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Abstract
Introduction: The world's population is aging. Older people suffer from chronic illnesses and 
disabilities and receive health care. Healthcare providers have different attitudes toward the elderly. 
Such an attitude can impact providing effective services to them. This study investigated the attitudes 
of nurses working in educational hospitals Ardabil University of Medical Sciences toward the elderly 
in 2019.
Methods:This was a descriptive-analytic cross-sectional study conducted in 2019 in Ardabil 
educational hospitals on 164 nurses selected. The data was collected through interviews and 
using a questionnaire. The research instrument used in this study was a demographic information 
questionnaire and Kogan attitude questionnaire for the elderly. The data was analyzed by SPSS 
software version 22.
Results: In this study, 138 nurses (84/15%) had positive attitudes toward the elderly. According to 
the findings, the highest percentage of positive attitude was in the age range of 31-40 and the lowest 
was in the age range of ≥41years. Men were more likely to have a positive attitude toward the elderly 
than women and there was a correlation between men and positive attitudes toward the elderly
Conclusions: According to the results, the attitude of most nurses was positive toward elderly. 
It is suggested that continuous training, evidence-based, and performance-based education be 
implemented to improve the attitude and practice of nurses. Interventions to improve attitudes of 
nurses toward elderly seem to influence the quality of care provided.
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چکیده
مقدمــه: بیشــتر ســالمندانی کــه دریافــت کننــده خدمــات بهداشــتی هســتند از بیمــاری هــای مزمــن و ناتوانــی هــا رنــج مــی برنــد 
و ایــن در حالــی اســت کــه ارائــه دهنــدگان خدمــات ســامتی نگرشــهای متفاوتــی نســبت بــه ســالمندان دارنــد. چنیــن نگرشــی مــی 
توانــد در ارائــه خدمــات مؤثــر بــه آنهــا تأثیــر بگــذارد. ایــن مطالعــه بــا هــدف بررســی نگــرش پرســتاران شــاغل در مراکــز آموزشــی 

درمانــی دانشــگاه علــوم پزشــکی اردبیــل نســبت بــه ســالمندان انجــام گردیــد.
روش کار: ایــن پژوهــش بــه صــورت مقطعــی از نــوع توصیفــی - تحلیلــی اســت کــه در ســال 1398 در مراکــز آموزشــی درمانــی 
شــهر اردبیــل بــر روی 164 پرســتار انجــام شــد. جمــع آوری اطاعــات بــه صــورت مصاحبــه و بــا اســتفاده از پرسشــنامه بــود. ابــزار 
پژوهــش در ایــن مطالعــه شــامل پرسشــنامه هــای اطاعــات جمعیــت شــناختی و پرسشــنامه مقیــاس نگــرش نســبت بــه ســالمندان 

کــوگان بــود. داده هــا پــس از جمــع آوری بــا اســتفاده از نــرم افــزارSPSS نســخه 22 مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفــت.
یافتــه هــا: در ایــن پژوهــش 138 نفــر از پرســتاران )15/ 84درصــد(  نگــرش مثبــت بــه ســالمندان داشــتند. براســاس یافتــه هــای 
پژوهــش بیشــترین درصــد نگــرش مثبــت در بــازه ســنی 40-31 ســال و کمتریــن نیــز در بــازه ســنی ≤41 ســال وجــود داشــت. از نظــر 

.)P>0/05( جنــس نیــز مــردان نســبت بــه زنــان دارای نگــرش مثبــت تــری بــه ســالمندان بودنــد و ارتبــاط معنــی دار بــود
نتیجــه گیــری: باتوجــه بــه نتایــج مطالعــه، نگــرش بیشــتر پرســتاران نســبت بــه ســالمندی مثبــت بــود. پیشــنهاد مــی گــردد برنامــه 
ریــزی کاربــردی، آمــوزش مــداوم، مبتنــی بــر شــواهد و عملکــرد جهــت ارتقــا نگــرش و عملکــرد پرســتاران شــاغل انجــام گــردد. بــه 
نظــر مــی رســد مداخــات بــرای بهبــود نگــرش پرســتاران نســبت بــه ســالمندان بــر کیفیــت مراقبــت هــای ارائــه شــده تأثیــر مــی 

رد. گذا
کلیدواژه ها: نگرش، سالمند، پرستار، اورژانس.

