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Abstract 

Background and Aims: population of older people is increasing in the world. Elderly 

care needs increase therefore, hospitalization increases too. Attitudes of nurses and 

nursing students toward older people affect the quality of medical care. The aim of this 

study was to assess the attitudes of nurses and nursing students toward the elderly. 

Materials and Methods: this study is a descriptive study of 160 nurses and nursing 

students of Neyshabur who were selected using purposive sampling. Data were gathered 

by a questionnaire consisting of two parts: demographic information and Kaplan 

questionnaire of attitude toward elderly and were analyzed by SPSS software ver. 17 

using a Pearson correlation, t-test, and one-way ANOVA. 

Results: In this study, the mean score of attitude was 110/88 of 240. It was showing 93% 

of nurses and nursing students had a neutral and (9/1%) had a negative and only 5% had a 

positive attitude. 

Conclusion: The majority of nurses and nursing students had a neutral attitude toward the elderly, 

which shows more attention to nurses and nursing students' education to improve their positive 

attitude. 
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 چکیده

نوع نگرش پرستاران و دانشجویان پرستاری نسبت به  سالمند دنیا در حال افزایش است.: جمعیت مقدمه و هدف

بررسی نگرش پرستاران و دانشجویان  هدف این مطالعه باشد.سالمندی بر نحوه مراقبت آنها از بیماران سالمند اثرگذار می

 است. پرستاری شهر نیشابور در رابطه با سالمندی

نفر از پرستاران و دانشجویان  160باشد که در آن تعداد تحلیلی می –ر از نوع توصیفی پژوهش حاض :هامواد و روش

ها گیری مبتنی بر هدف انتخاب شدند، مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار گردآوری دادهپرستاری شهر نیشابور براساس نمونه

ه سالمندان کوگان بود. جهت تجزیه شناختی و مقیاس نگرش نسبت بیک پرسشنامه دو قسمتی شامل اطالعات جمعیت

طرفه استفاده های همبستگی پیرسون، آزمون تی و آنالیز واریانس یکو آزمون 17نسخه  SPSSآماری  افزارتحلیل از نرم

    (p<05/0) تعریف شد. 05/0 در تمام موارد سطح معناداری کمتر از  شد.

ها نگرش درصد نمونه 1/93بود.  204از  88/110به سالمندی  : میانگین نمره کل نگرش واحدهای پژوهش نسبتهایافته

دار مشاهده معنیآماری درصد نگرش مثبت داشتند. بین سن و نگرش رابطه  5درصد نگرش منفی و فقط  9/1خنثی، 

دانشجویان  تری به سالمندان داشتند.کنندگان باالتر بود، نگرش مثبتبدین معنی که هرچه سن شرکت (p<05/0شد. )

بین جنس، شغل، محل تحصیل، سابقه آموزش در مورد سالمندی، ( p<05/0تری داشتند. )سال باالتر نیز نگرش مثبت

 (p>05/0داری وجود نداشت. )سابقه نگهداری سالمند در خانواده و سنوات کاری پرسنل با نگرش رابطه آماری معنی

نسبت به سالمندان هستند. بنابراین توجه به خنثی : اکثریت پرستاران و دانشجویان پرستاری دارای نگرش گیرینتیجه

 آموزش آنان جهت بهبود نگرش به سمت مثبت باید مورد توجه قرار گیرد.

 کلمات کلیدی

 .پرستاران، دانشجویان، سالمندی نگرش،

 

https://doi.org/10.22038/NNJ.2023.65958.1354
https://doi.org/10.22038/NNJ.2023.65958.1354
https://nnj.mums.ac.ir/
mailto:daghighbine971@mums.ac.ir
https://www.orcid.org/0000-0002-1320-4227
https://www.orcid.org/0000-0002-8916-7426
https://www.orcid.org/0000-0002-7683-5245


