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 .34-41صفحات  97 و تابستان بهار اولشماره  پنجم هدور ،یتوسعه در آموزش پزشک یمجله راهبردها

 چکیده
مر عمیانگین ،پیشرفت چشمگیر دانش و تکنولوژی در دنیا  و یامروزه به علل مختلف مانند افزایش امید به زندگ :و هدف مقدمه

عه حاضر . در مطاللذا توجه به سالمندان حائز اهمیت است افراد افزایش یافته است و سالمندی به یک پدیده جهانی تبدیل شده است

مورد  1395دان در سال بندرعباس نسبت به سالمن یدانشگاه علوم پزشک یآموزش یهامارستانینگرش پرستاران شاغل در ب

 قرار گرفت. یبررس

شهر  یآموزش یهامارستانیدر ب1395بوده که در سال  یلیتحل -یفیاز نوع توص یپژوهش به صورت مقطع نیا :هاروش

اطالعات به صورت مصاحبه و با  یآورانتخاب شده بودند، انجام شد. جمع یپرستار که به طور تصادف 82 یبندرعباس بر رو

 اسینامه مقو پرسش یشناختتیاطالعات جمع یهانامهمطالعه شامل پرسش نینامه بود. ابزار پژوهش در ااز پرسشاستفاده 

 لیو تحل هیمورد تجز 16نسخه  SPSSافزار با استفاده از نرم یآورها پس از جمعداده .بود Koganنگرش نسبت به سالمندان 

 قرار گرفت.

ا داشتند، بر کل ر نیانگیتر از نمره منییدرصد پا 8/48و  نیانگیدرصد باالتر از نمره م 2/51ه تعداد کننداز پرستاران شرکت :هایافته

 40-45 یدر بازه سن زین نیسال و کمتر 30-35 یدرصد( در بازه سن 39درصد نگرش مثبت ) نیشتریپژوهش ب یهاافتهیاساس 

و نگرش  التیتحص زانیم نینگرش مثبت به سالمندان بودند و ب یاز مردان دارا شتریزنان ب زیسال وجود داشت، از نظر جنس ن

 ( ≥ P Value 05/0ارتباط وجود داشت ) یمثبت به سالمند

 با التیسن، جنس، سطح تحص نیبپرستاران نسبت به سالمندی مثبت بود و  بیشترنگرش مطالعه،  جیبا توجه به نتا :گیرینتیجه

 زیو نگرش مثبت پرستاران ن یسالمند یهامراقبت یگذراندن دوره بازآموز نیب یرفنگرش پرستاران ارتباط وجود داشت، از ط

 ارتباط وجود داشت.

 .نگرشی، پرستار،سالمند ها:کلیدواژه
 

 ژوهشی: پنوع مقاله

 15/7/96پذیرش مقاله:   6/3/97اصالح نهایی:   30/4/96 دریافت مقاله:

 .34-41(:1)5؛ 1397.سالمندان به نسبت بندرعباس یپزشک علوم دانشگاه یآموزش یهامارستانیب در شاغل پرستاران نگرش .مایفاط یضائ، رنبیز ، روشناسهیانس ی، خنجنیحس یشرف ارجاع:
 

 مقدمه

به  دیام شیمانند افزا یمختلف یهاامروزه به علت

و کاهش  یعلوم پزشک ریچشمگ شرفتیپ ،یزندگ

 شیعمر افراد افزا نیانگیم ایدر دن یبارور زانیم

 لیتبد یجهان دهیپد کیبه  یاست و سالمند افتهی

سازمان  یهانیاساس تخم (. بر1شده است )

سال و باالتر  60بهداشت سالمندان با سن  یجهان

سراسر  تیدرصد جمع 15حدود  2025در سال 

 نیا 2050خواهند داد و در سال  لیجهان را تشک

(. در کشور 2) ابدییم شیدرصد افزا 22به  زانیم
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 10حدود  1400شود که تا سال یبرآورد م زینما 

 لیکشور را سالمندان تشک تیدرصد از جمع

به  دیام رانی(. در حال حاضر در ا3خواهند داد )