مقدمه
انســان هــا طــی فراینــد زیســتی بــا مرحلــه ای اجتنــاب 
ــالمندي  ــوند )1(. س ــی ش ــه رو م ــالمندی رو ب ــام س ــه ن ــر ب ناپذی
فرآینــدي طبیعــی ویکــی ازمراحــل رشــد وتکامــل انســان اســت 
ــد،  ــه بع ــتم ب ــرن بیس ــط ق ــت از اواس ــالخوردگی جمعی )2(. س
ــر،  ــه وســپس طــی ســالهای اخی ــدا درکشــورهای توســعه یافت ابت
ــدادن اســت )3(. در عصــر حاضــر  درکشــورهای دیگردرحــال روی
بــه دلیــل افزایــش امیــد بــه زندگــی و کاهــش میــزان بــاروری در 
دنیــا، ســالمندی بــه یــک پدیــده جهانــی تبدیــل شــده اســت )4-

7(. بنابــر آمــار ســازمان جهانــی بهداشــت تــا ســال 2000، جمعیت 
افــراد 60 ســاله و بیشــتر حــدود 600 میلیــون نفــر بــوده  اســت و 
ــر خواهــد رســید  ــارد نف ــه1/2 میلی ــا ســال 2025 ب ــداد ت ــن تع ای
)8, 9(. درایــران نیــز براســاس سرشــماری ســال1395، حــدود 9/3 
ــی  ــال تشــکیل م ــاالی 60 س ــراد ب ــران را اف ــت ای درصــد جمعی
ــالمندی دارد  ــت س ــتاب جمعی ــر ش ــت از رشــد پ ــه حکای ــد ک ده
)10(.  پیــش بینــی مــی شــود  تــا  ســال 1400 جمعیــت ســالمندان 
کشــور بــه 10/7 درصــد و در ســال 1429 بــه 24 درصــد جمعیــت 
کشــور برســد )11(. پیــش بینــی شــده اســت کــه ایــران از نظــر 
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ســرعت پیــر شــدن جمعیــت، رتبــه ســوم جهــان را بعــد از کشــور 
ــه دســت خواهــد آورد  ــن ب ــی و بحری ــارات متحــده عرب هــای ام
)12(. اگرچــه  افزایــش جمعیــت ســالخوردگان میتوانــد یــک تجربه  
ــک ســری  ــر باعــث  ایجــاد ی ــن ام ــا ای ــی شــود، ام ــق  تلق موف
مشــکات جدیــد بــرای سیســتمهای بهداشــتی ودرمانــی در همــه 

کشــورهای توســعه یافتــه و در حــال توســعه خواهــد شــد )6(.
پرســتاران اولیــن ارائــه دهنــدگان خدمــت در بیمارســتان و مراکــز 
ــوع نگــرش  ــراد ســالمند مــی باشــند )13(. و ن ــرای اف ــی ب مراقبت
ــر  ــات و اث ــه خدم ــت ارائ ــالمندان در کیفی ــا س ــورد ب ــا در برخ آنه
ــتاران  ــود )7(. پرس ــد ب ــر خواه ــات موث ــن خدم ــودن ای ــش ب بخ
یکــی از ارائــه دهنــدگان اصلــی مراقبتهــای بهداشــتی در جامعــه 
ســالمندی مــی باشــند کــه مــی تواننــد در مدیریــت بهینــه دریافت 
خدمــات بهداشــتی در گــروه ســالمندان نقــش داشــته باشــند )14(. 
ــه بخــش  ــراد ســالمند ب ــه اف ــزان مراجع ــه اینکــه می ــا توجــه ب ب
اورژانــس در حــال افزایــش مــی باشــد پرســتاران شــاغل در ایــن 
ــوان نیروهــای بهداشــتی در خــط اول درمــان  ــه عن بخــش هــا ب
بایــد دارای دانــش و نگــرش مناســب نســبت بــه گــروه ســالمندان 

