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Abstract 

Background & Objective: In today's world, where many mothers are employed and have little time for their children, children's relationships 

with adults have become more critical. As far as can be said, their existence has been indispensable to prevent the vacuum in human and emotional 
relations. Strangely enough, some children tell their grandparents that children care about these relationships. Grandparents can significantly 

compensate for this lack of human relationships around the child. Relationships with children and grandchildren are usually more prominent in 

women's lives than men's. As the number of older adults in the international community, and in particular Iranian society in recent decades, has 
been increasing steadily, and this upward trend will increase significantly in the coming years, as well as the stereotyped perceptions of children. 

Now, considering what has been said and since Iran is a multi-ethnic country, the present study was conducted to investigate the differences in 

attitudes toward aging among children of Farsi, Kurdish, Baluchi, and Turkish population. 
Methods: The present study was a causal-comparative study. The population of this study included all children living in Isfahan (Fars), Sanandaj 

(Kurdish), Zahedan (Baloch) and Tabriz (Turks) in 2018. In this research, 800 people selected using an available sampling method. The data 

gathering tool was a researcher-made questionnaire of attitude towards old age. Two-way variance analysis used for data analysis. 

Results: Findings showed that there is a significant difference between children of different ethnic groups in attitude toward old age (p<0.001). 

The results of Shafa's follow-up test showed that the attitude of Fars ethnicity was more positive than other ethnicities, Kurdish ethnic attitude 

was more favorable compared to Turk and Baluch ethnicities and Turkish ethnicity's attitudes toward Baloch ethnicity. The attitude of Baloch 
ethnicity has been worse than other ethnic groups. Also, the results showed no significant difference in attitude toward aging in each ethnic group 

between boys and girls (p<0.001). 

Conclusion: Overall, the study's results showed that children's attitudes to the elderly are influenced by factors such as gender, the level of 
interaction with the elderly, and the type of their parents' views. Many scholars believe that the attitudes of aging phobia and anti-aging in modern 

cultures are more than traditional cultures, and believe that the aging period is associated with vulnerability and dependency and that it is passed 

down from generation to generation. It is also related to social issues. 

Keywords: Attitude towards Aging, Children, Ethnicities. 
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1 

  .۲11:(۹؛ )۸1۳۹ی ناتوان مطالعات مجله1

 لیاصی پژوهش قالهم 1۳۹۸ ماهدی برخط انتشار 

 

 ایرانی جامعٔه ترک و بلوچ ،کرد ،فارس ماقوا در المندیس به کودکان نگرش مقایسٔه
 ۵باقریان فاطمه ،۴حیدری محمود ،۳خداپناهی کریم محمد ،۲پاکدامن شهال ،1تذرجی شیبانی فاطمه*

 سندگانینو حاتیتوض

 ران؛یا بندرعباس، بندرعباس، آزاد دانشگاه ،یمرب ن؛تهرا یبهشت دیشه دانشگاه آموختهدانش ،یشناسروان یدکترا. 1
 ران؛یا تهران، تهران، یبهشت دیشه دانشگاه ،یشناسروان گروه ار،یدانش ،یشناسروان یدکترا. ۲
 ران؛یا تهران، تهران، یبهشت دیشه دانشگاه ،یشناسروان گروه استاد، ،یشناسروان یدکترا. ۳
 ران؛یا تهران، تهران، یبهشت دیشه دانشگاه ،یشناسروان گروه ار،یدانش ،یشناسروان یدکترا. ۴
 .رانیا تهران، تهران، یبهشت دیشه دانشگاه ،یشناسروان گروه ار،یدانش ،یشناسروان یدکترا. ۵
 fatemeh.sheibani@yahoo.com: نویسندۀ مسئول رایانامٔه*
 

 1۳۹۸آذر1۸ تاریخ پذیرش:؛ 1۳۹۸بهشتیارد۲۰ تاریخ دریافت:

  

                                                      
( deed.fa/4.0nc/-https://creativecommons.org/licenses/byی )المللنیب ۰٫۴ی رتجاریغ-اریاخت مجوز تحت که است آزادی دسترس با مقاله کی نیا. یناتوان مطالعات مجله ،۱۳۹۵ © است محفوظ انتشار حق

 .دیکن عیتوز وی بردارنسخهی رتجاریغ طوربه ،یاصل نسخٔه به مناسب ارجاع شرط با را مقاله نیا در شده منتشر مواد که دهدیم اجازه شما به که است شده منتشر

