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چکیده

از این رو . سالخوردگی است در حال حاضر هرم سنی جمعیت ایران در حال انتقال از جوانی به

هدف این تحقیق بررسی . اي حائز اهمیت است ها مسأله وضعیت سالمندان و نحوه مراقبت از آن

نسبت به )  ساله 55-35(و ) ساله 34-20(ساله شهر شیراز شامل دو گروه نسلی  55-20نگرش زنان 

ها  یافته. د مصاحبه قرار گرفتنفري مور 385براي این منظور یک نمونه .  مراقبت از سالمندان است

نشان داد بین نگرش زنان دو نسل نسبت به مراقبت از سالمندان تفاوت معناداري وجود دارد به 

نتایج تحلیل .دهد تر نگرش مثبت تري در زمینه مراقبت از سالمندان نشان می طوري که نسل جوان

دار بودن،  ثبت درون خانواده، خانهچند متغیره نشان داد نگرش نسبت به سالمندي، داشتن روابط م

مدل تحلیلی . بعد خانوار و تعلق نسلی تاثیر معناداري بر نگرش نسبت به مراقبت از سالمندان دارند

اگرچه این انتظار وجود دارد که تمایل به .  کند از تغییرات در متغیر وابسته را تبیین می 34/0مطالعه 

یشتر باشد اما مواجهه آنها با واقعیات زندگی موجود، نگرش هاي قبلی ب مراقبت از سالمندان در نسل

این موضوع ضرورت توجه به سیاستگزاري جهت بهبود کیفیت زندگی . کاهش داده است آنها را

  . کند می دوچندانسالمندان به شکلی که مراقبت از آنها در خانواده تسهیل گردد را 
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  مقدمه و بیان مسئله

یکی از مسایل عمده جمعیتی، اجتماعی، اقتصادي که امروزه در جهان صنعتی شکل گرفتـه  

ي سـالمندي اسـت کـه نزدیـک      و به تدریج در جهان سوم نیز در حال تکوین است، پدیـده 

و میـر منجـر بـه    افزایش امید زندگی و کاهش مرگ . است به یک مسأله جهانی تبدیل شود

 Blazer et(سال یا بیشتر دارند شده است  65افزایش قابل توجهی در تعداد بزرگساالنی که 

al, 2015: 2 .(      سالمندي بنا به تعریف سازمان جهانی بهداشـت عبـور از مـرز شصـت و پـنج

سالگی است و این دوران براي تمام افرادي که از حوادث و اتفاقات زندگی جان سالم بدر 

پیريِ جمعیت منجر . اند، تحقق پیدا می کند اند و جوانی و میانسالی را پشت سر گذاشته هبرد

به عدم تعادل بین منابع موجود و تقاضا مانند سالمت و خدمات مراقبتی، منابع مالی موجود، 

  ).Sprague et al, 2019: 32(شود  نیروي کار و خدمات اجتماعی می

راسر دنیا نزدیک بـه سـه دهـه امیـد زنـدگی در هنگـام       ز آغاز قرن بیستم تاکنون در سا

تـوان فراینـدي دانسـت کـه بـا فرسـایش تـدریجی         سـالمندي را مـی  . تولد افزوده شده اسـت 

سازوکارهاي فیزیولوژیکی و ناتوانی در احیاي توانمندي ارگانهاي حیـاتی آغـاز و بـا پایـان     

چـه سـنی را بـراي ورود بـه     در مورد تعریف سالخوردگی و این کـه  . یابد زندگی خاتمه می

  .سالخوردگی در نظر بگیریم توافق وجود ندارد

براي سالمندي تعاریف متعددي ارائه شده است که تاکید تعدادي از آنـان بـر سـاختار    

. باشـد  هاي افـراد مـی  سنی و تعدادي دیگر بر اساس بررسی رابطه بین ساختار سنی و ویژگی

به نام سن آینده نگر براي تبیین سالمندي اسـتفاده  اي هاز سنج) 2015(1براي مثال سندرسون

دهد که براي مطالعه سالمندي در زمان طوالنی و در کشورهایی با نرخ  کند و پیشنهاد می می

.  مرگ و میر متفاوت بهتر است که از تعریف سالمندي بر اساس امید زندگی اسـتفاده کنـیم  

اهمیـت سـال بـه بـاال،    60در مورد جمیت  ارقام سازمان مللوآماربهنگاهیبا این وجود 

  ). United Nation, 2017(ترمیکند  مسأله سالخوردگی را نمایان

                                               
1. Sanderson
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سالخوردگی تصـاویري از قبیـل تنـزل، نـاتوانی، بیمـاري و از دسـت رفـتن بسـیاري از         

و احتـرام   هـا  ي مختلـف باورهـا، نگـرش   هـا  در فرهنگ. کند را در ذهن تداعی می ها توانایی

این نگرش نسبت به مراقبت از سـالمندان از مسـائل تعیـین    . مندان متفاوت استنسبت به سال

گـذارد   کننده رفتار مراقبت کننده سالمندي است که بر سالمت و بهبودي سالمندان تاثیر می

)Wang et al, 2009: 234 .(      تفاوت قابل توجهی در نگرش نسـبت بـه سـالمندي بـر اسـاس

ع شرقی بـراي مثـال تمـایالت مثبـت تـري نسـبت بـه        ي مختلف وجود دارد، جوامها فرهنگ

  .اند سالمندان و پدیده سالمندي از خود نشان داده

در کشورهایی نظیر ژاپن، چین و کره جنوبی براي مثال سالمندان از اعضاي بسیار مهم 

شوند که این امر به ایجاد احساس عزت نفس باال براي سالمندان هـم در   جامعه محسوب می

Yun and(شود  در خانواده منجر میجامعه و هم  Lachman, 2006: 56 .(   در زمینـه فراینـد

کردنـد در   پیري، سالمندانی که در کشورهایی نظیـر هندوسـتان و کـره جنـوبی زنـدگی مـی      

دادند که ایـن امـر    مقایسه با سالمندان آمریکایی نگرانی و اضطراب بیشتري از خود نشان می

Lasher and(شــود  ن در ایــن کشــورها مربــوط مــیي مراقبــت از ســالمنداهــا بــه سیســتم

Faulkender, 1993: 250.(    

ي هـا  ها، برآوردن نیازهاي مراقبتی سالمندان، مسئولیت مشـترك سیسـتم   در اکثر کشور

اي  هي خدماتی و بهداشـتی حرفـ  ها ي مراقبت رسمی، نظامها نظام. رسمی و غیر رسمی است

ي مدون ملـی در سـطوح   ها ه بر اساس برنامهشود ک رسمی و دولتی و خصوصی را شامل می

مختلف مانند خدمات بیمارسـتانی، موسسـه اي، بـالینی و خـدمات بهداشـتی در منـزل ارائـه        

در مقابل مراقبت غیر رسمی، توسـط اعضـاي خـانواده، دوسـتان و بسـتگان انجـام       . شوند می

محمـدي و  (ند باشـ  در نظام خدمات به سالمندان این دو بخش مکمل یکدیگر مـی . گیرد می

  . )445: 1386همکاران، 

ي عمـومی و خـدمات   هـا  به طور معمول در کشورهاي توسعه یافته از آنجاییکـه برنامـه  

و  هـا  اجتماعی بسیار توسعه یافته است سالمندان به میزان بسیار زیـادي بـه خـانواده و سیسـتم    

؛ در کشـور مـا   )Liu et al, 2015: 2232(ي عمومی براي مراقبت وابسـته هسـتند   ها سازمان
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.  شـوند  ي خـانواده بـراي مراقبـت بهـره منـد مـی      ها اکثریت سالمندان در سنین باال از حمایت

کارشناسان بر این باورند که مطلوب بودن زندگی سالمندان، در هر کدام از موارد حتـی بـر   

 ایجـاد فضـایی آرام و دور از تـنش و التهابـات درونـی در     . نیازهاي مادي آنـان برتـري دارد  

تواند سالمندان را به ادامه زندگی تشویق کند و از آنـان عناصـري زنـده،     داخل خانواده، می

توجــه همزمــان بــه نیازهــاي . )100: 1377عطــري و شــاهرخی، (پویــا و خودجــوش بســازد 

تواند در افـزایش بهبـود شـرایط زنـدگی سـالمندان      زیستی، پزشکی و روانی و اجتماعی می

  ) .54: 1390درآمدي و پناه علی، شریفی ( کمک کننده باشد 

ترین آثار تغییرات قرن حاضر در ابعاد فرهنگـی، اقتصـادي و سیاسـی جوامـع     از عمده

مختلف، تغییر در ساخت خانواده به عنوان مهم ترین و اصلی ترین رکـن اجتماعـات بشـري    

انـد و   هتبدیل شداي  هاز یک نظام خویشاوندي گسترده به یک خانواده هست ها خانواده. است

