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Abstract
Introduction: Today, caring for growing population of the elderly is important. Elderly health 
management requires identifying existing knowledge and attitudes and revising educational 
programs, in this way, the aim of this study was compare the Knowledge and attitude of 
Nursing Students and Nurses towards facts of aging period.
Methods: This descriptive cross-sectional study was performed on 403 nursing students and 
446 nurses working in teaching hospitals of Tabriz University of Medical Sciences in 2019. 
Sampling of students and nurses were done by using census method and random-classified 
method (relative), respectively. The knowledge and attitude of nursing students and nurses 
were evaluated by using self-report questionnaire (FAQ: Facts on Aging Quiz) and (KOP: 
Kogan Attitudes toward Old People). Data analysis was performed in SPSS V.16 software by 
using independent t-test, one-way ANOVA, and Pearson correlation.
Results: The mean scores of knowledge and attitude in nursing students were 10.91±2.95 
and 143.04±13.07 and in the nurses group were 10.72±3.02 and 143.57±12.15, respectively. 
Only mean score of students' knowledge in psychosocial dimension was statistically higher 
than nurses (P = 0.03). And nurses had a more positive attitude toward the elderly in gratitude 
(P = 0.02).
Conclusions: The findings showed that university curricula and in-service programs 
provided in hospitals were not rich in the realm of the elderly and they failed to bring the 
knowledge of students and nurses to the desired level. Therefore, considering the growth of 
the phenomenon of aging in the society, reconsideration of existing educational programs is 
a serious proposal.
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چکیده 
مقدمــه: امــروزه، مراقبــت از جمعیــت رو بــه رشــد ســالمندان از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت. مدیریــت ســالمت ســالمندان، نیازمنــد 
ــا هــدف  ــتا، پژوهــش حاضــر ب ــن راس ــای آموزشــی اســت در ای ــود و بازنگــری در برنامه ه ــش و نگــرش موج ــت دان شناســایی وضعی

مقایســه دانــش و نگــرش دانشــجویان پرســتاری و پرســتاران شــاغل پیرامــون حقایــق دوران ســالمندی انجــام شــد.
روش کار: ایــن پژوهــش یــک مطالعــه توصیفــی- مقطعــی اســت کــه بــا همــکاری 403 دانشــجوی پرســتاری و 446 پرســتار شــاغل 
ــری از دانشــجویان و  ــت. نمونه گی ــام یاف ــال 1398 انج ــی س ــز ط ــکی تبری ــوم پزش ــی دانشــگاه عل ــی درمان ــتان هاي آموزش در بیمارس
ــرش دانشــجویان و  ــش و نگ ــت. دان ــبتی صــورت گرف ــوع نس ــه ای از ن ــی طبق ــماری و تصادف ــه روش سرش ــب ب ــه ترتی ــتاران ب پرس
ــرار  ــورد بررســی ق ــه روش خــود گزارشــی م ــا اســتفاده از ابزارهــای FAQ  و KOP  ب ــب ب ــه ترتی ــون ســالمندی ب پرســتاران پیرام
گرفــت. تجزیــه تجلیــل داده هــا در نرم افــزار SPSS نســخه 16؛ و بــا اســتفاده از آزمون هــای تی مســتقل، آنالیــز واریانــس یــک  طرفــه 

و همبســتگی پیرســون انجــام شــد.
یافته هــا: میانگیــن نمــره دانــش و نگــرش در گــروه دانشــجویان بــه ترتیــب 2/95 ± 10/91 و 13/07 ± 143/04 و در گــروه پرســتاران 
3/02 ± 10/72 و 12/15 ± 143/57 بــود. تنهــا میانگیــن نمــره دانــش دانشــجویان، در بعــد روانــی اجتماعــی بــه لحــاظ آمــاری بیشــتر از 

.)P=0/02( ؛ و پرســتاران در بعــد قدردانــی نگــرش مثبت تــری بــه ســالمندان داشــتند)P=0/03( پرســتاران بــود
ــده در  ــه  ش ــت ارائ ــن خدم ــای ضم ــگاه ها و برنامه ه ــی دانش ــای آموزش ــه برنامه ه ــت ک ــن اس ــي از ای ــا حاک ــری: یافته ه نتیجه گی
ــوب  ــه ســطح مطل ــه ب ــن زمین ــتاران را در ای ــش دانشــجویان و پرس ــوده و نتوانســته اند دان ــی نب ــالمندی غن ــه س بیمارســتان ها در زمین
برســانند. لــذا بــا توجــه بــه رشــد پدیــده ســالمندی در جامعــه، تجدیــد نظــر در برنامه هــای آموزشــی موجــود یــک پیشــنهاد جــدی اســت.

کلیدواژه ها: دانش، نگرش، دانشجویان، پرستاران، سالمند.

مقدمه
ــل  ــد و تکام ــی رش ــل طبیع ــی از مراح ــوان یک ــالمندی به عن س
انســان، فراینــد پیچیــده ای اســت کــه حاصــل فرســایش تدریجــی 
ارگان هــای حیاتــی اســت بــه گــزارش ســازمان بهداشــت جهانــی، 
ــش  ــت. پی ــش اس ــال افزای ــرعت در ح ــالمندی به س ــت س جمعی
بینــی شــده اســت جمعیــت ســالمندان جهــان در ســال 2030 بــه 
ــد  ــر برس ــارد نف ــه 2 میلی ــال 2050 ب ــر و در س ــون نف 973 میلی
ــر توســعه یافته  کــه حــدود هشــتاد درصــد آن در کشــورهای کمت
خواهنــد بــود، در ایــران نیــز رونــد ســالمند شــدن جمعیــت آغــاز 