باشــند )15(.
ــه  ــی ک ــا و هیجانهای ــی از باوره ــت از ترکیب ــارت اس ــرش عب نگ
ــیا  ــران، اش ــه دیگ ــا ب ــد ت ــی کن ــاده م ــاپیش آم ــخص را پیش ش
ــد  ــگاه کن ــی ن ــا منف ــت ی ــیوه مثب ــه ش ــف ب ــای مختل ــروه ه وگ
ــرش و  ــن  نگ ــاط بی ــده ارتب ــان دهن ــدد نش ــات متع )16(. مطالع
ــی مــی باشــد )2, 17- ــات بهداشــتی و درمان ــه خدم ــت ارائ کیفی
19(. هرچقــدر پرســتاران احساســات و نگــرش مثبــت تــري نســبت 
بــه مراقبــت از بیمــار ســالمند داشــته باشــند زندگــی رضایت بخش 
تــري را بــراي آنهــا به وجــود خواهنــد آورد، و درصورتــی که نگرش 
پرســتاران نســبت بــه ارائــه مراقبــت از بیمــار ســالمند منفــی باشــد 
بــر کیفیــت و نــوع مراقبــت در ایــن بیمــاران تاثیــر خواهد گذاشــت 
)20(. یکــی از موانــع اصلــی در زمینــه ارائــه خدمــات بــا کیفیــت 
بــه ســالمندان داشــتن نگــرش منفــی و کلیشــه ای بــه آنهــا مــی 
باشــد )19(. نتایــج مطالعــات متعــدد نشــان مــی دهــد کــه علــت 
ــه ســالمندان، دانــش ناکافــی، تعصبــات  نگــرش منفــی نســبت ب
ــه ســالمندان  ــت ب ــه مراقب ــراد جهــت ارائ ــی اف ــی میل خــاص و ب

مــی باشــد )21(.
ــه ســالمندی در حیطــه  ــاره نگــرش ب مطالعــات بســیار کمــی درب
کاری اورژانــس و پرســتاران اورژانــس در ایــران و دنیــا انجــام شــده 
ــن دســت ضــروری  ــی از ای ــن انجــام پژوهــش های اســت، بنابرای

ــه  ــت ارائ ــد کیفی ــی توانن ــه م ــوه ای ک ــکات بالق ــا مش ــت ت اس
خدمــات بــه ســالمندان را بــه مخاطــره اندازنــد شناســایی گردنــد. 
ــاغل در  ــتاران ش ــرش پرس ــی نگ ــه بررس ــن مطالع ــدف از ای ه
بخــش هــای اورژانــس مراکــز آموزشــی درمانــی دانشــگاه علــوم 

