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رضايت از زندگي و سالمت عمومي
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اين نسخه «پذيرفته شده پيش از انتشار» مقاله است که پس از طي فرايند داوري ،براي چاپ ،قابل پذيرش تشخيص داده
شده است .اين نسخه در مدت کوتاهي پس از اعالم پذيرش به صورت آنالين و قبل از فرايند ويراستاري منتشر ميشود.
نشريه سالمند گزينه «پذيرفتهشده پيش از انتشار» را به عنوان خدمتي به نويسندگان ارائه ميدهد تا نتايج آنها در
سريع ترين زمان ممکن پس از پذيرش براي جامعه علمي در دسترس باشد .پس از آنکه مقالهاي فرايند آماده سازي و
انتشار نهايي را طي مي کند ،از نسخه «پذيرفته شده پيش از انتشار» خارج و در يک شماره مشخص در وبسايت نشريه
منتشر ميشود .شايان ذکر است صفحه آرايي و ويراستاري فني باعث ايجاد تغييرات صوري در متن مقاله ميشود که ممکن
است بر محتواي آن تأثير بگذارد و اين امر از حيطه مسئوليت دفتر نشريه خارج است.
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چکیده
زمینه و هدف  :نگرش پرستاران در ترجیح کار با سالمندان و همچنین کیفیت مراقبت تاثیر می گذارد .هدف اين مطالعه بررسی
عوامل مرتبط با نگرش پرستاران نسبت به مراقبت از سالمندان و نقش پیشگويی کنندگی نوع دوستی ،هوش اخالقی ،رضايت از
زندگی و سالمت عمومی در بیمارستان های شهر سبزوار در سال  1399-1398بود
مواد و روش ها :اين پژوهش به صورت مقطعی از نوع توصیفی – تحلیلی بوده که در سال 99-98در بیمارستان های شهر
سبزوار بر روی 265پرستارکه به طور تصادفی انتخاب شده بودند،انجام شد .جمع آوری اطالعات با استفاده از پرسش نامه های
اطالعات دموگرافیک و پرسش نامه های مقیاس نگرش به سالمندی کوگان ،هوش اخالقی لنیک وکیل ،نوع دوستی کارلو،
رضايت از زندگی داينر و سالمت عمومی  GHQ28بود .داده ها از طريق آماره های توصیفی (میانگین ،انحراف معیار ،و فراوانی)
و استنباطی (ضريب همبستگی ،رگرسیون خطی ،و تی مستقل) با استفاده از نرم افزار  SPSSنسخه 16مورد تجزيه و تحلیل
قرار گرفت .سطح معنی داری  0.05در نظر گرفته شد.
یافته ها :میانگین سنی شرکت کنندگان 33/10±7/17سال بود .پرستاران نگرش مثبتی نسبت به مراقبت سالمندان داشتند
نمره نگرش پرستاران به طور میانگین 155/39وانحراف معیار 17/47بود بین نگرش پرستاران و متغیر هايی سن ،جنس ،وضعیت
تاهل ،تحصیالت ،سابقه خدمت ،بخش محل خدمت و سالمت عمومی پرستاران ارتباط معنی داری وجود نداشت ( P
 . )Value>0/05نتايج مدل رگرسیون چند متغیره نشان داد عوامل هوش اخالقی ( ،)P=0/01نوع دوستی ( )P=0/008و
رضايت از زندگی ( )P=0/03با نگرش پرستاران به مراقبت از سالمندان ارتباط معنی داری داشت.
نتیجه گیری :از آنجا که نگرش پرستاران به مراقبت از سالمندان با هوش اخالقی ،نوع دوستی و رضايت از زندگی قابل پیش
بینی می باشد .به نظر می رسد ارزيابی اين خصايص در پرستارانی که به ارائه خدمات به سالمندان مشغول هستند می تواند
نگرش آنا ن را مثبت کند و از پديده هايی مانند تبعیض سنی جلوگیری به عمل آورد.
واژگان کلیدی  :نگرش پرستاران ،هوش اخالقی ،نوع دوستی ،سالمت ،رضايت ،مراقبت ،سالمندان

Abstract
Background and Aim: Nurses' attitudes affect their preference for working with the elderly
as well as the quality of care. The aim of this study was to investigate the factors related to
nurses' attitudes toward caring of elders and the predictive role of altruism, moral intelligence,
life satisfaction and general health in Sabzevar hospitals in 2019..
Materials and Methods: This cross-sectional descriptive-analytical study was performed on
265 randomly selected nurses in Sabzevar hospitals in 2019. Data were collected using
demographic information questionnaire, Kogan Attitudes Toward Old People Scale , lennick
and kiel moral intelligence questionnaire, Carlo's altruism questionnaire, Diner's
Satisfaction With Life Scale , and General Health Questionnaire-28 (GHQ-28). Data were
analyzed via descriptive statistics (mean, standard deviation and frequency) and inferential
statistics (correlation coefficient, linear regression, and independent t-test) using SPSS
software version 16. A significance level of 0.05 was considered.
Results: The mean age of participants was 33.10±7.17. Nurses had a positive attitude toward
the care of the elderlies. The mean score of nurses' attitudes was 155.39 ± 17.74. There was no
significant relationship between nurses' attitudes and variables such as age, sex, marital status,
education, work experience, place of work, and general health of nurses (P Value> 0/05). The
results of multivariate regression model showed that the factors of moral intelligence (P =
0.01), altruism (P = 0.008) and life satisfaction (P = 0.03) had a significant relationship with
nurses' attitudes toward caring for the elderly.
Conclusion: Since the attitude of nurses to elders care is predictable with moral intelligence,
altruism and life satisfaction. It seems that the evaluation of these characteristics in nurses who
provide services to the elderly can positively affect to their attitudes and prevent phenomena
such as age discrimination.
Keywords: Nurses' attitude, Moral intelligence, Altruism, Health, Satisfaction, Care, Elderly

