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ABSTRACT
Objectives Healthcare providers have different attitudes toward old people; such an attitude can impact

providing effective services to them. Thus, the current study aimed to determine the attitudes of Occupational Therapy (OT) students and alumni towards the elderly.
Methods & Materials A cross-sectional analytical study was conducted on 125 students and alumni of OT
with a Mean±SD age of 22.4±1.24 years (70 women, 55 men). The subjects were selected using convenience sampling method. Data collection tools were Kogan’s Attitude Toward Old People (KAOP) scale and
a demographic data questionnaire. For statistical analysis, the Kruskal-Wallis test and Mann-Whitney U
test were used. The obtained data were analyzed by SPSS at the significance level of P≤0.05.
Results The mean score of attitudes of occupational therapists toward elderly was 151.448; i.e. an intermediate attitude. The highest scores regarded to the subjects with a PhD, subjects with ≥5 years of practical experience, and those working in the psychiatry field. The mean scores of subjects with an experience
of caring for the elderly and those without such experience were the same (mean=151). There was a
statistically significant relationship (P<0.05) between attitude score and educational grade of the subjects;
however, there was no significant relationship between attitude score and practical experience, working
field and the experience of providing care to the elderly (P>0.05).
Conclusion The attitudes of occupational therapists towards the elderly tend to be positive; however,
because of their high contacts with old people, this attitude score is not enough. the obtained results can
be used as a basis for developing programs of attitude promotion towards the elderly in future studies.

Extended Abstract

A

1. Introduction
ging is a period in which changes occur in the appearance and functioning
of internal and external organs of the
body, making environmental adapta-

tion difficult for people [1]. Evidence suggests that in
2005, the rate of older people was 15.3% of the world’s
population, which is estimated to reach 20.8% by 2025
[2]. Occupational Therapy (OT) is one of the rehabilitation interventions and provides services to seniors.
The important role of OT in the aging period is preventing functional disability [3]. Many studies have
concluded that the attitude of health service providers
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and the quality of care are directly related to each other
[4]. Healthcare staff has different attitudes and beliefs
towards older people. In addition, having a negative
thought and attitude undoubtedly affects the care and
provision of effective services to them [5]. Thus, this
study aimed to investigate the attitudes of OT students
and graduates towards old people.

2. Participants and methods
This was an analytical study with a cross-sectional
design. The study population consisted of all undergraduate students (semester 7 and above) and graduated
students (BA degree and above) of OT from the universities in different cities of Iran (i.e. Tehran, Hamedan,
Semnan, Isfahan, Tabriz, Arak, Shiraz, Mazandaran,
and Ahvaz). The undergraduate samples were selected
among those who participated in the National Congress
of Occupational Therapy in 2016 using convenience
sampling method. For selecting graduate samples, an
email was sent to all graduates whose medical council
code ended in even numbers containing an explanation
of the study objectives and a written consent form. The
final sample size was 120 (51 undergraduate students
and 74 graduates). After one week, a questionnaire was

emailed to all those who volunteered to participate in
the study, and they sent it back after completion.
Data collection tools included a demographic form
(surveying individual characteristics, grade, employment status, the place of service or education, the year
of birth, work experience, the field of work, and the
experience of caring for older people) and the Iranian version of Kogan’s Attitude Toward Old People
(KAOP) scale. It has 34 items measuring the two subscales of prejudice and appreciation (17 items each).
The questions are measured on a 6-point Likert-type
scale. The obtainable score ranges from 34 to 238. After collecting data, they were analyzed in SPSS using
descriptive statistics (i.e. frequency, mean±SD, and
percentage) and statistical tests (i.e. Kruskal-Wallis
and Mann-Whitney U tests).

3. Results
Of the 125 samples, 70 were females and 55 males;
most of them (40.8%) were undergraduate students
and among graduates, the least frequency was related
to those with PhD degree (2.4%). The Mean±SD age of
the study participants was 24.1±4.22 years (age range:

Table 1. The Mean±SD of attitude scores based on demographic characteristics
Variable

Educational level

Work experience
(years)

The field of working

The experience of caring for older people
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No.