ــود. پزشــکی اردبیــل ب

روش کار
ــه  ــود و جامع ــی ب ــی- تحلیل ــه توصیف ــک مطالع ــه ی ــن مطالع ای
اورژانــس  بخــش  در  شــاغل  پرســتار  شــامل، 164  آمــاری 
ــد. پــس از تصویــب طــرح  ــی اردبیــل بودن مراکزآموزشــی و درمان
تحقیقاتــی، اخــذ مجــوز و معرفــی بــه مراکــز آموزشــی و درمانــی 
ــر  ــس از دفات ــای اورژان ــش ه ــاغل در بخ ــتاران ش ــت پرس لیس
پرســتاری ایــن بیمارســتان هــا گرفتــه شــد. نمونــه گیری بــه روش 
سرشــماری انجــام گردیــد. از 179 نفــر پرســتار شــرکت کننــده در 
ــداد 5  ــد و تع ــه شــرکت نکردن ــر در مطالع ــداد 10 نف پژوهــش تع
نفــر بــه علــت تکمیــل ناقــص پرسشــنامه از مطالعــه خــارج شــدند. 
معیــار هــای ورود در مطالعــه شــامل ایــن بــود کــه پرســتاران در 
مراکزآموزشــی درمانــی اردبیــل شــاغل بــوده و حداقــل 6 مــاه در 
بخــش اورژانــس مشــغول بــه کار باشــند و معیــار خــروج شــامل 
عــدم تمایــل شــرکت کننــدگان درمطالعــه بــرای شــرکت در آن و 
عــدم تکمیــل صحیــح پرسشــنامه بــود. داده هــای ایــن مطالعــه بــا 
اســتفاده از پرسشــنامه هایــی مشــتمل بــر دو بخــش جمــع آوری 
شــد. بخــش اول شــامل 9 ســوال مربــوط بــه مشــخصات فــردی 
ــه ســالمندان  ــه هــا و بخــش دوم شــامل مقیــاس نگــرش ب نمون
ــت و 17  ــارت مثب ــی )17 عب ــت و منف ــارت مثب ــه دارای 34 عب ک
عبــارت منفــی( دربــاره ســالمندان، کــه یــک مقیــاس هفــت درجــه 
ای از کامــا مخالــف )نمــره1( تــا کامــا موافــق )نمــره 7( و بــرای 
عبــارت بــدون نظــر )نمــره4( را شــامل مــی شــد. نمــرات عبــارات 
ــه نمــرات  ــد. دامن ــرای کســب نمــره کل معکــوس گردی منفــی ب
ــی  ــرش خنث ــره 102 نگ ــود. نم ــا 238 ب ــرش از 34 ت در کل نگ
بــه ســالمندان در نظــر گرفتــه شــد. نمــره باالتــر نشــانگر نگــرش 
مثبــت تــر بــود )22(. ایــن مقیــاس بــه عنــوان یــک ابــزار معتبــر 
و پایــا در ســنجش نگــرش افــراد نســبت بــه ســالمندان شــناخته 
شــده اســت. ضریــب آلفــای کرونبــاخ بــرای عبــارات مثبــت 0/86 
درصــد و بــرای عبــارات منفــی 0/85 درصــد گــزارش شــده اســت. 
)23(. ضریــب آلفــای کرونبــاخ در نســخه ایرانــی ایــن ابــزار بــرای 
کل مقیــاس 0/83 گــزارش شــده اســت )22(. پرسشــنامه هــا بدون 
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نــام و  توســط محقــق بــه پرســتاران ارائــه و پــس از توضیــح در 
مــورد اهــداف مطالعــه و اخــذ رضایــت آنــان در اختیــار پرســتاران 
ــراد  ــه اف ــن مطالع ــد.. در ای ــرار داده ش ــس ق ــای اورژان ــش ه بخ
مجــاز بودنــد در هــر مرحلــه کــه بخواهنــد از مطالعــه خــارج شــوند. 
کلیــه اطاعــات مربــوط بــه شــرکت کننــدگان محرمانــه بــوده و 
بــرای ثبــت آن از کــد بــه جــای نــام و نــام خانوادگی اســتفاده شــد. 
از آمــار توصیفــی بــه منظــور توصیــف نمونــه هــای مــورد پژوهش 
ــرای بررســی  ــس ب ــز واریان ــی تســت و آنالی ــای ت ــون ه و از آزم
اختــاف میانگیــن نگــرش بــه ســالمندان در بیــن زیــر گــروه هــا 

اســتفاده شــد.

یافته ها
ــج نشــان داد  ــل شــد. نتای ــه و تحلی ــداد 164 پرسشــنامه تجزی تع
ــر  ــت، 2 نف ــرش مثب ــتاران نگ ــد( از پرس ــر )84/15 درص 138 نف
)21/ 1 درصــد( نگــرش خنثــی و 24 نفــر )64/ 14 درصــد( نگــرش 

منفــی نســبت بــه ســالمندان داشــتند.  از بیــن 164 شــرکت کننــده 
ــنی ±6/47 31/71  ــن س ــا میانگی ــد زن ب ــه، 67/7 درص در مطالع
ســال کــه حداکثــر ســن شــرکت کننــدگان 45 ســال و حداقــل 22 
ــد. اکثــر شــرکت کننــدگان در مطالعــه 83 نفــر )50/6  ســال بودن
ــرای  ــد( از س ــر )51/2 درص ــداد 84 نف ــد. تع ــرد بودن ــد( مج درص
ســالمندان بازدیــد کــرده بودنــد و از 164 شــرکت کننــده در مطالعه 
ــزل نداشــتند.  ــرد ســالمند درمن ــر )73/2 درصــد( ف ــداد 120 نف تع
اکثــر ســن شــرکت کننــدگان 90 نفــر )54/9 درصــد( در محــدوده 
30< ســال بــود. ســطح تحصیــات اکثــر شــرکت کننــدگان 154 
نفــر ) 93/9 درصــد( لیســانس بــود. تعــداد 120 نفــر )73/2 درصــد( 
از پرســتاران شــرکت کننــده در مطالعــه هیــچ دوره آموزشــی 
مرتبــط بــا ســالمندی را نگذرانــده بودنــد. بیشــتر پرســنل 50 نفــر 
)30/5 درصــد( ســابقه کاری زیــر 5 ســال داشــتند. اکثــر پرســتاران 
شــرکت کننــده در پژوهــش 115 نفــر )70/1 درصــد( بــه صــورت 
شــیفت در گــردش در بخــش اورژانــس حضــور داشــتند.)جدول1(.

