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چکیده:

»رسانه و سالمندی« از موضوعاتی است که در ایران مورد غفلت قرار گرفته است و 
با توجه به اینکه 10% شــــهروندان ایرانی را سالمندان تشکیل می دهند بازهم رسانه ها 
به آن بی تفاوت هستند و تصور نمی کنند که باید برای این قشر از شهروندان نیز تولید 
برنامه یا رسانه اختصاصی داشــــت. هدف این مقاله بررسی میزان رضایت سالمندان 
از رسانه هاست برای این بررسی از روش توصیفی - مقطعی با استفاده از پرسشنامه 
استفاده شده و جامعه آماری این پژوهش آسایشگاه ســــالمندان ابراهیم آباد اراک با 
121 نفر انتخاب شده است که تمام شــــماری مد نظر بوده اما از این تعداد فقط 65 
پرسشنامه کامل شــــده و مابقی به علت فرتوتی و بیماری همکاری نکرده اند. روایی 
این اطالعات بر اساس آلفای کرونباخ 0.71 شد که تأیید کننده روایی این آمار بوده 
است. مشاهده ها و یافته ها نشــــان دهنده آن است که در این آسایشگاه فقط تلویزیون 
وجود دارد که در ساعاتی خاص روشن می شود و رســــانه های دیگر نزد یکی دو نفر 
وجود دارد. لذا یافته های این پژوهش فقط در مورد سیمای جمهوری اسالمی ایران 
صادق است. برای اندازه گیری رضایت ســــالمندان از هشت گویه استفاده شده است 
که بدترین حالت گویه تشــــویق به ورزش بوده که رضایت خیلی کمی را نشــــان داده 
است و برنامه  های مفرح در باالترین حد بوده که بازهم در وضعیت نرمال است که با 

حذف گویه متوسط دچار چولگی منفی می گردد.
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مقدمه
»رسانه و سالمندی« از موضوعاتی است که در ایران مورد غفلت قرار گرفته 
است و با توجه به اینکه 10% شـــــهروندان ایرانی را سالمندان تشکیل می دهند 
بازهم رسانه ها به آن بی تفاوت هستند و تصور نمی کنند که باید برای این قشر 

از شهروندان نیز تولید برنامه یا رسانه اختصاصی داشت.
سالمندی دارای ویژگی های خاص خود است که کمتر در ایران به آن پرداخته 
شده و این امر در حوزه رســـــانه به طور کلی نادیده گرفته شده است. به عبارت 
دیگر ســـــالمندان دارای نیازهای: 1- اطالعاتی؛ 2- آموزشی و 3- تفریحی 
هستند؛ که با بقیه شهروندان متفاوت است؛ اّما رسانه ها در این حوزه در ظاهر 

کوتاهی می نمایند و خواسته های شهروندان سالمند را نادیده می گیرند.
برای اثبات این ادعا نیاز به بررسی و نظرسنجی از سالمندان است. لذا برای 
این موضوع مطالعه موردی آسایشگاه سالمندان ابراهیم آباد در نظر گرفته شده 
تا مشخص شود چه مقدار از نیازهای سپهر رسانه ای سالمندان توسط رسانه ها 

تأمین و تا چه میزان سالمندان از این رسانه ها رضایتمندی دارند.

بیان مسئله
بر اساس آمار بهار 1397 سازمان بهزیستی تعداد 7.3 میلیون نفر سالمند در 
ایران وجود دارد که از این تعداد 3.7 میلیون زن و 3.6 میلیون مرد هستند. این 

تعداد 9.3% جمعیت کل کشور محسوب می شود.
در جوامع سنتی سالمندان به عنوان افرادی صاحب نظر و با تجربه در کلیه 
ابعاد اقتصـــــادی اجتماعی حیات جامعه حضور داشـــــتند. اضمحالل خانواده 
گسترده از یک سو و شهری و صنعتی شدن و تغییرات سریع جوامع معاصر از 
سوی دیگر، پایگاه اجتماعی سالمندان را دگرگون ساخته و در حالی که جمعیت 
آنان به بیشترین حد خود در طول تاریخ می رسد، اقتدار و اعتبار و منزلت آنان 
به کمترین حد خود در طول تاریخ رسیده است )احمدی، 1379: 244 به نقل 
از ریاحی، 1387(. در جوامع سنتی ســـــالمندان تا زمانی که توانایی انجام کار 
دارند، به فعالیت خود ادامه می دهند. این در حالی است که در جوامع معاصر 
افراد مجبورند در سن خاصی بازنشسته شوند و این امر عالوه بر تأثیرگذاری بر 
درآمد آنها، موجب جدایی و کاهش ارتباطات سالمندان با اعضای دیگر جامعه 
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می شود )محققی، 1397: 560(. در نتیجه این تعداد شهروند نیازهای خاصی 
دارند که با نیازهای معمول جامعه متفاوت است. در جوامع امروزی نهاد های 

مختلف باید در حمایت از سالمندان ایفای نقش نمایند.
از مؤثرترین نهادهایی است که دارای نقش  بین نهاد رســـــانه یکی  این  در 
زیادی در بهبود وضعیت ســـــالمندان در جهان اســـــت. اّما نگاهی سطحی به 
رســـــانه های همگانی ایران حکایت از آن دارد که هیچ برنامه یا مطلب خاصی 
برای سالمندان بصورت مستمر ساخته و منتشـــــر نشده است. به عبارت دیگر 
بر اثر تحلیل رفتن قوای جسمانی و ذهنی ســـــالمندان تنوع و كثرت مسائل در 
ســـــالمندان امری كاماًل طبیعی به نظر می رســـــد. از این رو شاید هیچ دوره ای 
از زندگی مانند ســـــالخوردگی پر مســـــئله و نگران كننده نباشد. به همین دلیل 

سالمندان برای سالم زیستن به شرایط محیطی خاصی نیاز دارند.
نقش رسانه ها در ایجاد شـــــرایط محیطی برای سالمندان به دو دسته تقسیم 
می شود: 1- شرایطی که رسانه ها مســـــتقیمًا در آن نقش دارند؛ مانند امید به 
زندگی، فراموشی سختی ها، فرار از خود، سرگرمی و تفریح، تشویق به ورزش، 
ارتباط مؤثر با دیگران، حس مشارکت، کســـــب خبرهای خوب، آموزش رژیم 
تغذیه و غیره؛ 2- شرایطی که رسانه ها واسطه در تحقق ایجاد شرایط محیطی 
مناسب هســـــتند؛ مانند کمک به پیگیری ایجاد مهد سالمندان، خانه های محله 
سالمندان، مراکز درمانی سالمندان، مراکز ایجاد اشتغال مناسب، تأمین سرپناه، 

پوشاک، تغذیه و غیره؛ مواری است که با پیگیری رسانه ها محقق خواهد شد.
در این پژوهش در صدد آن هســـــتیم که به بخش اول وظایف رسانه ها که 
همانا حضور مستقیم در امور امید به زندگی، فراموشی سختی ها، فرار از خود، 
سرگرمی، تفریح، تشـــــویق به ورزش، ارتباط مؤثر با دیگران، حس مشارکت، 

کسب خبرهای خوب و آموزش رژیم تغذیه می باشد مورد بررسی قرار گیرد.

ادبیات تحقیق
بهبود شـــــرایط زندگی و افزایش طول عمر و امید به زندگی پدیده سالمندی 
را در جوامع به دنبال داشته اســـــت )فیلیپس کینسال1، 2005(. پدیده افزایش 
جمعیت سالمندان یکی از مهمترین چالش های اقتصادی، اجتماعی و بهداشتی 

1 Phillips Kinsella
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در قرن بیست و یکم به شمار می رود )الننفلد1، 2015(. رشد جهانی جمعیت 
سالمندان هم برای ارائه كنندگان خدمات بهداشتی و درمانی و هم برای اعضای 
خانواده و جامعه ای كه سالمندان در آن زندگی می كنند یك چالش مهم محسوب 
می گردد )کاترادیه و مارایس2، 2002(. این چالـــــش به موقعیت دموگرافیکی 
كشور ایران نیز مربوط می شود. ســـــالمندی یک مرحله از روند طبیعی زندگی 
است. به زبان ساده فردی که باالی 65 سال ســـــن دارد سالمند در نظر گرفته 
می شود. اگر چه ســـــن تقویمی معمواًل به عنوان یک اصل برای ارائه بسیاری از 
تجربیات  و  تحقیقات  اما  استفاده می شود  پژوهش ها  و  خدمات، غربالگری ها 
بالینی نشان می دهد که چنین تصمیماتی چندان معتبر نمی باشند. افراد سالمند 
یک گروه همگن و مشابه نیســـــتند و به طور قابل مالحظه ای دارای توانایی های 

متفاوتی هستند.
به عالوه بیشتر اشخاص ســـــالمند الگوهایی از ارزش ها و عقاید آبای خود 
را دنبال می کنند که این الگوها آنها را در تصمیـــــم گیری و انتخاب راهنمایی 
می کند. این عقاید و ارزش ها ریشـــــه در مذهب، فلسفه، خانواده و فرهنگ و 
جامعه آنها دارد. عقاید معنوی می تواند به عنوان یک منبع قدرت برای سالمند 

باشد.
سالمندان را می توان از نظر میزان وابستگی طبق شاخص های بارتل و »ای.

