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  مقدمه 
و  زنـدگی  بـه  امیـد  افـزایش  دلیـل  بـه  حاضـر  عصر در     

 پدیـده  یـک  بـه  سـالمندي  دنیا، در باروري میزان کاهش

 جهانی سازمان آمارهاي براساس. است شده جهانی تبدیل

میلیـون سـالمند در    600حـدود  ، 2000در سـال   بهداشـت 
 میلیارد نفر و 2/1به  2025جهان وجود داشت که در سال 

 اسـاس  براین. میلیارد نفر خواهد رسید 2به  2050در سال 

 -گـروه بین در را جمعیت رشد نرخ ترینسریع ،سالمندان
نیسـت،   سالمندي پایان زندگی ).1(دارند سنیمختلفهاي

در واقع یکی از مراحل رشد انسان است که رونـد طبیعـی   
  ). 2(گذر عمر و زندگی می باشد

ــان در حــال حاضــر در        ــالمندان جه  رشــد جمعیــت س
که به وضـوح  ستدرصد در سال محاسبه شده ا 4/2حدود

 165حـدود  . بیشتر از نرخ رشـد کلـی جمعیـت مـی باشـد     
 -زنـدگی مـی   کشورهاي توسعه یافتهسالمند درمیلیون نفر

درکشور ایران بر اساس اعالم سازمان ملل متحد در . کنند
درصد جمعیت را سـالمندان   8/7تا 4/5حال حاضر حدود 

 2050و 2025تشکیل می دهند که این ارقام در سال هـاي  
ــه  درصــد افــزایش پیــدا خواهــد  7/21و 5/10بــه ترتیــب ب

  ).3(کرد
ــا        و تحـــوالت اجتمـــاعی، اقتصـــادي، دگرگـــونی هـ

تکنولوژي و پیشـرفت هـاي علمـی موجبـات رشـد سـریع       
سالمندي و در نهایت دگرگـونی ارزش هـا و سـنت هـاي     
دیرین و جایگزینی ارزش هـاي جدیـد را باعـث گردیـده     

  ).2(است 
کـه مراقبـت هـاي دلســوزانه و    شـان مـی دهــد  شـواهد ن      

شـانس   سالمند در محیط زنـدگی، بهتـرین  گرانه ازحمایت
گـردد؛ امـا   براي افزایش کیفیت زندگی وي محسوب مـی 

امـروزه حمایـت و نگهــداري از سـالمند توسـط خــانواده،     
                                ).4(مشکالت بالقوه اي را براي خانواده به همراه دارد

      
  

  
رفتـاري کـه    نتـایج  مـورد  در افـراد  باورهـاي  ها و نگرش 

-مشـخص مـی   آن نتـایج  ارزیـابی  طی در می دهند، انجام

 بـه  نسـبت ) عقاید احساسات و ادراکات،( نگرش وگردد

 بهبـودي  و سـالمت  بـر  کننـده  تعیـین  مسـائل  از سالمندان

تـري   مثبت نگرش و احساسات افراد هرچه .است سالمند
 بخش تري زندگی رضایت باشند، داشته المندس به نسبت

  .)5(آورد خواهند به وجود ها آن براي را
Kim     بـا انجـام یـک تحقیـق      1996و همکاران در سـال

نشان دادند که بیشترین امتیاز کیفیت زندگی در سالمندان 
هنگـامی مشـاهده مـی شـود کـه از حمایـت هـاي همسـر،         

  ).6(فرزندان و دوستان برخوردار باشند 
Hoshino  نیز یکی از عوامـل   1996و همکاران در سال

فـامیلی ذکـر    کیفیت زنـدگی سـالمندان را ارتبـاط   مهم در
 سـرعت  و جمعیـت  رشد از آنجا که نرخ  ).7(نموده اند 