 73 80-72، صفحه 1401، تابستان 82، شماره 25/ نوید نو، دوره  جلوه 

 مقدمه 

امروزه به علل مختلف مانند افزایش امید به زندگی، 

پیشرفت چشمگیر علوم پزشکی و کاهش میزان باروری در 

دنیا، میانگین عمر افراد افزایش یافته و سالمندی به یک 

های . براساس تخمین(1) پدیده جهانی تبدیل شده است

سال و باالتر  60سازمان بهداشت جهانی، سالمندان با سن 

درصد جمعیت سراسر جهان را  15حدود  2025در سال 

 25این میزان به  2050تشکیل خواهند داد و در سال 

. جمعیت ایران نیز همانند (2) درصد افزایش خواهد یافت

که طوریبه ؛سایر کشورهای دنیا در حال پیرشدن است

خرین براساس روند افزایشی سالمندشدن جمعیت در آ

جمعیت  1424، در سال 90سرشماری نفوس در سال 

. (3) گیردسالمندی ایران از میانگین جهانی پیشی می

تا سال این است که های آماری در ایران حاکی از شاخص

وارد دوره سالمندی  ،درصد جمعیت 14حدود  1420

 پذیری آسیب و مسن جمعیت سریع رشد .(4) خواهند شد

 افزایش به منجر مختلف سالمتی اختالالت به نسبت ها آن

. دارند نیاز درمانی خدمات به که شود می بیمارانی تعداد

 طوربهداشتی، به مراقبت تیم اعضای عنوان به پرستاران،

-عالوه. شوند می مسن افراد از مراقبت مسئول ای فزاینده

 عمل و بیماران ایمنی تضمین در کلیدی نقشی ها براین، آن

از جمله بسیاری مطالعات  .(5) دارند ها آن از نمایندگی به

 و مطالعه الشهری (6) مطالعه فرهادی و همکاران

(Alshehry) به اهمیت نگرش در ارائه  (7) و همکاران

براین . عالوهاندکردهخدمات درمانی و مراقبتی اشاره 

 عالقه و نگرش بررسی خصوص در های زیادیپژوهش

 افراد از مراقبت نسبت به پرستاری دانشجویان و پرستاران

بوده  متفاوت مطالعات نتایج که است شده انجام سالمند

 نگرش روی بر گرفتهصورت تحقیقات هایاست. یافته

-نگرش دهندهنشان سالمندان از نسبت مراقبت پرستاران

 بوده (12) و خنثی (11, 10) منفی ، (9, 8) مثبت های

 که داد نشان متعددی هایهمچنین پژوهش .(13) است

 هایراه مورد در آنها اندازچشم بر پرستاران نگرش و دانش

 در ها. نگرش(14) گذاردمی تاثیرسالمندان  از مراقبت

 دیگران رفتار شناخت چگونگی به و دارند اهمیت پرستاری

 مراقبت ارائه برای خودمان از ما درک از نحوه استفاده و

 به نسبت نگرش با پرستاری ما از درک .شودمی مربوط

. نگرش (15) شودمی داده شکل مراقبت مختلف هایجنبه

مراقبین بهداشتی در ارتباط با افراد سالمند تحت تاثیر 

عوامل مختلف مانند سن، جنس، تحصیالت، محل کار و 

 . نژاد و قومیت(16) گیردای قرار میشدن حرفهاجتماعی

نیز از عوامل  (18) دوستی، هوش اخالقی و نوع(17)

تجربه و اگر پرستاران کمباشند. تاثیرگذار بر نگرش می

 ،ده به مراقبت از افراد سالمند گمارده شوندندیآموزش

افتد و پرستاران کیفیت مراقبت از سالمندان به خطر می

مراقبت از سالمندان از دست  نقش کلیدی خود را در

 کهدهنده این است . نتایج مطالعات نشان(19) خواهند داد

منفی در مورد باورهای و  نگرشآگاهی و تالش جهت تغییر 

. (20) گرددآنها میسبب بهبود ارائه مراقبت از سالمندان 

و  دانشجویان دیدگاه ایالعهمط طی همکاران و سودرهام

. سالمندی ارزیابی کردند به را پرستاری التحصیالنفارغ

 از مراقبت محدود تجربه نشان داد مطالعه آنها نتایج

 عوامل از مذکر و جنسیت سال 25از  کمتر سن سالمند،

بودند.  سالمندی نسبت به ترنامطلوب دیدگاه داشتن در بارز

 ی و همکاران، دیدگاهمهدمطالعه بنی هایبراساس یافته

 کوگان سالمندی به پرسشنامه نگرش براساس کاردرمانگران

یکی از  در جوامع فعلیپیرشدن جمعیت . (21) بود متوسط

با . های بهداشتی استهای مراقبتاصلی سیستم هایچالش

-احتمال ابتال به مشکالت بهداشتی و بیماری ،افزایش سن

های تقاضا برای مراقبتهای مزمن افزایش خواهد یافت و 

-ها و مراکز ارائه. این نیاز، بیمارستانشودزیاد میبهداشتی 

تاثیر قرار خواهد داد. پرستاران در دهنده مراقبت را تحت

آینده با چالش مراقبت از سالمندان مواجه خواهند بود. 