مقدمه
توجه همه جانبه به سالمندان ضرورت دارد چرا که افراد دارای مشکالت عديده سالمتی و عمده ترين مصرف کننده خدمات
بهداشتی درمانی هستند .حدود  50درصد از پذيرش های بیمارستانی ،ساکنان خانه های سالمندان و همچنین  60درصد از
کل ويزيت های سرپايی 80 ،درصد ويزيت های مراقبتی در خانه 85 ،درصد افراد بستری در بخش های مزمن را سالمندان
تشکیل می دهند ( .)1با توجه به افزايش جمعیت سالمندان و اين که حدود  90درصد از خدمات پرستاری ،به طور مستقیم به
اين قشر از جامعه ارائه می گردد ،نیاز به پرستاران ماهر و متخصص و عالقمند در زمینه مراقبت سالمندان افزايش می يابد (.)2
پرستاران پاسخگوی فراهم کردن مراقبت جسمی و روانی و حمايت عاطفی برای افراد مسن در محیط های بیمارستانی ،مراکز
نگهداری و منازل می باشند ( . )3با توجه به نقش مهم پرستاران در مراقبت از سالمندان ،نگرش پرستاران در ترجیح کار با
سالمندان و همچنین کیفیت مراقبت تاثیر می گذارد (.)4
سالمندان گروهی حساس تلقی می شوند که درخور احترام و توجه هستند و بی شک ارائه خدمات پرستاری محترمانه در صورتی
محقق می شود که ارائه دهندگان اين خدمات نگرش مثبتی به مددجويان خود داشته باشند .عالوه براين نگرش منفی مراقبان
سالمت به سالمندان ،حس ناتوانی را به آنها القا می کند ( .)5کلیشه های نامطلوب مربوط به افراد مسن می تواند مثبت يا منفی
باشد اما بیش تر آن ها منفی هستند .به طوری که مطالعات انجام شده نشان می دهد تقريبا 89درصد افراد سالمند در امريکا
با تبعیض سنی مواجه هستند ( .)6مطالعه راجرز و همکاران در سال 2015در امريکا نشان داد که از هر 17نفر بزرگسال باالی
 50سال ،يک نفر تبعیض مکرر در دريافت مراقبت های بهداشتی را تجربه میکند که اين شرايط با امکان ايجاد چهار سال
ناتوانی جديد يا بدتر شدن شرايط فرد در ارتباط است ( .)7تبعیض سنی در بیماران به افزايش طول مدت بستری آنها منجر می
گردد؛ عالوه بر اين باعث ايجاد نگرش منفی در افراد نسبت به خود ،هويت و همچنین کاهش میزان مشارکت آنها در مراقبت از
خود می شود .در صورتی که نگرش ها نسبت به مراقبت از بیمار سالمند منفی باشد در کیفیت ،نوع مراقبت ،مدت بستری،
میزان مرگ و میر ،ترک کار و انگیزه فرد به ادامه روند درمان تاثیرات سوئی خواهد گذاشت ( .)8نکته مهم در نوع نگرش به
سالمندی اين است که تحقیقات جديد نشان داده است نگرش مثبت ،حتی می تواند احتمال ابتال به بیماری هايی مانند زوال
عقل را در سالمندان کاهش دهد و از طرفی نگرشهای منفی موجب عدم مشارکت در تصمیم گیری ها ،عدم تکريم به سالمند،
کاهش عزت نفس و رفتارهای توهین آمیز به افراد سالمند می شود بنابراين ،با شناخت فاکتورهای تأثیر گذار بر نگرش نسبت
به سالمندی میتواند اطالعاتی جهت بهبود نگرش بدست آورد (.)9
عوامل زيادی ممکن است روی نگرش های کارکنان مراقبت های بهداشتی در ارتباط با افراد سالمند تاثیر بگذارد که شامل سن،
جنس ،تحصیالت ،ارتباط با سالمندان شاداب ،محل کار و اجتماعی شدن حرفه ای می باشد ( .)10عالوه بر اين نژاد و قومیت
نیز از عوامل موثر نگرش به سالمندی است؛ ثناگو و همکاران نشان دادند که از نظر نگرش به سالمندان در بین قومیت ها ،ترکمن
ها نظر مثبت تری د اشتند که علت آن را می توان پايبند بودن بیش تر اين قوم به سنت ها و اعتقادات خود و تداوم زندگی در
خانواده های بزرگ دانست ( .)11هوش اخالقی و نوع دوستی از مهم ترين عوامل تاثیر گذار بر رفتار انسان ها است و با نگرش
پرستاران نسبت به رعايت حقوق بیماران رابطه دارد .نوع دوستی فرايندی است که حتی در سخت ترين شرايط ،باعث بهبودی
خدمات پرستاری نسبت به بیماران می شود ( .)12با توجه به اين که عملکرد اخالقی پرســتاران نقش مهمی در رابطه با کیفیت
مراقبت ارائه شده ،بهبودی بیماران و هم چنین دستیابی به اهداف سالمتی دارد ،توجه به ابعاد هوش اخالقی در پرستاران به
عنوان يک راهنمای اخالقی بــرای عملکرد آن ها از اهمیت خاصی برخوردار است و می تواند در نگرش و ديدگاه آن ها نسبت
به رعايت موازين اخالقی در عملکردشان مهم باشد ( .)13رضايت از زندگی می تواند نقش موثری را در رضايت شغلی پرستاران
داشته باشد ( .)14رضايت از زندگی در پرستاران ،يکی از مهمترين عوامل در ارائه بهتر خدمات پرستاری به بیماران میباشد که
با سالمت روانی آنها ارتباط دارد .احساس نارضايتی از زندگی در پرستاران می تواند به گونه ای منفی بر سطح رضايت شغلی و