ترین کارکردهاي خانواده که مراقبـت از سـالمندان خـانواده بـوده، دسـتخوش      یکی از مهم

و افـزایش   هـا  ترشـدن، افـزایش تعـداد طـالق     خانواده به دلیل کوچک. تحول گردیده است

تغییـر  . واگذار کرده اسـت  ها تعداد زنان شاغل، این وظیفه را در مواردي به مؤسسات و نهاد

شـود کـه    و جذب زنـان بـه بـازار کـار سـبب مـی      اي  هه از نوع گسترده به هستساختار خانواد

قـبالً بـه    هـا  امکانات براي نگهداري از سالمندان به شدت کاهش یابـد و بـاري کـه خـانواده    

در ایـن زمینـه نقـش و مشـارکت     . تقسـیم کننـد   هـا  کشیدند را بـه ناچـار بـا دولـت     دوش می

  .)100: 1377عطري، شاهرخی، (شود  تلقی میي غیر دولتی بسیار با اهمیت ها سازمان

هدف در مطالعه حاضـر  . در پژوهش حاضر مطالعه بعد اجتماعی سالمندي مدنظر است

این است که نگرش نسبت به ارائه مراقبت به سالمندان در بین دو نسل در شهر شـیراز مـورد   

ت جسـمی و  سالمندان به خصوص گروهـی از آنـان کـه داراي محـدودی    . مطالعه قرار گیرد

شوند و در این زمینه حرکتی هستند غالبا توسط اعضاي خانواده مراقبت شده و نگهداري می

 :Haberkern et al, 2015(دهنـد  زنان و دختران در خانواده بیشتر این مراقبت را انجام مـی 

در سراسر دنیا زنان فراهم کنندگان اصلی مراقبت و خـدمات بـراي اعضـاي خـانواده     ). 299
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که این موضوع در مورد افراد مسن، بیماران  و افـراد معلـول در خـانواده حتـی بیشـتر       هستند

  ) .Sharma et al, 2016: 7(است 

بنابراین مطالعه حاضر در پی بررسی این خواهد بود که زنان نسبت به ارائه مراقبـت بـه   

ورتوجـه در  در خاي  همسـال  هـا  سالمندان که جمعیتی رو به افزایش است و مسأله مراقبت آن

تفـاوت  . شرایط کنونی است چه نگرشی دارند و آیا این نگرش از نظر نسلی متفـاوت اسـت  

  . این نگرش از لحاظ نسلی بسیار حائز اهمیت است

  

  پیشینه پژوهش

ی نگرش نسبت به سالمندان در بـین  بررس"با عنوان اي  هدر مطالع) 1398(قربانی و همکاران 

و باورهاي این گروه از ارائه دهندگان خـدمت را بـه    ها نگرش "کارشناسان مراکز بهداشتی

این مطالعـه کـه از نـوع کمـی اسـت بـر       . سالمندان در استان گلستان مورد بررسی قرار دادند

. ام گرفتـه اسـت  نفر از کارشناسان شاغل در مراکز بهداشـتی اسـتان گلسـتان انجـ     136روي  

هاي مطالعه، فقط نیمی از کارشناسان شاغل در مراکز بهداشتی درمانی، نگرش  براساس یافته

پژوهشـگران مطـرح مـی کننـد کـه ازآنجـا کـه        . نسبتاً مطلـوبی نسـبت بـه سـالمندان داشـتند     

ي خـدمات   تواننـد سـبب اخـتالل در ارائـه     هاي منفی با تـأثیر بـر رفتارهـاي افـراد مـی      نگرش

هایی براي بهبود نگرش کارکنان ارائه دهنده خـدمات   گردد، بنابراین طراحی برنامهسالمت 

  .رسد نظر می بهداشتی نسبت به سالمندان ضروري به

بهنسبتپرستاراننگرشبررسی"اي با عنوان در مطالعه) 1392(مرتضوي و همکاران 

ت بـه سـالمندان و   بـا روش فراتحلیـل نگـرش موجـود نسـب      "سالمنديپدیدهوسالمندافراد

مقالـه بـا توجـه بـه معیارهـاي       30بر این اسـاس، تعـداد   . سالمندي را مورد بررسی قرار دادند

ي هـا  آنهـا در یافتـه  . ورودي و بدون محدودیت زمانی انتخاب و مورد بررسـی قـرار گرفـت   

خود بیان می کنند که جهـت حفـظ کـارایی پرسـتاران در زمینـه مراقبـت از سـالمندان بایـد         

دهنـد و در ایـن راسـتا بایـد      یی با بهترین کیفیت را ارائـه مـی  ها باشیم که آنها مراقبت مطمئن

  .میزان دانش و نگرش آنها را از پیش بسنجیم و ارتقا دهیم
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ن نشجویان و دامربیاش سی نگرربربه اي  هدر مطالع) 1391(پورفرزاد و همکاران 

کلیه روي تحلیلی بر - طالعه توصیفیین ما. ان پرداختندسالمنداز قبت ابه مرري اراك پرستا

در سال پزشکی م علوه نشگان بالینی  دامربیان سال سوم و چهارم پرستاري و نشجویادا

مقایسه با در سالمند از قبت انسبت به مري فق تراموش نگرن مربیا. شدم نجاا 1391

یان پرستاري اکثریت دانشجو. ن داشتند، که این تفاوت از نظر آماري معنی دار بودنشجویادا

  .و مربیان نگرش متوسطی نسبت به مراقبت از بیماران سالمند داشتند

و اجتماعیحمایتهايوسالمندان "با عنوان اي  هدر مطالع) 1390(گروسی و همکاران 

عوامل مهم تاثیر گذار بر کیفیت زندگی  "کرماندرمورديمطالعه :کیفیت زندگی

مطالعه آنها از نوع . را مورد بررسی قرار دادندسالمندان زن و مرد ساکن شهر کرمان 

نفر از سالمندان زن و مرد ساکن کرمان به وسیله پرسشنامه  383پیمایش بوده و در این راستا 

کنند که مهم ترین حمایت  پژوهشگران در این زمینه مطرح می. مورد مطالعه قرار گرفتند

اند حمایت و مراقبت همسر،  گذاشته ي سالمندان که بر کیفیت زندگی آنان تاثیرها کننده

  . اند فرزند پسر و سپس فرزند دختر بوده

بــراي  هــا افــزایش آمــوزش خــانواده"پژوهشــی بــا عنــوان ) 2017(1رینیهــا موســتیکا و

در زمینه حمایت اجتمـاعی خـانواده    "حمایت از سالمندان و کاهش سطح استرس سالمندان

بوده است که سـطح اسـترس تعـداد    اي  هنوع مداخلاین پژوهش از . از سالمندان انجام دادند

در زمینـه رابطـه بـا     هـا  سالمند در روستاي سلمادگ را قبل و بعد از اموزش به خـانواده  400

ي تحقیـق بیـانگر   هـا  یافته. سالمندان و حمایت عاطفی و اجتماعی از آنها بررسی کرده است

و نگرش نسـبت بـه    ها ش خانوادهاین امر است که رابطه بسیار مثبت و شدیدا قوي بین آموز

  ). Mustika and Harini, 2017(حمایت از سالمندان وجود دارد 

ــ) 2006(2الول ــوان  اي  هدر مطالع ــا عن ــرش   "ب ــر نگ ــالمندان، تغیی ــت از س ــا مراقب و  ه

وي در مطالعه خود بیان . بحث نگرش نسبت به سالمندي را مورد توجه قرار داد "مفروضات

                                               
1. Mustika & Harini
2. Lovell
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ي مراقبـت سـالمت   هـا  معیت سالمندان یکی از موضوعات مهم سیستمکند که افزایش ج می

در سراسر جهان است و بر این اساس با افزایش سن پرستاران جوان، در آینـده سـالمندان بـا    

ي الکترونیکـی  هـا  در این پـژوهش الول از پایگـاه داده  . چالش مراقبت روبه رو خواهند بود

و مقاالت مربوط به دیدگاه پرستاران نسبت به  پزشکی و پرستاري براي دستیابی به اطالعات

ي پژوهش نشان دهنده ایـن اسـت   ها یافته. استفاده کرد 2005تا  1990ي ها سالمندان در سال

که بر اساس مطالعات انجام شده به طور کل پرستاران نگـرش مثبتـی نسـبت بـه سـالمندي و      

منظـور جـذب پرسـتاران در ایـن     سالمندان ندارند و در این راستا براي ارتقاي این نگرش به 

  ).Lovell, 2006(کند  بخش از سیستم مراقبت، آموزش نقش بسیار حیاتی ایفا می

عوامل تاثیر گذار بر تمایل پرستاران براي  "با عنوان اي  هدر مطالع) 2012(1شن و ژیائو