ــال  ــه در س ــت ک ــن اس ــی از ای ــا، حاک ــت پیش بینی ه ــده اس ش
ــه 19/7  ــی در کشــور ب ــن گــروه جمعیت ــالدی ســهم ای 2050 می
ــه دلیــل ســاختار جــوان جمعیتــی،  درصــد برســد )1(. اگــر چــه ب
هنــوز در ایــران مشــکل ســالمندی بــه  صــورت حــاد بــروز نکــرده 
اســت، ولــی بــدون تردیــد در آینــده ای نــه  چنــدان دور نظــام ارائــه 
ــا آن مواجــه خواهــد  ــه  طــور جــدی ب خدمــات ســالمت کشــور ب
شــد )2(، چنیــن رشــدی در جمعیــت ســالمندان، قطعــاً عواقــب و 
پیامدهــای مهمــی بــرای برنامه ریــزی در حــوزه ســالمت دارد )3(، 
ــه  ــاز بیشــتری ب ــه افــراد جــوان، نی ــرا افــراد ســالمند نســبت ب زی
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ــل پیچیدگــی  ــه دلی ــاً ب ــد و غالب ــات یکپارچــه ســالمت دارن خدم
مشکالتشــان نیازمنــد اقامــت طوالنی مــدت در بیمارســتان ها 
ــتاری  ــجویان پرس ــتاران و دانش ــه پرس ــی هم ــتند )4( از طرف هس
ــد،  ــالمند کار می کنن ــراد س ــا اف ــاً ب ــی عمدت ــس از فارغ التحصیل پ
صرف نظــر از اینکــه آیــا مایــل بــه انجــام ایــن کار هســتند یــا خیر، 
بنابرایــن ضــروری اســت کــه پرســتاران و دانشــجویان پرســتاری 
بــه  انــدازه کافــی آمادگــی الزم را بــرای مراقبــت از ایــن جمعیــت 
ــری  ــه رشــد داشــته باشــند. آن هــا نقــش محــوری و بی نظی رو ب
ــذا، یکــی  جهــت تأثیرگــذاری بــر کیفیــت مراقبت هــا دارنــد )5( ل
ــه  ــه ب ــه، توج ــالمت جامع ــای س ــه نیازه ــخگویی ب از ارکان پاس
دانــش و نگــرش ایــن مراقبــان ســالمت حــول پدیــده ســالمندی 
ــژه ای  ــام وی ــه اهتم ــاز در حــال رشــد اســت ک ــک نی ــوان ی به عن
ــزی  ــود و برنامه ری ــای موج ــع نیازه ــتای نیازســنجی، رف را در راس

ــد )6(.  ــده می طلب ــرای آین ب
درِک چگونگــی تأثیــر آمــوزش پرســتاری بــر دانش و نگــرش افراد 
ــای  ــن برنامه ه ــای تدوی ــد راهنم ــالمندان می توان ــه س ــبت ب نس
ــر از ســالمندان باشــد  درســی پرســتاری در راســتای مراقبــت مؤث
)7(. ضعــف در دانــش و نگــرش پرســتاران نســبت بــه ســالمندی 
ــود و حتــی  مانعــی در جهــت رفــع نیازهــای ســالمندان خواهــد ب
می توانــد ســبب بــروز رفتارهــای ســالمند انگارانــه )ageism( در 
بیــن پرســتاران شــود )8(. تصــور اینکــه مراقبــت از ســالمندان بــه 
مهــارت و دانــش کمتــری نیــاز دارد، می توانــد منجــر بــه ارائــه ی 
ــش  ــرای افزای ــا ب ــت ت ــذا الزم اس ــود. ل ــت ش ــت بی کیفی مراقب
ــات  ــالمندی اقدام ــه س ــبت ب ــی نس ــرش منف ــر نگ ــش و تغیی دان
ــت  ــت مراقب ــن راستا،کمســیون کیفی مناســبی انجــام شــود. در ای
در انگلســتان، نگــرش کارکنــان را یــک متغیــر کلیــدی در ارائــه ی 
ــی  ــالمندان معرف ــرای س ــتاندارد ب ــطح اس ــر س ــای زی مراقبت ه

نمــوده اســت )9(.
اگرچــه مطالعــات بســیاری در مــورد دانــش و نگــرش متخصصــان 
ــا  ــود دارد ام ــالمندان وج ــه س ــبت ب ــالمت نس ــای س مراقبت ه
نتایــج حاصــل از ایــن مطالعــات بحــث  برانگیــز بــوده و از منفــی تا 
مثبــت متغیــر اســت )10-11( نتایــج برخــی مطالعــات نیــز نشــان 
می دهنــد مــددکاران اجتماعــی، مراقبیــن ســالمت و دانشــجویان 
ــی  ــورات غلط ــی و تص ــش ناکاف ــف، دان ــرش ضعی ــتاری نگ پرس
ــا ســالمندان داشــتند )12(. برخــی مطالعــات  ــا کار ب را در رابطــه ب
ــر دانشــجویان پرســتاری  ــه اکث ــن نتیجــه رســیدند ک ــه ای ــز ب نی
ــا افــراد ســالمند دارنــد )5، 13(و  دانــش و عالقــه کمــی بــه کار ب
همچنیــن اکثــر پرســتاران ترجیــح می دهنــد بــا بیمــاران جوان تــر 
کار کننــد )14( و کیفیــت مراقبتشــان تحــت تأثیــر نگــرش منفــی 

بــه ســالمندان و در نتیجــه ageism قــرار گرفتــه اســت )5( کــه 
ــر  ــرا اکث ــد زی ــود باش ــش موج ــف در دان ــانگر ضع ــد نش می توان
ــب  ــب را کس ــرش مناس ــب نگ ــای کس ــی از راه ه ــات یک مطالع
ــت،  ــده اس ــزارش ش ــن گ ــد )15( همچنی ــی نمودن ــش معرف دان
پرســتارانی کــه نگــرش صحیحــی بــه ســالمندی دارند و ایــن دوره 
ــا  ــد، در مقایســه ب ــی و همــه  شــمول مــی دانن ــدی طبیع را فرآین
پرســتارانی کــه دوران ســالمندی را فرآینــدی بیمارگونــه می داننــد، 
آمادگــی بیشــتری بــرای مراقبــت از افــراد ســالمند دارنــد؛ بنابرایــن 
بــرای ارائــه مراقبت هــای مناســب بــه ســالمندان ضــروری 
ــود را  ــای خ ــرش و مهارت ه ــش، نگ ــتاران، دان ــه پرس ــت ک اس
در عرصــه پرســتاری ســالمندی بهبــود بخشــند )16( در ایــران امــا 
ــش و  ــا دان ــه ب ــدودی در رابط ــات مح ــر مطالع ــال های اخی در س
نگــرش پرســتاران و دانشــجویان حــول پدیــده ســالمندی انجــام 
شــده اســت. در مطالعــه همدانــی زاده و همــکاران )1387(، نتایــج 
ــه مراقبت هــاي جســمانی از  ــه ارائ نشــان داد پرســتاران نســبت ب
ــه  ــج مطالع ــتند )17(، نتای ــی داش ــالمند، نگرشــی خنث ــاران س بیم
طبیعــی و همــکاران )1389( گویــای ایــن اســت که اکثر پرســتاران 
در ایــن حیطــه نگــرش ضعیفــی داشــتند )18( و نتایــج مطالعــه ای 
عســکری زاده و همــکاران نشــان می دهــد کــه پرســتاران مــورد 
مطالعــه توانســته اند تنهــا 54 درصــد از نمــره کل دانــش در ارتبــاط 
ــا ســالمندی را کســب نماینــد )19( کــه بیانگــر دانــش ناکافــی  ب
پرســتاران نســبت بــه ســالمندی می باشــد. درحالی کــه در مطالعــه 
حســینی سرشــت )1385( پرســتاران شــاغل نســبت بــه مراقبــت از 
بیمــار ســالمند، نگــرش مثبــت داشــتند )20(؛ بنابرایــن بــا توجــه به 
ــاز  ــل  توجــه نی ــش قاب ــی موجــود در کشــور و افزای خــأ اطالعات
ــرش  ــش و نگ ــی دان ــران، بررس ــالمندان در ای ــت از س ــه مراقب ب
مراقبیــن ســالمت در ایــن رابطــه و بــه لحــاظ بالینــی از اهمیــت 
باالیــی برخــوردار اســت و برنامه ریــزي در ایــن عرصــه، مســتلزم 
شــناخت دقیــق وضعیــت موجــود و نیازهــاي ایــن گــروه جمعیتــی 
می باشــد )18( مطالعــه حاضــر بــا هــدف مقایســه دانــش و نگــرش 
دانشــجویان پرســتاری و پرســتاران شــاغل پیرامــون حقایــق دوران 

