصوری ارانی )201۷( ، نگرش پرستاران مورد بررسی قرار گرفت که می 
تواند علت تفاوت یافته ها باشد. علت دیگر نگرش منفی پرستاران می تواند 
خروج سالمند از چرخه فعالیت اقتصادی و تولید و تبدیل به یک مصرف 
کننده ای باشد که سهمی در اقتصاد ندارد با این حال سالمندان به عنوان 

بخشی از اعضای جامعه نیازمند توجه و صرف هزینه هستند. 
یکی از عواملی که در ایجاد نگرش مثبت در دانشجویان پرستاری 
مهم می باشد مربیان می باشد. مربیان پرستاری مسئول گسترش مهارت 
تدریس خود به محیط بالین هستند، چرا که آنها فقط آموزش نمی دهند 
بلکه الگوی اقدامات پرستاری هستند. مربیان عقیده دارند مؤثرترین روش 
انتقال تجربیات و نگرش های حرفه ای، الگو محوری در آموزش بالینی 
می باشد )36(. مربیان پرستاری باید بدانند چگونه محتوای سالمندشناسی 
افراد  به  نمایند دیدگاه مثبت نسبت  ارائه  و  را طراحی  بالینی  و تجربیات 
مورد  در  را  آنان  آگاهی  و  دهند  گسترش  خود  دانشجویان  در  را  سالمند 
مشکالت مراقبتی در مواجهه با این قشر ارتقاء داده و پرستاران را جذب 

رشته سالمندشناسی نمایند.
در مطالعات بررسی شده بر روی دانشجویان پرستاری مشخص شد 
دانشجویان سال های باالتر نسبت به دانشجویان سال اول دیدگاه بهتری 
نسبت به مراقبت از سالمندان داشتند)1، ۷، 12، 3۷(. نگرش منفی نسبت 
به سالمندان و مراقبت از آنان در ابتدای ورود به دانشگاه می تواند حاکی 
از آن باشد آنها تجربه اندکی در زمینه مراقبت از سالمندان دارند. عالوه بر 
این، گذراندن آموزش های نظری مرتبط با سالمندی، می تواند عامل مهمی 
در شکل دهی درک بهتر و ایجاد نگرش مثبت تر در سالمندان باشد )1(. 
عامل مهمی که باید مورد توجه قرارگیرد و به طور مهمی بر دانش و نگرش 
دانشجویان پرستاری نسبت به مراقبت از سالمندی اثرگذار می باشد این 
است که اگر دانشجویان آموزش بهتری در همه جنبه های سالمندی ببینند 
نگرش آنها ممکن است نسبت به سالمندی بهبود یابد و بنابراین آنها ترجیح 

خواهند داد بیشتر از قبل به مراقبت از سالمندان بپردازند )12(. 
عامل مهمی که در ایجاد نگرش مثبت در پرستاران در مطالعات 
مورد تأکید قرار گرفت تجربه کاری پرستاران بود که ارتباط معنی داری بین 
نگرش آنها و انتخاب کار با افراد سالمند وجود داشت )26،43(. تجربیات 
کاری قبلی نشان داد که باعث کاهش ترس و شوک در انتقال به محیط 

کاری بالینی بعد از فارغ التحصیلی خواهد شد و باعث بهبود تجربیات بالینی 
می گردد. همچنین مهارت و تبحر در زمینه مراقبت از سالمند بعنوان نیاز 
اساسی و ابتدایی پرستاران در توسعه مهارتهای بالینی مورد تأکید می باشد 
)41(. این یافته پیشنهاد می دهد آموزش سالمند شناسی در پرستاری توأم 
با تجربیات مثبت در بالین می تواند در بهبود نگرش پرستاران نسبت به 
سالمندی و انتخاب اولویتشان در انتخاب محیط کاری با سالمندان مؤثر 

