نگرش پرستاران شاغل در بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس نسبت به
سالمندان
1

حسین شرفی ،1انسیه خنجی ،2زینب روشناس ،2فاطیما رضائی

 .1گروه اتاق عمل ،مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی در ارتقاء سالمت ،پژوهشکده سالمت هرمزگان ،دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ،بندرعباس ،ایران.
کدارکید0000-0001-8661-1029 :
. 2گروه اتاق عمل ،کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ،بندرعباس ،ایران.
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چکیده
مقدمه و هدف :امروزه به علل مختلف مانند افزایش امید به زندگی و پیشرفت چشمگیر دانش و تکنولوژی در دنیا ،میانگین عمر
افراد افزایش یافته است و سالمندی به یک پدیده جهانی تبدیل شده است لذا توجه به سالمندان حائز اهمیت است .در مطالعه حاضر
نگرش پرستاران شاغل در بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس نسبت به سالمندان در سال  1395مورد
بررسی قرار گرفت.
روشها :این پژوهش به صورت مقطعی از نوع توصیفی -تحلیلی بوده که در سال 1395در بیمارستانهای آموزشی شهر
بندرعباس بر روی  82پرستار که به طور تصادفی انتخاب شده بودند ،انجام شد .جمعآوری اطالعات به صورت مصاحبه و با
استفاده از پرسشنامه بود .ابزار پژوهش در این مطالعه شامل پرسشنامههای اطالعات جمعیتشناختی و پرسشنامه مقیاس
نویسنده مسؤول:

نگرش نسبت به سالمندان  Koganبود .دادهها پس از جمعآوری با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  16مورد تجزیه و تحلیل

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ،بندرعباس،

قرار گرفت.

فاطیما رضائی
ایران
کدارکید:
0000-0003-3319-2304
پست الکترونیکی:
rezaeifatima@yahoo.com

یافتهها :از پرستاران شرکتکننده تعداد  51/2درصد باالتر از نمره میانگین و  48/8درصد پایینتر از نمره میانگین کل را داشتند ،بر
اساس یافتههای پژوهش بیشترین درصد نگرش مثبت ( 39درصد) در بازه سنی  30-35سال و کمترین نیز در بازه سنی 40-45
سال وجود داشت ،از نظر جنس نیز زنان بیشتر از مردان دارای نگرش مثبت به سالمندان بودند و بین میزان تحصیالت و نگرش
مثبت به سالمندی ارتباط وجود داشت () P Value ≤ 0/05
نتیجهگیری :با توجه به نتایج مطالعه ،نگرش بیشتر پرستاران نسبت به سالمندی مثبت بود و بین سن ،جنس ،سطح تحصیالت با
نگرش پرستاران ارتباط وجود داشت ،از طرفی بین گذراندن دوره بازآموزی مراقبتهای سالمندی و نگرش مثبت پرستاران نیز
ارتباط وجود داشت.
کلیدواژهها :پرستار،سالمندی ،نگرش.

نوع مقاله :پژوهشی
دریافت مقاله96/4/30 :

اصالح نهایی97/3/6 :

پذیرش مقاله96/7/15 :

مقدمه

شده است ( .)1بر اساس تخمینهای سازمان

امروزه به علتهای مختلفی مانند افزایش امید به

جهانی بهداشت سالمندان با سن  60سال و باالتر

زندگی ،پیشرفت چشمگیر علوم پزشکی و کاهش

در سال  2025حدود  15درصد جمعیت سراسر

میزان باروری در دنیا میانگین عمر افراد افزایش

جهان را تشکیل خواهند داد و در سال  2050این

یافته است و سالمندی به یک پدیده جهانی تبدیل

میزان به  22درصد افزایش مییابد ( .)2در کشور
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ارجاع :شرفی حسین ،خنجی انسیه ،روشناس زینب ،رضائی فاطیما .نگرش پرستاران شاغل در بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس نسبت به سالمندان1397.؛ .41-34:)1(5