Mean

SD

Min

Max

Undergraduate
student

51

149.98

10.98

130

170

Graduated with
BA degree

44

149.50

13.48

115

184

Graduated with
MA degree

27

157.51

15.56

127

183

Graduated with
PhD degree

3

164.66

24.82

137

185

<5

113

150.84

13.24

115

183

>5

12

157.16

17.25

137

185

Pediatrics

36

154.75

14.03

127

184

Adults

32

150.62

17.03

115

185

Mental health

2

167

12.72

158

176

Not specified

55

149.20

10.64

130

170

Yes

16

151.93

17.58

127

183

No

109

151.37

13.15

115

185

Test Statistics

P

8.38

0.039

-1.09

0.276

6.01

0.11

-0.08

0.92
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21-45 years). The obtained data suggested that with the
increase of educational level, the attitude of samples
tended to be positive where the lowest mean attitude
score belonged to undergraduate students (149.13) and
the highest to PhD graduates (164.66). In total, 90.4%
of graduates with bachelor degree had a work experience of <5 years. The mean attitude score of those
with work experience of <5 years was 150.84, and for
those with work experience of >5 years, it was 157.16;
however, there was no significant difference between
them (P=0.276). Most of the samples were students;
therefore, those without a field of work had a higher
percentage than others (44%) followed by those whose
fields of work were pediatrics (28.8%) and adults
(25.6%).
The mean attitude score of those working in the
mental health area was higher and there was little difference between the mean score of those working in
the fields of pediatrics and adults. Only 16 (12.8%)
subjects reported an experience of caring for older
people and 109 (87.2%) reported no related experience; the mean attitude score of them was almost equal
(P=0.92). Table 1 presents information about the frequency and Mean±SD of study variables. There was a
significant difference in the attitudes of undergraduate
and graduate students with respect to their educational
level. In this regard, a pairwise comparison was conducted between them. The achieved results indicated
that the mean attitude scores between undergraduate
and masters students, and between those graduated
with bachelors and masters degrees were significantly
different (P=0.039). In terms of other study variables,
no significant difference was reported (P>0.05).
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4. Conclusion
The current study investigated the attitudes of OT
students and graduates towards old people. The overall mean score of samples was 151.448, in this regard.
We compared this mean value with 34 as the lowest
score (negative attitude) and 238 as the highest score
of KAOP (positive attitude). As a result, the attitude of
Iranian OT students towards older people tends to be
positive; however, given the increased contact of occupational therapists with older people, this attitude score
is not adequate yet. The obtained results can be beneficial for planning to improve the attitude toward old
people in future research. It is also necessary to implement specific programs such as holding workshops and
educating effective communication with older people
to promote this attitude in occupational therapists.
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مقایسه نگرش دانشجویان و فارغالتحصیالن کاردرمانی نسبت به سالمندی
رامین بنیمهدی * ، 1نازیال اکبرفهیمی ، 1رباب صحاف ، 2پوریا رضاسلطانی
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 -1گروه کاردرمانی ،دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ،تهران ،ایران.
 -2گروه سالمندی ،دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ،تهران ،ایران.
 -3مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی ،دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ،تهران ،ایران.

تاریخ دریافت 26 :تیر 1397
تاریخ پذیرش 06 :دی 1397
تاریخ انتشار 12 :فروردین 1398

اهداف کارکنان بهداشتی نگرشها و باورهای متفاوتی نسبت به سالمنداندارند وداشتن نگرش منفی به سالمندان میتواند بر ارائه خدمات
اثر بخش به آنان اثر گذارد .بنابراین هدف از این مطالعه بررسی نگرش دانشجویان و فارغالتحصیالن کاردرمانی نسبت به سالمندی است.
مواد و روشها این پژوهش از نوع مقطعیتحلیلی است و روی  125نفر از دانشجویان ترم هفت به باالی رشته کاردرمانی در مقطع
کارشناسی و فارغالتحصیالن کارشناسی و باالتر با میانگین سنی  24/1±4/22سال ( 70زن و  55مرد) انجام شد .روش نمونهگیری به
صورت دردسترس (غیر احتمالی) از جامعه آماری بود .ابزار جمعآوری دادهها شامل پرسشنامه نگرش به سالمندی کوگان و پرسشنامه
جمعیتشناختی بود .دادهها با استفاده از نسخه  17نرمافزار  SPSSو آزمونهای کروسکال والیس و یومن ویتنی بررسی شدند.

کلیدواژهها:

کاردرمانگر ،کاردرمانی،
نگرش ،سالمندی

یافته ها میانگین نگرش کار درمانگران نسبت به پدیده سالمندی  151/448بود که نگرشی متوسط است .بیشترین نمره نگرش
مربوط به افراد مقطع دکترا ،افراد با سابقه کاری بیش از  5سال و افراد شاغل در حوزه کاری روان بود .میانگین نمره نگرش
افراد با تجربه مسئولیت مراقبت از سالمند و افراد فاقد این تجربه  151بود .تنها بین نمره نگرش و مقطع تحصیلی افراد ارتباط
معنادار بود ( ،)P>0/05ولی بین نمره نگرش با سابقه کاری ،حوزه کاری و تجربه مراقبت از سالمند ،ارتباط معناداری وجود
نداشت (.)P<0/05
نتیجهگیری بر اساس یافتههای این مطالعه نگرش کاردرمانگران نسبت به سالمندی به سمت مثبت گرایش دارد ،ولی با توجه به ارتباط
بیشتر کاردرمانگران با سالمندان ،این میزان نگرش هنوز کافی نیست .از این رو نتایج این تحقیق میتواند مبنایی برای برنامهریزیهای
تحول نگرش نسبت به سالمندان در تحقیقات آتی باشد.