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

 شیسالمندان کشور افزا تیجمع ندهیآ یهادر سال

(. هم اکنون در 4خواهد داشت ) یریچشمگ

 یدیجد دهیپد یسالمند افتهیعهتوس یکشورها

 تیدرصد از جمع 18به عنوان نمونه حدود  .ستین

اند و داده لیسالمندان تشک 2005را در سال  ونانی

 2050در سال  زانیم نیشود که ایزده م نیتخم

در حال  ی(، اما در کشورها5درصد برسد ) 30به 

 تیفیک شیرفاه و افزا یبرا دیبا رانیتوسعه مانند ا

مناسب  یراهکارها یدوران سالمند یزندگ

 یاز آرزوها یاز عمر طوالن ی. برخورداردیشیاند

حساس  یدوران یانسان بوده است، سالمند نهیرید

ها ها و ارگانافراد است که عملکرد اندام یاز زندگ

 زین یکیزیو ظاهر ف ابدییزمان کاهش م نیدر ا

 راتییتغ نیشود که ایم یراتییدستخوش تغ

سالمندان با  ید منجر به اختالل در سازگارتوانیم

 یکیاست که سالمندان  لیدل نیشود، به هم طیمح

 یکننده خدمات بهداشتافتیدر یاصل یهااز گروه

درصد از  50ها حدود یهستند، طبق بررس یدرمان

 یدرصد افراد بستر 85و  یمارستانیب یهارشیپذ

دهند یم لیمزمن را سالمندان تشک یهادر بخش

رو به رشد سالمندان و حق  تی( با توجه به جمع6)

 یستیسالم، با یریافراد در داشتن دوران پ یعیطب

 یهامراقبت یبه سالمندان به عنوان هسته اصل

 تیمهم، اهم نینمود که ا ژهیتوجه و یبهداشت

(. 7کند )یتر مدر سالمندان را شفاف یپرستار

به افراد ماهر و  ازیاز سالمندان ن یپرستار

نشان داده است که  قاتیتحق رایمتخصص دارد، ز

موجب  دهیپرستاران کم تجربه و آموزش ند

 !Errorشوند )یمراقبت سالمندان م تیفیکاهش ک

Bookmark not defined.مراقبت  تیفی( کاهش ک

زخم فشارنده،  لیاز قب یتواند مشکالتیم

ان مدت زم شیو افزا یمارستانیب یهاعفونت

 جهیداشته باشد که در نت یرا در پ یبستر

 ستمیس زیوارده بر افراد سالمند و ن یهانهیهز

از موانع  یکی(. 8خواهد داد ) شیرا افزا یدرمان

خدمات مطلوب به سالمندان وجود نگرش  هیارا

نه تنها  ینگرش منف نیها است، انسبت به آن یمنف

 زین یبهداشت یدرمان ستمیدر جامعه بلکه در س

(. نگرش پرستاران به 9) دیتواند به وجود آیم

برخوردار  یاژهیو تیمراقبت از سالمندان از اهم

تواند بر عملکرد یاست، نگرش مثبت پرستاران م

داشته باشد  ییبه سزا ریمناسب و مؤثر آنان تأث

 یصورت گرفته بر رو قاتیتحق یهاافتهی(. 10)

 نگرش پرستاران نسبت به مراقبت سالمندان

( و 12) ی( منف11مثبت ) یهادهنده نگرشنشان

 یرسد، بررسی( بوده است، به نظر م13) یخنث

نگرش پرستاران نسبت به مراقبت از سالمندان در 

و  یفرهنگ یرهایجوامع مختلف به علل متغ

که  نیمتفاوت است. با توجه به ا یساختار اجتماع

و  یروان ،یمناسب جسم یهاداشتن مراقبت

 مینگرش مثبت ت ازمندیز سالمندان نا یاجتماع

باشد، در مطالعه یم یدرمان به دوره سالمند
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 یهامارستانیحاضر، نگرش پرستاران شاغل در ب

شهر بندرعباس  یدانشگاه علوم پزشک یآموزش

 .قرار گرفت ینسبت به سالمندان مورد بررس

 

 هاروش

پرستار  82، یلیتحل -یفیمطالعه توص نیدر ا

بندرعباس در  یمحمد دیشه ستانماریشاغل در ب

انتخاب  یاخوشه یبه روش تصادف 1395سال 

بر اساس مطالعات مشابه  زیها نحجم نمونه شدند،

 شد.  نییتع  cochran ی( و فرمول آمار14)