 توسـعه  حال در کشورهاي سالمندان در جمعیت افزایش

 آینـده  در لـذا  اسـت،  توسـعه یافتـه   کشـورهاي  از بیشـتر 

 خواهنـد  زنـدگی  کشورها دراین بیشتري سالمند جمعیت

). 8(بـود  نخواهـد  مستثنی این قاعده از نیز ما کشور و کرد
 -مهم ازیکی عنوانبه سالمندي پدیده  الزم است بنابراین
با توجـه   .شود گرفته نظر در آینده چالش هاي ایران ترین

ــه عنــوان مهــم تــرین عامــل حمایــت    بــه اینکــه خــانواده ب
 نسـبت  مسأله نگرش افراد ود وش -اجتماعی محسوب می

 سازماندهی و سالمندي به عوامل متعددي از قبیلسالمندبه

 هـر  در ... و بهداشتی دهنده خدمات ارائه هاي سرویس

 توان نمی را نگرش ینا است، دستاوردهاي وابسته کشور

  ). 9(گرفت  عاریت به دیگر هاي -از فرهنگ
نگـرش   با هدف تعیین اي رالذا بر آن شدیم تا مطالعه      

 1387سالمندان در اسـتان گلسـتان در سـال     مردم نسبت به
  . برسانیم به انجام

      
  

25  



                               ...                                                                                                 نگرش مردم نسبت به سالمندان در     

            روش بررسی    
 تعیـین بـوده کـه بـه منظـور    نـوع توصـیفی   ازمطالعـه این       

نگرش مـردم اسـتان گلسـتان نسـبت بـه سـالمندان در سـال        
 300طالعــه، جامعــه آمــاري مــورد م. صــورت گرفــت1387

سـالمند   ساله بودند که حداقل یک فرد 60الی  13شهروند 
از چهـار   هـا  ونمونـه سال در اطرافیان خود داشتند 60 باالي

 ه روشبـ  گیـري  نمونـه . انـد انتخاب شده گلستانشهر استان
  .ي آسان صورت پذیرفترینمونه گ

بـا اسـتفاده از پرسشـنامه اي بـود      ي این مطالعهداده ها        
ه شامل دو بخش می باشد؛ بخش اول شـامل مشخصـات   ک

سن، جنسیت، قومیـت،  (متغیرهاي زمینه اي  دموگرافیک و
و بخش دوم شـامل مقیـاس نگـرش    ...) میزان تحصیالت و 

 17(عبارت مثبت و منفـی   34نسبت به سالمندان که داراي 
دربـاره  ) عبـارت نگـرش منفـی   17عبارت نگـرش مثبـت و   

ش فـرد پاســخگو را نســبت بــه  سـالمندان مــی باشــد و نگــر 
سالمندان بـه وسـیله یـک مقیـاس لیکـرت شـش درجـه اي        

در مـورد   )6نمره (تا کامالً موافق ) 1نمره (ازکامالً مخالف 
  .سنجد -آن عبارت می

دامنه نمرات در عبارات مربـوط بـه نگـرش مثبـت و         
نمره باال در عبـارات  . متغیر خواهد بود 102تا  17منفی از

دهنده نگرش مثبت تر و بـاال بـودن نمـره در    مثبت، نشان 
نسـبت بـه    تـر عبـارات منفـی، نشـان دهنـده نگـرش منفـی      

  ). 10(باشد -سالمندان می
مطالعات مکرر، این مقیاس به عنوان یک ابزار معتبر در    

و پایا در سنجش نگرش افراد نسبت به سالمندان شـناخته  
ت ضریب آلفاي کرونبـاخ بـراي عبـارات مثبـ    . شده است

درصـد گـزارش    85/0درصد و براي عبارات منفی  86/0
شــده اســت و ضــریب آلفــاي کرونبــاخ کــل مقیــاس در  

درصد متغیـر مـی باشـد     87/0تا  79/0مطالعات مختلف از
آموزش  پرسشگر 5داده ها توسط  آوريجمع ). 11و10(