ردن بـا  به بررسی عوامل بازدارنده و انگیزاننده کـار کـ   "مراقبت کردن از افراد مسن در چین

دانشجوي پرسـتاري   622مطالعه آنها از نوع پیمایش مقطعی بود و تعداد . سالمندان پرداختند

کردنـد کـه    ي پژوهش پژوهشگران بیان مـی ها بر اساس یافته. را مورد بررسی قرار داده است

کار کردن با افراد مسن به عنوان دومین عامل غیرجذاب از دیـدگاه پرسـتاران شـمرده شـده     

کنند کـه اجتمـاعی کـردن افـراد مسـن و جوانـان و نیـز دادن         وهشگران پیشنهاد میپژ. است

  .)Shen and Xiao, 2012(کند  ي الزم به پرستاران از این عوامل جلوگیري میها آموزش

نگـرش مـدرن نسـبت بـه سـالمندان در       "پژوهشی بـا عنـوان   ) 2015(2نورث و فیسک

آنها نشان دادند که در مقایسه بـا  . انجام دادند "یدنیاي رو به سالمندي، متاآنالیز چند فرهنگ

احترام بسیار بیشتري براي سالمندان قائل شده و  ها فرهنگ غربی، در فرهنگ شرقی خانواده

مقالـه   37در این راستا پژوهشگران . بسیار بیشتر است ها عزت نفس سالمندان در این خانواده

در زمینـه رابطـه   ) دسته بندي سازمان ملـل بر اساس ( کشور غربی و شرقی  23در دسترس از 

نتـایج پـژوهش   . سالمندان و خانواده را در یک فراتحلیل مورد بررسی و تحلیـل قـرار دادنـد   

تایید کننده باور موجود در زمینه تکریم بیشتر سالمندان در کشورهاي شرقی بود هرچند این 

                                               
1. Shen & Xiao
2. North & Fiske
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مت سالمندي و صنعتی شـدن  نتایج همچنین بیانگر این بود که با رفتن جمعیت کشورها به س

  .)North and Fiske, 2015( بیشتر نگرش نسبت به سالمندي در حال منفی شدن است 

کیفیـت زنـدگی و ریسـک     "در پژوهشی بـا عنـوان    2015و همکاران نیز در سال  1لیو

بـه بررسـی نقـش     "مرگ و میر سالمندان در روستاهاي کشور چین، بررسـی نقـش خـانواده   

مطالعـه آنهـا بـا    . با حمایت از سالمندان و کیفیـت زنـدگی آنهـا پرداختنـد     خانواده در رابطه

پیمـایش سـالمت سـالمندان در اسـتان      "ي یـک مطالعـه طـولی بـا عنـوان      هـا  استفاده از داده

ایـن  . سـالمند بـه دسـت آمـده بـود انجـام شـده اسـت         1800که از  "آنهویی در کشور چین

ایش جمعیـت سـالمندان، کـاهش بـاروري و     کنند که با توجه بـه افـز   پژوهشگران مطرح می

افزایش مهاجرت از روستا به شهر کیفیت زندگی سالمندان روستایی به شـدت تحـت تـاثیر    

  ). Liu, 2015(قرار گرفته است 

تـاثیر مسـتقیم و غیـر مسـتقیم      "در مطالعه خود با عنوان  2016و همکاران در سال  2ژو

ــی  ــایی ســالمندان چین ــر تنه ــت "خــانواده ب ــا    ، کیفی ــاط ب ــی در ارتب ــدگی ســالمندان چین زن

مطالعــه آنهــا از نـوع مقطعــی بــود و هــدف اصــلی ایــن  . یشــان را بررســی کردنــدها خـانواده 

پژوهشـگران  . پژوهشگران مطالعه تاثیر حمایت اجتماعی بر کیفیت زندگی سـالمندان اسـت  

ي هـا  یافتـه  .سالمند را از طریق پرسشنامه مـورد بررسـی قـرار داد    388در این بررسی دیدگاه 

پژوهش آنها بیانگر این موضـوع اسـت کـه رابطـه قـوي بـین حمایـت اجتمـاعی و عملکـرد          

 Zhou et(خانواده در برآورده کردن این حمایت و احساس تنهـایی سـالمندان وجـود دارد    

al, 2016 .(  

در  هـا  انتقـال درون نسـلی ارزش  "در پژوهش خود بـا عنـوان   ) 2012(و همکاران  3مین

کننـد کـه هـر چنـد همیشـه درمـورد انتقـال         این موضوع را مطرح می "خانوادهدوره زندگی 

در دوره  هـا  به فرزنـدان بحـث شـده اسـت، امـا دربـاره مقاومـت و پایـداري ارزش         ها ارزش

ي دو مطالعـه  هـا  در ایـن مطالعـه کمـی از یافتـه    . زندگی کمتر پژوهشی صورت گرفته اسـت 

                                               
1. Liu
2. Zhou 
3. Min
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نفـر از افـراد دو    775ده شـده اسـت و تعـداد    آمریکا استفا 2000و  1971ي ها طولی در سال

اعتقادات مذهبی و نقش جنسیتی دو ارزشی بودند که مـورد  . نسل مورد بررسی قرار گرفتند

شـبیه   2000ي فرزنـدان در سـال   هـا  نتایج نشان دهنده آن بـود کـه ارزش  . توجه قرار گرفتند

کیفیـت ارتبـاط   . اسـت  ي گذشـته هـا  ي والدینشان بوده که نتیجه همان انتقال ارزشها ارزش

فرزند تا حد زیادي باورهاي مذهبی را تقویت کرده ولـی رویکـرد نقـش جنسـیتی را      -والد

  ).Min et al, 2012(تضعیف کرده است 

دهد که مطالعات اندکی به طور مستقیم به موضوع نگرش نسبت  مرور پیشینه نشان می

ات در ایران و خارج از کشور در تقریبا اکثر مطالع. اند به مراقبت از سالمندان پرداخته

بنابراین جاي خالی .  ارتباط با نگرش و رفتار پرستاران و افراد موسسات پرستاري بوده است

ي ها تحقیق در رابطه با نگرش کلی افراد نسبت به مراقبت از سالمندان، و مقایسه تفاوت

به تحقیقات بیشتر در نیاز . نسلی نگرش زنان در رابطه با مراقبت از سالمندان مشهود است

زمینه سالمندي، مراقبت از سالمندان و مسائل مربوط به سالمندي به طور کل، و همچنین 

  مقایسه نسلی افراد جامعه وجود دارد

  

  مبانی نظري 

از جـامع تـرین    1و طبقه اجتماعی تئوري کوهن ها در نظریات مربوط به جامعه پذیري ارزش

کـوهن بـر طبقـه اجتمـاعی بـه عنـوان یکـی از        . ار اسـت ي نظري برخـورد  و دقیق ترین زمینه

کند ویژگیهـاي متفـاوت طبقـات،     او اظهار می. کند عاملهاي مهم در جامعه پذیري اشاره می

آورند که توسط والدین مسـتقیماً بـه    ي معینی را پدید می ي انطباق یافتهها و ارزش ها دیدگاه

هـم بـه طـور غیـر مسـتقیم از خــالل      و  هــا ي آگاهانـه بـراي انتقـال ارزش   هـا  عنـوان کوشـش  

 هـا  فرزندان در جریـان اجتمـاعی کـردن کودکـان بـه آن      -ي متفاوت تعامل والدینها سبک

عظیمـت کـوهن عبـارت از ایـن اسـت کـه باورهـا،        نقطه).Kohn, 1977: 7(شود  منتقل می

                                               
1. Kohn
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وقعیـت  توانـد بـه م   ي رفتاري آنان میها ي مورد اعتقاد مردم و جلوهها و ایدئولوژي ها ارزش

سـاخت اجتمـاعی در سـطح     تـرین جنبـه  شان در ساخت اجتماعی ارجـاع داده شـود و مهـم   

کامالً فراگیـر و نافـذ بـر شـرایط     اي  هي اجتماعی به گون طبقه. ي اجتماعی است جامعه، طبقه

ي اجتمـاعی،  هـا  ي متفـاوتی از واقعیـت  هـا  طبقات اجتماعی برداشت. گذارد زندگی تأثیر می

ي گونـاگون از امـر مطلـوب را گسـترش     هـا  ي مختلـف و تلقـی  هـا  تـرس  و هـا  آرزوها، امید

. مرتبط با موقعیت طبقاتی استتابعی از شرایط زندگی ها ي کوهن ارزش به عقیده. دهند می

  ). Kohn, 1977: 168(ي مهم تعیین کننده طبقه اجتماعی است ها شغل و تحصیالت از جنبه

تجربه و رضایت در شـکل گیـري و تغییـر     ، نیز بر نقش2و هروشکا1نظریه روزن اشتیل

به نظـر  . به نظر هروشکا، تجربه، عامل مؤثري در تکوین نگرش است. تأکید دارند ها نگرش