نحو ه کیفیت مراقبت از بیمار تاثیر گذاشته و به اقامت طوالنی مدت در بیمارستان ها و افزايش هزينه ها منجرشود (.)15
پرستاران ،از جمله افرادی هستند که به طور مستقیم با تمامی اقشار اجتماع در ارتباط اند و مشکالت مردم را از نزديک لمس
می کنند .اين ارتباط تنگاتنﮓ ،مسﺌولیت خطیر آن ها را در قبال سالمت افراد دو چندان می کند ( .)16پرستاران به دلیل نوبت
های کاری طوالنی و خستگی های ناشی از آن همیشه مستعد تهديد سالمتی در ابعاد مختلف هستند .پرستارانی که از سالمت
عمومی خوب برخوردار نیستند؛ قادر نخواه ند بود تا مراقبت های خوبی نظیر حمايت های فیزيکی و روانی از بیماران به عمل
آورند که اين امر خطر بروز اشتباهات و حوادث شغلی را باال می برد و در نهايت پیامد آن متوجه بیمار و پرستار می شود (.)17
و با توجه به اينکه نگرش پرستاران نسبت به مراقبت از سالمندان در جوامع مختلف به علل متغیرهای فرهنگی و ساختار اجتماعی
متفاوت می باشد و مطالعات مختلف تنها به بررسی نگرش به سالمندان پرداخته اند و در اين خصوص نتايج متناقض بدست
آورده اند .اين مطالعه سعی دارد با بررسی عوامل احتمالی مرتبط با نگرش پرستاران قادر به پیش بینی مواردی که با نگرش
مرتبط هستند راهکارهايی را برای بهبود نگرش پرستاران به سالمندان ارائه دهد تا مراقبت هر چه موثرتر از ايشان فراهم گردد،
لذا پژوهشگران اين مطالعه بر آن هستند عوامل مرتبط با نگرش پرستاران نسبت به مراقبت از سالمندان بیمار و نقش پیشگويی
کنندگی نوع دوستی ،هوش اخالقی ،رضايت از زندگی و سالمت عمومی در بیمارستان های شهر سبزوار بررسی کنند.
روش ها
در اين مطالعه توصیفی -تحلیلی 270 ،پرستار شاغل در بیمارستان های شهر سبزوار در سال 1398-1399انتخاب شدند ،با
توجه به پائین ترين ضرايب همبستگی مشاهده شده در مطالعات گذشته حجم نمونه ( )18با استفاده از فرمول کوکران برای
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= 𝑛 با در نظر گرفتن  95درصد اطمینان و  80درصد توان آزمون حجم نمونه 225

برآورد شد که با در نظر گرفتن  20درصد ريزش احتمالی در مجموع تعداد  270نفر به عنوان مشارکت کننده در نظر گرفته
شد .به دلیل ناکامل بودن پرسشنامه ها و عدم پاسخ گويی به ده درصد سواالت ،تعداد 5پرسشنامه از مطالعه کنار گذاشته شد
و  265نفر در مطالعه باقی ماند و مورد تجزيه و تحلیل قرار گرفت.
بر اساس معیارهای ورود وخروج پژوهش ،نمونه ها به روش تصادفی طبقه ای متناسب با حجم از پرستاران بیمارستان های شهر
سبزوار به عنوان نمونه انتخاب شدند.به طوری که در ابتدا لیستی از تمام پرستاران بیمارستان های حشمتیه ،واسعی و امداد که
شرايط ورود به مطالعه را داشتند تهیه شد و بعد به روش سهمیه ای سهم پرستاران هر بیمارستان مشخص شد و از بین پرستاران
هر بیمارستان با روش تصادفی سیستمیک نمونه ها مشخص شدند .معیارهای ورود به مطالعه شامل داشتن حداقل مدرک
کارشناسی پرستاری و تمام پرستاران به جز پرستاران بخش های نوزادان و اطفال و زنان وزايمان بود .معیار خروج عدم پاسخ
گويی به بیشتر از  %5سواالت پرسشنامه ها و عدم تمايل به ادامه شرکت در مطالعه در نظر گرفته شد.
داده های اين مطالعه با استفاده از پرسشنامه گردآوری شد ،بخش اول پرسش نامه شامل سواالت دموگرافیک و زمینه ای (سن،
جنس ،تحصیالت ،تاهل ،سابقه خدمت ،بخش محل خدمت و سابقه ی زندگی با سالمند ) و بخش دوم شامل پرسشنامه های