حسین شرفی و همکاران

بررسی نگرش پرستاران نسبت به سالمندی

درصد از جمعیت کشور را سالمندان تشکیل

پرستاری از سالمندان نیاز به افراد ماهر و

خواهند داد ( .)3در حال حاضر در ایران امید به

متخصص دارد ،زیرا تحقیقات نشان داده است که

زندگی در زنان  69/8و در مردان  67سال است،

پرستاران کم تجربه و آموزش ندیده موجب

در سالهای آینده جمعیت سالمندان کشور افزایش

کاهش کیفیت مراقبت سالمندان میشوند ( !Error

چشمگیری خواهد داشت ( .)4هم اکنون در

 )Bookmark not defined.کاهش کیفیت مراقبت

کشورهای توسعهیافته سالمندی پدیده جدیدی

میتواند مشکالتی از قبیل زخم فشارنده،

نیست .به عنوان نمونه حدود  18درصد از جمعیت

عفونتهای بیمارستانی و افزایش مدت زمان

یونان را در سال  2005سالمندان تشکیل دادهاند و

بستری را در پی داشته باشد که در نتیجه

تخمین زده میشود که این میزان در سال 2050

هزینههای وارده بر افراد سالمند و نیز سیستم

به  30درصد برسد ( ،)5اما در کشورهای در حال

درمانی را افزایش خواهد داد ( .)8یکی از موانع

توسعه مانند ایران باید برای رفاه و افزایش کیفیت

ارایه خدمات مطلوب به سالمندان وجود نگرش

زندگی دوران سالمندی راهکارهای مناسب

منفی نسبت به آنها است ،این نگرش منفی نه تنها

اندیشید .برخورداری از عمر طوالنی از آرزوهای

در جامعه بلکه در سیستم درمانی بهداشتی نیز

دیرینه انسان بوده است ،سالمندی دورانی حساس

میتواند به وجود آید ( .)9نگرش پرستاران به

از زندگی افراد است که عملکرد اندامها و ارگانها

مراقبت از سالمندان از اهمیت ویژهای برخوردار

در این زمان کاهش مییابد و ظاهر فیزیکی نیز

است ،نگرش مثبت پرستاران میتواند بر عملکرد

دستخوش تغییراتی میشود که این تغییرات

مناسب و مؤثر آنان تأثیر به سزایی داشته باشد

میتواند منجر به اختالل در سازگاری سالمندان با

( .)10یافتههای تحقیقات صورت گرفته بر روی

محیط شود ،به همین دلیل است که سالمندان یکی

نگرش پرستاران نسبت به مراقبت سالمندان

از گروههای اصلی دریافتکننده خدمات بهداشتی

نشاندهنده نگرشهای مثبت ( )11منفی ( )12و

درمانی هستند ،طبق بررسیها حدود  50درصد از

خنثی ( )13بوده است ،به نظر میرسد ،بررسی

پذیرشهای بیمارستانی و  85درصد افراد بستری

نگرش پرستاران نسبت به مراقبت از سالمندان در

در بخشهای مزمن را سالمندان تشکیل میدهند

جوامع مختلف به علل متغیرهای فرهنگی و

( )6با توجه به جمعیت رو به رشد سالمندان و حق

ساختار اجتماعی متفاوت است .با توجه به این که

طبیعی افراد در داشتن دوران پیری سالم ،بایستی

داشتن مراقبتهای مناسب جسمی ،روانی و

به سالمندان به عنوان هسته اصلی مراقبتهای

اجتماعی از سالمندان نیازمند نگرش مثبت تیم

بهداشتی توجه ویژه نمود که این مهم ،اهمیت

درمان به دوره سالمندی میباشد ،در مطالعه
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ما نیز برآورد میشود که تا سال  1400حدود 10

پرستاری در سالمندان را شفافتر میکند (.)7

حسین شرفی و همکاران

بررسی نگرش پرستاران نسبت به سالمندی

حاضر ،نگرش پرستاران شاغل در بیمارستانهای

گرفت .سطح معنیداری ( )P Value > 0/05در

آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهر بندرعباس

نظر گرفته شد.

نسبت به سالمندان مورد بررسی قرار گرفت.

یافتهها
بر اساس اطالعات به دست آمده میانگین سن
پرستاران شرکتکننده  33/18سال با انحراف

روشها
در این مطالعه توصیفی -تحلیلی 82 ،پرستار
شاغل در بیمارستان شهید محمدی بندرعباس در
سال  1395به روش تصادفی خوشهای انتخاب
شدند ،حجم نمونهها نیز بر اساس مطالعات مشابه
( )14و فرمول آماری  cochranتعیین شد.