معموال اند که دانشجویان پرستاری مطالعات نشان داده

این که  به سالمندان هستنددارای نگرش منفی نسبت 

ها، فرهنگ، تجربه وسیله باورهای شخصی، ارزشاحساس به

 مسئله که . از آنجا(22) گیردتاثیر قرار میو مشاهدات تحت

 به تواننمی را سالمند بیماران به نسبت پرستاران نگرش

 دنیا جای هر در رستاریپ دانشجویان و پرستاران تمامی

 نگرش بررسی هدف با مطالعه حاضر لذا ،داد تعمیم
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به پدیده  نیشابور شهر پرستاری دانشجویان و پرستاران

 .شدسالمندی انجام 

 روش کار

نفر از دانشجویان  160تحلیلی،  -در این مطالعه توصیفی

های دانشگاه علوم پرستاری و پرستاران شاغل در بیمارستان

انتخاب  1397تا فروردین  1396پزشکی نیشابور از مهر 

 نمونه حجم برآورد جدول از نمونه حجم تعیین برایشدند. 

 گردید. استفادهو فرمول کوکران  کرجسی و مورگان جرسی

نفر، براساس جدول  235با توجه به حجم جامعه آماری 

نفر برآورد شد. با توجه به احتمال  145مورگان حجم نمونه 

نفر انتخاب  165ها، ها، تعداد نهایی نمونهریزش نمونه

گیری به صورت مبتنی بر هدف و به شیوه شدند. نمونه

 5دهی انجام شد. آسان )در دسترس( و به روش خودگزارش

کامل به سواالت افراد به صورت شنامه مخدوش که پرس

از مطالعه خارج شدند. معیار ورود به  ند،داده بودنپاسخ 

مطالعه عبارت بود از: پرستار و یا دانشجوی پرستاری با سن 

سال که متمایل به شرکت در مطالعه بودند.  60تا  18بین 

معیار خروج از مطالعه عدم تکمیل صحیح پرسشنامه بود. 

آوری اطالعات در این پژوهش از یک پرسشنامه ت جمعجه

اطالعات  دوقسمتی استفاده شد که بخش اول شامل

دموگرافیک و مشخصات فردی واحدهای مورد پژوهش 

، شغل، محل تحصیل دانشجویان، سال سن، جنس)

آموزش  تحصیلی دانشجویان، سنوات خدمتی پرستاران،

 اقبت از سالمند درقبلی در ارتباط با سالمندان و سابقه مر

 Kogan's) نامه کوگانپرسشخانواده( و بخش دوم شامل 

Attitudes Toward Older People Scale جهت )

مقیاس نگرش نسبت سنجش نگرش مراقبان به سالمندی. 

جهت سنجش نگرش  1961در سال  به سالمندان کوگان

نامه پرسش پرستاران نسبت به سالمندی طراحی شد. این

عبارت نگرش مثبت و  17عبارت مثبت و منفی ) 34دارای 

 باشد وعبارت نگرش منفی( درباره پدیده سالمندی می 17

نگرش فرد پاسخگو را نسبت به سالمندی و پدیده 

ای از وسیله یک مقیاس لیکرت شش درجههسالمندی ب

و برای  (6) نمره  ( تا کامال موافق0کامال مخالف )نمره 

. سنجددر مورد این عبارات می (3عبارت بدون نظر )نمره 

نمرات عبارات منفی برای کسب نمره کل معکوس گردید. 