سالمندی عبارت است از دورهای که در آن تغییراتی در شكل
و عملكرد اندامهای درونی و بیرونی بدن ایجاد میشود که
توساز
سازگاری فرد با محیط را مشکل میکند .تغییراتدر سوخ 
بدن ،باعث كاهش فعالیتهای عضالنیعصبی و دگرگونی در
وضع ظاهری اندام میشود .سالمندی بههیچوجه بیماری تلقی
نمیشود ،بلكه ضرورتی اجتنابناپذیر در گذرگاه زندگی و مسیر
طبیعی رشد است [.]1

آمارها نشان میدهد در سال  2015مجموع جمعیت سالمندان
 15/3درصد از کل جمعیت جهان بوده است که این میزان تا سال
 2025به  20/8درصد خواهد رسید [ .]3در کشور ما بر اساس
سرشماری سال  1375سالمندان  6/6درصد از کل جمعیت را
شامل میشدند .در سال  1385این آمار به  7/2درصد رسید و در
سال 1395جمعیت سالمندان بیش از  60سال کشور  9/2درصد
کل جمعیت کشور را در بر میگرفت .پیشبینیها حاکی از این
است که افزایش جمعیت سالمندان در سال  2050به  75درصد
خواهد رسید [.]4

به طور معمول سالمندی از لحاظ زمانی ،به سن  60سال و
بیشتر گفته میشود؛ به گونهای که به افراد بین  60تا  74سال،
سالمند جوان و افراد بیش از  75سال را سالمند پیر میگویند [.]2

سالمندان نیازهای تغذیهای ،اجتماعی ،فرهنگی ،مراقبتی و
غیره متفاوتی نسبت به دیگر اقشار جامعه دارند .به دلیل تغییرات
ی دهد ،امکان ابتال به بیماری
فیزیولوژی كه با زیادشدن سن رخ م 
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در دوره سالمندی بیش از سنین دیگر است؛ به نحوی که حداقل
 90درصد از تمامی سالمندان به یك بیماری مزمن مبتال هستند،
با وجود چنین مشكالتی نیازهای مراقبتی وسیعتری برای
سالمندان پیش میآید [.]5
کاردرمانی یکی از حرفههای توانبخشی و ارائهدهنده خدمات
به سالمندان است .نقش مهم کاردرمانی در سالمندی ،جلوگیری
از ناتوانی عملکردی است .مداخالت ممکن است شامل پیشگیری،
غربالگری ،اصالحات محیطی ،اصالح یا جایگزینی فعالیتها،
مداخالت آموزشی و پذیرش نیازها و خواستههای آنها توسط
ارائهدهندگان خدمات سالمت باشد [.]6
سودرهام 1و همکاران طی مطالعهای دیدگاه دانشجویان و
فارغالتحصیالن پرستاری را به سالمندی سنجیدند .نتایج نشان
داد تجربه محدود مراقبت از سالمند ،سن کمتر از  25سال و
جنسیت مذکر از عوامل بارز در داشتن دیدگاه نامطلوبتر نسبت
به سالمندی بودند [ .]7هویدی 2مطالعهای با هدف شناسایی
نگرش دانشجویان پرستاری به افراد سالمند انجام داد و اینکه آیا
این نگرش تأثیری روی ارائه خدمات آنها به این گروه از مراجعان
دارد .سن و وضعیت اجتماعیاقتصادی دانشآموزان ،همبستگی
بارزی با نگرش آنها داشت .دانشآموزان بزرگتر و مذکر ،نگرش
مثبتتری به گروه مقابل خود داشتند [.]8
نگرش عبارت است از ترکیبی از باورها و هیجانهایی که
شخص را پیشاپیش آماده میکند تا به دیگران ،اشیا و گروههای
مختلف به شیوه مثبت یا منفی نگاه کند [ .]9از لحاظ تئوری
نگرشها شامل سه جزء هستند :احساسات ،دانش و آمادگی برای
عملکرد و هر سه مورد تغییرپذیر هستند [ .]10مطالعات زیادی به
این نتیجه رسیدهاند که نگرش و کیفیت ارائه خدمات بهداشتی به
صورت مستقیم با یکدیگر مرتبط هستند []11؛ برای مثال نگرش
منفی به بیعالقگی و ارائه آموزش ضعیف به دریافتکنندگان
خدمات منجر میشو د و درنتیجه روی نتایج درمانی تأثیر
نامطلوب میگذارد [.]12
از جمله موانع ارائه خدمات مناسب به سالمندان ،وجود
نگرشهای کلیشهای منفی نسبت به آنهاست که ممکن است
تاثیرات نامطلوبی بر رفاه و پیامدهای مراقبتهای بهداشتی
سالمندان داشته باشد [ .]13کارکنان بهداشتی نگرشها و
باورهای متفاوتی نسبت به سالمندان دارند و داشتن نگرش منفی
به سالمندان بدون شک بر مراقبت و ارائه خدمات اثر بخش به
آنان اثر میگذارد [.]14
مطالعات نشان داده است آگاهی و تالش برای تغییر نگرشها
و باورهای کلیشهای منفی درباره سالمندان ،سبب بهبود ارائه
مراقبت از سالمندان شده است [ .]15مطالعات بسیار کمی درباره

