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Extended Abstract

1. Introduction

any factors may affect the attitudes of 
health care workers towards the elderly 
including age, gender, education, re-M

lationship with happy older adults, workplace, and pro-
fessional socialization [1, 2]. Due to the fact that nurses’ 
attitudes toward the elderly care in different societies are 
different due to cultural and social factors, and various stud-
ies have only examined their attitudes towards the elderly 
and have reported contradictory results, this study aims to 
provide possible strategies to improve the attitude of nurses 
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Objectives Nurses’ attitudes affect their preference for caring for the elderly as well as the quality of care. 
This study aims to investigate the factors related to nurses’ attitudes toward the elderly care and assess 
the predictive roles of altruism, moral intelligence, life satisfaction and general health.
Methods & Materials This descriptive-analytical study with a cross-sectional design was conducted on 265 
nurses working in hospitals in Sabzevar, Iran in 2019. Data were collected using a demographic form, Ko-
gan’s Attitudes Toward Old People Scale,Lennick and Kiel’s Moral Competency Inventory, Carlo’s revised 
form of Prosocial Tendencies Measure, Diener’s Satisfaction With Life Scale , and General Health Ques-
tionnaire-28 item. Data were analyzed using descriptive statistics (mean, standard deviation, and fre-
quency) and inferential statistics (Pearson correlation test, linear regression analysis, and independent 
t-test) in SPSS v. 16 software. The significance level was set at 0.05.
Results The Mean±SD age of participants was 33.10±7.17 years. Nurses had a positive attitude toward 
the elderly care. Their Mean±SD attitude score was 155.39±17.74. There was no significant relationship 
between nurses’ attitudes and variables of age, gender, marital status, education, work experience, ward, 
and general health (P>0.05). The multiple 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’ atti-
tudes toward the elderly care.
Conclusion Nurses’ attitudes toward the elderly care can be predicted by their moral intelligence, altru-
ism and life satisfaction. 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.
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toward the elderly by examining the possible related fac-
tors so that they can be able to provide more effective care 
to them. Moreover, this study aimed to assess the predic-
tive role of altruism, moral intelligence, life satisfaction and 
general health in nurses’ attitude toward the elderly care.

2. Materials and Methods

This descriptive-analytical study was conducted on 270 
nurses working in hospitals located in Sabzevar, Iran. Data 
were collected using a demographic form, General Health 
Questionnaire- 28 item (GHQ-28), Lennick and Kiel’s 
Moral Competency Inventory (MCI), Kogan’s Attitudes to-
ward Older People Scale (KAOPS), Carlo’s revised form of 
Prosocial Tendencies Measure (PTM), and Diener’s Satis-
faction With Life Scale (SWLS). The validity and reliabil-
ity of the Persian version of KAOPS have been evaluated 
and a Cronbach’s alpha value of 0.83 have been reported 
[3]. In our study, its reliability was obtained 0.78. The MCI 
consisted of four subscales (integrity, forgiveness, respon-
sibility and compassion). The validity and reliability of the 
Persian version of this questionnaire on nurses in Iran is 
0.85 and 0.87, respectively [4]. In our study, its reliability 
using the intraclass correlation coefficient was obtained 
0.87. The PTM has 8 questions. In our study, the reliabil-
ity of its Persian version using Cronbach’s alpha coefficient 
was obtained 0.75 [5]. The reliability (internal consistency) 
of the Persian version of SWLS in the present study using 
Cronbach’s alpha coefficient was obtained 0.7. The GHQ 
has been used in various studies and has acceptable valid-
ity and reliability. In the present study, the reliability of its 
Persian version was obtained 0.76. Participants were asked 
to complete the questionnaire at an appropriate time (dur-
ing the work or break times) in three days. Nurses who had 
no willingness to participate or returned the questionnaires 
incomplete were excluded from the study. After collecting 
data, they were analyzed using descriptive and inferential 
statistics including independent t-test, Pearson correlation 
test, and multiple regression analysis in SPSS v.16 software.

3. Results

The mean KAOPS score of nurses was 155.39±17.47, 
ranged from 114 to 199. Their mean SWLS, MCI, 
PTM, and GHQ-28 scores were 16.84±3.90, 02±18.50, 
25.52±5.67, and 26.03±11.62, respectively. Results showed 
no any significant difference in nurses’ attitudes toward the 
elderly care in terms of demographic factors (gender, mari-
tal status, education, living with the elderly) and Pearson 
correlation test results showed the significant relationship 
of age, work experience, moral intelligence, life satisfac-
tion and altruism with attitudes toward the elderly care 
(P<0.05). Stepwise regression analysis showed that the 

variables of moral intelligence, altruism and living with 
the elderly were the stronger predictors of nurses’ attitudes. 
Considering that the effect of other variables are constant, 
with the increase in life satisfaction, the attitude of nurses 
increases by 0.5. The power of altruism, moral intelligence, 
and living with the elderly in predicting the attitude score 
of nurses was 2%, 7%, and 3%, respectively. There was a 
significant positive relationship between living with the el-
derly and nurses’ attitudes. 