 
 دهیچک

 به نگرش سٔهیمقا هدف با حاضر پژوهش. است سالمند یبهبود و سالمت بر کنندهنییتع مسائل از سالمندان دربارٔه دیعقا و احساسات ادراکات، ها،نگرشهدف: زمینه و 
 .شد انجام ترک و بلوچ کرد، فارس، اقوام کودکان در یسالمند

( بلوچ) زاهدان ،(کرد) سنندج ،(فارس) اصفهان ساکن و ساله 11 تا ۷ کودکان یتمام را پژوهش نیا یآمار جامعٔه. بود یاسهیمقایعلّ یامطالعه حاضر پژوهش بررسی:روش
 از استفاده با فارس کودک ۲۰۰ و بلوچ کودک 1۹۸ ترک، کودک 1۹۰ کرد، کودک ۲۰۰ شامل کودک ۷۸۸ تعداد پژوهش، نیا در. دادند لیتشک 1۳۹۷ سال در( ترک) زیتبر و

 سطح. شدند لیتحل انسیوار لیتحل با هاداده. بود( 1۳۹۶) همکاران و یبانیش یسالمند به نگرش پرسشنامٔه هاداده یگردآور ابزار. شدند انتخاب دسترس در یریگ نمونه روش
 .بود ۰٫۰۵ یمعنادار

 ترک کودکان نگرش داد نشان یفرونبن یبیتعق آزمون جینتا(. p<۰٫۰۰1) دارد وجود یسالمند به نگرش در مختلف اقوام کودکان نیب یمعنادار تفاوت داد نشان هاافتهیها: یافته
 .است شتریب یقوم یهاگروه ریسا با سهیمقا در گروه نیا نگرش نمرٔه نیانگیم که داد نشان جینتا(. p<۰٫۰۰1) دارد یمعنادار تفاوت یقوم یهاگروه همٔه با زبان

 کودکان که آنجا از. ستین مؤثر خصوص نیا در کودک تیجنس عامل و بوده کودکان تیقوم ریتأث تحت یسالمند به کودکان نگرش که داد نشان پژوهش نیا جینتا گیری:نتیجه
 .دارند کودکان، نیب در خصوصبه ،یاژهیو گاهیجا سالمندان زبانترک قوم در که رسدیم نظر به داشتند، هاگروه ریسا با سهیدرمقا یشتریب نیانگیم با نگرش زبانترک

 .اقوام کودکان، ،یسالمند به نگرشها: کلیدواژه
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۲ 

 مقدمه ۱
 آن تبعبه و هساااتند یاجامعه هر ریپذبیآسااا یهاگروه جزو ساااالمندان

 استیحالدر نیا شود؛یم احساس گروه نیا در یسالمت مراقبت به ازین
 یطور به است، شیافزا حال در جهان سراسر در گروه نیا تیجمع که
 یباال افراد را جهان تیجمع درصاد 1۳ به کینزد ،۲۰۰۰ درساال که
 رقم نیا ۲۰۴۰ سال تا شودیم ینیبشیپ و دادند یم لیتشک سال ۶۵
 دورٔه از یعموم ادراکات(. 1) برساااااد تیجمع کل درصاااااد ۲۰ به

 اثر دوره نیا از افراد تیذهن بر شااودیم یناشاا فرهنگ از که یسااالمند
مل و دارد نههم شاااااا ماع راتیتأث ،یخانوادگ یباورها ها،خا  ،یاجت

 یحت و یفرهنگ گذشااتٔه و نهیشاایپ ،یگروه یهارسااانه ،یعموم فرهنگ
 (. ۲) شودیم یکیزیف طیمح
ند مادران از یاریبساااا که امروز یایدن در  یبرا یکم وقت و شاااااغل

 دایپ یشتریب تیاهم بزرگساالن با کودکان روابط دارند، خود کودکان
 از یریجلوگ یبرا هاآن وجود گفت توانیم که ییجا تا. اساااات کرده

سان روابط در خأل جادیا  بیعج انس. است شده واجب یعاطف و یان
 مطلب نیا یایگو خود مادربزرگشااااان ای پدربزرگ به کودکان یبرخ

طه نیا به کودکان که اسااااات  در(. ۳) دهندیم یادیز تیاهم هاراب
 یجا امروزه اما. داشاااتند یشاااتریب یبرادرها و خواهر هابچه گذشاااته
 روابط کمبود نیهم. اسااات کرده پر ینیماشااا روابط را یانساااان روابط
 مواجه یادیز یعاطف و یاخالق مشاااکالت با را ندهیآ نسااال ،یانساااان