جدول 1: اطاعات دموگرافیک پرستاران شرکت کننده در مطالعه

درصدتعدادزیرگروهدرصدتعدادزیرگروهمتغیر

جنسیت
5332/3مرد

تاهل
8350/6مجرد

8149/4متاهل11167/7زن

بازدید از سرای سالمندان
8048/8بلی

داشتن سالمند در منزل
4426/8بلی

12073/2خیر8451/2خیر

سن

≥309054/9

تحصیات

42/4فوق دیپلم

15493/9لیسانس31-405432/9

63/7فوق لیسانس و باالتر2012/2 41≤

سابقه کاری

5030/5زیر 5 سال

شیفت کاری

2314صبح کار
84/9عصر کار103923/8-5 سال
1811شب کار154426/8-11 سال

11570/1در گردش203118/9-16 سال

گذراندن دوره آموزشی 
مرتبط با سالمندی

4426/8بلی

12073/2خیر

یافتــه هــا نشــان داد کــه حداقــل نمــره نگــرش پرســتاران 86 و 
حداکثــر 153 بــا میانگیــن و انحــراف معیــار 14/80±11/ 119بــود 

)جــدول2(.
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جدول2: میانگین و انحراف معیار نمره نگرش پرستاران شاغل در بخش های اورژانس مراکز آموزشی و درمانی شهر اردبیل نسبت به سالمندان در سال 1398
انحراف معیارمیانگینسواالتانحراف معیارمیانگینسواالت

سالمندان باید در اقامتگاههای خاص 
صحبت سالمندان از خاطرات خود جذاب و 2/711/07سالمندان زندگی کنند.

2/981/64جالب است

سالمندان در امور دیگران کنجکاوی می 3/201/00سالمندان باید با جوانان با هم زندگی کنند
3/431/71کنند

سالمندان  متفاوت از گروه های سنی دیگر 
3/631/43سالمندان سرشان به کار خودشان است3/121/35هستند

3/491/50سالمندان اشتباهات ازار دهنده دارند4/222/00سالمندان مشابه دیگران هستند

سالمندان اشتباهاتی مشابه افراد جوان می 3/631/62سالمندان قادر به تغییر خود نیستند
3/641/66کنند

سالمندان خود را با شرایط جدید وفق می 
سالمندان بر روی همسایه های خود تاثیر 3/851/26دهند

4/201/76منفی دارند

سالمندان زمانی که بازنشسته می شوند دست 
همسایه های سالمندان از همنشینی با آنها 2/931/44از کار می کشند

3/791/43لذت می برند

سالمندان ترجیح می دهند تا زمانی که می 
4/031/96همه سالمندان شبیه به هم هستند3/311/33توانند کار کنند

سالمندان معمواًلدرخانه هاي کهنه وقدیمی 
3/871/68سالمندان متفاوت از یکدیگرند2/731/22زندگی میکنند

سالمندان درخانه هاي جذاب وتمیززندگی 
3/581/38سالمندان افراد نامرتبی هستند2/571/24میکنند

3/401/93سالمندان مرتب و تمیز هستند3/741/56خرد و حکمت با افزایش سن زیاد نمی شود
خرد و حکمت با زیاد شدن سن افزایش 

سالمندان بی حوصله، بدخلق و ناخوشایند 3/291/38می یابد
4/111/71هستند

سالمندان در جامعه تاثیر گذار و با نفوذ 
سالمندان افرادی شاد و خوش اخاق 3/401/45هستند