تا  0تغییرات در عبارت مربوط به نگرش مثبت و منفی از 

دهی و تعیین نگرش، نمرات بین متغیر بود. جهت نمره 204

دارای نگرش خنثی  137تا  69دارای نگرش منفی،  68تا  0

ثبت در نظر گرفته شدند. دارای نگرش م 204تا  138و 

تر و دهنده نگرش مطلوبنشان ،نمره باال در عبارات مثبت

تر نسبت منفینگرش دهنده باالبودن در عبارات منفی نشان

روایی و پایایی پرسشنامه کوگان در  بود.به سالمندان 

مورد بررسی قرار گرفته و  (25-23)مطالعات مختلف 

 87/0تا  79/0ضریب آلفای کرونباخ در مطالعات مختلف از 

. روایی و پایایی این ابزار در (26) متفاوت ذکر شده است

در  الزم به ذکر است که. (27) ایران نیز تایید شده است

جهت تعیین اعتبار و پایایی ابزار، با انجام یک  مطالعه حاضر

پرستاران و نفر از  20مطالعه راهنما آن را در اختیار 

که مشخصات واحدهای مورد پژوهش دانشجویان پرستاری 

با  شدهیروای نسخه تهیه ازپس  .شدقرار داده ودند، را دارا ب

 Expert) استفاده از اعتبار محتوا توسط پنل خبرگان

panel نفر عضو هیات علمی گروه  6) نفر 10( متشکل از

محاسبه نفر عضو هیات علمی گروه مامایی(  4پرستاری و 

CVI  وCVR  با پرسشنامه پایاییانجام و و اعتبار عاملی 

 ابتدا(. α=79/0شد ) تعیینکرونباخ  یلفاآ یبضر محاسبه

 هدف و پرسشنامه چگونگی تکمیل درباره یکامل توضیحات

داوطلبان  از کتبی اجازه پسس وبه افراد ارائه  انجام مطالعه

. از آمار توصیفی جهت تهیه جداول، تعیین شددریافت 

ها میانگین، انحراف معیار و فراوانی نسبی و مطلق داده

مون شاپیرو ها با آزاستفاده شد. پس از تست نرمالیتی داده

( و پس از P > 05/0)ها تایید شد بودن دادهویلک، نرمال

 ضریبها از آمار استنباطی بودن دادهآن، با توجه به نرمال

 one" طرفهآزمون آنالیز واریانس یک ،پیرسون همبستگی

way ANOVA" مستقلو آزمون تعقیبی توکی، و تی 

"test Independent t"  و آزمون لونLeven  برای

مستقل برای تحلیل ها در آزمون تیبررسی همگنی واریانس

اطالعات استفاده شد. در تمام موارد سطح معناداری کمتر 

افزار نرم از استفاده با هادادهتعریف شده بود.  05/0از 

SPSS  گرفتند قرار تحلیل و تجزیه مورد 17نسخه. 
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 ها یافته

کمتر از در گروه سنی  کنندگاندرصد مشارکت 6/75

سال قرار  40باالی در گروه سنی  درصد 4/4سال و  30

د از رصد 7/63 ها را مردان ودرصد از نمونه 3/36داشتند. 

کنندگان مشارکتدرصد  6/50 ها تشکیل داده اند.آنها را زن

 دانشجوی دانشگاه آزاد درصد 79و از این میان  دانشجو

 8/65. اندبوده درصد دانشجوی سال چهارم 9/40اسالمی و 

سال  10کننده در مطالعه کمتر از پرستاران مشارکت درصد

کنندگان به مشارکت درصد 5/92اند. سابقه خدمت داشته

آموزشی در ارتباط با سالمندان دریافت نکرده بودند. 

 کنندگاناز مشارکت درصد 5/72همچنین نتایج نشان داد 

. )جدول سابقه مراقبت از سالمند در خانواده را نداشتند

 (1شماره 

 کنندگانشناختی مشارکت: اطالعات جمعیت1جدول 

 درصد تعداد متغیر

 سن )سال(

 6/75 121 سال 30کمتر از 

 20 32 سال 39تا  30

 4/4 7 سال 40باالی 

 جنس
 3/36 58 مرد 

 7/63 102 زن

 شغل 
 6/50 81 دانشجو

 4/49 79 پرستار

 محل تحصیل
 79 64 دانشگاه آزاد

 21 17 دانشگاه سراسری

 سال تحصیلی

 6/8 7 اول

 3/12 10 دوم

 2/38 31 سوم

 9/40 33 چهارم

سابقه آموزش در زمینه 

 سالمندی

 5/7 12 بلی

 5/92 148 خیر

 5/27 44 بلی سابقه مراقبت از سالمند

 5/72 116 خیر 
 

شده در بعد نگرش به میانگین نمره کل نمرات اخذ

بود )دامنه تغییرات نمرات  88/110 ± 9/14سالمندان 

درصد نگرش  1/93درصد نگرش منفی،  9/1(. 154-50

درصد نگرش مثبت نسبت به سالمندی داشتند  5خنثی و 

(. نتایج نمره نگرش پرستاران و دانشجویان 2)جدول شماره 

 آورده شده است.  3پرستاری به تفکیک در جداول 

به  بعد نگرش نمرات اخذشده در توزیع فراوانی مطلق و نسبی واحدهای مورد پژوهش بر حسب: 2جدول 