مقیاس نگرش به سالمندان کوگان ،هوش اخالفی لنیک وکیل(  ، )2005نوع دوستی کارلو ،رضايت از زندگی داينر و سالمت
عمومی بود.
پرسش نامه ی نگرش به سالمندان کوگان شامل  34سوال ( 17سوال نگرش مثبت و 17سوال نگرش منفی) بود که نگرش فرد
پاسخگو را با مقیاس لیکرت  7درجه ای (کامال مخالفم نمره يک و کامال موافقم نمره هفت) می سنجد .در مطالعه رژه و همکاران
روايی و پايايی اين ابزار مورد سنجش قرار گرفته و ضريب آلفای کرونباخ در نسخه ايرانی اين ابزار برای کل مقیاس  0/83گزارش
شده است ( .)19در اين مطالعه میزان پايايی  0.78گزارش شد.
پرسشنامه هوش اخالقی لنیک و کیل شامل چهار خرده مقیاس (درستکاری ،بخشش،مسوولیت پذيری و داسوزی می باشد که
کمترين نمره خرده مقیاس درستکاری ،بخشش ،مسوولیت پذيری و داسوزی به ترتیب 8،12،16و 4و بیش ترين نمره خرده
مقیاس درستکاری ،بخشش ،مسوولیت پذيری و داسوزی 40،60،80و 20می باشد در مجموع در کل امتیازی بین -40
200کسب می شود .پس از محاسبه امتیاز ها ،آن ها به امتیازی بین 100-20تبديل می شود در نهايت میانگین امتیاز -100
90معادل عالی 80-89 ،معادل خیلی خوب 70 -79 ،معادل خوب و  69و کمتر از آن معادل ضعیف ارزيابی می شود .محمدی
و همکاران روايی و پايايی اين پرسشنامه را در حرفه پرستاری مورد بررسی قرار داده و به ترتیب  0/85و  0/87برآورد کردند
( .)20در اين مطالعه پايايی پرسشنامه با استفاده از ضريب همبستگی درونی  0/87محاسبه شد.
مقیاس نوع دوستی در پرسشنامة گرايش های اجتماعی تجديد نظر شده کارلو شامل  8سوال می باشد .منظور از نمره نوع
دوستی در پژوهش حاضر نمره ای است که فرد به سواالت (  ) 24-23-20-16-13-4-3-1پرسشنامة گرايش های اجتماعی
تجديد نظر شده کارلو می دهد .حد پايین نمره  8و حد باالی نمره 40می باشد .در صورتی که نمرات پرسشنامه بین 8تا 16
باشد میزان اين متغیر در اين جامعه ضعیف است .در صورتی که نمرات پرسشنامه بین16تا 24باشد میزان اين متغیر در اين
جامعه متوسط است .در صورتی که نمرات پرسشنامه باالتر از  24باشد میزان اين متغیر در اين جامعه بسیار خوب است (.)21
محمودی و همکاران روايی و پايايی اين پرسشنامه را در حرفه پرستاری مورد بررسی قرار داده و پايايی آن را  0/69برآورد کردند
( .)22میزان پايايی با استفاده از آلفای کرونباخ در اين مطالعه  0.75بدست آمد.
پرسش نامه رضايت از زندگی داينر شامل  5سوال می باشد .اين پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرت (کامالً مخالفم1،؛ مخالفم2؛
نظری ندارم3،؛ موافقم4،؛ کامالً موافقم؛ )5میباشد  .در صورتی که نمرات پرسشنامه بین  5تا  10باشد ،میزان رضايت از زندگی
در اين جامعه ضعیف می باشد .در صورتی که نمرات پرسشنامه بین  10تا  15باشد ،میزان رضايت از زندگی در سطح متوسطی
می باشد .در صورتی که نمرات باالی  15باشد ،میزان رضايت از زندگی بسیار خوب می باشد .در ايران پايايی مقیاس رضايت از
زندگی از روش الفای کرونباخ 0/83و با روش بارآزمايی 0/69به دست آمد.روايی سازه مقیاس رضايت از زندگی از طريق روايی
همگرا با استفاده از فهرست شادکامی آکسفورد و فهرست افسردگی بک براورد شد.اين مقیاس همبستگی مثبت با فهرست
شادکامی آکسفورد و همبستگی منفی با فهرست افسردگی بک نشان داد ( .)24 ,23پايايی اين پرسشنامه در مطالعه حاضر 0.7
با استفاده از روش همسانی درونی آلفای کرونباخ بدست آمد.
پرسش نامه سالمت عمومی حاوی  28سوال می باشد.در اين پرسشنامه سﺌواالت  1-7مربوط به مقیاس عالئم جسمانی و
وضعیت سالمت عمومی می باشد .از سوال  8-14مربوط به مقیاس اضطراب ،از سﺌوال  15تا  21مربوط به مقیاس اختالل
عملکرد اجتماعی ،و سﺌواالت  22-28نیز مربوط به مقیاس افسردگی می باشند .نمره پايین نشان دهنده سالمتی ونمره باال
حاکی از اختالل است ()25پرسشنامه سالمت عمومی در پژوهش های مختلف مورد استفاده قرار گرفته و روايی و پايايی ان
مورد تايید قرار گرفته است.در تحقیق حاضر نیز ضريب پايايی کلی اين پرسشنامه  0/76بدست آمد.