 
نامه مطالعه با استفاده از پرسش نیا یهاداده

نامه شامل شد، بخش اول پرسش یگردآور

 زانی)سن، جنس، م یانهیو زم کیسؤاالت دموگراف

تأهل و نوبت  تیسابقه کار، وضع الت،یتحص

 اسینامه مق( و بخش دوم شامل پرسشیکار

بود که شامل Kogan نگرش نسبت به سالمندان 

سؤال  17سؤال نگرش مثبت و  17سؤال ) 34

( بود که نگرش فرد پاسخگو را با ینگرش منف

و  کی)کامالً مخالفم نمره  یادرجه 7 کرتیل اسیمق

سنجد. در مطالعات یکامال موافقم نمره هفت( م

نامه مورد پرسش نیا ییایو پا ییروا یمختلف

کرونباخ  یآلفا بیقرار گرفته است و ضر یبررس

 87/0تا  79/0در مطالعات مختلف از  اسیکل مق

و  یآور( پس از جمع15متفاوت بوده است )

 SPSSافزار ها، با استفاده از نرمداده یکدگذار

 ریو سا یفیبا کمک آمار توص 16خه نس

قرار  لیوتحل هیمورد تجز یآمار یهاآزمون

( در  P Value< 05/0) یداریگرفت. سطح معن

 نظر گرفته شد.

 هایافته

سن  نیانگیبر اساس اطالعات به دست آمده م

سال با انحراف  18/33کننده پرستاران شرکت

درصد از افراد  نیشتریبود، ب 10/5 اریمع

 30- 35 یدرصد( در بازه سن 39کننده )شرکت

نفر  53تعداد  زین تیسال قرار داشتند از نظر جنس

 4/35نفر ) 29درصد( از پرستاران زن و  6/64) 

کنندگان درصد از شرکت 3/68درصد( مرد بودند. 

درصد(  4/63پرستاران ) تیمتأهل بودند اکثر زین

درصد  9/54بوده و  یمدرک کارشناس یدارا

 یبودند. از نظر سابقه کار یتخدام رسمها اسآن

 6/36کننده )درصد پرستاران شرکت نیشتریب زین

 سال سابقه کار داشتند.  1- 5درصد(، 

 60 یدرصد از پرستاران سن پدر را باال 2/51

 60 یسن مادر را باال زیدرصد ن 1/45سال و 

درصد(  8/48نفر ) 40سال ذکر کردند. تعداد 

خود  نیه دور از والدکردند ک انیپرستاران ب

درصد از پرستاران  9/32کنند و یم یزندگ

کننده از افراد سالمند خانواده خود به طور شرکت

درصد  4/85کنند. یمراقبت م میمستق

از افراد  یکنندگان ابراز داشتند که پرستارشرکت

سالمند متفاوت است. بر اساس  ریسالمند با غ

نندگان کدرصد از شرکت 61پژوهش یهاافتهی

 یدوره آموزش ضمن خدمت در ارتباط با پرستار

 سالمندان را نگذرانده بودند.

درصد  نیشتریپژوهش ب یهاافتهیبر اساس 

 30-35 یدرصد( در بازه سن 39نگرش مثبت )

سال  40- 45 یدر بازه سن زین نیسال و کمتر
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رابطه  یآمار یهاوجود داشت اما آزمون

نشان  یلمندسن و نگرش سا نیرا ب یداریمعن

از مردان  شتریزنان ب زیندادند. از نظر جنس ن

 Tنگرش مثبت به سالمندان بودند، آزمون  یدارا

دو جنس از نظر  نیرا ب یداریمستقل اختالف معن

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

پژوهش افراد متأهل  یهاافتهیبر اساس  نیچنهم

با افراد  سهیر مقاد یبه سالمند یترنگرش مثبت

اختالف را  یآمار یهاآزمون یمجرد داشتند. ول

پژوهش  یهاافتهیدار نشان ندادند. بر اساس یمعن

 زانیم نیب یداریرابطه معنspearman و آزمون 

وجود دارد  یو نگرش مثبت به سالمند التیتحص

(001/0 =P Value .) 

نمره کل  نیانگیپژوهش نشان داد که م یهاافتهی

 24/14 اریبا انحراف مع 151رش به سالمندان نگ

نفر  42کننده تعداد بود که از پرستاران شرکت

نفر  40و  نیانگیدرصد( باالتر از نمره م 2/51)

کل را  نیانگیتر از نمره منییدرصد( پا 8/48)

نگرش مثبت  اسیاز نظر خرده مق نیچنداشتند. هم

ن نمره نگرش مثبت به سالمندا نیانگیم ،یو منف

نمره  نیانگیو م 37/10 اریبا انحراف مع 5/75

بود.  15/12 اریبا انحراف مع 85/65 ینگرش منف

 50پژوهش نشان داد که  یهاافتهی نیچن هم

نگرش مثبت باالتر  یکنندگان دارادرصد از شرکت

نگرش  اسیبودند از نظر خرده مق نیانگیاز نمره م

 50که  بود نیا انگریب جینتا زیبه سالمندان ن یمنف

نمره باالتر از  ینگرش منف یدرصد افراد دارا

 .(1)جدول  بودند نیانگیم

 