باشد. 
در مطالعه ای مشکالت درک شده توسط پرستاران در مراقبت از 
سالمندان و دیدگاهشان نسبت به افراد سالمند مورد بررسی قرار گرفت. در 
این مطالعه پرستاران گزارش کردند محدودیت های جسمانی افراد سالمند 
یک فاکتور مهم تاثیرگذار در مراقبت از سالمندان بود. وجود همزمان چند 
بیماری و وجود مشکالت مرتبط با حس در سالمندان و محدودیت های 
فیزیکی مرتبط با بیماریها منجر به عدم استقالل آنان در انجام امور شخصی 
و دریافت مراقبت وابسته می گردد. عامل دیگر، نبود خطی مشی هایی در 
مورد سالمندان در موسسات، عدم توجه کافی به مراقبت از سالمندان و عدم 
تخصیص منابع کافی به سالمندان ذکر گردید. در این مطالعه پرستاران بیان 
کردند مشکل دیگر در ارتباط با سالمندی، کمبود دانش در زمینه سالمندی 
و تجربه و مهارت کم پرستاران در مورد سالمندان بیان شد )44(. با این 
حال، پرستاری سالمندی به طور کلی به عنوان یک حیطه محبوب پرستاری 
محسوب نمی شود و به عنوان حیطه یکنواخت و غیر رضایت بخش شناخته 
شود. به عنوان مثال، Happell )2002( نگرش یک نمونه تصادفی از 
۷۹3 دانشجوی کارشناسی ارشد استرالیایی را مورد بررسی قرار داد و دریافت 
که انتخاب کار با افراد سالمند در حداقل مطلوبیت بود و شش دلیل برای 
آن تعیین کردند که عبارت از: ماهیت منفی کار؛ محیط منفی؛ تنوع کمتر و 
یکنواختی؛ عدم عالقه شخصی، ترس یا عدم احساس راحتی با افراد سالمند 

و تجربه منفی قبلی بود )4۵(.
دانشجویان  نگرش  بین  شد  مشخص  شده  بررسی  مطالعات  در 
پرستاری با سن و سال تحصیلی آنها ارتباط داشت )1، ۷، 12(. همانطوری 
که دانشجویان به سال های تحصیلی باالتر می روند دیدگاه مثبت بیشتری 
به سالمندان در آنها ایجاد می گردد )12(. هویدی و ال-اُبی ست )2006( 
گزارش کردند دانشجویان پرستاری هرچه سن آنها باالتر می رود نگرش 
همکاران  و  المبرینو  می کنند.  پیدا  سالمندی  به  نسبت  بیشتری  مثبت 
)200۹( گزارش کردند دانشجویان دختر و سن باالتر نگرش مثبت بیشتری 
نسبت به سالمندان داشتند. همچنین در این مطالعه مشخص شد هرچه سن 
و سال های تحصیلی دانشجویان باالتر می رود آنها نگرش مثبت بیشتری 

نسبت به سالمندان پیدا می کنند.
آموزش حرفه ای پرستاران تاثیر قابل توجهی بر نگرش پرستاران 
داشت و پرستاران با سطح باالتری از آموزش حرفه ای نگرش مثبت نسبت 
به افراد سالمند داشتند. نتایج مشابهی از مطالعه در بخشهای مراقبت بلند 
مدت بدست آمد. هوبر، رنو و مک کنی به دنبال یک اجرای یک برنامه 
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آموزش مداوم برای همه کارکنان در یک مرکز مراقبت بلند مدت دریافتند 
که افزایش در دانش موجب کاهش قابل توجهی در نگرش های منفی 
یافتند اما این برنامه نگرش مثبت را تقویت نمی کند )46(. بنابراین آموزش 
موثر می تواند بر ارتقا سطح نگرش دانشجویان و مربیان و پرسنل پرستاری 