شیوه گرد اوری اطالعات به اين ترتیب بود که پژوهشگر با تايید کمیته اخالق وکسب معرفی نامه تحصیالت تکمیلی دانشکاه
علوم پزشکی سبزوار وکسب موافقت ايشان ،با رعايت مالحظات اخالقی و توضیح هدف و نحوه اجرای پژوهش به مسﺌولین بخش
های بیمارستان های سبزوار ،نمونه گیری شروع شد و پژوهشگر به صورت حضوری به مراکز رفته و پس از تشريح اهداف و
ماهیت پژوهش به افراد و اخذ رضايت آگ اهانه از آن ها ،به کلیه افراد شرکت کننده اطمینان داده شد که اطالعات کسب شده
محرمانه باقی خواهد ماند .با توجه با اينکه زمان نمونه گیری که همزمان با شیوع بیماری کوويد  19بود پژوهشگر پرتوکول های
بهداشتی شامل پوشیدن ماسک سه اليه ،دستکش التکس ،و حفظ فاصله يک متر با مشارکت کنندگان را به منظور جلوگیری
از عفونت رعايت کرد و پس از جمع آوری پرسشنامه ها آنها در يک پاکت مخصوص به مدت ده روز قرار داد .همچنین بعد از
جمع آوری پرسشنامه ها دست های خود را برای جلوگیری از انتقال عفونت به مدت  20ثانیه با آب و صابون شتشو داد .جمع
آوری اطالعات به صورت گزارش دهی بود و پس از در اختیار قرار دادن پرسش نامه ها به پرستاران ،از آن ها خواسته شد ،در
فرصت زمانی مناسب(در طی شیفت يا خارج از آن) که امکان پاسخ با دقت و در کمال آرامش وجود داشت ،پرسش نامه هارا
تکمیل نمايند .و فرصت زمانی سه روزه به اين منظور به آن ها داده شد .آن دسته از پرستارانی که تمايل به شرکت درمطالعه را
نداشتند يا پرسش نامه هارا به صورت ناقص پر کرده بودند از مطالعه خارج شدند .نمونه گیری از اوايل خرداد ماه نا اوايل تیر
 1399به طول انجامید.
پس از تکمیل و جمع آوری پرسش نامه ها اطالعات با استفاده از آمار توصیفی (شاخص میانگین ،انحراف استاندارد و فراوانی) و
آزمون های آماری استنباطی شامل شامل تی مستقل ،ضريب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند گانه گام به گام برای پیش
بینی عوامل موثر بر نگرش سالمندان و آزمون کولموگروف و اسمیرنوف به منظور تعیین توزيع نرمال متغیرهای کمی با استفاده
از نرم افزار  SPSSنسخه  16انجام شد .میزان معنی داری آماری  0.05در نظر گرفته شد.
یافته ها
تعداد کل پرستاران در بیمارستانهای سبزوار  920نفر بود که از اين تعداد  265پرستار وارد مطالعه شد و اطالعات آنها مورد
تجزيه و تحلیل قرار گرفت .بر اساس اطالعات به دست آمده میانگین سن پرستاران شرکت کننده  33/10 ± 7 /17بود و اين
افراد در محدوده سنی  22تا  56سال قرار داشتند .از نظر جنسیت 72/1درصد را زنان و  27/9درصد را مردان تشکیل می
دادند .اکثريت واحدهای پژوهش  211نفر ( )%79/6نفر را افراد متاهل تشکیل می دادند از نظر تحصیالت %95/5واحد های
پژوهش کارشناسی و  %4/5کارشناسی ارشد داشتند (جدول يک) .از نظر بخش محل خدمت  34/3درصد از واحدهای پژوهش
در اورژانس بیمارستان های سبزوار  3،درصد در بخش مغزو اعصاب 4/9 ،درصد در بخش اعصاب و روان 4/9 ،درصد در بخش
داخلی10/6 ،درصد در بخش آی سی يو 3/4 ،درصد در بخش ديالیز 1/1 ،درصد در بخش شیمی درمانی2/6 ،درصد در بخش
جراحی مغزواعصاب 4/2 ،درصد در جراحی ارتوپدی 3 ،درصد در جراحی عمومی 7/9 ،درصد در جراحی ارولوژی5/3 ،درصد در
بخش قلب 6/8 ،درصد در بخش سی سی يو  2/6 ،درصد در بخش سوختگی 3 ،درصد در بخش آی سی يو قلب باز 2/3 ،درصد
در بخش عفونی مشغول به کار بودند اکثريت واحد های پژوهش  169نفر ( )%63/8با فرد سالمند زندگی نمی کردند.
براساس يافته های پژوهش نمره نگرش پرستاران به طور میانگین  155/39 ± 17/47و نمره آن ها بین  114تا  199متغیر
بود .نمره رضايت از زندگی پرستاران به طور میانگین  16/84 ± 3/90بود .نمره هوش اخالقی پرستاران به طور میانگین
 148/02 ±18/50بود .نمره نوع دوستی پرستاران به طور میانگین  25/52 ±5/67بود .نمره سالمت عمومی پرستاران به طور
میانگین 26 /03 ±11/62بود .آزمون های آماری اختالف معنی داری را بین اطالعات دموگرافیک (جنس ،وضعیت تاهل،
تحصیالت ،زندگی با سالمند) و نگرش به سالمندان نشان نداد (جدول يک) .ضريب همبستگی پیرسون ارتباط معنی داری بین
سن ،سابقه خدمت ،هوش اخالقی ،رضايت از زندگی و نوع دوستی با نگرش به سالمندان را نشان داد (( .)P< 0.05جدول دو).