 

 یشناختتیجمع یرهایبا متغ ی. ارتباط نگرش پرستاران به سالمند1جدول 
ریمتغ  P Value یمنف نگرش مثبت نگرش (درصد/تعداد)یفراوان گروه 

 سن

25-30 
30-35 
35-40 
40-45 

 درصد( 4/24نفر)20
 رصد(د 39نفر) 32
 درصد( 28نفر) 23
 درصد( 5/8نفر ) 7

 نفر12
 نفر16

 نفر12
 نفر1

 نفر11

 نفر9
 نفر15
 نفر 6

 
P = 0.94 
R=-0.008 

 جنس
 مرد
 زن

 درصد( 4/35نفر ) 29
 درصد( 6/64نفر ) 53

13 
29 

16 

24 
P =0.008 
F= 7.290 

 تیوضع
 تأهل

 مجرد
 متأهل

 درصد( 7/31نفر)26
 درصد( 3/68نفر ) 56

13 
29 

13 
26 

P =0.747 
F=0.945 

 مدرک
یلیتحص  

 یکاردان
 یکارشناس

 ارشد یکارشناس

 درصد( 9/32نفر) 27
 درصد( 4/63نفر ) 52
 درصد( 7/3نفر) 3

21 
35 
1 

6 
17 
2 

P =0.001 
R=0.360 

 

درصد  50پژوهش نشان داد که  یهاافتهی نیچنهم

نگرش مثبت باالتر از  یکنندگان دارااز شرکت

نگرش  اسینظر خرده مقبودند از  نیانگینمره م

 50بود که  نیا انگریب جینتا زیبه سالمندان ن یمنف

نمره باالتر از  ینگرش منف یدرصد افراد دارا

نگرش  اسینمرات خرده مق سهیبودند. مقا نیانگیم

 Tبا استفاده از آزمون  یمثبت و نگرش منف

 P= 987/0را نشان ندادند ) یداریاختالف معن

Value . ) 

که دوره آموزش ضمن  یان داد افرادها نشافتهی

نگرش  خدمت ارتباط با سالمندان را گذرانده بودند

دوره را  نیکه ا ینسبت به افرادبیشتر مثبت 
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 نیا یآمار یهانگذراننده بودند داشتند اما آزمون

(.  P Value= 786/0دار نشان نداد )یارتباط را معن

 یپژوهش پرستاران یهاافتهیبر اساس  نیچنهم

کردند یمراقبت م دهکه از افراد سالمند خانوا

 ریتر به سالمندان نسبت به سانگرش مثبت

اختالف را  یآزمون آمار یپرستاران داشتند ول

)جدول  ( P Value= 937/0دار نشان نداد )یمعن

2). 
 

 

 یانهیزم یرهایو متغ ی. ارتباط نگرش پرستاران به سالمند2 جدول
ریمتغ یبندگروه  (درصد/تعداد)یفراوان  مثبت نگرش  یمنف نگرش   P-Value 

یکار سابقه سال 5-1   
سال 10-5  
سال 15-10  
سال 20-15  

درصد( 6/36نفر ) 30  
درصد( 5/30نفر ) 25  
درصد( 3/29نفر )  24  
درصد( 3/7نفر) 3  

14 
13 
14 
1 

16 

12 
10 
2 

P = 0.655 
R = 0.050 

یکار نوبت  صبح 
 عصر
یگردش  

درصد( 2/23نفر ) 19  
درصد( 7/3)نفر  3  
درصد(2/73نفر ) 60  

11 
1 
30 

9 
2 
30 

P = 0.643 
R = -0.052 

فرزند تعداد  فرزند ندارند 
فرزند 1  
فرزند 2  
فرزند 3  
فرزند 4  

نفر29  

نفر 20  
نفر 14  
نفر 16  
نفر2  

13 
12 
9 
6 
2 

16 
8 
6 
10 
0 

P = 0.758 
R = 0.035 

 

 گیری و نتیجه بحث

نگرش ه خدمت داشتن یاز اصول مهم در ارا یکی

 جی(، نتا16مثبت نسبت به همان واحد است )