4. Discussion and Conclusion

Moral intelligence, altruism, life satisfaction and history 
of life with the elderly are related to nurses’ attitudes toward 
the elderly care. It is recommended that, when recruiting 
the nurses to work in nursing homes or hospitals where the 
elderly are often hospitalized, policymakers should take 
into account the moral intelligence, altruism, life satisfac-
tion of nurses. The mentioned factors, however, were not 
strong predictors of nurses’ attitude. This suggests that sev-
eral other factors may play a role in this regard. Therefore, 
it is recommended that the effect of other factors on nurses’ 
attitudes toward the elderly also examined.
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اهداف نگرش پرستاران در ترجیح کار با سالمندان و همچنین کیفیت مراقبت تأثیر می گذارد. هدف این مطالعه بررسی عوامل مرتبط با 
نگرش پرستاران نسبت به مراقبت از سالمندان و نقش پیش گویی کنندگی نوع دوستی، هوش اخالقی، رضایت از زندگی و سالمت عمومی 

در بیمارستان های شهر سبزوار در سال 1399-1398 بود.

مواد و روش ها این پژوهش به صورت مقطعی از نوع توصیفی تحلیلی بود که در سال 1399-1398 در بیمارستان های شهر سبزوار روی 
265 پرستارکه به طور تصادفی انتخاب شده بودند، انجام شد. جمع آوری اطالعات با استفاده از پرسش نامه های اطالعات جمعیت شناختی 
و پرسش نامه های مقیاس نگرش به سالمندی کوگان، هوش اخالقی لنیک وکیل، نوع دوستی کارلو، رضایت از زندگی داینر و سالمت 
عمومی GHQ28 بود. داده ها از طریق آماره های توصیفی )میانگین، انحراف معیار، و فراوانی( و استنباطی )ضریب همبستگی، رگرسیون 

خطی، و تی مستقل( با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. سطح معنی داری 0/05 در نظر گرفته شد.

یافته ها میانگین سنی شرکت کنندگان7/17±33/10 سال بود. پرستاران نگرش مثبتی نسبت به مراقبت سالمندان داشتند. نمره 
نگرش پرستاران به طور میانگین 155/39 و انحراف معیار 17/47 بود بین نگرش پرستاران و متغیر های سن، جنس، وضعیت 
 .)P>0/05( تأهل، تحصیالت، سابقه خدمت، بخش محل خدمت و سالمت عمومی پرستاران ارتباط معنی داری وجود نداشت
زندگی  از  رضایت  و   )P=0/008( نوع دوستی   ،)P=0/01( اخالقی  هوش  عوامل  داد  نشان  چند متغیره  رگرسیون  مدل  نتایج 

)P=0/03( با 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 رضایت از زندگی قابل پیش بینی است به 
نظر می رسد ارزیابی این خصایص در پرستارانی که به ارائه خدمات به سالمندان مشغول هستند می تواند نگرش آنان را مثبت کند و از 

پدیده هایی مانند تبعیض سنی جلوگیری به عمل آورد. 

کلیدواژه ها: 
نگرش پرستاران، هوش 

اخالقي، نوع دوستي، 
سالمت، رضايت

تاريخ دريافت: 08 آبان 1399
تاريخ پذيرش: 09 آذر 1399

تاريخ انتشار: 10 تیر 1400

مقدمه

توجه همه جانبه به سالمندان ضرورت دارد، چراکه افراد دارای 
خدمات  مصرف کننده  عمده ترین  و  سالمتی  عدیده  مشکالت 
پذیرش های  از  ]1[. حدود 50 درصد  بهداشتی درمانی هستند 
و همچنین 60   ]2[ سالمندان  خانه های  بیمارستانی، ساکنان 
ویزیت های  درصد   80 ،]3[ سرپایی  ویزیت های  کل  از  درصد 
مراقبتی در خانه، 85 درصد افراد بستری در بخش های مزمن 
را سالمندان تشکیل می دهند ]4[. با توجه به افزایش جمعیت 

سالمندان و اینکه حدود 90 درصد از خدمات پرستاری، به طور 
مستقیم به این قشر از جامعه ارائه می  شود، نیاز به پرستاران ماهر و 
متخصص و عالقه مند در زمینه مراقبت سالمندان افزایش می یابد 
]5[. پرستاران پاسخ گوی فراهم کردن مراقبت جسمی و روانی و 
حمایت عاطفی برای افراد مسن در محیط های بیمارستانی، مراکز 
نگهداری و منازل هستند ]6[. با توجه به نقش مهم پرستاران در 
مراقبت از سالمندان، نگرش پرستاران در ترجیح کار با سالمندان 

و همچنین کیفیت مراقبت تأثیر می گذارد ]7[.

سالمندان گروهی حساس تلقی می شوند که درخور احترام 

1. گروه پرستاری، کميته تحقيقات دانشجويی، دانشکده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشکي سبزوار، سبزوار ايران.
2. گروه پرستاري، مرکز تحقيقات سالمندي، دانشکده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشکي سبزوار، سبزوار، ايران.
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و توجه هستند و بی شک ارائه خدمات پرستاری محترمانه در 
نگرش  خدمات  این  ارائه دهندگان  که  می شود  محقق  صورتی 
مثبتی به مددجویان خود داشته باشند. عالوه بر این نگرش منفی 
مراقبان سالمت به سالمندان، حس ناتوانی را به آن ها القا می کند 
]8[. کلیشه های نامطلوب مربوط به افراد مسن می تواند مثبت یا 
منفی باشد، اما بیشتر آن ها منفی هستند. به طوری که مطالعات 
انجام شده نشان می دهد تقریبًا 89 درصد افراد سالمند در آمریکا 
با تبعیض سنی مواجه هستند ]9[. مطالعه راجرز و همکاران 
در سال 2015در آمریکا نشان داد که از هر هفده نفر بزرگسال 
باالی 50 سال، یک نفر تبعیض مکرر در دریافت مراقبت های 
بهداشتی را تجربه می کند که این شرایط با امکان ایجاد چهار 
سال ناتوانی جدید یا بدتر شدن شرایط فرد در ارتباط است ]10[. 
تبعیض سنی در بیماران به افزایش طول مدت بستری آن ها منجر 
می شود؛ عالوه بر این باعث ایجاد نگرش منفی در افراد نسبت به 
خود، هویت و همچنین کاهش میزان مشارکت آن ها 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 تأثیرات 
سوئی خواهد گذاشت ]11[. نکته مهم در نوع نگرش به سالمندی 
مثبت،  نگرش  است  داده  نشان  تحقیقات جدید  است که  این 
حتی می تواند احتمال ابتال به بیماری هایی مانند زوال عقل را در 
سالمندان کاهش دهد و از طرفی نگرش های منفی موجب عدم 
مشارکت در تصمیم گیری ها، عدم تکریم سالمند، کاهش عزت 
نفس و رفتارهای توهین آمیز به افراد سالمند می شود. بنابراین 
با شناخت فاکتورهای تأثیر گذار بر نگرش نسبت به سالمندی 