ســالمندی انجــام شــد.

روش کار
ــد  ــی – مقایســه ای می باش ــوع توصیف ــی از ن ــه مقطع ــن مطالع ای
کــه در ســال 1398 در دانشــکده پرســتاری و مامایــی و بخش هــای 
بالینــی مراکــز آموزشــی و درمانــی دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهر 
تبریــز صــورت گرفــت. جامعــه آمــاری پژوهــش را کلیــه پرســتاران 
شــاغل در مراکــز آموزشــی و درمانــی امــام رضــا )ع(، رازی، 
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ســینا، شــهداء، شــهید مدنــی و دانشــجویان کارشناســی پرســتاری 
ــد. 403 دانشــجو و  ــز تشــکیل دادن ــوم پزشــکی تبری دانشــگاه عل

446 پرســتار دارای معیارهــای ورود بــه مطالعــه وارد شــدند.
ــورت  ــه  ص ــتاران ب ــری از پرس ــوز، نمونه گی ــب مج ــس از کس پ
تصادفــی طبقــه ای- از نــوع نســبتی انجــام شــد. در مرحلــه اول 
ــه شــدند و در  ــات در نظــر گرفت ــوان طبق ــه عن ــا ب بیمارســتان ه
مرحلــه بعــد بخــش هــای بالینــی بــه عنــوان زیــر طبقــات در نظــر 
ــه کمــک جــدول  ــری ب ــه گی ــه طــوری کــه نمون ــه شــد. ب گرفت
ــتانی  ــای بیمارس ــش ه ــدام از بخ ــام و هرک ــی انج ــداد تصادف اع
ــتاران  ــداد پرس ــد.  تع ــه ش ــر گرفت ــه در نظ ــر طبق ــوان زی ــه عن ب
ــا اســتفاده از نســبت  ــی، ب ــز آموزشــی درمان ــی از هــر مرک انتخاب

ــن شــد. ــت تعیی ــه کل جمعی ــداد پرســتاران آن مرکــز ب تع
ــداد  ــدا تع ــجویان ابت ــه ی دانش ــری از جامع ــه گی ــت نمون جه
دانشــجویان پرســتاری دانشــکده پرســتاری مامایــی تبریــز از 
اداره آمــوزش دانشــکده اخــذ شــد و بــه علــت محدودیــت تعــداد 
دانشــجویان منطبــق بــر معیــار ورود از روش سرشــماری اســتفاده 

شــد.
ــه  ــود ک ــن ب ــامل ای ــه ش ــه مطالع ــتاران ب ــای ورود پرس معیاره
کارکنــان پرســتاری در مراکــز آموزشــی و درمانــی دانشــگاه علــوم 
پزشــکی تبریــز مشــغول بــه کار باشــند و حداقــل شــش ماه ســابقه 
کار داشــته باشــند. معیارهای ورود دانشــجویان پرســتاری نیز شامل 
اشــتغال بــه تحصیــل بــودن در رشــته پرســتاری بــود. پرســتارانی 
کــه به صــورت مســتقیم از بیمــار مراقبــت نمــی کردنــد، پرســتاران 
شــاغل در بخش هــای کــودکان و همچنیــن دانشــجویان میهمــان 

و انتقالــی از ســایر دانشــگاه هــا از مطالعــه خــارج شــدند.
محقــق پــس از اخــذ مجوزهــای الزم جهــت دسترســی بــه 
پرســتاران بــه مراکــز آموزشــی درمانــی دانشــگاه علــوم پزشــکی 
تبریــز مراجعــه نمــود و جهت دسترســی بــه دانشــجویان در کالس 
ــت  ــارکت کنندگان خواس ــت و از مش ــور یاف ــی حض ــای درس ه
ــل  ــی تکمی ــود گزارش ــورت خ ــه  ص ــه را ب ــنامه های مطالع پرسش

ــد. نماین
جهــت رعایــت مالحظــات اخالقــی، پــس از اخــذ مجــوز از 
ــالق:  ــد اخ ــز )ک ــکی تبری ــوم پزش ــگاه عل ــالق دانش ــه اخ کمیت
پژوهــش  اهــداف   ،)IR.TBZMED.REC 1397.630
بــرای مشــارکت کنندگان شــرح داده شــد و از آنــان رضایــت 
ــه  ــا داوطلبان ــه کســب شــد. همچنیــن محقــق در رابطــه ب آگاهان
ــه  ــات ب ــدن اطالع ــه مان ــش و محرمان ــرکت در پژوه ــودن ش ب

داد. اطمینــان  شــرکت کنندگان 
ــردی و  ــخصات ف ــرم مش ــنامه ف ــه پرسش ــه از س ــن مطالع در ای

اجتماعــی، پرسشــنامه آگاهــی پیرامــون حقایــق ســالمندی و 
ــد. ــتفاده ش ــوگان اس ــالمندان ک ــه س ــرش ب ــاس نگ مقی