نجام شد؛ به نحـوي کـه پرسشـنامه هـا توسـط فـرد       ا دیده
رائه و پس از تکمیل توسـط  منتخب ا پرسشگر به شهروند

تمام پرسشنامه ها بدون نـام بـود   . وي جمع آوري می شد

از . و از افراد شرکت کننده نیز رضایت شفاهی اخـذ شـد  
آمار توصیفی به منظور توصیف نمونه هاي مورد پژوهش 
و از آزمون هاي آماري نان پـارامتري کـراس کـالوالیس    

ــه ســؤاالت و ا   ومــن ــه منظــور پاســخ ب ــی ب هــداف ویتن
مجاز بودنـد   افراد مطالعه نیدر ا .پژوهش بهره گرفته شد

 اطالعات هیکل.از مطالعه خارج شوندهر زمان که بخواهند
ثبـت آن   يمحرمانه بوده و برا کنندگانشرکتمربوط به 

  .استفاده شد ینام و نام خانوادگ يکد به جااز
 ها یافته   

 3/24گاناساس یافته هـا از مجمـوع شـرکت کننـد    بر      
درصد  42درصد زن و از نظر قومیتی  7/75درصد مرد و 

از نظر میزان تحصیالت . درصد فارس بودند 53ترکمن و
درصد راهنمـایی یـا دبیرسـتانی     3/23درصد ابتدایی،  7/7
  .درصد دانشگاهی بودند 3/65و

درمقایسه بین گروه هـاي سـنی از نظـر نگـرش منفـی           
 25-45سـال، بـین    25زیـر  گـروه   3سالمندان درنسبت به

 ســال اخــتالف معنــی دار مشــاهده شــد 45ســال و بــاالي 
)036/0=P .( سال بیشـترین نگـرش منفـی را     25افراد زیر

سـال و  25-45بـین  در افـراد . نسبت بـه سـالمندان داشـتند   
نگرش منفی را داشتند، ولی  کمترینسال 45سپس باالي 
ه سـالمندان  ب نگرش مثبتنظرهاي سنی از -بین این گروه

  . اختالف معنی دار مشاهده نشد
از نظر قومیتی بین دو قومیت فارس و ترکمن از نظـر        

ــه ســالمندان اخــتالف معنــی دار وجــود   نگــرش نســبت ب
تــرکمن هــا نگــرش مثبــت بیشــتري  ). P=017/0(داشــت 
قـومیتی،   از نظر نگرش منفی در بین این دو گروه. داشتند

  . داختالف معنی داري مشاهده نش
ــین ســه گــروه           ــزان تحصــیالت ب ــین می در مقایســه ب

ــایی   ــدایی، راهنم ــیلی ابت ــگاهی  / تحص ــتان و دانش دبیرس
ــه  -معنــی اخــتالف  داري از نظــر نگــرش منفــی نســبت ب

 افــــراد داراي). P=000/0( ســـالمندان وجـــود داشـــت   
 تحصیالت دانشگاهی بیشـترین نگـرش منفـی را داشـتند،    

  26 /ثناگو و همکاران
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مثبـت بـین ایـن گـروه     ولی این اخـتالف از نظـر نگـرش    
بین گروه هاي شغلی در رابطه با . تحصیلی وجود نداشت

سالمندان اخـتالف معنـی داري مشـاهده     نگرش نسبت به
از نظر اینکه سالمند در منزل دارند یا نه  ). P<05/0(نشد 

از نظر نگرش مثبت یا منفی نسبت به سالمندان هیچ گونه 
هـاي داراي   در خـانواده ). P<05/0(ارتباطی یافـت نشـد   

سالمند بین نسبت خانوادگی فرد سـالمند و فـرد شـرکت    
نظـر نگـرش   ازداري -کننده در مطالعه هیچ ارتباط معنـی 

در مقایسـه بـین   ).  P<05/0(نداشـت  منفی یا مثبت وجود
نگرش مثبت یا منفی به سالمندان نیز میـان   جنسیت از نظر