4/001/53هستند

سالمندان در جامعه باید قدرت نفوذ بیشتری 
3/221/83سالمندان نسبت به جوانان منتقد هستند2/731/32داشته باشند

سالمندان به آسانی دیگران را آزرده خاطر 
3/281/85سالمندان به ندرت از جوانان انتقاد می کنند3/941/72می کنند

4/201/95سالمندان نیاز شدید به عشق و محبت دارند3/211/41سالمندان در جمع آرامش بخش هستند
سالمندان با خاطرات خود دیگران را خسته 

نیاز سالمندان به عشق و محبت مشابه 3/761/68می کنند
3/791/87دیگران است

انحراف معیار: 14/80 کل نگرش                 حداقل نمره:   86       حداکثر نمره:    153       میانگین کل:119/11    

نتایــج نشــان داد کــه میانگیــن و انحــراف معیــار نمــره نگــرش بــه 
ســالمندی در مــردان بیشــتر از زنــان بــود و ارتباط معنــی داری بین 
جنســیت و نمــره نگــرش پرســتاران بــه ســالمندی وجــود داشــت. 
مقایســه میانگیــن نگــرش نشــان دهنــده بــاال بــودن نمــره نگرش 
 ،)119/84±15/76( مجردهــا   ،)129/09±10/79( مــردان  در 
افــرادی کــه در منــزل ســالمند دارنــد )15/83±123/20(، افــرادی 

کــه دوره آموزشــی مرتبــط بــا ســالمندی را نگذرانــده انــد )14/71 
± 120/23(، افــرادی کــه از ســرای ســالمندان بازدیــد داشــته انــد 
)15/08 ± 120/56( بــود. میانگیــن نگــرش در بیــن گــروه هــای 
ــتن  ــابقه کار، داش ــات، س ــن، تحصی ــل، س ــت تاه ــنی، وضعی س

ســالمند اختــاف معنــی داری نشــان نــداد )جــدول3(.
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جدول3: میانگین و انحراف معیار نمره نگرش به سالمندی بر حسب متغیرهای دمو گرافیک

میانگین وزیر گروهمتغیر
 انحراف معیار

pccمیانگین و انحراف زیر گروهمتغیر
معیار

pcc

جنسیت
14/10±114/35زن

تاهل**0/00-0/467
15/76±119/84مجرد

0/52-0/050
13/82±118/37متاهل10/79±129/09مرد

بازدید از 
سرای 
سالمندان

15/08±120/56بلی
داشتن سالمند 0/22-0/096

در منزل

15/83±123/20بلی
0/07-0/142

14/40±118/04خیر14/49±117/73خیر

سن
≥30118/64±15/17

تحصیات0/66-0/028
11/64±127/75فوق دیپلم

0/36-0/143 14/75±119/22لیسانس31-40121/55±13/45
16/05±110/66فوق لیسانس 41114/65±16/08≤

سابقه کاری

14/12±118/58زیر 5سال

شیفت کاری0/960/004

15/32±116/60صبح کار

0/880/063

13/13±117/12عصر کار5-10119/35±17/10 

15/99±121/27شب کار11-15120/25±13/66 

14/73±119/41در گردش16-20118/06±14/96 
آموزش 
مرتبط با 
سالمندی

14/80±116/06بلی
0/110/125

14/71±120/23خیر

P>0/01 **

بحث
نتایــج مطالعــه نشــان داد کــه نگــرش بیشــتر پرســتاران شــاغل در 
بخــش هــای اورژانــس بیمارســتان هــای شــهر اردبیــل نســبت بــه 
ســالمندی مثبــت مــی باشــد. نگــرش مثبــت بــه ســالمندان بــدون 
شــک در نحــوه ارتباطــات بــا آنهــا و نحــوه ارائــه خدمــات بالینــی 
ــه ســزایی خواهــد داشــت. نتایــج مطالعــه  ــر ب ــه ســالمندان تاثی ب
ــده وجــود نگــرش مثبــت در 84/15 درصــد و  حاضــر نشــان دهن
14/64 درصــد نگــرش منفــی نســبت بــه ســالمندان بــود. نتایــج 
بــا مطالعــه رضایــی و همــکاران )5(، ارتیشــه دار و همــکاران )24( 
ــه  ــج مطالع ــا نتای ــاوت ب ــا متف ــود ام ــو ب ــی )15( همس و دی آس
ــود.  ــکاران )19( ب ــی و هم ــکاران )25( و منصوراران آســایش و هم
نتایــج متفــاوت در مطالعــات مــی توانــد ناشــی از انجــام پژوهــش 
در محیــط هــای کار مختلــف، ســبک زندگــی افــراد و دانــش آنهــا 