ــن،  ــامل: س ــتاران ش ــی پرس ــردی و اجتماع ــخصات ف ــرم مش ف
جنــس، وضعیــت تــا هــل، ســنوات خدمــت، تحصیــالت، تجربــه 
ــار  ــت از بیم ــه مراقب ــه ب ــواده، عالق ــالمند در خان ــا س ــی ب زندگ
ســالمند، گذرانــدن دوره آموزشــی در مــورد ســالمند بــود. اطالعــات 
مربــوط بــه دانشــجویان شــامل: ســن، جنــس، وضعیــت تــا هــل، 
ــت از  ــه مراقب ــه ب ــواده و عالق ــا ســالمند در خان ــه زندگــی ب تجرب

بیمــار ســالمند بــود.
 Facts on پرسشــنامه آگاهــی پیرامــون حقایــق ســالمندی
Aging Quiz –FAQI، بــه  منظــور ارزیابــی دانــش و آگاهــی 
ــی، اجتماعــی و  ــل روان ــاد جســمانی، عوام ــراد در خصــوص ابع اف
اقتصــادی ســالمندان و نیــز تصــورات اشــتباه در مــورد ســالمندان 
ســاخته شــده اســت. این پرسشــنامه دارای 25 گویــه و 3 بعِد دانش 
فــرد دربــاره تصــورات اشــتباه موجــود دربــاره ســالمند )10 گویــه(، 
وضعیــت جســمانی ســالمند )5 گویــه( و وضعیــت روانــی اجتماعــی 
دوران ســالمندی )10 گویــه( اســت کــه در محــدوده امتیــاز 0-25 
قــرار گرفتــه اســت. امتیــاز باالتــر گویــای دانــش و آگاهــی بیشــتر 
فــرد در مــورد ســالمندی مــی باشــد، همچنیــن امتیاز )8-0( نشــان 
دهنــده دانــش کــم، )17-9( متوســط و )18>( دانــش بــاال اســت 
ــن  ــی ای ــی و پایای ــکاران )1392( روای ــه رژه و هم )21(. در مطالع
ــد  ــورد تائی ــاخ پرسشــنامه 0/81 م ــای کرونب ــب آلف ــا ضری ــزار ب اب

قــرار گرفتــه اســت )21(.
 KAOPS(- Kogan’s مقیــاس نگرش بــه ســالمندان کــوگان
ایــن   ،)Attitudes Toward Older People Scale
ــاس  ــر مقی ــه داراي دو زی ــاوي 34 ســؤال می باشــد ک ــاس ح مقی
ــن  ــا در ای ــک از زیرمقیاس ه ــر ی ــت. ه ــب اس ــی و تعص قدردان
پرسشــنامه 17 ســؤال را شــامل می شــوند. عبــارات ایــن مقیــاس، 
بــر روي یــک مقیــاس شــش  درجــه ای نمره گــذاري می شــوند کــه 
هــر یــک از ایــن گزینه هــا از 1 تــا 7 امتیــاز دارنــد. ایــن مقیــاس 
از 34 گویــه مثبــت و منفــی )17 گویــه نگــرش مثبــت و 17 گویــه 
نگــرش منفــی( تشــکیل شــده اســت. دامنــه امتیــاز میــان 34 تــا 
ــر  ــرش مثبت ت ــده نگ ــان دهن ــر نش ــره کل باالت ــت. نم 238 اس
اســت و نمــره 102 نگــرش خنثــی نســبت بــه ســالمندان در نظــر 
ــت  ــک نمــره مثب ــذا نمــره بیــش از 102 ی ــه شــده اســت ل گرفت
ــکاران  ــزار توســط رژه و هم ــن اب ــی ای ــی و پایای اســت )22( روای
)1390( مــورد تائیــد قــرار گرفتــه اســت و پایایــی آن بــا ضریــب 
ــرای  ــب و 0/86 ب ــاس تعص ــرای زیرمقی ــاخ 0/83 ب ــای کرونب آلف

زیرمقیــاس قدردانــی تائیــد شــد )23(.
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ــام  ــس از انج ــتاران، پ ــرای پرس ــه ب ــم نمون ــن حج ــت تعیی جه
ــا جایگــذاری در  ــر روی 20 نفــر از پرســتاران و ب ــه ب مطالعــه اولی
فرمــول ذیــل، بــا در نظــر گرفتــن ضریــب اطمینــان 95% و تــوان 
آزمــون 80% تعــداد نمونه هــا 446 تعییــن شــد. 403 دانشــجو نیــز 

بــه  صــورت سرشــماری وارد مطالعــه شــدند. 

جهــت دســتیابی بــه نتایــج و یافته هــای پژوهــش، ابتدا پرسشــنامه 
هــا کدگــذاری گردیــد و ســپس اطالعــات جمــع آوری شــده، بــا 
اســتفاده از نرم افــزار SPSS ویرایــش 16 مــورد تجزیــه و تحلیــل 
قــرار گرفــت. در ایــن مطالعــه از آمــار توصیفــی و تحلیلــی )آزمــون 
تــی مســتقل، آنالیــز واریانــس یــک طرفــه و ضریــب همبســتگی 
پیرســون( اســتفاده گردیــد. P >0/05 بــه لحــاظ آمــاری معنــی دار 

در نظــر گرفتــه شــد.

یافته ها
ــد  ــم  بودن ــد( خان ــرکت کننده، )79/1 درص ــتار ش ــر پرس از 446 نف
کــه اکثــر آن هــا )66/4 درصــد( متأهــل و )55/6 درصــد( تجربــه 
زندگــی بــا فــرد ســالمند در خانــواده را داشــتند امــا )79/6 درصــد( 

ــده  ــالمندان را ندی ــت از س ــت مراقب ــتاران دوره آموزشــی جه پرس
ــد )جــدول1(. بودن

)جــدول1( تفــاوت موجــود در نمــرات دانــش و نگــرش پرســتاران 
ــر  ــد. ب ــان می ده ــان را نش ــردی و اجتماعی ش ــای ف ــا ویژگی ه ب
ایــن اســاس، پرســتاران مــرد )P = 0/006(، پرســتاران بــا مــدرک 
کارشناســی ارشــد )P = 0/001(، پرســتاران بــا وضعیت اســتخدامی 
ــورد  ــی در م ــه دوره آموزش ــتارانی ک ــمی )P = 0/003( و پرس رس
ســالمند را گذرانــده بودنــد بــه  طــور معنــی داری از ســطح دانــش 
ــاط  ــد. ارتب ــوردار بودن ــتاران برخ ــایر پرس ــه س ــبت ب ــری نس باالت
مثبــت و معنــی داری بیــن ســنوات خدمــت پرســتاران و میانگیــن 