 سالمندان
 درصد فراوانی نمره اخذشده در بعد نگرش به سالمندان

 9/1 3 (68-0منفی )

 1/93 149 (137-69خنثی )

 5 8 (204-138مثبت )

 100 160 جمع

 9/14انحراف معیار:                                        88/110میانگین: 

 154حداکثر:                                          50 حداقل:
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نگرش  درصد پرستاران 94 کهنتایج مطالعه نشان داد 

درصد نگرش  3/1از این میان . خنثی به سالمندان دارند

 درصد نگرش مثبت به سالمندی داشتند.  7/4منفی و 

 بعد نگرش به سالمندان نمرات اخذشده در بر حسب پرستاران شاغلتوزیع فراوانی مطلق و نسبی : 3جدول 

 درصد فراوانی نمره اخذشده در بعد نگرش به سالمندان

 3/1 1 (68-0منفی )

 94 75 (137-69خنثی )

 7/4 3 (204-138مثبت )

 100 79 جمع

 

 درصد دانشجویان پرستاری 2/95 بیانگر آن است کهنتایح 

درصد  4/2نگرش خنثی به سالمندان دارند. از این میان 

درصد نیز نگرش مثبت به سالمندی  4/2نگرش منفی و 

 (4داشتند. )جدول 

 نبعد نگرش به سالمندا نمرات اخذشده در بر حسب دانشجویانتوزیع فراوانی مطلق و نسبی : 4جدول 

 درصد فراوانی نمره اخذشده در بعد نگرش به سالمندان

 4/2 2 (68-0منفی )

 2/95 77 (137-69خنثی )

 4/2 2 (204-138مثبت )

 100 81 جمع

 

نتایج نشان داد بین سن و نگرش به سالمندی رابطه مثبت 

به این  ؛(001/0p< ،252/0 =rو معنادار آماری وجود دارد )

کنندگان باالتر بود، نگرش معنی که هرچه سن شرکت

تری به سالمندی داشتند. همچنین تجزیه و تحلیل مثبت

)دانشجو یا پرستار(،  آماری نشان داد که بین جنس، شغل

محل تحصیل دانشجویان )سراسری یا آزاد(، سابقه آموزش 

قبلی در مورد سالمندان، سابقه نگهداری از سالمند در 

خانواده و سنوات کاری پرسنل با نگرش به سالمندی رابطه 

بین سال تحصیلی دانشجویان و  .(p>05/0ای وجود ندارد )

نگرش به سالمندی رابطه مثبت و معنادار آماری وجود دارد 

(05/0=p ،328/2 =f) به این معنی که دانشجویان سال؛-

تری به سالمندی داشتند. ) جدول های باالتر نگرش مثبت

 (5شماره 

 واحدهای مورد پژوهش نگرش به سالمندانو  مشخصات فردیبررسی رابطه بین : 5جدول 

 

 جنس سن
شغل 

 )دانشجو/پرستار(

محل تحصیل 

 دانشجویان
 آموزش قبلی

سابقه نگهداری از 

 سالمند
 سال تحصیلی سنوات کاری

R 
p-

value 
t 

p-

value 
f 

p-

value 
f 

p-

value 
T 

p-

value 
F 

p-

value 
F 

p-

value 
f 

p-

value 

نگرش به 

 سالمندی
252/0 00/0 73/1 NS* 32/1- NS 118/1 NS 191/0- NS 383/0 NS 864/1 NS 328/2 05/0 

