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   چکیده
گیرد که یکی از این عوامل نگرش پرستاران نسبت به  کیفیت ارائه مراقبت از فرد سالمند تحت تاثیر عوامل زیادي قرار می:زمینه و هدف

  .این مطالعه با هدف بررسی نگرش پرستاران نسبت به افراد سالمند و پدیده سالمندي انجام شد .سالمندان و پدیده ي سالمندي است
 براي دستیابی به مقاالت و مطالعات مربوط به نگرش پرستاران نسبت سالمندان و پدیده سالمندي کلید واژه هاي :روش کارمواد و 

Older People ،Attitudes وNursing  در بانک هاي اطالعاتی ، SID  ،Magi ran   ، Iran Doc, Science   Direct ,Google 
scholar  و Pub Med بر رفته و سپس بر اساس میزان ارتباط مقاالت با موضوع پژوهش و نظر تخصصی گروه تحقیق، مورد بررسی قرار گ

  .ندشدو بررسی مقاله مرتبط بدون محدودیت زمانی انتخاب   30اساس معیارهاي ورودي
 ارکان از یکی .دار هستندکه مسؤلیت مراقبت از بیماران سالمند را عهده  هستندتیم مراقبت بهداشتی مهم پرستاران از اعضاي  :یافته ها

نگرش پرستاران نسبت به سالمندان تحت تأثیر عوامل  .است واحد همان مورد در مثبت نگرش داشتن خدمتی، نوع هر ارائه در اصلی
 انه و میزان درك پرستاران از سالمندعفرد، فرهنگ جام مذهبی، تجربیات خانوادگی و شغلی هر و باورها و اعتقادات فردي نظیرمختلفی 
  .قرار دارد

و نیز دوره هاي ضمن خدمت پرستاري هاي تخصصی در دوران تحصیل دانشجویان  امید است که در نهایت با ارائه آموزش :نتیجه گیري
 .پرستاران شاغل بتوان با ارتقاي دانش و تغییر نگرش آنها گامی مؤثر در این راه برداشت براي
 دیده سالمندينگرش پرستاران، سالمند، پ :کلیدي ه هايواژ

  مقدمه
سالمندي فرآیندي طبیعی و یکی از مراحل رشد و تکامل 

در طول این فرآیند تغییراتی در ابعاد . انسان است
و  ]1،2[ فیزیولوژیک، روانی و اجتماعی افراد رخ می دهد

این فرآیند تدریجی و پیش رونده بوده و رژیم غذایی، 
و وسعت عادات فردي و عوامل ژنتیکی بر شدت  محیط،

سالگی  65 از نظر سن تقویمی معموال. آن اثر می گذارند
جهت ارائه خدمات . ]2،3[ را آغاز سالمندي تلقی می کنند

با کیفیت به سالمندان پرستاران باید فرآیندهاي طبیعی 
، ه ي اداره کردن اختالالت سالمنديسالمندي، نحو

 یک داروها در دوره هايفارماکوکینیتیک و فارماکودینام
تغییرات فیریولوژیک سالمندي، وضعیت  ،آخر زندگی

اجتماعی اقتصادي و خطرهاي بالقوه سالمتی در سالمندان 
. را بشناسند و نیازهاي خاص این دوره را درك نمایند

عالوه بر این پرستاران با داشتن دانش و مهارت در زمینه 
کارایی و تناسب  پیري شناسی می توانند اثربخشی،

 ه به سالمندان ارائه می دهند را بهبود بخشندمراقبتهایی ک
اگر پرستاران کم تجربه و آموزش ندیده به مراقبت  .]2،4[

از افراد سالمند گمارده شوند کیفیت مراقبت از سالمندان 
به خطر می افتد و پرستاران نقش کلیدي خود را در 

مروري مقاله  
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در  .]2،5[ مراقبت از افراد سالمند از دست خواهند داد
ه به علت ساختار جوان جمعیتی مشکل ایران اگرچ

سالمندي هنوز به صورت حاد خود را نشان نداده است اما 
در سالهاي آینده سیستم ارائه خدمات بهداشتی به شدت 
با آن درگیر خواهد شد و الزم است که از هم اکنون برنامه 
ریزي جامعی جهت مواجهه موثر با مسئله سالمندي 