.)P = 0/01( ــا وجــود دارد ــش آن ه نمــره دان

جدول 1: مشخصات فردی و اجتماعی پرستاران شاغل در مراکز آموزشی و درمانی تبریز

تعداد )درصد(مشخصات فردی- اجتماعی
میانگین ± انحراف معیار

FAQIKAOPS

Pمیانگین± انحراف معیارP

جنس
2/94±9311/48 )20/9(مرد

*0/006
141/49±14/21

*0/10
11/51±3/00144/12±35310/50 )79/1(زن

وضعیت تاهل

3/20±14510/67 )32/5(مجرد
**0/96

143/28±14/24
**0/2 15/87±2/92143/42±29610/75 )66/4(متأهل

23/42±3/42158/00±510/80 )1/1(بدون همسر

تحصیالت
2/91±39910/50 )89/5(کارشناسی

*0/001
143/42±11/75

*0/55
15/22±3/31144/80±4712/30 )10/5(کارشناسی ارشد

وضعیت استخدامی

2/91±26211/12 )58/74(رسمی

**0/003

142/76±16/15

**0/15
13/93±2/87146/67±6510/49 )14/57(پیمانی

15/34±2/88144/07±819/72 )18/16(طرحی

12/58±3/75143/17±3810/46 )8/53(شرکتی

تجربه زندگی با 
سالمند در خانواده

2/80±24810/55 )55/6(دارد
0/25

144/49±12/16
*0/07

12/10±3/25142/43±19810/88 )44/4(ندارد

عالقه به مراقبت از 
بیمار سالمند

2/90±2731/74 )61/1(دارد
*0/81

145/13±11/98
*0/34

12/17±3/08142/63±17310/68 )38/9(ندارد

گذراندن دوره 
آموزشی در مورد 

سالمند

3/12±9111/35 )20/4(دارد
*0/02

142/81±10/78
*0/46

12/49±2/96143/76±35510/54 )79/6(ندارد

7/94r=0/09±34/67سن )سال(
*** P=0/05

r=0/09
*** P=0/91

7/28r=0/11±10/68سنوات خدمت )سال(
*** P=0/01

r=0/005
*** P=0/91

*آزمون تی مستقل، ** آزمون آنالیز واریانس یک طرفه، *** آزمون همبستگی پیرسون
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از 403 نفــر دانشــجوی شــرکت کننده، )53/8 درصــد( خانــم ، 
ــرد  ــا ف ــی ب ــه زندگ )89/6 درصــد( مجــرد و )53/1 درصــد( تجرب
ســالمند در خانــواده را داشــتند امــا اکثــراً )58/3 درصــد( عالقــه ای 
بــه مراقبــت از بیمــار ســالمند نداشــتند. میانگین ســنی دانشــجویان 

ــان  ــتقل نش ــون تی مس ــج آزم ــود. نتای ــال ب 3/86 ± 22/04 س
ــالمند  ــار س ــت از بیم ــه مراقب ــد ب ــه عالقه من ــجویانی ک داد، دانش
ــتند                        ــالمندی داش ــق س ــون حقای ــری پیرام ــرش باالت ــد نگ بودن

)P = 0/001( )جــدول2(.

جدول2: مشخصات فردی و اجتماعی دانشجویان در مراکز آموزشی و درمانی تبریز

تعداد )درصد(مشخصات فردی- اجتماعی
FAQIKAOPS

Pمیانگین ± انحراف معیارPمیانگین ± انحراف معیار

جنس
3/07±18610/61 )46/2(مرد

*0/05
13/13±143/54

*0/47
13/04±21/83142/61±21711/17 )53/8(زن

وضعیت تا هل
0/14±36110/94 )89/57(مجرد

*0/84
14/44 ± 142/78

*0/35
144/89 ± 3/3012/31±4210/67 )10/43(متأهل

تجربه زندگی با سالمند 

در خانواده

10/96±2143/20 )53/1(دارد
*0/70

11/87±143/23
*0/75

142/81±10/8514/35±1892/64 )46/9(ندارد

عالقه به مراقبت از 

بیمار سالمند

10/96±1683/20 )41/7(دارد
*0/81

13/11±145/59
*0/001

141/20±10/8512/76±2352/76 )58/3(ندارد

سن )سال(
r=0/04

***P=0/33

r=0/005
***P=0/91

*آزمون تی مستقل، ** آزمون آنالیز واریانس یک طرفه، *** آزمون همبستگی پیرسون

ــق  ــون حقای ــد( پیرام ــتاران )75/6 درص ــر پرس ــش اکث ــطح دان س
ــد  ــم و 0/9 درص ــد ک ــط، 23/5 درص ــطح متوس ــالمندی، در س س
بــاال بود. ســطح دانــش اکثــر دانشــجویان پرســتاری )78/9 درصد( 

ــد، 18/9  ــی باش ــد متوســط م ــالمندی، در ح ــق س ــون حقای پیرام
درصــد دانــش کــم و 2/2 درصــد دانــش باالیــی را گــزارش کردند.

جدول 3: توزیع فراواني دانشجویان و پرستاران از لحاظ سطح دانش پیرامون حقایق سالمندی

سطح دانش
پرستاراندانشجویان

تعداد )درصد(تعداد )درصد(

)23/5( 105)18/9( 76کم )0-8(

)75/6( 337)78/9( 318متوسط )9-17(

)0/9( 4)2/2( 9باال )18>(

)100( 446 )100(403جمع

میانگیــن نمــره  ی کل دانــش در گــروه پرســتاران )3/02 10/72±( 
و در گــروه دانشــجویان پرســتاری )2/95±10/91( گــزارش شــد. 
ــره ی  ــن نم ــان داد میانگی ــتقل نش ــاری تی مس ــون آم ــج آزم نتای
ــد  ــا در بع ــالمندی، تنه ــق س ــون حقای ــتاران پیرام ــش پرس دان
ــتر از دانشــجویان  ــی داری بیش ــور معن ــه  ط ــی ب ــی - اجتماع روان
گــروه  در  نگــرش  کل  نمــره  ی  میانگیــن   .)P=0/03( بــود 
ــتاری  ــجویان پرس ــروه دانش ــتاران )12/15±143/57( و در گ پرس