دی.ال« 3به سه گروه تقسیم کرد:
- سالمند با حداقل وابستگی؛
- سالمند با وابستگی نسبی؛

- سالمند با حداکثر وابستگی.
ویژگی های سالمندان

اندیشه  به  ندارند  را  آنها  سالخوردگان همواره درباره  خطراتی که وسیله دفع 
می نشینند. حتی اگر خطر به خصوصی آنان را تهدید نکند. آگاهی از این که در 
برابر خطرات بی دفاع هستند وجودشان را از نگرانی و اضطراب لبریز می کند. 

1 Lunenfeld
2 Conradie & Marais
3 ADL
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آرامشـــــی که از آن برخوردارند به نظرشـــــان ناپایدار می آید و از آنجا که بر این 
آرامش تسلطی ندارند آینده را انباشته از امکانات ترس آور می دانند. مصیبتی که 
بر سر آنان فرود آمده بدین صورت اســـــت که ناگهان از پایگاه انسان بزرگسال 
مسئول به بایگان یک شیء اتکایی تغییر وضع داده اند. این اتکا سالخوردگان را 
گاهند. حتی اگر این اتکا در  در پناه ترحم دیگران قرار می دهد و آنان بر این امر آ

مواردی به صورت آشکار پدیدار نباشد.
انسان ســـــالخورده به ســـــبب آن که اعتمادی به دیگران ندارد، حتی زمانی 
که امنیت وی تضمین باشـــــد همواره گوش به زنگ و هشـــــیار می ماند. این 
بی اعتمادی بیان مجازی حالت اتکایی است که وی در آن زندگی می کند. او از 
این بیم دارد که کسانی که به او در ادامه زندگی یاری می رسانند ممکن است این 
کمک خود را قطع کنند یا کاهش دهند. بیم دارد که یاری و کمک هایی که به او 
می شود بر پایه قواعد اخالقی قراردادی جامعه باشد؛ نه احترام و عالقه شخصی 

به او.
ســـــالخوردگان متأهل کمتر از دیگران مضطرب نیستند بر عکس اضطراب 
آنان بیشتر است. اضطراب و پریشـــــانی هر یک با اضطراب و پریشانی دیگری 
مربوط می شود و یک دیگر را تقویت می کنند و بار غم را افزایش می دهند؛ هم 

برای خود و هم برای دیگری.
انســـــان ســـــالخورده در برابر ناپایداری عینی وضعیت خویش و در برابر 

اضطراب درونی اش کوشش در دفاع از خود دارد.
لذا بســـــیاری از نگرش های وی را باید به صورت تدابیر دفاعی تعبیر کرد. 
خصوصیت عادت تقریبًا در نزد همه ســـــالمندان مشـــــترک است. بدین معنی 
که آنان به عادت پناه می برند. انسان ســـــال خورده به امور تازه با نوعی ناراحتی 
می نگرد. برگزیدن او را به وحشت می کشاند. عقده حقارت او در شک و تردید 
وی ظاهر می شود. برای او بسیار راحت تر اســـــت که به دستورات عمل شده 
قبلی تکیه کند. عادت او را از کوشش فراوان برای سازگاری های مشکل نجات 
می دهد. انسان می تواند در پس پرده عادت پناه ببرد و خود را از حداقل امنیت 
برخوردار سازد و هرگاه یک بیگانه یکی از این قواعد و ترتیبات را زیر پا گذارد 
به شدت او را آن چنان عصبی می کند که به نظر می آید دچار بیماری باشد. این 
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عادات جا افتاده، وسایل دفاعی هستند ولی کم و بیش از خصلت تهاجمی نیز 
برخوردارند.

تنها موردی که یک انسان ســـــال خورده که به حالت ناتوانی درآمده می تواند 
اراده خود را تحمیل کند، وادارکردن دیگران به محترم شمردن این عادات است. 
توسل به عادات سبب می شود تا سالمند در نگهداری عادات عجیب که یکسره 

تهی از معنی و مفهوم است اصرار ورزد.
روابط متقابل میان مردمان سال خورده مبهم است. آنها با یکدیگر بودن را تا 

جایی دوست می دارند که خاطراتی مشترک و طرز فکری مشابه داشته باشند.
رایج ترین نگرش در میان سالخوردگان مخصوصًا در نزد مردان، بی تفاوتی 
آنان است. زنان سالخورده از عالیق مشترک بیشـــــتری برخوردارند و بنابراین 

برای همدستی یا بحث و نظر موضوع های بیشتری در اختیار دارند.
تعادل عاطفی ســـــالخوردگان علل خصوص به مناسبات آنها با فرزندانشان 

بستگی دارد. این مناسبات در زمان تجرد فرزندان عمیق تر احساس می گردد.
رابطه ای که  از  به کهنساالن دست می دهد  گرم ترین و شادترین احساسی که 

آنان با نوه های خود دارند به وجود می آید.
روابط با فرزندان و نوه ها معمواًل در زندگی زنان بیش از زندگی مردان دارای 
اهمیت است. باال رفتن سن، زنان را از اوج کمتری فرود می آورد. با وجود باال 
رفتن سن باز کارهای فراوانی وجود دارد که زنان از عهده آن بر می آیند. آنان به 
تلخی مزاج گرفتار نمی شـــــوند و توقع زیادی ندارند و کمتر خود را از تعهدات 
می رهانند. زنان به هنگام پیر شـــــدن چه خوب یا چه بد همواره برای خدمت 

آماده اند.
به طور کلی انسان ســـــال خورده، حتی اگر به اعضای خانواده و دوستانش 
آنان فاصله می گیرد. خودبینی و خودمداری  از  تا حدودی  باشد،  محبت داشته 
وی با بی تفاوتی که به تدریج بر او تسلط می یابد و خود نیز عمدًا آن را تقویت 
می کند، راحت تر ارضاء می گردد. این وضع هم حالتی از دفاع دارد و هم شکلی 
از انتقام، از آن جا که با او چنان که شایسته است رفتار نمی شود و تنها بر خود 
می تواند اتکا کند همه توان و اندیشـــــه خود را متوجه وجود خویش می سازد. 

گاهی اوقات این پس نشینی از جهان موجب آرامش می گردد.
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در خود فرور فتن معمواًل برای حفاظت انسان ســـــالخورده در برابر جهان 
خارج کافی نیســـــت. تهدید ادامه دارد و اضطراب و تشویق از میان نمی رود. 
پیری وی را غافلگیر می کند. فرا رســـــیدن ناگهانی آن احساس نامشخصی از 
بی عدالتی را در وی زنده می سازد. احساسی که تجلی و تظاهر آن در نمونه های 
انسان سالخورده  نپذیرفتن دیده می شود.  از مقاومت، معارضه و  بی شـــــماری 
خویشتن را قربانی سرنوشت جامعه و کسانی به شـــــمار می آورد که در اطراف 
وی هستند. با او خالف عدالت رفتار شده است و این بی عدالتی همچنان ادامه 
می یابد. ممکن اســـــت که تنفر و انزجار وی برانگیخته شود و خشمی به وجود 
آورد که او را به مرز دیوانگی بکشاند. به راستی در برخی از موارد ممکن است 
کمترین انگیزه و علتی برای خشمگین شـــــدن وجود نداشته باشد ولی سالمند 
همواره و پیوســـــته در حالت ترشـــــرویی و اوقات تلخی و نیز دائمًا در حالت 

نهایت حساسیت است.
مواردی وجود دارد که برخی از رفتارهای ناســـــازگار انســـــان سالخورده از 
هر گونه قصد و عمد مّبراســـــت. این گونه رفتار را باید ناشی از ضعف و تنزل 
جسمانی آنان دانســـــت. یاوه گویی و تکرار مداوم که از خصوصیات کهنسالی 