زي مستلزم شناخت دقیق این برنامه ری. صورت پذیرد
 وضعیت موجود و نیازهاي این گروه جمعیتی می باشد

]2،6[.  
  کارروش 

به منظور یافتن مطالعات و منابع مرتبط با نگرش 
پرستاران نسبت به افراد سالمند و پدیده سالمندي عالوه 
بر مطالعات کتابخانه اي از پایگاه هاي اطالعاتی موجود در 

زشکی ایران و بانک هاي اطالعاتی کتابخانه ملی دیجیتال پ
,Elsevier Google Scholar, Science Direct ,Pub 

Med , Scopus , ,Iran Doc ,Iran Medex ,Magiran 
SID  وMedlib  جستجوي مقاالت . استفاده گردید

فارسی و انگلیسی بدون محدودیت زمانی و با استفاده از 
ند، پدیده نگرش پرستاران، سالمکلید واژه هاي فارسی 

 ,nurses’ attitudeو کلید واژه هاي التین سالمندي 
older people, aging phenomena مقاالت . انجام شد

منتشر شده در مجالت و مقاالت ارائه شده در کنگره هاي 
ندي و کتب مربوطه طوري ممرتبط با موضوعات سال

بررسی شدندکه پس از جستجو مناسب ترین آنها از نظر 
تن جنبه هاي مختلف نگرش پرستاران به در بر گرف

مقاله  30سالمندان و پدیده سالمندي انتخاب و در نهایت 
 . انتخاب و مطالب الزم از آنها استخراج گردیدندمرتبط 

 یافته ها
جهت حفظ کارایی پرستاران در زمینه مراقبت از 
سالمندان باید مطمئن باشیم که آنان مراقبتهایی با 

به همین دلیل بررسی . رائه میدهندبهترین کیفیت را ا
میزان دانش و نگرش آنها جهت تعیین نیازهاي آموزشی 

مراقبت از بیماران سالمند  .] 2[آنها امري ضروري است
قسمت مهمی از پرستاري است که ممکن است تحت تاثیر 
عوامل بسیاري قرار گیرد یکی از این عوامل میتواند نگرش 

 .]7،8[بیمار سالمند باشد پرستاران نسبت به مراقبت از
باورهاي فرد در مورد نتیجه رفتاري که انجام  نگرش ها،

خواهد شد، در طی ارزیابی نتایج آن رفتار میباشد و نگرش 

مراقبت از ) عمل قصد(اصلی ترین عامل در ایجاد نیت 
 )عقاید احساسات، ادراکات،(نگرش . باشد بیمار سالمند می

سالمند از مسائل تعیین کننده نسبت به مراقبت از بیماران 
نوع رفتار مراقبتی است که بر سالمت و بهبودي سالمند 

چه پرستاران احساست و نگرش مثبت  هر. تاثیر میگذارد
 تري نسبت به مراقبت از بیمار سالمند داشته باشند،
زندگی رضایت بخش تري را براي آنها به وجود خواهند 

پرستاران و مطالعات زیادي در مورد نگرش  .آورد
دانشجویان پرستاري نسبت به مراقبت از بیمار سالمند 
انجام شده است و تعدادي از مطالعات گزارش کرده اند که 

نسبت به  مثبت، پرستاران کارشناس غالبا نگرش خنثی تا
سالمندان داشته اند و تعدادي از مطالعات اکراه پرستاران 

منفی را  را در مراقبت از بیماران سالمند و یک نگرش
  .]7،9[نسبت به مراقبت از آنها گزارش نموده اند

در صورتی که نگرش پرستاران نسبت به مراقبت از بیمار 
سالمند منفی باشد در کیفیت و نوع مراقبت از این بیماران 

زیرا در مدت بستري در  .]7،8[تاثیر خواهد داشت
بیمارستان کیفیت مراقبتی که بیماران سالمند دریافت می 

نگرش ومهارت  رند،به طور مؤثري تحت تأثیردانش،دا
نگرش منفی پرستاران  .]7،9[پرستاران قرارخواهد گرفت