می توان اطالعاتی جهت بهبود نگرش به دست آورد ]12[.

عوامل زیادی ممکن است روی نگرش های کارکنان مراقبت های 
بهداشتی در ارتباط با افراد سالمند تأثیر بگذارد که شامل سن، 
و  کار  محل  شاداب،  سالمندان  با  ارتباط  تحصیالت،  جنس، 
اجتماعی شدن حرفه ای است ]13[. عالوه بر این نژاد و قومیت نیز 
از عوامل مؤثر در نگرش به سالمندی است.ثناگو و همکاران نشان 
دادند که از نظر نگرش به سالمندان در بین قومیت ها، ترکمن ها 
نظر مثبت تری داشتند که علت آن را می توان پایبند بودن بیشتر 
این قوم به سنت ها و اعتقادات خود و تداوم زندگی در خانواده های 
مهم ترین  از  نوع دوستی  و  اخالقی  هوش   .]14[ دانست  بزرگ 
عوامل تأثیر گذار بر رفتار انسان هاست و با نگرش پرستاران نسبت 
به رعایت حقوق بیماران رابطه دارد. نوع دوستی فرایندی است 
که حتی در سخت ترین شرایط، باعث بهبودی خدمات پرستاری 
اخالقی  عملکرد  اینکه  به  توجه  با   .]15[ می شود  بیماران  به 
پرســتاران نقش مهمی در رابطه با کیفیت مراقبت ارائه شده، 
بهبودی بیماران و همچنین دست یابی به اهداف سالمتی دارد، 
توجه به ابعاد هوش اخالقی در پرستاران به عنوان یک راهنمای 
اخالقی برای عملکرد آن ها از اهمیت خاصی برخوردار است و 
می تواند در نگرش و دیدگاه آن ها نسبت به رعایت موازین اخالقی 

در عملکردشان مهم باشد ]16[. رضایت از زندگی می تواند نقش 
مؤثری را در رضایت شغلی پرستاران داشته باشد ]17[. رضایت از 
زندگی در پرستاران، یکی از مهم ترین عوامل در ارائه بهتر خدمات 
پرستاری به بیماران است که با سالمت روانی آن ها ارتباط دارد. 
گونه ای  به  می تواند  پرستاران  در  زندگی  از  نارضایتی  احساس 
منفی بر سطح رضایت شغلی و نحوه کیفیت مراقبت از بیمار 
تأثیر گذاشته و به اقامت طوالنی مدت در بیمارستان ها و افزایش 
هزینه ها منجر شود ]18[. پرستاران، از جمله افرادی هستند که 
به طور مستقیم با تمامی اقشار اجتماع در ارتباط اند و مشکالت 
مردم را از نزدیک لمس می کنند. این ارتباط تنگاتنگ، مسئولیت 
افراد دو چندان می کند ]19[.  خطیر آن ها را در قبال سالمت 
پرستاران به دلیل نوبت های کاری طوالنی و خستگی های ناشی 
از آن همیشه مستعد تهدید سالمتی در ابعاد مختلف هستند. 
از سالمت عمومی خوب برخوردار نیستند قادر  پرستارانی که 
نخواهند بود تا مراقبت های خوبی نظیر حمایت های فیزیکی و 
روانی از بیماران به عمل آورند که این امر خطر بروز اشتباهات و 
حوادث شغلی را باال می برد و در نهایت پیامد آن متوجه بیمار و 

پرستار می شود ]20[.

جوامع  در  سالمندان  از  مراقبت  به  نسبت  پرستاران  نگرش 
مختلف به علل متغیرهای فرهنگی و ساختار اجتماعی متفاوت 
به سالمندان  نگرش  بررسی  به  تنها  مطالعات مختلف  و  است 
پرداخته اند و در این خصوص نتایج متناقض به دست آورده اند. 
این مطالعه سعی دارد با بررسي عوامل احتمالي مرتبط با نگرش، 
راهکارهایي را براي بهبود نگرش پرستاران به سالمندان ارائه دهد. 
راهکارهایی را برای بهبود نگرش پرستاران به سالمندان ارائه دهد 
تا مراقبت هرچه مؤثرتر از ایشان فراهم شود، بنابراین پژوهشگران 
پرستاران  نگرش  با  مرتبط  عوامل  هستند  آن  بر  مطالعه  این 
نسبت به مراقبت از سالمندان بیمار و نقش پیش گویی کنندگی 
نوع دوستی، هوش اخالقی، رضایت از زندگی و سالمت عمومی در 

بیمارستان های شهر سبزوار را بررسی کنند.