است در شمار این گونه رفتارها قرار می گیرد.
نیازهای دوران سالمندی

دلیل  به  نرمال  بـــــه طور  فیزیکی: همانگونه که ذکر گردید  نیازهای  الف- 
تغییرات حاصله در ارگانیک بدن، انســـــان ها به تدریج از نظر حرکتی، شنوائی، 
بینائی، انعطاف پذیری مفاصل، شـــــکنندگی بیشتر اســـــتخوان ها در اثر پوکی 
حاصله، زمان عکس العمل، کنترل مثانه، تمرکز حواس و حافظه و به خصوص 
حافظه نزدیک دچار مشـــــکل می گردند. لذا به منظور تقویت توانمندی آنان در 

جهت مقابله با این معضالت نیاز هست که از وسایل کمکی استفاده گردد.
ب- نیازهای معیشـــــتی: این نیازها شـــــامل خوراک، پوشاک، مسکن و 
بهداشت اســـــت. بدیهی است غذای سالمند باید ســـــبک و قابل هضم باشد. 
مضرات استفاده از سیگار و مواد مخدر بایســـــتی مرتبًا گوشزد شود. رعایت 

پوشاک سالمند از نظر نوع جنس، نحوه دوخت و نظافت آن بسیار مهم است.
ج- نیازهای عاطفـــــی: ایجاد روابط عاطفی با ثبات از نیازهای اساســـــی 
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سالمندان می باشـــــد. ارتباط صمیمانه اعضای خانواده، اعم از همسر، فرزندان 
و نوه ها با ســـــالمند، برنامه ریزی برای گذراندن اوقاتی شـــــاد در کنار سالمند، 
مشـــــورت با آنان در تصمیم گیری ها، مواردی هســـــتند که فرد سالمند را به 
احساس آرامش و نگرش مثبت نســـــبت به زندگی و اطرافیان و کاهش استرس 
و ناامیدی ســـــوق می دهد. بالطبع تحت چنین شـــــرایطی، سیستم های دفاعی 
جسمی و روانی شخص سالمند توان مقاومت بیشتری را در مقابل بیماری ها و 

نامالیمات کسب خواهند کرد.
میان سالمندانی  در  بیشتر  افسردگی  دانست که  باید  اجتماعی:  نیازهای  د- 
وجود دارد که تنها زندگی می کنند. برای رفع احســـــاس بطالت و بیکاری باید 
برنامه های جمعی برای ســـــالمندان در نظر گرفت. ســـــالمند احتیاج به امنیت 
روحی و جســـــمی دارد. باید مطئمن باشـــــد که در موقع ضرورت به کمکش 
خواهند شـــــتافت و یا در موقع بیماری ســـــریعًا معالجه خواهد شد. احساس 
تنهایی و انزوای اجتماعی در بین ســـــالمندان واقعیتی است که در حال حاضر 

مورد توجه بسیاری از صاحب نظران علوم روان پزشکی و روان شناسی می باشد.
ه- بهداشت و آراستگی: ظاهر ناآراســـــته برای هیچ سنی مناسب نیست و 
تنها نشانه ضعف و کسالت است. باید به سالمندان کمک کرد تا برای نظافت 
و بهداشـــــت فردی برنامه روزانه داشته باشـــــند و بعد از بیدار شدن استحمام 
کنند. برای جلوگیری از بوی بد دهان و دندان بعد از مسواک زدن از دهان شویه 

استفاده شود و در طول روز به طور مرتب دهان با آب شستشو شود.
و- مناسب سازی و رفع موانع: افراد ســـــالمند بیشتر وقت شان را در خانه 
سپری می کنند و بسیاری از سالمندانی که خروج از خانه سالمتی شان را به خطر 
می اندازد ممکن است مجبور باشند همیشه در خانه بمانند، تحقیقات نشان داده 
است که تهیه مسکن با کیفیت مناســـــب یک نیاز مهم است و اسباب منزل بر 
سالمت ســـــالمندان تأثیر دارد بنابراین خانه باید با خصوصیات جسمی، روانی 
سالمند متناسب باشد و طبق شناخت و آگاهی او در حد امکانات طراحی شود 
آرامش  با  از عوامل خطرآفرین  به دور  اســـــتقالل خود  تا سالمند ضمن حفظ 

خاطر از دسترسی ها و امکانات ضروری به سهولت بتواند بهره مند گردد.



126 | دانش آینده پژوهی رســانه ::: دوره ســوم، شــماره 3 ::: بهار 1401

فرازی از رعایت حقوق سالمندی

حق زندگی
• آزادی محل زندگی؛

انتخاب  باید حق سالمند را در  • خانواده و دیگر مداخله کنندگان درمانگر 
محل زندگی رعایت نمایند؛

• سالمند را باید از خطرات احتمالی هر موقعیت آگاه کرد.

مناسب سازی محیط زندگی با نیازهای فرد سالمند
• محیط زندگی سالمند باید با نیازهای خاص وی مطابقت داشته باشد؛

• در صورت کاهش استقالل فرد سالمند به هر دلیلی وی می تواند در منزل 
دوم خویش تحت مراقبت های ویژه بخش های دولتی یا غیردولتی قرار گیرد؛

• ارتقای کیفیت زندگی و آسایش جســـــم و روح سالمند باید هدف نهایی 
پروژه خدمت رسانی باشد؛

• برخورداری از فضای خصوصی و اجتماعی ویژه ســـــالمند باید در مراکز 
درمانی و توانبخشی مدنظر قرار گیرد.

زندگی اجتماعی علی رغم محدودیت های مشارکت سالمند
• آزادی عمل در برقراری ارتباط حق مسلم سالمند است؛

• خدمات اجتماعی می بایســـــت با توجه به شـــــرایط دوران ســـــالمندی 
متناسب سازی شود؛

• سالمند باید از حقوق فردی و اجتماعی خود مطلع شود.

حضور و نقش فعال اطرافیان
• حفظ روابط اجتماعی با خانواده و دوستان حق طبیعی سالمند است؛

• تقویت نقش مهم خانواده در ارائه حمایت های اجتماعی می بایست مدنظر 
قرار گیرد؛

در صورت عـــــدم توجه نزدیـــــکان حمایت گر این نقش بـــــه عهده مراکز 
توانبخشی و درمانی سالمندان و داوطلبان می باشد.
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درآمد و دارایی
• سالمند مالک تمامی درآمدها و دارایی های خود می باشد؛

• دارایی فرد سالمند در صورت وابســـــتگی روانی و جسمی وی از سوی 
قانون مورد محافظت قرار گیرد؛

• در صورتی که درآمد و توانایی مالی ســـــالمند کفایت رفع نیازهای او را 
نکند باید از حمایت رفاهی قانونی بهره مند شود.

ارج نهادن به فعالیت های سالمند
• حفظ و نگهداری توانایی های انجام فعالیت ها تا حد امکان؛

• سالمندان با سطح شناختی پایین نیز نیاز به ابراز وجود دارند؛
• مشارکت فعال سالمندان از احساس پوچی و بی ارزشی آنان پیشگیری می کند.

آزادی انجام فعالیت های مذهبی
• مراکز خاص سالمندان باید محلی برای ادای مراسم مذهبی داشته باشند؛

• حفظ و تکریم سالمند با هر دین و مذهب؛
• رعایت و حفظ اصول مذهبی مورد قبول فرد سالمند.

حفظ استقالل سالمند
• پیشگیری از وابستگی سالمند توسط مراکز سالمندی و خانواده حق مسلم اوست؛

در صورت عدم توجه نزدیکان حمایتگر این نقش به عهده مراکز توانبخشی 
و درمانی سالمندان و داوطلبان می باشد.

اصول ملل متحد برای سالمندان
مجمع عمومی ملل متحد )طی قطعنامـــــه 46/91( اصول ملل متحد برای 
سالمندان را در 16 دســـــامبر 1991 ، تصویب کرد. حکومت ها تشویق شدند 
تا این اصول را در هر زمان ممکن در برنامه های ملـــــی خود بگنجانند. برخی 

نکته های برجسته این اصول عبارتند از:
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استقالل
• سالمندان باید به خوراک، آب، سرپناه، پوشاک و مراقبت بهداشتی کافی از 

راه تأمین درآمد، حمایت خانواده و اجتماع و خودیاری دسترسی داشته باشند؛
• برای کار کردن یا دسترسی به دیگر فرصت های درآمدزا مجال داشته باشند؛

• بتوانند در تعیین زمان و شیوه ترک کار، مشارکت داشته باشند؛
• به برنامه های مناسب کارآموزی و آموزشی دسترسی داشته باشند؛

• بتوانند در فضاهایی زندگی کنند که ایمن بوده و با ترجیحات شخصی و 
توانایی های در حال تغییر سازگاری داشته باشند؛

• بتوانند تا هر زمان که امکان داشته باشد در منزل اقامت داشته باشند.
مشارکت

• سالمندان باید به صورتی ادغام شـــــده در جامعه بمانند، به گونه فعال در 
تدوین و اجرای سیاست هایی که بهزیســـــتی و راحتی آنان را به طور مستقیم 
تحت تاثیر قرار می دهد مشارکت کنند و دانش و مهارت های خود را در اختیار 

نسل های جوان تر قرار دهند؛
با  متناســـــب  در موقعیت هایی  داوطلبانه  اجتماع و خدمت  برای  بتوانند   •

عالیق و قابلیت های خود فرصت هایی را جستجو کنند و توسعه دهند؛
• بتوانند جنبش ها یا انجمن های سالمندان تشکیل دهند.