شود آنها در انتخاب حیطه کاري خود  همچنین باعث می
مراقبت از سالمندان را انتخاب نکنند و ممکن است نقش 
کلیدي پرستاران در مراقبت از سالمندان از بین 

 جهت به معتقدندکه همکاران و 1مک کین لی.]7،10[برود
 از مراقبت آینده، در سالمندان جمعیت فزآینده افزایش

 با. شد خواهد پرستاران وظایف از مهمی بخش پیر افراد
 فاقد قشر، این که است آن از حاکی آماري منابع حال این

 است ممکن که باشند می دیده وآموزش متخصص پرستار
 از مراقبت به نسبت پرستاران منفی نگرش جهت به

 بالقوه بطور منفی نگرشهاي قبیل این لذا و بوده سالمندان
 خواهد شده ارائه مراقبتهاي برکیفیت تأثیر مهمی

 به نسبت نگرش نیز 2ودي مطالعه در .]8،11[داشت
 بوده مثبت پرستاران درمیان سالمند از مراقبت

 دیگر مطالعات برخی از حاصل نتایجی ول .]11،12[است
 گروهها، سایر با درمقایسه پرستاران که است هداد نشان

                                                        
1- McKinlay 
2- Hweidi 
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 و داشته سالمندي به نسبت را تري پایین نگرش و دانش
 و شده بیشتري اضطراب دچار سالمندان با ارتباط در

 محققین لذا و اند داشته ابراز را کمتري نفس به اعتماد
 پیري آموزش پیشرفت و بهبود که اند نموده توصیه

 نسبت کارمندان نگرش بهبود در مهمی استراتژي شناسی،
 فراد ا نیازهاي از پرستاران درك و بوده سالمندان به

 می نظر به .]14و  11،13[ داد خواهد افزایش را سالمند
 نگرش پرستاري تحقیقات مختلف، جوامع در که رسد

 با متناسب سالمندان از مراقبت به نسبت سنجی
 نتایج یاجتماع و فرهنگی ساختار و فرهنگی متغیرهاي

 همکاران و 3میلرپژوهش  نتایج .اند داده نشان را متفاوتی
 پرستاران که این علیرغم که داد نشان استرالیا درکوئیزلند

 نظر از ولی داشتند، سالمندان به نسبت مثبتی نگرش
 سالمندان از مراقبت خصوص در الزم هاي آگاهی و دانش
 دانش تقویت و آموزش ارائه بنابراین. اند بوده کمبود دچار

 مذکور منطقه در پرستاران در سالمندان پرستاري از
 توسط که اى مطالعه در .]11،15[است شده توصیه

 داد نشان نتایج شد، انجام تهران شهر در سرشت حسینی
 سوم سال دانشجویان مثبت، نگرش شاغل پرستاران که

 اول سال دانشجویان و خنثی نگرش داراي پرستارى
 و 4سودرهامن .]7 [ اند بوده منفی نگرش داراي  پرستارى
 در مثبت نگرش ایجاد براي که اند کرده پیشنهاد همکاران

 شرایط در را آنهاباید  زودتر چه هر پرستاري، دانشجویان
 الگوي یک عنوان به که سالمندي افراد از بالینی مراقبت
 5لول .] 16[داد قرار آیند، حساب می به سالمندي مناسب

 پرستاري شده انجام مطالعات بر مروريد گزارش می کن
 پرستاران و پرستاري دانشجویان منفی نگرش از حاکی
 به نسبت نگرش نوع این و است سالمندان به نسبت

 و خواهدکرد مشکل حیطه این در را کار سالمندي، گرایش
 خواهد کاهش را زمینه این در نیاز مورد پرستاران تعداد

 ارتباط نیز همکاران و تسرش حسینی مطالعه .]17 [داد
نشان  آنان نگرش نوع و پرستاران سن بین را داري معنی

 سن و خدمتی سنواتودي  مطالعه در همچنین .]7 [داد
 به نسبت پرستاران نگرش با مستقیمی دار معنی رابطه