  ).  P<05/0(زن و مرد اختالف معنی داري مشاهده نشد
  بحث           

این مطالعه با توجه به نتایج به دست آمده مشـخص  در     
. که نگرش بیشتر افراد نسبت به سالمندان منفـی اسـت  شد

از نظر نگرش مثبت در بین قومیـت هـا، تـرکمن هـا نظـر      
 که علـت آن را مـی تـوان پایبنـد بـودن     مثبت تري داشتند

 بیشـتر ایـن قـوم بـه ســنت هـا و اعتقـادات خـود و تــداوم       
  . زندگی در خانواده هاي بزرگ دانست

درآنالیز رگرسیون نشان داد کـه   Simingtonمطالعه     
. انـد نژاد و قومیت از عوامل مؤثر نگرش به سالمندي بوده

مطالعه نژاد هند و اروپایی نگرش مثبت تري نسـبت  ایندر
  ).12(به سالمندي داشته اند

گروه سنی، بیشـترین نگـرش منفـی را در بـین     از لحاظ    
نوجوانان و جوانـان داشـتیم کـه سیسـتم هـاي آموزشـی،       

تـأثیر   آن بیو نفوذ فرهنگ هاي بیگانه درزندگی ماشینی
 1387ســـالهمـــدانی زاده دریافتـــه هـــايبـــاکـــهنیســـت

 ). 14و13(دارد همخوانی 2000سالدر Soderhamnو

Soderhamn    و همکــاران در مطالعــه خــود بــه ایــن
سال نسـبت بـه    25نتیجه رسیدند که نگرش افراد کمتر از 

وجوانـان و  ) 14(سال منفی تـر بـود   25نگرش افراد باالي 
جوانان خود در مرحله آغـاز و شـکوفایی زنـدگی خـود     
 هســتند و بــه طــور ملمــوس تجربــه مشــکالت جســمی یــا 

انـد، در ایـن    روحی مرتبط با سـالمندي را تجربـه نکـرده   
بــازده زمــانی کــه در اوج توانمنــدي و نیــروي جســمی و  
ــراي آن هــا نأمــانوس   روحــی هســتند، درك ســالمندي ب

 از طرفی با افزایش سـن افـراد، مشـکالت ناشـی از    . است
دیگـر نگـاه یـک    رفتن سن را تجربـه خواهنـد نمـود و   باال

تـر   ساله را نخواهند داشت و به مراتـب راحـت   25جوان 
  .سالمندي را درك نمایند می توانند

ــین تحصــیالت        و نگــرش ســالمندي در ســه گــروه  ب
ــایی   ــدایی، راهنم ــیلی ابت ــگاهی، /تحص ــتان و دانش  دبیرس

وجـود   به سـالمندان  نگرش منفینظراختالف معنی دار از
نگـرش   بیشـترین دانشگاهیتحصیالت داراي افراد. داشت

  . منفی را داشتند
 -اده و قائم مقـامی ارتبـاط معنـی   در مطالعه همدانی ز     

داري بین سطح تحصیالت و نگرش نسـبت بـه سـالمندي    
ــد ــه  )15و13(یافــت نش ــا در مطالع ــال  Mellor، ام در س

ــورد     2007 ــالمندان م ــورد س ــتاران درم ــرش پرس ــه نگ ک
بررســی قــرار گرفــت، ایــن ارتبــاط معنــی دار بــوده و در  
 پرستاران با دانش و تحصیالت بـاالتر، نگـرش مثبـت تـر    

  ). 16(بوده است
ــی        ــه حاضــر، نگــرش منف ــل توجــه در مطالع ــه قاب  نکت

دانشجویان نسبت به سالمندان بود، شاید علت ایـن باشـد   
که با صنعتی شدن جهان و هسته اي شـدن خـانواده هـا و    
با در نظر گرفتن آینده اي که در پـیش دارنـد، سـالمندان    