وي دسترسی به اهداف و ارضاي نیاز، همواره بـا احسـاس رضـایت، احسـاس خوشـبختی و      

اسـت، ایـن   تجربیات مطبوع و بر عکس عدم ارضاي نیاز یا نارضایتی و احساس منفی همراه 

ماننـد و آن چیـزي را کـه مـا      در حافظه بـاقی مـی   ها خاطرات همراه با احساسات ارزشی آن

). 128: 1387احمدي و افشانی، (سازند  نامیم می می "تجربه"

نظریـه فـیش بـاین و    . کنند در کنار تجربه زیسته افراد، هنجارهاي ذهنی اهمیت پیدا می

رنامه ریزي شده به هنجارهاي ذهنـی بـه عنـوان یـک     ، در نظریه رفتار منطقی و عمل ب3آیزن

هنجار ذهنی منعکس کننده، نفـوذ و فشـار   . کند عامل مهم در تعیین نگرش و رفتار اشاره می

کنـد   احسـاس و ادراك مـی  ) رفتـار (اجتماعی است که شخص آن را براي انجام یـک کـار   

ن گونـه فـرض شـده    بر طبق تئوري هنجارهاي ذهنی کـنش فـردي ایـ   ). 9: 1372رفیع پور، (

دیگران و ارجاع بـه آنهـا شـکل    ) نگرش(نیات فردي به وسیله پذیرش یا گرایش «است که 

  . گیرد می

محققان بعدي این فرض را مطرح کردند که مردم چگونه اهمیـت ارجـاع اشـخاص را    

نسـبت بـه انگیـزش     هـا  در زندگی اجتماعی شان پذیرفتـه و چطـور بـه مقایسـه ایـن پـذیرش      

                                               
1. Rosenstiel
2. Hruschka
3. Fishbein & Aizen
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این تصور در ارزیابی اخالقی افراد و نیز هنجارهاي اجتماعی حاکم بـر  . پردازندمسئوالنه می

درنظریـه رفتـار   ). 243: 1370اتکینسـون، (ي آشکار از اهمیتـی تـام برخـوردار اسـت     ها رفتار

برنامه ریزي شده آیزن و فیش باین، دو دسته عامل در ارتباط با هم در تعیـین نیـات رفتـاري    

شـوند از   ي کارش در او پیدا میها یی که نسبت به پیامدها طرفی، باور از. افراد دخالت دارند

  . کنند نوع ارزش گذارانه هستند، این باورها نگرش فرد را نسبت به کار مورد نظر تعیین می

: 1382(شارون در اثـر خـود   . تواند متفاوت باشد نگرش افراد در موقعیت سنی آنان می

، از تعبیر جایگاه نسلی بهره برده "له موقعیتی در جامعهگروه سنی به منز"تحت عنوان ) 149

باشد که آن نسل را بـا افـراد نسـل     جایگاه نسلی بیانگر موقعیت اجتماعی یک نسل می. است

ي سـنی،  هـا  دوره. این مفهوم با مفهوم دوران زندگی نیـز قرابـت دارد  . کند دیگر متفاوت می

اي  هدور. اجتماعی و فرهنگی نیز هسـتند اي هعلی رغم دارا بودن معنایی زیست شناختی دور

کنـد ایـن    ي زنـدگی را کسـب مـی   هـا  که فرد شرایط الزم براي کنش مستقل در تمام عرصه

دهـد و بـر    ي آن نسل در سراسر زنـدگی شـان پیونـد مـی    ها دوره تاریخی، افراد را با دیدگاه

  ). 23: 1383شفرز، (گذارد  اثر می ها بسیاري از باورهاي آن

معتقـد اسـت کـه فـرد بـر اسـاس       ) 2002-1930(1ناس فرانسـوي پیـر بوردیـو   شـ  جامعه

ساختمان ذهنی منحصر به فرد خود که تحـت تـأثیر محـیط اجتمـاعی او قـرار دارد جهـان و       

سـبک زنـدگی، باورهـا و    . دهـد  بیند و بر مبنـاي آن کـنش انجـام مـی     محیط اجتماعی را می

هنگ جدید یا سـنتی، همـه بازتـاب سـاختمان     ها، تبعیت از فر بندي ها، تقیدات و پاي نگرش

پـذیر، هـم جهـان اجتمـاعی را      ساختمان ذهنی هم ماندگار اسـت و هـم انتقـال   . ذهنی اوست

  ).  722-721: 1386، 2ریتزر(ي جهان اجتماعی است  شده کند و هم تولید تولید می

هماننـد  ي بـین نسـلی را   هـا  بوردیو که متأثر از دیدگاه کالن مارکسیستی است، چـالش 

ي هـا  سایر تعارضات اجتماعی مستقل از طبقه و نظام قشر بندي اجتماعی یا بـه تعبیـر او نظـام   

داند، و در چارچوب نابرابري و تضاد بـه تحلیـل    ي مختلف نمیها سلطه و نابرابري در عرصه

                                               
1. Bourdio
2. Ritzer
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بـه  . پـردازد  فرهنگـی مـی   -اقتصـادي و فکـري   -روابط و تعارضات نسلی در ابعاد اجتمـاعی 

و  هــا شــکافی افقــی بــوده و در عرصــه هــا ردیــو در شــرایط معاصــر، شــکاف نســلاعتقــاد بو

ي مختلف اجتماعی رویارویی بین جوانان و افراد مسن عمالً حاکی از تعـارض بـین   ها میدان

  ). Bourdieu, 1984: 143(افرادي با مواضع گوناگون قدرت و ثروت است 

هـاي   هـایی میـان نظـام    شهاي بـین نسـلی در واقـع کشـمک     امروزه بسیاري از کشمکش

یـک دسـتاورد بـزرگ    ) والدین(تمایالت بنا بر سنین مختلف است؛ آنچه براي نسل گذشته 

امتیازي است کـه از هنگـام تولـد از آن    ) فرزندان(شد، براي نسل امروز  در زندگی تلقی می

  ). 980: 1388بوردیو، (برخوردار است 

هروشکا که بر نقـش تجربـه و رضـایت     ي ذکر شده، نظریه اشتیل وها با توجه به نظریه

تأکید دارد و با توجه به تاکید برنشتاین بر ساختار و فراینـد   ها در شکل گیري و تغییر نگرش

خـانوار، و بعـد خـانوار بـه     اي  هخانوادگی، تجربه داشتن سالمند در خانواده، متغیرهـاي زمینـ  

مراقبـت از سـالمندان تـأثیر     توانند بر نگـرش نسـبت بـه سـالمندي و     یی که میها عنوان مولفه

ي مـورد  هـا  و ایـدئولوژي  هـا  کوهن نیـز باورهـا، ارزش  . اند داشته باشند مورد نظر قرار گرفته

دهد،  ي رفتاري آنان را به موقعیت شان در ساخت اجتماعی ارجاع میها اعتقاد مردم و جلوه

حصـیالت  ي اجتمـاعی و ت  ي سـاخت اجتمـاعی در سـطح جامعـه را طبقـه      و مهم ترین جنبـه 

تواند در کنار ارزشهاي خانوادگی در شکل گیري نگرشهاي اعضا خـانواده   داند، که می می

  . موثر باشد

. از طرف دیگر اهمیت رویکردهـاي نسـلی نیـز در ایـن مطالعـه غیـر قابـل انکـار اسـت         

هـاي جدیـد همـه پیـرو افـراد      شود که به طور سنتی نسـل جا مشخص میاهمیت نسلی از این

امـا در  . کردنـد ه بودند و در کارهاي سنتی انجام شده در منـزل مشـارکت مـی   بزرگ خانواد

هـاي جدیـدي را بـاور دارنـد باعـث      تر که ارزشها با افراد جوانحال حاضر جایگزینی نسل

ي سنتی براي نسـل جـوان   ها هاي درون آن تغییر کند به شکلی که نقششده خانواده و نقش

Hu andآنهـا مـورد قبـول نسـل جـوان نباشـد        بسیار چالش برانگیز شده و خیلی از Scott, 

رود مسئولیت نگهداري از سالمندان نیز ماننـد سـایر   به همین دلیل انتظار می) . 1270 :2016
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تواند تحمیل بـار مـالی   ي سنتی دیگر توسط نسل جوان موردپسند نباشد و این امر میها نقش

  .ند در منزل و یا خارج از آن منجر شودو روانی اضافه به خانواده براي نگهداري از سالم

  

  چارچوب نظري

بنابراین با توجه به بین نسـلی بـودن مطالعـه در حیطـه نگـرش زنـان در رابطـه بـا سـالمندي،          