                                                        
3- Mellor 
4 -Soderhamn 
5- Lovell 

 قائم که تحقیقی در .]12 [داد نشان سالمند بیماران
 دو ري بیندا معنی ارتباط که دریافت داد انجام مقامی
 سالمندان به نسبت نگرش نوع و تحصیالت میزان عامل
 سرشت حسینی مطالعه که حالی در .]18 [ندارد وجود
 نسبت مثبت نگرش بین را آماري دار معنی ارتباط وجود

 در سالمند فرد حضور و سالمند بیمار از مراقبت به
درمطالعه مریم عسگري زاده  .]4 [داد نشان خانواده،

فته ها مبنی برکمبود دانش پرستاران در مورد ماهانی یا
فرآیند سالمندي مؤید نتایج بسیاري از مطالعات دیگر در 

این کمبود دانش را می توان با آموزش . این زمینه است
مداوم و برنامه ریزي شده و با تأکید بر اهمیت مراقبت از 
افراد سالمند شامل فرآیند طبیعی سالمندي، اختالالت، 

در صورت عدم . ناتوانیهاي سالمندان افزایش داد بیماري و
توجه به آموزش پرستاران در بخشهاي مزمن در معرض 
خطر مراقبتهاي نادرست پرستاري یا نادیده گرفته شدن 

 .]14 [قرار دارند
 به نیاز و درجامعه سالمندان افزون روز افزایش به توجه با

 از پرستاري است الزم آنان، سالمت ارتقاي و حفظ
 برقراري به قادر که تجربه با و ماهر افرادي به سالمندان

 سالمتی مشکالت بتوانند و بوده سالمند افراد با ارتباط
 شود؛ سپرده نمایند، مراقبت و داده تشخیص بموقع را آنان

 از مراقبت منظور به آموزشی راهکارهاي اجراي بر بنابراین
 و تاريپرس هاي دانشکده در دانشجویان براي سالمندان

 در کارآموزي و نظري کالسهاي برگزاري صورت به مامایی
 بازآموزي هاي دوره برگزاري همچنین سالمندان و خانه
 می تأکید شاغل پرستاران براي خدمت حین
 .]19،20[گردد

پرستاري سالمندان  وي دریافت کهسودرهامن  در مطالعه
به طور کلی به عنوان یک شاخه محبوب پرستاري در 

ین پرستاران کارمند و دانشجویان پرستاري در نظر سوئد ب
بنابراین براي مدرسان پرستاري و دیگر . گرفته نمی شود

پرستاري با توجه به پیشرفت پرستاران مهم است که براي 
. ز سالمندان مسؤلیت بپذیرندروند پر اهمیت مراقبت ا

اندیشه هاي احساسی، دانش و آمادگی براي عمل  ،نگرش
اي که مطالعه  در. ]16 [م و تأثیر گذار هستنداز عوامل مه

سنجش احساسات نسبت به افراد مسن در میان به منظور 
گزارش ، انجام شددانشجویان پرستاري و پرستاران رسمی 
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شد که احساسات نسبت به افراد سالمند با تجربه، سن و 
تجربه محدود قبلی در مراقبت از افراد . جنس ارتباط دارد
سال و جنسیت مرد عوامل مهمی  25از  مسن، سن کمتر

در نشان دادن احساسات مساعد کمتر نسبت به سالمندان 
که باید توجه ویژه اي  دهنده این استاین نشان . هستند

به دانشجویان بسیار جوان و دانشجویان پسر پرستاري 
بشود تا احساسات مثبت و عالقه آنها نسبت به سالمندان 

 .]16 [افزایش یابد
مسائل اصلی دن جمعیت در حال حاضر یکی از پیر ش

. هاي بهداشتی بین المللی است هاي مراقبت سیستم
تشخیص داده شده که با افزایش سن احتمال ابتال به 
مشکالت بهداشتی و بیماریهاي مزمن افزایش خواهد یافت 

این . اشتی رو به افزایش استو تقاضا براي مراقبتهاي بهد
راکز ارائه دهنده مراقبت را تحت ها و م بیمارستان، نیاز

پرستاران جوان ما در آینده با چالش . تاثیر قرار خواهد داد
مطالعات نشان . مراقبت از سالمندان مواجه خواهند بود

که دانشجویان پرستاري داراي نگرش منفی نسبت  اند داده
رهاي این احساس به وسیله باو. به سالمندان هستند