معیار  5/10بود ،بیشترین درصد از افراد
شرکتکننده ( 39درصد) در بازه سنی 30- 35
سال قرار داشتند از نظر جنسیت نیز تعداد  53نفر
(  64/6درصد) از پرستاران زن و  29نفر (35/4
درصد) مرد بودند 68/3 .درصد از شرکتکنندگان
نیز متأهل بودند اکثریت پرستاران ( 63/4درصد)

دادههای این مطالعه با استفاده از پرسشنامه
گردآوری شد ،بخش اول پرسشنامه شامل
سؤاالت دموگرافیک و زمینهای (سن ،جنس ،میزان
تحصیالت ،سابقه کار ،وضعیت تأهل و نوبت
کاری) و بخش دوم شامل پرسشنامه مقیاس
نگرش نسبت به سالمندان  Koganبود که شامل
 34سؤال ( 17سؤال نگرش مثبت و  17سؤال
نگرش منفی) بود که نگرش فرد پاسخگو را با
مقیاس لیکرت  7درجهای (کامالً مخالفم نمره یک و
کامال موافقم نمره هفت) میسنجد .در مطالعات
مختلفی روایی و پایایی این پرسشنامه مورد
بررسی قرار گرفته است و ضریب آلفای کرونباخ
متفاوت بوده است ( )15پس از جمعآوری و
کدگذاری دادهها ،با استفاده از نرمافزار SPSS

نسخه  16با کمک آمار توصیفی و سایر
آزمونهای آماری مورد تجزیه وتحلیل قرار

آنها استخدام رسمی بودند .از نظر سابقه کاری
نیز بیشترین درصد پرستاران شرکتکننده (36/6
درصد) 1- 5 ،سال سابقه کار داشتند.
 51/2درصد از پرستاران سن پدر را باالی 60
سال و  45/1درصد نیز سن مادر را باالی 60
سال ذکر کردند .تعداد  40نفر ( 48/8درصد)
پرستاران بیان کردند که دور از والدین خود
زندگی میکنند و  32/9درصد از پرستاران
شرکت کننده از افراد سالمند خانواده خود به طور
مستقیم

مراقبت

میکنند.

85/4

درصد

شرکتکنندگان ابراز داشتند که پرستاری از افراد
سالمند با غیر سالمند متفاوت است .بر اساس
یافتههای پژوهش 61درصد از شرکتکنندگان
دوره آموزش ضمن خدمت در ارتباط با پرستاری
سالمندان را نگذرانده بودند.
بر اساس یافتههای پژوهش بیشترین درصد
نگرش مثبت ( 39درصد) در بازه سنی 30-35
سال و کمترین نیز در بازه سنی  40- 45سال
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کل مقیاس در مطالعات مختلف از  0/79تا 0/87

دارای مدرک کارشناسی بوده و  54/9درصد

حسین شرفی و همکاران

بررسی نگرش پرستاران نسبت به سالمندی

وجود داشت اما آزمونهای آماری رابطه

بود که از پرستاران شرکتکننده تعداد  42نفر

معنیداری را بین سن و نگرش سالمندی نشان

( 51/2درصد) باالتر از نمره میانگین و  40نفر

ندادند .از نظر جنس نیز زنان بیشتر از مردان

( 48/8درصد) پایینتر از نمره میانگین کل را

دارای نگرش مثبت به سالمندان بودند ،آزمون T

داشتند .همچنین از نظر خرده مقیاس نگرش مثبت

مستقل اختالف معنیداری را بین دو جنس از نظر

و منفی ،میانگین نمره نگرش مثبت به سالمندان

نگرش به سالمندان نشان داد (.)P Value = 0/008

 75/5با انحراف معیار  10/37و میانگین نمره

همچنین بر اساس یافتههای پژوهش افراد متأهل

نگرش منفی  65/85با انحراف معیار  12/15بود.

نگرش مثبتتری به سالمندی در مقایسه با افراد

هم چنین یافتههای پژوهش نشان داد که 50

مجرد داشتند .ولی آزمونهای آماری اختالف را

درصد از شرکتکنندگان دارای نگرش مثبت باالتر

معنیدار نشان ندادند .بر اساس یافتههای پژوهش

از نمره میانگین بودند از نظر خرده مقیاس نگرش

و آزمون  spearmanرابطه معنیداری بین میزان

منفی به سالمندان نیز نتایج بیانگر این بود که 50

تحصیالت و نگرش مثبت به سالمندی وجود دارد

درصد افراد دارای نگرش منفی نمره باالتر از

(.)P Value = 0/001

میانگین بودند (جدول .)1

یافتههای پژوهش نشان داد که میانگین نمره کل
نگرش به سالمندان  151با انحراف معیار 14/24
جدول  .1ارتباط نگرش پرستاران به سالمندی با متغیرهای جمعیتشناختی
متغیر