ندیم یادیز حد تا هامادربزرگ و پدربزرگ. کندیم  کمبود نیا توان
 و فرزندان با روابط(. ۴) کنند جبران را کودک رامونیپ یانسااااان روابط
. است تیاهم یدارا مردان یزندگ از شیب زنان یزندگ در معموالً هانوه
 اندآماده خدمت یبرا همواره بد، چه ای خوب چه یریپ هنگام به زنان
(۵ .) 
 یمسائل باااا معمااااااوالً یسالمند دورٔه ،یجسم نظر از نکهیا به توجه با

 یماریب ،ییتنها ت،یمعلول ،یازکارافتاااادگ ،یجسمان یقوا ضعف چون
 گوناااه نیا بروز است، نیقر یتنگدست و فقااار ،یسرپرساااتیب احتماالً و

 و یاجامعاه چه در کهنسال فرد که نیا به بسته سالمندان یبارا لیماسا
 یادیز یهاتفاوت یوکما یفایک نظار از کند،یم یزندگ یفرهنگ چه با

 سالخورده، انسان دارد؛ یمشکالت زین یروح نظر از سالمند(. ۶) دارد
 تا باشاااد، داشاااته محبت دوساااتانش و خانواده یاعضاااا به اگر یحت

 بااا یو یخودماادار و ینیخودب. ردیگیم فاااصاااالااه آنااان از یحاادود
 را آن عمداً زین خود و ابدییم تساااالط او بر جیتدربه که یایتفاوتیب

 دفاع از یحالت هم وضاااع نیا. گرددیم ارضاااا ترراحت کند،یم تیتقو
 اساات سااتهیشااا که چنان او با که جا آن از انتقام، از یشااکل هم و دارد
 خود شٔهیاند و توان همٔه کند اتکا تواندیم خود بر تنها و شودینم رفتار
شپس نیا اوقات یگاه. سازدیم شیخو وجود متوجه را  جهان از ینین

 (. ۳) گرددیم آرامش موجب
 برعکس و سااااتندین مضااااطرب گرانید از کمتر متأهل، سااااالخوردگان

ضطراب ضطراب چراکه است؛ شتریب آنان ا  شانکدام هر یشانیپر و ا
 تیتقو اضطراب نیا و شودیم مربوط یگرید یشانیپر و اضطراب به

 انیم متقابل روابط(. ۷) ابدییم شیافزا دو هر یبرا بارغم و شااااده
 ییجا تا را بودن گریکدی با هاآن اساااات؛ مبهم سااااالخورده مردمان
 باشند داشته مشابه یفکر طرز و مشترک یخاطرات که دارندیم دوست

 از ساااالمندان دربارٔه دیعقا و احسااااساااات ادراکات، ها،نگرش(. ۳)
 کانال نگرش،. اساات شااانیا یبهبود و سااالمت بر کنندهنییتع مسااائل
. اساااات اقدامات و ذهن درون در شاااادهرهیذخ اطالعات نیب یارتباط
 باشااند، داشااته سااالمند به یترمثبت نگرش و احساااسااات افراد هرچه
 در(. ۸) آورد خواهند وجود به هاآن یبرا را یتربخشتیرضااا یزندگ

 کرد، یبررساا را یسااالمند به نگرش ،یساان گروه لحاظ از که یپژوهشاا
 کاه شاااااد دهیاد جواناان و نوجواناان نیب در یمنف نگرش نیشااااتریب

 درآن گانهیب یهافرهنگ نفوذ و ینیماشا یزندگ ،یآموزشا یهاساتمیسا
 (. ۹) ستیرنیتأث یب
 شااااتریب شاااااد داده نشاااااان همکاران و یباقر حاج بیاد قیتحق در

 محل از متفاوت و بیعج یمکان را سااااالمندان یساااارا آموزان،دانش
ندگ ندیم یعاد یز کان بودنیکی هاآن. دانساااات هدار م  نیمعلول ینگ
 احساس نیهمچن دانستند؛ ندیناخوشا را سالمندان با یروان و یجسم
 داشتند آنجا یذهن معلوالن توسط دنیدبیآس از یادیز ترس و ینگران

 ترس رسااانند،ینم یکساا به ییاصاادمه افراد نیا شاادند متوجه یوقت و
 سااالمندان خانٔه در کانشااانینزد از یکی که یکودکان. رفت نیب از هاآن

شتند؛ یسالمند به یمنف نگرش بود،  در خانواده در که یکودکان یول دا
 یساااالمند به مثبت نگرش یدارا بودند، شاااده بزرگ ساااالمندان کنار
 به یمنف نگرش نیشااااتریب همکاران و ثناگو پژوهش در(. 1۰) بودند