آزمون 

مورد 

 استفاده

Pearson 

Correlation 
Test –T Test -T Test -T Test –T Test –T ANOVA ANOVA 

* Non-significant 
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 بحث

دست آمده از پژوهش حاضر ه های بتجزیه و تحلیل یافته

دهد که وضعیت نگرش پرستاران و دانشجویان نشان می

به  ؛باشدپرستاری در مورد سالمندی در سطح خنثی می

نگرش خنثی به سالمندان دارند  درصد 1/93ای که گونه

درصد از  5( و فقط 2/95درصد و دانشجویان 94)پرستاران

. کنندگان دارای نگرش مثبت به سالمندی بودندمشارکت

در ارتباط با نگرش پرستاران و دانشجویان پرستاری 

زاده های ضد و نقیضی وجود دارد. در مطالعه همدانیدیدگاه

. (28) پرستاران نگرش خنثی نسبت به سالمندی داشتند

دار و همکاران نشان دادند که اکثریت پرستاران ارتیشه

به سالمندان  جراحی نسبت-های داخلیشاغل در بخش

این درحقیقت تاحدی . (29) دارای نگرش مثبت بودند

نگرش مثبت بیانگر باالتر بودن سن پرستاران بوده است و 

های زیادی ارتباط سن با نگرش به سالمندی را پژوهش

و همکاران  زادهعسکری. همچنین (30, 28) اندبیان نموده

شهر نگرش پرستاران نسبت به مراقبت از سالمندان نیز 

(. عواملی مانند باورها و 11) کردند مطلوب گزارشکرمان را 

اعتقادات فردی، بافت فرهنگی جامعه و اعتقادات مذهبی 

اکثر پرستاران  . همچنینمردم در آن دخیل بوده است

 شخصا سابقه مراقبت از سالمندان در بیمارستان را داشتند.

زاد و همکاران نگرش دانشجویان پرستاری را در پورفر

. (31)ند خصوص مراقبت از سالمند متوسط گزارش کرد

خروج سالمندان از چرخه  ندتوامی دلیل نگرش منفی آنها

. نتایج اشدکننده بفعالیت اقتصادی  به یک انسان مصرف

بین سن و نگرش به سالمندی مطالعه حاضر نشان داد 

به این معنی که  ؛رابطه مثبت و معنادار آماری وجود دارد

تری به کنندگان باالتر بود، نگرش مثبتهرچه سن شرکت

لوو و مطالعه  با نتایج این پژوهش .سالمندی داشتند

به این نتیجه ؛ آنها مطابقت دارد( Liu et alهمکاران )

سال درک بهتری از سالمندی  40رسیدند که افراد باالی 

در حسینی سرشت و همکاران نتایج مطالعه . (32) دارند

 نشان دادها نگرش پرستاران به سالمندان آسایشگاه بررسی

و دانشجویان به  یافتمی افزایشهرچه دانش پرستاری 

رسیدند، نگرش از منفی به تحصیل می الترهای باسال

نشان داد آنها مطالعه نتایج  همچنین .کردمثبت تغییر می

ن شاغل نگرش مثبت، دانشجویان سال سوم که پرستارا

 پرستارى دارای نگرش خنثی و دانشجویان سال اول

دوهرتی و . (33)اند پرستارى دارای نگرش منفی بوده

یکی از فاکتورهای مهم در ( Doherty et alهمکاران )

همچنین پرستاران . دندانداشتن نگرش مثبت را سن می

بهداشت جامعه نسبت به پرستارانی که در بیمارستان کار 

کنند دارای نگرش بهتری هستند، پرستارانی که در می

-بخش بیشتر با افراد مسن سروکار داشتند نسبت به بخش

پرستاران لذا  .بودندتری حاد دارای نگرش مثبت های

-. به نظر می(34) بایستی به دانش سالمندی مجهز شوند

جامعه بیشتر با اقشار مردم در رسد که پرستاران بهداشت 

درمانی با  ارتباطند و آنان که بیشتر وقت خود را در مراکز

؛ تری هستندبرند دارای نگرش مثبتسر میه سالمندان ب

مدت و شناخت تواند به خاطر تماس طوالنیمیاین امر 

های حاصل از سایر کافی از نیازهای سالمندان باشد. گزارش

که احساس نسبت به سالمندان  دهدتحقیقات نشان می

جنس تغییر کند. احتماال نتایج  ممکن است با تجربه، سن و

-تواند به دالیلی مانند سن کم شرکتتحقیق حاضر می

ها هم برای کنندگان، نداشتن تجربه کافی در بخش

پرستاران و دانشجویان پرستاری، استفاده از نیروهای 

رستاری، نگذارندن دلیل کمبود نیروی په تجربه بطرحی کم

های خاص مراقبت از سالمندان برای پرستاران که دوره

بایستی هر کدام از این عوامل در تحقیق کیفی مورد بررسی 

در مطالعه اخیر نمره نگرش بین دو گروه قرار گیرد. 