روش مطالعه

در  شاغل  پرستار   270 توصیفی تحلیلی،  مطالعه  این  در 
بیمارستان های شهر سبزوار در سال 1398-1399 انتخاب شدند، 
با توجه به پایین ترین ضرایب همبستگی مشاهده شده در مطالعات 
گذشته حجم نمونه ]1[ با استفاده از فرمول کوکران برای مطالعات 
همبستگی با در نظر گرفتن 95 درصد اطمینان و 80 درصد توان 
آزمون 225 برآورد شد که با در نظر گرفتن 20 درصد ریزش 
احتمالی درمجموع 270 نفر به عنوان مشارکت کننده در نظر 
گرفته شد. به دلیل ناکامل بودن پرسش نامه ها و عدم پاسخ گویی 
به 10 درصد سؤاالت، پنج پرسش نامه از مطالعه کنار گذاشته 
شد و 265 نفر در مطالعه باقی ماندند و مورد تجزیه و تحلیل 

قرار گرفتند. 
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بر اساس معیارهای ورود وخروج پژوهش، نمونه ها به روش 
بیمارستان های  پرستاران  حجم  با  متناسب  طبقه ای  تصادفی 
شهر سبزوار به عنوان نمونه انتخاب شدند. به طوری که در ابتدا 
لیستی از تمام پرستاران بیمارستان های حشمتیه، واسعی و امداد 
که شرایط 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 شاغل نبودن در بخش های نوزادان 
و اطفال و زنان و زایمان بود. معیار خروج عدم پاسخ گویی به 
بیشتر از 5 درصد سؤاالت پرسش نامه ها و عدم تمایل به ادامه 

شرکت در مطالعه در نظر گرفته شد. 

داده های این مطالعه با استفاده از پرسش نامه گردآوری شد. 
بخش اول پرسش نامه شامل سؤاالت جمعیت شناختی و زمینه ای 
)سن، جنس، تحصیالت، تأهل ، سابقه خدمت ، بخش محل خدمت 
و سابقه زندگی با سالمند ( و بخش دوم شامل پرسش نامه های 
مقیاس نگرش به سالمندان کوگان، هوش اخالقی لنیک و کیل 
و سالمت  داینر  زندگی  از  رضایت  کارلو،  نوع دوستی   ،)2005(

عمومی بود.

پرسش نامه نگرش به سالمندان کوگان شامل 34 سؤال )هفده 
سؤال نگرش مثبت و هفده سؤال نگرش منفی( بود که نگرش 
فرد پاسخ گو را با مقیاس لیکرت 7 درجه ای )کاماًل مخالفم نمره 
یک و کاماًل موافقم نمره 7( می سنجد. در مطالعه رژه و همکاران 
روایی و پایایی این ابزار مورد سنجش قرار گرفته و ضریب آلفای 
کرونباخ در نسخه ایرانی این ابزار برای کل مقیاس 0/83 گزارش 
شده است ]21[. در این مطالعه میزان پایایی 0/78 گزارش شد.

 پرسش نامه هوش اخالقی لنیک و کیل شامل چهار خرده مقیاس 
که  است  دلسوزی(  و  مسئولیت پذیری  بخشش،  )درستکاری، 
کمترین نمره خرده مقیاس درستکاری، بخشش، مسئولیت پذیری 
و دلسوزی به ترتیب 4، 8، 12 و 16 و بیشترین نمره خرده مقیاس 
درستکاری، بخشش، مسئولیت پذیری و دلسوزی 40، 60، 80 
کسب   200-40 بین  امتیازی  کل  در  درمجموع  است.  و20 
می شود. پس از محاسبه امتیاز ها، آن ها به امتیازی بین 100-20 
تبدیل می شود. درنهایت میانگین امتیاز 90-100 معادل عالی، 
80-89 معادل خیلی خوب،  70 -79معادل خوب و 69 و کمتر 
از آن معادل ضعیف ارزیابی می شود. محمدی و همکاران روایی 
و پایایی این پرسش نامه را در حرفه پرستاری مورد بررسی قرار 
داده و به ترتیب 0/85 و 0/87 برآورد کردند ]2[. در این مطالعه 
پایایی پرسش نامه با استفاده از ضریب همبستگی درونی 0/87 

محاسبه شد.

اجتماعی  گرایش های  پرسش نامه  در  نوع دوستی  مقیاس 
از نمره  تجدید نظر شده کارلو شامل هشت سؤال است. منظور 
نوع دوستی در پژوهش حاضر نمره ای است که فرد به سؤاالت )1، 

3، 4، 13، 16، 20، 23 و 24( پرسش نامه گرایش های اجتماعی 
تجدید نظرشده کارلو می دهد. حد پایین نمره 8 و حد باالی نمره 
40 است. در صورتی که نمرات پرسش نامه بین 8 تا 16 باشد 
میزان این متغیر در این جامعه ضعیف است. در صورتی که نمرات 
پرسش نامه بین16 تا 24 باشد میزان این متغیر در این جامعه 
متوسط است. در صورتی که نمرات پرسش نامه باالتر از 24 باشد 
میزان این متغیر در این جامعه بسیار خوب است ]22[. محمودی 
و همکاران روایی و پایایی این پرسش نامه را در حرفه پرستاری 
مورد بررسی قرار داده و پایایی آن را 0/69 برآورد کردند ]3[. 
میزان پایایی با استفاده از آلفای کرونباخ در این مطالعه 0/75 به 

دست آمد.