)13/07±143/04( گــزارش شــد. نتایــج آزمــون آمــاری تــی  
مســتقل نشــان داد، میانگیــن نمــره ی نگــرش پرســتاران نســبت 
بــه ســالمندی، در حیطــه قدردانــی بــه  طــور معنــی داری بیشــتر از 

ــدول4( ــود )P=0/02(. )ج ــجویان ب دانش
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جدول 4: مقایسه میانگین نمره  ی دانش و نگرش دو گروه پرستاران و دانشجویان پرستاری پیرامون حقایق سالمندی

متغیر
دانشجویانپرستاران

TDfP
میانگین ± انحراف معیارمیانگین ± انحراف معیار

دانش

1/300/51837/330/60±1/292/84 ±2/89بعد جسمی
2/16380/670/03 -1/60±1/552/92±2/68بعد روانی-اجتماعی
1/550/23825/030/98 ±1/465/14±5/14بعد تصورات رایج

2/950/918460/36±3/0210/91 ±10/72امتیاز کل

نگرش

1/57845/770/11 -73/94 ±9/799/19±72/91تعصب

69/072/31829/780/02 ±70/6510/10± 9/74قدردانی

143/040/61820/450/54±12/1513/07±143/57کل

بحث
پژوهــش حاضــر باهــدف مقایســه دانــش و نگــرش دانشــجویان 
پرســتاری و پرســتاران شــاغل، پیرامــون حقایــق دوران ســالمندی 
ــجویان  ــتاران و دانش ــش پرس ــان داد، دان ــج نش ــد. نتای ــام ش انج
ــالمندی در ســطح متوســط و نگــرش  ــق دوران س ــون حقای پیرام
آن هــا به ســالمندی مثبــت بــود. در راســتای نتایج پژوهــش حاضر، 
مطالعــه Dikken و همــکاران )2018(، در هلنــد نشــان داد بخش 
ــورد  ــی در م ــش کاف ــتاران دان ــی از دانشــجویان و پرس قابل توجه
بیمــاران ســالمند نداشــتند کــه معضــل مهمــی درزمینــٔه مراقبــت از 
ســالمندان اســت. همچنیــن Oyetunde و همــکاران )2013( در 
نیجریــه نگــرش پرســتاران را مثبــت ارزیابــی کردنــد؛ امــا در ایــن 
مطالعــه )80٪( پرســتاران جهــت مراقبــت مؤثــر از ســالمندان نیــاز 
بــه آمــوزش ویــژه داشــتند )24(. Elebiary و همــکاران )2018( 
دانــش و نگــرش پرســتاران نســبت بــه مراقبــت از افــراد ســالمند 
در کشــور عربســتان را در ســطح مثبــت و مطلــوب گــزارش کردنــد 
)25( در مطالعــه Liu و همــکاران )2015( در لنــدن، نیز پرســتاران 
نســبت بــه افــراد ســالمند نگــرش مثبتــی را گــزارش کــرده بودنــد. 
)26( ارتیشــه دار و همــکاران )1391( در زنجــان نیــز نگــرش اکثــر 
پرســتاران نســبت بــه مراقبــت از ســالمند را مثبــت ارزیابــی کردند؛ 
امــا برخــالف نتایــج مطالعــه حاضــر، منصــوری آرانــی و همــکاران 
ــت از ســالمندان در  ــه مراقب )2017(، نگــرش پرســتاران نســبت ب
شــهر ایــالم را منفــی گــزارش نمودنــد )27( شــناخت ســطح دانش 
ــد در  ــتاران می توان ــی پرس ــای اطالعات ــع کمبوده ــود و رف موج
تدویــن الگوهــای رفتــاری مناســب کمک کننــده باشــد الگوهایــی 
ــا  ــد. ب ــه همــراه دارن ــا خــود ب ــار پرســتاران را ب ــر در رفت کــه تغیی
توجــه بــه نتایــج مطالعــه حاضــر و شــواهد موجــود نیــاز بــه ارتقای 
دانــش پرســتاران حــول پدیــده ســالمندی امــری محســوس اســت، 
نیــازی کــه بــا توجــه بــه نتایــج مطالعــه عســکری زاده ماهانــی در 

ســال )1387( شناســایی شــده امــا همچنــان پابرجاســت )28( و بــا 
توجــه بــه رشــد جمعیــت ســالمندان در کشــور توجــه ویــژه ای را 
می طلبــد. اگرچــه نگــرش مثبــت پرســتاران نســبت بــه ســالمندان 
ــات و  ــتاران احساس ــه پرس ــر چ ــرا ه ــت زی ــده گرف ــد نادی را نبای
نگــرش مثبت تــري نســبت بــه مراقبــت از بیمــار ســالمند داشــته 
ــود  ــه وج ــان ب ــراي آن ــری را ب ــت رضایت بخش ت ــند، وضعی باش
ــح  ــش صحی ــدون دان ــود ب ــرش موج ــا نگ ــد آورد. )16( ام خواهن