سن

جنس
وضعیت
تأهل
مدرک
تحصیلی

گروه

فراوانی(تعداد/درصد)

نگرش مثبت

نگرش منفی

25-30

20نفر( 24/4درصد)

12نفر

11نفر

30-35
35-40

 32نفر( 39درصد)
 23نفر( 28درصد)

16نفر
12نفر

9نفر
15نفر

40-45
مرد

 7نفر ( 8/5درصد)
 29نفر ( 35/4درصد)

1نفر
13

 6نفر
16

زن
مجرد

 53نفر ( 64/6درصد)
26نفر( 31/7درصد)

29
13

24
13

متأهل
کاردانی

 56نفر ( 68/3درصد)
 27نفر( 32/9درصد)

29
21

26
6

کارشناسی

 52نفر ( 63/4درصد)

35

17

کارشناسی ارشد

 3نفر( 3/7درصد)

1

2

P Value

P = 0.94
R=-0.008
P =0.008
F= 7.290
P =0.747
F=0.945
P =0.001
R=0.360

از شرکتکنندگان دارای نگرش مثبت باالتر از

اختالف معنیداری را نشان ندادند (P = 0/987

نمره میانگین بودند از نظر خرده مقیاس نگرش

. )Value

منفی به سالمندان نیز نتایج بیانگر این بود که 50

یافتهها نشان داد افرادی که دوره آموزش ضمن

درصد افراد دارای نگرش منفی نمره باالتر از

خدمت ارتباط با سالمندان را گذرانده بودند نگرش

میانگین بودند .مقایسه نمرات خرده مقیاس نگرش

مثبت بیشتر نسبت به افرادی که این دوره را
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همچنین یافتههای پژوهش نشان داد که  50درصد

مثبت و نگرش منفی با استفاده از آزمون T

حسین شرفی و همکاران

بررسی نگرش پرستاران نسبت به سالمندی

نگذراننده بودند داشتند اما آزمونهای آماری این

پرستاران داشتند ولی آزمون آماری اختالف را

ارتباط را معنیدار نشان نداد (.)P Value = 0/786

معنیدار نشان نداد (( )P Value = 0/937جدول

همچنین بر اساس یافتههای پژوهش پرستارانی

. )2

که از افراد سالمند خانواده مراقبت میکردند
نگرش مثبتتر به سالمندان نسبت به سایر
جدول  .2ارتباط نگرش پرستاران به سالمندی و متغیرهای زمینهای
متغیر

گروهبندی

فراوانی(تعداد/درصد)

نگرش مثبت

نگرش منفی

P-Value

سابقه کاری

 1-5سال
 5-10سال

 30نفر ( 36/6درصد)
 25نفر ( 30/5درصد)

14
13

16
12

P = 0.655
R = 0.050

 10-15سال
 15-20سال

 24نفر (  29/3درصد)
 3نفر( 7/3درصد)

14
1

10
2

صبح
عصر

 19نفر ( 23/2درصد)
 3نفر ( 3/7درصد)