پرسش نامه رضایت از زندگی داینر شامل پنج سؤال است. این 
پرسش نامه بر اساس مقیاس لیکرت )کاماًل مخالفم، 1؛ مخالفم 2؛ 
نظری ندارم، 3؛ موافقم، 4؛ کاماًل موافقم، 5( است. در صورتی که 
نمرات پرسش نامه بین 5 تا 10 باشد، میزان رضایت از زندگی در 
این جامعه ضعیف است. در صورتی که نمرات پرسش نامه بین 10 
تا 15 باشد، میزان رضایت از زندگی در سطح متوسطی است. در 
صورتی که نمرات باالی 15 باشد، میزان رضایت از زندگی بسیار 
خوب است. در ایران پایایی مقیاس رضایت از زندگی با روش 
آلفای کرونباخ 0/83و با روش بارآزمایی 0/69 به دست آمد. روایی 
سازه مقیاس رضایت از زندگی از طریق روایی هم گرا با استفاده 
از فهرست شادکامی آکسفورد و فهرست افسردگی بک برآورد 
شد. این مقیاس همبستگی مثبت با فهرست شادکامی آکسفورد 
و همبستگی منفی با فهرست افسردگی بک نشان داد ]24 ،23[. 
پایایی این پرسش نامه در مطالعه حاضر 0/7 با استفاده از روش 

همسانی درونی آلفای کرونباخ به دست آمد.

این  در  است.  سؤال  حاوی 28  عمومی  پرسش نامه سالمت 
و  عالئم جسمانی  مقیاس  به  مربوط  سؤاالت 7-1  پرسش نامه 
وضعیت سالمت عمومی است. از سؤال 8-14 مربوط به مقیاس 
اضطراب، از سؤال 15 تا 21 مربوط به مقیاس اختالل عملکرد 
افسردگی  مقیاس  به  مربوط  نیز   28-22 سؤاالت  و  اجتماعی 
هستند. نمره پایین نشان دهنده سالمتی و نمره باال حاکی از 
اختالل است ]25[. پرسش نامه سالمت عمومی در پژوهش های 
مختلف مورد استفاده قرار گرفته و روایی و پایایی آن مورد تأیید 
قرار گرفته است. در تحقیق حاضر نیز ضریب پایایی کلی این 

پرسش نامه 0/76 به دست آمد. 

شیوه گردآوری اطالعات به این ترتیب بود که با تأیید کمیته اخالق 
و کسب معرفی نامه تحصیالت تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار و 
کسب موافقت دانشگاه، با رعایت 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 تشریح اهداف و ماهیت پژوهش به افراد و اخذ رضایت آگاهانه از 
آن ها، به کلیه افراد شرکت کننده اطمینان داد که اطالعات کسب شده 
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محرمانه باقی خواهد ماند. با توجه به اینکه زمان نمونه گیری هم زمان 
با شیوع بیماری کووید 19 بود، پژوهشگر پروتکل های بهداشتی شامل 
پوشیدن ماسک سه الیه، دستکش التکس و حفظ فاصله یک متر با 
مشارکت کنندگان را به منظور جلوگیری از عفونت رعایت کرد و پس 
از جمع آوری پرسش نامه ها آن ها را در یک پاکت مخصوص به مدت 
ده روز قرار داد. همچنین بعد از جمع آوری پرسش نامه ها دست های 
خود را برای جلوگیری از انتقال عفونت به مدت 20 ثانیه با آب و 
صابون شست. 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 یا خارج از آن( که 
امکان پاسخ با دقت و در کمال آرامش وجود داشت، پرسش نامه ها را 
تکمیل کنند و فرصت زمانی سه روزه به این منظور به آن ها داده شد. 
آن دسته از پرستارانی که تمایل به شرکت در مطالعه را نداشتند یا 
پرسش نامه هارا به صورت ناقص پر کرده بودند از مطالعه خارج شدند. 

نمونه گیری از اوایل خرداد ماه تا اوایل تیر 1399 به 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 تی مستقل، ضریب همبستگی 
پیرسون و رگرسیون چند گانه گام به گام برای پیش بینی عوامل 
کولموگروف  آزمون  شد.  بررسی  سالمندان  نگرش  بر  موثر 
اسمیرنوف به منظور تعیین توزیع نرمال متغیرهای کمی انجام 
و  تجزیه  داده ها  نسخه 16   SPSS نرم افزار از  استفاده  با  و  شد 
تحلیل شدند. میزان معنی داری آماری 0/05 در نظر گرفته شد. 

یافته ها 

تعداد کل پرستاران در بیمارستان های سبزوار 920 نفر بود 
که از این تعداد 265 پرستار وارد مطالعه شدند و اطالعات آن ها 

مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بر اساس اطالعات به دست آمده 
میانگین سن پرستاران شرکت کننده 17/ 7 ± 33/10 بود و این 
افراد در محدوده سنی 22 تا 56 سال قرار داشتند. از نظر جنسیت 
72/1 درصد را زنان و 27/9 درصد را مردان تشکیل می دادند. 
افراد  را  درصد(   79/6 نفر،   211 ( پژوهش  واحدهای  اکثریت 
متأهل تشکیل می دادند. از نظر تحصیالت 95/5 درصد واحد های 
پژوهش کارشناسی و 4/5 درصد کارشناسی ارشد داشتند )جدول 
شماره 1(. از نظر بخش محل خدمت 34/3 درصد از واحدهای 
پژوهش در اورژانس بیمارستان های سبزوار، 3 درصد در بخش 
مغز و اعصاب، 4/9 درصد در بخش اعصاب و روان، 4/9 درصد 
در بخش داخلی، 10/6 درصد در بخش آی سی یو، 3/4 درصد در 
بخش دیالیز، 1/1 درصد در بخش شیمی درمانی، 2/6 درصد در 
بخش جراحی مغز و اعصاب، 4/2 درصد در جراحی ارتوپدی، 3 
درصد در جراحی عمومی، 7/9 درصد در جراحی ارولوژی، 5/3 
درصد در بخش قلب، 6/8 درصد در بخش سی سی یو، 2/6 درصد 
در بخش سوختگی، 3 درصد در بخش آی سی یو قلب باز و 2/3 
درصد در بخش عفونی مشغول به کار بودند. اکثریت واحد های 
پژوهش 169 نفر )63/8 درصد( با فرد سالمند زندگی نمی کردند.

براساس یافته های پژوهش نمره نگرش پرستاران به طور میانگین 
47/ ± 155/39 و نمره آن ها بین 114 تا 199 متغیر بود. نمره 
رضایت از زندگی پرستاران به طور میانگین 3/90 ± 16/84 بود. 
نمره هوش اخالقی پرستاران به طور میانگین 18/50 148/02± 
بود. نمره نوع دوستی پرستاران به طور میانگین ±5/67 25/52 
بود. نمره سالمت عمومی پرستاران به طور میانگین ±11/62 03/ 
26 بود. آزمون های آماری اختالف معنی داری را بین اطالعات 
جمعیت شناختی )جنس، وضعیت تأهل، تحصیالت، زندگی با 
نداد )جدول شماره 1(.  نشان  به سالمندان  نگرش  و  سالمند( 
ضریب همبستگی پیرسون ارتباط معنی داری بین سن، سابقه 
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جدول 1. ارتباط مشخصات جمعيت شناختی پرستاران با نمره نگرش آنان 

نتایج آزموننمره کل نگرش پرستارانمیانگین±انحراف معیارتعداد )درصد(گروهمتغیر

جنس
df=263 154/97 18/6± 156/4  )72(191زن

t=0/830 
P=0/523 17/1156/47 ±154/9 )28(74مرد

وضعیت تأهل 
df= 263 156/47 17/2 ±152/8 )79(211متأهل

t=0/453 
P=0/502 17/5152/53 ±156/1 )20(54مجرد 

تحصیالت
df= 263 17/4155/63± 155/6 )95(253کارشناسی 

t=0/001 
P=0/306 19/01150/33 ±150/3  )0/5(12کارشناسی ارشد 

زندگی با سالمند
df= 263 151/31 15/9±151/3 )36(96بلی

t=1/933 
P=0/040  17/9157/71±157/7  )64(169خیر
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خدمت، هوش اخالقی، رضایت از زندگی و نوع دوستی با نگرش 
به سالمندان را نشان داد )P< 0/05( )جدول شماره 2(.

هوش  عوامل  از  هریک  اختصاصی  سهم  تعیین  منظور  به 
اخالقی، نوع دوستی، رضایت 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 
اینکه متغیرها هم به روش فوروارد و هم به روش بک وارد بررسی 
تحلیل  پیش فرض های  ابتدا  است.  مناسب تری  روش  می شوند 
رگرسیون مورد بررسی قرار گرفت. متغیرها در سطح سنجش 
رگرسیون  تحلیل  بود.  نرمال  متغیرها  توزیع  و  بودند  فاصله ای 
گام به گام نشان داد که متغیر های هوش اخالقی، نوع دوستی و 
زندگی با سالمند پیش گویی کننده های قوی تری نسبت به سایر 
متغیر ها در نگرش پرستاران هستند. نتایج نشان می دهد با ثابت 
در نظر گرفتن اثر متغیرهای دیگر، با افزایش هر واحد به نمره 
افزایش می یابد.  نمره  از زندگی، نگرش پرستاران 0/5  رضایت 
نگرش  نمره  پیش گویی  در  نوع دوستی  تأثیر  داد  نشان  نتایج 
پرستاران 2 درصد است. به طوری که که با ثابت در نظر گرفتن 
اثر متغیرهای دیگر، با افزایش هر واحد به نمره نوع دوستی، نگرش 
پرستاران 0/5 نمره افزایش می یابد. عالوه بر این نتایج نشان داد 
با ثابت در نظر گرفتن اثر متغیرهای دیگر، تأثیر هوش اخالقی 
در پیش گویی نمره نگرش پرستاران 7 درصد است، به طوری که 
که با افزایش هر واحد به نمره هوش اخالقی، نگرش پرستاران 

افزایش می یابد. نمره  بیماران 0/2  تبعیض سنی  با  ارتباط  در 
نتایج نشان می دهد با ثابت در نظر گرفتن اثر متغیرهای دیگر، 
تأثیر زندگی با سالمند در پیش گویی نمره نگرش پرستاران 3 
درصد است و ارتباط معنی دار مثبت بین زندگی با سالمند و 
نگرش پرستاران وجود دارد. به طوری که که با داشتن سابقه 
زندگی با سالمند، نمره نگرش پرستاران در ارتباط با تبعیض سنی 

بیماران6/3 افزایش می یابد )جدول شماره 3(.