جدول یک :ارتباط مشخصات جمعیت شناختی پرستاران با نمره نگرش آنان
متغیر

گروه

تعداد (درصد)

جنس

زن

میانگین (انحراف نمره کل نگرش نتايج آزمون
پرستاران
معیار)

)72%( 191

156/4 18±/6

154/97

)28%( 74

±9/154 17/1

156/47

df=263
t=/830
p=0/523

متاهل

)79%( 211

±8/152 17/2

156/47

مجرد

)20%( 54

±1/156 17/5

152/53

df= 263
t=0/453
p=0/502

کارشناسی

)95%( 253

155/6 17±/4

155/63

کارشناسی ارشد

)% 0/5( 12

±3/150 19/01

150/33

263
t=0/001
p=0/306

±3/151 15/9

151/31

263
t=1/933
p=0/040

مرد
وضعیت تاهل

تحصیالت

زندگی با سالمند

بلی

96

خیر

169

()36%
()64%

±7/157 17/9

157/71

=df

=df

جدول دو :ارتباط بین سن ،سابقه خدمت ،هوش اخالقی ،رضايت از زندگی و نوع دوستی با نگرش پرستاران به سالمندان
سن

-

265

±10/33 7/17

155/39

r=0/115
p=0/062

سابقه خدمت

-

265

±12/8 6/23

155/39

r=0/094
p=0/127

هوش اخالقی

-

265

18/50
±02/148

155/39

r=0/280
p=0/001

نوع دوستی

-

265

±52/25 5/67

155/39

r=0/163
p=0/008

رضايت از زندگی

-

265

16/84± 3/90

155/39

r=0/133
p=0/030

سالمت عمومی

-

265

155/39 26/03± 11/62

-0/106
p=0/085

=r

به منظور تعیین سهم اختصاصی ه ر يک از عوامل هوش اخالقی ،نوع دوستی ،رضايت از زندگی و سابقه زندگی با سالمند در
پیش بینی نگرش پرستاران به سالمندان از تحلیل رگرسیون چندگانه به روش گام به گام استفاده شد .روش گام به گام به

دلیل اينکه متغیرها هم به روش فوروارد و هم به روش بک وارد بررسی می شوند روش مناسبتری می باشد .ابتدا پیش فرض
های تحلیل رگرسیون مورد بررسی قرار گرفته شد .متغیرها در سطح سنجش فاصله ای بودند و توزيع متغیرها نرمال بود .تحلیل
رگرسیون گام به گام نشان داد که متغیر های هوش اخالقی ،نوع دوستی و زندگی با سالمند پیشگويی کننده های قوی تری
نسبت به ساير متغیر ها در نگرش پرستاران می باشند .نتايج نشان می دهد با ثابت در نظر گرفتن اثر متغیرهای ديگر ،با افزايش
هر واحد به نمره رضايت از زندگی ،نگرش پرستاران  0/5نمره افزايش می يابد .نتايج نشان داد تاثیر نوع دوستی در پیشگويی
نمره نگرش پرستاران 2درصد می باشد بطوريکه که با ثابت در نظر گرفتن اثر متغیرهای ديگر ،با افزايش هر واحد به نمره نوع
دوستی ،نگرش پرستاران  0/5نمره افزايش می يابد .عالوه بر اين نتايج نشان داد با ثابت در نظر گرفتن اثر متغیرهای ديگر ،تاثیر
هوش اخالقی در پیشگويی نمره نگرش پرستاران  7درصد می باشد بطوريکه که با افزايش هر واحد به نمره هوش اخالقی ،نگرش
پرستاران در ارتباط با تبعیض سنی بیماران  0/2نمره افزايش می يابد.
نتايج نشان می دهد با ثابت در نظر گرفتن اثر متغیرهای ديگر ،تاثیر زندگی با سالمند در پیشگويی نمره نگرش پرستاران 3درصد
می باشد و ارتباط معنی دار مثبت بین زندگی با سالمند و نگرش پرستاران وجود دارد بطوريکه که با داشتن سابقه زندگی با
سالمند ،نمره نگرش پرستاران در ارتباط با تبعیض سنی بیماران 6/3افزايش می يابد( .جدول سه)
جدول سه :تعیین ارتباط میانگین نمره نگرش پرستاران به سالمندان با متغیر های رضايت از زندگی ،هوش اخالقی ،نوع
دوستی و سابقه زندگی با سالمند با آزمون چند متغیره رگرسیون خطی
متغیر