نگرش نسبت به سالمندی در حیطه کاردرمانی در ایران و دنیا
انجام شده است؛ برای مثال چاچیا 3نشان داد دانشجویان سال
اول ،دوم و سوم کاردرمانی هیچگونه تمایل قوی ،چه مثبت یا
منفی به جمعیت سالمند ،در زمانی که برای کار با مراجعان
سالمند انتخاب شدند ،نداشتند [ .]16بنابراین انجام پژوهشهایی
از این دست ضروری است تا مشکالت بالقوهای که میتوانند
کیفیت ارائه خدمات به سالمندان را به مخاطره اندازند مشخص
و رفع کنیم .هدف از این مطالعه بررسی نگرش دانشجویان و
فارغالتحصیالن کاردرمانی نسبت به سالمندی است.

روش مطالعه
یتحلیلی است .جامعه پژوهش
مطالعه حاضر از نوع مقطع 
شامل تمام دانشجویان ترم هفت به باالی رشته کاردرمانی در
مقطع کارشناسی و فارغالتحصیالن کارشناسی و باالتر کاردرمانی
از دانشگاهها و دانشکدههای توانبخشی سراسر کشور (تهران،
همدان ،سمنان ،اصفهان ،تبریز ،اراک ،شیراز ،مازندران و اهواز)
بودند .بر اساس استعالم از معاونتهای آموزشی دانشکدههای
توانبخشی سراسر کشور ،تعداد فارغالتحصیالن و دانشجویان
سال آخر رشته کاردرمانی به دست آمد سپس بر اساس فرمول 1
حجم نمونه مجموعاً  101نفر محاسبه شد که با درنظرگرفتن 20
درصد خطای جمعآوری اطالعات نمونهای به حجم  125نفر (51
نفردانشجو و  74نفر فارغ التحصیل) در نظر گرفته شد.
فرمول شماره  :1محاسبه حجم نمونه
2

(Z1−α ) * σ
2

2
d2

=101

=n

1.962×10222
22

نمونههای این پژوهش به شکل دردسترس از بین دانشجویان
شر کتکننده در کنگره کشوری کاردرمانی سال  1395انتخاب
شدند .بعد از ارائه توضیحات کامل درباره پرسشنامه و هدف
انجام مطالعه و کسب رضایتنامه کتبی برای شرکت در مطالعه،
پرسشنامهها در اختیار افرا د داوطلب قرار دا ده شد .درباره
فارغالتحصیالن ابتدا به انجمن علمی کاردرمانی مراجعه شد،
سپس ایمیلی درباره مطالعه و کسب رضایت برای شرکت در
آن به تمام فارغالتحصیالنی که کد نظام پزشکی آنان به اعداد
زوج ختم میشد ،ارسال شد پس از یک هفته کاری ،برای تمام
افرادی که داوطلب شرکت در مطالعه بودند از طریق ایمیل
پرسشنامه ارسال و پاسخ آن دریافت شد .ابزار جمعآوری دادهها
شامل پرسشنامه نگرش به سالمندی کوگان و پرسشنامه
جمعیتشناختیبود.