 ساااال ۲۵ ریز افراد و شاااد دهید جوانان و نوجوانان نیب در یساااالمند
 ۲۵ نیب افراد سااا س داشاااتند؛ ساااالمندان به را یمنف نگرش نیشاااتریب
 دارا را یمنف نگرش نیکمتر باال به سال ۴۵افراد تینها ودر سال۴۵و

 سااااالمندان به مثبت نگرش ازنظر یساااان یهاگروه نیا نیب یول بودند،
 به انیدانشجو یمنف نگرش مهم، نکتٔه. نشد مشاهده یمعنادار اختالف

 و جهان شااادنیصااانعت با که باشاااد نیا علت دیشاااا. بود ساااالمندان
 دارند، شیپ در که یاندهیآ درنظرگرفتن با و هاخانواده شاادن یاهسااته

 (. 11) دانندیم اضافه بار کی بلکه نعمت کی نه را سالمندان
 همٔه در یساااااالمند ندیفرا از ادراک که داد نشاااااان یگرید پژوهش
 در سالخورده افراد مثال، عنوانبه. ستین کسانی کشورها و هافرهنگ
 یهافرهنگ در کهیدرحال دارند، افتهیتنزل یتیموقع ییکایآمر جامعٔه

 به هم آن هستند، گرانید نیتحس و احترام مورد سالخورده افراد گرید
 (. ۶) دارند که یاعتبار واسطٔه
 سهیمقا در کشور نیا در جوانتر افراد که داد نشان ژاپن در یل پژوهش

ها افراد با گاپور، و کایآمر یکشااااور بت نگرش ساااان  رامونیپ یترمث
 انهیم یایآسا و یشارق یهافرهنگ. دارند ساالخورده افراد و یساالمند
ند تان ن،یچ یهافرهنگ مان  یهاارزش یدارا شااااتریب ،... و عربساااا
 گریکدی به یوابسااتگ دارند لیتما جوامع که ییجا هسااتند؛ انهیگراجمع
 افراد یبرا توجه و تیحما یسااانت شاااکل به نیبنابرا و کنند قیتشاااو را

 که پژوهشااااگران از یاریبساااا(. 1۲) سااااازندیم فراهم را سااااالمند
 مدرن یهافرهنگ در را یزیسااالمندساات و یهراسااسااالمند یهانگرش

 دورٔه که باورند نیا بر دانند،یم یمیقد و یساانت یهافرهنگ از شااتریب
 هم نسل به نسل و است همراه یوابستگ و یریپذبیآس با ،یسالمند
 نیهم در(. 1۳) دارد یهمبستگ زین یاجتماع موارد با و شودیم منتقل
 اضااطراب و نگرش دانش، نیب رابطه مطالعٔه به که یپژوهشاا در راسااتا
 و جوان زنان که شااد داده نشااان پرداخت، کانادا در یسااالمند درقبال
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۳ 

 که یافراد ن،یهمچن دارند؛ یسالمند یبرا یشتریب اضطراب انسالیم
 تجربه یشاااتریب اضاااطراب و تریمنف نگرش دارند، یافساااردگ ساااابقٔه

 (. 1۴) کنندیم
»  کی صورتبه ابتدا در کودکان، در نگرش یریگشکل خالصه طوربه
 و اطالعااات معرض در کودک. شااااودیم آغاااز«  یریادگیاا ناادیفرا

 اثر بر و ردیگیم قرار خاص موضاااوع ای شااا  کی به مربوط یهاتجربه
(. 1۵) کندیم دایپ موضااوع آن به ینگرشاا د،یتقل و تیتقو یندهایفرا

 یهادهه در زین رانیا جامعٔه ژهیوبه و یجهان جامعٔه سالمند افراد تعداد
 در یصاعود ریسا نیا و گذاشاته شیافزا به رو یاندهیفزا شاکل به ریاخ

 کودکان یقالب تصورات یطرف از داشت؛ خواهد ادامه زین یآت یهاسال
 پردازش و هادهیشااانوهادهید و تجارب از یبازتاب ،یریپ خصاااوص در

 آن، آورالزام جٔهینت و است یشناخت نظام در اطالعات نیا مدتیطوالن
 است؛ تفکر به وابسته و یشناخت البته و یرفتار و یعاطف یهاواکنش

 و یاجتماااع یهااادهیااپااد بااه یمنف نگرش وجود صااااورت در لااذا
 یهایزیربرنامه آن لیتعد و کاهش یراساااتا در توانیم یشاااناختروان
 در یسااااالمند به نگرش یبررساااا ؛(1۶) داد انجام یکاربرد و مؤثر