جربه و مشاهدات تحت تاثیر شخصی، ارزشها، فرهنگ، ت
   .]17 [قرار می گیرد

در مطالعه اي که در چهار بیمارستان آموزشی کرمان 
انجام شد یافته ها نشان دهنده کمبود دانش پرستاران در 
مورد فرایند سالمندي بود که با آموزش مداوم و برنامه 
ریزي شده و تاکید بر اهمیت مراقبت از افراد سالمند، 

طبیعی سالمندي ، اختالالت، بیماري ها و  شامل فرایند
در  .ناتوانی هاي سالمندي دانش پرستاران افزایش یافت

صورت عدم توجه به آموزش پرستاران ، سالمندان بستري 
در بخش هاي مزمن در معرض خطر مراقبت هاي نادرست 

  .]2 [پرستاري یا نادیده گرفته شدن، قرار دارند
عیین و مقایسه نگرش در مطالعه دیگري که با هدف ت

انشجویان پرستاري و پرستاران شاغل نسبت به مراقبت از د
بیمار سالمند انجام پذیرفت، نتایج نشان داد که نگرش سه 
گروه پرستاران شاغل، دانشجویان پرستاري سال اول و 
دانشجویان پرستاري سال سوم، داراي اختالف معنا داري 

پرستاران شاغل داراي نگرش مثبت و . بوده است
ل سوم داراي نگرش خنثی و دانشجویان دانشجویان سا

همچنین عامل سن و . سال اول داراي نگرش منفی بودند

زندگی  عامل در پرستاران شاغل، سال 15سابقه کار تا مرز 
با سالمند در دانشجویان سال اول، بر نگرش انها نسبت به 
مراقبت از بیمار سالمند اثر مثبتی را نشان داد و عامل 

ه بر نگرش نسبت به مراقبت از بیمار جنس در هر سه گرو
پس به نظر می رسد واحد هاي . سالمند تاثیر داشت

درسی مراقبت از بیماران سالمند در دانشگاه و تجربه 
مراقبت در بیمارستان می تواند بر نگرش نسبت به مراقبت 

  .]7 [از بیمار سالمند تاثیر مثبت داشته باشد
ستاري نسبت به نگرش دانشجویان پر دیگريدر مطالعه 

در این پروژه  بررسی شد محققینمراقبت از افراد سالمند 
ارائه نگرش مثبت را  جهت تقویت  پیشنهادهاي عملی

سیستم مراقبت بهداشتی به جمعیت زیادي از . نمودند
بنابراین نیاز است که  ،کند سالمندان سرویس دهی می

ه ب پرستار به تعدادکافی براي مراقبت از این تعداد رو
بنابراین نیاز به وجود . افزایش سالمندان وجود داشته باشد

الهام بخش براي تقویت نگرش مثبت  مربیان متفکر و
دانشجویان پرستاري نسبت به کار با افراد سالمند به 
وسیله برطرف کردن کلیشه ها ودر نتیجه افزایش بهره 

 .]22 [دانشجویان پرستاري از کار با افراد سالمند نیاز است
 نتیجه گیري

 نگرش داشتن خدمتی نوع هر ارائه در اصلی ارکان از یکی
مطالعات زیادي  .]15، 8 [است واحد همان مورد در مثبت

وجود دارد که تعدادي متغیر مهم را که بر نگرش 
دانشجویان پرستاري در رابطه کار با افرادسالمند تأثیر دارد 

دانش  ذکر کرده اند این متغیرها شامل داشتن مهارت و
تأثیر پرستاران شاغل  ،مورد نیاز براي مراقبت از سالمندان

در نگرش دانشجویان پرستاري، تأثیر مربیان بر نگرش 
دانشجویان پرستاري و یادگیري از طریق فرصتها از طریق 

باورها و اعتقادات فردي،  ،کار و تماس با افراد سالمند
ی هرفرد، اعتقادات مذهبی افراد، تجربیات خانوادگی و شغل

می  ه و میزان درك پرستاران از سالمندانعفرهنگ جام
تنها محدود به این  بدیهی است که چنین مسایلی باشد