1. Söderhamn
2. Hweidi
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پرسشنامه جمعیتشناختی شامل اطالعات ویژگیهای
فردی ،مقطع تحصیلی ،وضعیت شغلی ،محل خدمت یا تحصیل،
سال تولد ،سابقه کاری ،حوزه کاری و مسئولیت مراقبتکردن یا
مراقبتنکردن از سالمند بود.
پرسشنامه نگرش به سالمندی کوگان حاوی  34سؤال است که
دو زیرمقیاس قدر دانی و تعصب دارد .هریک از این زیرمقیاسها
در این پرسشنامه  17سؤال را شامل میشود .در مطالعهای ناهید
رژه و همکاران پایایی و روایی پرسشنامه کوگان در ایران تایید
شد .آنها ضریب آلفای کرونباخ را برای زیرمقیاس تعصب 0/83
و برای زیرمقیاس قدردانی 0/86گزارش کردند [ .]13ﻋﺒﺎرات اﯾﻦ
پرسشنامه ،روی ﯾﮏ مقیاس شش درجهای نمرهگذاری میشوند
که به سؤاالت از  1تا  7نمره داده میشود .در سؤاالت با شماره
ال موافقم و  7یعنی کام ً
فرد (تعصب) 1 ،یعنی کام ً
ال مخالفم و
در سؤاالت با شماره زوج (قدردانی) برعکس این حالت است.
بیشترین ﻧﻤﺮهای که فرد در این پرسشنامه میتواند بگیرد 238
و کمترین نمره  34است .اگر نمره یک آزمودنی زیاد و نزدیک به
 238باشد ،نسبت به سالمندان یا سالمندی نگرش مثبت دارد و
در صورتی که نمره کم و نزدیک به  34بگیرد نشانگر آن خواهد
بود که به سالمندان و سالمندی نگرش منفی دارد [ .]17این
تحقیق در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تایید شد.
ابتدا به افراد توضیحات کامل درباره پرسشنامه و هدف انجام
مطالعه داده میشد و پس از کسب اجازه کتبی پرسشنامه به
آنها تحویل داده میشد .همچنین با ارسال ایمیل به صورت
تصادفی برای فارغالتحصیالن و اعضای هیئت علمی دانشگاههای
مختلف ،برای تکمیل پرسشنامه ،از آنان کمک گرفته شد .پس از
جمعآوری اطالعات از طریق پرسشنامهها ،دادههای بهدستآمده
با روشهای آمار توصیفی (توزیع فراوانی ،میانگین ،انحراف معیار
و درصد توزیع فراوانی) و تحلیلی (آزمونهای کروسکال والیس،
برای متغیرهای مقطع تحصیلی و حوزه کاری و آزمون یومن
ویتنی ،برای متغیرهای سابقه کاری و تجربه مسئولیت مراقبت
از سالمند) در سطح معناداری  0 /05و با استفاده از نسخه 17
نرمافزار  SPSSتحلیل شد.

یافتهها
از  125نفر شرکتکنندگان ،بیشترین درصد مربوط به
دانشجویان کارشناسی ( 40/8درصد) و کمترین آن مربوط به
مقطع دکترا بود ( 2/4درصد) و دامنه سنی آنها  21تا  45سال
با میانگین سنی  24/1±4/22سال ( 70زن و  55مرد) بود .از
نظر میانگین نمره نگرش ،با افزایش مقطع تحصیلی ،نگرش
افراد نیز گرایش به سمت مثبت داشت؛ به طوری که کمترین
میانگین نمره نگرش مربوط به دانشجویان کارشناسی ()149/13
و بیشترین آن مربوط به افراد در مقطع دکترا ( )164/66بود.
از نظر توزیع سابقه کاری شرکتکنندگان پس از فارغالتحصیلی