مراقبت
• سالمندان باید طبق نظام ارزش های فرهنگی جامعه از مراقبت و حمایت 

خانواده و اجتماع بهره مند شوند؛
• برای کمک به خود در حفظ یا بازیابی ســـــطح بهینه آسایش بدنی، ذهنی 
و عاطفی و پیشـــــگیری یا به تاخیر انداختن شروع بیماری، به مراقبت بهداشتی 

دسترسی داشته باشند؛
• برای افزایش استقالل شخصی، حمایت و مراقبت، به خدمات اجتماعی 

و حقوقی دسترسی داشته باشند؛
• بتوانند از سطوح مناســـــب مراقبت به وسیله مراکز حمایتی، توانبخشی و 

ایجاد انگیزش های اجتماعی و روانی در یک فضای انسانی و امن بهره گیرند؛
• بتوانند به هنگام اقامت در هر سرپناهی و با هر امکان مراقبتی و درمانی، 
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از حقوق بشر و آزادی های اساسی شامل احترام کامل به شان، اعتقادات، نیازها 
و زندگی خصوصی و حق اتخاذ تصمیمات در مورد مراقبت بهداشتی و کیفیت 

زندگی خود، برخوردار باشند.
خودسازی

• سالمندان باید بتوانند در پی فرصت هایی برای توسعه کامل توانایی های 
بالقوه خود باشند؛

• به امکانات و منابع آموزشی، فرهنگی، معنوی و... دسترسی داشته باشند.
شأن

• سالمندان باید بتوانند با ســـــربلندی و امنیت زندگی کنند و از بهره کشی و 
سواستفاده بدنی یا ذهنی در امان باشند؛

• بدون در نظر گرفتن سن، جنس، پیشینه نژادی یا قومی، ناتوانی یا دیگر 
وضعیت ها از شأن برخوردار باشـــــند، و جدا از میزان مشارکت اقتصادی خود 

ارزش گذاری شوند.
رسانه و سالمندی

برنامه ریزی مناسب برای ســـــالمندان ضروری است، در این شرایط وسایل 
ارتباط جمعی از جمله رســـــانه ها می توانند وسیله ای مناســـــب برای پر كردن 
ارتباط  به نقش و كاركردهای وسایل  با توجه  اما  باشند  تنهایی سالمندان  خالء 
جمعی از جمله رســـــانه در پركردن اوقات فراغت، آموزش، اطالع رسانی و... 
بنابراین  به رسانه متفاوت است.  اقشار مختلف نسبت  انتظارات و دیدگاه های 
این سؤال مطرح است كه با توجه به شرایط جسمی، روحی و روانی سالمندان 

چه برنامه هایی می تواند برای سالمندان مناسب باشد.
به طور كلی الگوهای مطلوب برنامه ســـــازی رسانه برای سالمندان چیست؟ 
یك برنامه رســـــانه ای از نظر فرم و ســـــاختار چگونه باید باشد كه در جذب 
ســـــالمند مؤثر بوده و خالء تنهایی وی را پر نماید؟ این فرم و ساختار عالوه 
بر محتوای برنامه شامل صدای گوینده، نوع موســـــیقی، آرم و... نیز می گردد. 
در این پژوهش قصد برآن اســـــت که با توجه به انتظارات سالمندان از رسانه به 
یافته  توسعه  در كشورهای  برنامه سازی رسانه ای رسید. حتی  الگوهای مطلوب 
نیز، به گروه سالمندان، معمواًل به عنوان یك مشـــــکل و بار اجتماعی نگریسته 
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می شود و پاســـــخگویی به نیازهای طبیعی آنان، یك برنامه هزینه بر است. حال 
آنكه در یك نگاه توسعه یافته تر، سالمندان نیز همچون دیگر اقشار سنی جامعه، 
شهروندانی هستند كه هم بهره مندی آنان از امکانات مادی و معنوی جامعه یك 
حق طبیعی است و هم خود به عنوان یك منبع و ذخیره تولید و سالمند است. 
چنانچه مدیریت جامعه ما، از هم اكنون به طور جدی در فكر ایجاد ساختارها 
و روال های الزم برای مدیریت صحیح قشر سالمند خود نباشد، بدون شك در 
این زمینه نیز همان طور كه ســـــنت مدیریت در این كشور درحال توسعه است 
تنها با امواجی از مشـــــکالت مواجه خواهیم بود كه مقابله روزمره و منفعل آن 
شرایط سختی را هم برای این قشـــــر و هم برای دیگر بخش های جامعه پدیدار 
می ســـــازد. حال آنكه یك مدیریت برنامه ای، جامع و تدریجی كه از هم اكنون 
پای به صحنه عمل گذارد می تواند این تهدید آینده را به یك فرصت تبدیل كند. 
اگر جوان شدن جامعه ما، یك پدیده نســـــبتًا ناگهانی و سیل آسا بود، پیرشدن 
جامعه كامال قابل پیش بینی است و فرصت كافی برای مواجهه با آن وجود دارد. 
مشـــــروط بر آنكه بدانیم چه باید كرد و زمان را بیش از این از دســـــت ندهیم. 
نكته دیگر اینكه سالمندان نیازهای متنوعی دارند و پاسخگویی به نیازهای آنان 
مستلزم فراهم سازی امکانات، روال ها و تمهیدات گوناگون است. هنگامی كه 
صفحات روزنامه ها، برنامه های رادیـــــو و تلویزیون، عناوین مجله ها، فیلم های 
ســـــینمایی، تئاترها و نمایش ها و خالصه محتوای رسانه های مختلف را مرور 
كنیم، در می یابیم كه سه خالء اساسی خودنمایی می كند: اول، نبودن رسانه های 
به عنوان یکی  به سالمندان  ویژه سالمندان، دوم، عدم توجه رسانه های موجود 
برنامه ها و اطالعات  اولویت های سیاست گذاری خود و سوم، عدم تناسب  از 

تولید شده با نیازهای مختلف جسمی و روحی سالمندان.
این در حالی اســـــت كه در دنیای امروز ارتباطات  و اطالعات، نمی توان به 
رسانه هایی با هویت عام و غیر تخصصی اكتفا كرد. باید به ضرورت تخصصی 
شدن و ویژه شدن رسانه ها توجه داشت و تنوع الزم رسانه ای را از این حیث در 

دستور كار قرار داد.
تخصصی شـــــدن رســـــانه ها گاه از زاویه محتوایی ارزیابی می شود و گاه از 
زاویه مخاطب ارزیابی می شـــــود. رســـــانه های ویژه مخاطبین سالمند در زمره 



بررسی میزان استفاده و رضایتمندی سالمندان از رسانه ها | 131 

البته رسانه های ویژه قشر سالمندان و  رسانه های تخصصی محسوب می شوند. 
نیز تبدیل رسانه های موجود به رسانه هایی كه سالمندان را به عنوان یك اولویت 
در میان مخاطبان خود محســـــوب می كنند باید در اولویت قرار گیرد. جامعه 
ما، هم به دلیل شـــــرایط كنونی كه نزدیك به ده میلیون شهروند سالمند دارد و 
هم به دلیل آینده نه چندان دوری كه با یك قشـــــر اكثریتی سالمند مواجه است، 
نیازمند رسانه های متنوع ویژه ســـــالمندان است. دست كم یك كانال تلویزیونی 
ویژه  روزنامه  یك  ســـــالمندی،  ویژه سالمندان، مجالت تخصصی  رادیویی  و 
سالمندان، صفحات ویژه سالمندان در روزنامه ها و بازشدن یك مسیر مستقل 
از ژانر سینما و تئاتر ویژه سالمندان، از جمله نهادسازی ها و ساختارآفرینی هایی 
است كه می بایست در چارچوب سیاست كالن مدیریتی كشور برای فراهم كردن 