ضريب

خطای معیار

رگرسیون

ضريب

P

رگرسیون
استاندارد شده

رضايت

از 0/598

0/274

0/133

0/030

فاصله اطمینان
کران پايین

کران باال

0/147

0/936

زندگی
هوش اخالقی

0/264

0/056

0/28

0/001

0/167

0/333

نوع دوستی

0/502

0/187

0/163

0/008

1/35

6/68

سابقه زندگی با 6/398

2/202

0/176

0/004

2/856

11/173

سالمند

بحث
اين مطالعه با هدف کلی تعیین عوامل موثر بر نگرش پرستاران نسبت به مراقبت از سالمندان بیمار و نقش پیشگويی کنندگی
نوع دوستی ،هوش اخالقی ،رضايت از زندگی و سالمت عمومی در بیمارستان های شهر سبزوار انجام گرديد .تمام واحدهای
پژوهش نگرش مثبتی نسبت به سالمندان داشتند که با نتايج مطالعه ارتیشه دار و همکاران( ،)26اديبلی و همکاران( )27همسو
می باشد .در مطالعه همدانی زاده و همکاران نگرش پرستاران نسبت به سالمندان خنثی بود ( .)28نتايج مطالعه منصوری آرانی
و همکاران نشان داد که 54/3درصد از پرستاران نگرش منفی و  45/7درصد نگرش مثبتی نسبت به سالمندی دارند (.)29
نتايج مطالعه حاضر نشان داد که بین سن و نگرش پرستاران در ارتباط با تبعیض سنی بیماران ارتباط معنی داری وجود ندارد
که با مطالعه شرفی و همکاران ()30و قلی زاده و همکاران ()31همسو و با مطالعه سودرهامن و همکاران ( )32مغاير بود شايد
علت اين عدم همخوانی ،نمونه های مورد مطالعه سودرهامن و همکاران باشد که دانشجويان پرستاری در سطوح مختلف تحصیلی
بودند که هنوز آشنايی کام ل با شرايط طبیعی و مراقبتی سالمندان را نداشتند .نتايج مطالعه نشان داد که نمره نگرش در
پرستاران مرد بیش تر از پرستاران زن بود و بین نمرات نگرش پرستاران با جنس ارتباط معنی داری وجود نداشت.که با نتايج
مطالعه ارتیشه دار و همکاران همسو و با نتايج مطالعه منصوری آرانی مغاير بود ( .)29 ,26نتايج نشان داد که نمره نگرش به
مراقبت سالمندان در پرستاران متاهل بیش تر از پرستاران مجرد بوده و با اين وجود ارتباط معنی داری وجود نداشت که با نتايج
مطالعه شرفی و همکاران همسو بود ( ،)30شايد بتوان آن را به توجه بیشتر به سالمندان پس از ازدواج نسبت داد.
نتايج مطالعه حاضر نشان داد که بین تحصیالت و نگرش پرستاران ارتباط معنی داری وجود ندارد که با نتايج مطالعه شرفی و
همکاران و ارتیشه دار و همکاران همسو بود ( )30 ,26مطالعه ثناگو و همکاران ارتباط معنی داری را تحصیالت و نوع نگرش
مردم گلستان به سالمندی نشان داد ( ،)11اگرچه اين ارتباط معکوس بود و هرچه تحصیالت واحد های پژوهش باالتر می رفت
نگرش منفی تر می شد .اختالف يافته ی ثناگو با مطالعه حاضر می تواند به تفاوت واحدهای های پژوهش اين دو مطالعه که در
مطالعه ثناگو نگرش مردم عادی و در مطالعه حاضر نگرش پرستاران مورد بررسی قرار گرفت ،بر می گردد .نتايج نشان داد که
بین نمرات نگرش پرستاران با بخش محل خدمت و سابقه خدمت ارتباط معنی داری وجود ندارد که با نتايج مطالعه ارتیشه دار
و همکاران هم خوانی دارد (.)26
نتايج مطالعه نشان داد که بین نمرات نگرش پرستاران با سابقه زندگی با فرد سالمند ارتباط معنی داری وجود داشت .پرستارانی
که با فرد سالمند زندگی می کردند نگرش مثبت تری در مقايسه با افرادی که بافرد سالمند زندگی می کردند داشتند .در مطالعه
همدانی زاده و همکاران افرادی که دور از والدين خود زندگی می کردند درصد باالتری از نگرش مثبت را داشتند ()28که با
نتايج مطالعه حاضر همسو بود .در راستای نتايج مطالعه در مطالعه حسینی سرشت و همکاران ارتباط معنی داری را بین نگرش
مثبت نسبت به بیمار سالمند و حضور فرد سالمند در خانواده نشان داد ( .)33شايد بتوان اينگونه بیان کرد داشتن فرد سالمند
در خانه ،از جمله ارزش های آن خانواده محسوب می شود و تاثیر مثبتی بر نگرش فرزندان آن خانواده دارد.
نتايج حاصل از تحلیل رگر سیون نشان می دهد که عوامل هوش اخالقی ،نوع دوستی و رضايت از زندگی از تبیین کننده های
نگرش پرستاران به سالمندان می باشد .مطالعه نشان می دهد که بین نمرات نگرش پرستاران با نمره هوش اخالقی ارتباط
معنی داری وجود دارد .در اين راستا ستوده و همکاران نشان دادند که ارتباط مثبتی بین هوش اخالقی و سالمت روان پرستاران
وجود دارد و سالمت روان باعث بهبود عملکردشان می شود ( .)34عالوه بر اين محمدی و همکاران نشان دادند که ارتباط قوی
بین هوش اخالقی و کیفیت زندگی کاری و شخصی پرستاران وجود دارد ( .)35همچنین در اين زمینه نتايج مطالعه محمودی