نســبت بــه موضــوع ســالمندی باشــد.
نتایــج مطالعــه نشــان داد کــه از نظــر متغییــر جنســیت نیــز مــردان 
بیشــتر از زنــان دارای نگــرش مثبــت بــه ســالمندان هســتند کــه 
ــی  ــه منصــوری اران ــه آســایش و همــکاران )1( و مطالع ــا مطالع ب
ــاد  ــا یافتــه هــای مروتــی شــریف آب و همــکاران )19( همســو و ب
ــو  ــکاران )5( و اوکاموت ــی و هم ــه رضای ــکاران )26(، مطالع و هم

ــای  ــه ه ــر اســاس یافت ــن ب ــود. همچنی ــر ب ــکاران )7( مغای و هم
ــالمندی در  ــه س ــری ب ــت ت ــرش مثب ــرد نگ ــراد مج ــش اف پژوه
ــا افــراد متاهــل داشــتند هرچنــد آزمــون هــای آمــاری  مقایســه ب
اختــاف معنــی داری را نشــان ندادنــد. نتایــج بــا مطالعــه ارتیشــه 
دار و همــکاران )24( و مطالعــه آســایش و همــکاران )25( همســو 
و بــا مطالعــه رضایــی و همــکاران )5( مغایــر بــود. نتایــج مطالعــه 
نشــان داد رنــج ســنی 40-31 ســال نگــرش مثبــت تــری نســبت 
ــه  ــرش ب ــرات نگ ــج نم ــاوت در نتای ــتند. تف ــالمندان داش ــه س ب
ســالمندی در مطالعــات متعــدد مــی توانــد ناشــی از تفــاوت هــای 
فرهنگــی، محیــط کاری و تیــپ شــخصیتی افــراد شــرکت کننــده 

در مطالعــه باشــد.
هــر چنــد بیــن ســطح تحصیــات و نــوع نگرش پرســتاران نســبت 
بــه ســالمندان در مطالعــه حاضــر ارتبــاط معنــی داری یافــت نشــد 
ولــی نتایــج پژوهــش نشــان داد کــه نگــرش در بیــن افــرادی کــه 
بــا مــدرک کاردان در بخــش هــای اورژانــس کار مــی کنند نســبت 
ــی  ــه قل ــا مطالع ــج ب ــر مــی باشــد. نتای ــراد مثبــت ت ــه ســایر اف ب
زاده و همــکاران )18( وهــی ســان  و همــکاران )13( همســو و بــا 
مطالعــه رضایــی و همــکاران )5( مغایــر بــود. بیــن ســنوات خدمتی 
پرســنل شــاغل در بخــش هــای اورژانــس بــا نگــرش نســبت بــه 
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ســالمندی ارتبــاط معنــی داری دیــده نشــد. هرچنــد پرســتاران بــا 
ســابقه خدمتــی بیــن 15-11 ســال نگــرش مثبــت تــری نســبت 
بــه ســایر گروههــا داشــتند. نتایــج مطالعــه قلــی زاده و همــکاران و 
هــی ســان و همــکاران )13( نیــز نشــان دهنــده عــدم وجــود رابطه 
ــالمندان  ــه س ــوع نگــرش ب ــی و ن ــنوات خدمت ــن س ــی دار بی معن
بــود )18(. نتایــج مطالعــه حاضــر عــدم ارتبــاط معنــی داری را بیــن 
افــرادی کــه دوره آموزشــی مرتبــط بــا ســالمندی گذرانــده بودنــد 
بــا نمــره نگــرش بــه ســالمندی نشــان داد بــه طــوری کــه نمــره 
نگــرش افــرادی کــه دوره آموزشــی نگذرانــده انــد بیشــتر از افرادی 
ــا  ــن مطالعــه ب ــج ای ــد. نتای ــده ان ــود کــه دوره آموزشــی را گذران ب
پژوهــش حــاج باقــری و همــکاران )9( همســو بــود. نتایــج مطالعــه 
ــک  ــزاری ی ــد از برگ ــری و همــکاران نشــان داد کــه بع حــاج باق
کاس آموزشــی 10 روزه تفــاوت معنــی داری بیــن نمــره نگــرش 