تمهیدات و روال های ضروری اداره گروه بزرگ سالمندان دیده شود.
اما از آنجایی كه این تحقیق درباره سنجش نگرش میزان رضایت سالمندان 
از رسانه ها است؛ لذا امید است که این تحقیق بتواند توجه مسئولین و محققین 
تمامی رســـــانه ها را بیش از پیش به این قشـــــر عظیم جامعـــــه معطوف دارد. 
اما با توجه به توضیحات ذكر شـــــده در خصوص جمعیت سالمندان كشور و 
نیازهای آنان و با توجه به اینكه در صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران شبکه 
تخصصی سالمندان و حتی برنامه های ویژه سالمندان با طراحی مطلوب وجود 
الگوهای مطلوب  این موضوع احســـــاس می شود.  به  ندارد ضرورت پرداختن 
سیاستگذاری و برنامه سازی برای ســـــالمندان چگونه باید باشد كه بتواند مورد 
توجه سالمند واقع شـــــده و نیازهای وی را پاســـــخ گوید؟ با توجه به نقش و 
كاركردهای ارتباط جمعی در آماده سازی محیط زندگی و همچنین در پر كردن 
برطرف  را  انتظارات سالمندان  بتواند  آموزش، اطالع رسانی...  فراغت،  اوقات 

سازد و از طرفی خالء تنهایی آنان را كاهش دهد )دلبری، 1390(.

پیشینه تحقیق
با جستجو در تحقیقات انجام شده موردی که بیانگر بررسی سنجش نگرش 
سالمندان از رسانه ها باشد یافت نشد. لذا چند تحقیق قابل استفاده در ادبیات 
تحقیق آورده شده است. جایگاه اجتماعی ســـــالمندان در خانواده با تأکید بر 
نقش تلویزیون، بررسی دیدگاه های سالمندان تهرانی، پژوهشی است که توسط 
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طاهره جعفری انجام شده است. مطالعه حاضر با هدف کنکاش نقش تلویزیون 
در تغییر جایگاه اجتماعی سالمندان در شهر تهران به روش کیفی صورت گرفته 

است )طاهری و همکاران، 1395(.
از رسانه های جمعی  استفاده و رضایتمندی سالمندان کرمانی  میزان  بررسی 
)رادیو، تلویزیون و مطبوعات( دومین اثری است که معصومه احمدپور در پایان 
نامه کارشناسی ارشد خود آورده اســـــت. تحقیق حاضر با عنوان بررسی میزان 
استفاده و رضایتمندی سالمندان کرمانی از رسانه های جمعی )رادیو،تلویزیون 
و مطبوعات( درســـــال 1391 تهیه شده اســـــت. که البته این تحقیق به تاثیر 
متغییرهای جمعیت شـــــناختی در میزان رضایت از رســـــانه ها پرداخته است 

)احمدپور، 1391(.
یوسفی کلش و جاویدزاده در سال 1396 پژوهشی در زمینه نقش رسانه های 
جمعی در پیشگیری از بزهدیدگی سالمندان انجام داده اند. هدف از این پژوهش 
بوده است )یوسفی کلش و جاویدزاده،  بر سالمندان  تاثیر رسانه  بررسی میزان 

.)1396
تصویر رسانه ای از ســـــالمندی، فصل چهارم کتاب »پشـــــتیبانی رسانه ها و 
بازاریابان« نوشـــــته کالین میلنر، کی ون نورمن و جنیفر میلنر می باشد که نقش 
رســـــانه ها بر دیدگاه های جامعه نسبت به ســـــؤال پیری جمعیت چیست تاثیر 
گذاشته است؟ و اگر چنین است چرا؟ رسانه های جمعی چه پیام های در مورد 
سال های بعد زندگی به جامعه می فرســـــتند؟ اخبار، تلویزیون، فیلم و تبلیغات 
معموال دارای ویژگی کلیشه ای است که نشـــــان می دهد افراد مسن تر کارآمدی 
به عنوان زبان منفی در مورد پیری  از چنین کلیشه هایی  کمتری دارند. استفاده 
شـــــکلدهنده، تقویت و منعکس کننده نگرش ها و واکنش های جامعه به پیری 
است که این پیام یکپارچه رســـــانه ای دیدگاه تحریف شده پیری را ایجاد کرده 

است )میلنر1، 2015(.
»کیم ویکـــــرس«2 )2007( در مقاله پژوهشـــــی خود در دانشـــــگاه ایالتی 
کالیفرنیا، تاثیر رســـــانه ها بر مردم و نحوه تأثیر آنها بر افراد سالمند را توصیف 

1 Milner
2 Vickers



بررسی میزان استفاده و رضایتمندی سالمندان از رسانه ها | 133 

می کنند. آنها جنبه های رسانه های آمریکایی را که از دهه 1970 تا امروز اتفاق 
افتاده شرح و تغییرات را مورد بحث قرار می دهند.

ارتباط بین شبکه های  تومینی و همکاران در سال 2016 پژوهشی در زمینه 
اجتماعی و رضایت از زندگی در افراد مسن مورد بررسی قرار داده اند. هدف از 
این شبکه بررسی میزان رضایتمندی سالمندان از شبکه های اجتماعی بوده است.

مبانی نظری
در این تحقیق عالوه بر »نظریه اســـــتفاده و رضایتمنـــــدی« از »نظریه های 
ســـــالمندی« )جعفری و همکاران، 1395: 47( اســـــتفاده شده ست که برای 
اختصار نظریه سالمندی که کمتر در حوزه رســـــانه ها شناخته شده است آورده 

می شود.
نظریۀ فرسودگی و نابودی1

این نظریه بدن انسان را به مثابۀ ماشینی فرض می کند که به هنگام فرسودگی 
قطعاتش عملکرد خود را از دســـــت می دهد. با پیر شدن افراد، سلول، بافت و 
اندام  به وسیلۀ تنشزاهای داخلی و خارجی آســـــیب می بیند. وقتی قسمت های 
مختلف بدن به حد خاصی آسیب ببینند، عملکرد کلی بدن کاهش می یابد. این 
نظریه همچنین پیشـــــنهاد می کند که اعمال حافظ سالمتی میزان فرسودگی و 

نابودی را کاهش داده و به عملکرد بهتر و طوالنی تر بدن می انجامد.
نظریه ایمنی شناختی2

ایمنی است.  از تغییرات سیستم  این نظریه می گوید ســـــالمندی عملکردی 
بر اساس این نظریه سیستم ایمنی )ســـــازوکار دفاعی مهم بدن( در طول زمان 
تضعیف شده و سالمند در برابر بیماری مستعدتر می شود. نظریۀ ایمنی همچنین 
پیشـــــنهاد می کند که افزایش بیماری های خود ایمنی و آلرژی در سالمندی به 

وسیلۀ تغییرات سیستم ایمنی ایجاد می شود.

1 Wear and Tear Theory
2 Immunologic Theory
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نظریه های روانی اجتماعی1
این نظریه چرایی تغییرات فیزیکی ســـــالمندی را شرح نمی دهد؛ بلکه سعی 

دارد چرایی تفاوت پاسخ های سالمندان به فرآیند سالمندی را توضیح دهد.
نظریۀ رهایی از قیود2

به  از جریان اصلی جامعه  برای توضیح چرایی جدایی سالمندان  این نظریه 
وجود آمد و می گوید افراد سالمند به طور سیستماتیک از جامعه جدا و منزوی 
می شـــــوند؛ زیرا در جامعه به عنوان یک کل، احســـــاس مفید بودن نمی کنند. 
همچنین بیان می کند که سالمندان هنگام پیری به جدایی از جامعه تمایل دارند، 
به طوری که رهایی از قیود برای دوطرف )ســـــالمند و جامعه( سودمند است. 
با  این نظریه سعی در توجیه ســـــالمندی دارد، تطابق روانی  منتقدان معتقدند 
سالمندی را به طور سطحی شرح می دهد و نمیتواند تنوع و پیچیدگی سالمندان 

را نشان دهد.
نظریه فعالیت3

بر اساس این نظریه، فعالیت کردن برای داشـــــتن سالمندی موفق ضروری 
است. مشارکت فعال در فعالیت های جسمی و ذهنی به حفظ عملکرد خوب در 

سنین پیری کمک می کند.
فعالیت های هدف دار و تعاملی که باعث ارتقای اعتماد به نفس می شـــــوند، 
رضایت کلی از زندگی را حتی در یک فرد ســـــالمند بهبود می بخشند. مشاهده 
شده که در فعالیت های سرگرم کننده و تعامل اتفاقی با دیگران، اعتماد به نفس 

سالمندان بهبودی نمی یابد.
نظریه های دوره زندگی4

این نظریه ها که شاید در حوزه پرستاری شناخته شده تر باشند، اثر شخصیت 
و تطابق شخصی را در طول زندگی فرد نشان می دهند. بسیاری از این نظریه ها 
در تعیین وظایف محوری زندگی فرد سالمند بسیار اختصاصی هستند. در ادامه 

1 Psychosocial
2 Disengagement
3 Activity Theory
4 Life-Course Theories
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سه نظریه رایج تر یعنی نظریه اریکســـــون، نظریۀ هاوی یورست و نظریۀ نیومن 
بیشتر توضیح داده می شوند.