 سااالمندان به کمک نیهمچن و یبزرگسااال در خودشااان یبرا کودکان،
 باال در آنچه به توجه با(. 1۷) دارد یاژهیو تیاهم حاضاااار، حال در

 حاضر پژوهش است، یتیچندقوم یکشور رانیا نکهیا اهم و شد مطرح
 فارس، اقوام کودکان در یسااالمند به نگرش تفاوت یبررساا هدف با

 .شد انجام یرانیا جامعٔه در ترک و بلوچ کرد،

 یبررس روش 2
 نگرش سٔهیمقا هدف با که بود یاسهیمقایعلّ یامطالعه حاضر پژوهش

. شااااد انجام ترک و بلوچ کرد، فارس، اقوام کودکان در یسااااالمند به
 ،(فارس) اصفهان ساکن کودکان یتمام شامل نظر مورد یآمار جامعٔه

ندج هدان ،(کرد) ساااان  شاااااامل نمونه. بود( ترک) زیتبر و( بلوچ) زا
 کودک1۹۸ ترک، کودک1۹۰ کرد، کودک۲۰۰) کودک نفر۷۸۸
 صااورتبه که بود پساار و دختر جنس دو از( فارس کودک۲۰۰ و بلوچ
 عبارت مطالعه به ورود طیشرا. شدند انتخاب دسترس در یریگنمونه
 ساااواد کمدسااات داشاااتن ،یرانیا تیتابع ساااال، 11 تا ۷ سااان: از بود

 روند. مزمن ای دیشااااد یهایماریب به مبتالنبودن نوشااااتن، و خواندن
 کسااااب از بعد پژوهشااااگر که بود شاااارح نیا به اطالعات یگردآور
 نیوالد با مدنظر مکاتبات انجام و الزم یهایهماهنگ انجام و مجوزها
 پژوهش، در شانفرزندان مشارکت یبرا آنان تیرضا جلب و کودکان
 . شد لیتکم پژوهش پرسشنامٔه س س و کرد یریگنمونه
 پرسشنامه نیا. بود  یسالمند به نگرش پرسشنامٔه: شامل قیتحق ابزار
 یهاشااااخ  و شاااد نیتدو( 1۳۹۴) همکاران و یبانیشااا لٔهیوسااابه

 به افراد نگرش سنجش یبرا ابتدا(. 1۸) دیگرد یبررس آن یسنجروان
: شااد گرفته نظر در یساان ردٔه ۴ کسااونیار ٔهینظر اساااس بر ،یسااالمند

 در. سااال ۸۰تا۵۵ و سااال ۵۵تا1۹ سااال،1۸تا1۲ سااال،11تا۷ افراد
 مطالعه یسااااالمند یتحول دورٔه و نگرش به مربوط ینظر یمبان ادامه
ساس بر سؤاالت. شد سشنامه و ینظر یمبان ا  موجود یخارج یهاپر
 طٔهیح نیمتخصااصاا از نفر 1۰ یبرا حاضاار پرسااشاانامٔه. دیگرد یطراح
 ۳۵ تعداد آنان نظر اعمال با و شد ارسال یشناسجامعه و یشناسروان

 هر افراد از نفر ۳۰ یرو بر پرسااشاانامه ساا س. دیگرد انتخاب سااؤال
 ساؤاالت بودن فهم قابل درجٔه تا شاد اجرا تیقوم هر در و یسان گروه
 مشااااخ  افراد توسااااط یادرجه 1۰ تا1 کرتیل اسیمق کی یرو بر

 و شاادند داده رییتغ بود ۷٫۵ از کمتر هاآن نیانگیم که یسااؤاالت. شااود
 از تا دیگرد اجرا یسااان ردٔه هر از نفر ۳۰ یرو بر هاپرساااشااانامه مجدد
 کرونباخ یآلفا ساا س. شااود حاصاال نانیاطم هاآن بودنفهمقابل درجٔه
 داشتند پرسشنامه کل با ینییپا یهمبستگ که یسؤاالت و شد محاسبه آن

 اسیمق کی در ساااؤاالت. ماند یباق ساااؤال ۳1 تعداد و شااادند حذف
( موافقم کااامالً) ۵ تااا( مخااالفم کااامالً) 1: از یادرجااهپنج کرتیل