موثر باشد.
پژوهش های بیشتر با حجم نمونه های گسترده تری برای تحکیم 
داده های موجود الزم به نظر می رسد. به خصوص در حیطه نگرش مربیان 
پرستاری پژوهش های کمی صورت گرفته است و الزم است تا به صورت 
گسترده تری به این موضوع پرداخته شود زیرا آموزش مستقیم دانشجویان 
پرستاری که زیربنای سیستم پرستاری هستند بر عهده مربیان پرستاری 
است و لذا بررسی نگرش و توجیه و آموزش آنان می تواند راهگشایی برای 
بهبود نگرش دانشجویان پرستاری به مراقبت از سالمند باشد و موجبات ارتقا 

کیفیت مراقبت از سالمندان را فراهم آورد.
از یافته های این پژوهش می توان در حیطه نیازسنجی آموزشی 
پرسنل و دانشجویان پرستاری و همچنین به عنوان شاخصی جهت بررسی 
کیفیت مراقبت از بیماران سالمند استفاده کرد. زیرا نگرش مثبت به این 
مقوله می تواند به عنوان نیروی محرکه و عامل اصلی برای ارائه مراقبت 
ابه سالمندان باشد و همچنین بررسی عوامل موثر بر  مناسب و شایسته 
نگرش نسبت به سالمندان و مراقبت از آنان و تالش برای تقویت عوامل 
و  پرستاران  منفی  نگرش  عوامل  کاهش  و  مثبت  نگرش  بر  تاثیرگذار 

دانشجویان و مربیان پرستاری الزم به نظر می رسد

نتیجه گیری نهایی
پرستاران بیشترین نقش را در ارتباط با بیماران به ویژه افراد سالمند 
در تیم بهداشتی درمانی دارند. با افزایش جمعیت سالمندی، دغدغه ها و 
نگرانی ها در مورد این گروه سنی بعنوان یکی از بزرگترین گروه خدمات 

بهداشتی درمانی جهت افزایش هرچه بیشتر کیفیت مراقبت اریه شده به 
آنها افزایش یافته است. از آنجایی که دانش پرستاران در زمینه سالمندی بر 
نوع نگرش و انتخاب اولویت آنان نسبت به مراقبت از سالمندان تأثیرگذار 
می باشد بنابراین نیاز می باشد به آموزش سالمندشناسی در مقاطع تحصیلی 
پرستاری با تأکید بیشتری نگاه شود. دانشگاهها مسئولیت مهمی در افزایش 
گسترش  همچنین  دارند.  پرستاری  دانشجویان  نگرش  تقویت  و  دانش 
بخشهای اختصاصی سالمندان در بیمارستانها کمک کننده می باشد. در 
این بین بهره مندی از تجارب پرستاران تحصیل کرده در رشته سالمندی و 
افزایش تعداد آنان می تواند راهگشا می باشد. مربیان پرستاری در بیمارستان 
می توانند در تقویت نگرش مثبت دانشجویان و ایجاد عالقه مندی آنان در 
آینده در مراقبت از افراد سالمند با توجه به نقش الگو بودن آنها سهم مهمی 
داشته باشند. عامل مهم در تقویت دانش و عالقه مندی و نگرش پرستاران 
نسبت به سالمندی، برگزاری سمینارها و کالس های آموزش مداوم برای 
پرستاران می باشد. امید است با این اقدامات بتوان گامهای بلند و مؤثری 
در جهت ارتقاء نگرش پرستاران و دانشجویان و افزایش کیفیت مراقبت به 

سالمندان برداشته شود.

تشکر و قدردانی
ارتقاء  زمینه  پرتالش که در  پژوهشگران  و  نویسندگان  تمامی  از 
به  بیماران  از  پرستاری  زمینه  در  پرستاری  مراقبت  کیفیت  و  سالمت 
ویژه سالمندان اهتمام داشته اند و همچنین از همه پرستاران زحمتکش 

سپاسگزاریم.
تضاد منافع

نویسندگان اعالم می دارند که هیچ گونه تضاد منافعی در پژوهش 
حاضر وجود ندارد.
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