نظریه شخصیت اریکسون1
این نظریه هشـــــت مرحلۀ مهم تکاملی را که یک فرد در طول زندگی با آنها 
بیاعتمادی؛ 2. استقالل در  مواجهه میشود، تعیین میکند: 1. اعتماد در مقابل 
مقابل شـــــک و تردید و خجالت؛ 3. ابتکار در مقابل احساس گناه؛ 4. ضعف 
در مقابل احساس حقارت؛ 5. احساس هویت در مقابل احساس بیهویتی؛ 6. 
صمیمیت در مقابل انزوا؛ 7. مولد بـــــودن در مقابل رکود؛ 8 . کمال در مقابل 

یأس.
آخرین مرحله، محدوده کهنسالی است، ولی نارسایی در کسب موفقیت در 
مراحل قبلی می تواند باعث ایجاد مشـــــکالتی در مراحل بعدی شود. کهنسالی 
زمانی است که افراد به طور طبیعی زندگیشـــــان را مرور کرده و تعییین می کنند 
که آیا در مجموع مثبـــــت یا منفی بوده اند. مثبتترین برآینـــــد این مرور زندگی، 
خردمندی، درك و پذیرش و منفی ترین برآیند آن شک، احساس گناه و ناامیدی 

است.
نظریۀ هاوی یورس2

این دیدگاه فرآیند پیـــــری را به تفصیل بیان کـــــرده و وظایف خاص اواخر 
زندگی شامل تطابق با کاهش قوای جسمی و سالمتی، تطابق با بازنشستگی و 
کاهش درآمد، تطابق با فقدان همسر، ایجاد روابط با گروه سنی خود، تطابق با 
نقشه های اجتماعی به شیوه انعطاف پذیر و ایجاد نظم رضایت بخش در زندگی 

را تعریف می کند.
نظریۀ نیومن3

نظریۀ نیومن وظایف ســـــالمندی را به صورت زیر تعیین می کند: 1.تطابق 
با تغییرات جسمی ســـــالمندی؛ 2.هدایت مجدد انرژی برای فعالیت ها و نقش 

1 Erikson’s-personality-Theory
2 Havighurst Theory
3 Newman theory
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جدید شامل بازنشســـــتگی، پدربزرگ، مادربزرگ و بیوه گی؛ 3. پذیرش زندگی 
خود؛ 4. ایجاد یک دیدگاه درباره مرگ )جعفری و همکاران، 1395: 47(.

از قدیمیترین نظریه های پیریشناسی اجتماعی مربوط به دهه 1940 ،  یکی 
نظریه نقش است . افراد در طول زندگی نقشهای مختلفی را برعهده می گیرند 
که اغلب این نقش ها متوالی و برخی نیزشبیه همدیگرند )کینسال و همکاران1، 

.)2005
نظریه نقش، موقعیت ســـــالمندان را برحسب سازگاری با نقش های باارزش 

اجتماعی تبیین می کند.
در جامعه ای که کار در آن دارای ارزش اساســـــی است بازنشستگی اغلب به 
معنای از دســـــت دادن منزلت اجتماعی تلقی می شود . سازگاری موفقیتآمیز با 
بازنشســـــتگی با برعهده گرفتن نقش های جدید و کیفیت گذران اوقات فراغت 
وابسته است و بر نیاز برای انعطاف و انطباق نقش تأکید شده که در این میان 
زنان به خاطر اینکه نقش خانه داری در مورد آنهـــــا تغییر نمی کند ، کمتر این 

بحران را تجربه می کنند )مهدوی، 1379:220(.

اهداف تحقیق
هدف این تحقیق بررســـــی میزان رضایت ســـــالمندان از رسانه  ها به عنوان 
تأمینکننده نیازهای روحی و روانی آنها اســـــت. به این منظور 8 شـــــاخص بر 
اساس ادبیات حوزه سالمندی تهیه شـــــده که عبارتند از: 1- امید به زندگی؛ 
2- فراموشی سختی ها؛ 3- فرار از خود؛ 4- شادی و نشاط؛ 5- تشویق به 

ورزش؛ 6- ارتباط با دیگران؛ 7- مشارکت؛ 8- خبرهای خوب

روش تحقیق
تحقیق بررســـــی رضایتمندی سالمندان از رســـــانه ها چون از نوع سنجش 
نیز توصیفی-  تبع روش پژوهش  به  بوده  اشلوتز، 1394(  نگرش )مورینگ و 
مقطعی اســـــت. تحقیق توصیفی شـــــامل مجموعه روش هایی است که هدف 
آن ها توصیف کردن شرایط یا پدیده های مورد بررسی، که در این تحقیق میزان 
رضایت سالمندان از رسانه ها اســـــت. اجرای تحقیق توصیفی می تواند باعث 

1 Kinsella & et al.
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باشد.  فرآیند تصمیم گیری  به  یاری رساندن  یا  و  بیشتر شرایط موجود  شناخت 
پیمایش هایی محسوب می شوند كه در بخش  از جمله  پژوهش های نظرسنجی 
توصیفی مطرح می شـــــوند. در حوزه توصیف، ایـــــن روش به منظور توصیف 
یك جامعه تحقیقی در زمینه یك پدیده معین انجام می شود. به همین دلیل در 
پیمایش های توصیفی، محقق در مورد علت وجودی پدیده یا چرایی مســـــئله 
بحث نمی كند بلکه تنها به چگونگی آن مســـــئله به پژوهش و كاوش می پردازد 
آنرا صرفًا توصیف می كند. پرسش هایی مثل چگونه؟ چه كسی؟  چه چیزی؟  و 
كجا؟  چه مقدار؟ چه تعداد؟ و... از جمله مهمترین مؤلفه های مطرح شده در 

پیمایش های توصیفی است.
روش مقطعی نیز روشی اســـــت که به منظور گردآوری داده ها درباره  یک یا 

چند صفت در یک مقطع زمانی از جامعه انجام شد.
جامعه آماری و روش نمونه گیری

از ضروریات  یکـــــی  آماری  مشـــــخص کردن جامعه  تحقیق  انجام هر  در 
می باشد زیرا بایستی محقق حوزه کاری خود را از پیش بداند تا بتواند در مورد 
آن به گردآوری اطالعات و داده های مورد نیاز برای بررســـــی و تحلیل بپردازد. 
جامعه آماج تحقیق اســـــت و منظور از عمل گردآوردن داده ها ، استخراج نتایج 
جامعه می باشد. یا به بیان ساده  تر در هر بررسی آماری، مجموعه عناصر مورد 
نظر را جامعه می نامند. یعنی جامعه مجموعه تمام مشـــــاهدات ممکن است که 
می توانند با تکرار یک آزمایش حاصل شـــــوند. جامعه آماری این تحقیق شامل 
آسایشگاه ابراهیم آباد اراک می باشد که داده های مورد نیاز تحقیق در این جامعه 

جمع آوری شده است.
بر اساس آخرین آمار مدیریت آسایشـــــگاه سالمندان ابراهیم اراک تعداد 88 

مرد و 33 زن و در مجموع 121 نفر در این آسایشگاه سکنا دارند.
به علت محدود بودن تعداد افراد حاضر در آسایشـــــگاه ابراهیم آباد اراک از 
روش تمام شماری استفاده شده است. لذا این تحقیق فاقد روش نمونه گیری و 

حجم نمونه است.
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روش جمع آوری اطالعات
این ســـــنجش نگرش پرسشـــــنامه است؛ که  روش گردآوری اطالعات در 
متاسفانه بر خالف انتظار افراد سالمند در آسایشگاه سالمندان ابراهیم آباد اراک 
تمامًا توان پاسخگویی به سؤاالت پرسشنامه این تحقیق را نداشتند. عده ای به 
علت کهولت سن، عده ای به خاطر بستری بودن در بخش مراقبت های ویژه و 