از مقطع کارشناسی 90/4 ،درصد سابقه کاری زیر  5سال داشتند.
میانگین نمره نگرش افراد با سابقه کاری زیر  5سال  150/84و
افراد با سابقه کاری بیش از  5سال  157/16بود که با توجه به
مقدار احتمال ( )P=0/276تفاوت معنیداری بین میانگین نمره
ی داری  0/05وجود
نگرش این دو گروه از افراد در سطح معن 
ندارد .از لحاظ توزیع حوزه کاری شرکتکنندگان در پژوهش،
همانطور که در پیشتر نیز اشاره شد ،بیشتر افراد حاضر در
مطالعهدانشجوی کارشناسی بودند .بنابرایندر مقایسه حوزههای
مختلف کاری ،افراد فاقد حوزه کاری نیز درصد بیشتری نسبت به
دیگران دارند ( 44درصد) و بعد از آن حوزه کاری مرتبط با اطفال
قرار دارد ( 28/8درصد) و حوزه کاری بزرگسال نیز در مرتبه
بعدی است ( 25/6درصد).
در مقایسه نمره نگرش افراد در حوزههای مختلف کاری،
بیشترین نمره نگرش مربوط به افراد شاغل در حیطه روان بود و
تفاوت چندانی بین میانگین نمره افراد شاغل در حیطه اطفال و
بزرگسال نبود .از نظر توزیع تجربه مسئولیت مراقبت از سالمند،
تنها  16نفر ( 12/8درصد) این تجربه را داشتند و  109نفر (87/2
درصد) تجربه مسئولیت مراقبت از سالمند را نداشتند و میانگین
نمره نگرش هر دو گروه با هم برابر بود (.)P=0/92
در جدول شماره  ،1اطالعات کلی در زمینه پراکندگی،
میانگین نمره نگرش ،انحراف معیار متغیرهای پژوهش و
مقایسه آنها با میانگین نمره نگرش شرکتکنندگان در
پژوهش آورده شده است.
با توجه به جدول شماره  ،1مقدار میانگین نگرش دانشجویان
و فارغالتحصیالن کاردرمانی حداقل در دو طبقه از آنها تفاوت
معناداری دارد .از این رو مقایسه میانگین نمره نگرش دانشجویان
و فارغالتحصیالن بین دوبهدوی طبقههای مقاطع تحصیلی
انجام و مشخص شد میانگین نمره نگرش شرکتکنندگان در
مقاطع دانشجوی کارشناسی و کارشناسیارشد و همچنین فارغ
التحصیل کارشناسی و کارشناسیارشد باهم تفاوت معنیداردارند
( ،)P=0/039ولی در دیگر متغیرها تفاوت معناداری دیده نشد
( .)P<0/05جدول شماره  2نمره سطح نگرش شرکتکنندگان
را بر حسب پرسشنامه نگرش به سالمندی کوگان نشان میدهد.
میانگین نگرش کار درمانگران نسبت به پدیده سالمندی
 151/448و انحراف معیار آن  13/2098است .مقایسه این
میانگین با عدد  34که کمترین نمره در نگرش به سالمندی
است (نگرش منفی) و عدد  238که بیشترین نمره در نگرش
به سالمندی است (نگرش مثبت) ،بیانگر این است که جامعه
کاردرمانی ایران نگرش متوسطی نسبت به سالمندان دارد.

بحث
هدف پژوهش حاضر بررسی نگرش دانشجویان و فارغالتحصیالن
کاردرمانی نسبت به سالمندی بود .بدین منظور برای بهدستآوردن
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جدول  .1نمرات گرفتهشده از پرسشنامه نگرش به سالمندی کوگان بر حسب ویژگیهای جمعیتشناختی شرکتکنندگان ()n=125
تعداد

میانگین نمره
نگرش

انحراف
استاندارد

حد پایینی

حد باالیی

دانشجوی
کارشناسی

51

149/13

10/98

130

170

فارغالتحصیل
کارشناسی

44

149/50

13/48

115

184

متغیر

مقطع تحصیلی

سابقه کاری

حوزه کاری

تجربه مسئولیت
مراقبت از سالمند

کارشناسی
ارشد

27

157/51

15/56

127

183

دکترا

3

164/66

24/82

137

185

کمتر از 5
سال

113

150/84

13/24

115

183

بیش از 5
سال

12

157/16

17/25

137

185

اطفال

36

154/75

14/03

127

184

بزرگسال

32

150/62

17/03

115

185

روان

2

167

12/72

158

176

فاقد حوزه
کاری

55

149/20

10/64

130

170

بله

16

151/93

17/58

127

183

خیر

109

151/37

13/15

115

185

اطالعات الزم ،پرسشنامه نگرش به سالمندی کوگان و یک
پرسشنامه جمعیتشناختی بین افراد نمونه توزیع شد .بر اساس
یافتههای این مطالعه دیدگاه کاردرمانگران بر اساس پرسشنامه
نگرش به سالمندی کوگان متوسط بود .بین میانگین نمره نگرش
و مقطع تحصیلی افراد ارتباط معنیدار آماری وجود داشت ،ولی
بین میانگین نمره نگرش و سابقه کاری ،تجربه مسئولیت مراقبت از
سالمند و حوزه کاری ارتباط معناداری مالحظه نشد.
یافتههای حاصل از این پژوهش نشان داد میانگین نگرش
کاردرمانگران نسبت به پدیده سالمندی  151/448است .این

مقدار آماره
آزمون

8/38

-1/09

6/01

-0/08

P

0/039

0/276

0/11

0/92

یافته با پژوهش بال 4و همکاران همسو است .آنها گزارش کردند
که بین دانشجویان رشتههای بازرگانی ،پرستاری ،روانشناسی
و کاردرمانی ،دانشجویان رشته بازرگانی کمترین دیدگاه مثبت
نسبت به سالمندی خود در 75سالگی را داشتند و دانشجویان
رشته کاردرمانی بیشترین دیدگاه مثبت را داشتند [.]18
زامبرینی 5و همکاران نشاندادنددر میاندانشجویان رشتههای
پزشکی ،کاردرمانی ،فیزیوتراپی ،پرستاری ،روانشناسی ،مددکاری
4. Ball
5. Zambrini