شــرکت کننــدگان در مطالعــه ایجــاد نشــد.
ــه از  ــتارانی ک ــن پرس ــرش در بی ــره نگ ــه نم ــان داد ک ــج نش نتای
ســرای ســالمندان بازدیــد داشــته انــد نســبت بــه ســایر پرســتاران 
بیشــتر مــی باشــد ولــی رابطــه معنــی داری بیــن بازدیــد از ســرای 
ســالمندان و نمــره نگــرش پرســتاران مشــاهده نشــد. ایــن یافتــه 
بــا نتایــج مطالعــه حــاج باقــری و همــکاران )9( مغایــر بــود. نتایــج 
مطالعــه حاضــر نشــان داد کــه نمــره نگــرش نســبت به ســالمندان 
ــه ســایر  ــد نســبت ب ــرادی کــه در منــزل ســالمند دارن در بیــن اف
پرســتاران بیشــتر بــود ولــی رابطــه معنــی داری پیــدا نشــد. ایــن 
ــج مطالعــه حــاج باقــری و همــکاران )9( و  ــا نتای ــر ب نتیجــه مغای
ــا نتایــج مطالعــه آســایش و همــکاران )1( و اوکاموتــو و  همســو ب
همــکاران )7( بــود. در مطالعــه حاضــر بین شــیفت کاری پرســتاران 
و نمــره نگــرش بــه ســالمندان ارتبــاط معنــی داری یافــت نشــد. 

ــتن  ــس، نداش ــش اورژان ــاغل در بخ ــتاران ش ــم کاری پرس حج
زمــان کافــی جهــت پــر کــردن پرسشــنامه و شــرایط اســترس زا  
از محدودیــت هــای پژوهــش بــود کــه بــا انتخــاب زمــان مناســب 

ــرل شــد. ــه طــور نســبی کنت ــت ب ــن محدودی ای

نتیجه گیری
نگــرش پرســتاران نســبت بــه ســالمندان بــر نحــوه مراقبــت آنهــا 
و ارائــه خدمــات بهداشــتی مخصوصــا در شــرایط اورژانــس بســیار 
تاثیــر گــذار مــی باشــد. بــه نظــر مــی رســد برنامــه ریــزی صحیــح 
ــت در  ــت مثب ــت تقوی ــرش جه ــر نگ ــوزش و تغیی ــه آم در زمین
پرســتاران بــه جهــت ارتقــا کیفــی مراقبــت هــای بهداشــتی امــری 
ضــروری باشــد. بــا توجــه بــه اینکــه نگــرش پرســتاران از عوامــل 
ــه  ــی شــود جهــت برنام ــرد پیشــنهاد م ــی پذی ــر م ــی تاثی مختلف
ریــزی در راســتای ارتقــای دانــش و نگــرش پرســتاران، درمطالعات 
آتــی عوامــل تاثیــر گــذار بــر متغیــر نگــرش بــه صــورت مبســوط 

مــورد بررســی قــرار گیــرد. 

سپاسگزاری
ایــن مقالــه حاصــل طــرح تحقیقاتــی مصــوب  کمیتــه تحقیقــات 
دانشــجویی، دانشــکده پرســتاری و مامایــی، دانشــگاه علــوم 
ــد  ــوز ک ــماره مج ــند  2606 و ش ــد س ــا ک ــل ب ــکی اردبی پزش
ــن  ــود. در ضم ــاق IR.ARUMS.REC.1398.541 ب اخ
ــل  ــکی اردبی ــوم پزش ــگاه عل ــجویی دانش ــات دانش ــه تحقیق کمیت
ــت. از  ــوده اس ــی ب ــرح تحقیقات ــی ط ــع مال ــده مناب ــن کنن تامی
ــر کــردن  ــت همــکاری را در جهــت پ تمــام پرســتارانی کــه نهای
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