 ،۲۵ ،1۹ ،1۶ ،1۵ ،1۴ ،1۳ ،1۲ ،۷ ،۶ سؤاالت در. شد یگذارنمره
 سااااؤاالت در و کندیم افتیدر ۵ نمرٔه موافقم کامالً ۲۸ و ۲۷ ،۲۶
 و 1۵۵ پرسشنامه نیا در نمره حداکثر. است معکوس ،یدهنمره گرید

 یاکتشاااااف عامل لیتحل روش با آن ییروا. اساااات ۳1 نمره حداقل
 جینتا نیهمچن. کرد دییتأ را اسیمق یعاملتک ساختار که شد یبررس
 یسالمند به نگرش پرسشنامٔه یبرا یریگنمونه تیکفا و بارتلت آزمون

مد دسااااات به ۴۶۵ و ۶۸1۷٫۵۸ کودکان گروه در  با زین آن ییایپا. آ
 ساااال،1۸تا1۲ ساااال،11تا۷ یسااان یهاگروه در کرونباخ یآلفا روش
 کرونباخ یآلفا ریمقاد که شاااد یبررسااا ساااال۸۰تا۵۵ و ساااال۵۵تا1۹
 . بود ۰٫۷۵ ،۰٫۷۵ ،۰٫۷۶ ،۰٫۷۲ بیترتبه
 آمار از یفیتوصاا سااطح در یسااالمند به کودکان نگرش یبررساا یبرا

 اقوام کودکان در یساالمند به نگرش تفاوت سأهیمقا یبرا و یفیتوصا
مار در ترک و بلوچ کرد، و فارس باط آ  و انسیوار لیتحل از یاسااااتن
 مطالعه نیا در یمعنادار ساطح. شاد اساتفاده سیوال کروساکال آزمون
 .شد گرفته نظر در ۰٫۰۵

 هایافته ۳
نفر از زنان مبتال به سرطان  ۳۰کنندگان این پژوهش، شامل شرکت

 ± ۲٫۶۷آزمایش  پستان بودند که میانگین و انحراف معیار سن گروه
  متغیرهای توصیفی هایبود. شاخ  ۴۳٫۹۴ ± ۲٫۸۳و گواه  ۴۴٫۲۹
 مطالعه ایندشواری در شناسایی های آن )مقیاسو خرده تایمیالکسی

 هدف باو  فارس و بلوچ ،ترک ،کرد یهاقومیت با کودک ۷۸۸ روی بر
 کودکان این توزیع که شد انجام سالمندی به کودکان نگرش مقایسٔه
 .است شده گزارش 1 جدول در هاآن جنسیت و قومیت برحسب
 گروه چهار هر در مطالعه نمونٔه توزیع شودمی مالحظه که طورهمان
.است یکسان تقریباً جنس متغیر و قومیت
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۴ 

 جنس و قومیت حسب بر مطالعه کودکان توزیع .1 جدول
 متغیر گروه تعداد درصد

 کرد ۲۰۰ ۲۵٫۴

 قومیت
 ترک 1۹۰ ۲۴٫1

 بلوچ 1۹۸ ۲۵٫1

 فارس ۲۰۰ ۲۵٫۴

 پسر ۴۰1 ۵۰٫۹
 جنس

 دختر ۳۸۷ ۴۹٫1

  جمع ۷۸۸ 1۰۰

 
 که شد استفاده مستقل t آزمون از پسران و اندختر نگرش مقایسٔه برای
 هر شودمی مالحظه که گونههمان .است شده ارائه ۲ جدول در آن نتایج

 بین داریامعن تفاوت و دارند سالمندان به یکسانی نگرش جنسیت دو
 .ندارد وجود گروه دو این

 مستقل t آزمون تایجن همراه به جنسیت تفکیک به سالمندی به نگرش توصیفی یهاشاخ  .۲ جدول

 p مقدار tمقدار معیار انحراف میانگین تعداد جنس

 1۵٫۲۵ ۹۲٫۲۶ ۴۰1 پسر
۰٫۳۳1 ۰٫۷۴1 

 1۳٫۷1 ۹1٫۹1 ۳۸۷ دختر
 

 قومی یهاگروه کودکان بین سالمندی به نگرش تفاوت بررسی برای
 ابتدا در و شد استفاده واریانس آنالیز آزمون از فارس و بلوچ ،ترک ،کرد
 توزیع بودننرمال آزمون برای .گردید انجام آزمون این یهافرضپیش
 هایگروه تنها که داد نشان اسمیرنوف کلموگروف آزمون گروه هر در
 .کنندمی تبعیت نرمال توزیع از (p=۰٫۲۰۰) ترک (،p=۰٫۰۹۸) کرد