جدول  .2نمره سطح نگرش شرکتکنندگان
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مجموع

حد پایینی

حد باالیی

مجموع

میانگین

انحراف معیار

واریانس

125

115

185

18931

151/448

13/2098

188/265
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اجتماعی و دندانپزشکی ،دانشجویان روانشناسی و کاردرمانی
بیشترین نگرش مثبت را نسبت به توانایی سالمندان برای
مشارکت در توسعه اجتماعی و استقالل در جامعه داشتند [.]19
همچنین این یافته با پژوهشهای حمید آسایش و همکاران
همخوانی دارد .این محققان گزارش کردند فقط نیمی از پزشکان
عمومی نسبت به سالمندی نگرش نسبتاً مطلوبی داشتند [.]20
مطالعههای حسینیسرشت و همکاران و سودرهام و همکاران
نیز نشان دا دند دانشجویان سال اول پرستاری نسبت به
سالمندان نگرش منفی داشتند و دانشجویان سال سوم نگرش
خنثی داشتهاند [ .]7، 21همچنین مطالعه مک الفرتی 6نشان
داد استادان پرستاری نسبت به دانشجویان این رشته نگرش
مثبتتری به سالمندان داشتند [ .]22یکی از علل دستیابی به
این نتایج را میتوان به یکی از حوزههای کاری کاردرمانی ،یعنی
کار در حوزه سالمندان مربوط دانست .به نظر میرسد انجام
کار تخصصی در این حوزه و تعلیمات در این رابطه باعث ایجاد
احساسات مثبت بین کاردرمانگران شده است .بنابراین میتوان
به تجربه کاری به عنوان یکی از دالیل نگرش مثبت نسبت
به سالمندان اشاره کرد [ ]23و همچنین با توجه به فرهنگ
جمعگرای ایرانی و دیدگاه اسالم نسبت به سالخوردگان،
میتوان از این دو عامل به عنوان یکی از دالیل نگرش مثبت
کاردرمانگران نسبت به سالمندان نام برد .در مطالعات شفلر
و هارتلی 7و همکاران نشان داده شد تجربه ممکن است تأثیر
مثبت بر احساسات نسبت به سالمندان داشته باشد [.]23، 24
از طرف دیگر کدری 8و همکاران گزارش کردند که پزشکانی
که سالیان بیشتری به کار بالینی مشغول بودهاند و پزشکان
مسنتر ،تمایل کمتری دارند که استانداردهای متناسب را برای
ارائه خدمات به سالمنداندر پیش بگیرند و همچنین ممکن است
نتایج ضعیفتری هم درباره بیمارانشان بگیرند .این نتایج ممکن
است با نتایج مطالعات دیگر متناقض باشد ،ولی این محققان
دالیلی برای این یافته ذکر کردهاند ،از جمله احتمال کمتری دارد
پزشکان مسنتردرمانهای نوینتری ارائهدهند .همچنین ممکن
است کمتر پذیرای استانداردهای مراقبتی جدید باشند [.]25
از آنجا که نگرش مقدمه عمل است ،زمانی که نگرش مثبتی
برای ارائه مراقبت وجود نداشته باشد ،نمیتوان از مراقبان سالمت،
انتظار مراقبت دلسوزانه و حرفهای داشت [ .]14با این حال نتایج
حاصل از این پژوهش نشان میدهند هرچند افراد با سابقه کاری
بیشتر از  5سال نگرش مثبتتری نسبت به سالمندان نشان
میدادند ،اما این اختالف از لحاظ آماری معنادار نبود.
از نظر ارتباط سطح تحصیالت افراد با نگرش آنها نسبت