باشـند   نظریات مربوط به شکل گیري نگرش و تغییر نگرش که دو فرآیند به هم پیوسـته مـی  

تجربـی منتخـب متغیرهـایی مثـل     در چارچوب نظري و مـدل  . از اهمیت اساسی برخوردارند

تجربه مراقبت از سالمند بر اساس نظریه اشتیل و هروشـکا، بعـد خـانوار، نظریـه برنشـتاین، و      

کـوهن  . متغیرهاي طبقه و تحصیالت و اشتغال بر اساس نظریه کـوهن اسـتخراج شـده اسـت    

ا و دهـد و باورهـ   ي افراد را بـه موقعیـت در سـاخت اجتمـاعی ارجـاع مـی      ها باورها و ارزش

  . ي فرد نیز در نگرش فرد مؤثر استها ارزش

عالوه بر تحصـیالت و اشـتغال از   ) مسائل اقتصادي(همچنین میزان درآمد، نوع مسکن 

مسائل تأثیر گذار در موقعیت فرد در ساخت اجتماعی و منتسب شدن فـرد بـه طبقـه بـاال یـا      

ش گذارانه بر نگرش فـرد  بر طبق نظریه فیش باین و آیزن باورهاي ارز. پایین اجتماعی است

تـوان اسـتنباط کـرد، کـه اعتقـادات مـذهبی و        تأثیر گذار است، در نتیجه از ایـن نظریـه مـی   

در مدل تحقیـق  . تواند از متغیرهاي تأثیر گذار در نگرش فرد محسوب شود باورهاي فرد می

    .تواند این نقش را ایفا کند میزان دینداري یکی از متغیرهایی است که به خوبی می

  

  فرضیات تحقیق

بین زنان دو نسل جوان و میانسال از نظر نگرش نسبت به مراقبت از سالمندان، -

.تفاوت معناداري وجود دارد

سن، محل تولد، قومیت، وضعیت تهل، بعد خانوار و وجود (بین عوامل جمعیتی -

.و نگرش نسبت به مراقبت از سالمند رابطه معناداري وجود دارد) سالمند در منزل
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میزان دینداري، نگرش نسبت به سالمند، روابط (اجتماعی  - بین عوامل فرهنگی -

و نگرش نسبت به مراقبت از سالمند رابطه معناداري ) اجتماعی و روابط درون خانواده

.وجود دارد

هویت طبقاتی، وضعیتت اشتغال، نوع مسکن، (بین عوامل اقتصادي و اجتماعی -

و نگرش نسبت به مراقبت از سالمند ) د و سطح تحصیالتي منزل، میزان درآمها تعداد اتاق

.رابطه معناداري وجود دارد

  

  روش تحقیق

باشـد و   ي جمع آوري و تحلیل شده، تحقیقی کمی مـی ها پژوهش حاضر بر اساس نوع داده

ساله  55-20در این پژوهش هر کدام از زنان . در آن از تکنیک پیمایش استفاده شده است

  . شوند تحلیل در جامعه مورد بررسی محسوب میشهر شیراز واحد 

از آن جـا کـه   . باشـند  ساله شهر شیراز می 55-20جامعه آماري مورد بررسی کل زنان 

1باشد، لذا با توجه به جدول لین نفر می 352000ساله شهر شیراز تقریباً  55-20جمعیت زنان 

نفر بـوده اسـت    384نتخابی درصد نمونه ا 5درصد و با خطاي  95در سطح اطمینان ) 1976(

. نفــر مــورد بررســی قــرار گرفتنــد 384اي تصــادفی تعــداد  گیــري طبقــهکــه بــه روش نمونــه

  . سال پر شده است 34تا  20سال و  34نسل باالي  2از دو  ها پرسشنامه

ها پرسشنامه ساخت یافته بـوده اسـت کـه داراي سـه بخـش بـوده       هابزار گردآوري داد

امه اطالعات جمعیت شناختی و اقتصادي شـامل متغیرهـاي سـن،    در بخش اول پرسشن. است

وضعیت تأهل، محل تولد، بعد خانوار، قومیت، وضعیت فعالیـت، وجـود سـالمند در منـزل؛      

ي منـزل بـوده   هـا  هویت طبقاتی، میزان اشتغال، تحصیالت، درآمد، نوع مسکن و تعداد اتاق

 -ستقل مرتبط با موضوعات اجتماعیماي  هبخش دوم تحقیق متمرکز بر متغیرهاي ساز. است

فرهنگی شامل میزان دینداري، روابط مثبـت درون خـانواده، نگـرش نسـبت بـه سـالمندي و       

  . روابط اجتماعی بوده است

                                               
1. Lin
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هاي محقق ساخته بر اساس طیف لیکرت مورد سنجش قرار  متغیرها با استفاده از مقیاس

سبت به مراقبـت از سـالمندان بـوده    بخش سوم پرسشنامه شامل متغیر وابسته نگرش ن. گرفتند

بر اساس اي  همتغیر وابسته تحقیق نگرش نسبت به مراقبت از سالمندان نیز در سطح فاصل.  است

انـد   باالتري را کسب کرده لیکرت سنجیده شده است و افرادي که نمرهاي  هطیف پنج درج

اي کرونباخ براي متغیرهاي نتایج آلف. اند نگرش مثبت تري نسبت به مراقبت از سالمندان داشته

همانطور که نشان داده شده است مقدار آلفا . گزارش شده است 1در جدول شماره اي  هفاصل

باشد که نشان از پایایی مناسب  و از همسانی درونی باالیی  می 7/0براي همه متغیرها بیشتر از 

  . دروایی پرسشنامه از طریق روایی صوري به دست آم.  باشند برخوردار می

  

  نتایج آزمون آلفاي کرونباخ براي پایایی متغیرهاي تحقیق -1جدول 

آلفاي کرونباخمقیاس

/842نگرش نسبت به سالمندي

/843نگرش نسبت به مراقبت از سالمندان

/767میزان دینداري

/.714میزان روابط مثبت درون خانواده

  

مورد تحلیل و  SPSSه از نرم افزار هاي توصیفی و استنباطی با استفاد ها در بخش داده

در بخش توصیفی جداول فراوانی نسبی و میانگین، میانه، انحراف معیار و . بررسی قرار گرفتند

در بخش . ساله ارائه شده است 35- 55ساله و  20- 34هاي تحقیق براي دو نسل  دامنه متغیر

، تحلیل )tآزمون (ها  استنباطی بر حسب سطح سنجش متغیرها از آزمونهاي تفاوت میانگین

، آزمون همبستگی و نهایتا مدل رگرسیون چندگانه به اینتر استفاده شده )Fآزمون (واریانس 

  . است
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  ها یافته

ي پـژوهش حاضـر در جـداول زیـر بـه صـورت جـداول تحلیـل توصـیفی و تحلیـل           هـا  یافته

ي جمعیتی و ها یشود در ابتدا ویژگ که همان طور که مشاهده می.  استنباطی ارائه شده است

  . اجتماعی جمعیت ارائه شده است -اقتصادي

  

  سال 55-35و   34-20هاي جمعیتی زنان دو نسل  ویژگی -2جدول 

  ساله35- 55نسل   ساله 34- 20نسل     

  وضعیت تاهل

  2/7  11  8/56  125  مجرد

  3/80  122  5/40  89  متآهل

  9/5  9  5/0  1  بیوه بر اثر فوت همسر

  3/5  8  4/1  3  مطلقه

  محل تولد
  5/88  131  3/92  203  شهر

  8/6  10  5/4  10  روستا

  سن

      3/22  86  ساله 24- 20

      8/15  61  ساله 29- 25

      19  73  ساله 34- 30

  9/11  46      ساله 39- 35

  9/10  42      ساله 44- 40

  8/7  30      ساله 49- 45

  3/7  29      ساله 55- 50

  تحصیالت

  4/5  8  3/2  5  ابتدایی

  7/4  11  3/2  5  راهنمایی

  4/3  5  4/1  3  متوسطه

  9/41  62  5/20  45  دیپلم

  2/12  18  9/15  35  کاردانی

  7/29  44  3/57  126  کارشناسی و باالتر
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  قومیت

  2/87  129  8/86  191  فارس

  8/6  10  3/7  16  ترك

  7/0  1  7/2  6  لر

  0  0  4/1  3  کرد

  4/1  2  9/0  2  سایر

  

مشـاهده  ) ي جمعیتی نمونه مـورد بررسـی  هاویژگی(2همان طور که در جدول شماره 

 20-34گروه نسلی . اند شود پاسخگویان در دو گروه سنی عمده مورد بررسی قرار گرفته می

درصـد از نمونـه مـورد     4/38سـاله کـه    35-55درصد از نمونه و گروه نسـلی   1/57ساله که 