تعدادی نیز به علت اینکه مشاعر سالم نداشته و یا زبان فارسی بلد نبودند.
به این ترتیب از بین آقایان 47 پرسشـــــنامه و از بین زنان نیز 18 پرسشنامه 
قابل قبول جمع آوری گردید که در مجموع 65 پرسشـــــنامه به عنوان پرسشنامه 

معتبر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
از جمله ابزارهای گردآوری داده ها در تحقیقات رضایت سنجی، مقیاس های 
سنجش نگرش است. مهمترین مقیاس ها اندازه گیری نگرش عبارتند از: مقیاس 
لیکرت، مقیاس افتراق معنایی، مقیاس ثرستون، مقیاس گاتمن و مقیاس فاصله 
اجتماعی بوگاردوس؛ که در این تحقیق برای اندازه گیری رضایت سالمندان از 
رسانه ها از مقیاس لیکرت استفاده شـــــد. مقیاس لیکرت از مجموعه ای منظم 
از گویه ها که به ترتیب خاصی تدوین شده ساخته می شود. این گویه ها حاالت 
از لحاظ ارزش  اندازه گیری را بصـــــورت گویه هایی که  از پدیده مورد  خاصی 
اندازهگیری دارای فاصله های مساوی اســـــت عرضه می کند. برای تدوین این 
گویه ها معمواًل از عبارات مساعد و نامســـــاعد درباره پدیده مورد اندازهگیری 
به تعداد مساوی اســـــتفاده می شـــــود. جهت امتیاز دهی و ارزش گذاری کمی 

پاسخ های سؤاالت مقیاس معموال از طیف لیکرت 5 درجه استفاده می شود.

ابزار تحقیق و روش تجزیه و تحلیل اطالعات
بررسی نگرش ســـــالمندان در خصوص میزان رضایت از رسانه ها از طریق 

پرسشنامه مورد واکاوی قرار گرفته شده و تحلیل آن نیز روش توصیفی است.
را  نتوانیم پدیده ها  امور سروكار دارد. چنانچه  با چگونگی  تحقیق توصیفی 
به نحوه مناســـــب و مطلوب توصیف كنیم، قطعًا نمی توانیم به نحو مناسب نیز 
آنرا در گام های بعدی تبیین كنیم. اگر چنانچه نتوانیم پدیده های اجتماعی را به 
نحو مناسب بشناسیم، بی شـــــك تحلیل و تبیین آن نیز با محدودیت و نواقص 
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روبرو خواهد شد. توصیف پدیده ها در برجسته ساختن، تشریح و وجود مسائل 
مختلف ســـــازمانی و بیان ابعاد مختلف آن به منظور تصمیم گیری صحیح در 

جهت اقدامات اصالحی بسیار ضروری و مهم به شمار می رود.
بنابراین در تحقیق حاضر که نگرش سنجی است از روش توصیفی استفاده 

شده و به این منظور از آمار توصیفی که درصد و میانگین است بهره گرفته ایم.

یافته های تحقیق
یافته های جمعیت شـــــناختی حکایت از آن دارد که که 72% پاســـــخگویان 
مرد و 28% زن بوده اند که با توزیع جمعیتی آسایشـــــگاه ابراهیم آباد همخوان 
بوده اســـــت. بیشـــــترین نرخ جمعیتی با 51% بین 60  تا 70 سال بوده. %83 
سالمندان یا بی سواد هستند و یا سواد خواندن و نوشتن دارند و در نهایت %65 
از سالمندان را فرزندان به آسایشـــــگاه برده اند و 20% توسط فامیل و 15% نیز 

توسط همسایه ها به آسایشگاه رفته اند.
میزان استفاده از رسانه های کالســـــیک و جدید در این آسایشگاه مختص به 
تلویزیون می باشد. به تعبیر دیگر در این آسایشگاه دو نفر رادیو شخصی و چند 
از آن استفاده می کردند.  نیز تلفن همراه دارند که برای فعالیت ضروری  نفری 
در نتیجه می توان گفت که رسانه غالب در این آسایشگاه تلویزیون است و نتایج 

فقط به تلویزیون و آن هم سیمای جمهوری اسالمی ایران محدود می شود.

فرضیه اصلی: سالمندان از برنامه های رسانه ها رضایت دارند
جدول شماره 1: توزیع میانگین میزان رضایت سالمندان از رسانه ها

میانگین از 5 در طیف لیکرتشاخص های میزان رضایت سالمندان از رسانه هاردیف

2.37امید به زندگی توسط رسانه  ها1

2.63فراموشی سختیها توسط رسانه  ها2

2.45فرار از خود توسط رسانه  ها3

2.68شادی و نشاط توسط رسانه  ها4

1.55تشویق به ورزش توسط رسانه  ها5

2.55ارتباط با دیگران توسط رسانه  ها6
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2.44مشارکت توسط رسانه  ها7

2.32خبرهای خوب توسط رسانه  ها8

2.37میانگین رضایت توسط رسانه  ها

با توجه به جدول و نمـــــودار توصیفی میانگین میزان رضایت ســـــالمندان از 
رسانه ها مالحظه می شود که میانگین مجموع شـــــاخص ها شامل 1- امید به 
زندگی؛ 2- فراموشی ســـــختی ها؛ 3- فرار از خود؛ 4- شادی و نشاط؛ 5- 
تشـــــویق به ورزش؛ 6- ارتباط با دیگران؛ 7- مشارکت؛ 8- خبرهای خوب؛ 
عدد 2.37 از 5 در مقیاس لیکرت می باشد که اگر میانگین را عدد 2.5 فرض 
کرده باشـــــیم که گویه متوســـــط یا بی نظر حتی باعث افزایش عددی آن شده 
باشـــــد باز هم عدد 2.37 کوچکتر از میانگین نرمال است و لذا هرچند چولگی 
منفی محسوب نمی شود اما نشان دهنده رد شدن فرضیه اصلی تحقیق مبنی بر 

»سالمندان از برنامه های رسانه ها رضایت دارند « است.
فرضیه فرعی 1: سالمندان از برنامه های رســـــانه در راستای امید به زندگی 

سالمندان رضایت دارند.
جدول شماره 2: توزیع میانگین میزان رضایت سالمندان از رسانه ها

انحراف معیارفراوانیمیانگینشاخص های امید به زندگی

2.65650.943ترسیم آینده اقتصادی خوب توسط رسانه ها

2.72651.008ترسیم آینده فرهنگی خوب توسط رسانه ها

2.37650.782ترسیم آینده کشور خوب توسط رسانه ها

2.63651.065ترسیم بخت و اقبال توسط رسانه ها

2.63650.945ترسیم محیط زیست بهتری توسط رسانه ها

------2.6میانگین کل

بر اساس میانگین 2.6 از 5 در مقیاس لیکرت که نزدیک به میانگین 2.5 بوده 
و چولگی خنثی را نشـــــان می دهد و لذا باید گفت تلویزیون که تنها رسانه این 
پاسخگویان بوده است نتوانســـــته رضایت ها را تأمین نماید بنابراین این فرضیه 
که »سالمندان از برنامه های رسانه در راستای امید به زندگی سالمندان رضایت 

دارند« رد شده است.
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فرضیه فرعی 2: ســـــالمندان از برنامه های رســـــانه در راســـــتای فراموشی 
سختی های سالمندان رضایت دارند.

جدول شماره 3: توزیع میانگین میزان رضایت سالمندان از فراموشی سختی ها توسط رسانه ها

انحراف معیارفراوانیمیانگینشاخص های فراموشی سختی ها توسط رسانه ها

2.72651.038فراموشی مشکالت روزانه توسط رسانه ها

2.63651.165فراموشی مشکالت کهولت توسط رسانه ها

2.63651.084فراموشی احساس کهولت توسط رسانه ها

2.66میانگین کل

بر اساس یافته ها، سالمندان میزان فراموشی سختی های خود توسط رسانه  ها را 
کم دانسته اند و اگر میزان متوسط یا همان عدم نظر از آن حذف می شد به طور 
حتم میانگین کمتری نیز نشان داده می شد اما با این حال میانگین 2.66 از 5 در 
مقیاس لیکرت نشان دهنده این است که نظرات در حد متوسط بوده و نمی توان 
قضاوتی در مورد چولگی مربوطه داشـــــت. به این ترتیب فرضیه »سالمندان از 
برنامه های رسانه در راستای فراموشی ســـــختی های سالمندان رضایت دارند« 

مورد تأیید قرار نگرفته است.

فرضیه فرعی 3: ســـــالمندان از برنامه های رسانه در راســـــتای فرار از خود 
رضایت دارند.