11
1

9
2

گردشی
فرزند ندارند

 60نفر (73/2درصد)
29نفر

30
13

30
16

 1فرزند
 2فرزند

 20نفر
 14نفر

12
9

8
6

 3فرزند

 16نفر

6

10

 4فرزند

2نفر

2

0

نوبت کاری

تعداد فرزند

P = 0.643
R = -0.052

P = 0.758
R = 0.035

یکی از اصول مهم در ارایه خدمت داشتن نگرش

نیز زنان بیشتر از مردان دارای نگرش مثبت به

مثبت نسبت به همان واحد است ( ،)16نتایج

سالمندان هستند که با مطالعه  Lambrinouو

مطالعه حاضر نشاندهنده وجود نگرش مثبت در

همکارانش همسو و با یافتههای  soderhamnو

 51/2درصد و نگرش منفی در  48/8درصد نسبت

 Lindencronaو ارتیشهدار و همکاران مغایر بود

به مراقبتهای پرستاری در سالمندان بود .این

( .)6 ، 17 ، 5همچنین بر اساس یافتههای پژوهش

نگرش میتواند بر ارایه خدمات مراقبتهای

افراد متأهل نگرش مثبتتری به سالمندی در

پرستاری سالمندی تأثیر منفی داشته باشد ،نتایج

مقایسه با افراد مجرد داشتند .هر چند آزمونهای

مطالعه حاضر با مطالعات سایر محققان همسو

آماری اختالف معنیداری نشان ندادند که شاید

میباشد ،در مطالعه مروری که توسط  Lovellدر

بتوان آن را به توجه بیشتر به سالمندان پس از

سال  2006انجام شده بود حاکی از نگرش منفی

ازدواج نسبت داد که با مطالعه سایر محققین

دانشجویان پرستاری نسبت به مراقبتهای

همخوانی دارد ( .)14، 18نتایج پژوهش نشان داد

سالمندی بود و در مطالعه همدانیزاده و همکاران

که بین سن و نگرش آنها ارتباط وجود دارد،

نیز نگرش پرستاران نسبت به سالمندی خنثی بود

بیشترین نگرش مثبت در سن  30- 35سال و
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( .)4، 12نتایج مطالعه نشان داد که از نظر جنس
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کمترین نگرش منفی در سن  40- 45سال بود که

برنامهریزی مداخالتی در آموزش و تغییر نگرش

با یافتههای حسینیسرشت و همکارانش که نشان

جهت تقویت نگرش مثبت در پرستاران ضروری

دادند بین سن و نگرش به سالمندی ارتباط وجود

میباشد.

دارد هم سو میباشد ( .)19نتایج مطالعه حاضر

محدودیتها

حاکی از رابطه معنیداری بین میزان تحصیالت و

با توجه به حجم کار پرستاران شاغل در

نگرش مثبت به سالمندی بود که با برخی مطالعات

بیمارستان شهید محمدی ،نداشتن زمان کافی

هم سو ( )20و با برخی دیگر از مطالعات مغایر

جهت پر کردن پرسشنامه از محدودیتهای

بود (.)Error! Bookmark not defined.

پژوهش بود که با انتخاب زمان مناسب این

نتایج مطالعه حاضر نشان داد که بین گذراندن

محدودیت به طور نسبی کنترل شد.

دوره بازآموزی مراقبتهای سالمندی و نگرش

از آن جایی که سالمندان یکی از گروههای اصلی

پرستارن ارتباط وجود دارد و موجب نگرش

دریافتکننده خدمات بهداشتی درمانی هستند،

مثبتتر در این افراد شده بود ،همچنین در این

جهت ارایه خدمات مطلوب به آنان بایستی نگرش

مطالعه پرستارانی که از افراد سالمند خانواده

مثبت در تیم درمانی وجود داشته باشد .از این رو

مراقبت میکردند نگرش مثبتتر به سالمندان

برگزاری دورههای آموزشی جهت بهبود نگرش

نسبت به سایر پرستاران داشتد هر چند این

نسبت به سالمندی پیشنهاد می شود.

اختالف معنیدار نبود ،که با سایر پژوهشها

سپاسگزاری

همخوانی دارد ( .)21 ،22مطابق بسیاری از

از تمام پرستارانی که نهایت همکاری را در جهت

مطالعات صورت گرفته نگرش پرستاران نسبت به

پرکردن پرسشنامه داشتند و سرپرستاران گرامی

مراقبتهای سالمندی ،بیشتر خنثی یا متوسط

بخشهای مختلف بیمارستان شهید محمدی،

است ،این در حالی است که نگرش پرستاران

صمیمانه تشکر میگردد.

نسبت به سالمندان بر نحوه مراقبت آنها و ارایه
خدمات بهداشتی تأثیرگذار است .به نظر میرسد
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Original Article
Abstract
Introduction: Today, due to different factors such as increased life expectancy, significant advances in
knowledge and technology the average age of individuals has increased, and aging has become a global
phenomenon so it's important to pay attention to the elderly. This study investigated the attitudes of nurses
working in educational hospitals of Bandar Abbas University of Medical Sciences toward the elderly in
2017.
Methods: This was a descriptive-analytic cross-sectional study conducted in 2017 in Bandar Abbas
educational hospitals on 82 nurses selected randomly. 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 16.
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Hormozgan Health Institute,
Hormozgan University of
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Results: The results showed that 51.2% of the nurses were above average and 48.8% lower than the
overall average score. According to the findings, the highest percentage of positive attitude (39%) was in the
age range of 30-35 and the lowest was in the age range of 40-45 years. Women were more likely to have a
positive attitude toward the elderly than men and there was a correlation between the educational level and
positive attitudes toward the elderly (P≤0.05).
Conclusion: According to the results, the attitude of most nurses was positive toward elderly, variables
such as age, sex and educational level were correlated with nurses' attitudes, and there was also a correlation
between the passing of training programs of elderly care and positive attitude of nurses.
Key words: Nurses, Attitude, Elderly.
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