و همکاران نشان داد که بین متغیر هوش اخالقی و نگرش پرستاران نسبت به رعايت حقوق بیماران رابطه مثبت و معنی داری
وجود دارد ( )12که با نتايج مطالعه حاضر همسو می باشد.هوش اخالقی در نگرش پرستاران نسبت به رعايت موازين اخالقی در
عملکردشان مهم می باشد.
نتايج مطالعه نشان می دهد که بین نمرات نگرش پرستاران با رضايت از زندگی و نوع دوستی ارتباط معنی داری وجود دارد .در
تايید اين نتايج علوی و همکاران نوع دوستی را يکی از جنبه های مراقبت کارامد پرستاری ذکر کرده اند ( .)36در اين راستا
والدر وات و همکاران بیان کردند که نوع دوستی پرستاران را قادر می سازد شرايط سخت را تحمل کنند و به آنان انگیزه می
دهد تا ايثار کنند و بهترين کارها را برای بیماران انجام دهند خصوصا برای بیمارانی که توانايی مراقبت از خود را ندارند (.)37
نتايج مطا لعه محمودی و همکاران نشان داد که بین متغیر نوع دوستی و نگرش پرستاران نسبت به رعايت حقوق بیماران رابطه
مثبت و معنی داری وجود دارد که با نتايج مطالعه حاضر همسو بود ( . )12حس نوع دوستی در افزايش نگرش پرستاران نسبت
به رعايت حقوق بیماران تاثیر بسزايی دارد.
در راستای پیش بینی کنندگی رضايت از زندگی و رضايت شغلی نصرابادی و همکاران بیان کردند که جوهره رضايت شغلی در
پرستاران ايرانی نوع دوستی می باشد .رضايت شغلی ناشی از نوع دوستی به عنوان يک حس خوشايند همراه با لذت ناشی از
پاسخگويی به نیازهای بیمار که پرستاران مشت اقانه اين کار را انجام می دهد .در اين صورت تعهد حرفه ای پرستار حمايت از
بیمار می باشد (.)38
محدودیت ها
در زمینه محدوديت مطالعه می توان به اين نکته اشاره کرد که مطالعه فقط در سبزوار انجام شده وجهت تعمیم هر چه بیش تر
نتايج نیار به انجام مطالعه در سطح استان می باشد .با توجه به حجم کار پرستاران شاغل در بیمارستان های سبزوار و نداشتن
زمان کافی جهت پرکردن پرسشنامه از محدوديت های پژوهش بود که با انتخاب زمان مناسب و دادن فرصت اين محدوديت به
طور نسبی کنترل شد .از مشکالت پژوهش می توان به انجام مطالعه در زمان شیوع بیماری کرونا اشاره کرد که پرستاران دچار
استرس و فشار روانی بیش تری نسبت به قبل از شیوع اين بیماری بودند.
نتیجه گیری
از آنجا که نگرش پرستاران به مراقبت از سالمندان با هوش اخالقی ،نوع دوستی و رضايت از زندگی قابل پیش بینی می باشد.
به نظر می رسد ارزيابی اين خصايص در پرستارانی که به ارائه خدمات به سالمندان مشغول هستند می تواند نگرش آنان را مثبت
کند و از پديده هايی مانند تبعی ض سنی جلوگیری به عمل آورد .با توجه به نگرش مثبت پرستاران به نظر می رسد انجام
مداخالتی در جهت تقويت و حفظ نگرش مثبت فعلی در راستای ارائه خدمات مراقبتی به سالمندان از طريق ارائه بازخوردهای
مناسب به پرستاران شاغل و همچنین ارائه آموزش های ويژه ی افراد سالمند به آنان در اين راستا سودمند واقع شود .عوامل
بررسی شده هوش اخالقی ،رضايت از زندگی ،نوع دوستی و زندگی با سالمند ،ارتباط معنی داری با نگرش پرستاران به سالمندان
داشتند ،لیکن پیشگويی کننده های قوی برای نگرش به سالمندی نبودند چرا که تنها  25درصد ا زعوامل مرتبط با نگرش
پرستاران به سالمندان را پیش بینی می کردند و اين نشان می دهد عوامل متعدد ديگری ممکن است در اين زمینه نقش داشته
باشد لذا توصیه می شود عوامل ديگری عالوه بر اين موارد و مشخصات دموگرافیک بر نگرش پرستاران به سالمندی مورد بررسی
قرار گیرد .با توجه به نتايج مطالعه ،می توان به سیاست گذاران در هنگام جذب پرستاران پیشنهاد کرد در استخدام پرستاران،
برای کار در مراکز سالمندان و بخش های بیمارستان که غالبا سالمندان در آن بستری می باشند می توانند معیارهای هوش
اخالقی ،نوع دوستی ،رضايت از زندگی مورد نظر قرار دهند تا پرستاران با نگرش بهتر به سالمندان استخدام نمايند.
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