دهنده وجود نگرش مثبت در مطالعه حاضر نشان

درصد نسبت  8/48در  یدرصد و نگرش منف 2/51

 نیدر سالمندان بود. ا یپرستار یهابه مراقبت

 یهاه خدمات مراقبتیتواند بر اراینگرش م

 جیداشته باشد، نتا یمنف ریتأث یسالمند یپرستار

سو محققان هم ریمطالعه حاضر با مطالعات سا

در  Lovellکه توسط  یباشد، در مطالعه مروریم

 یاز نگرش منف یانجام شده بود حاک 2006سال 

 یهانسبت به مراقبت یپرستار انیدانشجو

زاده و همکاران یبود و در مطالعه همدان یسالمند

بود  یخنث ینگرش پرستاران نسبت به سالمند زین

مطالعه نشان داد که از نظر جنس  جی(. نتا4، 12)

نگرش مثبت به  یاز مردان دارا شتریزنان ب زین

و  Lambrinouسالمندان هستند که با مطالعه 

و  soderhamn یهاافتهیسو و با همکارانش هم

Lindencrona بود  ریدار و همکاران مغاشهیو ارت

پژوهش  یهاافتهیبر اساس  نیچن(. هم6،  17،  5)

در  یبه سالمند یترفراد متأهل نگرش مثبتا

 یهابا افراد مجرد داشتند. هر چند آزمون سهیمقا

 دینشان ندادند که شا یداریاختالف معن یآمار

به سالمندان پس از  شتریبتوان آن را به توجه ب

 نیمحقق ریازدواج نسبت داد که با مطالعه سا

 پژوهش نشان داد جی(. نتا14، 18دارد ) یهمخوان

ها ارتباط وجود دارد، سن و نگرش آن نیکه ب

سال و  30- 35نگرش مثبت در سن  نیشتریب
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سال بود که  40- 45در سن  ینگرش منف نیکمتر

سرشت و همکارانش که نشان ینیحس یهاافتهیبا 

ارتباط وجود  یسن و نگرش به سالمند نیدادند ب

مطالعه حاضر  جی(. نتا19باشد )یدارد هم سو م

و  التیتحص زانیم نیب یداریرابطه معن از یحاک

مطالعات  یبود که با برخ ینگرش مثبت به سالمند

 ریاز مطالعات مغا گرید ی( و با برخ20هم سو )

 (. .Error! Bookmark not definedبود )

گذراندن  نیمطالعه حاضر نشان داد که ب جینتا

نگرش  و یسالمند یهامراقبت یدوره بازآموز

پرستارن ارتباط وجود دارد و موجب نگرش 

 نیدر ا نیچنافراد شده بود، هم نیتر در امثبت

که از افراد سالمند خانواده  یمطالعه پرستاران

تر به سالمندان کردند نگرش مثبتیمراقبت م

 نیپرستاران داشتد هر چند ا رینسبت به سا

ها پژوهش ریدار نبود، که با سایاختالف معن

از  یاری(. مطابق بس21، 22دارد ) یخوانهم

مطالعات صورت گرفته نگرش پرستاران نسبت به 

متوسط  ای یخنث شتریب ،یسالمند یهامراقبت

است که نگرش پرستاران  یدر حال نیاست، ا

ه یها و ارانسبت به سالمندان بر نحوه مراقبت آن

رسد یاست. به نظر م رگذاریتأث یخدمات بهداشت

نگرش  رییدر آموزش و تغ یمداخالت یزیربرنامه

 ینگرش مثبت در پرستاران ضرور تیجهت تقو

 باشد. یم

 هامحدودیت

با توجه به حجم کار پرستاران شاغل در 

 ینداشتن زمان کاف ،یمحمد دیشه مارستانیب

 یهاتینامه از محدودجهت پر کردن پرسش

 نیپژوهش بود که با انتخاب زمان مناسب ا

 کنترل شد. ینسببه طور  تیمحدود

 یاصل یهااز گروه یکیکه سالمندان  ییاز آن جا

هستند،  یدرمان یکننده خدمات بهداشتافتیدر

نگرش  یستیخدمات مطلوب به آنان با هیجهت ارا

رو  نیوجود داشته باشد .از ا یدرمان میمثبت در ت

جهت بهبود نگرش  یآموزش یهادوره یبرگزار

 .دشو یم شنهادیپ ینسبت به سالمند

 سپاسگزاری

را در جهت  یهمکار تیکه نها یاز تمام پرستاران

 ینامه داشتند و سرپرستاران گرامپرکردن پرسش

 ،یمحمد دیشه مارستانیمختلف ب یهابخش

 .گرددیتشکر م مانهیصم
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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. 

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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