به سالمندی ،پژوهش حاضر با مطالعات المبرینو 9و همکاران
و مکینلی و کووان 10همسو است .المبرینو و همکاران نشان
دادند دانشجویان پرستاری در پایان تحصیالت خود نگرش
مثبتتری نسبت به سالمندان دارند [ .]26همچنین مکینلی و
کووان گزارش کردند که پرستاران با سطح دانش و تحصیالت
بیشتر ،نگرش مثبتتری نسبت به سالمنداندارند [.]27درنتیجه
میتوان از سطح تحصیالت باال به عنوان عاملی مثبت در نگرش
به سالمندی اشاره کرد .بنابراین شاید بتوان نگرش بینابینی
جامعه کاردرمانی ایران نسبت به سالمندی را به فراوانی بیشتر
دانشجویان و فارغالتحصیالن کارشناسی نسبت به مقاطع باالتر
در این پژوهش نسبت داد.
مطالعات مختلف نتایج متفاوتی را در رابطه با تأثیر ارتباط و
مراقبت از سالمند بر نگرشدانشجویان گزارشدادهاند .حاج باقری
و همکاران بیان کردند که تماس کوتاهمدت یکروزه دانشجویان
پرستاری با سالمندان باعث افزایش محسوس نگرش مثبت
نسبت به سالمندان شده است .این در حالی است که درگیرشدن
طوالنیمدتدر مراقبت مستقیم از سالمندان نتوانسته است تأثیر
مشابهیداشته باشد [.]28در پژوهش حاضر میانگین نمره نگرش
افرادی که تجربه مسئولیت مراقبت از سالمند را داشتند ،با افرادی
که این تجربه را نداشتند برابر است .احتماالً عواملی مانند مدت
تماس افراد با سالمند ،تجربه ارائه خدمات بالینی به افراد سالمند
یا سطح دانش و تحصیالت شرکتکنندگان حاضر در پژوهش به
برابربودن میانگین نمره نگرش این دو گروه منجر میشود.
از لحاظ حوزه کاری ،بیشترین نمره نگرش مربوط به حوزه
روان است ،اما این اختالف از لحاظ آماری معنادار نبود .شاید
علت را بتوان عالقهمندی و زیادبودن اطالعات علمی افراد شاغل
در این حیطه دانست .همچنین افرادی که در حوزه روان کار
میکنند ،مطالعاتشان در حیطه روانشناسی نسبت به دیگر
حوزهها بیشتر است و درنتیجه پایههای روانشناسی قویتری
دارند .از طرف دیگر بیشتر مراجعان افراد شاغل در این حیطه ،از
جمعیت سالمندان است .بنابراین نگرش آنها نسبت به سالمندان
در مقایسه با دیگر حوزههای کاری مثبتتر است .در حوزههای
کاری اطفال و بزرگسال ،تفاوت زیادی بین میانگین نمره نگرش
آنها دیده نشد که میتوان دلیل آن را تجربه بالینی مشابه
شرکتکنندگان حاضر در پژوهش اشاره کرد.

نتیجهگیری نهایی
از مقایسه نتایج مطالعاتی که پیشتر به آنها اشاره شد
با میانگین نمره کل کاردرمانگران ،دریافت میشود نگرش
کاردرمانگران نسبت به سالمندی گرایش به سمت مثبت دارد،
ولی با توجه به ارتباط بیشتر کاردرمانگران با سالمندان ،این

6. McLafferty
7. Hartley

9. Lambrinou

8. Choudhry

10. McKinlay & Cowan
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میزان نگرش هنوز کافی نیست و هنوز در سیاستگذاریهای
مربوطه اقدامی برای آن انجام نشده است .از این رو نتایج این
تحقیق میتواند مبنایی برای برنامهریزیهای تحول نگرش نسبت
به سالمندان در تحقیقات آتی باشد .همچنین ضروری است که
در زمینه ارتقای این نگرش در کاردرمانگرها برنامههای خاصی
از جمله کارگاههای آموزشی و سالمندشناسی و ارتباط مؤثر با
سالمندان به اجرا گذاشته شود.
پیشنهاد میشود مشابه این پژوهشدر سالمنداندریافتکننده
خدمات کاردرمانی ،قبل و بعد از دریافت خدمات نیز انجام شود.
از جمله محدودیتهای موجود در این پژوهش نیز میتوان به
دسترسینداشتن به همه دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی
کاردرمانی ،فارغالتحصیالن همه مقاطع رشته کاردرمانی و
همچنین کاردرمانگرانی که به صورت تخصصی در حیطه
سالمندی کار میکنند ،اشاره کرد.

مالحظات اخالقی
پیروی از اصول اخالق پژوهش

شرکت افراد در پژوهش حاضر کام ً
ال داوطلبانه و بدون هیچگونه
تهديد ،اغوا ،فريب يا اجبار بود .فرم رضایتنامه توسط تمامی
شرکتکنندگاندر صورت رضایتداوطلبانه و آگاهانه آنها از شرکت
در پژوهش حاضر امضا شد .همچنین اصل رازداری و حفظ دادهها و
حریم خصوصی آزمودنیها رعایت شد .آگاهی کامل شرکتکنندگان
از روند اجرای پژوهش ،محرمانه ماندن اطالعات آنها ،اجازه خروج از
پژوهش در هر زمان و هرگونه حقوقی که مربوط به شرکتکنندگان
است ،در این مطالعه رعایت شده است.
حامی مالی

این مقاله حامی مالی ندارد.
مشارکت نویسندگان

همه نویسندگان در طراحی ،اجرا و نگارش همه بخشهای
پژوهش حاضر مشارکت داشتهاند.
تعارض منافع

بنابر اظهار نویسندگان ،این مقاله تعارض منافع ندارد.
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