 گروه چهار یهاواریانس بودن مساوی بررسی برای که نیز لون آزمون
 با (.p<۰٫۰۰1) نیستند برقرار فرض این که ددا نشان ،شد استفاده
 آزمون از گروه چهار یهامیانگین مقایسٔه برای مذکور نتایج به توجه

 اختالف که داد نشان آزمون این نتایج که شد استفاده والیس کروسکال

 قوم چهار کودکان در سالمندی به نگرش در آماری لحاظ از داریامعن
 آزمون که آنجا از (.p<۰٫۰۰1) دارد وجود فارس و بلوچ ،ترک ،کرد

 آزمون یهافرض برخی برقراری عدم به نسبت واریانس آنالیز پارامتری
 انجام به لذا بود نرمال هاقومیت برخی در متغیر توزیع و بوده مقاوم
 اختالف که داد نشان نیز آن نتیجه که شد مبادرت نیز واریانس آنالیز
 باشدمی دار معنی مچنانه مطالعه مورد گروه چهار در نگرش

(۰٫۰۰1>p.) متغیر توصیفی یهاشاخ  همراه به هاآزمون نتایج 
 .است شده گزارش ۳ جدول در سالمندی به نگرش

 والیس السککرو آزمون نتایج همراه به قومی یهاگروه تفکیک به سالمندی به نگرش توصیفی یهاشاخ  .۳ جدول

 معیار انحراف میانگین تعداد قومیت
 یج آزموننتا

 P مقدار Fمقدار

 1۵٫۴۶ ۸۸٫۸۵ ۲۰۰ کرد

۶۸٫۶۳ ۰٫۰۰1> 
 11٫۷۷ 1۰۳٫۴1 1۹۰ ترک
 ۶٫۲۲ ۹۰٫۷۵ 1۹۸ بلوچ
 1۵٫۸1 ۸۵٫۰۹ ۲۰۰ فارس

 

 این اینکه بررسی جهت گروه چهار میانگین تفاوت داریامعن به توجه با
 نآزمو از است مطالعه یهاگروه از کدامیک تفاوت حاصل داریامعن

 .است شده ارائه ۴ جدول در آن نتایج که شد استفاده فرونیبن تعقیبی

 

 فرونیبن تعقیبی آزمون از استفاده با مطالعه چهارگانٔه یهاگروه بین سالمندی به نگرش میانگین دویهدوب مقایسٔه .۴ جدول

 p مقدار معیار خطای هامیانگین اختالف (j) گروه (i) گروه

 کرد
 <۰٫۰۰1 1٫۳1 -1۴٫۵۶ ترک
 ۰٫۸۵۶ ۲٫۹۵ -1٫۹۰ بلوچ
 ۰٫1۳۷ 1٫۲۹ ۲٫۹۵ فارس

 ترک
 <۰٫۰۰1 1٫۳1 1۲٫۶۵ بلوچ
 <۰٫۰۰1 1٫۳1 1۷٫۵1 فارس

 <۰٫۰۰1 1٫۳۰ ۴٫۸۵ فارس بلوچ
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۵ 

 به کرد کودکان نگرش ،شودمی مالحظه ۴ جدول در که همانگونه
 (.p<۰٫۰۰1) داشت داریامعن تفاوت ترک کودکان با تنها سالمندی
 فارس و بلوچ کودکان با ترک کودکان در سالمندی به نگرش ینهمچن

 با نیز بلوچ کودکان عالوههب و (p<۰٫۰۰1) داشت داریامعن اختالف
 دارند داریامعن تفاوت سالمندی به نگرش در زبانفارس کودکان

(۰٫۰۰1>p.) 

 بحث 4
تا کان نیب داد نشاااااان جین  به نگرش در ترک و فارس کرد، قوم کود

 با تنها یسااالمند به کُرد نگرشااکودکان. دارد وجود تفاوت یسااالمند
 یساااالمند به نگرش نیهمچن. داشااات یمعنادار تفاوت ترک کودکان

 و داشااااته یمعنادار اختالف فارس و بلوچ کودکان با ترک کودکان در
 یسااالمند به نگرش در زبانفارس کودکان با زین بلوچ کودکان عالوهبه

 به نگرش ساااأهیمقا نٔهیدرزم ازآنجاکه. بودند یمعنادار تفاوت یدارا
 توجه با اما است؛ نشده انجام یقیتحق چیه اقوام در کودکان یسالمند

 اساات مشااخ  کشااور از خارج و داخل در شاادهانجام قاتیتحق به
 با و دارد یادیز ریتأث یسالمند به کودکان نگرش در سالمندان گاهیجا