ــن باشــد. ــد ســهواً خطرآفری می توان
همســو بــا نتایــج مطالعــه حاضــر، نتایــج مطالعــه Stahl و 
ــگاه  ــجویان در دانش ــش دانش ــان داد، دان Metzger )2013( نش
ــرار دارد. ــط ق ــطح متوس ــالمندی در س ــه س ــبت ب ــک نس آتالنتی
)29( Bleijenberg و همــکاران )2012( در هلنــد نیــز گــزارش 
ــطح  ــن س ــراد مس ــه اف ــبت ب ــتاری نس ــجویان پرس ــد دانش کردن
دانــش متوســطی داشــتند )5(. امــا برخــالف نتایــج مطالعــه حاضر،  
Ghimire و همــکاران )2019( در مطالعــه بــر روی دانشــجویان 
پرســتاری نپــال کــه فقــط خانــم هســتند میانگیــن نمــره دانــش 
ــن  ــبتاً پایی ــالمندی را نس ــه س ــبت ب ــتاری نس ــجویان پرس دانش
ــر دانشــجویان  ــان شــد اکث ــه بی ــه ای ک ــه  گون ــد ب ــزارش کردن گ
مشــکالت ســالمندان را عادی و اقتضای ســن ســالمند می دانســتند 
ــه  ــی نســبت ب ــه، نگــرش مثبت ــن مطالع ــج ای بااین وجــود، در نتای
ــکاران )2016( در  ــود داشــت )Zhang  )30 و هم ــالمندان وج س
چیــن )31( همچنیــن Eltantawy و همــکاران )2013( در مصــر 
)32( هــم دانــش دانشــجویان پرســتاری در رابطــه بــا ســالمندی را 
انــدک گــزارش کردنــد کــه بــا نتایــج مطالعــه حاضــر هم خوانــی 
ــه Faronbi و همــکاران  ــج، مطالع ــن نتای نداشــت، برخــالف ای
)2017( در نیجریــه )33( وKaur و همــکاران )2014( در هنــد 
نشــان داد دانــش دانشــجویان پرســتاری در رده خــوب قــرار داشــته 
اســت )34( و امــا نگــرش دانشــجویان پرســتاری نســبت بــه افــراد 
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ســالمند در ســریالنکا توســط Rathnayake و همکاران )2015( 
ــزارش شــد )35(، محمــدی و همــکاران )1394(  ــت گ نســبتاً مثب
ــت  ــالمندان را مثب ــه س ــم نگــرش دانشــجویان ب ــاه ه در کرمانش
گــزارش کردنــد )36( کــه بــا نتیجــه تحقیــق حاضــر هــم خوانــی 
دارد ولــی نتایــج مطالعــه Abreu و همــکاران )2015( در پرتغــال 
)37( حاکــی از نگــرش منفــی دانشــجویان نســبت بــه ســالمندی 
ــات  ــر مطالع ــج اکث ــود. نتای ــتا نب ــم راس ــا ه ــه م ــا مطالع ــود و ب ب
ــی  ــتاری از آمادگ ــجویان پرس ــتاران و دانش ــد، پرس ــان می ده نش
الزم جهــت کار بــا افــراد ســالمند برخــوردار نیســتند و آمــوزش باید 
بــر افزایــش تجربیــات مثبــت کاری بــا ســالمندان متمرکــز شــود. 
ــر  ــا ب ــت تنه ــد، مراقب ــت نباش ــی در دس ــش کاف ــه دان ــی ک زمان
پایــه نگــرش ارائــه خواهــد شــد لــذا ممکــن اســت مراقبت هــای 
الزم ارائــه نشــود و یــا اینکــه دســتخوش خطــا قــرار گیرنــد )38(.
ــه  ــف ک ــات مختل ــج مطالع ــان نتای ــود می ــاد موج ــی تض از طرف
ــی-  ــی و قوم ــی، مل ــای فرهنگ ــا تفاوت ه ــف ب ــع مختل در جوام
مذهبــی صــورت پذیرفتــه اســت نشــان از ایــن اســت کــه دانــش 
و نگــرش هــر دو می تواننــد تحــت تأثیــر عوامــل گوناگــون قــرار 
گیرنــد عــالوه بــر ایــن، دلیــل تفــاوت میــان یافته هــای مطالعــه 
حاضــر بــا ســایر مطالعــات می توانــد تفــاوت در جامعــه پژوهــش و 
اســتفاده از ابزارهــای متنــوع جهــت ارزیابــی دانــش و نگرش باشــد 
لــذا الزم اســت تــا ابتــدا عوامــل تأثیرگــذار بــر دانــش و نگــرش 
ــه  صــورت مبســوط مــورد بررســی  پیرامــون حقایــق ســالمندی ب
قــرار گرفتــه و برنامه هــای آموزشــی بــر مبنــای آن طراحــی گــردد.
در نهایــت نتایــج نشــان داد، نــه تنهــا ســطح میانگیــن نمــره کِل 
دانــش و نگــرش بیــن دو گــروه دانشــجویان و پرســتاران شــبیه بــه 
هــم بــود بلکــه بــه لحــاظ آمــاری نیــز تفــاوت معنــی داری بیــن 
ایــن دو گــروه دیــده نشــد. شــاید بتــوان گفــت دلیــل ایــن یافتــه، 
ــتم  ــی سیس ــای آموزش ــه برنامه ه ــی دار در ُکن ــر معن ــدم تغیی ع
ســالمت اســت کــه  متناســب بــا نیازهــای جامعــه تغییــر نیافتــه 
ــگاه ها  ــطح دانش ــه در س ــود چ ــی موج ــای آموزش ــت، برنامه ه اس
ــای  ــون نیازه ــاد گوناگ ــت از ابع ــای ضمــن خدم ــه در دوره ه و چ
ــد در  ــل مانده ان ــده غاف ــن پدی ــون ای ــق پیرام ــالمندان و حقای س
حالی کــه جامعــه بــه ســمت ســالمندی ســوق یافتــه و تعــداد ایــن 

مددجویــان رو بــه افزایــش اســت.
یافته هــا نشــان داد، تنهــا میانگیــن نمــره دانــش دانشــجویان، در 
بعــد روانــی اجتماعــی بــه لحــاظ آمــاری بیشــتر از پرســتاران بــود؛ 
ــه ســالمندان  ــری ب ــی نگــرش مثبت ت ــد قدردان و پرســتاران در بع
داشــتند. دلیــل بــاال بــودن ســطح دانــش دانشــجویان می توانــد در 
بــه  روز بــودن اطالعــات دانشــجویان نســبت بــه پرســتاران باشــد 

ــتای  ــت در راس ــن خدم ــای ضم ــری از دوره ه ــزوم بهره گی ــه ل ک
ــد.  ــالمندی را می طلب ــده س ــق پدی ــون حقای ــش پیرام ــای دان ارتق
ــکل  ــددی ش ــل متع ــر عوام ــت تأثی ــراد تح ــرش اف ــی نگ از طرف
ــا  ــالت نیســت ام ــش و تحصی ــه دان ــاً وابســته ب ــرد و صرف می گی
ــت  ــد مراقب ــت دارد و می توان ــت مراقب ــر کیفی ــزایی ب ــر بس تأثی
ــد )39(. در  ــر گردان ــر مؤث ــح و غی ــا ناصحی ــر ی ــح و مؤث را صحی
ــه  ــبت ب ــتری نس ــش بیش ــرد، دان ــتاران م ــر پرس ــه حاض مطالع
پرســتاران خانــم داشــتند کــه بــا نتایــج در مطالعــه روانــی پــور و 
همــکاران )1393( همســو بــود )40(. احتمــال دارد ایــن امــر ناشــی 
از مشــارکت و ریســک پذیری بیشــتر پرســتاران مــرد در مراقبــت 
ــه  ــر ب ــه منج ــد ک ــی باش ــوارد بحران ــی بخصــوص م ــای بالین ه
افزایــش تجربــه و آگاهــی آنــان در مــورد بیمــاران ســالمند شــود. 
بــر اســاس نتایــج، میانگیــن نمــره ی دانــش پرســتارانی کــه دوره 
مراقبــت از ســالمند را گذرانــده بودنــد به طــور معنــی داری نســبت 
ــد،  ــده بودن ــت از ســالمند را نگذران ــه پرســتارانی کــه دوره مراقب ب
بیشــتر بــود و بــا نتایــج مطالعــه Deasey و همــکاران )2014( در 
اســترالیا )41( همســو بــود؛ بنابرایــن می تــوان گفــت آمــوزش هاي 
ــش و نگــرش پرســتاران  ــاي ســطح دان ــا در ارتق ارائه شــده نه تنه
نســبت بــه ســالمندی مؤثــر مــی باشــد، بلکــه در بهبــود عملکــرد 
و نحــوه مراقبــت از بیمــاران و پیشــگیري از بــروز مشــکالت روحی 
و روانــی در ایشــان و ســایر همــکاران نیــز تأثیرگــذار مي¬باشــد.