  .] 19 ،18، 16، 2،11،12[شود عوامل نمی
گیریم که آموزش پرستاري باید از  بنابراین نتیجه می

فاکتورهایی که متناسب با پرستاري از سالمندانی که در 
زایش هستند آگاه باشد ،و نیز به دلیل اینکه آینده رو به اف

پرستاران مسؤلیت مراقبت از بیماران سالمند را بر عهده 
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دارند  الزم است که با خصوصیات و نیازهاي این گروه 
آشنایی کامل داشته باشند تا هم بتوانند مراقبت صحیحی 
را به این افراد ارائه دهند و هم رضایت شغلی خودشان 

  .افزایش یابد
 راهکارهایی براي پرورش نگرش مثبتدر پایان می توان 

  .انجام داد نسبت به افراد سالمند پرستاران
گذاشتن برنامه درسی تخصصی و دوره هاي آموزش  -1

تحقیقات نشان داده است که گذاشتن  :سالمند شناسی 
برنامه درسی تخصصی و دوره هاي آموزش سالمند شناسی 

ن نسبت به افراد سالمند باعث تقویت نگرش مثبت پرستارا
 .]22 [شود می
اختصاص دادن زمانی خاص براي دانشجویان تا  -2

د را نسبت به سالمندي بازگو دیدگاههاي شخصی خو
آشنایی با دیدگاه شخصی هرفرد در مورد یک . کنند

کلیشه و نگرش نسبت به سالمندي اولین گام به سمت 
دادن فرصت به دانشجوي . تغییر نگرش منفی است 

  ستاري به منظور کشف نگرانیهایی که آنها از برخورد با پر
  
  

  .سالمندان دارند بسیار مفید و حائز اهمیت است
مطالعات نشان داده است که پرستارانی که نگرش  - 3 

مثبت نسبت به سالمندي داشته اند تحمل بیشتري در کار 
 .]22، 8 [با سالمند و رضایت شغلی باالتري داشته اند

مربیان و کارکنان پرستاري که بتوانند خود  کمک کردن به
دانشجویان با مشاهده رفتار . نقش مدل را ایفا کنند

مطالعات نشان داده که اگر مربیان . دیگران یاد میگیرند 
دانشجویان رفتاري مثبت و با عالقه نسبت به سالمندان 
داشته باشند می توانند دانشجویان را تحت تأثیر قرار 

 .] 16، 22 [ویت نگرش مثبت آنها شونددهند و موجب تق
فراهم کردن تجربیات یادگیري متنوع براي کار کردن با 

 :افرادسالمند
از آنچه که % 30از آنچه که شنیده اند،% 20دانشجویان 
از آنچه که تجربه کرده اند را یاد میگیرند % 80دیده اند و 

این اعداد نشان می دهند که تجارب یادگیري براساس 
ت فعال با افراد سالمند موجب تقویت نگرش مثبت مشارک

  .] 22 [شود می
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Abstract 
Background & Objectives: Qualifying the given services to the 
old people is affected by several factors and one of them is 
nurses’ attitudes toward the old people and aging phenomena. 
The aim of this study was to determine the nurses’ attitude to 
older people and aging phenomenon 
Materials and Methods:This study started searching wildly in 
databases such as Pub Med, Google Scholar, Science Direct and 
Iran Doc by older people, nursing and attitude key words to find 
related articles and studies about nurses’ attitudes toward the old 
people and aging phenomena. Then among all the articles, the 
ones were chosen which were more related to the research 
subject by the research group members. 30 articles were chosen 
based on the input criteria and no time limit was included. 
Findings:Nurses are the effective members of the health care 
team who are responsible to take care of the old people. So it is 
important for the nurses to become more familiar with the old 
people characteristics to be able to take care and meet their 
needs better. In order to give the better services to seniors, it 
seems necessary to have got positive attitude about them. The 
nurses’ attitudes to the old people and the aging phenomena is 
affected by their personal and religious beliefs, their personal 
experiences, social culture and the latter one is how much the 
nurses know about the old people. 
Conclusion:It is hoped to change the nurses’ attitudes about the 
seniors by offering them the proper lessons and courses. 
Key word:Nurses’ attitude, older people, aging phenomena. 
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