 ،یسالمند به بلوچ با ترک و فارس کرد، کودکان نگرش تفاوت به توجه
 نیا جینتا. نمود یبررساا اقوام نیا در را سااالمندان گاهیجا اساات الزم

شان پژوهش  و دختران در یسالمند به نگرش نیب یادیز تفاوت داد ن
 کودکان که نکته نیا به توجه با ندارد؛ وجود فارس و کرد قوم پسااااران
 جینتا. نبود ذهن از دور جهینت نیا هسااتند، یکسااانی طیمح ریتأث تحت

 نگرش در تفاوت انگریب که( 1۲) یل قاتیتحق جینتا با پژوهش نیا
 بود؛ آنان یزندگ نحوه و طیمح براساااااس کودکان در یسااااالمند به

 به نگرش در تفاوت دادند نشان که( 1۴) همکاران و نگیکام نیهمچن
 یاقتصاد طیشرا و نیوالد سواد سطح براساس کودکان در یسالمند
 نکته نیا به توجه با. اساات مطالعه نیا با همسااو اساات، آنان یاجتماع

بت نگرش ،(1۲) یل قیتحق در که ند به افراد مث  علتبه ،یساااااالم
ست، بوده قیتحق مورد جامعٔه در بودن گراجمع فرهنگ  نیا شنهادیپ ا
 در ای خانواده در ساااالمند حضاااور جهت امکانات جادیا یبرا پژوهش

 . دینمایم دییتأ را همسر کنار
 یساالمند به نگرش داد نشاان قیتحق نیا جینتا که نکته نیا به توجه با
 دیرس جهینت نیا به توانیم است، یمنف کامالً ینگرش بلوچ کودکان در

 با را هاآن یشااتیمع مشااکالت دیبا سااالمندان تیوضااع بهبود یبرا که
 مارساااتانیب مانند ژهیو امکانات دادن و یبازنشاااساااتگ حقوق شیافزا

ندان خاص نات نیهمچن. نمود فراهم ساااااالم کا هدار جهت یام  ینگ
 یزندگ ییتوانا سااااالمند اگر ای شااااود فراهم دیبا منزل در سااااالمندان

 سالمندان ازدواج جهت یسازفرهنگ صورت نیا در دارد، را مستقل
 هم اگر. نباشااد تابو یسااالمند در ازدواج تا شااود انجام دیبا جامعه در

 به الزم یهاآموزش دیبا ندارد، را مسااااتقل یزندگ ییتوانا سااااالمند
شنا یبرا هاخانواده  افراد تا ردیگ صورت یسالمند یشناسروان با ییآ
 . بدانند را زانیعز نیا با مؤثر تعامل ؤهیش خانواده،
 پژوهش اساااااس که آن به افراد نگرش و یسااااالمند ندیفرا از ادراک
 از کدام هر درون در ای سااتین کسااانی هافرهنگ همٔه در بود، حاضاار

 یاجتماع تحول دهدیم نشااان که( ۴) دارد وجود یشااواهد کشااورها
 در یفرهنگ نیب یهاتفاوت در یفرهنگ یهاباور و هاارزش ،یاقتصاد
 پژوهش نیا نییتب اساااااااس. دارنااد نقش یسااااااالمنااد بااه نگرش

 یهایژگیو از یکی عنوانبه یزبان و یقوم تنوع و رانیا بودنیچندفرهنگ
 .بود آن شاخ 

 گیرینتیجه ۵
 به سالمندی به نگرش گفت توانمی حاضر پژوهش نتایج براساس
 یهانگرش ایجاد در که گروه با فرد همبستگی یعنی گروهی تعلق مفهوم

 به خود یهانگرش حفظ برای فرد .است وابسته ،دارد حتمی تأثیر او
 هاشناخت مانند نیز هانگرش .است نیازمند دیگران یهاحمایت

 .ستنده «انتخابی»
 

 تشکر و قدردانی 6
 شهید دانشگاه در اول نویسندٔه دکترای رسالٔه از برگرفته مقاله این
 و دانشگاه این کارکنان و اساتید از وسیلهبدین .است تهران بهشتی
 همکاری پژوهش این در شکیبایی با که کنندهشرکت افراد تمامی
 گونههیچ یمال حمایت بدون مطالعه این .شودمی قدردانی ،اندکرده

 شفاف و دقیق طوربه آن یهایافته تمامی و است شده انجام سازمانی
 .است نداشته وجود منافع تعارض گونههیچ بنابراین ،است گردیده ارائه
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