دار آماری نداشت که این پرستاران زن و مرد اختالف معنی

( که Lui & Wong) ها با نتایج مطالعه لویی و وونگیافته

 . (35) روی پزشکان انجام شده بود همخوانی داشت

 های پژوهشمحدودیت

 کنترل کامل متغیرهایدهی های خودگزارشدر شیوه

پاسخگویی به  های فردی افراد درگر مانند تفاوتمداخله

-های جامعهتمایل به ارائه پاسخقابل کنترل نیست.  سواالت

کنندگان که تمام موارد از موانع پسند توسط شرکت

های پژوهش محدودیت ءباشند جزتحقیقات توصیفی می

گیری به شیوه در دسترس انجام شد و حجم . نمونهتندهس

-قابلیت تعمیم به کل نقاط ایران را پایین می ،اییننمونه پ



  80-72، صفحه 1401، تابستان 82، شماره 25/ نوید نو، دوره  جلوه 78

آورد. با انجام مطالعات کمی در سایر شهرها و مطالعات 

های توان محدودیتتر موضوع میکیفی جهت بررسی دقیق

 تحقیق حاضر را کمتر کرد. 

 گیری نتیجه

دست آمده از ه های بتحلیل یافته در مجموع تجزیه و

دهد که وضعیت کلی نگرش پژوهش حاضر نشان می

در مورد  شابوریشهرستان ن یپرستار انیپرستاران و دانشجو

مطالعات زیادی وجود دارد ی در سطح خنثی است. سالمند

را که بر نگرش دانشجویان پرستاری ی مهم هایکه متغیر

-ذکر کرده ،سالمند تأثیر دارد با افراد کردنکار با در رابطه

ن مهارت و دانش مورد نیاز این متغیرها شامل داشت .اند

برای مراقبت از سالمندان، تأثیر پرستاران شاغل در نگرش 

دانشجویان پرستاری، تأثیر مربیان بر نگرش دانشجویان 

ها از طریق کار و پرستاری و یادگیری از طریق فرصت

تماس با افراد سالمند، باورها و اعتقادات فردی، اعتقادات 

فرد، فرهنگ  ادگی و شغلی هرمذهبی افراد، تجربیات خانو

. (36) باشدجامعه و میزان درک پرستاران از سالمندان می

های خود به ریزیتوانند در برنامهمدیران پرستاری می

هایی در زمینه آموزش مراقبت از سالمندان و تشکیل کالس

تقسیم بیماران سالمند به تمامی پرسنل پرستاری نگرش 

اران بالین آنان را نسبت به سالمندان بهبود ببخشند. پرست

کنند باید ها  از سالمندان مراقبت مینیز که در بیمارستان

های الزم جهت پرستاری از این بیماران را دریافت آموزش

های خاص عملی در مراکز بهزیستی کنند و همچنین دوره

خانه سالمندان داشته باشند. از طرف دیگر دانشجویان  و

شناسی، پیریپرستاری نیز بایستی در قالب واحد درسی 

مسائل روانشناسی مرتبط با آن را فراگرفته و آنان نیز در 

صورت بالینی کسب ه مراکز بهزیستی و خانه سالمندان ب

تجربه نمایند. در مراکز آموزشی نیز اساتید مربوطه بایستی 

مراقبت از سالمندان را در دانشجویان ایجاد نمایند. به عالقه 

-های گروهی به خانوادهههمچنین از طریق آموزش در رسان

آغاز گردد.  ترنییپا نیآموزش احترام به سالمندان از سنها 

خنثی به نگرش  عللدر مورد  یاطالعات قیتحق نیا جینتا

 یفیدر قالب ک یشتریب قاتیتحقو  دهدینم هئاراسالمندی 

 یبررسرا گروه  نیاست که بتوان عوامل موثر در ا ازیمورد ن

 .کرد

 تشکر و قدردانی

نویسندگان مقاله مراتب تشکر خود را از دانشجویان عزیز 

کننده در مطالعه که نهایت پرستاری و پرستاران مشارکت

 آورند.عمل میه همکاری را با پژوهشگران انجام دادند، ب

 یمال تیحما

 این پژوهش حامی مالی ندارد. 

 یمالحظات اخالق

  این مقاله با اخذ کد با شماره

IR.IAU.NEYSHABUR.REC.1395.6 مورد تایید

زیستی دانشگاه آزاد اسالمی های کمیته اخالق در پژوهش

 نیشابور است.
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