  . را نه یک نعمت بلکه یک بار اضافه می دانند
 دراین مطالعه به علت وجود محدودیت هاي اجرایی،      

 پژوهشگران به ناچار روش نمونه گیـري آسـان را اتخـاذ   
-نمودند و به همـین دلیـل میـزان تعمـیم پـذیري یافتـه هـا       

انـدکی در   کـه مطالعـات  ازآنجـا همچنـین . یابدکاهش می
این زمینه صورت پذیرفته است، بـراي تحلیـل داده هـا از    

  .نیز بهره گرفته شد مطالعات قدیمی
     
  

27  



                               ...                                                                                                 نگرش مردم نسبت به سالمندان در     

  گیرينتیجه        
 با توجه به نتایج حاصل از ایـن مطالعـه مـی تـوانیم             

 بگوییم دید جامعـه در مـورد احتـرام بـه سـالمندان کمتـر      
  . شود کمتري میگذشته توجهنسبت بهبه این قشرو شده
د پیري، دوره اي است که بیشـتر افـراد تجربـه خواهنـ                 
ابتــداي شــناخت  بنــابراین ذهــن افــراد بایــد از همــان. نمــود

محــیط اطــراف و اطرافیــان بــا واژه ســالمندي و احتــرام بــه  
ایـن   سالمندان آشنا شود تا کودك از همان ابتدا به اهمیـت 

این افراد پی ببرد که این کاربه طور حتم  به دوران و احترام
رسـانه هـا   آموزش و پرورش آنان در مدارس و از طریق  با

  چون ایـن دوران تـأثیر پـذیرترین دوران    امکان پذیر است،
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ــدگی اســت  ــالمندي،   .زن ــه س ــوط ب ــاي مرب ــه ه ــه برنام  ارائ

عـاطفی ایـن افـراد     -این دوران و نیازهاي روحیمشکالت 
ــیش ا   ــت ب ــر اس ــم بهت ــیش ده ــی   ز پ ــاي جمع ــانه ه ر رس

ــهرادیو،( ــون، روزنام ــد، )تلویزی ــادي دارن ــان زی ــه مخاطب  ک
و این واژه ها آشنا شـود  تا ذهن افراد جامعه باگنجانده شود

  .خواهند کرد آن ها هم طی کهاستايدوره سالمندي،بپذیرند
  تشکر و قدردانی 

ــد کــه از          ــی دانن ــر خــود واجــب م ــژوهش ب ــان پ مجری
ــه  مســاعدت و همکــاري ــتاري وکلی  مرکــز تحقیقــات پرس

  .شرکت کنندگان این پژوهش، تشکر و قدردانی نمایند
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Abstract 
Background and Objective: Socio-economical and scientific development has brought about 
rapid increase of elders and changed old traditions. Quality of life of elders with good wife’s, 
children's and friend’s support is higher than that of others. Hence, we aimed at determining 
people‘s attitude toward elders in Golestan province, 2009. 
Materials and Methods: This cross-sectional study was carried out via convenience sampling 
on 300 people, who resided in four cities of Golestan province and aged 13-60 years, having at 
least one elder around. Data was collected by kogan questionnaire and and analyzed by Kruskal-
wallis and mann-whitney.   
Results: The mean age of the subjects is 24.8. They are Fars (53%) and Turkmen (42%).  There 
is significant relation between attitude toward elders and Variables such as age (P=0.003), 
ethnicity (P=0/000) and education (P=0/01. Men and women younger than 25 years and people 
with higher education have more negative attitude. Turkmens have higher positive attitude 
toward the aged. 
Conclusion: Since more negative attitude toward the aged are reported among teens and highly 
educated adults, we recommend officials for performing some essential interventions to improve 
this attitude . 
Keywords: Attitude, People, Aging, Golestan Province 
 
* Corresponding Author: Akram Sanagoo (PhD) , Email: a_Sanagoo@yahoo.com 

29  

mailto:a_Sanagoo@yahoo.com