 34-20سـنی   بر اساس وضعیت تاهل بیشـترین درصـد در گـروه   . دهند بررسی را تشکیل می

از کل پاسخگویان این گروه سـنی را بـه   % 8/56باشد که  ساله  مربوط به گروه مجردین، می

ساله، مربوط  55-35بیشترین در صد پاسخگویان در گروه سنی . خود اختصاص داده است

. از این گروه سـنی را بـه خـود اختصـاص داده اسـت     % 3/80باشد، که  به گروه متأهلین، می

متولـد شـهر   %) 5/88(و همچنین در نسل میانسـال  ) 92%/3(ویان در نسل جوان اکثر پاسخگ

و بیشترین سـن مشـاهده شـده در     43/33میانگین سنی جمعیت مورد بررسی برابر با . اندبوده

  . سال قرار داشتند 20گروه سنی 

از نظر تحصیالت، بیشترین درصد فراوانی در نسل جوان مربـوط بـه تحصـیالت مقطـع     

و در کـل نمونـه مقطـع    %) 9/41(، در نسل میانسال مقطع دیپلم %)3/57(اسی و باالتر کارشن

کمترین درصد فراوانـی در نسـل جـوان و میانسـال و     . باشد می%) 5/45( کارشناسی و باالتر 

بررسـی   .باشـد  مـی % 3/2و % 4/3و % 4/1کل نمونه مربوط به مقطـع دبیرسـتان بـه ترتیـب بـا      

% 8/6فـارس،  % 3/87بررسی در نمونـه نشـان داد کـه،  در کـل نمونـه       ي موردها فراوانی قوم

  . اند بوده ها سایر قومیت% 1کرد و % 8/0لر، % 8/1ترك، 
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  سال 55-35سال و  34-20اجتماعی زنان دو نسل  -هاي اقتصادي  ویژگی  -3جدول 

  ساله35- 55نسل   ساله 34- 20نسل     

  درصد  فراوانی   درصد  فراوانی    

  لیتوضعیت فعا

  3/24  36  6/13  30  دولتی

  7/23  34  2/33  73  آزاد

  7/0  1  6/33  74  دانشجو

  5/40  60  1/19  42  خانه دار

  0  14      0  0  بازنشسته

  بعد خانوار

  5/13  20  9/15  35  نفره 1- 2

  4/51  76  4/51  113  نفره 3- 4

  9/18  28  2/23  51  نفره 6- 5

  4/1  2  1/4  9  نفره 8- 7

هاي  تعداد اتاق

  زلمن

  4/5  8  2/8  18  اتاقه 1

  8/81  121  8/76  169  اتاقه 3- 2

  1/8  12  5/9  21  اتاقه 5- 4

تعداد سالمند در 

  خانه

0  180  82  120  80  

1  26  1/11  20  13  

2  13  5/5  10  5/6  

3  1  4/0  0  0  

  درآمد

  7/2  4  8/6  15  هزار تومان 400کمتر از 

  9/14  22  5/15  34  هزار تومان 800- 400

  6/23  35  2/23  51  هزار تومان 1200- 800

  8/35  53  9/25  57  میلیون 2تا  2/1

  9/14  22  6/18  41  میلیون تومان 3- 2

  4/3  5  4/6  14  میلیون تومان 3بیش از 

  نوع مسکن

  1/58  86  4/61  135  شخصی

  5/36  54  2/33  73  ايرهنی و اجاره

  7/2  4  7/2  6  سازمانی
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شود بیشترین درصـد پاسـخگویان در نسـل     هده میمشا 3همانطور که در جدول شماره 

و کمترین درصـد   )%2/33(و شاغلین آزاد یا خصوصی %) 6/33(جوان به ترتیب دانشجویان 

و در نسل میانسال بیشترین درصد پاسخگویان . باشند می )%6/13(پاسخگویان شاغلین دولتی 

  .تعلق دارد  )%  7/0(و کمترین درصد به دانشجویان  )%5/40(ي خانه دار ها به خانم

از افراد نمونه مورد بررسی در مورد تعلق طبقاتی و این کـه خـود را جـزء کـدام طبقـه      

پاسخ به این پرسش کـه بیـانگر هویـت طبقـاتی افـراد مـورد       . دانند، پرسیده شد اجتماعی می

% 5/4. این متغیر در سطح ترتیبی اندازه گیري شده است. بررسی است در جدول آمده است

% 2/83. انـد  از نسل میانسال خود را متعلق به طبقه اجتماعی بـاال دانسـته  % 4/1نسل جوان و  از

  . اند از نسل میانسال خود را متعلق به طبقه اجتماعی متوسط دانسته% 5/84از نسل جوان و 

  

  سال از نظر متغیرهاي اصلی تحقیق 55-35سال و  34-20توصیف زنان دو نسل   -4جدول 

  یانتعداد پاسخگو

  دامنه  ساله 35- 55نسل   ساله 20- 34نسل 

  میانه  میانگین
انحراف 

  معیار
  میانه  میانگین

انحراف 

  معیار
  

  9/1  14  3/13  2/2  11  10  میزان دینداري
20 -

0  

  2/2  13  7/13  4/2  13  3/13  روابط درون خانواده
20 -

0  

  9/1  14  1/14  8/1  16  2/14  روابط اجتماعی
20 -

0  

  8/1  17  89/16  2/2  16  16  نگرش نسبت به سالمندي
0 -

20  

  2/2  13  3/12  1/2  13  4/13  نگرش  به مراقبت از سالمندان
20 -

0  

  

. دهـد  توصیف زنان نمونه را از نظر متغیرهاي اصـلی تحقیـق نشـان مـی     4جدول شماره 

میـانگین میـزان دینـداري بـراي دختـران      . است) 0-20(دامنه متغیرها در طیف صفر تا بیست 
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میـانگین بـراي زنـان نسـل     . باشد که در حـد متوسـط اسـت    می 10ر با  سال براب 20-34نسل 

دهـد ایـن نسـل از ایـن نظـر دینـداري بـاالتري را         باشد که نشان مـی  می 3/13بزرگتر برابر با 

براي نسـل جـوان و    3/13در ارتباط با روابط درون خانوادگی میانگین مقیاس برابر با . دارند

در ارتبـاط بـا   . اي هر دو نسـل از متوسـط بـاالتر اسـت    براي نسل بزرگسال است که بر 7/13

وضـعیت مشـابهی را از ایـن نظـر نشـان       14روابط اجتماعی نیز هر دو نسل با میـانگین بـاالي   

در بین افراد نسـل جـوان بـاالتر از افـراد      4/13نگرش نسبت به سالمندي با میانگین . دهند می

وانترهـا نگـرش مثبـت تـري نسـبت بـه       دهـد ج  باشـد، کـه نشـان مـی     می 3/12نسل میانسال با 

  . سالمندان دارند

  

  تحلیل استنباطی

هاي موجود در میان متغیرهاي مسـتقل تحقیـق و متغیـر وابسـته      تحقیق حاضر به بررسی رابطه

رابطۀ بین متغیرهـاي مسـتقل و نگـرش نسـبت بـه مراقبـت از        5در جدول شمارة .  پردازدمی

  . سالمند نمایش داده شده است

نتایج آزمون تی در بررسی تفاوت نگرش نسبت به مراقبت از سالمندان در بین دو نسل  -5جدول 

  جوان و میانسال

  سطح معناداري  میانگین  میانگین  نسل

  4/13  )20-34(نسل جوان 
656/2  008/0  

  3/12  )35-55(نسل میانسال 
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  اقبت از سالمندانهاي تفاوت میانگین  در بررسی  نگرش نسبت به مر نتایج آزمون -6جدول

  نسل جوان  

20 -34  

  نسل میانسال

35 -55  

tآزمون tآزمون   

  سطح معناداري  مقادیر آزمون  سطح معناداري  مقادیر آزمون  

  436/0  781/0  983/0  021/0محل تولد

863/0-354/0724/0173/0  داشتن سالمند در منزل

Fآزمون Fآزمون   

  سطح معناداري  آزمون مقادیر  سطح معناداري  مقادیر آزمون  

  618/0  597/0  364/0  123/1  قومیت

  038/0  42/2  050/0  212/2  سطح تحصیالت

  939/0  134/0  062/0  480/2  تاهل

  269/0  310/1  015/0  555/3  وضعیت اشتغال

  364/0  018/1  802/0  221/0  هویت طبقاتی

  114/0  019/2  601/0  623/0  نوع مسکن

  266/0  304/1  563/0  0*/782  درآمد

  سطح معناداري  )r(ضریب همبستگی   

  سطح معناداري  مقادیر آزمون  سطح معناداري  مقادیر آزمون  

  091/0  -151/0  881/0  -010/0  بعد خانوار

  573/0  -048/0  360/0  064/0  هاي منزل تعداد اتاق

  592/0  /078/0044-/119  سن

071/0297/0253/0002/0  میزان دینداري

  003/0  264/0  284/0  078/0  هروابط درون خانواد

  569/0  -047/0  125/0  -104/0  روابط اجتماعی

نگرش نسبت به 

  سالمندي

324/0  000/0  311/0  000/0  

  

 tهمان طور که قابل مشاهده اسـت، بـین نسـل جـوان و میانسـال بـا توجـه بـه جـدول،          

ي  مـره تفـاوت معنـاداري بـین میـانگین ن    ) 008/0(و سـطح معنـادراي   ) 656/2(مشاهده شـده  
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از آن جایی که نمره میـانگین نسـل جـوان    . نگرش نسبت به مراقبت از سالمندان وجود دارد