جدول شماره 4: توزیع میانگین میزان رضایت سالمندان از فرار از خود توسط رسانه ها
انحراف معیارفراوانیمیانگینشاخص های فرار از خود توسط رسانه ها

2.46651.047کمتر فکر کردن به خود توسط رسانه ها

2.45650.945عدم فکر به آینده خود توسط رسانه  ها

2.46میانگین کل

متغییر فرار از خود توسط برنامه های رسانه ها با میانگین 2.46 از 5 در مقیاس 
لیکرت کمتر از حد 2.5 است و تقریبًا در حالت منفی قرار دارد. به این ترتیب 
مالحظه می شود از نظر سالمندان پاسخگو رسانه ها را در این امر موفق نبوده اند. 
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به این ترتیب فرضیه فرعی »ســـــالمندان از برنامه های رسانه در راستای فرار از 
خود رضایت دارند« تأیید نشده است.

فرضیه فرعی 4: ســـــالمندان از برنامه های رسانه در راستای سرگرمی مفرح 
برای سالمندان رضایت دارند.

جدول شماره 5: توزیع میانگین میزان رضایت سالمندان از برنامه های مفرح توسط رسانه ها

انحراف معیارفراوانیمیانگینشاخص های برنامه های مفرح توسط رسانه ها

2.57651.060شادی و خوشحالی توسط رسانه ها

2.80651.049پخش موسیقی خوشایند توسط رسانه ها

2.68میانگین کل

با عنایت به میانگین 2.68 از 5 در طیف لیکرت؛ که هیچگونه چولگی را نشان 
نمی دهد و نمی تواند تأیید کننده یا رد کننده فرضیه »ســـــالمندان از برنامه های 
رسانه در راستای ســـــرگرمی مفرح برای ســـــالمندان رضایت دارند«  باشد و 
نمی توان گفت که سالمندان پاسخگو به این متغییر از آن راضی بوده اند. به این 

ترتیب این فرضیه نیز مورد تأیید قرار نمی گیرد.

فرضیه فرعی 5: سالمندان از برنامه های رسانه در راستای تشویق به ورزش 
سالمندان رضایت دارند.

جدول شماره 6: توزیع میانگین میزان رضایت سالمندان از تشویق به ورزش توسط رسانه ها

انحرافمعیارفراوانیمیانگینشاخصهایبرنامههایترویجورزشتوسطرسانهها

1.65650.975ترغیببهورزشتوسطرسانهها

1.46650.709ترویجورزشویژهسالمندانتوسطرسانهها

1.55میانگینکل

با عنایت به میانگین تشویق رسانه ها به ورزش درخور سالمندان دارای میانگین 
1.55 از 5 در طیف لیکرت اســـــت که چولگی کامال منفی را نشان می دهد. به 
این ترتیب فرضیه فرعی »ســـــالمندان از برنامه های رسانه در راستای تشویق به 

ورزش سالمندان رضایت دارند« مورد تأیید قرار نگرفته است.
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فرضیه فرعی 6: ســـــالمندان از برنامه های رسانه در راســـــتای ارتباط مؤثر 
سالمندان با دیگران رضایت دارند.

جدول شماره 7: توزیع میانگین میزان رضایت از تشویق ارتباط مؤثر سالمندان با دیگران توسط رسانه ها

انحراف معیارفراوانیمیانگینشاخص های برنامه های ترویج ورزش توسط رسانه ها

2.45650.920ضرورت برقراری ارتباط با دیگران

2.68651.133آموزش نحوه صحیح ارتباط با دیگران

2.43650.809تشویق به ارتباط با دیگران

2.55میانگین کل

رسانه ها تشویق سالمندان به ارتباط با دیگران که از ضروریات سالمندی است 
را نادیده می گیرند و بر اساس نتایج به دســـــت آمده میانگین ترویج ارتباط با 
دیگران 2.55 از 5 در طیف لیکرت اســـــت که هیچگونه چولگی را به نمایش 
نمی گذارد. لذا فرضیه »ســـــالمندان از برنامه های رسانه در راستای ارتباط مؤثر 
ســـــالمندان با دیگران رضایت دارند« نیز مورد تأیید قـــــرار نمی گیرد و میزان 

رضایتی دیده نمی شود.
فرضیه فرعی 7: ســـــالمندان از برنامه های رسانه در راستای حس مشارکت 

سالمندان رضایت دارند.
جدول شماره 8: توزیع میانگین میزان رضایت سالمندان از تشویق به مشارکت توسط رسانه ها

انحراف معیارفراوانیمیانگینشاخص های ایجاد مشارکت در سالمندان 

2.42650.882تشویق کمک در امور روزانه دیگران 

2.38651.011ضرورت کمک در امور روزانه دیگران

2.51650.937لزوم کمک به اعضای خانواده و فامیل

2.49650.921تشویق به مشارکت در امور سیاسی و اجتماعی

2.40650.949آموزش سطوح مشارکت

2.44میانگین کل

هیچکدام از 5 شاخص مشارکت مورد تأیید سالمندان نبوده است و با میانگین 
کل 2.44 از 5 در مقیاس لیکرت می توان گفـــــت که هیچ چولگی مثبتی ایجاد 
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از برنامه های رسانه در راستای حس  نکرده است. لذا فرضیه فرعی »سالمندان 
مشارکت سالمندان رضایت دارند« مورد تأیید قرار نگرفته است.

فرضیه فرعی 8: ســـــالمندان از برنامه های رسانه در راستای کسب خبرهای 
خوب در باره خود رضایت دارند.

جدول شماره 9: توزیع میانگین میزان رضایت سالمندان از کسب خبرهای خوب توسط رسانه ها

انحراف معیارفراوانیمیانگینشاخص های پخش خبرهای خوب توسط رسانه ها

2.52650.850عدم پخش خبرهای ناگوار توسط رسانه ها

2.28650.944اخبار امیدوار کننده توسط رسانه ها

2.17650.782خبرهای شادی آفرین توسط رسانه ها

2.32میانگین کل

میزان رضایت از خبرهای خوب رســـــانه ها کمتر از حد میانگین است به این 
مفهوم که میانگین کل رضایت از خبرهای رسانه  ها 2.3 از 5 در مقیاس لیکرت 
است که نشـــــان از کمتر از 2.5 حد متوسط می باشـــــد. به این ترتیب فرضیه 
»سالمندان از برنامه های رسانه در راســـــتای کسب خبرهای خوب در باره خود 

رضایت دارند« رد شده و مورد تأیید نیست.

بحث و نتیجه گیری
مشاهدات و یافته ها نشان دهنده آن است که در آسایشگاه ابراهیم آباد فقط 
تلویزیون وجود دارد که در ساعاتی خاص روشن می شود و رسانه های دیگر نزد 
یکی دو ســـــالمند مددجو وجود دارد. لذا یافته های این پژوهش فقط در مورد 
سیمای جمهوری اســـــالمی ایران صادق و قابل تعمیم است. برای اندازه گیری 
رضایت سالمندان از شاخص های 1- امید به زندگی؛ 2- فراموشی سختی ها؛ 
3- فرار از خود؛ 4- شادی و نشاط؛ 5- تشـــــویق به ورزش؛ 6- ارتباط با 
دیگران؛ 7- مشارکت و 8- خبرهای خوب اســـــتفاده شده است که بدترین 
حالت تشـــــویق به ورزش بوده که رضایت خیلی کمی را نشـــــان داده است.  
برنامه  های مفرح باالترین حد بوده که بازهم در وضعیت نرمال است و با حذف 
گویه متوسط دچار چولگی منفی می گردد. شاخص های برشمرده  شده انتظاراتی 
است که از رسانه بر اســـــاس ادبیات تحقیق وجود دارد که بر اساس یافته های 
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پژوهش، میانگین رضایت ســـــالمندان در طیف 5 درجـــــه ای لیکرت؛ امید به 
زندگی 2.37، فراموشی ســـــختی ها 2.63، فرار از خود 2.45، شادی و نشاط 
با دیگران 2.55، مشارکت 2.44 و  ارتباط  2.68، تشـــــویق به ورزش 1.55، 
خبرهای خوب 2.32 بوده است که هیچکدام دارای چولگی مثبت یعنی نزدیک 
به 5 نبوده و تمامی به 2.5 نزدیک هســـــتند. اگر گویه متوسط یا بی نظر حذف 
شود تمامًا دارای چولگی منفی خواهند شـــــد و در مجموع میانگین رضایت از 
رسانه ها 2.37 از 5 است که نشان دهند رد فرضیه توصیفی این تحقیق تحت 

عنوان »سالمندان از برنامه های رسانه ها رضایت دارند« است.
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