نتایــج آزمــون آمــاری تی مســتقل نشــان داد، میانگیــن نمــره¬ی 
دانــش پرســتاران بــا مــدرک کارشناســی ارشــد به طــور معنــی داری 
ــود.  ــود. ب ــدرک کارشناســی بیشــتر ب ــا م ــه پرســتاران ب نســبت ب
ــا  ــتاران ب ــز پرس ــکاران )2020( نی ــه Rababa و هم در مطالع
تحصیــالت باالتــر، از ســطح دانــش باالتــری در رابطــه بــا 
ســالمندی برخــوردار بودنــد و نگــرش منفــی کمتــری نســبت بــه 
ســالمندان داشــتند )8(. میانگیــن نمــره ی دانــش پرســتارانی کــه 
به صــورت رســمی مشــغول بــه کار بودند بیشــتر از ســایر پرســتاران 
بــود شــاید بتــوان گفــت احســاس امنیت شــغلی پرســتاران رســمی 
بــر دانــش آنــان پیرامــون حقایــق ســالمندی تأثیــر مثبتــی داشــته 
ــن  ــن میانگی ــتقیمي بی ــبي مس ــتگي نس ــی همبس ــت.از طرف اس
ــت.  ــود داش ــا وج ــابقه کار آن ه ــتاران و س ــش پرس ــره ی دان نم
ــه  ــش یافت ــتاران افزای ــابقه کار پرس ــه س ــر چ ــر ه به عبارت دیگ
اســت، میــزان دانــش آن هــا نیــز افزایــش پیــدا کــرده اســت کــه 
بــا نتایــج مطالعــات قبلــی همخوانــی دارد. )27،42( بنابرایــن در حد 
امــکان توصیــه مــی شــود مراقبــت از بیمــاران ســالمند بــه کادري 
ــر  ــود  ب ــپرده ش ــد س ــتاق و عالقه من ــرب، مش ــده، مج آموزش دی
اســاس نتایــج مطالعــه حاضــر، میانگیــن نمــره نگــرش پرســتاران 
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ــا  بــر اســاس وضعیــت تاهــل، تفــاوت معنــی داری داشــت کــه ب
مطالعــه منصــوری و همــکاران )2017( )27( هــم راســتا بــود. ایــن 
امــر بیانگــر اهمیــت تشــکیل خانــواده و به تبــع آن ایجــاد نگــرش 

مثبــت در افــراد مــی باشــد.
ــن نمــره نگــرش دانشــجویان  ــج حاصــل، میانگی ــر اســاس نتای ب
پرســتاری عالقه منــد بــه مراقبــت از فــرد ســالمند بــا دانشــجویانی 
ــی داری  ــاری معن ــاوت آم ــه نداشــتند تف ــر عالق ــن ام ــه ای ــه ب ک
داشــت. بدیهــی اســت کــه عالقــه بــه انجــام هــر کاری موجــب 
ایجــاد نگــرش مثبــت در آن زمینــه مــی شــود، بنابرایــن باوجــود 
ــرد  ــت از ف ــه مراقب ــه ب ــالمندان، عالق ــت از س ــکالت مراقب مش
ــع آن  ــزه در کار و به تب ــش انگی ــث افزای ــد باع ــی توان ــالمند م س

ایجــاد نگــرش مثبــت شــود.
ــا توجــه بــه حجــم کار پرســتاران شــاغل، نداشــتن زمــان  ب
ــج  ــتن نتای ــده دانس ــنامه ها و بی فای ــل پرسش ــت تکمی ــی جه کاف
ــش  ــای پژوه ــرکت کنندگان از محدودیت ه ــط ش ــات توس تحقیق
ــه  ــا انتخــاب زمــان مناســب جهــت مراجعــه ب ــود کــه ب حاضــر ب
مشــارکت کنندگان، پیگیری هــای مکــرر و توضیــح دلیــل اهمیــت 

ایــن نتایــج ایــن محدودیــت کنتــرل شــد.

نتیجه گیری
بــه  طــور کلــی، نتایــج پژوهــش نشــان داد تفــاوت آمــاری 
معنــی داری بیــن میانگیــن نمــره دانــش و نگــرش دانشــجویان و 
پرســتاران وجــود نــدارد و ایــن دو گــروه از ســطح دانــش متوســط و 
نگــرش مطلوبــی برخــوردار هســتند؛ بنابرایــن بــا توجــه بــه اینکــه 
ــد  ــر می پذیرن ــی تأثی ــل مختلف ــر دو از عوام ــرش ه ــش و نگ دان
پیشــنهاد می شــود جهــت برنامه ریــزی در راســتای ارتقــای دانــش 
و نگــرش پرســتاران، در مطالعــات آتــی عوامــل تأثیرگــذار بــر ایــن 
دو متغیــر )دانــش و نگــرش( بــه  صــورت مبســوط مــورد بررســی 

قــرار گیــرد.

تشکر و قدردانی
ــه کارشناســی ارشــد ســالمت  ــه از پایان نام ــه حاضــر برگرفت مقال
جامعــه اســت. بدیــن  وســیله از تمــام دانشــجویان و پرســتارانی کــه 
نهایــت همــکاری را در جهــت اجــرای پژوهــش حاضــر داشــتند و 
ــام  ــف بیمارســتان های ام ــای مختل ــی بخش ه سرپرســتاران گرام
رضــا )ع(، رازی، ســینا، شــهداء، شــهید مدنــی، صمیمانــه تشــکر و 

ــردد. ــی می گ قدردان
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