باالتر از نسل میانسال شده است نشان دهنده این اسـت کـه نسـل جـوان نگـرش مثبـت تـري        

تحصـیالت نیـز در نسـل  جـوان رابطـه معنـاداري بـا        . انـد  نسبت به مراقبت از سالمندان داشته

نتـایج  ). 050/0و سطح معناداري برابـر بـا    t=21/02(اقبت از سالمند دارد نگرش نسبت به مر

دهد که این تفاوت بین دیپلم و کاردانی با کارشناسی و بـاالتر بـوده    آزمون تعقیبی نشان می

رابطـه  ) 050/0و سطح معناداري برابر بـا   t=42/02(همچنین براي نسل میان سال هم با . است

نتـایج آزمـون تعقیبـی نشـان     . گرش نسبت بـه مراقبـت وجـود دارد   تفاوت معناداري از نظر ن

دهد که در این نسل بین تحصیالت دبیرستان با کاردانی و کاردانی بـا کارشناسـی ارشـد     می

دهـد کـه عـالوه بـراین وضـعیت       نتایج آزمون تعقیبی نشان می. تفاوت معناداري وجود دارد

بـا نگـرش نسـبت بـه مراقبـت از سـالمند       اشتغال نیـز در نسـل جـوان داراي رابطـه معنـاداري      

)555/3=t  است کـه در نسـل میانسـال ایـن رابطـه مشـاهده       ) 015/0و سطح معناداري برابر با

دهد که نگرش زنان خانـه دار بـا زنـان دانشـجو و شـاغل       نتایج آزمون تعقیبی نشان می. نشد

  . دولتی از این نظر متفاوت بوده است

نواده از جمله متغیرهاي فرهنگـی بودنـد کـه در نسـل     میزان دینداري و روابط درون خا

بـا متغیرهـاي   اي  همیانسال هر دو با متغیر وابسته تحقیق رابطه داشتند اما در نسـل  جـوان رابطـ   

 r=078/0براي میـزان دینـداري و    002/0و سطح معناداري برابر با  r=071/0(وابسته نداشتند 

نگرش نسبت بـه سـالمندي نیـز    ). درون خانواده براي روابط 003/0و سطح معناداري برابر با 

از جمله متغیرهاي فرهنگی بود که با متغیر وابسته  در هر دو نسل میانسال و نسل جوان رابطه 

و سـطح   r=311/0براي  نسـل جـوان و    000/0و سطح معناداري  r=324/0(معناداري داشت 

  ).  براي نسل میانسال 000/0معناداري برابر با 

  

  د متغیرهتحلیل چن

ي مربوط به تبیین متغیر ها ي رگرسیون چند متغیره، آماره با استفاده از معادله 7جدول شماره

  . کند را ارائه می) نگرش نسبت به مراقبت از سالمندان(وابسته 
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متغیرهاي معنادار در مدل رگرسیون چندگانه در بررسی نگرش نسبت به مراقبت از  –7جدول 

  سالمندان

  معناداريtارزش تی   ریب رگرسیونیض  ها متغیر

  000/0  088/5    عرض از مبداء

  000/0  48/4  221/0  نگرش نسبت به سالمندي

  001/0  31/3  183/0  روابط مثبت درون خانواده

  006/0  -76/2  -168/0  خانه دار بودن

  016/0  41/2  129/0  بعد خانوار

05/0  93/1  105/0  )جوان(نسل 

  نتایج مدل
84/9F=  

000/0P-value =  

584/0R=  

341/0R2 =  

مهمتـرین تـأثیر    221/0دهد که نگرش نسبت به سالمندي با بتـاي   نتایج جدول نشان می

به عبارت دیگر افـرادي کـه نگـرش    . را در نگرش نسبت به مراقبت از سالمندي داشته است

خودشان نسبت به سالمندي مثبت بوده است نگرش مثبت تـري هـم بـراي ارائـه مراقبـت بـه       

بینـی  پس از آن داشتن روابط مثبت در خانواده دومـین پـیش  . اند سالخوردگان را نشان داده

اثر معناداري را با نگرش نسبت بـه   183/0این متغیر با بتاي . کننده مراقبت از سالمندي است

باشد نگرش نسبت به تر هرچه روابط درون خانواده مثبت. دهد مراقبت از سالمندان نشان می

  .اقبت به سالمندان هم بیشتر استارائه مر

قابـل  . خانه دار بودن در رتبه بعدي اثر بر نگرش نسبت به مراقبـت از سـالمندان اسـت    

یعنـی  . توجه این که خانه دار بودن با نگرش منفی براي ارائه مراقبت به سالمند مرتبط اسـت 

ه سـالمندان از خـود   نگرش منفی تري نسبت به ارائه مراقبت بـ  -168/0زنان خانه دار با بتاي 

و قـرار گـرفتن در نسـل جـوان بـا بتـاي        129/0پس از آن بعد خانوار بـا بتـاي   . اند نشان داده

نتـایج نشـان   . انـد  اثر معناداري را در نگرش نسبت به مراقبـت از سـالمندان نشـان داده    105/0

و  84/9برابـر بـا    Fدهد که مدل فوق در تبیین متغیر نگرش نسبت بـه سـالمندان بـا ارزش    می
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باشـد کـه    مـی  341/0ضریب تبیین مدل برابر با . معنادار است 001/0سطح معناداري کمتر از 

  . تغییرات متغیر وابسته را تبیین کند 34/0تواند  دهد این مدل می نشان می

  

  گیريبحث و نتیجه

ي فراوانـی را در جهـان حاضـر،    هـا  جمعیت سالمند در جهان رو به افزایش اسـت، و چـالش  

تمام جوامع ایجاد کرده است و این افزایش نسبت سالمندان در جامعه مسائل جدیـدي   براي

ي هـا  ي مختلـف را در کلیـه جنبـه   هـا  کند و نیاز به برنامه ریـزي  مطرح می ها را در تمام زمینه

تغییرات و تحـوالت  . اجتماعی، اقتصادي، بهداشتی، پزشکی و روانی به دنبال خواهد داشت

ي امروزي و تغییرات فرهنگی ناشـی از دگرگـونی فکرهـا، و    ها ندگیاقتصادي، پیچیدگی ز

اشتغال و استقالل و تحصـیالت و تغییـر جایگـاه زنـان در خـانواده و مسـائلی از ایـن دسـت         

بـا توجـه   . احتماالً تغییراتی را در نگرش افراد نسبت به مراقبت از سالمندان ایجاد کرده است

ان مراقبت از سالمندان و نحوه مراقبت از این قشر به به افزایش جمعیت سالمند در کشور ایر

  .شود مهم در شرایط فعلی تبدیل میاي  همسال

و نگرش نسبت بـه آنهـا مطالعـه زیـادي      ها در زمینه رابطه بین نسلی بین سالمندان و نوه

نتـایج پـژوهش نشـان     1صورت نگرفته است؛ در یک مطالعـه انجـام شـده توسـط اسـمورتی     

تاثیري بنیادین در آمـوزش و فعالیـت و    ها با نوه ها ه پدربزرگ و مادربزرگکه رابطهدد می

ي انجام شده در تحقیق ها بر طبق بررسی) . Smorti et al, 2012: 897(دارد  ها یادگیري نوه

داري حاضر، نگرش پاسخگویان دو نسل نسبت به مراقبت از سالمندان تفـاوت آمـاري معنـا   

ترنگـرش مثبـت تـري بـه مراقبـت از       داد کـه زنـان نسـل پـایین     یافته این تحقیق نشان. داشت

و همکاران نیز در مطالعه خود که بررسی تمایل جوانان  2جیلز.  سالمندان از خود نشان دادند

جوانان به تعامل با سالمندان خانواده بود به این نتیجه رسیدند که از نظـر جوانـان، سـالمندان    

ي خـود  هـا  سـن نمره بیشتري به معاشرت با هـم  افراد خوبی براي معاشرت هستند هرچند آنها