بحث 

این مطالعه با هدف کلی تعیین عوامل مؤثر بر نگرش پرستاران 
نسبت به مراقبت از سالمندان بیمار و نقش پیش گویی کنندگی 
نوع دوستی، هوش اخالقی، رضایت از زندگی و سالمت عمومی 
در بیمارستان های شهر سبزوار انجام شد. تمام واحدهای پژوهش 
نگرش مثبتی نسبت به سالمندان داشتند که با نتایج مطالعه 
ارتیشه دار و همکاران ]26[، ادیبلی و همکاران ]27[ همسوست. 
نسبت  پرستاران  نگرش  همکاران  و  همدانی زاده  مطالعه  در 
به سالمندان خنثی بود ]28[. نتایج مطالعه منصوری آرانی و 
همکاران نشان داد که 54/3 درصد از پرستاران نگرش منفی و 

45/7 درصد نگرش مثبتی نسبت به سالمندی دارند ]29[.

نتایج 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 ]30[ و قلی زاده و همکاران ]31[

جدول 2. ارتباط بين سن، سابقه خدمت، هوش اخالقی، رضايت از زندگی و نوع دوستی با نگرش پرستاران به سالمندان

P Rدرصدمیانگین±انحراف معیارتعدادمتغیر

0/115 7/17155/390/062 ±26533/10سن

0/094 6/23155/390/127 ±2658/12سابقه خدمت

0/280 18/50155/390/001 ±265148/02هوش اخالقی

0/163 5/67155/390/008 ±26525/52نوع دوستی

0/133 3/90155/390/030 ±26516/84رضايت از زندگی

0/106- 11/62155/390/085 ±26526/03سالمت عمومی

جدول 3. تعيين ارتباط ميانگين نمره نگرش پرستاران به سالمندان با متغير های رضايت از زندگی، هوش اخالقی، نوع دوستی و سابقه زندگی با سالمند با آزمون 
چندمتغيره رگرسيون خطی 

ضریب رگرسیون خطای معیارضریب رگرسیونمتغیر
استاندارد شده

P
فاصله اطمینان

کران باالکران پایین 
0/5980/2740/1330/0300/1470/936رضايت از زندگی
0/2640/0560/280/001167/0333/0هوش اخالقی

0/5020/1870/1630/0081/356/68نوع دوستی
6/3982/2020/1760/004856/2173/11سابقه زندگی با سالمند
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همسو و با مطالعه سودرهامن و همکاران ]32[ مغایر بود شاید 
سودرهامن  مورد مطالعه  نمونه های  هم خوانی،  عدم  این  علت 
مختلف  در سطوح  پرستاری  دانشجویان  که  باشد  همکاران  و 
تحصیلی بودند و هنوز آشنایی کامل با شرایط طبیعی و مراقبتی 
سالمندان را نداشتند. نتایج 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 نتایج 
مطالعه ارتیشه دار و همکاران همسو و با نتایج مطالعه منصوری 
آرانی مغایر بود ]29 ،26[. نتایج نشان داد که نمره نگرش به 
مراقبت سالمندان در پرستاران متأهل بیشتر از پرستاران مجرد 
بود و با وجود این ارتباط معنی داری وجود نداشت که با نتایج 
مطالعه شرفی و همکاران همسو بود ]30[، شاید بتوان آن را به 

توجه بیشتر به سالمندان پس از ازدواج نسبت داد.

نگرش  و  تحصیالت  بین  که  داد  نشان  مطالعه حاضر  نتایج 
پرستاران ارتباط معنی داری وجود ندارد که با نتایج مطالعه شرفی 
و همکاران و ارتیشه دار و همکاران همسو بود ]30 ،26[. مطالعه 
ثناگو و همکاران ارتباط معنی داری را بین تحصیالت و نوع نگرش 
مردم گلستان به سالمندی نشان داد ]14[. اگرچه این ارتباط 
معکوس بود و هرچه تحصیالت واحد های پژوهش باالتر می رفت 
حاضر  مطالعه  با  ثناگو  یافته  اختالف  می شد.  منفی تر  نگرش 
می تواند به تفاوت واحدهای های پژوهش این دو مطالعه برگردد. 
در مطالعه ثناگو نگرش مردم عادی و در مطالعه حاضر نگرش 
پرستاران مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین نمرات 
نگرش پرستاران با بخش محل خدمت و سابقه خدمت ارتباط 
معنی داری وجود ندارد که با نتایج مطالعه ارتیشه دار و همکاران 

هم خوانی دارد ]26[. 

نتایج 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 مقایسه 
با افرادی که با فرد سالمند زندگی نمی کردند داشتند. در مطالعه 
زندگی  والدین خود  از  افرادی که دور  همدانی زاده و همکاران 
می کردند درصد باالتری از نگرش مثبت را داشتند ]28[ که با 
نتایج مطالعه حاضر همسو بود. در راستای نتایج مطالعه، مطالعه 
حسینی سرشت و همکاران ارتباط معنی داری را بین نگرش مثبت 
نسبت به بیمار سالمند و حضور فرد سالمند در خانواده نشان داد 
]33[. شاید بتوان این گونه بیان کرد داشتن فرد سالمند در خانه، 
از جمله ارزش های آن خانواده محسوب می شود و تأثیر مثبتی بر 

نگرش فرزندان آن خانواده دارد. 