  ) .Giles et al, 2003: 25(مند بودند دادند به معاشرت با سالمندان نیز عالقه

                                               
1. Smorti
2. Giles
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بـدین  . ي منفـی داشـتند   سن پاسخگویان و نگرش نسبت به مراقبت از سـالمندان رابطـه  

المندان معنی که افرادي که سن کمتري داشتند، نگرش مثبـت تـري در زمینـه مراقبـت از سـ     

حسـینی سرشـت و همکـاران ، همـدانی زاده و همکـاران و       این موضـوع در مطالعـه  . داشتند

ــاران   ــاگو و همک ــت،  (ثن ــینی سرش ــاران،  1385حس ــدانی زاده و همک ــاگو و 1387؛ هم ، ثن

  . نیز تایید شده بود)  1387همکاران، 

شـجویان رشـته   نیز در مطالعه خود به ایـن نتیجـه رسـیدند کـه در میـان دان      1شن و ژیائو

پرستاري افرادي که سن کمتري داشتند نگرش مثبت تري نسبت به مراقبـت از سـالمندان از   

Shen and(دادنـد  خـود نشـان مـی    Xiao, 2012: 222 . (   در  2هرچنـد هویـدي و عبیسـت

یی متفاوت رابطه مثبتی بین سن و نگرش نسـبت بـه مراقبـت از سـالمندان را گـزارش      ها یافته

Hweidi and(کردند  Al-Obeisat, 2006: 26 .(      وضـعیت تأهـل در نسـل جـوان و میانسـال

رابطه معناداري با نگرش نسبت به مراقبت از سـالمند نـدارد و تغییـر میـزان تاهـل تـاثیري بـر        

هرچند در تحلیل چند متغیره نیز بـین مجـرد   . نگرش نسبت به مراقبت از سالمند نداشته است

  .مندان در کل نمونه رابطه مثبتی وجود داشته استبودن و نگرش نسبت به مراقبت از سال

نتایج مطالعه قائم مقامی در مورد اشـتغال ، در نسـل جـوان وضـعیت اشـتغال از عوامـل       

در نتایج تحلیـل  ). 1371قائم مقامی، (تأثیرگذار در نگرش نسبت به مراقبت از سالمندان بود 

بود و نگرش نسبت به مراقبت از  ي اشتغال که خانه داريها چند متغیره بین یکی از وضعیت

به ایـن معنـی کـه افـرادي کـه خانـه دار       . ي منفی وجود داشت سالمندان در کل نمونه رابطه

همچنین تحصیالت از عوامـل  .بودند نگرش منفی تري نسبت به مراقبت از سالمندان داشتند

 ,Lovell(اند  دهتأثیر گذار در نگرش نسل جوان و کل نمونه نسبت به مراقبت از سالمندان بو

که مطابق نظریه کوهن در چارچوب نظري، تحصیالت یکی از عوامـل مهـم و   ) 34 :2006

  . باشد تأثیر گذار در نگرش افراد می

در زمینه مراقبت از سالمندان تنها در نسـل میانسـال بـین دینـداري و نگـرش نسـبت بـه        

انـد   دینـداري بـاالتري داشـته    مراقبت از سالمند رابطه وجود داشته است، و افرادي که میزان

                                               
1. Shen & Xiao
2. Hweidi & Al-Obeisat
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در تحلیل چند متغیره نیز بین میزان . اند نگرش مثبت تري در زمینه مراقبت از سالمندان داشته

ي مثبـت وجـود داشـته     دینداري و نگرش نسل میانسال نسبت به مراقبـت از سـالمندان رابطـه   

دینـداري در تحقیـق    نیز با نتیجه مشابهی در زمینه متغیر) 1387( مرتضوي و همکاران . است

  .رو شدندخود روبه

و همکاران و همینطور  1در زمینه روابط با سالمندان و روابط درون خانواده هیونگ رن

کننـد کـه روابـط محترمانـه بـا      بیان می) 2014( و همکاران  3و لی) 2018( 2الدیستی و السید

هـاي تحقیـق   یافتـه . ترین عوامـل موفقیـت در سـالمندي اسـت    خانواده و جامعه یکی از مهم

گر این است کـه ایـن متغیـر در نسـل میانسـال رابطـه مثبتـی بـا نگـرش نسـبت بـه            حاضر بیان

در تحلیل چند متغیره بین بعد خانوار و نگرش نسبت به مراقبت از سـالمندان  . سالمندان دارد

د اعضـاء  اند و تعدا و افرادي که بعد خانوار بزرگتري داشته. ي منفی وجود داشته است رابطه

طبیعی اسـت کـه ایـن امـر بـه دلیـل ایـن        . اند خانوار بیشتر بوده است نگرش منفی تري داشته

است که زمانی که تعداد بیشتري از افراد در خانواده زندگی کنند افراد بایـد منـابع خـانواده    

  .را با تعداد بیشتري سهیم شوند... مانند فضا، پول و 

سـر و   هـا  از انساناي  هت علوم انسانی با مجموعذکر این نکته ضروري است که تحقیقا

باشـند کـه    ي فردي خاص خـود مـی  ها کار دارد که هر یک منحصر به فرد، و داراي ویژگی

را به هم بزنند، و رفتار و عملکردي خارج از انتظـار   ها معادالت و حساب ممکن است، همه

تواننـد در   و متعـددي کـه مـی    ي نگرش افراد، به همراه عوامـل مختلـف   مطالعه. را رقم بزنند

کنـد،   مؤثر باشند مطالعه نگرش افراد را به کاري سخت تبدیل می ها شکل گیري و تغییر آن

ي مراقبــت از  ولــی در ایــن تحقیــق در حــد تــوان ســعی در شــناخت نگــرش زنــان در زمینــه

امـل  ترو ک امید است که محققین در آینده در این زمینه تحقیقات جامع. سالمندان شده است

  .تري انجام دهند تا ابعاد مسأله بیش از پیش روشن شود

  

                                               
1. Hyung Ran
2. Eldiasty & Elsayed
3. Li
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  پیشنهادات

توان نتیجه گرفت که عوامل متعددي در نسل میانسال با توجه به مطالب مطرح شده می

بهتـر اسـت در ایـن    . و جوان بر نگرش آنها نسبت به مراقبت از سالمندان تـاثیر گـذار اسـت   

ي نگـرش نسـبت بـه     در زمینـه ... دیـداري، شـنیداري و  ي مختلف اعـم از  ها راستا تأثیر رسانه

از آنجا کـه آمـوزش   . مراقبت از سالمندان بررسی شود و میزان تأثیر هر رسانه مشخص شود

تواند بینش مثبت تـري نسـبت    در خصوص نحوه نگهداري و برقراري ارتباط با سالمندان می

در ایـن خصـوص توسـط مراکـز      ي الزمهـا  به نگهداري از آنها ایجاد کند، الزم است برنامه

همچنین فراهم آوردن شـرایطی کـه   . خدمات اجتماعی مانند سازمان بهزیستی برگزار گردد

سالمندان بتوانند تا حدي نیازهاي عاطفی و روانی خود را فراهم نمایند ماننـد مراکـز روزانـه    

اي آنهـا  ي اجتماعی، ورزشی و سپري نمودن اوقات فراغـت بـر  ها که در آنجا امکان فعالیت

تواند به عنوان راه حلی براي تسهیل نگهداري از سالمندان براي خـانواده در   فراهم باشد، می

در این مطالعه نگرش زنان در دو نسل مورد بررسـی قـرار گرفـت، بررسـی     . نظر گرفته شود

توانـد در تحلیـل    گشـا باشـد و مـی   تواند در این زمینه راه تفاوت نگرشی زنان و مردان نیز می

به این علت که نگرش مـردان نیـز، بـه    . ائل مربوط به مراقبت از سالمندان تأثیرگذار باشدمس

توانـد در عملکـرد خـانواده در     عنوان یکی از ارکان اصلی و تأثیر گذار در اداره خانواده می

از آنجا که تحقیق حاضـر بـه مطالعـه کمـی نگـرش در      . مورد مراقبت از سالمندان مهم باشد

توانـد بـه    از سالمندان پرداخته است، تحقیقات کیفـی در ایـن زمینـه مـی    خصوص نگهداري 

در پایـان از آنجـا کـه مسـاله سـالمندان      . روشن شدن جوانب مختلف این مساله کمک کنـد 

یک مساله اجتماعی است که همه کشورهاي دنیا از جمله کشور ما با آن دسـت بـه گریبـان    

ي مختلـف خـانوادگی و اجتمـاعی    هـا  حوزه باشد، نیازمند سلسله مداخالت کاربردي در می

توانـد بـه عنـوان زمینـه الزم بـراي مـداخالت در        نتـایج حاصـل از ایـن تحقیـق مـی     . باشد می

  . خصوص مراقبت سازنده از سالمندان در نظر گرفته شود
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