عوامل  که  می دهد  نشان  رگرسیون  تحلیل  از  حاصل  نتایج 
هوش اخالقی، نوع دوستی و رضایت از زندگی از تبیین کننده های 
نگرش پرستاران به سالمندان است. مطالعه نشان می دهد که بین 
نمرات نگرش پرستاران با نمره هوش اخالقی ارتباط معنی داری 
وجود دارد. در این 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 ]34[. عالوه بر 
این محمدی و همکاران نشان دادند که ارتباط قوی بین هوش 
اخالقی و کیفیت زندگی کاری و شخصی پرستاران وجود دارد 
]35[. همچنین در این زمینه نتایج مطالعه محمودی و همکاران 
نشان داد که بین متغیر هوش اخالقی و نگرش پرستاران نسبت 
به رعایت حقوق بیماران رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد 
نتایج مطالعه حاضر همسوست. هوش اخالقی در  با  ]15[ که 
نگرش پرستاران نسبت به رعایت موازین اخالقی در عملکردشان 

مهم است. 

نتایج مطالعه نشان می دهد که بین نمرات نگرش پرستاران با 
رضایت از زندگی و نوع دوستی ارتباط معنی داری وجود دارد. در 
تأیید این نتایج علوی و همکاران نوع دوستی را یکی از جنبه های 
مراقبت کارآمد پرستاری ذکر کرده اند ]36[. در این راستا والدر 
قادر  را  پرستاران  نوع دوستی  که  کردند  بیان  همکاران  و  وات 
می کند شرایط سخت را تحمل کنند و به آنان انگیزه می دهد 
تا ایثار کنند و بهترین کارها را برای بیماران انجام دهند خصوصًا 
برای بیمارانی که توانایی مراقبت از خود را ندارند ]37[. نتایج 
مطالعه محمودی و همکاران نشان داد که بین متغیر نوع دوستی 
و نگرش پرستاران نسبت به رعایت حقوق بیماران رابطه مثبت و 
معنی داری وجود دارد که با نتایج مطالعه حاضر همسو بود ]15[. 
حس نوع دوستی در افزایش نگرش پرستاران نسبت به رعایت 

حقوق بیماران تأثیر بسزایی دارد. 

رضایت  و  زندگی  از  رضایت  پیش بینی کنندگی  راستای  در 
رضایت  جوهره  که  کردند  بیان  همکاران  و  نصرآبادی  شغلی، 
شغلی در پرستاران ایرانی نوع دوستی است؛ رضایت شغلی ناشی 
از نوع دوستی به عنوان یک حس خوشایند همراه با لذت ناشی 
از پاسخ گویی به نیازهای بیمار که پرستاران مشتاقانه این کار را 
انجام می دهد. در این صورت تعهد حرفه ای پرستار حمایت از 

بیمار است ]38[. 

نتیجه گیری نهایی

از آنجا که نگرش پرستاران به مراقبت از سالمندان با هوش 
اخالقی، نوع دوستی و رضایت از زندگی قابل پیش بینی است. 
به نظر می رسد ارزیابی این خصایص در پرستارانی که به ارائه 
را  آنان  نگرش  می تواند  مشغول هستند  سالمندان  به  خدمات 
مثبت کند و از پدیده هایی مانند تبعیض سنی جلوگیری به عمل 
آورد. با توجه به نگرش مثبت پرستاران به نظر می رسد انجام 
مداخالتی در جهت تقویت و حفظ نگرش مثبت فعلی در راستای 
ارائه خدمات مراقبتی به سالمندان از طریق ارائه بازخوردهای 
مناسب به پرستاران شاغل و همچنین ارائه آموزش های ویژه افراد 
سالمند به آنان در این راستا سودمند واقع شود. عوامل بررسی شده 
هوش اخالقی، رضایت از زندگی، نوع دوستی و زندگی با سالمند، 

مریم قرباني و همکاران. عوامل مرتبط با نگرش پرستاران به مراقبت از سالمندان بیمار: نقش پیش گویی کنندگی نوع دوستی، هوش اخالقی، رضایت از زندگی و سالمت عمومی 



257

تابستان 1400. دوره 16. شماره 2

ارتباط معنی داری با نگرش پرستاران به سالمندان داشتند، اما 
پیش گویی کننده هایی قوی برای نگرش به سالمندی نبودند، زیرا 
فقط 25 درصد از عوامل مرتبط با نگرش پرستاران به سالمندان 
متعدد  عوامل  می دهد  نشان  این  و  می کردند  پیش بینی  را 
دیگری ممکن است در این زمینه نقش داشته باشد. بنابراین 
توصیه می شود عوامل دیگری عالوه بر این موارد و مشخصات 
جمعیت شناختی بر نگرش پرستاران به سالمندی مورد بررسی 
قرار گیرد. با توجه به نتایج 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 غالبًا 
هوش  معیارهای  می توانند  هستند  بستری  آن  در  سالمندان 
اخالقی، نوع دوستی و رضایت از زندگی را مورد نظر قرار دهند تا 

پرستاران با نگرش بهتر به سالمندان را استخدام کنند.

در زمینه محدودیت های مطالعه می توان به این نکته اشاره کرد 
که مطالعه فقط در سبزوار انجام شده وجهت تعمیم هرچه بیشتر 
نتایج نیاز به انجام مطالعه در سطح استان است. با توجه به حجم 
زمان  نداشتن  بیمارستان های سبزوار،  در  پرستاران شاغل  کار 
کافی جهت پر کردن پرسش نامه از محدودیت های پژوهش بود 
که با انتخاب زمان مناسب و دادن فرصت این محدودیت 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 بیشتری نسبت به قبل از شیوع این بیماری بودند. 
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